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 اٌمطػبٚٞ
 

 ٚو١ً هللا  أَ ٚو١ً ثٕٟ أ١ِخ؟؟!!
 

 

ِٚؼٗ ٍِف اٌؽغبي ِغ اٌش١د اٌمطػبٚٞ
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 ِمسِخ الظِخ
ٙ ٕككأ  د هًثّككز صككجًّل ثٕهّككجد صككٌصذ٠ ثًصذجٟككج ًعْيككج دعْككجً ثلككوّ  ًثل يْككور ًص يككِ 

ثٌٕٝثء ع َ د ٜ مج ع ق دأُ هّ  م  ٌٕثةخ لم صك  ٌّمكج مكج ؽكَءث مك  ٙك ذو  ً 

 صكٌّنو ثٕٙ ِ.

ج لم صك  ٌّمكج مْكألز  دجهّعْكز دقضكز ّض كْ  إّكجليكج لعك  ّل يكٌد ع كَ  ن ْكيم ٙك ز إني

ثلعنضْٚ  دعكج ّكَعم ثلكذ ٜ دك  ىكِ فجؽكز ٝكًًٌّز ًم قكز لع ٌبكز ؽكيًً د كٜ 

ثٕبكجً ًثلعيثىخ ًىِ مكٌد  ْٙ  ل  م ثلضٌعْق ًثلضٞ ْف إى ٙ ّعك  ثلضيجٟ صكجًّل 

ًغككٜ ثلن ككٌ عكك  ّككٌْصيم ثليثصْككز ثلًٌثّككجس ًثلككًٌثر مكك  ثل ٞككجء ثلكككٌنِ ثل ْككْـ 

ًمٌثق يم ثلْْجّْز ًثٙدض جء دضٚوّق مج ّيكج  ىنكج ًىنكجن مك  صٌعْكق ىكيث  ً صٞك ْف 

ىثن ًإٙ دنج مع  ّقٌط بكِ ثلذقكٌ ًّيذك   قكٌث  ثلٌؽكج  ع كَ ثلٌؽكج  مك  غْكٌ دْنكز 

 ًٙ ّنو ًٙ هلْ .

م ثلضجًّل ًدكأد إنيم ّلجلذٌد ثلعؤًمْ  (ثليٌثر) م   مغجلنج دجلكف ع  ثلنٌٛ بِ ع 

ع م ثلضكجًّل ىكٌ ع كم مقجّكو مغك  ثل  كٌي ثللذْكز ًثلينوّكْز فْكظ ٙ بكجً  دكْ  ؽٌعكز 

ثٕنْككٌلْ  ثلضككِ ّقضجؽيككج مككٌّٜ ثلْكككٌ ثلعْكك م عكك  ص ككأ ثلضككِ ّض جٟجىككج ثلعْككْقِ 

ًثلْيٌهُ ًثل  عجنِ ًثلذٌىُ ًثلينوًِّ دعج ثنو ٙ بكجً  ع كَ ثٟٗكٚ  دكْ  ثليٌثعكو 

ثميككج مكك   ؽكك  إنٖككجء دنجّككز بككِ مكككز ثلعكٌمككز ًص ككأ ثلضككِ ّض ككْ  ثلينوّككْز ثلٌثؽككخ ثلضَ

 ثصذجعيج م   ؽ  إقجمز ن ِ ثلذنجّز بِ ثل جصْكجد.

ثلضجًّل ًمجٙز ىلأ ثلؾَء ثلعض  ق دضجًّل ثٕهّجد مجهر ّنذغِ  د صذيَ مضجفز لك  مك  

ٚك٘ لو ٙ ز  ً عٚقز دييه ثٕهّجد دعج  د ىيث ٙ ّ نِ ع َ ثٟٗٚ  إلغجء مذو  ثلضن

غذضكٌث  د ع عيكم ًمقٌ قْعز ثلعضنْٚٚ  ثليّ  ّض كْ  ع كْيم بكِ مغك  ىكيه ثلقجلكز  د ّ

 آًثء غٌْ ثلعضنْٚٚ   ً م  ّْعٌنيم دجليٌثر.ًم ٌبضيم ص  ٌ م ٌبز ً

ثلوعٌر ثلضِ ّل ييج  ٙقجح ثل ْٞ ز ثلعٖجّل م   ؽ  صٌن ثٕمًٌ ثلوّنْكز ًثلضجًّنْكز 

ىكِ هعكٌر ؽجنذيكج ثلضٌبْكق ًثلوقكز ل كور  ٕى  ثل ك  ًثٙمضٚكجٗ ًإبْكجؿ ثلعؾكج  ليكم

 ّذجح مك   ىعيكج  د مؾكج  ثل  كٌي ثللذْ ْكز  ً ثلينوّكْز ّنض كف دٚكًٌر ؽيًّكز عك  

ل ككجلم ثٙؽضعككج   ً ثل ْ ْككٌم  د ّعككجًُ ثٓد مؾككج  ثل  ككٌي ثٗنْككجنْز فْككظ ٙ ّعككك  

ْك ز مينز ثللكخ  ً ثلينوّكز دْنعكج ّعكك  ل لذْكخ ًثلعينكوُ ًعكجلم ثلكيًر  د ّكض  م ثل  

ًثلوّ  ًع ٌي ثٙؽضعج  ًدك  ىكيث ّضكجمك  مكا مؾكج  صنٚٚكو ثٕٙك ِ ًىكٌ مكج دكجد 

 ع ْو ثلقج  بِ ثل ًٌٚ ثًٕلَ م  صجًّل ثّٗٚي ًثلعْ عْ .

ثل ككجً  ثلؾككٌىٌُ دككْ  ثلضنٚكك٘ بككِ ثللككخ ًثلضنٚكك٘ بككِ ثل  ككٌي ثٗنْككجنْز  د 

  ع ْيكج ثلعؾج  ثًٕ  ّقضجػ إلَ مذكٌر عع ْكز بكِ مؾكج  ثلضنٚك٘ ٙ ّعكك  ثلقٚكٌ

مكك  مككٚ  ثل ككْٔ بككِ هنْككج ثلنككجُ ع ككَ عكككِ ثل  ككٌي ثٗنْككجنْز ثلضككِ ٌّؽككو مْككوثد 

 ثلضنٚ٘ بْيج ٠ًّ ثلعؾضعا ًبِ هنْج ثلنجُ.

لذْكخ  ً دجلعينكوُ دك  ثلوّ  لِْ فجؽز إنْجنْز ٟجًةكز دقجؽكز ثٗنْكجد لّٚكض جنز دجل

م ٌبككز  لككك  إنْككجد ًمكك  فيككو دعككج مكك  ًثؽذككو  د ّؾضيككو بككِ ٌّمْككز مضؾككوهرىكٌ فجؽككز 

 مككًٌ هّنككو ً د ّض عككق بككِ بيعيككج ٟجلعككج ىككٌ قككجهً ع ككَ ثليْككجي دككيلأ مكك  مككٚ  ثصذككج  

ثلعنيؼ ثل  عِ ثلْ ْم ثليُ ص  عو ًصوًح ع ْو بِ مؾجلكو ثل  عكِ ًثلعينكِ (دك  ثمكٌا 
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دكك  إنْككجد  لَمنككجه ٟككجةٌه بككِ عنيككو) ًلككِْ بككِ عنككق ثٍٕثىككٌر  ً  -دعككج دْككخ ًىْنككز

 ٌ!!.ثلعضنْٚٚ  ما ثٙفضٌثي ًثلضيوّ

ثلقككوّظ عكك  ثن ككٌثه ثلككذ ٜ هًد غْككٌىم دجلضنٚكك٘ ًثلقْككجه ثل  عككِ ىككٌ هعككٌر فككق 

ٌّثه ديج دجٟ  ًصَدْز ميمٌمز ل ن ِ نيَ هللا صذجًن ًص جلَ عنيكج (بكٚ صَدكٌث  ن ْككم 

ىككٌ  ع ككم دعكك  ثصيككَ) بككِ سكك  ن ككم ّْجّككْز قجمككش ع ككَ  ّككجُ ثٙنقْككجٍ ثلعْككذق ٝككو 

إقٚككجةيم ًٟعككِ م ككجلم موًّككضيم ًىككيه موًّككز  ىكك  ثلذْككش ًثلْكك ِ ثلككو ًح ٗهثمككز 

 ثلن م ىِ ثلضِ  ّْش ىيه ثلعوثًُ ثلوّنْز م  ثؽ  صكٌِّ ىيث ثٗقٚجء.

ثلعوثًُ ثلوّنْز ىِ موثًُ ع عْز مقجّور ّض ْ  صٌن مغ  ىكيه ثٕمكًٌ  بكْف ّيج   د

لٞككعٌْىج ًع عيككج نجىْككأ عكك   د  ٙككقجح موًّككز ثّٗككٚي ثلٌّككعِ ىككم مكك  ّع كككٌد 

ر غٌْىم ًإقٚجةيم ًٙ  هًُ دْف ّعك  ل يٌُ  د ّٖكٌ مك  س كم ثليوًر ع َ مٚجهً

 ثلٞ ْف ًمَثفعضو لو؟؟!!.

ثلن جي ثل ٌدِ ثلْْجّكِ ثلعْكعَ دجّٗكٚمِ لكم ّكك  ٌّمكج مقجّكوث بكِ صلذْيكو ل يكٌثنْ  

   !!.ثلضِ ّ ضٌٛ صلذْييج ع َ ثلؾعْا دًٌٚر مضْجًّز ًلك  ىيث لم ًل  ّقوط

ًًمٌٍه م  ًؽج   ً ع عكجء ثلكوّ  ّعكك   د ّككٌد  بكْف لنج  د نٚو   د ىيث ثلن جي

مقجّكوث إٍثء قٞككْز ٌّثىككج  ّجّككج لٌؽككٌهه ًىككٌ ىلكأ ثلضٚككًٌ ثليككجةم ع ككَ إقٚككجء  ىكك  

ثلذْش ًثعضذكجًىم ٍثةكور عك  فجؽكز ثلعْك عْ  ًقكو  دكوليم هللا عك  ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ 

د ذكجقٌر  ًثلقْ  ًثلقْْ  ثليّ  ّؤهُ ثلضعْأ دقذ يم إلَ ثلٌقكٌ  بكِ ثلك كٌ ًثلٖكٌن

م   مغج   دِ فنْ ز ًمجلأ ً مٌْث مؾوه ثٕمز فْ  ثلذنج ًص عْيه ثليٌٝجًُ ًليث بيكم 

 ىكك  ّككنز فْككظ ّعكككنيم ثلٌؽككٌ  إلككَ ثلكضككجح ًثلْككنز دٚككًٌر مذجٕككٌر ثلضككِ ؽع يككج 

(ععجليز  ٟيجً لم ّقوط  د ثصيم  ُ منيم دضيعز من ز دجلٌٖم مغك  ثلعغْكٌر دك  ٕك ذز 

ديكٌثً  مكٌُ)  ً ح ثلَىكٌُ ثلع كْ  بكِ منٚكخ ثٗبضكجء ًعًٌر د  ثلَدٌْ ًثدك  ٕكيج

 .(فْجهُ)!! ثلع ْ  بِ منٚذو ديٌثً ؽعيًٌُ ثٍٕىٌْٕل م  مٚ  ص ٌْْ 

 عم ّقوعٌننج ع  ثلضنٚ٘ ًثلعٌٌٝعْز ًثلقْجه!!!.

ليكو صككٌد ًعكِ ثلغجلذْككز ثلكجّكقز مك  ثلعْك عْ  ثلككيّ  ّل يكٌد ع كَ  ن ْكيم  ً ّل ككق 

ًبيكج لن ٌّكز ثلٚك قجس ثلذْٞكجء ثلضكِ ؽكٌٍ مقٌىكج مك  ع ْيم  ى  ثلْكنز ًثلؾعجعكز 

ثليثدٌر م  مٚ  منا ثلقوّظ عنيج  ً ثعضذجًىج مك  ثلعقٌمكجس ًثلٌىثةك  ثلضكِ ّنذغكِ 

 د ّضنكَه ثلعْك م ثلكًٌ  عك  معجًّكضيج فْكظ ؽكٌٍ مك ء ص كأ ثلعْكجفجس ثلٖجّك ز  ً 

ًًٍث ًديضجنككج ثل ٌثغككجس ثليجة ككز دككذ ٜ ثلًٌثّككجس ثلع ض  ككز ًثلعنْككٌدز إلككَ ًّككٌ  هللا 

ًثلضككِ ّقكككم دذلٚنيككج ثل يكك  ًثلعنلككق مغكك  (مْككٌ ثليككًٌد قٌنككِ عككم ثلككيّ  ّ ككٌنيم) 

ًغٌْىج م  ثلًٌثّجس ثليجهبكز إلكَ إّكذجا ىجلكز مك  ثليوثّكز ع كَ ًمكٌٍ ص كأ ثلعٌف كز 

 ًمنا ثل ي  ثلعْ م م  مؾٌه ثلض كٌْ بْيج.

 اٌمس٠ػ ػطٚح؟!
نلذجء ًىكم ّؾضكًٌد ن كِ ثلقكجّكجس عنومج صيىخ إلَ ثلعْجؽو لٚٚر ثلؾع ز صْعا ثل

ًثّٕجٌْٟ ع  (عًٌر د  ثلَدٌْ ًّجقو ثلضِ  ًَٙ ثٕٟذكجء ديل يكج ًثقضٌفكٌث ع ْكو 

ثّضنوثي ثلعنوً بأدَ (ّكْونج عكًٌر ثلعضذضك  ثلَثىكو) فضكَ ٙ ّنيلكا عي كو عك  منجؽكجر 

ثلٚككٚر ًعنككو مٌف ككز م ْنككز مكك  ثلٌؽككو  ذككو مجليككو ًٟ ككخ مككنيم  د ّنض ككًٌث فضككَ ّ

ِ ّكأصِ ثلؾٌثفكٌد ل يْكجي دجلعيعكز) ًدكأد عكًٌر ىكيث دكجد قوّْكج  ً نٚكف نذكِ ثّٗعجن
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ًمكا  د ثليكٌآد ثلككٌّم مجٟكخ ثلعْك عْ  ديٌلكو (إد صكٌنكٌث صكألعٌد بكئنيم ّكألعٌد دعكج 

صألعٌد ًصٌؽٌد م  هللا مج ٙ ٌّؽٌد) ًثلنٚٙز م  ًؽيز ن ٌ ىؤٙء  د هللا صذكجًن 

ح إلَ ثلعٚةكز ًىم  ى  ىلأ ثلؾْ  ثليٌآنِ ًص جلَ م ق دٌٖث لٌْْث م  ثلذٌٖ ىم  قٌ

 ثٕمٌُ ثل ٌّو.

ليو دجد عًٌر إىث بِ منَلز بٌ  منَلز ثلذٌٖ ًغم  د ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو 

م  ًؽيز ن كٌ ىكؤٙء قكو  ملكأ مكٌثًث ًصككٌثًث صكجًر ّكٌي دكوً ًصكجًر ّكٌي  د  ًٙكَ 

 د وي صأدٌْ ثلنن  ًصجًر عجلغز ٌّي  د ؽجءه ثٕععَ!!!.

ًٙ دكأُ  د ّ كٌم ثليكجًا ثلككٌّم ٕكْتج مك  ّكٌْر ثليكوِّ عكًٌر دك  ثلَدْكٌ ًثل يكور 

 ع َ ثد  عذو ًدو ثٕنولِْ بِ دضجدو ثل يو ثل ٌّو ثليُ ثّضنو إلْو ْٕننج ثليٌٝجًُ.

قككج : دككجد عككًٌر دكك  ثلَدْككٌ عككجمٚ ع ككَ ثلككْع  ل ذككو ثلع ككأ دكك  مككًٌثد بجصٚكك  دككو  د 

  ثلضِ دْوه ًعَلكو عك  عع كو ب كٌ إلكَ عذكو ثلع كأ ثلقؾجػ مؾعا ع َ ملجلذضو دجٕمٌث

ًعجى دو صنٌبج م  ثلقؾجػ ًهب ج لًٌٞه ًٌٕه ب عكج د كذ ىلكأ ثلقؾكجػ دضكخ إلكَ عذكو 

ثلع ككأ دكك  مككًٌثد:  مككج د ككو بككئد لككٌثى ثلع ضٌٝككْ  دككأ ًف ككٌ  ثلؾككجنقْ  إلككَ ثلعكككظ 

عج دْجفضأ ًثّضٚنضيم همكظ  مٚقكأ ًّك ز ع كٌن دجل كجًٛ ثلعذكٌ  ٙ ّ كوي لكو ٕكجة

ًؽجء  د ّنجلو ملٌه ًإىث  ُهنَ ثلنجُ دجلٚ ـ ع  ثلؾكٌثةم دكجد ىلكأ صعٌّنكج ليكم ع كَ 

إٝجعز ثلقيٌ  ما د  ًث  ًثلنجُ عذْو ثل ٚج ىم ع َ ثلٖور ثّضذجقج منيم ع َ ثل كْ  

ًلنككج قذكك  عككًٌر دكك  ثلَدْككٌ مككجٙ مكك  مككج  هللا ًبككِ ثّككضنٌثؽو منككو قلككا للعككا غْككٌه 

 ً ٍ ىلأ ًثلْٚي.ب ْذ ظ دو  مٌْ ثلعؤمنْ  إد 

ب عج قٌ  عذو ثلع أ ثلكضجح د ظ إلَ عًٌر عم قج  لو إد دضجح ثلقؾجػ قو ًًه بْأ ًقكو 

  دَ إٙ إٕنجٙأ إلْو عم قج  لٌٌّ  ثلقؾجػ ٕأنأ دو.

بجلض ش إلْو عًٌر ميذٚ ع ْو ًقج  ًهللا مج ى  ًمكَُ مك  مكجس ًلكك  ى  ًمكَُ مك  

ٌ ًن كجى ثلنيكِ إد ثلقؾكجػ لْك لجد ع ْكأ ّن كي م كضعٌه ًهللا لت  دجد ثلع أ دؾٌثٍ ثٕم

 مًٌه هًد  مًٌن إنأ لضٌّو ثٕمٌ َّّنأ عجؽ و ًّذيَ لأ  دًٌمز آؽ و بْؾيدأ عنكو 

ًّ يجه هًنأ لْضٌلَ م  ىلأ ثلقكم بْو بْق َ دٌٖم ع ٌ إد دجد  ً دؾكٌي عيٌدكز إد 

 دجنش ًمج فجًدأ م  فجًدأ إٙ ع َ  مٌ ىيث د ٞو.

مكًٌثد عك  صْك ْم ثليكوِّ عكًٌر إلكَ ثلقؾكجػ دك  ٌّّكف ثلغي كِ ب و  عذو ثلع أ دك  

ًىيث ىٌ ثليوِّ عًٌر ّج  مِ
1

.!! 

ًإىث دككجد ىككيث ىككٌ ً ُ ثلقؾككجػ بْككو (ًمككج  هًثن مككج ثلقؾككجػ) بكْككف صكككٌد ثلقيْيككز 

 إىث؟؟!!.

 طبحت اٌحظبٔخ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ؼف١بْ؟!

بيككو نككج  ٕككٌم  مككج م جًّككز دكك   دككِ ّكك ْجد ًدعككج ّككنٌٍ بككِ ىككيث ثلكضككجح ثٕعؾٌدككز 

ثلٚقذز ًثّضقق فٚجنز ّ  ٌ ديج بٌ  ثلنيو ًغم دك  ثلكونجءثس ثلضكِ ثًصكذيكج ً غكٌ  

 ديج صجًّل ثلعْ عْ   ً (صجًّننج ثلع ضٌٍ ع ْو)!!.

إنككو إىث صككجًّل ثلعْكك عْ  ًلككِْ ثلضككجًّل ثّٗككٚمِ إى  د ثلضككجًّل ىككٌ صككجًّل ًفْككخ 

ًدْكككْ  ًقكككو صضكككوثم  ىكككيه ًىنكككجن صكككجًّل ل عْككك عْ  ًصكككجًّل ل عْكككْقْْ  ًصكككجًّل لًٖ

                                                 
1
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ثلعٌثف  د ٞيج  ً د يج ًصضٖجدأ صٌثًّل ثٕمم بْعج دْنيج ًّذيَ مٌٝكٌ  ثلضكجًّل بكِ 

ثّٕجُ ىٌ ثلٌقجةا ثلضِ ّض ْ  دوثّز صْؾْ يج دٚكًٌر مقجّكور ًمك  فكق دك  بٌّكق  د 

 ّيٌ ىج د و ىلأ ًبيج لٌؽيز ن ٌه ًًبيج لعوًّضو ثلضق ْ ْز.

ْذكج (صجًّننكج ثلع ضكٌٍ ع ْكو) ًدكأد ثلٖكْل  ًثه ديكيث ًم  ىنكج ّذكوً عنكٌثد ثلكضكجح عؾ

ثل نٌثد  د ّن ق دجةنج ًىعْج ميوّج قوثّز (ّكْونج عكًٌر) ّكوثبا ىكٌ عنكو بكِ مٌثؽيكز 

 ثٗمذٌّجلْْ  ًثلٚيجّنز ثليّ  ّ ضًٌد ع ْو!!. 

 مج ثٕعؾخ م  عنٌثد ثلكضجح بيٌ ثلن ٠ ثلذْ  دْ  مقجًلكز ثلٖكْل هبكا ثٙبضكٌثء ع كَ 

بككا ثٙبضككٌثء ع ككَ ثلضق ْكك  بي عككج ص ككٌٛ ثلٖككْل بككِ ىككيث ثلكضككجح ثٕعؾٌدككز ثلٌقككجةا ًه

ل ٌقككجةا دككجلن ِ  ً دجٗعذككجس ًدكك  مككج ب  ككو ىككٌ  نككو ؽعككا ع ككز مكك  ثًٓثء ثلعض جًٝككز 

ًثٕىككٌثء ثلعضنجقٞككز دككجلقق  ً دجلذجٟكك  عككم فككجً  ىككٌ ٕنككو ّككٌٍ ن ْككو ًثّككلز ثل يككو 

د ٌّثٍد دْنيكج درًثةكو ً ىٌثةكو  ُ  نكو ًمَْثد ثٙعضوث  بِ ثلغيجبز ثل ٌدْز ثلع جٌٙر  

ثلغيجبككز ثل ٌدْككز ثّٗككٚمْز ًىككٌ ًفككوه مكك  ّعض ككأ ثلقكعككز ًبٚكك  ّككٌٍ ن ْككو (هثًه) 

َوْهنَجثلنلجح ( َٕ َ  ثْلِنلَجحِ  ًَ ْٚ بَ ًَ ْْنَجهُ ثْلِقْكَعزَ  آصَ ًَ )ُمْ َكوُ 
2
دعج قج  ثٗمجي ع كِ دك  بكجد  

ٌِِه ِم ْ   دِ ٟجلخ   (دنجق  َهٍ َع ََ سَْي ٌَّ ْ ُ  ثل ًَ ْ ُ ُّْقِوعُكوُ دَْ كَو  ٌَ كا لِك َٝ ٌْ ا إِلََ َم ِٝ ٌْ َم

حُ  ًَ َح َمج َٙ َّضَيَج ٌِّ ُّيَ ًَ ُق  ِٚ َق َمج َٙ َّْ ضَ ِٚ ٌُِّو  َْد ُّْ  ُّ(
3

.!!! 

 مج ع  ثلٌقجةا ثلضِ لم ٌّٖ إلْيج ًغم  نو (هعج ٗعجهر دضجدز ثلضجًّل)!! بيو ًًهس بكِ 

ًم ْكٌث ل يكٌآد ًبيْيكج ًدجلضكجلِ ّذكوً دضخ  ل يج ع عجء مْك عٌد د ٞكيم دكجد مؤًمكج 

 مْضقْٚ  د ّؾضعا ىؤٙء ع َ دجٟ   ً ٝٚ .

 ّنلتٌد؟؟!!.

لِْ ىنجن مكج ّعنكا مك  ًقكٌ  مغك  ىكيث ثلنلكأ ًلكك  قكٌثءر ثلقجهعكز ثلٌثفكور بكِ عكور 

مؤل جس صجًّنْز ّْكٖف ع  ؽَء مض ق ًمؾعا ع ْكو ّٖكك  ق كخ ثلٌثق كز ًؽٌىٌىكج 

 لٚقْـ م  ثلومْ .د  ًّعك  ثلذجفظ م  إهًثن ث

 مج ع  ثلضق ْ  بْنٌٍ  د ؽع ْز عٖج  دنِ  مْز فجًلكش ًمنكي بؾكٌ ىكيث ثلضكجًّل لكِ 

ثلقيكجةق ًصٚكٌٌّ ثلع كـ ثٕؽككجػ دأنكو عكيح بكٌثس ّككجةذ ٕكٌثدو ًىْيكجس ىْيكجس بيككو 

ُِ ثلٞككقَ ًدْككف ّعككك  ل جقكك   د ّٚككو  ثلككودضًٌ عككٌِّ  بٞككقش بقعككز ثل ْكك  ٕككع

نو  د دنِ  مْز مٌْ لنج بِ هّننج ًهنْجنج م   ى  ثلذْكش ثلٌىجدِ ًىٌ ّيْم دجهلل ؽيو  ّعج

 ثليّ   ىىخ هللا عنيم ثلٌؽِ ًٟيٌىم صليٌْث؟؟!!.

 ب ْيٌلٌث مج ٕجء هللا ليم  د ّيٌلٌث (ًلٌ ٕجء هللا مج ب  ٌه بيًىم مج ّ ضًٌد).

ج بِ مٌثؽيكز ثلكيّ  ّكًٌد بكِ ًهنكج ع كَ ثلٖكْل إعكجًر ع ْي ثلٌهٙ دو م   ًصذيَ نيلز

ثٕمكز إلكَ ثلضٌفكو ًنذكي ثل ٌقكز ًعكوي إعكجًر ثلنٚبكجس بٞكٚ  ز بِ ًقش صقضجػ بْول  ضن

 مكٌثًث ًصككٌثًث ٌْ ثلٖكْل ثلؾ ْك  إلكَ آمكٌ ص كأ ثلككٚي ثلكيُ ّكع نجهع  ًًٌٝر صٌق

ًمكك  عككم بيككم ّ ضذككًٌد  د ىككيث ثلكضككجح ّٚككخ بككِ مجنككز ثلض ٌّككق دككوٙ مكك  ثلضؾعْككا 

   .ثلعل ٌح

                                                 
2
 20ًٌّر ٗ آّز  
3
 نيؼ ثلذٚغز 104ملذز  



 6 

ثٟٗٚ  دْ  ثلقجؽز إلَ صٌفْو ثٕمز ًمقجًدز ثلغكٔ ًثلٌثقا  ننج ٙ نٌٍ صنجقٞج ع َ 

ىِ هّ  قذك   د صككٌد  ثلقيجةق دعج ىِ بأغ خ ىيه ثليٞجّجًثلضَّْف ًثلنوث  ًٌٟؿ 

 دقغج صجًّنْج ٌّبْلجةْج مؾٌهث.

ثلع قز ٗعجهر ىيه ثللذيز م  ثلٌْٖك ثليّ  ص ٌهًث ع كَ ثٕمز فجؽز ثٕىم م  ىيث ىٌ 

دكك  ٕككِء مك  ثليع ككز إلككَ ثلنع ككز ًثلككيّ  ّ ضككف فككٌليم  ثّضْكيج  ثلنككٌٛ ًثٗبضككجء بككِ

 ٕذجه ثلعغي ْ  إلَ فؾعيم ثللذْ ِ ًإؽذجًىم ع َ عوي ثلكٚي دوًد ع م ًٙ ىكوٍ ًٙ 

ثلكٌصٌنْكز عًٌٕيم  ٌث عور ٙومجس عيجبْز صيَدضجح منٌْ ًىيث ل  ّقوط إٙ إىث ًثؽي

ًثلضكأنِ ًثلضأمك  ًعكوي ثلؾ ٌُ ع ْيج ًص ْوىم مٌر  مكٌٍ إلكَ ثلضٌثٝكا  ثلضِ ثعضجهًث

 ثلنٌٛ بْعج لِْ ليم دو ع م!!.

 ص أ ىِ ثليْٞز.

يو فجًلنج بِ ىيث ثلكضكجح  د نعكَ   ّكضجً ثلككيح ًثلض ضكْم ثلضكِ ّك ش ؽع ْكز عٖكج  ل

ز ثليذْ ككز قيْيككز ً د نذككْ  ل نككجُ مككوٍ ًدجدككثليض ككز مكك  دنككِ  مْككز إلككَ إّككوثليج ع ككَ ثل

 ِ ثلضق ْ .ب جًصنجقٞي ثٕمٌّز ثلع جٌٙر ًصيجبش منلييج

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ.

 .2005مجٌّ 
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 2ِمسِخ

 اٌعٚثؼخ اٌزٟ أصبض٘ب اٌش١د
ًدجد م   2005ٙوًس ثللذ ز ثًٕلَ م  ىيث ثلكضجح بِ دًٌْس نيجّز ثل جي 

 , م   ىعيج دك  صأدْو ص أ ثل جٙ ز ثلضٌثدْزثللذْ ِ  د ّكٌد ليج د ٜ ًهًه ثٕب ج 

 2006غْلِ عنومج ؽجء إلَ ثليجىٌر بِ نيجّز   ثلضِ  عجًىج ثلْٖل ثليٌٝجًُ ن ْو

م  نج فجلز ثّٙضن جً بِ مٌثؽيز مج  ّعجه دجٙمضٌث  ثلْٖ ِ لض يو  فٌث  ثلٌعْز!!, 

 !!.ثلضِ ىِ م  ًؽيز ن ٌه (دٚهنج)ل ْجفز ثلعٌّٚز 

 دٚهُ... دٚهُ... د و ثلْٖل ًثٗمٌثد ًثلٌىجدْْ !!

 د و ثلعقذٌح!! مج ثلْٖ ز ثلعٌٌّٚد بيم مضل  ٌد ع َ 

 ًص أ ل عٌ هللا قجٙعز ثلوىٌ!!.

هر ثلْٖ ز بِ إٌّثد لعنا (ثلقعٚس جص جقجصو) ما قجد( صقوط ثلْٖل ععج  ّعجه

 د ثلضٌٚم ىٌ (فٚجد ًٌٟثهر) ثليُ ّقجً  م  مٚلو ثلضذٌّْٖز) ثلعضذجهلز م ضذٌث 

ثقو  ى  ثلْٖ ز ثقضقجي مٌٚ (ق  ز ثلْنز ًثلؾعجعز) ً د ثلْٖ ز ّْضغ ٌد ًؽٌه مٌ

ثلذْش بِ مٌٚ م   ؽ  ثلضذٌْٖ دعيىذيم ً د فخ  ى  ثلذْش ٙ ّ نِ ثلضْٖا ليم 

 دقج  م  ثٕفٌث !!.

 ع   ُ ثص جقجس ّضقوط ثلْٖل ًما م ؟؟!!.

  َمنج بِ ِٕء؟؟!!.ّ -د ٌٛ ًؽٌهه-قو) ما (ثٌّٗثنْْ ) ى  ّ ضٌٛ  د (ثص ج

ج)  د نيٜ ىيه ثٙص جقجس  لم ّٚفظ ثلْٖل (ثلعضنجقٜ ما ن ْو ًما مج ّوعْو هًم

ثلعَعٌمز ّ نِ ْٕتج ًثفوث ىٌ  د ْٕ ز مٌٚ ّعض كٌد دجم  إًثهصيم ًمل ق 

 فٌّضيم ً د  فوث لم ّذ غيم دٌؽٌه مغ  ىيه ثٙص جقجس  ً  نيم  د غٌث ًلم ّعضغ ٌث؟؟!!.

عْقو إلَ ًؽٌه ثلضنجقٜ ثلغجنِ ثليُ ًقا بْو ثلْٖل (ثلعضنجقٜ هًمج) ىٌ ٍععو  ً ص 

مٌ ثلٖكٌٍ م  (ًبٜ مٌثؽا ثلْٖ ز) ثلض جًٛ ز (صيجّم ن ٌى) دْنعج ىٌ ّٖكٌ ثص جقْ

 م و م   ؽ  إنيجء مج ّؾٌُ بِ ثل ٌث  م  ّ أ ل ومجء!!.

 دْف نٚو  ىيث ثليٌثء؟؟!!.

ّض يٌد م و ع َ ثلٖأد ثلعٌُٚ ًٌّبٌٞد ثٙص ج  ع َ ًقف  نيجً ثلوي ثلْٖ ِ 

 ثلضِ  ّجليج ثلضك ٌٌّْد بِ ثل ٌث !!.

ثلْٖل  د ّيضم دجلٖأد ثليلٌُ ً د ٌّبا ّوه ً د ّكف ع  إعجًر ثل ض  بِ د ونج  ننٚـ

مٌٚ بنق  نقع  ىٌّز د و ًثفو ىٌ مٌٚ ًلم نك  ٌّمج مج م  مَهًؽِ ثلؾنْْز 

 مغ  بْٞ ز ثلْٖل.

لييث ثلعنلق ثٕمٌُ ثلع ٌػ ثليُ  ثٕمٌٍ ثلضِ  ًؽذش ع ْنج ثلضٚوُثلع جًقز 

 َ  مز ٙ إلو إٙ هللا ىِ:مز بٌٝو ع ّقجً  ثلْٖل إهث

 دْف ّكٌد ثلضْٖا ٕى  ثلذْش ْٕتج منجقٞج  ً منض  ج ع  فذيم؟

إنو منلق ثلقوّو ًثلنجً, منلق ثٍٙهًثؽْز ثٕمٚقْز ًثل ي ْز ثلع ًٌٛ بٌٝج ع َ 

 ثلعْ عْ  م  لود ّْوه م جًّز د   دِ ّ ْجد إلَ ٌّمنج ىيث.

  ثلضجًّنِ ثليُ ّْل ا ع ْو قجًا ل  نأصِ بِ ىيه ثلعيومز ع َ منلق ثّٙضوٙ

ثلكضجح ٗعذجس  د ىيث ثلعنلق ثلعنقٌم ىٌ ن ِ ثلعنلق ثٕمٌُ ثلع ًٌٛ بٌٝج 
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قٌد م  ثلَمجد, ًلكننج نوعٌ ثليجًا ٗععج  عي و  14ع َ ثلعْ عْ  مني  دغٌ م  

 ًٝعٌْه قذ   د ّيٌ .

هللا  ي ًدْ  ثلْٖل دجد غجٝذج  ٕو ثلغٞخ عنومج ثٟ ا ع َ عنٌثد ثلكضجح (ًدْ  

 دنِ  مْز) ً مي ٌّٚك مضْجةٚ ( نج ًدْ  دنِ  مْز)؟؟!!.

 ًٙ  هًُ دْف ٙ ّكٌد ثلعوثبا ع  دنِ  مْز ًدْٚ ليم؟؟!!.

ى  ٌّّو ثلْٖل  د ّيٌ  ( هثبا ع  دنِ  مْز ًٙ  فذيم!! ً فخ  ى  ثلذْش ًٙ  هثبا 

 عنيم)؟؟!!.

ًوث َم  َّْيضُ ْ ( د م   ما يمّوثبا ع  قض ز  ى  ثلذْش ًٌّّو  د ّقٌٖ م  ضََ عِّ  ُمْؤِمنًج مُّ

لََ نَوُ  ًَ ِْْو  َخ هللّاُ َع َ ِٞ َغ ًَ آُ هُ َؽيَنَُّم َمجلًِوث بِْيَج  ََ )ًَ ََعوَّ لَوُ َعَيثدًج َعِ ًْعج بََؾ
4
 ًما  د م  

 قٌمج فٌٖ م يم ًم   فخ فؾٌث فٌٖ م و!!.  فخ

 ثلْٖل عنيم؟ ًلٌ دجنش (ًدجلز دنِ  مْز) مَّج ًعجًث ب عجىث ّضٌثبا

  لم  ق  لكم  نو منلق ثٍٙهًثؽْز ثٕمٚقْز ًثل ي ْز!!.

 د  ث ضذٌمثٕمٌّْ  ثليض ز  دضجدج ّوثبا بْو ع  ثٕعٌػ  ٙوً ييث ثلعنلقثلْٖل ًًبيج ل

ًىٌ ٌٍّ  د  ؽٌثةعيم صيٌد إلَ ؽجنخ مج  ّعجه (دجلضأِّْ ثلقٞجًُ ًثل ضٌفجس)

ا ثلوّ  ًٙ ما بٌّٞز فخ  ى  ثلذْش إى ىيث ثلعنلق ٙ ّضنجقٜ ما ثٕمٚ  ًٙ م

 د (مٚ قز ثٕمز) ص  ٌ مٚ قز ثٕبٌثه ًص  ٌ ع َ ثلٌْٙز ثليٌآنْز دعٌهر  ى  

ًىٌ ٌٍّ  د مٌق و ىيث ّضنجغم  ثليٌدَ (ق  ٙ  ّألكم ع ْو  ؽٌث إٙ ثلعٌهر بِ ثليٌدَ)

 ما ثلٌٞثد٠ ثٕمٚقْز ثّٗٚمْز!!!.

 فكجي ثٗعوثي ِ دنِ  مْز ثلعْتٌ  ع  صعٌٌّ ًِٝ ثلْٖل إىد لن ْو  د ّكٌد م ض

فضَ ًلٌ دجنش ىيه ثٕفكجي ٙجهًر بِ فق  ًلِ ثليٌدَ  ٌدثٕمٌّ ثلضِ  ٙوًىج

 ثليّ   ىىخ هللا عنيم ثلٌؽِ ًٟيٌىم صليٌْث!!.

دعج ٌٍّ ثلْٖل  ٙ مذًٌ ّٙضنكجً مغ  ىيث ثلعٌقف ثلٖجى دجعضذجً  ٙ مؾج  ل ضٖكْأ 

ًغم  ننج لم نيم إٙ ديٌثءر ٙو ع َ ثلعٚ قز ثل  ْج لّ٘ٚي بِ فْ  نٌثّجه  ً بِ فٌ

ٕق  ن ْو فقمنـ  و ىٌ ًْٕنو ثد  صْعْو ثليُمٌقف ثلْٖل ثلع    ًلم ن    مج ب  

ٙوًً ثلنجُ ًثلَعم دأد ثلْٖ ز ّن ٌد بِ ٙوًًىم مج ٙ ّذوًنو ل ْٖنْ  

!! ًّوعٌد إصذج  ثليٌٝجًُ ًثد  صْعْو عنومج ّوعٌد فخ  ى  ثلذْش ًىم ٙ ّقذٌنيم

 ى  ثلذْش بِ فْ   د  ى  ثلذْش ٙ صجدا ليم!! ًٙ بيو ليم!! ًٙ ع م ليم! د و  د 

 ثمض٘ هللا د  عو ثلْٖنْ  ثليٌٝجًُ ًثد  صْعْو!!!.

ثلوًلز ًثل ضٌفجس ًثلغنجةم ثلعٚ قز عنو ثلْٖل معغ  ًثدلز ( فذجح دنِ  مْز) ىِ 

ع َ بْيج ًٙ مؾج   ثلعْعجر دجّٗٚمْزًثلذنٌن ًثلٌٖدجس  ً ّ جً ثلذًٌٙز ًثلن ٠

ثلضِ ٝقَ ًثّضٖيو م   ؽ يج  ةعز  ى  ثلذْش ثٟٗٚ  ل عٚ قز ثٕمٚقْز ثلوّنْز 

ًليث بع  ثلذوّيِ  د ّن ٌ ثلْٖل إلَ ْٕ ضيم ًثلوثعْ  إلَ إهثمز نيؾيم ًإٍثلز ثلغذجً 

 عنو دجعضذجًىم مٌٚمج ً عوثء ّنذغِ ثلضقيٌّ منيم ًثلضقٌّٜ ع ْيم!!.

ًّضٌٍ بِ نيجّز ثلكضجح م ف ثٕٙضذجن ما ثلْٖل ثليٌٝجًُ دْذخ ٟذ ز دًٌْس م  

 .ىيث ثلكضجح

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ
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 اٌطز ػٍٝ افزطاءاد اٌمطػبٚٞ

 

 فٟ وزبثٗ ربض٠رٕب اٌّفزطٜ ػ١ٍٗ
 

م قنككجر إنككو ثلٖككْل ثلككودضًٌ ٌّّككف ثليٌٝككجًُ نؾككم ؽعجعككز ثٗمككٌثد ثلعْكك عْ  ًنؾكك

ثلؾٌَّر ثل ٞجةْز ثليُ ٌّثه ثلذ ٜ ًمَث لٚعضوث  ًثلٌّلْز ًّْ َ ثلكذ ٜ ثٓمكٌ 

ٗهًثؽو بِ ٙةقز معٌلِ ًهثععِ ثًٗىجح دْنعج نٌثه نق  ًمكَث مك  ًمكٌٍ موًّكز 

 ثلض  ْق ًثلضٌبْق ثلضِ ًٝ ش ّوىج ع َ ًقذز ثٕمز مني عوّو ثليًٌد.

 ككأ ثلعوًّككز مٖككك ز ٕنٚككْز ًلككم  ًه لْْككش دْننككج ًدككْ  ثلٖككْل  ً غْككٌه مكك  ًمككٌٍ ص

دًٌٚر مذجٌٕر إٙ مٌر ًثفور ع َ ىجمٔ ًثفور م  ص أ ثلنكوًثس ثلضكِ فٞكٌىج بكِ 

  فو مْجؽو ثلعنًٌٚر.

ًثلعٖك ز ما مج ّلٌفو ثلْٖل م   بككجً ًآًثء بكِ دضذكو ًنوًثصكو ىكِ ن ْكيج ثلعٖكك ز 

َّعم م  دْ  مكج ّكَعم ما صْجً ثلض  ْق ثلعيْع  ع َ ثلْجفز ثل كٌّز ثّٗٚمْز ًثليُ 

 نو صْجً ثلٌّلْز ًثّٙضنجًر ًثٙعضوث  دْنعج صيٌ  ثلقيْيز  د ىكيث ثلضْكجً ميعكج ًٙكف 

ن ْككو دجٙعضككوث  ًثّٙككضنجًر بيككٌ بككِ ثلنيجّككز ّعغكك  ثمضككوثهث لككيلأ ثلضْككجً ثٕمككٌُ ثلككيُ 

فكككجًح ثلقكككق معكككغٚ بكككِ  ةعكككز  ىككك  ثلذْكككش ع كككْيم ثلْكككٚي ًٙ ٍث  ّنٚكككخ ثلقكككٌح 

ًّضٌثٟككأ ع ككَ إٟ ككجء نككًٌىم ًهللا مككضم نككًٌه ًلككٌ دككٌه  ّككز كٌثلًييْككز ثل لعوًّككضيم 

 ثلض  ْيٌْد.

ثلضْجً ثلض  ْيِ لو  ّ ٌدو ثلغجدش ًثلع ٞ  ثلكيُ ٙ ّعكنكو ثلنكًٌػ ع ْكو ًلكٌ قْكو  نع كز 

ًلٌ  نو ثٝلٌ ثٝلٌثًث صقش ٝغ٠ ثلعضغٌْثس ثل كٌّز ثلعْضؾور  د ّعكجًُ ثل  كخ 

ّز هًًه بْيج د ْوث ع  ىجلكز ثليوثّكز ًميٌؽجنكجس مجًػ ثلْجفز ثلضِ ثعضجه ع َ معجً

ثلككوعم ًثلضأّْككو ًثلٚككٌثك ثلضككِ ّضككوثعَ إلْيككج ثليككٌي دككْ  ثل ْنككز ًثٕمككٌٍ ل ككوبج  عكك  

 ٌْٕميم بِ مٌثؽيز ثلنلٌ ثٗمذٌّجلِ ثلعَعٌي لض  غم ًص غٌ ًثنيجً ع َ ثل ًٌ.

ٙككًٌر إنككو  ّكك ٌح ّذككو  ثلنيككجٓ مكك  بٌٝككْز عجدضككز ًمكك  ٙككًٌر مٌّككٌمز بككِ ثلككيى  

ميضذْز م  عجلم ثلَّف ًثلوؽ  ًثلنْج  عكم ّؾكٌُ ثؽضكَثء ثٕهلكز ثلقيْيْكز  ً ثلعَّ كز 

ٗعذجصيج فضَ ًلٌ دكجد ثلضنكجقٜ ًثلضذجعكو دكْ  ىكيه ثٕهلكز د كو ثلعٖكٌقْ  دغكٜ ثلن كٌ 

ع  ثبضيجهىج إلَ ثلقو ثٕهنَ م  ثلضعجّأ ثل ي ِ بْعج دْنيج بٞٚ ع  عوي صلجدييكج مكا 

ٖفوثط عم ّؾٌُ إّكنجه دك  ىكيث ثلض  ْكق ثل ككٌُ ديجلكز مك  ثلوعجّكز ثلْْج  ثلضجًّنِ ل

ًثًٗىككجح ًًٙككف دكك  مكك  ّنككجل يم بككِ ثلككٌ ُ ّككجديج دككجٙنقٌثم ثل يجةككوُ ًثٓد 

دجل  عجنْز ثلضِ ىِ نيْٜ ثلوّ  دَعم ىؤٙء ثليّ  نٚذٌث  ن ْيم فعكجر ل  يْكور ًثلكوّ  

و  د ّيْك  ثلضكٌثح ع كَ ًمكٌٍ ثٕمكز  مج ثل ذو هلل بيٌ منوًح ثلوًلز ثل جٟعْز ثليُ ٌّّ

 مغككك  ثلٖكككْلٖكككيٌر ع كككَ فْكككجح (ثل  عكككجء) ثلعيوّكككز بٞكككٚ عككك   نكككو مككك  ٟكككٚح ثل

 ًّج ل  ؾخ!!. ثليٌٝجًُ

ثلضكِ ّؾكٌُ صكوثًليج  SMSإنيم  ً  م  ثمضٌ  ثلٌّجة  ثل كٌّز ًثلْْجّكْز ثليٚكٌْر 

ًىعْكز  ًصٌٍّ يج ع َ عيٌ  دذغجًّز ٝكتْ ز ً لْكنز فجمْكز ٌّٟ كز صذقكظ عك  م ٌدكز

ل وبج  ع  ثّٗٚي فضَ ًلٌ دجنش هبجعج عع   لقق  د ذ ثٕىٍ دييث ثّٗٚي مك  (دنكِ 



 11 

 مْز ثلع ضٌٍ ع ْيم) ثليّ  ثنذٌٍ  ًلتأ ثلغٌغجء  صذج  د  نجعق ل وبج  عنيم ًثلق كجس 

ع َ ًٌٙصيم ثلعَّ ز نجٙ ز ثلذْجٛ  مج مٌٚميم بِ ثلكٌ ُ بيكم بكِ ثلغجلكخ ثٕعكم 

ل ْجد ً مْكٌث صذكْ   د ىنكجن ععكٚء ل وًلكز ثل جٟعْكز فْكظ عغكٌ ععٚء لٖمٌّكجد ًثل

 بِ دٌْصيم ع َ مج ّذوً ع َ د ٜ ثلٌّجٙس ثلن لْز ثل جٟعْز!!.

ليككو ًٙكك  دنككج ثلقككج   د  ٙككذـ ثلككوبج  ععكك  همككٌ من ٌمككز ثلككوّ  ًثل يْككور ًثل يككو 

 ًثٕمٚ  ًثؽذج هّنْج!! ًهلل هً ثلْٖلجد!!!.

ً  نككو نٚككخ ن ْككو ًٙككْج ع ككَ ثٕمككز ًفجًّككج لككوّنيج ثلعٖككك ز ثلغجنْككز مككا ىككيث ثلضْككج

ًعيْوصيج م  غٌْ ّنو ًٙ ًد  ًعْق ٌّد  إلْو ًىيث ثلْنو م  ًؽيز ن ٌنكج ٙ ّعكك  

 د ّكٌد إٙ م  مٚ  موًّز  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي ثلكيّ   ىىكخ هللا عكنيم ثلكٌؽِ 

ع ْكو ثلْكٚي دكجح ًٟيٌىم صليٌْث ً ًليم إمجي ثٕمز ً دٌ ثٕةعز ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ 

موّنز ع م ًٌّ  هللا (ًٙ صؤصَ ثلذْكٌس إٙ مك   دٌثديكج ًإد مك   صكَ ثلذْكٌس مك  غْكٌ 

 دٌثديج ّعِ ّجًقج)
5
ًىم ّضٌٚبٌد ع َ ىيه ثللٌّيز ثلعَثؽْز ثليٌثةْز ًفْكذيم  د  

ّ ؾككذيم ٟككٌؿ  فككو ثلٖككٌْك ثليككوثمَ  ً ثلعقككوعْ  ثلككيُ ٌّثبككق  ىككٌثءىم بْْككجًعٌد 

ز بٌٝو ع َ مؾعٌ  ثٕمز بيم صجًر  ٕجعٌر ًصجًر  مٌٍ مؾْعز ل ضًٌّؼ لو ًمقجًل

 ع َ ملَ ْٕل ثًٗىجح ًثلضك ٌْ ثلع يخ ًًٍث ًديضجنج دْٖل ثّٗٚي ثد  صْعْو.

ثليٞككْز ثلضككِ عككجٓ ىككيث ثلٚككنف مكك  ثلٖككٌْك مكك   ؽ يككج قككوّعج ًفككوّغج ىككِ ثلضٌثٟككؤ 

دْش ثل ٚعز ًثلنذكٌر ًثلضْضٌ ع َ ثلؾٌّعز ثلكذٌٍ ثلضِ ثًصكذيج ثًٕلٌد بِ فق  ى  

ًثلليجًر ًص أ ثلقًٌح ثلضِ ٕنش ع َ  ةعز ثلقق م  آ  مقعكو ع كْيم ثلْكٚي ّكٌثء 

ص أ ثلضِ ٕنش ع َ ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ  ً ؽٌّعضيم ثلٖكن جء ثلضكِ ثًصكذٌىكج بكِ 

فق ثٗمجي ثلقْْ  د  ع ِ نجىْأ ععج ثًصكخ بِ فق ْٕ ضيم قوّعج ًفوّغج مك  ثل  كم 

 يجدٌ ثلؾعجعْز.ًثٗؽٌثي ًثلع

ثليْٞز ثلغجنْز ثلضِ نكيً ىكؤٙء  ن ْكيم ليكج ىكِ صيكوّعيم ّٗكٚي ًصكجًّل ّن كٌ مك   ُ 

ىدككٌ ٕىكك  ثلذْككش ًدككأد  ىكك  دْككش ثل ٚككعز ًثلنذككٌر بككِ  بٞكك  فككجٙصيم دككجنٌث ّككقجدز 

ْٙف مٌس دْكعجء ىكيه ثٕمكز ثلضكِ دكجد نؾٌميكج ( ٙكقجدِ..  ٙكقجدِ دكأّيم ثقضكوّضم 

 ء ثٕٙقجح ً ّج دجد مج ثًصكذٌه).ثىضوّضم!!!  ّج دجد ىؤٙ

إىث بيكو ثًصككذ٠ ًؽككٌه ىككيه ثللذيكز مكك  ثلٖككٌْك ديككيث ثلكوًً ثلضككجًّنِ ً ٙككذقش صككٌى  

ًؽٌهىككج دجّككضعٌثً ىلككأ ثلضٚككًٌ ثلعذضْككٌ ًثلنككجق٘ ًثلعككًًَ عكك  ثّٗككٚي ًثلضيككش 

مٚجلقيج ما ثللذيكز ثلغجٙكذز ل ْك لز ًثلغكًٌر منكي بؾكٌ ثلضكجًّل ثّٗكٚمِ ً ٝكقَ 

 ِ قجًح ًثفو ًغم  د د  ًثفو منيعج َّقيً م  ٙجفذو!!.ثل ٌّيجد ب

ثٓد  ٙذـ ثلضقجلف ًثٙلضقجي دْ  ثل كٌّيْ   دغكٌ ًٝكٌفج بكِ ًؽكو ثل جٙك ز ثلغٌدْكز 

ثلضِ صٌٞح ثل جلم ثّٗٚمِ ديكٌر ملجلذكز دجٗٙكٚؿ ًثلضغْْكٌ ع كَ ثللٌّيكز ثلغٌدْكز 

ف دؾنجفْكو ثلْك لٌُ ًًبيج لٖكًٌٟ ًإمكٚءثس ثليكٌٍ ثلكذكٌٍ دْنعكج ّيكف ىلكأ ثلضقكجل

ًثل يجةككوُ بككِ مٌثؽيككز  ُ إٙككٚؿ مكك   ُ نككٌ  دككجد دككوعٌٍ ثلق ككجس ع ككَ ثّككضيٚ  

ثٕمز ًهللا ّٖيو  د ىؤٙء ًىؤٙء لكجىدٌد ً د  فوث منيم ٙ ّوثبا ع  ثّكضيٚ  ثٕمكز 

  ً ثلوّ  د  ع  مٚجلقو ثلعيوهر دجلًَث .

 ًص أ ىِ ثلنوعز ثلكذٌٍ.

                                                 
5
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فيككج بككِ ثلككوبج  عكك  ثّككضيٚ  ثٕمككز ٙ عكك  ص ككٌهه ب ككٌ  د ثلؾنككجؿ ثلْكك لٌُ ٌّغككخ 

دجلْكك لز ًثلغكككًٌر ٕبْكككـ ثلعؾككج   مكككجي ثلك كككجءثس ثلعض ككوهر ل يْكككجي دكككوًًىم ثلْْجّكككِ 

ًثٕمٚقِ ًثلغيجبِ دوٙ م  مٌثٙ ز قع يم ًإىوثً دٌثمضيم ًمنكا ثٕمكز ثلضكِ ّضذكجدَ 

 ىؤٙء ع َ ثّضيٚليج ًدٌثمضيج م  ثّٙض جهر م  مذٌثصيم.

ثلؾنجؿ ثل يجةوُ ّ نِ فيج مج ّوعْو م  ثلٌغذز بِ ثلق جس ع َ هّ  ثٕمز لعج  ًلٌ دجد

 ٙوً ْٕننج ىكيث ثلكضكجح ثلعع كٌء دجٕدجىّكخ ًثٙبضكٌثءثس ًثلعكوؿ ثلع ض ك  ل ْك جفْ  

ًثليض ز م  دنِ  مْز ثليّ  لم ّضٌدكٌث مقٌمكج هلل إٙ ًثنضيككٌه ًلعكج هُ ثلٖكْل  ن كو بكِ 

ّككق ثٕككض جٙ ًلْٖكك   فعككجُ مكك   ّككعجىم دجلعؾجىككوّ  بككِ ثٍٕمككز ثل ٌثقْككز لَّْككو ثلقٌ

ثل كككٌث  ليضككك  عٖكككٌثس ثٓٙم مككك  ثلٖكككْ ز ثٕدٌّكككجء دكككوعٌٍ ثلؾيكككجه ٝكككو ثلعقضككك  

 ثٕمٌّكِ!!.

 اٌزؼبِٓ ِغ اٌش١د اٌمطػبٚٞ
ثن يو بِ ثلوًفز عجٙعز (ثلؾٌَّر ثليلٌّز) ثلضِ صٞم ع َ  ًٝيج دك  ثلعضنجقٞكجس 

ءث م  (ثلؾَّكٌر ثل ٞكجةْز) ثلضكِ نٚكذش ن ْكيج فجمْكز ثل ي ْز ًثٕمٚقْز ًثلْْجّْز دو

ًموثب ز ع  ثل ًٌدز ًثّٗٚي ؽنذج إلَ ؽنخ ما ثليٌثعو ثٕمٌّكْز (ثل وّكو ًثلْكْ ْز) 

ثلضِ صنل ق منيج ثللجةٌثس ثٕمٌّكْز (ثل جم ز بكِ إٟكجً ثلق كف ثلٚكيٌْنِ ثٕمٌّككِ 

ًح ثّٗكٚي ًثلعْك عْ  ثليُ ٟجلعج صقوط ثليكٌي عنكو) لضْكضذْـ ثًٕٛ ثل ٌدْكز ًصقكج

ٌٌ لعْجنور ثلْٖل بِ مٌثؽيز (ثلقع كز  ًبيج لًٌثّز ثلْٖل ًصْجًه ثليٌمِ ثّٗٚمِ مؤصع

ثل جلعز ثلعٌؽيز ٝوه ًثلضِ صضيعو دوعم ًمْجنور ثًٗىجح مجهّكج ًم نٌّكج) ًدكجد ىكيث 

 .2005بِ بذٌثٌّ 

عيكو ثلعكؤصعٌ  إنو صنجقٜ ّقضجػ إلَ ٌٕؿ ًص ٌْْ مجٙز ً د ثلْٖل ف  كو هللا ً عنكجء

قو  ميصو فجلز ثلٌؽو ثّٗعجنِ ًل  نيٌ  ثلٌؽو ثلٌٚبِ دٌنكو ّ ضذكٌ ثلٚكٌبْز ثنقٌثبكج 

لٌٙ  د هللا ىْكأ لكِ مك   لقينكِ دكجٍٕىٌ لعكج دنكش عيجةوّج بيج  ًثليٌ  مج قجلش فَثي (

 ىكك  قٌّضككِ ً نككج ثدكك  ثلضجّكك ز دٌثمككز ل يككٌآد « ٕككَّْننِ» مككجمكم بككِ ىككيه ثلْككجعز بيككو 

ٌٚنٓ أررٍنٝ ػنٓ اٌّّٙنخ   م ثلكيُ  فع كو ًقكو نكيًس ن ْكِ ل كوعٌر إلكَ هللا ثلكٌّم ًثل

ٍٕننٟ هللا ثٙننب ف ٔننب  ػزجننط ٔفؽننٟ ِننٛوهللا  ِننٓ هللا رؼننبٌٝ ٌٚننٓ أٔؽننحت ِننٓ ٘ننصٖ أاٌزننٟ ٚون

، ً صعنَ  د صُنضم فْجصِ دجلعْضز ثلقْنز ثلضِ ّضعنجىكج ثلعؾجىكوًد بكِ ّكذْ  اٌّّٙخ أثسا  

ثغْش، ًّٖيو هللا  نِ لم  ؽجم   فكوثً بكِ ثلقكق ٌّمكجً هللا، بأنج ٙ  هثبا ع  دجٟ   ً ٌٟ

نعج  هثبكا ً نكجبـ عك  قٞكجّج  مضكِ، ًلك   صن كَ عك  ىلكأ ميعكج ص ٌٝكش لكو مك  إً مج

)ًىجح صجًر ًدغٌْه  مٌٍثصيجمجس دجٗ
6
. 

-2-14ميٌؽككجد ثلضٞككجم  مككا ثلٖككْل ثليٌٝككجًُ دجلوًفككز نيككٚ عكك  مٌق ككو دضككجًّل 

2005. 

ِ مٌدٚ م  هللا ص جلَ  ُ  د ثلْٖل ثليٌٝجًُ ىٌ ًدْك  هللا هللا ًد نِ ً نج  عضذٌ ن ْ

 بِ  ًٝو...

                                                 
6
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ىككيه ىككِ ً ّككز ثلٖككْل لن ْككو ًلككوًًه ًًدعككج لعككج ّلٌفككو مكك  آًثء ًثؽضيككجهثس مكك  

ثلٌثٝككـ  نككو ّككٌٍ ًّككؤم  ًّؾككَي  نيككج عككْ  ثلٚككٌثح ًدأنككو  ًثه  د ّيككٌ  (ً ّككِ 

 ٌٙثح ٙ ّقضع  ثلنلأ ًً ُ غٌُْ ملأ ٙ ّقضع  ثلٌٚثح).

م ّ ش ثلْٖل دجللذا  د ّغنِ ع َ ثلْجهر ثلع كٌن ًثٕمكٌثء ثلكيّ  ني كٌث بككٌه (ّكنٌٍ ل

د و ق ْ  ىيث ثل كٌ) إلَ ثل جلم  ؽعا م  هًد ف ٌ ًٙ ًٙجّز فْظ قكج  ٙ بكٜ بكٌه 

 د هللا ىْأ لو منجمجً ًفذجً بِ قلٌ لنومز هّنو ًقكج :  ٕكيو ليكيث ثلذ كو ًليْجهصكو،  نكو ٙ (

ً نِ لم  ُمنا م  ثلنلجدز ٌّمجً د  لم ُّل كخ منكِ  ٙ  صقكوط بكِ  فو صوم  بِ فٌّضِ 

ِّ ثلكيُ   مٌ م  ثٕمًٌ، بأنج ثليُ  فوه مج  صك م بْو ًمج  ه ، ًىيث م  بٞ  ًدكِ ع ك

 ن ِ ثلعٌقا. .)لٌٙه لعج دنش ْٕتجً ميدًٌثً 

 ٕكككٌ عككم  ًبْككو"،  د  ّككضلْا ٙ ثلككيُ هلل ثلٖكككٌ ميككجي ىككيث "إد قككجةٚ ثلٖككْل ًمٞككَ

 ثلغٚعكز قلكٌ دكأمٌثء ثلعقذكز ًًدلضكو ْٟذكز دجنش عٚقجصو إد ًقج  ًثلقًٌٞ،  عجءثل 

 ًلكم بككٌُ بكِ  فكو ّضكوم  لكم ٙةكم، لٌمكز هللا بكِ  مكف لكم  نِ "ًغم عجٌٙىم ثليّ 

 إٕكجًثس ًؽيكِ بكِ صيف ًلم فعٌثء عٚمز  مجمِ صٌٝا ًلم فٌّضِ ع َ  فو ّقؾٌ

 ًىكٌ ثليٌٝجًُ ًدكَ مكجد، د  إلَ بكٌه ني ش ثل ٞجةْجس"  د إلَ ً ٕجً فعٌثء".

 ع ْيكج مكضكٌح ٙكغٌْر ًًّيكجس ً صضكو ثلقكخ د عكجس ّكعا د و إلَ ىىخ د عج  نو ّيدٌ

 ً دكو ّيجؽعٌنكو. ثلنكجُ د كٜ  د ّٞكٌه ٙ دكيلأ  نكو إلَ ًم ٘ هللا" بِ  فذأ "إنِ

 ضكزْثلع  ّكعجىج مكج ٌّّكو إنكو دك  ًقض كو دضٚك ْضو ثلعٌّكجه صيوّو ّنجم ٙ  نو ثليٌٝجًُ

 ."ًؽْوه ً ّو إلَ ً ٕجً "ىيث ع  ىيث ّ ٚ  " د دأنيج ًعٌبيج لقْنزث

 ّٖكيو ًىك  ًقْجهصكو ثٕمٌّكْكز!!) (ثليجعكور ثلذ كو لييث ثلْٖل ّٖيو ِٕء دأُ  هًُ ًٙ

 ثل وثء صنجٙذو  نيج َّعم ثلضِ ًثلٚيٌْنْز ثلٚ ْذْز مٌثؽيز بِ ًثل وثء دجلضٞقْز ليم

 (ف  كو ّكعجفضو ٌّثؽكو ثلكيُ ثلضيوّكو ىكٌ ًمكج ثلعٖكك ز ىكِ ً ّك  دجلضيوّكوثس ًصٚفيو

 فعجّكز بكِ  ّٞكج ىكم ّ ْٖكٌد ثلكيّ  ثلكغٚط ثٕمكٌثء ًدنكف فعجّكز بكِ عجٓ ًقو هللا)

 ثل ٚقكز ٙكجفخ هللا" ف  كو" ثٌّٗثةْ ِ ثلعٌّجه ع  بٞٚ ثٕمٌّكْز ثليٌثعو ًدنف

 ً ًدكجد ْزثلٚكيٌْن ثلوًلكز  ًدكجد دكْ  ثلعضذجهلكز ًثلَّكجًثس ثٕمْكٌ ثٕمٌْ ما ثلٌعْيز

 ثلع كككجًم ًٍّكككٌ نجةكككخ ثّٗكككٌثةْ ِ ثلقجمكككجي ٍّكككجًر ًآمٌىكككج( ثل ٌدْكككز ثلوًّ كككز ص كككأ

 ثلعٌّكجه ّيكوهه لعكجىث  هًُ ًٙ ًثٗعكٚد ثلْكٌ بكِ ًّج  قوي ع َ قجةعز ثلٚيٌْنِ)

  د هًد ّيضكك  (بجلعٌّككجه صيوّككوثس  ُ إٟككٚ  غْككٌ مكك  ٌّّككو مككج إن ككجى ع ككَ قككجهً ًىككٌ

 بْكوٌّ  ٕكٌٟز  دلكج  ثٕغذْكجء ثليض كز ّ  ك  دعكج ّ  ك  ًٙ مْكتٌلْضو ّ  ك  فضَ  ً ّيوه

   ثلْٖل). بٞجةْز بِ ثليٌثء ع َ صذظ ثلضِ ثلٌىجة  ىدـ

 ثلككوّ  ًع ككَ ًثلٚككيٌْنْز ثلٚكك ْذْز ؾككٌفِ  بككِ ّؾ ْككٌد مكك  ؾككٌفِ  بككِ ّؾ ككِ  نككو دعكج

 ثلْٚي.

 ًنٚككٌْ ثًٕٛ بككِ هللا ًدْكك  ثلعغككٌثً ثلٖككْل ع ككَ ّنلذككق ٙ دْككف  بيككم ٙ  ننككِ دعككج

 مك  ّ كٌم  نكو ٕكأ ًٙ ٙكوّيِ) ٙكوّق (ٙوّيِ ثليجة ز ثل  ٌّز ثلقكعز ص أ ّٚيثٗ

 ثلككيُ ثٕمٌّكككِ ثلٚككيٌْنِ ثلق ككف ًىككٌ هللا ف  يككم ثٕمككٌثء مكك  فعجصككو  ٙككوقجء ىككم

 .ًثق ْج!! فعجّضو بِ ًعجٓ ل  ْج ثلْٖل ىجؽعو ٟجلعج

 اٌفىط اإلؼهللاِٟ ٚ٘ؤالء اٌش١ٛخ

 د!!.ذطٛح ٌألِبَ ِٚبئخ ٌٍرٍف فٟ وً اٌّغبال
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ثنلٚقكج مكك  ىكيه ثلٌدجلككز ثٗليْكز ثلٌدجنْككز بيكو قككًٌ بٞكْ ز ثلٖككْل  مْكٌث  د ّنككَ  إلككَ 

ّجفز ثلضكأًّل لْكوثبا عك  دنكِ  مْكز ًدنكِ ثل ذكجُ ًثلقؾكجػ ثلغي كِ ثلع ضكٌٍ ع كْيم!! 

ًع كَ ثل كًٌ  ًًِٝ هللا عنيم!! مك  مكٚ  إٙكوثًه لكضكجح (صجًّننكج ثلع ضكٌٍ ع ْكو)

دجلكز ثٗليْكز لذكظ بيكٌثس مك  دضجدكو بكِ ثلعْكجفجس ّجً  هًثًّكٔ ثلٖكْل ٙكجفخ ثلٌ

ثٗعٚمْككز ثلضككِ ّكضذككٌد بْيككج مجٙككز د ككو  د ٟعككأنيم ّككعجفز ثلٌدْكك  ثل ككجي ل قٞككٌر 

ثٗليْز  د د  م  ّوثبا عنيم لٌْْث دلٌثغْكش ًٙ ّعكك   د ّكٌنكٌث ع كَ دجٟك  ً نيكم 

 ديلأ قو فٚ ٌث ع َ ٙأ دٌثءر م  ثلنجً  ً دعج قج  ف  و هللا.

ف ثلْٖل فٌٞر ٙكجفخ ثلٌدجلكز دكجلٌه ع كَ مك   ّكعجىم دجل  عكجنْْ  دك  ىىكخ لم ّكض

 د و م  ىيث عنومج ّ و دك عجصو ثلنجععز مكج ٌٟفكو د كٜ ثل  عكجء ًثلكضكجح ًثلع ككٌّ  

مغكك  ثلٖككْل مقعككو ثلغَثلككِ ً دككٌ ثٕع ككَ ثلعككٌهًهُ ًّككْو قلككخ بككِ دضجدككو (ثل وثلككز 

ْككٌ ثلْك  ِ ثٗمكٌثنِ ثلضك ْكٌُ ثنضيكجٙ ثٙؽضعجعْز بِ ثّٗٚي) قذْ  ثنضيجلكو إلكَ ثلع 

 دجمٚ بِ دضجدو ثلكجًعز (م جلم بِ ثللٌّق).

إد ىيث ًدعج ّكٖف لنج  ّٞج ع  ؽجنخ م ِ مك  ؽٌثنكخ ثلضن كف ًثٗفذكجٟ ثلعْكضعٌ 

ثليُ عجنَ ًمج ٍث  ّ جنِ منو ثل كٌ ثّٗٚمِ ثليُ مج إد ّنلٌ ملكٌر لٖمكجي فضكَ 

ًٌثء مك  هًد  د ّ قكظ ؽعيكًٌ ثلعٖكجىوّ  ىلككأ ّكأصِ ىكؤٙء لْكوب ٌه مجةكز ملكٌر ل كك

ثلوًً ثلذٖا ثليُ ّيٌي دو ؽنٌه ثلضن ف ثلعؾيٌلْ  ًثلعٖيًٌّ  ع َ فو ّكٌثء ًمكي 

 ثلعنٖكًٌر عنون ص أ ثلٌثق ز ثلضِ ًًثىج ْٕل ثّٗٚي ٌّّف ثليٌٝجًُ بِ ميدٌثصو

، ًثنض عكش دو س ثلوًثّز دجلك ْز ما دوثّز ثل جي ثلوًثّكِع َ مٌقا إّٚي  ًد ّٙ  (

ٙ ٌم ثلوًثّز م   ً  ٌّي، ً قذ ش ع َ ثلوًثّز دٖكغف ًفكٌٗ ًعكَي، د كو  د 

كنَّز فعْكور مك  ثلك ْكز  د صْك م  ُّ ّ عٌنج عوًهث م  ثلكضخ، ًثٕضٌّنج عوًهث منيكج، ًدجنكش 

ًدككجد مكك  ىككيه  ثللككٚح م  ككم ثلكضككخ ثلعيككًٌر، ًدضذًككج  مككٌٍ ل علجل ككز ًثّٙككضَثهر.

لع جه) ل٘مجي ثد  ثليكْم (ٟذ كز ٙكذْـ) ًىكِ ٟذ كز غْكٌ ثلكضخ ثٗٝجبْز دضجح (ٍثه ث

ث. ًٌ ًدككجد ىككيث مكك  ثلضلككًٌ ثلككيُ فككوط بككِ عيككو ثٗمككجي  مقييككز، ًلكنيككج  بككجهصنِ دغْكك

ثلعٌثغِ:  د صُيذ  دضخ ثد  صْعْكز ًثدك  ثليكْم ًصكٌٍ  ع كَ ٟكٚح ثٍٕىكٌ، بيكو دكجد 

كعْ )  ِّْ ًدكجد ّوًّكنج ثٍٕىٌ قذ  ىلأ ّيجًي بكٌ ىكؤٙء، ًّقٖكٌىم بكِ ٍمكٌر (ثلعؾ

عوه م  ثّٕجصير د ٞيم م  مٌّؾِ (صنٚ٘ ثلعجهر)  ً فع ز (ثل جلعْز مك  هًؽكز 

ًدككجد مكك  ثًٕلككْ  ثّٕككضجى ثلٖككْل مقعككو   ّككضجى) ً دغككٌىم مٖككجّل ثٍٕىككٌ ثليككومجء.

دْٚجً، (ثليُ ُعِّْ  ًْٕنج لٍٖىٌ بْعج د و) ثليُ دجد ّوًّنج ع كم ثلضٌفْكو بكِ دضكجح 

دضجح قوّم مٌٚا ْٙجغز مٌدََّر ع َ ميىخ ثٕٕجعٌر، ًقو  (ثل يجةو ثلنْ ْز)، ًىٌ

ٕككٌفو عٚمككز عٚككٌه ّكك و ثلككوّ  ثلض ضككجٍثنِ، عككم ًٝكك ش ع ْككو فجٕككْضجد: فجٕككْز 

ل نْجلِ ًفجْٕز  مٌٍ ل  ٚجي ثّٗك ٌثّْنِ، ًًٝك ش ع كَ فجٕكْز ثلنْكجلِ فجٕكْز 

كككج ل ذكككو ثلقككككْم ثلْكككْجلكٌنِ، بكجنكككش ىكككيه ثلكضكككخ ثلنعْكككز: ثلعكككض ، ًثلٖكككٌؿ ًٞ ّ  ،

ًثلقٌثِٕ ثلغٚعز د يج بِ ٙ قز ًثفور، د ٞيج بِ ثلٚ خ، ًد ٞيج بكِ ثلقجٕكْز، 

)ًد ٞيج بِ ثليجمٔ، ًّ ٚ  دْنيج دنلٌٟ فجؽَر
7
. 
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إىث بجلْٖل ٙ ٌٍّ دأّج ًٙ غٞجٝز بكِ ثلْكعجؿ دضٌٍّكا دضكخ ثدك  صْعْكو دك  ًّكٌٍ 

ٌّه ىلككأ نٌعككج مكك  ثلضلككًٌ ًغككم ثٙصيككجي ثلعٌؽككو لككو ّككجديج مكك  ثٍٕىككٌ (قذكك  صلككٌ

ًإٙٚفو؟؟!!) دضذنِ ثل يجةو ثلضؾْْوّز د و  د دجنكش هًثّكز ثل يْكور بْكو قجٙكٌر مك  

قذ  ع َ ثلضًٌٚ ثٕٕ ٌُ ثٕق  صؾْْوّز ًثلع كًٌٛ بٌٝكج مك  قذك  مغ كو ثٕع كَ 

 ثل ذو ثلكٌهُ ثلضكٌّضِ ٌّّف د   ٌّح د  ٕجىُ ًٙ ِٕء قذ و.

مك  ثٙنقلكجٟ ًثلضكوىًٌ ثل ككٌُ إنو م  ثلنجفْز ثلٌثق ْكز ثصؾكجه نقكٌ ثلعَّكو ًثلعَّكو 

ثليُ صٌْْ إلْو ىيه ثٕمز ًلٌ دجد صقش عنٌثد ثلضلٌٌّ ًثلضلًٌ ًٕكٌث ل ْٖل ثلكيُ 

نذينج ل لٌّيز ثلضِ غَس ديج  بكجً ثلْٖل ثلومٌُ ثد  صْعْكو عيكٌ  ثلعْك عْ  ثنلٚقكج 

 م  ثٍٕىٌ منجًر ثٙعضوث  ثلعَعٌي!!.

يُ ٙ ّ ٌم دغٌْ م  ثلعْ عْ  دع  بكْيم ًقذ   د ن ٌٛ للذْ ز ثلنٚم ثل يجةوُ ثل

ثلعغي ٌد ثلكغٌْ عنو ٙ دو م  ثل ٌهر إلَ ثللٌّيز ثلضِ ثنيْم ديج ثلعْ عٌد إلَ بكٌّيْ  

(بٌّيككج ىككوٍ ًبٌّيككج فككق ع ككْيم ثلٞككٚلز إنيككم ثصنككيًث ثلٖككْجْٟ   ًلْككجء مكك  هًد هللا 

ٙككجىم مككٌثًث ًّقْككذٌد  نيككم ميضككوًد) بككجلنذِ ثٕدككٌي ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م  ً

ًصكٌثًث دجصذكج   ىك  دْضكو قجًنكج إّكجىم دكجليٌآد ًثلًٌثّكجس ثلضكِ صٌؽكخ ىكيث ٙ ص كو ًٙ 

صقَٚ ًم  دْنيج ًًثّز ثلغي ْ   ُ ثلكضجح ًثل ضٌر ثلضِ  ًًهىج  ٙقجح ثلعْجنْو مك  

 ( ى  ثلْنز) ًىِ  ّٞج ًْٙز ًٌّ  هللا ٗ بِ فؾز ثلٌهث  ًٌّي غوٌّ مكم (ثلقعكو

  دككو ًنضٌدكك  ع ْككو ًن ككٌى دككجهلل مكك  ٕككًًٌ  ن ْككنج، ًمكك  ّككْتجس هلل ًنْككض ْنو ًنككؤم

ٝك  ًٙ مٞك  لعك  ىكوٍ، ً ٕكيو  د ٙ إلكو إٙ هللا، ً د   ععجلنج ثليُ ٙ ىكجهُ لعك  

 مج د و:  ّيج ثلنجُ قو نذأنِ ثل لْف ثلنذٌْ  نو لم ّ عٌ نذِ إٙ  -مقعوث عذوه ًًٌّلو 

أؽذككش ًإنككِ مْككؤً  ً نككضم هعككَ ب نككِ  ًٕككأ  د إمغكك  نٚككف ععككٌ ثلككيُ  قذ ككو ً

مْؤًلٌد بعجىث  نضم قجة ٌد؟ قجلٌث: نٖكيو  نكأ قكو د غكش ًنٚكقش ًؽيكوس بؾكَثن هللا 

مٌْث قج :  لْكضم صٖكيوًد  د ٙ إلكو إٙ هللا، ً د مقعكوث عذكوه ًًّكٌلو ً د ؽنضكو فكق 

ًنككجًه فككق ً د ثلعككٌس فككق ً د ثلْككجعز آصْككز ٙ ًّككخ بْيككج ً د هللا ّذ ككظ مكك  بككِ 

ثٕيو عم قكج :  ّيكج ثلنكجُ  ٙ صْكع ٌد؟ قكجلٌث:  ثل يم: د َ نٖيو ديلأ قج : ثليذًٌ؟ قجلٌث

نِ بكٌٟ ع كَ ثلقكٌٛ ً نكضم ًثًهًد ع كِ ثلقكٌٛ ًإد عٌٝكو مكج دكْ  ئن م قج : بك

ٙن جء ًدٌٍٚ بْو  قوثؿ عوه ثلنؾكٌي مك  بٞكز بكجن ًٌث دْكف صن  كٌنِ بكِ ثلغي كْ  

 دضكجح هللا ٟكٌم دْكو هللا عكَ ثٕدذكٌ بنجهٍ منجه : ًمج ثلغيٚد ّج ًّكٌ  هللا قكج : ثلغيك 

عضٌصككِ ًإد ثل لْككف  ثٕٙككغًٌؽكك  ًٟككٌم دأّككوّكم بضعْكككٌث دككو ٙ صٞكك ٌث ًثٓمككٌ 

ث ع ككِ ثلقككٌٛ بْككألش ىلككأ ليعككج ًدككِ بككٚ هثلنذْككٌ نذككأنِ ثنيعككج لكك  ّض ٌقككج فضككَ ّككٌ

صيككومٌىعج بضي كككٌث ًٙ صيٚككًٌث عنيعككج بضي كككٌث عككم  مككي دْككو ع ككِ بٌب يككج فضككَ ً ٍ 

ثلنكجُ دكجلعؤمنْ  مك    ًلكَج ًعٌبو ثليٌي  ؽع ٌد بيج :  ّيج ثلنجُ مك  دْجٛ آدجٟيع

ًًٌّلو  ع م قج  إد هللا مٌُٙ ً نج مٌلَ ثلعكؤمنْ  ً نكج  ًلكَ ديكم  هللا؟ قجلٌث:  ن ْيم

ط مككٌثس ًبككِ ل ككظ ثفعككو إمككجي مكك   ن ْككيم بعكك  دنككش مككٌٙه ب  ككِ مككٌٙه، ّيٌليككج عككٚ

مك  ًثٙه، ًعكجه مك  عكجهثه ً فكخ مك   فذكو  ًث  ثل يكمثلقنجد ز:  ًدكا مكٌثس عكم قكج : 

ً دغٜ م   دغٞو ًثنٌٚ مك  نٚكٌه، ًثمكي  مك  ميلكو ً هً ثلقكق م كو فْكظ هثً 

  دع كش ثلْكٌيخ، عم لكم ّض ٌقكٌث فضكَ نكَ   مكْ  ًفكِ هللا ديٌلكو: ة ٙ ب ْذ ذ ثلٖجىو ثلغج

ثدذكٌ  هللاثّٓكز بيكج  ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو:  ن عضكِلكم هّنكم ً صععكش ع كْكم 
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عكم  ُع َ إدعج  ثلوّ  ًإصعكجي ثلن عكز ًًٝكَ ثلكٌح دٌّكجلضِ ًثلٌّٙكز ل  كِ مك  د كو

ثلعكؤمنْ  ٙك ٌثس هللا ع ْكو ًمعك  ىنكأه بكِ ميكوي ثلٚكقجدز:  ٟ ق ثليكٌي ّينتكٌد  مْكٌ

ٟجلكخ  ٙكذقش ً مْكْش   دكَدك  ثدككٌ ًععكٌ دك  ّيكٌ  : دكل دكل لكأ ّكج  دٌ ثلْٖنجد 

)مٌُٙ ًمٌلَ د  مؤم  ًمؤمنز
8
. 

ثلٖجىو  د د عز ثلغي ْ  ص نِ م  دْ  مج ص نِ ثّضنجه ثٗنْكجد بكِ  مكٌ هّنكو إلكَ هلْك  ً

ىً ًٍد ًىً مٚوثقْز عجلْز ًص نِ ثلٌٌّك بِ ثل  كم ًلكِْ ثلٌدكٌد إلكَ ص كأ ثٕهلكز 

 ثلضِ صَدْيج ًصٚن يج ثل نٌد ًثًٕىجي دعج ىٌ هّود ثليٌي م  قوّم ثلَمجد.

 لؼ١خ اٌصاد ٚاٌظفبد
ثلضِ ٕغ ش دج  ثلعْ عْ  مني بؾٌ ثّٗٚي ثلضْج   عك  ٟذْ كز ثلكيثس  م  دْ  ثليٞجّج

 ثٗليْز ًى  ّعك  ً ّز ىيه ثليثس ثلعيوّز دجل ْ  ثلعؾٌهر  ي ٙ؟؟.

بأّ  ّؾو ثلعْ م ثلذجفظ عك  ثلقيْيكز ثلؾكٌثح ثلعينكا ثلكيُ ٙ ّقضعك  ثلنلكأ ع كَ ص كأ 

ٕكك ٌُ دٌنككو ف ْككوث ٕدككِ ثّٕككت ز؟؟ ًلعككجىث ّ ككجمٌ ثليككٌي دجٗؽجدككجس ثلضككِ ٌٟفيككج ثٕ

مٌَّ ثٕٕ ٌُ ًّضؾجى ٌد ع  ععو  د إمجي ثٕمكز ع ْكج ع ْكو ثلْكٚي قكو  ؽكجح ع كَ 

 مغ  ىيه ثلضْج ٙس؟؟!!.

 لْْككٌث َّععككٌد  د ًّككٌ  هللا ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م قككج  (ع ككْكم دْككنضِ ًّككنز 

ثلن  كككجء ثلٌثٕكككوّ  ثلعيكككوّْ  مككك  د كككوُ) ًع كككِ دككك   دكككِ ٟجلكككخ ىكككٌ ًثدكككا ىكككؤٙء 

 ثلن  جء؟؟!!.

ب عجىث ّضؾجى ٌد ع عو ًفكعضو ًنذ و ثلٚكجبِ ثلكَٙ  ًّني كٌد مك  دٌِدكز  دكِ ثلقْك  

 ثٕٕ ٌُ نجىْأ ع  مْضنيا ثد  صْعْو؟؟!!.

ً ُ قْٞز  ىم ً ملكٌ مك  ص كأ ثلعض  يكز دع ٌبكز هللا عكَ ًؽك  ًعذجهصكو ع كَ ثلٌؽكو 

 ثلٚقْـ؟؟!!.

ٕمم ً مٌؽش م   مٌؽكش مكنيم  لْْش ص أ ثلنَثعجس ىِ ثلضِ مَقش م  ّذينج م  ث

 م  فَْ ثلضٌفْو إلَ فَْ ثلٌٖن ًثلض وه ًثلضغ ْظ ًثليٌ  دأد هللا عجلظ عٚعز؟؟!!.

ليو فٌْس ىيه ثلعْألز ثلكغٌْ م  ثلعْك عْ  ًثلكولْ  ع كَ ىلكأ ىكٌ مكج ًًثه مْك م عك  

عجةٖز عنومج قجلش (عٚط م  صك كم دٌثفكور مكني  بيكو  ع كم ع كَ هللا ثل ٌّكز ق كش ًمكج 

  قجلش م  ٍعم  د مقعكوث ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م ً ٍ ًدكو بيكو  ع كم ع كَ هللا ى

ثل ٌّز بي ش ّج  ي ثلعؤمنْ  ثن ٌّنِ ًٙ ص ؾ ْنِ  لم ّي  هللا عَ ًؽ  ًليكو ًآه دكجٕبق 

ثلعذْ  ًليو ًآه نَلز  مٌٍ بيجلش  نكج  ً  ىكيه ثٕمكز ّكأ  عك  ىلكأ ًّكٌ  هللا ٙك َ 

ىٌ ؽذٌّ  لم  ًه ع َ ًٌٙصو ثلضِ م يو هللا ع ْيج غٌْ ىكجصْ  هللا ع ْو ًآلو بيج  إنعج 

ثلعٌصْ  ً ّضو منيذلج م  ثلْعجء ّكجهث ع كم م يكو مكج دكْ  ثلْكعجء إلكَ ثًٕٛ بيجلكش 

 لككٌ صْككعا  د هللا ص ككجلَ ّيككٌ  ٙ صوًدككو ثٕدٚككجً ًىككٌ ّككوًن ثٕدٚككجً ًىككٌ ثل لْككف 

و هللا إٙ ًفْككج  ً مكك  ًًثء ثلنذْككٌ  ً لككم صْككعا  د هللا ّيككٌ  ًمككج دككجد لذٖككٌ  د ّك عكك

 فؾجح  ً ٌّّ  ًٌّٙ بٌْفِ دئىنو مج ّٖجء إنو ع ِ فكْم...) ًًثه مْ م.

ًىنجن مج ًًثه ثلٌّٖف ثلٌِٝ بِ نيؼ ثلذٚغكز بكِ ّكذخ ملذكز ثٕٕكذجؿ قكج  ًًٍ 

مْك ور دك  ٙككوقز عك  ثلٚكجه  ؽ  ككٌ دك  مقعكو ع ْيعككج ثلْكٚي  نكو قككج  ملكخ  مْككٌ 

أ ثلنلذز ع َ منذٌ ثلكٌبز ًىلأ  د ًؽكٚ  صكجه بيكج  ّكج  مْكٌ ثلعؤمنْ  ع ْو ثلْٚي دض 

                                                 
8
 .4577, 4576ثلعْضوًن ل قجدم ًًثّز  
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ثلعككؤمنْ  ٙككف لنككج ًدنككج مغ عككج نككٌثه عْجنككج لنككَهثه لككو فذككج ًدككو م ٌبككز بغٞككخ ًنككجهٍ 

ثلٚكٚر ؽجم كز بكجؽضعا ثلنككجُ فضكَ غك٘ ثلعْكؾو بٚككو ثلعنذكٌ ًىكٌ مغٞكخ مضغْككٌ 

هلل ثلككيُ ٙ ّ ككٌه ثل ككٌد بقعككو هللا ً عنككَ ع ْككو ًٙكك َ ع ككَ ثلنذككِ ًآلككو عككم قككج  (ثلقعككو 

نيؼ ثلذٚغز) 91ثلعنا ًثلؾعٌه ًٙ ّكوّو ثٗعلجء ًثلؾٌه..... ثلنلذز 
9
  . 

ًإىث دجد ىيث ىكٌ مٌقكف  ي ثلعكؤمنْ  عجةٖكز مك  ىكيه ثليٞكْز ثلكيُ ؽكجء نجبْكج ل ٌ ّكز 

ثلذٌّٚز ل يثس ثٗليْز ًىٌ مٌقف مْضنو إلَ آّجس قٌآنْز مقكعز ٙ صقضع  ثل كذِ ًٙ 

ىٌٌّر دجد لو مٌقف منض ف فْظ ٍعم م  دكْ  مكج ٍعكم ًمكج  دغكٌ مكج ثلضأًّ  بئد  دج 

ٍعم  د ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو قج  (إنكم صًٌد ًدكم دكجليعٌ بكِ لْ كز ثلذكوً ٙ 

صٞجمٌد بِ ً ّضو) دعج  نو ٍعم  ّٞج  د هللا ّذقجنو (ص كجلَ هللا ععكج ّيٌلكو ًَّععكو 

ًٌٙصو لْ ٌبو ثلعؤمنٌد (بْيكٌ   نكج ًدككم  دٌ ىٌٌّر ع ٌث دذٌْث) ّيٌي دضغٌْْ ٕك و ً

بْيٌلٌد ن ٌى دجهلل منكأ ٙ نٖكٌن دكجهلل ٕكْتج مكٌصْ   ً عٚعكج فضكَ  د د ٞكيم لْككجه  د 

ّني خ بْيٌ  ى  دْكنكم ًدْنكو آّكز بض ٌبٌنكو ديكج بْيٌلكٌد ن كم بْكٖكف عك  ّكج ) ًًثه 

 مْ م  ّٞج.

هللا ًص يجىككج بٌّككق مكك   نجىْكأ عكك   د ص ككأ ثلًٌثّككز ثلضككِ نْككذيج  دكٌ ىٌّككٌر إلككَ ًّككٌ 

ثلعْكك عْ  دككجليذٌ  ًثلضْكك ْم مٌبككج مكك  ّككْف ثًٗىككجح ثلعٚكك ش ع ككَ ًقككجديم ثلعْككعَ 

دْخ ثلٚقجدز إى  د ًبٜ مًٌّجس  دِ ىٌٌّر ثلعيوّز ثلعوًنكز بكِ دضكخ (ثلٚكقجؿ 

ثلعيوّز) ىِ ثٕمٌٍ ّ نِ ْٕتج ًثفوث ىٌ ثصيجي  دِ ىٌٌّر  نو ّكيح ع َ ًّكٌ  هللا 

لكذٌٍ ثلعنٌؽز م  ثلع ز م  ًؽيز ن ٌ م  َّععٌد  نيكم ًفكوىم ًص أ ىِ ثللجمز ث

ثل ٌقكككز ثلنجؽْكككز ًغكككم ( نيكككم ثصنكككيًث ثلٖكككْجْٟ   ًلْكككجء مككك  هًد هللا ًّقْكككذٌد  نيكككم 

ميضوًد) ًغم  نيم ٙ ًٌّد دأّج  د صضٌىم إليج ّعك  ً ّضو دجل ْ  ثلعؾكٌهر ًلكو ّكج  

هللا ععككج ّيككٌ  ثلنككجعضٌد  ًّككوّ  ًعْنككْ  ًّْككعا دْككعا ًّككضك م دٚككٌس  ُ  نككو (ص ككجلَ

ًثلٌثٙكك ٌد ع ككٌث دذْككٌث) ىككٌ نْككنز مقْككنز مكك  دككٌىث ًٙ ّعككك   دككوث  د ّكككٌد مكك  

ًٙف ن ْو بِ ًٌّر ثٗمٚٗ (ق  ىٌ هللا  فو هللا ثلٚعو لم ّ كو ًلكم ٌّلكو ًلكم ّكك  

 لو د ٌث  فو).

 ضأٞ اٌمطؽجٟ فٟ رٍه اٌّؽ ٌخ:
ٌَ دكٌ بكِ ص ْكٌْ قٌلكو ص كجلَ (ثليٌٟذِ ىٌ  فو  ٕكيٌ م ْكٌُ ثليكٌآد ثلككٌّم ًقكو ى  ىُك

ْقَكَعجٌس ىُ َّ  ُيُّ  َْْأ ثْلِكضَجَح ِمْنوُ آَّجٌس مُّ َ  َع َ ََ َُ  َن كج ثلَّكِيَّ   ثْلِكضَجحِ ثلَِّي كجدِيَجٌس بَأَمَّ َٖ ٌُ ُمضَ ًَ َُم
ٌّْذ  ٍَ ثْدضَِغكجء  بََْضَّذُِ ٌدَ بِ قُ ٌُدِِيْم  ًَ كجدَوَ ِمْنكوُ ثْدضَِغكجء ثْل ِْضنَكِز  َٖ ًِ َمج صَ ًِّ َكوُ إَِّٙ  ّ ِكوِ صَأْ

َمكج َّْ  َكُم صَأْ ًَ
ُنٌَد بِِ  ِّ ث ٌَّ ثل ًَ ٌُ  ثْلِ ْ مِ هللّاُ  دَّ َمكج َّكيَّ ًَ دِّنَج  ًَ ْ  ِعنِو  لُكٌْث ثْٕلذَكجحِ  إَِّٙ َّيٌُلٌَُد آَمنَّج دِِو ُد ٌّ مِّ ًْ ُ ( 

مضذ ٌ ثلعضٖجدو ٙ ّن ٌ  د ّضذ كٌه ًّؾع كٌه ( :. ع  ْٕنو  دٌ ثل ذجُ قج 7آ  ععٌثد 

ج ل ضٖكْأ بِ ثليٌآد ًإٝٚ  ثل ٌثي دعج ب  ضو ثلَنجهقكز ًثليٌثملكز ثللكجعنٌد بكِ ٟ ذ

ثليٌآد  ً ٟ ذج ٙعضيجه سٌثىٌ ثلعضٖجدو دعج ب  ضو ثلعؾْعز ثليّ  ؽع ٌث مج بِ ثلكضكجح 

ًثلْككنز معككج سككجىٌه ثلؾْككعْز فضككَ ثعضيككوًث  د ثلذككجًا ص ككجلَ ؽْككم مؾْككم ًٙككًٌر 

ً ٙكذا ص كجلَ هللا عك  ىلكأ ًٙ ٕكأ بكِ  مًٌٚر ىثس ًؽو ًعْ  ًّو ًؽنكخ ًًؽك 
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)د ككٌىم ً د فكككم هللا بككْيم ثليضكك  مكك  غْككٌ ثّككضضجدز
10
(ّككج لْككش ثلٖككْل ّككأصِ لْككٌٍ  د  

 !!.م  غٌْ ثّضضجدز) ىؤٙء ّيض ٌد ثلعؤمنْ  ثٓد

ثلْٖل ثليٌٟذِ ًغْكٌه مك  م ْكٌُ  ىك  ثلْكنز لكِْ بكِ ًّك و ثلضعكجهُ بكِ ميجؽعكز 

صقوّكو مك  ىكم ثلٌثّكنٌد بكِ ثل  كم ثلكيّ  مكوفيم ًدٌ ثٕبجعِ دعج  نو ٙ ّؾٌ  ع كَ 

ًح ثل َر ّذقجنو د  عيم ًبيعيم ًفْ  قْجهصيم لٖمكز دعكج  نكو ٙ ّؾكٌ  ع كَ ًبكٜ 

ثلًٌثّجس ثلضِ ٙ صقضعك  م نكَ ّكٌٍ ثلضؾْكْو ًثلضكِ  دكوعيج ثلنْكج  ثلٌدْكأ ل ٌٝكج  

ض جليككج ًثلكككيثدْ  ًثلع ضككٌّ  ع ككَ هللا ًًّككٌلو ًثلضككِ صكٖككف ٙككْجغضيج دْككيٌلز عكك  ثب

 ً نيج لم صنٌػ م  مٖكجر ثلنذٌر ثلٚجهقز ثلضِ ٙ صنلق ع  ثليٌٍ. 

 مج ثّٓكجس ثلضكِ صكٌىم ثلضؾْكْو ًثلضكِ ثصنكيىج مك  ًٙك يم هللا صذكجًن ًص كجلَ دكأد بكِ 

 نكِ د كٌا ص ِقٌلكو ص كجلَ (ّكٌي ّكٖكف عك  ّكج ) ًىكق ٌديم ٍّذ ّ عج ٕىٌثةيم مغك  

ّ ٌبككو ثل ككٌح عنككومج ّيٌلككٌد ًقجمككش  ثٕمككٌ غجّككز ثلؾيككو ًثلٖككور ًىككٌ ص ذْككٌ مؾككجٍُ

ثلقككٌح ع ككَ قككوي ًّككج  ًلككك  ثلعذككوعْ   ٝككجبٌث إلْيككج ص ككأ ثلًٌثّككز ثلضؾْككْوّز ثلضككِ 

 ىدٌنجىج آن ج ع   دِ ىٌٌّر.

ًىنجن غٌْىج م  ثّٓجس ثلضِ ثهعَ ىؤٙء ثليٌي دأنيكج آّكجس ثلٚك جس دكوٙ مك  ص ْكٌْ 

بكٌ   ّكوّيم) ًقٌلكو ص كجلَ (بجٙكذٌ ًصأًّ  ثّٓز ًلِْ ثلٚ ز مغ  قٌلو ص جلَ (ّكو هللا 

لقكم ًدأ بئنكأ دأعْننكج) بكجلع نَ ثٗؽعكجلِ لّٔكز ثًٕلكَ  د هللا صذكجًن ًص كجلَ ٕكجىو 

ًفجٝككٌ ليككيه ثلذْ ككز ً د مكك  ّذككجّا ًّككٌ  هللا بككئد دْ ضككو هلل عككَ ًؽكك  (إد ثلككيّ  

 ّذجّ ٌنأ إنعج ّذجّ ٌد هللا) ًثلغجنْز ص نِ ثٙذٌ بئد هللا ٌّعجن.

 ّٔز ًلِْ صأًّٚ لٚ ز م  ٙ جس ثليثس ثٗليْز دأُ فج  م  ثٕفٌث .إنو صأًّ  ل

 اٌمطآْ ث١ٓ اٌز ٠ًٚ ٚاٌفُٙ اٌحطفٟ.
ثليْٞز ىِ دعج ًٙ يج ًدنج عَ ًؽ  دأد ثليّ  بِ ق ٌديم ٍّذ ّضذ ٌد مكج صٖكجدو منكو 

ثدضغجء ثل ضنز ًثدضغجء صأًّ و  ُ ٌٙبو ع  ًؽيو ثلٚقْـ ًلٌ  نأ صقكجًًس مكا ثليكٌي 

نَ قٌلو ص جلَ (ٌّي نوعٌ د   نجُ دئمجميم) ليكجلٌث لكأ  د د عكز (إمكجميم) ىنكج فٌ  م 

ص نِ ًٌّليم ًلِْ إمجي ثلَمجد  ً إمجي ثلقق م  آ  مقعو ٙ َ هللا ع ْو ًآلكو ًّك م 

 ُ  نيم ٙ ّ ضَمٌد دقٌبْز ثلن٘ ًّ ؾتٌد إلَ ثلضأًّ  عنومج ّكٌد ثلضأًّ  لٚكجلقيم 

ًّككٌ  هللا ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م (مكك  دنككش ًلككٌ  نيككم صقككجًًًث م ككأ فككٌ  قككٌ  

مٌٙه ب  ِ مٌٙه) لْجًعٌث دجل ؾٌء إلَ ثلضأًّ  ًمقجًلز ٌٙم ثلك كم عك  مٌثٝك و 

ًىككيث بكئد ثليكٌي قككجهًًد ع كَ صغْْكٌ  ّك ٌح ًمنلككق ثّٙكضوٙ  فْكخ ثلٞككًًٌثس 

ّك  ثلضِ صذْـ دك  ثلعق كًٌثس ًصذكْـ ليكم ثلككيح ع كَ هللا ًًّكٌلو بيكم صكجًر مكا ثلضأً

 ًصجًر  مٌٍ ٝو ثلضأًّ  ًلك  فجهط فوّظ!!.

 ًفْذنج هللا ًن م ثلٌدْ .

 ِٛلف اٌطاؼر١ٓ فٟ اٌؼٍُ ِٓ رٍه اٌمؼ١خ.
بََ نَككج هللاُ ( ًَ ْْنَككج  َْد  دَْغْككجً َع َ ًَ ككُنٌَد بِككِ ثْلِ ْ ككِم ُهًنَنَككج، َدككِيدجً  ِّ ث ٌَّ َعُعككٌث  َنَّيُككُم ثل ٍَ ّْككَ  ثلَّككِيَّ   َ 

ًَ َْعلَجنَج َ يُْم،  َٝ ًَ َؽيُْم. ًَ ٌَ ًَ َْمك ًَ َْهَم َنَكج  َميُْم،  ٌَ َفك كضَْؾ ََ  ًَ ْْ دِنَكج ُّ ًَ كضَْ لََ ثْليُكَوٍ،  ْْ دِنَكج ُّ
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ثىُْم  ثٕةعزثْلَ َعَ. إِدَّ  ٌَ ك ِّ ـُ َع َكَ  ك ُ ْٚ كم، َٙ صَ ِٕ ٌُّث بِِ ىكَيث ثْلكذَْلِ  ِمكْ  ىَج ٌِ ّٔ ُغ ٌَ ِمْ  قُ

ٌِىمْ  ْْ َٙرُ ِمْ  َغ ٌُ ـُ ثْل ُ ْٚ َٙ صَ ًَ(
11
 .خع ِ د   دِ ٟجل .

لَكْ  ( ًَ  ، ًٍ ٌُِؽكٌُدْم ِمكْ  ىُكو ىُْم بَ َكْ  ُّْن ٌَ ثصَّذُِ ٌث  َعَ ًَ ْعضَيُم،  َّ ُمٌث  ََ ِْْش نَذُِِّْكْم بَجْل ًث  َْىَ  دَ ٌُ ثْن ُ

 َٙ ًَ ث،  ك ٌُّ ِٞ ذِيٌُىُْم بَضَ ْْ َٙ صَ ًَ ٌث،  ُٞ ٌث بَجْنيَ ُٞ إِْد نَيَ ًَ ، بَئِْد لَذَُوًث بَجْلذُُوًث،  ًٍ ه ًَ ُِّ ُْوًُدْم بِِ 

ًث َعْنيُْم بَضَْي ُِكٌثصَضَأَمَّ  ٌُ(
12
 .ع ِ د   دِ ٟجلخ 

ٙ نٖأ ٌٟبز عْ   د م  عنجىم هللا عَ ًؽ  دٚ ز ثلٌثّنْ  بِ ثل  م ىم  ىك  دْكش 

ثلنذٌر ثليّ   ىىخ هللا عنيم ثلكٌؽِ ًٟيكٌىم صليْكٌث ًٝكِ مك  ًٝكِ ًّكن٠ مك  

 ّكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن٠.

ٌ ًمكج  هًثن ًإىث دجد ثليٌي ّ جمًٌد دجنضْجح ثٕٕ ٌُ ثلٚكغٌْ إلكَ ثٕٕك ٌُ ثلكذْك

مج ثلكذٌْ ًمج ثلٚغٌْ بنق  ن جمٌ د  م ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ًفْكذنج  د ن يكَ هللا 

 عَ ًؽ  ع َ ًٙء آ  مقعو ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م.

 فّبشا لبي أ١ِط اٌّؤ١ِٕٓ فٟ ٘صا اٌش ْ؟؟.

ثّعا ًصأم  ًقجًد ًثبيم م  ىٌ صٌؽعكجد ثليكٌآد ًمك  ىكٌ ثل كجلم دضأًّ كو دجلٚكو  ٙ 

 دجلضًٌَّ ًثٕلقجد؟؟.

ًَد ًَٙ ُّككَؤهُِّ َفيَّككوُ  ككِ نَْ َعككجَءهُ ثلَ ككجهُّ ِٚ ِٙ ُّْق ًَ ثلَقْعككُو هللِ ثلَّككَيُ َٙ َّْذ ُككُذ ِمْوَفضَككوُ ثليَككجةِ ٌَُد، 

ك َضِِو َفك ِٚ َِ لِ ْْ ُٗ ثل ِلَكِ  ثلَّكِيُ لَك ٌْ َٙ َّنَجلُكوُ َغك ًَ وٌّ ثلُعْؾضَِيُوًَد، ثلَِّيُ َٙ ُّْوًُدكوُ دُْ كُو ثلِيَعكِم 

صِككوَ،  ًَ ٌَ ثلَنٚةِككَق دِيُْو ٙ  ََؽككٌ  َمْعككُوًٌه. بَلَكك ًَ ْقككٌش َمْ ككُوًٌه  ًَ  ٙ ًَ ُؽككٌٌه،  ٌْ َٙ نَْ ككٌش َم ًَ َمْقككُوًٌه، 

ِو. ِٝ ًْ ًِ َمََْوثَد  َ ُنٌ ُّٚ صََّو دِجل ًَ ًَ ْفَعضِِو،  ٌَ َّجَؿ دِ ٌِّ ٌَ ثل َٖ نَ ًَ 

وّ ْٚ ٌِبَضِِو ثلضَّ َدَعجُ  َمْ  ًَ ٌِبَضُوُ،  ِّ  َمْ  ُ  ثلوِّ ًَّ َدَعكجُ   َ ًَ ِفْكُوهُ،  ٌْ كِوِّق دِكِو صَ ْٚ َدَعكجُ  ثلضَّ ًَ ُق دِكِو، 

ِفِْوِه ثٗ ٌْ َدَعجُ  ثٗصَ ًَ ُٗ لَوُ،  ك َز  َنَّيكج ْمٚ ِٙ كيَجَهِر ُدك ِّ  َٖ ك َجِس َعْنكوُ، لِ ِّٚ ُِ ثل ِٗ لَكوُ نَْ ك ْمٚ

كفَ  َٙ ًَ ك َِز، بََعكْ   ِّٚ ٌُ ثل ك ْْ ٌم  َنَّوُ َغ ُٙ ٌْ يَجَهِر ُد ِّ َم َٕ ًَ ٌِم،  ُٙ ٌْ ٌُ ثلَع ْْ كْذَقجنَوُ بَيَكْو  َغ ُّ هللاَ 

َمكْ  َؽِي َكوُ  ًَ ََّ َهُ بَيَكْو َؽِي َكوُ،   َمكْ  َؽك ًَ ََّ َهُ،  َمْ  عَنَّكجهُ بَيَكو َؽك ًَ نَوُ بَيَْو عَنَّجهُ، ٌَ َمْ  قَ ًَ نَوُ،  ٌَ بَيَكْو  قَ

َمْ  قَك ًَ هُ،  هُ بَيَْو َعوَّ َمْ  َفوَّ ًَ هُ،  ِْْو بَيَْو َفوَّ ًَ إِلَ ج َٕ َمْ    ًَ ِْْو، [ ًَ إِلَ ج َٕ نَوُ، « بِكْمَ »جَ :   كعَّ َٝ بَيَكْو 

َمْ  قَجَ :  ُؽكٌٌه َٙ َعكْ  َعكَوي، َمكَا ُدك ِّ  بَيَْو  َْم َكَ ِمنُكوُ.« َعََٚي؟»ًَ ٌْ دكجةٌِ  َٙ َعكْ  َفكَوط، َم

َدكجِس  ٌَ ثَّ َز، بَجِعٌ  ٙ دَِعْ نََ ثْلَق ََ ٌُ ُد ِّ ِٕء ٙ دُِع ْْ َغ ًَ نَز،  ًَ ء َٙ دُِعيَج ِْ ٌٌ ًثٓلكزَٕ كْ ِٚ ، دَ

ُٔ لِ َْيِوهِ  إْى َٙ  ِف ٌْ ض ْْ َّ َٙ ًَ ُِ دِو  ضَأْنِ ْْ َكَ  َّ َّ ٌو إْى َٙ  فِّ ٌَ ِْْو ِمْ  َمْ يِِو، ُمضَ ًَ إلَ َمْن ٌُ
13
. 

ثلٚكك جس ثلَثةككور ع ككَ ثلككيثس ثٗليْككز ثلعيوّككز  ً  ىككٌ ن ككًِم نككَ ن ككِ ثلٚكك جس عنككو 

ًلكِْ ن ْكج لٚك جس ثلكعكج  -دع نَ  ه  ٙ جس ثلعن ٌقْ  مغ  ثلْعا ًثلذٌٚ ثلقِْ 

ن ْككج ل عٖككجد ز ًثلعٖككجديز دككْ   -لؾككٚ  ثٗليككِ مغكك  ثل  ككم ًثليككوًر ًثلٌفعككز ًثل ككَرًث

هللّاُ ثلنجلق ًثلعن ٌقْ  ( يَجصُِكْم َٙ  ًَ َؽُكم مِّ  دُلٌُِد  ُمَّ ٌَ َؽَ َ  لَُكُم ثلْ  صَْ  َُعٌدَ   َْم ًَ ْْتًج   َّْْعاَ َٕ

 ًَ ج َٚ ثَْٕد ثَْٕبتَِورَ لََ  َُّكمْ  ًَ ًد ًَ ٌُ ُك ْٖ )صَ
14

لَيَك. ( َؽَ ْ نَكج لَيُكمْ  وْ ًَ ًَ نَّكجُدْم بِْكِو  كَّ نَّكجىُْم بَِْعكج إِد مَّ  َمكَّ

ْعً ج ًَ َْبتَِورً بََعكج  َْغنَكَ َّ ث  ًً ج َٚ كْعُ يُمْ  َعكْنيُمْ  ًَ َْد ىُمْ  َّ ًُ كج َٚ َٙ  َْد ًَ  َٙ ٍء إِْى  ًَ ِْ ك َٕ ك    َْبتِكَوصُيُم مِّ

 ِ َفج َ  َدجنٌُث َّْؾَقُوًَد دِرَّجِس هللاَّ ج َدجنٌُث ًَ َُِ ًد دِِيم مَّ ضَْي ْْ )دِِو َّ
15
. 

 اٌمطآْ اٌىط٠ُ ُٚٚ٘ ضؤ٠خ اٌصاد اإل١ٌٙخ!!.
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إِىْ ( كنَجًمج آلِيَكزً إِنِّكِ  ًَ ْٙ ًَ  َصَضَِّنكُي  َ ٍَ ثِىُْم َٕدِْكِو آ ٌَ ثنَ قَجَ  إِْد ًَ قَ   َ ذِكٍْ  ًَ كٍَٚ  مُّ َٝ َمكَأ بِكِ  ٌْ* 

َدككَيلِأَ  ًَ  ِٛ ًْ ثَٕ ًَ ثِس  ًَ ككَعج َّْ ثِىَْم َم َُكككٌَس ثل ٌَ ٌُِ إِْدكك لِ نُكك ككج *ِمككَ  ثْلُعككٌقِنَِْ   َُْكككٌدَ ًَ َؽكك َّ  بَ َعَّ

ْْوِ  كج  َبَكَ  قَكجَ  ٙ  َع َ دِّكِ بَ َعَّ ًَ َدذًج قَجَ  ىَكذَيث  ٌْ ًَ ٍَ َد   ُْْ كج *ثٓبِ ِكَْ    ُِفكخُّ ثل َّ ٌَ  بَ َعَّ ًَ ٍَ ثْليََعك
ًٍِغج دِِّ  دَج ًَ ج  َبََ  قَجَ  لَتِ  لَّْم َّْيِونِِ  دِِّ بَ َعَّ ًَ َ    َّ ُٕدٌنَ قَجَ  ىَذَيث  كجلِّْ َّٞ ِي ثل ٌْ كج *ِمَ  ثْليَك  بَ َعَّ

ككج  َبَ َككْش  ًَ ٍَ ٌُ بَ َعَّ دِّككِ ىَككذَيآ  َْدذَك ًَ ٍَِغككزً قَككجَ  ىَكذَيث  َِ دَج كْع َّٖ ِي إِنِّكِ  قَكج َ ثل ٌْ ككج َّككج قَكك عَّ ٌٌُِء مِّ دَكك

ٌُِدٌَد  كك ْٖ َٛ  إِنِّككِ *صُ ًْ ثَٕ ًَ ثِس  ًَ ككَعج َّْ ٌَ ثل َِ لِ َّككِيُ بَلَكك ْؽِيكك ًَ ْيككُش  ؽَّ  َنَككجْ ِمككَ   َمككجًَ  َفنِْ ًككجًَ

ٌِِدَْ   ْٖ وُ  *ثْلُع َفرؽَّ ًَ  َٙ ًَ قَْو ىَكَوثِد  ًَ ٌنِِّ بِِ هللّاِ  ُموُ قَجَ   َصَُقجؽُّ ٌْ ٌُِدٌَد دِكِو   ََمكجمُ قَ ك ْٖ َمكج صُ

دِِّ  ًَ َا  ِّ ًَ ْْتًج  َٕ دِِّ  ًَ جء  َٖ ًدَ  ُد َّ إَِّٙ  َد َّ ٌُ ٍء ِعْ ًعج  َبََٚ صَضََيدَّ ِْ  )80-74( ثٕن جي )َٕ

) َّٙ  ًِ ٌَ ثل َِّلُْف صُْو ىُ ًَ  ًَ ج َٚ ًُِن ثَْٕد ٌَ ُّْو ىُ ًَ  ًُ ج َٚ ٌُ ُدوُ ثَْٕد ٌُ ِمك   قَكوْ  * ثْلَنذِْ كرةِ َٚ َؽكجءُدم دَ

دُِّكمْ  َمج  َنَجْ  ًَّ ًَ ْْيَج  َِ بََ  َ َمْ  َعِع ًَ ِو  ِْ ٌَ بَ ِنَْ  َٚ ُْْكمبََعْ   َْد  )104-103ثٕن جي ( )دَِق ِْظٍ  َع َ

 ع ْكو ًآلكو ًّك م ًىكٌ ّذكْ  لنكج مكنيؼ ًنعِٞ مكا إمكجي ثلقكق مك  آ  مقعكو ٙك َ هللا

ثلقككق نجبْككج  ُ إمكجنْككز لٌ ّككز ثلعن ككٌ  ثلعقككوًه ل نككجلق ثلٚمقككوًه ّككٌثء دجنككش ىككيه 

ثلٌ ّز بِ ثلونْج  ً بِ ثٓمٌر إى  نيج صض  ق دلذْ ز ثل ٚقز دْ  ثلنجلق ًثلعن كٌ  ًلكٌ 

ًدكو (قكج  ًدكِ دجنش ىيه ثلٌ ّز معكنز لٌآه مٌَّ ع ْو ثلْٚي عنومج ٟ كخ ىكيث مك  

 ًنِ  ن ٌ إلْأ قج  ل  صٌثنِ) ً(ل ) ص نكِ ثلن كِ ع كَ ثلضأدْكو ًلكٌ دجنكش ثلٌ ّكز بكِ 

ثٓمكٌر معكنكز دعكج ّكَعم ثلؾككجى ٌد لكٌ ٍ مقعكٌو ٙك َ هللا ع ْككو ًآلكو ًّك م ًدكو لْ ككز 

ثٌّٗثء ًثلع ٌثػ بيو ً ٍ م  آّجس ًدو ثلكذٌٍ ًً ٍ  ى  ثلنجً ّ كيدٌد بْيكج ًً ٍ 

ٌد بْيج ً د د  مج ًًه بِ دضجح هللا عَ ًؽك  مك  آّكجس صضقكوط عك   ى  ثلؾنز ّضن ع

ثليككٌح ًثلذ ككو ٙ ّعككك  صأًّ يككج دذ ككو ٍمككجنِ ًٙ مكككجنِ ًٙ ّيككج  عنككو ّككذقجنو ؽككجء  ً 

ىىخ  ً ٙ و  ً نَ  نجىْأ ع   د ّيج   ّك  ّكٌثء دجنكش ىكيه ثّٕك  دعككجد  ً دكوًد 

 ٙ ٌد ًثلنجعضٌد ع ٌث دذٌْث.مكجد دعج َّعم ثٕٕجعٌر ص جلَ هللا ععج ّيٌ  ثلٌث

 ِٛلف اٌمطة: 
ّيككٌ  ثل ككجًم ثلٚككٌبِ ثلكذْككٌ (مقعككو دكك  عذككو ثلؾذككجً ثلن ككٌُ) بككِ دضجدككو ثلعٌثقككف 

 ًثلعنجٟذجس صقش عنٌثد (مٌقف ثليٌح):

" ًق نِ بِ ثليٌح ًقكج  لكِ مكج منكِ ٕكِء  د كو مك  ٕكِء ًٙ منكِ ٕكِء  قكٌح مك  

 .ِٕء إٙ ع َ فكم إعذجصِ لو بِ ثليٌح ًثلذ و"

"ًقج  لِ ثلذ و ص ٌبو دجليٌح ًثليٌح ص ٌبو دجلٌؽٌه ً نكج ثلكيُ ٙ ًٌّمكو ثليكٌح ًٙ 

 ّنضيِ إلْو ثلٌؽٌه".

"ًقج  لِ  هنَ ع ٌي ثليٌح  د صٌٍ آعجً ن ٌُ بِ د  ِٕء بْكٌد  غ خ ع ْكأ مك  

 م ٌبضأ دو".

 "ًقج  لِ ثليٌح ثليُ ص ٌبو بِ ثليٌح ثليُ  عٌبو دع ٌبضأ بِ م ٌبضِ".

 ِ ٙ د وُ عٌبش ًٙ قٌدِ عٌبش ًٙ ًٙ ِ دعج ًٙ ِ عٌبش"."ًقج  ل

ًقككج  لككِ  نككج ثليٌّككخ ٙ ديككٌح ثلٖككِء مكك  ثلٖككِء ً نككج ثلذ ْككو ٙ دذ ككو ثلٖككِء مكك  

 ثلِٖء".

"ًقج  لكِ قٌدكأ ٙ ىكٌ د كون ًد كون ٙ ىكٌ قٌدكأ ً نكج ثليٌّكخ ثلذ ْكو قٌدكج ىكٌ ثلذ كو 

 ًد وث ىٌ ثليٌح".
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ًثلذ و ثليُ ص ٌبكو مْكجبز ً نكج ثليٌّكخ ثلذ ْكو دكٚ  "ًقج  لِ ثليٌح ثليُ ص ٌبو مْجبز

 مْجبز".

"ًقج  لِ  نج  قٌح إلَ ثل ْجد م  نليو إىث نلق بع  ٕيونِ لم ّيدٌ ًم  ىدٌنكِ لكم 

 ّٖيو".

"ًقج  لكِ ص ٌبكش إلْكأ ًمكج عٌبضنكِ ىلكأ ىكٌ ثلذ كو ًًآنكِ ق ذكأ ًمكج ًآنكِ ىلكأ ىكٌ 

 ثلذ و".

صٚ نِ ًٙ صوًدنِ دٚك ضِ ىلكأ ىكٌ ثلذ كو "ًقج  لِ صؾونِ ًٙ صؾونِ ىلأ ىٌ ثلذ و 

صْعا ملجدِ لأ م  ق ذأ ًىٌ منِ ىلأ ىٌ ثلذ كو صكٌثن ً نكج  قكٌح إلْكأ مك  ً ّضكأ 

 ثلعٌثقف ًثلعنجٟذجس ٟ ثليْتز ثل جمز ل كضجح. 67-66ىلأ ىٌ ثلذ و". ٗ

 

ٌِ ْدك ِ : 91نيؼ ثلذٚغز ملذز  كجِهِ  َؽْ  َك َّٚ َوقَزَ َعكِ  ثَل َٙ َ َورُ ْدُ   ْْ ٍ َم ًَ كٍو ع ْيعكج  ًَ ُمَقعَّ

ََُّْٚي دِيَِيِه ثَْلُنْلذَزِ  ِْْو ثَل ٌُ ثَْلُعْؤِمنَِْ  َع َ ًَ  ثلْٚي  َنَّوُ قَجَ  َملََخ  َِمْ ٌِ ثَْلُكٌبَكِز  َىلِكَأ َع ََ ِمْنذَك

دَّ  ًَ ْف لَنَج  ِٙ ٌَ ثَْلُعْؤِمنَِْ   ُؽًٚ  َصَجهُ بَيَجَ  لَوُ َّج  َِمْ ًَ َهثَه لَوُ ُفذّجً  َدَّ  َْ كًَ نَج لِنَ ِٞ ٌِبَكزً بََغ َخ دِِو َمْ 

 ًَ ككَُٚي  َّْ ْْككِو ثَل ككِؾُو دِأَ َع َ ْْ َّ٘ ثَْلَع ُُ َفضَّككَ َغكك كك ٌَرَ َؽجِمَ ككزً بَككجْؽضََعَا ثَلنَّككج َّٚ ككِ َو نَككجَهٍ ثَل َٚ ْى ِككِو بَ

 ًَ  ٌَ ِد بَ ثَْلِعْنذَ ٌْ ٌُ ثَل َّ ٌخ ُمضََغِّْ َٞ ٌَ ُمْغ ًَ ىُ كْذَقجنَوُ  ُّ  َ ِِّ َقِعَو هللَاَّ ك ََّ َع َكَ ثَلنَّذِك ٙك َ هللا ع ْكو َٙ

ِ ثَلَّكيِ  ًَ ًثلو عُمَّ قَكجَ  ثَْلَقْعكُو هلِلَّ ْعلَكجُء  ِ ْٗ َٙ ُّْكِوّكِو ثَ ًَ ثَْلُؾُعكٌُه  ًَ هُ ثَْلَعْنكُا  ٌُ  ثَْلُؾكٌُه إِْى ُدك ُّ ُ َٙ َّ ِك

 ًَ ثهُ  ٌَ ِّ  ٌ٘ ًَ ُد ُّ مَ ُمْ ٠ٍ ُمْنضَيِ ٌَ ثَْلَعنَّكجنٍِا َمْيُمٌٌي َمج َمَٚهُ  ثةِكِو ثَلكنَِّ مِ ىُك ٌَ ثةِكوِ ًَ  جُد دِ َ ٌَ َِّكِو  َع ثَْلَع

كككِم ِعَْجلُكككوُ ثَْلنَ ًَ  َْ ًَ ثَْليِ ثصَيُْم  ٌَ ًَ  َْقككك قَكككوَّ ًَ ثقَيُكككْم  ٍَ ًْ كككِعَ   َ َٝ كككذِ َٚةِكككُق  َّ ْْكككِو نَيَكككَؼ  ثِغذَِْ  إِلَ ٌَّ َْ  ثَلككك

 ًَ ِّْو  ثَللَّجلِذَِْ  َمج لََو ُ  ثَلَّكيِ ًَ ًَّ َ ْٕ كأَْ  ثَ ْْ َه ِمْنكوُ دَِعكج لَكْم ُّ ٌَ كتَِ  دِكأَْؽ ُّ َِ دَِعج  ْْ  ُ لَكْم َُّككْ  لَكوُ قَْذك ٌ لَ

 ِْ َٕ ًَ  بََُْكٌَد  َِ لوُ دَْ وٌ ٌء قَْذ َوُ  ْْ ٌُ ثَلَِّيُ لَ ِم ْٓ ِْ  ثَ َٕ ًَ  بََُْكٌَد  ًِ ٌء دَْ َوهُ  كج َٚ َْد ْٕ َِّ ثَ ك ِّ ثِهُ   َنَج ٌَّ ثَلك

ٌٌ بَ  ْْككِو َهْىكك ًَِدككوُ َمككج ثِْمضَ َككَف َع َ ًْ صُْو َٙ َدككجَد بِككِ َمَكككجٍد ًَ َْْنضَ ِككَف ِمْنككوُ ثَْلَقككجُ  َعككْ   َْد صَنَجلَككوُ  َ

ًَ بََْؾُ  ْنضِيَجُ   ِٙ ِْْو ثَ ٍَ َع َ ْش ٌ َْ ىََخ َمج صَنَ َّ ًَ  ٌْ ًَ لَ كَوثُم َعْنكوُ َمَ كجِهُد ثَْلِؾذَكجِ   ْٙ كِقَكْش َعْنكوُ  َ َٝ
ًَ ثَْلذَِقج  ًِّ ِر ثَلكوُّ ًَ نُغَكج ًَ ثَْلِ ْيَْكجِد  ًَ   ِْْ َِّ ثَل َُّؾ َؽكجِد َمكج  َعَّكًِ ِمْ  بِ ِ ٌْ كِْو ثَْلَع ِٚ َىلِكَأ بِكِ ُؽكٌِهِه  ٌَ َف

 ًَ َٙ ًَ كَ زَ َمكج ِعْنكَوهُ  َّ َنَّكوُ  َْن ََو  ِٕ َنَكجِي  ْٕ ْنَ كجِي َمكج َٙ صُْن ِكُوهُ َملَجلِكُخ ثَ ِ ْٗ ٌِ ثَ لََككجَد ِعْنكَوهُ ِمكْ  َىَمكجةِ

ثُه ثَلَِّيُ َٙ َّغِ  ٌَ ًَ ثَْلَؾ جةِ َِْ   َّْ َؤثُ  ثَل ُّ وُ  ُٞ َْ  بَ ْ كجةُِ  بََعكج َٙ ُّْذِن ُوُ إِْلَقجُؿ ثَْلُع ِقِّ َّْ ٌْ  َُّّيَكج ثَل جْن ُ

ِْْو مِ  آُد َع َ ٌْ ًَ َهلََّأ ثَْليُ ِٙ َضِِو بَجْةضَمَّ دِكِو  ًَ ثِ ْ   ًِ ِىَوثَّضِكِو  كْب دِنُكٌ ِٞ ضَ ْْلَجُد ِعْ َعكوُ ّْ ك َّٖ َمكج َد َّ َكَأ ثَل

َِ بِِ ثَ  ْْ ج لَ ًَ ِمعَّ وُ  ُٝ ٌْ َْْأ بَ ِِّ ٙك َ ْلِكضَجِح َع َ نَِّز ثَلنَّذِ ُّ ًَ هللا ع ْكَٙ بِِ  كِز ثَْليُكَوٍ و ًثلكو   َةِعَّ

ْذَقجنَوُ بَئِدَّ َىلَِأ ُمْنضَ  ُّ  ِ هُ بَِكْ  ِعْ َعوُ إِلََ هللَاَّ ٌُ ًَ  َعَ ْْكَأ  ِ َع َ كِنَْ  بِكِ يََ َفكقِّ هللَاَّ ِّ ث ٌَّ ثِْع َكْم  َدَّ ثَل

ًدَِز ُهًَد ثَ  ٌُ كك ْٞ ككَوِه ثَْلَع ُّْ ًُ دُِؾْع َككِز َمككج ثَْلِ ْ كِم ىُككُم ثَلَّككِيَّ   َْغنَككجىُْم َعكِ  ثِْقضَِقككجِي ثَل ث ٌَ ْقكك ِ ْٗ ْلُغُْكٌِح ثَ

ِ  َمككج ًُ َِ َعككْ  صَنَككج ثبَيُْم دِككجْلَ ْؾ ٌَ ُ ثِْعضِكك ْْككِخ ثَْلَعْقُؾككٌِح بََعككَوَؿ هللَاَّ هُ ِمككَ  ثَْلَغ ٌَ ككْ ِْ لَككْم  َؽِي ُككٌث صَْ 

 ًَ َق بَِْعج لَْم َُّك ِّْ يُُم ثَْلذَْقَظ عَ ُِّقْلٌُث دِِو ِعْ عجً  َديُُم ثَلضََّ عُّ ٌْ عََّ صَ كٌَّ ُّ ًُ ٌْ ْ  ُدْنِيِو  ك ِٚ مجً بَجْقضَ

 ًَ ًُ َع ََ َىلَِأ  ٌَ ثَْليَكجِه ًِ َعْي ِكَأ بَضَُككٌَد ِمكَ  ثَْليَكجلِِكَْ  ىُك ْذَقجنَوُ َع َكَ قَكْو ُّ  ِ ًْ َع ََعزَ هللَاَّ َٙ صُيَوِّ

ىَككجُي لِضُكك ًْ َ ْٕ صََعككِش ثَ ًْ ًَ ثَلَّككِيُ إَِىث ثِ صِككِو  ًَ ًَِن ُمْنيَلَككَا قُْو ٌُ ْو َ  ثَْل ِْككك ًَ ثِس َفككج ٌَ ٌَّ ُ ِمككْ  َملَكك ثَْلُعذَكك

ْْكِو بِكِ عَ  ُِ  َْد َّيَكَا َع َ ًِ ج َّ ٌَ ًَ ثَْل ٌِ ِعْيَكجِس ُغُْكٌِح َم َُكٌصِكِو  ْْكِو لِضَْؾك لَّيَكِش ثَْليُ ُكٌُح إِلَ ٌَ َُ بِكِ صَ
 ًَ كك َجصِِو  ِٙ ْْ َِّْككِز  كك َجُس لِضَنَككَد ِّٚ ْْككُظ َٙ صَْذ ُُغككوُ ثَل ككْش َمككَوثِمُ  ثَْلُ يُككٌِ  بِككِ َف َٞ َم َىثصِككِو جَ  ِعْ ككَغَع

 ًَ َهَعيَكج  َؽَ كْش إِْى ُؽذِيَكْش ًَ ٌَ كْذَقجنَوُ بَ ُّ ْْكِو  كزً إِلَ َٚ كَوِم ثَْلُغُْكٌِح ُمضََن ِّ ُّ  َُ ًِ َِ صَُؾكٌُح َميَكج ِىك

عْ  ِٙ ًِ ثَ ٌْ ٌِبَككزً دِأَنَّككوُ َٙ ُّنَككجُ  دَِؾكك ًَ ُمْ ضَ ٌِبَضِككِو  ككجِم ُدْنككوُ َمْ  َْ ًَِّّككجِس ضِ ٌَّ ٌُ دِذَككجِ   ًُلِككِ ثَل َٙ صَْنلُكك
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 ٌَ ِٟ صِككو ثَلَّككِيُ ثِْدضَككَوَ  ثَْلَنْ ككَق َع َككََمككج ََّ ٌِ َؽككَِٚ  ِع ًَ  رٌ ِمككْ  صَْيككِوّ ٌِ ِمغَككجٍ  ثِْمضَغَ َككوُ  ْْكك ًٍ َغ َٙ ِمْيككَوث

ِْْو ِمْ  َمجلِ  ًَ ثِْفضََيٍ َع َ ثنَ ٍق َمْ ذٌٍُه َدجَد قَْذ َوُ  ًَ َ  ًَ صِِو  ًَ يَكْش دِكِو َعَؾجةِِخ َمكج نَلَ ج ِمْ  َم َُكٌِس قُْو

ًُ ِفْكَعضِوِ  ًِ ًَ  آعَج ث ٌَ كِل ْٝ صِِو َمكج َهلَّنَكج دِج ٌَّ جِن قُ َْ ثِم ثَْلَقجَؽِز ِمَ  ثَْلَنْ ِق إِلََ  َْد ُّيَِْعيَج دِِع ٌَ ثِْعضِ

كك ْس بِككقَِْككجِي ثَْلُقؾَّ ٌَ سَيَكك ًَ ٌِبَضِككِو  ًُ  ِِز لَككوُ َع َككَ َمْ  ًَ ثَْلذَككَوثةِِا ثَلَّضِككِ  َْفككَوعَيَج آعَككج ككْنَ ضِِو   َْعككَُٚي َٙ

ًَ دُ  ج َٚ ًَ ِفْكَعضِِو بَ زً لَكوُ  ضُك ُّ َمج َم ََق ُفؾَّ كجِمضجً بَُقؾَّ َٙ إِْد َدكجَد َمْ يكجً  ًَ ْْكِو  ٌِ َهلِكًْٚ َع َ وُ دِجلضَّكْودِْ

 ًَ يَزٌ  ِٟ ًَ َهَٙلَضُكوُ نَج كذَّيََأ دِ َع َكَ ثَْلُعْذكِوِ  قَجةَِعكزٌ  َٕ كيَُو  َدَّ َمكْ   ْٕ َ  ًَ كجِء َمْ يِكَأ  َٞ صََُٚفكِم ضَذَكجُِّ   َْع

ِٙ ِِيُم  َْْخ ِفيَجِ  َم َج ٌِ ِفْكَعضَِأ لَْم َّْ يِْو َغ ًَ ثَْلُعْقضَِؾذَِز لِضَْودِْ ٌِبَضَِأ  ٌِِه َع ََ َمْ  ِعْ َٝ ٌْ ك ِٕ لَْم ُّذَج

ًَ قَْ ذُوُ ثَْلَْيِ  ِ إِدْ َْ  دِأَنَّوُ َٙ نِوَّ لََأ  ٌُّ َ ثَلضَّجدِِ َْ  ِمكَ  ثَْلَعْضذُكٌِعَْ  إِْى َّيٌُلُكٌَد صَكجهللَّ َعْا صَذَ ْْ  َدأَنَّوُ لَْم َّ

حِّ ثَْل جلَِعَْ  َدَيَح ثَْلَ جِهلٌَُد دِكَأ إِىْ  ٌَ ُّكْم دِ ٌِّ َْ ٍٚ  ُمذٍِْ  إِْى نُ َٝ كنَجِمِيْم  ُدنَّج لَ ِِ  ْٙ َ كذَّيٌَُن دِأ َٕ

ًَ نََق ٌَُن ِفْ َْزَ ثَلْ ًَ  ىَجِمِيْم  ًْ َ َِةَكزَ ثَلْ َعْن ٌُقَِْ  دِأ ُءًَن صَْؾ ََّ ًَ َؽك ٌِِىْم  ِٟ ث ٌَ كَعجِس دَِنك َّْ ًَن ُعَؾ ًُ قَكوَّ

ٍ دِ َع َ  ٌَ ًَ َ ثَْلِنْ يَِز ثَْلُعْنضَ ِ َِز ثَْليُ ـِ ُعيٌُلِِيْم  ثةِ ٌَ ِْ يَ ك َٖ ثَن دِ ًَ ج َّ يَُو  َدَّ َمْ   ْٕ َمْ يِكَأ بَيَكْو  ٍء ِمك ْ   َ

 ًَ لَكَعَوَ  دَِأ  ََّ ٌٌ دَِعكج صَنَ ًَ ثَْلَ كجِهُ  دِكَأ َدكجبِ كْش دِكِو ُمْقَكَعكجُس آَّجصِكَأ  َٕ ثِىُو ُفَؾكِؼ نَلَيَكْش َعْنكوُ  ٌَ
ًَ دَِّْنَجصِ  ُ ثَلَّكِيُ لَكْم صَضَنَكجهَ بِكِ ثَْلُ يُكٌِ  بَضَُككٌَد بِكِ َأ  ًَ  َنََّأ  َْنكَش هللَاَّ ٌِىَكج ُمَكَّْ كجً  َٙ بِكِ َميَكخِّ بِْك

بجً  ٌَّ َٚ ٌِىَج َمْقُوًهثً ُم ِٟ ث ٌَ ًَِّّجِس َم ًَ.  

 ًقككو ّككألو ِىع ككٌخ ثلْعككجنِ بيككج : ىكك  ً ّككش ًدّككأ ّككج  مْككٌنيككؼ ثلذٚغككز:  179ملذككز 

ٍ؟  بيكككككككككككككككج ثلعكككككككككككككككؤمنْ ؟ ًَ  (ع ْكككككككككككككككو ثلْكككككككككككككككٚي):  َبأَْعذُكككككككككككككككُو َمكككككككككككككككج ٙ  َ

 قج : ًدْف صٌثه؟

ًُِدوُ ثْليُ ٌُُح دَِقيَجةِِق  لِكْ  صُْو ًَ جىََوِر ثْلِ َْجِد،  َٖ ًُِدوُ ثْلُ ٌُُْد دُِع ٌٌِّخ ِمكَ  ثّٗعجدقج : َٙ صُْو ، قَ

ٌُ ُمذَجِّ ، ُمضََك ٌِّم دَِٚ  ثْٕٕجء ْْ ٌُ ُمَِٚمِ، دَِ ٌْو ِمْنيَج َغ ْْ كجنٌِا َٙ َغ َٙ كز،  ٌِّكٌو دِكَٚ ِىعَّ ًَِّّز، ُم ًَ
ككُف  َٙ ٌُّ َٙ ٌٌ ككْ ِٚ ككُف دِجْلَؾ َككجِء، دَ َٙ ٌُّ َٙ ٌٌ ككُف دِجْلَن َككجِء، َدذِْكك َٙ ًَِفككز، لَِلْككٌف َٙ ٌُّ دَِؾج

صَِؾُخ ثْليُ ٌُُح ِمْ  َمَنج ًَ ُؽٌهُ لَِ  ََعضِِو،  ٌُ قَِّز، صَْ نٌُ ثْل ٌِّ ُف دِجل َٙ ِفٌْم َٙ ٌُّ ًَ ِز،  َّّ  بَضِِو.دِجْلَقج

ْْككِو  َْعككَُٚي ثٕمككًٌثْلَقْعككُو هللِ ثلَّككِيُ دَلَككَ  َم َِّْككجِس نيككؼ ثلذٚغككز:  49ملذككز  َهلَّككْش َع َ ًَ  ،

َٙ قَْ ككُخ َمكْ   َْعذَضَككوُ  ًَ هُ،  ٌُ هُ صُْنِكك ٌَ ُْْ  َمكْ  لَككْم َّك ٌِ; بَككَٚ َعك كْ ِٚ ِْْ  ثْلذَ ثْمضَنَكَا َع َككَ َعك ًَ  ،ًِ ثل ُّيُكٌ

ذََق بِِ ثْلُ  ُ  َّ هُ،  ٌُ ِٚ ُح ِمْنكوُ، بَكَٚ ُّْذ ٌَ َء  َْقك ِْ َٕ ٌِّ بََٚ  نُ َح بِِ ثلوُّ ٌُ قَ ًَ ََِٕء  َْع ََ ِمْنوُ،  ٌِّ بََٚ 
ثىُْم بِ ثلَعَككجِد دِكِو، لَكْم ُّْل ِكِا ثْلُ يُكٌَ   ًَ ج َّ دُوُ  ٌْ َٙ قُ ًَ ء ِمْ  َمْ يِِو،  ِْ َٕ ضِْ َُٚ هُ دِجَعَوهُ َعْ   ّْ ث

ِٙ َضِِو، ًلَْم َّْقُؾْذيَ  ُؽكٌِه، َع ََ صَْقِوِّو  ٌُ يَُو لَكوُ  َْعكَُٚي ثْل ْٖ ٌَ ثلَِّيُ صَ ٌِبِضِِو، بَيُ ثِؽِخ َمْ  ًَ ج َعْ  

ثً  ٌّ ثْلَؾجِفكُوًَد لَكوُ ُع ك ًَ كذِّيٌَُد دِكِو  َٖ كج َّيكٌُ  ثْلُع ًِ قَْ ِخ ِىُ ثْلُؾُقٌِه، صََ كجلََ هللاُ َععَّ ث ٌَ َع ََ إِْق

 َدذٌِْثً!

ث ِّ نيككؼ ثلذٚغككز:  152ملذككز  دُِعْقككَوِط َمْ يِككِو َع َككَ ثْلَقْعككُو هللِِ  ثلككوَّ ًَ ُؽككٌِهِه دَِنْ يِككِو  ًُ َع َككَ 

كككذَوَ لَكككوُ  َٕ كككضِذَجِىِيْم َع َكككَ  َْد َٙ  ْٕ دِج ًَ لَِّْضكككو،  ٍَ َ   ٌُ ثصِ ٌَ ككك َّْ َٙ صَْقُؾذُكككوُ ثل ًَ  ، ٌُ كككجِع َٖ كككضَ ُِعوُ ثْلَع ْْ َٙ صَ

 ًَ حِّ  ٌَّ ثلك ًَ ثْلكذَعْقُوًِه،  ًَ ثْلَقكجهِّ  ًَ كنٌُِ ،  ْٚ ثْلَع ًَ كجنِِا  َّٚ ثِ  ثل ٌَ ْبضِ دُكٌحِ ِٙ ٌْ ًِّكِ  ثٕ ثْلَع
َفكُو َٙ دِضَأْ

ككخ َٚ نَ ًَ َدككز  ٌَ ثْلَنككجلُِق َٙ دَِعْ نَككَ َف ًَ ٌِّككِق آلَككز،  َعككَوه،  ٌُ َٙ دِضَْ  ككْ ِٚ ثْلذَ ًَ ككِعُْا َٙ دِككأََهثر،  َّْ ثل ًَ
جِىُو َٙ  َّٖ ثل ثْلذَجةُِ  َٙ  ًَ ًَ َّّو،  ٌُ َٙ  دُِعَعج ثل ّجِى ًَ جبَز،  َْ ثِمِ َم ٌَ ِٟ ُ  دِضَ ثْلذَج ًَ ٌُ َّز،   َٙ دِ َلَجبَكز. دِ

دَجنَكككِش  ثٕٕككْجءدَككجَد ِمكككَ   ًَ ْْيَككج،  ِر َع َ ًَ ثْليُكككْو ًَ ٌِ لَيَككج،  ككٌِ  لَكككوُ،  ثٕٕككْجءدَكككجْليَْي ُٞ ِمْنكككوُ دَجْلُن
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ْْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِو. ُؽكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككٌِ  إِلَ ٌُّ ثل ًَ 

َمْ   ًَ لَوُ،  ٍَ هُ بَيَْو  َْدلََ   َ َمْ  َعوَّ ًَ هُ،  هُ بَيَْو َعوَّ َمْ  َفوَّ ًَ هُ،  َٙ َوُ بَيَْو َفوَّ ًَ ْْكَف، بَيَكِو َمْ   قَجَ : َد

ًٌ إِىْ  قَكجِه ًَ دُكٌٌح،  ٌْ حٌّ إِْى َٙ َم ًَ ًَ هُ. َعجلٌِم إِْى َٙ َمْ  ُكٌٌي،  ََ َّْ ، بَيَْو َفَّْ َمْ  قَجَ :  َ ًَ َٙ َوُ،  ٌْ ضَ ّْ  ث

. ًٌ  َٙ َمْيُوً

،  َ  نيؼ ثلذٚغز: 183ملذز  ٌٓ ٌْ ًْ َعك َ  ٌِّ ك ِّ ٌْ ثْلَقْعُو هلل ثْلَككجةِِ  قَْذكَ   َْد َُّككٌَد ُد كَعجٌء ًَ َّ  ًْ
 َٙ ًَ ككجةٌِ ،  َّ ككَغ ُوُ  ْٖ َّ َٙ ًَ ًُ دِ َْيككم،  َٙ ُّيَككوَّ ًَ ْىم،  ٌَ ُن دِكك ًَ ، َٙ ُّككْو ٌِ ًْ إْنكك ًْ َؽككجدٌّ  َ َ  ، ٌٛ ًْ َ  ًْ َ 

َٙ ُّْن َككُق  ًَ ثِػ،  ًَ ٍْ  َْٙ ككُف دِككج َٙ ٌُّ َٙ ًَ  ، ّْ َٙ َُّقككوُّ دِككأَ ًَ  ، ْْ ٌُ دَِ كك َٙ َّْن ُكك ًَ ككوُ نَجةِككٌ ،  ُٚ َّْنيُ

 َٙ ًَ ُِ، دِِ َٚػ،  ُُ دِجلنَّج َٙ ُّيَج ًَ  ، ُِّ ث ٌَ  ُّْوًُن دِجْلَق

 َٙ ًَ َٙ نُْلكق  ًَ ثس،  ًَ َٙ  ََه ًَ ًَِؿ  ث ٌَ ثهُ ِمْ  آَّجصِِو َع ْعكجً، دِكَٚ َؽك ًَ َ ًَ ثلَِّيُ َد ََّم ُمٌَّ صَْك ِْعجً، 

ثس. ٌَ ككْف َؽذْ  لَيَكك ِٚ دِّككَأ، بَ ًَ ككِف  ْٙ ٌَ ككجِهقجً  َُّّيَككج ثْلُعضََك ِّككُف لِ َٙ ِمَْكجةِْككَ  ثٌدَككْ  إِْد ُدْنككَش  ًَ ةْككَ  

ًث  لِّيَكزً ُعيُكٌلُيُْم  َْد َُّقكوُّ ٌَ َ ، ُمضَ َؽِقنِّْ ٌْ ُِ ُمك دَِْ ، بِكِ ُفُؾكٌثِس ثْليُكُو ٌَّ ُؽنٌَُه ثْلَعَٚةَِككِز ثْلُعيَك ًَ
كِ إَِىث دَ َكَذ  ِٞ َمكْ  َّْنيَ ًَ ْْتَكجِس ًثٕهًثس،  ً ثْليَ ًُ ك َجِس َى ِّٚ ُن دِجل ًَ إنََّعكج ُّكو ًَ َ  ثْلَنكجلِيَْ .  َْ  َْف

ًَ َْس ََم دِ ُْ َعضِِو ُد َّ نًٌُ. ًِِه ُد َّ سََٚي،  جَء دِنٌُ َٝ َ  ، ٌَ ِه دِجْل َنَجِء، بََٚ إلوَ إَّٙ ىُ   ََمَو َفوِّ

 اٌزغؽ١س٠ْٛ ٚرر١ٍُٙ ٌٍصاد اإل١ٌٙخ.

غ٘ صجًّننكج ديكؤٙء ثلؾي كز ثلكيّ  ًٙك يم ثٗمكجي ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ ع ْكو ثلْكٚي 

يضوًد د ع  ًِٙ ًٙ ّؤمنكٌد دغْكخ ًٙ ّ  كٌد عك  دأنيم (ٙ ّيضٌٚد  عٌ نذِ ًٙ ّ

عْخ ّ ع ٌد بِ ثلٖذيجس ًًٌّْْد بِ ثلٖيٌثس ثلع كًٌم بكْيم مكج عٌبكٌث ًثلعنككٌ 

عنكوىم مكج  نكككًٌث م كَعيم بكِ ثلع ٞككٚس إلكَ  ن ْكيم ًص ككٌّ يم بكِ ثلعذيعكجس ع ككَ 

 ً ّيككم دككأد دكك  ثمككٌا مككنيم إمككجي ن ْككو قككو  مككي منيككج بْعككج ّككٌٍ د ككٌٍ عيككجس ً ّككذجح

ٙ بجً  عنكونج دكْ  دْييكِ  ً صْعكٌُ  ً قٌٝكجًُ دعكج  ننكج لْكنج  88مقكعجس) ملذز 

مع  ّنذيًٌد دجليوّم دعج ّ    ثلذْلجء سنج منيم  د ىؤٙء ثليومجء دكجد ّع ككٌد ثل  كم 

ًثلقكعككز ًبٚكك  ثلنلككجح ً نيككم دككجنٌث ّ ْٖككٌد بككِ ٍمكك  ثلقككخ ثلؾعْكك  دْنعككج ّٖككيو 

 بْيم ثلغظ ًثلْعْ !!.ثلٌثقا  نيم دغٌْىم م  ثلعقَوَ عْ  

 فو ىؤٙء (ثٕةعز) ىٌ ثلذْييِ ثليُ بٌْ بِ عيجةكوه م نكَ قٌلكو ص كجلَ (مكج من كأ  د 

) دأنيج صقيْق بِ ثلضغنْز عم قج  بكٜ هللا بكٌه  نكو ٙ ّؾكٌٍ فع يكج  ُّ صْؾو لعج م يش دْو

ع َ م نَ ثلن عز عم صعجهٍ بِ غْو ًٝٚلو بيج  (إعذجس ٙ ز ثلٌؽكو ًثلْكوّ  ًثل كْ  

 ).هلل

 اٌفبضق ث١ٓ اثٓ ر١ّ١ٗ ٚاألشؼطٞ!!.
م  ثلنجفْز ثلٌثق ْز لِْ ىنكجن بكجً  دذْكٌ دكْ  ثٙعنكْ  إى  د دٚىعكج ّغذكش هلل ٙك جس 

ٍثةور ع  ثليثس ًىٌ مج ن جه  مٌْ ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي ن ْكج قجٟ كج 

ّكَ ثلقككْم ثليكوٌّ إى  د ٙ جصو ّذقجنو ثلضِ ًٙف ديج ن ْو بِ دضكجح هللا (ثلقكِ ثل َ

ثْلَنكجلُِق َٙ ثلغ ًٌ ثلٌفْم..) ىِ عْ  ىثصكو ًىكِ ٙك جس  ٍلْكز ًلْْكش ثدضْكجدْز بيكٌ (َ

ككخ َٚ نَ ًَ َدككز  ٌَ ٌِّككِق آلَككز دَِعْ نَككَ َف ٌُ َٙ دِضَْ  ككْ ِٚ ثْلذَ ًَ ككِعُْا َٙ دِككأََهثر،  َّْ ثل ) ًّككٌثء دجنككش ص ككأ ًَ

 ٌُ  ً مجهّككز مغكك  ثٕهًثس  ً ثلٚكك جس ثلَثةككور ع ككَ ثلككيثس ن ْككْز مغ عككج ّككٌٍ ثٕٕكك
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ثلْعا ًثلذٌٚ بيِ بِ ثلقيْيز ٙ جس مكضْذز  ً ّعك  ل عن ٌ   د ّ يكوىج ًفجٕكج هلل 

  د ّٖجدو م يو بيٌ ثلٌثفو ثٕفو ثلعض ٌه بِ ىثصو ًٙ جصو.

إعذككجس  إلككَ ثٙعضككَث  دعككج ّيككٌ  عنككو ثدكك  دغْككٌ مكك  عٚعككز  فككٌث  صي ككخ ثٕٕكك ٌُ دككْ 

ل  كم ًثليكوًر ًثًٗثهر ًثلْكعا ًثلذٚكٌ ًثلككٚي ثلٚ جس ثل ي ْز ثلْذ ز ًىِ ثلقْجر ًث

ً مْككٌث ثّككضيٌس دككو ًف ككز ثلضْككو  ًصأًّكك  ثلنذٌّككز دجلٌؽككو ًثليككوي ًثلْككج  ًنقككٌ ىلككأ

إعذجس ىلأ د و م  غٌْ صكْْف ًٙ صٖذْو ؽًٌّكج ع كَ منكٌث  ثلْك ف ًىكِ  ًثلضنذ٠ إلَ

ث.ْثلضِ ٙن يج  م ٌّٟيضو بِ }ثٗدجنز{ ًٌ 

ثلْكذكِ  ل يجةوّكز بؾكٌٍ دلٌّيكز هعجةْكز ّكْنعجةْز دعكج ّيكٌ  مج إعٚنو ع  ثدضٖجبجصو ث

بِ ٟذيجس ثلٖجب ْز ( قجي  دٌ ثلقْ  ع َ ثٙعضَث   ًد كْ  ّكنز فضكَ ٙكجً ل ع ضَلكز 

 ثدك  عْكجدٌ ثلومٖكيِ بكِ دضجدكو (ثلضذْكْ ) ًثلني  ع  غجح ع  ثلنجُ بِ دْضو عمإمجًمج 

ع كز ًقكج  (م جٕكٌ ثلنكجُ ٚكٌر ًٙك و ثلعنذكٌ د كو ٙكٚر ثلؾذمٌػ إلَ ثلؾجما دجل عم

إنكِ إنعكج صغْذككش عكنكم بكِ ىككيه ثلعكور ٕنكِ ن ككٌس بضكجبكأس عنكوُ ثٕهلككز ًلكم ّضككٌؽـ 

بجّكضيوّش هللا صذكجًن (ىيث ىٌ إمجي ثٕمكز!!) عنوُ فق ع َ دجٟ  ًٙ دجٟ  ع َ فق 

ًص جلَ بيوثنِ إلَ مج  ًهعضو بِ دضذكِ ىكيه ًثنن  كش مك  ؽعْكا مكج دنكش  عضيكوه دعكج 

(صعجمج دعج م ا ؽوه إمجمكز دِ ىيث  ًثنن ا م  عٌح دجد ع ْو ًًمَ دو ثنن  ش م  عٌ

ًهبكا ثلكضكخ إلكَ ثلنكجُ إمجي ثلقق ع ِ د   دكِ ٟجلكخ!!!  ُ  نيكج قكٌثنْ  ثلًٌثعكز!!) 

بعنيج دضجح (ثل عا) ًغْكٌه مك  صٌثلْ كو، ب عكج قكٌ  ص كأ ثلكضكخ  ىك  ثلقكوّظ ًثل يكو مك  

 ٌه ًثعضيوًث صيومو ًثصنيًه إمجًمج فضَ نْخ  ى  ثلْنز ًثلؾعجعز  ميًث دعج بْيج ًثنضق

 .مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيىذيم إلْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو

قج  إدٌثىْم د  ع ِ ثلعجلكِ بِ (ثلوّذجػ): (دجد  دٌ ثلقْ  ثٕٕ ٌُ بكِ ثدضكوثء  مكٌه 

م ضَلًْج عم ًؽا إلَ ثلعيىخ ثلقكق ًمكيىخ  ىك  ثلْكنز بكغكٌ ثلض ؾكخ منكو ًّكت  عك  

د بأمٌه دكجلٌؽٌ  إلكَ ثلقكق ىلأ بأمذٌ  نو ً ٍ ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًّ م بِ ًمٞج

 .ًنٌٚه، بكجد ىلأ ًثلقعو هلل ص جلَ)

ع م ثلكٚي ع  ثلٖكْل  دكِ  دٌ ثلقْ  قج  ثلعٌصَٞ ثلقن ِ بِ (ثصقجم ثلعضيْ ):  مي 

ع ككِ ثلؾذككجةِ ٕككْل ثلع ضَلككز عككم بجًقككو لعنككجي ًآه ًًؽككا عكك  ثٙعضككَث  ً سيككٌ ىلككأ 

ث بٚ و منذٌ ثلذٌٚر ٌّي ثلؾع ز ًنجهٍ دأع َ  ًً عٌبنكِ بيكو عٌبنكِ  م  ٌٙصو:إسيج

ّكٌٍ دجلكوثً ٙ نكش  قكٌ  دن كق ثليكٌآد ً د هللا  نكج بكٚد ثدك  بكٚد د.. ًم  لم ّ ٌبنكِ

ثٓمٌر دجٕدٚجً ً د ثل ذجه ّن يكٌد  ب كجليم ًىكج  نكج صجةكخ مك  ثٙعضكَث  م ضيكًوث ثلكٌه 

 .ع َ ثلع ضَلز عم ٌٕ  بِ ثلٌه ع ْيم ًثلضٚنْف ع َ مٚبيم )

ٕأ مٖيو ّْنعجةِ ّ ْق د كْ م عٌدكِ صؾكجًُ بجل يْكور ثلقيكز ىذلكش إنو م  هًد  هنَ 

ًفْج ع َ ثٕٕ ٌُ ثلٚغٌْ ع َ ٌّٟيز (ثلكيُ ً ٍ بكِ ثلعنكجي ٙكجفخ ثلعيكجي) ًلكيث 

ٙجًس ثل يْور ثلقيز ٕى  ثلْنز ًثلؾعجعز (ىكيث!!) ثليّ  ديٌث م  هًد عيْكور ىجهّكز 

ديكِ ثلٌؽك   324ًمعجصكو عكجي ل يؾكٌر ًمكج دكْ  مٌلكوه  206فضَ ًلو إمجي ثلكوّ  عكجي 

ّضنذ٠ دْ  ثٙعضَث  ً ى  ثلقوّظ  ًد ْ  عجمج عكم مككظ معْكز عٖكٌ بكِ دْضكو ّضأمك  

 ًّض كٌ فضَ ىذ٠ ع ْو ثلٌفِ بؾأر لْنٌػ ثلنجُ م  ثل  عجس إلَ ثلنًٌ!!.

 إنو فيج إمجي ل عضنذلْ  ثلضجةيْ .
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٠ ع ْو ًفكِ ثليوثّكز  مج ْٕل ثًٗىجح ثد  صْعْو بيو ىىخ  د و م  ىيث (ًىٌ  ّٞج ىذ

لْنككٌح مككج دنككجه ثٕٕكك ٌُ) عنككومج ؽعككا دكك  مككج ؽككجءس دككو دضككخ ثٕفجهّككظ مكك  غككظ 

ًّككعْ  ً عذضيككج ل نككجلق عككَ ًؽكك  بيككٌ ّككذقجنو ًص ككجلَ دَععككو ّؾ ككِ ع ككَ ثلكٌّككِ 

ًّنَ  مك  ثلْكعجء إلكَ ثًٕٛ ًّٞكقأ إلكَ آمكٌ ص كأ ثلضٌىكجس ثلضكِ ٌّثىكج  ٍٙمكو 

 بيٌ بِ ثلنجً ً ًليم ثٕٕجعٌر. ثل يْور ثلٚقْقز ًد  م  ٙ ّ ضنييج

 اٌظفبد اٌعائسح ػٓ اٌصاد
بجس ىؤٙء ثليٌي  د ثلٚ جس ثلَثةكور عك  ثلكيثس ٙ صككٌد إٙ ل عن كٌقْ  بجٗنْكجد منكج 

ّعكنكو ثلذيكجء ع كَ قْككو ثلقْكجر فضكَ لككٌ بيكو ثلْكعا ًثلذٚكٌ ًثليككوًر ع كَ ثلنلكق ًىككيث 

 م نَ  نيج ٙ جس ٍثةور ع َ ثليثس.

ثليثس (هللا ّضٌبَ ثٕن ِ فكْ  مٌصيكج ًثلضكِ ىيه ىِ ٙ ز ٍثةور ع َ ثلًٌؿ ثٗنْجنْز 

لم صعش بِ منجميكج) ًدجلضكجلِ بجٗنْكجد فكِ (دقْكجر) ّعكك   د صْك خ منكو بكِ نٌمكو  ً 

فككْ  معجصككو ًثٗنْككجد  ّٞككج عككجلم د  ككم  ُ دككأهًثس ثل  ككم ًثلككض  م (ًهللا  مككٌؽكم مكك  

ثٕدٚكجً ًثٕبتكور ل  ككم صٖككًٌد) دلٌد  ميجصكم ٙ ص  عٌد ْٕتج ًؽ ك  لككم ثلْكعا ً

ًلٌ  د ثٗنْجد بيو  ّج م  ىيه ثٕهًثس ل جٓ بِ ثلؾي  ًثلضن ف ًثٗنْكجد منكج ّكضك م 

دٌٚس ًقو  ٙذـ م  ثلععك  ثٓد صْكؾْ  ىكيث ثلٚكٌس لْؾكٌح ثل كجلم ع كَ  ٕكٌٟز 

 دجّْش ًلو ًٌٙر ّعكنيج  د صؾٌح  ًدجد ثلع عًٌر عذٌ ثل ٞجةْجس.

ٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْكو ثلْكٚي (ًدعكج  ثٗمكٚٗ لكو ن كِ بييث ىٌ م نَ قٌ  ث

عنو لٖيجهر د  ٙ ز  نيج غٌْ ثلعٌٌٙم ًلٖيجهر د   - ُ ثلٚ جس ثلَثةور -ثلٚ جس

مٌٙككٌم  نككو غْككٌ ثلٚكك ز) بعكك  ًٙككف هللا صذككجًن ًص ككجلَ ديككيه ثلٚكك جس ثلَثةككور 

ًقكو ثقضٚكٌ ثلنٚكجًٍ ثلعض وهر بيٌ ًثلنٚجًٍ ثليّ  قجلٌث دض وه ثٕقجنْم ٌّثء دْكٌثء 

ع َ عٚعز  قجنْم (ثٕح ًثٗد  ًثلًٌؿ ثليوُ) دْنعج قج  ثٕٕجعٌر دْذا ٙ جس ٍثةكور 

ع  ثليثس  مج ثلضْعٌّْ  بيو بضقٌث دجح ص وه ثلٚ جس  ً ثٕقجنْم دٚ قْو ًٙ ٕكٌٟ ًلكيث 

 ًمك  قٌنكو بيكو -ج  ً قٌنكجءبيو قج  ثٗمجي (بع  ًٙف هللا بيو قٌنو _ ُ ؽ   لكو قٌّنك

فْكظ نكَ  ثٙدك  – ُ ؽ  كو قكجدٚ لٚنيْكجي  -ًم  عنجه بيو ؽَ ه -ً ع غو  ً عوهه  -عنجه

 ُ ؽ كك  لككو  –ًٙككٌٙ إلككَ  د مكك  فككوه  -ثٗلككو إلككَ ثًٕٛ لْك ككٌ عكك  ملجّككج ثلذٖككٌ

 دعج قج   دٌ ىٌٌّر ًثد  صْعْو.   –فوًهث ًمْجفجس ّؾِء ًّيىخ إلْيج ًّل ا ًّنَ  

ثلنٚككٌثنْز مكك  ىككيث ثلعككوم   ُ مكك  إعذككجس ٙكك ز ًثفككور ليككو همكك  ثلضغ ْككظ إلككَ ثل يجةككو 

ع  ثليثس ىِ ثلًٌؿ ثليوُ ثلضِ نَلش إلَ مٌّم ع ْيج ثلْٚي بكجد ثٙدك  ثٗلكو ٍثةور 

 ً ثٗلو ثٙد  بجلنٚجًٍ ٙ ّيٌلكٌد دغٚعكز آليكز دك  دئلكو ًثفكو ًلكنكو ًثفكو لكِْ دأفكو 

ٌثنِ دجد ًٙ ٍث  فٌ  ٟذْ ز ثلع ْٚ ْْـ ًى  صؾْو بْو ثٗلكو ًثلنٚم ثلنٌٚثنِ ثلن

صؾْوث صجمج  ي  د ثلعْْـ دٖكٌ ىً ٟذْ كز إليْكز ًدك  ىكيث ؽكجء مك  إعذكجس ٙك ز ًثفكور 

ٍثةور ل يثس ثٗليْز ثلعيوّز ىِ ثلك عز  ً ثلًٌؿ بعج دجلأ دع  ّغذضكٌد هلل ّكذا ٙك جس 

ٍثةور ع  ثليثس دجٕٕجعٌر  ً م  ّل يٌد عوه ىيه ثلٚ جس م   صذج  ثد  صْعْو ثليّ  

 ضٌَٝ ع ْيم ْٕننج ثليٌٝجًُ ًٌٍّ بْيم ٙقٌر إّٚمْز مذجًدز!!.ّ

 و١ف فطػذ اٌؼم١سح األشؼط٠خ ػٍٝ اٌّؽ١ٍّٓ؟؟.

ثلكككٌهُ ٌّّككف دكك   ّككٌح ثلعغكك  ثٕع ككَ لٖككْل ثّٗككٚي  عٌصككَ إنككو مككٌر  مككٌٍ ثل

 بكِثلْكٌِْٟ  فْظ ًٌُّ عنكو ثٙعضيجه ٕ ٌُ  ٕجب ِ ثلعيىخ ثليُ دجدثليٌٝجًُ 
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ثلكوّ  دك   ّكٌح  مكٌ  ( د ثلْ لجد ٙكٚؿ 15ْجمٌر ثًٕثة  ٗ دضجح ثلٌّجة  إلَ م

ثلعكؤىنْ  ع كَ  ثلعكؤىنْ  بكِ ًقكش ثلضْكذْـ  د ّ  نكٌث دكيدٌ ثل يْكور ثٕٕك ٌّز بٌسكف

  ىؾٌُ. 911ىدٌىج د  لْ ز إلَ ًقضنج ىيث)  ُ إلَ ًقش ثلٌِْْٟ ثلعضٌبَ ّنز 

لوّ  د   ٌّح ث (ب عج ًلِ ٙٚؿ 43ٗ 4ػ ىٌ مج ًًثه  ّٞج ثلعيٌَُّ بِ مللوً

ثلضْكذْـ دكيدٌ  عضيجه ميىخ ثٕٕ ٌُ  مٌ ثلعؤىنْ   د ّ  نٌث ًقكشثًفع  ثلنجُ ع َ 

  بٌثسذٌث ع َ ىدٌىج د  لْ ز). رثل يْور ثٕٕ ٌّز ثلضِ ص ٌم دجلعٌٕو

ىككيث ثلٚككنف مكك  ثليككجهر ًثٕةعككز ثلككيّ  ّضنذلككٌد ْتكج ل عْكك عْ  صنككذليم ًىنْتككج ليككم بين

ثلعذكْ  دكْ  عٖكْز ًٝكقجىج بضنذيكٌ ثلؾعكجىٌْ ًّكأصِ ْٟ ز ععٌىم عكم ّكضٖك ٌد ثلقكق 

ثل ذو ٙٚؿ ثلوّ  لْ ٌٛ  بكجًىم ًمنجًّييم ع َ ؽعيكًٌ ثلعْك عْ  ىكيث  ً ثلعكٌس 

 ثلَ ثي!!.

 ٌّبشا افززحٕب اٌطز ػٍٝ اٌش١د ثٙصٖ اٌمؼ١خ اٌربضعخ ػٓ ِٛػٛع اٌىزبة؟؟.

ًثّٙكضٌمجء  ثلْذخ ٌّؽا إلَ ثعضعجه ثلٖكْل ًن كٌث ه لعنلكق ّؾعكا دكْ  ثّٙكضن جم

بيم ٙ ّقٌْد دٌؽٌه  ُ مٖكك ز ىثصْكز ع كَ ثٟٗكٚ  إى  د مٚكل ـ (ثل ٌقكز ثلنجؽْكز 

 ى  ثلْنز ًثلؾعجعز) ّق َىم ع َ ىلأ ًّ لْيم  مجنج ٍثة ج مٌىٌمج م  ٙنا ثلنْكج  

ًثلعٖكككجد  ثلضكككِ ّ كككجنٌد منيكككج ثٓد ىكككِ مككك  ًؽيكككز ن كككٌىم دْكككذخ ثلغكككًَ ثل ككككٌُ 

ما ثل  عجنْْ  ًقذ  ىلكأ دجنكش مكا ثلع ضَلكز ًثلٖكْ ز ثلنجًؽِ ًليث بئد م ٌدضيم ىِ 

(ثليّ  َّّ ٌد ثلضجًّل ًّ ضًٌد ع َ ثلْٖنْ  ًع َ ثلن ْ ز ثلع  ٌي عغعجد دك  ع كجد 

 ًع َ دنِ  مْز)!!!. 

لعجىث لم ّضأم   فو مع  قومش ليم ص أ ثليٚز ثلعٞقكز ع  صلًٌ ثلعْك عْ  ثل يجةكوُ 

 صيج ثلنلٌْر ًثلعٞقكز بِ آد ًثفو؟؟!!.ع َ ّو ثٕٕ ٌُ ًثد  صْعْو بِ مولٌٙ

ب كككجىٌ ثليكككٌ   د ثلعْككك عْ  س كككٌث ٙ ّ ٌبكككٌد عيْكككوصيم بكككِ هللا فضكككَ سيكككٌ ىكككؤٙء 

ثل ذجقٌر!! بي  ىيث ّ ْق دأمز صٌديج ًٌّ  هللا ع َ ثلعقؾز ثلذْٞكجء لْ يكج دنيجًىكج ٙ 

 َّّذ عنيج إٙ ىجلأ ًٙ ّضذ يج إٙ ّجلأ.

ّككو دككٚي م كككأ هقٖككٌّز  ُ ثلككيّ  ٙ ّك ككٌد عكك  صًٌىكك  قككٌ  ٕككٌْمنج ً صذككجعيم مكك  ثل

ًمٞلٌح ٙ ّؾع و ؽجما ًٙ ٌّدلو ًثد٠ قٌلكو ص كجلَ (ً د ىكيث ٙكٌثِٟ مْكضيْعج 

بجصذ ٌه ًٙ صضذ كٌث ثلْكذ  بض كٌ  دككم عك  ّكذْ و)؟؟ ًدْكف ديكِ ثلعْك عٌد ٙ ّ ٌبكٌد 

 ٌٙثٟيم فضَ هليم ع ْو ىؤٙء ثلَععجء؟؟!!.

 ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي دوٙ م  ىؤٙء ثٕٕذجه؟؟!!.ًلعجىث لم ّأميًث ثل  م م  ع 

 إنو ّؤث  مٌؽو ًٕلِ ثٕلذجح.

ًٕد ثلعْ عْ  ثّضذولٌث ثليُ ىٌ  هنَ دجليُ ىٌ مٌْ بئد ثلٌٚث  ثل يجةكوُ قكجةم ثٓد 

ع ككككَ قككككوي ًّككككج  دككككْ  ثل ككككٌّيْ  ثٕٕكككك ٌُ ًثلضْعككككٌُ مكككك  هًد  د ّكككككٌد ل ٖككككْل 

 ككو قككوًر ع ككَ فْككعو ًٙ بيعككو ٙ ع عْككج ًٙ ًثلعضؾعيككٌّ  بككِ ميٌؽككجد ثلضٞككجم  م

عي ْج ًدٚ ثل ٌّيْ  ّوعِ  نو  ى  ثلْنز ًثلؾعجعز ًّك ٌ ثٓمٌ ًٌّثه ٙكجفخ عيْكور 

 منقٌبز دْنعج ٌٍّ ثليٌٟذِ  د ىؤٙء ًىؤٙء ىم م  ثلك جً ثلعؾْعز.

لِ ثٕمٌ ثٓمٌ ثليُ نٌه  د ن  كش إلْكو ثنضذكجه ثليكجًا ثلككٌّم ىكٌ ىلكأ ثلعكنيؼ ثّٙكضوٙ

 لَّكذ ًثلٞكٚ ث ْ  ًًٙ يم دأنيم  ىك  ثليجةم ع َ دْ  ثلٖضجةم دجلك ٌ ًثلَنوقز ل عنجل

عم فٖو ثلنْجْٕ  ًثٕليجح صجًر لٖٕك ٌُ ً مكٌٍ ٙدك  صْعْكو ًصكجًر  مكٌٍ  ًثٕىٌثء
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ل ْٖل ن ْو م  هًد إم جد بِ ثل ي   ً بكِ ثلنيك  ًّك كِ ص كأ ثٕمكز دؤّكج ًص جّكز  د 

ثلعضعغ  بِ  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْكٚي ًص ؾكأ إلكَ ثٕٕك ٌُ ص ٌٛ ع  ثلعني  ثلٚجبِ 

ثليُ قوي لنج عيْوصو دض أ ثلًٌٚر ثلْْنعجةْز ثلوًثمْز عم بٌٝيج ٌّّف د   ّكٌح دقكو 

ثلْْف عم مٌػ ع ْنج ثد  صْعْو د يْور مغجٌّر ًصجًر  مٌٍ  عؾكخ ثلعْك عٌد دأّكجنْوه 

ًؽككٌٍ ثّٙككضغنجء مكك  قذكك   ثلوعجةْككز بيككٌ ٕككْل ثّٗككٚي ًنجٙككٌ ثلْككنز ًقككجما ثلذوعككز

ثلذ ٜ ع  مومجس ثٕٕ ٌُ ًصعْأ دو آمًٌد ًقجمش ثلقًٌح دْ  ثل ٌّيْ  ًىجىم 

 نٚجً ثد  صْعْو ّك ًٌد  نٚجً ثٕٕ ٌُ بٞٚ ع  ثلٖكْ ز ًّٚفيكٌنيم بكِ دك  بكؼ 

ٕكٌْثصٌد  ً ز دْنعكج ّضؾعكا ثلعقض  كٌد بكِ ععْق ىدقج دجلعوٍ ًقضٚ دجلْْجًثس ثلع نن

دٌد ننخ ثلضٞجم  ما ثلْٖل ًّذيَ فج  ثلعْ عْ  ع َ مج ىكٌ ع ْكو قلٌ ٌّٖ ىْ ضٌد

 م  ثلضْو ًثلضنذ٠.
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 ٠ٛرٛث١ب اٌش١د فٟ ِٛاعٙخ افزطاءاد اٌؼٍّب١١ٔٓ!!.
ثنل ق ثلْٖل بِ دضجدو م  بٌْٝز ثلٌه ع َ (بٌّز ثل  عجنْْ ) ثليجة كز دكأد ثلٖكٌّ ز لكم 

لكم صكك  مك  ثدضككجًىم دك  دكجد صلذق إٙ بِ عيكو ثلن  كجء ثلٌثٕكوّ  ً د ىكيه (ثل ٌّكز) 

 ً  م   ٟ ييج ثلْٖل مجلو مقعو مجلو بِ دضجدو م  "ىنج نذو " (ثليُ  عجً ثلًَثدكا ىنكج 

ًىنككجن ًصذنضككو ؽيككجس مٖككذٌىز مككوميج ثلكضككجح مكك  فْككظ ٙ ٌّّككو مؤل ككو ًقككو ثّككضغ ٌث 

 ثلكضجح  ٌّ  ثّضغٚ ).

 ٙفظ  د د  مٌٚي ثلْٖل ىم م  ثلعٖذٌىْ !!.

لم صلذق إٙ بكِ عيكو (ثلن  كجء ثلٌثٕكوّ ) بيكٌ دكٚي ٙ نٌثبكق ع ْكو إى  مج  د ثلٌّٖ ز 

  نيج ٟذيش بِ عيو ثلن  جء ًد و عيوىم ًىِ صلذق ثلٌْي.

ب نومج صلذق ثلٖكٌّ ز ثّٗكٚمْز ثلْكٌي بكِ قكٌثنْ  ثًٗط ًثلكًَثػ  ً بكِ إقجمكز فككم 

ؽكٌٍ ًّؾكٌُ ثٗعوثي ع َ قجص  ثل عو بييث ّ نِ  د د ٜ  فكجي ثلٖكٌّ ز ثّٗكٚمْز 

صلذْييككج دجل  كك  ًّككٌْه ثليككٌي ًنقكك  م يككم دجلضْككج   ععككج صذيككَ مكك   فكككجي ثلٖككٌّ ز 

ثّٗٚمْز ًٌٝثدليج ثٕمٚقْز ًعنوىج نيٌ  ليم  د ىيث ثلضلذْكق ثلكجمك  ثلعضكجمك  لكم 

 ّك  مٌؽٌهث بِ  ُ مٌف ز م  مٌثف  ثلضجًّل ثّٗٚمِ ًىيث ىٌ دْش ثليْٚو.

ًلعجىث ٌٙؿ ثلْٖل بِ د كٜ دضذكو  د ٙ دكأُ  ثٗنْجد  ّ  دجد ثل و  ًثفضٌثي فيٌ 

 دجقضذجُ ثلوّعٌقٌثْٟز م  ثلغٌح ٕد ثلقكعز ٝجلز ثلعؤم  ّ ضعْيج  نَ ًؽوىج؟!.

لعكج  لٌ  ي ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز دجنش ملذيز دقق دعكج ّكَعم ثلٖكْل ًهًًثّكٔ ثٗمكٌثنِ

ج ىكٌ مل كٌح ًلككجد دك  مكثفضجػ ثلعْ عٌد ٙقضذجُ ِٕء م  ثلغٌح ًٙ م  ثلٖكٌ  

منيم ثل ٌهر إلَ مج دكجد ع ْكو ّك  يم ثلكوّعٌقٌثِٟ دكوٙ مك  إعكجهر ثؽضكٌثً بيكو ثلغ ذكز 

 ًثلضغ خ دعج ّ    ثلْٖل ًغٌْه!!.

ثلوبج  ثلعْضعْش ع  (ثلضجًّل ثلع ضٌٍ ع ْو) ّ نِ  د ثلعْألز بِ ن ٌ ثلعكوثب ْ  ىكِ 

ليٚجٗ ًبيج ل ٖكٌّ ز  د و م  دٌنيج مؾٌه إعذجس صلذْق ثٕفكجي ثلٌٖعْز  ً قٌثعو ث

ثّٗككٚمْز ًإنعككج ثنلٚقككج مكك  ًغذككز عجًمككز ٗعذككجس  د ثلعؾضعككا ثّٗككٚمِ  ً ثلعوّنككز 

ثل جٝ ز  ً ثلٌْصٌدْج ثّٗٚمْز دجنش مٌؽٌهر بِ ص أ ثل ضٌر ًًدعج ديْكش د كوىج لقيكخ 

 ًقًٌد د  ىيث دذٌدز مج ّْعٌنو دضلذْق ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز.

 ًىنج صذو  ثلعٖك ز

 ؽٌه ىيه ثلٌْصٌدْج ّضنجقٜ  ًٙ ما فيجةق ثلضجًّل ثلعوًنزبجلَعم دٌ

ًىٌ  ّٞج ّنل ق م  بٌْٝز ًىعْز صيٌ   د ىكيه ثلٌْصٌدْكج صقييكش ع كَ ّكو ثلٚكقجدز 

ىلكأ ثلؾْكك  ثليٌآنكِ ثل ٌّككو غْكٌ ثليجدكك  ل ضككٌثً ٕنيككم ً ًث ثلٌّكٌ  ثٕدككٌي ٙكك َ هللا 

م  دٌنيم ً ًث مك  ً ٍ ًّكٌ  ع ْو ًآلو ًّ م ً ُ ثل ْ  ً د  بٞ ْز ثلضجد ْ  صأصِ 

هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًى م ؽٌث ًٕننكج لكم نكٌه ًلكم نكٌ مك  ًآه بكنق  ٙ ّعكك  لنكج  د 

نذ ككذ ص ككأ ثلعيجمككجس ثل ككٚ دكك  ًمقكككٌي ع ْنككج دجلضككوىًٌ ًثٙنقلككجٟ  ً ثلككٌدٜ ًًثء 

 ىوم مْضقْ  ثلضقيْق.

  يج ع َ قٌٍ ثلغْخ إد ىيث ثلٌىم ثل ٌٛ ّؾ    ّٞج م  ثٗٙٚؿ ًثلٌقِ ًثلضيوي م

ًفْخ ٙ ع َ ثًٗثهر ثٗنْكجنْز دْنعكج ّيكٌ  لنكج ًح ثل كَر (ً د لكِْ ل٘نْكجد إٙ مكج 

 .41-39ثلنؾم  ّ َ* ً د ّ ْو ٌّم ٌٍّ* عم ّؾَثه ثلؾَثء ثًٕبَ)
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 ٌظبٌح ِٓ ٠سافغ اٌش١د ػٓ ربض٠رٕب؟؟.
غكجنِ لكم ّْكعو ًؽو ثلْٖل ّيجمو ٝو بٌّيْ : ثل ٌّق ثًٕ  ىكم ثل  عكجنٌْد ًثل ٌّكق ثل

 ًىٌ ثلْٖ ز.

ثل  عجنٌْد لم ّنقجًٍث م  ثّٕكجُ لٚكجلـ ثلكوّ   ً ثنقكجًٍث لٚكجلـ ثلضلذْكق ثل كٌهُ 

ل ككوّ  لضذيككَ ثلوًلككز مقجّككور إٍثء ىككيث ثلككوّ  ًثلعؤّْككجس ثلوّنْككز بككٚ ص ككٌ  دككْ  مْكك م 

ًمْْقِ  ً ْٕ ِ  ً ّنِ ًدجلضجلِ بكجليٌثءر ثل  عجنْكز ل ضكجًّل ىكِ قكٌثءر ّك ذْز صٌّكو 

ص  ًثليضْ  ًدأنيكج صٌّكو  د صيكٌ  ج د صؾ   ثلؾعْا بِ ّ ز ًثفور ثل جلم ًثلع  ٌي ًثلي

 (لٌٙ ثلوّ  مج ثمض ف ثلنجُ).

ًلٌ دجد ىيث ٙقْقج لعج ٕيو ثل جلم  ُ نٌ  م  ثلقًٌح ٌٍّ ص كأ ثلضكِ عكجًس ع كَ 

 د م  ْز هّنْز  ً ميىذْز ًثلٌثقا ًثلضجًّل ّٖيوثد ع َ  د ثل جلم عٌم ثلقكًٌح منكي 

عٌم م نَ ثمضٚن ثليٌر ًمٚجهًىج ٌّثء دجنش ص أ ثليكٌر قكٌر ثلذٖكٌ  ً ثلٌغذكز بكِ 

ثّٙضقٌثى ع َ ثلغًٌثس ًثلعٚجلـ  ً دْذخ ثلكٌثىْز ثل ٌقْز ًثّٙكض ٚء ثل نٚكٌُ 

 ً فضككَ دْككذخ ثلقْككو ً فْجنككج دْككذخ ٟعٌفككجس د ككٜ ثليككجهر ًثلَععككجء ًًغذككضيم 

ثلٚككٌثعجس ثلوّنْككز ىككِ ثلعٚككوً ثًٕفككو ثلعؾنٌنككز بككِ ثليْعنككز ًثلْككْلٌر ًلككٌ دجنككش 

ل ٌٚث  دْ  ثلذٌٖ لعج سيٌس ن ٌّز ثلض ٌْْ ثلعجهُ ل ضجًّل ًثلضكِ ص يكِ ثلٞكٌء مك  

ثلٌغذككز بككِ ثّٙككضقٌثى ع ككَ هًد  هنككَ ٕككأ ع ككَ  فككو ؽٌثنككخ ثلْكك ٌن ثٗنْككجنِ ىككٌ 

   .ثلٌٚث  ثللذيِثلغًٌر ًصجد يج 

ثلضكِ صٖكك  ثلْك ٌن ثلْْجّكِ جٙكٌ عنٚكٌث ًثفكوث مك  دكْ  ثل ن ثلض ٌْْ ثلعكجهُ ّعغك 

 .ًثٕىم ثل نٌٚ ثٕدٌٍ دْنعج ٌّثه ثلعجهٌّد

عجمٚ دجدقج ل غًٌر ع َ ثل  م ثللذيكِ دك   إٙٙ صٌٍ بِ ثلوّ  إىث ثلن ٌّز ثلعجًدْْز 

 ً بٌْنج ل ٖ ٌح!!.

ثل  عجنْككز فجلككز ؽوّككور ًلككك  ثلٚككوث  ثلعككَم  ثلككيُ ّ ككجنِ منككو ثٕمٌّككٌد ثليككوثمَ 

 ى  ثلذْش ثليّ  ّعض كٌد قٌثءر مغجٌّر لض أ ثليٌثءر ثلض  ْيْز ثلضِ ًثلعقوعٌد ىم ْٕ ز 

 ٌّٚ ثلْٖل ع َ مقجًلز إفْجةيج ًثلقْ ٌلز هًد ىىجديج  هًثػ ثلٌّـ.

 ثلؾعْكا جح قٌثءر مضقًٌر ل ضكجًّل ًمك  فكقم  فق ثل  عجنْْ   د ّيٌلٌث دٌنيم  ٙق

يج ثلضْك ْم دٚكقز ثلنضكجةؼ ٌه ع ْيم ًٙ ّ نِ ثليذٌ  دٚقز ثلعيومجس د ٞيج  ً د ّ د 

ثلضِ ّلٌفيج ثل  عجنٌْد  ً ثلعْضٌٖقٌد ًٙ ٕأ  د غْجح ثلٖ جبْز بِ قٌثءر ثلضكجًّل 

ٙ صنض ف دغٌْث ع  غْكجح ثلٖك جبْز بكِ قكٌثءر ثلٌثقكا ًىكٌ عكْ  ثلنلكأ ثلكيُ صيكا بْكو 

ثلن م ثلٖعٌلْز عنومج صٌٍ بِ ثلعٚجًفز ًدٖف ثلعْضًٌ ععٚ م جهّج ًإىث دكجد مك  

   د    د نضيذ  ثل كٌر ثليجة ز دأد دْش ثلن جي م  ٍؽجػ بكْف ّعكك  لنكج  د نضنْكثلععك

 د ّنككوي ثلككوّ  ًثل يْككور دككجلٌغم مكك   د ثليككٌآد ثلكككٌّم قككو  ثعضعككجه مذككو  ثلضْككضٌ ّعككك 

صٚكككوٍ دٚكككًٌر ٙكككجًمز لقٌدكككز ثلن كككج  ًثلعنكككجبيْ  ًقكككجي دكٖكككف  ٙعْكككذيم ًفكككيً 

 ثلعؤمنْ  م  ثلٌقٌ  بِ مكجةوىم.

ٓمٌ ثليُ ثّضيوبو ثلْٖل دجبضٌثءثصو ىم ثلعْ عٌد مك  ٕكْ ز  ىك  ثلذْكش ًىكم ثل ٌّق ث

ثل تز ثٕدٌٍ ثلضِ عجنش م  ثل  م ًثلقْف ًثٙٝليجه ْٟ ز ىكيث ثلضكجًّل ًّكنٌٍ بكِ 

 -ىيث ثلكضجح دْف  د مغجلخ ثٕمٌّْ  ثليّ  ثنذٌٍ ْٕننج ل وبج  عنيم ىِ (قض  ثلٖكْ ز

قضكك   ىكك  ثلذْككش)  -ىكك  ثلذْككشجهّككظ ٝككو  ًٝككا ثٕف -ّككخ  ىكك  ثلذْككش -ّككخ ثلٖككْ ز



 30 

ثلْٖ ز ع َ مٚم ثل  عجنْْ  ٙ ّيٌلكٌد  د ثلكوّ  ىكٌ ّكذخ ثلعٚكجةخ دك  ّكًٌد  د ً

ًثلع ككٌن ثٕمككٌثء ثلغٚعككز (ًفضككَ  دنككِ  مْككز ًمكك  ّككجً ع ككَ هًديككم دككوءث مكك  م جًّككز

 ىم ثلعْتٌلٌد ع  د  مج نق  بْو. !!)ثًٕد ز ًثلٌ ّجء ثل ٌٖر

جًّز ع  (صجًّننج) ىكِ مٌثب كز دكٚ مٞكعٌد  مٚقكِ بٞكٚ عك  إىث بجلعٌثب ز ثليٌٝ

ثبضيجهىج ُٕ م نَ إى  د ثلضجًّل لِْ ٕنٚج ًٙ فضَ دْجنج م نٌّج ّعكك  ميجؽعضكو  ً 

ثلوبج  عنو ًم  ّنذغِ إهثنضو  ً إنٚجبو ىم ثلذٌٖ ٌّثء دجد ىؤٙء ثلذٖكٌ بكِ ٙكًٌر 

 ؽ  ثلنٌْ  ً م   ؽ  ثلٌٖ. بٌثه  ً بِ ًٌٙر ن جي ّْجِّ ّضٞجم  بْو ثلذٌٖ م   

ليو  ٝقَ ثلٌعِ ثلٚقْـ دجلضجًّل ًثفوث م   ىم ًدجةَ ثنلٚ  ثٕمكز نقكٌ ثلنيٞكز 

ًدعككج ّيككٌ  ثلع كككٌ ّككيْ  عنجّككز هللا (بككئد  فككو  ىككم م ٌقككجس نيككٌٛ ثل كككٌ ثّٗككٚمِ 

صضعغكك  بككِ ىلككأ ثٙعضيككجه ثلْككجةو بككِ  ًّككجٟ ثلعغي ككْ  ًثلْْجّككْْ  ثلعْكك عْ  دٞككًًٌر 

 Perfect or near perfect Islamicنعككٌىػ (ثّٗككٚي ثٕدعكك ) " ثل ككٌهر إلككَ

State ثلعضعغ  بِ عيو ثلن  جء ثلٌثٕوّ  ًٌٍّ  د ثل كجلم ثلعْكْقِ دكجد  ّك و ف كج "

م  ثل جلم ثّٗٚمِ عنومج لم ّيم هًلز مْْقْز بِ فْكجر ثلعْكْـ ع ْكو ثلْكٚي ًدجلضكجلِ 

ليككم إععككج  ثل كككٌ ًثل يكك  بككِ ثلعؾككج  بككئد ثلٌْصٌدْككج ثلعْككْقْز لككم صٌؽككو د ككو معككج  صككجؿ 

 ثلْْجِّ ًثل  عِ).

 ػٍٝ أٞ أؼبغ ثٕٝ اٌش١د )لطاءرٗ( ٌٍزبض٠د؟؟
 مج ثلْذخ بِ ًٝ نج ثلك عز دْ  قٌّْ  بٖد مج دضذكو ثلٖكْل بكِ دضجدكو ثلكيُ ثّكضغٌ  

ٙ قز مك  ثليلكا ثلكذْكٌ ٙ ّيكوي قكٌثءر ل ضكجًّل مك   ُ نكٌ  ًٙ ّ كوً  300 دغٌ م  

ًٓثء (ثلع ضكككٌّ ) ّكككٌثء دكككجد ىكككؤٙء (ثلع ضكككٌّ ) مككك  ٟجة كككز دٌنكككو مؾكككٌه عكككٌٛ 

ثّٗٚمْْ  (ثلعٌهًهُ, ثلغَثلِ, ّْو قلخ)  ً م  ٟجة كز ثل  عكجنْْ  ثلكيّ  لكم ّضكٌثنَ 

ثلٖككْل عكك  ًٙكك يم دعككج ّ ْككق ديككم "!!" عككم ّ ككٌٛ لنككج (ف  ككو هللا) ً ّككو بككِ آًثء 

ءه (ثلعيوّكز) ثنلٚقكج مك  (ثلع ضٌّ ) ًّوعم ً ّكو دكرًثء (ثلعؤّكوّ ) ًىكٌ ّيكوي لنكج آًث

مٌق و ثليُ قعنج دضقوّوه بِ ثلذوثّز ّكٌثء دكجد ثلؾَّكٌر ثل ٞكجةْز  ً ثلؾَّكٌر ثليجعكور 

ثٕمٌّكْز ثٌّٗثةْ ْز ًٕد ؽعيًٌه لم ّيٌ  ثلضجًّل ًٙ ّنٌُ  د ّ    ىيث بيٌ ّكض كِ 

دْككعج  مككج ّلٌفككو نؾككٌي بٞككجةْجس ثل ككٌثا ثل ي ككِ ًثللككٌح ثلغيككجبِ عككم ّيككَ ً ّككو 

ضقْجنج  ً ّيٌ  هللا عكم ّكن ٜ ثلْكجمٌ ًّذيكَ فكج  ثلضن كف ًثٙنقلكجٟ ع كَ مكج ىكٌ ثّ

 ع ْو.

ثلٖككْل ًٝككا قجعككور فجدعككز ًلكنيككج  دككوث لْْككش ٙككقْقز ًٙ مقكعككز ليككٌثءر ثلضككجًّل 

ًثلقكككم ع ككَ  فوثعككو ىككِ ص ككأ ثلًٌثّككز ثلعنْككٌدز إلككَ ًّككٌ  هللا ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو 

ًىككٌ ّكًٌىككج د عككج ثٝككلٌ لككوبا ثصيككجي مٌؽككو  (مْككٌ ثليككًٌد قٌنككِ عككم ثلككيّ  ّ ككٌنيم)

دكك  ًَّّككو  86 ً ّكًٌىككج دككجلع نَ ٗ 79, ًٗ 49(لضجًّننككج ثلع ضككٌٍ ع ْككو) ٗ 

ثللْ  د كز عنكومج ّؾ ك  ثٙلضكَثي ديكج ٕكٌٟج مك  ٕكًٌٟ إعكجهر دضجدكز ثلضكجًّل دٚكًٌر 

 .281(ٙقْقز)  ُ دعج ٌّثبق ِمَثػ ثلْٖل ٗ 

ة  ثلعَعٌمككز فجدعككز ًميْعنككز ع ككَ ًٙ  هًُ دْككف ّعككك   د صكككٌد  فجهّككظ ثل ٞككج

ًقجةا ثلضجًّل؟؟  ُ  د ثلْٖل ٌّّكو لنكج  د نيكٌ  ثلضكجًّل دعن كجً  ً دع نكَ  ه  دع يكجٟ 

ثلذنككجًُ ًمْكك م ًثدكك  ٕككيجح ثلَىككٌُ ًعككًٌر دكك  ثلَدْككٌ ىلككأ ثلع يككجٟ ثلككيُ ؽعككا 

دأّ ٌح ثٙنضيجء ثل ٌٖثةِ ثٕىٌثةِ ص أ ثلكضجح ثلضِ ّعْش د و ىلكأ دجلٚكقجؿ ًثلضكِ 
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نلذككق ع ْيككج قٌلككو ص ككجلَ (صؾ  ٌنككو قككٌثِْٟ صذككوًنيج ًصن ككٌد دغْككٌث) ًمككج  دغككٌ مككج ّ

   . ّيلو ثليٌي م   فجهّظ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م!!

 ُ  د ثلٖككْل ٌّّككو  د ّؾ كك  ثلنٚككم َفَكعككج ًمٌق ككو ُفكعككج مْككذيج ّؾككٌُ ع ككَ  ّجّككو 

 ْنو.صوثً  ثليْٞز ًعٌٛ ثٕهلز مني ثلذوء ًىيث ىٌ ثل ؾًٌ د 

ثلعٖككك ز ثلغجنْككز ثلضككِ ص ضككٌٛ ٌّٟككق ثٕمككي دعككنيؼ ثلٖككْل ثلض  ْيككِ  ً مككج  ّككعجه ىككٌ 

ًثلعيكم  د صل كا ثلٚكًٌر  دجٙؽضيجه ثٙنضيكجةِ  ُ (ثنضيكجء مكج ّ كَي ًصؾجىك  مكج ٙ ّ كَي

) ىكككٌ  د ص كككأ ثلًٌثّكككز ص جًٝكككيج آّكككجس ثليكككٌآد ثلككككٌّم ًّ جًٝكككيج ثلضكككجًّل ف كككٌر!!

ص جًٝكيج عوّكو ثلًٌثّكجس ثٕمكٌٍ ثلضكِ  ب ضكش مك   ثلعٖيًٌ بٞٚ ع  ثلعضكٌثصٌ دعكج

 دْ  دٌثع   ؽيَر ثٗعٚي ثٕمٌُ ًًؽوس ٌّٟييج إلَ دضخ ثٕفجهّظ ًثلًٌثّجس.

 شٙبزح األحبز٠ش إٌج٠ٛخ:
 مج ع  ثٕفجهّظ بوًنأ مج ًًثه مْ م ع  ثد  عذجُ قج  ًّكٌ  هللا ٗ ( ّيكج ثلنكجُ 

و نج  ً  م كق ن ْكوه ًعكوث ع ْنكج إنكج دنكج إنكم صقًٌٖد إلَ هللا ف كجر عكٌثر غكٌٙ دعكج دك

بكجع ْ   ٙ ًإد  ً  ثلنٚةككق ّكْكَ إدككٌثىْم ع ْكو ثلْككٚي  ٙ ًإنكو ّككْؾجء دٌؽكج  مكك  

 مضكِ بْؤمككي ديكم ىثس ثلٖككعج  بكأقٌ  ّككج ًح  ٙكقجدِ بْيككج  إنكأ ٙ صككوًُ مكج  فككوعٌث 

ْضنِ دنكش د ون بأقٌ  دعج قج  ثل ذو ثلٚجلـ ًدنش ع ْيم ٕيْوث مج همش بْيم ب عكج صكٌب

 نش ثلٌقْخ ع ْيم ً نش ع َ دك  ٕكِء ٕكيْو إد ص كيديم بكئنيم عذكجهن ًإد صغ كٌ ليكم 

بئنأ  نش ثل ََّ ثلقكْم قج  بْيج  لِ إنيم لم َّثلٌث مٌصوّ  ع َ  عيجديم منكي بكجًقضيم 

 .1525ٗ 8ًبِ فوّظ ًدْا ًم جى بْيج  إنأ ٙ صوًُ مج  فوعٌث د ون) مْ م ػ

   نكِ دك  مجلكأ  د ثلنذكِ ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م قكج  ًىنجن  ّٞج ًًثّز مْ م عك

ِّ ثلقٌٛ ًؽج  مع  ٙجفذنِ فضَ إىث ً ّضيم ًًب ٌث إلَ ثمض ؾٌث هًنكِ  (لٌْهد ع 

-7بٖقٌل   ُ ًح  ٙكقجدِ  ٙكقجدِ ب ْيكجل  لكِ إنكأ ٙ صكوًُ مكج  فكوعٌث د كون) ػ

1249. 

 أِب ػٓ آ٠بد اٌمطآْ اٌىط٠ُ فحسس ٚال حطط:
لَيَوْ ( َوقَ  ًَ ٌنَيُم دِئِْىنِِو َفضََّ إَِىث َٙ ُّْ ْعَوهُ إِْى صَُق ًَ ْ ضُمْ ُكُم هللّاُ  ِٖ ْْضُم  بَ ك َٚ َع ًَ  ٌِ ْعضُْم بِكِ ثَْٕمك ٍَ صَنَج ًَ

ثُدم  ًَ جمِّ  دَْ ِو َمج  َ رَ  مَّ ٌَ ٌِّكُو ثِٓمك ك  ُّ ِمكنُكم مَّ ًَ ْنَْج  ٌِّكُو ثلكوُّ ك  ُّ بَُكْم  عُكمَّ صُِقذُّكٌَد ِمكنُكم مَّ ٌَ ك َٙ
هللّاُ ُىً َعْنيُْم لَِْْذضَ ِ  ًَ لَيَْو َع َكج َعكنُكْم  ًَ ك ٍ َُْكْم  ْٞ كِ ُوًَد  إِىْ  *َع َكَ ثْلُعكْؤِمنَِْ   بَ ْٚ َٙ صُ ًَد  ًَ ٌُ صَْ ك

ثُدْم  ٌَ ٌُُّ  َّْوُعٌُدْم بِِ  ُْمك ٌَّ ثل ًَ نُكٌْث َع َكَ َمكج بَكجصَُكْم  بَأَعَكجدَُكمْ َع ََ  َفٍو  ََ َْْٚ صَْق كجً دَِغكمل لَِّكك ُغعَّ

 َٙ ًَ  َمجًَ جدَُكْم  َٙ ٌٌ دَِعج صَْ َع ٌَُد  هللّاُ  َ كَ  عُمَّ  *َمذِْ َٖ كج َّْغ ًّ ُْْكم مِّ  دَْ ِو ثْلَغكمِّ  ََمنَكزً نَُّ ج َ  َع َ ََ  َن

َد  َٟرةِ َزً  ُْيُْم َّ ُنٌُّ ْضيُْم  َن ُ َٟرةِ َزٌ قَْو  َىَعَّ ًَ نُكْم  ٌَ ثْلَققِّ سَ َّ ثْلَؾجِى َِّْكِز َّيٌُلُكٌَد ىَك   دِجهلّلِ مِّ ْْ َغ

ٌِ ثَٕ لَّنَج ِمَ   كِيم  ْم ِْ ِ ُّْن ٌَُد بِِ  َن ُ ٌَ ُد َّوُ هلِلَّ ٍء قُْ  إِدَّ ثَْٕم ِْ َٕ كجِم   َٙ ُّْذكُوًَد لَكَأ َّيٌُلُكٌَد  مَّ

ج  ٌء مَّ ِْ َٕ  ٌِ ٌْ َدجَد لَنَج ِمَ  ثَْٕم ٍَ ثلَّكِيَّ  ُدضِكَخ  قُضِْ نَجلَ ٌَ ٌْ ُدنضُْم بِِ دٌُُْصُِكْم لَذَ ِْْيمُ ىَجىُنَج قُ  لَّ  َع َك

َِ هللّاُ َمكج بِكِ  ثْليَْض ُ  لَِْْذضَ ِك ًَ جِؽِ ِيْم  َٞ ًُِدمْ إِلََ َم كُوً هللّاُ َع ِكٌْم  ُٙ ًَ َ٘ َمكج بِكِ قُ ُكٌدُِكْم  لِكَُْعقَّ ًَ
ًِ دَِيثِس  ُوً ُّٚ ْث ِمنُكْم  إِدَّ  * ثل ٌْ لَّ ٌَ يَ ثلَِّيَّ  صَ ٌْ َّ  ِٜ ْْلَجُد دِذَْ  َّٖ لَّيُُم ثل ََ ضَ ّْ ثْلضَيََ ثْلَؾْعَ جِد إِنََّعج ث

ذُ َمج  َْ لَيَْو َع َج هللّاُ َعْنيُْم إِ  ٌثْ َد ًٌ َف ٌِْم ًَ  َدجلَّكِيّ َ  َُّّيَكج ثلَّكِيَّ  آَمنُكٌْث َٙ صَُكٌنُكٌْث  َّكج *دَّ هللّاَ َغ ٌُ

 ِٛ ًْ دٌُْث بِِ ثَٕ ٌَ َٝ ثنِِيْم إَِىث  ٌَ ْم ِٗ قَجلٌُْث  ًَ ًْث  ٌُ ًْ َد َ ٌْ َدجنٌُْث ِعنكَونَج َمكج َمكجصٌُْث   َ ٍ لَّ ًَّ َدجنٌُْث ُغ

َمج قُ  ُِّعْكُش  لَِْْؾَ  َ ضِ ٌُْث ًَ ًَ هللّاُ ُّْقِْذِ  ًَ رً بِِ قُ ٌُدِِيْم  ٌَ ْْ هللّاُ هللّاُ َىلَِأ َف ًَ  ٌٌ كْ ِٚ دَِعكج صَْ َع ُكٌَد دَ
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لَتِ  * ْفَعزٌ  قُضِْ ضُمْ  ًَ ًَ ًَ َ  هللّاِ  رٌ مِّ ٌَ ًْ ُمضُّْم لََعْغ ِ ذِِْ  هللّاِ  َ َّ ٌٌ بِِ  ْْ ج َّْؾَعُ ٌَد  َم عَّ لَتِ  *مِّ كضُّمْ  ًَ  مُّ

 ًْ ًَد (  َ ٌُ َٖ لََ هللا صُْق ِٗ  آ  ععٌثد. )158-152قُضِْ ضُْم 

ًثّٓجس ثلْجديز نَلش دعج ىٌ م  ٌي بِ  عيجح غًَر  فو ثلضِ ثنيكَي بْيكج ثلعْك عٌد 

ًم  كٌي  ّٞكج  د  بْيج دْكذخ منكجل ضيم ًٕثمكٌ ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م 

نقجٍ ٌّميج دغ ظ ثل ْكٌ  ُ  د م  دكجنٌث ً ُ ثلعنجبيْ  عذو هللا د   دِ د  ّ ٌ  قو ث

مككا ًّككٌ  هللا ٗ بككِ ثلع ٌدككز دككجنٌث مكك  ثلعككؤمنْ  ثلع ضٌٝككْ   ً لككم ّكٌنككٌث مكك  

ثلعنكجبيْ  ثلٌّكعْْ  فضكَ ٙ ّيكٌ  قكجة يم  د ثلع نكِ دجّٓكجس ىكم ثلعنكجبيٌد ثلٌّككعٌْد 

 ًصقوّوث عذو هللا د   دِ د  ّ ٌ  بذعجىث ًٙ يم ًح ثل َر بِ قٌآنو؟؟.

 -مككنكم مكك  ٌّّككو ثلككونْج ًمككنكم مكك  ٌّّككو ثٓمككٌر -صنككجٍعضم بككِ ثٕمككٌ -عٚككْضم  -مبٖكك ض

ٙ ّؤمنكٌد  -ّ نٌد دجهلل غٌْ ثلقق س  ثلؾجى ْكز -ٟجة ز قو  ىعضيم  ن ْيم ًلِْ هّنيم

   -ثّضَليم ثلْٖلجد دذ ٜ مج دْذٌث  ُ دينٌديم -ديٞجء هللا ًقوًه

َمج( َي ثْلضَيََ ثْلَؾْعَ ج ًَ ٌْ جدَُكْم َّ َٙ لَِْْ  ََم  َ ًَ ْلَْْ  َمَ  * ثْلُعْؤِمنِْ َ ِد بَذِئِْىِد هللّاِ  قِْكَ   نَكجبَيٌُثْ ثلَِّيَّ   ًَ ًَ
 ًِ كذِِْ  هللّاِ  َ َّ ْث قَجصِ ٌُْث بِِ  ٌْ ٌِ  ثْهبَُ كٌثْ لَيُْم صََ جلَ ٌْ نَْ  َكُم قِضَكجًٙ َّٙصَّذَْ نَكجُدْم ىُكْم لِْ ُكْ ك َمتِكيٍ قَكجلٌُْث لَك ٌْ َّ 

ُح ِمْنيُْم لِ  ٌَ َِ  َْق ْْ ج لَ ثِىِيم مَّ ٌَ َّعجِد َّيٌُلٌَُد دِأَْب هللّاُ  َْع َُم دَِعج َّْكضُُعكٌدَ  بِِِ٘ ًَ -166( )قُ ٌُدِِيْم 

 آ  ععٌثد.) 167

إنيم  ّٞج بْيم ثلعؤمنٌد ًبْيم ثلعنجبيٌد ثلعْضي ٌد م  غٌْ  صذج  عذو هللا د   دِ دك  

. ٌ ّ 

ج( ًَ ثْلُعْؤِمنَِْ  َع َ  مَّ ََ َدجَد هللّاُ لََِْي ِْْو َفضَّ ََ َ َمر  َنضُْم َع َ َمج َدكجَد هللّاُ  َِّعْ ًَ ِِّخ  ثْلَنذَِْظ ِمَ  ثللَّْ

ْْككخِ لِككُْْل َِ ُكْم َع َككَ  ككجء بَككرِمنٌُْث  ثْلَغ َٖ كك ِِو َمكك  َّ ُّ ًُّ لَِككك َّ هللّاَ َّْؾضَذِككِ ِمكك   إِد  دِككجهلّلِ ًَ ًَ كك ِِو  ُّ ًُ ًَ
ٌٌ َعِ ْمٌ  صَضَّيٌُْث بَ َُكْم  َْؽ ًَ  آ  ععٌثد. 179 )صُْؤِمنٌُْث 

 بْيم ثلنذْظ ًثللْخ. دعج  د ىيه ثّٓجس صغذش  د م  دجنٌث بِ م ْكٌ ًٌّ  هللا

ًثلنٚٙز  د  ٙقجح ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م ىم ؽعكا غ ْكٌ مك  ثلذٖكٌ 

بْيم د  ىيه ثلٚنٌم ثلضكِ ىدٌىكج ًح ثل كَر بكِ دضجدكو مكنيم ثلٚكجهقٌد ثلعن ٚكٌد 

ثْلُعككْؤِمنَِْ   ِمك َ ( 24-23 عكَ ًؽكك  بكِ ّكًٌر ثٕفكَثحثلعٞكقٌد ثلكيّ  ىدكٌىم ًدنكج 

ِْْو بَِعْنيُم  َ َع َ َوقٌُث َمج َعجىَُوًث هللاَّ َٙ ك ًَِؽجٌ   ٌُ  مَّ ك  َّنضَِ ك ِمكْنيُم مَّ ًَ كَ نَْقذَكوُ  َٞ لٌُث  قَ َمكج دَكوَّ ًَ
 ًٚ َُ  *صَْذِوّ َِ كْوقِِيْم  لَِْْؾك ِٚ كجِهقَِْ  دِ َّٚ ُ ثل َُّ كيِّحَ هللاَّ ِْْيْم إِدَّ ثْلُعنَكجبِيَِْ   ًَ ًْ َّضُكٌَح َع َك كجء  َ َٕ إِد 

َ َدجَد  ثهللاَّ ًً ِفًْعج َغ ٌُ ًمنيم ثلعنجبيٌد ثليّ  آىًث ًٌّ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو بكِ  )ًَّ

فْجصككو ًمككنيم مكك  ديككِ د ككو ًّككٌ  لٌْثٙكك  ن ككِ ثلككوًً ًإد دٚككًٌر منض  ككز د ككو  د 

جٙؽضيككجه ىً ثٕؽككٌ ثن ككضـ ليككم ثلذككجح ًثّكك ج صقككش م  ككز مككج ّْككعْو ًعككجس ثلْككْٟٚ  د

 ثلٌثفو!!.

 شٙبزح اٌزبض٠د:
 مكج عكك  ٕكيجهر ثلضككجًّل ثلضككِ صن كِ صعجمككج  ُ إمكجنْكز لٚككقز ص ككأ ثلًٌثّكز ثل عككور ثلضككِ 

ىدٌىج ثلْٖل بقوط ًٙ فكٌػ ًقذك   د نضنكجً   ُ  فكوثط ص ٚكْ ْز ثّكضنجهث إلكَ دضكخ 

ٙ ّنض كف ع ْيكج  ثلضجًّل نٌه  د نيدٌ ثلْٖل دأفوثط ثلضجًّل ثّٗٚمِ ثلعٖيًٌر ثلضِ

  فو.

بعج ً ّو بِ م ٌدز ثلؾع   ً ىلكأ ثلضعكٌه ثلٖكيٌْ ع كَ ثلٖكٌعْز ثّٗكٚمْز ثلْْجّكْز 

ثلعْضيٌر ًثليُ قجهصو  ي ثلعؤمنْ  عجةٖز ًٟ قكز ًثلَدْكٌ ًىك  ىكيث مك  ثلنْكٌ  ي مك  
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ثلٖككٌ ًىكك  ّنٚككقنج ف  ككو هللا  نككو إىث ثنضنذككش ثٕغ ذْككز ثلعْكك عز مكك  ٙ ّككًٌ  لنككج  د 

دج ثفضؾجؽْز ع َ ىيث ثٙنضنجح ًنضْذخ بكِ قضك  دٞك ز آٙم مك  ثلعْك عْ  نٖ   فٌ

 (مغ عج ّؾٌُ ثٓد بِ ثل ٌث )؟؟!!.

 ً ّ  ثلنٌْ بِ ىلأ؟؟.

ًمككج ً ُ ثلٖككْل بككِ ثلضعككٌه ثٗؽٌثمككِ ثلككيُ قككجهه ثدكك  آد ككز ثٕدذككجه ع ككَ ن ككِ ثٗمككجي 

  ىكيث مك  ًثليُ قجه إلَ م ٌدز ٙ ْ  فْظ مجًُ ن ِ ثلوًً ثٗبْجهُ ًى  ّ كو ىك

 ثلنٌْ بِ ِٕء؟؟.

ًمككج ً ُ ثلٖككْل بككِ ثغضٚككجح إًثهر ثٕمككز ثلْْجّككْز ع ككَ ّككو ص ككأ ثل ٚككجدز ثٕمٌّككز 

 ًإؽذجً ثلعْ عْ  ع َ ثلذْ ز لَّْو ثليًٌه؟؟.

 ى  ىيث م  ثلنٌْ؟؟.

ًمج ً ُ ثلْٖل بِ قض  ثٗمجي ثلقْْ  د  ع ِ ع ْو ثلْٚي ع َ ّو  ًدجٓ دنِ 

  مْز؟؟.

 ى  ىيث م  ثلنٌْ؟؟.

 ًمج ً ُ ثلْٖل بِ ىوي ثلك ذز قٚ ج دجلعنؾنْق ع َ ّو ن ِ ثل ٚجدز؟؟.

 ى  ىيث م  ثلنٌْ بِ ِٕء؟؟.
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 اٌؼجبؼ١ْٛ ٚاٌزبض٠د
ٟجلعج ثّضع ش لض كأ (ثلقؾكز) ثلضكِ ّٚكٌ ثلكذ ٜ ع كَ ثّكضنوثميج بكِ مقجًلكز دجةْكز 

ل ّجةْز لضذْْٜ ًؽكو ثٕمكٌّْ  عنكومج صٞكْق ديكم ًّكجة  ثلكٌه ًثلكوبج  مك   د ثلضكجًّ

دضكككخ ًهًد  ّكككجي ثل ذجّكككْْ  فْكككظ ّيكككٌ  ثلٖكككْل (ًقكككو ً ّنكككج دكككأي  عْننكككج دْكككف ّكضكككخ 

ثلعنضٚككًٌد صككجًّل ثل يككٌه ثلذجةككور ًثد صككجًّل دنككِ  مْككز دضككخ بككِ عيككو مٚككٌميم 

 .  96-95ثل ذجّْْ )!! ٗ

 إنيج ًثفور م   دذٌ ثلْنجبجس ًثلض جىجس ثلضِ ٙ ّع  ىؤٙء ثلٌْٖك م  صكٌثًىج.

جء ععٌمز  ىك  ثلذْكش مك  ثللكجلذْْ  ًلككنيم بكِ ن كِ ثلٌقكش دكجنٌث ثل ذجٌّْد دجنٌث  دن

ٟٚح ّ لز ٙ ٌّّوًد ليم ٕكٌّكج منجٍعكج بْيكج فضكَ ليكو قكج  قكجة يم مٖكٌْث إلكَ قذكٌ 

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م ًهللا لٌ نجٍعنج ٙجفخ ىكيث ثلعيكجي لٞكٌدنجه ع كَ 

 مٌْٖمو دٌْْبنج!!!.

ْكز ًٌٕثّكز صؾكجه  ىك  ثلذْكش ع كْيم ثلْكٚي (ثن كٌ دضجدنكج ثل ذجٌّْد دكجنٌث  دغكٌ عوًثن

ثلْٖ ز ًثلغًٌر ثلؾَء ثلغجنِ) م   ّٚبيم ثٕمٌّْ  فضَ ليو قج  هعذ  ثلنَثعكِ ىلكأ 

 ثلٖجعٌ ثلعقخ ٕى  ثلذْش ًثٙ ج ىلأ ثلضنجبِ ثٗؽٌثمِ دْ  ثٕمٌّْ  ًثل ذجّْْ :

 

ٌِّ م  ثٕفْجء ن  عو   م  ىُ ّعجد ًٙ دكٌ   ًٙ مٌٞلم ّذق ف

 إٙ ًىم ٌٕدجء بِ همجةيم   دعج صٖجًن  ّْجً ع َ ؽًَ

 قضٚ ً ٌّث ًصنٌّ ج ًمنيذز   ب   ثلغَثر دأًٛ ثلًٌي ًثلنًَ

  ًٍ  مْز م يًًّ  إد قض ٌث   ًٙ  ًٍ لذنِ ثل ذجُ م  عيً

 قٌمج قض ضم ع َ ثّٗٚي  ًليم   فضَ إىث ثّضع كٌث ؽجًٍث ع َ ثلك ٌ

 يم       دنٌ م ٠ْ ًٙر ثلقيو ًثلٌغٌ دنجء فٌح ًمًٌثد ً ٌّص

  ًدا دلٌُ ع َ قذٌ ثلَدِ ديج  إد دنش صٌدا م  هّ  ع َ ًٌٟ

 ىْيجس د  ثمٌا دعج دْذش لو    ّوثه بني مج ٕتش  ً بيً

 

ثٕمكٌّْ  ثلْكجهر بع   ّ  ؽكجء ٕكٌْمنج إىث دض كأ ثّٕكلًٌر ثلنجةذكز عك  صًَّكٌ صكجًّل 

ر صغذش مغ  ىيث ثٙصيجي ثل ٌٖثةِ ثلعٌؽو ٝو لٚجلـ ثل ذجّْْ  ًى  ىنجن فجهعز ًثفو

 ثلعؤًمْ  ًثلعقوعْ  ًثلًٌثر ثٕقومْ ؟؟!!. 

ًلعجىث ٙ ّعضو ىيث ثٙصيجي إلَ مج ّْعٌنو دكضخ ثلٚقجؿ ثلضِ ؽع ش ًًٝا مج ًٝكا 

 منيج بِ عيو ثٕمٌّْ  عم  ل ش دضذج بِ عيو ثل ذجّْْ ؟؟!!.

جّكْْ  ًىكٌ قكو ثمضكٌ   ًٌٟفضكو ثل يجةوّكز ًلعجىث ٙ ّضيم  ّٞج ثٕٕ ٌُ دجل عجلكز ل  ذ

 بِ ٍمجنيم؟؟!!.

ًإىث دجد د  م  ( دو ) بييج  ً صجًّنج بكِ عيكو مك  ثل يكٌه ٙكجً مضكأعٌث دكجٕغٌثٛ 

ثلْْجّْز ًثلعيىذْز لييث ثل يو "ىكيث مك  هًد ٝكجد٠ ًٙ ًثدك٠ ًٙ هلْك  ًٙ دٌىكجد" 

بِ دنف ثٕمٌثء ثلغٚعكز   ٙ ّعك   د ٌّؽو ن ِ ثٙصيجي لْٖننج ثليٌٝجًُ ًىٌ ّ ْٔ

هثي س يم ًدن يم نجىْأ ع   نو ّكَعم بكِ دضجدكو ثٕعؾٌدكز  د  دكجٌٟر ثلَمكجد ثلكٌثى  

 ىم  دغٌ صأعٌْث ًن ٌىث م   دجٌٟر دنِ  مْز ً دجٌٟر دنِ ثل ذجُ؟؟!!.
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ًلعككجىث ٙ ٌّؽككو ن ككِ ثٙصيككجي لعكك  عع ككٌث بككِ مومككز دنككِ  مْككز مكك  ( مغككج  ثدكك  ٕككيجح 

َدٌْ ً دِ ىٌٌّر) ًىم  ُ دنِ  مْز دجنٌث  لو  عكوثء  ىك  ثلذْكش ثلَىٌُ ًعًٌر د  ثل

ًىم م  ىم بِ بؾكًٌىم ًعضكٌىم ًؽذكًٌصيم  مكج ثّٕكعجء ثلْكجل ز ًمك  ع كَ ٕكجد ضيج 

بيِ م   دوعش لنج  غ خ ثٕدجىّخ ثلعنٌْدز إلَ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م 

نج  ع  ّخ ثٗمجي ع كِ دك   دكِ ًّنٌٍ بِ ىيث ثلكضجح دْف  د صيعز ثلضْٖا  ً ثٙمض

 ٟجلخ دجنش عيٌدضيج إمج ثليض   ً ثلعٌس ؽٌعج؟؟!!.

ٙ ّنكوٓ ثليمكز  ً  ثليلكٌُ  ً ٌُمكثٕ ثلكذٟٚث ّكٌٍ ٕكْننج  د ثل عك  بكِ مومكز لعجى

ثلقْجء بِ فْ   د مؾكٌه دضجدكز ثلضكجًّل بكِ ثل ٚكٌ ثل ذجّكِ ؽ ك   بٞٚ ع ثلنَثىز 

 ل عَ؟؟!!.د  ثلعؤًمْ  م ٌْٝ  ل ل   ًثلغعَ ًث

ٌْٕمنج ً دٌثقيم ثلوعجةْز ىكم مك  ثدضكو  ن ٌّكز (لكِْ ىكيث ًقضكو ّكج  مكِ لعنجقٖكز ىكيه 

 ثليٞجّج) بعضَ دجد ّض ْ  ع َ ىؤٙء ثلعؤًمْ   د ّكضذٌث ىيث ثلضجًّل؟؟!!.

ى  دجد م  ثلع ضٌٛ  د ّك ٌث ع  ص أ ثلعيعز فضَ ٌّلو ْٕننج ثٕؽ  ً د ّ ْٔ بكِ 

ٌثءر ًثلنَثىز ًثلقْجه ثل  عِ ثليُ ٙ ن ٌْ لو بِ ثلضجًّل عيو ثٕمٌثء ثلغٚط عيو ثلذ

 بنٚذـ ًٙ نؾو لنج صجًّنج؟؟!!.

عككم  لككم ّكضككخ ىككؤٙء ثلعككؤًمْ   ّٞككج صككجًّل دنككِ ثل ذككجُ ًّككؾ ٌث بْككو ص ككأ ثلعنككجٍُ 

ًثلؾٌثةم ثلضِ ّنكوٍ ليكج ؽذكْ  ثٗنْكجنْز ب عكجىث لكم ّ يكٌ ىكيث ثلضكأعٌْ ثل ذجّكِ لٚكجلـ 

لعكككج  د ٕكككْننج ّكككًٌػ لض كككأ ثلن ٌّكككز ثلضجبيكككز عوّعكككز ثليْعكككز ثل ذجّكككْْ   ن ْكككيم ٟج

 ًثلؾوًٍ؟؟!!.

ًإىث دجد ثل ذجٌّْد لم ّ  قٌث بِ صًَّكٌ ثلضكجًّل لٚكجلقيم ىكم بكْكف  مككنيم صًَّكٌه 

 لْكضخ بِ غٌْ ٙجلـ ثٕمٌّْ ؟؟!!.

ًلعككجىث ثفضككجػ ثلٖككْل ن ْككو لكضجدككز بٚكك  ّككيح بْككو عكك  ثل ذجّككْْ  ثلككيّ  ثبضككٌٍ ع ككْيم 

ًغككككم ثنككككو ّككككَعم  د ثلضككككجًّل دضككككخ بككككِ عيككككوىم ّككككٌي  د دككككجنٌث ىككككم ثلع ضككككًٌد 

 ثلعنضًٌٚد؟؟!!.

لعجىث ّ ضٌٛ ثلْٖل  د ثٕٙ  بِ ًٌٙر ثٕمٌّْ  ىِ ثلنَثىز ًثلذٌثءر ً د دغٞكيم 

(ثلٖكْ ِ) إلَ مَْثد ثٙنقْكجٍ  )ثليىذِ( ً دٌىيم ّنٌػ ٙجفذو م  مَْثد ثٙعضوث  

ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي بٞٚ ع  م ٌىكج دْنعج ف  ش دضذنج دعج ّغٜ ًّني٘ م  قوً  

 م  ص أ ثلقيجةق ثلنجٙ ز ثلضِ صْٖو د ٞ يم ًصيوي ع عيم إلَ د  م  ّقضجػ إلْو؟؟!!.

ًى  قج  ًٌّ  هللا لذنِ  مْز (ٙ ّقذكم إٙ مكؤم  ًٙ ّذغٞككم إٙ منكجبق)  ي  نكو قكج  

ثء د  نيو للغكجر ىيث ٕمٌْ ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي فضَ ن ضذٌ  د ًً

 دنِ  مْز مؤثمٌر إمج ْٕ ْز ًثٓد ع عجنْز؟؟!!.

ًى   نَ  هللا قٌآنج ّض َ بِ دنِ  مْز (ًفعز هللا ع ْكم ًدٌدجصكو  ىك  ثلذْكش إنكو فعْكو 

مؾْو) ً(ق  ٙ  ّألكم ع ْو  ؽٌث إٙ ثلعٌهر بِ ثليٌدكَ) ًؽ ك  ثلٚكٚر ثلع ًٌٝكز ٙ 

دغٌ منو دجد بِ آ  مقعكو ثلكيّ  قكض يم دنكٌ  مْكز صضم إٙ دجلٚٚر ع ْيم  ي  د د  ىيث ً 

 صقش د  فؾٌ ًموً؟؟!!.

عم مضَ دجد صجًّننج قجٌٙث ع َ ص أ ثلقيذز ثلَمنْكز ثٕمٌّكز ًثل ذجّكْز؟؟  لكِْ ىنكجن 

بضٌثس  مٌٍ بكِ صجًّننكج ًمؤًمكٌد غْكٌ مك  دضكخ عك  ص كأ ثل ٚكًٌ ًإىث دنكج نؾكو 
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ثٙنقلكجٟ ًثّضْكيج  ّك أ ثلكومجء  ن ْنج  مجي نع٠ ّ ٌدِ ً مٚقِ ًثفو ىٌ ثلنْز ً

 ًثلضنٌّخ ًثلضومٌْ.

ًفضَ عنومج دضخ مؤًك ثلوًلز ثٌّٕدْز ( دٌ ٕجمز ثلعيوِّ) ثلضكجًّل ثّٕكٌه لٌّْكف 

دكك   ّككٌح دٚككًٌر مذجٕككٌر بعككجىث قككوي لنككج ّككٌٍ ن ككِ ثلٚككًٌر ثلضككِ ً ّنجىككج بككِ ص ككأ 

م (ثلنذْك ) ثلكيُ ثل ًٌٚ ثلْجديز قضٚ ًّ ذج ًصقٌّيج ًمنيذز م   ؽ  صقيْق ىلأ ثليو

نككيً ىككؤٙء  ن ْككيم لضقيْيككو ًىككٌ مقككٌ ثلضٖككْا ٕىكك  ثلذْككش مكك  ثلٌؽككٌه ٙ بككجً  دككْ  

 ثلعؾٌمْ   ً ثلعقجمْ  بك يم ٙوثمٌْد ّج  مِ!!.

ليككو  ًك ثٕمككٌثد ثلعْكك عٌد ٕن ْككيم د ككو ثنضيككجء ثلقيذككز ثلنجٙككٌّز ًمككًٌؽيم مكك  

ي يكم ثلٞك ْف سنكج مكنيم  د ثلْؾٌد ًثلع ضيٚس بكجد  د م تكٌث ثلكونْج دضذكج ّكلٌىج ع

ىيه ثلكضخ ص  ِ م  ٕأنيم ًصٞا م  ٕأد عوًىم ثل وًه نجٌٙ ثليُ دجد ٌّمج مج مك  

ص كأ ثلكضكخ ثٙعضٌثبكجس ثلضكِ فٌبج ًثفوث مك  صٚمْيىم ًمٌّوّيم ًّج لْضيم مج ّلًٌث 

 هثنككضيم ًبٞككقضيم ًدٖكك ش  فككوًعضيم ًىكككيث بككئد فذكك  ثلكككيح قٚككٌْ ًميعككج دككيح 

ثلعًٌؽٌد بئد ثلقيجةق صذوً م  دْ  ثلْلًٌ ًًّك٠ ثلك عكجس صعجمكج  ثلكجىدٌد  ً ًًػ

 دعج صٌٖ  ثلٖعِ م  دْ  ّؾف ثلْقخ.

 ّت ز ّنذغِ  د صٌؽو لع  ص ٌهًث ثّضغ ج  ثلؾعيكًٌ ثلقَدكِ ثلكيُ ّن كق دعكج ٙ ّْكعا 

إٙ هعجء ًنوثء ًنقك  بكِ ثنض كجً  د ّيٌمكٌث دكجلٌه ًإٙ ثعضذٌنكجىم عكجؽَّ  عك  ىلكأ 

 ز ًٙ منلق ًٙ دٌىجد دوٙ م  ثٙدض جء دضٌؽْو ثلغعَ ًثل عَ.دٌنيم دٚ فؾ

ّيدٌنِ ثلْٖل ديلأ ثلٖن٘ ثليُ ؽ ِ ّيٌ  ثليٌآد بيكٌ  قٌلكو ص كجلَ (قكو مككٌ ثلكيّ  

م  قذ يم بأصَ هللا دنْجنيم م  ثليٌثعو بنٌ ع ْيم ثلْيف م  بٌقيم) ً دو  د عكز بكٌقيم 

يث ْٕننج بِ دضجدو ثٕعؾٌدز عك  صجًّننكج دضقضيم بيج  لو ثلْجما (ٙ ف ظ ًٙ عي ) ًد

 ثليُ ثبضٌٍ ع ْو!!.

ثلضجًّل ّقكِ لنج  د ثل ذجّْْ  فجًلٌث بِ دوثّز  مكٌىم ًىكم ثلكيّ  ؽكجءًث إلكَ ثلْك لز 

مْككض ْوّ  مكك  ًب يككم ٕكك جً ثلٌٝككج مكك  آ  مقعككو  د ًٌّؽككٌث لن ٌّككز ّعككك  ًٙكك يج 

 دجلضْٖا ثل ذجِّ ًىِ ن ٌّز قجةعز ع َ ٕيْ :

ىٌ ثلعلجلذز دقق  ى  ثلذْش بِ ثلْ لز م ضذكٌّ   د ىكيث ثلقكق ليكم فْكظ  ثلٖق ثًٕ 

ثبض  ٌث ص أ ثليٚز ثلضِ ىدٌىج د ٜ ثلعؤًمْ  ًثلضِ  ًًهنجىج بكِ ثلؾكَء ثلغكجنِ مك  

 ثلْٖ ز ًثلغًٌر ع  ثنضيج  ثلٌْٙز إلْيم م  مقعو د  ثلقن ْز.

عكغٚ بكِ ثليؾكٌي ع كَ  مج ثلٖق ثلغكجنِ بٖكك  ثليجّكم ثلعٖكضٌن دْكنيم ًدكْ  ثٕمكٌّْ  م

  ى  ثلذْش ًْٕ ضيم ًًٙ يم دجلْذأّْ  ًمٚفيضيم ًقض يم بِ د  بؼ ععْق.

لم ص عكٌ  ًٌٟفكز ثلضٖكْا ثل ذجّكِ ٟكٌّٚ مجٙكز د كو ًبكٜ  ةعكز  ىك  ثلذْكش ثليذكٌ  

دض أ ثلنوعز دوءث م  ثٗمجي ؽ  ٌ ثلٚجه  ع ْو ثلْكٚي ًمك  صكٚه مك  ثٕةعكز ًّعكننكج 

نٌث  دغكٌ مذغكج ًٝكٌثًر بكِ مقكجًدضيم لكنيؼ  ىك  ثلذْكش ع كْيم ثليكٌ   د ثل ذجّكْْ  دكج

ثلْٚي ٌّثء م  مٚ  ثّكضنوثي ثل نكف ًثليْكٌر ثلضكِ ّقكوىج فكو  ً ّيْكوىج قْكو  ً مك  

مٚ  صأِّْ ميثىخ بييْز ّعكك  ليكج  د صٖكك  مْكجً دكوّٚ لعكيىخ  ىك  ثلذْكش ع كْيم 

 ثلْٚي.

ٌُ ًثل وثء ثل ذجِّ ٕةعز  ىك  ثلذْكش ًليث بنق  ٙ نٌٍ بجًقج ؽٌىٌّج دْ  ثل وثء ثٕم

ًثّٙضغنجء ثلٌفْو ىٌ  د ثل ذجّْْ  لم ّ ؾتٌث  إلَ ىلأ ثّٕك ٌح ثل كؼ ثلضعغك  بكِ ّكخ 
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 مٌْ ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلكخ ع ْكو ثلْكٚي ع كَ ثلعنكجدٌ ًٙ نكٌٍ بكِ ىلكأ دٌمكج 

 يْ . مٚقْج منيم د  دجد ثٕمٌ مؾٌه ًًٌٝر  م ضيج ًؽٌه نْخ مٖضٌن دْ  ثل ٌّ

ًىنجن ص أ ثليٚز ثلضِ ًًثىج ثد   دِ ثلقوّو نيٚ ع  ثد  ؽٌٌّ ثللذكٌُ بكِ صجًّنكو 

مكك  إنٖككجء ثلع ضٞككو ثل ذجّككِ دضجدككج بككِ ل كك  م جًّككز دكك   دككِ  624-621ٗ:  5ػ: 

ل يؾكٌر  ُ د كو نيجّكز ثل ٚكٌ ثٕمكٌُ دعجةكز ًّكضْ  عجمكج  284ّ ْجد ًدجد ىيث عكجي 

ثٗؽككٌثءثس ثٕمنْككز ثلعٖككوهر صعيْككوث ٗىثعككز فْككظ ثصنككي ثلن ْ ككز ثل ذجّككِ ّ ْكك ز مكك  

ثلكضجح مٌبج م  فوًط ثٝلٌثدجس دكْ  ثلنكجُ معكج ّ نكِ  د ن كٌى ثٕمكٌّْ  ثلكوعجةِ 

ًثلع نٌُ دجد قٌّج ًمعضوث د و دك  ص كأ ثلْكنْ  ًثٕعكٌثي فْكظ ّيكٌ  ثدك   دكِ ثلقوّكو 

ًّككز ًٙ (ًصيككوي إلككَ ثلٖككٌثح ثلككيّ  ّْككيٌد ثلعككجء بككِ ثلؾككجم ْ   ٙ ّضٌفعككٌث ع ككَ م ج

ّككيدًٌه ًدجنككش عككجهصيم ؽجًّككز دككجلضٌفم ع ْككو ًصقككوط ثلنككجُ  د ثلكضككجح ثلككيُ  مككٌ 

ثلع ضٞو دئنٖجةو د    م جًّكز ّيكٌ  د كو ٙكٚر ثلؾع كز ع كَ ثلعنذكٌ ب عكج ٙك َ ثلنكجُ 

دجهًًث إلكَ ثلعيٚكًٌر لْْكع ٌث قكٌثءر ثلكضكجح ب كم ّيكٌ  ًقْك   د ثلكٌٌٍّ عذْكو هللا دك  

و ثفٞكٌ ٌّّكف دك  ّ يكٌح ثليجٝكِ ً مكٌه  د ّ عك  ّ ْعجد ٌٙبو عك  قٌثءصكو ً نك

ثلقْ ز بِ إدلج  مج عَي ثلع ضٞو ع ْو بعَٞ ٌّّف بك كم ثلن ْ كز بكِ ىلكأ ًقكج  لكو 

إنككِ  مككجم  د صٞككلٌح ثل جمككز ًّكككٌد عنككو ّككعجعيج ىككيث ثلكضككجح فٌدككز بيككج  إد 

صقٌدككش ثل جمككز  ً نليككش ًٝكك ش ثلْككْف بْيككج بيككج  ّككج  مْككٌ ثلعككؤمنْ  بعككج صٚككنا 

ذْْ  ثليّ  ّنٌؽٌد بِ د  نجفْز ًّعْ  إلْيم م ق دغٌْ ليٌثدضيم مك  ًّكٌ  هللا دجللجل

ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًمج بِ ىيث ثلكضجح م  إٌٟثءىم ًإىث ّعا ثلنكجُ ىكيث دكجنٌث  مْك  

ليم ًدجنٌث ىم  د٠ْ  لْنز ً عذش فؾز منيم ثلٌْي بأمْأ ثلع ضٞو ب م ّكٌه إلْكو ؽٌثدكج 

 دِٖء). ًلم ّأمٌ د و ىلأ بِ ثلكضجح

 ُ  د ثلٌٌٍّ ًثليجِٝ قو ثنضذيج إلَ مج لم ّنضذو لو ثلن ْ ز م  ثلضيجء ثلعٚجلـ ثٕمٌّكز 

ثل ذجّْز بِ عوي ثلق٠ م  قوً دنِ  مْز  فو د ضِ ثلٌٚث  ثلعضٌثٙ  مكا  ىك  ثلذْكش 

ً د دنِ ثل ذجُ ىم  ًًعكز ثٕمكٌّْ  ًلكيث بعك  ثلعض كْ  ع كْيم  د ّقكجب ٌث ع كَ إًط 

 ز ًثل  م ثلعٌؽو ٝو ثللجلذْْ .ثلقيو ًثلكٌثىْ

 ٔض اٌىزبة:

( .... ًدككجد معكك  عجنككوه ًنجدككيه ًديدككو ًفجًدككو مكك  عٖككٌْصو ثل ككوه ثٕدغككٌ ًثلْككٌثه 

دجل كوثًر ًّنجديًنكو ثٕع م ّض يٌنكو دجلضككيّخ ًثلضغٌّكخ ًّيٚكوًنو دجٕىّكز ًثلضنٌّكف 

ً ٕكوىم  ًّنٚذٌد لو ثلعقجًدز ًّٚوًد عنو م  قٚكوه ًّنكجلٌد دجلض كيّخ مك  ثصذ كو

بككِ ىلككأ عككوثًر ً ع عيككم لككو منجل ككز ً ًليككم بككِ دكك  فككٌح ًمنجٙككذز ٙ ٌّبككا ع ككَ 

ثّٗٚي ًثّز إٙ دجد ٙجفذيج ًقجةوىج ًًةْْيج بِ د  مٌثٟ  ثلقكٌح مك  دكوً ً فكو 

ًثلننو  ًثل ضـ  دٌ ّ ْجد د  فٌح ً ْٕجعو م  دنِ  مْز ثلع  كٌنْ  بكِ دضكجح هللا عكم 

ع كم هللا بكْيم  ْكجدقبكِ عكور مكٌثٟ  ًعكور مٌثٝكا ل ثلع  ٌنْ  ع كَ لْكجد ًّكٌ  هللا

وثبا ّكقكجًح مؾجىكوث ًّ ب كم ّكَ  ل نكو هللاًن كجقيم ًد كٌىم بِ  مكٌىم ًمجِٝ فكعو 

 كٌى دجّٗكٚي منجدكيث فضكَ قيكٌه ثلْكْف ًعكٚ  مكٌ هللا ًىكم دكجًىٌد بض ّؾ خمكجدوث ً

دقجلكو ًفكجليم مي ا عنو بيذ كو ًًلكوه ع كَ ع كم منكو دجلك ٌ غٌْ منلٌ ع ْو ً ٌّ  غٌْ

ب ٌبو ديلأ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ًثلعْك عٌد ًمْكَ لكو ثلعؤل كز ق كٌديم بععكج 
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هللا ص كجلَ دضجدكج بْعكج  نَلكو  نكَ  عكم ل نيم هللا دو ع َ لْجد نذْكو ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م 

ًثلٖؾٌر ثلع  ٌنز بكِ ثليكٌآد ًننكٌبيم ص جلَ (قٌلو  ع َ ًٌّلو ّيدٌ بْو ٕأنيم ًىٌ

ًٙ ثمكضٚم دكْ   فكو  نكو  ًثه ديكج دنكِ  مْكز ًمنكو قكٌ   )ّوىم إٙ ٟغْجنكج دذْكٌثبعج َّ

ثلٌٌّ  ع ْو ثلْٚي ًقو ًآه ميذٚ ع َ فعجً ًم جًّز ّيكٌه دكو ًَّّكو ثدنكو ّْكٌ  دكو 

ّكٌي دْ كز عغعكجد مك  قٌلكو عنكو ل   هللا ثليجةو ًثلٌثدخ ًثلْجةق ًمنو مج ًٌّّو ثلًٌثر 

يف ثلكٌر بعج ىنجن ؽنز ًٙ نجً ًىيث د ٌ ٌٙثؿ ّ قيو دكو ّج دنِ عذو منجم ص ي ٌىج ص 

ثل  نز م  هللا دعكج لقيكش ثلكيّ  د كًٌث مك  دنكِ إّكٌثةْ  ع كَ لْكجد هثًه ًنٚكف دك  

مٌّم ىلأ دعج عٚكٌث ًدكجنٌث ّ ضكوًد ًمنكو مكج ّكًًٌد مك  ًقٌبكو ع كَ عنْكز  فكو د كو 

ثلك عكز ثلضكِ قجليكج  و ٙكقجدو ًمنكقض نكج مقعكوث ًًمْنكج ىىجح دٌٚه ًقٌلو ليجةوه ىجىنكج 

ل  ذجُ قذ  ثل ضـ ًقو عٌٝش ع ْو ثلؾنٌه ليو  ٙذـ م كأ ثدك   مْكأ ع ْعكج بيكج  لكو 

ثل ذجُ ًّقأ إنو لِْ دع أ إنو ثلنذٌر ًمنو قٌلو ٌّي ثل كضـ ًقكو ً ٍ دكٚٙ ع كَ سيكٌ 

ثلك ذز ّؤىد ًّيٌ   ٕيو  د مقعوث ًٌّ  هللا ليو  ّ و هللا عضذز د  ًدْ كز إى لكم ّٖكيو 

ثلٌ ّككج ثلضككِ ًآىككج ثلنذككِ ٙكك َ هللا ع ْككو ًّكك م بككٌؽم ليككج بعككج ًةككِ  ثلعٖككيو ًمنككو ىككيه

ً ٍ   ٝجفكج د وىج بأنَ  هللا ًمج ؽ  نج ثلٌ ّج ثلضِ  ًّنجن إٙ بضنز ل نجُ بكيدًٌث  نكو

ًمنكو ٟكٌه ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو نًَ ثليٌهر ن ٌث م  دنِ  مْز ّنًَد ع َ منذٌه 

ز بككً لقيكو هللا دكوعٌر ًّكٌلو آ إّكجه بكِ مٖككْضو دجصكو جقعلًّك م ثلقككم دك   دكِ ثل ككجٗ 

دجقْز فْ  ًآه ّضن ؼ بيج  لو د  دعج  نش بذيِ ع َ ىلأ ّجةٌ ععكٌه إلكَ مكج دكجد مك  

مًٌثد بِ ثبضضجفو  ً  بضنز دجنش بِ ثّٗٚي لك  هي فكٌثي ّك أ بْيكج  ً  ًّكق د كوىج 

مٌْ م   لف ٕيٌ مك  م كأ دنكِ  ًمنو مج  نَ  هللا ع َ نذْو بِ ًٌّر ثليوً لْ ز ثليوً

 مْز ًمنو  د ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م هعج دع جًّز لْكضخ دأمٌه دْ  ّوّكو بكوثبا 

دأمٌه ًثعض  دل جمو بيج  ثلنذِ ٙ  ٕكذا هللا دلنكو بذيكِ ٙ ّٖكذا ًّيكٌ  ًهللا مكج  صكٌن 

ا مك  ىكيث ثلل جي ٕذ ج ًلك  إعْجء ًمنو  د ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م قكج  ّل ك

م ضِ بل ا م جًّز ًمنكو  د ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع َ غٌْ ثل ؼ ًؽ  م   مضِ ّقٌٖ 

ع ْو ًّ م قج  إىث ً ّضم م جًّز ع َ منذٌُ بكجقض ٌه ًمنكو ثلقكوّظ ثلعٌبكٌ  ثلعٖكيًٌ 

 ّنكجهُ ّكج فنكجد ّكج منكجد ؽيكنم  نو قج  إد م جًّز بِ صجدٌس م  نجً بِ  ّ   هًن م 

دجلعقجًدكز ٕبٞك  ثبضكٌث ه ْش قذك  ًدنكش مك  ثلع ْكوّ  ًمنكو ثٓد ًقو عٚك بْيج  لو

ثلعْ عْ  بِ ثّٗٚي مكجنج ً قوميم إلْو ّكذيج ً فْكنيم بْكو  عكٌث ًىدكٌث ع كِ دك   دكِ 

ًّقكجً  مكج لكم ّكَ  ىكٌ ً عٌثنكو ٟجلخ ّنجٍعو فيو دذجٟ كو ًّؾجىكو  نٚكجًه دٞكٚلو 

ّكضم نكًٌه ًلكٌ دكٌه ثلعٖكٌدٌد ً دٌه م  إٟ جء نًٌ هللا ًؽقٌه هّنكو ًّكأدَ هللا إٙ  د 

دعكٌه ًدغْو ثليّ  قوي ًٌّ  هللا ٙك َ هللا ًّعٌه ٕى  ثلغذجًر  ى  ثلؾيجلز  ًّْضيٌُ

ًّكوعٌنأ ع ْو ًّ م ثلنذٌ عنيعج بيج  ل عكجً صيض كأ ثل تكز ثلذجغْكز صكوعٌىم إلكَ ثلؾنكز 

ثلقكٌثي إلَ ثلنجً مؤعٌث ل  جؽ ز دجبٌث دجٓؽ كز مجًؽكج مك  ًديكز ثّٗكٚي مْكضقٚ ل كوي 

فضَ ّ أ بِ بضنضو ًع َ ّذْ  ٝٚلضو مجٙ ّقَٚ عوهه م  مْجً ثلعْك عْ  ثلكيثدْ  

بٚ ّلج  هللا هلل مؾضيوث بِ  د ّ َٚ  بِ عوثًر ع  هّ  هللا ًثلنجٌّٙ  لقيو مؾجىوث

ًصذل   فكجمو بٚ صيجي ًّنجلف هّنو بكٚ ّكوثد ً د ص  كٌ د عكز ثلٞكٚلز ًصٌص كا هعكٌر 

ِ ثل  ْج ًهّنو ثلعنٚكًٌ ًفكعكو ثلعضذكا ثلنجبكي ً مكٌه ثلغجلكخ ًدْكو ثلذجٟ  ًد عز هللا ى

فككجهه ثلعغ ككٌح فضككَ ثفضعكك   ًٍثً ص ككأ ثلقككًٌح ًمككج صذ يككج ًصلككٌ  ص ككأ عككجهثه ًمكك  
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عكم مك  ععك  ديكج إلكَ ّكٌي إّ  ّن  ثل ْكجه ثلضكِ ع ْكو إععيكج ًثلومجء ًمج ّ أ د وىج ً

ًثّككضوًؽو  ًغٌصككو ثٓمككج يككج ثليْجمككز ً دككجؿ ثلعقككجًي لعكك  ثًصكذيككج ًمنككا ثلقيككٌ   ى 

ثٗميج  ًهللا لو دجلعٌٙجه عكم معكج  ًؽكخ هللا لكو ثل  نكز قض كو مك  قضك  ٙكذٌث مك  مْكجً 

ثلٚقجدز ًثلضجد ْ  ً ى  ثل ٞ  ًثلوّجنز مغ  ععًٌ د  ثلقعق ًفؾٌ دك  عكوُ بكْع  

  د صكٌد لكو ثل كَر ًثلع كأ ًثلغ ذكز ًهلل ثل كَر ًثلع كأ ًثليكوًر هللا ع َقض  م   مغجليم 

عَ ًؽك  ّيكٌ  ًمك  ّيضك  مؤمنكج مض عكوث بؾكَث ه ؽيكنم مجلكوث بْيكج ًغٞكخ هللا ع ْكو 

ٍّكجه دك   ثهعكج ه ًل نو ً عو لو عيثدج ع ْعج ًمعكج ثّكضقق دكو ثل  نكز مك  هللا ًًّكٌلو

ّيكٌ  ثهعكٌىم ٓدكجةيم ىكٌ  قْك٠ ص كجلَ ؽٌ ر ع كَ هللا ًهللا  مجه ًنْذضو إلَ  دْو ّعْز 

 دْكو  ً ثنضعكَ إلكَ غْكٌ  ع ْو ًّ م ّيٌ  م  ٌد م  ثهعِ عم هللا ًًٌّ  هللا ٙ َ هللا

مٌثلْو ًّيٌ  ثلٌلو ل  ٌثٓ ًل  جىٌ ثلقؾٌ بنكجلف فككم هللا عكَ ًؽك  ًّكنز إلَ غٌْ 

نذْو ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ؽيجًث ًؽ   ثلٌلو لغٌْ دجلقق ًثل كجىٌ بأهمك  ديكيه ثلكوعٌر 

ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م ًبكِ  م  مقكجًي هللا ًمقكجًي ًّكٌلو بكِ  ي فذْذكز ًٍؽكز ثلنذكِ

قٌدَ قو دجعكوىج هللا ً دكجؿ ديكج م  هللا ً عذش ديج  جقو فٌميًًؽٌه ٕ ًٌ ً غٌْىج م 

مج قو ف ٌه هللا معج لم ّوم  ع َ ثّٗٚي م   مغ كو ًلكم ّنك  ثلكوّ  صذكوّ  ٕكذيو ًمنكو 

ليًٌه ٌ ثلنعٌْ ٙجفخ ثلوٌّن ًثل يٌه ًثْكْثدنو َّّو ثل هعذجه ع َهللا  لنٚبزإّغجًه 

و ّككً مككيه ثلذْ ككز لككو ع ككَ مْككجً ثلعْكك عْ  دككجلييٌ ًثلْككلٌر ًثلضٌعككو ًثٗمجبككز ًثلضيو

ًبؾكًٌه ًب ٚصكو و صًثلٌىذز ًىٌ ّ  م ّك يو ًّل كا ع كَ مذغكو ًًىيكو ًّ كجّ  ّككٌث

 ًٟككٌثة يم عنككوثلعٖككٌدْ   دغككجًثس عككك  منككو ٟ ككخصعككج قجص ككو هللا بًْد ككٌه ب عككج صعككك  

ثلقٌر ثلٌق ز ثلضِ لم ّك  بِ ثّٗٚي  ٕنا منيج ِ ًق ز ثلعوّنز بثلعْ عْ  بأًقا دأى  

 بقٔ معج ثًصكخ م  ثلٚجلقْ  بْيج ًٕ َ ديلأ عذو ن ْو ًسك   د قكو ثنكضيم مك   ًٙ

ٕعوثء هللا بيج  مؾجىٌث دك ٌه ًم يٌث لٌٖدو لْش  ْٕجمِ دذكوً  غأً ًلْجء هللا ًد ذ ثل

ّككجهثصكم ًعككولنج مْكك  دككوً  ٕككيوًث ؽككَ  ثلنككًَػ مكك  ًقككا ثّٕكك  قككو قض نككج ثليككٌي مكك 

  لْش مك  منكوم إد لكم  نكضيم مك  ٖبجعضو  بأى ٌث ًثّضي ٌث بٌفج عم قجلٌث ّج َّّو ٙ ص

دنِ  فعو مج دجد ب   ًل ش ىجٕم دجلع أ بٚ مذٌ ؽجء ًٙ ًفِ نَ  ىيث ىٌ ثلعكًٌ  

 م  ثلوّ  ًقٌ  م  ٙ ٌّؽكا إلكَ هللا ًٙ إلكَ هّنكو ًٙ إلكَ دضجدكو ًٙ إلكَ ًّكٌلو ًٙ

ّؤم  دجهلل ًٙ دعج ؽجء م  عم هللا عم  غ ظ مج ثنضيأ ً ع م مج ثمضكٌي ّك كو هي ثلقْكْ  

د  ع ِ ًثد  بجٟعكز دنكش ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م مكا مٌق كو مك  ًّكٌ  هللا 

ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ًمكجنو منو ًمنَلضو م  ثلوّ  ًثل ٞك  ًٕكيجهر ًّكٌ  هللا ٙك َ 

دْككْجهر ٕككذجح  ىكك  ثلؾنككز ثؽضككٌثء ع ككَ هللا ًد ككٌث دوّنككو  ًٕمْككو هللا ع ْككو ًّكك م ًآلككو

ًعوثًر لٌٌّلو ًمؾجىور ل ضٌصو ًثّضيجنز دقٌمضو بكأنعج ّيض  دو ًدأى  دْضو قٌمج مك  

هللا ععكٌه  بضذكٌ د جً  ى  ثلضٌن ًثلوّ م ًٙ ّنكجم مك  هللا نيعكز ًٙ ٌّقكخ منكو ّكلٌر

دكو ًعيٌدضكو مكج ثّكضقيو مك  ًثؽضظ  ٙ و ًبٌعو ًّ ذو مج صقش ّوه ً عكو لكو مك  عيث

هللا دع ٚككْضو ىككيث إلككَ مككج دككجد مكك  دنككِ مككًٌثد مكك  صذككوّ  دضككجح هللا ًص لْكك   فكجمككو 

ًثصنككجى مككج  هللا هًٙ دْككنيم ًىككوي دْضككو ًثّككضقٚ  فٌثمككو ًنٚككذيم ثلعؾككجنْق ع ْككو 

ًًمْيم إّجه دجلنٌْثد ٙ ّألٌد لو إفٌثقج ًلعج فٌي هللا منو ثّكضذجفز ًثنضيجدكج ًلعك  لؾكأ 

لْو قضٚ ًصنكْٚ ًلع   منكو هللا دكو إمجبكز ًصٖكٌّوث فضكَ إىث فيكش ع كْيم د عكز ثل كيثح إ

ًثّككضقيٌث مكك  هللا ثٙنضيككجي ًم ككؤًث ثًٕٛ دككجلؾًٌ ًثل ككوًثد ًععككٌث عذككجه هللا دككجل  م 
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ًف ش ع ْيم ثلْنلز ًنَلكش ديكم مك  هللا ثلْكلٌر  صكجؿ هللا ليكم مك  عضكٌر نذْكو ً ىك  

دنٚبضكو مغك  مكج  صكجؿ هللا مك   ّكٚبيم ثلعكؤمنْ  ًآدكجةيم ًًثعضو مك  ثّضن ٚكيم مكنيم 

ثلعؾجىوّ  ًٕثة يم ثلكجبٌّ  بْ أ هللا ديم همجةيم مٌصوّ  دعج ّك أ دردكجةيم همكجء آدكجء 

ثلك ككٌر ثلعٖككٌدْ  ًقلككا هللا هثدككٌ ثليككٌي ثل ككجلعْ  ًثلقعككو هلل ًح ثل ككجلعْ  ًمككك  هللا 

  دعج قج  ؽ  ٕأنو ًنٌّو  د نعك  ع كَ ثلعْضٞ  ْ  ًًه هللا ثلقق إلَ  ى و ثلعْضقيْ

ثليّ  ثّضٞ  ٌث بِ ثًٕٛ ًنؾ  يم  ةعز ًنؾ  يكم ثلكٌثًعْ  ًثع عكٌث  ّيكج ثلنكجُ  د 

هللا عكَ ًؽك  إنعككج  مكٌ لْلككج  ًمغك  لْضعغكك  ًفككم لْيذكك  ً لكَي ثٕمككي ًعٖكًٌد نذْككو 

ًثلْك جه ٙ َ هللا ع ْو ًّ م لْضذا ًإد دغٌْث مع  ٝ  بجلضٌٍ ًثنضي  م   ى  ثلؾيجلز 

معكك  ثصنككيًث  فذككجًىم ًًىذككجنيم  ًدجدككج مكك  هًد هللا ًقككج  هللا عككَ ًؽكك  بيككجص ٌث  ةعككز 

ثلك ٌ بجنضيٌث م جٌٕ ثلنجُ ععج ّْن٠ هللا ع ْكم ًًثؽ ٌث مكج ٌّٝكْو عكنكم ًثًٝكٌث 

م  هللا دعج ثمضكجً لككم ًثلَمكٌث مكج  مكٌدم دكو ًؽكجنذٌث مكج نيكجدم عنكو ًثصذ كٌث ثلٚكٌثٟ 

ذْنز ًثلْذ  ثلٌثٝقز ً ى  دْش ثلٌفعز ثلكيّ  ىكوثدم هللا ديكم دكوّتج ثلعْضيْم ًثلقؾز ثل

ًثّضنييدم ديم م  ثلؾًٌ ًثل وًثد  مٌْث إلَ ثلن ٜ ًثٕم  ًثل كَ دكوًلضيم ًٕكع كم 

ثلٚٚؿ بِ  هّجنكم ًم جّٖكم بِ  ّجميم مك  ل نكو هللا ًًّكٌلو ًبكجًقٌث مك  ٙ صنكجلٌد 

 دككج ّكك ْجد دكك  فككٌح ًم جًّككز ثدنككو ًَّّككو دكك  ثليٌدككز مكك  هللا إٙ دع جًقضككو ثل يككم ثل كك  

م جًّز ًمًٌثد د  ثلقكم ًًلكوه ثل يكم ثل ك   ةعكز ثلك كٌ ًقكجهر ثلٞكٚلز ً عكوثء ثلكوّ  

ثلٌٌّ  ًمغٌُْ ثٕفكجي ثلكضجح ثلوي ثلقكٌثي ثل يكم إنكج نضذكٌ  إلْكأ مك  مكٌثٙر  عكوثةأ 

ْككٌي ثٓمككٌ ًمكك  ثٗغعككجٛ ٕىكك  م ٚككْضأ دعككج ق ككش ٙ صؾككو قٌمككج ّؤمنككٌد دككجهلل ًثل

ثلنكجُ ثعٌبككٌث ثلقككق ص ٌبكٌث  ى ككو ًصككأم ٌث ّككذ    ّيككجّكٌثهًد مكك  فككجه هللا ًًّكٌلو ّككج 

ثلٞٚلز ص ٌبٌث ّجد يج بئنو إنعج ّذْ  ع  ثلنجُ  ععكجليم ًّ قييكم دجلٞكٚ  ًثلٚكٚؿ 

آدكج ىم بككٚ ّأمكيدم بككِ هللا لٌمككز ٙةكم ًٙ دكككم عكك  هّك  هللا مكك  ًدْككو مك  ًٟجعككز مكك  

م ْٚز ًدكم  ّيج ثلنجُ دنج ىوثدم هللا  مٌ هللا ًنق  ًًعز ًّكٌ   صنٌؽكم ٟجعضو إلَ

لعكج نكأمٌدم دكو بكئنكم مكج  ٟ كضم م  كجء  ًثن يًثهللا ًثليجةعٌد دوّ  هللا بي ٌث عنومج ع ْو 

هللا ً ةعز ثليوٍ ع َ ّذْ  ثّٗعجد ًثلضيٌٍ ً مْكٌ ثلعكؤمنْ  ّْض ٚكم هللا لككم ًّْكألو 

ف ظ هّنو ع ْكم فضَ ص يٌه دو مْضقيْ  لٌفعضكو ًهللا  ًٌّغخ إلَ هللا بِ ىوثّضكم ًبِ

ًع ْو صٌد و ًدجهلل ع َ مج ق وه م   مكًٌدم ثّكض جنضو ًٙ فكٌ  ٕمْكٌ ثلعكؤمنْ   وفْذ

 ًٙ قٌر إٙ دجهلل ًثلْٚي ع ْكم).

ىيث ىٌ ثلكضجح ثليُ عؾَ ثلن ْ ز ثل ذجّكِ عك  نٖكٌه ًإىثعضكو ع كَ ثلعكٖ معكج ّ يكٌ 

ٕمٌُ ثًٗىجدِ ثليُ ٙ ٍث  فضَ ىيه ثل ق ز قٌّج ًبجعٚ ًلٌٙ قٌر ثلن ٌى ثلع نٌُ ث

 ىيث ثلن ٌى لعج  قوي ْٕننج ع َ  د ّ    ب  ضو ثلضِ ّعجىج (صجًّننج ثلع ضٌٍ ع ْو).!!

 مج ع   ّجهُ م  جء دنِ ثل ذكجُ ثلع لنكز دكومجء ثللكجلذْْ  ًٕكْ ضيم بقكوط ًٙ فكٌػ 

جي ديكوي ٝكٌّـ ثٗمكجي ثلقْكْ  ع ْكو ًّك ِ  د ن ٌم  د ثلعضٌدك  ثل ذجّكِ ىكٌ مك  قك

ثلْٚي ًٌّثه دجلضٌثح ً ؽٌٍ ع ْو ثلعجء ًدجد ّيْم نيجٟ ثلقٌثّز ًثلض ضْٔ ثلضِ صيٌي 

 دئليجء ثليذٜ ع َ ًٍثً  دِ عذو هللا ثلقْْ .

 ًىيث ىٌ ّج  مِ (صجًّننج ثلع ضٌٍ ع ْو)!!.
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 اٌّفزطْٚ ٠زحسصْٛ!!.
لع ككٌّ  ثصيجمكج ًثٝكقج دجلككيح ًثٙبضكٌثء ٙقْـ  د ثلْٖل لم ّضيم ىكؤٙء ثل  عكجء ًث

ًإنعككج ثّككضنوي  ّكك ٌدج م ضٌّككج ًمغ  ككج بككِ ميجؽعككز مككج قككومٌه مكك  ً ٍ صض  ككق دضجًّننككج 

ثّٗٚمِ إٙ  د ثل نٌثد ثلٌةِْْ ل كضجح (صجًّننج ثلع ضٌٍ ع ْو) ًقْجمكو دكجلٌه ع كْيم 

عكجنْْ  فْكظ بٞٚ ع   نو ؽ   ًًٍىم  دذٌ ً عي  م  ثلًٌٍ ثلع يكَ ع كَ عكجصق ثل  

ّيككٌ  (ًإىث دنككج نٖكككٌ مكك  ؽككًٌ ثل  عككجنْْ  ع ككَ صجًّننككج ثّٗككٚمِ ًع ككَ ثلقٞككجًر 

مك  د كٜ هعجصنكج ثّٗكٚمْْ  ثلكيّ  قْكٌث ع كَ ثّٗٚمْز بئننج  دغٌ ٕكٌٍ ً ٕو  لعج 

معج ّجعو ثل  عكجنْْ   ثلضجًّل ثّٗٚمِ ًدجلغٌث بِ نيوه ًصٞنْم ىنجصو ًإم جء فْنجصو

 .46ٌث هعٌثىم بِ  د ثلٌّٖ ز لم صلذق إٙ بِ عيو ععٌ)  ًٗ علجىم فؾز لٌْْق

بذعجىث نٚف إىث مج نْذو ْٕل ثّٗٚي ثليٌٝكجًُ إلكَ ىكؤٙء ثل  عكجء ًثلع ككٌّ  مك  

قْككٌر ًمذجلغككز بككِ ثلنيككو ًصٞككنْم ثلينككجس ًإم ككجء ثلقْككنجس ّككٌٍ  نككو ثبضككٌثء ًدككيح 

 ًصٌثٟؤ؟؟!!.

نج مك  هًثًّكٔ  ُ مك  ىكؤٙء ًمجٙكز دعج  نو م  ثلع ْو  د ننذكو ثليكجًا إلكَ  ننكج لْك

ثلعٌهًهُ ًّْو قلخ ن ٌث لضذنْيم ل كٌر ؽجى ْز ثلعؾضعا ًدجلضجلِ بنق  ننض ف م يكم 

 فْظ ّض ْ  ثٙمضٚم ًنض ق م يم فْظ ّض ْ  ثٙص ج .

لِْ م  فق هًثًّٔ ثلْٖل  د ّضذٌمٌث م  ثلنيو ثلكيُ ّض كٌٛ لكو مٌٙنكج ثلكيُ صك ك  

ىنككجس إٙ إىث دككجنٌث ّ ضيككوًد  نككو قككوِّ  ً فجمكك  ًصذككز  دضقٌّكك  ثلؾككٌثةم ثلكذككٌٍ إلككَ

 ثلقٚجنز ثلوّنْز ثلضِ منقيج لعٌٙه م جًّز د   دِ ّ ْجد.

 اٌّفزطٞ األٚي: أثٛ األػٍٝ اٌّٛزٚزٞ!!
ثبضضـ ثلْٖل مٌثب ضو ع  دنِ  مْز دعج ىٌ ه ح مقكجمِ ثلؾنجّكجس دجلضٖككْأ بكِ ٕكيجهر 

جلع ضٌُ ثًٕ   دٌ ثٕع َ ثلعٌهًهُ فْكظ ثلنٚم (ثلع ضٌُ) ًمقجًلز إّيجٟيج ًدو  د

قكككج  (ًثلقكككق  ننكككِ عنكككومج قكككٌ س دكككٚي ثّٕكككضجى ثلعكككٌهًهُ عككك  ثلضكككجًّل ثّٗكككٚمِ 

ًثلقٞككجًر ثّٗككٚمْز قككّف ٕكك ٌُ ًثًص ككوس بٌثةٚككِ ًإنككِ ٕعؾككخ دكك  ثل ؾككخ  د 

ّغ ٌ بِ فكعو ىيث ثلغ ٌ ع َ بٞ و ًّكعٌ منَلضكو ًع كٌ د ذكو بكِ ّك ز ثل  كم ًععكق 

ن فجّز ثلنيو.. ًىيث ّولنج ع َ  د ثلذٖكٌ ّ  كٌد دٖكٌث ًىكم إد د غكٌث مك  ثل كٌ ًثمضٚ

ثل  ككم ًثل ٞكك  مككج د غككٌث ّ ضككٌّيم ثليٚككًٌ ًصنككجلليم ثلغ  ككز ًثلككيىٌ  ًّغ ككذيم ثلنلككأ 

 .47ٕجءًث  ي  دٌث نضْؾز ثلغ ٌ  ً ثلض ٠ٌّ ًٙ عٚعز ٕفو إٙ ل ٌٌّ  ثلعؤّو) ٗ

ثسُ  هُ صََكككج( ؽككجء ثلعككٌهًهُ إىث ٕككْتج إهث لَيَككوْ  ًَ ككَعج َّْ ٌُّ  ثل صَِنكك ًَ  ُٛ ًْ َ ْٕ ككقُّ ث َٖ صَن ًَ َد ِمْنككوُ  ٌْ َّضَ َلَّكك

ثثْلِؾذَجُ   عنومج صؾٌ  ًثنضيو ثلضجًّل ثّٗٚمِ معج ( عجً ع ْكو نيعكز ع عكجء  90) مٌّمىَّوً

فْكظ  47ثلينو بيو صنجً  د ٜ ثلٚكقجدز دعكج ٙ ّ ْكق دٚكقذضيم لٌّكٌ  هللا ٗ) ٗ 

 ز ًثليىٌ  بٞٚ ع  ثلغ كٌ ًثلض ك٠ٌّ ًٙ عٚكعز ثّضقق  د ٌّٙف (دجلضيٌْٚ ًثلغ 

إٙ لنذِ  ً ل ْٖل ثليٌٝجًُ) ًمعج صْذخ بِ ص أ ثلعٚجةخ ثلضِ لقيش دْٖل ثّٗٚي 

ثليٌٝجًُ فْظ قفَّ ٕ ٌ ً ّو ًثًص وس بٌثةٚو ًثنضجدضو فجلز م  ثلوىٖز ًثل ؾخ 

 لييث ثلْذخ.
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ح ثلعوًّكز ثلْك  ْز د  ىيث ثلغٞخ دْذخ صذنِ ثلعٌهًهُ ّٕ ٌح منض كف عك   ّك ٌ

ثلض  ْيْز بِ قٌثءر ثلضجًّل ًصيوّم ِٕء م  فيجةيو  مج ثٙبضٌثء ع َ هللا ًًٙك و دعكج ٙ 

 ّ ْق بٚ ّغٌْ لوٍ ثلْٖل  ُ نٌ  م  ثلغٞخ ًّجل عْٚذز ًثل ؾخ!!.

 ٌّبشا اٌغؼت ِٓ لطاءح اٌّٛزٚزٞ ٌٍزبض٠د؟؟.

ٌ مكك  قذ ككو بككِ صٌلْككز ثلْككذخ  نككو قككج  ( د ّككْونج عغعككجد بككِ مٚبضككو مككجلف ّككْونج ععكك

ثٕقجًح ًصعكْنيم م  نجْٙز ثلوًلز ًقو دجنٌث م  ثلل يجء ً دنجء ثلل يجء ًقكوميم ع كَ 

ثلْجديْ  م  ثلٚقجدز ثل ٞٚء بأمٌْث ىم ثلعضٌٚبْ  بكِ  مكًٌ ثلعْك عْ  ًىكيث دكجد 

 .48 فو  ّذجح ثل ضنز). ٗ

ثلن ْ ضكجد ثل كيّ   دعج ( د ثلن ْ ز ثلغجلظ لكم ّكك  ّضٚكف دض كأ ثلنٚكجة٘ ثلضكِ  ًصْيكج

ّككذيجه بٌؽككوس ثلؾجى ْككز ّككذْ يج إلككَ ثلن ككجي ثٙؽضعككجعِ ثّٗككٚمِ بككجنضيَ دككيلأ عيككو 

 .  49ثلنٚبز ع َ منيجػ ثلنذٌر لْق  مكجنو ثلع أ ثل ٌٞٛ) ٗ

 ضز اٌمطػبٚٞ ػٍٝ اٌّٛزٚزٞ.
 مج ًه ثلْٖل ع َ مج قجلو  دٌ ثٕع َ ثلعٌهًهُ بْض ن٘ بِ  د (ىيث ثلككٚي دكو فْكف 

ع كَ ثلقٞكجًر ثّٗكٚمْز ً نكو ّقعك  ن كٌر مضٖكجةعز) عكم  فجلنكج ع كَ (مكج دضذكو دذٌْ 

ثلْٖل مٚل َ ثلْذجعِ بِ دضجدو "م  ًًثةا فٞجًصنج" معكج ّن كِ  د ّككٌد مكج  قكوي 

ً د (ثٕفكككجي  51ع ْككو ثلن ْ ككز ثلغجلككظ مكك  صٚككٌبجس هثمككٚ بككِ إٟككجً ثلؾجى ْككز) ٗ 

م ًثلض عككْم ً د ثٕمككز ٙ صؾضعككا ع ككَ ثليجّككْز ثلضككِ  ٟ ييككج ثلعككٌهًهُ ّٖككٌديج ثّٗككٌث

ٝككٚلز ً د ثٕمككز ثّٗككٚمْز ع ككَ مككج بْيككج مكك  عككٚس ىككِ مْككٌ  مككم ثًٕٛ ٕد هللا 

 .53د  يج  د صقع  مٌْ ثلٌّجٙس ًؽ  يج ٕيْور ع َ ثٕمم) ٗ

عم ّني  ع  ثلعكٌهًهُ ثلكيُ دكجد ع كَ مكج ّذكوً ٌّميكج بكِ نٌدكز ٙكو  ًٙكٌثفز مك  

ز ًىىككٌ  مكك  ًؽيككز ن ككٌ ثليٌٝككجًُ قٌلككو ( د ٙكك ز ًؽيككز ن ٌنككج  ً بككِ فجلككز غ  كك

ثّٗٚي ىِ ص ذٌْ ع  فجلز عي ْز ً مٚقْز ًعع ْز ٙ ّعك  ثّضنوثميج إٙ لٌٙكف مكج 

ّلجدق ىيه ثلعذكجها ًٙ ّعكك  ثّكضنوثميج لٌٙكف هً  ًفكٌمكجس قجمكش ع كَ مذكجها 

ْ  صجًّنكج غٌْ إّٚمْز لعؾٌه  د فجدعيج دجد مْ عج... ليو ّعْضم صجًّل م ٌن ثلعْك ع

إّٚمْج د  صْعٌنو  ّٞج صجًّل ثّٗٚي دأد ثّم ىؤٙء ثلع ٌن إّكٚي!! ًدكوٙ مك   د 

صٞكك ٌث  مككجي  عْككنكم مذككجها ثّٗككٚي ًميعضككو ًصيْعككٌث ثلضككجًّل ثلعجٝككِ ًصككًٌث ثل ككٌ  

دعنضيَ ثٗنٚجم دْ  ثلقٌدجس ثّٗٚمْز ًغٌْ ثّٗٚمْز ًصٌٝكقٌث لغْكٌدم إىث دككم 

ّٗٚمِ صكع  بِ ثلوبج  ع  م ٌدو ًفكجمو ًفعجّضيم ًم  ىنكج صًٌد مومز ثلضجًّل ث

سيٌ ىكيث ثٙعٌؽكجػ بكِ ًؽيكز ن كٌدم بكٌفضم ص كوًد دك  مكج  عكٌ عك  مْك م إّكٚمْج 

 .56فضَ ًلٌ دجد مج  نؾَه غٌْ إّٚمِ) ٗ

هلل هً ثلْٖل ثلعٌهًهُ ثليُ قج  مج قكج  بكِ نٌدكز ٙكو  إٙ  د ىكيث ٙ ٌّٝكِ ٕكٌْك 

ً ّككيم ٕككْل ثّٗككٚي ثليٌٝككجًُ ثلككيُ ًٙككف دٚمككو دأنككو ثلؾيكك  ًثلضن ككف ًع ككَ 

ًىككيث ىككٌ ه ديككم ًهًًىككم  56(ٝككٌدز قجٝككْز ل قٞككجًر ثلضككِ نْككعْيج إّككٚمْز) ٗ

ثٕملٌ م  هًً ثلْ لز ثلعضؾذٌر ثلضِ فكعش ًمج ٍثلش صقكم ثل جلم ثّٗٚمِ ًصيكٌه 

ٖككْل ثلعّٚككْ  ثلؾجى ككز ًثلعغْذككز عكك  ثلككٌعِ د ٞكك  ىككؤٙء ثلٖككٌْك ثلككيّ  ًٙكك يم ثل

 ثلعٌهًهُ دجٙعٌؽجػ ًثٍٙهًثؽْز ثٕمٚقْز. ًٙو  ثلعٌهًهُ ًديح ثليٌٝجًُ. 

 عم  ّ  ىٌ ًه ثليٌٝجًُ ع َ مج قجلو ثلعٌهًهُ؟؟.
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ثلؾٌثح: لِْ ىنجن ًه عوث ص أ ثل ذكجًثس ثل ٞ جٝكز مغك  ًٙكف مكج قجلكو (دجلعذجلغكز 

ًىجؽكش ًثليٌْر ًثلغ ٌ ًليو قّف ٕ ٌ ً ِّ ًثًص وس بٌثةِٚ ًقك  عكٌٍ ٙكذٌُ 

ٙذجدضِ ًىل ش همٌعِ فضَ د ش لقْضِ!) بٞٚ ع  إفجلز ًثفور ع َ دضكجح ثلٖكْل 

ثلْذجعِ مٌٕو ثٗمٌثد ثلًٌُْ ثلْجدق ًىِ لْْش إفجلز ص ْٚ ْز دك  ىكِ ًه دكٌ ُ 

 مَثؽِ ع َ ً ُ ع عِ.

 ُ  د فجلز ثلٚ عي  ًثلٚ ًعِ ًثل نضٌّجس ثلذٚغْز ثل جًغز ع َ ٌّٟيز  فعو ّك ْو 

 كٌح) ( دجىّكخ صكٖك يج فيكجةق) ًلكنيكج لْْكش فيكجةق ع كَ ثًٕٛ دك  بِ (ٌٙس ثل

ىِ مؾٌه صنْٚس م  ٙكنا ثلكٌىم فكعكش ثلعْك عْ  قكوّعج ًفكوّغج ًع ْنكج  د نلعكت  

إلَ عي  ععجمز ثلْٖل ًلِْ إلَ عي  م  ٌمجصو صعجمج مغ  صلعْنكجس ثلعٖكٌْ (دٌقذضكِ ّكج 

 ًِّ) عم نٚقٌ لنٌٍ  د ّْنجء قو ٝجعش بِ ٌٟبز عْ !!.

 ًٙ  ًثدم هللا مكًٌىج بِ صجًّل لوّكم!!.

 اٌٙغَٛ ػٍٝ ؼ١س لطت
ًد و  د ثبضكضـ ٕكْل ثّٗكٚي ثليٌٝكجًُ دكجليؾٌي ع كَ ثلعكٌهًهُ عنكَ دكجليؾٌي ع كَ 

ّْو قلخ ٙ دْذخ صك ٌّْجصو ثلضِ  ًهعيكج بكِ دضجدكو (م كجلم بكِ ثللٌّكق) ىكيث ثلكضكجح 

 لقيش دأمز ٙ إلو إٙ هللا. ثليُ صْذخ بِ دم ٙ ّقَٚ م  ثلعٚجةخ ًثلٌّٚس ثلضِ

ًدعج ق نج بِ ثلذوثّز بئد بكٌنج ثّٗٚمِ ٙ ّْكٌْ إلكَ ثٗمكجي ًإنعكج ّْك َ إلكَ ثلكًٌثء 

 دنلٌثس فغْغز.

ثلقجلككز ثل كٌّككز لْْككش فجلككز ٕنٚككْز دكك  ىككِ عع ْككز مضكجم ككز ّٚككن يج ًؽككٌه ثلككٌ ُ 

و  ًثلعنجقٖكز ثلعْضنٌْ ًثلٌ ُ ثٓمٌ ثٕدغٌ ثّضنجًر ًىٌ بكٌ ّؾٌُ صكٌّنو عذكٌ ثلؾك

ًثلٌهًه ثل  عْز ثلعضذجهلز ًىٌ مج لكم ن كو نكٌٍ لكو  عكٌث د كو ص كأ ثلٚكقٌر ثلضكِ  فكوعيج 

ؽعج  ثلوّ  ثٕبغجنِ بِ ثلْجفز ثل كٌّز ثلعٌّٚز نيجّكز ثليكٌد ثلضجّكا عٖكٌ ً ععكٌس 

لنج ًؽجٙس ثلنٚف ثًٕ  مك  ثليكٌد ثل ٖكٌّ  مك   مغكج  ثل يكجه ًٟكو فْكْ  ًمقعكو 

 ككز دككجد مكك  ثلٞككًًٌُ  د صض ٌىككج مٌثفكك  ًلكنيككج ًد ٞكك  فْككْ  ىْككك  ًىككِ مٌف

ثٕمككٌثد ًف  ككج ىم مكك  ثل ْكككٌ  قجبكك ضيج ؽثليؾعككز ثلع جهّككز ل   ككم ًثل كككٌ ثلضككِ ٕككن

 .!!دوثّضيج قذ فضَ عجٕش نيجّضيج ًملٌٟ إموثهىم ثلٌىجدْز ثلععضور 

ٙ  ًىيث ؽَثء م  ّْعـ لوعجر عْكٌر ثلوّ  ًصقٌّ و إلَ مْ ْْٖج ّيٌهىج إمكجي مَعكٌي

ّٚ ـ ٌٍّ ليْجهر ؽعجعز م  ثلكٖجبز دكجٙنلٚ  دكْ  ؽنذكجس ثلعؾضعكا مك  هًد صٚكو 

 فجٍي ليم  ق و م  ثلنجفْز ثل كٌّز.

ًثلعيكًٌ ليو ثنضيش مٌف ز ثٕمٌثد دغيجبز ثلٌٚس ثلٌثفكو ًثلوثعْكز ثلعقجٝكٌ ثلع ككٌ 

ثلككيُ ّلككٌؿ آًثءه بككِ ٙككًٌر  ًثمككٌ عْكككٌّز ًبضككجًٍ إًىجدْككز ٙ صيذكك  ثلككنيٜ ًٙ 

 ثٗدٌثي.

مٌف ككز نؾٌميككج ثليٌٝككجًُ ًثلَنككوثنِ ًهؽككجلِ ثٗعؾككجٍ ثل  عككِ بككِ ثليككٌآد ًقككجهر 

ثلعْ ٖككْجس ثلضككجةذْ  بٞكككٚ عكك  عنضكككٌر ثلعضقككوط ثلعضٌثٙكك  دجّكككم ؽعجعككز ثٕمكككٌثد 

 ثلعْ عْ .

دجد م  ععجً ص أ ثلعٌف ز ثلذغْٞز صقٌ  دجصخ ًم كٌ دجفظ عك  ثل وثلكز ثٙؽضعجعْكز 

 دككٌٍ من ككٌُ ثلضك ْككٌ ًثليضكك  ًثًٗىككجح بككِ عجلعنككج ىككٌ ّككْو قلككخ إلككَ ًثفككو مكك  

 ثّٗٚمِ ثلعنكٌح دض أ ثلؾعجعجس ًمن ٌّيج ثلؾي ز ثلذؤّجء.
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 ِبشا لبي اٌمطػبٚٞ ػٓ ؼ١س لطت؟؟.
(عنومج صقوط ع  ّْونج عغعجد قْج ع ْو دغْكٌث ً نكو صكٌن لعكًٌثد دك  ثلقككم ثٕمكٌُ 

ج  د ٟذْ كز عغعكجد ثلٌمْكز  د ّضٌٚم بِ ثٕمٌ دكغٌْ م  ثٙنقٌثم ع  ثّٗٚي دعك

ًفٌٙو ثلٖوّو ع َ  ى و قو ّجىم دٚىعج بِ فوًط صٌٚبجس  نكٌىج ثلكغْكًٌد مك  

 .58ثلٚقجدز ًدجد ليج مٞجع جس دغٌْر ًآعجً بِ ثل ضنز ثلضِ عجنَ منيج ثّٗٚي) ٗ

(مَٞ عغعجد إلَ ًفعز ًدو ًقكو م كف ثلوًلكز ثٕمٌّكز قجةعكز دجل  ك  د ٞك  مكج مكك  

ًمجٙز بِ ثلٖجي ًد ٞ  مكج مكك  ل عذكجها ثٕمٌّكز ثلعؾجبْكز لّ٘كٚي ليج بِ ثًٕٛ 

م  إقجمز ثلع أ ثلًٌثعِ ًثّٙضتغجً دجلعغجنم ًثٕمكٌث  ًثلعنكجبا معكج  فكوط م ن كز بكِ 

ثلككًٌؿ ثّٗككٚمِ ثل ككجي ًلككِْ دجلي ْكك  مككج ّٖككْا بككِ ن ككِ ثلٌعْككز إد فيككج  ً دككجٟٚ  د 

َ   ٙككقجح ًّككٌ  هللا لْككٌلِ  عككوثء ثلن ْ ككز ّككؤعٌ  ى ككو ًّعككنقيم متككجس ثٕلككٌم ًّ كك

ًٌّ  هللا... ب عكج  د ؽكجء ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ لكم ّكك  مك  ثلْْكٌْ  د ّكٌه ثٕمكٌ إلكَ 

نٚجدو بكِ ىكٌثهر ًقكو ع كم ثلعْكضن  ٌد ع كَ عيكو عغعكجد ًدنجٙكز مك  دنكِ  مْكز  د 

ع ْج ل  ّْكش ع كْيم بجنقكجًٍث دلذْ كضيم ًدعٚكجلقيم إلكَ م جًّكز... ليكو دكجد ًثؽكخ 

ً  ًثٕمْككٌ  د ّككٌه ل ضيجلْككو ثّٗككٚمْز قٌصيككج ًثد ّككٌه إلككَ ثلككوّ  ًًفككو ً د ع ككِ ثٕ

ّؾ ٌ ثلغجْٕز ثلضِ غٖش ىيه ثلًٌؿ ع َ  ّوُ دنِ  مْز ًلكٌ ؽكجًٍ ًّكجة  دنكِ  مْكز 

بِ ثلع ٌدز لذل ش ميعضكو ثلقيْيْكز ... إد ع ْكج إمكج  د ّككٌد ع ْكج  ً ب ضكيىخ ثلنٚبكز 

ٌ ثل يم ثلٚقْـ ثليُ لم ّغخ عنو ًىكٌ ّيكٌ  بْعكج عنو د  ب ضيىخ ثلقْجر م يج ًىيث ى

ًًُ عنو "إد ٙقش ثلًٌثّز" ًهللا مج م جًّز دأهىَ منكِ ًلكنكو ّغكوً ًّ ؾكٌ ًلكٌٙ 

 .60-58دٌثىْز ثلغوً لكنش م   هىَ ثلنجُ). 

 اٌطز ػٍٝ ؼ١س لطت.
ثلككٌه ثليٌٝككجًُ ع ككَ ّككْو قلككخ ٙ ّنض ككف دغْككٌث عكك  ًهه ع ككَ ثلعككٌهًهُ بكٚىعككج 

) ثلكيّ  ً ًث بكِ 61ًقلكخ ٗ 47ء ثلينو ًدجدْكضجد!!! (ثلعكٌهًهُ ٗ غٞخ ع عج

دٚمو صقجمٚ ع َ عغعكجد ًدنكِ  مْكز ًنقك  دكك  صأدْكو ٙ نيكوً ع كَ إغٞكجح ع عكجء 

ثلينكككو ًدجدْكككضجد ًٙ  هًُ لعكككجىث ع عكككجء ثلينكككو ًدجدْكككضجد ًىنكككجن صٌدْكككج ً بغجنْكككضجد 

 ؟؟!!.ًإٌّثد

 ً ّ  فٚز ع عجء مٌٚ م  ثلغٞخ؟!.

 .!إىث ًِٝ ع عجء ثلينو ًدجدْضجد؟ ّ  ٙ ّٚذـ هّنج إٙ ي  د ثلو

 ًٟذ ج بئد ثلْٖل لم ّي  لنج م  ىم ع عجء ثلينو ًدجدْضجد ًفْذنج  د ثلْٖل ّ ٌبيم.

دعج  د ثلْٖل ثليٌٝجًُ قو  د كذ بكِ ثلكٌه ع كَ ّكْو قلكخ عنكومج  ٝكجم إلكَ ع عكجء 

عكو ٕكجدٌ ثلكيُ ثنضيكو ثلينو ًدجدْضجد ثلغجٝذْ  (ثٕهّخ ثلعقيق ثلع كًٌم مقعكٌه مق

ثلضِ دجنش ّٚوًىج ثلوثعْكز  )ثلعْ عٌد(ىيث ثلضٌؽو دٖور بِ ميجٙس نٌٖىج بِ مؾ ز 

ثلع ككًٌم "ٙفككظ  د ىككؤٙء م ككًٌبْ " ّكك ْو ًمٞككجد دعككج  د مككج نْككخ إلككَ عغعككجد 

 .61ّقضجػ إلَ صقيْق ًصعقْ٘) ٗ

لوثعْكز بؾٍَ هللا عنج ثلْٖل ثليٌٝكجًُ ًثٕهّكخ ثلعقيكق ثلع كًٌم مقعكٌه ٕكجدٌ ًث

ثلع ًٌم ّ ْو ًمٞجد ًع عجء ثلينكو ًدجدْكضجد غْكٌ ثلع كًٌبْ  مْكٌ ثلؾكَثء ثلكيّ  

فضكَ ًعوًنج دجلضقيْق ًثلضعقْ٘ ًمج ٍلنج بِ ثنض جً نضكجةؼ ىكيث ثلضقيْكق ًثلضعقكْ٘ 

 !!.ّج ًلوُ ًإد ٟج  ثلَمجد ًثنيَٞ ثل عٌ
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جمو لؾعجعكز م  نجفْكز  مكٌٍ بكئد ثلع جًقكز ثليجة كز دكْ  مكج قجلكو ّكْو قلكخ قذك  ثنٞكع

ثٗمٌثد عم صقٌلو إلَ هثعْز م  هعجر ثلضك ٌْ ًثعضعكجهه لن ٌّكز ثلؾْك  ثليٌآنكِ ثل ٌّكو 

صكٖف لنج ع  دٖجعز ثّٗٚي ثلعْ ْْٖجًُ ًقوًصو ع كَ إلغكجء عيك  م ككٌ ً هّكخ دكجد 

ٌّمج مج مك  هعكجر ثل وثلكز ثٙؽضعجعْكز ًثنضيكَ دكو ثٕمكٌ لْٚكذـ مك  ثلععيكوّ  ل يكًٌ 

 .ثّٗٚي ثلًَقجًُ

 ًٙ فٌ  ًٙ قٌر إٙ دجهلل ثل  ِ ثل  ْم ًإنج هلل ًإنج إلْو ًثؽ ٌد.

 اٌطز ػٍٝ اٌش١د اٌغعاٌٟ
ً مٌْث قجي ثلْٖل دكجلٌه ع كَ  ّكضجىه ثلٖكْل ثلغَثلكِ دكن ِ ثّٕك ٌح (ثل  عكِ) إٙ  نكو 

دجد  ق  قْكٌر بكِ دٚمكو ع ْكو ًثلْكذخ بكِ ىلكأ  د ثلٖكْل ثلغَثلكِ دعكج عٌبنكجه دكجد 

ٌمجّكْز بكِ ثنضيكجء  ل جسكو ًص ذٌْثصككو إٙ  نكو ع كَ دك  فكج  ًٝكا بككِ  دغكٌ فنككز ًهد 

كخ  ِٞ مجنز ثلع ضٌّ  ع َ صجًّننج ثّٗٚمِ ًّكْونج عغعكجد ًدنكِ  مْكز ًغكم  نكو لكم ُّغ

 ع عجء ثلينو ًدجدْضجد ًىيث معج ّقْخ لو ًإّجن  د صغٞخ ع عجء ثلينو ًدجدْضجد!!!.

كضجح ًلعجىث ن ضيو نق   د لِْ م  لعجىث غٞخ ثلْٖل ع َ ثللذ ز ثًٕلَ م  ىيث ثل

 فيو ٙ  د ٌّٚك ًٙ  د ّغٞخ؟!.

عنومج ّكضخ ثلْٖل دضجدج ٌّه بْو ع َ ٌْٕمو ً ّجصيصو ًّٞا مج قجلٌه بِ مجنز 

بيٌ دذْجٟز م  بضـ دجح ثٕمي ًثلٌه ًثلضْي٠ْ  ء  ُ ثلعذجلغز بِ ثلكيحثٙبضٌث

ثٕمٌْر  ً ثليٌ  ثل ٚ   ًدجلضجلِ لِْ م  فق ثلْٖل  د ّضٌىم  نو ٙجفخ ثلك عز

ًم  فينج ثلٌه ع ْو ًم  فيو  د ٌّه ع ْنج.
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 اٌمؼ١خ؟؟!!.
إنيككج  ًٙ قٞككْز قككْم  مٚقْككز هثّككيج  نككجُ مكك  ىلككأ ثلؾْكك  دأقككوثميم عنككومج ثًصكذككٌث مككج 

 ثًصكذٌث م   ملجء بِ فق  مضيم ًبِ فق هّنيم.

ر ثٕمكز ًثمضٌعكٌث ليكج  ًٙ عنومج نقٌث ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي ع  قْكجه

 قْجهثس دوّ ز صَعم  نيج ثٕىوٍ ّذْٚ.

ًعجنْككج عنككومج  ّْككٌث لضككوّ  ّيككٌي ع ككَ ثٕىككٌثء ًغْككًٌث ًدككولٌث بككِ  غ ككخ ثليٌثعككو 

ًثٕفكككجي دككوءث مكك  ثلٌٝككٌء ًثلٚككٚر مككًًٌث دأفكككجي ثلٚككْجي ًًٙككٌٙ إلككَ قككٌثنْ  

 ثلعٌْثط.

 ككِ مكك  ٕككأد د ككجً قككٌّٔ ثلككيّ  ًعجلغككج عنككومج  ّْككٌث ليككْم ثلننككٌ  ًثلضنككجى  ثلضككِ ص 

فككجًدٌث هّكك  ثّٗككٚي فضككَ ىَمككٌث ًثنضٚككٌ ثلقككق ًسيككٌ  مككٌ هللا ًىككم دككجًىٌد عككم 

 ٙذقٌث م  ثلل يجء عم مج لذغٌث د و دٌىز ًؽَْر  د ٙجًًث ىم ثلع كٌن ًثٕمكٌثء ًلكٌ 

 د ىككيث فككوط بككِ ثل ٚككٌ ثلقككوّظ بككِ عككًٌر مكك  ثلغككًٌثس ليككج  ثلنككجُ  د ثلغككًٌر قككو 

ٙقجديج عنومج  ٙذقش ثلْ لز بِ  ّوُ  عوثةيج بعكج دجلكأ دجّٗكٚي ٌّقش م   ّوُ  

ثليُ فجًدو دنٌ  مْز  دغٌ مك  عٖكٌّ  عجمكج عكم  ٙكذقٌث د كو عٚعكْ  عجمكج مك  ًفْك  

ٙجفخ ثلٌّجلز فكجمج ع َ م  قومٌث  ًًثفيم م   ؽ  نٌٚر ىيث ثلوّ  ّكٌي  د دكجد 

َ  مكيًث عكأًىم ثلؾكجى ِ مك  ثلعؤمنكٌد دكو ىكم ثلنكيً ثلْْكٌْ دك  ًلكم ّيكو  ليكم دكج  فضك

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م عنومج قض ٌث ثلقْْ  د  ع ِ ًقجلٌىج عٚنْكز (ّكٌي 

دٌْي دوً) عم ثّضذجفٌث ثلعوّنز ًثّضٌقٌث  ى يج ًىضكٌث  عكٌثٛ نْكجةيج (ّكٌي دْكٌي بكضـ 

 مكز) عم َّعم ٌْٕك ثلن ج  ثنيم قو  ّ عٌث ًفْ  إّٚميم!!.

و  ّ عٌث بعكج ىكٌ ثلكولْ  ع كَ فْك  إّكٚميم ًمكج ثلكيُ هب يكم ٙصذكج  ًلٌ  نيم دجنٌث ق

ص ككأ ثّٕككجلْخ ثلٖككْلجنْز ثلعنقلككز بككِ مقجًدككز  ىكك  ثلقككق ًمٚفيككضيم ًثلضنكْكك  ديككم 

مض   ْ  دٖضَ ثل    ًثلقْ  م   ؽك  صقيْكق  ىكوثبيم ًلعكجىث ٙ نٞكا ّكٌْصيم ثٕمْكٌر 

ُ ً ّكٚبو مك   ٍٙي ثّٗكٚي بِ ّْج  ٌّْصيم ثًٕلكَ ًىك  صكن  يم ٕكيجهر ثليٌٝكجً

 ثٕمٌُ ٌّي ٙ ّن ا مج  ًٙ دنٌد إٙ م   صَ هللا دي خ ّ ْم؟؟.

 لِْ ىيث ىٌ ن كِ ثلعنلكق ثلكيُ صْكضنومو ؽعجعكز ثٗمكٌثد بكِ مٌثعْيكج بكِ مٚكجديج 

ثلؾ   ثليُ ف  ديج ع َ ّو صن ْم ثل ْجدٌ ثٕفٌثً ثليُ  ّْو ثٗمٌثنِ مقعٌه لذْخ 

ن ْم ًثني خ ع كَ مك  ع عكٌه بك  ثلٌمجّكز ًثٙنيكٚح ًثلضكرمٌ ًدجد  د ٌّ  نجٌٙ ثلض

 (ما ثل جً  ثلؾٌىٌُ ٟذ ج دْ  ثلقوعْ )؟!.

ليو دجد ّْج  ثٕفوثط ثلضِ مٌس ديكج ثٕمكز ثّٗكٚمْز د كو ًبكجر ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا 

َمكجع ْو ًآلو صٚوّيج لعج ًًه بكِ دضجدكو ( كٌٌ  قَكْو َم َكْش ِمك  قَ  ًَ ُّ ًَ كٌو إَِّٙ  كُ  ُمَقعَّ ُّ ٌُّ ْذ ِكِو ثل

ككجَس  ًْ  َبَككئِد مَّ ْْككِو   َ ََ َعيِذَ َمكك  َّنيَ ِككْخ َع َكك ًَ ْْتًج  بَ َكك قُضِككَ  ثنيَ َْذككضُْم َع َككَ  َْعيَككجدُِكْم  كك َٕ ٌَّ هللّاَ  كك ُٞ َّ

)  ٌَِّ جِد َّٖ َُِ هللّاُ ثل َْْؾ َّ  آ  ععٌثد. )144ًَ

ث ثل ٚكٌ  ً فٌ  مج إىث دجنش ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز قو ٟذيش بكِ ىكي  دوثك  ّلم  عٖك زثل

ىثن ًإنعج ىِ  ملٌ م  ىلأ ًصضعغ  بِ ثٙنيٚح ثلكجمك  ع كَ قكْم ثّٗكٚي ًم جىْعكو 

عكك  ثل وثلككز ثٙؽضعجعْككز ًثّٙككضيجمز ثٕمٚقْككز ًثلعْككجًثر دككْ  ثلذٖككٌ لْضأّككِ ن ككجي 
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ّكك لٌُ ّككوعِ ثٙنضعككجء لّ٘ككٚي مكك  ثلنجفْككز ثلٖككك ْز دْنعككج ىككٌ ّعككجًُ  دٖككا  نككٌث  

 ثلقيٌ . ثلض ٌقز دْ  ثلذٌٖ بِ 

ن جي ٌّٝا ع َ قعضو فجدم إلو ّْعْو  ٍٙي ثلْ لز دجلقجدم ثلعْك م مك  فيكو  د ّ  ك  

 مج ّٖجء ًّ لِ م  ّٖجء ًّقٌي م  ّٖجء مج  قجي بْكم ثلٚٚر!!.

ليو  هٍ دنج ىيث ثلضًٌٚ ثليُ ّؾيو ثليٌٝجًُ ن ْو ثٓد ٗنيجىه م  ثلٞكْج  ٙعضعكجه 

ي ًثلعْ عْ  لضذٌٌّ مج ىم بْو مك  صٖكضش ًٝكْج  ن ٌّز ثلعؤثمٌر ثلغٌدْز ع َ ثّٗٚ

ٕمًٌ دجنش صٌْْ ع َ مج ٌّثي ًؽعْكا ثلعْكجة  دجنكش صعكجي ثلضعكجي فضكَ  د ثلقؾكجػ جب

ثلغي ِ ل نز هللا ع ْو ًم  ّكذيٌه مك   دكجدٌ مؾٌمكِ دنكِ  مْكز دكجنٌث ّلذيكٌد ثلٖكٌّ ز 

 لؾجى ْز ثًٕلَ.ثّٗٚمْز فضَ ؽجء ثلغٌح ثلكجبٌ بيَٞ ع َ ثلٌّٖ ز ً عجهنج إلَ ث

إىث بجلغٌح ًفوه ىٌ ثل وً ًىٌ ثلعْتٌ  ثًٕ  ًثٕمٌْ عك  دك  مٚكجةذنج ًٙ ّ َمنكج 

ع ككَ ثٟٗككٚ   د ن ككضٔ بككِ هبجصٌنككج ًنذقككظ عكك   ملجةنككج ٗٙككٚفيج ًدكك  مككج ىككٌ 

مل ككٌح دنككج  د نقضٖككو ًنٚككلف بككِ مٌثؽيككز ىككيث ثلغككٌح ًععككٚ ه بككِ ثلككوثم  مكك  

ًٙوثي م   مغج  ثليٌٝجًُ ًثلًَقجًُ ًثد  ٙهد  ثل  عجنْْ  م ف قْجهثصنج ثلعٞقْز

 ًص أ ىِ ثللجمز ثلكذٌٍ.فْْ  

بجلضغٌّكخ ًثلغكًَ ثلٚك ْذِ ؽككجء إلْنكج مْكضغٚ ص كأ ثًٕٝككج  ثلعًَّكز ثلضكِ ٙككن نجىج 

نق  دأّوّنج ًن ٌر ًثفور ع َ صجًّننج صك ِ ل وٙلز ع َ مج نيكٌ  ًصٖكيو ع كَ صكَثم  

ًثٙؽضعجعِ ًثٕمٚقكِ ثلعٌّكا بٞكٚ عك  ّكٌء  ثلغًَ ثٕؽنذِ ما ثلضوىًٌ ثلْْجِّ

 ثٗهثًر ثليُ عجنش منو ثٕمز ثّٗٚمْز ٌٟث  بضٌثس صجًّنيج.

ليو ؽجء ثلغًَ ثٕؽنذِ إلْنج مٌثًث ًصكٌثًث ًدنج ن  كـ بكِ إمٌثؽكو مك   ًٛ ثّٗكٚي 

ًثلعْكك عْ  ًلكنيككج مككج ّ ذككظ  د ّ ككٌه ٕد ثلعْكك عْ  لككم ّقككجًلٌث  دككوث ثليْككجي دعٌثؽ ككز 

يْز ًٕجم ز ٕملجةيم ًفجب ٌث ع َ ّْجّجصيم ثلٚ  مٚقْز ثلضِ  ِّ ليج دنكٌ  مْكز فيْ

ًّجً ع َ ملٌىج د  م  ؽجء د وىم إلَ ٌّمنج ىيث م  (صيوّم ثل وً ثلكٌىعِ ثليٌّكخ 

ع ككَ ثل ككوً ثلذ ْككو) قككضٚ ًٙكك ذج ًفٌقككج ل عنككجل ْ  بككِ ثلككٌ ُ مكك  ٕككْ ز  ىكك  ثلذْككش 

ٌح مكك  قككٌر ًصؾنْككو دكك  ٟجقككجس ثٕمككز ًمقجًلككز ٟعككِ بكككٌىم دككك  مككج  ًصككِ ثل كك

ًإمكجنجصيج لنومز ثلعن ٌمز ثلقجدعز ثلؾجةٌر ًثلعْضذور ًبِ ثلنيجّز دجد ىكؤٙء ثلؾي كز 

ثلعْضذوّ  ًٌّد  ن ْيم ًمؾضع جصيم  بِ فجلز م  ثلٞ ف ًثٗنيكجن ثلكيُ ٙ ّيكوً إٙ 

ٌد ثلغكو ع َ ثّٙضْٚي ل غكًَ ثليكجهي مك  ًًثء ثلقكوًه ثٕمكِ ًثلْكٌي ًننٖكَ  د ّكك

 ديلأ مج لم ّٚ ـ ثلعْ عٌد م   ًٝجعيم!!.

ثلكجًعز ثٕمٌٍ ثلضِ عجنش ًٙ ٍثلش ص جنِ منيج ثٕمز ثّٗٚمْز ىِ بِ ص أ ثلض  ْيْز 

ثٕمٚقْز ثلضِ  ًؽذيج ثليٌي ع َ  ن ْيم م   ؽ  صذٌّكٌ ؽكٌثةم  ّكٚبيم مك  دنكِ  مْكز 

ٌي ثلؾعك  ًّكٌي ٙك ْ  قكجلٌث ب نومج صل خ منيم ٌٕفج ًص ٌْْث لعج ثًصكخ م  ؽٌثةم ّ

لأ ( د ّْونج م جًّز عنومج فجًح ّكْونج ع كِ ًٝكِ هللا عنيعكج دكجد مؾضيكوث منلتكج 

ًلكككو  ؽكككٌ ًثفكككو ًثٗمكككجي ع كككِ دكككجد مؾضيكككوث مٚكككْذج ًلكككو  ؽكككٌثد!!!)  ُ  د ثل كككجلم 

َمككجًثلع  ككٌي ًثليجصكك  ًثليضْكك  ّككٌثء دْككٌثء ًبككجصيم قككٌ  هللا صذككجًن ًص ككجلَ ( ككضَ  ًَ ْْ َّ ٌُِ
َعْ  ْٕ ٌُ ث ككْ ِٚ ثْلذَ ًَ َٙ  *َعككَ  ًُ  ثل ُّ َُعككجسُ  ًَ َٙ ثلنُّككٌ ًَ*  َٙ ًَ  َٙ ًَ ًُ ثل ِّكك ُّ  ً ٌُ َمككج * ثْلَقكك ًَ  ٌُِ ككضَ ْْ َّ

 َٙ ًَ َْفَْككجء  ْٕ ثسُ ث ٌَ َْمكك ْٕ كك  بِككِ  ث ككِعٍا مَّ ْْ َمككج  َنككَش دُِع ًَ ككجء  َٖ ككِعُا َمكك  َّ ْْ ُّ َ ًِ إِدَّ هللاَّ بككجٌٟ  )ثْليُذُككٌ

)19-22( 
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ْخ ًإنعج ىِ  ّٞج فجلكز مَمنكز مك  ثلضن كف ثل ي كِ إنيج لْْش ثٍهًثؽْز  مٚقْز ًف

ًثليىنِ ثلضِ قومش لٖمز عيٌٙ ٙ صيوً ع َ ثصنجى  ُ مٌقكف ًٙ ثلضعْْكَ دكْ  ثلنلكأ 

َمكجًثلٌٚثح منجد ز ليٌ  هللا ص كجلَ ( ًٚ َىلِكَأ  ًَ ِٟ ْْنَيَُعكج دَكج َمكج دَ ًَ  َٛ ًْ َ ْٕ ث ًَ كَعجء  َّْ َم َْينَكج ثل

ٌَ  ثلَّكككِيّ َ سَككك ُّ  ًث بَ ٌُ ًِ َد َككك ًث ِمكككَ  ثلنَّكككج ٌُ َعِع ُكككٌث   َيْ  *ّْكككٌ  لِّ َّكككِيَّ  َد َككك ًَ نَْؾَ كككُ  ثلَّكككِيَّ  آَمنُكككٌث 

ككجلَِقجسِ  َّٚ ِٛ  َْي نَْؾَ ككُ  ثْلُعضَّيِككَْ   ثل ًْ َ ْٕ ككِوَّ  بِككِ ث ِْ ًِ َدجْلُعْ  ككج ْْككَأ  ِدضَككجحٌ  * َدجْل ُؾَّ ْلنَككجهُ إِلَ ََ  َن

نٌ  ًَ ٌَ  ُ  ُمذَج لَِْضََيدَّ ًَ ًث آَّجصِِو  ٌُ دَّ َوَّ َْلذَجحِ لِّْ ْٕ لٌُث ث   .29-27) ًٌّر ٗ ًْ

بيؤٙء ثليٌي ًٌّٚد ع َ ثلضٌّْز دْ  ثليّ  آمنٌث ًعع ٌث ثلٚجلقجس ًثلع ْكوّ  بكِ 

ثًٕٛ ًدْ  إمجي ثلعضيْ  ع ِ دك   دكِ ٟجلكخ ًإمكجي ثل جّكيْ  م جًّكز دك   دكِ ّك ْجد 

ّ  ً ٍٙمو م  ثٕمٌّْ  ًىٌ مج  ٙذـ ّكعز دكجًٍر بكِ ىكيث ثلٚكنف مك  (ًؽكج ) ثلكو

ًقو ًٝ نج د عكز ًؽكج  دكْ  قٌّكْ  ٕد ثلٌؽٌلكز مٌقكف  مٚقكِ (ًؽكج  ٙكوقٌث مكج 

 عجىوًث هللا ع ْو) بعج دجلأ دجنضْجح ىيث ثلنيؼ ثلض  ْيِ ل وّ  ىثصو!!.

ليو  بٌٍ لنج ىيث ثلضٚكًٌ ثل يك٠ْ ثلكيُ ّؾيكو ثليٌٝكجًُ ًغْكٌه ثٓد ّٗؾكجه نْكخ لكو 

ٚمِ مغك  ثلضٚكًٌ عك  ثٕلٌىْكز مؾعٌعز م  ثلضٖكٌىجس ثلنلْكٌر بكِ ثلضٚكًٌ ثّٗك

ًىلأ ثٙعٌؽجػ ثل ي كِ ًثٕمٚقكِ ثلكيُ صكٌن ًمكج ٍث  ّضكٌن  عكٌه ثلعكومٌ ع كَ دك  

 منجفِ فْجر ثلعْ عْ .

ى  دجد مقعو د  عذو هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّك م عنكومج فعك   مجنكز نيك  ىكيث ثلكوّ  

وًثد (ًٙ ص ضكوًث إد هللا ًصذ ْغو ل ذٌّٖز دك  مج بْو م  قكْم صقضكٌي ثٗنْكجد ًصعنكا ثل ك

ٙ ّقككخ ثلع ضككوّ ) (ًٙ صيض ككٌث ثلككن ِ ثلضككِ فككٌي هللا إٙ دككجلقق ًمكك  قضكك  م  ٌمككج بيككو 

 د مك  ّكوعٌد ًًثعكز ىكيث   ً ّضنْك  ؽ  نج لٌلْو ّ لجد بٚ ٌّْم بِ ثليضك ) ّٚكو 

ثلوّ  قو  ٝجبٌث نٌعج عجلغج م   نٌث  ثليض  بٞٚ ع  ثليضك  ثل عكوُ ًثليضك  ثلنلكأ ىكٌ 

ثليضكك  ثٙؽضيككجهُ) ثلككيُ ّغككجح بجع ككو دككأؽٌ ًثفككو دككوٙ مكك   ؽككٌّ  ًثد ىككيث ثلقكككم (

ثّٙككضغنجةِ قككو ُمكك٘ دككو دكك  مكك  ًآه ًّككعا فوّغككو دٌنككو مكك  ثلٚككقجدز ثلككيّ  مٚككيم 

 ثليٌٝجًُ دوًؽز  ق  ق ْٚ م  هًؽز ثل ٚعز ىِ هًؽز (ثلقٚجنز ثلٚقجدْز)؟؟!!.

ا  د ثلنكجلق عكَ ًؽك  لكم ّْكضغ  ًم   ّ  ؽجء ْٕننج دض أ ثلنٌثبكجس ًثلنكَعذٚس مك

 فوث م  قجنٌد ثلغٌثح ًثل يجح (م  ّ ع  مغيج  ىًر مٌْث ّكٌه ًمك  ّ عك  مغيكج  ىًر 

ٌٕث ٌّه) ًٙ ٕأ  د د عز م  لم صْضغ   فكوث مك  ثلذٖكٌ  مكج ٕكْننج ثلْكجةٌ ع كَ نيكؼ 

 ّٚبو مع   لغٌث عيٌليم ًثّضذولٌىج دنٌٚٙيم ثلضِ ثبضًٌىج ع َ هللا ًع َ ًّكٌلو 

يدج بْككٌٍ غْككٌ ىلككأ فْككظ ّيككٌ  بككٜ هللا بككٌه (ًىككيه ثلٚككقذز لٌّككٌ  هللا ٙ صعنقككو دكك

بٚ عٚعز ٕفكو  غْكٌ ًّكٌ  هللا ًلكنيكج صعنقكو  - ُ م جًّز د   دِ ّ ْجد–ثل ٚعز 

ْٕتج  ٕذو مج ّْعَ ثلٌْي (ثلقٚجنز) ثلضِ صعكنـ ثلْكٌي ٕعٞكجء ثلذٌلعكجد ً مغكجليم بكٚ 

ْكٌء ًقكو  عنكَ هللا ع كْيم بكِ دضجدكو ً عنكَ ع كْيم ّيذ  م   فو  د ّؾٌفيم  ً ّعْيم د

ًّككٌلو بككِ  فجهّككظ دغْككٌر ًٕككيوس ليككم ًقككجةا ثلضككجًّل ثلعضككٌثصٌر دجل ٞكك  ًمكككجًي 

 .)ثٕمٚ  ًىم ثليّ  ني ٌث إلْنج ثليٌآد ًًًًث إلْنج ثلْنز

 مج دْف ع م ْٕننج  د ثلٚقذز صعنقيم ىلأ ثلِٖء بجل يور ع َ  ّٚبو مع  ىم ع كَ 

جء ثلينو ًدجدْضجد ثلعٖجً إلْيم هًمكج معك  ؽ  كش ثٕمكز ميكٌٙصيم هّنكج ّ ذكو ٕجد ز ع ع

 دو هللا!!.
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قج  ثلعْعٌنِ: قج  لكِ  فعكو دك  فنذك  ّكج  دكج ثلقْك  إىث ً ّكش ًؽكٚ ّكيدٌ  فكوث مك  (

ثلٚككقجدز دْككٌء بجصيعككو ع ككَ ثّٗككٚي ًقككج  ثفعككو دكك  فنذكك  مككج ثنككضي٘  فككو  فككوث مكك  

 .م  ثلكضجح ثلعيدًٌ 86ٌّء) ٗ  ٙقجح ًٌّ  هللا إٙ ًلو هثم ز

 مج  د هللا  عنَ ع َ دغٌْ مكنيم بكِ دضجدكو بيكيث معكج ٙ نعكجًُ بْكو ًلكنكو ّكذقجنو مكوؿ 

جدِيٌُدَ ثلعقْ  ًىي ثلعِْء بيج  عَ م  قجة  ( َّْ ثل ًَ  ًِ ج َٚ ثَٕن ًَ   ٌَِّ لٌَُد ِمَ  ثْلُعيَجِؽ ًَّ ثَٕ

ثلَِّيَّ   َِ هللّاُ  ثصَّذَُ ٌىُمًَ ِٝ ًَّ جٍد  َْ ًَ ََعكوَّ  دِئِْف كٌْث َعْنكوُ  ُٝ ًَ ًَ ٌُِ صَْقضَيَكج  لَيُكمْ َعكْنيُْم  َؽنَّكجٍس صَْؾك

ًُ َمجلِِوَّ  بِْيَج  َدًَوث َىلَِأ  ٍُ ثَْٕنيَج ٌْ ِمعَّ ْ  *ثْلَ ِ ُْم  ثْل َ ًَ   َ لَُكم مِّ ٌْ ثحِ َف ٌَ ِمكْ   ثَْٕع ًَ ُمنَكجبِيٌَُد 

ُهًْث َع ََ ثلنِّ َجِ   ٌَ ِْْ  عُكمَّ صَْ  َعُ  َٙ  َْىِ  ثْلَعِوّنَِز َم صَ ٌَّ ك دُيُم مَّ كنَُ يِّ َّ هًُّدَ يُْم نَْقكُ  نَْ  َُعيُكْم  ٌَ إِلَكَ  ُّك

ًدَ  *َعَيثٍح َعِ ٍْم  ٌُ آَم بٌُثْ  ًَ ٌَ كَ  ثْعضَ َْ كِّْتًج َع َّ  ٌَ آَمك ًَ كجلًِقج  َٙ  هللّاُ دِكُينٌُدِِيْم َم َلُكٌْث َعَعكًٚ 

ِفٌْم ( ًَّ  ًٌ ِْْيْم إِدَّ هللّاَ َغ ٌُ  ضٌدز.ثل )102 -100 َد َّضٌَُح َع َ

ًثّٓجس ثٕمٌْر ثلضِ  ًًهنجىج م  ًٌّر ثلضٌدز ثلضِ ّعْش  ّٞج دجل جٝقز لِْ بْيكج 

ًُٙكف د ٞكيم بكِ آّكجس  ىلأ ثلعوؿ ثل عٌمِ ثليُ ّوعْو ثليٌي لؾْ  دجم  م  ثلذٌٖ 

ًٌّر آ  ععٌثد دأد منيم م  ٌّّو ثلونْج ًمنيم م  ٌّّو ثٓمٌر ًمنيم مك  ّ ك  دكجهلل 

ًقٚككجًٍ مككج ّوعْككو ثليككٌي بككِ مككٌثب ضيم ثٗؽعجلْككز عكك  غْككٌ ثلقككق سكك  ثلؾجى ْككز 

ثلٚقجدز  ؽع ْ  ىٌ قٌليم دأد ثلعنجبيْ  دجنٌث م ًٌبْ  دأّعجةيم ًىٌ قكٌ  ٙ  ّكجُ 

لككو ًآّككجس ّككًٌر ثلضٌدككز صنجٟككخ ًّككٌ  هللا ٗ (ٙ ص  عيككم نقكك  ن  عيككم) ًىنككجن آّككز 

ٌْ ًٌّر مقعو ( لَك ْبضَيُم دِ  ًَ ٌَ ّْنَكجَديُْم بَ ََ ك ًَ َ َٕ كجء  َٖ ٌِبَنَّيُْم نَ لَضَْ ك ًَ كَْعجىُْم  ُ  بِكِِْ هللاَّ ًَ   ِ ٌْ لَْقكِ  ثْليَك

ًىكِ آّكز صٖكٌْ إلكَ ثلعنكجبيْ  دٚك جصيم ًمك  دْنيكج إصيكجنيم ل قك   )30( )َّْ  َكُم  َْعَعكجلَُكمْ 

ثليككٌ  ًصقٌّككف ثلك ككم عكك  مٌثٝكك و ًمكك  ثلع  ككٌي  د مكك   ىككم ٙكك جس ثلعنككجبيْ  ىككٌ 

ٌ مككج ًًثه مْكك م (ّككج ع ككِ ٙ ّقذككأ إٙ دغٞككيم ل  ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ ع ْككو ثلْككٚي ًىكك

 مؤم  ًٙ ّذغٞأ إٙ منجبق).

 مج مج ّوعْكو ثليٌٝكجًُ مك  عنكجء ًّكٌ  هللا ع كَ ثلٚكقجدز بيكٌ ٙ ّنض كف عك  عنكجء 

ثليٌآد ع َ ثل  عجء منيم م   مغج  ععجً د  ّجٌّ ً دِ ىً ًفؾٌ د  عكوُ ًّك عجد 

لضي و ثلعنجٙخ ثلٌّكعْز ًمعك  لكم ثل جًِّ ًؽجدٌ د  عذو هللا مع  لم صضـ ليم ثل ٌٙز 

ّقض   ثٗعٚي ثٕمٌُ دكْ  ثلعوثةـ ليم ًىنكجن مك  ىميكم ًّكٌ  هللا ًىنكجن  ّٞكج مكج 

ىدٌنجه م   فجهّظ ثلقٌٛ  ُ  ننج مٌقنٌد ًم  مٚ  ن ِ ثٕهلز ثلضِ ّقجً  ثلٖكْل 

 د ّ ععيج ع َ ثلؾعْا ً د ّعنـ ىيث ثل ٚعز ًىثن ثلقٚجنز  د م  ىؤٙء م  ّض كْ  

ع ْنج ثصنجى مٌقف ٙجًي معج ب  و ًثلضذٌ  منو ًم   ب جلو ًع َ ً ُ ىؤٙء ٙجفذز 

 ثلقٚجنز ًثل نجمز ثد  آد ز ثٕدذجه

ً مٌْث َّعم مٌٙنج  د ثلضجًّل ّٖيو ليكم بكأُ صكجًّل ىكيث  ىكٌ ثلضكجًّل ثلكيُ مكج ٍلكضم 

ىكؤٙء صٌّوًد صعقْٚو؟؟ ًثلٌثقا  د ٕيجهر ثلضجًّل لكم صكك  ٌّمكج لٚكجلـ ثلكغْكٌ مك  

ًلٌ دجد ثٕمٌ ديلأ لعج ثفضكجػ ثلٖكْل إلكَ ص  ْكق دضجدكو ىكيث ًلعكج غٞكخ ع عكجء ثلينكو 

 ًثلْنو ًدٚه صٌدخ ثٕبْج  ٕنيم ٌّّوًد صجًّنج ٌّثبق  ىٌثءىم!!.

ًع َ  ُ فج  بنق  لم نضلٌ  د و إلكَ ثلقكوّظ عك  ثلضكجًّل ثلكيُ ٕكغ نج عنكو منلكق 

  ٙكًٌر  ٙكقجح ثلقٚكجنز مك  دنكِ ثلْٖل ثلعيضٌُء ثلكيُ ّقكجً  مك  مٚلكو صقْكْ

 مْككز ًلككٌ دككجد ىككيث ع ككَ فْككجح آمككٌ موعككز ل  ْككز مكك  ؽككٌثح ثلقككجًُ لٖٙعْككخ 

 ًثل ضجًٍ ثليُ ّضكْخ ىؤٙء ثلْجهر منو.
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 اٌش١د اٌمطػبٚٞ ِحبِٟ ثٕٟ أ١ِخ.
هثبا ثلْٖل ثليٌٝجًُ بِ دضجدو ثٕعؾٌدز ىيث ع   دجدٌ مؾٌمِ ثٕمز ثّٗٚمْز مك  

جلٌؽ  مضْق ما ًثق و ثلذجةِ ًثًصعجةو بِ  فٞجد ّ لز  مٌّكز دنِ  مْز ًٙ عؾخ ب

عٌدْككز ص عكك  بككِ مومككز ثلٚكك ْذْز ًثلٚككيٌْنْز ًًٍّككٌ مجًؽْضيككج ثلعْككعَ (ٕككجًًد 

ثلن ككْؼ) ىككٌ ثلع ؾككأ ًثلعككٚى ثلككيُ ّ ؾككأ إلْككو دكك  مكك  لككو مٖككك ز  ً م  عككز ٌّغككخ بككِ 

ًثلعْكجعور  ً ّك ْج  إّٚجليج إلَ ثلذجح ثل جلِ بِ ًثٕنل   ً بِ ص   دْخ ٟ ذج ل  كٌد

لضن ْف ثلٞغٌٟ  ً لضعٌّكٌ ٙك يز مٖكذٌىز ّضنكجٍ  بْيكج مك  ٙ ّع كأ لعك  ٙ ّْكضقق 

 إمج م   ؽ  صن ْف ثل يٌدجس  ً ثلذيجء بضٌر  ٌٟ  بِ ّور ثلع أ ًثلٌةجّز.

بٚ عؾخ إىث  د ّيٌ  ْٕل ثّٗٚي ثليٌٝجًُ (ً نج معك  ّكوثب ٌد عك  دنكِ  مْكز ًٙ 

لضِ ص ٚق ديم ًدغٌْ منيج ٙ ّغذش عنو ثلضعقكْ٘  ً ّ لكَ  دذكٌ  قذ  ثلضيم ثلؾَثبْز ث

م  فؾعو ًلكننِ ٙ  دٌةيم م  م جلم ثًصكذٌىج ًّكن  غْكٌ ًثٕكور ثّكضنٌىج ًىكِ مكج 

ثؽضيو ععٌ د  عذو ثل ََّ  د ّغٌْىج ًّٞا مكجنيج ّننج ٙجلقز ًَّّ  ثلع جلم ًّكٌه 

مكز ًّقًٌىكج مك  ثفضككجً دنكِ ثلقيٌ  ٕى يج ًلم ّْضلا  د ّكٌه  مكٌ ثلنٚبكز إلكَ ثٕ

 .84 مْز ٕد ثٕمٌ دجد  دذٌ م  ٟجقضو) ٗ

ًثّككضعٌثًث لعنيؾككو ثلض  ْيككِ ثلضككٌبْيِ دككْ  ثلقككق ًثلذجٟكك  ًثليجصكك  ًثلعيضككٌ  ًثل ككجلم 

ًثلع  ٌي ًثلنًٌ ًثل  عجس بٞٚ عك  ثلٖكٌ  ًثلغكٌح ًىكٌ ثلعكنيؼ ثلكيُ  ى كو لنْك  

ٌر ثليجعكور دعكج  ى كو لنْك  علجّكج ؽجةَر ثلع أ بْٚ  ًثلٌٝكَ ثلْكجمِ ٕمكٌثء ثلؾَّك

ثلؾذجدٌر م  ثٕمٌّْ  ثلع جٙكٌّ  ًٌّؽكٌ مك  مٚلكو  د ّنكج  ًٝكج ؽذكجً ثلْكعجًثس 

ًثًٕٛ ًىْيجس ىْيجس ّيٌ  ثلْٖل: (ًمعج ّ ؾخ لو ثلعٌء ًّأّف لو  ّٞج  د ّيا 

ثلوعجر بِ ىيث ثلعأٍ  ثلقكٌػ ًّٚكو  دك  مكج قْك  عك  دنكِ  مْكز فضكَ ًدعكج  ٙكجدش 

لن ْ كز ثلغجلكظ ىُ ثلنكًٌّ  ٙكيٌ ثلٌّكٌ  ثلكيُ صْكضقِ منكو ثلعٚةككز  فكو نذجلو مك  ث

ثلْجديْ  ثًٕلْ  م  ثلعيجؽٌّ  عغعجد ًِٝ هللا عنو ًمك  ىكؤٙء ثٗمكجي  دكٌ ثٕع كَ 

ثلعٌهًهُ ًديلأ ثٕهّخ ثلكذٌْ ًثلوثعْز ثلع كٌ ًثلعؾجىكو ثلٚك خ ثلٖكيْو ّكْو قلكخ 

لكيُ فعك  بْكو ع كَ دنكِ  مْكز فع كز عنْ كز بِ دضجدكو ثل وثلكز ثٙؽضعجعْكز بكِ ثّٗكٚي ث

فضَ ؽٌهىم  ً دجه  د ّؾٌهىم م  ثعضذكجً ثل نٚكٌ ثٕمٚقكِ بكِ ّْجّكضيم ًص كجم يم 

ٕٚ٘بن أ٠ؼب اٌشن١د ِحّنس اٌغعاٌنٟ فنٟ معج  عجً ع ْو عجةٌر ثل  عجء بِ مٌٚ ًغٌْىج 

إلزاضح وزبثٗ اإلؼهللاَ ٚاالؼزجساز اٌؽ١بؼٟ اٌصٞ لبي ػٓ ٠ع٠س ثٓ ِؼب٠ٚخ أٔٗ ال ٠ظنٍح 

 .28-22ِسضؼخ اثزسائ١خ ٚطٛة ؼٕبْ لٍّٗ إٌٝ ثٕٟ أ١ِخ ثظفخ ػبِخ( ص

ًلأ  د صضنْك  ثل  كم ثلكيُ ًقكا ع كَ دنكِ  مْكز عنكومج فكجً  (ثلعضلٌبكٌد ثلغكٚر)  د 

ّؾٌهًىم م   ُ د و  مٚقِ بِ ّْجّضيم ًص جم يم بٞٚ ع  ثل  م ثليُ لقكق دغجلكظ 

ثصيعو ثلْٖل ثلغَثلِ ع ْكو ًفعكز هللا دأنكو ٙ ثلن  جء ثلع  ٌمْ  َّّو د  م جًّز عنومج 

ّٚكك ـ ٗهثًر موًّككز ثدضوثةْككز ًىككيث (دككٚي بككجًا) ٌّدككأ ثلٖككْل ثليٌٝككجًُ دأّككضجىه 

ثلغَثلِ  د ّيا بْو إى دْف ّعك  ًٙف (عذيٌُ ثٕمز َّّو ثل  ْ  ثليُ قضك  ثلقْكْ  

دجٓٙم عكم د  ع ِ د   دِ ٟجلخ عم ثّضذجؿ ثلعوّنز ثلعنًٌر ًىضأ  عٌثٛ ثلعْ عجس 

 ًؽو ؽْٖو ثلعٖتٌي لقٚجً ثلك ذز ًىوميج) دأنو ٙ ّٚ ـ ٗهثًر موًّز ثدضوثةْز!!.

بي٠ نٌّو  د نْأ  ثلْٖل ثليٌٝكجًُ مقكجمِ دنكِ  مْكز ًَّّكو ثليكًٌه لعكجىث ٙ ٌّغكخ 

 بِ منـ ٕجًًد ليخ  مٌْ ثلعؤمنْ ؟؟!!.
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عذككجُ  دككٌ  ٙ ّ ككو ىككيث نٌعككج مكك  ثلغ ككٌ ًثلضلككٌم؟! مجٙككز ًقككو ًٝككِ عنككو مقعككٌه 

 مجٍد ًقج  عنو م  قج   نو ًؽ  ّٚي؟؟!!!.

ثلْٖل ثلعقجمِ ّْضعْش مك   ؽك  صذٌةكز  ًلْكجء ن عضكو بْيكٌ   د دنكِ  مْكز (ًٝكِ هللا 

عككنيم!!) قككو فككجًدٌث هبجعككج عكك  ثّٗككٚي ع ككَ عككور ؽذيككجس بكككجد  د (نٚككٌىم هللا!!) 

ّعككك  ليككج بككِ (بيكك  مكك  ّككن  هللا بككِ م يككو  د ّنٚككٌ هًلككز منقٌبككز  ً هًلككز سجلعككز ً

ثًٕٛ؟ إنككو مكك  ّككن  هللا ص ككجلَ مككج عذككٌ عنككو ثليككٌآد "إنككو ٙ ّ  ككـ ثل ككجلعٌد" "ًقككو 

 مجح م  فع  س عج").

  لم  ق  لكم  نو ٙ ّنذغِ  د نأمي دٚي ثلْٖل ع َ مقع  ثلؾو!

إى لككٌ دككجد دٚمككو ٙككقْقج ًثّككضوٙلو بككِ مٌٝكك و لٌؽككخ ع ْنككج  د ننقنككِ إؽككٚٙ 

كْز ًىِ صٌثلِ صقيْق ثنضٚجًثصيج ع َ ثل ٌح ًثلعْ عْ  بكِ ل ٌّٙجس ثلعضقور ثٕمٌّ

 بغجنْكضجد ًثل كٌث  ًصيضك  ًصأّككٌ قكجهر صن كْم ثليجعكور مكك   ٙكوقجء ثلٖكْل ثليٌٝككجًُ 

ًصكني يم إلكَ قجعككور ؽٌثنضجنكجمٌ مكذ كْ  بككِ ثٕٙك جه ًصكأمٌ دضؾعْككو  ًٙكوصو ً ًٙككور 

 ًثمٌىككج ثلعيوّككز ٙككوّيو ثلَنككوثنِ بْنقنككِ ليككج ثلؾعْككا مٞككٌعج ًمنٌعككج ًّن ككيًد 

ًلٌؽككخ ع ْنككج  ّٞككج  د ننقنككِ إؽككٚٙ ل كْككجد ثلٚككيٌْنِ ثلككيُ لككم ّيككَي بككِ  ُ مكك  

م جًدو ما ثلن كجي ثل ٌدكِ ثليكوّم ثلكيُ  ّْكو دنكٌ  مْكز ًثلكيُ ّيذكا ثلٖكْل بكِ إفكوٍ 

ًٍثّككجه  ً دع نككَ  ه  بككِ إفككوٍ ؽككًَه ثلضككِ صْككضنوي ديجعككور لٖكك  ص ككأ ثلغككًَثس 

نيج ثلٌةِْ ثٕمٌّككِ (ثلعكؤم ) ؽكًٌػ دكٌٓ ع كَ مقكًٌ ثٕمٌّكْز ثل جبٌر ثلضِ ّ  

 ثلٌٖ ثل ٌدِ ًىٌ ثليُ  ع نيج فع ز ٙ ْذْز عْٖز  فوثط ثلقجهُ عٌٖ م  ّذضعذٌ.

 بي  فيج ٌّّو ثلْٖل  د ّيٌ  لنج  د ثلعنضٌٚ هثةعج ع َ فق؟؟.

َٙ  لم ّيٌ  ثلْٖل آّجس ثليكٌآد ثلككٌّم ثلضكِ صضقكوط عك  إميكج  هللا ل  كجلعْ  ( كذَ َّ َّقْ  ًَ َْ
ًْث  َنََّعج ٌُ ِيْم إِنََّعج لَيُمْ  نُْع ِِ ثلَِّيَّ  َد َ ِْ َن ُ ِّٕ  ٌٌ ْْ َهثُهًْث إِْعًعج لَيُمْ  نُْع ِِ َم َْ لَْيمُ  لَِْ ِيْ  ًَ  )ٌَعَيثٌح مُّ

َدكأَِّّ .  ً قٌلكو ص كجلَ (178آ  ععٌثد  َّكٍز  َ  ًَ ٌْ ك  قَ ْْكشُ مِّ َِ  لَيَكج ْم َ ِىك سَجلَِعكزٌ عُكمَّ  ََمكْيصُيَج  ًَ

 ًٌَْ ِٚ َِّ ثْلَع ِْْوُ َمضِْ  لَيُمْ  ًَ ُْم ِِ( 48ثلقؼ  )ُإِلَ  .45ثلي م   )ٌإِدَّ َد

 لم ّيٌ  ثلْٖل قٌ  هللا صذجًن ًص جلَ (ًديلأ  مي ًدأ إىث  مي ثليٌٍ ًىكِ سجلعكز إد 

ًىِ ثّٓز ثلضِ بٌْىج ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م  102 ميه  لْم ٕوّو) ىٌه 

 ِ ل  جلم فضَ إىث  ميه لم ّ  ضو عم صٚ ثّٓز..) بع   ّك  ؽكجء ثلٖكْل إىث ديٌلو (إد هللا ّع

ديلأ ثلْيْ  ثليجة  دأد ثنضٚجًثس دنِ  مْز دجنش دْذخ صعْكيم دجلقق ًعع يم دأفككجي 

 ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز.

عم مج ىٌ ً ُ بْٞ ز ثلْٖل بِ ثٙنضٚجً ثٕمٌُ ثلكجّـ ع َ ثلقْْ  دك  ع كِ ّكْو  

 ٌّي عجًٌٕثء؟؟.ٕذجح  ى  ثلؾنز 

ى  دجد ىيث دْذخ صعْكيم ثلعَعٌي دجلقق ًثنقٌثم ثٗمجي ثلقْْ  عنو  ي  نكو هثمك  

بكِ إٟككجً إمككٚء هللا ل عؾكٌمْ  ًٕعككٌثنيم ًثلعضْككضٌّ  ع ككَ ؽكٌثةعيم إلككَ ّككٌي ثلككوّ  

ميعككج ثهعككٌث مكك  ثهعككجءثس مكك  دْنيككج ًدجلككز هللا بككِ ثًٕٛ ًٙككو  هللا ثل  ككِ ثل  ككْم 

ْذ  ثليّ  د ًٌث  نعج نع ِ ليم مْكٌ ٕن ْكيم... ثّٓكز) ًعنكومج قكج  عنومج قج  (ًٙ ّق

نَّأَ  َٙ ( ٌَّ ًْث بِكِ ثْلكذَِٚهِ  صَيَ ُّخُ  َُّغ ٌُ َِ  َمضَكج ٌ  ثلَِّيَّ  َد َ دِكْت ًَ ثىُْم َؽيَكنَُّم  ًَ ) آ  ثْلِعيَكجهُ  قَ ِْكٌ  عُكمَّ َمكأْ

 . 197-196ععٌثد 
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ْ  لعوّنكز ًّكٌ  هللا ٙكك َ هللا ًمكج ىكٌ ً ُ مقكجمِ دنكِ  مْكز بككِ ثل كضـ ثٕمكٌُ ثلعذك

ع ْو ًآلو ًّ م بِ ًثق ز ثلقٌر ثلٖيٌْر فْظ دجد ثٙنضٚجً ىيه ثلعٌر ع َ م  صذيكَ 

م   ٙقجح ًٌّ  هللا م  ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً ًى  دجنش ىيه ثلؾٌّعز ثلذٖك ز مك  

ثلينجس ثلضِ فٌٗ ثلغٚر م   مغج  ثلعٌهًهُ ًثلغَثلِ ًقلخ ع كَ صٞكنْعيج  ي  د 

ً قٌثنككو ٙ ّككيًبٌد همككٌ  ثلضعجّككْـ إٙ ع ككَ ثل  ٌؽككز ثلعيجًمككز ً دلككج  ثليضكك   ثلٖككْل

 ثلؾعجعِ لْٖ ز ثل ٌث !!؟.

ًنٌثٙكك  قككٌثءر مٌثب ككز مقككجمِ دنككِ  مْككز لنككٌٍ  ُ دجًعككز ثدض ككِ ديككج ثلعْكك عٌد بككِ 

هّككنيم ً مٚقيككم عنككومج  ّكك عٌث قْككجهىم ليككيث ثلٚككنف مكك  ًعككجس ثلْككْٟٚ   ً ًعككجس 

 ثلؾٌَّر ثليجعور.

 طافؼزٗ ػٓ ضأغ اإلعطاَ األِِٛٞ
ّيككٌ  ثلٖككْل (ًلنقككجً   د ن يككِ ن ككٌر عجهلككز مضٌثٍنككز ع ككَ صككجًّل دنككِ  مْككز مذضككوةْ  

دٌْْر مؤّكِ ثلوًلكز م جًّكز دك   دكِ ّك ْجد ًىكٌ معك  ٙكقخ ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا 

 .85ع ْو ًآلو بنجلضو دٌدز ثلٚقذز)!!! ٗ

ٌ (ًىكٌ معك  ٙكقخ ًّكٌ  هللا ىيث ىٌ ثلوؽ  د ْنو مضعغٚ ٕجمٚج بِ ثلْلٌ ثٕمْك

ٙ َ هللا ع ْو ًآلو بنجلضكو دٌدكز ثلٚكقذز) إى  نكو ٌّّكو  د ّنضكَ  ثعضٌثبكج د ٞكْ ز ثدك  

آد ز ثٕدذجه لعؾٌه دٌدز ثلٚقذز دْنعكج ّٖكيو صكجًّل ثليكٌي ثل ككٌُ ًثلْْجّكِ  نيكم لكم 

ًٌٍ ّيْعٌث ًٍنج لذٌدز ثليٌدكَ (قك  ٙ  ّكألكم ع ْكو  ؽكٌث إٙ ثلعكٌهر بكِ ثليٌدكَ) ثلٖك

عنومج قجص  ىؤٙء ثلْ يجء آ  دْش مقعو ًٙ فضَ لذٌدز ثلٚقذز عنومج ىدكـ ثدك  آد كز 

ثٕدذككجه  ٙككقجح مقعككو ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م مغكك  فؾككٌ دكك  عككوُ ًععككًٌ دكك  

ثلقعق نجىْأ ع  هٙلكز آّكجس ثليكٌآد ع كَ عككِ مكج ٌّّكو ثلٖكْل صعٌّكٌه عذكٌ ثلقْك  

 ثل   ْز ثلوؽ  ثل كٌُ. 

ّيككٌ   د ثلٚككقذز صْككجًُ دٌدككز دْنعككج ّيككٌ  لنككج ثليككٌآد  د ثلٚككقذز  ثلٖككْل ٌّّككو  د

ًّعج  ثليٌآد دجنش ص نِ ل عؤمنْ  ثلٚجهقْ  دجل    دٌدز ًٍّجهر بكِ ثّٗعكجد ًص نكِ 

لغٌْىم ل نكز ًمَّكوث مك  قْكٌر ثلي كخ ًثللكٌه مك  ف ْكٌر ثّٗعكجد ًثقكٌ  قٌلكو ص كجلَ 

إَِىث( رٌ بَِعْنيُم مَّ   ًَ ًَ ٌُّ َِلَْش  ثَهْصوُ َمج  ُن ٍَ ثَهْصيُْم  ىَذِيهِ َّيٌُُ   َُُّّكْم  ََ كج ثلَّكِيَّ  آَمنُكٌْث بَك إَِّعجنًكج بَأَمَّ

ىُككْم  ًَ ًدَ إَِّعجنًككج  ٌُ كك ِٖ ضَْذ ْْ ككج* َّ ككِيْم  قُ ُككٌدِِيمثلَّككِيَّ  بِككِ  ًَ َمَّ ِْ ًِْؽ ككج إِلَككَ  ًْ ًِْؽ ثَهْصيُْم  ََ ٌٛ بَكك ٌَ كك مَّ

ىُْم  ًَ َمجصٌُْث  ًدَ ًَ ٌُ َٙ  * َدجبِ ًَ َد  َنَّ   َ ًْ ٌَ ِْْ  عُكمَّ َٙ َّضٌُدُكٌَد  ُّْ ضَنٌُدَ يُْم َّ صَ ٌَّ ًْ َم رً  َ ٌَّ بِِ ُد ِّ َعجٍي مَّ

 َٙ ًَد  ىُمْ ًَ ٌُ إَِىث *َّيَّدَّ َِلَْش  ًَ رٌ َمج  ُن ًَ كْ   ََفكٍو عُكمَّ  ٌُّ ثُدم مِّ ٌَ ٍٜ ىَْ  َّ يُْم إِلََ دَْ  ُٞ ٌَ دَْ  نَّ َ

بٌُثْ  ٌَ كك َٚ يٌ  ثن ٌْ َم هللّاُ قُ ُككٌدَيُم دِككأَنَّيُْم قَكك ٌَ كك ككُكْم  لَيَككوْ  *َّٙ َّْ يَيُككٌد  َٙ ِْ ككْ   َن ُ ككٌٌ  مِّ ُّ ًَ َؽككجءُدْم 

 ٌَ َِّ ْْوِ َع ِفكٌْم  َع َ ًَّ ُ ًٌم  ًَ ُْْكم دِكجْلُعْؤِمنَِْ   ٌ٘ َع َك ٌِّ َِ  بَكئِد *َمج َعنِضُّْم َفك كذِ ْْ ْث بَيُكْ  َف ٌْ لَّك ٌَ صَ

ِٓ ث إَِّٙ هللّاُ ٙ إِلَذوَ  ٌْ حُّ ثْلَ  ًَ  ٌَ ىُ ًَ ْ ُش  دَّ ٌَ ِْْو صَ ٌَ َع َ  )129 -124ثلضٌدز ْلَ ِ ِْم (ىُ

ِمْنيُم( ُؽٌث ِمْ  ِعنِوَن قَجلٌُث  ًَ ٌَ َْْأ َفضََّ إَِىث َم ضَِعُا إِلَ ْْ  ًُصٌُث ثْلِ ْ َم َمجَىث قَكجَ  آنِ ًكج  لِ َِّيّ َ مَّ  َّ

لَتَِأ ثلَِّيَّ  َٟذََا  ًْ ُ  ُ ثءىُْم  هللاَّ ٌَ ثصَّذَُ ٌث  َْى ًَ ثلَِّيّ َ  *َع ََ قُ ٌُدِِيْم  آصَكجىُْم ثْىضَوَ  ًَ ًَ ثَهىُْم ىًُوٍ  ٍَ ث  ًْ
 .17-16مقعو  )صَْيٌثىُمْ 

ًلٌ دجد مؾٌه ثلٚقذز ّ نِ ثلذٌدز ب عجىث  ٌٙ ثليٌي ع َ فٌمجد ّْو ثلذلقكجء  دكِ 

ٟجلخ ع ْو ثلْٚي منيج ًًٙ و دجلك ٌ ًدأنو بكِ ٝقٞكجؿ مك  نكجً ًغكم  نكو نكج  مكج 

 ىيث ثلوّ . ىٌ  دغٌ م  ٌٕم ثلٚقذز ًىٌ ثلنٌٚر ًلٌٙه مج قجمش قجةعز
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ًد و  د  ليَ ثلْٖل ص أ ثلييّ ز ثلْجمز دو  بِ ٌّه مج  ّعجه بٞكجة  م جًّكز مك  دضكخ 

ثٕفجهّظ عم عجه ًىوي د  ىيه ثلنٌثبجس ًثلضٌىجس دعج ني و ع  عذكو هللا دك   فعكو دك  

فنذ  قج  (ّألش  دِ مج صيٌ  بِ ع ِ ًم جًّز؟ بأٌٟ  عم قكج  ثع كم  د ع ْكج دكجد لكو 

وثء ب ضٔ  عوث ه لو عْذج ب م ّؾوًث ب عوًث إلكَ ًؽك  قكو فجًدكو بكأًٌٟه دغٌْ م  ثٕع

دْوث منيم ل  ِ بإٔجً إلَ مج ثمض يٌه لع جًّكز مك  بٞكجة  معكج ٙ  ٙك  لكو.. ًقكو ًًه 

بِ بٞجة  م جًّز  فجهّكظ دغْكٌر لكِْ بْيكج مكج ّٚكـ مك  نجفْكز ثّٗكنجه ًدكيلأ ؽكَي 

 .88إّقج  د  ًثىٌّز ًثلنْجةِ) ٗ

ثلٖكْل ًلكك  مك  فينكج  د نْكأ  إىث دكجد ثٕمكٌ دكيلأ ًىكٌ دكيلأ دجل  ك  ٕكٌث بْٞ ز 

 ب عجىث ٌّهس عور ٙ قجس م  ىيث ثلكضجح ثٕعؾٌدز دعج  ّعْضو بٞجة  م جًّز؟؟.

ًإىث دجد ثلِٖء دجلِٖء ّيدٌ بينجن ص كأ ثليٚكز ثلٖكيٌْر ّٙضٖكيجه ثلنْكجةِ ثلعقكوط 

ة٘ ثٗمجي ع ِ دك   دكِ ٟجلكخ) ثليُ ثؽضعا ع ْو  ى  ثلٖجي ثلؾي ز عنومج  لف (مٚج

ج؟؟  قكٌ  ٙ ًّألٌه لعكجىث لكم صؤلكف دضجدكج بكِ بٞكجة  م جًّكز بكٌه ديٌلكو (مكج  قكٌ  بْيك

بٞككٌدو ثليككٌي فضككَ ثلعككٌس!! ثن ككٌ مٚككجة٘ ثٗمككجي ع ككِ ل نْككجةِ     ٕككذا هللا دلنككو؟؟

ًثللٌّف  د ْٕننج ىدٌ (ٙ  ٕكذا هللا دلنكو) ًىكِ هعكٌر هعجىكج ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا 

ًآلو ع َ ىيث ثلٌفٔ ثلنيم ثليُ دجد ّأد  ًٙ ّٖذا دجعضذجًىكج مك  ثل ٞكجة  بكِ  ع ْو

 .87دضجدو ثٕعؾٌدز ٗ

عم نٌثٙ  قٌثءر مٌثب ز ثلْٖل ع  دنِ  مْز بْيٌ  (ًم  ن كٌ بكِ ّكٌْر م جًّكز د كو 

 د آلش إلْو ثلنٚبز ًد كو  د صنكجٍ  ثلقْك  ثلْكذ٠ عنيكج ًصأمك  ىكيه ثلْكٌْر دئنٚكجم 

ج ع ككَ إقجمككز ثّٗككٚي بككِ ٕكك جةٌه ًٕككٌثة و ًع ككَ ثصذككج  ثلْككنز ًؽككو ثلٌؽكك  فٌّٚكك

 .88ثلنذٌّز بِ مؾجٙس ثلقْجر ثلعنض  ز) ٗ

(بيٌ ٌّثعِ إقجمز ثلْنز بِ فْكجر ثلنكجُ بكِ ثٕمكًٌ د يكج  مكًٌ ثل كٌه ً مكًٌ ثّٕكٌر 

 .89ً مًٌ ثلؾعجعز) ٗ

 ِٓ أػظُ حىبَ اٌؼبٌُ!!
دذجه ًلك  مٌٙنج قًٌ  د ّن م ع ْو ديكيث إنو م جًّز د   دِ ّ ْجد ثلٖيٌْ دجد  آد ز ثٕ

ثلٌّجي فْظ ّيٌ  (ًثلقق  ننج إىث ن ٌنج إلَ م ْ ز ًفجدم مغ  م جًّكز دك   دكِ ّك ْجد 

نؾوه م   ع م فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل كو  ًثلقكعكز ًإنعكج نَلكش مٌصذضكو لعيجًنضكو 

نككو ثنقككٌم دعغكك  ععككٌ دكك  ثلنلككجح ًع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ بككِ مغجلْضيعككج ثلٌبْ ككز ًٕ

دجلقكم ع  ّكنز ثلنٚبكز ثلٌثٕكور مك  صكٌن ثلعْك عْ  ّنضكجًًد ٕن ْكيم  ً ثّكضنٚم 

 .93-92 فو م  غٌْ عٚذضو) ٗ

 اٌمطػبٚٞ ٠طز ػٍٝ اٌمطػبٚٞ!!
ًد ككو  د عككجط ثلٖككْل بككِ عككجلم ثل يكك  ًثلنيكك  بْككجهث هبجعككج عكك  دنككِ  مْككز مكك  مككٚ  

ّٕككٌه ًىككِ آًثء نجد ككز مكك  مٚككجهًصو ًٓثء ثلذككجفغْ  ًثلع كككٌّ  ل ضككجًّل ثٕمككٌُ ث

هًثّككضيم ل ضككجًّل درًثةككو ثلعَثؽْككز ثلض  ْيْككز ثليجةعككز ع ككَ دٌنككو (فؾككز هللا ع ككَ م يككو 

ًًدْ و بِ  ًٝو) دو  ّ ٌٛ لنج د ٜ ؽٌثةم ثدك  آد كز ثٕدذكجه مقكجًٙ صقٌّ يكج إلكَ 

 مؾٌه ىنجس ًٍٙس صعيْوث لعنقيم ٙكٌن ثلغ ٌثد فْظ قج :

و دجد ّنيم ع َ م جًّز  ًد ز  ْٕجء: قضجلو ع ْج ًقض و (ًقو ًًه ع  ثلقْ  ثلذٌُٚ  ن

فؾٌ د  عوُ ًثّض قجقو ٍّجه د   دْو ًمذجّ ضو لَّْو ثدنو ًنق  ما ثلقْ  بِ إنككجًه 
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ىيه ثٕمًٌ ثًٕد ز ًإد لم صك  د يج بِ هًؽز ًثفور بأمج قضجلو ع ْج بٚ ًّخ  نو دكجد 

و ع ْكو ثلٚكٚر ًثلْكٚي ل عكجً دجغْج ع ْكو ًقكو عذكش ىلكأ دجلقكوّظ ثلٚكقْـ ًىكٌ قٌلك

صيض ككأ ثل تككز ثلذجغْككز ًدككجد ثلككيُ قض ككو ىككٌ م جًّككز ًًؽجلككو.. قْكك  لٖككٌّـ ثليجٝككِ دككجد 

 .93م جًّز ف ْعج؟؟ قج  لِْ دق ْم م  ّ و ثلقق ًقجص  ع ْج) ٗ

 (ً مج قض  فؾٌ د  عوُ بنق  ٙ نيٌه ع ْو...).

ضو بييه ىكِ ثلضكِ فٌلكش ثلنٚبكز (ً مج  ميه ثلذْ ز لَّْو بِ فْجصو ًصًٌّغو ثلع أ ليًّ

ًٙ غككًٌ  د نيكك  ثلْككْو مقعكو ًٕككْو ًٝككج بككِ  ثّٗكٚمْز إلككَ دْككًٌّز  ً قْٚكٌّز..

دضجدو ثلٌفِ ثلعقعوُ ع   فو دذجً ع عكجء ثٕلعكجد  نكو قكج  لكذ ٜ ع عكجء ثلعْك عْ : 

إنو ّنذغِ لنج  د نيْم صعغجٙ م  ثليىخ لع جًّز بِ عجٙعضنج دٌلْ  ٕنو ىٌ ثلكيُ فكٌ  

 ككجي ثلقكككم ثّٗككٚمِ عكك  قجعوصككو ثلوّعيٌثْٟككز إلككَ عٚككذْز ثلغجلككخ ًلككٌٙ ىلككأ ل ككم ن

-94ثّٗٚي ثل جلم د و ًلكنج نقك  ثٕلعكجد ًّكجةٌ ٕك ٌح  ًًدكج عٌدكج ًمْك عْ ) ٗ

95. 

ٙو  ىلأ ثل جلم ثٕلعجنِ ًعؾذِ م  ثليٌٝجًُ ثليُ ًٌّه مغ  ىيه ثليٚز م  هًد 

خ ىكيه ثلٖكيجهر ثٕلعجنْكز ٝكو ّكْوه ًمكٌٙه  د ّيف ٕ ٌ ً ّو  ً صٌص و بٌثةٚو دْذ

م جًّز د   دِ ّ ْجد ًىِ ثلٖيجهر ثلضِ ص نِ ْٕتج ًثفوث ىٌ  د ثٕلعجد  هًدٌث ععكق 

د عكنيم ًبيعكٌث مكج عؾكَ ٌج دنكٌ  مْكز ًمك  ميكو ليكم ًثلعكوثب ثلكٌثًط ثلضِ  لقييكج دنك

ىذْز م  ىكيث ثلْٖل ً ٕذجىو ع  بيعو ًإهًثدو ًٙ هثعِ ع َ ثٟٗٚ  ٗقجمز نْنز ى

ثلضعغج  (ثل ؾك ) بكِ ق كخ دكٌلْ  ًّك ْنكج ص كأ ثلضعجعْك  ثلضكِ  قعنجىكج ليكيه ثٕٙكنجي بكِ 

ق ٌدنج ًثلضِ ّقٌٗ ىؤٙء ثلٌْٖك ثٗمذكجًّْ  ع كَ ؽٚةيكج ًإعكجهر ٟٚةيكج د عكج دكوث 

إِىْ ليم  د دٌّق ثلوؽ  ثٕمٌُ آمي بِ ثٙنل جء ( قَ  ًَ ٌْ بَْ نَكج بَك ًَ ًَ ًَ  ََمْينَج ِمْغَكجقَُكْم  ُكُم ثللُّكٌ

ْْنَجُدم ُمُيًْث َمج ٌِدٌُثْ  آصَ ْٕ
ُ ًَ ْْنَج  َٚ َع ًَ ِعْ نَج  َّ َعُ ٌْث قَجلٌُْث  ّْ ث ًَ ٍر  ٌَّ ٌِِىمْ  ثْلِ ْؾ َ  قُ ٌُدِِيمُ  بِِ دِيُ  دُِكْ 

َعج قُ ْ  َْ ْؤِمنِْ  دِْت ُدْم دِِو إَِّعجنُُكْم إِد ُدنضُْم مُّ ٌُ  .93 ) ثلذيٌرَ َّأُْم

ثلٖكْل ثلكيُ ّنذٌنكج دذكًٌه  عٚكجح ًفكِ مضذ كو  د  بيعيج ثٕلعجد ًعؾَ عك  بيعيكج

ثد  آد ز ثٕدذجه ىٌ م   فج  ثلوًلز ثّٗٚمْز م  هًلز هّعيٌثْٟز ٕكًًٌّز إلكَ هًلكز 

دًٌّْز قٌّْٚز ًما ىيث ٌّٚ ثلْٖل ع كَ ًٙك و دأنكو مك   ع كم فككجي ثل كجلم ً نكو 

نكجلٌث دٌدكز (ًِٝ هللا عنو!!) دجد ّضقٌٍ ثلْنز بِ دك  صٚكٌبجصو ً نكو مك  دكْ  مك  

 ثلٚقذز ً نو م  مٌْ ثليًٌد إلل ثلل. 

 اٌش١د ٚاإلذجبض١٠ٓ:
ًَُّ ثلٖكْل ع كَ مك  ًٙك يم دجٗمذكجًّْ  فْكظ ّ كٌم لنكج م نكَ ثلعٚكل ـ ديٌلكو 

(مٚل ـ  ٟ يو ع عجء ثلعْ عْ  ع َ ؽكجم ِ ثٕمذكجً ثلكيّ  ّكًًٌد منيكج مكج لكو ّكنو 

دع  ككم ثلٚككق ْْ  بككِ ًمككج لككِْ لككو ًمككج ّٚككـ ًمككج ٙ ّٚككـ هًد صعْْككَ بيككم  ٕككذو 

عٚككٌنج ثلككيّ  ّني ككٌد ثٕمذككجً مكك   ُ مٚككوً دككجد ًٙ ّضقككًٌد ثلوقككز ًثلٚككو  بككِ 

 .95مٚجهًىم د يج) ٗ

ثليّ  ّني ٌد  مذكجًث مك  هًد نيكو ًٙ ( ًٙفع ْو ٚو  ًّثلٌثقا  ننج ٙ نؾو نعٌىؽج 

م  ثلْٖل ن ْو ثليُ دضخ ىيث ثلكضجح ًغٌْه مك  هًد نيكو ًٙ صعقكْ٘ لعكج  )صعقْ٘

 ًًهه بْو م   مذجً ًآًثء ّنيٜ د ٞيج د ٞج!!. 
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ثٕمذجً بِ عٚكًٌ  ْ ) بيم ثلعؤًمٌد ًؽجم ٌثلقيْيِ لعٚل ـ (إمذجًّ  مج ثلع نَ

 . دعج َّعم ثلْٖلًٙ موفج ىمج دجلًًٌٞر ثّٗٚي ثًٕلَ ًىِ ٙ ص نِ 

هللا دكك  عْككجٓ ثليعككوثنِ ثلعنضككٌم  عذككو – 4494 :ّيككٌ  ثلككيىذِ بككِ مْككَثد ثٙعضككوث 

 دك  مقعكو دك  هللا عذكو – 4545 .... صكٌبَ ّكنز ععكجد ًمعْكْ  ًمجةكزذجًُ ٙكوً  م

ًُ. ع   دَ ىةخ، ًنقكٌه. مْكضًٌ. مكج ًعكق،  مذج ِ. مونثٕنٚجًُثليوثؿ  ععجًر د 

 فككككو . ٙككككع ِثلع ككككأ دكككك  قٌّككككخ ثٕ عذككككو – 5240 ...ًٙ ٝكككك ف، ًقكككك  مككككج ًًٍ

: لكم  . ًقكج  ثدك  م كْ ٙكع ِ ٙكوًقج   دٌ هثًه: ثٕ. ةعز ثلٚوًقْ مذجًّْ  ًثٕثٕ

    .ٍهُ: ٝ ْف ثلقوّظكيح. ًقج  ثّٕك  مع  ّ

يكؤٙء لًثلع نَ  د د عز ثٗمذجًُ لْْش هلْٚ ع َ قوؿ ًٙ ىي ًٙ فضَ ع َ ًٙف 

جًّْ  دأنيم دجلٚق ْْ  ثلع جٌّٙ  ثليّ  ٌٍّ ثلْٖل  ٙ مٚكوثقْز ليكم ًغكم  د ثٗمذ

م  د منككجدٌىم ثل ٞككجةْز ًثلًٌقْككز ثلكغْككٌ مككنيم ثٓد ىككم مكك  ثٗمككٌثد ثلعْكك عْ  ًًغكك

 .  !!ُمْنٌر م   ؽ  ثلوعجّز لو

) ىككِ منذككٌ ثلٖككْل = ثلٚككق ْْ  لْْككش م جًقككز دذككٌٍ  د صكككٌد نيجدككز (ثٗمذككجًّْ 

 ثلع ٞ  ثليُ ّل ق منو د عجصو ثلنجًّز ًملذو ثلقعجّْز؟!.

 ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ؼف١بْ: ذبِػ اٌرٍفبء اٌطاشس٠ٓ!!.

جلٚكًٌر ثلْكْتز ثلضكِ ٙكًٌىج ثلكغْكًٌد ًىكيث مكج ؽ ك  ّيٌ  ثلْٖل (لم ّكك  م جًّكز د

ًؽٚ بِ ًٍد ثد  م وًد فكْم ثلعؤًمْ  ًمؤّكِ ع كم ثٙؽضعكج  ّيكٌ  بكِ صجًّنكو 

"ًقو دجد ّنذغِ  د ص قق هًلكز م جًّكز  ً مذكجًه دوًلكز ثلن  كجء ً مذكجًىم بيكٌ صكجلْيم 

 .98بِ ثل ٞ  ًثل وثلز ًثلٚقذز) ٗ

مٌثب ضو لم ّنِ  د ّذٌا ثلٌلْو د  َّّو ثل جّق دكٌثءر ًقذ   د ّنيِ  بٌدجصٌ دنِ  مْز 

 .101 مٌٍ مٖككج بْعج نْخ إلْو م  ثصيجمجس دجلك ٌ ًثلَنوقز. ٗ 

ًإىث دككجد ثلٖككْل قككجهًث ع ككَ ثٙهعككجء دذككٌثءر ثدكك  آد ككز ثٕدذككجه ًثٙهعككجء ع ككَ دكك  مكك  

ر ثلٌلْكو بٞقٌث ىلأ ثلن جي ثًٗىكجدِ ثٕمكٌُ ثل كجؽٌ دجلككيح ًثٙبضكٌثء بكجليٌ  دذكٌثء

ثل جّق معج ًؽو إلْكو مك  ثصيجمكجس لك  ّ قكق دجلقيْيكز  ً دجلٚكو   ً دكجليْم ثّٗكٚمْز 

ًفضَ ثليْم ثٗنْجنْز ًٌٝث  دغٌ معكج  لقيكو ديكج صذٌةكز ً ُ ثلك كٌ ًثلٞكٚ  م جًّكز 

د   دِ ّ ْجد ًل   ثلْٖل  ًثه  د ٌّؽو ًّجلز صأّْكو ًمكؤثًٍر لكك  ثللغكجر ًثلؾذكجدٌر 

ًٛ دأد ّ   كٌث مكج ّق كٌ ليكم ًدك  مكج ىكٌ مل كٌح مكنيم  د ّيضعكٌث ًثلع ْوّ  بِ ثٕ

دأؽيَر ثلوعجّز ًثلضٞ ْ  ًٌْٕك ثلعٌْٞر بيكم قكجهًًد ع كَ  د ّ  يكٌث دألْكنضيم دك  

 ص أ ثلنلجّج ًثلؾٌثةم ًلٌ دجنش م ء ثًٕٛ!!.

 ًدأنو  ًثه  د ّيٌ  لِْ د و ثلوبج  ع  م جًّز ًَّّو ىنخ!!.

 اٌمطػبٚٞ ِؤضذب!!.
ز ثًٕلَ ّضٌىم ثليجًا  نو ّكْيٌ  دضجدكج بكِ ب ْك ز ثلضكجًّل ًًدعكج  ًفكَ ثل نكٌثد ل ٌى 

ديلأ إٙ  نو ًد و ثليٌثءر ثلعضأنْز ًل  نيٌ  ثل جهلز دعج ّيوي ثلْٖل هثةعج ًٓثةكو ّكنٌٍ 

دٌٌٝؿ  د ثلْٖل ؽعكا د كٜ ثًٓثء ثلضكِ ىجؽعكش ًص كأ ثلضكِ  ّكوس عكم قكجي دضكٌؽْـ 

 ثليُ ٌّثه هثةعج ىٌ ثلقو ثل ٚ  دْ  ثلؾو ًثليَ .ثًٓثء ثلعؤّور دٌ ّو ًىٌثه 

ًع َ ّذْ  ثلعغج  بئد ىؤٙء ثلكضجح ًثلع كٌّ  ثليّ  قجي مٌٙنج دضْك ْو آًثءىكم مكنيم 

مكك  قككجي دوًثّككز مْككجً قٞككْز مكك  ثليٞككجّج مغكك  ّككْو قلككخ ثلككيُ هًُ قٞككْز ثل وثلككز 



 57 

مك  هًُ سكجىٌر  ثٙؽضعجعْز بِ ثّٗٚي ًصنجًليج م  مٚ  مْجًىج ثلضجًّنِ ًمكنيم

ثّٙككضذوثه ثلْْجّككِ مغكك  ثلٖككْل ثلغَثلككِ ًمككنيم مكك  قككوي لنككج ً ّككز لضككجًّل مٌف ككز مكك  

 -ثلعٌثفكك  مغكك  ثلككودضًٌ ٟككو فْككْ  ثلككيُ دضككخ عكك  (ع ككِ ًدنككٌه) ً(ثل ضنككز ًثلكذككٌٍ

عغعجد د  ع كجد) ًدجلضكجلِ بيكو ٙكوًس آًث ىكم مك  مكٚ  ص كأ ثلوًثّكجس ّكٌثء ص كأ 

 ج  ً مٌف ز م  ثلعٌثف ... بعجىث قوي ثلْٖل لنج؟؟.ثلضِ غلش صلًٌ قْٞز م  ثليٞجّ

ثلؾٌثح ٙ ِٕء ٌٍّ ٕ جً غٌْ م    ىكٌ (ٙ ٙكٌس ّ  كٌ بكٌ  ٙكٌس ثليٌٝكجًُ 

ًٙ ً ُ ّغ ككخ ً ّككو) بيككٌ معغكك  ثلضْككجً ثّٗككٚمِ ثلع ضككو  ًمعغكك  ثٗمككٌثد ًمعغكك  

 ثلٚقٌر ًمعغ  فكٌمز قلٌ بٞٚ ع   نو ًدْ  هللا بِ ثًٕٛ.

ثلٖكِء بكِ صكٌؽْـ ً ّكو ع كَ ىكؤٙء عكوث ص كأ ثل ذكجًثس ثلذٚغْكز  إلَ  ُ ِٕء ثّضنو

 ثلؾٌبجء؟؟.

ثلؾٌثح ٙ ِٕء ّكٌٍ ص كأ ثلًٌثّكجس ثلعنضيكجر مك  دضكخ ثٕفجهّكظ ًثلعؾضكَ ر عك   ُ 

ّْج  صكجًّنِ ّعكك  لنكج مك  مٚلكو  د نلعكت  إلكَ ٙكقضيج ًثلضكِ صعغك  ىكِ ثٕمكٌٍ 

 مِ دجلقوّو ًثلنجً.ًؽيز ن ٌ ثلعوًّز ثلغجلذز ع َ بٞجء ثل ي  ثّٗٚ

إنو نعٌىػ لع  ًٙ يم ثٗمجي ع ِ ع ْو ثلْٚي بِ إفوٍ ملذو ثلضِ قجليج ًدأنو 

  ّ ْٔ دْ   سيٌنج:

 َّْ ِو ثَل ْٚ ٌٌ َعْ  قَ ٌَ َؽجةِ ِو بَيُ ِْ ُ إِلََ نَْ  َد َوُ هللَاَّ ًَ ُؽٌ   ًَ ُؽَِٚد  ًَ  ِ َٜ ثَْلَنَٚةِِق إِلََ هللَاَّ ذِِْ  إدَّ  َْدَغ

ُغٌٌم دِكَ  ْٖ ًَ َم ُِ َمْ  َدجَد َِٚي دِْوَعٍز  ج ٌّ َعْ  ىَْو َٝ ٌَ بِْضنَزٌ لَِعِ  ثِْبضَضََ  دِِو  َٚلٍَز بَيُ َٝ ُهَعجِء 

ِٞ ٌّ لَِعِ   ًَ قَْذ َوُ ُم جٌ  َملَجَّج غَ ثِْقضََوٍ دِِو بِِ َفَْجصِِو  بَجصِِو َفعَّ ًَ ْىٌ  دَِنِلْتَضِِو دَْ َو  ًَ ِه  ٌِ ْْ

ٌا ًَ  ِٝ َٔ َؽْيًٚ ُمٌ ُؽٌ  قََع ِٓ ثَْل ِْضنَِز َعٍم دَِعج بِِ َعْيِو ًَ ًٌّ بِِ  َْغذَج ِز َغج ُمَّ ْٕ بِِ ُؽيَّجِ  ثَ

جهُ  عَّ َّ ًَ ثَْليُْونَِز قَْو  ُِ َعجلِعجً  ذَجهُ ثَلنَّج ْٕ َِ دِوِ  َ ْْ ج  ,لَ ٌٌ ِمعَّ ْْ ٌَ ِمْ  َؽْعِا َمج قَ َّ ِمْنوُ َم ضَْكغَ ّْ ٌَ بَج دَكَّ

ٌَ َفضََّ إِىَ  ٍ ِمْ  َمجءٍ َدغُ ٌَ صَ ًْ ًَ  ث ثِ ْجً آِؽٍ   ِٝ ُِ قَج َْْ  ثَلنَّج َِ دَ ٌِ َٟجةٍِ  َؽ َ ْْ ََ ِمْ  َغ ثِْدضَنَ

عًّج  ًَ ٌثً  ْٖ لَْش دِِو إِْفَوٍ ثَْلُعْذيََعجِس ىََّْأَ لَيَج َف ََ ٌِِه بَئِْد نَ ْْ َِ َع ََ َغ ِ٘ َمج ثِْلضَذَ جِمنجً لِضَْن ِْ َٝ
 ُّٖ ِِ ثَل ٌَ ِمْ  لَْذ ْ ِِّو عُمَّ قَلََا دِِو بَيُ ًَ جَح  َْي ِمْ   َٙ َ  ًُِ َؼ ثَْلَ ْنَكذٌُِس َٙ َّْو ْْ ذُيَجِس بِِ ِمْغِ  نَ

جَح َمجمَ  َٙ ًَ   َْملَأَ بَئِْد  َ جَح َؽجِىٌ   َْد َُّكٌَد قَْو  َْملَأَ  َٙ َؽج  َْد َُّكٌَد قَْو  َ ًَ إِْد  َْملَأَ 

َّٜ َع ََ ثَْلِ ْ ِم دِ  ثٍس لَْم ََّ  ٌَ َٖ جُح َع دَّ ًَ  ٍٓ ًٍِ َمذَّجُٟ َؽيَجٍَٙس َعج ٍا ُّْي ِٟ ٍُ قَج ٌْ ِٞ
ـِ  ّ ٌِّ ثَء ثَل ًَ ثَّجِس إِْى ًَ ٌِّ ِْم َٙ َم َِ ثَل ِٖ ًَ  ثَْليَ ِ دِئِ ٌء  ًَ هللَاَّ ِْْو  َه َع َ ًَ ًَ ًِ َمج  َوث ٌَ  َْىٌ  لَِعج ْٙ َٙ ىُ

ُخ ثَْلِ ْ َم بِ  َْ ِْْو َٙ َّْق َٛ إِلَ ٌِّ ِْ بُ َٕ  ِ  ًَ هُ  ٌَ ج  َْنَك ثِء َمجٍء ِمعَّ ًَ ًَ ٍ  َدَّ ِمْ   ٌَ ِمْنوُ َمْيىَذجً  دَ َذَ  َٙ َّ

 ًَ ِه  ٌِ ْْ ُك ِمْ  لَِغ ٌُ ْٚ ِو صَ ِْ ٌٌ ثِْدضَضََم دِِو لَِعج َّْ  َُم ِمْ  َؽْيِ  نَْ  ِْْو  َْم جةِِو إِْد  َْس ََم َع َ َٞ ًِ قَ ٌْ َؽ

 ًَ َمجُء  ُكٌ ِمْ  مَ ثَلوِّ ْٕ َ  ِ ًُِّظ إِلََ هللَاَّ ث ٌَ ًَ صَِ ؼُّ ِمْنوُ ثَْلَع ٌَُٖد ُؽيَّجًٙ  ْ َِّ ٌٍ َٖ  ْ َّ ً َّٙٚ ُٝ ُعٌصٌَُد 

ًُ ِمَ  ثَْلِكضَجِح إِ  ٌَ ْ َ زٌ  َْد ِّ َِ بِِْيْم  ْْ ًَ لَ صِِو  ًَ َِ َفقَّ صَِٚ ًَ َٙ َىث صُ ِ ْْ جً  ْ َ زٌ  َْن َُق دَ ِّ َٙ  َْغ ََ عََعنجً  

ًَ ِمَ  ثَْلِكضَجِح إِ  ِ ِو  ِٝ ث ٌَ َم َعْ  َم ٌِّ ًَ  َٙ ِعْنَوىُمْ َىث ُف ًِم  ٌُ ٌُ ِمَ  ثَْلَعْ  ُم ِمَ  َٙ  َ  َْنَك ٌَ ْع

 ٌِ   نيؼ ثلذٚغز. 17. ملذز ثَْلُعْنَك

 

 اٌّؤ٠سْٚ!!
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ع ككَ ٌّٟيككز ع  ذنككج ثل ٌدككِ ثل ٌّككق (ع جلككز) ثلككيُ ٕككيو لككو ىنذككو ثّضٖككيو ٕككْننج ع ككَ 

ثلضِ صقجً  ثلؾعا دْ  ثلقق ًثلذجٟك  ًثلٖكٌ  ًثلغكٌح ثلض  ْيْز ٙقز آًثةو ثلضٌبْيْز 

بأر ليم ع َ دْ يم ثلعكوثةـ لذنكِ  مْكز دعؾعٌعز م  ثلعؤّوّ  ثليّ  دج  ليم ثلعوثةـ مكج

بِ مقجًلز لضذٌةضيم ععٚ دجلْْجّكز ثلضكِ صقكوط عنيكج  فعكو دك  فنذك  ًثلضكِ ثعضعكوىج 

ثٕمٌٌّد ثليوثمَ م   ؽ  مقجًدز  ى  ثلذْش عنومج ّألو ثدنو ع  ثٗمجي ع ِ دك   دكِ 

 جّكخ لكو ٟجلخ بيج  (مج  قٌ  بِ ًؽ  دجد لو ثلكغْكٌ مك  ثٕعكوثء ثلكيّ  بضٖكٌث عك  م

 ب م ّؾوًث ب عوًث إلَ م  فجًدو ًقجمٌث دٌب يم ع َ ثٕعنج )  ً دعج قج !!.

لككيث نككٌٍ ثلٖككْل ّْضٖككيو دككجد  م ككوًد ًّككٌٍ بْككو (فكككْم ثلعككؤًمْ  ًمؤّككِ ع ككم 

عم ّْضٖيو دجليجِٝ ثدك  ثل ٌدكِ ًدضجدكو (ثل ٌثٙكم مك   237ًٗ  98ثٙؽضعج ) ٗ

ٌه ٙكجفخ ثلعٚكن جس ثلضكِ ىثعكش ثليٌثٙم) ًّٚ و (دجٗمجي ً ُ ثلعجلكْكز بكِ عٚك

 .98ًليْش ثليذٌ ) ٗ

ل ٌى ز ثًٕلَ ًدْذخ دغٌر صٌهّو ثلْٖل لذْجنجس ثلٖؾخ ًثّٙضنكجً لعقكجًٙس صٖكٌّو 

( دككٌثً دنككِ  مْككز ًدنككِ ثل ذككجُ) ًثّككضنجهه ثلعضٌثٙكك  ع ككَ مكك  ّٚكك يم هثةعككج دككأع م 

نْكز ثلع جٙكٌر ثلٚ جس مغ  ثد  ثل ٌدِ ًثد  م وًد بٞٚ عك   دكٌث  ثلوعجّكز ثٗمٌث

ّعكك  ل يككجًا ثلكككٌّم  د ّضككٌىم  د لككوٍ ىككؤٙء ثٕعككٚي صجًّنككج منض  ككج عكك  ىثن ثلككيُ 

ًٌّّو ثللذٌُ ًثلعْ ٌهُ ًثلعوثةنِ ًثد  عذو ثلذٌ ًثدك  عذكو ًدكو ًثدك  قضْذكز ًلكك  

ًد و  د ّل ا ثلعٌء ع َ مج دضذو ىكؤٙء ثلْكجهر ٙ ّكٌٍ ؽوّكوث ع كَ ثٟٗكٚ  مك   ُ 

 بِكِ َعكْنيُمْ  َؽكجَهْلضُمْ  ىَكذُؤٙء ىَج َنضُمْ ٙعضيثً ًثلضنٚ  ع َ ٌّٟيز (نٌ  ٌٍّ مقجًٙس ث

َي ثْليَِْجَمِز  َي ثْلَقَْجرِ  ٌْ ْنَْج بََع  َُّؾجِهُ  هللّاَ َعْنيُْم َّ ِدًْٚ  مَّ  ثلوُّ ًَ ِْْيْم   109) ثلنْجء َُّكٌُد َع َ

 اثٓ اٌؼطثٟ ّٔٛشعب
مٌثب ضو عك  دنكِ  مْكز ًىكٌ نعكٌىػ إنو ًثفو مع  ثًصكَ ع ْيم ْٕننج ثليٌٝجًُ بِ 

دضجدكو بِ م  قٌثٙم ل ض جىز ًثٙمضٚ  ثل ي ِ ًثّعا م ِ د ٜ مج ّيٌلو ثد  ثل ٌدِ 

   : ٌثٙمثلعْعَ ًًٍث ًديضجنج دجل

( مج ًؽٌه ثلقٌح دْنيم "دْ  ثٗمجي ع كِ ًم جًّكز" بع  كٌي قل كج ً مكج ثلٚكٌثح بْكو 

ز ثللجلككخ ل يجٝككِ ٙ صٌؽككخ  د بعككا ع ككِ ٕد ثللجلككخ ل ككوي ٙ ّٚككـ  د ّقكككم ًصيعكك

ّنٌػ ع ْو.. ًلت  ثصيم ع ِ ديض  عغعكجد "؟؟!!" ب كِْ بكِ ثلعوّنكز  فكو مك   ٙكقجح 

ثلنذككِ ٗ إٙ ًىككٌ مككضيم دككو  ً قكك  م  ككٌي قل ككج  نككو قض ككو ٕد  لككف ًؽكك  ؽككجءًث ليضكك  

عغعجد ٙ ّغ ذٌد  ًد ْ   ل ج ًىخ  د ع ْج ًٟ قز ًثلَدٌْ صٞجبًٌث ع َ قضك  عغعكجد 

 .169-168لٚقجدز م  ثلعيجؽٌّ  مجىث ٙن ٌث دجلي ٌه ع  نٌٚصو) ٗ بذجقِ ث

ىككٌ مقجًلضككو  زىككج صثٕدغككٌ ثلنعككٌىػ ثلغككجنِ ل عنلككق ثلضجبككو ثلككيُ ثعضعككوه ىككيث ثلعن ككٌ  

ثٙعضيثً لع جًّز م  قض و فؾٌ د  عوُ فْظ ّيٌ  (قو ع عنج قض  فؾٌ د  عكوُ د نكج 

د قْك  ثٕٙك  قض كو س عكج إٙ إىث عذكش بذ ٞنج ّيٌ  قض و س عكج ًقجةك  ّيكٌ  قض كو فيكج بكئ

ع ْككو مككج ٌّؽككخ قض ككو ق نككج ثٕٙكك   د قضكك  ثٗمككجي دككجلقق بعكك  ثهعككَ  نككو دككجل  م ب  ْككو 

ثلولْ ؟؟!! ًلٌ دجد س عج مقٞج لعج ديِ دْش إٙ ًل   بْو م جًّز ًىكيه موّنكز ثلْكٚي 

 مكضككٌح ع ككَ  دككٌثح مْككجؽوىج "مْككٌ ثلنككجُ د ككو ًّككٌ  هللا ٗ  دككٌ دكككٌ عككم ععككٌ عككم

 .219ٗ). جًّز مج  ثلعؤمنْ  ًِٝ هللا عنيمعغعجد عم ع ِ عم م 
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 ُ  د م  فق م   ّعجه ثد  ثل ٌدِ دجٗمجي  د ّيض  م  ّق ٌ لو مك  ثلذٖكٌ ّكٌثء بكِ 

  كك  ثٓد فٌدككو ع ككَ إمككجي ثلقككق مكك  آ  مقعككو  ً ع ككَ ٕككْ ضو مكك  د ككوه (صعجمككج دعككج ّ

ععكج ّ  ك ) ًٙ ّل كخ منكو دْنكز  إمجي ثد  ثل ٌدكِ (ٙ ّْكأ  م جًّزإمجمنج ثلًَقجًُ) ً

ًٙ مقجدعككز ًٙ إقجمككز هلْكك  ًٙ دٌىككجد ع ككَ ٙككٌثح  فكجمككو دجٗعككوثي ّككٌثء دجنككش 

ؽعجعْز  ً بٌهّز د  ّل كخ ثلكولْ  مك  ىًُ ثليضْك  بٞكٚ عك  ععك  ثلٌٙجٙكز ًععك  

ثلك   ًمٚجًّف ثلؾنجٍر بِ فْ   د ثلٞكقْز هبك  بكِ ميذكٌر ؽعجعْكز مك  هًد د ك  

   ًثدم هللا مكًٌىج بِ عي  لوّكم!!.ًٙ فضَ ؽنجٍر ًٙ

 لْْش ىيه  ىِ ثلض جىكز ًثّٙكضغ ج  عنكومج ّيكٌ  لنكج ثلٖكْل ثليٌٝكجًُ  د ثلضكجًّل ٙ 

ّؤمككي مكك  ٙككجفخ ثٕغككجنِ  دككِ ثل ككٌػ ثٕٙكك يجنِ ٕنككو ٕككْ ِ دْنعككج صؤمككي ثلقكعككز 

 ًثلعنلق م  ثد  ثل ٌدِ سيٌْ ثليض ز ًثلعؾٌمْ ؟؟!!.

جنِ عنككومج  لككف دضككجح ثٕغككجنِ ثلككيُ ؽعككا بْككو  مذككجً بيكك   ؽككٌي  دككٌ ثل ككٌػ ثٕٙكك ي

عض ككب ديككم قٚككًٌ فكككجي ثلعلككٌدْ  ًثلع قنككْ  ًثلؾككٌثًُ ثلككيّ  ثمككضٖس ًمككج ٍثلككش ص

 .إلَ فكجي ؽٌَّر ثل ٌح ًثلؾٌَّر ثل ٞجةْز؟؟!! ثل ٌح م  لود

دْف  ٙذـ  دكٌ ثل كٌػ ثٕٙك يجنِ ٙكجفخ ثٕغكجنِ ًٙكجفخ ميجصك  ثللكجلذْْ  دكيثدج 

 ِ دْنعج ّيٌ  عنو ثليىذِ بِ مَْثد ثٙعضوث  مج ّ ِ:لعؾٌه  نو ْٕ 

. ٕكْ ِ ِغكجن، ٙجفخ دضجح ثٕ(نْذج) ُمٌٙذيجنِ ثٕع َ د  ثلقْْ   دٌ ثل ٌػ ثٕ

لٖك ٌ ًثلغنكجء ًث جً ً ّجي ثلنجُمذ. دجد إلْو ثلعنضيَ بِ م ٌبز ثًُٕىيث نجهً بِ  مٌ

كضكخ ، بععجةكزفوًه ثلغٚ . ًدجد ٟ ذو بِأعجؽْخ دقوعنج ً مذٌنجدًثلعقجٌٝثس، ّأصِ 

ًدكجد  دكٌ ثلقْك   ُقكج  ثل  كٌ. مجٙ ٌّٙف دغٌر فضَ ليو ثصيم. ًثل جىٌ  نو ٙكوً 

   .ٙذيجنِلم ّك   فو  ًعق م   دِ ثل ٌػ ثٕ: ّيٌ  ِثلذض

مضَ  ٙذقش ع ٌي ثلقوّظ ًمٚجةٌ ثلنجُ م  يز ع َ ثنضعجةيم ثلعيىذِ ًلعجىث  ٙكذـ 

ًدكككيثدج بكككِ فكككْ   د  نٚكككجً ثليض كككز ثٕمكككٌّْ  ثلٖككْ ِ ثلعكككٌثلِ ٕىككك  ثلذْكككش مؾٌمكككج 

 ًثلٚوثمْْ  ىم عنٌثد ثلٚو  ًًمَ لك  ٌٕم ًبْٞ ز؟!.

 مج لكم دْف صقكعٌد؟؟!!.

 اثٓ ذٍسْٚ
إنو ًثفو م  ًعكجس ثلْكْٟٚ  مك   ٙكقجح ثلضجد ْكز ثلعع ٌدْكز ل وًلكز ثلذٌقٌقْكز ثلضكِ 

 فكعش ثلذٚه ثلعٌّٚز بِ ثليٌد ثلغجم  ثليؾٌُ.

  م ككوًد بضٌؽككا إلككَ مككج نْككخ إلْككو مكك  (صأّككِْ ع ككم ثٙؽضعككج   مككج ّككذخ ٕككيٌر ثدكك

ًن ٌّككز ثلقٞككجًر ًثل عككٌثد) فْككظ ٙككو  ثلؾي ككز ًثلذْككلجء  د ثدكك  م ككوًد ىككٌ 

 ٙجفخ ثلقق ثلقٌُٚ بِ ىيث ثٙمضٌث . 

 بعج ىٌ موٍ ٙقز ىيث ثٙهعجء؟؟

ومج ثلٌثقا ًثلذقظ ثل  عِ ّيٌ   د ثلْجدق فؾز ع َ ثلٚفق ً د ثلكجصخ  ً ثلع كٌ عنك

ّضقوط ع  مؾعٌعز م  ثٕبكجً ًّنْكذيج إلكَ ن ْكو عكم ّغذكش د كو ىلكأ  د دكيثح مكو  

 بئنو ّْعَ لٚج ّجًقج ًٙ مٚوثقْز لو.

ثهعَ ثد  م وًد لن ْو دٌثءر ثمضٌث  ع م ثٙؽضعج  ًن ٌّز ثل عكٌثد عكم صذكْ  لنكج  نكو 

ْكذو إلكَ ل٘ ًّجً  ً نو ثقضذِ دٚي ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ م  عيو ثٕٕكضٌ عكم ن

 ن ْو.
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 مج ثلْذخ بكِ ثنلكٚء  ديًدضكو ع كَ ثلعْك عْ  ًغْكٌ ثلعْك عْ  بيكٌ ثعضعجهنكج لن ٌّكز 

 ثلغيجبز ثل يْلز ًلِْ ثلغيجبز ثْٕٙ ز.

ثلغيجبز ثل يْلز ٙ  ح ليج ًٙ  ي ًٙ نْخ فْظ ّْضلْا د  مك   ًثه  د ّكوعِ ثمضكٌث  

ش ثٕمْكٌ ٍمجنكو ٓس دعكج لكم مج ّٖجء م  ثلن ٌّجس ًثٕبكجً ًثب ج ٕ جً (إنِ ًإد دن

ّأس دو ثًٕثة ) ًىكيث ىلأ ثلٖكِء ثلعْكعَ دكجد  م كوًد ثلكيُ ّكَعم ثليٌٝكجًُ  نكو 

فكْم ثلعؤًمْ  دْنعج ّٖيو لو صجًّنكو  نكو مكؤًك عكجهُ ؽعكا مكج صْْكٌ لكو مك   مذكجً 

 ثل ؾم ًثل ٌح ًثلينو ًدجدْضجد. 

ج موّنكز ثل  كم ًع كِ دجديكج) ًعنومج ّيكٌ  لنكج ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م ( نك

بجلٌثؽككخ ّقككضم ع ْنككج  د نٌثؽككا مغكك  ىككيه ثٙهعككجءثس ع ككَ ثٕٙكك  ثل  عككِ ثلعككوًد 

 ًثلغجدش عنونج.

م  ثلنجفْز ثلٌثق ْز ًثلضجًّنْز بئد ثٙنضْجح ثل  عكِ ًثلع ٌبكِ ٕةعكز  ىك  ثلذْكش ىكٌ 

ؽخ بككِ عككٌم ًًؽككوثد ىككيه ثٕمككز ثلعنض ككز عي ْككج ًثلعنقٌبككز  مٚقْككج ؽٌّعككز صْككضٌ

ثلضك ٌْ ًثٗعوثي ًثلْخ ًثل    معج ّعـ ٕنجُ ع َ ٕجد ز ثد  م وًد مع  ًٙك ضيم 

بككْكم  سب عككج ثمضككجً هللا لنذْككو هثً  نذْجةككو ًمككأًٍ  ٙكك ْجةو سيككٌثلَىككٌثء بككِ ملذضيككج (

ثلوّ  ًنلق دجسم ثلغجًّ  ًنذذ مجم  ثٕق ّْ  ًىكوً بنْكق  حفْْكز ثلن ج  ًّع  ؽ ذج

ً ٟ كا ثلٖككْلجد ً ّكو مكك  مغكٌٍه ىجص ككجً دككم بأل ككجدم  بنلككٌ بكِ عٌٙككجصكم ثلعذل كْ 

ر بْو مٚف ْ  ٌّ ) دجلذًٌٍ ًثهعكجء ثلْكذق ًثل  كم ًثلع ٌبكز مك  لوعٌصو مْضؾْذْ  ًل غ

هًد  د ّؾٌ   فو فضَ ع َ ثليٌ  دأد مج نْذو ىيث ثلْجً  ثلكذٌْ لن ْو ىٌ مك  دكٚي 

 مٌلَ ثلعضيْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ ّٚي هللا ع ْو.

 ىلأ ثلذقظ ثليُ دضذنجه ع  ىلأ ثلعًًَ ثلكذٌْ. ًثقٌ  م ِ

 ً٘ حمب أْ اثٓ ذٍسْٚ ٘ٛ )أٚي ِٓ حبٚي ط١بغخ ٔظط٠خ األِٓ اٌمِٟٛ اٌؼطثٟ(؟؟.

ّكذضعذٌ  14ثّضٌق نِ مج دضذو ثلودضًٌ فعَر عجمٌ بِ ؽٌّور ثليجىٌر ثلٚجهًر دضجًّل 

ثلعض  يكز  صقش ىيث ثل نٌثد بِ ن ِ ثلٌقكش ثلكيُ دنكش  بككٌ بكِ ص كأ ثٕفكجؽِ 2004

 دجلْْو ثد  م وًد ًمج ّنْخ إلْو م   ّجٌْٟ ًدٌثمجس بجقش ثلٌٙف ًثلنْج .

ًثٝككا ع ككم ثٙؽضعككج  ع ككَ  ّْككو ثلقوّغككز ًلككم (ّكك ٌٍ ٕككٌم)  بيككٌ مكك  ًؽيككز ن ككٌ

عًٌر ٟجة ز م  ثل  كٌي ًثلع ٌبكز  لوّوًقو صؾع ش  فو فضَ ثٓد صيٌّذج ّْذيو إلَ ىلأ 

 ذكز ثٗنضٌنش).(مؾ ز ثلع  م ٕ دنٌثفْيج ثلعنض  ز

صؾْو  ثد  م وًدميومز ) بٌٍْ  د (1404 مج عٚء ثلذٌٍّوُ (ثل ْلجٟ مقٌي 

 نوقٚخ ثلْذق بِ ىيث ثلعْوثد ٕ قو فجٍ ٙجفذيج ً د ب ْ ز ً ِّ ع م ثٙؽضعج 

 ن ٌثً ً ل ذجفغْ  ثليُ  صٌث م  د وه ثللٌّققجي دٌٝا  ِّ ًقٌثعو ىيث ثل  م، ًميّو 

بيو دجد مٌٝا إعؾجح ًصيوٌّ ثلؾعْا بِ  ٙجةذزمنيؾْز لعج  دوعو ثد  م وًد م  

نضْؾز صيًقيم ثٕلعجد  ع َ إعؾجح  ّٞجثّضقٌى  دعج ص أ ثلقيذز ثلضِ عجٌٙىج

ثلضِ قجي ديج  ثلضٌؽعزلًٌعز  ّ ٌدو ًععق ص كٌْه ًثّضٌعذٌث ىلأ م  مٚ  

ثبجصيم ع عجء  ًًًدج ًبّٚ ضيج إعؾجديم ًثعضٌ ّنفِ  دعج لم "ىجمجً بٌد"ثلعْضٌٖ  

  ).ثلعغٌدِدض ٌ  ىيث ثل ْ ٌْم ثل ٌدِ 
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ثلعْضٌٖ  لْ ِ قج  عنو  دٚ منجٍ .. عذيًٌُىٌ  ّٞج م  ًؽيز ن ٌ ثلعذيًٌّ  دو 

ٙ جس ثل ذيٌّز عنو ٙجفخ ثلعيومز صضؾ َ بِ دٌنو  فٌٍ قٚخ  إد" :دًٌبنْج 

لو  بِ مؾجٙس ثلع جًم ثٗنْجنْز معج ؽ  و بِ مْجً ّغٌْ نَعز ثلع جٌّٙ  ثلْذق

مْجً فوه بْو لن ْو مكجنضو ثلنجٙز ثلعٌمٌقز بِ مٚجم ثل  عجء  ثلعؤًمْ م  

بِ ب  ثلضجًّل ص كِ ن ٌر مل يز  ىّ ضو ٗهًثن فيْيضو ثلن ْز  منيؾْضوىلأ  د 

ثلٌقش ثليُ ثًصيَ بْو ثل كٌ ثلن وًنِ إلَ مْضٌٍ عج  بِ ب ْ ز  ًبًِم نجه ثلذ ْو 

مغج  ثللذٌُ ًثلعْ ٌهُ ًثد  ثٕعٌْ ًغٌْىم   ثلعؤًمْ عكف د ٜ دْنعج ثلضجًّل 

بِ  ضعًَْىكيث ّضؾ َ ثلا ّؾ  ل قٌثهط ًثلٌقجة  نوع َ هًثّز ثلضجًّل ع َ  ّجُ 

لو ٙ ز ؽٌىٌّز دأععج  ثلذٌٖ  جثلضجًّل مٌٌٝع ثعضذٌ ثٙؽضيجه ثلن وًنِ ثليُ

 . )ًثؽضعجعجصيم فْجصيمًنٖجٟجصيم ً ًٝجعيم ً فٌثليم بِ 

بِ ثلضجًّل دضجدجً ً دوُّش بْو ًٕلْز ثلوً   بأنٖأسُ " وؿ ن ْو قجةٚبْع ثد  م وًد مج 

ً ّذجدجً ًّ كش بِ صٌصْذو ًصذٌّذو مْ كجً غٌّذجً ًثمضٌعُش م  دْ  ثلعنجفِ  ععًٚ 

عؾْذجً ًٌّٟيز مذضوعز ً ّ ٌدجً ًٌٕفش م   فٌث  ثلضعود ًثل عٌثد ًمج  ميىذجً 

صْز ًمج ّعض أ د    ثلكٌثة  ثٙؽضعج  ثٗنْجنِ م  ثل ٌثًٛ ثليث بِّ ٌٛ 

 ن ِ ثلعٚوً. "ً ّذجديج

فْظ  ىٌ دقق ًثةو هًثّز ثلوًلز(م وًد  ثد " بْ ضذٌثد  د ثلقٌثًِٙ ثلينجةِ مج "

ثلٌثٍ  ثليُ ّكذـ مْ   إلَىلأ ٙفضْجػ ثلنجُ  ثؽضعجعْزبِ ثلوًلز ًًٌٝر  ٌٍّ

 ىِ "ثل ٚذْز"ثل نف ًثل كٌر ثلعقًٌّز عنو ٙجفخ ثلعيومز  إلَثللذْ ِ  ثٗنْجد

ثلٖ ًٌ ثلؾعجعِ غٌْ  د ععز ص ٌّ جس  دغٌ ععيج  نيج بٌْىج ثلذ ٜ ع َ  ًقو

"ىِ فيْيز ثؽضعجعْز ّْجّْز غجّز بِ  ثل ٚذْزدض ٌّف ٙدٌّش ثليُ ٌٍّ  د 

ص ٌّف ثلؾجدٌُ ثليُ ٌٍّ  نيج "ًثدلز ىنجن ثلض يْو ىثس  د جه ن ْجنْز ميعز" ً

بٌثه ؽعجعز مج قجةعز ع َ  ًّز صٌد٠ دْ  ّْكٌلٌؽْز ٕ ًٌّز ًٙ ٕ ٌ ثؽضعجعْز

 ً ثلع نٌّز ًدلج مْضعٌث ّذٌٍ ًّٖضو عنومج ّكٌد ىنجن ملٌ ّيوه  ثلعجهّزثليٌثدز 

صؾٌُ  ثلضِد ن ٌّز ثد  م وًد صٌٍ  د ثلغجّز إدأبٌثه  ً دؾعجعز"  ثٕبٌثه ًلتأ 

صٖضٌن بِ  عزمؾعٌٙ دجٙلضقجي دْ   بٌثه إلْيج ثل ٚذْز ىِ ثلع أ ًىٌ مج ٙ ّضقيق إ

 ). 131، 1996ن ِ ثل ٚذْز (ثد  م وًد 

ىٌ م يٌي ثل عٌثد ًىكٌ ٝكو ثلنكٚء ًّ نكِ  م وًدم يٌي آمٌ بِ ن ٌّز ثد   ًىنجن

م  ثلضْكجد  ًثلضنكجٍ  بكِ قلكٌ  ً مككجد مكج  ّضمدو ثد  م وًد ثٙؽضعج  ثلذٌُٖ ثليُ 

ًد ل ككظ ًّْككضنوي ثدكك  م ككو )ًمكك  ثل عككٌثد مككج ىككٌ فٞككٌُ ًمككج ىككٌ دككوًُ (ثلؾككجدٌُ

م نَ مضنٌعج ٕجّ ج ّغلكِ دك  ٕكِء مك   ًّيذوثل عٌثد بِ مٌثٝا عور بِ ثلعيومز 

ًىنكج ّ كٌ  ثدك  م كوًد عجنْكز   ثٙؽضعكج  لكَ م يكٌيإم يٌي ثل جلم ثلعْككٌد ثلؾغٌثبكِ 

ًثل عككٌثد ثلقٞككٌُ ًّٖككٌْ  ثلذككوًُدككْ  ٕككك ْ  مكك   ٕكككج  ثل عككٌثد ًىعككج ثل عككٌثد 

ع ككَ ًؽككو ثلنٚككٌٗ  مككج ثل عككٌثد ثلقٞككٌُ لككَ فْككجر ّكككجد ثلٌّككف ًثلذككوً إثًٕ  

(ٙدٌّكش  ٙكغٌْرلَ ّكجد ثلعود ٌّثء  عجٕكٌث بكِ مكود دذْكٌر  ً بكِ قكٌٍ إبٌْْٖ 
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 فجلكز). ًفْخ ىيه ثلن ٌّكز بكئد قْكجي ثلكوً  ّكضم مكٚ  بضكٌر ثلضقكٌ  مك  93، 1984

 ). 87، 1996لَ فجلز ثل عٌثد ثلقٌُٞ (ىنوثًُ إثل عٌثد ثلذوًُ 

د ل ككوً   فٚككز مكك  ثلععجلككأ ًثًٕٟككجد"  ً ليككجدكك  هًلككز ثدكك  م ككوًد دككأد " ًّٞككْف

" ّيوًه ثد  م وًد دعجةز ًعٌّٖ  عجمج ًّٞكْف دكأد لٖٕنجٗ دعج" ععجًث ٟذْ ْز 

بككِ  ٟككٌثً منض  ككز ًفككجٙس مض ككوهر ىككِ ع ككَ ًؽككو ثل عككٌي ٙ صضؾككجًٍ  صنضيكك "ثلوًلككز 

 .  )معِ مٌثف  لك  مٌف ز منيج مج ّعَْه م  ثلٚ جس ًثلعٚمـ

بيكًٌ ع كَ مكج ّذكوً  د ّْكٌْ عككِ ثٙصؾكجه لْ ْكو ىكيث مقعٌه إّكعجعْ   ضًٌ/دو مج ثل

ّجةٌ ثلن ٌّكجس ثلضكِ نْكذش إلكَ ثدك  م كوًد منيٌلكز عك    دثلق   ثلذيْؼ عنومج قج  (

ثللٌٌٟٕككِ ًثدكك  ًٝككٌثد ًثلعككجًًهُ ًثدكك   ًغْككٌىم مغكك    إمككٌثد ثلٚكك جًّككجة

   ).جه"ثلن ِْ، ًثليًَّنِ بِ دضجدو "آعجً ثلذٚه ً مذجً ثل ذ

 أ١ّ٘خ اٌزظسٞ ٌٙصٖ اٌؼغخ االحزفب١ٌخ:

ّ  م د  م  لو عٚقز دجل  م  د ثٕمجنز ثل  عْز صيِٞ دأد ٌّه ثلذجفظ ثل ٞ  إلَ  ى و 

ٙ  د ّنْذو إلَ ن ْكو ً د مغك  ىكيث ثلضٚكٌم فكج  عذٌصكو ّؾ ك  ثلذجفكظ مٌٝكا ٕكأ 

ونج ع ككَ صؾجىكك  ًثصيككجي ٙككقْـ  ننككج ثعضككونج ع ككَ ًدكك  ىككيه ثٕمجنككز دجٕقككوثي مغ عككج ثعضكك

 ٟنجد ثلٌعجةق ثلضكِ ٙ صكًٌ  لنكج  ً ٙ صٌثبكق مكيىذنج  ً قكو ّكنغ٘ ٙك ٌنج  د ن ضكٌم 

دأٙقجح ىيه ثلٌعجةق ًدئّيجمجصيم ثل  عْكز ًليكيث ًدغكٜ ثلن كٌ عك  ً ّنكج بْعكج قومكو 

ثد  م وًد بجلضْ ْم دأنو ( ً ) ً نو م  (ثمضٌ ) دعج قج  ىٌ دن ْو عم ص ْٞو د  ىكيث 

ثٕلعجد دكٌنيم مك  ثٕلعكجد ثلكيّ  ّنض  كٌد مكا ثٕمٌّككجد!! بكئد ىكيث ىكٌ ثلوؽ  درًثء 

 ثٙنقلجٟ ًثلضن ف ثلضِ د ْنو.

 د ّيكٌ  هًثًّكٔ ثدك  م كوًد  نكو ( ىكم)  ً ( ع كم) بكٚ دكأُ بكجٕمٌ ّكجعضيج ّٚككذـ 

ًؽيز ن ٌ  مج إىث قْ   نو ثًٕفو دٚ هلْ  ّغذش ىكيث ثٙبضكٌثٛ ثلكٌىعِ بض كأ مٚكْذز 

  عَ صكٖف ع  ٌّ ىيث ثلقْٜٞ ثليُ لم ن و نلْق ثلقْجر دوًنو.دذٌٍ ًدجًعز ع

ًىنجن دجًعز  مٌٍ صضعغك  بكِ عيكو ميجًنكز دكْ  ثدك  ؽٌّكٌ ثللذكٌُ ًثلعْك ٌهُ مك  

نجفْز ًثد  م وًد م  نجفْز  مٌٍ ًثنضيجٗ ىؤٙء ٕنيم قومٌث لنج ٌّهث ل ضكجًّل بكِ 

جلضكجلِ بكئد قكٌثءر ثلضكجًّل فْ   د ثد  م وًد قوي لنج ً ّج ّقضعك  ثلنلكأ ًثلٚكٌثح ًد

قٌثءر نيوّز ىٌ ميعز منض  كز صعجمكج عك  قٌثءصكو قكٌثءر ّكٌهّز (ّ ضكٌٛ  نيكج مقجّكور) 

دغٜ ثلن ٌ ع  ً ُ ثلعكؤًك بْيكج ًٙ ّعكك  ثّٙكضغنجء ديكيه عك  ص كأ ًٙ ّقكق ُٕ 

 مؤًك  د ّقجً  بٌٛ ًؽيز ن ٌه ع َ ثلٌ ُ ثل جي  ّج دجنش ملأىج  ً ٌٙثديج.

 م وًد؟؟.مجىث قج  ثد   

 ًٙ: دجح (بِ  د ثل  م مكؤىد دنكٌثح ثل عكٌثد): "ثع كم  د ثل كوًثد ع كَ ثلنكجُ بكِ 

 مكككٌثليم ىثىكككخ درمكككجليم بكككِ صقٚكككْ يج ًثدضْكككجديج لعكككج ًٌّنكككو فْنتكككي مككك   د غجّضيكككج 

ًمٚككٌْىج ثنضيجديككج مكك   ّككوّيم ًإىث ىىذككش آمككجليم بككِ ثدضْككجديج ًصقٚككْ يج ثنيذٞككش 
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ً ثٙعضككوثء ًنْككذضو ّكككٌد ثنيذككجٛ ثلٌعجّككج عكك   ّككوّيم عكك  ثلْكك ِ بككِ ىلككأ ًع ككَ قككو

ثلْكك ِ بككِ ثٙدضْككجح بككئىث دككجد ثٙعضككوثء دغْككٌث عجمككج بككِ ؽعْككا  دككٌثح ثلع ككجٓ دككجد 

ثلي ككٌه عكك  ثلكْككخ دككيلأ ليىجدككو دجٓمككج  ؽع ككز دومٌلككو مكك  ؽعْككا  دٌثديككج ًإد دككجد 

ٌثقو ثٙعضوثء ٌّْْث دجد ثٙنيذجٛ ع  ثلكْخ ع َ نْذضو ًثل عٌثد ًًبًٌه ًن ج   ّ

إنعج ىٌ دجٕععج  ًّ ِ ثلنجُ بِ ثلعٚجلـ ًثلعكجّخ ىثىذْ  ًؽجةْ  بئىث ق و ثلنكجُ 

عككك  ثلع كككجٓ ًثنيذٞكككش  ّكككوّيم عككك  ثلعكجّكككخ دْكككوس  ّكككٌث  ثل عكككٌثد ًثنضيٞكككش 

ثٕفككٌث  ًمككف ّككجد  ثليلككٌ ًم ككش هّككجًه ًمٌؽككش  مٚككجًه ًثمضكك  دجمضٚلككو فككج  

ْكجه مجهصيكج عكم فككَ عك  ثلعْك ٌهُ ثلوًلز ًثلْ لجد لعج  نيج ًٌٙر ل  عٌثد ص ْو د 

بِ  مذجً ثل ٌُ ع  ثلعٌدكيثد ٙكجفخ ثلكوّ  عنكوىم  ّكجي ديكٌثي دك  ديكٌثي ثلكيُ قكج  

ل ع ككأ ( ّيككج ثلع ككأ إد ثلع ككأ ٙ ّككضم عككَه إٙ دجلٖككٌّ ز ًثليْككجي هلل دلجعضككو ًثلضٚككٌم 

ي صقككش  مككٌه ًنيْككو ًٙ قككٌثي ل ٖككٌّ ز إٙ دجلع ككأ ًٙ عككَ ل ع ككأ إٙ دجلٌؽككج  ًٙ قككٌث

ل ٌؽج  إٙ دجلعج  ًٙ ّذْ  إلَ ثلعج  إٙ دجل عجًر ًٙ ّذْ  ل  عجًر إٙ دجل و  ًثل و  

ثلعنٌٚح دْ  ثلن ْيز نٚذو ثلٌح ًؽ  و لو قْعج ًىٌ ثلع أ ً نكش  ّيكج ثلع كأ ععكوس 

إلككَ ثلٞككْج  بجنضَعضيككج مكك   ًدجديككج ًععجًىككج ًىككم  ًدككجح ثلنككٌثػ ًمكك  صؤمككي مككنيم 

ز ًثلنوي ً ى  ثلذلجلكز بضٌدكٌث ثل عكجًر ًثلن كٌ بكِ ثل ٌثقكخ ثٕمٌث  ً قل ضيج ثلقجْٕ

ًمج ّٚ ـ ثلْٞج  ًٌّمقٌث بِ ثلنٌثػ ليٌديم م  ثلع أ ًًقا ثلقْف ع َ م  ديكِ 

م   ًدجح ثلنٌثػ ًععجً ثلْٞج  بجنؾ ٌث ع  ٝكْجعيم ًم كٌث هّكجًىم ًآًًث إلكَ مكج 

مككٌث  ًى كككش ص ككيً مكك  ثلٞككْج  بْكككنٌىج بي ككش ثل عككجًر ًمٌدككش ثلٞككْج  ًق ككش ثٕ

ثلؾنٌه ًثلٌعْز ًٟعا بِ م أ بجًُ م  ؽجًًىم م  ثلع ٌن ل  عيكم دجنيلكج  ثلعكٌثه 

ثلضككِ ٙ صْككضيْم هعككجةم ثلع ككأ إٙ ديككج ب عككج ّككعا ثلع ككأ ىلككأ  قذكك  ع ككَ ثلن ككٌ بككِ م كككو 

ًثنضَعككش ثلٞككْج  مكك   ّككوُ ثلنجٙككز ًًهس ع ككَ  ًدجديككج ًفع ككٌث ع ككَ ًّككٌميم 

ٌُ م  ٝك ف مكنيم ً مٚكذش ثلكذٚه ًدغكٌس ثٕمكٌث  ثلْجل ز ً ميًث بِ ثل عجًر ًق

ًقٌّش ثلؾنٌه ًقل ش مٌثه ثٕعوثء ًٕقنش ثلغغًٌ ً قذ  ثلع أ ع َ مذجٕكٌر  مكًٌه 
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* دٚمو ع  ثلقؾجح (بِ  د ثلقؾجح دْف ّيا بِ ثلوً  ًبِ  نو ّ  م عنكو ثلِيكٌي): 

بِ  ً   مٌىج صكٌد د ْور ع  منكجٍ  ثلع كأ دعكج قكومنجه ٕنكو ٙ دكو ليكج  ثع م  د ثلوًلز

مكك  ثل ٚككذْز ثلضككِ ّككضم ديككج  مٌىككج ًّقٚكك  ثّككضْٚ ىج ًثلذككوثًر ىككِ ٕكك جً ثل ٚككذْز 

ًثلوًلز إد دجد قْجميج دجلوّ  بئنو د ْكو عك  منكجٍ  ثلع كأ ًإد دكجد قْجميكج د كَ ثلغ كخ 

دكجد قْجميكج دجلكوّ  بئنكو د ْكو عك  منكجٍ  بي٠ بجلذوثًر ىِ ٕك جً ثل ٚكذْز ًثلوًلكز إد 

ثلع أ ًإد دجد قْجميج د َ ثلغ خ بي٠ بجلذوثًر ثلضِ ّقٚ  ديج ثلغ كخ د ْكور  ّٞكج عك  

منجٍ  ثلع أ ًميثىذو بئىث دجنش ثلوًلز بِ  ً   مٌىكج دوًّكز دكجد ٙكجفذيج ع كَ فكج  

َ ثلغٞجٝككز ًثلذككوثًر ًثليككٌح مكك  ثلنككجُ ًّككيٌلز ثٗىد بككئىث ًّككل عككَه ًٙككجً إلكك

ثٙن ككٌثه دن ْككو عكك  ثلنككجُ ل قككوّظ مككا  ًلْجةككو بككِ مككٌثٗ ٕككؤًنو لعككج ّكغككٌ فْنتككي 

دقجْٕضو بْل خ ثٙن ٌثه م  ثل جمز مج ثّضلج  ًّضني فجؽذج لكو عك  ثلنكجُ ّيْعكو دذجدكو 

لييه ثلٌسْ ز عم إىث ثّض ق  ثلع أ ًؽجءس ميثىذو ًمنجٍعكو ثّكضقجلش  مكٚ  ٙكجفخ 

قضجػ مذجٌٕىج إلَ موثًثصيج ًم جم ضيج دعج ّؾكخ ثلوًلز إلَ  مٚ  غٌّذز منٌٚٙز ّ

ليج ًًدعج ؽي  ص أ ثٕمٚ  منيم د ٜ م  ّذجٌٕىم بٌقكا بْعكج ٙ ٌّٝكْيم بْكنلٌث 
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دجح (بِ  د ثل عٌثد ثلذٌُٖ ٙ دو لو م  ّْجّز ّنض م ديج  مٌه): ثع م  نو قو صيكوي لنكج 

 د ثٙؽضعج  ثلذٖكٌُ ٝكًًٌُ ًىكٌ م نكَ ثل عكٌثد ثلكيُ نكضك م بْكو بِ غٌْ مٌٝا 

ًثنو ٙ دو ليم م  ًثٍ  فجدم ٌّؽ ٌد إلْو ًفكعو بْيم صجًر ّككٌد مْكضنوث إلكَ ٕكٌ  

منككَ  مكك  عنككو هللا ٌّؽككخ ثنيْككجهىم إلْككو إّعككجنيم دككجلغٌثح ًثل يككجح ع ْككو ثلككيُ ؽككجء دككو 

ج مج ّضٌق ٌنكو مك  عكٌثح ىلكأ ثلقكجدم مذ غو ًصجًر إلَ ّْجّز عي ْز ٌّؽخ ثنيْجهىم إلْي

د كككو م ٌبضكككو دعٚكككجلقيم بكككجًٕلَ ّقٚككك  ن  يكككج بكككِ ثلكككونْج ًثٓمكككٌر ل  كككم ثلٖكككجً  

دجلعٚجلـ بِ ثل جقذز ًلعٌثعجصو نؾجر ثل ذجه بِ ثٓمٌر ًثلغجنْكز إنعكج ّقٚك  ن  يكج بكِ 

ثلقكعجء ثلونْج بي٠ ًمج صْع و م  ثلْْجّز ثلعونْز ب ِْ م  ىيث ثلذجح ًإنعج م نجه عنو 

مج ّؾخ  د ّكٌد ع ْو د  ًثفو م   ى  ىلأ ثلعؾضعا بكِ ن ْكو ًم يكو فضكَ ّْكضغنٌث 

عكك  ثلقكككجي ً ّككج ًّْككعٌد ثلعؾضعككا ثلككيُ ّقٚكك  بْككو مككج ّْككعَ مكك  ىلككأ دجلعوّنككز 

ثل جٝكك ز ًثليككٌثنْ  ثلعٌثعككجر بككِ ىلككأ دجلْْجّككز ثلعونْككز ًلككِْ مككٌثهىم ثلْْجّككز ثلضككِ 

ـ ثل جمز بكئد ىكيه غْكٌ ص كأ ًىكيه ثلعوّنكز ثل جٝك ز ّقع  ع ْيج  ى  ثٙؽضعج  دجلعٚجل

عنوىم نجهًر  ً د ْور ثلٌقٌ  ًإنعج ّضك عٌد ع ْيج ع َ ؽيز ثل كٌٛ ًثلضيكوٌّ عكم عك  

ثلْْجّكز ثل ي ْككز ثلضكِ قككومنجىج صككٌد ع ككَ ًؽيكْ   فككوىعج ٌّثعكَ بْككو ثلعٚكجلـ ع ككَ 

ْجّز ثل ٌُ ثل عٌي ًمٚجلـ ثلْ لجد بِ ثّضيجمز م كو ع َ ثلنٌٚٗ ًىيه دجنش ّ

ًىِ ع َ ؽيز ثلقكعز ًقو  غنجنج هللا ص جلَ عنيج بِ ثلع ز ًل يو ثلنٚبكز ٕد ثٕفككجي 

ثلٌٖعْز مغنْز عنيج بِ ثلعٚجلـ ثل جمز ًثلنجٙز ً فكجي ثلع كأ منوًؽكز بْيكج ثلٌؽكو 

ثلغجنِ  د ٌّثعَ بْيج مٚ قز ثلْ لجد ًدْف ّْكضيْم لكو ثلع كأ مكا ثلييكٌ ًثّٙكضلجلز 

ـ ثل جمز بكِ ىكيه صذ كج ًىكيه ثلْْجّكز ثلضكِ ّقعك  ع ْيكج  ىك  ثٙؽضعكج  ًصكٌد ثلعٚجل

ثلضِ لْجةٌ ثلع ٌن بِ ثل جلم م  مْ م ًغٌْه إٙ  د م ٌن ثلعْ عْ  ّؾًٌد منيج ع َ 

مج صيضْٞو ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز دقْخ ؽيوىم بيٌثنْنيكج إىث مؾضع كز مك   فككجي ٕكٌعْز 

 ٕككْجء مكك  مٌثعككجر ثلٖككٌدز ًثل ٚككذْز ًآهثح م يْككز ًقككٌثنْ  بككِ ثٙؽضعككج  ٟذْ ْككز ً

ًًٌّٝز ًثٙقضوثء بْيج دجلٌٖ   ًٙ عم ثلقكعجء بِ آهثديكم ًثلع كٌن بكِ ّكٌْىم ًمك  

 فْ  مج دضخ بِ ىلكأ ً ًه  دضكجح ٟكجىٌ دك  ثلقْكْ  ٙدنكو عذكو هللا ثدك  ٟكجىٌ لعكج 

ٌ ًٙه ثلعأمٌد ثلٌقز ًمٌٚ ًمج دْنيعج بكضخ إلْو  دكٌه ٟكجىٌ دضجدكو ثلعٖكيًٌ) عكم ىدك

ثلعيومكز ًىكٌ مكيدًٌ  ّٞكج  303ثد  م وًد دضجح ٟجىٌ د  ثلقْْ  ٙدنو دلٌلو ٗ 
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ً ُ ثل ذيكٌُ بككِ ّكذخ نكذككز ثلذٌثمكككز: نعكٌىػ مكك  إدككوثعجس ثدك  م ككوًد ثلعَعٌمككز: 

ّيٌ  عذيكٌُ ٍمجنكو ًًثفكو هىكٌه!! (ًمك  ثلقكجّكجس ثلعومٌلكز ل عكؤًمْ  مكج ّني ٌنكو 

خ نكذز ثلٌْٕو ل ذٌثمكز  م  قٚكز ثل ذجّكز  مضكو مكا ؽ  كٌ دك  ّقْكَ دك  دجبز ع  ّذ

مجلو مكٌٙه ً نكو لك  كو دعكجنيعكج مك  م جقٌصكو إّجىعكج ثلنعكٌ  ىد ليعكج بكِ عيكو ثلنككجؿ 

هًد ثلن ٌر فٌٙج ع َ ثؽضعجعيعج بِ مؾ ْكو ً د ثل ذجّكز صقْ كش ع ْكو بكِ ثلضعكجُ 

ث بكِ فجلكز ثلْككٌ) بقع كش ًًٕكَ ثلن ٌر دو لعج ٕكغ يج مك  فذكو فضكَ ًثق يكج (ٍععكٌ

ديلأ ل ٌْٕو بجّضغٞخ ًىْيجس ىلأ م  منٚكخ ثل ذجّكز بكِ هّنيكج ً دٌّيكج ًؽٚليكج 

ً نيككج دنككش عذككو هللا دكك  عذككجُ ًلككِْ دْنيككج ًدْنككو إٙ  ًد ككز ًؽككج  ىككم  ٕككٌثم ثلككوّ  
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ًع عجء ثلع ز م  د وه ًثل ذجّز دنش مقعو ثلعيوُ ثد  عذكو هللا  دكِ ؽ  كٌ ثلعنٚكًٌ 

و ثلْؾجه ثد  ع كِ  دكِ ثلن  كجء ثدك  عذكو هللا صٌؽعكجد ثليكٌآد ثدنكز م ْ كز  مكش د  مقع

م ْ ز مق ٌبز دجلع أ ثل ََّ ًثلنٚبز ثلنذٌّز ًٙقذز ثلٌٌّ  ًععٌمضو ًإقجمكز ثلع كز 

ًنًٌ ثلٌفِ ًميذ٠ ثلعٚةككز مك  ّكجةٌ ؽيجصيكج قٌّذكز عيكو دذكوثًر ثل ًٌدْكز ًّكيثؽز 

صككا ثل ككٌثفٔ بككأّ  ّل ككخ ثلٚككٌد ًثل  ككجم إىث ثلككوّ  ثلذ ْككور عكك  عٌثةككو ثلضككٌم ًمٌث

ىىخ عنيج  ً  ّ  صٌؽو ثلليجًر ًثليدجء إىث بيوث م  دْضيج  ً دْكف ص قكم نْكذيج دؾ  كٌ 

د  ّقَْ ًصونِ ٌٕبيج  ثل ٌدِ دعٌلَ مك  ثل ؾكم ؽكيدش هًلكضيم دٞكذ و ًٝكذا  دْكو 

م ًلكٌ ًًقضيم إلَ منجٍ  ثٌٕٕثم ًدْف ٌّْا م  ثلٌْٕو  د ّٚيٌ إلَ مٌثلِ ثل ؾ

ن ٌ ثلعضأم  بِ ىلأ ن ٌ ثلعنٚف ًقجُ ثل ذجّز دجدنز م أ م  ع عكجء م كٌن ٍمجنكو 

ّٙككضنكف ليككج عكك  مغ ككو مككا مككٌلَ مكك  مككٌثلِ هًلضيككج ًبككِ ّكك لجد قٌميككج ًإنعككج نكككخ 

ثلذٌثمكز مج دجد م  ثّضذوثهىم ع كَ ثلوًلكز ًثفضؾكجبيم ع كَ  مكٌث  ثلؾذجّكز فضكَ دكجد 

ّٚ  إلْو بغ ذٌه ع كَ  مكٌه ًٕكجًدٌه ّك لجنو ًلكم  ثلٌْٕو ّل خ ثلٌْْْ م  ثلعج  بٚ

ّك  لو م يم صٚكٌم بكِ  مكًٌ م ككو ب  عكش آعكجًىم ًد كو ٙكْضيم ًععكًٌث مٌثصكخ 

ثلوًلز ًملليج دجلٌ ّجء مك  ًلكوىم ًٙكنجة يم ًثفضجًٍىكج ععك  ّكٌثىم مك  ًٍثًر 

ًدضجدز ًقْجهر ًفؾجدز ًّْف ًق م د  ىلأ لعككجد  دكْيم ّقْكَ مك  د جلكز ىكجًًد ًلكِ 

عيو ًم ْ ز فضَ ٕخ بكِ فؾكٌه ًهًػ مك  عٖكو ًغ كخ ع كَ  مكٌه ًدكجد ّكوعٌه ّكج 

 دككش بضٌؽككو ثّٗغككجً مكك  ثلْكك لجد إلككْيم ًع عككش ثلوثلككز مككنيم ًثنذْكك٠ ثلؾككجه عنككوىم 

ًثنٌٚبش ثلٌؽٌه إلْيم ًمٞ ش ليم ثلٌقجح ًقٚكٌس ع كْيم ثٓمكج  ًصنلكش إلكْيم 

لككَ مككَثةنيم بككِ ّككذْ  مكك   قٚككَ ثلضنككٌي ىككوثّج ثلع ككٌن ًصقككف ثٕمككٌثء ًصْككٌدش إ

ثلضَلف ًثّٙضعجلز  مٌث  ثلؾذجّز ً بجٌٝث بِ ًؽج  ثلٖكْ ز ًع عكجء ثليٌثدكز ثل لكجء 

ًٌٟقكٌىم ثلعكن  ًدْكذٌث مك  دٌْصكجس ثٕٕككٌثم ثلع كوي ًبككٌث ثل كجنِ ًُمكوفٌث دعكج لككم 

ّعوؿ ديج م ْ ضيم فضَ  ّ ٌث ثلذلجنز ً فيكوًث ثلنجٙكز ً غٚكٌث  ىك  ثلٌّٙكز بكٖك ش 

عنجبْز ًثلقْو ًدغٌ ثلْجعٌد ع ْيم م   مغكج  دنكِ ققلذكز  مكٌث  ؽ  كٌ ليم ًؽٌه ثل

ًثنضيَ ديم ثٌٗٙثً ع َ ٕأنيم إلَ دذجةٌ ثلعنجل ز ديٚضيم بِ ّقَْ د  عذو هللا دك  

ثلقْ  د  ثلقْ  د  ع ِ د   دِ ٟجلخ ثلنجًػ ع َ ثلعنًٌٚ ًّقَْ ىكيث ىكٌ ثلكيُ 

دي  ليم بْكو  لكف  لكف هًىكم ع كَ ثّضنَلو ثل ٞ  د  ّقَْ ع َ  مجد ثلٌْٕو دنلو ً

مج ىدٌه ثللذٌُ ًهب و ثلٌْٕو إلَ ؽ  ٌ ًؽ   ثعضيجلو دكوثًه إلكَ ن كٌر بقذْكو مكور 

عم فع ضو ثلوثلز ع َ صن ْز ّذْ و ًثّٙضذوثه دق  عيجلو فٌمج لومجء  ىك  ثلذْكش دَععكو 

بأدوٍ ًهثلز ع َ ثلْ لجد بِ فكعو ًّألو ثلٌْٕو لعج ًَٕ دو إلْو ب ل  ًقج   ٟ يضو 

لو ًؽو ثّٙضقْجد ً ٌّىج بِ ن ْو بأًؽكو ثلْكذْ  دكيلأ ع كَ ن ْكو ًقٌمكو فضكَ عك  

عٌٕككيم ً ليْككش ع ْككو ّككعج ىم ًمْكك ش ثًٕٛ ديككم ًدككوثًىم ًىىذككش ّكك  ج ًمككغٚ 

لٔمٌّ   ّجميم ًم  صأم   مذجًىم ًثّضيَٚ ّكٌْ ثلوًلكز ًّكٌْىم ًؽكو ىلكأ مقيكق 

ز م  م جقٌر ثلٌْٕو ل نعكٌ ًثقضكٌثد ّككٌه ثٕعٌ معيو ثّٕذجح ً مج مج صعٌه دو ثلقكجّ

دْكٌ ثلنومجد بقجٕج هلل مج ع عنج ع ْو م  ٌّء ً ّ  ىكيث مك  فكج  ثلٌٕكْو ًقْجمكو دعكج 

ّؾخ لعنٚخ ثلنٚبز م  ثلوّ  ًثل وثلز ًمكج دكجد ع ْكو مك  ٙكقذز ثل  عكجء ًثًٕلْكجء 

لغكًٌُ ًمقجًًثصو ل  ْٞ  دك  عْكجٛ ًثدك  ثلْكعجن ًثدك  ثل عكٌُ ًمكجصذضكو ّك ْجد ث

ًدكجةو م  مٌثع يم ًهعجةو دعكز بِ ٌٟثبو ًمج دجد ع ْو م  ثل ذجهر ًٕكيٌه ثلٚكذـ 
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 ثد  م وًد ًموًّضو (ثل ٌّور) بِ قٌثءر ثلضجًّل:

ًقذ   د نؾْخ ع َ ثلْؤث  ثٕىم ع  ثلعٚوً ثليُ ثّضيَ منو ثد  م وًد منضٌعجصو 

َ ن ْو نضقوط ع  ب ْ ضو ثلضجًّنْز ثلضكِ ىدٌنكج نعٌىؽكج منيكج بكِ ثل ذيٌّز عم نْذيج إل

ص  ْ كككو ّٕكككذجح نكذكككز ثلذٌثمككككز ًثلضكككِ ٙ صنض كككف دغْكككٌث عككك  ب ْككك ز ًًٍثء ثلوثم ْكككز 

ًثٗعٚي ثل ٌح ًثلضكِ صكٌٍ  د ثلْك لجد هثةعكج ع كَ فكق بٞكٚ عك   نكو مٚكوً دك  

ع ككَ مككج   جمككزمْككٌ ًمكك  فيككو  د ّ  كك   ُ ٕككِء ف جسككج ع ككَ (مٚككجلقيم ًمٚككجلـ ثل

صيضْٞو ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز دقْخ ؽيكوىم!!)  ُ قكوً ثّكضلجعضيم ًثلٞكًًٌثس صذكْـ 

ثلعق ًٌثس فضَ ًلكٌ دجنكش ىكيه ثلعق كًٌثس قضك  آٙم ثلذٖكٌ  ً صعَّكق ؽ  كٌ دك  

ّقَْ نوّم ثلكأُ قل ج ً ٕٚء ّؾ   ثلٌٕكْو ع كَ دك  ؽْكٌ مك  ؽْكًٌ دغكوثه مكني  

نعٌىؽككج مك  ب ْك ز ثلضككجًّل ثلن كوًنِ بيككٌ ؽكَءث!! ًىكٌ مككج  ًٝكقو عنكومج ٕككٌؿ لنكج 

ّككٌٍ  د ثلٌٕككْو دككجد ًمككَث مكك  ًمككٌٍ ثلنيككجء ًثلليككجًر ً د مؾجلْككضو ل   عككجء ثلككيّ  

ىدككٌىم ّن ككِ ن ْككج قجٟ ككج  نككو (ف  ككو هللا) دككجد ّكككٌْث دعككج  د ثعضيككجه ثدكك  م ككوًد دككأد 

خ ثلن  جء ثل ذجّْْ  م يٌث م  مكجء ثلكيىخ ًلكِْ مك  مكجء هثبكق ّنكٌػ مك  دكْ  ثلٚك 

ًثلضٌثةخ ّك ِ لن ِ ًثق ز ًٍثػ ثل ذجّز م  ؽ  ٌ د  ّقَْ ما  د ثلٌٌّ  ٙ َ هللا 

ع ْو ًآلو ًّ م ًٍػ ععضو م  ثلعيوثه د  ثٌّٕه ميًٌث  د ثلك جءر دكْ  ثلعْك عْ  ىكِ 

ثلككوّ  بعككج ىككٌ ثلعككجنا ثل ي ككِ مكك  صٚككوّق مككج ًًثه ثلعؤًمككٌد ًمكك  دْككنيم ثدكك  ؽٌّككٌ 

مك  ؽ  كٌ دك  ّقْكَ مكا  نيكم د يكم دكجنٌث ع كَ هّك   ثللذٌُ ع  ًثق ز ًٍثػ ثل ذجّز

 ًثفو ىٌ هّ  ثلٌٖثح ًثلْكٌ.

 مككج ثٕٟككٌم مكك  ىككيث  د ثدكك  م ككوًد بككِ هبجعككو عكك  ثلٌٕككْو ًإهثنضككو ل ذٌثمكككز ًىككم 

ٌٕدج ه بكِ ؽٌثةعكو ّكٌٍ  د إٟكٚ  ثل ٞك  لْقْكَ ثدك  عذكو هللا ثلكيُ فذْكو ثلٌٕكْو 

ٌّعز دجبْكز صْكضقق ثٗعكوثي ًًدعكج مكج س عج ًعوًثنج د و  د  علجه  ًعق ثل يٌه ىِ ؽ

 ىٌ  دغٌ م  ثٗعوثي.

إىث بجليُ نن ٘ إلْو  د ثد  م وًد دكجد مؤًمكج ّك لٌّج ًىكٌ مكج ّ ْكق د ع كو ًٍّكٌث 

 بِ دٟٚ ثلْ لجد.

 م   ّ  ؽجء ثد  م وًد دعنضٌعجصو؟؟.

ّيٌ  ثلودضًٌ مقعٌه إّعجعْ   نكو ؽكجء دعنضٌعجصكو ىكيه مك   مكٌثد ثلٚك ج ًلكك  مك  

جء  مٌثد ثلٚ ج دييث ثلكٚي ع  ثل عٌثد ًغٌْه؟؟ ًنٚفظ  ّٞج  د ثد  م كوًد  ّ  ؽ

قو ًًٍ ًّجلز ٟجىٌ د  ثلقْْ  ٙدنو دنٚيج ًىكِ  ّٞكج مًٌّكز بكِ صكجًّل ثللذكٌُ 

ًثلعضأم  بِ ىلأ ثلكضجح ٌٍّ دٌٌٝؿ  نو ٙ ّ وً  د ّكٌد ثقضذجّج م  (عيو ثٕٕكضٌ) 

ٟجلكخ عنكومج ًلكَ مجلكأ ثٕٕكضٌ ع كَ مٚكٌ  ًىٌ ثل يو ثليُ دضذو ثٗمجي ع ِ د   دِ

ًم  ٌي  ّٞج  د ٟجىٌ د  ثلقْْ  ىً ثلْعْنْ  ًدجد مك  دذكجً قكجهر ثلعكأمٌد ثل ذجّكِ 

ثل ْكٌّْ  ًم  قجي دئقٚجء  مْو ثٕمْ  ع  عٌٕو بِ دغوثه دجد م  ثلْٖ ز فضكَ  د 

لكْيم ثلقْ  د  ّي  ًٍّكٌ ثلعكأمٌد لعكج  عْضكو عكًٌر  دكِ ثلْكٌثّج ىكم دضٌؽْكو ٟكجىٌ إ

 بؾجءصو ص أ ثٕدْجس ثلضِ ىدٌىج  دٌ ثل ٌػ ثٕٙ يجنِ بِ ميجص  ثللجلذْْ 
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 ثلٌْٙ   ثلٌ ُبٞ  دْون  قنج  ثلٖأ ّكٖ و ثلْيْ  * ً

 صغذش قذ  ّن ي بْأ  مٌ * ّيْؼ لٌٖه هثء هبْ  

 ٟجىٌ ليضج  قٌي * دنٌٚصيم ًٟجعضيم ّوّ    صنوح

 ثلعٌٚد  ًّذ ظ دجمنج بِ ثلٚوً منو * ًٙ ّن َ إىث سيٌ

 س عش ثل نٌد  بٖأنأ ًثلْيْ  بيو  نجًس * م جلعو ً

 ًهًنأ مج نٌّو د َي ً ٍ * صودٌه ًه  مج ٙ ّكٌد 

 د ٟكجىٌ دك  ثلقْكْ  قكو ثقضكذِ ًّكجلضو مك  عيكو ثٕٕكضٌ ًلكم ؽكجٍمْ  ًثلكيُ ن ضيكوه 

ٌّٚؿ دنْذضيج ل٘مجي ع ِ دْذخ ثلضيْز ًثلنٌم ًىِ ثلٌّجلز ثلضِ  فوعش ٝؾز بكِ 

لوًلز ثل ذجّْز هب ش ثلعكأمٌد لض عْعيكج ع كَ  ًدكجد هًلضكو ًليكيث ثل يكو قٚكز  ًّجٟ ث

غٌّذككز صكٖككف عٚقككز ثلعْكك عْ  عجمككز دجٕمجنككز ثل  عْككز ًعٚقككضيم دضككٌثط  ىكك  ثلذْككش 

مجٙز ًقو ىدٌىج ٕجًؿ نيؼ ثلذٚغز عذو ثلقعْو د   دِ ثلقوّو عنكومج قكج : ( د ع ْكج 

ْكو عنكومج دكجد عكجمٚ مك  قذ كو ع كَ مٚكٌ دضخ إلَ مقعو د   دِ دكٌ ًٌٝثد هللا ع 

دضجدج ًدجد مقعو ّن ٌ بِ ىيث ثلكضجح ًّضأهح دأهدو ب عج سيٌ ع ْو ععًٌ دك  ثل كجٗ 

ًقض و  مي دضذو  ؽعا بذ ظ ديج إلَ م جًّز بكجد م جًّز ّن ٌ بِ ىيث ثلكضجح ًّض ؾكخ 

فجهّكظ  د منو بيج  ثلٌلْو د  عيذز ًىٌ عنو م جًّكز ًقكو ً ٍ إعؾجدكو دكو مكٌ ديكيه ثٕ

صقٌ  بيج  م جًّز مو ٙ ً ُ لأ بيكج  ثلٌلْكو  بعك  ثلكٌ ُ  د ّ  كم ثلنكجُ  د  فجهّكظ 

 دِ صٌثح عنون صض  م منيج قج  م جًّكز ًّقكأ  صكأمٌنِ  د  فكٌ  ع عكج مغك  ىكيث ًهللا 

مج ّع ش د  م ىٌ  ؽعا منو ًٙ  فكم!! بيج  ثلٌلْو إد دنش ص ؾخ م  ع عو ًقٞكجةو 

لٌٙ  د  دج صٌثح قض  عغعجد عم  بضجنكج ٕمكينج عنكو عكم ّككش ىنْيكز عكم ب ٚي صيجص و بيج  

ن ٌ إلَ ؽ ْجةو بيج  إنج ٙ نيٌ   د ىيه م  دضخ ع ِ د   دِ ٟجلخ ًلكك  نيكٌ  ىكيه 

م  دضخ  دِ دكٌ ثلٚوّق دجنش عنو ثدنو مقعو بكنق  نن كٌ بْيكج ًنأمكي منيكج قكج  ب كم 

عكٌ دك  عذكو ثل َّكَ بيكٌ ثلكيُ  سيكٌ صَ  ص أ ثلكضخ بِ مَثة  دنِ  مْز فضَ ًلكِ ع

 نيكج مك   فجهّكظ ع ككِ دك   دكِ ٟجلكخ ع ْككو ثلْكٚي ً دٚمكو) عكم قككج  ثدك   دكِ ثلقوّككو 

(ثٕلْق  د ّكٌد ثلكضجح ثليُ دجد ما م جًّز ّن ٌ بْو ًّ ؾخ منو ًّ ضِ دو ًّيٞكِ 

ديٞجّجه ً فكجمو ىٌ عيو ع ِ د   دِ ٟجلخ إلَ ثٕٕضٌ بئنكو نْكْؼ ًفكوه ًمنكو ص  كم 

ثلنككجُ ثٓهثح ً ثليٞككجّج ًثٕفكككجي ًثلْْجّككز ًىككيث ثل يككو ٙككجً إلككَ م جًّككز لعككج ّككم 

ثٕٕككضٌ ًمككجس قذكك  ًٙككٌلو إلككَ مٚككٌ بكككجد ّن ككٌ بْككو ًّ ؾككخ منككو ًفيْككق مغ ككو  د 

 .28ٗ  3ّيضنَ بِ مَثة  ثلع ٌن) ٌٕؿ نيؼ ثلذٚغز ػ

ٝكك ج ًثلٌّككجلز مٌؽككٌهر دنٚككيج بككِ نيككؼ ثلذٚغككز ًّككنكض ِ دككئٌّثه مككج دككجد منيككج مٌ

 ٙقضذجُ عذيٌُ ثٕمز.

ْْكِو،  ٌَ بِكِ َعْيكِوِه إِلَ كضَ ْٕ  َْٙ ًِِط ث ٌُ ثْلُعْؤِمنَِْ ، َمجلَِأ ْدَ  ثْلَقج ٌِ  َمِْ ٌَ دِِو َعْذُو هللاِ َع ِ ىَيث َمج  ََم

: ِؽذْ  ٌَ ْٚ َّٙهُ ِم ًَ كََٚؿ  َىْ جِّفَْ   ْٚ ضِ ّْ ث ًَ ىَج،  ًِّ ِؽيَجَه َعكُو ًَ ثِؽيَج،  ٌَ رَ دَِٚ زَ َم ًَ ِعَعكج ًَ  ِهىَكج. ِيَكج، 

 ،ً ٌْ َؽك ًَ ٌ  قَْذ َكَأ، ِمكْ  َعكْو   ًَ ْْيَج ُه ْس َع َ ٌَ ْيضَُأ إِلََ دَِٚه قَْو َؽ ؽَّ ًَ عُمَّ ثْع َْم َّج َمجلُأ،  َنِِّ قْو 

ًَِن  ًَد ِمككْ   ُُمككٌ ٌُ َُ َّْن ُكك َِٙر قَْذ َككَأ،  بككًَِ َدَّ ثلنَّككج ٌُ ًِ ثْلكك ٌُ بِْككِو ِمككْ   ُُمككٌ ِمْغككِ  َمككج ُدْنككَش صَْن ُكك

َّيٌُلٌُدَ  ٌُِ هللاُ لَيُكْم َع َكَ  ًَ كجلِِقَْ  دَِعكج ُّْؾك َّٚ كضََو ُّ َع َكَ ثل ْْ بَِْأ َمج ُدْنَش صَيٌُُ  بِِْيْم،إِنََّعكج ُّ
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ُِْ  عِ  ِْْيْم  ذَجِهِه. َْل َٙ صَُككٌنَ َّ َع َك ًَ ثل ُّْلَف دِِيْم  ًَ ثْلذَعَقذَّزَ لَيُْم  ًَ ِعَِّْز،  ٌَّ ْفَعزَ لِ  ٌَّ ٌْ قَْ ذََأ ثل  ِ ْٕ َ ًَ
ج َٝ ذُ جً  ٌٌ لَكَأ بِكِ ثْلَنْ كِق َّ إّمكج نَِ ْك ًَ   ِّ كج  ٌَك لَكَأ بِكِ ثلكوِّ ْن َجِد إِمَّ ِٙ ًِّجً صَْغضَنُِم  َْد َيُْم بَئِنَّيُْم 

ُٛ لَيُمُ  ٌِ صَْ  ًَ لَُ   ََّ ُٟ ِمْنيُُم ثل ٌُ ثْلَنلَك ثْلِ  َ ُ  َّْ  ًَ ِّْوِّيْم بِِ ثلََ ْعِو  ، بَكأَْعِلِيْم ِمكْ  أُّْؤصََ َع ََ  َ

ْ قِ  َٙ ًَ ٌَِن  ثلِكِ َعْ  ًَ ًَ قَيُْم،  ٌْ كْ ِقِو بَئِنَّكَأ بَك َٙ ًَ ِه  ٌِ َأ ِمْغَ  ثلَِّيُ صُِقخُّ  َْد ُّْ ِلََْأ هللاُ ِمْ  َعْ 

ثْدككككضَََٚن دِِيككككْم.ثٕ ًَ ىُْم  ٌَ ككككضَْك َجَن  َْمكككك ّْ قَككككِو ث ًَ ََّٙن!  ًَ َ  َمككككْ   ٌْ هللاُ بَكككك ًَ قَككككَأ  ٌْ ْْككككَأ بَ ٌِ َع َ  ْمكككك

جَمجرَ هللاِ بِِ َع ََعضِِو  َْ ُم ًَ ُِّيكُْ  ُدك َّ إَِّّجَن  ًَ ًصِِو بَئِدَّ هللاَ ُِّي ُّ ُد َّ َؽذَّكجً،  ٌُ ذُّوَ دِِو بِِ َؽذَ َٖ ثلضَّ ًَ
ًٍ  ُمْنضَج . َمْ  لََأ بِِْو ىٌَ ًَ ِز  َْى َِأ،  َّٙ ِمْ  َمج ًَ َأ  ِْ َُ ِمْ  نَْ  ِف ثلنَّج ِٚ ًَ َْن ِف هللاَ  ِٚ  َْن

 
ِمكْ  

َمكك ًَ ِعَّْضِككَأ، بَئِنَّككَأ إَِّٙ صَْ َ ككْ  صَْ  ِككْم،  َمككْ  ًَ ًَ ككَعوُ ُهًَد ِعذَككجِهِه  ْٚ ْ  سَ َككَم ِعذَككجَه هللاِ َدككجَد هللاُ َم

َّضُككككككككٌَح. ًَ دككككككككجً َفضَّككككككككَ َّْنككككككككََ   ٌْ َدككككككككجَد هلل َف ًَ ضَككككككككوُ  َٜ ُفؾَّ ككككككككَعوُ هللاُ  َْهَفكككككككك َٙ  َمج

صَْ ِؾِْ  نِْيَعضِِو ِمْ  إِقَجَمز َع ََ سُْ كم بَكئِ  ًَ ٌِ نِْ َعِز هللاِ  ٌء  َْهَعَ إِلََ صَْغِْْ ِْ َٕ  َِ ْْ لَ كعٌِْا ًَ َّ دَّ هللاَ 

ٌَ لِ  َّككجلِ  ىُكك ًَ رَ ثْلَعْ  ُككٌِمَْ   ٌَ ككجِه.َهْعكك َٙ ٌْ ْلككَُْكْ   ََفككخَّ  ِعَْ  دِجْلِع ككلُيَج بِككِ  ثٕمككًًٌَ َّ ًْ ْْككَأ  َ إِلَ

كَ  َٝ ٌِ كِز ُّْؾِقكُف دِ كْن٠َ ثْلَ جمَّ ُّ ِعَِّْز، بَئِدَّ  ٌَّ َ ثل َٝ ٌِ ًَ َْؽَعُ يَج لِ يَج بِِ ثْلَ ْوِ ،  ًَ ََععُّ  ، ثْلَققِّ

َّٙ ثْلنَ  زج
 

َ ثْل َ  َٝ ًِ ٌُ َمَا  ِز ُّْغضَ َ َّٙ ُّْن٠َ ثْلَنج إِدَّ  ِز.ًَ ِعَِّْز،  َْعيََ  َع َكَ  جمَّ ٌَّ َِ  ََفٌو ِمَ  ثل ْْ لَ ًَ
هَ  ٌَ ًَ َْدكك ًَ َقَكك َّ َمُ ٌنَككزً لَككوُ بِككِ ثْلككذََِٚء،  َمككجِء،  ٌَّ ثلِِ َمُؤًنَككزً بِككِ ثل ٌَ ككأََ  ل٘نٚككجمثْلكك ّْ َ ًَ  ،

ُْٕكٌثً ِعنْ  دجٗلقجم كجِس  ثٗعلجءَو ًَ َقَ َّ  ْذٌثً ِعْنَو ُم ِعَّ َٙ َ َف  ْٝ َ ًَ ًَ َْدلَأَ ُعْيًثً ِعْنَو ثْلَعْنِا 
رُ  ثْلُ وَّ ًَ ْْ ِِعَْ   ِؽَعجُ  ثْلُع ًَ   ِّ إِنََّعج َعُعٌُه ثلوِّ ًَ ِز  َّٙ ٌِ ِمْ   َْىِ  ثْلَنج ْى كزُ ِمكَ  ،لٖعوثءثلوَّ ثْلَ جمَّ

ٌُ  ثٕمككز ككْغ ِٙ ْْ ُككَأ مَ بَْ ككَُْكْ   َم ًَ ككنَأَىُْم ِعْنككَوَن،  َ يُككْم.َن لَيُككْم،  ْٕ  ًَ ِعَّْضِككَأ ِمْنككَأ،  ًَ ْلككَُْكْ   َْدَ ككَو  ًَ
ْٟ َذُيُْم لَِعَ جةِخِ  َ 
 

ك َ َّ  ِٖ ىَج، بَكَٚ صَْك ٌَ كضَ َّ ثلِِ  ََفكقُّ َمكْ   ٌَ ُِ ُعٌُْدجً، ثْل ُِ، بئدَّ بِ ثلنَّج كج  ثلنَّج َععَّ

ٌَ  َغجَح َعْنَأ ِمْنيَج، ٌُ َمج سَيَ َْْأ صَْلِيْ ٌِ  بَئنََّعج َع َ كضُ ّْ هللاُ َّْقُكُم َع ََ َمج َغجَح َعْنَأ، بَج ًَ لََأ، 

ٌِ هللاُ ِمْنَأ مكج صُِقك ضُ ْْ ضَلَْ َش َّ ّْ رَ َمج ث ًَ ٌْ ِعَّْضِكَأ.ثْلَ  ًَ هُ ِمكْ   ٌَ كْض َّ ثةِكَأ َمكْ  َدكجَد  خُّ  ًَ ٍَ ًُ  ٌُّ ك َٕ

ٌَِديُْم بِككِ  لٖٕككٌثً كك َٕ َمككْ   ًَ ٍِّككٌثً،  ًَ ثُد ، بَككَٚ َُّكككٌنَ َّ لَككَأ دِ ثٓعككجيقَْذ َككَأ  ٌَ لَجنَككزً، بَككئِنَّيُْم  َْعكك

نَ َكجِىِىْم، ًَ ثةِِيكْم  ًَ كْ  لَكوُ ِمْغكُ  آ ٌَ ثْلَن َكِف ِمعَّ ْْ ثِؽٌو ِمْنيُْم َم ًَ ًَ َْنَش  ثُد ثل َّ ََعِز،  ٌَ إِْم ًَ َْٙ عََعِز   ث

ًِْد سَجلِعكجً  كْ  لَكْم َُّ كج ًَ آعَكجِمِيْم، ِمعَّ ًِِىْم  ث ٍَ ًْ َ ًَ ًِِىْم  ج َٙ ِْْو ِمْغُ  آ َِ َع َ ْْ لَ ًَ َٙ ًَ َع َكَ سُْ ِعكِو، 

ْْكَأ َعْل كجً،  ًَ َْفنَكَ َع َ كُ  لَكَأ َمُ ٌنَكزً،  َْ ًَ َْف ْْكَأ َمُؤًنَكزً،  آعِعجً َع ََ إِْعِعكِو،  ًُلتِكَأ  ََمكفُّ َع َ

ىُْم ِعْنكوَ  ٌُ َف ََٚصَِأ، عُمَّ ْلكَُْكْ  آعَك ًَ ثصَِأ  ٌَ زً لَِن َ َّٙ ٌَِن إِْل جً، بَجصَِّنْي  ًُلتَِأ َمج ْْ لَيُْم ًَ َقَ ُّ لَِغ ٌَ َن  َْقك

ٌِهَ هللاُ  كج َدك كجَعَورً بَِْعكج َُّككٌُد ِمْنكَأ ِمعَّ َْ ٌِّ ثْلَققِّ لََأ، ً َقَ َّيُكْم ُم ثقِ كجً ىلِكًٕلْجةكودُِع ًَ َأ ِمكْ  ، 

قَككَا. ًَ ْْككُظ  ثَن َف ٌَ ثء، بَككئِدَّ بِككِ ىلِككَأ  ىَكك ٌَ كك َّ لَككز  َِ ككُِء ِعْنككَوَن دَِعْن ِْ ثْلُع ًَ   ُ ِْ َٙ َُّكككٌنَ َّ ثْلككذُعْق ًَ
ِىْ َْ ًِّذجً ٕثٗفْجدبِِ  ثٗفْجدْىِ  وثً ٕصَ َِْي ُدًّٚ ِمْنيُْم ثّٗجءرَع ََ  ثّٗجءرْىِ  ،صَْو ًَ َْل  ،

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوُ. َْ َي نَْ  ََ  َمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككج  َْلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

صَْن ِْ ِكِو  ًَ ِْْيْم،  كجنِِو إِلَك َْ ِعَّْضِكِو ِمكْ  إْف ٌَ ث  دِ ًَ كِ  سَك ِّ  ْْ ٌء دِكأَْهَعَ إِلَكَ ُف ِْ ك َٕ  َِ ْْ ثْع َْم  َنَّوُ لَك ًَ
ٌٌ  ثْلَعُؤًنَجسِ  َِ لوُ قِذَ َيُْم بَْ َُْكْ  ِمْنَأ بِِ ىلِكَأ  َْمك ْْ ثِىِو إَِّّجىُْم َع ََ َمج لَ ٌَ ضِْك ّْ ِن ث ٌْ صَ ًَ ِْْيْم،  َع َ

إِدَّ  ََفكقَّ  ًَ  ،ًٌِّٚ ذجً َٟ َٚ َ  ثل َّ ِّ َّْيلَُا َعْنَأ نَ ْْ ِعَّْضَِأ، بَئِدَّ ُف ٌَ ُ  ثل َّ ِّ دِ ْْ  ََّؾضَِعُا لََأ دِِو ُف

َُْ  سَ  جَء سَنَُّأ دِِو لَ َمْ  َف َّ إِدَّ  ََفقَّ َمْ   ًَ َُْ  دََُٚ َن ِعْنَوهُ،  كجَء دَكَُٚ َن نَُّأ دِِو لََعْ  َف َّ َعكْ  

ٌُ دِكَِٚهَن،  ِعْنَوهُ. ْْكِو  َْمك ـَ َع َ ك َ َٙ ُمنَجبَغَزَ ثْلُقَكَعجِء، بِِ صَْغذِْكِش َمكج  ًَ زَ ثلَُ  ََعجِء،  َّ ًَ ٌْ ُمَوث ًَ َْدغِ
ضَ  ّْ إِقَجَمِز َمج ث ُُ قَْذ ََأ.ًَ يَج إَّٙ دِكذَْ ٜ،  يَجَي دِِو ثلنَّج ُٞ ـُ دَْ  ُ ْٚ ِعَّْزَ َٟذَيَجٌس َٙ َّ ٌَّ ثْع َْم  َدَّ ثل ًَ

ِمْنيَككج  ًَ ككِز،  َّٙ ثْلَنج ًَ ككِز  ككيَج َعككْ  دَْ ككٜ: بَِعْنيَككج ُؽنُككٌُه هللاِ،ِمْنيَككج ُدضَّككجُح ثْلَ جمَّ ِٞ َٙ ِغنَككَ دِذَْ  ًَ
كج ُ  ِمنيَكج ُععَّ ًَ جرُ ثْلَ ْوِ ،  َٞ ثْلَنكٌثِػ ِمكْ   َْىكِ   قُ ًَ َّكِز  َْ ِمْنيَكج  َْىكُ  ثْلِؾ ًَ ْبكِق،  ٌِّ ثل ًَ ثٗنٚكجم 
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 ًُِ كْ  ََ ِمكْ  َى ُّْ ِمنيَكج ثللَّذَيَكزُ ثل ًَ كنَجَعجِس،  ِّٚ ًَ َْىكُ  ثل  ًُ ج ِمْنيَج ثلضُّؾَّ ًَ  ،ُِ ْْ َِعِز ثلنَّج ُم ًَ ِز  مَّ ثليِّ

يْ  َّ عََّ هللاُ  َّ ُد ٌّ قَْو  ًَ َكنَِز،  ْْ ثْلَع ًَ ًْ ثْلَقجَؽِز  كضِِو بِكِ ِدضَجدِكِو  َ َٞ ٌِّ بَ ًَ ِه  كَا َع َكَ َفكوِّ َٝ ًَ ًَ َعوُ، 

كنَِّز نَذِِِّْو(ٙك َ هللا ع ْككو ًآلو)َعْيكو ككٌُد  ثً ِمْنككوُ ِعْنكَونَج َمْق ٌُسكجً.ُّ ُٚ بَككجْلُؾنٌُُه، دِكئِْىِد هللاِ، ُف

ذُُ   ُّ ًَ  ، ِّ َُّ ثلوِّ َِٙر، ًِع ٌُ ُّْ  ثْل ٍَ ًَ ِعَِّْز،  ٌَّ َِ صَيُ ثٕم ثل ْْ لَ ًَ ِعَّْزُ إَِّٙ دِِيْم.،  ٌَّ ثَي  ٌُي ثل ٌَ عُمَّ َٙ قِك

َّْ ضَِعكُوًدَ  ًَ ًِِىْم،  َد دِكِو بِكِ ِؽيَكجِه َعكُو ًْ ٌَ ثِػ ثلَِّيُ َّْي ٌَ ٌُِػ هللاُ لَيُْم ِمَ  ثْلَن  لِْ ُؾنٌُِه إَِّٙ دَِعج ُّْن

ثِء َفككككككككككككككككجَؽضِِيْم. ًَ ًَ َُّكككككككككككككككككٌُد ِمككككككككككككككككْ   ًَ كككككككككككككككك َقيُْم،  ْٙ ْْككككككككككككككككِو بَِْعككككككككككككككككج    َع َ

ث ٌَ ثْلُكضَّككجِح، لَِعككج عُككمَّ َٙ قِكك ًَ ككجِ   ثْلُ عَّ ًَ ككجِر  َٞ ككْنِف ثلغَّجلِككِظ ِمككَ  ثْليُ ِّٚ ِْْ  إَِّٙ دِجل ككْن َ ِّٚ ِّْ  ثل َي لِيككَي

 ِّٗ ث ٌَ ْْككِو ِمككْ  َمكك ُّْؤصََعنُككٌَد َع َ ًَ َّْؾَعُ ككٌَد ِمككْ  ثْلَعنَككجبِِا،  ًَ  ثٕمككًٌُّْقِكُعككٌَد ِمككَ  ثْلَعَ جقِككِو 

يَج. ثمِّ ٌَ َع ثَي لَيُْم َؽعِ  ًَ ٌَ َٙ قِ ْْكِو ِمكْ  ًَ كنَجَعجِس، بَِْعكج َّْؾضَِعُ كٌَد َع َ ِّٚ ًُِ ثل َى ًَ  ًِ كج ْ جً إَِّٙ دِجلضُّؾَّ

ْبككُق  ًِ ّْككِوِّيْم مّعككج َٙ َّْذ ُُغككوُ  َ بُّككِق دِأ ٌَ َّْك ُككٌنَيُْم ِمككَ  ثلضَّ ًَ ثقِِيْم،  ٌَ كك ّْ ُّيُِْعٌنَككوُ ِمككْ   َ ًَ ثبِيِِيْم،  ٌَ َمكك

ٌِِىْم. ْْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  َغ

ْ  ََ ِمْ   ُّْ َكنَِز ثلَِّيَّ  َِّققُّ عُمَّ ثللَّذَيَزُ ثل ْْ ثْلَع ًَ َمُ ٌنَضُيُْم.  َْىِ  ثْلَقجَؽِز  ًَ بِكِ هللاِ لُِككّ   ًِْبُوىُْم  ًَ
ثلِ  ٌَ لُِكك ل َع َكَ ثْلكك ًَ كَ زٌ،  ك ُِقوُ.َّ ْٚ ًِ َمككج ُّ ككضِيَجَمزُ  ِ َفكٌق دِيَكْو ّْ َِٙر ث ٌُ ِْْ  ثْلك ِر َعك ٌَّ كَ  قُكك َٞ إِدَّ  َْب ًَ

ًُ َمك سُيُكٌ ًَ ًِِىْم ثْلَ ْوِ  بِِ ثْلذَِِٚه،  كُوً ُٙ كََٚمِز  َْ صُيُْم إَِّٙ دَ هَّ ٌَ ٌُ َمك إِنَّكوُ َٙ صَْ يَك ًَ ِعَّْكِز،  ٌَّ ِر ثل هَّ ٌَ
ِن  ٌْ صَكك ًَ لِِيككْم،  ًَ ككضِْغيَجِ  ُه ّْ قِ َّككِز ث ًَ ًِِىْم،  َِٙر  ُُمككٌ ًُ ككَْقضُيُْم إِّٙ دِِقْلَككضِِيْم َع َككَ  ِٚ ُـّ نَ كك ِٚ َٙ صَ ًَ

ضِ  ّْ صِِيْم.ث ص َيَّوْ  ْذلَجِء ثْنيِلَجِ  ُموَّ َِٙٚفِيْم  ًَ ًَ ـُ  َْى َوُ، بَئِدَّ بِِ َِٙٚفِو  ِ ْٚ ثِػ دَِعج ُّ ٌَ ٌَ ثْلَن  َْم

َُ ُد َّيُككْم ِعَْككجٌ  َع َككَ  ثىُْم إَِّٙ دِِيككْم، ََٙ دَّ ثلنَّككج ٌَ كك ِّ ككََٚؿ لَِعككْ   َٙ  َٙ ًَ ثىُْم،  ٌَ كك ِّ ككَٚفجً لَِعككْ   َٙ
ًَ َْى ِِو. ثِػ  ٌَ  ثْلَن

ِر  ًَ َن بِِ ِعَعج ٌُ ْلَُْكْ  نَ َ كضِْؾَٚحِ  ثًًَٕٛ ّْ ٌَِن بِكِ ث  َْد ََذ ِمْ  نَ َ
 

َ دَّ ىلِكَأ َٙ  ِٙ ثِػ،  ٌَ ثْلَنك

ر  ًَ ٌِ ِعَعككككككككككككج ْْكككككككككككك ثَػ دَِغ ٌَ َمككككككككككككْ  َٟ َككككككككككككَخ ثْلَنكككككككككككك ًَ ِر،  ًَ ُن إَِّٙ دَجْلِ َعككككككككككككج ًَ  ُّككككككككككككْو

هُ إَِّٙ قَ ِككككككككككًْٚ. ٌُ ككككككككككضَيِْم  َْمكككككككككك ْْ لَككككككككككْم َّ ًَ ًَ َْى َككككككككككَأ ثْلِ ذَككككككككككجَه،  َح ثْلككككككككككذََِٚه،  ٌَ   َْمكككككككككك

ث عِيَككًٚ  ٌْ كَك َٕ ًْ  بَكئِْد  َ  ، ٌ ٌَ ىَكج َغكك ٌَ ٛ ثْغضََع ًْ ًْ إَِفجلَككزَ  َ ًْ دَجلَّكز،  َ ح  َ ٌْ ك ِٕ ًِ ثْنيِلَككجَ   ًْ ِع َّكزً  َ َ 

ٌء  ِْ ك َٕ ْْكَأ  َٙ َّكْغيُ َ َّ َع َ ًَ ىُْم،  ٌُ ـَ دِكِو  َْمك ك ُ ْٚ ُؽكٌ  َْد ّ ٌْ ٌٔ َم َّْ َش َعْنيُْم دِعج صَ  َْؽَقَف دِيَج َعلَ

ًََِّٙضِكَأ، َم َّْ َش دِِو ثْلَعُؤًنَزَ َعْنيُْم، بَئِ    ِِّْ َْ صَ ًَ ِر دِِٚهَن  ًَ َْْأ بِِ ِعَعج ٌٌ َُّ ٌُهًَد دِِو َع َ نَّوُ ُىْم

ِقأَ  صَذَؾُّ ًَ َ  عَنَجةِِيْم،  ْْ ضِْؾَٚدَِأ ُف ّْ َمَا ث
 

صِِيْم، دَِعكج  ٌَّ كَ  قُك ْٞ ِز ثْلَ كْوِ  بِكِْيْم، ُمْ ضَِعكوثً بَ َٝ ضِ َج ّْ دِج

َس ِعْنَوىُْم ِمْ  إِْؽَعجِمَأ لَيُكمْ  ٌْ ًِْبيِكَأ َىَم ِْْيْم بِكِ  ْهصَيُْم ِمكْ  َعكْولَِأ َع َك ٌَّ ثلغِّيَكزَ ِمكْنيُْم دَِعكج َعك ًَ  ،

دََّعج َفَوَط ِمَ   ٌُ كيُْم دِكِو،  ثٕمًٌدِِيْم، بَ ُْ ِْْيْم ِمْ  دَْ ُو ثْفضََع ٌُهُ َِّْٟذَكزً  َْن ُ ْلَش بِِْو َع َ ٌَّ َمج إَِىث َع

ْ ضَوُ  ثَد ُمْقضَِعٌ  َمج َفعَّ ٌَ ثُح بَئِدَّ ثْلُ ْع ٌَ إِنََّعج ُّْؤصََ َم ًَ ٍُ إِمْ   ثًٕٛ،  ٌِ ٍِ  َْى ِيَج،إِنََّعكج ُّْ ك ث ٌَ ْع

قِ َّ  ٌٕٗثم َْى ُيَج  ًَ ٌُِّء سَنِِّيْم دِجْلذَيَجِء،  ًَ َِٙر َع ََ ثْلَؾْعِا،  ٌُ ِِ ثْل ٌِ. َْن ُ عُكمَّ  ِز ثْنضِ َكجِعِيْم دِكجْلِ ذَ

ٌَ ِّ َع ََ  ُُمك ٌْ بِِ َفجِ  ُدضَّجدَِأ، بَ كجةِ ََأ ثلَّضِكِ صُكْوِمُ  بِْيَكج ثْن ُ َّ ًَ  ْ٘ ك ُٚ ثْم ًَ ىُْم،  ٌَ ْْك ًَِن َم ٌ

ثَمكككزُ،  ٌَ هُ ثْلَك ٌُ كككْ  َٙ صُْذِلككك َْٙ ْمكككَِٚ  ِمعَّ ـِ ث كككجلِ َٙ ُؽكككٌِه  ٌُ َن دِكككأَْؽَعِ ِيْم لِ ًَ ث ٌَ ككك ّْ
َمَكجةِكككَوَن ً َ

ٌُ دِككِو  كك ِّٚ َٙ صُيَ ًَ ِر َمككَٚ،  ٌَ كك ْٞ ْْككَأ بِككِ ِمككَٚم لَككَأ دَِق ٌٍَِء دِيَككج َع َ ثِه بََْْؾضَكك ٌَ ثْلَغْ  َككزُ َعككْ  إِّكك

ُّْ ِلكِ  ًَ بَِْعج َّأُْمكُي لَكَأ  ًَ ٌثِح َعْنَأ،  َّٚ ثدَجصِيَج َع ََ ثل ٌَ ًِ َؽ َوث ْٙ إِ ًَ َْْأ،  جلَِأ َع َ ُمَكجصَذَجِس ُععَّ

َٙ َّْؾيَك ُ  ًَ ْْكَأ،  ْٟكَِٚ  َمكج ُعيِكَو َع َ َُ َعكْ  إِ َٙ َّْ ِؾك ًَ َٙ ُّٞكِ ُف َعْيكوثً ثْعضَيَكَوهُ لَكَأ،  ًَ  ِمْنَأ، 

كككِو بِكككِ  ِْ ًِ نَ  ٌِِه  َْؽيَكككَ .ثٕمكككًٌَمْذ َكككَذ قَكككْو ْْككك ًِ َغ كككِو َُّككككٌُد دَيَكككْو ِْ ًِ نَْ   ، بَكككئِدَّ ثْلَؾجِىكككَ  دِيَكككْو

َؽككجَ   ٌِّ ككِ  ثل َّكك ِّ ِمْنككَأ، بَككئِدَّ ثل ْْ ُف ًَ ككضِنَجَمضَِأ  ّْ ث ًَ ككضَِأ  َّ ث ٌَ َن إَِّّككجىُْم َع َككَ بِ ًُ عُككمَّ َٙ َُّكككِ  ثْمضَِْككج

ككج َّ ث ٌَ بُككٌَد لِ ِ ٌَّ ككَْقِز َّضََ  ِٚ ثَء ىلِككَأ ِمككَ  ثلنَّ ًَ ًَ  َِ ْْ ككِ  ِمككْوَمضِِيْم، لَكك ْْ ُف ًَ ككنُِّ ِيْم  َٚ َِٙر دِضَ ٌُ ِس ثْلكك
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ككجلِِقَْ  قَْذ َككَأ، بَجْعِعككْو ٕ ًثٕمجنككز َّٚ لُككٌث لِ  ًَ ىُْم دَِعككج  ٌْ لِكككِ  ثْمضَذِكك ًَ ٌء،  ِْ كك ككنِِيْم َدككجَد بِككِ َٕ َْ ْف

بِِيْم  ٌَ ًَ َْعكك ككِز  َعَككٌثً،  ْؽيككجً،  دجٕمجنككزثْلَ جمَّ لَِعكك ْ ًَ ًَ ككَْقضَِأ هلل  ِٚ لِْككَش  بَككئِدَّ ىلِككَأ َهلِْككٌ  َع َككَ نَ ًَ
هُ. ٌَ ككضَُّش   َْمكك َٖ َٙ َّضَ ًَ ىَككج،  ٌُ هُ َدذِْ ٌُ ْ ّككجً ِمككْنيُْم، َٙ َّْييَكك ًَ ًَِن  ُِ ُدكك ِّ  َْمككٌ ِمككْ   ُُمككٌ  ْ ٌَ ثْؽَ ككْ  لِكك ًَ

ْْخ بَ  َمْيَعج َدجَد بِِ ُدضَّجدَِأ ِمْ  َع ًَ ىَج،  ٌُ ِْْو َدغِْ ْْشَ َع َ َِْمضَوُ. ضََغجدَ ًِ  َعْنو  ُْل كج ِٗ دِجلضُّؾَّ ٌْ ضَ ّْ عُمَّ ث

بِّككِق  ٌَ ثْلُعضَ ًَ ٌِِح دَِعجلِككِو،  ككلَ ْٞ ثْلُع ًَ ْْككٌثً: ثْلُعيِككِْم ِمككْنيُْم،  ِٗ دِِيككْم َم ًْ َ ًَ ككنَجَعجِس،  ِّٚ ًُِ ثل َى ًَ
ُؽَّٚدُيَج ِمَ   ًَ ثبِِق،  ٌَ ذَجُح ثْلَع ّْ َ ًَ ثهُّ ثْلَعنَجبِِا،  ٌَ َن دِذََونِِو، بَئِنَّيُْم َم ٌِّ ًِِؿ، بِِ دَك ثْلَعلَج ًَ ثْلَعذجِعِو 

ْْيَكج، بَكئِنَّيُمْ  ٌِةُكٌَد َع َ َٙ َّْؾضَ ًَ كِ يَج  ِٝ ث ٌَ ُُ لَِع ُْْظ َٙ َّْ ضَتُِم ثلنَّج َف ًَ َؽذَ َِأ،  ًَ ْي َِأ  َّ ًَ ٌَِن،  دَْق ًَ 

ىُْم دِ  ًَ صَ َيَّكْو  ُُمكٌ ًَ كَ َغجةِ َضُكوُ،  َٖ ـٌ َٙ صُْن كْ  ُٙ ًَ ْ ٌم َٙ صَُنجُم دَجةِيَضُوُ  ِّ ٌَ ك ْٞ كِ َق ِٕ ث ٌَ بِكِ َف ًَ صَِأ 

ككّقجً  دِككَِٚهَن. ُٕ ًَ ككْيجً بَجِفٖككجً،  ِٝ ثْع َككْم ذ َمككَا ىلِككَأ ذ  َدَّ بِككِ َدغِْككٌ ِمككْنيُْم  ًَ
 

ثْفضَِكككجًثً  ًَ قَذِْقككجً، 

َِٙر، بَجْمنَ  ٌُ ٌْْخ َع ََ ثْل َع ًَ ِز،  ر لِْ َ جمَّ ٌَّ َٞ ىلَِأ دَجُح َم ًَ عجً بِِ ثْلذَِْجَعجِس،  صََقكُّ ًَ ْا ِمَ  لِْ َعنَجبِِا، 

ككٌَ  هللاِ  ُّ ًَ ًِ، بَككئِدَّ  ْْٙفضَِكككج ككْعقجً:  هللا ع ْككو ًآلككو) َمنَككَا ِمْنككوُ.(ٙكك َ  ث َّ ْْ ككجً  ْْككُا دَ ْلككَُْكِ  ثْلذَ ًَ
رً دَْ كَو  ٌَ َم ُفْكك ًَ ثْلُعْذضَجِ ، بََعْ  قَج ًَ ِْْ  ِمَ  ثْلذَجةِِا  ٌِّيَ َ جً َٙ صُْؾِقُف دِجْل َ ّْ َ ًَ ٍِِّ  َعْو ،  ث ٌَ دَِع

ثم. جهُ بَنَكِّ ْ نَْيَِْأ إَِّّ  ٌَ ّْ ٌِ إِ ْْ َعجقِْخ بِِ َغ ْ  ََ ِمَ  ثلَِّيَّ  َٙ ِفْ َكزَ  ًَ ُّْ عُمَّ هللاَ هللاَ بِِ ثللَّذَيَِز ثل

ْمنَككَ، بككئِدَّ بِككِ ىككِيِه ثللَّذَيَككِز قَجنِ ككجً  ََّ ثل ًَ ككَ  َّ ًَ َْىككِ  ثْلذُْؤ ثْلككذُعْقضَجِؽَْ   ًَ ككجِدْ   َْ ثْلَع ًَ لَيُككْم 

ثْف َككْظ  ًَ ثً،  ٌّ ُمْ ضَكك ْْككِش َمجلِككَأ، ًَ ثْؽَ ككْ  لَيُككْم قِْككْعجً ِمككْ  دَ ًَ ككضَْق َ ََأ ِمككْ  َفيِّككِو بِككِْيْم،  ّْ هلل َمككج ث

ثبِِ  ٌَ َٙ قِْعجً ِمْ  َغَِّٚس  ، لٖهنكَِمكْنيُْم ِمْغكَ  ثلَّكِيُ  لٖقٚكَبِِ ُد ِّ دَ َكو، بكئِدَّ  ثّٗٚيًَ

َغ نََّأ َعْنيُْم  ْٖ ِعَْش َفيَّوُ، بََٚ َّ ٌْ ضُ ّْ ُد ٌّ قَِو ث ِِْْا ثلضَّجبِكوَ ًَٗ ْٞ ًُ دِضَ ، بَئِنََّأ َٙ صُْ َي ٌٌ ْفَكجِمكَأ دَلَ

. ٌَ ثْلُعِيمَّ كُ   ثْلَكغِْ ِٚ ًَ َمكْ  َٙ َّ صَ َيَّكْو  ُُمكٌ ًَ ٌْ َموََّن لَيُكْم،  ِّ َٚ َٙ صُ ًَ َأ َعْنيُْم،  ْ٘ ىَعَّ ِن ْٖ بََٚ صُ

هُ ثل ٌُ صَْقيِ ًَ ْ  صَْيضَِقُعوُ ثْلُ ٌُُْد،  َْْأ ِمْنيُْم ِمعَّ ْا ٕإِلَ ٌِّ َؽكجُ ، بَ َك كَِْز ٌِّ ْٖ ًلتِكَأ عِيَضَكَأ ِمكْ   َْىكِ  ثْلَن

ىُْم، عُمَّ ثْعَعْ  بِِْيْم دَجٗ ًَ َْْأ  ُُمٌ بَْا إِلَ ٌْ ا، بَْ َْ ُٝ ث ٌَ ثلضَّ َي صَْ يَكجهُ، بَكئِدَّ ًَ ٌْ ًِ إِلََ هللاِ صََ كجلََ َّك ْعَيث

ُػ إِلََ  ٌَ ِعَِّْز  َْف ٌَّ ِْْ  ثل ًْ إِلََ هللاِ صََ كجلََ بِكِ ِمْ   ثٗنٚجمىُؤَِٙء ِمْ  دَ ُد ٌّ بَأَْعِي ًَ ٌِِىْم،  ْْ َغ

 صَأِْهَّكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِز َفيِّكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِو إِلَْكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِو.

ككوُ،  َْ ككأَلَِز نَْ  ْْ ككُخ لِْ َع ِٚ َٙ َّْن ًَ ككْ  َٙ ِفْ َككزَ لَككوُ  كك ِّ ِمعَّ ِّْ قَّككِز بِككِ ثل ٌِّ ًُِ ثل َى ًَ صََ يَّككْو  َْىككَ  ثْلُْككْضِم  ًَ 

ثْلَقككقُّ  ًَ َِٙر عَيِْككٌ ،  ٌُ ىلِككَأ َع َككَ ثْلكك ثي َٟ َذُككٌث ثْلَ جقِذَككزَ ًَ ٌَ قَككْو َُّن ِّ ُككوُ هللاُ َع َككَ  َْقكك ًَ ُد ُّككوُ عَيِْككٌ  

عِيُكٌث دِ  ًَ ًَ كيُْم،  َْ ًث  َْن ُ ٌُ كذَ َٚ ُعكٌِه هللاِ لَيُككْم.بَ ٌْ كْوِ  َم ككعجً  ِٚ ْْ ًُِ ثْلَقجَؽكجِس ِمْنكَأ قِ ثْؽ كْ  لِكَي ًَ
ُِ لَيُكْم َمْؾ ِْكجً َعجّمك صَْؾ ِك ًَ كَأ  َٚ ْن َٕ ُا لَيُكْم بِْكِو  ٌِّ صُيِ كُو صُ َ ًَ كُا بِْكِو هلل ثلَّكِيُ َم َيَكَأ  َٝ جً بَضَضٌَث

ثنَككَأ ِمك ْ  ٌَ ًَ َْع َأ َفضَّكَ َعكْنيُْم ُؽْنكَوَن  ِٟ ٌَ كك ُٕ ًَ كَأ  ِّ ث ٌَ ٌَ ُمضَْ ضِكا  َْف ْْك َُّك َِّعكَأ ُمككضََك ُِّعيُْم َغ
 

بَككئِنِِّ 

ككٌَ  هللا ُّ ًَ ككِعْ ُش  َُ  ُ َّ  ثلْككٚي) ِ (ع ْككو َّ ِٟ : "لَككْ  صُيَككوَّ ٌْ ٌِ َمكك ْْكك ككزٌ َٙ ُّْؤَمككُي يُككٌُ  بِككِ َغ مَّ

ِـّ َعْنكَأ  نَك ًَ  ، َِّ ثْلِ ك ًَ َ  ِمكْنيُْم  ٌْ ٌَ ُمضَْ ضِا". عُكمَّ ثْفضَِعكِ  ثْلُنك ْْ ُِّ َغ ٌِ ِ ِْف بِْيَج َفيُّوُ ِمَ  ثْليَ َّٞ لِ 

ثٕ ًَ َْق  ِّٞ ًَ َْعكثل ثَح َٟجَعضِكِو،  ٌَ ٌُِّؽكُخ لَكَأ عَك ًَ ْفَعضِِو  ًَ َْْأ دَيلَِأ  َْدنَجَم  ٠ُِْ هللاُ َع َ ٠ِ نََف َّْذ

ثْمنَككْا بِككِ إِْؽَعككج   ًَ ْْككَش ىَنِْتككجً،  إِْعككَيثً!َمككج  َْعلَ ًَِن َٙ دُككوَّ لَككَأ ِمككْ   ًَ ًٌ ِمككْ   ُُمككٌ عُككمَّ  ُُمككٌ

جلِكَأ دَِعكج َّْ َْكج صِيَج: ِمْنيَج إَِؽجدَزُ ُععَّ ٌَ َٕ ُمذَج
 

ُِ ِعْنكَو  ًُ َفجَؽكجِس ثلنَّكج كَوث ْٙ ِمْنيَكج إِ ًَ َعْنكوُ ُدضَّجدُكَأ، 

َْْأ مِ  ًِهىَج َع َ ًُ ج صَقْ ًَ ثنِكَأ.عَّ ٌَ ًُ  َْع ُوً ُٙ ُػ دِِو  لَ َّ ثْفضَِؾجدَكَأ َعكْ   ٌَ ٌِّ كج دَْ كَو ىكيث بَكَٚ صُلَك ًَ َمَّ
قِ َّككزُ ِعْ ككم  ًَ ككِْق،  ِّٞ ككْ ذَزٌ ِمككَ  ثل ُٕ ِعَّْككِز  ٌَّ َِٙر َعككِ  ثل ٌُ ِعَّْضِككَأ بَككئِدَّ ثْفضَِؾككجَح ثْلكك ، دككجٕمًًٌَ

ِْٙ ْفضَِؾجُح ِمكْنيُْم َّْيلَكُا َعكْنيُْم ِعْ كمَ  ث َّْ  َكُم  ًَ ًَ  ٌُ ٌُ ِعنكَوىُْم ثْلَكذِْك كُغ ْٚ نَكوُ بََْ ًُ َمكج ثْفضََؾذُكٌث ه

 َٙ ٌٌ كك َٖ ثلِِ دَ ٌَ إِنََّعككج ثْلكك ًَ ككِ   ِٟ ككجُح ثْلَقككقُّ دِجْلذَج َٖ ُّ ًَ ـُ  ككُ  ثْليَذِككْ ُْ َّْق ًَ ككُ   َْ ـُ ثْلَق َّْيككذُ ًَ  ، ٌُ ككِغْ َّٚ ثل

ُُ دِككِو ِمككَ   ٍ َعْنككوُ ثلنَّككج ًَ ث ٌَ ٌُِم َمككج صَكك ككْش عَ  ثٕمككًٌَّْ كك َْ ْْ لَ ُم دِيَككج ًَ ٌَ ككَعجٌس صُْ كك ِّ  َككَ ثْلَقككقِّ 
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كَأ دِجْلذَكْيِ   ُْ كَنْش نَْ  َّ   ٌ ٌُ كج ثْمك َْْ ِ : إِمَّ ُؽ َك ًَ إِنََّعج  َْنكَش  ََفكُو  ًَ ْوِ  ِمَ  ثْلَكِيِح،  ِّٚ ًُح ثل ٌُ ُٝ

ًْ ُمْذضَ  كِوِّو،  َ ْْ ٌِّم صُ ًْ بِْ   َد ثِؽِخ َفقل صُْ ِلِْو،  َ ًَ ، بَ َِْم ثْفضَِؾجدَُأ ِمْ   ًَ دِكجْلَعنِا، بِِ ثْلَققِّ  َك

ْْكَأ  ُِ إِلَ ٌَ َفجَؽجِس ثلنَّكج ٌُْث ِمْ  دَْيلَِأ! َمَا  َدَّ  َْدغَ أَلَضَِأ إَِىث  َِّ ْْ ُِ َعْ  َم َ  َدفَّ ثلنَّج ٌَ ّْ بََعج  َ

 ًْ َكجِر َمْ  َِعز،  َ َٕ َْْأ، ِمْ   ثلِ  َٟ َِخ إِْنٚكجم بِكِ ُمَ جَم َكز. معج َٙ َمُؤًنَزَ بِِْو َع َ ٌَ ِ عُكمَّ إِدَّ لِْ ك

كذَجِح  ّْ رَ  ًُلتِكَأ دِيَْلكِا  َ كْم َمكجهَّ ِْ كجم بَجْف َٚ قِ َّزُ إِْن ًَ  ، ٌ ًُ صَلَج ًَ  ًٌ ضِْتغَج ّْ زً ًدِلَجنَزً، بِِْيُم ث َّٙ َمج

َٙ صُْيِلَ كك َّ ٕثٕفككٌث صِْ ككَأ  ًَ َٙ َّْلَعَ كك َّ ِمْنككَأ بِككِ ،  ًَ ضِككَأ قَِلْ ككزً،  َفجمَّ ًَ ككْضَِأ  ِٕ َفككو ِمككْ  َفج

 ُٞ ن، َّْقِع ُكٌَد َمُؤًنَضَكوُ ثْعضِيَجِه ُعْيَور، صَ ٌَ كضَ ْٖ ًْ َعَعك  ُم ح  َ ٌْ ِٕ ُِ، بِِ  ٌُّ دَِعْ  َّ ِْيَج ِمَ  ثلنَّج

ْنَْج  َْْأ بِِ ثلوُّ ْْذُوُ َع َ َع ًَ ٌِِىْم، بََُْكٌَد َمْينَأُ ىلَِأ لَيُْم ُهًنََأ،  ْْ َِِي ثْلَقكقَّ  .ًثٓمٌرَع ََ َغ ًَ َْلك
ثْلذَِ ْكوِ  ًَ ٌِّكِخ  ََِموُ ِمَ  ثْليَ ثدَضِكَأ َمْ  لَ ٌَ ثقِ كجً ىلِكَأ ِمكْ  قَ ًَ كذجً،  ِْ كجدٌِثً ُمْقضَ َٙ ُدكْ  بِكِ ىلِكَأ  ًَ  ،

ْْككَأ ِمْنككوُ، بَككئِدَّ َمَغذَّككز ىلِككَأ َمْقُعككٌَهرٌ. ثْدضَككِذ َعجقِذَضَككوُ دَِعككج َّْغيُككُ  َع َ ًَ قَككَا،  ًَ ْْككُظ  ككضَِأ َف َّٙ  َمج

 ًِ ٌْ لَيُْم دُِ ْي ِق ْٙ َ ْْ جً، بَأ ِعَّْزُ دَِأ َف ٌَّ إِْد سَنَِّش ثل ثْعِو ْ ًَ ًَ ًَِن، بَكئِدَّ  َن  كَقج ْٙ ِ َعنَأ سُنُكٌنَيُْم دِئ

ِعَّْضِكَأ ًإِْعكَيثًثً صَْذ ُكُذ بِْكو َفجَؽضَكَأ ِمك ْ  ٌَ ًِْبيكجً دِ ًَ كَأ،  ِْ كزً ِمْنكَأ لِنَْ  َٝ ًَِّج ٌِِّعِيْم  بِِ ىلِكَأ  صَْيك

. ضَككَأ  َع َككَ ثْلَقككقِّ َ  ِىمَّ ًْ ث ًَ بَككجِء،  ٌَ ثْؽَ كك ْ دجٕمجنككزبَُقكك٠ْ َعْيككَوَن دِجْل ًَ ككَأ ُؽنَّككزً ُهًَد َمككج  ،  َْ نَْ 

ِٜ هللاِ عكَ ثةِ ٌَ َِ ِمكْ  بَك ْْ َْْش، بَئِنَّوُ لَ ْْكِو ثْؽِشَ مجعكجً َمكَا   َْعلَ ُُ  َٕكوُّ َع َ ٌء ثلنَّكج ِْ ك َٕ ًؽكّ  

ٌُِدٌَد بِ  ك ْٖ ََِي ىلِكَأ ثْلُع قَْو لَ ًَ بَجِء دِجْلُ يٌُِه  ٌَ ثةِِيْم ِمَ  صَْ  ِْم ثْل ًَ ضِِْش آ ْٖ صَ ًَ ثةِِيْم  ٌَ ٌِِّق  َْى َْعكج صَْ 

كك َّ  َْ َٙ صَِنْ ًَ ضَِأ،  دَّ دِككِيمَّ ًَ ًِ بَككَٚ صَْغككِو ثقِككِخ ثْلَغككْو ٌَ دَ ٌُث ِمككْ  َع ٌْ ككضَ ّْ كك ِِعَْ  لَِعككج ث ْْ ْْككنَيُْم ُهًَد ثْلُع دَ

َٙ صَْنضِ َ َّ  ًَ دََ ْيِوَن 
 
َن، بَئِنَّوُ َٙ عَ  ًَّ .َع َ  ّؾضٌاُو ٌِّ كيِ َٕ قَكْو َؽَ كَ  هللاُ َعْيكَوهُ  َ هللاِ إَِّٙ َؽجِىكٌ   ًَ

ٌِّعككجً  َف ًَ ْفَعضِككِو،  ٌَ َْْ  ثْلِ ذَككجِه دِ ككجهُ دَكك َٞ ضَككوُ  َْمنككجً  َْب ِىمَّ ًَ
 

ككٌَد إِلَككَ  ُٞ ضَ ِْ ْْ ككُكنٌَُد إِلَككَ َمنََ ضِِو،َّ ْْ َّ

 ٌِّ َٙ صَُ ك ًَ ٍُ بِْكِو ثْلِ  َكُ   َٙ صَْ يِْو َعْيوثً صَُؾٌ ًَ َٙ ِمَوثَ  بِِْو،  ًَ زَ  َْ َٙ ُمَوثلَ ًَ ًِِه بََٚ إِْهَغجَ   ث ٌَ لَ َّ ِؽ

ََِمكَأ بِْكِو َعْيكُو هللاِ إِلَكَ عَ  كُْق  َْمكٌ لَ ِٝ نََّأ  ٌَ َٙ َّكْوُع ًَ عِيَكِز،  ٌْ ثلضَّ ًَ ٌْ  دَْ َو ثلضَّأِْدِْو   ََ لَْقِ  ثليَ

 ٌٌ ْْك َ  َعجقِذَضِِو، َم ْٞ بَ ًَ ثَؽوُ  ٌَ ُؽٌ ثْن ِ ٌْ ْق صَ ِٝ َن َع ََ  ٌَ ْذ َٙ ، بَئدَّ  ٌِ ثْلَققِّ ْْ جِمِو دَِغ َْ َٟ َِخ ثْن ِ

ًَ َْد صُِقكك٠َْ دِككَأ ِمككَ  هللاِ بِْككِو َٟ ِذَككزٌ َٙ  ِمككْ  َغككْوً صََنككجمُ  ككضَيُِْ  بِ  صَذَِ ضَككوُ،  ْْ َٙ صَ ًَ ْيَككج ُهْنَْككجَن 

صَككَأ. ٌَ َٙ  َْع َككَم  آِم ًَ ٌء  َْهَعككَ لِنِْيَعككز،  ِْ كك َٕ  َِ ْْ ٌِ ِف ِّيَككج، بَئِنَّككوُ لَكك ْْكك ككْ َكيَج دَِغ َّ ًَ َمجَء  ثلككوَّ ًَ إَِّّككجَن 

ثِ  نِ  ًَ ََ ٍ دِ ٌَ َٙ  َْف ًَ كْذَقجنَوُ لِضَذَِ ز،  ُّ هللاُ  ًَ ٌِ َفيِّيَج،  ْْ َمجِء دَِغ ْ ِأ ثلوِّ َّ ثْنيِلَجِ  ُموَّر، ِمْ   ًَ ْ َعز، 

ككْ لَجنََأ  مذضككوا ُّ  َّ َّ ٌِّ َي ثْليَِْجمككِز، بَككَٚ صُيَكك ٌْ َمجِء َّكك ككجبَُكٌث ِمككَ  ثلككوِّ َْ َْْ  ثْلِ ذَككجِه، بَِْعككج صَ دِككجْلُقْكِم دَكك

ج  ثي، بَئِدَّ ىلَِأ ِمعَّ ٌَ ْ ِأ َهي َف َْ ًَ لَكَأ ِعْنكَو هللاِ دِ َٙ ُعكْي ًَ َّْنيُ ُكوُ،  ًَ ٌُِّىنُكوُ، دَكْ  َُِّّ ُكوُ  ًَ ِ  ُوُ  ْٞ ُّ

إِِد ثْدضُ َِْش  ًَ َه ثْلذََوِد،  ٌَ َ دَّ بِِْو قَ ِٙ َٙ ِعْنِوُ بِِ قَْضِ  ثْلَ عِو،  َُٟأ  دنلأًَ ٌْ ك َّ ْْكَأ  َٟ َع َ ٌَ ًَ َْب
ًْ َّككُوَن دُِ يٌُدَككز، بَككئِدَّ بِككِ ث ْْ َُأ[  َ كك َّ  ًْ رُ   َ ٌَ قَيَككج َمْيضَ َككزً، بَككَٚ صَْلَعَقكك َّ دِككَأ نَْنكك ٌْ ِر بََعككج بَ ََ ْد ٌَ ْلكك

 ًْ َُ إِلََ  َ ْ لَجنَِأ َعْ   َْد صَُؤهِّ إَِّّكجَن  لَِْجِء ثْلَعْيضٌُ  َفيَّيُْم.ُّ ثلغِّيَكزَ دَِعكج  ًثٗعؾكجحًَ ًَ كَأ،  ِْ دِنَْ 

ُفخَّ  ًَ عَقِ  ثٌٟٗثءُّْ ِؾذَُأ ِمْنيَج،  ًْ كِو، لِكذَْْعَقَق َمكج  بَئِدَّ ىلَِأ ِمْ   َ ِْ ْْلَجِد بِكِ نَْ  ك َّٖ ِٗ ثل ٌَ بُك

نَِْ .َُّكٌُد  ِْ جِد ثْلذُعْق َْ ُّّكو بَِْعكج َدكجَد  ِمْ  إِْف ََ ًِ ثلضَّ كجنَِأ  َ َْ ِعَّْضِكَأ دِئِْف ًَ ثْلَعك َّ َع َكَ  ًَ إَِّّجَن  ًَ
ِعكَوَن دُِنْ  ِكَأ بَكئِدَّ ثْلَعك ٌْ ًْ  َْد صَِ كَوىُْم بَضُْضذِكَا َم ُّّكَو َّكْيىَُخ  ثٗفْكجد َّ ُّْذِلكُ  ِمْ  بِْ  َِأ  َ ََ ثلضَّ ًَ

ثلُنْ َف ٌُِّؽُخ ثْلَعْيَش ِعْنوَ  ًَ  ، ًِ ثْلَققِّ ُِ قَجَ  هللاُ ّذقجنو:  دِنٌُ ثلنَّج ًَ ٌَ َمْيضكجً ِعْنكَو هللاِ هللاِ  (َدذُك

كَ لَِعك ْ   َْد صَيٌُلٌُث َمج َٙ صَْ َ  ُكٌَد) َٞ ٌَ َمكج َم ْْكَأ  َْد صَضَكَيدَّ ثِؽكُخ َع َ ٌَ ثْل َمَأ ِمكْ  ُفُكٌَمكز  ًَ صَيَكوَّ

ًْ  َعٌَ َعكْ  نَذِِّْنَكج ِٝ َز  َ نَّز بَج ُّ  ًْ ًْ  َعجِهلَز  َ كز بِكِ ِدضَكجِح هللاِ  (ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو)  َ َٞ ٌِّ بَ

كج َعِعْ نَككج دِككِو بِْيَككج ككجىَْوَس ِمعَّ َٕ َُ دَِعككج  ْْككَأ  بَضَْيضَكِو ككَأ بِككِ ثصِّذَككجِ  َمكج َعِيككْوُس إِلَ ِْ صَْؾضَِيكَو لِنَْ  بِككِ ًَ
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كَأ  ِْ ِ  نَْ  ٌُّ ك َْ َْْٚ صَُكٌَد لََأ ِع َّزٌ ِعْنَو صَ َْْأ لَِك ِ َع َ ِْ ِز لِنَْ  عَْيُش دِِو ِمَ  ثْلُقؾَّ ٌْ ضَ ّْ ث ًَ عْيِوُ ىَيث 

ٌِ إَّٙ هللاُ صََ جلَ. ْْ بَِّق لِْ َن ٌَ ُّ َٙ ًَ ٌِء  ُّْ َم ِمَ  ثل ِٚ ثىَج بَ َْ  َّْ  ٌَ  إِلََ ىَ

ثلضجًّنْكز ثلضكِ  ّْكش ل  كم ثلْْجّكز ًثٙؽضعكج   ىيث ىٌ ثليْم ثٕدذٌ مك  ص كأ ثلٌعْيكز

ًثلضِ ؽ  ش م  ص أ ثلْ ٌدْجس ثلضَثمج  مٚقْج هّنْج ًلْْكش مكجبكأر للذيكز  ً بتكز مك  

ثلنجُ صٌّو  د صقكم  ً صضقكم بِ ثلنجُ دجّم ثلوّ  دٌنيج صَعم  نيج ثٕعكٌم ًثٕبيكم 

يجًنكز) بكجًٕ  ٌّّكو  د ًىيث ىٌ ثل جً  دكْ  ثٗمكجي ع كِ ًثدك  م كوًد (إىث ؽكجٍس ثلع

ّؾ   م  ثلوّ  ًّْ ز لضقيْق ثل و  دْ  ثلنجُ ًثلضٌثٍد دْ  ٟذيجس ثلعؾضعكا ًثلغكجنِ 

ٌّّو  د ؽ   م  ثلوّ  ًّْ ز لضًٌّٜ ىيث ثلٚنف م  ثلٌفٌٓ ثليّ  عجٌٙىم ثدك  

م وًد ًنٚقيم دعج ّك   ليم ثلذيكجء ٕد هللا ص كجلَ لكم ّكأمٌ دكأمٌ  ىكم عنكوه مك  إقجمكز 

ًلم ّذغٜ ْٕتج  دغٌ م  دغٞو ل يّ  ٌّّوًد ع كٌث بكِ ثًٕٛ فْكظ قكج  عكَ ثل و  

مكك  قجةكك  (ص ككأ ثلككوثً ثٓمككٌر نؾ  يككج ل ككيّ  ٙ ٌّّككوًد ع ككٌث بككِ ثًٕٛ ًٙ بْككجهث 

ًثل جقذز ل عضيْ ) ًلم ّي  ّذقجنو ًثل جقذز ل  كجلعْ  ًٙ قكج  ل عٚك ْ  فضكَ ًلكٌ ٕكيو 

 ليم ثد  م وًد.
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 ١د؟؟.ٌّبشا ٔطز ػٍٝ اٌش

 ىيث ىٌ ثلْؤث 

إى  د ثىضعجمنككج دئعككجهر قككٌثءر ثلضككجًّل لككم ّذككو  ّككٌي  د ٟ ككا ع ْنككج ىككيث ثلٖككْل دكضجدككو 

ثٕعؾٌدز د  دو  مني ثل ق ز ثًٕلَ ثلضِ ص ضقش بْيج عيٌلنج ع كَ  ّكت ز دجلغكز ثٕىعْكز 

  ًثلنلًٌر لم صؾو ليج إؽجدز ٕجبْز ًٙ مين ز بكِ ثليكٌثءر ثلٌّكعْز ل ضكجًّل ثلضكِ صْكو

ّضجًث دغْ ج م  ثلٚعش ع َ ص أ ثلٚ قجس ثلٌْهثء ثلضِ ثمضٖ ديج ىيث ثلضكجًّل ًثلضكِ 

 نؾذكش لنكج ىككيث ثلٌثقكا ثلعٖكٌه ثلككيُ ن ْٖكو ثٓد. ًثقكا ثٙفككضٚ  ًثّٙكضٚح ًثلضنككذ٠ 

ًثلٌٚثعجس ثلوثم ْز ًص أ ثلؾعجعجس ثلعْعجر دجّٗٚمْز ًثلضكِ صٌّكو  د صؾكٌ قكٌٗ 

ّْكضنوًد إلكَ قكٌثءر مكج ليكيث ثلضكجًّل ٙ صنض كف دغْكٌث  ثلٖعِ إلَ فَْىج ًد  ىكؤٙء

 ع  ىيث ثليُ  عجه ثلْٖل ثؽضٌثًه ًصيْؤه ع ْنج.

إد  ُ ص عْككي ٙككغٌْ بككِ مككوثًُ ص ككأ ثلككوً  ثلعْككعجر دجّٗككٚمْز ّضْككجء  عكك  ّككذخ 

إقٚجء ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع  قْجهر ثٕمز ًّضْكجء  لعكجىث قض كٌه د كو  د فكجًدٌه 

 لقْْ  د  ع ِ ع ْيم ؽعْ ج ّٚي هللا.ًلعجىث قض ٌث ث

 لِْ ىؤٙء ىم آ  مقعو ثليّ  نٚ ِ ع ْيم  دغٌ م  معِ مٌثس ٌّمْج بكِ ٙك ٌثصنج 

 بٚ صيذ  ٙٚصنج ًٙ صٌبا م  هًد ىدٌىم ًثلضٌِٝ ع ْيم.

 َمك  لْْش ثلٚٚر ع َ مقعو ًآ  مقعو ىِ ثلك م ثللْخ ثليُ ىدكٌه ًدنكج بكِ دضجدكو (

ٌِّككُو ثْلِ كك ككَ ُو َدككجَد ُّ ْٚ ْْككِو َّ رُ َؽِعًْ ككج إِلَ ََّ رَ بَ ِ َّككِو ثْلِ كك بَُ ككوُ  ثْلَك ِككمُ ََّ ٌْ ـُ َّ ككجلِ َّٚ ثْلَ َعككُ  ثل ًَ ِّككُخ  ثللَّْ

ًَد  ٌُ ثلَّككِيَّ  َّْعُككك ككِّْتَجسِ ًَ َّْ ًُ  ثل ٌَ َّذُككٌ لَتِككَأ ىُكك ًْ ُ  ٌُ َمْككك ًَ ككِوٌّو  َٕ بكْككف  10 ) بككجٌٟلَيُككْم َعككَيثٌح 

ععكك  ٙككجلـ  ً ًٙككف ىككؤٙء  ّعككك   د ًٙككف ععكك  مكك  فككجًدٌىم ًقض ككٌىم دأنككو

ثلعؾٌمْ  دأنيم م  ثلٚكجلقْ  ثلعؾضيكوّ   ً مك  مْكٌ ثليكًٌد ًدْكف ّعكك   د نضيذك  

 بكٌر ثن ٚج  ثلك م ثللْخ ع  ثل ع  ثلٚجلـ ًقو قٌد دضجح هللا دْنيعج؟؟؟!!.

  لِْ ىيث ىٌ ثلن ج  د ْنو؟؟!.

 ٙكذـ ن كجي ثلقككم  ًلٌ  د ىيث ثلض عْي قو نٞؼ عي و  دغٌ م  ىيث لضْكجء   ّٞكج لعكجىث

بككِ ثّٗككٚي ًًثعْككج ثّككضذوثهّج عككم ّضْككجء  ًّضْككجء  ًىككؤٙء ثلٖككٌْك ٙ ّيككوًًد ع ككَ 

 ِٕء  دغٌ م  لؾم صْج لو ًٙ ّيوًًد ع َ صيوّم  ُ إؽجدز مين ز.

عم ّكذٌ ثلٚغٌْ بضض ي و ص أ ثلؾعجعجس ًثٕفَثح ًصيٌ  لو  د ثلعْتٌ  ععج نقك  بْكو 

 غٌح ثلكجبٌ ثليّ  ؽجء ديم ثلغٌح ًًٍعيم عم مَٞ.ىم ثلقكجي ثل  عز م  ععٚء ثل

 ُ  د قذ  ىلأ لم ّكك  ىنكجن مكج ّكوعٌ ٙ ل ضغْْكٌ ًٙ ل٘ٙكٚؿ ًلكم ّكك  ىنكجن فككجي 

س عز بك  ِٕء دجد ع َ مج ٌّثي ًم جًّكز دك   دكِ ّك ْجد دكجد فٌّٚكج ع كَ صلذْكق 

غٌدْكز  ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز ً د د  مكج ّيكج  عككِ ىلكأ ىكٌ  دجىّكخ ًمكؤثمٌر ٙك ْذْز

 لضٌّٖو ًمٌٍ ثّٗٚي.

ًثلٌثقا  د إؽجدجس ىؤٙء ثلٌْٖك صوًً د يج بِ إٟكجً مقكجًلضيم ثلعٞكنْز ًثلعْكضعٌر 

لضَّْككف ًعككِ ثلعْكك عْ  ًٙككٌبيم عكك  ثلض كْككٌ ًثلضعككٌه ع ككَ ص ككأ ثليٌثلككخ ثل لنككز 

 ثل جّور.

فٌدكو مي عنون مج  قٌ دو مٌٙنج بِ فق مٌٙه ثد  آد ز ثٕدذجه م  ثنو دكجد دجغْكج بكِ 

ع ككَ ثٗمككجي ع ككِ ًثنككو قضكك  فؾككٌ دكك  عككوُ ً نككو فككٌ  ثلن ككجي ثلْْجّككِ بككِ ثلوًلككز 
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ثّٗٚمْز نقٌ ثلضْ ٠ ًثّٙضذوثه عم َّعم ْٕننج  نو دكجد مك   ع كم فككجي ثل كجلم ًثنكو 

 دجد ّلذق  فكجي ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز ًثلْنز ثلنذٌّز!!.

  لْْش ىيه ىِ ثلؾٌ ر ع َ ثلقق ًثلقيْيز د ْنيج؟؟!!.

ِْ ىيث ىٌ ثن ٚجي ثلٖنْٚز ًثٍٙهًثؽْز ثٕمٚقْز ثلضِ ٙ نٌثىج إٙ عنو ثٓمٌّ   ل

 ًنض جمَ عنيج بِ عيٌ هثًنج.

ًّذيَ  د ثلْٖل عنومج  هلَ دوبجعو ثلعؾْو ع  دنِ  مْز بئنو لم ّضقوط دقٌم ًثفو 

ع  بجؽ ز دٌدٚء ًمج ؽٌٍ بْيج م  عوًثد بجٝـ ع َ  ى  ثلذْش ًّ أ لومجةيم 

ْتج لم ّك  ًدأد ثٕمٌ لم ّك  لْْضوعِ  ُ نٌ  م  ثلضذٌٌّ ًثلوبج   ً فضَ ًدأد ٕ

ًٙ و دأنو فجهط مًًٌُ نضؼ ع  عوي ثلضَثي ثٗمجي ثلقْْ  ع ْو ثلْٚي دٌد٠ فَثي 

 ثٕمجد!!.

ً مٌْث بئد ثليْٞز ثلكذٌٍ ثلضِ م   ؽ يج مجٙعنج ثليٌي ىِ صنقْضيم ٕى  ثلذْش 

بٌٝو هللا ليم ًىٌ إمجمز ثٕمز ًإًٕجهىج إلَ ّذْ   ع ْيم ثلْٚي ع  مٌق يم ثليُ

ثلٌٕجه ًىِ ثلقيْيز ثلضِ ّؾيو ثلْٖل ن ْو ًّذي  م   ؽ  ٟعْيج ًثلض ضْم ع ْيج مج 

صذيَ م  هّنو ًععٌه لْغذش ل ونْج  د إمجمز  ى  ثلذْش لم صأ ْٕتج ميدًٌث ًثد 

ا قٌثًثصيم ثلٚقجدز م   ٙقجح ثلقٚجنز ٙ ّنلتٌد ًٙ ّؾٌٍ نيوىم ً د ؽعْ

دجنش ٙجةذز ًثنيم قجهًث ثٕمز إلَ ثل ٌٍ ًثل ٚؿ دْنعج ّيٌ  لنج ثلٌثقا  د ثلقيْيز ىِ 

عكِ ىلأ صعجمج ًثد د  مٚجةذنج نضؾش ع  ص أ ثلضٌٚبجس ثلنجٟتز ثلضِ  د وس  ى  

ثلذْش ع  مٌق يم ًفجًلش  د صْضغنِ عنيم ديْجهثس دوّ ز ًلٌ دجنش م  نٌعْز َّّو 

 لٌلْو ثل جّق  ً ثٕمٌثء ثلغٚعز م   ٙوقجء ثلْٖل ف  يم هللا!!.د  م جًّز  ً ث

م  ىنج بنق  عنومج نيٌ  ثلضجًّل بئننج نْ َ ّٗٞجؿ ًلِْ ٗعذجس دْف  د ثنقٌثم 

ثٕمز ع  مْجًىج دو  ٌّي ثنقٌثبيج ع  م٠ ثٗمجمز ًىِ ثلقيْيز ثلضِ ّغذضيج ثلٌثقا 

ثل جلم ثٕلعجنِ ً مٌْث صأصِ قٌثءصنج لييث ًثلضوىًٌ ثلضجًّنِ ثليُ ن ْٖو ثٓد ًٕيجهر 

ثلضجًّل ًٙ قجس ثلنَُ ثٕمٌُ لض ٚ  ثلقيْيز لع  دجد لو ق خ  ً  ليَ ثلْعا ًىٌ 

 ٕيْو.

لِْ ىنجن م  ثلنجفْز ثلٌثق ْز  ُ بجً  دْ  مج ّغذضو ثلْٖل ًديْز بييجء ثلضذٌٌّ م  

وثط ًل   ىيث دوث ًقجةا ًمج ّغذضو ثلعؤًمٌد عجمز ًمج ن ضيو نق  دٚقضو م   ف

ًثٝقج بْعج  قٌ ثلْٖل دنْذضو إلَ م جًّز د   دِ ّ ْجد ًثل جً  ثلؾٌىٌُ ثلٌفْو 

 نيم ّيًٌد دقوًط ىيه ثٕملجء ًلكنيم ٙ ٌّغذٌد بِ صقعْ  ىؤٙء ثلْجهر  ُ 

مْتٌلْز ع   ب جليم  ً ٙ ّعجن ٌد بِ عٌٝيج ع َ ثلعٖ ًم يج ثعضيثًثصيج 

قوّظ عنيج ىمج ًقوفج ّنٌػ ٙجفذو م  ثلوّ  ًثلع ز ًصذٌٌّثصيج ًإٙ ثعضذٌ ثل

 ًثلضيعز ثلكجًعز ؽجىَر (ّخ ثلٚقجدز ًثلٌقٌ  بِ ثلْ ف).

إنيم ٌّّوًد (ًًدعج نؾقٌث بِ صقيْق ىلأ دجل   ) ًٝا قجعور دوّ ز ع  قجعور 

(ثلؾٌّعز ًثل يجح) ىِ قجعور (ثلؾٌّعز ًثٙعضيثً فٌٙج ع َ ثّٙضعٌثً ًلٌ دجد 

  ُ نٌ  م  ثلضيوي ًثّٙضيٌثً). ىيث ع َ فْجح

ًلأ  د صضأم  بْعج قجلو ىلأ ثلضجبو ثد  ثل ٌدِ بِ مؾج  ثٙعضيثً ع  إمجمو ثد  آد ز 

ثٕدذجه م   د م  (فق ثٗمجي  د ّيض  ًع َ م  ّ ضٌٛ  د ّيوي ثلذْنز) ًمج ّيٌلو 
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ٙ ّيٌه ًٙ ْٕننج ًدْ  هللا م   د ثد  آد ز ثٕدذجه قو نجلضو دٌدز ثلٚقذز ًغم  نو (

 ٌّثبيو ع َ ىدـ فؾٌ د  عوُ)!!.
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 األِخ اإلؼهللا١ِخ ِٚؽبض اٌزبض٠د:

ثًصكخ ثلعْ عٌد ثل وّو م  ثٕملجء عنومج ثمضٌعٌث ٕن ْيم ًلضجًّنيم ًم  عم 

لعْضيذ يم مْجًث منضَعج ًد ْوث ع  ثلْْج  ثل جي ليٌثعو ثلْ ٌن ثٗنْجنِ ًمْجًثس 

كٌّم ًفكجه ليم (ليو دجد بِ قٚٚيم عذٌر ًٕلِ ثٕمم ثلْجديز ثليُ ّؾ و ثليٌآد ثل

ثٕلذجح مج دجد فوّغج ّ ضٌٍ ًلك  صٚوّق ثليُ دْ  ّوّو ًص ْٚ  د  ِٕء ًىوٍ 

 .111ًًفعز ليٌي ّؤمنٌد) ٌّّف 

ص أ ثليٌثعو ثلضِ ٙ ّعك  ثلضعٌه ع ْيج ًثلضِ صقضٌي ًصيوُ قجعور ثلغٌثح ًثل يجح 

َ إىث  ميه لم ّ  ضو) فْظ  ًثه بييجء ثلضذٌٌّ  د ًلٌ د و فْ  (إد هللا ّع ِ ل  جلم فض

ّؾ  ٌث م   ن ْيم ثّضغنجء ثعضعجهث ع َ قجعور (إّعجنيم دعج ّ ضيوًد  نو ثل يْور 

ثلٚقْقز ًد َ ًٙ ٌّٞ ما ثّٗعجد ىنخ د و  د  ٝجبٌث إلْيج ثّٗعجد د وثلز 

 ٌ مْضٌٍ د  ثلٚقجدز دؾَء مضعم ل يْور ثلضٌفْو) عم ًب ٌث  ن ْيم إلَ مْضٌٍ ّ 

م  ّذييم م  ثٕمم ثلضِ نَلش إلْيج ًّجٙس ثلْعجء ًثًصكذش ثلؾٌّعز ًص يش ثل يجح 

ًىيه ىِ ًثفور م   ملٌ ععجً ثليٌثءر ثلضعؾْوّز ل ضجًّل ثلضِ  همنيج ثليٌي بِ 

 مٌثؽيز مٌٚميم بِ ثلٌ ُ.

يْز فْظ إنيج م  ثلنجفْز ثلٌثق ْز عيْور صنَّو ثلٚقجدز دوٙ م  صنَّو ثليثس ثٗل

 هم ٌث ع َ صًٌٚىم ل يثس ثٗليْز ثلعيوّز ثلكغٌْ م  ثلضٌىجس ثلضِ صنٌؽيم م  

 فيْيز ثلضٌفْو ثلٚجبْز.

ًثلٖجىو  ننِ ًمني  د ثدضٖ ش ثلوًً ثلؾٌىٌُ ٕى  دْش ثلنذٌر ع ْيم  بٞ  ثلٚٚر 

 د ً صم ثلْٚي بِ ْٙجغز ثلضًٌٚ ثّٗٚمِ لٖلٌىْز ًثل ذجهر ًثل يو ًثٕمٚ  ًمني 

دو س فٌثًثصنج ما ثلع جًْٝ  ُٕ هًً ّيٌي دو  ى  ثلذْش دجنش ثلقؾز (ثلوثمغز) 

ثلضِ ص يَ هثةعج بِ ًؽٌىنج ىِ (عٚعز ثلٚقجدز) ًبِ ًًثّز عجنْز (عوثلز ثلٚقجدز) 

 ًبِ ًًثّز ثلْٖل ثليٌٝجًُ (فٚجنز ثلٚقجدز) ٝو ثلنيو.

ًّل قٌثءر ٙقْقز ًفْخ ص أ ثلقٚجنز ثلضِ صيف ّوث منْ ج لِْ بِ ًؽو قٌثءر ثلضج

د  بِ ًؽو قٌثءر ثلن٘ ثليٌآنِ قٌثءر ٙقْقز  ّٞج إى  د ص أ ثل ٚعز ثلعوعجر 

صقضم ع ْأ  د صض يَ دجليذٌ  ًثٗىعجد د  مج ًًثه (ثلٚقجدز ثلع ٌٚمٌد) م  

ًًثّجس صنجقٜ ٌّٙـ ثليٌآد ٌّثء دجنش بييج ّْجّْج ّكٌُ ثل  م ًثّٙضذوثه 

مج ًمنجبْج ل ٌّٖ ز ثلٌدجنْز  ً فضَ بِ ًّؾ   م  ثلع جًٝز دك   نٌ ٌَّ ثعيج ععٚ مَؾ

مؾج  ثلٌٌٝء مغ  ًًثّجس ثلعغٌْر د  ٕ ذز ثلضِ  ؽجٍس مج ّْعٌنو دجلعْـ ع َ 

ثلن ْ  منجقٞز ل ن٘ ثليٌآنِ ثلعقكم ثليُ ٌّؽخ ثلعْـ ع َ ثليومْ  بعج دجلأ 

 ععج ّيٌ  دًٌثّجس  دِ ىٌٌّر ثلعَعٌمز ًثلضِ صؾْو ثليثس ثٗليْز ص جلَ هللا

 ثلٌثٙ ٌد ًثلنجعضٌد ع ٌث دذٌْث. 

ثلنلْتز ثٕمٌٍ ثلضِ ثًصكذيج ىؤٙء بِ ّْج  ثليٌثءر ثلضعؾْوّز ل يثس ًثلضجًّل ىِ 

قٌثءر ثلكغٌْ م  آّجس ثليٌآد دجعضذجًىج ًّجلز مٌؽيز ليٌي آمٌّ  صجًر ىم د جً 

هثةعج لغٌْىم قٌّٔ ًصجًر  مٌٍ ىم ثلْيٌه ًثلنٚجًٍ  ُ  د ثلضيوّو ًثلٌعْو ىٌ 

ًغم  د ثليٌآد صقوط مٌثًث ًصكٌثًث (ليو دجد بِ قٚٚيم عذٌر ًٕلِ ثٕلذجح) 

(نض ٌ ع ْأ م  نذأ مٌَّ ًبٌعٌد دجلقق ليٌي ّؤمنٌد) (إد بِ ىلأ ل ذٌر لع  

ّنَٖ)  ُ  د د  مج ًًه بِ دضجح هللا م  ثّض ٌثٛ لنلجّج ثلْجديْ  ًمج آلش إلْو 
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صذْٜ ًؽٌه ًصٌْه ًؽٌه) ىٌ  مٌ ٙ ّنٚيم ًٙ   مًٌىم م  نيجّجس دجةْز (ٌّي

ّ نْيم دْنعج ّقكم ثل ي  ًثلعنلق  نو ملجح مٌؽو لك  ثلعك  ْ  ثل جق ْ  ًإٙ لكجنٌث 

 مع  ّأمًٌد ثلنجُ دجلذٌ ًّنٌْد  ن ْيم!!.

مي عنون م يٌي ثلْذق ثليُ صَعم ص أ ثلعوًّز  د ثلعيٌٚه دو فٌٚث ىٌ ؽْ  

جدِيٌُدَ ص جلَ ( ثلٚقجدز ًصأم  م ِ بِ قٌلو َّْ ثل ًَ  ًِ ج َٚ ثَٕن ًَ   ٌَِّ لٌَُد ِمَ  ثْلُعيَجِؽ ًَّ ثَٕ

ثلَِّيَّ   ًَ ََعوَّ  ثصَّذَُ ٌىُمًَ ٌْث َعْنوُ  ُٝ ًَ ًَ َِ هللّاُ َعْنيُْم  ِٝ ًَّ جٍد  َْ ٌُِ صَْقضَيَج  لَيُمْ دِئِْف َؽنَّجٍس صَْؾ

ًُ َمجلِِوَّ  بِْيَج  َدًَوث َىلَِأ  ٍُ ثَْٕنيَج ٌْ ًفجً   د صضأم  ى   د  100) ثلضٌدز مُ ثْلَ ِ ْ ثْل َ

ثلعيٌٚه ديج ؽْ  دٌُٖ د ْنو  ي  نيج عجمز بْع  ّذق إلَ ثلضٞقْز ًثّٗعجد ًثل ع  

ثلٚجلـ دوثّز م  ثلٌعْ  ثًٕ  مع  آم  دٌٌّ  هللا م  ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً ً نيج 

ىلأ ثلؾْ   معضور بْع  صذ ٌىم  ُ ؽجءًث ع َ  عٌىم م  ٌّميج إلَ ٌّمنج ىيث دوءث م 

ثًٕ  بٞٚ ع   د د عز (م ) ىِ ل ضذ ْٜ  ُ  نيج صضك م ع  بٌّق م ْ  م  

ِْْو بَِعْنيُم  ِم َ ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً ( َ َع َ َوقٌُث َمج َعجىَُوًث هللاَّ َٙ ًَِؽجٌ    مَّ ثْلُعْؤِمنَِْ  

 ًٚ لٌُث صَْذِوّ َمج دَوَّ ًَ  ٌُ ِمْنيُم مَّ  َّنضَِ  ًَ َ نَْقذَوُ  َٞ  .23ح ثٕفَث )قَ

لَتِأَ  مج ع  م يٌي ثلْذق ىثصو بيٌ ثلعذجهًر إلَ ثل ع  ثلٚجلـ دكجبز  نٌثعو ( ًْ ُ  

ىُْم لَيَج ًَ ثِس  ٌَ ْْ ًُِعٌَد بِِ ثْلَن ج َْ جدِيٌُد ُّ جدِيٌُث( 61ثلعؤمنٌد  )ََّ دُِّكمْ  َّ ًَّ ٍر مِّ   ٌَ  إِلََ َمْغ ِ

َؽنَّزٍ  ِٛ  ُِعوَّسْ  ًَ ًْ َ ْٕ ث ًَ َعجء  َّْ ِٛ ثل ٌْ يَج َدَ  ُٝ ٌْ ِ  لِ َِّيَّ  آَمنٌُث َع ِ  دِجهللَّ ُ  هللاَّ ْٞ ُّ ِِو َىلَِأ بَ ًُ ًَ
ُ ُىً هللاَّ ًَ جء  َٖ ْٞ ِ  ُّْؤصِِْو َم  َّ  .21) ثلقوّو ثْلَ ِ ْمِ  ثْل َ

ًدجلضجلِ بجّٙضوٙ  ع َ  بٞ ْز د  ثلٚقجدز دوءث م  ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً ىٌ 

يٌآنِ ثل جي (م  ّ ع  ثّضوٙ  غٌْ ٙقْـ ع َ ثٟٗٚ  ًىٌ ثلض جم ع َ ثلعذو  ثل

مغيج  ىًر مٌْث ٌّه ًم  ّ ع  ميج  ىًر ٌٕث ٌّه) ًثد قْعز ثٕمم ًثٕبٌثه صضعغ  بِ 

ثل ع  ثلٚجلـ ًإقجمز ثلقق ًثل و  ًفْ  ثلٌْْر بِ ثلنجُ ًٙ  بيم دْف ّعك  

إهًثػ ثليجة ْ  دأد م  فق (ثٗمجي)  د ّيض  م  هًد دْنز ًٙ دٌىجد بِ إٟجً 

 ق.ثل جم ْ  دجلق

 ِؽبضاد األُِ
 مي عنون مج ؽجء بِ ثليٌآد ثلكٌّم م  قٌثعو إؽعجلْز صضقوط ع  ىيه ثلعْجًثس: 

لك   مز  ؽ   ُ مور ًمي ز ًبٌٙز ٙدضٚء ثلٚجلقْ  ًثٗمٚء ل  جلعْ  ً د  -1

لُِك ِّ ىيه ثلعي ز صذو  م  لق ز ثلذٚا ًثٗنيثً ثٗليِ ( ٍز  ََؽٌ  بَئَِىث َؽجء  ًَ  ُمَّ

جَعزً  ََؽ ُيُْم  َّ ًَد  ٌُ ضَأِْم ْْ َّ َٙ َٙ ضَْيِوُمٌدَ  ًَ ْْ ج  َّج *َّ نُكْم  َّأْصَِْنَُّكمْ دَنِِ آَهَي إِمَّ ٌ  مِّ ُّ ًُ

ُْْكْم آَّجصِِ بََعِ  ثصَّيََ  ٌَد َع َ ُّٚ ـَ َّيُ َ ْٙ نٌُدَ  ًَ َ ََ َٙ ىُْم َّْق ًَ ِْْيْم  ٌم َع َ ٌْ ) بََٚ َم

 .35-34ثٕعٌثم 

  م  ثٕفٌث  دٌثءر م  ثل يجح ثلونٌُْ  د ثٗمٚء ل  جلعْ  ٙ ّ نِ دقج -2

ٌٌ ٕن ْيم إنعج نع ِ ليم  ًثٕمًٌُ (ًٙ ّقْذ  ثليّ  د ًٌث  نعج نع ِ ليم مْ

ًإنعج ّ نِ مَّوث م   178لَْهثهًث إععج ًليم عيثح ميْ ) آ  ععٌثد 

ثّٙضوًثػ ًمَّوث م  ثٕملجء ًمَّوث م  ثل يجح (بيًنِ ًم  ّكيح دييث 

م  فْظ ٙ ّ  عٌد* ً م ِ ليم إد دْوُ مضْ *  ي ثلقوّظ ّنْضوًؽيم 

صْأليم  ؽٌث بيم م  مغٌي مغي ٌد*  ي عنوىم ثلغْخ بيم ّكضذٌد* بجٙذٌ 

 .48-44لقكم ًدأ ًٙ صك  دعٚجفخ ثلقٌس إى نجهٍ ًىٌ مك ٌي) ثللًٌ 
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 د ثلنلأ ثليُ ٌّصكذو  ى   ُ هّ  ّنيْم إلَ نٌعْ  إمج ثلضكيّخ دذ ٜ مج  -3

م   ًثمٌ ًنٌثىِ  ً ثٙبضٌثء ع َ هللا ًإهمج  مج لِْ بِ  ؽجء بِ ىيث ثلوّ 

ثلَِّيّ َ ثلوّ  لْٚذـ هّنج ( ًْث  ًَ ٌُ ضَْكذَ ّْ ث ًَ دٌُْث دِرَّجصِنَج  ًِ  َعْنيَجَديَّ َقجُح ثلنَّج ْٙ لَذَتَِأ  َ ًْ
ُ 

ٍ َع ََ هللّاِ َدِيدًج  بََع ْ  *ىُْم بِْيَج َمجلُِوًَد  ٌَ ِ  ثْبضَ ًْ  َْس َُم ِمعَّ لَذتَِأ  َديَّحَ   َ ًْ دِرَّجصِِو  ُ

َ  ثْلِكضَجِح  ْذُيُم مِّ ِٚ َّْ  َمج ُدنضُْم  َفضَََّّنَجلُيُْم نَ نَيُْم قَجلٌُْث  َ ٌْ بَّ ٌَ ُّ ُنَج َّضَ ًُ إَِىث َؽجءْصيُْم 

ِيُوًْث َع ََ  صَْوُعٌدَ  َٕ ًَ ْث َعنَّج  ٌُّ َٝ ِيمْ ِم  ُهًِد هللّاِ قَجلٌُْث  ِْ ٌِّ َ   َن ُ  .) َنَّيُْم َدجنٌُْث َدجبِ

 د ثل يجح ع َ ىيث ثلنٌ  م  ثٕععج  ّْكٌد عيجدج ؽعجعْج ًمعضوث لك  م    -4

 ّيم ًٕجًن ٌّثء دجنٌث م  ثلعؤّْْ   ً م  ثلضجد ْ  ًلٌ دجد ىيث إلَ ٌّي 

ِِ بِِ  ثْهُم ٌُثْ  قَج َ ( ثلوّ  ن ِٗ ث ًَ ًِ بِِ  َُمٍم قَْو َم َْش ِم  قَْذ ُِكم مِّ  ثْلِؾ ِّ  ُد ََّعج  ثلنَّج

ُدٌْث َهَم َْش  ًَ ث زٌ لََّ نَْش  ُْمضَيَج َفضََّ إَِىث ثهَّ دَّنَج  بِْيَج ُمَّ ًَ ثىُْم ًَُٕٙىُْم  ٌَ َؽِعًْ ج قَجلَْش  ُْم

نَج  ٌُّ َٝ لَذِك  َّٙ  بَرصِِيمْ ىَذُؤٙء  َ ًَ ْ ٌف  ِٝ ًِ قَجَ  لُِك ل  َ  ثلنَّج ْ  ًج مِّ ِٝ  صَْ  َُعٌدَ َعَيثدًج 

قَجلَشْ  * ثىُمْ  ًَ ٌَ ٍ  بَُيًقٌُْث ثْلَ َيثَح دَِعج ُدنضُْم  بََعج  ًَُٙىُْم ُْٕم ْٞ ْْنَج ِم  بَ َدجَد لَُكْم َع َ

ذٌُدَ  ِْ  39-36ثٕعٌثم  )صَْك

إىث ب ِْ ٙقْقج ع َ ثٟٗٚ  مج ّقجً  ثلْٖل  د ّْضن ٚو م  هٙلز صو  ع ْيج 

ثنضٚجًثس ثٕمٌّْ  ثلذجىٌر ع َ  عوثةيم م   ى  ثلذْش ً د ىيث ّو  ع َ عوليم 

 م  هللا بجلْٖل  ً  م  ّ  م  د ثلقيْيز ىِ عكِ مج ّوعْو صعجمج.ًقٌديم 

 االٔمهللاة: ثسأ ٌُٚ ٠ٕزٗ ثؼس
إنيج ثليْٞز ثلضِ نٚخ ىؤٙء ثلٌْٖك  ن ْيم ل وبج  عنيج  ُ ثلوبج  ع  ىلأ ثلن٠ 

ثٙنيٚدِ ثليُ دٌّو ىؤٙء ثلْجهر ٌّي ّيْ ز دنِ ّجعور ًٙ ٍث  معضوث بِ هنْج 

 ىيث.ثّٗٚي إلَ ٌّمنج 

بَِ ْنَو ىيث ثٙنيٚح ثليُ فوه ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي م جلعو عنومج قج  (

ثِعَْزُ،  قَ َِّش ثلوَّ ًَ َع َُعِش ثللَّجِغَْزُ،  ًَ ثِدذَوُ،  ٌَ ِدَخ ثْلَؾْيُ  َم ًَ ًَ ُ  َمرِمَيهُ،  ِٟ ىلَِأ  ََمَي ثْلذَج

ىَ  ًَ  ،ًِ ذُِا ثْلَ يٌُ َّْ َْجَ  ثل ِٙ  ٌُ ْى جَ  ثلوَّ َٙ ًَ ُُ ثَمَ ثلنَّج ٌَ صَ ًَ ِ  دَْ َو ُد ٌُي،  ِٟ ًَ بَنُِْق ثْلذَج َو

ْوِ . ِّٚ ٌث َع ََ ثل ُٞ صَذَجَغ ًَ صََقجدٌُّث َع ََ ثْلَكِيِح،  ًَ  ، ِّ ًث َع ََ ثلوِّ ٌُ صَيَجَؽ ًَ  ،ًِ  َع ََ ثْل ُْؾٌ

ُٜ ثل ِّتَجُي  صَ ِْ ًَ ْْ جً،  ٌُ قَ ثْلَعَل ًَ ْْ جً،  لَُو َغ ٌَ ثُي بَئَِىث َدجَد ىلَِأ َدجَد ثْل ٌَ ُٜ ثْلِك صَِغْ ًَ ْْٞجً،  بَ

جُٟوُ  ُدَّجًٙ، َّ ًْ َ ًَ ذَجعجً،  ِّ َْٟنُوُ  َٚ َّ ًَ َمجِد ِىةَجدجً،  ََّ َدجَد  َْىُ  ىلَِأ ثل ًَ ْْٞجً،  ثُ هُ  َغ ٌَ بُيَ ًَ
 ُُ ٌَ ثلنَّج جَؽ َٖ صَ ًَ جِد،  َْ رُ دِجل ِّ هَّ ٌَ ضُْ ِع َِش ثْلَع ّْ ث ًَ بَجٛ ثْلَكِيُح،  ًَ ْوُ   ِّٚ ًَ ثل َغج ًَ ثصجً،  ٌَ   َْم

 ِٗ َِ ث لُذِ ًَ ثْلَ  َجُم َعَؾذجً،  ًَ ذجً،  َْ ٌُُْ  نَ ًَ ثْل ُ ج َٙ ًَ ًِ َمْي ٌُدجً دِجْليُ ٌُِح  ٌْ َِ ثْل َ َُٚي لُْذ ّْ( .

 نيؼ ثلذٚغز 107ملذز 

َمجٌد ُّْك َأُ بِِْو ( ٍَ ُْْكْم  َْأْصِ َع َ َّ  ُُ ُّّيَج ثلنَّ  دَِعج بِِْو. ثٗنجء، َدَعج ُّْك َأُ ثّٗٚي َُّّيَج ثلنَّج َ  ، ُُ ج

قَْو قَجِ  َؽ َّ ِم ْ  ًَ لَْم ُِّ ْيُدْم ِمْ   َْد َّْذضَ ُِْكْم،  ًَ ُْْكْم،  ًَ َع َ قَجةِ :  إِدَّ هللاَ قَْو  ََعجَىُدْم ِمْ   َْد َُّؾٌ

إِْد ُدنَّج لَُعْذضَ َِْ ) ّٓجس(إِدَّ بِِ ىلَِأ    .103ملذز  ًَ

ني ذضم ع َ  عيجدكم ًم  ًىٌ ن ِ ثلع نَ ثلٌثًه بِ قٌلو ص جلَ ( بئد مجس  ً قض  ث

 ّني خ ع َ عيذْو ب   ٌّٞ هللا ْٕتج ًّْؾَُ هللا ثلٖجدٌّ ) آ  ععٌثد.

إنيج فجلز ثمضٚ  ثلع جٌّْ ًثلعٌثٍّ  ثلضِ ٌٝدش ثلضًٌٚ ثّٗٚمِ بِ ثلٚعْم م  

ٌّميج إلَ ٌّمنج ىيث ًثلضِ صذوً ًثٝقز بِ ىى   ُ إنْجد مضؾٌه هلل ًل قيْيز ًىِ 

ععج ب  و دنٌ إٌّثةْ  عنومج ثّضذولٌث ثليُ ىٌ  هنَ دجليُ ىٌ ٙ صنض ف بِ ِٕء 
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مٌْ بييه ثٕمز قو  قٚش ع ِ د   دِ ٟجلخ لٚجلـ صْم ًعوُ ًدنِ  مْز ًىيه ثٕمز 

معغ ز بِ ًمٌٍ ثٙنيٚح لم ّغعٜ ليج ؽ   عنومج عجه ثٕمٌ إلَ  ٙقجدو بٖنش 

قًٌح د و ىلأ ع َ ثلقًٌح ع َ ثٗمجي بِ ثلؾع  ًٙ ْ  ًثلنيًٌثد عم ٕنش ثل

 ًلوه ًع َ ْٕ ضو بكجد  د عجنش ثٕمز ثّٗٚمْز م  عور صٌٖىجس دجلغز ثلنلًٌر:

نٖأس  ؽْج  ً ؽْج  م  ثلعْ عْ  ٙ صٌٍ ٕى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي مٌق ج بِ  -1

 من ٌمز ثّٗٚي ثل كٌّز ًثل ييْز ًثلْْجّْز ًثٙؽضعجعْز.

ثليْجهر ل ع ٌٞ  ما ًؽٌه ًنٖأس  ؽْج  ٙ صٌٍ دأّج  د ّكٌد ثلقكم ً  -2

 ثل جٝ .

ًصٌدش  ؽْج  ع َ صيوِّ ثٕٕنجٗ ًًٝ يم بِ مكجنز ص  ٌ مكجنز ثلن٘  -3

ثٗليِ  ً ثلنذٌُ ًعنومج صنذٌ  فوث منيم  د ًٌّ  هللا قج  (م  دنش مٌٙه 

ب  ِ مٌٙه) ّأصْأ ثلٌه ًى  ّ ي   د ًٌّ  هللا قج  ىيث عم مجل و  دٌ دكٌ 

ثلوّ  ًثلكضجح ًثلْنز ىٌ مج قجلو هللا  ً مج قجلو  ًععٌ ًدجلضجلِ بيو  ٙذـ

ًٌّ  هللا ًًثبق ع ْو  دٌ دكٌ ًععٌ  مج مج لم ٌّثبق ع ْو  دٌ دكٌ  ً ععٌ 

 بٚ ّ ضو دو ً ٙ ّ و نٚج ٌٕعْج ّؾٌٍ ثلض ذو دو.

إنو إىث ىلأ ثل ًٌ ثلعي ٌح!! إّٚي ن م ًلكنو منض  ثلضٌصْخ ًثًٕلٌّجس د و  د 

و ً ّ  و ً عٚه ً ٙذـ ثلضعَْْ دْ  ثلنلأ ًثلٌٚثح ًمجٙز بِ ثٙذـ  عٚه  ّ  

 هنْج ثلْْجّز ًثلنجُ  مٌث عٌْْ ثلعنج .

ىث ّيٌ  ثلع كٌ ثلكذٌْ ثلٖيْو آّز هللا مقعو دجقٌ ثلٚوً بِ دضجدو بون بِ ثلضجًّل (إ

دجد ثلضؾٌه ع  ثلعٌصكَثس ًثٕنجر بِ ثلقكم ًثلقٌّز بِ ثلض كٌْ ًٌٕٟجً ل قْجر 

ً مٌٌٝعيج  د نٌعيج جثلعنضؾز ًل ذٌثعز ثل نْز بِ د  هًثّز عي ْز ميعج د ثل كٌّز

صٌصْم بْو   ّٚبنجقجمز دنجء صجًّنِ مقكم ليٞجّج ٗ ثّٕجّْزبيِ  ىم ثلًٌٖٟ 

ملٌٟ فْجصيم ثلضِ ٙجًس م كجً ل ضأًّل، ًًٌّٚ عنجٌٙ ٕنْٚجصيم ثلضِ عٌبٌىج 

أمٚس ٕجم ز لك  مٌٌٝ  م  بِ  ن ْيم  ً عٌبيج ثلنجُ ٌّمتي بْيم ًّضْا لض

مٌٌٝعجس ىلأ ثلَم  ثلعنٌٚي ّض ٌم ديج ع َ لٌنو ثلضجًّنِ ًثٙؽضعجعِ ًًٍنو 

بِ فْجح ثلقْجر ثل جمز  ً بِ فْجح ثلقْجر ثلنجٙز ثلضِ ّ نِ ديج ثلذجفظ ًصكٌد 

لَ غٌْ ىلأ م  ثلنٌثفِ ثلضِ إًثلْْجّْز  ًثٕمٚقْزلذقغو دجلقْجر ثلوّنْز  ثموثً

صْضعو ىيه ثلضأمٚس دْجنيج ثلن ٌُ م    دع َ ٌٕٟ  ثٗنْجنِج ثلعؾضعا ّأص ف مني

عجلم ثلنجُ ثلعن ًٌ ٙ م  عجلم صذضوعو ثل ٌثٟف ًثلعٌصكَثس ًّنٖتو ثلض ذو ًثلضي ْو 

ثليًًر ، ًّذنِ ع ْيج مج ٕجء م   إلَٙ م  مْج  مؾنـ ٌّص ا دجلضٌثبو ًثلْ جّف 

ّضقًٌ عنيج لْضأم  ًّ كٌ دعج صٖجء لو   دكجصخ صقيْق ًنضجةؼ. ٙ م  قٌْه لم ّْضلا ثل

  ّجلْخ ثلذقظ ثل  عِ ثلنَّو. 

مٌْثً دجد  ً ٌٕثً ًٙ لنقذِ هًثّضنج بِ  ثٕمٌىث ؽتنج ل ضجًّل ٙ لنْؾ  ًثقا إمج  ً

فوًه م  منجىؼ ثلذقظ ثل  عِ ثلنجل٘ ًٙ لنؾعا ثٙفضعجٙس ًثلضيوٌّثس ثلضِ 

مج ّْي٠ ًّذيَ مج ّ ْق دجلضيوٌّ  أ ثلذقظّؾٌٍ ثبضٌثٝيج لْْي٠ منيج ع َ مق

  ؽْجلنجصجًّل  ثٕمجىًثلعٚف ز د  لنْض يم عٌثٟ نج ًمًًٌعجصنج ًنْضعو م  ًفْيج 

ٌّمجً مج  ثًٕٛثليّ  عجٌٕث ع َ ًؽو  ثٕٕنجٗ ًٕلتأثلْجديز ب ِْ ىلأ صجًّنجً 

بِ  ًصنض ؼ ًثٗفْجًُدجنٌث دٌٖثً م  ثلذٌٖ صضنجٍعيم ًٌٝح ٕضَ م  ثلٖ ًٌ 
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 ٕٕنجٗٝعجةٌىم  لٌثد منض  ز م  نٌثٍ  ثلنٌْ ًنَعجس ثلٌٖ د  ىٌ صٌؽعز 

 ثٓبج  ثل جلْز م  ثلنْج .  إلَعجٌٕث بِ ىىننج ًٟجًس ديم ن ٌّنج 

صكٌد فٌثً بِ ص كٌْن، ًمؤًمج لونْج ثلنجُ ٙ ًًثةْج ّْضٌفِ م    دىث دنش صٌّو ئب

ديج ٕ جح ن ْأ بيِ  ُٖ تش بجمٕ إىثهنْج ىىنو مج ّكضخ، بٞا عٌثٟ أ ؽجنذجً  ً 

م كأ ٙ ّنجٍعأ بْيج  فو ًثّضغ  ص كٌْن ثليُ دو ص جلؼ ثلذقظ بجنو لم ّ و م كأ د و 

لْأصِ ثلذقظ   مْنجصكٌد   دد ثٝل  ش دعْؤًلْز ثلضجًّل ً ميس ع َ ن ْأ  

 مْضٌبْجً لًٌٖٟو قجةعجً ع َ  ِّ ٙقْقز م  ثلض كٌْ ًثّٙضنضجػ. 

جح ثلضِ صقٌ  دْ  نيجه ثلضجًّل ًدْ  فٌّضيم بْعج ّنيوًد ًقو دغٌْر ؽوثً ىيه ثّٕذ

ّيضًٌٚث ع َ ًٌٝح م ْنز   دثعضجه ثلعؤًمٌد  ً  دغٌ ثلعؤًمْ  دض ذٌْ  ٙـ 

م  ىنوّز ثلقْجر ثلضِ ّؤًمٌنيج ً د ٌّٚغٌث ثلضجًّل ْٙجغز قو ّ يٌ بْيج ثلؾعج  

  ًلكنيج ًٌٙر دجىضز فْنعج ّضٌّا ثلذجفظ بِ ثنلذجعجصو ع  ثلعٌٌٝ  فْجنجثل نِ 

لِْ بْيج مج بِ هنْج ثلنجُ ثلضِ صًٌٚىم م  م جنِ ثلقْجر  ثٕفجّْ بِ  دغٌ 

  مغ زًٕؤًنيج ثلعضوبيز دألٌثد م  ثلنٖجٟ ًثلقٌدز ًثل ع  ًٌّم صؾو بْعج ّأصِ 

دعيوثً مج ّضْا لو مٌٌٝعنج م  ثلَم  ثلوقْق ثليُ نوًّو بِ ىيه ثل ٌٚ   عنِ 

ثلنذِ (ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م) ًصيًٌس بْو ثلعْألز  ثل ٌم ثليُ صٚ ًبجر

ّنذغِ  د ع َ ٕك  ٙ ّضغٌْ ًىِ نٌ  ثلْ لز ثلضِ  ثّٗٚيبِ صجًّل  ثّٕجّْز

 .31-30بون بِ ثلضجًّل . صضٌلَ  مًٌ ثلعْ عْ 

إىث بينجن بجً  ٕجّا ًدٌد دذٌْ دْ  قٌثءر ثلضجًّل د ْ  ثلنجقو ثلذٌْٚ ًقٌثءصو د ْ  

لكذٌْ ثليُ ّٚنا عجلعج م  نْؼ ثلنْج  ًّن ق ًٌٙر بِ عجلم ثلٌىم ٙ بِ ثلًٌثةِ ث

 ًٛ ثلٌثقا م  ٌٟثٍ ّذضوعو ًّٖك و ًبيج ًٗثهصو ًىٌثه ًىيه ىِ عْ  ثلعأّجر 

ثلضِ ًقا بْيج ثلكغٌْ م  دضجح ًم كٌُ ثلعْ عْ  ًىٌ عْ  مج ٙن و ْٕننج 

لييث ثلضجًّل عم دو  ّنضيِ لض أ  ثليٌٝجًُ فْنعج ًّم لن ْو عم لنج ثلًٌٚر ثلضِ  ًثهىج

ثل ٌفز مج  ًثه ليج م   ٕكج  ً لٌثد ًّْي٠ منيج مج ّؤىُ مٖجعٌ ؽعيًٌ ثلعض ٌؽْ  

ثلعنْجقْ  ثليّ  ٙ ٌٍّ بْيم ْٕننج  فوث م  ثل يٚء  ً م  ثلعض ي ْ  د  ىم مقٜ 

 من   ْ  دعج ّيومو ثلْٖل ثلْجةٌ ع َ ملَ ثٕقومْ  فيً ثلن   دجلن  .

ث ثلعيىخ ثلضأعٌُْ بِ دضجدز ثلضجًّل ىلأ ثلعيىخ ثليُ  دو  ص أ ثلٌْصٌدْج إنو إى

ثّٗٚمْز  ً ثلعوّنز ثل جٝ ز ف م ثلذٌّٖز ثليُ صقيق م  ًؽيز ن ٌ ىؤٙء ثلْجهر 

بِ مٌف ز ثلنٚبز ثلٌثٕور عم ثنل أ بؾأر فضَ قذ  نيجّضيج ًٙ ثهًُ دْف ّعك  لنج  د 

ثنضيش دعٌٚ  ثلن ْ ز ثلٌثٕو ثلغجلظ ًمج صٚ ىلأ م  ن ٌْ ص أ ثٕفوثط ثلوثمْز ثلضِ 

 فًٌح ٕنش ع َ ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ؟؟.

عنومج صْضعا  ً صيٌ  مج ّيومو ىؤٙء ثلْجهر م  ثعضيثًثس ًصذٌٌّثس صٌٍ  نأ  مجي 

ص أ ثلض ٌْْثس ثلؾَةْز ثلضِ صقجً   د صينا ثلعٖجىو ثلعْ م  د ثٕمٌ د و ٙ ّ وً 

لعٚجهبجس غٌْ ثلْ ْور ثلضِ صْذخ بْيج مؾعٌعز م  ثلعضرمٌّ  م  دٌنو ّ ْ ز م  ث

 مغج  ثد  ّذأ ًٙ صؾو ّْجقج ًثدلج دْ  د  ص أ ثٕفوثط ًىيث ىٌ عْ  مج ب  و ىلأ 

ثلضجبو ثلعْعَ دجد  ثل ٌدِ  ّضجى ْٕننج ثلؾ ْ  دْنعج ّيٌ  ثلٌثقا  د ثلعؾضعا ثلعْ م 
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ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ٌّي ثلْيْ ز  عجنَ م  ن ِ ثٙنيْجي ثليُ صْذخ بِ إقٚجء

ً د ىيث ثلعؾضعا ثليُ دجد مج ٍث  مقض  ج دِٖء م  فٌّْضو بِ عيو ثلن ْ ز ثلغجلظ 

عغعجد د  ع جد ىٌ ثليُ عجً ع ْو ععٚ دض أ ثلعيٌلز ثلعٖيًٌر (لٌ ًؽونج بْأ 

ًٍ ثعٌؽجؽج ليٌمنجه دٌْْبنج) ًٙ ٕأ  د ثلنٌ  ثٙنقٌثبِ ٌّميج دجد قو ثصْا ًؽج

ثلعوٍ عم د و  د دجّ ش ص أ ثلؾعجىٌْ ثلعض ي ز ل  و  ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ عجهس 

ن ِ ثليٌٍ ثلضِ نجٙذضو ثل وثء ٌّي ثلْيْ ز لضنجٙذو ثل وثء د و ًّٙضو ًىِ ٙ ٍثلش 

صنجٙذو ًصنجٙخ ْٕ ضو ثل وثء إلَ ٌّمنج ىيث لضٖ  ع ْو عٚعز فًٌح مضٌثلْز بِ 

و ّٚي هللا ع ْو عم ثّضعٌس ن ِ ثلقٌح ع َ ثٗمجي معْز  عٌثي ىِ مور ًّٙض

 ثلقْ  عم ثٗمجي ثلقْْ  عم ع َ ديْز ثٕةعز ًع َ ْٕ ضيم إلَ ٌّمنج ىيث.

إد  صذج  ن ِ ثلنيؼ ثلضذٌٌُّ ثلؾَةِ ٌّبٌٞد ثٙعضٌثم دجًصكجح  ُ ملأ 

ؽٌىٌُ بِ مْجً ثٕمز ثّٗٚمْز ٌّثء بِ ص أ ثل ضٌر ثلضِ ّْعٌنيج دجلعٌف ز 

ٌثٕور  ً د وىج ًّ ًَد د  مٚجةخ ثٕمز إلَ ٌّء ثلقظ  ً إلَ ثلضرمٌ ثلوثم ِ ثل

ثلْذأُ ىً ثلؾيًً ثلٚيٌْنْز (ًقضيج لم ّك  ىنجن صرمٌ  مٌّكِ) ثليُ صْذخ بِ 

إٕ ج  بض  ٙ ّ ٌم بْيج ًؽو ثلنلأ م  ثلٌٚثح بجلك  دجنٌث ع َ ٌٙثح إى ٙ 

دأٙقجح ثلقٚجنز دجلنلأ ّؾٌٍ ًٙف مٌقف  ُ مع  ًٙ يم ثلْٖل ثليٌٝجًُ 

ميعج ثًصكخ م  ملأ!! ًثلك  دجد ّؾضيو ٗعٚء د عز ثلقق ًثلوّ  دع  بْيم 

ٟجغٌس دنِ  مْز (ثليُ نجلضو دٌدز ثلٚقذز!!) ًم  عم صٌثىم عجؽَّ  ع  ص ٌْْ 

ثلٌثقا ثلع جٌٙ ثليُ ّق٠ْ دنج ًديم ًدأنو ىذ٠ ع ْنج بؾأر م  دٌدخ آمٌ د و  د 

ٌدْجس ثليجدلز صجًر بِ عنجّج دضخ ثل  ْ ز ثٕؽنذْز ًصجًر  مٌٍ صٌْدش إلْنج ص أ ثلْ 

ٙقذز ثلغًَ ثٕؽنذِ ًبجس د  ىؤٙء  د ثلغًَ ثٕؽنذِ لذ و مغ  دًٌّج ثلؾنٌدْز 

ًثلْجدجد قو  ّيم بِ صقٌّ  ىيه ثلوً  إلَ هً  مضيومز ًغم  نيم مج ٍثلٌث ّ ذوًد 

ث ثلغًَ بِ هب نج إلَ ثٙقضنج  دٌىث ًّيج   نيم ّأد ٌد ثلكٚح دْنعج لم ّ  ـ ىي

دًًٌٞر صغٌْْ من ٌمضنج ثٕمٚقْز  ً ثل كٌّز  ً ثل ي ْز ًثلضؾٌ  ع َ ًٙف ثلنلأ 

 دأنو ملأ ٕد ىلأ ّ ضذٌ ّذج ل ٚقجدز ًّج لْٞ ز ثل يٌ !!.

لِْ ىيث هعٌر دأُ فج  ٗعجهر ثفضٚلنج ًلكنو ص نْو لعيٌلز  د ثلغًَ ىٌ ثلعْتٌ  ع  

ًثلعيم  د ثّٕذجح ثلكجمنز ًًثء ىيث ثلضن ف نٌثىج ًثٝقز بِ  ثنقلجٟنج ًصن  نج

من ٌمز ثليْم ثلعضونْز ثلضِ ًٍعضيج ص أ ثلن م ًنٌثىج معضور بِ ًثق نج ثلع جٌٙ فْنعج 

ّنذٌُ ًمَ م  ًمٌٍ مج ّْعٌنو دجّٗٚي ثلعْضنٌْ لضذٌٌّ ىيث ثٙنقلجٟ هبجعج ع  

 ثلوّ  دَععو.

ج صٌّو ثلنًٌػ م  ىيث ثلعْضنيا  د صضوًح ع َ إىث ب  َ ىيه ثٕمز إد دجنش في

ًٙف ثلنلأ دأنو ملأ ًًٙف ثلعؾٌمْ  دأنيم مؾٌمْ  ًلٌْْث مؾضيوّ  منلتْ  

ّك ْيم  ؽٌ ًثفو ع َ مج  ؽٌمٌث ًّك ِ ثلعْ عْ  صوىًٌث  نيم ؽ  ٌث ثلعضيْ  

 دجل ؾجً ًٙ بٌ  عنوىم دْ  ثٕدٌثً ًثٌٕٕثً.

 ٌدِ بِ قٌثءصو ل ضجًّل ًدأنيج عٌهر ٍٙمز ليو  ٙذقش إعجهر صٌصْخ ثل ي  ثل

ًًًٌّٝز لعٌف ز ثلنٖأر ثل ي ْز فْظ ّضوًح ثلنجٕب ثلٚغٌْ ع َ ثلضعَْْ دْ  
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ثلٌٚثح ًثلنلأ ًٙ ٕأ  د ىلأ ثلل   ثلعول  ثليُ ّكجبأ ع َ د   ععجلو دعج بْيج 

ثلعْ عْ   ص أ ثلٌهّتز ًثلْْتز ٙ مكجد لو إٙ بِ ٙ ٌم ثل جٕ ْ  دْنعج ىٌ عنونج نق 

 مٌْ م  ّيٌه  مز مجٙز إىث دجد قو نج  مج  ّعجه ثلْٖل دٌدز ثلٚقذز.

 لطاءح اٌزبض٠د ٚاٌّضً األػٍٝ

ٙ ٕأ  د  فو  ىم ًدجةَ صكٌّ  ثلٞعٌْ ثلؾع ِ ُٕ  مز ىكٌ مكج ّيكوي ليكج مك  نعكجىػ 

دجعضذجًىج مغٚ ع ْج ًنعجىػ دٌّٖز قومش إّيجمجصيج مك   ؽك  ثلكوبج  عك  عيْكور ثٕمكز 

ْعيج ًمذجهةيج ًثنقجٍس إلَ ؽجنخ ثلقق هًمكج ميعكج د  يكج ىلكأ مك  صٞكقْز دكجلن ِ ًق

 ً دجلعككج   ً دجلؾيككو ًمكك  عككم ّض ككْ  ع ككَ ثلعككؤمنْ  ثٙقضككوثء ديككج ًثلْككٌْ ع ككَ  قككوثميج 

ًىٌ مج ّعغ  ثلع يٌي ثْٕٙ  ل ضْٖا ٕى  ثلذْش م  ًؽيز ن ٌنج دٌنو ثنقْجٍث لقع كز 

دغكٌ ثلنعكجىػ ثلضككِ صٖكْ ش  ً ثنقككجٍس ٕىك  ثلذْككش ثلقكق ًثلعٞكقْ  بككِ ّكذْ و ًمككج  

ع ْيم ثلْٚي ًثلضِ قومش ثلضٞقْجس م   ؽ  ثلق جس ع َ ثلعْجً ثلضجًّنِ ثلٚكقْـ 

 لٖمز ثّٗٚمْز بِ ثلعجِٝ ًثلقجٌٝ.

ىيث ىٌ م نَ ثلضٚجقنج ًإقضوث نج دٌٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م عم د  كِ دك   دكِ 

وه عم دجلذيْز ثلذجقْز م  ثل ضٌر ثللكجىٌر ًدجٕبكيثى مك  ٕكْ ضيم ٟجلخ ع ْو ثلْٚي م  د 

ٌّثء م  ثلْجديْ  ثًٕلْ  م  ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً  ً مع  صذ ٌىم دئفْكجد إلكَ ّكٌي 

 ثلوّ .

إنيككج  دككوث لْْككش مؾككٌه عٚقككز دككجلن٘ ثلعنيككٌ  عكك  ثلٌّككٌ  ثٕدككٌي  ً عكك  ثل ضككٌر 

( ًلتأ ثليُ ىوٍ هللا بذيوثىم ثقضكوه) ثللجىٌر م  د وه د  ىِ عٚقز دجلن٘ ًثلنعٌىػ 

(ليككو دككجد لكككم بككِ ًّككٌ  هللا  ّككٌر فْككنز لعكك  دككجد ٌّؽككٌ هللا ًثلْككٌي ثٓمككٌ) (مكك  

ثلعؤمنْ  ًؽج  ٙوقٌث مج عجىكوًث هللا ع ْكو بعكنيم مك  قٞكَ نقذكو ًمكنيم مك  ّنض كٌ 

 ًمج دولٌث صذوّٚ).

  ثٕمكم ثلقْكز صيكٌي إنيج لْْش  مٌث ّن٘ ثٕمز ثّٗٚمْز ًفوىج د  نكٌٍ دك   مكز مك

دجنضيجء نعجىؽيج ً دلجليج ًٕيوثةيج ٌّثء دكجنٌث مك  ًمكٌٍ ثلضكجًّل ثليكوّم  ً ثلع جٙكٌ 

ًصيٌي دجٙفض جء ديم ًدضجًّنيم لْذيَ ىدٌىم فْج بكِ ًؽكوثد  دنكجء ثٕمكز دعكج  د ثٕمكم 

ثلقْز صيكٌي دضٚكقْـ مٌق يكج معك  س عكٌث بكِ إفكوٍ مٌثفك  ىكيث ثلضكجًّل ًثٙعضكٌثم 

 ًثعضذجًىم م  ثليوّْْ  دعج ّ    ثلعْْقٌْد دْ  ثل ْنز ًثٕمٌٍ.د ٞ يم 

دعج  نو م  ثلًًٌُٞ عنو صيوّم ىكؤٙء ثٕدلكج   ً ثلعغك  ثٕع كَ ثلكيُ ّض كْ  صن ْكوه 

ًثٙقضوثء دو  د ٌّد٠ ىيث ثلذل  دجلوًً ثليُ قجي دو بييث دلك  ثّٙكضيٚ  ًىكيث ٝكقَ 

ي دجدضٖكجم ثلكيًر ًغْكٌه قكجي دجدضٖكجم م   ؽ  ثلق جس ع كَ ثلكوّ  ًثلعذكجها ًىكيث قكج

ثلكيٌدككجء ًىثن قككجي دئعككجهر صٌفْككو ثلككٌٟ  ثلععككَ  ًىثن قككجي دئعككجهر دنككجء ثٙقضٚككجه 

ثلعنيجً إلَ آمكٌ مكج ّ ٌبكو دك  مك  دكجد عنكوه مْكقز مك  عيك  ًإٙ بيكو ثلككٚي م نكجه 

 ً ٙذـ ٌٝدج م  ثل غٌ ًثلييّجد.

 أ٠ٓ اٌّؽٍّْٛ ِٓ ٘صا؟؟.
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ًدعكج  ّك  نج مك  قذك  ّيكف مٌقكف ثلعكوثبا عك  دنكِ  مْكز ًعك  ثلؾٌثح  ًٙ  د ْٕننج 

ٌٕدجةيم ًع  م  جةيم ًعع  ميو ثًٕٛ ليوًميم إلَ ثلْ لز عم ععك  ثًصككخ  دٖكا 

ثلؾٌثةم م   ؽ  ديكجء نيؾيكم ثٗؽٌثمكِ ّكجةوث ًميْعنكج مغك  ٌّّكف دك   ّكٌح ثلع يكخ 

ثلككٌر ً د  دٚٚؿ ثلوّ  ثليُ ّؾٌُ فٌٖه بِ د  مٌٌٝ  فضَ ًلٌ دجد فوّغج عك 

ثٙصيجمككجس ثلعٌؽيككز ليككؤٙء لْْككش قجٙككٌر دقككج  ع ككَ بْككجه ثليمككز ثلعجلْككز ل ككذ ٜ  ً 

ثًصكجح د ٜ ثلع جِٙ بجٙصيجمجس ثلٖنْٚز ىِ قلٌر م  دقٌ ثٓعكجي ثلكيُ ثًصكذكو 

ىؤٙء صعَّيج لٖمز ًصقٌّ ج ل وّ  ًقضٚ ل  ذجه ًصنٌّذج ل ذٚه دعج  د دك  ىكيه ثلؾكٌثةم 

بٌعككج ع كَ دغكٜ ىككؤٙء ٕىك  دْكش ثلنذككٌر ًًغذكضيم ثل جًمكز بككِ ًىكيث ثلؾكٌثةم ؽكجء 

إقٚجةيم ًإقٚجء نيؾيم ع  ثلْجفز ًإٙ ب ْنذٌنكج ثلٖكْل ععك   ًٙك  ثلعْك عْ  إلكَ 

 فجلضيم ثلٌثىنز.

 ثلنعٌىػ  ً ثليوًر ٙ دو  د ّْضٌبِ ٌْٕٟ :

ثلٌٖٟ ثًٕ :  د ّكٌد ثلنعٌىػ ثلٖن٘ ًمج قومو مك  ععك  ىكٌ ععك  ٙكجلـ دجل  ك  

غج  ىلأ مج قجي دو  مْكٌ ثلعكؤمنْ  ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ ع ْكو ثلْكٚي مك  ثلنكٌي ع كَ ًم

بككٌثٓ ًّككٌ  هللا ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو لْ ككز ثليؾككٌر  ً قض ككو لٚككنجهّو قككٌّٔ ّككٌي دككوً 

 ً فو ًثلننو .

 مج ثلٌٖٟ ثلغجنِ بيٌ  د ّكٌد ىيث ثل ع  ثلٚكجلـ ؽكَءث مك  ّكْج   مٚقكِ ًعيجةكوُ 

منضيكجر ٙ ٌّدليكج ًثدك٠  مٚقكِ  ً منيؾكِ بجلقكجدم ثلؾكجةٌ  مضْق ًلِْ مؾٌه نعكجىػ

ثليُ ّْك أ ثلكومجء ٙ ّ  ك  ىكيث دٚكًٌر مضٌثٙك ز بأفْجنكج ّٚكْذو ثلع ك  مك  دغكٌر مكج 

 ّ أ م  همجء بٌّْ  ثلٞقْز إلَ ثلْؾ  دوٙ م  قض و  ً ّل يو لْ ٌه إلَ دْضو!!.

ثدك  ٍّكجه ع كْيم ل نكز هللا ثلقؾجػ ثلغي ِ لم ّيض  د  م  ًقا بِ قذٞكضو ًدكيلأ ٍّكجه ً

ًثلعٚةكز ًثلنجُ  ؽع ْ  بي  ّ و ىيث عوٙ  ً ً بكز  ً ثفضٌثمكج لقيكٌ  ثٗنْكجد؟؟!! 

ًديلأ ٙكوثي فْكْ  ثلكيُ لكم ّيضك  دك  م جًٝكْو بجّكضغنَ د ٞكيم مك  ثليضك  ً ٟ كق 

ثلذ ٜ ثٓمٌ ًغم  د ثل وه ثلنيجةِ لعك   دكجهىم ٟجغْكز ثل ٚكٌ ثلقكوّظ صؾكجًٍ  دغكٌ 

 م  ثل ٌثقْْ . م  م ٌْنْ 

 لْْككش دكك  ىككيه نعككجىػ ل ذٖككجعز ثٕمٚقْككز ًثنقلككجٟ ثليككْم ثلضككِ  بٌٍصيككج ًدجًدضيككج 

ًغٞش ثللٌم عنيج من ٌمز ثليْم ثل جّكور ًثلعنقلكز ثلضكِ صذنضيكج ىكيه ثٕمكز ثلض ْكز 

 ًٌْٕميج ثٕدغٌ ص جّز؟!!.

ليكوّم ثلكيُ  لْْش ىيه ثٍٙهًثؽْز ثٕمٚقْز ىِ ثلضِ صيف فكجةٚ دكْ  ثلن كجي ثل ٌدكِ ث

مج ٍث  ّقكم ًّضقكم بكِ ًقكجح ثلعْك عْ  ًدكْ  صلذْكا ثل ٚقكجس مكا ثلٖك خ ثل ٌثقكِ 

ثلْٖ ِ بِ  غ ذْضو مضكيًعْ  دٖكضَ  نكٌث  ثلكيًثةا ثلضجبيكز ًثلضكِ لكم ّكك  ليكج ٌّمكج مكج 

  هنَ ثعضذجً لوّيم؟؟!!.

ثل كجي  ّٞج بٚ ّك ِ ثليٌ  دكأد ىكيث ثلْكْج  ّضعغك  بكِ ثلكوبج  عك  ثّٗكٚي بكِ إٟكجًه 

ًم  ككٌي  د ثلٚككٌث  دككجد هثةككٌث دككْ  بككٌّيْ  ّنضعككِ دٚىعككج لّ٘ككٚي  ق ككو مكك  ثلنجفْككز 
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ثلن ٌّز ًدٚىعج َّعم  نو ٙجفخ ثلضأًّك  ثلٚكقْـ ل كن٘ ثلٖكٌعِ ًنقك  ٙ نن كِ 

ثنقْجٍنككج لنكك٠ ثٕةعككز مكك   ىكك  ثلذْككش ع ككْيم ثلْككٚي ًنككَعم  د مقككجًٙس ثلككذ ٜ 

ْف  ً دككجليٌ  ىككِ ععكك  إؽٌثمككِ صٞككجمنِ ثٙعضككيثً ٕعككوثةيم ثلككيّ  فككجًدٌىم دجلْكك

مٌؽككو ٝككو دكك  مككج ىككٌ مْككٌ ًنذْكك  مكك  قككْم ثّٗككٚي ً مٚقككو ًص ككجلْم ثلنذككٌر ثليجهّككز 

ًدجلضجلِ بنق  ٙ نٌٍ  ُ قْعز لعج ّقجً  ىؤٙء ثلٌْٖك نْذضو م  عع  ٙجلـ ٕنكجُ 

 مغ  م جًّز ًَّّو ًثلقؾجػ ًمًٌثد ً صذجعيم م  ثًٕلْ  ًثٓمٌّ .

إد ثلغجّجس ثلضِ صقٌن ثلضجًّل ّقكوهىج ثل  ْم آّز هللا مقعو دجقٌ ثلٚوً ( ّيٌ  ثلع كٌ

ثلعغ  ثٕع َ ًىِ صنذغكق عك  ًؽيكز ن كٌ ًةْْكْز إلكَ مغك   ع كَ ل٘نْكجد بكِ فْجصكو 

ًىيث ثلعغ  ثٕع َ ىٌ ثليُ ّقوه ثلغجّجس ثلض ْٚ ْز ًّنذغق عنكو ىكيث ثليكوم ثلؾَةكِ. 

وًًىج نضجػ ليجعكور  ععكق منيكج بكِ ثلعقضكٌٍ بجلغجّجس دن ْيج مقٌدجس ل ضجًّل ًىِ د

ثلوثم ِ ل٘نْجد ًىٌ ثلعغ  ثٕع َ ثليُ صضعقًٌ بْو د  ص كأ ثلغجّكجس ًص كٌه إلْكو دك  

 ص أ ثٕىوثم.

ثلعغكك  ثٕع ككَ ىككٌ نيلككز ثلذككوء بككِ دنككجء ثلعقضككٌٍ ثلككوثم ِ ل ؾعجعككز ثلذٖككٌّز ً ثليككٌآد 

م ثٗلكو دجعضذككجً  د ثلعغكك  ثلككٌّم ّل ككق ع كَ ثلعغكك  ثٕع ككَ بكِ ؽع ككز مك  ثلقككجٙس ثّكك

 ثلعوًّز ثليٌآنْز. 147-145ثٕع َ ىٌ ثليجةو ثٓمٌ ثلعلج  ثلعٌؽو. ٗ 

 ّٚنف ثلْْو ثلٚوً ثلعغ  ثل  ْج ثلضِ صذنضيج ثٕمز ثّٗٚمْز إلَ عٚعز  نٌث : 

(ثليُ ّْضعو صًٌٚه م  ثلٌثقا ن ْو ًّكٌد منضَعج م  ًثقا مكج ص ْٖكو  ًليج ىٌ ىلأ 

 148ّز م  سًٌم ًمٚدْجس) ٗ ثلؾعجعز ثلذٌٖ

عٖكضيز مك  ٟعكٌؿ ثٕمكز مك  صل  يككج ثل  ْكج ثلعغك  ثل ىكِثلنكٌ  ثلغكجنِ مك  ثلعغك  ثل  ْكج 

ل عْضيذ  إنيج قذٞز ّيذٞيج ثٗنْجد مك  ثلعل كق ىكيه ثلكٌمكز ثلعقكوًهر ىكيه ثلٌمٞكز 

م  ثلنًٌ ثلضِ ّيذٞيج م  ىيث ثلعل كق ّقٌليكج إلكَ نكًٌ ثلْكعجًثس ً ثًٕٛ ّقٌليكج 

 مغ   ع َ ّقٌليج إلَ مل ق. إلَ

 ُ  د ثٗنْجد ّٚنا مغ و ثٕع َ ً ّنضَ  ىيث ثلعغ  ثٕع َ م  صًٌٚ ىىنِ مقكوًه 

ل عْضيذ  عم ّضقٌ  ىيث ثلضًٌٚ ثلكيىنِ ثلعقكوًه إلكَ مل كق ديكوً إمكجنجصكو ثلعْكضيذ ْز 

 ضقكٌ لكنو ٌّعجد مج ّٚ  إلَ فوًهه ثليٌٍٚ إلَ فوًه ىيث ثلعغ  ثٕع َ ًفْنتكي ّ

ث ثلعغ  ن ْو إلَ قْو ل عٌْْر إلَ عجةق ع  ثلضلًٌ إلَ مؾعو لقٌدكز ثٗنْكجد ٕنكو ىي

 ٙذـ ًثق ج قجةعج ٌّميج ّٚذـ عيذز  مجي ثّضعٌثً ٍفف ثٗنْجد نقٌ دعجلو ثلقيْيكِ. 

.ٗ164-166. 

 مج ثلنٌ  ثلغجلظ م  ثلعغ  ثل  ْج بيٌ ثلعغ  ثٕع كَ ثلقيْيكِ ًىكٌ هللا ّكذقجنو ً ص كجلَ. 

 ٗ176. 

ثلقككوّظ عكك  ثلعغكك  ثٕع ككَ ثلقيْيككِ ًىككٌ هللا ّككذقجنو ًص ككجلَ ّقضككجػ إلككَ صككوقْق  إد

ًصنْٚ٘ م  مٚ  ثّٙضعْجن دنيؼ ًٌّ  هللا ٗ ًثٕةعز ع كْيم ثلْكٚي مك  د كوه 

ًم  ىنج ّكٌد ل قوّظ ع  ثلعغ  ثٕع َ م نَ ًثٝقج ًىيث مج  دٌٍه ثلٖكيْو ثلٚكوً 

 د و ىيث.

ه ثل  عكجس ثلعضٌثدذكز ىكٌ مٌثٙك ز ثلْكٌْ نقكٌ هللا ًّذيَ ثلعنٌػ ثلٌفْو لٖمز مك  ىكي

عَ ًؽ   ّج  ّيج ثٗنْجد إنأ دجهؿ إلَ ًدأ دوفج بعٚقْو[ ّيٌ  ثلٖيْو ثلٚوً: ىكيه 
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ثّٓز ثلكٌّعز صٞا هللا ّذقجنو ًص جلَ ىوبج  ع َ ل٘نْكجنْز دكك  ًثلككوؿ ّ نكِ ثلْكٌْ 

دك  ىكٌ ّكٌْ  ثعضْجهّكجٌْث ثلعْضعٌ دجلع جنجر ًثلؾيكو ًثلعؾجىكور ٕد ىكيث ثلْكٌْ لكِْ ّك

ثًصيجةِ ىٌ صٚجعو ًصكجم  ىٌ ٌّْ صْ ق بجٗنْجنْز فْنعج صكوؿ نقٌ هللا بئنيكج صضْك ق 

 إلَ قعم دعجليج ًصكجم يج ًصلًٌىج إلَ ثٕبٞ  دجّضعٌثً. 

ًىيث ثلٌْْ ثليُ ّقضٌُ ع َ ثلع جنجر دجّضعٌثً ّ ضٌٛ ٌّٟيج ٙ مقجلكز ىكيث ثللٌّكق 

ثٟ هللا ىيث ثلضيكوي ديكوً بجع ْضكو ًديكوً ٍمعكو ىكٌ ثقضكٌثح ثلٌٚثٟ ٌٙ -ىٌ ّذْ  هللا 

نقٌ هللا ّذقجنو ًص جلَ ًلك  بٌ  دْ  صيوي مْؤً  ًصيكوي غْكٌ مْكؤً  بقْنعكج صضيكوي 

ثٗنْجنْز بِ ىيث ثلعْجً ًثعْز ع َ ثلعغ  ثٕع َ ًعْج مٌٝكٌعْج ّككٌد ثلضيكوي صيكومج 

ىلأ ثلعغ  بيٌ صيكوي ع كَ  ُ  مْؤًٙ ً مج فْنعج ّكٌد ثلضيوي من ٚٚ ع  ثلٌعِ ع َ

 فج      ٌّْ نقٌ هللا ً لكنو صيوي غٌْ مْؤً .

لْْكش نيجّكز ؽغٌثبْكز بكجهلل ّكذقجنو  جًهللا ّذقجنو ًص جلَ ىٌ نيجّز ىكيث ثللٌّكق ًلكنيك

 ثلعل ق ثلقيْيِ ثل ْنِ. ًُص جلَ ىٌ ثلعل ق ىٌ ثلعغ  ثٕع َ  

ق  ّٞككج ٙ ّنضيككِ إنككو ثقضككٌثح ًدقكككم  د هللا ّككذقجنو ًص ككجلَ ىككٌ ثلعل ككق إىد ثللٌّكك

مْضعٌ ديوً ثلضيوي ثلقيْيِ نقٌ هللا ً لك  ىيث ثٙقضٌثح ّذيَ ثقضٌثدج نْذْج ّذيكَ مؾكٌه 

ملٌثس ع َ ثللٌّق ٙ ّعك   د ّٚ  إلَ ثلٚمضنجىِ بجل ْكقز ثلععضكور دكْ  ثٗنْكجد 

 ًدْ  ثلعغ  ثٕع َ ىنج بْقز ٙ مضنجىْز.

لٚنيجّككز مؾككج  ثلضلككًٌ ثلضكككجم ِ إلككَ ثلٚنيجّككز  ُ  نككو صككٌن لككو مؾككج  ثٗدككوث  إلككَ ث

بجلعْككٌْر ثٗنْككجنْز فْنعككج صٌبككق دككْ  ًعْيككج ع ككَ ثلعْككٌْر ًدككْ  ثلٌثقككا ثلكككٌنِ ليككيه 

ثلعٌْْر دٌٙ يج ّكجةٌر ًمضؾيكز نقكٌ هللا ّكٌم ّقكوط صغْْكٌ دعكِ ًدْ كِ ع كَ ىكيه 

 ثلعٌْْر.

قق غٌْ مضنجه ّذيَ مؾكج  بقْنعج ّكٌد ثللٌّق إلَ ثلعغ  ثٕع َ ثل - مج ثلضغٌْْ ثلكعِ

ثلضلًٌ ً ثٗدوث  ًثلنعٌ قجةعج  دوث ًهثةعج ًم ضكٌؿ ل٘نْكجد مك  هًد صٌقكف ىكيث ثلعغك  

ثٕع َ فْنعج ّضذنَ ّكٌم صعْكـ مك  ثللٌّكق دك  ثٓليكز ثلعكًًَر دك  ثٕٙكنجي ًدك  

ثٕقَثي ثلعضٚنعز ع َ ٌّٟق ثٗنْجد ًثلضِ صيف عيذز دْ  ثٗنْجد ًدْ  ًٌٙلو إلكَ 

 قجنو.هللا ّذ

ً مككج ثلضغْْككٌ ثلكْ ككِ ثلككيُ ّقوعككو ثلعغكك  ثٕع ككَ ع ككَ ىككيه ثلعْككٌْر بيككٌ إعلككجء ثلقكك  

ثلعٌٝككٌعِ ثلٌفْككو ل ؾككو  ثٗنْككجنِ ل ضنككجقٜ ثٗنْككجنِ ًمكك  عككم  ّنٖككأ لوّككو ٕكك ًٌ 

م عق دجلعْتٌلْز صؾجه ىيث ثلعغ  ثٕع َ ٕد ثلعْتٌلْز ثلقيْيْز ٙ صيٌي إٙ دكْ  ؽيضكْ  

 مْؤً  ًمْؤً  لوّو.

ثلعغكك  ثٕع ككَ ّقككوط صغْْككٌث دْ ْككج ع ككَ ثلعْككٌْر ٕنككو ّ لككِ ثلٖكك ًٌ دجلعْككؤًلْز  إد

ًىكككيث ثلٖككك ًٌ ىكككٌ ٕكككٌٟ  ّجّكككِ بكككِ إمككككجد إنؾكككجؿ ىكككيه ثلعْكككٌْر ًصيكككوّم ثلقككك  

ثلعٌٌٝعِ ل ضنجقٜ ثٗنْجنِ ل ؾو  ثٗنْجنِ بِ صٌدْذضو ثلوثم ْكز مك  صكٌثح ًن قكز 

 م  ًًؿ هللا ّذقجنو.

ٌثس ًًًؿ هللا ّكذقجنو ثلضكِ ن نيكج بْكو صؾكٌه إلكَ  ع كَ ف نز ثلضٌثح صؾكٌه إلكَ ثلٖكي

 صضْجمَ دئنْجنْضو إلَ فْظ ٙ جس هللا إلَ فْظ  مٚ  هللا.
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 األِخ اإلؼهللا١ِخ ِٚضٍٙب اٌؼ١ٍب

 ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ؼف١بْ!!.

إنو  ُ م جًّكز دك   دكِ ّك ْجد ىكٌ ثليكوًر ًثّٕكٌر ًثلعغك  ثٕع كَ ثلكيُ ّيومكو ثلٖكْل 

 نيكج إّكٚمْز دٌنكو دكجد (فٌّٚكج ع كَ إقجمكز ثّٗكٚي بكِ  لٖذجح ٙقٌصو ثلضِ َّعم

 ٕ جةٌه ًٌٕثة و ًع َ ثصذج  ثلْنز ثلنذٌّز بِ مؾجٙس ثلقْجر ثلعنض  ز).

ًىٌ (ٌّثعِ إقجمز ثلْنز بِ فْجر ثلنجُ بكِ ثٕمكًٌ د يكج  مكًٌ ثل كٌه ً مكًٌ ثّٕكٌر 

 ً مًٌ ثلؾعجعز).

لقكعز ًإنعكج نَلكش مٌصذضكو لعيجًنضكو ًىٌ (م   ع م فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل و  ًث

دعغكك  ععككٌ دكك  ثلنلككجح ًع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ بككِ مغجلْضيعككج ثلٌبْ ككز ًٕنككو ثنقككٌم 

دجلقكم ع  ّكنز ثلنٚبكز ثلٌثٕكور مك  صكٌن ثلعْك عْ  ّنضكجًًد ٕن ْكيم  ً ثّكضنٚم 

 .93-92 فو م  غٌْ عٚذضو) ٗ

ؽ ك  ًؽكٚ بكِ ًٍد ًىٌ (لم ّك  دجلًٌٚر ثلْْتز ثلضكِ ٙكًٌىج ثلكغْكًٌد ًىكيث مكج 

ثد  م وًد فكْم ثلعؤًمْ  ًمؤّكِ ع كم ثٙؽضعكج  ّيكٌ  "ًقكو دكجد ّنذغكِ  د ص قكق 

هًلككز م جًّكككز  ً مذكككجًه دوًلككز ثلن  كككجء ً مذكككجًىم بيكككٌ صككجلْيم بكككِ ثل ٞككك  ًثل وثلكككز 

 ًثلٚقذز).

ىيث مج قجلو ثلْٖل ثليٌٝجًُ ع  ْٕنو ًم  عو ً ّضجىه ثد  آد كز ثٕدذكجه ًىكٌ صككٌثً 

ن ج  ثٕمٌُ (ٟ   ثٗمجي عذٌ مكوؿ ثلع كجهّ ) ًىكٌ مكج قجلكو ثدك  فنذك  ًهث ّٕ ٌح ثل

مج صيٌ  بِ ع ِ ًم جًّز؟ بيج  ثع م  د ع ْكج دكجد لكو دغْكٌ مك   ع َ ثدنو, عنومج ّألو

ثٕعوثء ب ضٔ  عوث ه ع  عْخ لو ب م ّؾوًث ب عوًث إلَ ًؽ  قكو فجًدكو بكأًٌٟه دْكوث 

 ًّز م  بٞجة  معج ٙ  ٙ  لو.منيم ل  ِ بإٔجً إلَ مج ثمض يٌه لع ج

إنككو إىث ن ككِ ثلككوًً ثلككيُ ّيككٌي دككو ثلٖككْل ثلككيُ ّنككجقٜ ن ْككو دن ْككو عنككومج ّ ؾككأ إلككَ 

ثؽضٌثً ن ِ ثلًٌثّجس ثلضِ ٕيو ثدك  فنذك  ع كَ ٍّ يكج ً د ٙ  ٙك  ليكج ًثّكضنوثميج 

بككِ مككوؿ م جًّككز ًإٌٟثةككو دْككوث ل  ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ بككِ مقجًلككز ًٝككْ ز ل قكك٠ مكك  

م مكك  مكجنككز ثلعضعْكككْ  دنيؾككو ًثلع ككجهّ  ٕعوثةككو ًىْيككجس ىْيككجس!! مكجنضككو ًمكك  عكك

 ٌّّوًد لْل تٌث نًٌ هللا دأبٌثىيم ًهللا مضم نًٌه ًلٌ دٌه ثلكجبًٌد.

 ًثه ثلْٖل  د ّيٌ  لنج عذٌ ص أ ثلعوثةـ ثلعَّ ز  د ثل جى  ثٕمٌُ ثل  كْم بٞكٚ عك  

إلو إٙ هللا ٙ ّْضقق ىيه ثلع جم كز  نو ثليوًر ًثٌّٕر ًثلعغ  ثٕع َ (ثلٌثق ِ) ٕمز ٙ 

ثل جلعز م   نٚجً ع ِ دك   دكِ ٟجلكخ ثلكيّ  س عكٌه فْكج ًمْضكج عنكومج لكم ّ ْكقٌث لكو 

ثلعؾككج  ّٙككضٚمو ثلْكك لز بككًٌ  د ٟجلككخ ديككج ًعنككومج  ٙككٌ ٕككْ ز  ىكك  ثلذْككش ثلككيُ 

) ع َ ًبٜ منيؼ ثلضًٌَّ ثٕمكٌُ ل كوّ  88ًٙ يم ثلْٖل ثلعْضنٌْ دجلًٌثبٜ (ٗ

 ْٖل بيم ثلٌثبٌٞد ٕى  ثلٞٚلز ًثلعنكٌ!!.ًٙو  ثل

دعج  ًثه  د ّيٌ   ّٞج  د ٍم  ثلعغ  ثل  ْج ثلقيْيْز قو ىىخ ًًلكَ ًلكم ّذكق إٙ ٍمك  

ثليٌهر ًثلعٌْك ًعذو ثللجغٌس ًم  عم بٚ فجؽز لعيجًنز م جًّز د  ِ بعٌف كز ع كِ 

ّكك َ  ًنعككٌىػ ع ككِ ً مككٚ  ع ككِ ىككِ  مككٚ  مغجلْككز مْجلْككز ىىذككش ًًلككش د ككو  د

ثلقككَح ثٕمككٌُ ثلككوّعيٌثِٟ لٌ هىككج بككِ ميككوىج ًنقكك  ٙ نقضككجػ إٙ إلككَ  نككجُ ع ككَ 



 87 

ٕككجد ز ثل جىكك  ثٕمككٌُ  ً ثل جىكك  ثليلككٌُ ًٕككٌْميم ًٙ  هًُ مككج ىككٌ ّككٌ إٙككٌثً 

ؽعجعز ثٗمٌثد ع َ ثلذيجء ًثّٙضعٌثً ًمجىث ديكِ مك  مذكجهةيم د كو ىكيث ثلككٚي إٙ إىث 

 ثٗمٌثنِ)!!.دجد ثلعل ٌح ىٌ ثلعؾِء (دجل جى  

ًٙ ّ ٌس مقجمِ دنِ  مْز ثل ٌٙز لضعٌٌّ ًثفور مك   دجىّذكو عنكومج ّيكٌ  (ًلكٌ دكجد 

م جًّز دجلٌْء ثليُ صًٌٚه ثلًٌثّجس مج صنجٍ  لو عك  ثلنٚبكز ًثٝكْج "؟؟!!" ًؽك  

مغ  ثٗمجي ثلقْ  د  ع ِ ًٝكِ هللا عنيعكج فٌٙكج ع كَ ًفكور ثلك عكز ًؽعكا ٕكضجس 

مز صنككجٍ  لككو د ككو  د دٌّككا لككو دجلنٚبككز ًنككٌهُ دككأمٌْ ثٕمككز ًفيكك  ثلككومجء ثلع ٚككٌ

ثلعؤمنْ  ًدجد  نٚجًه مْض وّ  ل ضٞقْز دكومجةيم ً ًًثفيكم هبجعكج عنكو إّعجنكج مكنيم 

 .96دأفيْضو دعنٚخ ثلنٚبز) ٗ

دكيح ثلٌؽك  عنككومج قكج   د ثٗمكجي ثلقْكك  دكجد (ًثٝكْج) فْككظ مكج ٍث   مٚكٌث ع ككَ 

 ّككٌٍ بككِ ؽعيككًٌه ّككٌٍ مؾعٌعككز مكك  معجًّككز ثلغككٔ ًثلنككوث  ًثلضٞكك ْ  دٌنككو ٙ

ثلكككومَ ثلؾجى كككز ثلضكككِ لكككم صيكككٌ  ٌّمكككج مكككج دضجدكككج ل ضكككجًّل  ً فضكككَ عككك  ثلضكككجًّل ثدض كككجء 

دجنٞعجميم (ل ؾعجعز ثلٌفْور ثلضكِ بيعكش ثّٗكٚي بيعكج ٙكقْقج ٕكجمٚ دكجمٚ) فْكظ 

ّكضْخ ثل يم دعؾٌه ثٙنٞعجي ٙ دجليٌثءر ًثلؾيو ًإععج  ثل ي  بكِ ثلضكجًّل ًثٕمذكجً 

ًىٌ  ّٞج ٙ ّع  م  صكيدٌْنج دكجل  م ثلٌثقكا ع كَ دنكِ  مْكز ثلكيّ  دضكخ صكجًّنيم  ّكجي 

دنككِ ثل ذككجُ!! بيكك  دككجد مكك  ثلع ككًٌٛ  د ّك ككف ثليككٌي لؾنككز  مٌّككز لكضجدككز صككجًّنيم 

ثٌّٕه قذ  ًفْ يم ع  ثلْ لز فضَ ٙ ّض ٌٛ (ل ضَّْف) ىلأ ثلٌفْ  ثلكيُ لكم ّكك  

فْكجديم لعكج  بٌٟكٌث بكِ إؽكٌثميم ًلٖكك ٌث لؾنكز ٌّمج مج بِ فْجديم ًلٌ دجد ىيث بِ 

  مٌّز لكضجدز ثلضجًّل ثٕمٌُ ٌّ ّيج بْٞ ز ثلْٖل ثٕمٌُ!!.

إنو دٚي بجًا م   ُ قْعز  ً مٞعٌد ع عكِ  ً عي كِ بٞكٚ ععكج ّقع كو مك  صقجمك  

ًثبضٌثء ع َ ثلعؤًمْ  ثلعْ عْ  دجعضذجًىم م  ععٚء  مٌّككج ًدنكِ ثل ذكجُ!! ًدكأد 

دكجنٌث مك  ثلعنقكجٍّ  ٕىك  ثلذْكش ع كْيم ثلْكٚي  ً مك  ثلقٌّٚكْ  ع كَ دنِ ثل ذكجُ 

إٍثلككز آعككجً دنككِ  مْككز ٕككٌدج ىم بككِ ثل  ككم ًثٗؽككٌثي ًىككجىٌ ٕككْنو ثلضجبككو ثدكك  ثل ٌدككِ 

ّيدٌنج دجلولْ  ثلْجٟا ًثلذٌىجد ثلٚما ع َ دٌثءر ثد  آد ز ثٕدذكجه ًثلعضعغك  بْعكج ىكٌ 

 م   د م جًّز ىٌ مج  ثلعؤمنْ .مكضٌح ع َ  دٌثح مْجؽو دغوثه ثل ذجّْز 

 ٌّبشا رطن اٌحؽٓ ثٓ ػٍٟ اٌرهللافخ؟؟
ليو دجد ثلٌٚث  ثلوثةٌ دْ  ثٗمجي ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ ع ْكو ثلْكٚي ًمك  د كوه ثٗمكجي 

ثلقْ  د  ع كِ ىكٌ ٙكٌث  دكْ  ثّٗكٚي ثلقيْيكِ بكِ د كوه ثلعقعكوُ ثل  كٌُ ًثلكنيؼ 

  ًدكم  ىكوً مك  ٟجقكجصيم ًقكوًثصيم ثلْ ْجنِ ثليُ ٙ ّذجلِ دم ّ أ مك  همكجء ثلعْك عْ

ًٙ دم ديح  ً ٍّف ًثبضٌٍ ع َ هللا ًًٌّلو ًىٌ ٌٙث  دجد ًمج ٍث  هثةكٌث هثمك  

ثلذْش ثّٗٚمِ مج دجد ل يٌر ًفوىج  د صضك   دقْعو ًىٌ مج  هًدو ثٗمجي ثلقْ  دك  

ّ ككز مككا ثلذجٟكك  ثٕمككٌُ ع ككِ ع ْككو ثلْككٚي عنككومج  ًقككف ثليضككج  ًهمكك  بككِ ىونككز ٌٟ

ثلعضٌْد  دٌْدج  ثلوّ  ًثّٗٚي  د كو  د نؾقكش  هًثس ثلضَّْكف ثٕمكٌُ بكِ م ن كز 

قنجعجس دغٌْ مع  لم ّنٌٞ عٌه إّعجنيم م  ثّٕجُ ًثليٚز دعج ىدٌنجىكج بكِ دضجدنكج 

(ثللٌّق إلَ مكيىخ  ىك  ثلذْكش) ع كْيم ثلْكٚي منيٌلكز عك  مٚكجهًىج ثلضجًّنْكز ىكِ 

 دجٓصِ.
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   دكِ ثلقوّككو بكِ دضجدككو (ٕكٌؿ نيكؼ ثلذٚغككز) عك   دككِ ثل كٌػ ثٕٙكك يجنِ  د ًًٍ ثدك

ّ ْجد د   دِ لْ َ قج  " صْش ثلقْ  د  ع ِ فْ  دجّا م جًّز د   دِ ّ ْجد بٌؽوصكو 

د نجء هثًه ً عنوه ًىك٠، بي كش ثلْكٚي ع ْكأ ّكج مكي  ثلعكؤمنْ . قكج : ثلْكٚي ع ْكأ ّكج 

صْضكو بؾ ْكش إلْكو بيكج  دْكف ق كش ّكج ّك ْجد؟ ّ ْجد. إنَ  بنَلش، ب ي ش ًثف ضِ عكم  

ق ش ثلْٚي ع ْأ ّج مي  ثلعؤمنْ  بيج  مج ؽٌ ىيث منأ إلْنج؟ بي ش  نش ًهللا دأدِ  نش 

ً مكِ  ىل ككش ًقجدنككج فككْ   علْككش ىككيث ثللجغْكز ثلذْ ككز ًّكك عش ثٕمككٌ إلككَ ثل  ككْ  ثدكك  

هللا ع ْكأ  مكٌ  ثل  ْ  ثد  آد ز ثٕدذكجه ًم كأ مجةكز  لكف د يكم ّعكٌس هًنكأ، ًقكو ؽعكا

 ثلنجُ.

بيج  ّج ّ ْجد، إنج  ى  دْش إىث ع عنج ثلقق صعْكنج دو ًإنِ ّع ش ع ْكج ّيكٌ : ّكع ش 

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ّيٌ  ٙ صيىخ ثّٕجي ً ثل ْجلِ فضَ ّ كِ  مكٌ ىكيه ثٕمكز 

ًؽ  ًثّا ثلْكٌي ٝكنم ثلذ  كٌي ّأدك  ًٙ ّٖكذا ٙ ّن كٌ هللا إلْكو ًٙ ّعكٌس فضكَ ٙ 

ّكٌد لو بكِ ثلْكعجء عكجىً ًٙ بكِ ثًٕٛ نجٙكٌ ًإنكو لع جًّكز ً إنكِ عٌبكش  د هللا 

دجلذ  مٌه. عم قج  لِ مج ؽجءنكج دكأ ّكج ّك ْجد؟ ق كش فكذكم، ًثلكيُ د كظ مقعكوث دجليكوٍ 

ًهّ  ثلقق. قج  بأدٌٖ ّج ّ ْجد بئنِ ّع ش ع ْج ّيكٌ : ّكع ش ًّكٌ  هللا ٗ ّيكٌ  

   مضكِ ديكجصْ  ّ نكَ ثلْكذجدضْ  ًلكٌ ٕكتش ٌّه ع َ ثلقٌٛ  ى  دْضكِ ًمك   فكذيم مك

لي ش ّ نِ ثلْذجدز ًثلٌّلَ إفوثىعج ص ٞ  ع َ ثٕمٌٍ،  دٖكٌ ّكج ّك ْجد بكئد ثلكونْج 

 صْا ثلذٌ ً ثل جؽٌ فضَ ّذ ظ هللا إمجي ثلقق م  آ  مقعو ٙ َ هللا ع ْو ً آلو ًّ م.

ّٗكٚمْز ً نكو ىيه ىِ ً ّز ثٗمجي ثلقْ  ّٚي هللا ع ْو لضلًٌ ثًٕٝج  بكِ ثٕمكز ث

ّٚي هللا ع ْو لم ّْك م ثلنٚبكز لع جًّكز دك   دكِ ّك ْجد ٕنكو ّ كوه قْكجهر ٕكٌعْز لٖمكز 

ًثؽذككز ثلْككعا ًثللجعككز دكك  بككِ مٌثؽيككز ٝككًًٌر قككجىٌر  م ضيككج ٝككغٌٟجس ثلٌثقككا 

ًصنجى  ثلعضنجىلْ  دعج  م ضيج م ٌبضو دعج ّضؤً  إلْو ثٕمًٌ ً د قكٌثًه دٌقكف ثليضكج  

ثً دٌٖعْز ثلغٚخ ًثل وًثد ًىجىٌ ٌّه ع َ ثد  آد ز ثٕدذكجه فكْ  لم ّضقٌ  إلَ إقٌ

ملككخ ملذضككو ثل ككجؽٌر ثلضككِ ثبضككضـ ديككج هًلضككو قككجةٚ (إنككِ ًهللا مككج قككجص ضكم لضٚكك ٌث ًٙ 

لضٚككٌمٌث ًٙ لضَدككٌث ًٙ لضقؾككٌث إنكككم لض   ككٌد ىلككأ ًإنعككج قككجص ضكم ٕصككأمٌ ع ككْكم ًقككو 

  علجنِ هللا ىلأ ً نضم دجًىٌد).

ثٗمجي ثلقْ  ع ْو ثلْٚي (إد ثلن ْ ز م  ّجً دكضكجح هللا ًّكنز نذْكو ًلكِْ  بٌْه ع ْو

ثلن ْ ككز مكك  ّككجً دككجلؾًٌ ىثن ًؽكك  م ككأ م كككج صعضككا دككو ق ككْٚ عككم ّضننعككو صنيلككا ثليمككز 

 ًصذيَ صذ ضو ًإد  هًُ ل  و بضنز لكم ً مضج  إلَ فْ ).

جًّكز بيكِ ٕكًٌٟ  مج ع  ًٌٕٟ ىيث ثلٚ ـ ثليُ  دٌمو ثٗمجي ثلقْ  د  ع ِ مكا م 

صنذو ثلعْ عْ   نو ميعج دجنش ٝكغٌٟ ثلٌثقكا ًؽذكًٌس ثل ٌثعنكز بئنكو ٙ ّؾكٌٍ إّكذجا 

 ثلٌٖعْز  دوث ع َ فكٌمجس ثلؾًٌ ًثل وًثد.

ًنيٌ  ىيه ثلًٌٖٟ دعج ًًثىكج ثلٖكْل ثلٚكوً  ًفعكز هللا ع ْكو قكج  "دكجّا ثلقْك  دك  

نْ  ًٙ ّيكْم عنكوه ٕكيجهر ع ِ ٙ ٌثس هللا ع ْو م جًّكز ع كَ  د ٙ ّْكعْو  مْكٌ ثلعكؤم

ًع َ  د ٙ ّض يخ ع َ ْٕ ز ع ِ ْٕتج ًع َ  د ّ ٌ  بِ  ًٙه م  قض  ما  دْو ّكٌي 

ثلؾع  ًٌّي ٙ ْ   لف  لف هًىم)  ُ  نو مؾكٌه ًٝكا ل يضكج  ًلكِْ صْك ْعج ل ٌقكجح 

م  غْكٌ قْكو ًٙ ٕكٌٟ إنكو ًؽك  صع كأ م ككج صعضكا دكو ق كْٚ عكم (ّضننعكو) ؽع كز صنيلكا 

 يَ ثلضذ ز.ثليمز ً صذ
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إىث بعككج ّوعْككو ٕككْننج ثٕمككٌُ مكك   د نككًَ  ثٗمككجي ثلقْكك  دكك  ع ككِ عكك  ثلنٚبككز ّ ككو 

صَدْز ٙد  آد ز ثٕدذجه ىٌ هؽ  ٙ قْعز لو ًدجد مك  ثلٌثؽكخ ع كَ ثلٖكْل ثٕمكٌُ  د 

ّيدٌ لنج ص جْٙ  ىيه ثلٌثق ز لْْكضن ٘ ثلنكجُ منيكج ثل ذكٌر ثلٍٚمكز دكوٙ مك  ثلضعٌّكو 

ز صيككوّم ٕككْنو ًإمجمككو ثدكك   دككِ ّكك ْجد بككِ ٙككًٌر ثلعغكك  ثٕع ككَ ع ككَ ثل جمككز ًمقجًلكك

 ًؽ  ثلوًلز ًثلقجدم ثل  ْم.

 

 ِؼب٠ٚخ فٟ ِٛاعٙخ ػٍٟ!!.

قج  م جًّز ل عًٌ ّج  دج عذو هللا إنِ  هعٌن إلَ ؽيكجه ىكيث ثلٌؽك  ثلكيُ عٚكَ ًدكو (

إلكَ ًقض  ثلن ْ ز، ً سيٌ ثل ضنز ًبٌ  ثلؾعجعز ًقلا ثلٌفم قج  ععًٌ: إلَ م ؟ قج  

ؽيجه ع ِ بيج  ععًٌ: ًهللا ّكج م جًّكز مكج  نكش ًع كِ د كعكِ د ْكٌ مجلكأ ىؾٌصكو ًٙ 

ّجديضو ًٙ ٙكقذضو ًٙ ؽيكجهه ًٙ بييكو ًع عكو ًهللا إد لكو مكا ىلكأ فكوث ًؽكوث ًف كج 

أ ع َ فٌدو ً نش ص  م مكج بْكو مك  ضًف ٌر ًدٚء م  هللا فْنج بعج صؾ   لِ إد ٕجّ 

نيككٚ عكك  دضككجح ٙكك ْ  لنٚككٌ دكك  . )مٚككٌ ٟ عككز ثلغككًٌ ًثلنلككٌ؟ قككج : فكعككأ قككج 

 .39-38مَثفم ثلعنيٌُ 

 ًعكعِ ثلذ ٌْ ىٌ مج ٌّٝا م  مضج  ع َ ؽجنذِ ثلذ ٌْ.

 أظِخ اٌؼمً اإلؼهللاِٟ: ِٓ لزً ػضّبْ؟؟!!.

مج ٍث  ثل ي  ثل ٌدِ صجةيج مضقٌْث ٙ ّ كٌم مك  قضك  عغعكجد دك  ع كجد ًغكم مكج ّعغ كو 

ةوّز بِ ثلضًٌٚ ثلْنِ ثليُ د ًٌه  فعو د  فنذك  ثلن ْ ز ثلغجلظ م  قْعز ًمَّز ًعيج

ثٕمز د و نذْيج  دكٌ دككٌ ثلٚكوّق عكم ععكٌ دك  ثلنلكجح عكم  ىيه مٌْبِ نٚو ثلضجلِ (ً

ىكؤٙء ثلغٚعكز دعكج قكوميم  ٙكقجح ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو  نُذيكذّويعغعجد دك  ع كجد 

نعْز: ع كِ دك   دكِ ىلأ عم د و ىؤٙء ثلغٚعز  ٙقجح ثلًٌٍٖ ثل بًِّ م لم ّنض  ٌث 

ثلٌفع  د  عٌم ًّ و د يم ّٚ ـ ل نٚبكز ًد يكم إمكجي  ًعذو ًثلَدٌْٟجلخ ًٟ قز 

إلَ فوّظ ثد  ععٌ: (دنج نُ ذوُّ ًًٌّ  هللا فِ ً ٙكقجدو مضكٌثبًٌد:  ىلأًنيىخ بِ 

ععٌ عم عغعجد عم نْكش ) ... عكم مك  د كو  ٙكقجح ثلٖكًٌٍ  ىك  دكوً مك   عم دٌ دكٌ 

وً مك  ثٕنٚكجً مك   ٙكقجح ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م  ىك  دك عكمثلعيجؽٌّ ، 

 ًًٙ بأًٙ عكم  بٞك  ثلنكجُ د كو ىكؤٙء  ٙكقجح ًّكٌ  هللا  ًثلْجديزع َ قوً ثليؾٌر 

ٙكقذو ّكنز  ً ٕكيٌث  ً ٌّمكج  مك  ًدك ، ثليٌد ثليُ د ظ بكْيم.  ًّ مٙ َ هللا ع ْو 

ٙكقذو ًدجنكش ّكجديضو مكج  قكوً،  ً ًآه بيٌ م   ٙقجدو لو م  ثلٚقذز ع َ ز ً ّجع

مك  ثليكٌد ثلكيّ  لكم ّكًٌه   بٞك م و ًّعا منو ًن ٌ إلْو ن ٌر بأهنكجىم ٙكقذز ىكٌ 

ثلنذككِ ٙكك َ هللا ع ْككو ًّكك م  ٙككقذٌثًلككٌ ليككٌث هللا دؾعْككا ثٕععككج  دككجد ىككؤٙء ثلككيّ  

 بٞك  لٚكقذضيم مك  ثلضكجد ْ   ًً ًه ًّع ٌث منو ًم  ًآه د ْنو ًآم  دكو ًلكٌ ّكجعز

 ثلنٌْ.  ًلٌ عع ٌث د   ععج 
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 مج م  قض  عغعكجد بكْعك  ثٙعضعكجه ع كَ ثدك  ثل ٌدكِ ٕكْل ثليٌٝكجًُ ثلكيُ قكج  بكِ 

دضجدو ثل ٌثٙم م  ثليٌثٙم ًإد ٕتش ثلوقز  ّعْضو قٌثٙم ثل ٌثٙم (ًلكت  ثصيكم ع كِ 

ديض  عغعجد ب ِْ بِ ثلعوّنز  فو م   ٙقجح ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م إٙ ًىٌ 

ل ككج  نككو قض ككو ٕد  لككف ًؽكك  ؽككجءًث ليضكك  عغعككجد ٙ ّغ ذككٌد مككضيم دككو  ً قكك  م  ٌمككج ق

 .169 ًد ْ   لف ًؽ ) ٗ 

ًإىث دجنش دضجةخ ثلعٌس ثلضِ قض ش عغعجد بِ دْضو بِ ق خ موّنز ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا 

ع ْو ًآلو ًثلضِ قجًدش ثٕلف ًؽ  قو  نؾَس ميعضيكج ًبكِ ثلعوّنكز  دغكٌ مك   ًد كْ  

ٚكجً ثلكيّ  لكم ّقٌدكٌث ّكجدنج ل كوبج  عنكو ًىكم ثلكيّ   لف ميجص  م  ثلعيكجؽٌّ  ًثٕن

هثب ككٌث عكك  ثلعوّنككز بككِ مٌثؽيككز ثؽضْككجؿ ؽككْٔ ثٕفككَثح عككم بضقككٌث ثل ككجلم د ككو ىككيث!!! 

بكْف ّيج   د عغعكجد دك  ع كجد قضك  م  ٌمكج  ً  نكو قضك  دْكذخ ص كأ ثلعكؤثمٌر ثلْكذأّز 

 ثلْْجّْز؟؟!!.

هللا ٗ ل كوبج  عك  (إمكجميم)  ًلعجىث لكم ّنكٌػ  ىك  ثلعوّنكز دعك  بكْيم ٙكقجدز ًّكٌ 

عغعككجد دكك  ع ككجد ثلككيُ صْككذذش ّْجّككجصو بككِ هبككا ثلنككجُ ل غككًٌر ع ْككو عككم قض ككو ًغككم  د 

ثلعقككوعْ  ثٕمككٌّْ  ؽ  ككٌث منككو عجلككظ ثلن  ككجء ثلٌثٕككوّ  دكك  ًؽ  ككٌث مكك  ىلككأ مككًٌهث 

ٗؽعج  ثٕمز ثّٗٚمْز ًؽ  ٌث منو مٚوًث م ضذٌث م  مٚجهً ثلضٖكٌّا دك  ًفكعكٌث 

 ل يٌ ًثلٞٚ  ع َ م  ثعضيو  د ع ِ د   دِ ٟجلخ ىٌ  بٞ  منو؟؟.دجلك ٌ ًث

عم  ٙ ّ و مج ؽٌٍ صلذْيج لض أ ثلوّعيٌثْٟز ثّٗٚمْز ثلنجٕتز (لٌ ًؽونج بْأ ثعٌؽجؽكج 

ليٌمنجه دٌْْبنج) د و  د بٖ ش ثلقْك  ًًّكجة  ثٗقنكج  ثلعنض  كز ًثلٌّكجٟجس ثلْْجّكْز 

ّْجّز ثلعقجدجر ثل جلعز لذنِ  مْز ًثلضِ  ٙكٌ ًثلضؾع جس ثلْ عْز بِ هب و نقٌ ص وّ  

 ثلن ْ ز ثلغجلظ ع َ ثصذجعيج فضَ آمٌ لق ز م  لق جس ععٌه.

 مج ع  ثٕضٌثن ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ بِ قض كو بع  كٌي  د ثٗمكجي ع كِ دكي  مكج ىكٌ 

 دغٌ م  ثلعْضقْ  لضؾنْخ ثلن ْ ز ثلغجلظ ًم و  مز ٙ إلكو إٙ هللا ىكيث ثلعٚكٌْ ثلع ؾكا 

م  مٚ  مقجًلز هب و لض وّ  ص أ ثلْْجّز ثلؾجةٌر ًلكِْ مك  مكٚ  إًّكج  ثلعيكجص ْ  

ل وبج  عنو دعج َّعم ثلذ ٜ مع  لم ّيٌ  ٙ قز ًثفور م  ٙ قجس ثلضجًّل ًدجلضكجلِ 

(بجلؾٌّعككز ثلكذككٌٍ) ثلضككِ ثًصكذيككج إمككجي ثلقككق ع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ بككِ ن ككٌ ثل ٌّككق 

 كأ ثلذْ كز ًىكٌ ىكٌ ثلكنيؼ ثٕمكٌُ ثلكيُ مكج ٍث  ثٕمٌُ ىٌ ثّضٚمو ل ْ لز ًقذٌلو دض

ّجًّج فضَ لق ز دضجدز ىيث ثلْلًٌ ًثليُ ٌٍّ  د ثلْك لز بكِ ثل كجلم ثّٗكٚمِ ىكِ 

فق ٟذْ ِ ل ن٠ ثٕمٌُ ثلْ ْجنِ ٌّثء بكِ ثل كٌث   ً بكِ  ُ مككجد آمكٌ ً ٙ مككجد 

 ع َ ًؽو ثًٕٛ ّٗٚي ّيدٌ بْو  ى  ثلذْش دنٌْ!!.

ذٌٍ صقكعش ًٙ ٍثلش صضقكم بكِ مْكجً ثلكوّ  ثّٗكٚمِ ًىكِ ٙ إنيج عيور صجًّنْز د

صنض ككف عكك  ثل يككور ثلنجٕككتز عكك  ؽٌّعككز ثلْيككٌه ثلضككِ ثًصكذٌىككج لككوٍ مقككجًلضيم ٙكك خ 

ثلعْككْـ  ً ٙكك ذو دجل  كك  دعككج ّ ضيككو ثلعْككْقٌْد ًثٕمككٌ ًثفككو مكك  ثلنجفْككز ثٕمٚقْككز 

ثلضيعز ٕنيكم ٙ ّكًٌد (ثلٚ خ ًمقجًلز ثلٚ خ) ًثلعٖك ز ثلكذٌٍ  د ثلْيٌه ّنكًٌد 
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 د م  صرمًٌث ع َ ٙ ذو دجد نذْج م  ثّٕجُ بيم مج ٍثلٌث بِ ثنض جً سيكًٌ ثلعْكْـ 

 ثلْيٌهُ!!.

ًثٕمٌ ىٌ ن ْكو دجلنْكذز لؾعيكًٌ ثلْجّكز ًمكوثميم مك  ع عكجء ثلكوّ  ثلكيّ  ّكًٌد  د 

و  فوث لم ّقجًح ع ِ د   دِ ٟجلخ إمجي ثلعْك عْ  دكٌد ثٗمجمكز  مكٌث لكِْ مض يكج ع ْك

د  ىكِ ثمضكٌث  ٕكْ ِ ٌّبٞكو (ثل يك  ثٕمكٌُ ثلْك ْم ثلعٌٝكٌ  بكِ ثلؾْكم ثٕمكٌُ 

ثلْ ْم ثليُ دجد ّأد  ًٙ ّٖذا ٕد ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلكو ًّك م هعكج ع ْكو ٙ 

 ٕككذا هللا دلنككو)  مككج ثليجّككم ثلعٖككضٌن دككْ  ثل ككٌّيْ  بيككٌ ثليضكك  ثلؾعككجعِ ًثل ْككجه بككِ 

 ثلضٞ ْ .ثًٕٛ ًمعجًّز ثلغٔ ًثلنوث  ً

 و١ف اؼزرسَ ِؼب٠ٚخ ِمزً ػضّبْ فٟ رع١٠ف ٚػٟ األِخ؟؟.

ثلؾٌّعز ثلكذٌٍ ثلضِ ثًصكذيج ثدك  آد كز ثٕدذكجه (ًدك  ؽٌثةعكو دذكٌٍ ًدك   ب جلكو مك  

ثلعٌديجس)  نو ع م  صذجعو م   هعْجء ثّٗٚي دع جًنز ًٍّكٌه ثًٕ  ععكًٌ دك  ثل كجٗ 

 جه ً ف جه ثٕف جه إلَ ٌّمنج ىيث فْظ ب  ثلضَّْف ًثلغٔ ًثلضٞ ْ  ًىٌ مج  صينو ثٕف

 ٌَّٝ ثليضْ  ًلِْ ٌَّٝ ثليجص .

دجد ثد  آد كز ثٕدذكجه ًدكيث  ف كجهه ٙ ّضًٌعكٌد عك  ثًصككجح  ُ مٌديكز مك  ثلعٌديكجس 

ًٌٙٙ إلَ صقيْق  ىوثبيم ثلونٌّْز ثلٌْٝ ز ثعضعجهث ع َ  نيكم ّْكٌقٌد عيكٌٙ دجنكش 

ر فعْضيكج دٖك جًثس ٙ صعكش إلكَ ثلقكق  ً ًٙ ٍثلش عيٌٙ دوًّز دْكْلز ّْكي  ثّكضغجً

 ثلقيْيز دٚ ز  ً ًثدلز م   ُ نٌ  دجد.

ثل ي  ثل ٌدِ لكم ّض كٌه  د ّكٌه ثٕٕكْجء إلكَ مْكذذجصيج بيكٌ عيك  قٚكٌْ ثلضْ كز ًثلكن ِ 

ٌّّو ف ٌٙ ؽجىَر فضَ ًلٌ دجنش مجهعز ًمَّ ز إنو عي  ّض جم  ما ثل ق كز ثلٌثىنكز 

  د ّوًن دْف ًٙ  إلَ مج ًٙ  إلْو.ص جمٚ ّلقْج صجبيج م  هًد فضَ 

ثل ي  ثل ٌدِ دجد ًٙ ٍث  فضَ ىيه ثل ق ز ٙكنجعز  مٌّكز دجلغكز ثٙنقلكجٟ ًثلكٌهثءر 

ّن ٌ إلَ ثٕمًٌ ن ٌر ّلقْز ًٙ ّؾكٌ  ع كَ صْكعْز ثٕٕكْجء دأّكعجةيج ثلقيْيْكز إمكج 

 مٌبج  ً عؾَث.

ذٌٖ دجلذٌٖ ًلكك  مٌبج م  ّْف ثًٗىجح ثلعٚ ش ع َ د  ثلٌقجح م  صٌؽْو ثلنيو ل

ثٗعٚي ثٕمٌُ ٙنا منيم آليز  ً  نٚجم آليز بيؤٙء مك  ثل ٖكٌر ثلعذٖكٌّ  دجلؾنكز 

ًغٌْىم م  ثلٚقجدز ًإّجن  د صٌؽو ليم  ُ نٌ  مك  ثلنيكو ثلعذنكِ ع كَ ص كأ ثلقيكجةق 

ثلْككجٟ ز ثلضككِ صذٌٍىككج  مجمككأ ص ككأ ثلقككٌثهط ًثلكككٌثًط ثلع ؾ ككز بككجلعغٌْر دكك  ٕكك ذز 

ًٌ دكك  ثل ككجٗ ًثدكك   دككِ ّكك ْجد ىككم ًمككٌٍ مٌف ككز ثلٚككقذز ًّككعٌر دكك  ؽنككوح ًععكك

ًع ْأ  د صؤً  ًصذًٌ  مج إىث عؾَس ع  ثلضذٌٌّ  ًثلضأًّ  ق ش (ص كأ  مكز قكو م كش) 

 ً صْضقٌٞ مج قجلو ( دٌ ًٍعز) (إّٔ هم أ دْ  ثلع ٌن  ّيكج ثلٚك  ٌن) ًع ْكأ بكِ 

 كوبج  عك  ىكؤٙء صق ْ أ  د صنَْ فكجّز ثٕمز ًمجْٝيج ًمْضيذ يج ً د ص كٌا ن ْكأ ل

ثلٌمٌٍ  نٚجم ثٓليز لضضْجء  عع  قض  عغعجد د  ع جد ً د صٚعش ع  د  مج ب   

عغعجد د  ع جد معج قجهه إلَ ثليض   مج إىث صلٌ  ثلقوّظ إلَ ثد  ٙنٌ  ً ثد  ثلنجدغكز 
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بٚ صنِ  نأ ؽتش إلَ مْوثد ثلضجًّل لضٚنا ْٕتج ًثفوث ىٌ صذٌّكٌ ًصْكٌّذ مكج ٙكن و 

ًثلًٌٍثء ًثٕمٌثء ًىيث ىٌ ثلضكوّ  ثلقيْيكِ ع كَ ثللٌّيكز ثليٌٝكجًّز ثلْجهر ثلع ٌن 

 ثٕمٌّز.

 د ثلع ككٌن ٙ ّْككألٌد ً نيككم ّككوم ٌد ثلؾنككز دغْككٌ فْككجح دككوءث مكك  ثدكك  آد ككز ثٕدذككجه 

 ًٌٙٙ إلَ  مٌثء قلٌ ثلغٚط  ٙوقجء ثلْٖل ً ًلْجء ن عضو!!!.

ق ٟذْ ككِ لككك  ثلع ككٌن ثل يكك  ثل ٌدككِ صٌدككَ ع ككَ بكك  ثلضذٌّككٌ ًثٙعضككيثً ثلككيُ ىككٌ فكك

ًثلٌ ّككجء ًٕصذككجعيم مكك  ثلْككجةٌّ  ع ككَ هًديككم ًلككأ  د صضأمكك  بْعككج ّؾككٌُ ثٓد بككِ 

ثل ٌث  بيو  م نش ؽعجعز  نٚجً ثللجغْز ًد  ٟجغْز بِ قضك  ًىدكـ ثلٖك خ ثل ٌثقكِ 

ًمجٙككز ٕككْ ز  ىكك  ثلذْككش ع ككْيم ثلْككٚي ًلككم ّْكك م مكك  ٕككٌىم  ً  ىثىككم ٙ ثلذٖككٌ ًٙ 

َ  ً م  ّ َُ بِ ىكؤٙء ثلعكٌصَ ًىكٌ مكج لكم صؾكٌ  ع كَ ب  كو ثلقؾٌ ًٙ فضَ ثلعٌص

ثلوًلككز ثلٚكككيٌْنْز ثلضككِ ّٚكككٌ ثلككذ ٜ ع كككَ ثعضذجًىككج ّكككذذج لككك  مٚكككجةخ ثل كككٌح 

 ًثلعْ عْ !!.

ًىكم ّٚككًٌد ع ككَ ثليككٌ  دككأد ثٙفككضٚ  ثٕمٌّكككِ ىككٌ ّككذخ دكك  ثلعٚككجةخ ً نيككم ٙ 

ز صٞككٌح ثلعيككجًمْ  ّ   ككٌد ٕككْتج ّككٌٍ ميجًعككز ىككيث ثٙفككضٚ  ً د ثلقكٌمككز ثل ٌثقْكك

 ًصنك  ديم صقش غلجء ميجًمز ىيث ثًٗىجح.

 ىوٌم ىًّ ز ىٌ ثٙقضٚجٗ م  قض ز عغعجد  ً ميجًمز ثٙفضٚ .

ًىككوم فيْيككِ ىككٌ ثلضنكْكك  دجلٖككْ ز ًىدقيككم ًإًىككجديم ًإؽذككجًىم ع ككَ ثلضنككجٍ  عكك  

فيٌقيم د يج  ً  غ ذيج دْكذخ دٖكجعز مكج ّ جنْكو ىكؤٙء مك  ىدكـ ًقضك  ًهمكجً ًمكٌثح 

 ٌّمِ ٙ ّضٌقف عنو فو ًٙ ٌّهعو ًثه   مٚقِ  ً إنْجنِ.

ثليوم ثلقيْيِ ىٌ ثٙنضيكجي مك  ثّٗكٚي ًًمكٌٍه (ثلٚكجهقٌد مك  آ  مقعكو) ًىكٌ مكج 

ّنٌثه دٌٌٝؿ د و ىلكأ  مكج ثليكوم ثليًّ كز بيكٌ ثٙنضيكجي مك  قض كز عغعكجد  ً ميجًعكز 

 ثٙفضٚ  ثٕمٌّكِ.

ي ىِ (هبا ثلًٌٞ ثٕدذٌ دجلٞكًٌ ثٕقك ) بٞكٚ ثليجعور ثلٌٖعْز ثلضِ ّضغنَ ديج ثليٌ

ع  (هًء ثل ضنز ًف ظ ثلن ٌُ ثلعقضٌمز) إلَ آمٌ ىيث ثلكٚي ثليُ ٙ نْكع و مكنيم إٙ 

بِ هًًُ ثل يو دْنعج ّؾٌُ صؾجى و بِ  ًٛ ثلٌثقا ًمجٙكز إىث  ٙكذـ ثلقكوّظ عك  

 م ٌن دنِ  مْز.

عٖكٌثس ثٕلكٌم مك  ثلن كٌُ ثلًٌٞ ثٕدذٌ ثليُ  لقيكو ىكؤٙء ًىكؤٙء عنكومج قض كٌث 

ثلعقضٌمز م  هًد صيعكز مقكوهر ًٙ مقجدعكز عجهلكز ًمك  هًد فضكَ  د ّكٌنكٌث  ًلْكجء 

 ٕمٌ ىيه ثٕمز ٙ ّيوً دغع .

دْككف غككجح عكك  ٕككْننج ثليٌٝككجًُ عٖككٌثس ثّٓككجس ثليٌآنْككز ثلضككِ صقككٌي ًصنيككَ عكك  

 ثل ْجه ًثل  م ًثٗؽٌثي
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 ّٔبشط ِٓ ػساٌخ ِؼب٠ٚخ!!.

 م فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل و  ًثلقكعكز) دعكج ّيكًٌ ٕكْننج ثلكيُ م   عإنو ًثفو ( 

قككج  دٚمككو ىككيث هًد  د ّيككٌ   ً ّ ككٌم عكك   ُ ٕككِء ّككضك م ًلككٌٙ ىلككأ ٕٝككجم إلككَ 

بْٞ ز ثل وثلز ثلْك ْجنْز بٞكجة   مكٌٍ مغك  (ثفضكٌثي فيكٌ  ثٗنْكجد ًفٌّكز ثٙعضيكجه 

ثم د ٞك يم ًثلضٞكقْز مك  ًثفضٌثي ثلْ ف ثلٚجلـ ًفخ ًإدٌثي  ى  ثلذْكش ًثٙعضكٌ

  ؽ  ىلأ دجلغجلِ ًثلٌمْ٘)!!. 

مككك  ىنكككج ًؽكككخ ع ْنكككج  د ن كككٌٛ د كككٜ ثلنعكككجىػ ثلضكككِ صغذكككش ّكككٚمز قكككٌٍ ٕكككْننج 

ثليٌٝجًُ ثل ي ْز ًثل كٌّز بٞٚ ع  ّي ز ٝعٌْه دٌنو ٝعٌْ ثٕمز ثلنكجةم ثلكيُ ٙ 

 ّوثبا ع  ٟجغٌس  ً دعج قج !!!.

  فؾككٌ دكك  عككوُ ً ٙككقجدو ًٝككٌثد هللا  ّٞككج بككئد ثلٌقككجةا ثلضككِ ّن ٌٝككيج عكك  ميضكك

ع ْيم م  ْٕ ز  مٌْ ثلعؤمنْ  ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ دْكذخ هًًىكم ثلذلكٌلِ ثٕمٚقكِ 

بِ مٌثؽيز ؽٌّعكز صَّْكف ًعكِ ثٕمكز ًمك ء عيكٌ   دنجةيكج دجلْكعٌي ثٕمٌّكز ً ًليكج 

ّخ  ىك  ثلذْكش ًل كنيم ًىكم مك   مٌنكج ثلقكق صذكجًن ًص كجلَ دجلٚكٚر ع كْيم بكِ دك  

ج دجنش  ً نجب ز ًىم ثليّ   ن م هللا ع ْيم مك  ىًّكز مقعكو ع ْكو ًع كَ آلكو ٙٚر بٌٝ

 بٞ  ثلٚٚر ً صم ثلْٚي ًىِ ثلؾٌّعكز ثلكذكٌٍ ًثلؾنجّكز ثل  عكَ ثلضكِ لكم ّض كٌٛ 

ليج ْٕل ثّٗٚي ثليٌٝجًُ ديدٌ بِ دضجدكو ثٕعؾٌدكز مكض ْكج دجّكض ٌثٛ آًثء ٕكيٌه 

ذكٌث ىلكأ نٌعكج مك  ثٙبضكٌثء ًثليْكٌر ثلًًَ ًصْ ْو آًثء دك  مك  نلكق ديٌلكز فكق م ض

 ًثلغ  ز ٙ ّْضقييج ّجهر ثلعْ عْ  م  دنِ  مْز  ً دعج قج  ْٕننج ف  و هللا!!.

م  فق ثليجًا ثلكٌّم  د ّ ٌم ثلْكذخ ثلقيْيكِ ًًثء ؽٌّعكز إعكوثي فؾكٌ دك  عكوُ 

ًم  فيو  د ّ ٌم  ّٞج لعجىث ف ِ ثد  آد كز ثٕدذكجه ًفكوه دقكق ثلقٚكجنز مك  ثلنيكو 

ْ  لم ُّعكنـ ثٗمكجي ع كِ ٕكْتج مك  ىكيه ثلقيكٌ  فْنعكج ثُصنكي مك  ّكذو ًل نكو ع كَ بِ ف

ثلعنجدٌ ّْجّز هًلز ًم  فق ثليجًا  د ّ ٌم لعجىث فٚ  ثد  آد ز ثٕدذجه ع كَ ص كأ 

ثلقٚجنز م  ثلنيو (ٕنو نج  ٌٕم ثلٚقذز) دْنعكج لكم ّقٚك  ثلٚكقجدِ ثلؾ ْك  فؾكٌ 

عكوثي إلكَ ثلْكؾ  ثلعؤدكو ٕنكو ٟجلكخ د  عكوُ فضكَ ع كَ فكق صن ْكف ثل يٌدكز مك  ثٗ

 دعنـ ن ِ ثلقق ٗمجي ثلقق م  آ  مقعو؟؟!!.

 مؾٌه ّؤث  ٙ  عضيو  د ْٕننج  بٌدجصٌ دنِ  مْز ّع أ  ُ ًه مينا ع ْو!!.

 عط٠ّخ إػساَ ُحغط ثٓ ػسٞ ٚأطحبثٗ
َّْيضُ ٌَُد  إِدَّ   ًَ ًَد دِرَّجِس هللّاِ  ٌُ ٌِ  ثلنَّذِِّْْ َ ثلَِّيَّ  َّْك ُ ْْك ك٠ِ  دَِغ ْْ ًَد دِجْليِ ٌُ َّْيضُ ُكٌَد ثلِّكِيَّ  َّكأُْم ًَ َفكقل 

ىُم دَِ َيثٍح  َلٍِْم ( ِم َ  ٌْ ِّٖ ُِ بَذَ  آ  ععٌثد. )21ثلنَّج

(لعج ًلَ م جًّز د   دِ ّ ْجد ثلعغٌْر د  ٕ ذز ثلكٌبز بكِ ؽعكجهٍ ًٌُّ ثلعؤًمٌد 

  ثلْكٌي مكج صيكٌ  ىذ هعجه بقعو هللا ً عنَ ع ْو عم قج   مج د و بئد ليُ ثلق م قذك41ّنز 

 ثل ٚج ًقو قج  ثلعض عِ 

 ليُ ثلق م قذ  ثلٌْي مج صيٌ  ثل ٚج ًمج ع م ثٗنْجد إٙ لْ  عج
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ًقو ّؾَُ عنكأ ثلقككْم دغْكٌ ثلض  كْم , ًقكو  ًهس إّٚكجءن دإٔكْجء دغْكٌر بأنكج صجًديكج 

ثعضعجهث ع َ دٚكٌن دعكج ٌّٝكْنِ ًّْك و ّك لجنِ ًّٚك ـ دكو ًعْضكِ ًلْكش صجًدكج 

ٙ صضقم ع  ٕكضم ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ ًىمكو ًثل ْكخ ع كَ  ٙكقجح  إّٚجءن دنٚ ز:

ع كككِ ًثٗقٚكككجء ليكككم ًصكككٌن ثّٙكككضعج  مكككنيم ًإٟكككٌثء ٕكككْ ز عغعكككجد ًثٗهنكككجء ليكككم 

(ً قكجي ثلعغْكٌر دك  ٕك ذز عكجمٚ ع كَ   254ٗ  5ًثّٙضعج  منيم) صجًّل ثللذٌُ ػ

  بْككو بكككجد ثلكٌبككز ّككذا ّككنْ  ً ٕككيٌث إٙ  نككو ٙ ّككو  ىي ع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ ًثلٌقككٌ

فؾٌ د  عوُ إىث ّعا ىلأ قج  د  إّجدم بيمم هللا ً ل   عم قجي بيكج  إد هللا عكَ ً ؽك  

ّيككٌ  (دٌنككٌث قككٌثمْ  دجليْكك٠ ٕككيوثء هلل) ً نككج ثٕككيو  د مكك  صككيمٌد ًص ْككًٌد ٕفككق 

دجل ٞكك  ً د مكك  صَدككٌد ًصلككًٌد  ًلككَ دجلككيي بْيككٌ  ثلعغْككٌر: ّككج فؾككٌ ًّقككأ ثصككق 

بكئد غٞكذز ثلْك لجد  فْجنكج معكج ّي كأ  مغجلكأ دغْكٌث عكم ثلْ لجد ثصق غٞذو ًّلٌصو 

ّكف عنو ًّٚ ـ فضَ دجد بِ آمكٌ إمجًصكو قكجي ثلعغْكٌر بيكج  بكِ ع كِ ًعغعكجد دعكج 

دجد ّيكٌ  بيكجي فؾكٌ دك  عكوُ بن كٌ ن كٌر دكجلعغٌْر ّكع يج دك  مك  دكجد بكِ ثلعْكؾو 

أًٍثقنكج ًمجًؽج منكو ًقكج  إنكأ ٙ صكوًُ دعك  صٌلكا مك  ىٌمكأ  ّيكج ثٗنْكجد مكٌ لنكج د

ً علْجصنج بئنأ قو فذْضيج عنج ًلِْ ىلأ لأ ًلم ّك  ّلعا بِ ىلأ م  دجد قذ أ ًقو 

 ٙذقش مٌل ج ديي  مٌْ ثلعكؤمنْ  ًصيكٌّظ ثلعؾكٌمْ  بيكجي م كو  دغكٌ مك  ع غكِ ثلنكجُ 

ّيٌلٌد ٙو  ًهللا ُفؾٌ ًدٌَ ُمٌ لنج دأعلْجصنج بئننج ٙ ننض كا ديٌلكأ ىث ًٙ ّؾكوُ ع ْنكج 

 بِ مغ  ىيث ثليٌ  ًنقٌه) عم مجس ثلعغٌْر ّنز إفوٍ ًمعْْ .  ْٕتج ً دغًٌث 

ب م َّ  فؾٌ د  عوُ ديلأ فضَ ؽجء ٍّجه د  عذْو هللا (ًبكِ ًًثّكز ثدك  ّكعْز ًبكِ 

ًًثّز عجلغز ثد   دِ ّ ْجد ًبِ ًًثّز ًثد ز ثد   دْو!!) ًثلْج ع َ ثلكٌبكز بيكجي ملْذكج 

و فؾكٌ دك  عكوُ ثلٚكٚر بعٞكَ بكِ ٌّي ثلؾع ز بأٟج  ثلنلذز ً مٌ ثلٚٚر بيكج  لك

ملذضو ب عج مِٖ فؾٌ بٌس ثلٚٚر ٌٝح دْوه إلَ دف م  فٚج ًعجً إلكَ ثلٚكٚر 

ًعجً ثلنجُ م و ب عج ً ٍ ىلأ ٍّجه نَ  بٚ َ دجلنجُ ب عج بٌا م  ٙٚصو دضكخ إلكَ 

م جًّز بِ  مٌه ً لـ ع ْو بأمٌ م جًّز د   دِ ّ ْجد دجعضيجلو ب عج  مي ًؽِء دو إلكَ 

د و  د  علجه ثٕمجد بيج  لو ٍّجه: مٌفذج دكأ  دكج عذكو ثلكٌفع !! فكٌح بكِ  ّكجي  ٍّجه

ثلقٌح ًفٌٌح ًقو ّجلم ثلنجُ! ع َ  ى يج صؾنِ دٌثقٔ بيج  فؾٌ مكج مجل كش ٟجعكز 

ًٙ بجًقككش ؽعجعككز ًإنككِ ل  ككَ دْ ضككِ, بيككج  ٍّككجه ىْيككجس ّككج فؾككٌ صٖككؼ دْككو ًصأّككٌ 

 ًهللا.. عم  مٌ دو إلَ ثلْؾ .  دأمٌٍ ًصٌّو إى  مك  هللا منأ  د نٌَٝ!! ٙ

 لزً ػّطٚ ثٓ اٌحّك اٌرعاػٟ

 اٌطؼٓ ثؼس اٌّٛد!!.

ًلم ّك  لَّجه م  ىعز إٙ ٟ خ مج صذيَ م   ٙقجح فؾٌ د  عكوُ ثلكنكوُ ًٝكٌثد 

هللا ع ْو بيٌح ععكًٌ دك  ثلقعكق ًًبجعكز دك  ٕكوثه إلكَ ؽذكج  ثلعٌٙك  عكم لقكق ديكم 

ِ ٕور ثلعٌٛ ً ب كش ًبجعكز دك  ٕكوثه عْكٌ دنِ  مْز بأمي ععًٌ د  ثلقعق ًدجد ب

ً ًّ  ععًٌ د  ثلقعق إلَ عجم  ثلعٌٙ  بأًّ  بِ  مٌه إلَ م جًّز دنذكٌه ثلكيُ 

 ًّ  إلْو قجةٚ إنو ٍعم  نو ٟ   عغعجد دك  ع كجد دعٖكجق٘ دجنكش م كو ًإنكج ٙ نٌّكو 

 د ن ضوُ ع ْو بجٟ نو صْا ٟ نجس دعج ٟ   عغعجد بأمٌػ بل   صْا ٟ نجس بعجس 

 ".265ًلَ منيم  ً ثلغجنْز "ٗبِ ثٕ

 اٌزؼص٠ت ػٍٝ اٌطط٠مخ األ٠ِٛخ
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 اٌّٛد أٚ اٌؽت!!.

"عم  مي ْٙ ِ دك  بْكْ  مك  ًءًُ  ٙكقجح ُفؾكٌ ًؽكِء دكو إلكَ ٍّكجه بيكج  لكو ّكج 

عوً هللا مج صيٌ  بِ  دِ صٌثح؟؟ قج  مج  عٌم  دكج صكٌثح؟؟ قكج  مكج  عٌبكأ دكو!! قكج  

ج  د كَ, قكج  بكيثن  دكٌ صكٌثح, قكج  دكٚ مج  عٌبو قج   مج ص ٌم ع ِ دك   دكِ ٟجلكخ قك

ىثن  دككٌ ثلقْكك  ًثلقْككْ  بيككج  لككو ٙككجفخ ثلٖككٌٟز ّيككٌ  لككأ ثٕمْككٌ ىككٌ  دككٌ صككٌثح 

ًصيٌ   نش ٙ قج  ًإد ديح ثٕمٌْ  صٌّو  د  دكيح ً ٕكيو لكو ع كَ دجٟك  دعكج ٕكيو!! 

َِّ دجل ٚكج بكأصِ ديكج بيكج  مكج قٌلكأ بكِ ع كِ قكج   قج  لو ٍّجه ًىيث  ّٞج مكا ىنذكأ ع ك

ْكك  قككٌ   نككج قجة ككو بككِ عذككو مكك  عذككجه هللا  قٌلككو بككِ ثلعككؤمنْ  قككج  ثٝككٌدٌث عجصيككو  ف

دجل ٚج فضكَ ّ ٚكق دكجًٕٛ بٞكٌح فضكَ لكَي ثًٕٛ عكم قكج   ق  كٌث عنكو, إّكو مكج 

قٌلأ بِ ع ِ؟؟ قج  ًهللا لكٌ ٕكٌفضنِ دجلعٌثّكِ ًثلعكوٍ مكج ق كش إٙ مكج ّكع ش منكِ 

هللا قذ  ىلأ بكئد  دْكش إٙ  د صٞكٌديج قج  لض  ننو  ً ٌٕٝد  عنيأ قج  إىث صٌٞديج ً

ًُْٝش دجهلل ًٕيَْش  نش قج  ثهب ٌث بِ ًقذضو عم قج   ًقًٌه فوّوث ً ليكٌه بكِ ثلْكؾ  

ٗ266 . 

شٙٛز اٌعٚض ٠ظسضْٚ أغطة لطاض ارٙبَ فٟ اٌزبض٠د فٟ أٚي لؼ١خ ٌزٕظ١ُ ش١ؼٟ فٟ 

 اٌزبض٠د اإلؼهللاِٟ!!

ٌٖ ًؽٚ بِ ثلْؾ  هعج ؽعا ٍّجه م   ٙقجح فؾٌ د  عوُ  عنَ عًد و  د 

ًدج  ًىم: ععًٌ د  فٌّظ ع َ ًدا  ى  ثلعوّنز ًمجلو د  عٌبلز ع َ ً ّجء ثٕ

دٌهر د   دِ مٌَّ  ًدا صعْم ًىعوثد ًقِْ د  ثلٌلْو ع َ ًدا ًدْ ز ًدنور ً دٌ

د فؾٌث ؽعا إلْو ثلؾعٌ  ً سيٌ ٕضم ثلن ْ ز  ع َ ًدا ميفؼ ً ّو بٖيو ىؤٙء 

ٙ ّٚ ـ إٙ بِ آ   دِ ٟج   ثٕمٌد ىيث  عؤمنْ  ًٍعم ثل ًهعج إلَ فٌح  مٌْ

ر م  عوًه ً ى  فٌدو ًثد ىؤٙء ثليّ  ءً سيٌ عيً  دِ صٌثح ًثلضٌفم ع ْو ًثلذٌث

ن ٌ ٍّجه بِ ٕيجهر ثلٖيٌه ًقج  مج  س  عم ُ  ٙقجدو ًع َ مغ  ً ّو ًم و ىم ً 

نجُ لْٖيوًث ع ْو ىيه ٕيجهر قجٟ ز ً فخ  د ّكٌد ثلٖيٌه  دغٌ م   ًد ز بوعج ثل

ؽيود ع َ قلا م٠ْ عنق ًقج  ٍّجه ع َ مغ  ىيه ثلٖيجهر بجٕيوًث  مج ًهللا ٕ

بيجي عغعجد د  ٌٕفذْ  ثلضْعِ  ً  ثلنجُ بيج  ثدضذٌث ثّعِ بيج  ٍّجه  ثٕفعقثلنجة  

 ثلعؤمنْ  دجلٚقز ًثّٙضيجمز م  ن ٌبو ًّ ٌبو  مٌْ ثّمدئٌّ عم ثدضذٌث  ثثدوءً

د ًؽٚ بيج  ٍّجه:  ليٌىم إٙ م  عٌم دقْخ ًٙٚؿ بِ هّنو بٖيو ع ْو ّذ ٌ

بأليٌث فضَ ًٌْٙث إلَ ىيه ثل ور ًىم  ًدا ً ًد ٌد بْيم  ععٌ د  ّ و د   دِ 

ًمع  ٕيو ٕوثه د  , ٍؽٌ د  قِْ ,ٕذظ د  ًد ِ ,ٕعٌ د  ىُ ثلؾٌٕ , ًقجٗ

ٍّجه:   مج  بكضخ ٕيجهر إد  دَّ ز بيج  ثلعنيً  مٌ ثلقْٞ  ًدجد ّوعَ إد  دَّ ز

نْذٌه ثنو  مٌ ثلقْٞ  د  ثلعنيً بيج  إ لييث  ح ّنْخ إلْو؟  لغٌث م  ثلٖيٌه بيْ  لو

مو  عٌم م   د  ثلَثنْز  ً لْْش ثلي جه ع َ  إلَ  دْو بنْخ بذ ذ ىلأ ٕوثهث بيج  ًث

 مو ّعْز.   هللا مج ّنْخ إٙ إلَ   دْو؟ بٌ

بأمج ٌّٕـ د  ثلقٌط بيج :  ,ًدضخ بِ ثلٖيٌه ٌّٕـ د  ثلقٌط ًٌّٕـ د  ىجنب

د  نو دجد ٌٙثمج قٌثمج. ً مج ٌّٕـ د  ىجنب بيج : د غنِ  ّألنِ عنو بي ش  مج 

لْو دْو ًثة  د  فؾٌ إٕيجهصِ دضذش بأديدضو ًلعضو، ًدضخ دضجدج إلَ م جًّز ًد غو 

د ٕيجهصِ ع َ فؾٌ ثنو مع  ّيْم  د ٍّجهث دضخ ٕيجهصِ ً ًبِ ثلكضجح:  د غنِ 
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صِ ثلَدجر، ًّوّم ثلقؼ ًثل عٌر، ًّأمٌ دجلع ًٌم ًّنيَ ع  ثلعنكٌ، ثلٚٚر ًّؤ

فٌثي ثلوي ًثلعج ، بئد ٕتش بجقض و ًإد ٕتش بوعو  ب عج قٌ  م جًّز ثلكضجح قج : مج 

  ًٍ ىيث إٙ قو  مٌػ ن ْو م  ٕيجهصكم.  

 ًدضخ ٕيجهر ثلٌُْ د  ًقجٗ ثلقجًعِ ًىٌ غجةخ بِ عع و.

 ٠ٚخ ِٚمزٍُٙ طحبثٗ إٌٝ ِؼبأرؽ١١ط حغط ٚ

فؾٌ د  عوُ ً ٙقجدو إلَ ًثة  د  فؾٌ ثلقٌٞمِ ًدغٌْ  د  ّعْز هبا ٍّجهعم 

ٌّْْث ديم إلَ ثلٖجي بنٌؽٌث عْٖز ًّجً م يم ٙجفخ  دد  ٕيجح ً مٌىعج  

ثلٌٖٟز فضَ  مٌؽيم م  ثلكٌبز ب عج ثنضيٌث إلَ ؽذجنز عٌٍي ن ٌ قذْٚز د  ٝذْ ز 

بئىث دنجصو مٌٖبجس بيج  لٌثة  ًدغٌْ ثةينج لِ ثل ذِْ إلَ هثًه ًىِ بِ ؽذجنز عٌٍي 

ًِٙ  ى ِ بأىنج لو، ب عج هنج مني  ًى  ّذكْ  ّكش عني  ّجعز عم قج : ثّك  أب

نِ  ًؽٌ م  ًدِ بِ ًؽيِ ىيث إفوٍ ئًؽ  ًثٙذٌد ب بْكض   بيج  ثصيْ  هللا عَ

يُ ثلقْنْْ   إمج ثلٖيجهر ًىِ ثلْ جهر ًإمج ثٙنٌٚثم إلْك  بِ عجبْز ًإد ثل

ٌٍّقك  ًّك ْنِ مؤنضك  ىٌ هللا ص جلَ ًىٌ فِ ٙ ّعٌس  ًؽٌ  د ٙ ّْٞ ك  ً د 

 ّق  نِ بْك . عم ثنٌٚم بعٌ ديٌمو بؾ   ثليٌي ّوعٌد هللا لو دجل جبْز.  

ّجًًث فضَ ثنضيٌث ديم إلَ مٌػ عيًثء عنو همٖق ًىم ثعنَ عٌٖ ًؽٚ: فؾٌ د  عم 

ْٙ ِ د  بْْ ، قذْٚز د  ٝذْ ز، دٌّم  هللا، ٌّٕأ د  ٕوثه، ًقم د  عذوعوُ، ثٕ

ثلٌفع  د  فْجد،  د  ع ْف، عجٙم د  عٌم، ًًقجء د  ّعِ، دوثي د  فْجد، عذو

 بضم ثٌّٕهمقٌٍ د  ٕيجح، عذوهللا د  فٌّز.  ً صذ يم ٍّجه دٌؽ ْ  ما عجمٌ د  

 ًد ز عٌٖ ًؽٚ بقذٌْث دعٌػ عيًثء بذ ظ م جًّز إلَ ًثة  د  فؾٌ  عوهىم

 ٕيجح بأهم يعج ً مي دضجديعج بيٌ ه ع َ  ى  ثلٖجي بئىث بْو:  ًدغٌْ د  

ثلعؤمنْ  م  ٍّجه د   دِ  هللا م جًّز د   دِ ّ ْجد  مٌْ دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم ل ذو

ثلعؤمنْ  ثلذٚء، بأهثلو م  عوًه ًد جه  ّ ْجد  مج د و: بئد هللا قو  فْ  عنو  مٌْ

 ّز ً ّيم فؾٌ د  عوُ مجل ٌث  مٌْأذْثل مؤنز م  دغَ ع ْو، إد ٌٟثغْش ثلضٌثدْز

ثلعؤمنْ ، ًبجًقٌث ؽعجعز ثلعْ عْ ، ًنٚذٌث لنج ثلقٌح، بأسيٌنج هللا ع ْيم ً مكننج 

منيم ًقو هعٌس مْجً  ى  ثلعٌٚ ً ٌٕثبيم ًىًُ ثلنيَ ًثلوّ  بٖيوًث ع ْيم دعج 

لعٌٚ ثلعؤمنْ  ًدضذش ٕيجهر ٙ قجء  ى  ث ً ًث ًع عٌث ًقو د غش ديم إلَ  مٌْ

 ًمْجًىم بِ  ّ   دضجدِ ىيث.  

مجىث صًٌد بِ ىؤٙء ثلن ٌ ثليّ   ب عج قٌ  م جًّز ثلكضجح ًٕيجهر ثلٖيٌه ع ْيم قج 

ٕيو ع ْيم قٌميم دعج صْع ٌد؟ بيج  لو َّّو د   ّو ثلذؾ ِ:  ًٍ  د ص ٌقيم بِ قٌٍ 

ثقضٚٚش دو ثلٖجي بْك ْكيم ٌٟثغْضيج ًدضخ م جًّز إلَ ٍّجه:  مج د و: بيو بيعش مج 

م   مٌ فؾٌ ً ٙقجدو ًٕيجهر م  قذ أ ع ْيم بن ٌس بِ ىلأ بأفْجنج  ًٍ قض يم 

  بٞ  م  صٌديم، ً فْجنج  ًٍ ثل  ٌ عنيم  بٞ  م  قض يم، ًثلْٚي.  

بيو قٌ س دضجدأ ًبيعش ً ّأ بِ  :بكضخ إلْو ٍّجه ما َّّو د  فؾْز ثلضعْعِ:  مج د و

 ْأ بْيم ًقو ٕيو ع ْيم دعج قو ّع ش م  ىٌ ع ثٕمٌفؾٌ ً ٙقجدو ب ؾذش ٕٙضذجه 

 ِّ  .   ع م ديم، بئد دجنش لأ فجؽز بِ ىيث ثلعٌٚ بٚ صٌهد فؾٌث ً ٙقجدو إل

صكم  بأقذ  َّّو د  فؾْز فضَ مٌ ديم د يًثء، بيج :  ّج ىؤٙء!  مج ًهللا مج  ًٍ دٌثء

 عع  دو لكم  ًليو ؽتش دكضجح بْو ثليدـ بعًٌنِ دعج  فذذضم معج صًٌد ثنو لكم نجبا
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ً نلق دو. بيج  فؾٌ  د ذ م جًّز:  نج ع َ دْ ضنج ٙ نْضيْ يج ًٙ نيْ يج، ًإنعج ٕيو 

 سنجء بيوي َّّو دجلكضجح إلَ م جًّز ً مذٌه ديٌ  فؾٌ بيج  م جًّز.  ًٕث ثٕعوثءع ْنج 

ي ثلقكم ثلغي ِ ًّيج  عغعجد د   ثلٌفع  د   ٍّجه  ٙو  عنونج م  فؾٌ بيج  عذو

لغي ِ:  ؽيثىىج ؽيثىىج بيج  لو م جًّز ٙ ص    دٌث بنٌػ  ى  ثلٖجي ًٙ ّوًًد ععٌْ ث

ي ثلقكم بيج   ثلٌفع  بأصٌث ثلن عجد د  دٌْٖ بيجلٌث لو ميجلز ثد   مج قج  م جًّز ًعذو

 ثلن عجد: قض  ثليٌي.  

ثل ؾ ِ ًىٌ د يًثء ٌّّو م جًّز لْ  عو دجلٌؽ ْ  ثل يّ  د ظ  ثٌّٕه قذ  عجمٌ د  

يعج ٍّجه ًلقيج دقؾٌ ً ٙقجدو ب عج ًلَ لْعِٞ قجي إلْو فؾٌ د  عوُ ٌّّف بِ د

نج مّ  َ نج ع ْو فٌثي ً مذٌه  نج قو  ثليٌْه بيج : ّج عجمٌ! ثّعا منِ  د ذ م جًّز: إد همجء

ًٙجلقنجه ب ْضق هللا ًلْن ٌ بِ  مٌنج  بيج  لو نقٌث م  ىيث ثلكٚي بأعجه ع ْو فؾٌ 

م جًّز بأمذٌه دأمٌ ثلٌؽ ْ  بيجي َّّو د   ّو ثلذؾ ِ مٌثًث بوم  عجمٌ ع َ 

هللا دضخ بِ  مٌ ثلٌؽ ْ  ثنيعج م  قٌمِ م   بجّضٌىخ ثلٌؽ ْ  ًدجد ؽٌٌّ د  عذو

ثلقْ  ّ َ ديعج ّج  سنْ  إلَ ٍّجه ًىعج مع  ٙ ّقوط  ُ ى  ثلؾعجعز ً ثلٌ 

.  بٌىذيعج لو  عؤمنْثل مٌْ ًٙ دغْج ع َ ثلن ْ ز ب ْن  يعج ىلأ عنو  ثٓٙيفوعج بِ 

 ّو.   ًلَّْو د  

 ًقم ثلكنوُ بضٌدو.  ًٟ خ ًثة  د  فؾٌ بِ ثٕ

 منِ بٌىذو لو.  عًٌ بِ عضذز د  ثٕثٕ ًٟ خ  دٌ

 ًٟ خ فعَر د  مجلأ ثليعوثنِ بِ ّ ْو د  نعٌثد بٌىذو لو.  

 هللا د  فٌّز ثلضعْعِ بن َ ّذْ و.   ًٟ خ فذْخ د  مْ عز بِ عذو

ىذٌْر بْألو بِ فؾٌ ب م ّٖ  و بغٞخ ًؽ ِ بِ دْضو، بذ ظ م جًّز بيجي مجلأ د  

هللا ثلكٚدِ ً دج  ّٚمجد د  ّ و ًثلضقْٚ  د  عذو ىودز د  بْجٛ ثليٞجعِ م  دنِ

بأصٌىم عنو ثلعْجء بيج  ثلنغ عِ  -غجنِ:   دج فٌّف ثلذوًُ بِ ثٕ -ٌّٕف ثلذوُ 

ل يم ث.  بيج  ّ ْو د  نعٌثد: عًٌ ميذٚ:  ّيض  نٚ نج ًّنؾٌ نٚ نجفْ  ً ٍ ثٕ

ل يم ثثلٌفع  د  فْجد ثل نَُ:  ثؽ  نِ مع  ّنؾٌ ً نش عنِ ًثٛ  بيج  عذو

ثؽ  نِ مع  صكٌي ديٌثنيم ً نش عنِ ًثٛ بلجلعج عٌٝش ن ِْ ل يض  بأدَ هللا إٙ 

مج  ًثه بؾجء ًٌّ  م جًّز إلْيم دضن ْز ّضز ًديض  ععجنْز بيج  ليم ًّ  م جًّز:  إنج 

ر م  ع ِ ًثل    لو بئد ب  ضم ىيث صٌدنجدم ًإد  دْضم  مٌنج  د ن ٌٛ ع ْكم ثلذٌثءقو ث

دم قو ف ش لو دٖيجهر  ى  مٌٚدم ع ْكم  د همجء ثلعؤمنْ  َّعم  د  مٌْإقض نجدم ً

مًٌث أغٌْ ثنو قو ع ج ع  ىلأ بجدٌ ث م  ىيث ثلٌؽ  نن  ّذْ كم قجلٌث:  لْنج بجع ْ  ب

هنْش  د جنيم بيجمٌث ثل ْ  د و ّٚ ٌد ب عج   ٌس ًديٌْهىم بق ش ًديذًٌىم بق

 ٙذقٌث قج   ٙقجح م جًّز:  ّج ىؤٙء! قو ً ّنجدم ثلذجًفز  ٟ ضم ثلٚٚر ً فْنضم 

ثلوعجء بأمذًٌنج مج قٌلكم بِ عغعجد؟ قجلٌث:  ىٌ  ً  م  ؽجً بِ ثلقكم ًعع  دغٌْ 

ٌث إلْيم ًقجلٌث:  ثلعؤمنْ  دجد  ع م دكم، عم قجم ثلقق بيج   ٙقجح م جًّز  مٌْ

صذٌ د م  ىيث ثلٌؽ ؟ قجلٌث: د  نضٌٙه بأمي د  ًؽ  منيم ًؽٚ لْيض و بٌقا قذْٚز 

- د  ٝذْ ز بِ ّوُ  دِ ٌّٕف ثلذوُ بيج  لو قذْٚز إد ثلٌٖ دْ  قٌمِ ًقٌمأ  م 

 ُ:  آم  ب ْيض نِ غٌْن بيج  لو:  دٌصأ ًفم بأمي ثلقٌٞمِ بيض و ًقض  ثليٞجعِ 

   .ٙجفذو
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 س ق٠ إٙ ٙ ْش ًد ضْ .  أٙ ِ ًد ضْ  بأّع  هللا مج صٌٝ يم فؾٌ: هعٌنِ قج  ل

ًهللا مج ٙ ْش ٙٚر ق٠  قٌٚ منيج ًلٌ ٙ   بيجلٌث لو:  ٙ  بٚ َ عم ثنٌٚم بيج

ل يم إنج نْض وّأ ث د  ّضكغٌ منيج عم قج   ٕفذذشد مج دِ ؽَ  م  ثلعٌس   د صًٌث 

ًإد  ى  ثلٖجي ّيض ٌننج  مج ًهللا لت  قض ضعٌنِ ع َ ثمضنج بئد  ى  ثلكٌبز ٕيوًث ع ْنج، 

ً  بجًُ م  ثلعْ عْ  ّ أ بِ ًثهّيج ً ً  ًؽ  م  ثلعْ عْ  نذقضو نِ ٕإديج 

بٚجة و بيج  دٚ ٍععش ثنأ ٙ  بأًعوسدجلْْف  ثٕعًٌدٚديج  بعَٖ إلْو ىودز 

قذٌث صؾَ  م  ثلعٌس بأنج  هعأ بجدٌ  م  ٙجفذأ بيج  مجلِ ٙ  ؽَ ؟ ً نج  ًٍ 

نِ ًهللا إد ؽَعش ٙ  قٌ  مج ّْن٠ ثلٌح إمق ًٌث ًد نج منًٌٖث ًّْ ج مٖيًٌث ً

عْ  ع ْو بيوي بٌٞدش عنيو ً قذ ٌث بيْ  لو مو عنيأ بيج  إد ىلأ لوي مج دنش ٕ

 ّيض ٌنيم ًثفوث ًثفوث فضَ قض ٌث ّضز.  

لَ  مٌْ د غٌث دنج إثثلٌفع  د  فْجد ثل نَُ ًدٌّم د  ع ْف ثلنغ عِ:   قج  عذو

ثلعؤمنْ  بنق  نيٌ  بِ ىيث ثلٌؽ  مغ  ميجلضو بذ غٌث إلَ م جًّز بأمذًٌه بذ ظ 

ثةضٌنِ ديعج بجلض ضج إلَ فؾٌ بيج  لو ثل نَُ ٙ صذ و ّج فؾٌ! ًٙ ّذ و مغٌثن بن م 

 دنش ًقج  ثلنغ عِ نقٌ ىلأ عم مَٞ ديعج بجلض ش ثل نَُ بيج  مضعغٚ.   ثّٗٚي مٌ 

  وث ليجلأ * ًدجلعٌس قلجعج لقذ  ثليٌثة  د َ دٖ جر ثليذٌ د

 ّج م جًّز إنأ منيٌ  م  ىيه ثلوثً ثلَثة ز إلَ هللا هللاب عج هم  ع ْو ثلنغ عِ قج  لو:  

نج؟ بيج  م جًّز: مج  بْم ّ كش همجء ثلوثً ثٓمٌر ثلوثةعز ًمْتٌ  ععج  ًهس ديض نج ً

ليُ دجد ّوّ  هللا دو؟ بْكش صيٌ  بِ ع ِ؟ قج   قٌ  بْو قٌلأ  صضذٌ  م  هّ  ع ِ ث

نِ  هللا ثلنغ عِ بجّضٌىذو بيج : ىٌ لأ غٌْ  ًدٌه م جًّز  د ّؾْذو بيجي ٕعٌ د  عذو

ؽجلْو ٕيٌث بقذْو بكجد ٌّّ  إلْو دْ  د  ٌّمْ  بْك عو عم  ٟ يو ع َ  د ٙ ّوم  

ثلكٌبز مج هثي لو ّ لجد بنَ  ثلعٌٙ  بكجد ّيٌ  لٌ قو مجس م جًّز قومش ثلعٌٚ 

 عجس قذ  م جًّز دٖيٌ.  ب

 ػمٛثخ اٌسفٓ ح١ب:
 ّو ّج  مج ًدْ ز! مج قٌلأ بِ ع َ؟ إثلٌفع  د  فْجد بيج  لو:  عم  قذ  ع َ عذو

ًهللا ٙ  هعأ فضَ صنذٌنِ عنو قج   ٕيو ثنو  قج : هعنِ ًٙ صْألنِ بئنو مٌْ لأ قج 

عنكٌ ًثل جبْ  دجد م  ثليثدٌّ  هللا دغٌْث ًم  ثٓمٌّ  دجلع ًٌم ًثلنجىْ  ع  ثل

ع  ثلنجُ قج   بعج قٌلأ بِ عغعجد؟ قج :  ىٌ  ً  م  بضـ دجح ثل  م ًثًصؼ  دٌثح 

ّ نِ ثنو لِْ عم  فو م  - ٙ ًدْ ز دجلٌثهُ .ثلقق قج  قض ش ن ْأ قج  د  إّجن قض ش

بذ ظ دو م جًّز إلَ ٍّجه ًدضخ إلْو  مج د و بئد ىيث ثل نَُ ٌٕ م   -قٌمو بْضك م بْو

 جقذو دجل يٌدز ثلضِ ىٌ  ى يج ًثقض و ٌٕ قض ز ب عج قوي دو ع َ ٍّجه د ظ دو د غش دو ب

 إلِ قِ ثلنجٟف بوب  دو فْج.  

 بيض  م   ٙقجح فؾٌ م و.  

ٌّٕأ د  ٕوثه ثلقٌٞمِ * ْٙ ِ د  بْْ  ثلْٖذجنِ * قذْٚز د  ٝذْ ز ثل ذِْ 

 جد ثل نَُ ثلٌفع  د  فْ مقٌٍ د  ٕيجح ثلعنيٌُ * دوثي د  فْجد ثل نَُ * عذو

 ًنؾج منيم:  
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* هللا د  فٌّز ثلضعْعِ * عجٙم د  عٌم ثلذؾ ِ  دٌّم د  ع ْف ثلنغ عِ * عذو

ّ و *هللا ثلكنوُ * عضذز د  ثٙمنِ ثلْ وُ  ًًقجء د  ّعِ ثلذؾ ِ *  ًقم د  عذو

 د  نعٌثد ثليعوثنِ.  

:    6 ثللذٌُ : صجًّل  1ٙد  قضْذز  ثٕمذجً، عٌْد  11 - 2:  16 ِغجنثٕ ثلعٚجهً:

:    6، ػ  84:    4، صأًّل ثد  عْجدٌ  468:    3، مْضوًن ثلقجدم  156 - 141

 .    55 - 49:    8، صجًّل ثد  دغٌْ  208 - 202:    3 ثٕعٌْ، ثلكجم  ٙد   459

 

ل   ىيه إىث ىِ  ٍىَ عًٌٚ ثلوّعيٌثْٟز ثٕمٌّكز ثلضكِ صعغ كش بْيكج مذكجها فٞكجًر 

لضِ مج ّ ضأ ْٕننج ّقوعنج ع  هًً دنِ  مْز بكِ ٙكنجعضيج مك  فٌّكز ثّٗٚي ثلٌةْْْز ث

ثٙعضيجه ًثل كٌ ً(ثلضِ ّْ َ عضجر ثل  عجنْْ  لضٌّٖييج لضعٌٌّ منللكجصيم ثٗمذٌّجلْكز 

ثلٚيٌْنْز) إلَ آمٌ من ٌمز ثليؾجء ًثل ٌّك  ًثلذككجء ثلضكِ ٙ ّؾْكو ٕكْننج (ٕكٌْمنج) 

 غٌْ صٌهّوىج.

ثليُ ديلو ْٕننج ًصٚمْيه م  عذجقٌر ثلغغجء ًثلض جىكز بكِ ًم  ثلٌثٝـ  ّٞج  د ثلؾيو 

صٞ ْف دضكجح ثٕغكجنِ ىكٌ ععك  ٙ ٟجةك  مك  ًًثةكو إى  د ص كأ ثٕمذكجً لكم صكك  مك  

ثمضٌث   دكِ ثل كٌػ ثٕٙك يجنِ ًىكِ دعكج ّٚفكظ ثليكجًا ثلككٌّم منيٌلكز ًموًنكز عك  

ضِ  ًًهىكج ىكيث غٌْه م   ٙقجح ثلضٌثًّل ميعج دجد ثٙمضٚم بِ د ٜ ثلض جْٙ  ثل

 ثلٌثًُ ً ّيليج ىثن.

ًٙ  هًُ دْف ّعك   د ّكٌد ىيث ثللجغْكز ثلْك جؿ (فٌّٚكج ع كَ إقجمكز ثّٗكٚي بكِ 

ٕكك جةٌه ًٕككٌثة و ًع ككَ ثصذككج  ثلْككنز ثلنذٌّككز بككِ مؾككجٙس ثلقْككجر ثلعنض  ككز) دعككج  نككو 

مكًٌ (ٌّثعِ إقجمز ثلْنز بِ فْجر ثلنجُ بِ ثٕمًٌ د يج  مًٌ ثل ٌه ً مًٌ ثّٕكٌر ً 

 ثلؾعجعز) دعج َّعم مقجمِ ّ جفِ دنِ  مْز؟؟!!.

 ً  نو (م   ع م فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل و  ًثلقكعز ًإنعج نَلش مٌصذضو لعيجًنضكو 

دعغكك  ععككٌ دكك  ثلنلككجح ًع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ بككِ مغجلْضيعككج ثلٌبْ ككز ًٕنككو ثنقككٌم 

ْكيم  ً ثّكضنٚم دجلقكم ع  ّكنز ثلنٚبكز ثلٌثٕكور مك  صكٌن ثلعْك عْ  ّنضكجًًد ٕن 

 فو م  غٌْ عٚذضو) إٙ إىث دنج دجل     مكز مك  ثلذيكجةم  ً مك  ثٕغنكجي ثلضكِ ٙ صٚك ـ 

 إٙ ل يدـ ىدقج ؽعجعْج دعج صيدـ ثلنٌثم.

ًٙ  هًُ دْف ؽٌ  ْٕننج ع َ ثعضذجً دك  ىكيه ثلؾكٌثةم مؾكٌه مذجلغكجس ً د ثلٌؽك  

ؽ ك  ًؽكٚ بكِ ًٍد ثدك  (لم ّك  دجلًٌٚر ثلْكْتز ثلضكِ ٙكًٌىج ثلكغْكًٌد ًىكيث مكج 

م وًد فكْم ثلعؤًمْ  ًمؤِّ ع م ثٙؽضعج  ّيٌ  "ًقكو دكجد ّنذغكِ  د ص قكق هًلكز 

 م جًّز  ً مذجًه دوًلز ثلن  جء ً مذجًىم بيٌ صجلْيم بِ ثل ٞ  ًثل وثلز ًثلٚقذز).

 إنو ثّٙضن جم دجل يٌ  ًٙ ِٕء ٌٍّ ثّٙضن جم دجل يٌ !!.

ثق ككز ثلضجًّنْككز ثلٖككيٌْر ًثلضككِ ىدٌىككج ثلٖككْل بككِ  مككج ثٕىككم مكك  ىككيث بيككٌ  د ىككيه ثلٌ

صجًّننج ثليُ ثبضٌٍ ع ْو صكٖف ع  ثللٌّيز ثًٗىجدْز ثلضِ ؽٌس ديكج ٙكْجغز ًعكِ 

ثلؾعجىٌْ ثلعْ عز بِ ثصؾجه منجًا ل ْٖ ز مٌبج م  ىلأ ثل يٌ ًثل ؾًٌ ثٕمكٌُ ثلكيُ 

ٚي ًهبك  دك  لم ّْضنكف ع  ثلعؾجىٌر دْخ ًل   ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْ
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م  ؽكٌ  ع كَ ثٙعضكٌثٛ فْكج ًصقٌّك  ىكيث ثلْكخ ًثل  ك  إلكَ هّك  ًمكنيؼ ًمكيىخ 

صوّ  دكو ثٕمكز ثلضكِ مكج ٍثلكش فضكَ ىكيه ثل ق كز ّٚكجح بْيكج ثلعكٌء دقجلكز مك  ثلكيعٌ 

ًثلي ا فْنعج ٌّٙف ثلعٌء دأنو ٕكْ ِ مٌبكج مك  ص كأ ثلق كٌر ًىلكأ ثلك ك  ثلع كو لكك  

 ٌُ. م  ٌّبٜ مؾجًثر ىيث ثل ؾًٌ ثٕم

 لزً حغط فٟ ١ِعاْ اإلؼهللاَ.

ٙ ّن ككَ ع ككَ ثليككجًا ثلكككٌّم  د ٕككْننج ًدلجنضككو ّيككومٌد  ن ْككيم ل نككجُ دجعضذككجًىم 

 معغ ِ ثّٗٚي ثلٚقْـ بِ مٌثؽيز ثٗمذٌّجلْز ًثل  عجنْز ًثلٚيٌْنْز ًى م ؽٌث.

 ًلك   ُ إّٚي ّوثبا عنو ٌْٕك دنِ  مْز؟؟!!.

ّ ٌبو (ثلْٖ ز ثلذجٟنٌْد ثلعنقٌبٌد) إلكَ آمكٌ ى  ىنجن إّٚي آمٌ ٙ ن ٌبو نق   ً 

ٙةقكككز ثلٖكككضجةم ًثلْكككنجةم ثلضكككِ دكككٌ  ىكككؤٙء بكككِ إليجةيكككج بكككِ ًؽكككو دككك  مككك  ّ ٞكككـ 

 منجٍّيم؟؟!!.

ثّٗٚي ثليُ ن ٌبو ّيٌ : (ًم  ّيض  مؤمنج مض عوث بؾَث ه ؽينم مجلكوث بْيكج ًغٞكخ 

ٌث ثلكن ِ ثلضكِ فكٌي هللا إٙ . (ًٙ صيض ك92هللا ع ْو ًل نو ً عو لو عيثدج ع ْعج) ثلنْكجء 

دككجلقق ًمكك  قضكك  م  ٌمككج بيككو ؽ  نككج لٌلْككو ّكك لجنج بككٚ ّْككٌم بككِ ثليضكك  إنككو دككجد 

 منًٌٚث) ثٌّٗثء.

ليككو نلككق دضككجح هللا عككَ ًؽكك  دجلقٌمككز ثلعؤدككور لْكك أ همككجء ثٕدٌّككجء ًىككٌ مككج صؤدككوه 

دك  ععكٌ ًًثه ثثٕفجهّظ ثلٌثًهر ع  ًٌّ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو ًّك م ًمنيكج مكج 

 مٌبٌعج: ل  َّث  ثلعؤم  بِ بْقز م  هّنو مج لم ّٚخ همج فٌثمج.  

مج ؽكجء دكو ثلذكٌثء دك  عكجٍح مٌبٌعكج: ًٍث  ثلكونْج  ىكٌد ع كَ هللا مك  قضك  مكؤم    ً

دغٌْ فق.  ًًثه ثد  مجؽز ًثلذْييِ، ًٍثه بْو ثٙٙذيجنِ  ًلٌ  د  ى  ّعجًثصو ً ىك  

 جً.  هم يم ثلن ًٝو ثٕضٌدٌث بِ هي مؤم  ٕ

 ًبِ ًًثّز لذٌّور مٌبٌعج: قض  ثلعؤم   ع م عنو هللا م  ًٍث  ثلونْج.  

ثٕكضٌدٌث بكِ هي  ثًٕٛدكِ ىٌّكٌر مٌبٌعكج: لكٌ  د  ىك  ثلْكعجء ً ىك  ًبِ فوّظ ٕ

 دذيم هللا بِ ثلنجً.  مؤم  ٕ

ع كَ قضك  ثمكٌا  ًثًًٕٛم  فكوّظ ٙدك  عذكجُ مٌبٌعكج:  لكٌ ثؽضعكا  ىك  ثلْكعجء 

  د ّ    مج ّٖجء.   ل يديم هللا إٙ

ثؽضع ككٌث ع ككَ قضكك   ًثًٕٛد  ىكك  ثلْككعجًثس  دكككٌر مٌبٌعككج: لككٌ  ٕدككًِمكك  فككوّظ 

 مْ م لكذيم هللا ؽعْ ج ع َ ًؽٌىيم بِ ثلنجً.  

ًمكك  ٌّٟككق ثدكك  عذككجُ مٌبٌعككج:  دغككٜ ثلنككجُ إلككَ هللا م قككو بككِ ثلقككٌي ًمذضككذ بككِ 

ٙكقْـ ثلذنكجًُ،  و.مكّنز ثلؾجى ْكز ، ًمل كخ هي ثمكٌا دغْكٌ فكق لْيٌّكق ه ثّٗٚي

 .  27: 8ّن  ثلذْييِ 

ًمكك  ٌّٟككق  دككِ ىٌّككٌر مٌبٌعككج:  مكك   عككجد ع ككَ قضكك  مككؤم  دٖككلٌ د عككز ليككِ هللا 

 مكضٌدج دْ  عْنْو:  آِّ م  ًفعز هللا.  
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صٌٍ ى  ّ ضيو ْٕل ثٗمٌثد فيج  د ثد  آد ز ثٕدذجه قو نج   ّٞج فٚجنز إليْكز صقعْكو 

ص كأ ثلكومجء ثللكجىٌر ثلضكِ  ًّيكش مك  غْكٌ ىنكخ  م  ثلعْجءلز  مكجي هللا عكَ ًؽك  عك 

ثًصكذضو إٙ ثٕمٌ دجلع ًٌم ًثلنيِ ع  ثلعنكٌ دض أ ثلقٚجنز ثلضِ  علجىكج لكو لْككف 

عنو  لْنز ثلنجُ بِ ثلونْج (ىج  نضم ؽجهلضم عنيم بِ ثلقْكجر ثلكونْج بعك  ّؾكجه  هللا عكنيم 

 .109ٌّي ثليْجمز  م  ّكٌد ع ْيم ًدْٚ) ثلنْجء 

لكككم  نككو ًدْكك  دنككِ  مْككز بكْككف ّككَعم  نككو ًدْكك  هللا ًًدْكك  ثليض ككز بككِ آد   لككم  قكك 

 ًثفو؟؟!!.

 ؽبغ١خ ثٕٟ أ١ِخ ٚؼت اإلِبَ ػٍٝ ِٕبثط اٌّؽ١ٍّٓ.

ب ْْككجمقنج ثليككجًا ثلكككٌّم عنككومج نكككًٌ عككٌٛ ّككنجبجس ثلٖككْل دككْ  ثل يككٌر ًثٕمككٌٍ 

ٌىكج ًإديجةيكج لنْجعوه ع َ إهًثن فؾم ثل جؽ ز ثٕمٚقْز ثلضِ ٌّٚ ىكؤٙء ع كَ صعٌّ

 مجلور ًفْز بِ صٖكْ  ًؽوثد ثٕمز. 

ص أ ثٕمز ثلضِ صٌدش ع َ ثلي ا ًثل َ  م  ثلض ٌّـ دٚ ز ثلضْٖا دعج  نيكج صٌدكش ع كَ 

 د  ى  دْش ثل ٚعز ًثلنذٌر ىكم (ٍثةكور) ّعكك  ثّٙكضغنجء عنيكج ًّذيكَ ثّٗكٚي ّك ْعج 

دز ًٝككٌثد هللا م كجبَ بكِ فككْ   د ثلضعْكأ دكٌٙةيم ىككٌ صلكٌم مكيمٌي ًّككخ ل ٚكقج

ع ْيم ( ؽع ْ )!! إلَ آمٌ ص أ ثلعن ٌمز ثل كٌّز ثلعنض ز عي ْج ً مٚقْكج ًثلضكِ صعغك  

ثمضوثهث عٌّٞج لعن ٌمز ثليْم ثلعنقلز ثلضِ فٌٗ ثد  آد ز ثٕدذكجه ع كَ ًٍعيكج بكِ 

 ًؽوثد ثٕمز.

م  دْ  ص كأ ثلؾكٌثةم ثٕمٚقْكز صكأصِ ص كأ ثليٚكز ثلٖكيٌْر عك  ّكخ ثٗمكجي ع كِ ع كَ 

 لعنجدٌ بِ مجصعز ملذز ثلؾع ز ًلنٌؽا إلَ دضخ ثلضجًّل.ث

ًثلعٞقأ  د م   دٌٍ ثٙصيجمجس ثلعٌؽيز إلَ ْٕ ز ع ِ د   دِ ٟجلذِ ع ْو ثلْكٚي 

 نيم د جً ٕنيم ّْذٌد ثلٚقجدز بِ فْ  صعض ب ٙ قجس ثليٌي دك  مج ىكٌ منؾك  مك  

مك   ىك  ثلذْكش ًٙ ّخ ًقيم ع نِ ٗمجي ثلقق ع ِ د   دِ ٟجلكخ ًدأنكو لكم ّكك  ٙ 

 م  ثلٚقجدز!!.

ًثلعيم  د ىيث ثلْخ دجد ّؾٌُ ع َ منجدٌ ثلعْجؽو  ُ  نو ثّضقج  ؽَءث مك  ثل ذكجهر 

ثلضِ ّضٌؽو ثٗنْجد م  مٚليج إلَ ًدكو ًثؽْكج ًفعضكو ًمغ ٌصكو ًًٝكٌثنو ًٙ  هًُ 

  ُ ًفعز ّعك  ليج  د صنَ  ع َ م  ّخ ًل    ى  دْش نذِ ثلٌفعز.

ثؽْككز ثٕمٚقْككز ًثلن ككج  ثل جٝككـ ثلعضعغكك  بككِ دككوء ٙككٚر ثلؾع ككز نجىْككأ عكك  ثٍٙهً

 دنلذز ّ    بْيج إمجي  ى  ثلذْش لضنضيِ ثلٚٚر دجلٚٚر ع َ مقعو ً ى  ثلذْش. 

إنو ثلن ج  ثلععضو بِ  عيجح دنِ  مْز ثليّ  ًٌّد بِ  ن ْيم  قوً ً ؽكوً ثلنكجُ دق كظ 

لذْككش فذككج عككجقٚ مضَنككج ٙ ع ككَ ثلككوّ  ًثلْككيٌ ع ْككو ًىككم ًفككوىم ثلككيّ  ّقذككٌد  ىكك  ث

ٌّٟيز ثلعضلٌبْ  م  ثلٖكْ ز (!!؟؟) دْنعكج ىكم ٙ ّٚك ٌد ع كَ ثلنذكِ إٙ ص كأ ثلٚكٚر 

ثلذضٌثء (ٙ َ هللا ع ْو ًّ م) ٕد ثليٌي دجنٌث ًمج ٍثلٌث ٙ ّلْيٌد  د ّكيدٌ آ  مقعكو 

 دنٌْ.

 بأُ فخ إىث ٕى  ثلذْش َّععٌد؟؟!!.
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 ضٚا٠بد اٌؽت ٚاٌٍؼٓ:
وٍ ؽٌثةم ثد  آد ز ثٕدذجه ثلععضور إلَ ٌّمنج ىيث ىٌ قْجمكو دضَّْكف ًعكِ ٙ ٕأ  د إف

ثٕمز ًصٌدْز  ؽْج  م  ثلكيثدْ  ًثلعٌصَقز دجلكوّ  ًقلكج  ثللكٌ  ثلكيّ  ٙ ّذكجلٌد  ُ 

ؽٌي ثًصكذٌث ًثٕهىَ م  ىلأ ىٌ إفْجّيم ثلَثةف ًثلعض جلِ دأنيم  ٙقجح ثللٌّق 

 ثلعٌٙ  إلَ هللا عَ ًؽ .

لَِز بَْ َْْعكُوْه لَكوُ  قُك ْ  يم ًدنج عَ ًؽ  بِ ّكًٌر مكٌّم (إنيم دعج ًٙ َٚ ك َّٞ َمك  َدكجَد بِكِ ثل

ث َفضََّ  ْفَعُ  َمّوً ٌَّ جَعزَ  إَِىثثل َّْ ج ثل إِمَّ ًَ ج ثْلَ َيثَح  ث َمج ٌَُّعُوًَد إِمَّ ًْ كَْْ  َُعٌدَ ًَ َ َْ ٌٌّ  بَ ك َٕ  ٌَ َمكْ  ىُك

َ ُف ُؽنًوث ( ْٝ َ ًَ َكجنًج  َِّوُ ) 75مَّ َّ ًَ  ُ ث ىًُوٍ هللاَّ ًْ ثْلذَجقَِْجسُ ثلَِّيَّ  ثْىضََو ٌٌ ِعنكَو  ًَ ْْ جلَِقجُس َم َّٚ ثل

ث ( ّهً ٌَ ٌٌ مَّ ْْ َم ًَ ثدًج  ٌَ دَِّأ عَ ًَ76(. 

ٙ  هًُ دْف ٌّلش ٙد  آد ز ثٕدذجه ن ْو منجٟقز إمجي ثلقق م  آ  مقعو ٙك َ هللا 

 د  ع ْو ًآلكو ًّك م ًإعكٚد ثلقكٌح ع ْكو عكم دْكف ّكٌلش لكو ن ْكو ًٕكْلجنو ثلكٌؽْم

ّ  كك  ثلقككٌح ثلوعجةْككز مكك   ؽكك  ٟعككِ نككًٌ  ىكك  ثلذْككش ًّككذيم ًٕككضعيم ًل ككنيم ًٙ 

 هًُ  ُ ْٕلجد ٌّ  لْٖننج ثلضيوي ل وبج  عك  ٕكن٘ ل ك  ع ْكج    مكِ ًّكٌ  هللا 

ًًٍػ ثدنضو ع َ منجدٌ مْجؽو ثلعْ عْ  ص أ ثلعْجؽو ثلضكِ ؽ  كش لْكيدٌ بْيكج ثّكم هللا 

 بئىث ديج صضقٌ  إلَ منجدٌ ل ْٖلجد.

ْٕننج ثليٌٝجًُ ّيكْم ثلكونْج ًٙ ّي كوىج ىكٌ ًدك  مك  دكجد ع كَ ٕكجد ضو عنكومج صنكَ  

دجلعْ عْ  نجٍلز مغك  إمجمكز ثلعكٌ ر ل ٚكٚر دْنعكج ىكٌ ّضٌٝكَ ع كَ مك  قكوي ثلٖكْلجد 

ٗمجمز ثلعْ عْ  بِ ثلٚٚر ًإٙ ب ْنذٌنج ع   ُ هّ  ىيث ثليُ ّذْـ ٙد  آد ز ثٕدذكجه 

ًلْككجء هللا ثلٚككجلقْ  ًمكك  قكجي دْككْ يم ًؽيككجهىم ععككٌه صقٌّك  منككجدٌ ثلعْكك عْ  لْكخ  

 ثلوّ  م  غٌْ مؾ  ًٙ فْجء ًٙ مٌثًدز.

 ّج ْٕننج  ؽذنج

  ّيم  دذٌ مْٚذز؟؟

ّخ  مٌْ ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ ع َ ثلعنجدٌ  ي إمجمكز ثمكٌ ر ل ٚكٚر بكِ إفكوٍ 

 دنجةِ ًثٕنل ؟؟!!.

 ّج ْٕننج  ؽذنج

فٌمككز ل عْكؾو  ً ثلٚكٚر د كو ثًصكجدكو ليكيه ثلؾٌّعككز  مكجىث  ديكَ ثدك  آد كز ثٕدذكجه مك 

 ثلذٖ ز ثلنكٌثء؟؟!!.

صيككٌ   ّيككج ثلٖككْل  د ثل ككجٟعْْ  (ع ككْيم ل نككز هللا ٕنيككم دككجنٌث ّْككذٌد ثلٚككقجدز ع ككَ 

 منجدٌىم) ًنق  نيلا دكيح ىيث ثٙهعجء..

  كجء بأّ  ىيه ثلغٌْر ًثلقعْز ًثلقعجُ عنومج ّض  ق ثٕمٌ دعك  صيكٌ  نكش  نكو ًثدكا ثلن

 ثلٌثٕوّ  ًًٍػ ّْور نْجء ثل جلعْ  ًىٌ م  ىٌ بِ بٞ و ًّجديضو.

لعجىث ٙ نْعا منأ ىعْز ثّضنكجً لض أ ثلذٖجعجس د   نأ ؽ  كش مك   قكوُ ميجمكأ  د 

صٖكأ بِ ًقٌ  ص أ ثٕفوثط ما  د ًقٌعيج ىكٌ مك  ثلعْك عجس ثلعضكٌثصٌر دْنعكج ّك كِ 

دز لضْكضقق هًلكضيم ثلكًَث  ًّْكضقق  د ّيٌ  قجةك   د ثل كجٟعْْ  دكجنٌث ّْكذٌد ثلٚكقج

 ْٕ ضيم ثّٙضتٚج !!.
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 ل  ّأصِ ٌّي ّن و بْو ىيث ثلعنًَد م  ثلذغٜ ًثلقيكو ع كَ دك  مكج ىكٌ مكٌث  ًمقكخ 

ًعجٕق ٕى  دْش ثل ٚعز ًثلنذٌر ًثليُ غٌّو ثد  آد ز ثٕدذجه بِ ن ٌُ  صذجعو م  

  هعْجء ثلوّ ؟؟.

 أِطٖ ٌؽؼس ثٓ أثٟ ٚلبص ثؽت اإلِبَ

مْ م ًثلضٌميُ ع  ٌّٟق عجمٌ د  ّك و دك   دكِ ًقكجٗ قكج :  مكٌ م جًّكز  مٌػ * 

ّ وث بيج : مج من أ  د صْخ  دج صٌثح؟ بيج :  مج مج ىدكٌس عٚعكج قكجلي  لكو ًّكٌ  هللا 

د صككٌد لكِ ًثفكور مكني   فكخ إلكِ مك  فعكٌ ثلكن م ٙ َ هللا ع ْكو ًّك م ب ك   ّكذو ٕ

ؽككو ثلقككجدم ًٍثه بككٚ ًهللا مككج ىدككٌه (بككيدٌ فككوّظ ثلعنَلككز: ًثلٌثّككز ًثلعذجى ككز) ً مٌ

 م جًّز دقٌم فضَ مٌػ م  ثلعوّنز.

ًبِ ل ظ ثللذٌُ م  ٌّٟق ثد   دكِ نؾكْـ قكج : لعكج فكؼ م جًّكز ٟكجم دجلذْكش ًم كو 

ثلنوًر بأؽ ْو م و ع َ ّكٌٌّه ًًقكا م جًّكز  نٌٚم م جًّز إلَ هثًثّ و ب عج بٌا 

ع كَ ّكٌٌّن عكم ٕكٌعش  ف ّ و عم قكج   ؽ ْكضنِ م كأؽبِ ع ِ ًٌٕ  بِ ّذو بٌ

بِ ّخ ع ِ ًهللا ٙد ّكٌد لِ مٚ ز ًثفكور مك  مٚكج  دجنكش ل  كِ  فكخ إلكِ مك  

إلَ آمٌ ثلقوّظ ًبْو مك  قكٌ  ّك و ً ّكم هللا ٙ  - د ّكٌد لِ مج ٟ  ش ع ْو ثلٖعِ 

 هم ش لأ هثًث مج ديْش ًنيٜ. 

ز بيكج  هم  ّ و دك   دكِ ًقكجٗ ع كَ م جًّك 77:  8ًبِ ًًثّز ثد  دغٌْ بِ صجًّنو 

لو: مجلأ لم صيجص  ع ْج؟ بيج : إنِ مٌس دِ ًّـ م  عز بي ش ثك ثك ، بأننكش ًثف ضكِ 

فضَ ثنؾ ش عنكِ عكم عٌبكش ثللٌّكق بْكٌس بيكج  م جًّكز: لكِْ بكِ دضكجح هللا ثك ثك 

ًلككك  قككج  هللا ص ككجلَ ًإد ٟجة ضككجد مكك  ثلعككؤمنْ  ثقضض ككٌث بأٙكك قٌث دْنيعككج بككئد دغككش 

هللا مككج دنككش مككا  ثلضككِ صذغككِ فضككَ ص ككب إلككَ  مككٌ هللا بككٌبيككجص ٌث  ثٕمككٌٍإفككوثىعج ع ككَ 

قجص  ًؽٚ قكج  لكو مج دنش ٕ ثلذجغْز ع َ ثل جهلز ًٙ ما ثل جهلز ع َ ثلذجغْز بيج  ّ و

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م:  نش منِ دعنَلكز ىكجًًد مك  مٌّكَ غْكٌ  نكو ٙ نذكِ 

ي ّك عز بيكج  م جًّكز  مكج  د وُ بيج  م جًّز: م  ّعا ىيث م كأ؟ بيكج  بكٚد ًبكٚد ً

  ْو ًّ م لعج قجص ش ع ْج. عنِ لٌ ّع ضو منو ٙ َ هللا إ

د ىككيث ثلكككٚي دككجد دْنيعككج ًىعككج دجلعوّنككز بككِ فؾككز فؾيككج  ًبككِ ًًثّككز مكك  ًؽككو آمككٌ 

ي ّك عز بْكأٙه بقكوعضيعج دعكج فكوط دكو ّك و بيكج  م جًّكز لكٌ  م جًّز ًثنيعج قجمكج إلكَ 

 همج ل  ِ فضَ ّعٌس  ً  مٌس. ّع ش ىيث قذ  ىيث ثلٌْي لكنش مج

لعج مجس ثلقْك  دك  ع كِ "ع ْيعكج ثلْكٚي" فكؼ م جًّكز بكوم  ثلعوّنكز ً ًثه  د ّ  ك  

ىنج ّك و دك   دكِ ًقكجٗ جع ْج ع َ منذٌ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م بيْ  لو: إد ى

ًٙ نٌثه ٌَّٝ دييث بجد ظ إلْو ًمكي ً ّكو بأًّك  إلْكو ًىدكٌ لكو ىلكأ بيكج  إد ب  كش 

مٌؽ  م  ثلعْؾو عم ٙ  عٌه إلْو بأمْأ م جًّز ع  ل نو فضَ مجس ّ و ب عج مكجس ٕ

ز ًٍػ عي ّك  ل نو ع َ ثلعنذٌ ًدضخ إلَ ععجلو  د ّ  نٌه ع كَ ثلعنكجدٌ ب   كٌث بكضذكش 

نككم ص  نكٌد هللا ًًّكٌلو ع كَ منكجدٌدم ًىلكأ إثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًّ م إلَ م جًّكز: 

ًمك   فذكو ً نكج  ٕكيو  د هللا  فذكو ًًّكٌلو ب كم ّ ض كش   نكم ص  نٌد ع ِ د   دِ ٟجلخ

 . 301:  2إلَ دٚميج. ثل يو ثل ٌّو 

قج  م جًّز ل يْ  د   دِ ٟجلخ إد ع ْج قو قل أ ً نكج ًٙك ضأ ًٙ ٌّٝكْنِ منكأ إٙ 

بٚ و ثلعنذٌ عم قج  د و  د فعو هللا ً عنَ ع ْكو ًٙك َ  نو ع َ ثلعنذٌ قج   ب    د ص 
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 ع ْو ًّ م:  ّيج ثلنجُ إد م جًّز د   دِ ّ ْجد قو  مٌنكِ  د  ل ك  ع َ نذْو ٙ َ هللا

ع ِ د   دِ ٟجلخ بجل نٌه ب  ْكو ل نكز هللا ًثلعٚةككز ًثلنكجُ  ؽع كْ  عكم نكَ  بيكج  لكو 

م جًّز إنأ لم صذكْ  مك  ل نكش منيعكج دْنكو بيكج : ًهللا ٙ ٍهس فٌبكج ًٙ نيٚكش فٌبكج 

 . 54:  1. ثلعْضلٌم  144:  2 ًثلكٚي إلَ نْز ثلعضك م. ثل يو ثل ٌّو

 أِطٖ ٌؼج١س هللا ثٓ ػّط ثٕفػ اٌّّٙخ

بيكج  لكو م جًّكز: ّكج دك   َهللا دك  ععكٌ لعكج قكوي ع ْكو دجلٖكجي بكأص د ظ م جًّز إلَ عذْو

ء عْنْككأ ًصك ككم دككك  بْككأ بأنككش ثلعككأمٌد ثلعٚككو   ّككم  دْككأ بككجن ٌ دعكك ث مككِ  إد لككأ 

  عغعجد بيج  ّج  مْكٌ ثلعكؤمنْ   مكج ٕكضعو بجٙ و ثلعنذٌ ًثٕضم ع ْج ًثٕيو ع ْو ثنو قض

مو بجٟعز دنش  ّو دك  ىجٕكم بعكج عْكَ  د  قكٌ  بكِ فْكذو  بئنو ع ِ د   دِ ٟجلخ ً

ً مج دأّو بيٌ ثلٖؾج  ثلعلٌ  ً مج  ّجمو بعج قو عٌبش ًلكنِ م َمو هي عغعكجد بيكج  

   .ععًٌ د  ثل جٗ إىث ًهللا قو نكأس ثليٌفز

 ّخ اٌمصضحأعٙعح اٌسػب٠خ األ٠ِٛخ ٚاٌّٙ

نكو قكج  :  قكجي بكٚد (  عك  ٕكيٌ دك  فٌٕكخ  134:  1ّو ثلغجدز  عٌْ بِ ًًٍ ثد  ثٕ

) ملذككجء ّٖككضعٌد ع ْككج ًٝككِ هللا عنكو ً ًٝككجه ًّي ككٌد بْككو فضككَ دككجد ّ نكِ م جًّككز

نٚجً  ً غٌْىم ّيج  لو  نِْ بقعو هللا ً عنَ ع ْو عم قج  إنككم قكو آمٌىم ًؽ  م  ثٕ

نكِ ّكع ش ًّكٌ  هللا ٙك َ  ثلٌؽ  ًٕضعو ًإنِ ثقْكم دكجهلل  دغٌصم ثلٌْي بِ ّخ ىيث 

ًٛ مك  مكوً ًٕكؾٌ دغكٌ معكج ع كَ ثٕٕك ا ّكٌي ثليْجمكز ٕهللا ع ْو ًّ م ّيٌ  إنِ ٕ

قْم دجهلل مج  فو  ًٙ  لٌفعو منو  بضًٌد ٕ جعضو صٚ  إلْكم ًص ؾَ ع   ىك  دْضكو    ً

 . 77:  1ٙجدز ًىدٌه ثد  فؾٌ بِ ثٗ

 األحٕف ثٓ ل١ػ

فنكف دك  قكِْ إى مؾجلْكو ًعنكوه ًؽكٌه ثلنكجُ بكْيم ثٕ ٜم جًّز ؽجلِ بكِ د ك دْنعج

ّكج  ثٕفنكفهم  ًؽ  م   ى  ثلٖجي بيجي ملْذكج ًدكجد آمكٌ دٚمكو  د ل ك  ع ْكج بيكج  

 مٌْ ثلعؤمنْ  إد ىيث ثليجة  لٌ ّ  كم  د ًٝكجن بكِ ل ك  ثلعٌّك ْ  ل  كنيم بكجصق هللا ّكج 

ًدكو ً بكٌه بكِ قذكٌه ًمكٚ د ع كو ًدكجد ًهللا  مٌْ ثلعكؤمنْ  ًه  عنكأ ع ْكج ب يكو ليكِ 

ل  ْعز مْٚذضو. بيكج  لكو م جًّكز: ّكج  فنكف ليكو  غٞكْش ثثلعذًًٌ ّْ و ثللجىٌ عٌدو 

ثل ْ  ع َ ثلييٍ ًق ش مج صٌٍ ً ّم هللا لضٚك ود ثلعنذكٌ بض  ننكو ٌٟعكج  ً دٌىكج بيكج  

هللا ٙ  ىلكأ بكٌثلعؤمنْ  إد ص  نِ بيٌ مْكٌ لكأ ًإد صؾذٌنكِ ع كَ  : ّج  مٌْثٕفنفلو 

نٚك نأ بكِ ثليكٌ  :  مكج ًهللا ٕثٕفنفقج   ّؾٌُ ٕ ضجُ دو  دوث بيج  قم بجٙ و ثلعنذٌ

 ًثل   . 

 ِٙكك  قكج : ًمكج  نككش قجةك  إد  نٚكك ضنِ؟ قكج :  ٙك و ثلعنذككٌ بأفعكو هللا ً عنككِ ع ْكو ً

ٌ د  مٌْ ثلعؤمنْ  م جًّكز  مك ع َ نذْو مقعو ٙ َ هللا ع ْو ًّ م عم  قٌ   ّيج ثلنجُ 

 د  ل   ع ْج ًإد ع ْج ًم جًّكز ثمض  كج ًثقضكضٚ بكجهعَ دك  ًثفكو منيعكج ثنكو دغكِ ع ْكو 

 ًع َ بتضو بئىث هعٌس بأمنٌث ًفعكم هللا. 

ْج ن ًؽعْا م يأ ثلذكجغِ منيعكج ع كَ ٙكجفذو ذل يم ثل    نش ًمٚةكضأ ً نثعم  قٌ : 

ّج م جًّز ٙ  ٍّو ع كَ ىكيث  ل يم ثل نيم ل نج دغٌْث  منٌث ًفعكم هللاثًثل   ثل تز ثلذجغْز 

ثل يكو  .بيكج  م جًّكز: إىث ن  ْكأ ّكج  دكج دقكٌ ًٙ  ني٘ فٌبج ًلٌ دجد بْو ىىجح ًًفِ

 . 54:  1ثلعْضلٌم  14:  2ثل ٌّو 
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 رع١٠ف اٌٛػٟ اٌغّؼٟ ٌألِخ ٚاإلثبزح اٌغّبػ١خ ٌٍش١ؼخ

ثلقْكك  ع ككِ دكك   ًًٍ  دككٌ :بككِ ٕككٌؿ نيككؼ ثلذٚغككز 15: 3ثدكك   دككِ ثلقوّككو دعككج ًًٍ

بيجمكش ثلنلذكجء بكِ دك  دكًٌر ًع كَ دك  منذكٌ ّ  نكٌد (نِ ةقعو د   دِ ّْف ثلعكوثم

ىك  ثلكٌبكز  ًد منو ًّي ٌد بْو ًبِ  ى  دْضو ًدجد  ٕو ثلنجُ دكٚء فْنتكي  ءع ْج ًّذٌ

لكغٌر م  ديج مك  ٕكْ ز ع كِ ع ْكو ثلْكٚي بجّكض ع  ع كْيم ٍّكجه دك  ّكعْز ًٝكم إلْكو 

نو دجد منيم  ّجي ع ِ ع ْو ثلْٚي بيكض يم جًم ٕثلذٌٚر بكجد ّضضذا ثلْٖ ز ًىٌ ديم ع

ًؽك ، ًّكع  ثل ْكٌد ًٙك ذيم ع كَ ّكوُ ًثٕصقش د  فؾٌ ًموً ً مجبيم ًقلكا ثٕ

ؽيً  ثلنن  ًٌٟهىم ًٌٕهىم ع  ثل ٌث  ب م ّذق ديكج م كًٌم مكنيم ًدضكخ م جًّكز 

ًدضكخ فو م  ْٕ ز ع ِ ً ى  دْضو ٕيجهر  ًث َٕإلَ ععجلو بِ ؽعْا ثٓبج   د ٙ ّؾْ

 د ثن ككًٌث مكك  قككذ كم مكك  ٕككْ ز عغعككجد ًمقذْككو ً ىكك  ًّٙضككو ًثلككيّ  ّككًًٌد  إلككْيم:

بٞجة و ًمنجقذكو بكجهنٌث مؾجلْكيم ًقٌدكٌىم ً دٌمكٌىم ًثدضذكٌث لكِ دكك  مكج ّكًٌُ دك  

دْكو ًعٖكٌْصو ب   ككٌث ىلكأ فضكَ  دغككًٌث بكِ بٞكجة  عغعككجد  ًؽك  مكنيم ًثّكعو ًثّككم 

  ثلٚكٚس ًثلكْكجء ًثلقذكجء ًثليلكجةا ًّ ْٞكو ًمنجقذو لعج دجد ّذ غو إلْيم م جًّكز مك

بِ ثل ٌح منيم ًثلعٌثلِ بكغٌ ىلأ بِ د  مٌٚ ًصنجبْكٌث بكِ ثلعنكجٍ  ًثلكونْج ب كِْ 

ّؾب  فو مٌهًه م  ثلنجُ عجمٚ م  ععج  م جًّز بًٌُْ بِ عغعجد بْٞ ز  ً منيذكز 

وّظ بككِ د ثلقكك إٙ دضككخ ثّككعو ًقٌدككو ًٕكك  و ب ذغككٌث دككيلأ فْنككج عككم دضككخ إلككَ ععجلككو: 

دم دضكجدِ ىكيث بكجهعٌث ءعغعجد قو دغٌ ًبٖج بِ د  مٌٚ ًبِ د  ًؽو ًنجفْز بئىث ؽج

ًلْ  ًٙ صضٌدكٌث مذكٌث ًٌّّكو  فكو ثلنجُ إلَ ثلًٌثّز بِ بٞجة  ثلٚقجدز ًثلن  جء ثٕ

م  ثلعْ عْ  بِ  دِ صٌثح إٙ ً صٌنِ دعنجقٜ لو بِ ثلٚقجدز م ض  كز بكئد ىكيث  فكخ 

قؾككز  دككِ صككٌثح ًٕككْ ضو ً ٕككو إلككْيم مكك  منجقككخ عغعككجد إلككِ ً قككٌ ل ْنككِ ً هفككٜ ل

 ًبٞ و.  

عم دضخ إلَ ععجلو نْنز ًثفور إلَ ؽعْا ثلذ وثد: ثن كًٌث إلكَ مك   قجمكش ع ْكو ثلذْنكز 

نككو ّقككخ ع ْككج ً ىكك  دْضككو بككجمقٌه مكك  ثلككوٌّثد ًثّككيلٌث علجةككو ًًٍقككو ًٕكك ا ىلككأ  

 ًثىومٌث هثًه.   مٌٍ: م  ثصيعضعٌه دعٌثٙر ىؤٙء ثليٌي بنك ٌث دو دنْنز 

ب م ّك  ثلذٚء  ٕو ًٙ  دغٌ منو دجل ٌث  ًٙ ّكْعج دجلكٌبكز فضكَ  د ثلٌؽك  مك  ٕكْ ز 

ع كِ ع ْكو ثلْكٚي لْأصْككو مك  ّغكق دكو بْككوم  دْضكو بْ يكِ إلْكو ّككٌه ًّنكجم مك  مجهمككو 

ثلغ ْ ز لْككضع  ع ْكو، ب يكٌ فكوّظ دغْكٌ  ثّٕعجدًمع ٌدو ًٙ ّقوعو فضَ ّأمي ع ْو 

 د منضٌٖ إلل.مٌٌٝ  ًديضج

 اثٓ آوٍخ األوجبز ٚاٌحطة ػٍٝ ش١ؼخ أً٘ اٌج١ذ.
إنو ثل غَ ثليُ مج ٍث  مْض ْٚج ع َ بيم دغٌْ م  ثلعْ عْ  ًثلعض  ق دجلْذخ ثلكجم  

ليج  ًًثء ص أ ثلكٌثىْز ًفعٚس ثلضك ٌْ ًثلقيو ثٌّٕه ثليُ دجد ًمج ٍث  ّض ٌٛ

 نيم م  ثلعْ عْ  د  ًمٌْ ْٕ ز  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي م  قذ   نجُ َّععٌد 

 ثلعْ عْ  إّٚمج ًىٌ مج دٖ ضو ص أ ثلْلًٌ ثلْجديز.

بعني  د دٌٍس د عز ْٕ ز ع َ مٌّلز ثٗعكٚي ثلكوًلِ د كو ثنضٚكجً ثلغكًٌر ثٌّٗثنْكز 

ًثلنجُ ّضْجءلٌد بِ هىٖز عع  ىم ثلْٖ ز بضأصِ ثٗؽجدجس م  مَثنز ثٕدجىّكخ ثلضكِ 

ً ّْكيج ًمٖىكج دجليكجىًًثس فضكَ ثمكضٖس ًبجٝكش دجد دنٌ  مْز ىكم  ً  مك   نٖكأىج 

ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ  صجًر صيٌ   نيم  نجُ ّيٌلٌد  د ثلكٌفِ  ملكأ ًٝك  ٌّٟيكو إلكَ
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ًصجًر  مٌٍ دأنيم ّْذٌد ثلٚقجدز ًصكجًر عجلغكز دكأنيم ّٚك ٌد ع كَ (ٕكي ز) إلكَ آمكٌ 

 ص أ ثلْ ْ ز ثلعضٌثٙ ز م  ثٕدجىّخ ًثٙصيجمجس ثلضِ ٙ صنيٜ ع َ ّجقْ .

 ِٓ اٌؼطٚضٞ أْ ٔفطق ث١ٓ أِط٠ٓ:

ثًٕ  ىككٌ ثلقجؽككز ثللذْ ْككز ل ككٌه ع ككَ ىككيه ثٙصيجمككجس ًإدككٌثٍ ثلقيككجةق ثلعض  يككز ديككيث 

ثلنيؼ ثليُ ّعغ  م  ًؽيكز ن ٌنكج ثٙمضكوثه ثللذْ كِ ًثلعنليكِ ل كنيؼ ثلعقعكوُ إدكٌثء 

 ل يمز ًلْي أ م  ى أ ع  دْنز ًّقَْ م  فِْ ع  دْنز مجٙز ً د ثلكغٌْ مك  ثلنكجُ

ىم ٟٚح لع ٌبز ثلقيْيز ثلضِ ّنذغِ ع ْنج  د نذْنيج ليم دغٜ ثلن كٌ عك  مكٌق يم ىكم 

 ًم  ٕجء ب ْؤم  ًم  ٕجء ب ْك ٌ.

ًثلٖق ثلغجنِ ّض  ق دقق ثٗنْجد بِ ثمضْجً هّنو ًعيْوصو ًميىذكو ً د ثٕمكز ثلٌفْكور 

ْككز مكك  دككْ   مككم ثل ككجلم ثلضككِ مككج ٍثلككش صعككجًُ ثليضكك  ثل يجةككوُ ًدككظ فعككٚس ثلكٌثى

ثلعيىذْز ىِ ص أ ثلضِ صْعَ ن ْيج دجٕمكز ثّٗكٚمْز ً د ىكيث ثلكنيؼ ىكٌ ثمضكوثه ل كنيؼ 

ثٕمٌُ ثلومٌُ ًثد ثلعوثب ْ  ع  ىيث ثلنيؼ ثّٙضتٚكجلِ ىكم مك  ّض كْ  فٖكٌىم بكِ 

ثلَثًّككز ًإؽذككجًىم ع ككَ ثلٌقككٌم مٌقككف ثلككوبج  عكك  ثلككن ِ ًلككِْ  ًلتككأ ثلع  ككٌمْ  

س م  د  فكوح ًٙكٌح مك  هًد  د ٌّثعكِ  فكو مك  ثليّ  صكج  ليم ثلضيم ًثٙبضٌثءث

 ىؤٙء ثٕهعْجء ليم  ُ فق  ً فٌمز.

ليو  ععٌس ص أ ثلقع ز ثٕمٌّز ثل جلعز ًثلٌّٖز ع َ  ىك  ثلذْكش ًٕكْ ضيم ثل وّكو مك  

ثلضٌٖىجس ثل كٌّز ًثٕمٚقْز بِ مْكجً ص كأ ثٕمكز ثلضكِ صكوعِ  نيكج إّكٚمْز ًغكم  د 

 ُ دجد مٌدَث ع َ ثلْٖ ز هًد غٌْىم. ىٍ ص أ ثلقع ز ثلعجهُ ًثلع نٌ

ليو ً ّش دأي عْنِ فجلز ثلي ا ثلضِ صنضجح  ُ ٕن٘ ًثلضِ ثنضجدضنِ  نج ٕنٚكْج فْنعكج 

صع كضنِ ثلينجعز دأد إّٚي  ىك  ثلذْكش ع كْيم ثلْكٚي ىكٌ ًفكوه ثلعذكٌا ل يمكز  مكجي هللا 

 عَ ًؽ  ٌّي ثليٌ  ثٕع م.

ٌمز لوُ فضَ قكٌ س ًثٟ  كش دن ْكِ ع كَ لم صك  ثّٕذجح ثلض ْٚ ْز لييث ثلنٌم م  

 مج لقق ديؤٙء ثلْٖ ز ثلع  ٌمْ  هًمج م  ٌّميج إلَ ٌّمنج ىيث.

عكككم صأدكككو لكككِ ىكككيث ثٗفْكككجُ دكككجل  م ًثلغكككذ  ًثٙبضكككٌثء ع كككَ ثلقيْيكككز فْنعكككج صقكككٌ  

ثٙٝليجه إلَ  مكٌ ًثقكا  ًثه ً فْكو دن ْكِ ً عكجنِ مك  ًمكَه بكِ دك  ّكٌي ً ّكعا 

ثٕمذجً مك  مٚفيكجس لٖكْ ز  ىك  ثلذْكش ًغكم  ننكج بكِ ثليكٌد  عنو م  مٚ  مج صضنجق و

ثلقجهُ ًثل ٌّٖ  ثليُ ؽجء د و ثليٌد ثل ٌّٖ  عٌٚ ثلنًٌ ًثلقٌّز ًثفضٌثي فيٌ  

 ثٗنْجد.

عككم ؽككجءس  فككوثط ثل ككٌث  لضكٖككف ثلعَّككو ًثلعَّككو مكك  ثل ؾجةككخ عكك  ىلككأ ثٗؽككٌثي 

 عْننككج دْككف ثلضيككَ ثٕمككٌر ثٕمككٌُ ثلعضعككجهُ ميعككج صغْككٌ لككٌد عذجءصككو ًقككو ً ّنككج دككأي 

ثٕعوثء م  ثلْ  ْْ  ًثل  عكجنْْ  ًثلذ غْكْ  ًثليكٌمْْ  ًثٗمكٌثد ثلعْك عْ  ع كَ د عكز 

 ٌّثء ىِ ثل وثء لعنيؼ  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي.

إنو ثلقيو ثٕمٌُ ثلنجٙذِ ٕى  دْش ثل ٚعز ًثلنذٌر ثليُ ّذو  لٌنو دجلقْكز ثلٌقلكجء 

 ثلع ٌدز!!. ًبيج ل  ًٌم ًثٕفوثط ًمضل ذجس

 مج ع  ثلًٌٞ ثلٌثقا دجلعْ عْ  م  غٌْ ْٕ ز  ى  ثلذْش بيٌ  بوؿ (ًىم ّنيٌد عنكو 

ًّنككأًد عنككو ًإد ّي كككٌد إٙ  ن ْككيم ًمككج ّٖكك ًٌد) ثٕن ككجي فضككَ ًلككٌ لككم ّأمككي ن ككِ 
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ثلٖك  ًثلًٌٚر ًّك ِ ثلعْ عْ  ص أ ثلنَعز ثل وًثنْكز غْكٌ ثلعذكًٌر ثلضكِ صٌدكش بكِ 

 قجًدز ثل جلم م  فٌليم ًثّض وثةو ع ْيم. ن ْيم ًفع ضيم ع َ م

ًّك ِ ثلعْ عْ  فجلز ثلٖ   ثل ي ِ ًثل كٌُ ثلضِ  ٙجدضيم دْذخ ص ٌهىم ع َ ثلضنكذ٠ 

 ثل ي ِ ًثلؾعا دْ  ثلنيْْٞ .

ًّك ِ ثلعْ عْ  ًٌٝث  د ىيه ثلقكًٌح ثلعٌؽيكز ٝكو ثلٖكْ ز قكو ثّكضنَبش ٟجقكجصيم 

ٌثنْكز ثلضكِ هثمكش ععجنْكز  عكٌثي ًؽكٌس ًإمكجنجصيم بِ فٌح مغ  ثلقٌح ثل ٌثقْز ثّٗ

 ع ْيم ثلضوم  ثٕؽنذِ ًثٙفضٚ  ثٕمٌّكِ ل  ٌث .

ًّك ِ ثلعْ عْ  ًٌٝث  د فٌح ثلضومٌْ ًثٗدكجهر ثلضكِ ٕكنيج ثلععجلْكأ ثٕدكٌثه ديْكجهر 

ٌّّكككف دككك   ّكككٌح ع كككَ ثل كككجٟعْْ  د نكككٌثد مقجًدكككز ثلضٖكككْا قكككو ني كككضيم مككك  ثلنجفْكككز 

 ًٌثء.ثلقٞجًّز متجس ثلْنْ  إلَ ثل

ًّك ِ ثلعْك عْ  ٝكًٌث  د ًفكٌٓ ثللجلذكجد ثلضكِ  نٖكتش ًًدْكش بكِ  بغجنْكضجد مك  

 ؽ  قعا ثلْٖ ز ًمٞجّيز إّكٌثد قكو ثًصكوس ع كْيم دكجًعكز ثلقكجهُ عٖكٌ مك  ّكذضعذٌ 

 ًمج صٚىج م  مٚجةخ ًًّٚس.

ًّك ِ ثلعْ عْ  مْجًر  نيكم قكو فكجهًث عك  ثلنذكا ثلٚكجبِ ٕىك  ثلذْكش ع كْيم ثلْكٚي 

ث مكك  ثلذككٌن ًثلعْككضني جس مْككضذولْ  ثلككيُ ىككٌ  هنككَ دجلككيُ ىككٌ مْككٌ ًلككيث بيككم لْني ككٌ

ّ ٌْٖد بِ صنذ٠ ً ٍمجس ٙ ّنيٌٞد م  ًثفور إٙ لْي ٌث بِ غٌْىج (ًمك   عكٌٛ 

 ع  ىدٌُ بئد لو م ْٖز ٝنكج ًنقٌٖه ٌّي ثليْجمز  ععَ) ٟو.

 اٌٙسف اٌحم١مٟ الثٓ آوٍخ األوجبز
س) قكج : ّكع ش ثلعكوثةنِ ّيكٌ : قكج  ملكٌم دك  دك  دككجً بكِ (ثلعٌبيْكجًًٍ ثلَدٌْ 

ثلعغٌْر: ًبوس ما  دِ ثلعغٌْر إلَ م جًّز بككجد  دكِ ّأصْكو ّضقكوط عنكوه عكم ّنٚكٌم 

إلكِ بْكيدٌ م جًّكز ًّككيدٌ عي كو ًّ ؾكخ معككج ّكٌٍ منكو إى ؽككجء ىثس لْ كز بأمْكأ عكك  

بي كش فكوط بْنكج  ً بكِ عع نكج  ءٌصو ّجعز ًسننكش ثنكو لٖكِ ثل ٖجء بٌ ّضو مغضعج بجنض

 لو: مجلِ  ًثن مغضعج مني ثل ْ ز؟ 

 قج : ّج دنِ إنِ ؽتش م  عنو  مذظ ثلنجُ. 

 ق ش لو: ًمج ىثن؟ 

نج ّكج  مْكٌ ثلعكؤمنْ   ب كٌ  سيكٌس عكوٙ، ّكقج : ق ش لو ًقو م ٌس دكو: ثنكأ قكو د غكش 

ًدْككلش مْككٌث، بجنككأ قككو دذككٌس ًلككٌ ن ككٌس إلككَ ثمٌصككأ مكك  دنككِ ىجٕككم بٌٙكك ش 

 صنجبو.  ءم ثلٌْي ِٕهللا مج عنوى  ًفجميم بٌ

هللا مج غوث  د ى كأ بي كأ  بيج  لِ: ىْيجس ىْيجس م أ  مٌ صْم ب و  ًب   مج ب  ، بٌ

ىدٌه إٙ  د ّيٌ  قجة :  دٌدكٌ، عم م أ  مٌ عكوُ بجؽضيكو ً ٕكعٌ عٖكٌ ّكنْ ، بكٌهللا 

مج غوث  د ى أ بي أ ىدٌه إٙ  د ّيٌ  قجة : ععٌ، عكم م كأ  مٌنكج عغعكجد بع كأ ًؽك  

هللا مكج غكوث  د ى كأ بي كأ ىدكٌه   فو بِ مغ  نْذو ب ع  مج ععك  ًععك  دكو بكٌلم ّك  

ًىدٌ مج ب   دو، ًثد  مج ىجٕم ٌّٚك دو بِ د  ٌّي معكِ مكٌثس:  ٕكيو  د مقعكوث 

 . ي لأ ًهللا إٙ هبنج هبنجً  ًٌّ  هللا بأُ عع  ّذيَ ما ىيث ٙ 

أ ثلن كٌُ ثلضكِ ؽذ كش إد ىيه ثلًٌثّكز صكٖكف ؽجنذكج مك  ص كأ ثلنذجةكظ ثلعوبٌنكز بكِ ص ك

ع َ ثل نجه ًثلك ٌ ًىم ثليّ  فجًدٌث ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو  دغكٌ مك  عٖكٌّ  
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عجمج فضَ ؽجء ثلقق ًسيٌ  مكٌ هللا ًىكم دكجًىٌد  مكج ثٕمذكظ ًثٕفك٠ مك  ىكيث بيكٌ 

 ثّضيَث ه دقوّظ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو!!.

نٚككجًُ بيككج  لككو قضككجهر ثٕ ز ليْككو  دككٌثلعوّنككم جًّككز لعككج قككوي فْككظ ّككًٌُ ثلعؤًمككٌد (

مج من كم؟ قج  لكم ّكك   ثٕنٚجًم جًّز: ّج  دج قضجهر ص يجنِ ثلنجُ د يم غٌْدم ّج م ٌٖ 

 ( ُ ثٗد )بيج  م جًّز: بأّ  ثلنٌثٝـ؟  م نج هًثح

 قضجهر: عيٌنجىج بِ ٟ ذأ ًٟ خ  دْأ ٌّي دوً.  قج   دٌ

ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م قكج  لنكج: إنكج قضكجهر إد  قكج   دكٌ !!قج : ن م ّكج  دكج قضكجهر

 عٌر.  ّنٌٍ د وه 

 قج  م جًّز: بعج  مٌدم دو عنو ىلأ؟ 

 قج :  مٌنج دجلٚذٌ. 

 قج : بجٙذًٌث فضَ ص يٌه. 

 قج  عذو ثلٌفع  د  فْجد فْ  د غو قٌ  م جًّز : 

 منْ  عنِ دٚمِ ؤ ٙ  د ذ م جًّز د  ٙنٌ *  مٌْ ثلع

 * إلَ ٌّي ثلضغجد  ًثلنٚجي  بأنج ٙجدًٌد ًمن ًٌدم 

، صجًّل ثلن  جء ل ٌَْْٟ 213:  7، صجًّل ثد  عْجدٌ 255:  1ثّٙضْ جح ثلعٚوً: 

 ٗ134. 

د ع ْكو هّنكج ب كم ّكٌ منكو مكج   صِ م جًّز بٖكج إلْكو ثٕنٚجًُ د  دج  ٌّح  ًبِ ًًثّز 

م نكككإّقككخ بككٌ ٍ  مككٌث دٌىككو بيككج : ّككع ش ًّككٌ  هللا ٙكك َ هللا ع ْككو ًّكك م ّيككٌ : 

 ّضًٌد د وُ  عٌر. 

 قج : بأُ ٕب قج  لكم؟ 

 قج :  مٌنج دجلٚذٌ. 

 قج : بجٙذًٌث. 

 قج : بٌهللا ٙ  ّألأ ْٕتج  دوث. 

عٌر  نكم ّضًٌد د وُ إ ٌّح ع َ م جًّز بيج  ٙو  ًٌّ  هللا  ًبِ ل ظ: هم   دٌ

 ب  ْكم دجلٚذٌ بذ غش م جًّز بيج  ٙو  ًٌّ  هللا  نج  ً  م  ٙوقو. 

ًإّكجه ّكيف  ّكؤًّنِد عكو  دكوث ًٙ   ؽٌ ر ع َ هللا ًع َ ًٌّلو؟ ٙ مج  ٌّح  بيج   دٌ

 . 42:  5دْش. صجًّل ثد  عْجدٌ 

 بيج   دٌ ؾذود  دج  ٌّح  صِ م جًّز بيدٌ فجؽز لو بؾ جه ًلم ّ ًبِ ل ظ ثلقجدم: 

م د ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م قو  مذٌنج ثنو ّْْٚذنج د وه  عٌر قج : بذإ ٌّح  مج 

  مٌدم؟ 

 قج :  مٌنج  د نٚذٌ فضَ نٌه ع ْو ثلقٌٛ. 

 قج : بجٙذًٌث إىث. 

 . 15: 2٘ ثلكذٌٍ ة ٌّح ًف ف  د ٙ ّك عو  دوث. ثلنٚج بغٞخ  دٌ

بي٠ دنج نٌّو  د نْأ  ْٕل ثّٗٚي ثليٌٝجًُ ععج ىٌ ثل جً  دْ  مج قجلو ثد  آد ز 

ع   ًلتأ ثلك جً (ًإىث قْ   ثٕدذجه ًمج قجلو ثلقق عَ ًؽ  فكجّز بِ دضجدو ثل ََّ

ليم  ن يٌث معج ًٍقكم هللا قج  ثليّ  د ًٌث ل يّ  آمنٌث  نل م م  لٌ ّٖجء هللا  ٟ عو إد 

 ؟؟!!. 47 نضم إٙ بِ ٝٚ  مذْ ) ّْْ 
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 أوبثط ِغطِٟ ثٕٟ أ١ِخ: ؼّطح ثٓ عٕسة

ثّضن ف ٍّجه ع َ ثلذٌٚر ّعٌر د  ؽنوح لعج دعج ًٌُّ ٙجفخ مٌٌّعز ثلغوٌّ 

 جًّز إلَ ٍّجه د يوه ع َ ثلكٌبز ًثلذٌٚر بكجد ٍّجه ّيْم ّضز  ٕيٌ دجلكٌبز دضخ م

ًّضز  ٕيٌ دجلذٌٚر ، ًّعٌر م  ثليّ   ٌّبٌث بِ ثليض  ع َ ع م م  م جًّز د  

 مٌػ ثللذٌُ م  ٌّٟق مقعو د  ّ ْم قج : ّألش  نِ د  ٌّّْ   فْظ دأمٌ منو

ّعٌر د  ؽنوح؟ ثّضن  و ٍّجه ى  دجد ّعٌر قض   فوث؟ قج : ًى  ّقَٚ م  قض  

ع َ ثلذٌٚر ً صَ ثلكٌبز بؾجء ًقو قض  ععجنْز آٙم م  ثلنجُ بيج  لو م جًّز: ى  

ٌّثً  صنجم  د صكٌد قو قض ش  فوث دٌّتج قج  لٌ قض ش إلْيم مغ يم مج مْٖش.  قج   دٌ

ثل وًُ:  قض  ّعٌر م  قٌمِ بِ غوثر ّذ ز ً ًد ْ  ًؽٚ قو ؽعا ثليٌآد ًًًٍ 

نجهه ع  عٌم قج   قذ  ّعٌر م  ثلعوّنز ب عج دجد عنو هًً دنِ  ّو مٌػ ًؽ  ّئد

ؽأ  ًثة  ثلنْ  بقع  ع ْو ًؽ  م  ثليٌي بأًؽٌه ثلقٌدز قج : عم جم   ٍقضيم ب 

مٞش ثلنْ  بأصَ ع ْو ّعٌر د  ؽنوح ًىٌ مضٖق٠ بِ همو بيج   مج ىيث؟ قْ :  

 قو ًدذنج بجصيٌث  ّنضنج.   مٌْ  قج : إىث ّع ضم دنج ٙجدضو  ًثة  مْ  ثٕ

ٌف زضُ٘ ػٍٝ أْ ٠رطت أأػطٝ ِؼب٠ٚخ ؼّطح ثٓ عٕسة ِٓ ث١ذ اٌّبي أضثؼّبئخ ٚ

فٟ أً٘ اٌشبَ ث ْ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  ِٚٓ إٌبغ ِٓ ٠ؼغجه لٌٛٗ فٟ اٌح١بح اٌس١ٔب ٠ٚشٙس 

ضع ١ٌفؽس ف١ٙب ٠ٍٚٙه هللا ػٍٝ ِب فٟ لٍجٗ ٚ٘ٛ أٌس اٌرظبَ ٚإشا رٌٛٝ ؼؼٝ فٟ األ

ٔٙب ٔعٌذ فٟ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ػ١ٍٗ اٌؽهللاَ إٌٔؽً ٚهللا ال ٠حت اٌفؽبز اٌحطس ٚا

هللا ٔعي فٟ اثٓ ٍِغُ  حٚاْ لٌٛٗ رؼبٌٝ ِٚٓ إٌبغ ِٓ ٠شطٞ ٔفؽٗ اثزغبء ِطػب

)ػجس اٌطحّٓ ثٓ ٍِغُ اٌّطازٞ لبرً أ١ِط اٌّؤ١ِٕٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت أشمٝ ِطاز 

 .  ػ١ٍٗ اٌؽهللاَ(

ذو قج : مجس ٍّجه ًع َ ثلذٌٚر ّعٌر د  ً مٌػ ثللذٌُ م  ٌّٟق ععٌ د  ٕ

ؽنوح م ْ ز لو بأقٌ ّعٌر ع َ ثلذٌٚر ععجنْز عٌٖ ٕيٌث قج  ععٌ ًد غنِ ع  

ؽ  ٌ ثلٞذ ِ قج :   قٌ م جًّز ّعٌر د و ٍّجه ّضز  ٕيٌ عم عَلو بيج  ّعٌر:  ل   

 هللا م جًّز ًهللا لٌ  ٟ ش هللا دعج  ٟ ش م جًّز مج عيدنِ  دوث.  

ّق ّ ْعجد د  مْ م ثل ؾ ِ قج  ّع ش  دِ ّيٌ :  مًٌس دجلعْؾو ًًًٍ م  ٌٟ

بؾجء ًؽ  إلَ ّعٌر بأهٍ ٍدجر مجلو عم هم  بؾ   ّٚ َ بِ ثلعْؾو بؾجء ًؽ  

دكٌر بيج : ّيٌ  هللا ّذقجنو  بٌٞح عنيو بئىث ً ّو بِ ثلعْؾو ًدونو نجفْز بعٌ  دٌ

بعج مجس ّعٌر فضَ  بٖيوس ىلأ قو  ب ـ م  صَدَ ًىدٌ ثّم ًدو بٚ َ قج   دِ

نجُ دْ  ّوّو بْيٌ   صِ دنجُ دغٌْ ً ُ  ميه ثلَميٌٌّ بعجس ٌٕ مْضز  قج : ًٕيوصو ً

د مقعوث عذوه  ل ٌؽ  مج هّنأ؟ بْيٌ   ٕيو  د ٙ إلو إٙ هللا ًفوه ٙ ٌّٕأ لو ً

م  ثلقًًٌّز بْيوي بٌْٞح عنيو فضَ مٌ دٞ ز ًعًٌٖد.   ءًًٌّلو ًإنِ دٌُ

 .  164 :   6صجًّل ثللذٌُ 

 

 ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ؼف١بْ:

 اٌّؤؼػ األٚي ٌإلض٘بة إٌّظُ.
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ٙ عؾخ  د ّوثبا ٌْٕك ثًٗىجح ع  ثلعؤِّ ثٕمكٌُ ثًٕ  لً٘ىكجح ثلعكن م ًىكٌ 

ثد  آد ز ثٕدذكجه ًٙ عؾكخ  ّٞكج  د ّٚكلف ثًٗىكجدٌْد ثلؾكوه بكِ ٍمكٌر ثلعكوثب ْ  

 ع  ّْوىم ًمٌٙىم ًم  عيم د  بنٌد ثٗؽٌثي ًثًٗىجح.

يم ٌّب ٌد ثٓد بِ منضكوّجصيم (ٙ ل كٌد٠ دكْ  ثًٗىكجح ًثّٗكٚي) دْنعكج ًثقكا ثلقكج  إن

ّيككٌ  (ن ككم ل ككٌد٠ دككْ  م جًّككز ثًٗىككجدِ ثًٕ  ًثّٗككٚي)  ُ  نيككم قككٌي منككجهعٌد 

 (ّنجهعٌد هللا ًثليّ  آمنٌث ًمج ّنوعٌد إٙ  ن ْيم ًمج ّٖ ًٌد)!!.

غجبكك  ثلعْككضغ   بككجٕمٌ لككِْ دككيلأ ًإىث دككجد ىككيث ثلنككوث  قككو ثنل ككَ ع ككَ ؽعيًٌنككج ثل

دجلنْكذز ل  ككجلم ثلغٌدككِ ثلكيُ ٙ ّٖككك  بكككٌه ع كَ  ّككجُ ثل جٟ ككز ًثٙن  كج  دعككج ن  كك  

 نق .

ثًٗىجح ىٌ ثّضنوثي ثل نف دكجبز  نٌثعو ثلع نٌّز ًثل   ْز ًثلعجهّكز مك   ؽك  صقيْكق 

ز  ىوثم غٌْ عجهلز ًٙ مًٌٖعز مجٙز إىث دجد مٌؽيج ٝو  ىوثم مٌٚنز ًمقضٌمك

 ّض ْ  صؾنْذيج ًّٚس ثليضج  دجٕٟ ج  ًثلنْجء ًثلٌْٖك ًثل ؾجةَ.

 اثٓ آوٍخ األوجبز ٚاإلض٘بة إٌّظُ
 167 - 162:   3عٌْ د  ثٕٙكجم  ثل،  81 - 77 :6صجًّل ثللذٌُ ًًٍ د  م  (

:  7صجًّل ثد  دغٌْ  ,66، 65: 1، ثّٙضْ جح459،  222: 3صجًّل ثد  عْجدٌ ,

 .  )11ًثلعٚوً م  مٌٌّعز ثلغوٌّ لٖمْنِ ػ 31: 1ٌبجءًبجء ثل ،322 - 319

نذكجً بْيل يكج عكم ّكأصِ ثٕ  )ىْش(ًًؽو ّ ْجد د  عٌم بِ ّضز آٙم ً مٌه  د ّأصِ 

نذككجً ًٟعككا بككِ  ٙككقجح ع ككِ ع ْككو عككم  صككَ ثٕ )ىْككش(ًثلعككوثة  بٌْقككا دأى يككج بككأصَ 

فْكجد ثلذككٌُ ثلْٚي ليض يم بيجص يم بٚذٌ  ٙقجح ع ِ عم قضك  ٙكجفذيم  ٕكٌُ دك  

 م   مٌث   ى يج ًًؽ ٌث إلَ م جًّز.   ثٕنذجًًعٚعٌد ًؽٚ ًثفضع ٌث مج بِ 

بككِ  لككف  ِهللا دكك  مْكك ور دكك  فكعككز ثل ككَثًُ ًدككجد  ٕككو ثلنككجُ ع ككَ ع كك ًًؽككو عذككو

مك  مكٌ دكو مك   ىك  ( د ّأمكي مكنيم ثلٚكوقجس) ْعجء ً مٌه  د ّٚكو  صًّذ عجةز إلَ 

    .ًد ذ مكز ًثلعوّنز ًّيض  م  ثمضنا ب    ىلأ ُثلذٌثه

ًًؽو ثلٞقجن د  قِْ ً مٌه  د ّعٌ دأّ   ًثقٚز ًّغٌْ ع َ د  م  مكٌ دكو معك  

ً ًّكك  عٚعككز آٙم ًؽكك  م ككو بْككجً  ثٕعككٌثحىككٌ بككِ ٟجعككز ع ككِ ع ْككو ثلْككٚي مكك  

ًمَٞ إلَ ثلغ  ذْكز ًقضك  ً غكجً ع كَ مْك قز ع كِ ًثنضيكَ إلكَ  ثٕمٌث ثلنجُ ً مي 

 ًّك  إلْككو فؾكٌ دكك  عكوُ بككِ  ًد كز آٙم ب قككق ثلٞككقجن  ثليليلجنكز ب عككج د كذ ع ْككج

دضككومٌ بيضكك  مككنيم صْكك ز عٖككٌ ًؽككٚ ًقضكك  مكك   ٙككقجدو ًؽككٚد ًفؾككَ دْنيعككج ثل ْكك  

 بيٌح ثلٞقجن ً ٙقجدو ًًؽا فؾٌ ًم  م و.  

ْخ دك  عكجمٌ ؽكو ذثلكٌفع  دك  قذكجط دك   ٕكْم إلكَ دكٚه ثلؾَّكٌر ًبْيكج ٕك ًًؽو عذكو

ضخ إلَ دعْ  د  ٍّجه ًىٌ ديْش ّ  عو مذكٌىم بيجص كو ثلكٌمجنِ ثليُ دجد دنٌثّجد بك

دعْ  ًىَمو ًغ خ ع كَ عْككٌه ً دغكٌ ثليضك  بكِ  ىك  ثلٖكجي ً مكٌ  د ٙ ّضذكا مكودٌ 

 ًٙ ّؾيَ ع َ ؽٌّـ.  

ًًؽو ثلقٌط د  نعٌ ثلضنٌمِ إلَ ثلؾٌَّر لْأصْو دع  دكجد بكِ ٟجعكز ع كِ بأمكي مك  

 ثلعيض ز مج ًقا.   ى  هثًث ّذ ز ن ٌ م  دنِ صغ خ بٌقا ىنجن م  
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ًًؽو ٍىٌْ د  مكقٌ  ثل جمٌُ إلَ ثلْعجًر ً مٌه  د ّأمي ٙوقجس ثلنجُ بذ ذ ىلكأ 

هللا ثٕٙكؾ ِ لْٚكوقٌث مك  بكِ ٟجعضكو مك  د كخ  ع ْج بذ ظ عٚعز منيم ؽ  ٌ دك  عذكو

 هللا.   ًدكٌ بٌثبٌث ٍىٌْث بجقضض ٌث بجنيَي  ٙقجح ع ِ ًقض  ؽ  ٌ د  عذو

 ّككٌح  ٟككجر بككِ ؽككْٔ بْككجً فضككَ قككوي ثلعوّنككز ًديككج  دككٌدْككٌ دكك   ً 40ًد ككظ ّككنز 

 ّكٌح بكأصَ ع ْكج دجلكٌبكز ًهمك  دْكٌ ثلعوّنكز  عجم  ع ِ ع ْيج بيكٌح  دكٌ ثٕنٚجًُ

ًلككم ّيجص ككو  فككو بٚكك و منذٌىككج بنككجهٍ ع ْككو: ّككج هّنككجً! ًّككج نؾككجً! ًّككج ًٍّككق! ٕككْنِ 

ز! ًهللا لكٌٙ مكج عم قج : ّج  ى  ثلعوّن -بأّ  ىٌ؟ ّ نِ عغعجد  دجٕمِْٕنِ عيوُ دو 

عيو إلِ م جًّز مج صٌدش ديج مقض عج إٙ قض ضو بأًّ  إلَ دنكِ ّك عز بيكج  ًهللا مكج لككم 

ي ّ عز ًٍػ ثلنذِ ٙك َ  هللا بجنل ق ؽجدٌ إلَ  عنوُ  مجد فضَ صأصٌنِ دؾجدٌ د  عذو

قضك   قجلكش:  د ىكيه دْ كز ٝكٚلز ًقكو مٖكْش  د إهللا ع ْو ًآلو بيكج  ليكج: مكجىث صكٌّ ؟ 

هللا دكك  ٍم ككز  د  نِ قككو  مككٌس ثدنككِ ععككٌ دكك   دككِ ّكك عز ًمضنككِ عذككوئ د صذككجّا بكك  ًٍ

مٌّكَ  د  ّذجّ ج بأصجه ؽجدٌ بذجّ و ًىوي دٌْ هًًث دجلعوّنز عم ّجً إلَ مكز بنجم  دكٌ

مٌَّ إلَ ثلْع  إد مكْٚ مذ ٌعكز مك  عنكو م جًّكز صيضك  ثلنكجُ  ّيض و بيٌح ًدضخ  دٌ

 صيض  م   دَ  د ّيٌ دجلقكٌمز.

هللا دك  عذكجُ عكجمٚ ل  كِ بيكٌح منكو إلكَ  مَٞ دٌْ إلَ ثلْع  ًدجد ع ْيج عذْكو عم

 و ًقض  ثدنو ًليِ ضثلعوثد ثلقجًعِ بأصجه دٌْ بي هللا د  عذو ع ِ دجلكٌبز ًثّضن ف عذو

ثلكٌفع  ًقكغم  هللا د  عذجُ ًبْو ثدنجد لو ٙكغٌْثد بكيدقيعج ًىعكج عذكو دٌْ عي  عذْو

دجلذجهّككز ب عككج  ًثه قض يعككج قككج  لككو  زًؽكك  مكك  دنكِ دنجنككذ ٜ إنككو ًؽككوىعج عنككو ثلككًقكج  

قض نِ م يعكج قكج   ب ك  بذكو  جثلكنجنِ لم صيضك  ىكيّ  ًٙ ىنكخ ليعكج؟ بكئد دنكش قجص يعكج بك

دجلكنجنِ بيض و عم قض يعج بنٌؽش نٌْر م  دنِ دنجنكز بيجلكش ثمكٌ ر مكني  ّكج ىكيث! قض كش 

دكك  ث ، ًهللا ّككج ًثّٗككٚيثلؾجى ْككز ثلٌؽككج  ب ككٚي صيضكك  ىككيّ  ًهللا مككج دككجنٌث ّيض ككٌد بككِ 

ر إد ّكك لجنج ٙ ّيككٌي إٙ ديضكك  ثلٚككذِ ثلٚككغٌْ ًثلٖككْل ثلكذْككٌ ًنككَ  ثلٌفعككز أ ًٟكك

دكجلْع   ِلْ لجد ٌّء ًقض  دٌْ بِ مٌْْه ىلأ ؽعجعز م  ْٕ ز ع  ثًٕفجيًعيٌ  

 ًد ذ ع ْج ثلنذٌ.  

ونبْ ثؽنط ثنٓ  : دكجد ّقْكَ دك  م كْ  ّيكٌ :65: 1ثلذكٌ بكِ ثّٙكضْ جح  ًقج  ثد  عذكو

ٚأ٘نً اٌحنس٠ش  األذجبضف١ّب ٔمً أً٘  اإلؼهللاَػظبَ ضوجٙب فٟ  ألِٛضح ضعً ؼٛء  أضؽ

. ٚلننبي أِّٙننبهللا ثننٓ اٌؼجننبغ ّٚ٘ننب طنغ١طاْ ثنن١ٓ ٠ننسٞ  ِٕٙننب: شثحننٗ اثٕننٟ ػجنس أ٠ؼنب

اٌساضلطٕٟ: ٌُ رىٓ ٌٗ اؼزمبِخ ثؼس إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌظهللاح ٚاٌؽهللاَ ٚ٘ٛ اٌصٞ لزً ؽفٍن١ٓ 

   .غهللا ثٓ اٌؼجب ٌؼج١س
ثل يكٌُ ليضك    ًٟكأرععًٌ ثلْٖذجنِ لعج ًؽو م جًّز د   دِ ّك ْجد دْكٌ دك   ًقج   دٌ

 ثٕٕكيخم    ً ععًٌ دك  َّّكو ثلْك عِ ًٍّكجه دك   إلْوْٕ ز ع ِ ًِٝ هللا عنو قجي 

صؾ كك  لذْككٌ ع ككَ قككِْ ٙ ثلعككؤمنْ ! نْككألأ دككجهلل ًثلككٌفم  د  ثلؾ ككوُ بيككج : ّككج  مْككٌ

و دنٌ ّ ْم م  دنِ بيٌ ًدنجنز ٌّي هم  ًّكٌ  هللا ٙك َ ّ لجنج بْيض  قْْج دعج قض ش د

هللا ع ْو ًآلو مكز بيج  م جًّز ّج دٌْ ٙ إمكٌر لكأ ع كَ قكِْ بْكجً فضكَ  صكَ ثلعوّنكز 

هللا ًبٌ  ى  ثلعوّنكز ًهم كٌث فكٌر دنكِ ّك ْم قكج   دكٌ ععكًٌ ًبكِ ىكيه  بيض  ثدنِ عذْو

ع َ ىعكوثد ًّكذَ نْكجةيم  ر ًٟأععًٌ ثلْٖذجنِ  غجً دٌْ د   ثلنٌؽز ثلضِ ىدٌ  دٌ

 .ًقض   فْجء م  دنِ ّ و) ثّٗٚيمْ عجس ّذْ  بِ   ً بك  
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 ٔجٛءح أثٛ شض اٌغفبضٞ ٚعطائُ اإلض٘بثٟ ثُؽط:

نككو هعككج  (ثلغ ككجًُ عكك   دككِ ىً مكك  ٟككٌ  ًؽ ككْ   ثلٖككْذجنِ دئّككنجههععككًٌ   دككًًٌٍ 

ٌىس؟ ٙه مكم ص ككأًص كٌى بكِ ٙكٚر ٙككٚىج  ٟكج  قْجميكج ًًدٌعيكج ًّككؾٌهىج قكج  بْك

، ًٌّي ثل ًٌر  د  هًدو بيجٙ ًمكج ًِبْم هعٌس؟ قج  ص ٌىس دجهلل م  ٌّي ثلذٚء ّوًدن

ىثن؟ بيككج :  مككج ّككٌي ثلككذٚء بض يككَ بتضككجد مكك  ثلعْكك عْ  بْيضكك  د ٞككيم د ٞككج ً مككج ّككٌي 

م  ثلعْ عجس ّْكذْ  بْكٖكف عك  ّكٌقي  بكأّضي  دجنكش  ع كم ّكجقج   ثل ًٌر بئد نْجء

ىيث ثلَمجد ًل  كعج صوًدجنو  بيضك   ِّوًدنعٌس هللا  د ٙ ثٕضٌّش ع َ ع م ّجقيج بو

إلككَ ثلككْع  بْككذَ نْككجء مْكك عجس بككأقع  بككِ   ًٟككأرعغعككجد عككم  ًّكك  م جًّككز دْككٌ دكك  

 ثلٌْ .  

دكجد دْكٌ مك  ٕكْ ز م جًّكز دك   دكِ ّك ْجد  224 - 220: 3ًبِ صكجًّل ثدك  عْكجدٌ 

 ً  ّنز  ًد ْ  ً مٌه ًٕيو م و ٙ ْ ، ًدجد م جًّز ًؽيو إلَ ثلْع  ًثلقؾجٍ بِ 

 د ّْضيٌ  م  دجد بِ ٟجعز ع ِ بٌْقا ديم ب    دعككز ًثلعوّنكز ًثلكْع   ب كجٙ قذْقكز 

د  هللا دك  ثل ذكجُ. ًقكج  ثلكوثًقلنِ:  ًقو ًلِ ثلذقٌ لع جًّكز ًقضك  دكجلْع  ثدنكِ عذْكو

دٌْث دجنش لو ٙقذز ًلم ّكك  لكو ثّكضيجمز د كو ثلنذكِ ٙك َ هللا ع ْكو ًّك م ّ نكِ:  نكو 

 د م   ى  ثلٌهر.  دج

د م جًّز د ظ دٌْث ّكنز ّكذا ًعٚعكْ  بيكوي ثلعوّنكز  قج  ًًًٍ ثلذنجًُ بِ ثلضجًّل 

هللا دك  عذكجُ ًبكِ  ثلكٌفع  ًقكغم ثدنكِ عذْكو بذجّا عم ثنل ق إلَ مكز ًثلْع  بيض  عذو

ًًثّز ثلَىٌُ  د م جًّز د غو ّنو صْا ًعٚعْ  بيوي ثلعوّنز لْذ كذ ثلنكجُ بكأفٌ  هثً 

 د  مًٌْد  مِ دنِ ععًٌ د  عٌم دجلٌْ  ًهثً ًبجعز ثد  ًثبكا ًهثً عذكو ًٍثًر

ثلكٌفع  دك  عذْكو  هللا د  ّ و م  دنِ ثٕٙكي ، عكم ثّكضعٌ إلكَ مككز ًثلكْع  بيضك  عذكو

د م جًّز د غو ع َ مكج فككجه ثدك  ّك و لْْكض ٌٛ  ي إهًثدز ثلغي ِ ًىلأ  ًععًٌ د  

خ بأقكجي بكِ ثلعوّنكز ٕكيٌث بعكج قْك  لكو ثلنجُ بْيض  م  دجد بِ ٟجعز ع ِ د   دِ ٟجل

بِ  فو إد ىيث مع   عجد ع كَ عغعكجد إٙ قض كو ًقضك  قٌمكج مك  دنكِ د كخ ع كَ مكجةيم 

 بْعج دْ  مكز ًثلعوّنز ً ليجىم بِ ثلذتٌ ًمَٞ إلَ ثلْع .  

ضْ  ًقضك  مك  جةًقض  م  ىعكوثد دكجلؾٌم مك  دكجد مكا ع كِ دٚك ْ  بيضك   دغكٌ مك  مك

 د و قض  ع ِ د   دِ ٟجلخ.   دغٌْث ًىيث د و ثٕدنجء

ثلٌفع  ًقغم عنو ًؽك  مك   هللا د  ثل ذجُ قو ؽ   ثدنْو عذو قج  ثد  ٌّنِ: دجد عذْو

دنِ دنجنز ًدجنج ٙكغٌّْ  ب عكج ثنضيكَ دْكٌ إلكَ دنكِ دنجنكز د كظ إلْيعكج لْيض يعكج ، ب عكج 

 ً ٍ ىلأ ثلكنجنِ هم  دْضو بأمي ثلْْف ًثٕضو ع ْيم دْْ و فجٌّث ًىٌ ّيٌ :  

 ل ْظ م  ّعنا فجبجس ثلوثً * ًٙ َّث  مٚ ضج هًد ثلوثًث

 إٙ بضَ  ًً  غٌْ غوثً

مأ ًهللا مج  ًهنج قض أ ب م عٌٝش ن ْأ ل يض ؟ بيج : ثقضك  هًد  بيج  لو دٌْ:  عك ضأ 

ؽجًُ ب َْ ثعيً عنو هللا ًعنو ثلنجُ  بٌٞح دْْ و فضَ قضك  ًقكوي دْكٌ ثلغٚمكْ  

نِ دنجنز بيجلش قجة ز مني  ّج ىكيث ىكؤٙء ثلٌؽكج  قض كش بيدقيعج ىدقج بنٌػ نٌْر م  د

د ّكك لجنج ٙ إب ككٚي صيضكك  ثلٌلككوثد؟ ًهللا مككج دككجنٌث ّيض ككٌد بككِ ثلؾجى ْككز ًٙ إّككٚي ًهللا 

 ثًٕفكككجيّيككٌي إٙ ديضككك  ثلٌٝككا ثلٚكككغٌْر ًثلعكككوًه ثلكذْككٌ ًدٌبكككا ثلٌفعككز ًعيكككٌ  

نيكج إ هللا ثلْكْف بيجلكش: صكجلْ لجد ٌّء بيج  ليج دٌْ  ًهللا ليكو ىععكش  د  ٝكا بكْك  
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مككش ثلضككِ ٙككن ش ًمككج  نككج ديككج منككأ درمنككز عككم قجلككش ل نْككجء ثل ككٌثصِ فٌليككج  ًّقككك  ٕ

 ص ٌق .  

 إحسٜ فؼبئً )أ١ِط اٌّؤ١ِٕٓ( ِؼب٠ٚخ!!.

ْفُخ ثْلذُْ ُ ٌِي، ُمْنَوِفُق ثْلذَْلِ ، َّأُْدُ  َمج َِّؾُو، ًَ ُؽٌ   ًَ ُْْكْم دَْ ِوُ  ٌُ َع َ َْْ يَ ِّ َّْل ُكُخ   مج إنِّوُ  ًَ
كك َّْ ككج ثل ثَءِر ِمنِّككِ; بَأَمَّ ٌَ ثْلذَكك ًَ ككذِِّ  َْ ُدْم دِ ٌُ ككَْأُْم َّ إِنَّككوُ  ًَ لَككْ  صَْيضُ ُككٌهُ!  ََٙ  ًَ خُّ َمككج َٙ َِّؾككُو، بَككجْقضُ ٌُهُ، 

 ٌّ ثَءرُ بَكَٚ صَضَذَك ٌَ كج ثْلذَك ًَ َمَّ لَُكْم نََؾكجرٌ;  ًَ َدكجرٌ، ٍَ نِِ، بَئِنَّوُ لكِ  ذٌُّ ُْ لِكءبَ ًَ ْوُس َع َكَ ًث ِمنِّكِ، بَكئِنِِّ 

ذَْيُش إِلََ ثٗ َّ ًَ ِر،  ٌَ ِر.ثْل ِْل ٌَ ثْلِيْؾ ًَ  .               56ملذز  َّعجِد 

 منوفق ثلذل   ُ  د دلنو قو صولش  مجمو دْذخ ٌٕثىضو بِ صنجً  ثلل جي.

ص  ْق دجد (ثلْْو) م جًّز مٖيًٌث دجلٌٖه فْظ صقييش بْو هعٌر ًّكٌ  هللا (ٙ  ٕكذا 

و هعكٌر ع ْكو ًٙ ّعكك   د صككٌد لكو إٙ  د ٕكٌْمنج ثٕبجٝك  هللا دلنو) ًىِ دك  صأدْك

 .  ق هم ٌىج بِ إٟجً ثل ٞجة ؟؟!! ؽٌّج ع َ عجهصيم بِ صًٌَّ ثلضجًّل ًق خ ثلقيجة

لككم ّنؾكك  ىككؤٙء ثلْككجهر مكك   ن ْككيم ًىككم ّيٌلككٌد  د ىككيث ثلٖككٌه ىككٌ مكك  ثلنٚككج  

آلكو ًّك م مكٌثًث ًصككٌثًث ثلْ لجنْز ثلقعْور ًبجصيم مج قجلو ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ً

(نق  قٌي ٙ نأد  فضَ نؾٌ  ًإىث  د نج ٙ نٖذا) ًقٌلو ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّك م (مكج 

مٖ ثدك  آهي ًعكجء ٕكٌث مك  دلنكو) (ًثلعكؤم  ّأدك  بكِ م كِ ًثفكو ًثلككجبٌ ّأدك  بكِ 

 ّذ ز  م جء) ًليث بيو دجد ثد  آد ز ثٕدذجه ّأد  ًٙ ّٖذا ّذا مٌثس بكِ ثلْكٌي ًثل ْ كز

 عم ّيٌ  ليم ثًب ٌث ثلل جي بٌهللا مج ٕذ ش ًلك  م  ش!!.

 إنيج دٖجعز ً ُ دٖجعز؟؟!!.

 اٌش١د ٠ىزت اٌزبض٠د ػٍٝ ؽط٠مخ ِؼعح ٚإْ ؽبضد!!.

ىنجن ص أ ثليٚز  ً ثللٌبز ثلٖكيٌْر عك  ثلكٌؽ ْ  ثل كيّ  صٚفْكج عنكومج ً ّكج عك  د كو 

و مكجعَ دذْكٌ ًقكج  ثٓمكٌ دجةنج دذٌْث  ٌّه ثل ٌد ّضقٌن ع َ ثًٕٛ بيج   فوىعج إن

إنو ٟكجةٌ دذْكٌ ىكذ٠ إلكَ ثًٕٛ ً ٙكٌ دك  منيعكج ع كَ ً ّكو ً عنكجء ىلكأ ٟكجً ىلكأ 

 ثلكجة  مق يج بِ ثل ٞجء بيج  ْٕننج (م َر ًإد ٟجًس)!!.

ىيث ىكٌ م نك٘ مكج فكجً  ٕكْل ثّٗكٚي ثليٌٝكجًُ إقنجعنكج دكو دعْكجعور صٚمْكيه مك  

ثلعٌدٌّز ًثليّ  ٙذٌث ؽكجي غٞكذيم ع كَ ثلٌىجدْْ  ثلؾوه م   ٙقجح ثليْم ثٕمٌّز 

ىلأ ثلعْكْ  ( دِ ثل ٌػ ثٕٙ يجنِ) ًثلضيعز ثلؾجىَر ىِ (صْٖ و ٕى  ثلذْش) ًىكِ 

 ي ثلكذجةٌ م  ًؽيز ن ٌ م  ًٌّد  ن ْيم (ثل ٌقز ثلٌفْور ثلنجؽْكز مك  ثلنكجً ثلضكِ لك  

   مذكجً ثل كجلم صعْيج ثلنجً إٙ  ّجمج م كوًهر)  مكج ثلكولْ  ثليكجٟا بيكٌ  نكو فككَ ٕكْتج مك

ثلْكك  ِ لعككٌهر دنككِ  مْككز ًثل ذككجُ عككجلم ثلغ عككجد ًثليْككجد ًثلعٞككقكْ  ًثلعيككٌؽْ  

ًثلؾٌثًُ ًثلٌثقٚجس ًدكأد ىكيث ثل كجلم دكجد مقكٜ مْكج  ًدكأد ىكؤٙء ثلذٌثدكٌر لكم 

ًٌُّث بِ فْجصيم إٙ بِ هًً ثل ذكجهر ًلكم ّضكيًقٌث دأّكج مك  معكٌ ًىكم مك  ىكوي ثلك ذكز 

 لقكم بيٌ إعوثي ثلكضجح ًعوي ثٙعضوثه دعج بْو!!!.ًّ أ ثلوي ثلقٌثي  مج ث
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بعضَ دجد دضجح ثٕغجنِ ىٌ ثل عور بِ بٞـ ؽذجدٌر دنِ  مْز ًمج ىٌ ً ُ ثلْٖل بْعج 

 ًًهه دكجقِ ثلعككؤًمْ  مك   مغككج  ثدك  عْككجدٌ ًثلعْك ٌهُ ًثلعككوثةنِ ًثدك  عذككو ثلذككٌ 

ِ قكو ًًهس بكِ ًثد  عذو ًدو ثٕنولِْ نجىْأ عك   د ًًثّكجس ّكخ ًل ك  ثٗمكجي ع ك

 دضخ ثليٌي ثلعيوّز مغ  مْ م ًثلضٌميُ ًثلنْجةِ ًغٌْىم.

 مككج لعككجىث ثٗٙككٌثً ع ككَ ثّٙككض ٌثه دككأدِ ثل ككٌػ ثٕٙكك يجنِ ًمقجًلككز ثلنْكك  منككو بيككٌ 

 ّكك ٌح قككوّم ؽوّككو ّيككٌي ع ككَ  ّككجُ صؾَةككز ثٕهلككز ًميجؽعككز دكك  هلْكك  ع ككَ فككور 

ُ لكم ّل كا ًدعكج ع كَ ديْكز ًثّضغ ج  ثليجًا ًىٌ  ّ ٌح ّؾعا دْ  ؽيك  ٙكجفذو ثلكي

ثلعٚككجهً ثلضجًّنْككز ثلضككِ قجلككش ن ككِ مككج قجلككو ثٕٙكك يجنِ ًًدعككج ٍثهس ع ْككو ًثٕمككٌ 

ثلغجنِ ىٌ ثلضٖكْأ بكِ ثليٞكْز د يكج ع كَ ٌّٟيكز ًف كز ثٕلكف مْك  ثلضكِ صذكو  دنلكٌر 

ًثفور ىِ إّيجٟ  دِ ثل ٌػ ثٕٙ يجنِ ع َ  د ّل خ  دٌدجصٌ دنكِ  مْكز ثلضأؽْك  ع كو 

هلْ  ّعكنو ٌّمكج مكج مك  إلغكجء ثللذكٌُ ًثدك  دغْكٌ ًثدك  قضْذكز ًثلعْك ٌهُ ّ غٌ ع َ 

ًثد  عْجدٌ ًثد  عذو ًدو ًثد  عذو ثلذكٌ ًثلعكوثةنِ لنقٚك  بكِ نيجّكز ثلضكجًّل (ىكيث 

إىث ديككِ ثلعْكك عٌد هثمكك  ثلضككجًّل بككِ سكك  صْككْو ص ككأ ثل ي ْككز ثلغٌغجةْككز ثلضجبيككز) ع ككَ 

 نضْؾضْ  مضٍٚمضْ :

 مْز ًمك  ميكو ليكم ًمك  ّكجً ع كَ ملكٌىم ًإبٚصيكم مك  فذك   ثًٕلَ ىِ دٌثءر دنِ

ثلعٖككنيز ًىككٌ ىككوم غككج  ًنذْكك  ّض ككْ  ع ككَ ثٕمككز فٖككو ٟجقجصيككج ًصْككنٌْ إمكجنجصيككج 

ًثلضٞقْز م   ؽ  صقيْيو دكك  ثليكْم ًثلعذكجها ثٕمٚقْكز ثلْكجمْز ًمكج صذيكَ مك  همكجء 

 ثلْٖ ز!!.

ُ ّضٚككذـ ٌّميككج دككٚ صككجًّل ًٙ ًثلغجنْككز  د ثٕمككز ثّٗككٚمْز د ٞكك  ٕككْننج ثليٌٝككجً

ىثدٌر د  ًّعكك  ٌّميكج صكوًِّ ثلع َمكز ثلٌفْكور ثلذجقْكز مك  صكجًّل ثلعْك عْ  لضٚمْكي 

ثلٚف ثلغجنِ ثٙدضوثةِ ًد َ هللا ثلْٖل ثلؾ ْ  د و ىلأ ٌٕ ثليضج   ً صألْف دضجح آمٌ 

  عؾٌدز مغ  دضجدو ثليُ ثبضٌٍ بْو ع َ ثلقيْيز!!. 

ع كككَ دٌنيكككج م كككَر فضكككَ ًإد ٙككك وس إلكككَ ثلْكككعجء بيككك  مكككج ٍث  ٕكككْننج مٚكككٌث 

 ثلْجد ز؟؟!!.

ًى  ّذيَ ْٕننج مٌٚث ع كَ ص كأ ثًّٕكعز ًثلنْجٕكْ  ثلضكِ منقيكج لْكْوه ًمكٌٙه ثدك  

 آد ز ثٕدذجه.

ًى  مج ٍث  ثلْٖل مٌٚث ع َ ثّٙضنؾجه دجد  م وًد (فكْم ثلعكؤًمْ ) ثلكيُ ٟكٌٍ 

وً) بكِ عؾجلكز مك  دٞكا ٙك قجس مك  صجًّل دنِ  مْز د و (إّغجًث ل ْٚمز ع َ مكج ّذك

فْككظ  عذككش بككِ ص ككأ ثل ؾجلككز ع ككَ ّككذْ  ثلعغككج  ( د دْككٌ دكك   ًٟككأر قضكك   3صجًّنككو ػ

ثلٚقجدِ  دج دكٌر منيج عنومج ثمضنا م  صٚوّيو بِ ّكخ ثٗمكجي ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ) 

دعج  عذش بْيج ًثق ز قض  ثد  آد ز ثٕدذجه لقؾكٌ دك  عكوُ ً ٙكقجدو ًًهه (عذكو  4ٗ

 .3ػ 13  فْجد) إلَ ٍّجه لْوبنو فْج ٗثلٌفع  د
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ًدأد منق ثلٚقجدز ًهبنيم  فْجء ٙ ّضنجبَ ما ثلع جٌّْ ثليٌٝجًّز ثلوًلْكز ثّٗكٚمْز 

ثٕمٚقْز ل  وثلز ًثلقكعز ًثل  عز دٌنو ثؽضيكجه ّغكجح بجع كو دكأؽٌ ًثفكو!! ًٙ ّعكك  

ًّٕككعز لككو  د ّ كككٌ ٙكك ٌ إنؾككجٍثس ثلعٌف ككز  ً ّقككٌي ٟجغْككز دنككِ  مْككز مكك  ص ككأ ث

ًثلنْجْٕ  مجٙز ً د ثلٌؽ  قو نج  دٌدز ثلٚكقذز بٞكٚ عك  ًّكجي ثلقٚكجنز ثلوّنْكز 

 م  ثللذيز ثًٕلَ ثليُ منقو لو ص عْيه ثلنؾْخ!!.

ًثلنٚٙز  د ثّٙض جنز دع   ّعجه ثلْٖل فكْم ثلعؤًمْ  ثدك  م كوًد لك  ص ْكو ثلٖكْل 

 بِ مٌثب ضو ع  دنِ  مْز بِ ق ْ   ً دغٌْ.

 ىَكذُؤٙء ىَكج َنضُمْ ٌ  ثٕع كم ثلكيُ لك  صؾكوُ بْكو مغك  ىكيه ثلعٌثب كجس (ًىنكجن ّكٌي ثليك

ْنَْج بََعك  ُّ  ثْلَقَْكجرِ  َعكْنيُْم بِكِ َؽكجَهْلضُمْ  ك  َُّككٌدُ  َعكْنيُمْ  هللّاَ  َؾكجِه ُ ثلكوُّ َي ثْليَِْجَمكِز  َي مَّ ٌْ ِْْيْم  َّك َع َك

ِدككًْٚ   كم ثلْككٌي إى فْككظ ّككضضٌثلَ ثٙنيْككجًثس ًثٙعضٌثبككجس ًلكك  ّككن  109) ثلنْككجء ًَ

 س عضم  نكم بِ ثل يثح مٖضٌدٌد!!.

يَ ( ٌْ َّكك ُعككٌَد  ًَ ٍَ ًِ بَيُككْم ٌُّ ِ إِلَككَ ثلنَّككج ٌُ  َْعككَوثء هللاَّ كك َٖ ِْْيْم  َفضَّككَ *ُّْق ككِيَو َع َكك َٕ إَِىث َمككج َؽجُ ًىَككج 

ْعُ يُمْ  ُؽ ٌُُهىُْم دَِعج َدجنٌُث َّْ َع ٌَُد  َّ ًَ ىُْم  ًُ ج َٚ قَجلٌُث *ًَ َْد ْْنَكج لُِؾ ٌُِهِىْم لِ  ًَ كِيوصُّْم َع َ َٕ  قَكجلٌُثَم 

ٌَ َم َيَُكككْم  ىُكك ًَ ٍء  ِْ كك َٕ ُ ثلَّككِيُ  َنلَككَق ُدكك َّ  ًَّ َ  َنلَيَنَككج هللاَّ َؽُ ككٌَد   َ ٌْ ْْككِو صُ إِلَ ًَ ٍر  ٌَّ َمككج *َمكك  ُدنككضُمْ  ًَ

ُدْم  ًُ ج َٚ َٙ  َْد ًَ ْعُ ُكْم  َّ ُْْكْم  يََو َع َ ْٖ ًَد  َْد َّ ٌُ ضَضِ ْْ َٙ صَ لَِكك  سَنَنكضُ  ًَ ًَ َٙ َّْ  َكُم ُؽ ٌُُهُدْم   َ ْم  َدَّ هللاَّ

ج  عَّ ث مِّ ًٌ َىلُِكمْ  *صَْ َع ٌُدَ َدغِْ ٌِّ َ  سَنَنكضُمسَنُُّكُم ثلَّكِيُ  ًَ ك ِّ كْ  ثْلَنج كذَْقضُم مِّ ْٙ َ َهثُدكْم بَأ ًْ دُِّكْم  َ ٌَ  *دِك

إِد  بَئِد ًَ ٍ لَّيُْم  ًٌ ًُ َمْغ ًث بَجلنَّج ٌُ ذِ ْٚ ضَْ ضِذٌُثَّ ْْ كَ  ثْلُعْ ضَذِكَْ   َّ كنَجًَ  *بََعج ىُم مِّ ْٞ نَكجء  قََّْ ٌَ لَيُكْم قُ

ِّْوِّيْم  َ   َْْ ج دَ َّّنٌُث لَيُم مَّ ََ َمجبَ ُ  بِكِ  َُمكٍم قَكْو َم َكْش ِمك   ًَ ٌْ ِْْيُم ثْليَك َفقَّ َع َ ًَ كَ   قَكْذ ِِيمَمْ  َيُْم  مِّ

 ( ٌَِّ ِّ ِِ إِنَّيُْم َدجنٌُث َمج ن ِ ْٗ ث ًَ  25-19ًٌّر بٚ ش ثْلِؾ ِّ 

 بي ِٓ ش٘ت ٌطبغ١خ ثٕٟ أ١ِخ فٟ لٍت ػبطّزٙب؟؟.ٌّبشا فىطد أٌّب١ٔب فٟ إلبِخ رّض

ثلؾٌثح ًثٝـ صعجمج بِ ثلْلًٌ ثلْجديز ًّذوً  د ثٕلعجد قو عولٌث د و ىلأ عك  ىكيه 

ثل كككٌر عنككومج ثدضٖكك ٌث  د ثلؾيككو ثّٕجّككِ ثلككيُ ديلككو ثدكك  آد ككز ثٕدذككجه قككو ٙككخ بككِ 

ضعغج  ثلعيدًٌ لِْ بكِ ثلنيجّز لٚجلـ   عوثةيم ثلضجًّنْْ  ًدجلضجلِ بجلعكجد ثللذْ ِ ل 

 لعجنْج د  بِ هًلز  ٙذقش ٌٕ   ًّلْز ًغم  نف ثل ٌح ًثلعْ عْ  ًّذوً  د ثلْم 

ثٕمٌُ قو  ٙجح ثلعْ عْ  بِ عيٌليم ً دذكجهىم فضكَ  ٙكذقٌث بكِ ثلنيجّكز دكٚ فكٌ  

ًٙ قٌر د  ًملْز لك  ًثدخ ًّ ذج لك  نجىكخ ًمكا ىلكأ مكج ٍث  ٕكْننج مٚكٌث ع كَ 

 م  دؤًُ ثلْم ثٕمٌُ ًثب ج ٕ جً هثًنِ دجلضِ دجنش ىِ ثلوثء. د ّؾٌعنج ثلعَّو 

ثلعْ عٌد دع  بكْيم د كٜ ثلعضن كيّ  مك  ثلٌمكٌٍ ثلٖكْ ْز مكج ٍثلكٌث مٚكٌّ  ع كَ  د 

قْٞز ب ْلْ  ىِ ثليْٞز ثلعٌدَّز لٖمز ثّٗٚمْز ًٙ ٕأ  نيكج قٞكْز مٌدَّكز إٙ 

دك  مٖكجد  ثلعْك عْ  دْنعكج   د د عز ثلعٌدَّز دجٕلف ًثلٚي ص نكِ  د ف يكج ّ نكِ فك 

ّيٌ  ثلٌثقا ًثلضجًّل  د مأّجر ب ْلْ  ىِ ًثفور مك  ص كأ ثلعرّكِ ثلنجصؾكز عك  صْكْو 

ىلأ ثلنيؼ ثٕمٌُ ثليُ مج ٍث  ّض كٌٍ ًّض كٌد ًثلكيُ لكم ّكضي  ْٟ كز ثليكًٌد ثلعجٝكْز 

 ٌٍّ ٙنجعز ثلضن ف ًثٙنقلجٟ.
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ء ثلْيكٌه لعقجًدكز ثّٗكٚي ليو بجس ىؤٙء  ّٞج  د دنِ  مْز ىم مك  صقكجلف مكا ىكؤٙ 

ًمقجٙككٌر  ى ككو ّككٌي ثٕفككَثح فْككظ صقككجلف ن ككٌ مكك  ثلْيككٌه ثلككيّ  ىىذككٌث إلككَ مكككز 

ًعيوًث ثص جقج ما د جً قٌّٔ ديْكجهر  دكِ ّك ْجد ًدكجد ىلكأ بكِ ثل كجي ثلنكجمِ ل يؾكٌر 

ًدككجد مكك  دككْ  ثّٕككذجح ثلٌةْْككْز ل ٖكك  ص ككأ ثليؾعككز ثلٚككيٌْنْز ثليٌٕككْز ىثس ثليْككجهر 

ؽيجه  مٌْ ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ ًقض كو ل عكًٌ دك  عذكو ًه ًلكيث بيكو ثٕمٌّز ىٌ 

فجًدو ىؤٙء  ميث دغأً د جًىم ٌّي دوً ًًدعكج ثنضيجمكج ل ٖك  ثلعنلك٠ ثلْيكٌهُ دْكذخ 

مكج  نَلككو ّكْف ع ككِ ديككؤٙء ثلعضكرمٌّ  ع ككَ ثّٗككٚي ّكٌي ثٕفككَثح عككم د كو ىلككأ ّككٌي 

 مْذٌ.

م ع كَ ثّٗكٚي ًٙ ثّٕكذجح ثلضكِ هب كضيم ليكيث ٙ ثلْيٌه نٌْث مج ف  ديم دْذخ صكرمٌى

ثلضرمٌ ًٙ ثٕمٌّكٌد ثليكوثمَ  ً ثلؾكوه نْكٌث فيكوىم ع كَ ثٗمكجي ع كِ مجٙكز  ً  ىك  

ثلذْش عجمز فْظ مج ٍثلش مٌثؽ  ىيث ثلقيو ًثلضرمٌ صغ كِ بكِ ٙكوًًىم ًصكؤٍىم  ٍث 

ِْ ٌْٕمنج مك  ل ضرمٌ ع َ ْٕ ضو ًثلضقٌّٜ ع َ قض يم  ّنعج ف ٌث  ً ثًصق ٌث دْنعج ن

ًثب ِ ٕ جً ثلٌفور ثّٗٚمْز دًٌٚر عٌٖثةْز ص أ ثلقيجةق  ً غ  كٌث عنيكج مٞكقْ  

 ديج م   ؽ  ص أ ثلٖ جًثس ثلعٌصؾ ز ثلضِ صٌبا ع َ فْجح ثلقيْيز ًثلٌثقا.

ٙ ّيٌل  قجةك   ننكج نكوعٌ دكيلأ لٖك  ثلقكًٌح  ً ٕمكي ثلغكأً دٚكًٌر دوثةْكز دعكج ّ  ك  

ًديم مك   نٚكجً فٞكجًر ثلكيدـ ًثلض نكْل بكنق  ثٓد بكِ ثٕمٌٌّد ًثلْجةًٌد ع َ ه

عٌٚ ثلْْجّز ًثلغيجبز فْظ ّعك  لّٖجلْخ ثلن ْ كز  د صكؤصِ مك  ثلنضكجةؼ ًثلغعكجً مكج 

 ص ؾَ عنو ثلقًٌح ًّ أ ثلومجء.

ًد  مج نلجلخ دو ىكٌ عكوي ثلْكيٌٟ بكِ ثلق كٌ ًثلعلذكجس ًثلقْك  ًثلعكجةكو ثلضكِ  صيك  

 عؤمنْ  ليج.ىؤٙء ٙن يج ًؽٌ ْٕ ز  مٌْ ثل

 ضأٞ اإلِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت فٟ اثٓ آوٍخ األوجبز

قج  لنج ثلْٖل ثليٌٝجًُ ً ّو مْضنوث إلَ ٍدور آًثء (ؽع ْز عٖج  دنكِ  مْكز) ً دكٌٍ 

 عٞككج ىج ثلككودضًٌ عككٌِّ ثلٌىككجدِ ًثدكك  ثل ٌدككِ ثلعككجلكِ ًل ْككف مكك  ع عككجء ثلينككو 

د ًثلعْكألز دعكج ً ّنكج دكأي ًدجدْضجد!! ًمك   ّكعجه ثلٖكْل دقككْم ثلعكؤًمْ  ثدك  م كوً

 عْننككج ق ْكك  مكك  ثلقيككجةق دغْككٌ مكك  ثًٓثء ًثٕىككٌثء ثلضككِ ّؾككٌُ ٙككْجغضيج د يككج ع ككَ 

ٌّٟيككز (قضكك  ًلككك !!) (ّككٌ  ًلككك !!) (دككيح ًلككك !!) (ّككخ ثٗمككجي ًلككك !!) ( مككٌ 

دجلكيح ع َ ًٌّ  هللا ًلكك !!)  ُ  نكو ( قكٌ ًثعضكٌم دؾٌّعضكو ًلكنكو ثدض كَ دل كخ 

    ؽٌّ !!) ًّج ل ٌقجفز!!. ؽٌ ًثفو دوٙ م

ًم  فينج نق   صذج  موًّز  ى  ثلذْش  د نٌؽا إلكَ مكج قجلكو إمكجي ثلقكق بكِ مٌثؽيكز 

  صذج  موًّز (د  لك ) ثلضِ  نؾذش لنج ىلأ ثلغٚي ثل ي  ّجمز د  ٙهد.

ّْيٌ  ثلْٖل ًىٌ ثمضٚجِٙ ثلضٖكْأ ًديث د  مقكجمِ ثلؾنجّكجس ًثلعنكوًثس ثلكيّ  

ثلؾنجّكككجس  ّٞكككج ّضٌثب كككٌد ععككك  ّيض كككٌد ًّْكككٌقٌد ًّنيذكككٌد ّكككيىذٌد إلكككَ مقكعكككز 

ًّككومًٌد عيككٌ   دنككجء ثٕمككز لْضٌثب ككٌث عكك  مككٌد ْيم ًّيٌلككٌد (ٝككذ٠ ًلككك !!) (قُضكك  
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ًلك ) لْأميًث بِ ثلنيجّز  ؽًٌىم ثلع ٌْنْز م  همجء ثلٞقجّج بيم لْْكٌث مك  ثلذكجفغْ  

لذٚغكز) مٖككٌن بْكو ًقكو ع  ثل وثلز ًىيه لكم صكك  ٌّمكج مكج ميعكضيم:  د دضكجح (نيكؼ ث

 دٌٍ لنج ص أ ثلٖنٖنز عنومج ني  ع  ّْو قلخ دٚي ثٗمجي ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ   (إد 

ع ْج إمج  د ّكٌد ع ْج  ً ب ضيىخ ثلنٚبز عنو د  ب ضيىخ ثلقْكجر م يكج ًىكيث ىكٌ ثل يكم 

ثلٚككقْـ ثلككيُ لككم ّغككخ عنككو ًىككٌ ّيككٌ  بْعككج ًًُ عنككو "إد ٙككـ ثلنيكك "!! ًهللا مككج 

أهىَ منِ ًلكنو ّغوً ًّ ؾكٌ ًلكٌٙ دٌثىْكز ثلغكوً لكنكش مك   هىكَ ثلنكجُ). م جًّز د

ٗ-60 

 ُ  نككو (نيكك  ًلككك ) ًٟذ ككج بككئد د عككز إد ٙككـ ثلنيكك  عنككو ىككِ مكك  عنككو ثلٖككْل ثلككيُ 

ّْضنكف ع  ثلني  ًثّٙضنجه ل٘مجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ًثلْذخ بِ ثّضنكجبو ثلنيك  عك  

عنو ىٌ ىلكأ ثلنك٠ ثلغجدكش ثلكيُ ثصنكيه  عكوثء ثٗمجي ع ِ ًمقجًلضو ثلضٖكْأ بْعج ّني  

ثٕمككز منككي مل ككا ثلككوىٌ ثلككٌثغذْ  بككِ ثلقكك٠ هًمككج مكك  مككوثًديج ثلغيجبْككز ًثٕمٚقْككز 

ًثل ي ْككز ًىككٌ عككوي ص ٌّككو  ّككعج  ثلنككجُ ع ككَ ص ككأ ثلك عككجس ثلنًٌثنْككز ميجدكك  فٖككٌ 

  ّعجعيم دك  مج ىٌ غٌغجةِ ًمضود م  دٚي ّن ٌ م  ثلقكعز ًثلنًٌ ًثل ي .

  بِ غنَ ع  مٌٛ م ٌدز ٗعذجس ٙقز مج ؽكجء بكِ نيكؼ ثلذٚغكز ثلكيُ ٕكٌفو نق

ًقومككو ثلكغْككٌ مكك  ثل  عككجء ثل يككٚء مغكك  ثلٖككْل مقعككو عذككوه ًثلٖككْل ٙككذقِ ثلٚككجلـ 

ًقككذ يم ثل ٖككٌثس ًثل ٖككٌثس مكك  ثل ّٚكك ز ًثلقكعككجء ًثلككيُ ّعغكك  ثلعٚككوً ثلككٌةِْ 

 :ٕغ خ ثلقكم ثلضِ ّْضٖيو ديج  دنجء ثٕمز ل ور  ّذجح

 ًليككج:  د ملككخ ثٗمككجي ًد عجصككو ثلنًٌثنْككز لْْككش قجٙككٌر ع ككَ نيككؼ ثلذٚغككز دكك  ىككِ 

مذْككٌٟز بككِ ثلكغْككٌ مكك  ثلعٚككجهً ثلضجًّنْككز ًثلقوّغْككز ثلضككِ ّ ضذككٌ صؾجى يككج ؽيككٚ 

 ًثنقلجٟج ًلِْ ع عج ًصٌب ج دأُ فج  م  ثٕفٌث .

ٌث بكِ ع عكو عجنْج:  د ّكٌد ثلعٌء م   هعْجء ثل  كم ًثلع ٌبكز قجٙكٌث بكِ بيعكو ميضٚك

ع َ دضخ ثلٌٍثًر ثلع ًٌٝز ع َ ثلنجُ ٌّثء ّعْش دجلٚقْقْ   ً دجلٚقجؿ بيكيه 

لْْش مٖك ضنج د  ىِ مٖك ز ثلؾجىك  ثلكيُ ّٚكٌ ع كَ  د لكِْ ًًثء مكج عكٌم ع عكج 

لغٌْه (د  ديدٌث دعج لم ّقْلكٌث د  عكو) ًثلنكجُ  عكوثء مكج ؽي كٌث دعكج  د ثلؾجىك  عكوً 

 ن ْو ً ى و ً مضو.

نيؼ ثلذٚغز ثليُ ؽع و ثلٌّٖف ثلٌِٝ ًٌٝثد هللا ع ْو ىكٌ مك  ثلعٌبكٌ  عجلغج:  د 

ًدعج ّيٌ  ع عجء ثلقوّظ م  ًبا بيو صك   لأ دجلٚقز ًم   ّنو بيكو  فجلكأ ( ُ  نكو 

 قج  ًثل يور ع َ ثلٌثًُ ٙو   ً ديح!!).

ًثد ككج: لككٌ  د ثلٖككْل ً صذجعككو مكك  ؽع ْككز  نٚككجً ً فذككجح دنككِ  مْككز ثلككَثععْ  ًًٍث 

نج  نيم ( دنجء هللا ً فذج ه) د  ٌث مجٌٟىم لٌؽوًث ملخ ثٗمجي منغكًٌر دأّكجنْوىج ًديضج

بِ ثلكضخ ثلع ضذٌر ٌّثء دجنش دضكخ ثلضكجًّل  ً دضكخ  ىك  ثلذْكش ًثلنٚٙكز  ننكج نغكق 

بككِ ثلٖككٌّف ثلٌٝككِ ًٙ نككأصع  ثليٌٝككجًُ ع ككَ ًًثّككز ًثفككور ًثلككولْ  ع ككَ ٙككقز 

 دو ع  صجًّننج ثليُ ثبضٌٍ ع ْو.مٌق نج ىٌ ىلأ ثلض  ْق ثليُ مٖ دو دضج
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ثلْؤث  ثليُ دجد ع َ ثلٖكْل  د ّؾْكخ ع ْكو قذك   د ّ يكِ دينذ كز ثلضٖككْأ ثلْكجمز بكِ 

نْذز ص أ ثل ذجًر ل٘مجي ع ِ ع ْو ثلْٚي ىٌ  ّ  نؾو ملذكو ًفكعكو ًمٌثق كو إىث دكجد 

 نيؼ ثلذٚغز دعج ّضيٌلٌد ًّٖككٌد؟؟.

ُ ًثل ي كِ ًثل  ْك ِ  ي  نكو ف كظ دجل  ك  ىك  ٝكج  دك  ىكيث ثلضكٌثط ثلضكجًّنِ ًثل ككٌ

 ًىيث مج ن ضيوه.

ًثٕىم م  ىيث لعجىث ّْي٠ ْٕننج ص كأ ثل ضكٌر مك  ثلٚكٌث  ثلكوثمِ دكْ  ثلقكق ًثلذجٟك  

م  قٌثءصو لٌْْر (ع عجء دنِ  مْز) ًّكض ِ دض أ (ثلنيجّز ثلْْنعجةْز ثلْ ْور) (ل  ضنكز) 

ً هس نضجةؾيج إلَ مٌثؽيكجس ًق كش دكْ  ثلضِ (قض  بْيج ثلن ْ ز ثلغجلظ عغعجد د  ع جد 

ثلٚككقجدز بككِ م ٌدضككِ ثلؾعكك  ًٙكك ْ  فْككظ قضكك  بككِ ىككيه ثلع ككجًن مككج لككم ّيضكك  بككِ 

فًٌح ثلعٌٖدْ  ًثلْيٌه ًهم  ثلكجةوًد لّ٘ٚي ًثلعضٌدٌٚد دو بِ ىكيه ثٕفكوثط 

لْن نٌث بْيج ًّؾ  ٌث م  ثلقذز قذكز "صأمك  ثلذٚغكز ثليٌٝكجًّز!!" ًمك  ثلٖكٌثًر نكجًث 

ٌر مغ  عذو هللا د  ّذأ ثلْيٌهُ ثليُ ص جىٌ دجّٗٚي لْيومكو مك  ثلكوثم  ًّٖكْا مْض 

ثٕدجْٟ  ًٌّقو ثلنجً د عكج  ًٕككش  د صل كأ  ً ّيضكٌح ثل ٌّيكجد مك  ثلٚك ـ ًثلٌةكجي .. 

ًلك  ٌّعجد مج ثنيٖا ىلأ د و دنلٌر ٕؾجعز مؤمنز قجي ديج ًؽ  مكؤم  ٕكؾج  آعكٌ 

َ ًٝج ثلن ق ًصنجٍ  دئّغجً ًٍىو عك  منٚكخ ثٓمٌر ع َ ثًٕلَ ًًٝج ثلنجلق ع 

ثلنٚبز لْؾعا د عز ثلعْ عْ  ًّضنجٍ  لنٚعو ع  ثلنٚبز ًثْٝج منضجًث... إنو ّكذ٠ 

 م  ثلكضجح ثٕعؾٌدز. 212ًٌّ  هللا ثلقْ  د  ع ِ) ٗ

ًٟذ ككج بككئد ٕككْننج لككم ّيكك  ىككيه ثلعككٌر (إد ٙككقش ثلًٌثّككز عكك  ثلككوًً ثلعَعككٌي ٙدكك  

َ بِ نْذز ثلًٌثّز ل٘مجي ع ِ د   دِ ٟجلكخ دعكج  ننكج مضأدكوًد ّذأ!!) مغ عج غعَ ًلع

 نككو لكك  ّْككضنو إلككَ فؾضككو ثلذجلغككز مكك   د ثلضككجًّل دضككخ بككِ عيككو ثل ذجّككْْ  دي ككم ثل تككز 

ثلعنضٌٚر ثلضِ  ًهس صٌّٖو ثل تز ثلعغ ٌدز ًٙ ٕأ  د ىيه ثل يٌر ثلضِ ني نجىج م  ىلكأ 

ىككج ًثفككو مكك  ٕككٌْك ثلْكك لز ً ًثه  د ثلكضككجح ثٕعؾٌدككز صٖككذو ص ككأ ثلنلذككز ثلضككِ  ليج

ّيجؽم ثلع جًْٝ  ثّٗٚمْْ  بيج  (مجىث ٌّّو ىؤٙء ثًٕغجه بجلْ لز صقكم دجلٖكٌّ ز 

ثّٗٚمْز ًثلض  جٍ ّذو  دذْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم ًّنضيِ دٚو  هللا ثل  ْم) ًبجس ٕكْل 

ثلْككجعجس  ثلقكٌمككز  د ّنذٌنككج ععككج ّذغككو ىلككأ ثلض  ككجٍ مكك   دجىّككخ ًدككيثءثس بككِ ص ككأ

 ثللٌث  ثل جٙ ز دْ  ثلذْع ز ًثلضٚوّق.

 مج قٌ  ْٕننج  د ثٗمجي ثلقْ  د  ع ِ دجّا ٟجة ج منضجًث ٙد  آد ز ثٕدذجه بيٌ غٔ 

 ًموث  ًقو دْنج ىلأ بِ بيٌر ّجديز.

 مج ثٕهىَ ًثٕمٌ بيٌ  نكو ٌّّكو  د ّؾ ك  مك  إمكجًر ثدك  آد كز (ًلكِْ ًٝكا ثلقكٌح 

ّغكجًث لٔمكٌر ع كَ ثلكونْج" ًدكأد ىلكأ ثلؾيكجه ًثلنٞكج  ثلكيُ دعج  ّ  نج) "ًٝكج هلل ًإ

 مجًّو ثٗمجي ع ِ ً نٚجً ثلٌٖعْز ثّٗٚمْز ثل  ْج ععٚ ٙ ٌِّٝ هللا عَ ًؽ !!. 

ًقو بجس ْٕننج ثليٌٝجًُ  ّٞج  د ّنذٌنج ع  ثليُ ؽٌٍ بِ ص أ ثلقًٌح ثللجفنكز 

لذٖككٌ ًثليكْم ًثلعذككجها ثلضكِ ٕكنيج ثلنككجدغٌد ًثليجّكلٌد ّككٌي ثلؾعك  ًٙكك ْ  بلقنكش ث

ثّٗٚمْز ثل جٝ ز ًلعجىث دو س م  ثّٕجُ ًمج ىٌ ثلوًً ثلعَعٌي ثليُ قجمش دو ص أ 
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ثلٖنٚككْز ثٕديًدككز ثلعْككعجر دككجد  ّككذأ دعككج بجصككو  ّٞككج  د ّيككٌ  لنككج ىكك  ثنضيككَ ثلذككظ 

ثٕمٌُ ثٗؽٌثمِ د و ص أ ثلنلٌر ثلضِ قجي ديج ثٗمجي ثلقْ  دك  ع كِ ع ْكو ثلْكٚي  ي 

 مج ٍث  مضٌثٙٚ د  ًعْٚج ع َ ثٗغٚ  ًثٗنيجء؟؟!!. نو 

 ضأٞ اٌغبحظ فٟ ِؼب٠ٚخ ٚاأل١٠ِٛٓ

ًٕد ؽ  مج ّلٌه ثلْٖل دجد ثعضعجهث ع َ آًثء ؽع ْز  فذجح دنِ  مْز بكنق  نْكٌ  

ًىِ ثلٌّكجلز ثلضكِ صكٖكف عك  ً ّكو بكِ  بِ ثٕح ثٕمٌُ ثلعؤِّثلؾجفظ  ً ُإلْو 

 .بِ مؤِّْ ؽعجعز  نٚجً دنِ  مْزز بٞٚ ع  ً ّو ًدنِ  مْم جًّز 

 :قج  ثلؾجفظ

ًٌٍُّٖ ًع َ ؽعجعز ثلعْ عْ   ب نوىج ثّضٌٍ م جًّز ع َ ثلع أ ًثّضذوَّ ع َ ديّْز ثل

ه عجي ثلؾعجعز  ٌْ عَّ َّ ػبَ عّبػٍخ ثً  ِٚب وبْم  ثٕنٚجً ًثلعيجؽٌّ  بِ ثل جي ثليُ 

ٍذ ف١ٗ  ٍىب  وؽط٠ّٚب   اإلِبِخوبْ ػبَ فُْطلخ ٚلٙط ٚعجط٠خ ٚغٍجخ ٚاٌؼبَ اٌصٞ رحن ُِ
هللاي ٚاٌفؽك ْؼسُ ٚاٌرهللافخ غْظجب  ٚل١ظط٠ّب  ٌُٚ ٠   عمَّ مجٍثلش م جْٙو ,  شٌه أعّغ اٌؼن

ًهَّ قَّْٞز ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو  م  ؽنِ مج فكْنج ًع َ منجٍ  مج ًصَّذنج فضََّ

ٌ ما ًلو ثل ٌثٓ ًمج ّؾخ ل  جى ًّ م ًّهثً مكٌٖبجً ًؽقو ُفكعو ؽقوثً سجىٌث بِ

ُّ ْجد بٌثٕجً  ُّعَّْز لم صك  ٕدِ  ً نَّو إنَّعج دجد ديج عجىٌثً بنٌػ ديلأ  إؽعج  ثّٕمز  دَّ 

جً إلَ فكم ثلك َّجً ُّ ًإٟ جي ععًٌ د  ثل جٗ ,  م  ُفكم ثل ُؾَّ ًلِْ قض  ُفْؾٌ د  عو

ًثمضْجً ثلٌٙر ع َ ثليٌٍ ًص لْ   ْبْا ًثّٙضتغجً دجل ثلن  مٌثػ مٌٚ ًدْ ضو َّّو

َّٖ جعزث ًثليٌثدز م  ؽْنِ َؽْقو ثٕفكجي ثلعنٌٚٙز ًثلٌٖثةا ثلعٖيًٌر  لقوًه دجل

ن  ثلعنٌٚدز ُّْ  ؽقو ثلكضجح ًًهُّ ثلْنز إىْ  اإلوفبضًٌّثٌء بِ دجح مج ّْضققُّ م  ,  ًثل

ُٕيٌر  ُي وفطٍح وبٔذ فٟ األِخدجنش ثلْنَّز بِ  ٚن ّوَّعِ عم لم صك  إَّٙ بْعْ  ,  فٙصٖ أ

,  ٌه اٌؼظط لس وفطٚا ثزطن إوفبضٖػٍٝ أْ وض١طا  ِٓ أً٘ ش  ,بز ع ْيجإمجمضيج ًثلنٚ

(مجس ثلؾجفظ قذ   د  ٔبثزخ ػظطٔب ِٚجزسػخ ز٘طٔبًقو  ًدْش ع ْيم (ٙفظ ًقجًد!) 

قذز ًّخُّ  ٙ صْذٌُّه  : بيجلشّعٌس دعوث لٌ ً ٍ  عؾٌدز ثليٌٝجًُ!!)  ُٙ بئدَّ لو 

نَّ  ُّْ و بيو مجلف ثل ْٞ ْن ِٓ اٌُؽّٕخ رطن اٌجطاءح ِّٓ   , زم جًّز دوعز ًم  ّذغ فعػّذ أ

   .!! عحس اٌُؽٕنخ

جلو ً ى  نٌُٚصو عم غًَ مّكز ًًمِ ثلك ذز  عم ثليُ دجد م  َّّو ثدنو ًم  ُععَّ

ثل ٚي ً ًصجه  ًثّضذجفز ثلعوّنز ًقض  ثلقْْ  ع ْو ثلْٚي بِ  دغٌ  ى  دْضو مٚجدْـ

ًفٌمو  ً   ْصذجعو ًثلٌؽٌ  إلَ هثًهن ْو م  ص ٌّق  ثّٗٚي د و ثليُ  علَ م 

َِّ دو  ً ثلعيجي فْظ  مٌ دو بأدٌث إَّٙ  ً   ثليَّىجح بِ ثًٕٛ فضَ ٙ ُّق قَْض و ًثلنَُّ

ه ًمٌَّْ بْيج م  ٙ ّذٌه  ع َ فكعيم ًِّ غ ْ و  ًٌّثء قض  ن ْو دْوه  ً  ّ عيج إلَ عو

ح همو ٌْ   . إَّٙ دُٖ

ز دْفلِْ دك ٌ ًإد (ثلقْْ   )بجفْذٌث قض و   جفز ثلعوّنز ًىضأ ثلُقٌمز لِْ دقؾَّ

 ًثهًث  لِْ ىلأ  : صيٌلٌد بِ ًْمِ ثلك ذز ًىوي ثلذْش ثلقٌثي ًقْذ ز ثلعْ عْ  بئْد ق ضم
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ِّٚ  دقْلجنو ٍ دو ًثلعضق ٌِّ  بعج دجد م  فقِّ ثلذْش ًفٌّعو  د   . د  إنعج  ًثهًث ثلعضق

ُُّ ٍِٕء ديِ م  ًؽ ّقًٌٚه بْو إلَ  د ُّ لَ دْوه يس ع ْو ثًٕٛ إَّٙ ٍ  قو  ُمً 

  ؟؟!!. مٌٝا قومو

ُْْخ مج ًًًث ع ْو ثً ٌن ًثلضعغُّ  ديج(ع َ َّّو) ف ِٕ د ٌ  م  ثٕٕ جً ثلضِ قٌلُيج 

دنجس  ْٕتجً مٚنٌعجً دْف ُّٚنا دنَْيٌ ثليْٞخ دْ  عَنَّْضِ ثلقْْ  ع ْو ثلْٚي ًفع 

ِّٚ جحًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م فٌثٌّ ع َ ثٕقضجح ثل جً  ّز ًثٗد  ثل

َّٖأِّ بِ د ٌغو ع َ  نَّيم إْد ًؽوًه ًقو ِِّ د  ثلقْْ  عنو ثل  ًثلكٖف ع  عًٌر ع 

 نذش قض ٌه ًإد لم ّك   نذش فع ٌه دعج ّٚنا  مٌْ ؽْٔ ثلعْ عْ  ديًثًُ 

ضو ثلعٌٖدْ  ًدْف َّٙ هعٌنِ  قضْ و   : صيٌلٌد بِ قٌ  عذْو هللا د  ٍّجه ٗمٌصو ًمج

د ً ُمْش دو ىيث ثلوَّثء ً قلا دو ىيه ثلعجهَّر يثبئنَّو ديّْز ى ٌْ    . ثلنَّْ  بأفْم دو ىيث ثلي

ًنج ع َ مج صو ُّ ىيه ثليٌْر ًىيه ثلغ لز د و  د ٕ ٌث  ن ْيم ديض يم ًنجلٌث مج  مذٌِّ

  صو ُّ ع َ نٍٚخ ًٌّء ً ُ ًفيٍو ًدْغٞجء ًن ج  ًع َ ّيٍْ  مومٌ   .  فذٌُّث بْيم

 ُّ ع َ ثٗمٚٗ ًع َ فخِّ ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م ًإّعجد معًَػ  ي صو

ٌٌَّّْر بئد دجد ع َ مج ًٙ نج ٙ ّ وً  ًثلق ظ َّْجفز ًّٙقز ثل لو ًع َ دٌثءر ثل

ٚ   ثل ْق َّٞ   !!.بجل جّق م  ٌدٌ  -ًىلأ  هنَ منجٍلو  -ًثل

ر  دَّ ّخَّ ًٙ(عٌٚ ثلؾجفظ ًلِْ عٌٚنج)  ًٍععش نجدضز عٌٚنج ًمذضوعز هىٌنج

 َِّ َّْع ٌُّْء بضنز ًل   ثلؾًٌر دوعز ًإْد دجنٌث ّأميًد ثل ِِّ  ثل َِّ دجلٌل ِِّ ًثلٌل َّْع دجل

ًفكعٌث دجلٖ جعز ًثليٌٍ ًإسيجً  ًثليٌّخ دجليٌّخ ً مجبٌث ثًٕلْجء ًآمنٌث ثٕعوثء

ز ًثليعا ل ٌعّْز ً نيم بِ غٌْ موثًثر ًٙ صيّْز ًإْد عوث ىلأ إلَ  ثليوًر ًثلضيجًد دجٕمَّ

ٚ  إلَ ثلؾقو بيثن  ٝ ُّ ثل َّٞ ع َ ,  دفَّ ع  ْٕضعيم ًثلذٌثءر منيم لع  ك ٌ ًؽجًٍ ثل

ع َ  نَّيم   . ثلْنَّز ًىوي ثلك ذز  نَّو لِْ م  ثّضققَّ ثّم ثلك ٌ دجليض  دع  ثّضقيَّو دٌهِّ 

وثً  ً ٙ مؾع ٌد ع َ  نَّو م  ٌٌد م  قض  مؤمنجً مض عِّ ًِّ    . مضأ

ُّ لجن ث ّذَّوبئىث دجد ثليجص   ًٙ َمْ  و ًٙ ن ْو ًٙ  جً ؽجةٌث  ً  مٌْ عجْٙجً لم ّْضق ٌُّ

ُّٚ قجء ًقض  ثل ييجء ً ؽج  ثل يٌْ ًس م ثلٞ ْف ًعلَّ  ثلقوًه  عْذو ًإْد  مجم ثل

   . ًثلغُّغًٌ ًٌٕح ثلنعًٌ ً سيٌ ثل ؾًٌ

ر ًّيجًدٌنيم مٌر ٌّ رً ًّوثىنٌنيم م ٌّ ٌّ ًّٖ عم مجٍث  ثلنجُ ّضْك ٌد م ر إّٙ جًدٌنيم م

ًثدنو ثلٌلْو ًعجم يعج  هللا ص جلَ ىدٌه فضََّ قجي عذو ثلع أ د  مًٌثد مديّْزً مع  عٚ

ْْ م بأعجهًث ع َ ثلذْش دجليْوي ًع َ فٌي  ثلقّؾجػ د  ٌّّف ًمٌٙه َّّو د   دِ ُم

لٌث ٌَّ مز ًف ٌْ ً بيومٌث ثلك ذز ًثّضذجفٌث ثلُق َْ ًث ٙٚر قذ ز ً ثلعوّنز دجلغ ٌّ ث٠ّ ً م

َّٖعِ لَ ُمغٌحثلؾع ز إ    . ثل

ٌس ثلٚٚر ع  ًقضيج  : بئد قج  ًؽٌ  ٕفٍو منيم قض و ع َ ىيث ثليٌ   ثصّق هللا بيو  مَّ

 ٌّ ًٙ ُّ  م ثليض  ع َ ىلأ إّٙ  قذـ م  إنكجًه بكْف   . ؽيجًثً غٌْ مْض  ًعٚنْزً غٌْ ّ

جلقْ  ًدَّعج ً ّك ٌ ثل ذو دِٖءٍ  َّٚ عظ د ٜ ًٙ ّك ٌ دأع م منو ًقو دجد د ٜ ثل
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بو ٌَّ ثل ٌثقخ ً ًثه  دَّ بِ ثلنجُ ديّْزً ّنيٌد ع  ثل ْجه بِ ثًٕٛ فضََّ  ثلؾذجدٌر ًم

ًثد ًثلقؾجػ د  ٌّّف بَؽٌث ع  ىلأ ًعجقذج ع ْو ًقضٚ بْو  قجي عذو ثلع أ ٌْ د  م

ٌٍ ب  ٌه بٚجًًث ٙ ّضنجىٌد    . ع  منك

ًًًث م  د ِّ  ٚ ًثفْخ مجبجفْْخ  دَّ صقٌّ  ثليذ ز دجد غ لجً ًىوي ثلذْش دجد صأًّ

إلْيم دجًٟٚ  ًؽو  نَّيم دجنٌث َّععٌد  دَّ م ْ ز ثلعٌء بِ  ى و  ًبا عنوه م  ًٌّلو

   . ًمٚنٌعجً مٌلَّوثً 

م  ّوُ ثلعْ عْ  ًنْئ  ّوُ ثلعْ عجس ًًّهىم د و ثليؾٌر ّْ إلَ ثليٌٍُ  ًثفْْخ ً

خ ل ضٌر ًٌّ   ْٚ ز ثليوٍ ًثلنَّ ع ْو ًآلو ًّ م ٙ  هللا ٙ َ هللاًقض  ثل ييجء ًّخَّ  ةعَّ

د  ًٙى َّ فضََّ  ّكٌد د ٌثً دْف نيٌ  بِ ؽعا عٚط ٙ ٌثٍس بْي َّ ثلؾع ز ًٙ ٌُّ ّٚ

َّْْف   . صٌْٚ ثلٖعِ ع َ  عجلِ ثلؾوًثد دجلعٚء ثلع ٚ ٌ بأد نلق مْ ٌم مذ٠ ثل

مجؿ ٌِّ ََّ   : ًإد قج  قجة ٌ   . ً ميصو ثل عو ًٕأَّ دجل  ر دجٓعم عّم لم ٌّٛ إَّٙ ثصَّق هللا  ميصو ثل 

ًمعج ّو ُّ ع َ  دَّ ثليٌي لم ّكٌنٌث   . دنغٌ همجغو ع َ ٙوًه ًدٚ ذو فْظ صٌثه عْجلو

ه ع َ ٌُّ ّ  ًثلضَّيجًد دجلعْ عْ   إَّٙ بِ ٌّٟق ثلضع ََّ ًؽ َّ ًثّٙضن جم دجلوِّ هللا ع

ٌَّٖثح ع ًثٙدضيث  ٓى  ثلققّ  ٌُٕدُيم ثل منجدٌىم  ّّ م ُؽع يم   َ ْدُ   مٌثةيم ثللَّ جي ً

جػ د  ٌّّف..  ًؽعٌعيم  ب   ىلأ ُفذْٔ د  ُهْلؾز ًٟجًٌ  مٌلَ عغعجد ًثلقؾَّ

 . ًغٌْىم

مج ً ُ ثلْٖل بِ ٕيجهر ثلؾجفظ د و  د عٌبنج ً ُ ثلؾجفظ بْع  ثنضيَ ًٙ  هًُ 

 .دجد ثلْٖل ثليٌٝجًُ ع َ ٕجد ضيم!!؟؟

ٓ أثٟ ؽبٌت ٚاثٓ أثٟ اٌٛصبئك اٌؽ١بؼ١خ ٌٍّفبٚػبد ث١ٓ اإلِبَ ػٍٟ ث

 ؼف١بْ.

ّقضككجػ ثلذجفككظ عكك  فيْيككز ثلٚككٌث  دككْ  نيككؼ ثلٖككٌعْز ثليجةعككز ع ككَ صؾْككْو مذككجها 

ثّٗككٚي بككِ ٙككًٌصيج ثٕٙكك ْز ديْككجهر ثٗمككجي ع ككِ ع ْككو ثلْككٚي بككِ مٌثؽيككز م ْكككٌ 

ثلضَّْف ًثلنوث  ثٕمٌُ ً نٚجًه م  ثلذغكجر ع كَ ثلقكق مك  ٌّميكج إلكَ ٌّمنكج ديْكجهر 

ِ ّك ْجد  د ّضأمك  مْكجً ثلع جًٝكجس ثلضكِ ؽكٌس دكْ  ثٗمكجي ًثدك  آد كز م جًّز د   د

ثٕدذجه ً د ّيٌ  ص أ ثلٌعجةق ثلْْجّْز ثلضِ ؽكٌٍ صذجهليكج دكْ  ثل كٌّيْ  قذك  دكو  ثليضكج  

ًعنوىج ّْكضٖف ثلعكٌء دْكف ؽكٌٍ ثلضٚعكخ دعذكجها ثّٗكٚي ًثٕمكٚ  لضٚكذـ قكْم 

 ثلوّ  فعجلز  ًؽو ىثس  بجنْ  ً لٌثد.

ًعجةق دضذش ًهًنش ًلكم صكك  مؾكٌه د عكجس قْ كش بْكع يج ثلكذ ٜ ًًعكَ ًبكجس إنيج 

ثلككذ ٜ  د ّْككعا  ً  د ّ ككِ  ً ّككعا ثلككذ ٜ ًلككم ّق ككظ ًلككم ّ ككِ دعككج  نيككج لْْككش 

قجٌٙر دقج  م  ثٕفٌث  ع َ نيؼ ثلذٚغز ًإنعج ىدٌىج ثلعؤًمٌد ثٕعذجس بِ دضكذيم 

 ِ ص أ ثلكضخ ما د ٞيج ثلذ ٜ.ًقجي ع عجء ثلضقيْق دجلضأدو منيج ًملجديز مج ًًه ب
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لْكنج ًثلقعكو هلل معك  ّل نكٌد ًّيكجؽعٌد دٚكًٌر عٖكٌثةْز دك  ثل ككِ ىكٌ ثلٚككقْـ 

بجل  عككجء ثلعقييككٌد ثلككيّ  فييككٌث دضككخ ثلضككجًّل دغككٌ .. ٙككقْـ  نيككم لْْككٌث مكك  نؾككٌي 

ثل ٞجةْجس ًلكنيم ًل قق ًثلضجًّل قجمٌث دعج ّنذغِ ع ْيم ثليْجي دكو ًني كٌث لنكج مكج ٙكـ 

ًديككِ ع ككَ ثلذككجفغْ   د ّكع ككٌث ثلعيعككز مكك  ثلَثًّككز ثلعٌٝككٌعْز ًىككِ إعككجهر  عنككوىم

قٌثءر ثلضجًّل ًثلضأم  بِ  فوثعو ًثّضنٚٗ ثلوًًُ ًثل ذٌ منيج ًلِْ إعكجهر دضجدكز 

ثلضجًّل دعج ّوعٌ مٌٙنج لْضعك  مك  فكيم مكج ٙ ّكًٌ  لكو ًىكِ ميعكز لك  صضٌقكف مكج 

ٌّز ً ّككجلْذيج بككِ ثلعيجًدككز ًثلنيككو ٟ ككا ثلٖككعِ ًثلنيككجً ًمككج صؾككوهس ثل يككٌ  ثلذٖكك

 ًثلضق ْ .

دجد ع َ ثلْٖل ً صذجعو مع  ّيومٌد  ن ْكيم ل نكجُ دجعضذكجًىم ّعض ككٌد قْعكز إٝكجبْز 

ثبضيوىج غٌْىم م  ثلْْجًّْ  ًثل  عجنْْ  دكٌنيم  ٙكقجح مكنيؼ ًّكجلِ هّنكِ  مٚقكِ 

ثقككا ثلنككجُ  ٙ ً نيككم ّعغ ككٌد ثلل ْ ككز ثلعنجٝكك ز ثلْككجعْز ّٙككض جهر مكجنككز ثلككوّ  بككِ ً

ّوثب ٌث ع  ىيث ثلْك ٌن ثٙنضيكجٍُ ثلٚ مٚقكِ ثلكيُ مجًّكو ثدك  ٙكنٌ ًثدك  ثلنجدغكز 

ىلأ ثلْ ٌن ثليُ  لقق  د ذ ثلًٌٞ دجل ي  ثّٗكٚمِ ًثلٞكعٌْ ثٗنْكجنِ نجىْكأ عك  

ثلٌثقككا ثلْْجّككِ لٖمككز ثّٗككٚمْز ًثلككيُ  بككٌٍ لنككج دكك  ص ككأ ثلضنجقٞككجس ًثلعٚككجةخ 

 ضكًٌر ثلضِ ثٙل َ ديج ثلعْ عٌد.ًثلنْذجس ًثليَثةم ثلع

 د ّكٌد ىنجن مؾٌي  ً فضَ عور مؾٌمْ  بِ صجًّل  ُ  مز م  ثٕمم بييث  مكٌ ًثًه 

ًمقضعكك ..  مككج  د ّؾككٌُ صقٌّكك  ىككيث ثلعؾككٌي ثٙنضيككجٍُ إلككَ دلكك  ًًمككَ مكك  ًمككٌٍ 

 ثٕمز ًٙجنا م  ٙنج  نيٞضيج بييه ىِ ثلكجًعز ثلقيْيْز.

ا)  قٚميككم ً لْككنضيم لضذٌّككٌ ىككيث ثل ؾككًٌ ثٕمٚقككِ  د ّْككنٌ (ثلعككوثب ٌد عكك  ثلعذككجه

ًصيوّم م  قجي دو دجعضذجًه م  ( ع م ً ًً ) ّ نِ دذْجٟز ًًٌٝؿ  د ىكؤٙء ثليكٌي 

ىم بِ ثلع ْكٌ ثلع جهُ ل وّ  ًثٕمٚ  ًثلعذجها ثلضِ ّضٖكوقٌد دجلكوبج  عنيكج ًثلضكِ 

ّ نِ ْٕتج ًثفكوث ىكٌ  د صذًٌ ًؽٌهىم ع َ ثلْجفز ًثلعكجنز ثلضِ ثفض ٌىج دعج  د ىيث 

 فجمْيج فٌثمْيج. 

ثلعضأمكك  بككِ ص ككأ ثلع جًٝككجس ّككٌٍ  مككجي عْنْككو (ثلعنككجه  ثلنعككٌىؽِ) ثلككيُ ّضٚعككخ 

دجل يكك  ثل ٌدككِ ثلنعلككِ ًثلضي ْككوُ مقككوًه ثليككوًر ع ككَ ثل يككم ًثلضأمكك  (ّنككجهعٌد هللا 

 ًثليّ  آمنٌث ًمج ّنوعٌد إٙ  ن ْيم ًمج ّٖ ًٌد).

ثلضْ ز غٌْ قجهً ع َ ثلضأمك  بكِ ثّٕكذجح ثلقيْيْكز لٖفكوثط ثل ي  ثل ٌدِ عي  قٌْٚ 

دوءث م  ميض  عغعكجد دك  ع كجد ًٙكٌٙ إلكَ  فكوثط ثل كٌث  ثٕمْكٌر ًمكًًٌث ديكَثةم 

 .1967إلَ  1948ثل ٌح ثلعضٌثلْز  مج ثلْيٌه م  

 قض  عغعجد!!!.

 بع  قض  عغعجد؟؟ ًلعجىث قض  عغعجد؟؟!!.
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لضِ ٌّههىج ثٗعكٚي ثل ٌدكِ (قضك  عغعكجد م  ٌمكج) ٙ  فو ّْأ  ىيث ثلْؤث  بجلْٚغز ث

ًلككك  ٙ  فككو ّْككأ  ىكك  قضكك  عغعككجد فيككج م  ٌمككج؟؟ صعجمككج دعككج  د  فككوث ٙ ّْككأ  لعككجىث 

ثفض  ثل ٌث  ًلعكجىث ثفض كش ب ْكلْ   ق كو لن كٌم مكج ىكِ ثّٕكذجح ًمكج ىكِ ثٕملكجء 

 فٌٙج ع َ عوي صكٌثًىج.

 قض  عغعجد سجلعج  ي م  ٌمج!!.

 د ّْجِّ ًؽنجةِ قٞجةِ.قْٞز ليج د وث

 مج ثلْْجِّ بجلٌؽ  دجد م ْ ز ل عْ عْ  ًلم ّكك  نذْكج ًٙ قوّْكج ًمك  فكق ثلعْك عْ  

مْجءلضو ًم  و إىث ثّكضقق ثلعْكجءلز  ً ثلن كا ًثلكيُ فكوط  د ؽعيكًٌ ثلعْك عْ  نيكم 

ع ْو ثلكغٌْ م  صٌٚبجصو ًقجي دعْكجءلضو ًٟجلذكو دكجلضنقِ لْٚكذـ ثٕمكٌ ٕكًٌٍ صعجمكج 

فْز ثلٖك ْز) مغ عج ب ك  ثدك  آد كز ثٕدذكجه ًفَدكو ثلعٖكتٌي بكِ مٌثؽيكز ثٗمكجي (م  ثلنج

ع ِ د   دكِ ٟجلكخ فْنعكج نيكٜ ىكيث ثلقكَح ملجلذكج دجلغكأً مك  قض كز عغعكجد منْكٌّ  

 ثٗمجي دْ  ثّضعٌثً ثلضعٌه  ً صْ ْعيم م  ّضيعٌنو ديض  عغعجد.

ةيم) ٙد  آد ز ثٕدذجه ثلكيُ ً مج ثلٖق ثلؾنجةِ: بي  دجد ىؤٙء ثليض ز (م ًٌبْ  دأّعج

نٚككخ ن ْككو مقجمْككج عجمككج ًًدككْٚ ّٕككٌر ثليضْكك  مككا ًؽككٌه  دنجةككو ًقجٝككْج ًًٍّككٌث 

 ل وثم ْز ٌٍّ ن ْو مْتٌٙ ع  صن ْي مج ّٚوًه م   فكجي ًّجل  ؾًٌ!!. 

عم  لم ّيض  عذْو هللا د  ععٌ ثليٌمَثد ثنضيجمج لعيض   دْو ع َ ّو  دِ لؤلكؤر دكوًد هلْك  

ًدككجد  د عككجً ثلعْكك عٌد ملككجلذْ  دجليٚككجٗ مكك  ثدكك  ععككٌ ًدككجد  د صككوم   ًٙ دْنككز

عغعجد د  ع جد لضْكْ  ثلٌ ُ ثل جي ف جسكج ع كَ ثّٙكضيٌثً ًقكجي دكوبا هّكز ثليٌمكَثد 

 ثليُ قض  م  ٌمج ًإمٚء ّذْ  ثليجص  فضَ ٙ ّيض  ععٌ ًثدنو بِ ن ِ ثلٌقش.

نقكٌ ثلقكٌح ًثلعٌثؽيكز مك  هًد  لعجىث دجد ثد  آد ز ثٕدذجه فٌّٚج ع َ هبا ثٕمًٌ

 هنَ مٌثعجر لعٚ قز ثٕمز ثلعضعغ ز بِ ثلق جس ع َ ًفوصيج ًصعجّكيج ًقذ و دجد قكجهر 

فَح ثلنجدغْ  بِ م ٌدز ثلؾع  فْكظ قكجي ىكٌ دكوب يم إلكَ ص كأ ثلعٌثؽيكز ًًقكف ىكٌ 

مٌقف ثلعضٌد٘ بِ ثلٖجي بِ ثنض جً  د صنؾ ِ غذكٌر ثلع ٌدكز لكْ    ىكٌ فٌدكو ع كَ 

لقق ًع َ ًفور ثٕمز ثّٗٚمْز ًصعجّكيج ًلعجىث لم ّ    صٞجمنو م يم ّْجّكْج إمجي ث

ًعْكٌّج ًقجنٌنْج ًلعكجىث صكأمٌ بكِ إعكٚد ٟ ذكو ثٙقضٚكجٗ مك  قض كز عغعكجد ًإعكجهر 

ثنضنجح م ْ ز ل عْ عْ  فضَ ص أ ثل ق ز ثلضِ صن ك٘ بْيكج مك  ثل ٌّكق ثلغجلكظ (فكَح 

ثٗعٚمككِ ًثلعنككجدٌثصِ ًثًٗىككجدِ لْعككجًُ ثلؾعكك ) لضن ككٌ ثلْككجفز لككو ًّككأصِ د ٌّيككو 

 دٖا عع ْز صَّْف ل ٌعِ بِ ثلضجًّل ثٗنْجنِ ًٌٙٙ إلَ ىوبو ثّٕعَ ًىٌ ثّضٚي 

ثلْ لز ًثليٞجء ع َ م ْكٌ ثلٌٖعْز ثلعضعغ  بِ  ى  ثلذْش ع كْيم ثلْكٚي ً صذكجعيم 

 ثلعن ْٚ .

ثل  عككجس ًثلٖككذيجس دكو س ثلع ٌدككز ثٕمٌّكز ٝككو نيكؼ ثّٙككضيجمز ًبيكج ّٕكك ٌح صكٌثدم 

ثعضعجهث ع َ  د ثل ي  ثل ٌدِ دعج  ّ  نج عي  عجٟ ِ قٌْٚ ثلضْ ز عكجؽَ عك  ثلض عكق 

بِ ؽيًً ثْٕٕجء ٙ ّ ٌم ثل ٌ  دْ  ثلضعٌر ًثلؾعٌر ًٙ دْ  م جًّكز ًع كِ دعكج  نكو 
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عي  قذ ِ ٌٍّ مٚ قضو بِ مٚ قز ثليذْ ز ثلقجدعز ًصقوّوث بكِ مٚك قز ٕكْل ثليذْ كز 

ًثءه ثٕصذكج  مك  هًد هًثّكز ًٙ ًعكِ ... عيك  لكم ّضٌدكَ ع كَ ثلكٌٙء ثليُ ّنْكج  ً

ليْم ثلقق ثلعؾٌه (ثعٌم ثلقق ص ٌم  ى و.. ثعٌم ثلقق ص كٌم مقعكوث ًع ْكج) بكِ 

 ميجد  (ثؽي  ثلقق ص َي م جًّز ًععٌث ً مٌْث ص َي ٌْٕك ثل ٞجةْجس).

 اؼزطار١غ١خ اٌشمبق ٚإٌّبظػخ

ّككِ ليكج ثدك  آد ككز ثٕدذكجه ًًٍّككٌه ثًٕ  ععكًٌ دكك  إنيكج ثّكضٌثصْؾْز ثلعنجٍعككز ثلضكِ  

 ثل جٗ ًثلضِ ّعك  ص نْٚيج دجٓصِ:

 مجىث صٚنا عنومج صضع كأ ثلٌغذز بِ ثّٙضْٚء ع َ ثلقكم؟؟.

 ثعع  دجلنٚجةـ ثلضجلْز:

ع ْأ  د صٌؽو فجلكز منجٍعكز دْنكأ ًدكْ  ثلن كجي ثلكيُ صٌغكخ بكِ إٍثفضكو ً د  -1

 لٌ دجد م  ثلوًؽز ثلْجهّز.صقٌٛ ثلن جي ع َ قض   فو  قٌدجةأ ً

ثفككض ظ ديعككْ٘ ثليضْكك  ثلعغعككٌُ دومككو ًٙ صيككم دغْكك و عككم قككم دض  ْيككو بككِ  دذككٌ  -2

 مْجهّ  ثلعوّنز ًعٌٝو بِ ثل ٞجةْجس ثل ٌدْز عٚط مٌثس ٌّمْج.

 ع   ع َ ثلعٖ  نأ ًلِ هي ثليضْ  ًثّضٖكيو ديٌلكو ص كجلَ (ًمك  قضك  م  ٌمكج   -3

 نككَ (فكعككج) ًلْْككش ًّٙككز هي ثليضْكك  بيككو ؽ  نككج لٌلْككو ّكك لجنج) ًبْككٌىج دع

 ًفْخ.

ثّض   د ضجًٍ ثلٌْٖك ثلضِ صوعٌ إلكَ ثلغكأً ل يضْك  ًثًبكٜ  ُ صْكٌّز ل نكَث   -4

فضَ ٌّٝل ثلن جي لك  ًٌٕٟأ ًىيه ثل ضجًٍ مضجفز ًمًٌْْر ًّعكك  ثلكوبا 

 نيوث  ً دجل َْث دجًس.

ي دك  مكج ثدو  فٌدج ع َ ثلن جي ًٙ صعنقكو  ُ بٌٙكز ٙلضيكجٟ ثٕن كجُ ًثّكضنو -5

ىٌ مضجؿ لأ م  ًّجة  ًع ْأ دجلضٌدَْ ع َ ثٕىوثم ثلعونْز ًٙ صضكًٌ  عك  

ثليضككك  ًثلنلكككف ًنْكككف  نجدْكككخ ثلكككن ٠ ًٙ صنكككٔ ٕكككْتج بكككجلعيم ىكككٌ ثلضغلْكككز 

ثٗعٚمْز ثل ٞجةْز ثلؾْور ثلضِ صٌدَ ع َ ًهًه  ب كج  ثلن كجي ًصضغجٝكَ عك  

 ؽٌثةعأ ً ب جلأ.

ٌق   د ثلقجلكككز ثلع نٌّكككز ًثٙقضٚكككجهّز ٙ صيذككك  دئّيكككجم ثليضكككج  إٙ عنكككومج صككك -6

لنٚككٌمأ قككو  ٙككذقش بككِ ثلقٞككْٜ ثّٕكك   ً نيككم مْككض وًد لضيككوّم  ُ 

صنجٍٙس م   ؽ  إنيجء ص أ ثلقجلز ثلؾينعْز ثلضِ ّ جنٌد منيج ًع ْأ  د صككٌد 

 مٌنج بِ مٌثف  ثلض جًٛ ثًٕلَ ًٙ صلٌؿ ملجلذأ هب ز ًثفور.

 ىعْكز عك  ٟكجدًٌن ثًٕ  ًع ْكأ ٟجدًٌن ثلنجمِ بِ ٙف ثٕعوثء ٙ ّيك   -7

 د صذي  د  مج بكِ ًّك أ لذكظ ثل ٌقكز بكِ ٙك ٌبو ًثل  كخ ع كَ  ًصكجً ثلكوّ  

 ًثٕمٚ  ًميجًمز ثٙفضٚ  لضَعَ  دْجنو ًصن ن  ٙ ٌبو.

صؾنخ ص  ْق ثليعكْ٘ بكِ ثلٖكعِ ثلعقٌقكز  ً ثٕملكجً فضكَ ٙ صضذنكٌ ثلكومجء  -8

 ًٙ دأُ دئعوثه قعْ٘ ثفضْجِٟ  ً  دغٌ.

ٚككجح ثلع ْكككٌ ثٓمككٌ دجلْككأُ مكك  ثلقْككجر ّعكنككأ بككِ ىككيه ثل ق ككز  د عنككومج ّ -9

ص    ملجلذأ ثلقيْيْز ًىِ ثلْك لجد دع نكَ ثلقككم ًعنكوىج ّكْيذ يج ثٓمكًٌد 
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ًغذز بِ ثلنٚٗ م  ص كأ ثلقجلكز ثلذجةْكز دكأُ ععك  ًّعكك  ّكجعضيج  د صذكجهً 

و دجل  ٌ ع  قض ز دذٔ بوثةأ ًّعك  ص ٌّٜ ثلٞقْز دئقجمكز نٚكخ صكيدجًُ لك

  ً ًٝا ٌّْصو بِ دضخ ثلعوثًُ ًّك ْو ىيث. 

إنيج إىث ثّكضٌثصْؾْز ثلعنجٍعكز ثلضكِ ثدضكوعيج ثدك   دكِ ّك ْجد عنكومج ٝكقَ د غعكجد دك  

ع جد ًلم ّيوي لو نْٚقز ًثفور صن ف مك   ٍمضكو عنكومج  ٕكجً ع ْكو دجلٞكذ٠ ًثلكٌد٠ 

ًبكِ ٌّٟكق  دوٙ م  إٙٚؿ مج ىٌ بجّو م   مًٌ ثلعْ عْ  عم مَٞ عجةوث إلَ ثلٖجي

ّ ٌه مٌ ع َ ن ٌ م  ثلعيجؽٌّ  بْيم ع ِ د   دِ ٟجلخ ًٟ قز ًثلَدٌْ بيكجي ع كْيم 

قككجةٚ: (إنكككم ص  عككٌد  د ىككيث ثٕمككٌ دككجد ثلنككجُ ّضغككجلذٌد ع ْككو فضككَ د ككظ هللا نذْككو 

بض جٝ ٌث دجلْجديز ًثليوي ًثلؾيجه بئد  ميًث ديلأ بكجٕمٌ  مكٌىم ًثلنكجُ ليكم صذكا ًإد 

ضغجلخ ّ ذٌث ىلأ ًًهه هللا إلَ غٌْىم ًإد هللا ع َ ثلذو  ليجهً ًإنِ قكو ٟ ذٌث ثلونْج دجل

م  ش بْكم ْٕننج بجّضٌٌٙث دو مٌْث ًدجن ٌه صكٌنٌث  ّ و منو ديلأ عم مٞكَ) ٕكٌؿ 

 ثلنيؼ.

قج  ثد   دِ ثلقوّو (م  ىيث ثلْكٌي  نٖكخ م جًّكز  س كجًه بكِ ثلنٚبكز ٕنكو غ كخ ع كَ 

وه ً د  ى يكج ّلْ ٌنكو ً د لكو فؾكز ّؾ  يكج ىًّ كز سنو قض  عغعجد ًً ٍ  د ثلٖكجي دْك

إلَ غٌٝو ًىِ قض  عغعجد إىث قض   ٙ صٌٍ إلَ قٌلو ل عيكجؽٌّ  ثًٕلكْ  إد ٕكٌعضم 

بككِ  مككيىج دجلضغجلككخ ًم ككضم ع ككَ ىككيث ثلٖككْل  مٌؽيككج هللا مككنكم إلككَ غْككٌدم ًىككٌ ع ككَ 

ٌٚر عغعجد لعكج ثّٙضذوث  ليجهً ًإنعج دجد ّ نِ ن ْو ًىٌ ّكنِ عنيج ًلييث صٌد٘ دن

 ثّضنٌٚه ًلم ّذ ظ إلْو  فوث).

 ُ  نو  ًثه  د ٌّثه قضْٚ فضَ ّكٌد ىٌ ًلِ همو ًقو ؽ ك  هللا (لٌلْكو ّك لجنج)!! دعكج 

 نو فٌٗ ع َ  د ٙ ّ لكِ ثلن كجي ثلؾوّكو  ُ بٌٙكز لّٚكضيٌثً مْكض ْنج دٚكٌثًّل 

 ًبضجًٍ  دِ مٌَّ ثٕٕ ٌُ ًدجد لو مج  ًثه. 2ًثل جٗ 1ثلعنًٌٚ

ثلنلٌر ثلضجلْز بكجنش عنومج قض  عغعجد ًصذ ضيكج ًّكجلز ثٗمكجي ع كِ دك   دكِ ٟجلكخ  مج 

بجّضٖككجً م جًّككز ثلعقْلككْ  دككو بإٔككجًًث ع ْككو دٖككٌثء  صل ككخ منككو ثلككومٌ  بككِ ثلذْ ككز

نٚكٌ دك  مكَثفم  قكج  ععًٌ د  ثل جٗ بؾجء ععًٌ ً دٌي م و ص كأ ثلٚك يز ثلٖكيٌْر

ٙذـ  علجه مٌٚ ٟ عز لو ًدضكخ لكو لعج دجس ععًٌ عنو م جًّز ً ( بِ دضجح ٙ ْ 

ديج دضجدج ًقج : مج صٌٍ بِ ع ِ؟ قج :  ًٍ بْو مٌْث ًهعٌثن  ى  ثلٖكجي إلكَ ًه ىكيه 

ًىكٌ عككوً لؾٌّكٌ ثلعٌّكك   ثلذْ كز ملكٌ ٕككوّو ًً ُ  ىك  ثلٖككجي ٕكٌفذْ  دك  ثلْككع٠

إلْأ بأًّ  إلْو ًًٟ  لو عيجصأ ب ْ ٌٖث بِ ثلنجُ  د ع ْكج قضك  عغعكجد ًلْكٌنكٌث  ىك  

ٝج عنو ٌٕفذْ  بئنيج د عز ؽجم ز لأ  ىك  ثلٖكجي ع كَ مكج صقكخ ًإد ص  يكش دي كخ ثلٌ

بكأمٌىم  د ّ يكٌه ًّنذكًٌه  د  ًؽجلكووعج م جًّكز بكٌٕفذْ  لم صنٌػ منو دٖكِء  دكوث 

: ّكج ٕكٌفذْ  إد ؽٌّكٌ دك  عذكو هللا ّكوعٌنج إلكَ دْ كز ع كِ لكو قكج عكم ع ْج قض  عغعكجد 

ع جد ًقو فذْش ن ِْ ع ْأ ًإنعج  نكج ًؽك   ًع َ مٌْ ثلنجُ لٌٙ  نو قض  عغعجد د 

م   ى  ثلٖجي  ًَٝ مج ًٌٝث ً دٌه مج دٌىٌث بيج  ٕكٌفذْ :  مكٌػ بكجن ٌ بنكٌػ 

بك يككم ّنذككٌه دككأد ع ْككج قضكك  عغعككجد دكك  ع ككجد بنككٌػ مغٞككذج إلككَ  ٕككيٌه ثلككًًَب يْككو 

م جًّككز بيككج : ّككج م جًّككز  دككَ ثلنككجُ إٙ  د ع ْككج قضكك  عغعككجد ًًهللا لككت  دجّ ككش لككو 

ننٌؽنأ م  ثلٖجي  ً لنيض نأ قج  م جًّز: مج دنش ٕمجلف ع ْكم ًمج  نج إٙ ًؽ  م  ل
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)!! ًىكككيث بيككو  ٙككجح ثلٚككجًًك ثٗعٚمككِ ثلضَّْ ككِ ىوبككو دوقككز ًنؾقككش  ىكك  ثلٖككجي

 ثلعٌف ز ثًٕلَ م  ملز ثلنوث  ثٕمٌُ ثّٙضٌثصْؾِ ثليجهبز ل ٌٌٙ  إلَ ثلْ لز.

 و١ف عطد اٌّفبٚػبد؟؟ 

ع  عجمٌ ثلٖ ذِ  د ع ْج ع ْو ثلْٚي فْ   َثفم بِ دضجح ٙ ْ :د  منٌٚ ًًٍ 

بأًثه ع ِ  د ّذ ظ إلَ م جًّز ًٌّٙ  د و م ٌدز ثلؾع ثلكٌبز  إلَقوي م  ثلذٌٚر 

ثد غنِ إلَ م جًّز بئنو لم َّ  لِ مْضنٚقج ًًهث، برصْو بأهعٌه  ثلذؾ ِبيج  لو ؽٌٌّ 

ع َ  د ّكٌد  مٌْث م   مٌثةأ ع َ  د ّْ م لأ ىيث ثٕمٌ ًّؾجم أ ع َ ثلقق 

ًعجمٚ م  ععجلأ مج عع  دلجعز هللا ًثصذا مج بِ دضجح هللا ً هعٌ  ى  ثلٖجي إلَ 

ٟجعضأ ًًّٙضأ ًؽ يم قٌمِ ً ى  دٚهُ ًقو ًؽٌس  ٙ ّ ٌٚنِ بيج  لو ثٕٕضٌ 

ٙ صذ غو ًهعو ًٙ صٚوقو بٌ هللا إنِ ٕس  ىٌثه ىٌثىم ًنْضو نْضيم بيج  لو ع ِ هعو 

ع ْو ثلْٚي ًقج  لو فْ   ًثه  د ّذ غو إد  ِضَ نن ٌ مج ٌّؽا دو إلْنج بذ غو ع ف

فٌلِ م   ٙقجح ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م م   ى  ثلوّ  ًثلٌ ُ م  قو 

إنأ م  مٌْ »ً ّش ًقو ثمضٌصأ ع ْيم ليٌ  ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م بْأ: 

هم  بْو ثلعْ عٌد ًإٙ بجنذي إلْو ً ع عو  ثّش م جًّز دكضجدِ بئد هم  بْعج« ىُ ّع 

 «.  نِ ٙ  ًَٝ دو  مٌْث ً د ثل جمز ٙ صٌَٝ دو م ْ ز

بجنل ق ؽٌٌّ فضَ  صَ ثلٖجي ًنَ  دع جًّز بوم  ع ْو بقعو هللا ً عنَ ع ْو ًقج : 

 مج د و ّج م جًّز بئنو قو ثؽضعا ٙد  ععأ  ى  ثلقٌمْ  ً ى  ثلعٌّٚ  ً ى  »

ع  ً ى  مٌٚ ً ى  ثل ًٌٛ ًععجد ً ى  ثلذقٌّ  ًثلْعجمز ب م ثلقؾجٍ ً ى  ثلْ

ّذق إٙ  ى  ىيه ثلقٌٚد ثلضِ  نش بْيج، لٌ ّج  ع ْيج ّْ  م   ًهّضو غٌقيج ًقو 

 «.  صْضأ  هعٌن إلَ مج ٌّٕون ًّيوّأ إلَ مذجّ ز ىيث ثلٌؽ 

 ٚزفغ إ١ٌٗ وزبة ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٚف١ٗ: 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم. 

و بئد دْ ضِ دجلعوّنز لَمضأ ً نش دجلٖجي ٕنو دجّ نِ ثليٌي ثليّ  دجّ ٌث  دج دكٌ  مج د 

ًععٌ ًعغعجد ع ِ مج دٌّ ٌث ع ْو، ب م ّك  ل ٖجىو  د ّنضجً ًٙ ل غجةخ  د ٌّه 

ًإنعج ثلًٌٍٖ ل عيجؽٌّ  ًثٕنٚجً بئىث ثؽضع ٌث ع َ ًؽ  بْعٌه إمجمج دجد ىلأ هلل 

ل    ً ًغذز ًهًه إلَ مج مٌػ منو، بئد  دَ ًٝج بئد مٌػ م   مٌىم مجًػ د

قجص ٌه ع َ ثصذجعو غٌْ ّذْ  ثلعؤمنْ  ًًٙه هللا مج صٌلَ ًّٚ ْو ؽينم ًّجءس 

مٌْٚث ًإد ٟ قز ًثلَدٌْ دجّ جنِ عم نيٞج دْ ضِ ًدجد نيٞيعج دٌهىعج بؾجىوصيعج 

ْ عٌد ع َ ىلأ فضَ ؽجء ثلقق ًسيٌ  مٌ هللا ًىم دجًىٌد بجهم  بْعج هم  بْو ثلع

بئد  فخ ثٕمًٌ إلَ بْأ ثل جبْز إٙ  د صض ٌٛ ل ذٚء. بئد ص ٌٝش لو قجص ضأ 

فبزذً ف١ّب زذً ف١ٗ اٌّؽٍّْٛ صُ ًثّض نش هللا ع ْأ ًقو  دغٌس بِ قض ز عغعجد 

حبوُ اٌمَٛ إٌٝ أحٍّه ٚإ٠بُ٘ ػٍٝ وزبة هللا ف ِب رٍه اٌزٟ رط٠س٘ب فرسػخ اٌظجٟ 

زْٚ ٘ٛان ٌزغسٟٔ أثطأ لط٠ش ِٓ زَ ػضّبْ  ػٓ اٌٍجٓ ٌٚؼّطٞ ٌئٓ ٔظطد ثؼمٍه

ٚاػٍُ أٔه ِٓ اٌطٍمبء اٌص٠ٓ ال رحً ٌُٙ اٌرهللافخ ٚال رؼطع ف١ُٙ اٌشٛضٜ ٚلس 

أضؼٍذ إ١ٌه ٚإٌٝ ِٓ لجٍه عط٠ط ثٓ ػجس هللا ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ اإل٠ّبْ ٚاٌٙغطح فجب٠غ 

 «. ٚال لٛح إال ثبهلل
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ثلعأمٌ  منو ثلًَثةو  ول ٌثةب عج قٌ  ثلكضجح قجي ؽٌٌّ بيج : ثلقعو هلل ثلعقعٌه دج

ٌْ قثلعٌصؾَ منو ثلغٌثح ثلعْض جد ع َ ثلنٌثةخ  فعوه ً ّض ْنو بِ ثٕمًٌ ثلضِ ص

هًنيج ثٕلذجح ًصٞعق  عنوىج ثّٕذجح ً ٕيو  ٙ إلو إٙ هللا ًفوه ٙ ٌّٕأ لو د  

ىجلأ إٙ ًؽيو لو ثلقكم ًإلْو صٌؽ ٌد ً ٕيو  د مقعوث عذوه ًًٌّلو  ًّ و  ِءٕ

ثل ضٌر ًد و ثلٌّ  ثلعجْٝز ًثليًٌد ثلنجلْز ًثٕدوثد ثلذجلْز ًثلؾذ ز ثللجغْز بذ ذ د و 

ثلٌّجلز ًنٚـ ثٕمز ً هٍ ثلقق ثليُ ثّضٌهعو هللا ً مٌه دأهثةو إلَ  مضو . ٙ َ هللا 

 ع ْو ًّ م م  مذض ظ ًمنضؾخ. 

. ًإد عم قج :  ّيج ثلنجُ إد  مٌ عغعجد قو  عْج م  ٕيوه بعج سنكم دع  غجح عنو

ثلنجُ دجّ ٌث ع ْج غٌْ ًثصٌ ًٙ مٌصًٌ ًدجد ٟ قز ًثلَدٌْ مع  دجّ و عم نكغج دْ ضو 

ع َ غٌْ فوط  ٙ ًإد ىيث ثلوّ  ٙ ّقضع  ثل ض   ٙ ًإد ثل ٌح ٙ صقضع  ثلْْف ًقو 

دجنش دجلذٌٚر  مِ م قعز إد ّٖ ا ثلذٚء دعغ يج بٚ ديجء ل نجُ ًقو دجّ ش ثل جمز 

  مًٌنج لم ننضٌ ليج غٌْه ًم  مجلف ىيث ثّض ضخ بجهم  ّج م جًّز ع ْج ًلٌ م كنج هللا

بْعج هم  بْو ثلنجُ بئد ق ش ثّض ع نِ عغعجد عم لم ّ َلنِ بئد ىيث  مٌ لٌ ؽجٍ لم 

ّيم هلل هّ  ًدجد لك  ثمٌا مج بِ ّوّو ًلك  هللا لم ّؾ   لٔمٌ م  ثلٌٙر فق ثًٕ  

ٞيج د ٞج بيج  م جًّز: ثن ٌ ًنن ٌ، ًؽ   ص أ  مًٌث مٌٟأر ًفيٌقج ّنْل د 

 ًثّضل ا ً ُ  ى  ثلٖجي. 

 ذطجخ ِؼب٠ٚخ اٌز١ٙ٠ّٛخ:
ب عج بٌا ؽٌٌّ م  ملذضو  مٌ م جًّز منجهّج بنجهٍ ثلٚٚر ؽجم ز ب عج ثؽضعا ثلنجُ 

ٙ و ثلعنذٌ عم قج : ثلقعو هلل ثليُ ؽ   ثلوعجةم لّ٘ٚي  ًدجنج ًثلٌٖثةا لّ٘عجد 

ثًٕٛ ثلعيوّز ثلضِ ؽ  يج هللا مق  ثٕنذْجء ًثلٚجلقْ  م   دٌىجنج ّضٌقو قذْو بِ

عذجهه بأف يج  ى  ثلٖجي ، ًًْٝيم ليج ًًْٝيج ليم لعج ّذق م  مكنٌد ع عو م  

ٟجعضيم ًمنجٙقضيم م  جءه ًثليٌثي دأمٌه ًثليثدْ  ع  هّنو ًفٌمجصو عم ؽ  يم لييه 

ثلنجدغْ  ًّؾعا ديم  ل ز ثٕمز ن جمج ًبِ ّذْ  ثلنٌْثس  عٚمج ٌّه  هللا ديم 

ثلعؤمنْ  ًهللا نْض ْ  ع َ مج صٖ خ م   مٌ ثلعْ عْ  د و ثٙلضتجي، ًصذجعو د و 

ثليٌح ثل يم ثنٌٚنج ع َ  قٌثي ٌّق ٌد نجةعنج ًّنْ ٌد آمننج، ًٌّّوًد ىٌثقز همجةنج، 

يم ٍليج ًإمجبز ّذْ نج ًقو ّ  م هللا  نج لم نٌه ديم عيجدج، ًٙ نيضأ ليم فؾجدج ًٙ نٌٟت

غٌْ  د هللا ثلقعْو دْجنج م  ثلكٌثمز عٌدج ل  ننَعو ٌٟعج مج ؽجًح ثلٚوٍ ًّي٠ 

 ُثلنوٍ ًعٌم ثليوٍ فع يم ع َ مٚبنج ثلذغِ ًثلقْو بجهلل نْض ْ  ع ْيم.  ّيج ثلنج

قو ع عضم  نِ م ْ ز  مٌْ ثلعؤمنْ  ععٌ د  ثلنلجح ً نِ م ْ ز عغعجد د  ع جد 

منكم ع َ مَثّز ق٠ ً نِ ًلِ عغعجد ًقو قض  م  ٌمج ًهللا ع ْكم، ً نِ لم  قم ًؽٚ 

ِٚٓ لزً ِظٍِٛب فمس عؼٍٕب ١ٌٌٛٗ ؼٍطبٔب فهللا ٠ؽطف فٟ اٌمزً إٔٗ وبْ ّيٌ : (

 «. ) ً نج  فخ  د ص  عٌنِ ىثس  ن ْكم بِ قض  عغعجدِٕظٛضا 

لو  بيجي  ى  ثلٖجي دأؽع يم بأؽجدٌث إلَ ثلل خ دوي عغعجد، ًدجّ ٌه ع َ ىلأ ً ًعيٌث

  .ع َ  د ّذيلٌث  ن ْيم ً مٌثليم  ً ّوًدٌث دغأًه  ً ّ نِ هللا  ًًثفيم
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 ػطٚع ِطاٚغخ ٚؼؼٟ الوزؽبة اٌٛلذ!!

ب عج  مَْ م جًّز ًدجد قو ثغضم دعج ىٌ بْو  صَ ؽٌٌّث بِ منَلو بيج  ّج ؽٌٌّ إنِ 

قو ً ّش ً ّج قج  ىجصو قج : ثدضخ إلَ ٙجفذأ ّؾ   لِ ثلٖجي ًمٌٚ ؽذجّز بئىث 

ٌٞصو ثلٌبجر لم ّؾ   ٕفو د وه دْ ز بِ عنيِ ً ّ م لو ىيث ثٕمٌ ً دضخ إلْو ف

 .دجلنٚبز بيج  ؽٌٌّ ثدضخ دعج  ًهس ً دضخ م أ بكضخ م جًّز ديلأ إلَ ع ِ

 اإلِبَ ػٍٝ شٌه اٌؼطع اٌّطاٚؽ: ضز

 بكضخ ع ِ إلَ ؽٌٌّ: 

 مج د و بئنعج  ًثه م جًّز  ٙ ّكٌد لِ بِ عنيو دْ ز ً د ّنضجً م   مٌه مج  فخ » 

ً ًثه  د ٌّّغأ فضَ ّيً   ى  ثلٖجي ًإد ثلعغٌْر د  ٕ ذز قو دجد  ٕجً ع َ  د 

ك  هللا لٌْثنِ  صني  ّض ع  م جًّز ع َ ثلٖجي ً نج دجلعوّنز بأدْش ىلأ ع ْو ًلم ّ

 «. ثلعٞ ْ  عٞوث بئد دجّ أ ثلٌؽ ، ًإٙ بأقذ 

ًبِ فوّظ ٙجلـ د  ٙوقز قج   دلأ ؽٌٌّ عنو م جًّز فضَ ثصيعو ثلنجُ ًقج  ع ِ 

ًقش لٌٌّلِ ًقضج ٙ ّيْم د وه إٙ منوًعج  ً عجْٙج! ً دلأ ع َ ع ِ فضَ  ِّ 

 منو. 

 مج د و » إلَ ؽٌٌّ د و ىلأ:  ًبِ فوّظ مقعو ًٙجلـ د  ٙوقز قجٙ: ًدضخ ع ِ

بئىث  صجن ذ دضجدِ ىيث بجفع  م جًّز ع َ ثل ٚ  ًميه دجٕمٌ ثلؾَي عم مٌْه دْ  

 «. ّز بئد ثمضجً ثلقٌح بجنذي لو، ًإد ثمضجً ثلْ م بني دْ ضونَفٌح مؾ ْز  ً ّ م م

ّلذا ثلكضجح إلَ ؽٌٌّ  صَ م جًّز بأقٌ ه ثلكضجح بيج  ّج م جًّز إنو ٙ  َب عج ثنضي

ٙوً إٙ دضٌدز، ًٙ  س  ق ذأ إٙ ملذٌعج  ًثن قو  ع ِ ق خ إٙ دينخ ًٙ ٌّٖؿ

 ليجن »بيج  م جًّز « ًق ش دْ  ثلقق ًثلذجٟ  دأنأ صنض ٌ ْٕتج بِ ّوُ غٌْن

ّج ؽٌٌّ »ب عج دجّا م جًّز  ى  ثلٖجي ًىثقيم قج  « دجل ٚ   ً  مؾ ِ إد ٕجء هللا

 ضخ بِ  ّ   دضجدو ديٌ  د خ د  ؽ ْ : ًدضخ إلْو دجلقٌح ًد« ثلقق دٚجفذأ

  ًٍ ثلٖجي صكٌه م أ ثل ٌث  * ً ى  ثل ٌث  ليج دجًىٌنج 

 ًد  لٚجفذذو مذغذذٜ * ٌٍّ د  مج دجد م  ىثن هّنج 

 

 ٔض اٌطؼبٌخ اٌّربزػخ
 : 184ؽجءس بِ دجم  ثلعذٌه  بيون٘ ًّجلز م جًّز  مج 

د   دِ ٟجلخ  مج د و  دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم م  م جًّز د  ٙنٌ إلَ ع ِ»

ب  عٌُ لٌ دجّ أ ثليٌي ثليّ  دجّ ٌن ً نش دٌا م  هي عغعجد دنش دأدِ دكٌ ًععٌ 

ًعغعجد ًِٝ هللا عنيم  ؽع ْ  ًلك   غٌّش د غعجد ثلعيجؽٌّ  ًميلش عنو 

صوبا  َثٕنٚجً بأٟجعأ ثلؾجى  ًقٌُ دأ ثلٞ ْف ًقو  دِ  ى  ثلٖجي إٙ قضجلأ فض

ب  ش دجنش ًٌٍٕ دْ  ثلعْ عْ  ًل عٌُ مج فؾضأ ع َ إلْيم قض ز عغعجد بئد 

دقؾضأ ع َ ٟ قز ًثلَدٌْ ٕنيعج دجّ جن ًلم  دجّ أ ًمج فؾضأ ع َ  ى  ثلٖجي 
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دقؾضأ ع َ  ى  ثلذٌٚر ٕد  ى  ثلذٌٚر  ٟجعٌن ًلم ّل أ  ى  ثلٖجي . ً مج 

ٔ ٌٕبأ بِ ثّٗٚي ًقٌثدضأ م  ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ًمٌٝ أ م  قٌّ

) 87: 1ثٗمجمز ًثلْْجّز ( ثد  قضْذز بِ دضجدوًقو ًًٍ ىيه ثلٌّجلز « ب ْش  هب و

ًقو دجد  ى  ثلقؾجٍ »ىيث ثلكٚي « دجنش ًٌٍٕ دْ  ثلعْ عْ »ًٍثه د و قٌلو: 

 .« ع َ ثلنجُ ًبِ  ّوّيم ثلقق ب عج صٌدٌه ٙجً ثلقق بِ  ّوٍ  ى  ثلٖجي

 ضز اإلِبَ
 : ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ قج : بكضخ إلْو

م  ع ِ إلَ م جًّز د  ٙنٌ  مج د و بيو  صجنِ دضجح ثمٌا لِْ لو ن ٌ ّيوّو ًٙ »

ملْتضِ بِ  ضِ قجةو ٌّٕوه هعجه ثليٌٍ بأؽجدو ًقجهه بجصذ و ٍععش  نو  بْو ع ْأ دْ

عغعجد ًل عٌُ مج دنش إٙ ًؽٚ م  ثلعيجؽٌّ   ًًهس دعج  ًًهًث ً ٙوًس دعج 

 ٙوًًث ًمج دجد هللا لْؾع يم ع َ ٝٚلز ًٙ لٌْٞديم دجل عَ ًمج  مٌس بْ َمنِ 

ملْتز ثٓمٌ ، ًٙ قض ش بْؾخ ع َ ثليٚجٗ ً مج قٌلأ  د  ى  ثلٖجي ىم ثلقكجي 

  قٌّٔ ثلٖجي ّيذ  بِ ثلًٌٍٖ  ً صق  لو ثلنٚبز ع َ  ى  ثلقؾجٍ بيجس ًؽٚ م

بئد ٍععش ىلأ ديدأ ثلعيجؽًٌد ًثٕنٚجً ًإٙ  صْضأ دو م  قٌّٔ ثلقؾجٍ ً مج 

قٌلأ: ثهبا إلْنج قض ز عغعجد ، بعج  نش ًعغعجد؟ إنعج  نش ًؽ  م  دنِ  مْز، ًدنٌ 

بِ ٟجعضِ عم عغعجد  ًلَ ديلأ منأ بئد ٍععش  نأ  قٌٍ ع َ هي  دْيم منيم بجهم  

فجدم ثليٌي إلَ  فع أ ًإّجىم ع َ ثلعقؾز ً مج صعَْْن دْ  ثلٖجي ًثلذٌٚر ًدْ  

ٟ قز ًثلَدٌْ ب  عٌُ مج ثٕمٌ بْعج ىنجن إٙ ًثفو؛ ٕنيج دْ ز عجمز ٙ ّغنِ بْيج 

ثلن ٌ ، ًٙ ّْضأنف بْيج ثلنْجً ً مج ًلٌعأ دِ بِ  مٌ عغعجد بعج ق ش ىلأ ع  فق 

ثلنذٌ ً مج بٞ َ بِ ثّٗٚي ًقٌثدضِ م  ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ثل ْجد ًٙ ّيْ  

 «. ًٌٕبِ بِ قٌّٔ ب  عٌُ لٌ ثّضل ش هبا ىلأ لوب ضو

 عبثٗ فٟ اٌشؼط فمبي:  إٌغبشٟ ف اإلِبَ ٚأِط

 

 هع  ّج م جًٍ مج ل  ّكٌنج * بيو فيق هللا مج صقيًًنج 

  صجدم ع ِ دأى  ثلقؾذجٍ * ً ى  ثل ٌث  بعج صٚن ٌنج

ِٛلف ثؼغ وجبض اٌشرظ١بد ِٓ أالػ١ت اثٓ آوٍخ األوجبز ٚٚظ٠طٖ 

 األٚي اثٓ اٌؼبص.
قج  نٌٚ: ًبِ فوّظ ٙجلـ د  ٙوقز قج : لعج  ًثه م جًّز ثلٌْْ إلَ ٙ ْ  قج  

ل عًٌ د  ثل جٗ: إنِ قو ً ّش  د ن يَ إلَ  ى  مكز ً ى  ثلعوّنز دضجدج نيدٌ ليم 

، ًإمج  د ّكف ثليٌي عنج قج  ععًٌ: إنعج نكضخ مج  د نوًن فجؽضنج ئبْو  مٌ عغعجد ب

إلَ عٚعز ن ٌ ًثٛ د  ِ بٚ َّّوه ىلأ إٙ دٌْٚر  ً ًؽ  ّيٌٍ عغعجد ب   نَّوه 

ع َ مج ىٌ ع ْو،  ً ًؽ  م ضَ  ب ْش دأًعق بِ ن ْو م  ع ِ قج : ع َ ىلأ 

 بكضذج: 

ض  عغعجد ًثلولْ   مج د و بئنو ميعج غجدش عنج م  ثٕمًٌ ب   ّغْخ عنج  د ع ْج ق» 

ع َ ىلأ مكجد قض نو منو ًإنعج نل خ دومو فضَ ّوب ٌث إلْنج قض ضو بنيض يم دكضجح هللا 

بئد هب يم ع َ إلْنج د  نج عنو ، ًؽ  نجىج ًٌٍٕ دْ  ثلعْ عْ  ع َ مج ؽ  يج ع ْو 
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ععٌ د  ثلنلجح ً مج ثلنٚبز ب ْنج نل ذيج بأعْنٌنج ع َ  مٌنج ىيث ًثنيٌٞث م  

 مج ىٌ بْو. ِ، بئد  ّوّنج ً ّوّكم إىث ثؽضع ش ع َ  مٌ ًثفو ىجح ع نجفْضكم

  ضز ػجس هللا ثٓ ػّط:
 قج : بكضخ إلْيعج عذو هللا د  ععٌ: 

 مج د و ب  عٌُ ليو  ملأصعج مٌٝا ثلذٌْٚر ًصنجًلضعجىج م  مكجد د ْو ًمج ٍثه هللا 

 مج  نش ّج م جًّز م  ٕجن بِ ىيث ثٕمٌ دكضجدكعج إٙ ٕكج ًمج  نضعج ًثلنٚبز؟ ً

 بل ْق، ً مج  نش ّج ععًٌ ب نٌد  ٙ بك ج عنِ  ن ْكعج ب ِْ لكعج ًٙ لِ نٌْٚ. 

 ًدضخ ًؽ  م  ثٕنٚجً ما دضجح عذو هللا د  ععٌ: 

 م جًُ إد ثلقق  د ؼ ًثٝـ * ًلِْ دعج ًدٚش  نش ًٙ ععًٌ 

َ ّ و د  دضخ م جًّز د   دِ ّ ْجد إلَ عذو هللا د  ععٌ د  ثلنلجح مجٙز ًإلً

 دِ ًقجٗ ًمقعو د  مْ عز هًد دضجدو إلَ  ى  ثلعوّنز بكجد بِ دضجدو إلِ ثد  

 ععٌ: 

 مج د و بئنو لم ّك   فو م  قٌّٔ  فخ إلَ  د ّؾضعا ع ْو ثٕمز د و قض  عغعجد منأ 

عم ىدٌس ميلأ إّجه ًٟ نأ ع َ  نٚجًه بضغٌْس لأ ًقو ىٌد ىلأ ع ِ مٚبأ ع َ 

دجد منأ بأعنج ذ ًفعأ هللا ذ ع َ فق ىيث ثلن ْ ز ثلع  ٌي ع ِ ًمقج عنأ د ٜ مج 

بئنِ لْش  ًّو ثٗمجًر ع ْأ ، ًلكنِ  ًّوىج لأ بئد  دْش دجنش ًٌٍٕ دْ  

 ثلعْ عْ " بأؽجدو ثد  ععٌ : 

 مج د و بئد ثلٌ ُ ثليُ  ٟع أ بِ ىٌ ثليُ ٌْٙن إلَ مج ٌْٙن إلْو  نِ صٌدش » 

 مج  ,ًعجةٖز  ي ثلعؤمنْ  ًثصذ ضأ ًثلَدٌْ ع ْج بِ ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً ًٟ قز

ب  عٌُ مج  نج د  ِ بِ ثّٗعجد ًثليؾٌر ، ًمكجنو م   ِع  ٍَععأ  نِ ٟ نش ع 

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م ًنكجّضو بِ ثلعٌٖدْ  ًلك  فوط  مٌ لم ّك  م  

إد ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًّ م إلَ بْو عيو ، ب َعش بْو إلَ ثلٌقٌم، ًق ش: 

.دجد ىوٍ ب ٞ  صٌدضو ًإد دجد ٝٚلز بٌٖ نؾٌس منو بأغ  عنج ن ْأ
 

 ضز ؼؼس ثٓ أثٟ ٚلبص
 قج : ًدجد م  دضجح م جًّز إلَ ّ و: 

 مج د و بئد  فق ثلنجُ دنٌٚ عغعجد  ى  ثلًٌٍٖ م  قٌّٔ ثليّ   عذضٌث فيو »

بِ  ًثمضجًًه ع َ غٌْه ًقو نٌٚه ٟ قز ًثلَدٌْ ًىعج ٌّٕكجن بِ ثٕمٌ ًن ٌْثن

ثّٗٚي ًم ش ليلأ  ي ثلعؤمنْ  بٚ صكٌى  مج ًٌٝث ًٙ صٌهد مج قذ ٌث بئنج نٌهىج 

 «. ًٌٍٕ دْ  ثلعْ عْ 

 ف عبثٗ ؼؼس: 

 مج د و بئد ععٌ لم ّوم  بِ ثلًٌٍٖ إٙ م  ّق  لو ثلنٚبز م  قٌّٔ ب م ّك  »

ج بْنج ًلم  فو منج  فق ديج م  ٙجفذو إٙ دجؽضعجعنج ع ْو غٌْ  د ع ْج قو دجد بْو م

ّأ بْنج مج بْو ًىيث  مٌ قو دٌىنج  ًلو ًدٌىنج آمٌه بأمج ٟ قز ًثلَدٌْ ب ٌ لَمج 

 «. دٌْصيعج دجد مٌْث ليعج ًهللا ّغ ٌ ٕي ثلعؤمنْ  مج  صش

 ِٛلف ػج١س هللا ثٓ ػّط
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 ًبِ فوّظ مقعو د  عذْو هللا ع  ثلؾٌؽجنِ قج : 

دجلٖجي  ًّ  م جًّز إلَ ععًٌ د   لعج قوي عذْو هللا د  ععٌ د  ثلنلجح ع َ م جًّز

 ثل جٗ بيج : 

ّج ععًٌ إد هللا قو  فْج لأ ععٌ د  ثلنلجح دجلٖجي ديوًي عذْو هللا ثد  ععٌ ًقو »

بيج : ثلٌ ُ مج ً ّش « ً ّش  د  قْعو ملْذج بْٖيو ع َ ع ِ ديض  عغعجد ًّنج  منو

جن ٌ دع ء عْنْأ ًصك م بذ ظ إلْو بأصَ بيج  لو م جًّز: ّج ثد   مِ إد لأ ثّم  دْأ ب

دك  بْأ بأنش ثلعأمٌد ثلعٚو ! بجٙ و ثلعنذٌ ًثٕضم ع ْج ًثٕيو ع ْو  نو قض  

و بئنو ع ِ د   دِ ٟجلخ ً مو بجٟعز دنش ل عغعجد بيج : ّج  مٌْ ثلعؤمنْ   مج ٕضعِ

 ّو د  ىجٕم ، بعج عَْ  د  قٌ  بِ فْذو ً مج دأّو بيٌ ثلٖؾج  ثلعلٌ  ً مج 

عٌبش ًلكنِ م َمو هي عغعجد بيج  ععًٌ د  ثل جٗ إىث ًهللا قو   ّجمو بعج قومش

 نكأس ثليٌفز. 

ب عج مٌػ عذْو هللا قج  م جًّز  مج ًهللا لٌٙ قض و ثليٌمَثد ًمنجبز ع ِ ع َ ن ْو مج 

ّج م جًّز إد لم صغ خ بجم خ" بنٌػ » صجنج  دوث  لم صٌ إلَ صيٌّ و ع ْج؟! بيج  ععًٌ: 

 عج قجي ملْذج صك م دقجؽضو فضَ إىث  صَ إلَ  مٌ ع ِ  مْأ ًلم فوّظ إلَ عذْو هللا ب

دٌىش  د « ّي  ْٕتج، بيج  لو م جًّز ثد   مِ إنأ دْ  عِ  ً مْجنز! بذ ظ إلْو

 قلا ثلٖيجهر ع َ ًؽ  لم ّيض  عغعجد ًعٌبش  د ثلنجُ مقضع ٌىج عنِ بضٌدضيج 

 بيؾٌه م جًّز ًثّضنف دقيو ًبْيو بيج  عذْو هللا: »

 ُ لم  مٌٗ دنلذز مجٟخ * ًلم  ن عْج بِ لؤٍ د  غجلخ م جً

 ًلكننِ ٍثًلش ن ْذذذذج  دْز * ع َ قيم ْٕل دجل ٌثقْ  غجةخ 

 ذساػٗ ألثٟ ِؽٍُ اٌرٛالٟٔ:
د  دج مْ م ثلنٌٙنِ قوي إلَ م جًّز بِ  نجُ م  قٌثء ًًٍ نٌٚ د  مَثفم  ّٞج  ً

ٙ ْ  بيجلٌث: ّج م جًّز عٚي   ى  ثلٖجي قذ  مٌْْ  مٌْ ثلعؤمنْ  ع ْو ثلْٚي إلَ

صيجص  ع ْج ًلِْ لأ مغ  ٙقذضو ًٙ ىؾٌصو ًٙ قٌثدضو ًٙ ّجديضو؟ قج  ليم : مج 

 قجص  ع ْج ً نج  هعَ  د لِ بِ ثّٗٚي مغ  ٙقذضو ًٙ ىؾٌصو ًٙ قٌثدضو ًٙ ّجديضو 

إلْنج  ًلك  مذًٌنِ عنكم  لْضم ص  عٌد  د عغعجد قض  م  ٌمج؟ قجلٌث: د َ قج : ب ْو 

قض ضو بنيض يم دو ، ًٙ قضج  دْننج ًدْنو قجلٌث بجدضخ إلْو دضجدج ّأصْو دو د ٞنج. بكضخ إلَ 

ع ِ ىيث ثلكضجح ما  دِ مْ م ثلنٌٙنِ بيوي دو ع َ ع ِ عم قجي  دٌ مْ م ملْذج 

 بقعو هللا ً عنَ ع ْو عم قج : 

ن إد  علْش ثلقق م   مج د و بئنأ قو قعش دأمٌ ًصٌلْضو، ًهللا مج  فخ  نو لغٌْ» 

ن ْأ، إد عغعجد قض  مْ عج مقٌمج م  ٌمج بجهبا إلْنج قض ضو ً نش  مٌْنج بئد مجل أ 

 «.  فو م  ثلنجُ دجنش  ّوّنج لأ نجٌٙر ً لْنضنج لأ ٕجىور ًدنش ىث عيً ًفؾز

بيج  لو ع َ: ثغو ع َ غوث بني ؽٌثح دضجدأ بجنٌٚم عم ًؽا م  ثلغو لْأمي ؽٌثح 

جُ قو د غيم ثليُ ؽجء بْو ، ب ذْش ثلْٖ ز  ّ قضيج عم غوًث بع ؤًث دضجدو بٌؽو ثلن

ثلعْؾو ً ميًث ّنجهًد د نج قض  ثد  ع جد ً دغًٌث م  ثلنوثء ديلأ ً ىد ٕدِ مْ م 

بوم  ع َ ع ِ  مٌْ ثلعؤمنْ  بوبا إلْو ؽٌثح دضجدو م جًّز بيج  لو  دٌ مْ م: قو 

ج  د ذ ثليٌي  نأ صٌّو  د صوبا إلْنج قض ز ً ّش قٌمج مج لأ م يم  مٌ قج : ًمج ىثن؟ ق

عغعجد بٞؾٌث ًثؽضع ٌث ًلذٌْث ثلْٚؿ ًٍععٌث  نيم د يم قض ز عغعجد بيج  ع ِ 
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ًهللا مج  ًهس  د  هب يم إلْأ ٌٟبز عْ  ليو ٌٝدش ىيث ثٕمٌ  ن و ًعْنْو مج ً ّضو »

 «. ّنذغِ لِ  د  هب يم إلْأ ًٙ إلَ غٌْن

 ٓد ٟجح ثلٌٞثح. بنٌػ دجلكضجح ًىٌ ّيٌ : ث

 ٚوبْ وزبة ِؼب٠ٚخ إٌٝ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌؽهللاَ: 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

م  م جًّز د   دِ ّ ْجد إلَ ع ِ د   دِ ٟجلخ ّٚي ع ْأ  بئنِ  فعو إلْأ هللا 

ثليُ ٙ إلو إٙ ىٌ  مج د و بئد هللا ثٙل َ مقعوث د  عو ًؽ  و ثٕمْ  ع َ ًفْو 

م  ثلعْ عْ   عٌثنج  ّوه هللا ديم بكجنٌث بِ منجً ليم  ًثلٌٌّ  إلَ م يو ًثؽضذَ لو

عنوه ع َ قوً بٞجة يم بِ ثّٗٚي  بكجد  بٞ يم بِ إّٚمو ً نٚقيم هلل ًلٌٌّلو 

ثلن ْ ز م  د وه ًم ْ ز م ْ ضو ًثلغجلظ ثلن ْ ز ثلع  ٌي عغعجد بك يم فْوس ًع َ 

صن ْأ ثلٚ وثء ًبِ  د يم دغْش عٌبنج ىلأ بِ ن ٌن ثلًَٖ ًبِ قٌلأ ثليؾٌ ًبِ

إدلجةأ ع  ثلن  جء صيجه إلَ د  منيم دعج ّيجه ثل ق  ثلعنٌٖٓ فضَ صذجّا ً نش دجًه 

عم لم صك  ٕفو منيم دأع م فْوث منأ ٙد  ععأ عغعجد ًدجد  فييم  ٙ ص    دو ىلأ 

بِ قٌثدضو ًٙيٌه بيل ش ًفعو ًقذقش مقجّنو ً لذش ثلنجُ ع ْو ًدلنش 

آدجٟ ثٗد  ًقْوس إلْو ثلنْ  ثل ٌثح ًفع  ع ْو ثلْٚؿ  ًسيٌس فضَ ٌٝدش إلْو

بِ فٌي ًٌّ  هللا بيض  م أ بِ ثلعق ز ً نش صْعا بِ هثًه ثليجة ز ٙ صٌه  ثل   

ًثلضيعز ع  ن ْأ بْو ديٌ  ًٙ ب   بأقْم ٙجهقج  د لٌ قعش بْعج دجد م   مٌه ميجمج 

 فوث ًلعقج ىلأ عنوىم مج دجنٌث ًثفوث صنينو ثلنجُ عنو مج عو  دأ م  قذ نج م  ثلنجُ 

ّ ٌبٌنأ دو م  ثلعؾجنذز ل غعجد ًثلذغِ ع ْو ً مٌٍ  نش ديج عنو  نٚجً عغعجد 

سنْ  إٌّث ن قض ز عغعجد بيم عٞون ً نٚجًن ًّون ًدلجنضأ ًقو ىدٌ لِ  نأ 

صنٚ  م  همو بئد دنش ٙجهقج بأمكنج م  قض ضو نيض يم دو ًنق   ٌّ  ثلنجُ إلْأ ًإٙ 

ِ لأ ًٙ ٕٙقجدأ إٙ ثلْْف. ًثليُ ٙ إلو إٙ ىٌ لنل ذ  قض ز عغعجد بِ بئنو ب ْ

 ثلؾذج  ًثلٌمج  ًثلذٌ ًثلذقٌ، فضَ ّيض يم هللا  ً لض قي   ًًثفنج دجهلل ًثلْٚي. 

 فىزت إ١ٌٗ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌؽهللاَ : 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

 مج د و بئد  مج مٌٙد  م  عذو هللا ع ِ  مٌْ ثلعؤمنْ  إلَ م جًّز د   دِ ّ ْجد .

قوي ع َ دكضجح منأ صيدٌ بْو مقعو ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م ًمج  ن م هللا ع ْو دو 

م  ثليوٍ ًثلٌفِ ًثلقعو هلل ثليُ ٙوقو ثلٌعو ًصعم لو ثلنٌٚ، ًمك  لو بِ ثلذٚه 

ً سيٌه ع َ  ى  ثل وثء ًثلٖنرد م  قٌمو ثليّ  ًعذٌث دو ًٕن ٌث لو، ً سيًٌث لو 

يّخ ًدجًًٍه دجل وثًر ًسجىًٌث ع َ إمٌثؽو ًع َ إمٌثػ  ٙقجدو ً ى و، ثلضك

ً لذٌث ع ْو ثل ٌح ًؽجم ٌىم ع َ فٌدو ًؽيوًث بِ  مٌه د  ثلؾيو ًق ذٌث لو 

ثٕمًٌ فضَ سيٌ  مٌ هللا ًىم دجًىٌد ًدجد  ٕو ثلنجُ ع ْو  لذز  ٌّصو ًثٕهنَ 

و مذأ لنج ثلوىٌ منأ عؾذج ًليو بجٕهنَ م  قٌمو إٙ م  عٚعو هللا ّج ثد  ىنو ب ي

قومش بأبقٖش إى ٟ يش صنذٌنج ع  دٚء هللا ص جلَ بِ نذْو مقعو ٙ َ هللا ع ْو 

ًّ م ًبْنج بكنش بِ ىلأ دؾجلخ ثلضعٌ إلَ ىؾٌ  ً دوثعِ مْوهه إلَ ثلنٞج . 

ًىدٌس  د هللا ثؽضذَ لو م  ثلعْ عْ   عٌثنج  ّوه هللا ديم بكجنٌث بِ منجٍليم عنوه 

قوً بٞجة يم بِ ثّٗٚي، بكجد  بٞ يم ذ ٍععش ذ بِ ثّٗٚي ، ً نٚقيم هلل  َع 
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ًًٌّلو ثلن ْ ز ًم ْ ز ثلن ْ ز . ًل عٌُ إد مكجنيعج م  ثّٗٚي ل  ْم ًإد 

ثلعٚجح ديعج لؾٌؿ بِ ثّٗٚي ٕوّو ًفعيعج هللا ًؽَثىعج دأفْ  ثلؾَثء. ًىدٌس 

مقْنج بْْؾَّو هللا دئفْجنو ًإد ّأ  د عغعجد دجد بِ ثل ٞ  عجلغج بئد ّك  عغعجد 

مْْتج بْْ يِ ًدج غ ًٌث ٙ ّض جسعو ىنخ  د ّغ ٌه ًل عٌ هللا إنِ ًٕؽٌ إىث  علَ 

هللا ثلنجُ ع َ قوً بٞجة يم بِ ثّٗٚي ًنْٚقضيم هلل ًًٌّلو  د ّكٌد نْٚذنج بِ 

ٌفْو دنج ذ ىلأ ثًٕبٌ إد مقعوث ٙ َ هللا ع ْو ًّ م لعج هعج إلَ ثّٗعجد دجهلل ًثلض

 ى  ثلذْش ذ  ً  م  آم  دو ًٙو  دعج ؽجء دو ب ذغنج  فٌثٙ مؾٌمز ًمج ّ ذو هللا بِ 

ًدا ّجد  م  ثل ٌح غٌْنج بأًثه قٌمنج قض  نذْنج ًثؽضْجؿ  ٙ نج ًىعٌث دنج ثليعٌي ، 

ًب  ٌث دنج ثٕبجعْ  بعن ٌنج ثلعٌْر ً مْكٌث عنج ثل يح، ً ف ٌْنج ثلنٌم ًؽ  ٌث 

جه ًثل ٌْد ًثٝلًٌنج إلَ ؽذ  ًعٌ، ً ًقوًث لنج نجً ثلقٌح، ًدضذٌث ع ْنج ثًٕٙ

ع ْنج دْنيم دضجدج ٙ ٌّثد ٌنج ًٙ ّٖجًدٌنج ًٙ ّنجدقٌنج ًٙ ّذجّ ٌنج ًٙ نأم  بْيم 

فضَ نوبا ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م بْيض ٌه ًّعغ ٌث دو. ب م نك  نأم  بْيم إٙ م  

نج ع َ من و، ًثليح ع  فٌٍصو، ًثلٌمِ م  ًًثء مٌّم إلَ مٌّم، ب َي هللا ل

فٌمضو، ًثليْجي دأّْجبنج هًنو بِ ّجعجس ثلنٌم دجل ْ  ًثلنيجً، بعؤمننج ٌّؽٌ ديلأ 

ثلغٌثح، ًدجبٌنج ّقجمِ دو ع  ثٕٙ . بأمج م   ّ م م  قٌّٔ د و بئنيم معج نق  

و  فو دعغ  مج دغجنج بْو  م ْجء، بعنيم ف ْف معنٌ ،  ً ىً عٌْٖر صوثبا عنو بٚ ّذغْ

دو قٌمنج م  ثلض ف بيم م  ثليض  دعكجد نؾٌر ً م . بكجد ىلأ مج ٕجء هللا  د ّكٌد، عم 

 مٌ هللا ًٌّلو دجليؾٌر، ً ىد لو د و ىلأ بِ قضج  ثلعٌٖدْ ، بكجد إىث ثفعٌ ثلذأُ 

ًهعْش نَث   قجي  ى  دْضو بجّضيومٌث، بٌقَ ديم  ٙقجدو فٌ ثّٕنز ًثلٌْْم بيض  

ْور ٌّي دوً ًفعَر ٌّي  فو ًؽ  ٌ ًٍّو ٌّي مؤصز ً ًثه هلل م  لٌ ٕتش ىدٌس عذ

ثّعو مغ  ثليُ  ًثهًث م  ثلٖيجهر ما ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م غٌْ مٌر إٙ  د 

آؽجليم عؾ ش ًمنْضو  مٌس. ًهللا مٌلَ ثٗفْجد إلْيم ًثلعنجد ع ْيم دعج قو  ّ  ٌث 

ٙ ً ّش بْيم م  ىٌ  نٚـ هلل بِ ٟجعز ًٌّلو ًٙ م  ثلٚجلقجس بعج ّع ش دأفو ً

 ٌٟ  لٌٌّلو بِ ٟجعز ًدو ًٙ  ٙذٌ ع َ ثلًٖثء ًثلٌٞثء ًفْ  ثلذأُ ًمٌثٟ  

ثلعكًٌه ما ثلنذِ ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م م  ىؤٙء ثلن ٌ ثليّ  ّعْش لأ . ًبِ 

ن  جء ، ثلعيجؽٌّ  مٌْ دغٌْ ن ٌبو ؽَثىم هللا دأفْ   ععجليم ًىدٌس فْوُ ثل

ًإدلجةِ عنيم ًدغِْ ع ْيم بأمج ثلذغِ بع جى هللا  د ّكٌد ً مج ثٗدلجء عنيم 

ًثلكٌثىز ٕمٌىم ب ْش  عضيً منو إلَ ثلنجُ، ٕد هللا ؽ  ىدٌه لعج قذٜ نذْو ٙ َ 

هللا ع ْو ًّ م قجلش قٌّٔ منج  مٌْ ، ًقجلش ثٕنٚجً منج  مٌْ بيجلش قٌّٔ منج مقعو 

 ْو ًّ م بنق   فق ديلأ ثٕمٌ. ب ٌبش ىلأ ثٕنٚجً بْ عش ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع

ليم ثلٌّٙز ًثلْ لجد بئىث ثّضقيٌىج دعقعو ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م هًد ثٕنٚجً 

بئد  ًلَ ثلنجُ دعقعو ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م  فق ديج منيم. ًإٙ بئد ثٕنٚجً 

ّكٌنٌث فيِ  ميًث  ً   ع م ثل ٌح بْيج نْٚذج بٚ  هًُ  ٙقجدِ ّ عٌث م   د

ثٕنٚجً س عٌث د  عٌبش  د فيِ ىٌ ثلعأمٌى ًقو صٌدضو ليم صؾجًٍ هللا عنيم ً مج 

مج ىدٌس م   مٌ عغعجد ًقلْ ضِ ًفعو ًصألْذِ ع ْو بئد عغعجد عع  مج قو د غأ 

بٚنا ثلنجُ دو مج قو ً ّش ًقو ع عش إنِ دنش بِ عَلز عنو إٙ  د صضؾنِ بضؾ  مج 

ج ىدٌس م   مٌ قض و عغعجد بئنِ ن ٌس بِ ىيث ثٕمٌ ًٌٝدش  ن و دوث لأ ً مج م
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ًل عٌُ لت  لم صنَ  ع  غْأ ًٕيجقأ  ًعْنْو ب م  ً هب يم إلْأ ًٙ إلَ غٌْن

لض ٌبنيم ع  ق ْ  ّل ذٌنأ ًٙ ّك  ٌنأ  د صل ذيم بِ دٌ ًٙ دقٌ ، ًٙ ؽذ  ًٙ 

 نش  فق د و مقعو ٙ َ هللا ّي  ًقو دجد  دٌن  صجنِ فْ  ًلِ ثلنجُ  دج دكٌ بيج : 

ع ْو ًآلو ًّ م دييث ثٕمٌ ً نج ٍعْم لأ ديلأ ع َ م  مجلف ع ْأ ثد٠ْ ّون  دجّ أ 

ب م  ب   ً نش ص  م  د  دجن قو دجد قج  ىلأ ً ًثهه فضَ دنش  نج ثليُ  دْش ليٌح 

عيو ثلنجُ دجلك ٌ منجبز ثل ٌقز دْ   ى  ثّٗٚي بأدٌن دجد  عٌم دقيِ منأ بئد 

م م  فيِ مج دجد ّ ٌم  دٌن صٚخ ًٕون ًإد لم ص    بْْغنِ هللا عنأ ص ٌ

 ًثلْٚي. 

 رحطن اإلِبَ ٔحٛ اٌشبَ:
 ٚوزت إٌٝ ِؼب٠ٚخ: عم صٌؽو ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي نقٌ ثلٖجي 

دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم م  عذو هللا ع ِ  مٌْ ثلعؤمنْ  إلَ م جًّز د   دِ ّ ْجد. 

ثصذا ثليوٍ ، بئنِ  فعو هللا إلْأ ثليُ ٙ إلو إٙ ىٌ.  مج د و بئنأ قو  ّٚي ع َ م 

ً ّش م  ثلونْج ًصٌٚبيج دأى يج ًإلَ مج مَٞ منيج ًمٌْ مج ديَ م  ثلونْج مج 

 ٙجح ثل ذجه ثلٚجهقٌد بْعج مَٞ ًم  نِْ ثلونْج نْْجد ثٓمٌر ّؾو دْنيعج دٌنج 

لْش م   ى و ٙ بِ ثليوي ًٙ بِ ثلٌّٙز د ْوث ًثع م ّج م جًّز  نأ قو ثهعْش  مٌث 

ًلْش صيٌ  بْو دأمٌ دْ  ص ٌم لأ دو  عٌر ًٙ لأ ع ْو ٕجىو م  دضجح هللا ًٙ عيو 

صوعْو م  ًٌّ  هللا ، بكْف  نش ٙجنا إىث ثنيٖ ش عنأ ؽٚدْخ مج  نش بْو م  هنْج 

، ما مج   ديؾش دَّنضيج ًًدنش إلَ ليصيج ، ًم َ بْيج دْنأ ًدْ  عوً ؽجىو م ـ

عٌٛ بِ ن ْأ م  هنْج قو هعضأ بأؽذضيج ، ًقجهصأ بجصذ ضيج ً مٌصأ بأٟ ضيج بجق ِ 

ع  ىيث ثٕمٌ ًمي  ىذز ثلقْجح بئنو ٌّٕأ  د ّي أ ًثقف ع َ مج ٙ ّؾنأ منو 

ًمضَ دنضم ّج م جًّز ّجّز ل ٌعْز  ً ًٙر ٕمٌ ىيه ثٕمز دغٌْ قوي فْ ، ًٙ   مؾ

لعج قو نَ  دأ ًٙ صعك  ثلْٖلجد م  دغْضو بْأ ما  ٌٕم ّجدق ع َ قٌمكم. بٖعٌ

 نِ  عٌم  د هللا ًًٌّلو ٙجهقجد بن ٌى دجهلل م  لًَي ّجدق ثلٖيجء. ًإٙ ص    

 ع عأ مج  غ  أ م  ن ْأ بئنأ مضٌم قو  مي منأ ثلْٖلجد مأميه، بؾٌٍ منأ 

لقْوًنج  مؾٌٍ ثلوي بِ ثل ًٌ  ًثع م  د ىيث ثٕمٌ لٌ دجد إلَ ثلنجُ  ً دأّوّيم

ًثمضنٌث دو ع ْنج ، ًلكنو قٞجء مع  ثمض  دو ع ْنج ع َ لْجد نذْو ثلٚجه  ثلعٚو  ٙ 

 ب ـ م  ٕأ د و ثل ٌبجد ًثلذْنز ثل يم ثفكم دْننج ًدْ  عوًنج دجلقق ً نش مٌْ 

 ثلقجدعْ . 

 فىزت ِؼب٠ٚخ: 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

 مج د و بو  ثلقْو بئنأ ٟجلعج لم م  م جًّز د   دِ ّ ْجد إلَ ع ِ د   دِ ٟجلخ . 

صنض ا دو ًٙ ص ْو ّجديز قومأ دٌٖه ننٌصأ بئد ثٕععج  دنٌثصْعيج ، ًٙ صعقق 

ّجديضأ بِ فق م  ٙ فق لأ بِ فيو بئنأ إد ص    ٙ صٌٞ ديلأ إٙ ن ْأ ًٙ 

صعقق إٙ عع أ ًٙ صذل  إٙ فؾضأ ًل عٌُ مج مَٞ لأ م  ثلْجديجس لٖذْو  د 

لعج ثؽضٌ س ع ْو م  ّ أ ثلومجء ًمٚم  ى  ثلقق بجقٌ  ًٌّر ثل  ق  ّكٌد معقٌقج

 ًص ٌى دجهلل م  ٌٕ ن ْأ بئنأ ثلقجّو إىث فْو. 
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 ٚوزت إٌٝ ػّطٚ ثٓ اٌؼبص: 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

م  عذو هللا ع ِ  مٌْ ثلعؤمنْ  إلَ ععًٌ د  ثل جٗ .  مج د و بئد ثلونْج مٖغ ز ع  

بْيج لم ّٚخ منيج ْٕتج ق٠ إٙ بضقش لو فٌٙج ً هم ش  غٌْىج ، ًٙجفذيج مييًٌ

ع ْو مؤًنز صَّوه ًغذز بْيج ًل  ّْضغنِ ٙجفذيج دعج نج  ععج لم ّذ غو ًم  ًًثء 

ىلأ بٌث  مج ؽعا ًثلْ ْو م  ًعظ دغٌْه بٚ صقذ٠  ؽٌن  دج عذو هللا ًٙ صؾجًّ  

  م جًّز بِ دجٟ و بئد م جًّز غع٘ ثلنجُ ًّ و ثلقق. ًثلْٚي.

 ٚوزت إ١ٌٗ ػّطٚ ثٓ اٌؼبص : 
م  ععًٌ د  ثل جٗ إلَ ع ِ د   دِ ٟجلخ  مج د و بئد ثليُ بْو ٙٚفنج ً ل ز ىثس 

دْننج  د صنْخ إلَ ثلقق ً د صؾْخ إلَ مج صوعٌد إلْو م  ًٌٍٕ بٚذٌ ثلٌؽ  منج 

 ن ْو ع َ ثلقق ، ًعيًه ثلنجُ دجلعقجؽَر . ًثلْٚي .

  ٚعٛاثٗ ػ١ٍٗ: ضؼبٌخ ِحّس ثٓ أثٟ ثىط ٌّؼب٠ٚخ
 ًدضخ مقعو د   دِ دكٌ إلَ م جًّز. 

 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

م  مقعو د   دِ دكٌ إلَ ثلغجًُ د  ٙنٌ ّٚي ع َ  ى  ٟجعز هللا مع  ىٌ مْ م 

ٕى  ًّٙز هللا  مج د و بئد هللا دؾٚلو ًع عضو ًّ لجنو ًقوًصو م ق م يج دٚ عنش 

م ييم ًلكنو م ييم عذْوث ًؽ   منيم ٕيْج ًٙ ٝ ف بِ قٌصو ًٙ فجؽز دو إلَ 

ًّ ْوث ًغٌّج ًًْٕوث، عم ثمضجًىم ع َ ع عو بجٙل َ ًثنضنخ منيم مقعوث ٙ َ 

هللا ع ْو ًآلو ًّ م بجمضٚو دٌّجلضو ًثمضجًه لٌفْو ًثةضعنو ع َ  مٌه ًد غو ًٌّٙ 

كعز مٚوقج لعج دْ  ّوّو م  ثلكضخ ًىلْٚ ع َ ثلٌٖثةا بوعج إلَ ّذْ  ًدو دجلق

ًثلعٌع ز ثلقْنز بكجد  ً  م   ؽجح ً نجح ًٙو  ًًثبق ً ّ م ًّ م ذ  مٌه ًثد  

ععو ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي بٚوقو دجلغْخ ثلعكضٌي ًآعٌه ع َ د  فعْم 

بٌقجه د  ىٌ  ًًثّجه دن ْو بِ د  مٌم بقجًح فٌدو ًّجلم ّ عو ب م ّذٌؿ مذضيٙ 

فضَ دٌٍ ّجديج ٙ ن ٌْ لو بِ ؽيجهه ًٙ  لن ْو بِ ّجعجس ثٍٕ  ًميجمجس ثلًٌ 

ميجًح لو بِ ب  و ًقو ً ّضأ صْجمْو ً نش  نش ًىٌ ىٌ ثلعذٌٍ ثلْجدق بِ د  مٌْ 

 ً  ثلنجُ إّٚمج ً ٙو  ثلنجُ نْز ً ْٟخ ثلنجُ ىًّز ً بٞ  ثلنجُ ًٍؽز ًمٌْ 

لوّ  هللا ثلنجُ ثد  عم ً نش ثل  ْ  ثد  ثل  ْ  عم لم صَ   نش ً دٌن صذغْجد ثلغٌثة  

جل جد قًصؾيوثد ع َ إٟ جء نًٌ هللا ًصؾع جد ع َ ىلأ ثلؾعٌ  ًصذيٙد بْو ثلعج  ًص

بْو ثليذجة  ع َ ىلأ مجس  دٌن ، ًع َ ىلأ م  ضو ًثلٖجىو ع ْأ ديلأ م  ّأًُ 

ًّ ؾأ إلْأ م  ديْز ثٕفَثح ًً ًُ ثلن ج  ًثلٖيج  لٌٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو 

ا بٞ و ثلعذْ  ًّذيو ثليوّم  نٚجًه ثليّ  ىدًٌث د ٞ يم بِ ًّ م ًثلٖجىو ل  ِ م

ثليٌآد بأعنَ هللا ع ْيم م  ثلعيجؽٌّ  ًثٕنٚجً بيم م و عٚجةخ ًدضجةخ فٌلو 

ّؾجلوًد دأّْجبيم ًّيٌّيٌد همجءىم هًنو ًٌّد ثل ٞ  بِ ثصذجعو ًثلٖيجء بِ مٚبو 

 ٙ َ هللا ع ْو ًآلو بكْف ذ ّج لأ ثلٌّ  ذ ص و  ن ْأ د  ِ ًىٌ ًثًط ًٌّ  هللا

ًّ م ًًْٙو ً دٌ ًلوه ً ً  ثلنجُ لو ثصذجعج ًآمٌىم دو عيوث ّنذٌه دٌْه ًٌّٖدو 

بِ  مٌه ً نش عوًه ًثد  عوًه؟! بضعضا مج ثّضل ش دذجٟ أ ًلْعوه لأ ثد  ثل جٗ 
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بِ غٌثّضأ بكأد  ؽ أ قو ثنيَٞ ًدْون قو ًىِ ًٌّم ّْضذْ  لع  صكٌد ثل جقذز 

أ إنعج صكجّو ًدأ ثليُ قو  منش دْوه ً ّْش م  ًًفو ًىٌ لأ ثل  ْج ًثع م  ن

دجلعٌٙجه ً نش منو بِ غًًٌ ًدجهلل ً ى  ًٌّلو عنأ ثلغنجء ًثلْٚي ع َ م  ثصذا 

 ثليوٍ. 

 فىزت إ١ٌٗ ِؼب٠ٚخ: 
 دْم هللا ثلٌفع  ثلٌفْم 

م  م جًّز د   دِ ّ ْجد إلَ ثلَثًُ ع َ  دْو مقعو د   دِ دكٌ ّٚي ع َ  ى  

عز هللا  مج د و بيو  صجنِ دضجدأ صيدٌ بْو مج هللا  ى و بِ قوًصو ًّ لجنو ًمج  ٙ َ ٟج

دو نذْو ما دٚي  ل ضو ًًٝ ضو لٌ ّأ بْو صٞ ْف ًٕدْأ بْو ص نْف ىدٌس فق ثد  

ًنٌٚصو لو ًمٌثّجصو إّجه   دِ ٟجلخ ًقوّم ٌّثديو ًقٌثدضو م  نذِ هللا ٙ َ هللا ع ْو

أ ع ِ د ٞ  غٌْن ٙ د ٞ أ بجفعو إليج ٌٙم بِ د  مٌم ًىٌ  ًثفضؾجؽ

ثل ٞ  عنأ ًؽ  و لغٌْن ًقو دنج ً دٌن م نج بِ فْجر م  نذْنج ٙ َ هللا ع ْو ذ 

نٌٍ فق ثد   دِ ٟجلخ ٍٙمج لنج ًبٞ و مذٌٍث ع ْنج ب عج ثمضجً هللا لنذْو ٙ َ هللا 

 إلْو بكجد ع ْو ًّ م مج عنوه ً صم لو مج ًعوه ً سيٌ هعٌصو ً ب ؼ فؾضو قذٞو هللا

 دٌن ًبجًًقو  ً  م  ثدضَه ًمجل و ع َ ىلأ ثص يج ًثصْيج عم هعٌثه إلَ  ن ْيم بأدلأ 

عنيعج ًص كأ ع ْيعج بيعج دو ثليعٌي ً ًثهث دو ثل  ْم بذجّا ًّ م ليعج ٙ ٌّٖدجنو بِ 

 مٌىعج ًٙ ّل  جنو ع َ ٌّىعج فضَ قذٞج ًثنيَٞ  مٌىعج عم قجي د وىعج عجلغيعج 

  ع جد ، ّيضوُ ديوّيعج ًٌّْْ دٌْْصيعج ب ذضو  نش ًٙجفذأ فضَ ٟعا بْو عغعجد د

ًدٖ ضعج عوثًصكعج ًغ كعج فضَ  ثٕقجِٙ م   ى  ثلع جِٙ ًدلنضعج لو ً سيٌصعج

د غضعج منو منج دعج بني فيًن ّج ثد   دِ دكٌ بْضٌٍ ًدج   مٌن ًقِ ٕذٌن د ضٌن 

ًٙ ص ْ  ع َ قٌْ قنجصو، ًٙ  صيٌٚ ع   د صْجًُ  ً صٌثٍُ م  َّد ثلؾذج  ف عو

ّوًن ىً موٍ  نجصو  دٌن ميو ميجهه ًدنِ م كو ًٕجهه بئد ّك  مج نق  بْو ٌٙثدج 

 بأدٌن  ًلو ًإد ّأ ؽًٌث بأدٌن  ّْو ًنق  ٌٕدج ه ًديوّو  مينج ًد   و ثقضوّنج

   ًلٌٙ مج ّذينج إلْو  دٌن مج مجل نج ثد   دِ ٟجلخ ً ّ عنج لو ، ًلكنج ً ّنج  دجن ب

ىلأ بجفضيّنج دعغجلو ًثقضوّنج د  جلو ب خ  دجن مج دوث لأ  ًه  ًثلْٚي ع َ م   نجح 

 ًًؽا ع  غٌثّضو ًصجح. 

  ىعْز ىيه ثلٌّجلز

دجد مقعو د   دِ دكٌ م  ْٕ ز ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي ًىٌ ثد  

و ٕيْق  ّعجء دنش ععِْ ثلضِ دجنش ًٍؽج لؾ  ٌ د   دِ ٟجلخ ًٌٝثد هللا ع ْ

ثٗمجي ثللْجً ىً ثلؾنجفْ  ٕيْو غًَر مؤصز عم  ٝقَ ًدْذج ل٘مجي ع ِ ثليُ صًَػ 

 ّعجء دنش ععِْ د و ًبجر  دِ دكٌ ًدجد ًٌٝثد هللا ع ْو ًثلْج م  قذ  ثٗمجي ع َ 

مٌٚ إلَ ثد هم يج ثد  ثل جٗ ًقجي ديض و ص أ ثليض ز ثلذٖ ز ًىٌ موبٌد ثٓد بِ 

 موّنز ثلعنًٌٚر.إفوٍ ثليٌٍ ثليٌّذز م  

د ظ م جًّز ععًٌ د  ثل جٗ إلَ مٌٚ بِ ّضز آٙم ًؽ  ًمقعو د   دِ دكٌ 

عجم   مٌْ ثلعؤمنْ  ع ْيج ، بنٌػ ععًٌ ًّجً فضَ نَ   هثنِ  ًٛ مٌٚ 

 بجؽضع ش ثل غعجنْز إلْو بأقجي ديم ًدضخ إلَ مقعو د   دِ دكٌ :  
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خ  د ّْٚذأ منَ س ٌ إد ثلنجُ ف  مج د و: بضنـ عنِ دومأ ّج ثد   دِ دكٌ بئنِ ٙ 

دييه ثلذٚه قو ثؽضع ٌث ع َ مٚبأ ًًبٜ  مٌن ًنومٌث ع َ ثصذجعأ بيم مْ عٌن 

 لضيش ف يضج ثلذلجد بجمٌػ منيج بئنِ لأ م  ثلنجٙقْ  ًثلْٚي.  ثلٌ قو 

 ّٞج ًبْو:   ًد ظ إلْو ععًٌ دكضجح دضذو م جًّز إلْو 

  ًإد ّ أ ثلوي ثلقٌثي ٙ ّْ م ٙجفذو م  بئد غخ ثلذغِ ًثل  م ع ْم ثلٌدج  مج د و

ثلنيعز بِ ثلونْج ًم  ثلضذ ز ثلعٌديز بِ ثٓمٌر ًإنج ٙ ن  م  فوث دجد  ع م ع َ 

عغعجد دغْج ًٙ  ٌّ  لو عْذج ًٙ  ٕو ع ْو مٚبج منأ ّ ْش ع ْو بِ ثلْجعْ  

مٌ ع َ نِ عنأ نجةم  ً نجُ لأ فضَ صأصِ بضأ ًّ كش همو بِ ثلْجبكْ  عم  نش ص   

ًٌّقذٌد قٌلِ ًّْضٌٚمٌنِ  ً ِّدٚه  نش بْيج ؽجًُ ًؽ   ى يج  نٚجًُ ًٌّد 

ْضْيٌد همأ ًّضيٌدٌد إلَ هللا دؾيجهن ًقو ّع ْأ ًقو د غش إلْأ قٌمج فنجقج ع ْأ 

 علٌث هللا عيوث لْعغ   دأ ًلٌ لم ّك  منيم إلْأ مج عوث قض أ مج فيًصأ ًٙ  نيًصأ 

ًقلْ ضأ ًعوًن ع َ عغعجد ٌّي ّل   دعٖجقٚأ دْ  فذذش  د ّيض ٌن د  عأ ًٕ

مغ  ديٌِٕ ًل  ّْ عأ هللا م  ثليٚجٗ  دوث  ّنعج  مٖٖجةو ً ًهثؽو ًلك   دٌه  د 

 دنش ًثلْٚي.  

 بلٌٍ مقعو دضجدْيعج ًد ظ ديعج إلَ ع ِ ًدضخ إلَ م جًّز ؽٌثح دضجدو:  

عضيً إلْأ منو ًصأمٌنَ  مج د و: بيو  صجنِ دضجدأ صيدٌنِ م   مٌ عغعجد  مٌث ٙ ث

دجلضنقِ عنأ دأنأ لِ نجٙـ ًصنٌبنِ ثلعغ ز دأنأ ٕ ْق ً نج  ًؽٌ  د صكٌد لِ 

مٌ بِ ثلونْج بكم ثلوثةٌر ع ْكم بأؽضجفكم بِ ثلٌقْ ز ًإد صؤصٌث ثلنٌٚ ًّك  لكم ثٕ

ل عٌُ م  سجلم قو نٌٚصم ًم  مؤم  قو قض ضم ًمغ ضم دو ًإلَ هللا مٌْٚدم 

مًٌ ًىٌ  ًفم ثلٌثفعْ  ًهللا ثلعْض جد ع َ مج صٚ ٌد  مٌه ثًٕمٌْٚىم ًإلَ هللا

 ًثلْٚي.  

 ًدضخ إلَ ععًٌ د  ثل جٗ:  

 مج د و: بيو بيعش مج ىدٌس بِ دضجدأ ّج ثد  ثل جٗ! ٍععش ثنأ صكٌه  د ّْٚذنِ 

نأ عنوُ سنْ  إ ٌ ً ٕيو  نأ م  ثلعذل ْ ، ًصَعم ثنأ لِ نْٚـ ًثقْم سمنأ 

ًلتأ لأ أقو ًبٌٞث ً ِّ ً مٌُ ًنومٌث ع َ ثصذجعِ ب ًصَعم  د  ى  ثلذ و

ًل ْٖلجد ثلٌؽْم  ًلْجء بقْذنج هللا ًح ثل جلعْ  ًصٌد نج ع َ هللا ًح ثل ٌٓ ثل  ْم 

 ًثلْٚي.  

بأقذ  ععًٌ د  ثل جٗ فضَ قٚو مٌٚ بيجي مقعو د   دِ دكٌ بِ ثلنجُ بقعو هللا 

   :ً عنَ ع ْو ًٙ َ ع َ ًٌّلو عم قج 

م جٌٕ ثلعْ عْ  ًثلعؤمنْ ! بئد ثليٌي ثليّ  دجنٌث ّنضيكٌد ثلقٌمز   مج د و:

ًّن ٌٖد ثلٞٚلز ًّٖذٌد نجً ثل ضنز ًّضْ لٌد دجلؾذٌّز قو نٚذٌث لكم ثل وثًر 

ًّجًًث إلْكم دجلؾنٌه عذجه هللا بع   ًثه ثلؾنز ًثلعغ ٌر ب ْنٌػ إلَ ىؤٙء ثليٌي 

 هللا ما دنجنز د  دٌٖ.   ب ْؾجىوىم بِ هللا ثنضودٌث إلَ ىؤٙء ًفعكم

بجنضوح ما دنجنز نقٌ م   ل ِ ًؽ  ًمٌػ مقعو بِ  ل ِ ًؽ  ًثّضيذ  ععًٌ ثد  

ثل جٗ دنجنز ًىٌ ع َ ميومز مقعو بأقذ  ععًٌ نقٌ دنجنز ب عج هنج م  دنجنز ٌٕؿ 

ثلكضجةخ دضْذز د و دضْذز بؾ   دنجنز ٙ صأصْو دضْذز م  دضجةخ  ى  ثلٖجي إٙ ٕو ع ْيج 

م و بٌْٞديج فضَ ّيٌديج د عًٌ د  ثل جٗ، ب    ىلأ مٌثًث ب عج ً ٍ ىلأ دع  
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ععًٌ د ظ إلَ م جًّز د  فوّؼ ثلْكٌنِ بأصجه بِ مغ  ثلوىم بأفجٟ دكنجنز ً ٙقجدو 

ًثؽضعا  ى  ثلٖجي ع ْيم م  د  ؽجنخ ب عج ً ٍ ىلأ دنجنز د  دٌٖ نَ  ع  بٌّو 

هللا دضجدج مؤؽٚ ًم   دئىدصعٌس إٙ ًنَ   ٙقجدو ًدنجنز ّيٌ : ًمج دجد لن ِ  د 

ٌّه عٌثح ثلونْج نؤصو منيج ًم  ٌّه عٌثح ثٓمٌر نؤصو منيج ًّنؾَُ ثلٖجدٌّ  

 بٞجًديم دْْ و فضَ ثّضٖيو ًفعو هللا.  

ً قذ  ععًٌ د  ثل جٗ نقٌ مقعو د   دِ دكٌ ًقو ص ٌ  عنو  ٙقجدو لعج د غيم قض  

 عج ً ٍ ىلأ مقعو مٌػ ّعَٖ بِ دنجنز فضَ ديِ ًمج م و  فو م   ٙقجدو ب

ثللٌّق فضَ ثنضيَ إلَ مٌدز بِ نجفْز ثللٌّق بأًٍ إلْيج ًؽجء ععًٌ د  ثل جٗ 

فضَ هم  ثل ْلجٟ ًمٌػ م جًّز د  فوّؼ بِ ٟ خ مقعو فضَ ثنضيِ إلَ ع ٌػ 

م ش  نِ بِ قجًعز ثللٌّق بْأليم ى  مٌ دكم  فو صنكًٌنو؟ بيج   فوىم ٙ ًهللا إٙ 

بئىث  نج دٌؽ  بْيج ؽجلِ بيج  إد  فوّؼ:  ىٌ ىٌ ًًح ثلك ذز بجنل يٌث  ص أ ثلنٌدز

ٌّدٌٞد فضَ هم ٌث ع ْو بجّضنٌؽٌه ًقو دجه ّعٌس علٖج بأقذ ٌث دو نقٌ بْلجٟ 

ثلٌفع  د   دِ دكٌ إلَ ععًٌ د  ثل جٗ ًدجد بِ ؽنوه  مٌٚ ًًعخ  مٌه عذو

بذ ظ إلْو ععًٌ د    بيج   صيض   مِ ٙذٌث؟ ثد ظ إلَ م جًّز د  فوّؼ بجنيو.

ثل جٗ ّأمٌه  د ّأصْو دعقعو د   دِ دكٌ بيج  م جًّز:   ديثن قض ضم دنجنز د  دٌٖ 

ر بِ  ًلتكم  ي لكم دٌثء م ِ  نج ع  مقعو د   دِ دكٌ؟ ىْيجس  د جًدم مٌْ م  ً 

ثلَدٌ؟ بيج  ليم مقعو: ثّيٌنِ م  ثلعجء؟ قج  لو م جًّز د  فوّؼ:  ٙ ّيجه هللا إد 

نكم من ضم عغعجد  د ٌّٖح ثلعجء فضَ قض ضعٌه ٙجةعج مقٌمج بض يجه إقلٌر  دوث ّيجن 

ثد   دِ دكٌ بْْيْأ هللا ثلقعْم ًثلغْج   قج  لو  قض نأ ّجهللا دجلٌفْق ثلعنضٌي ًهللا ٕ

 مقعو:  ّج ثد  ثلْيٌهّز ثلنْجؽز لِْ ىلأ إلْأ ًإلَ م  ىدٌس إنعج ىلأ إلَ هللا عَ

ه  نش ًٌٝدج ن ًم  صٌٙه  مج ًهللا لٌ دجد ّْ ِ  عب  عوثءه ًّ  ًؽ  ّْيِ  ًلْجء

بِ ّوُ مج د غضم منِ ىيث قج  لو م جًّز:   صوًُ مج  ٙنا دأ؟  هم أ بِ ؽٌم 

فعجً عم  فٌقو ع ْأ دجلنجً بيج  لو مقعو إد ب  ضم دِ ىلأ بلج  مج ب   ىلأ دأًلْجء 

هللا ع ِ دٌهث ًّٚمج دعج  ًؽٌ ىيه ثلنجً ثلضِ صقٌقنِ ديج  د ّؾ  يجٕهللا ًإنِ 

ؽ  يج ع َ م ْ و إدٌثىْم ً د ّؾ  يج ع ْأ ًع َ  ًلْجةأ دعج ؽ  يج ع َ نعًٌه 

ً ٕجً إلَ  -ً ًلْجةو إد هللا ّقٌقأ ًم  ىدٌصو قذ  ًإمجمأ ّ نِ م جًّز ًىيث 

 دنجً ص  َ ع ْكم د عج مذش ٍثهىج هللا ّ ٌْث.   -ععًٌ د  ثل جٗ 

ج  قض أ د غعجد قج  لو مقعو ًمج  نش ًعغعجد؟ إد عغعجد عع  قج  لو م جًّز:  إنِ إنع

ًلتأ ىم أدجلؾًٌ ًنذي فكم ثليٌآد ًقو قج  هللا ص جلَ: ًم  لم ّقكم دعج  نَ  هللا ب

ثل جّيٌد بنيعنج ىلأ ع ْو بيض نجه ًفْنش  نش لو ىلأ ًن ٌث ن بيو دٌ نج هللا إد ٕجء 

ًؽجع أ ع َ مغجلو قج : بغٞخ  هللا م  ىنذو ً نش ٌّٕكو بِ إععو ًع م ىنذو

م جًّز بيومو بيض و عم  ليجه بِ ؽْ ز فعجً عم  فٌقو دجلنجً ب عج د ذ ىلأ عجةٖز ؽَعش 

 .  د  ثل جٗ ع ْو ؽَعج ٕوّوث ًقنضش ع ْو بِ هدٌ ثلٚٚر صوعٌ ع َ م جًّز ًععًٌ

 :  ًقْ :  إنو قلا ً ّو ً ًّ و إلَ م جًّز د   د110ِ :1ًبِ ثلنؾٌي ثلَثىٌر 

 .  ثّٗٚيً  ً ُ ْٟف دو بِ  ّ ْجد دومٖق ًْٟف دو ًىٌ 

، 313:   7، صجًّل ثد  دغٌْ 154: 3عٌْ، ثلكجم  ٙد  ث61ٕ - 58: 6ُ صجًّل ثللذٌ

 .  110:  1، ثلنؾٌي ثلَثىٌر 314
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 و١ف رحٌٛذ رّٙخ لزً ػضّبْ إٌٝ أزاح ٌزظف١خ اٌش١ؼخ؟؟.
و دييه ثللٌّيز ثلذٖ ز (ٕنو دجد ً ّنج دْف قض  مقعو د   دِ دكٌ ًٌٝثد هللا ع ْ

م  قض ز عغعجد!!) ًً ّنج دْف قض  ععًٌ د  ثلقعق ثلنَثعِ ٟ نج فضَ ثلعٌس 

ًٟ نج فضَ د و ثلعٌس د و ىيه ثلٌثق ز دأدغٌ م  عٌٖ ّنٌثس ٕنو  ّٞج (دجد م  

 قض ز عغعجد!!). 

ىكم  ن ْككيم  لكِْ مك  فككق ثلذْكلجء  مغجلنككج  د نْكأ  ثلعككوثب ْ  عك  ثدكك  آد كز ثٕدذككجه ً

ثلعلجلذٌد دضلذْق ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز ى  قجي ثلْْو م جًّز د يكو مقجدعكز مك   ُ نكٌ  

ليؤٙء فضَ ًلٌ دجنش مقجدعكز عْككٌّز  ً مقكعكز  مك  هًلكز قذك   د ّنكَ  ديكم ص كأ 

ثٕفكجي ثليٌثقٌْٕز ثٗؽٌثمْز ًثلضجًّل ثلع جٌٙ ّٖيو  نيم لعج قض ٌث ثعنْ  م  ً ّجء 

 ّجء ؽعيًٌّضيج عكوث مٖكجًّ يم ثلض ؾٌّْكز ثل جٕك ز بيكو  ؽٌّكش ًًٍثء مٌٚ ً فو ً

ليككم مقجدعككجس ًميعككج قككجلٌث  ً ق نككج عكك  عككوي عوثلككز ص ككأ ثلعقجدعككجس بيككو  صككْـ ليككم  د 

ّككوثب ٌث عكك   ن ْككيم ً د ّيككجؽعٌث مٚككٌميم ً د ّيككوي مقككجمٌىم هبككٌعيم ثٙفضْجْٟككز 

 ديث)!!!.(فضَ ًلٌ دنج قو قض نج بئنو ّْضقق ثليض  ٕنو ب   ديث ً

 بأّ  دجنش ىيه ثل وثلز بِ ن جي (م جًّز د   دِ ّ ْجد ثّٗٚمِ)!!؟؟.

ًلعجىث لم ّيم ثد  آد كز ثٕدذكجه ًًٍّكٌه ثًٕ  دكجليذٜ ع كَ قض كز عغعكجد بكًٌ ثّكضضذجح 

 ثٕمٌ ليم ًمقجدعضيم مقجدعز عجهلز ًإٙوثً ثٕفكجي ع ْيم ًإغٚ  ىيث ثلع ف؟؟!!.

ثلٖككْل ثليٌٝككجًُ دأنككو مكك  ( ع ككم فكككجي ثل ككجلم  ًلعككجىث فككٌٗ م جًّككز ثلككيُ ًٙكك و

ً قٌديم ل  و  ًدجد م  ثلعض ْ  إلقج  بضٌر فكعو د ضٌر ثلن  جء ثلٌثٕوّ ) ع َ إديكجء 

ىيث ثلع ف م ضٌفج هًد إغٚ  ًهًد مقجدعز لْضْكنَ لكو قضك  ٕكْ ز  ىك  ثلذْكش ع كْيم 

 ثلْٚي د عج  صْقش لو بٌٙز ثٗمْجن ديم.

  عغعجد دٚ إؽجدز فجّكعز ٟكٌث  ص كأ ثليكًٌد ثلعض جقذكز إٙ إىث ًلعجىث ديِ ّؤث  م  قض

 دجد م  ج ّْجّْج ثنضيجٍّج م  ٌٟثٍ بٌّو.

 م ف بضقو ثد  آد ز ثٕدذجه دعًٌٖر صجد و ثد  ثلنجدغز لْقيق م  مٚلو غٌْٝ :

ثًٕ  ىٌ ثصنجىه ّٚفج بِ م ٌدضو ما ثلٌٖعْز ثّٗٚمْز ثلعضعغ ز بِ ثٗمجي ع ِ د  

 خ لْوعِ م  مٚلو ًّٙز  مٌ ثليضْ  ًم  عم ًّٙز  مٌ ثٕمز. دِ ٟجل

ًثلغككجنِ ىككٌ ثّككضنوثمو دْككْف مٚكك ش ًصيعككز ؽككجىَر مٌبٌعككز بككِ ًؽككو ٕككْ ز  مْككٌ 

ثلعؤمنْ  ع ِ د   دِ ٟجلخ مك   ؽك  قكض يم ًثلضنكْك  ديكم ًإًىكجح دك  مك  صْكٌ  لكو 

ننج دن ككجي ن ْككو ثليْككجي دككأُ هًً م ككجًٛ لن ككجي ثٗؽككٌثي ثٕمككٌُ ثلككيُ ّْككعْو ٕككْ

 ثلضأِّْ ثلقٞجًُ!!. 

 اٌسٌٚخ األ٠ِٛخ ٚاٌؼٕف اٌسِٛٞ
ٍعككم ٕككْننج  د ثلوًلككز ثٕمٌّككز دجنككش هًلككز (ثل ضٌفككجس ًثلضأّككِْ ثلقٞككجًُ) ًىككِ 

 ديًدككز ّككعؾز ٙ صنض ككف دغْككٌث عكك  ص ككأ ثٕدجىّككخ ثلككوثعٌر ثلضككِ ًًػ ليككج ثٗعككٚي 

قٞجًّز عكم ؽكجء ثلغكًَ ثلٚوثمِ ع  ثلَعْم ثليجةو ٙوثي فْْ  ثلضكٌّضِ ًبضٌفجصو ثل

 ثٕمٌّكِ لْكٖف لنج  د ثل ٌث  قو صقٌ  بِ عٌٚه إلَ د و ثلعيجدٌ ثلؾعجعْز.

ثليُ ّيٌ  ثلضجًّل ٙ ٌٍّ بجًقج ٝنعج دكْ  ثلكَعْعْ  ٙكوثي ًثدك   دكِ ّك ْجد  ً دكْ  

قِٚ ًعوُ ثل يّ  ى كج ع َ ّو ثلغًَ ثٕمٌّكِ قذ   د ّضجؿ ليعج ثليْجي دن ِ ثلعيعز 
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 جًّز ثدنو َّّو ليج ًقجي ديج ع َ مٌْ ًؽو  ٙ ًىِ ميعكز مٌثٙك ز ثلضكومٌْ ثلضِ ىْأ م

 ًثليض  ًثليدـ ًثنضيجن د  مج ىٌ  مٚقِ  ً إّٚمِ.

ٕككٌْمنج ثٕبجٝكك  ثلعككوثب ٌد ععككج ّْككعٌنو (دضجًّننككج ثّٗككٚمِ ثلع ضككٌٍ ع ْككو) لككم 

ج لْض ي يكج ّض ٌهًث ٌّمكج ع كَ ٝكذ٠ د عكجصيم ًًٍنيكج دعْكَثد ثل  كم ًثل يك  قذك  إٟٚقيك

صٚمْيىم م  ثلغٌغجء ًعٖج  صٌهّو ثلٖ جًثس ًثليضجبجس ًعنومج ّٚف ْٕننج ن جمكج 

قجي دضومٌْ ثلك ذز ًإفٌثقيج د و قٚ يج دكجلعنؾنْق دعكج ب ك  ثلن كجي ثٕمكٌُ بيكيث ّ نكِ 

 د ثلك عجس  ٙذقش دٚ م جنِ بِ عي  ثلْٖل ًغٌغجةو مك  ثليض كز ًثًٗىكجدْْ  ثلكيّ  

 ًٍ ثليض  ًثٙنضقجً.ّلٌدٌد لْعج  بضج

 د ٌّٙككف ٕككن٘ مغكك  ٌّّككف دكك   ّككٌح ثلع يككخ دٚككٚؿ ثلككوّ  دأنككو قجةككو ع ككْم 

ًٙككجفخ إنؾككجٍ فٞككجًُ ًغككم ثنككو  غ ككق ثلؾككجما ثٍٕىككٌ ٕدغككٌ مكك  مجةككز عككجي ًقككجي 

دضومٌْ مكضذز ثليٌٚ ثل جٟعِ ًمٌدَ  دقجعكو ثلعْكعَ دكوثً ثلقكعكز ًد غكٌر مقضٌّكجس 

وي  ىٌثمككجس ثلؾْككَر ًغٌْىككج مكك  ثٕىٌثمككجس دكك  ىككيه ثلع ككجلم ثلقٞككجًّز ًقككجي ديكك

ثلعنضٖكٌر بككِ  ًؽكجء مٚككٌ بيكٌ ٝككٌح مك  ثل ؾككًٌ ًلكنكو ًًغككم دٖكجعضو غْككٌ قجدكك  

ل يْجُ دعج ثًصكذو بؾجً دنِ  مْز ثليّ  ثّضذجفٌث موّنز ًٌّ  هللا ٙك َ هللا ع ْكو ًآلكو 

َ ًّكك م ًثنضيكككٌث  عككٌثٛ ثلعْكك عجس ًقض ككٌث ثلعْكك عْ  عككم مٌؽككٌث منيككج مضككٌؽيْ  إلكك

 ثلك ذز لْيومٌىج.

بيك  فيكج ّعكك  ًٙككف مغك  ىكيه ثلوًلككز دأنيكج هًلكز ثلضأّككِْ ثلقٞكجًُ  ي  نيكج هًلككز 

ثلضأّككِْ ثٗؽٌثمككِ ثلضككِ  ّْككش لٖككضَ  نككٌث  ثٗؽككٌثي ًؽ  ككش منككو ملككج عجدضككج بككِ 

 صجًّننج ثلعْعَ دجّٗٚمِ!!.

ؽككٌثي ثلوًلكز ثٕمٌّككز  ّْكيج ثل جىكك  ثٕمككٌُ ثًٕ  ع كَ ثلكككيح ًثلغكٔ ًثلنككوث  ًثٗ

ثلعن م ًغٌْ ثلعن م ثليُ قجي دو عضجر ثلعؾكٌمْ  معك  ىدٌنكجىم ّكجديج مك   مغكج  دْكٌ 

د   ًٟأر ًٍّجه د   دْو ًّعٌر د  ؽنكوح ًععكًٌ دك  ثل كجٗ  ً ىلكأ ثلٌعْك  ثًٕ  

مكك  ثلعؾككٌمْ  عككم ؽككجء مكك  د ككوىم ثلٌعْكك  ثلغككجنِ عذْككو هللا دكك  ٍّككجه ًٕككعٌ دكك  ىُ 

غي كِ ًمكا ىلكأ ّٚكٌ ٕكْننج ع كَ ًٙك يج دوًلكز ثلؾٌٕ  ًمْ م د  عيذز ًثلقؾكجػ ثل

 ثل ضٌفجس ًثلضأِّْ ثلقٞجًُ!!.

 ػج١س هللا ثٓ ظ٠بز:

مي عنون ثلعؾٌي ثل  ْ  قجص  ثلقْْ  د  ع ِ ع ْيعج ثلْٚي عذْو هللا د  ٍّجه دك   دْكو 

ثليُ عجٓ فْجر م ْتز دجل ؾًٌ ًثٗؽٌثي ًثًصكخ  دٖا ؽٌثةم ثليض  بِ فكق ثلعْك عْ  

لْج ع َ ثلذٌٚر ًثلكٌبز إلَ  د مجس َّّو ثل  ْ  د و  د قجي ديكوي ثلك ذكز ًثليُ ديِ ًث

ً فكِ ثدك  مٌؽجنكز  د  ّجمكو  (هًلز ثلضأِّْ ثلقٞجًُ!!) ًص ٌ  ثٕمٌٌّد ًثمض  ٌث

ً مي م و د  مج دجد بِ دْكش مكج  ثلذٚكٌر مك  (بِ ثلْ لز قو ثنضيش بيًٌ  د ٌّف  

بكٌ  ٟجة كز منيكج بكِ دنكِ  دْكو ًفعك    مٌث  ثلعْ عْ  ثلضِ قكوًس دْكضز عٖكٌ م ٌْنكج

ٗ  5ثللذكٌُ ؿ ًمكٌػ ًلكم ّ كو) ثلذجقِ م و ًصٌن ثلنكجُ د ٞكيم ّعكٌػ بكِ د كٜ
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ًإد  ًهس ثلوقز بيو فكجً  ثل كٌهر د كو ىلكأ بككجد ىٚدكو ًفض كو ع كَ ّكو ثلغكٌثً  511

 .  ثلعٌثلْ  ٕى  دْش ثلنذٌر ديْجهر إدٌثىْم د  ثٕٕضٌ

ٍّجه ىجًدج م  ثلذٌٚر إلَ ثلٖجي بيج  لعٌثبيْكو مٌػ ثد  ًًٌُّ ثد  ؽٌٌّ ثللذٌُ (

إنو قو عي  ع ِ ًدٌح ثٗد  بٌٟتٌث لِ ع َ ىثس فجبٌ بأليْكش لكو قلْ كز ع كَ فعكجً 

بٌدذو.. قج  ثلٌثًُ إنو لٌْْْ  مجمِ إى ّكش ّكضز بأٟجليج بي ش بكِ ن ْكِ ىكيث عذْكو 

نجةم  نش قكج  ٙ ق كش هللا  مٌْ ثل ٌث   مِ نجةعج ٕنغٚ  ع ْو نٌمو بونٌس منو بي ش  

بعج  ّكضأ قج  دنش  فوط ن ِْ ق ش  بٚ  فوعأ مكج دنكش صقكوط دكو ن ْكأ قكج  ىكجس 

بٌ هللا مج  ًثن صكِْ ًٙ صْٚخ قج  ثلٌثًُ ق ش لو دنش صيٌ  لْضنِ لكم  قضك  ثلقْكْ  

قج  ًمجىث؟؟ ق ش صيٌ  لْضنِ لم  د  قض ش م  قض ش قج  ًمجىث ق ش دنش صيكٌ  لْضنكِ لكم 

ثلذْٞجء قج  ًمجىث ق ش لْضنِ لم  د  ثّض ع ش ثلوىجقْ  قج  ًمجىث ق ش لْضنِ   د  دنْش

دنش  ّنَ معج دنش قج  ًهللا مج نليش دٌٚثح ًٙ ّكش ع  ملأ  مكج ثلقْكْ  بئنكو 

ّجً إلِ ٌّّو قض ِ بجمضٌس قض و ع َ  د ّيض نِ ً مج ثلذْٞكجء بكئنِ ثٕكضٌّضيج مك  عذكو 

ألف  لككف بأن يضيككج ع ْيككج  بككئد ديْككش بٖى ككِ ًإد هللا دكك  عغعككجد ثلغي ككِ ً ًّكك  َّّككو دكك

ى كش لم آَّ ع ْيج معج لم  عنف بْو ً مج ثّض عج  ثلوىجقْ  بئد عذو ثلٌفع  دك   دكِ 

دكٌر ًٍثهثد بًٌك ًق كج عنكو م جًّكز فضكَ ىدكًٌث قٖكًٌ ثًٍٕ بذ غكج دنكٌثػ ثل كٌث  

إىث ثّض ع ش  مجةز  لف  لف بنٌْنِ م جًّز دْ  ثلٞعجد ًثل َ  بكٌىش ثل َ  بكنش

ثلٌؽكك  مكك  ثل ككٌح بكْككٌ ثلنككٌثػ بضيككومش إلْككو ً ًغككٌس ٙككوًً قٌمككو  ً  غٌمككش 

عٌْٖصو  ًٌٝس دو ًإد صٌدضكو صٌدكش مكج  هللا ً نكج  عكٌم مكجنكو بٌؽكوس ثلكوىجقْ  

 دٚككٌ دجلؾذجّككز ً ًبككَ دجٕمجنككز ً ىككٌد بككِ ثلعلجلذككز مككنكم مككا  نككِ قككو ؽ  ككضكم  منككجء 

بِ ثلْنجء بكٌهللا مكج دكجد لكِ مكج  بكأؽٌه دكو ع كْكم  ع ْيم لتٚ ّ  عٌث  فوث ً مج قٌلأ

ًلٌ ٕتش ٕميس د ٜ مكجلكم بنٚٚكش دكو د ٞككم هًد د كٜ ًّيٌلكٌد مكج  ّكنجه 

ًلكنكِ عععكضكم  ًدككجد عنكوُ  ن كا لكككم ً مكج قكٌلكم لْضنككِ لكم  دك  قض ككش مك  قض كش بعككج 

عع ككش د ككو د عككز ثٗمككٚٗ ععككٚ ىككٌ  قككٌح إلككَ هللا عنككوُ مكك  قض ككِ مكك  قض ككش مكك  

ٌثًػ ًلكنِ ّأمذٌن دعج فوعش دو ن ِْ ق ش لْضنِ دنكش قجص كش  ىك  ثلذٚكٌر بيكو ثلن

 علٌنِ ٟجعضيم غٌْ مكٌىْ  ً ّم هللا ليو فٌٙش ع َ ىلكأ ًلكك  دنكِ ٍّكجه  صكٌنِ 

بيجلٌث إنأ إىث قض ضيم ب يًٌث ع ْأ لم ّْكضذيٌث منكج  فكوث ًإد صكٌدضيم صغْكخ ثلٌؽك  منكج 

قجصكك  ًدنككش  قككٌ  لْضنككِ دنككش  مٌؽككش  ىكك  عنككو  مٌثلككو ً ٙككيجًه بٌبيككش ليككم ب ككم  

ثلْؾ  بٌٞدش  عنجقيم بأمج إىث بجصش ىجصجد ب ْضنِ دنش  قوي ثلٖجي ً لم ّذٌمكٌث  مكٌث) 

 .523-522ٗ  5ثللذٌُ ػ

 

 ِؽٍُ ثٓ ػمجخ
ًٌُّ ثلعؤًمٌد  د َّّوث فجً   د ّْضعْ   ى  ثلعوّنز د و قض كو ل قْكْ  دك  ع كِ   

د  فن  ز ثلغْْ  ًعذو هللا د   دِ ععًٌ د  ف ٘ دك  بجّضيذ  ًبوث منيم بْو عذو هللا 

ثلعغٌْر ثلعنًَمِ ًثلعنيً د  ثلَدٌْ (بيومٌث ع ْو بأدٌميم ً فْك  ًبكجهصيم ً ع كم 

ؽٌثةَىم ب عج قومٌث ع كَ ثلعوّنكز قكجمٌث بكأسيًٌث ٕكضم َّّكو ًقكجلٌث إنكج قكومنج مك  عنكو 

ليْككجد ًّ  ككخ ًؽكك  لككِْ لككو هّكك  ّٖككٌح ثلنعككٌ ًّ ككَم دجللنككجدٌْ ًّٞككٌح عنككوه ث
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 5دجلكٚح ًّْجمٌ ثلنٌثح ًثل ضْجد ًإنج نٖيودم  نج م  نجه بضجد يم ثلنكجُ) ثللذكٌُ ػ

 ٗ480  . 

ًدكجد  د صقكٌن  ىك  ثلعوّنكز ًدككجّ ٌث ل ذكو هللا دك  فن  كز ثلغْككْ  ع كَ م كا َّّكو دكك  

م جًّز ًٟكٌهًث عجم كو منيكج بأًّك  ثٕمٌّكٌد إلكَ قْكجهصيم بكِ ثلٖكجي ّل ذكٌد ثلنؾكور 

بوعج َّّو عجم و ثلْجدق ع َ ثلعوّنز ععًٌ د  ّك ْو لٌّْك و ع كَ ً ُ فع كز  ًثلعوه

صأهّذْز إلكَ ثلعوّنكز بكأدَ ًفكجً   د ٌّّك  د ذْكو هللا دك  ٍّكجه إلكَ ثلعوّنكز ل يْكجي ديكيه 

ثلعيعككز ثليع ْككز ًغككًَ ثدكك  ثلَدْككٌ ثلعضقٚكك  دجلك ذككز بككٌبٜ ثدكك  مٌؽجنككز قككجةٚ (ٙ 

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م ً غكًَ ثلذْكش)   ؽع يعج ل  جّق  دوث  قض  ثد  دنش

 .484-482ٗ  -5صجًّل ثللذٌُ ػ

ً مْكٌث ًؽكو َّّكو مك  ّيكٌي ديكيه ثلعيعككز ثليكيًر ىلكأ ثلٖكِء ثلعْكعَ مْك م دك  عيذككز 

ثلعٌُ بأًَٙ إلْو (ثه  ثليٌي عٚعكج بكئد ىكم  ؽكجدٌن ًإٙ بيكجص يم بكئىث سيكٌس ع كْيم 

ً ًقز  ً ّٚؿ  ً ٟ كجي بيكٌ ل ؾنكو بكئىث مٞكش ثلكغٚط بأدقيج عٚعج بعج بْيج م  مج   

 .484بجد ف ع  ثلنجُ) ٗ 

ىىخ مْ م د  عيذز (بجصقج لعوّنز ًّكٌ  هللا!!) ً ن كي ص  ْعكجس ّكْوه ًمكٌٙه ً دجفيكج 

 .491ل ؾنو عٚعز  ّجي ّيض ٌد ثلنجُ ًّأميًد ثٕمٌث ) ٗ 

 ٔ ثٕمككٌُ ثل ككجصـ لعوّنككز مككج ثدكك  قضْذككز بْككًٌُ بككِ دضجدككو ثٗمجمككز ًثلْْجّككز  د ثلؾككْ

ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو ًّ م (قض  بِ ىيث ثلٌْي مك   ٙكقجح ًّكٌ  هللا ٙك َ 

هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م ععككجنْ  ًؽككٚ ًلككم ّذككق دككوًُ د ككو ىلككأ ًمكك  قككٌّٔ ًثٕنٚككجً 

ّذ عجةز ًم  ّجةٌ ثلنكجُ مك  ثلعكٌثلِ ًثل كٌح ًثلضكجد ْ  عٖكٌر آٙم ًمككظ ثلنكٌؿ 

 .216  ثلقٌر ّنز ٙ ّيوءًد) ٗ بِ ثلوًً ع َ  ى

عم  ًّ  منوًح ثلْٖلجد ثٕمٌُ صيٌٌّث إلَ ّْوه قج  بْو (بعج ٙك ْش ثل يكٌ  ٙك ـ 

نضيككجح ثل  ككْم ً ًق نككج ديككم هللا  مْككٌ ثلعككؤمنْ  إٙ بككِ مْككؾوىم د ككو ثليضكك  ثلككيًّا ًثٙ

ىم ثلٌْْم ًقض نج م   ٌٕم لنج منيم ً صذ نج مكودٌىم ً ؽيَنكج ع كَ ؽكٌّقيم ًثنضيذنكج

 .218عٚعج دعج قج   مٌْ ثلعؤمنْ   عَ هللا نٌٚه) ثٗمجمز ً ثلْْجّز ٗ 

ً ٌُّ بِ ىيث ثلٌْي ٍّو د  ًىخ د  ٍم ز بيج  لو منوًح ثلْٖلجد ثٕمٌُ دكجّا بيكج  

لو  دجّ أ ع َ ّكنز ععكٌ قكج  ثقض كٌه قكج   نكج  دكجّا!! قكج  ًهللا ٙ  قْ كأ عغٌصكأ بك عكو 

يعج بكأمٌ دعكًٌثد بٌؽتكش عنيكو عكم قكج  دكجّ ٌث ع كَ مًٌثد د  ثلقكم لٚيٌ دجنش دْن

ٗ  5 نكم مٌ  " ُ عذْو ًموي" لَّْو د  م جًّز عم  مٌ دكو بيضك ) صكجًّل ثللذكٌُ ػ

493. 

عم هم  مْ م د  عيذز بوعج ثلنكجُ ل ذْ كز ع كَ  نيكم مكٌ  لَّْكو دك  م جًّكز ّقككم بكِ 

 .495ٗ  5همجةيم ً مٌثليم ً ى ْيم مج ّٖجء. صجًّل ثللذٌُ ػ

نيج فيج هًلز ثل ضٌفكجس ًثلضأّكِْ ثلقٞكجًُ  ً دعكج قكج  ثليٌٝكجًُ مقكجًٙ صذٌّكٌ إ

 ىلأ ثلنيؼ ثٗؽٌثمِ!!

 مْ م د  عيذز ٌّثٙ  مٌْْصو ثٗؽٌثمْز:
 ْك عْ  ٟ يكو َّّكو ثليكًٌه لْْك أ همكجء ثلعثلكيُ ىلأ ثلٌفٔ مٚكجٗ ثلكومجء  عم ثصؾو

ثللٌّككق نككَ  دككو ًبككِ ر ثلضأّككِْ ثلقٞككجًُ!!) مْككٌْ(إلككَ مكككز ثلعكٌمككز لٌْثٙكك  

ثلعٌس بذ ظ إلَ ً ًُ ثٕؽنجه بيج  (إد  مٌْ ثلعؤمنْ  عيو إلِ إد فكوط بكِ فكوط 
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ثلعٌس  د  ّضن ف ع ْكم فْٚ  د  نعٌْ ثلْككٌنِ ًهللا لكٌ دكجد ثٕمكٌ إلكِ مكج ب  كش 

ثف كظ  ًلك   دٌه م ْٚز  مٌْ ثلعؤمنْ  عنو ثلعٌس عم هعج دو بيكج  ّكج دٌىعكز ثلقعكجً

ذجً ًٙ صٌ  ّع أ قٌّٖج  دوث ًٙ صٌهد  ى  ثلٖجي عك  عكوًىم مج  ًْٙأ دو عم ثٕم

ًٙ صيْع  إٙ عٚعج فضَ صنجؽَ ثد  ثلَدٌْ ثل جّق عم قج  ثل يكم إنكِ لكم  ععك  ععكٚ قك٠ 

د و ٕيجهر  د ٙ إلو إٙ هللا ً د مقعوث عذو هللا ًًٌّلو  فخ إلِ م  قض ِ  ى  ثلعوّنكز 

 .497-496ٗ  5ُ ػصجًّل ثللذٌ ًٙ  ًؽَ عنوُ بِ ثٓمٌر)

دجلنكككجً ً ىكككم  جعكككم قكككجي ثلؾكككْٔ ثٕمكككٌُ ثلَّْكككوُ ديٚكككف ثلك ذكككز دكككجلعنؾنْق ًفٌقيككك

 ٌّصؾًَد:

 

 ملجًر مغ  ثل نْق ثلعَدو   نٌمِ ديج  عٌثه ىيث ثلعْؾو.

 

 ً ؽ   ععًٌ د  فٌٟ ثلْوًِّ ّيٌ 
 

 دْف صٌٍ ٙنْا  ي بًٌر   صأميىم دْ  ثلٚ ج ً ثلعًٌر

 ٗ498. 

ذز د كو قٚك يج دجلعوب ْكز ثلغيْ كز ىكِ مجصعكز ؽكٌثةم َّّكو ثليكًٌه دجنش ؽٌّعز ىوي ثلك 

ًدجنككش ثلعْككجبز ثلَمنْككز دككْ  ص ككأ ثل جؽ ككز ًىٚدككو ع ْككو ل نككز هللا ًثلعٚةكككز ًثلنككجُ 

 ؽع ككْ  إفككوٍ عٖككٌ لْ ككز ٙ غْككٌ فْككظ  فككٌ  ؽْٖككو ثلعٖككتٌي ثلك ذككز ثلعٖككٌبز ّككٌي 

جد ىٚدكو ع ْكو ل نكز هللا ثلْذش ثلغجلظ مك  ًدْكا ثًٕ  عكجي  ًد كز ًّكضْ  ل يؾكٌر ًدك

ًٕدككا عٖككٌ لْ ككز م ككش مكك  ن ككِ ثلٖككيٌ ًىككٌ ثدكك  ععككجد ًعٚعككْ  ّككنز ًدجنككش ًّٙضككو 

ثلعٖكتٌمز عككٚط ّككنْ  ًّككضز  ٕكيٌ ًبككِ ًًثّككز ً ععجنْككز  ٕكيٌ إٙ ععككجد لْككج . صككجًّل 

 ثللذٌُ.

عم نٌثٙ  قكٌثءر مْكٌْر (ثلضأّكِْ ثلقٞكجًُ) ع كَ ثللٌّيكز ثٕمٌّكز لنض كٌم ع كَ 

ؤِّْ (ثلقٞجًر ثٕمٌّكز) ثلقؾكجػ دك  ٌّّكف ثلغي كِ ثلكيُ ّكَعم ٕكْننج  فو  دٌٍ م

ثليٌٝجًُ  نو دجد ّلذق ثلٌّٖ ز ثّٗٚمْز ًّيع  ليج نكجقٚ ًًثّكز منضيكجر عك  ثل يكو 

 ثل ٌّو ٙد  عذو ًدو ثٕنولِْ؟؟.

بي  فيج قٌ  ثلْٖل صجًّننكج ثلع ضكٌٍ ع ْكو قذك   د ّل كا ع ْنكج دكضجدكو ثٕعؾٌدكز  ي  د 

ز د يج ٙ ص وً  د صكٌد مٌثٙ ز لعٌْْر ثّٙضن جم دكجل يٌ  ثلضكِ ىكِ ع كَ مكج ثلعْأل

ّذوً ص و ثّضكعجٙ لعٌْْر ثلضأِّْ ثلقٞكجًُ ثٕمكٌُ ثليجهبكز إلكَ إّؾكجه  مكز عكجؽَر 

 ع  ثّضنوثي ص أ ثل يٌ ؟؟!!.

ٙ  عضيو  د ثلْٖل قجي ديٌثءر ثلضجًّل ً ّْج  ً ٌٟلْكج ًثلكولْ  ع كَ ىلكأ ىكٌ ثّضٖكيجهه 

  عذككو ًدككو ًىككٌ دضككجح نعككجىػ ًلككِْ دضككجح صككأًّل ٟككٌلِ ًلككيث بككنق  نٞككْف إلككَ دككجد

م  ٌمجصو د ٜ ًلِْ د  مج ًًثه ثد  عذو ًدو ًىٌ مكج ٙ ّنض كف دغْكٌث عك  ًًثّكجس 

 غٌْه م  ثلعؤًمْ  ع  ٟجغْز عٌٚه (ثلع ضٌٍ ع ْو) ثد  ؽٚ ًٟٚ  ثلغنجّج.

 

 اٌحغبط ِٚب أزضان ِب اٌحغبط؟؟!!.
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بكِ ثل يكو ثل ٌّكو: د كظ عذكو ثلع كأ دك  مكًٌثد ثلقؾكجػ دك  ٌّّكف ًًُ ثد  عذو ًدكو 

ثلغي ككِ ًثلْككج ع ككَ ثل ككٌث  ً مككٌه  د ّقٖككٌ ثلنككجُ إلككَ ثلعي ككخ بككِ فككٌح ثٍٕثًقككز 

 (ثلنٌثًػ) ب عج  صَ ثلكٌبز ٙ و ثلعنذٌ مض غعج ًثٝ ج قٌّو عم قجي بكٖف لغجمو ًقج :

 ٌبٌنِ!!! نج ثد  ؽٚ ً ٟٚ  ثلغنجّج       مضَ  ٝا ثل عجمز ص 

 ٙ ْخ ثل ٌه م  ّ  ِ نَثً    دنٚ  ثلْْف ًٝجؿ ثلؾذْ 

  مٌ معْْ  مؾضعا  ٕوُ     ًنؾينِ موثًًر ثلٖتٌد

 مككج ًهللا إنككِ ٕفعكك  ثلٖككٌ مقع ككو ً فككيًه دن  ككو ً ؽَّككو دعغ ككو  مككج ًهللا ًإنككِ ًٍٕ 

 ً ًّج قو  ّن ش ً فجد قلجبيج ً إنِ ٕن ٌ إلَ ثلومجء دْ  ثل عجةم ً ثل قَ.

 ث  ًثد ثلٖو بجٕضوُ ٍّْم   قو ل يج ثل ْ  دٌْث  ُفلمْ ىي

 لِْ دٌثعِ إدٍ  ًٙ غنْم       ًٙ دؾَثً ع َ سيٌ ًٝمْ 

 ٙ إد  مٌْ ثلعؤمنْ  عذو ثلع أ د  مًٌثد دخ دنجنضكو ب ؾكم عْكوثنيج بٌؽكونِ  ٙك ذيج 

عككٌهث بككٌؽينِ إلككْكم بككئنكم ٟجلعككج ّكك ْضم بككِ ثلٞككٚلز ًّككننضم ّككن  ثلذغككِ  مككج ًهللا 

ٕلقٌنكم لقٌ ثل ٚج ًٕعٚذنكم عٚخ ثلْ عز ًٕقٌعنكم قكٌ  ثلعكًٌر ًٕٝكٌدنكم 

ٝككٌح غٌثةككخ ثٗدكك  ًهللا مككج  م ككق إٙ بٌّككش ًٙ  عككو إٙ ًبْككش إنككِ ًهللا ٙ  غعككَ 

صغعجٍ ثلضكْ  ًٙ ّي يكا لكِ دجلٖكنرد  عكم قكج   قْكم دكجهلل لضيكذ   ع كَ ثٗنٚكجم ًلضكوع  

بٚد ًثليذكٌ ًمكج ثليذكٌ  ً ٕىذكٌنكم دجلْكْف ثًٗؽجم ًدجد ًدجد ًفوعنِ بٚد ع  

ىذٌث ّو  ثلنْجء  ّجمَ ًثلٌلوثد ّضجمَ ًفضَ صعٖكٌث ثلْكعيَ ًصي  كٌث عك  ىكج ًىكج ... 

إّجُ ً ىيه ثلًَثبجس ٙ ٌّدذ  ثلٌؽ  منكم إٙ ًفكوه  ٙ  نكو لكٌ ّكجا ٕىك  ثلع ٚكْز 

ًد دٌىكج مكج م ْٚضيم مج ؽذِ بِء ًٙ قٌصك  عكوً ًل ل كش ثلغغكًٌ ً لكٌٙ  نيكم ّغكَ

غًَس ٌٟعج ًقو د غنِ ًبٞكم د ظ ثلعي خ ًإقذجلكم ع َ مٚكٌدم عٚكجر منكجل ْ  

 ًإنِ ٕقْم لكم دجهلل ٙ  ؽو  فوث  مجمِ د و عٚط إٙ ٌٝدش عنيو.

عم نَ  بأصجه ععٌْ د  ٝجدِ بيج  ّج  ّيج ثٕمٌْ إنِ ْٕل دذٌْ ع ْك  ًىكيث ثدنكِ  قكٌٍ 

بئد ثلقوط  فخ إلْنج م  ثلْٖل ب عج ًلِ ثلٌؽك  ع َ ثلغًَ منِ قج   ؽًَْث ثدنو عنو 

قج  لو عنذْز د  ّ ْو  ّيج ثٕمٌْ ىيث ثليُ ًد  عغعجد دٌؽ و ًىٌ ميضٌ  بيكج  ًهًث 

 .19-17, 5ثلْٖل بٌهًه بيج  ثٌٝدٌث عنيو. ثل يو ثل ٌّو ػ

  ُ  د دجح ثليض  عأًث م  قض ز عغعجد ديِ م ضٌفج إلَ ٌّميج!!. 

 ٌغّبعُاٌحغبط ٚأؼطٜ ِؼطوخ ا
ًًٍ ثدكك  عذككو ًدككو  د عذككو ثلع ككأ دكك  مككًٌثد دضككخ إلككَ ثلقؾككجػ بككِ  ّككٌٍ م ٌدككز 

ثلؾعكجؽم  د ّ ٌٝككيم ع كَ ثلْككْف بعك   قككٌ مكنيم دككجلك ٌ دنًٌؽكو ع ْنككج بنك  ّككذْ و 

ًم  ٍعم  نو مؤم  بجٌٝح عنيو ب    ب عج عٌٝكيم  صكِ دٖكْل ًٕكجح بيكج  ل ٖكجح 

ًلكك  ثلٖكْل ٙ ٌّٝكَ دكجلك ٌ بيكج  لكو  مؤم   نش  ي دجبٌ قج  د  دجبٌ بيج  ثلقؾكجػ 

ثلْٖل  ع  ن ِْ صنجهعنِ ّج فؾجػ ًهللا لكٌ دكجد ٕكِء  ع كم مك  ثلك كٌ لٌٝكْش دكو 

بٞقأ ثلقؾجػ ًم َ ّذْ يعج عم قوي إلْو ًؽ  بيج  لكو ع كَ هّك  مك   نكش قكج  ع كَ 

هّ  إدٌثىْم فنْ ج ًمج دجد م  ثلعٌٖدْ  بيج  ثٌٝدٌث عنيو عم قوي آمٌ بيج  لكو ع كَ 

ّ  م   نش قج  ع َ هّ   دْأ ثلْٖل ٌّّف بيج   مج ًهللا ليو دجد ٙكٌثمج قٌثمكج مك  ه

عنو ّج غٚي ب عج م َ ّذْ و ثنٌٚم إلْو بيج  لو ّكج فؾكجػ ّكألش ٙكجفذِ ع كَ هّك  

م   نش بيج  ع َ هّ  إدٌثىْم فنْ ج ً مج دجد م  ثلعٌٖدْ  بأمٌس دو بيض  ًّكألضنِ 
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ْكأ ثلٖكْل ٌّّكف بي كش  مكج ًهللا ليكو دكجد ٙكٌثمج ع َ هّ  م   نش بي ش ع كَ هّك   د

قٌثمج بأمٌس دضن ْز ّذْ ِ ًهللا لٌ لم ّكك  ٕدْكأ مك  ثلْكْتجس إٙ ثنكو ًلكو مغ كأ لك كجه 

بأمٌ دو بيض  عم  صَ د عٌثد د  عٚجي ثل نَُ بيج  ععٌثد؟؟ قج  ن كم قكج   لكم  ًبكون 

جًّكز دنكش مْكعا ّكْو ع َ  مْكٌ ثلعكؤمنْ  ًٙ ٌّبكو مغ كأ قكج  د كَ قكج   لكم  ًٍؽكأ م

قٌميج ًلم صك   ىٚ ليج قج  د َ قج  بعج فع أ ع َ ثلنًٌػ ع ْنج قج   مٌؽنِ دكجٍثد 

بأمٌ دو بيض  عم  صِ د جمٌ ثلٖ ذِ ًملٌم د  عذو هللا ثلٖنٌْ ًّ ْو د  ؽذٌْ ًدكجد 

ثلٖ ذِ ًملٌم ٌّّجد ثلضًٌّز ًدجد ّ ْو د  ؽذٌْ ٙ ٌٍّ ىلأ ب عج قوي ثلٖ ذِ قكج  

نش  ي مؤم  قج   ٙ ـ هللا ثٕمٌْ نذج دنج ثلعنَ  ً ؽوح دنج ثلؾنكجح ًثّضق ْكنج  دجبٌ  

ثلنٌم ًثدضق نج ثلْيٌ ًمذلضنكج بضنكز لكم نكك  بْيكج دكًٌر  صيْكجء ًٙ بؾكٌر  قٌّكجء قكج  

ثلقؾجػ ٙو  ًهللا مج دًٌث دنًٌؽيم ع ْنج ًٙ قًٌث م ْج عنو عم قوي إلْكو ملكٌم دك  

 ي مكؤم  قكج   ٙك ـ هللا ثٕمْكٌ إد مك  ٕكق عٚكج ثللجعكز عذو هللا بيج  لو  دجبٌ  نكش 

ًنكظ ثلذْ ز ًبجً  ثلؾعجعز ً مجم ثلعْ عْ  لؾوٌّ دجلك ٌ بيج  ٙكو  م ْكج عنكو عكم 

 صِ دْ ْو د  ؽذٌْ بيج  لو  نش ّ ْو د  ؽذٌْ قج  ن م قج  ٙ د  ٕكيِ دك  دْكٌْ قكج  

ىك  ثلنكجً قكج   دكجبٌ  مِ دجنش  ع م دجّعِ منأ قج  ٕيْش ًٕيْش  مأ قكج  ثلٖكيجء ٕ

  نش  ي مؤم  قج  مج د ٌس دجهلل مني آمنش دو قج  ثٌٝدٌث عنيو.

لبي اثٓ ػجس ضثٗ ػٓ أثٟ زاٚز اٌّظحفٟ ػٓ إٌؼنط ثنٓ شن١ًّ: لنبي ؼنّؼذ ٘شنبِب 

 ٠مٛي أحظٛا ِٓ لزً اٌحغبط طجطا فٛعسُٚ٘ ِبئخ ٚػشط٠ٓ أٌفب. فمؾ ال غ١ط!!.

صهللاصخ ٚصهللاص١ٓ أٌفب ٌُ ٠غت ػٍٝ ٚاحنس  وّب ػطػذ اٌؽغْٛ ثؼس اٌحغبط فٛعسٚا ف١ٙب

 ُِٕٙ لزً ٚال طٍت!!.

ً ًثه ثلقؾجػ  د ّقؼ بجّضن ف مقعوث ًلوه ع َ  ى  ثل ٌث  ثلعذض َ دو بيكج  ّكج  ىك  

ثل ككٌث  إنككِ  ًهس ثلقككؼ ًقككو ثّككضن  ش ع ككْكم ًلككوُ مقعككوث ً ًٙككْضو بككْكم دنككٚم 

ْنيم ً د ّضؾكجًٍ عك  ًْٙز ًٌّ  هللا بِ ثٕنٚجً بئنو  ًَٙ بْيم  د ّيذ  م  مق

مْْتيم ً إنِ  ًْٙضو  ٙ ّيذ  م  مقْنكم ً ٙ ّضؾجًٍ ع  مْكْتكم  ٙ ًإنككم قكجة ٌد 

د وُ ميجلز ٙ ّعن كم م  إسيجًىج إٙ مٌبِ ٙ  فْ  هللا لو ثلٚقجدز ً نكج  عؾك  لككم 

ثلؾٌثح بٚ  فْك  هللا لككم ثلنٚبكز عكم نكَ  ب عكج دجنكش غكوثر ثلؾع كز مكجس ثدنكو مقعكو 

ه ن ككِ  مْككو مقعككو بككِ ثلككْع  ب ككٌؿ  ىكك  ثل ككٌث  ًقككجلٌث ثنيلككا سيككٌ ثلقؾككجػ ًؽككجء

ًىْٜ ؽنجفو بنٌػ بٚ و ثلعنذٌ عكم ملكخ ثلنكجُ بيكج : مقعكوثد بكِ ّكٌي ًثفكو!!! 

 مج ًهللا مج دنش  فخ  نيعج م ِ بِ ثلقْجر ثلونْج لعج  ًؽٌ ليعج م  عكٌثح ثٓمكٌر؟؟!! 

ج  ّككج بككٌٍه   مككج ًعْككش مقعككوث عككم همكك  ًهمكك  ثلنككجُ ّ ًَنككو ًم يككم ثل ككٌٍه  بيكك

ًمقعوث قج  ن م  ّيج ثٕمٌْ ً نٖوه معْز  دْجس ٙ َّّوًد ب عج مٌػ م  عنكوه قكج  ً 

هللا لكٌ د  نكِ ثلقؾكجػ دْضكج ّجهّككج لٞكٌح عنيكِ قذك   د آصْكو دككو ىلكأ  نكِ هم كش ًلككم 

  ىْب ْٕتج!!.

  د ّكٌنكو قج  ًلعج د ذ ععٌ د  عذو ثل ََّ مٌس ثلقؾكجػ مكٌ ّكجؽوث ًدكجد ّكوعٌ هللا

 مٌصو ع َ بٌثٕو لْكٌد عيثدو  ٕو.

دعج ًًٍ ثد  عذو ًدو  د ععٌ د  عذو ثل ََّ قج  لٌ ؽكجءس دك   مكز دعنجبيْيكج ًؽتنكج 

 دجلقؾجػ ل ٞ نجىم.
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 اٌحغبط ٚوفطٖ
ثل نٌثد لِْ م  عنونج د  ىٌ م  ًٝا ثد  عذو ًدو ٙكجفخ ثل يكو ثل ٌّكو (مك  ٍعكم 

  ِ: د ثلقؾجػ دجد دجبٌث)  ًًه بْو مج ّ

عككك  ثٕؽ كككـ ق كككش ل ٖككك ذِ ّكككَعم ثلنكككجُ  د ثلقؾكككجػ مكككؤم  قكككج : مكككؤم  دجلؾذكككش 

ًثللجغٌس دجبٌ دجهلل ًع  ثٕععٔ قكج : ثمض  كٌث بكِ ثلقؾكجػ بيكجلٌث دعك  صٌٝكٌد؟؟ 

قجلٌث دعؾجىو بأصٌه بيكجلٌث إنكج قكو ثمض  نكج بكِ ثلقؾكجػ بيكج   ؽتكضم صْكألٌننِ عك  ثلٖكْل 

 ثلكجبٌ؟؟.

جّككم دكك  مقعككو ّيككٌ  دككجد ثلقؾككجػ دكك  ٌّّككف ّككنيٜ ًعكك  ثًٍٕثعككِ قككج  ّككع ش ثلي

عٌٍ ثّٗٚي عًٌرً عًٌر ًع  علجء د  ثلْجةخ قكج  دنكش ؽجلْكج مكا  دكِ ثلذنضكٌُ 

ًثلقؾجػ ّنلخ بيج : إد مغ  عغعجد عنو هللا دعغ  عَْْ د  مكٌّم قكج  هللا بْكو (إنكِ 

  مضٌبْككأ ًًثب ككأ إلككِ ًمليككٌن مكك  ثلككيّ  د ككًٌث ًؽجعكك  ثلككيّ  ثصذ ككٌن بككٌ  ثلككيّ

 د ًٌث ع َ ٌّي ثليْجمز)!!... 

 بيج   دٌ ثلذنضٌُ د ٌ ًًح ثلك ذز.

قج  ًمعج د ٌس دو ثل  عجء ثلقؾكجػ قٌلكو عنكومج ً ٍ ثلنكجُ ّلٌبكٌد ديذكٌ ًّكٌ  هللا 

ٙكك َ هللا ع ْككو ًآلككو ًّكك م: إنعككج ّلٌبككٌد دككأعٌثه ًًمككز (ًىككٌ ن ككِ مككج ّككؤم  دككو 

 ثلٌىجدٌْد ثلع جًٌٙد... صٖجديش ق ٌديم). 

عذو ًدو ع  مغٌْر د  ثلٌدْا قج : قج  ثلقؾجػ بِ دكٚي لكو ًّقككم  م ْ كز  ًًًٍ ثد 

 ٙ  ِّ  فودم بِ  ى كو  دكٌي ع ْكو  ي ًّكٌلو إلكْيم قكج  ب يعكش مكج  ًثه بي كش لكو: هلل ع ك

 ٙ ِ م  أ ٙٚر  دكوث ًلكت  ًؽكوس قٌمكج ّيجص ٌنكأ ليجص ضكأ م يكم بيجصك  بكِ ثلؾعكجؽم 

 .52-50ٗ  5فضَ قض . ػ

ْ  دجد ٌٍّ  د (م  كجء) دنكِ  مْكز ىكم  بٞك  مك  ًّكٌ  هللا ٙك َ هللا  ُ  د ىيث ثل  

 ع ْو ًآلو.

 اٌش١د اٌمطػبٚٞ ٚاٌزبض٠د اٌضٛضٞ ٌجٕٟ أ١ِخ!!.
إىث دجد ثلْٖل ثليٌٝجًُ قو  قنكا ن ْكو ًصٚمْكيه مك  ثّٗكٚمْْ  دكأد هًلكز دنكِ  مْكز 

ً غكٌح  دجنش هًلز ثلضأِّْ ثلقٞجًُ بكٚ عؾكخ إىث  د ّل كا ع ْنكج دعكج ىكٌ  عؾكخ

 ًىٌ  د دنِ  مْز دجد م  دْنيم م  ّغأً ل قق ًثلوّ !!.

دكك  ًىىككخ ثلٖككْل بككِ فعجّككو ل غككًٌر ثٕمٌّككز فككو ثلضْككج   عكك  ثلْككٌ ًًثء صؾجىكك  

 ثلعؤًمْ  لييه ثلغًٌر ثلض يجةْز ثلضِ  ّيلش فجدعج ًًلش مكجنو غٌْه؟؟.

مكك  صٌلْككو عككم ّيككٌ  ثلٖككْل (ًلككك  مكك  ّككٌء فككظ ثٕمككز  د صككٌبِ َّّككو د ككو ّككضز  ٕككيٌ 

مك   102ثلنٚبز بيو مجس دجللجعٌد فضَ قج  ثليىذِ  نو مج مضا ًٙ د ا ًّيو)!!. ٗ

 ثلكضجح ثٕعؾٌدز.

 مج ثلٌثقا بْيٌ   د ٌّء فظ ثٕمز ّكع  بِ ّيٌٟيج بِ دٌثع  ص أ ثل ٚكجدز ثٕمٌّكز 

 ًمؤًمْيم ثل  جي م   ٕذجه ثلْٖل ثليٌٝجًُ.

ٌلْكو ثل جّكق ثلكيُ دكجد بجّكيج ًفْكخ ًلكنكو ًلم ّ كش ثلٖكْل دكجللذا  د ّضٌثبكا عك  ثل

(ًٝكِ هللا عنككو) لككم ّٚككـ عنكو د ككٌ ًٙ ٍنوقككز ًغككم  نكو ثٕككضيٌ دككجلنعٌ ًثلض ككٌٟ  ُ 

 عع  قٌي لٌٟ!!.
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ًل  ننٌٛ بِ ثلٌْْر ثلنضنز لييث ثلَنوّق ثٕمٌُ ثدض جء دعكج ًًثه عنكو ثدك  عذكو ًدكو 

 ثٕنولِْ:

ؽعيكًٌ ثلك ذكِ د كو قضك  ثلٌلْكو  قج  إّقج  د  مقعو ثًٍٕ : هم ش ع َ منًٌٚ د 

د  َّّكو ًعنكوه ؽجًّضكجد مك  ؽكٌثًُ ثلٌلْكو بيكج  لكِ ثّكعا مك  ىكجصْ  ثلؾكجًّضْ  مكج 

ّيٌٙد قجلضج قو فكوعنجن قكج  دك  فكوعجه دعكج فكوعضعجنِ قجلكش إفكوثىعج دنكج  عكَ ؽٌثًّكو 

عنوه بنكـ ىيه ًؽجء ثلعؤىنٌد ّؤىنٌنو دجلٚكٚر بأمٌؽيكج ًىكِ ّككٌٍ ؽنذكز مض غعكز 

) ًمكا ىلكأ ّكٌٍ ثلٖكْل ثليٌٝكجًُ  د مك  ٙكنا ىكيث 4ػ -460دجلنجُ (ٗ  بٚ ش

 لِْ دَنوّق!!.

 مج ثٌٕٟم م  ىيث بيٌ  ننِ ًد و  د قٌ س هبج  ثلْٖل ثليٌٝكجًُ عك  ٍنكوّق دنكِ 

 مْز ثلكيُ قكوي ؽجًّضكو ع كَ مغك  ىكيه ثلقجلكز ل ٚكٚر دجلنكجُ ً ّضكو ؽجلْكج بكِ ثلض  كجٍ 

قجًٙصيكج صقٌّكف ثّٗكٚي دعنجّكذز قٚكز ص كأ ٌّٚ  ًّؾٌ  ًّْخ ًّٖضم  مٌّككج ًم

 ثلعٌ ر ثلضِ  مش ثلنجُ بِ ثلٚٚر بِ ثلٌّٙجس ثلعضقور ثٕمٌّكْز!!.

بأُ ثلٌثق ضْ   هىَ ً مٌ؟؟ مج ب  كو ثلن ْ كز ثلَنكوّق (ًمكا ىلكأ بجلٖكْل ٙ ّكٌٍ ىلكأ 

د ككٌث ًٙ ٍنوقككز ًٙ ثّككضيجنز دجلككوّ ) دؾجًّضْككو ًدجلعْكك عْ  بككِ عيككٌ هثً ثلعْكك عْ  

ثّضيَثء دجلٚٚر ثلضِ ىِ ععٌه ثلوّ  بع   قجميج بيو  قجي ثلوّ  ًمك  ىكوميج بيكو ىكوي 

ثلوّ  ًىٌ ثليُ دجد ّقكم دجّم ثّٗكٚي ًثلكوّ  ًٙ ٍث  ثلٖكْل ًصٚمْكيه ّذككٌد ع كَ 

ْٝج  ثلنٚبز ًمكَ ًفكور ثلعْك عْ   ي مكج ب  ضكو ثلقجؽكز  مْنكز بكِ ًثٕكنل  عجٙكعز 

 نومج  مش  د ٜ ثلعٚ ْ ؟!.ثلٌّٙجس ثلعضقور ثٕمٌّكْز ع

ثٕمٌ ثٓمٌ ّض  ق دٌ ّز ىيه ثلعوًّز ثل ييْز ثلضِ ّنضعِ إلْيج ثلْٖل لٖكًٌٟ ثٗمجمكز 

عجمككز ًإمجمككز ثلٚككٚر مجٙككز ثلضككِ ؽ  ككضيم ٌّٝككٌد دجلٚككٚر م ككف ثلقؾككجػ ثلكككجبٌ 

ًثلٌلْككو ثل جّككق ًثلؾجًّككز ثلؾنككخ ثلْكككٌٍ ًٙ ّككًٌد دككيلأ دأّككج دكك  ًّككًٌد ثلٚككٚر 

ًبجؽٌ ًلكنيم ٙ ّنض ٌٞد إٙ عنومج صوم   مٌّككج ع كَ مك٠ ثٗبْكجه بكِ م ف د  دٌ 

 ثلوّ !!  لِْ ثل ْجه ًثٗبْجه ًثفوث بِ د  ثلقجٙس؟؟!!.

 مج فكجّز ثلغًٌر ثٕمٌّكز ثلضكِ صؾجى يكج ثلعؤًمكٌد بكجنكش ًبْكز ثلغكًٌ ثلعكيدٌؿ قذْك  

و د غكش ععٌىكج نيجّز ثلوًلز ثٕمٌّز دذٞكا ّكنٌثس فْكظ دجنكش ىكيه ثلوًلكز ثل جلعكز قك

ثٕقَٚ ً م نش بِ ثًٕٛ دغْج ًبْجهث ًفيكش ع ْيكج د عكز ثل كيثح (ًٙ صقْكذ  هللا 

غككجبٚ ععككج ّ عكك  ثل ككجلعٌد إنعككج ّككؤمٌىم لْككٌي صٖككن٘ بْككو ثٕدٚككجً) بكجنككش نيجّككز 

 دغْيم ثلعقضٌي د و ىيه ثلٌثق ز دي ْ .

مج دكجنٌث ّعض كٌد  ( بٌ ّش إد مض نجىم ّنْ  عم ؽجءىم مج دجنٌث ٌّعوًد مج  غنَ عنيم

 ًمج  ى كنج م  قٌّز إٙ ليج منيًًد ىدٌٍ ًمج دنج سجلعْ ) ثلٖ ٌثء

ثٕمٌ ثٕغٌح بْعج ّض  ق دكيلأ ثلٖكْل ثلعضكْم بكِ فكخ دنكِ  مْكز  نكو ّضْكجء  عك  ّكٌ 

صؾجىكك  ثلعككؤًمْ  لغككًٌر َّّككو ع ككَ ثلٌلْككو ًمكك  فينككج  د نْككألو ىككٌ عكك  ّككٌ صؾجى ككو 

أ ثلن كجي ثٕمكٌُ ثل جّكو ًىكِ ثلضكِ  ّكيلش ىلكأ لغًٌثس ثلْٖ ز ً ى  ثلذْش ع َ ىلك

ثلن جي ثٗؽٌثمِ ًمنيج عكًٌر ٍّكو ثلٖكيْو ًعكًٌر ّقْكَ دك  ٍّكو دك  ع كِ دك  ثلقْكْ  

ًقذ يم عًٌثس ثلعنضجً ثلغي ِ ًعًٌر ثلقْْ  د  ع كِ ص كأ ثلغكًٌثس ثلضكِ قجمكش لضكأمٌ 

م ًمكجًُ دجلع ًٌم ًصنيَ ع  ثلعنكٌ ًلكٌٙ ص كأ ثلغكًٌثس ّٙكضيٌ ىلكأ ثلقككم ثل كجل
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ثلعَّككو مكك  ثل ْككجه ًثلضقٌّككف لككوّ  هللا ًلعككج عككٌم ثلقككق مكك  ثلذجٟكك  (ثن ككٌ دضجدنككج 

 ).  2&1ثلْٖ ز ثلغًٌر 

ًىنجن  ّٞج ًثق ز ؽي يج ْٕننج  ً صؾجى يج ٙ ّيم بجلؾي  ًثفو ًىِ ًثق كز ثلٚكٌث  

ثلككيُ ثٕككض   دككْ  ؽنككجفِ ثل ٚككجدز ثٕمٌّككز ؽنككجؿ  دككِ ّكك ْجد ًثلؾنككجؿ ثلعًٌثنككِ د ككو 

ى كأ َّّو ثل  ْ  بِ  عيجح قْجمكو ديضك  ثلقْكْ  ًثّكضذجفز ثلعوّنكز ًىكوي ثلك ذكز ىٚن 

ثل  ْ  ً دٌّا د وه لع جًّز د  َّّو ثليُ لم ّذيَ ع َ قْكو ثلقْكجر  إٙ عٚعكز  ٕكيٌ د كو 

 دْ ضو ً بِ ًًثّز  ًد ْ  ٌّمج مج دْ  دْ ضو ً ميض و ع َ  ّوُ قض ز دنِ  مْز.

ثلعْكعَ دجٗمجمكز ًثلْْجّككز  ٌه ثدك  قضْذكز بككِ صجًّنكوىدك بيككوّكذخ مٌصكو ثلع كجؽب   مكج

مكٌػ د كو ٕكيٌّ  مك  ًّٙضكو بؾعكا ثلنكجُ بقعكو هللا  م جًّكز دك  َّّكو  د فْظ قج  (

ً عنَ ع ْو عم قج   ّيج ثلنجُ إنِ ن ٌس د ودم بْعج ٙكجً إلكِ مك   مكٌدم ًق وصكو مك  

قكٌي بكْيم مك  ىكٌ ع كَ  ًّٙضكم بٌؽوس ىلأ ٙ ّْ نِ بْعكج دْنكِ ًدكْ  ًدكِ  د  صيكوي

مْكٌ منكِ ً فييكم دكيلأ ً قككٌٍ ع كَ مكج ق وصكو بجمضككجًًث منكِ إفكوٍ مٚك ضْ  إمككج  د 

 مككٌػ منيككج ً ّككضن ف ع ككْكم مكك   ًثه لكككم ًٝككج ًمين ككج ًلكككم هللا ع ككِ  د ٙ آلككٌدم 

مكج  د صنضكجًًث ٕن ْككم ًصنٌؽكٌنِ منيكج قكج  بكأنف ثلنكجُ إنٚقج بِ ثلوّ  ًثلكونْج ً

مجبش دنٌ  مْز  د صًَ  ثلنٚبز منيم بيجلٌث نن ٌ بِ ىلكأ ّكج دٌث م  ىلأ ً م  قٌلو ً

قكج  ب كم ّ ذغكٌث  …… مٌْ ثلعؤمنْ  ًنْضنٌْ هللا بأمي نكج بيكج  لككم ىلكأ ًعؾ كٌث ع كِ

مك  صكٌثه ليكم ًٝكج بيكج   ثلنكجُ ّجمج فضَ ٟ   بوم ٌث ع ْو بيكجلٌث لكو ثّكضن ف ع كَ 

س دقًٚصيكككج بكْكككف  ٕكككيَ عنككو ثلعكككٌس صٌّكككوًد ىلكككأ؟؟ ٙ ًهللا ٙ  صًَهىكككج مكككج ّككك و

 دعٌثًصيج؟؟ عم ى أ ًفعو هللا ًلم ّْضن ف  فوث ب عج هب  م جًّز د  َّّو ًٌُّ ع ْكو
ثلضٌثح ًدنٌ  مْز فٌ  قذٌه قج  مًٌثد دك  ثلقككم إنكو ٕدكٌ لْ كَ ثلع كأ د كو  دكِ لْ كَ 

 لع  غ ذج ً مجػ دنٌ  مْز ً ثمض  ٌث.

 .13ٗ  2ثٗمجمز ً ثلْْجّز ػ

جى  ثلْٖل ثليٌٝكجًُ ص كأ ثلك عكجس ثلٚكجهقز ثلضكِ نلكق ديكج ٕكجىو ًٙ  هًُ لعجىث صؾ

م   ى يج ًبٜ  د ّضْ م ص أ ثلْ لز ثلعغٌٚدز ًىٌ ّ  كم ّيْنكج  د بكِ ثٕمكز مك  ىكٌ 

مٌْ منو ًم  ؽعْا دنِ  مْز ًل  و  ًثه  د ٌّْٖ إلَ  ى  دْش ثل ٚعز ًثلنذكٌر ًلكك  

ْ كَ لعك  غ ْكج معك  بْكيج ًس عكج ثٕمٌ قو  ٙذـ ًدعج قج  مكًٌثد  د ثلع كأ د كو  دكِ ل

 ً ؽٌمج ًلم ٌّقخ بِ  مز مقعو إٙ ًٙ ىمز!!.

 ثلْٖل ثليٌٝجًُ ًع عو ثلغٌَّ؟؟!!.

لعجىث صًٌٟ ثلْٖل بِ ثلكضجدز ع  ثلضجًّل؟؟ ًى  ّك ِ  د ُّْأ  بِ نيجدز ثٕٟذجء (دعكج 

 ىدٌ ىكٌ) عك  ثلضكجًّل بْنذكٌُ ع كَ ثل كًٌ لضكألْف دضكجح مكٖه دإٔكْجء ًم  ٌمكجس مك 

نٌعْكز (مكج قك  منكو مْكٌ معكج دغكٌ) ًلكيث بيكو ثمكضٖ دضجدكو دجلْكيلجس ثل  عْكز ثلضكِ صككو  

 ًصيلا ع َ  د ثلْٖل ٙ ّ ٌم ع   ُ ِٕء ّكضخ!!.

مغج  ىلأ مج  ًًهه ثلْٖل ع  ثٗنؾجٍثس ثل  عْز ثلضِ نْكذيج ل وًلكز ثل ذجّكْز مغك  ثدك  

ز ثل جٟعْكز ثلضكِ لكم ّيٚكٌ ثليْغم ًبجس ثلْٖل  د ثلقْ  د  ثليْغم عجٓ بِ دنف ثلوًل

مٌٙنكج بكِ ّكذيج ًل نيكج ٕنيكج دجنكش (صْككخ ثلٚكقجدز)  مكج ثلوًلكز ثٕمٌّكز ثلضكِ ل نككش 

ثٗمككجي ع ككِ دكك   دككِ ٟجلككخ ع ككَ منجدٌىككج  دغككٌ مكك  ععككجنْ  عجمككج بككٚ ٕككِء ع ْيككج دكك  

 ًقومش لنج عذيٌّضيج ثٗؽٌثمْز ثلنجلور ثلقؾجػ ثلغي ِ ًَّّو ًثلٌلْو ًمًٌثد.
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مج ثهعجه ع  ثد  ثلن ِْ ثلومٖكيِ ثلكيُ ؽكجء إلكَ مٚكٌ بكِ عيكو ثلوًلكز ًىنجن  ّٞج 

 ثلعع ٌدْز (ثلْ لجد قًًٚد) بعج ىِ عٚقضو دجلوًلز ثل ذجّْز.

ًىنجن  ّٞج ثهعج ه دأد ؽجدٌ د  فْجد دجد م  ٙنجةا ثلوًلز ثل ذجّْز دْنعكج ّيكٌ  لنكج 

ه  ع ْو ثلْٚي)  ُ  نكو ثلضجًّل  د ؽجدٌث دجد م  صٚمير ثٗمجي ؽ  ٌ د  مقعو (ثلٚج

 مٌػ م  ٙ ٌم ثلع جًٝز.

 اٌش١د ٚاٌمٛاػس اإلعّب١ٌخ ٌؼٍُ اٌزبض٠د

بِ  ُ مجنز نٞا مج دضذكو ٕكْننج ًدْك  هللا عك  صجًّننكج ثلع ضكٌٍ ع ْكو؟؟ ًىك   د مكج 

)  ي بكِ Macrohistoryدضذو ّنوًػ بِ إٟجً ثلض ٌْْ ثٗؽعجلِ ثلقٞكجًُ ل ضكجًّل (

نضيجةْز ثلضِ هًػ ع ْيج مٖجّننج ًى  ّؤم  دجلض ٌْْ ثلعكجهُ إٟجً ثليٌثءر ثل ٌٖثةْز ثٙ

ل ضكجًّل  ي  د ثٕمكٌ دكجد مؾكٌه ٙكٌث  عيجةككوُ دكْ  ثلنْكٌ ًثلٖكٌ ًمك  ّعغك  ثلنْككٌ 

ًم  ّعغ  ثلٌٖ؟؟  ي  نو ّْ أ ّذْٚ ًّكلج ّكؤم  دض كوه عٌثمك  ثلٚكٌث  ثٙؽضعكجعِ 

 ًثلْْجِّ ًثلضجًّنِ.

ىكيث ثلكضكجح ٙ ّعكك  لكو  د ّ كٌم  ّك  ّيكف ىكٌ  ثلٌثقا  د م  ّيٌ  مج دضذو ثلْٖل بكِ

ًهًثًّٖو ثلضجةيٌد ًّعكك  لكو دجل  ك   د ّكَعم  د ثلٖكْل ّقضك  ص كأ ثلعكجنكز ثلٌّكلَ 

ًىم  صذج  موًّز (ٙ مْجُ) إنيم  نجُ ٙ ىم ما ثلقكق ًٙ ىكم ٝكو ثلذجٟك  ًفْكذأ 

 لكف بيك٠  33 نو ّوثبا ع  ثلقؾجػ ثليُ ًؽوًث بِ ثلْؾٌد د و ىٚدو ع ْكو ل نكز هللا 

م  دنِ ثٗنْجد ٙ ٌٍّ ْٕننج ليم  ُ قْعز ًىم م   ب ضٌث م  ثليض  ًثلٚ خ عكوث مك  

 قض يم بِ فكعو ثًٗىجدِ (ثّٗٚمِ) ثلعوّو. 

ثليككٌثءر ثٗؽعجلْككز ل ضككجًّل صكٖككف لنككج عكك  ّككٌ ثلضقككٌ  ثلككيُ  همكك  مٚككٌ بككِ ثلن ككق 

ّكضْٚء ثٕصكٌثن ثل غعكجنْْ  ثلع  م لقكم ثلععجلْأ ثٕدٌثه ًثلؾٌثدْز ًثٕلذجد ًميكو ٙ

ع ْيج د كو إّكيجٟ ثلوًلكز ثل جٟعْكز هًلكز ثلٌقكِ ًثلضيكوي ًثل  كم ًثلقٞكجًر ىلكأ ثلٌثقكا 

ثلعنَُ ثليُ هثي ععجنْز قًٌد ًىٌ  ّٞج ثليُ ميو لْيٌٟ ثلقٞكجًر ثّٗكٚمْز قذجلكز 

 ثلقٞجًر ثلغٌدْز.

ج ٍث  مٌٚث فضَ ىيه ثل ي  ثل ٌدِ ثٕمٌُ بِ صكٌّنو ًمٌثًّغو ثل كٌّز ًثلغيجبْز م

ثل ق ز ع َ ثعضذجً صنجقٞو ثًٕ  ما مذو  ثلضْٖا ًثلٌٙء ٕى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي 

ًىٌ ٌٍّ د  مج عوث ىلأ هثمٚ بِ إٟجً ثلضنجقٞجس ثلغجنٌّز ًم  ٙ ّٚوقنج ب ْضأم  

 م ْج بِ ًهر ب   ثل ٌح صؾجه مج ّؾٌُ م  ٙ ٌه ل ْٖ ز بِ ثل ٌث .

ْز صنجقٜ ما ثلكيثس ًصكومٌْ ليكيه ثلكيثس ًدكأد ٙكجفذيج ٌّّكو  د إنو م  ثلنجفْز ثلٌثق 

 ّضن ٘ م   فو  عٞجةو (لٌْصجؿ)!!!.

ًليث بئد مك   عؾكخ ثل ؾكخ مكج ىىكخ إلْكو ثلكذ ٜ مك  ثعضذكجً ثلضنكجقٜ مكا ثلعقض كْ  

ثلٚيجّنز ىٌ ثليْٞز ثلعٌدَّز لٖمز ثّٗٚمْز ًّضغجب  ع  م جلؾز ىيث ثلٌُْ ثلكيُ 

منككي ثعككضٚء ثدكك  آد ككز ثٕدذككجه ثلْكك لز بككِ ىككيه ثٕمككز ثلعنكٌدككز  ّننككٌ ثل يكك  ثّٗككٚمِ

  مٚقْج ًعي ْج ًم  عم ّْجّْج.

 

 إػبزح وزبثخ اٌزبض٠د؟؟!!
ع ككَ ٌّٟيككز ٌّٝككَ ثليضْكك  ًلككِْ ٌّٝككَ ثليجصكك  هعككج ٕككْننج ٗعككجهر دضجدككز ثلضككجًّل 

ًثٝكك ج مؾعٌعككز مكك  ثلٖككًٌٟ ثلعْككذيز مكك  دْنيككج ( ٙ ّكككٌد ثلعككؤًك مضنجقٞككج بككِ 
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عككو ًم ضيوثصككو بْككؤم  دجلٖككِء ًنيْٞككو ًّيذكك  ًًثّككجس صجًّنْككز ٌّبٞككيج منلككق م جىْ

ثلوّ  ثليُ ّؤم  دو دكأد ّيذك  ًًثّكجس ًثىْكز صٖكٌه عٚكٌ ثلٚكقجدز ًثلضكجد ْ  ثلكيّ  

 ؽجءس ٙقجؿ ثٕفجهّظ صذْ   نيعج م  مٌْ ثليًٌد).

 ٌٕٚب ػٍٝ ٘صا اٌىهللاَ ػسح ِهللاحظبد:

ًلككم ّٞكف إلْيككج د عكز ثل يكك   ً ثٕمككٚ   ًليكج  د ثلٖككْل ّضقكوط عكك  منلكق (ثلككوّ ) 

ًدجلضجلِ بع  فينج  د نْضنضؼ  د مج ّيٚوه دك عز هّ  ىٌ ص كأ ثلن لكز ثٕمٌّكز  ً ىلكأ 

ثلضًٌٚ ثليُ نؾـ ىؤٙء ثليٌي بِ دنجةو ًصيوّعو إلَ ثلعْك عْ  ْٟ كز ىكيه ثليكًٌد دعكج 

ٍ بكِ  ىىكجد بْو م  م ٠ دْ  ثلقق ًثلذجٟ  ًثل جلم ًثلع  ٌي ًىٌ ثلضًٌٚ ثليُ ٌّ

ثل جمز دكْ  ثلعغْكٌر دك  ٕك ذز ًع كِ دك   دكِ ٟجلكخ دجعضذكجًىم ؽعكْ يم مك  ثلٚكقجدز 

ًًدعج َمنـ ع ِ د   دِ ٟجلخ ًصذز إٝجبْز بِ ّك أ (ثلٚكقذز) ًلكنكو لكم ّ  كم ثلنكجُ 

ثليككوًر ع ككَ ثلضعْْككَ دككْ  ثليككْم ثّٗككٚمْز ثلٌبْ ككز ًثليككْم ثٙنضيجٍّككز ثلعقْككٌدز ع ككَ 

ىيه ثلن لز ثٕمٌّز لم ص ٠ ٌّمج مج ل٘مجي ع ِ فيكو ّكٌثء دكجد ثّٗٚي نجىْأ ع   د 

ثٕمٌ مض  يج دئمجمضو ل وّ  دجّضقيج  إليِ  ً فضَ دجّضقيج  ع عِ دييث ثليُ نجلكو  دكٌ 

 فنْ ز  ً ثد  فنذ   ً فضَ ثٕٕ ٌُ.

 ىيه ًثفور

جٍ ًثلغجنْككز  د ثلذقككظ ثل  عككِ ّنذغككِ  د ّذككو  مكك  ثليٌثعككو ثلعؾككٌهر ٙ مكك  نيلككز ثنقْكك

مْذق بنق  دعْ عْ  قو ص  عنج  د ثّٗكٚي ّذكو  مك  ثلنلكق دجلٖكيجهصْ  ٙ مك  ثٗقكٌثً 

د وثلز ثلٚقجدز  ً  نيم مٌْ ثليًٌد ًىِ مؾٌه ًًثّز قو صٚـ  ً ٙ صٚـ بكأُ عيك  

ّذْـ لنج  د نضني م   مٌ قجد  ل نلأ ًثلٌٚثح  ُ  نو مؾكٌه نضْؾكز قكو نض كق ع ْيكج  ً 

 ج قٌثعو ثل ي  ًثلعنلق؟؟.ٙ نض ق قجعور نذنِ ع ْي

 بي  فيج ّوعِ ْٕننج  د دٚمو ىيث ّعش دٚ ز إلَ ثل ي  ًثلعنلق  ً فضَ إلَ ثلوّ .

ًثلٌثقا  د ْٕل ثلٚقٌر ٌّّو  د ّٚجهً مْذيج ع َ ثلنضجةؼ ثلضِ ّعك   د ّٚك  إلْيكج 

 ُ دجفككظ بككِ مؾككج  ثلضككجًّل فْككظ ّض ككْ  ع ْككو  د ّٚككجهً عٖككٌثس ًًدعككج متككجس 

جًّنْز ثلضِ صني  لنج صْ ْك  ثلقكوط ثلضكجًّنِ ثعضعكجهث ع كَ إقكٌثً مْكذق ثلًٌثّجس ثلض

دٚقز ًًثّز ًثفكور ىكِ (مْكٌ ثليكًٌد قٌنكِ عكم ثلكيّ  ّ كٌنيم...) ًغكم صنجقٞكيج مكا 

ثل ي  ًثلعنلق ًمج ىٌ عجدش ًمض ق ع ْو م   فوثط ثلضكجًّل نجىْكأ عك  آّكجس ثليكٌآد 

 ثلكٌّم ثلضِ ىدٌنجىج آن ج.

و  د ّعقكٌ مك  ىثدكٌر ثلضكجًّل دك  مكج ّضنكجقٜ مكا ص كأ ثلًٌثّكز ثلْٖل ثليٌٝجًُ ٌّّك

لْٚنا لنج صنجقٞج  ملٌ ما ثل وّو م  آّجس ثليٌآد ثلكٌّم ثلضكِ صقكوعش عك  ثلعنكجبيْ  

ًثلعن  كككْ  (ثلكككيّ  بٌفكككٌث دعي كككوىم مكككٚم ًّكككٌ  ًدٌىكككٌث  د ّؾجىكككوًث دكككأمٌثليم 

ضكِ مكوفش ًىمكش  نجّكج ىكم ً ن ْيم ًقجلٌث ٙ صن ًٌث بِ ثلقٌ) إلَ آمٌ ص أ ثّٓجس ثل

دجلضأدْو م  دْ  ثلعنضْذْ  إلَ ثليكٌد ثًٕ  بكْكف ّعكك  لنكج  د نيذك  دعٚكجهًر فيكجةق 

ثلضجًّل م   ؽ  ًًثّز ًثفور ًثبيش ثلعَثػ ثلٖنٚكِ ل ٖكْل ًمك  ّ ككًٌد دلٌّيضكو 

 ًنيؾو.

نجىْأ ع   د دغٌْث م  ثٕفوثط ثلعؤّ ز ثلضِ ًق ش بِ ص أ ثليكًٌد ثلكغٚط ىكِ مك  

فوثط ثلضجًّنْز ثلعٖيًٌر ًم  ٌي  د ثلٖيٌر صضؾجًٍ بِ قٌصيكج مكج ّ كٌم دكجلضٌثصٌ ثٕ
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ثلككيُ ىككٌ ًًثّككز ؽعككا عكك  ؽعككا لككم ّقككوه  فككو مكك  ثلعٖككضغ ْ  د  ككم ثلًٌثّككز ًٙ د  ككم 

 ثلضجًّل عوهىم.

بي  نضٌقف ع  منجقٖز مكج فكوط مك  دكٌثًط مؤّك ز ّكٌي ثلؾعك  ًٙك ْ  ًثلنيكًٌثد 

 َعٌمز ع  مٌْ ثليًٌد قٌنِ؟؟!!.ٕنيج صنجقٜ ص أ ثلًٌثّز ثلع

ًىكك  دجنككش ثللٌّيككز ثلذٖكك ز ثلعنجبْككز ُٕ م ككق إنْككجنِ  ً هّنككِ ثلضككِ قضكك  ديككج ثٗمككجي 

 ثلقْْ  د  ع ِ ٌّي دٌدٚء مض يز ما مج ّوعٌنو م  مٌّْز ثليٌد ثًٕ ؟؟.

هعجر صقْْ  ًٌٙر ثلضجًّل ًصيوّعو بِ ًٌٙر ٍثىْكز نجٙك ز ثلذْكجٛ لكِْ دٌّك يم 

ًقكٌ  ص كأ ثلككٌثًط ثلؾْكجي  ً مقجًلكز ن ْيكج ًإنعكج ّنكجًًًد ًّكوثًًًد ثلعؾجهلز بِ 

فككٌ  د ككٜ ثلض جٙككْ  مقككجًلْ  ثنضككَث  د ككٜ ثٕعككيثً ثلٌثىْككز لعكك  صْككذذٌث بككِ ص ككأ 

ثلكككٌثًط ثلضكككِ ًثؿ ٝككقْضيج عٖكككٌثس ًًدعككج متكككجس ثٓٙم مكك  ثلعْككك عْ  ًىكككم ٙ 

ّك ٌح ثنضيكجء ثلًٌثّكجس ّضعكنٌد م  صيوّم ىيه ثٙعضيثًثس ًثلضذٌٌّثس إٙ مك  مكٚ   

 ثلعنضَعز م  ّْجقيج.

 بعج ىٌ ثليوم إىث م  ثلوعٌر ٗعجهر دضجدز ثلضجًّل؟؟.

إنيج م  ثّٕجُ هعٌر مقكٌي ع ْيج دجل ٖ  ثليًّا إى  د م  ّيوي ع كَ ىكيه ثلضٚكٌم 

ثلغٌّخ ع ْو  د ّيوي ل نجُ ّ ْ ز م  ثٕفوثط ثلضجًّنْز ثلضِ صغلِ  دغكٌ مك   ًد كز 

ر مضكجم كز مضنجّككيز ًىكٌ مكج ٙ ّيكوً ع ْكو  فككو مك  ثلذٖكٌ  ّكج دجنككش عٖكٌ قكٌد دٚكًٌ

قوًصو  ً ميجًصو ثٕهدْز ًثل نْز نجىْأ ع   نو ل  ّكٌد دٌّ و إّكجس مك  ّنجل كو بكِ 

ثلٌ ُ ًثلعنيؼ إٙ دجّضنوثي ثليٌر ثلؾذٌّز ًىٌ مج عؾَ عنو ؽذكجدٌر ثل كٌح منكي بؾكٌ 

 ثللغْجد ثل ٌدِ.

ميج ًٕلتككأ ثلككيّ  ٌّغذككٌد بككِ ؽككٌ قككٌٗ ثلٖككعِ إلككَ ًإىث دككجد لنككج مكك  نٚككْقز نيككو

 ن ْككيم بيككِ  د ّضقككًًٌث مكك  دكك  ىككٌٍ ً د ّيٌمككٌث هلل قككجنضْ  ًثلغجدككش ثًٕفككو ثلككيُ 

نؤم  دو ىٌ ٕيجهر ثلضٌفْو ًدضكجح هللا ثل َّكَ ثلكيُ ٙ ّأصْكو ثلذجٟك  مك  دكْ  ّوّكو ًٙ 

 م  م  و ًلِْ ًًثّز ًثفور بِ ىيث ثلكضجح  ً ىثن.

 خ ال ثس ِٕٙب.ضؤ٠خ إعّب١ٌ
قج  ثلْٖل مج قج  بِ موؿ دنِ  مْز ًدنِ ثل ذكجُ ًدك  ىكيه ثٕقكٌث  ص نكِ ٕكْتج ًثفكوث 

ىٌ موؿ ثلن جي ثل ٌدِ ثلعضغ خ ع َ ثلوّ  ًثلونْج دجّم ثّٗٚي دْنعج ّكش ثلْٖل عك  

ىدٌ  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي دنٌْ بٞٚ عك  ٕكْ ضيم ثل يكم إٙ عنكومج صلكٌ  (لعكوؿ) 

  دك  ع كِ ع ْيعكج ثلْكٚي عنكومج صكٌن ثلنٚبكز ًٝك ج ل قكٌح ًفينكج لعكج ثٗمجي ثلقْ

صذيَ م  همجء ثلعْ عْ  ًىٌ ع كَ دك  فكج  لكِْ مكوفج ل٘مكجي دك  ىكٌ مكوؿ لكو لضٌدكو 

 ثلْ لز لع  ٌّثىم ثلْٖل  فق ثلنجُ ديْجهر ثلعْ عْ !!.

لكيدٌىم  مج قذ  ىلأ ًد و ىلأ بجلْٖل ثليٌٝجًُ لم ّ غٌ ع َ  ُ  عكٌ  ً م  كم ّوب كو 

 ً ثلضقوط عنيم بٞٚ عك   نكو لكم ّ غكٌ ع كَ ثّكم ثٗمكجي ثلٚكجه  ع ْكو ثلْكٚي  عنكجء 

 دٚمو ع  ثلضأِّْ ثلقٞجًُ بِ ثلقيذز ثل ذجّْز!!.

ص ككأ ىككِ آبككز ثلٞككعٌْ ثل ٌدككِ ثلعْككعَ دجّٗككٚمِ ثلككيُ ثّككضعٌ  ص ككأ ثل ككجهر ثلعنقلككز 

  ّيكٌٍ ًّقكخ ًلكٌ ًثليذْقز  ٙ ًىِ صؾجى  ًإّكيجٟ دك  مك  ٙ ّقكخ ميجدك  ًبكا مك

 إلَ عنجد ثلْعجء!!.
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مأّجر ثلٞعٌْ ثل ٌدِ ّؾْوىج ىكيث ثلكضكجح ثٕعؾٌدكز ثلكيُ ثّكض ٌا بْكو ثلٖكْل ؽيكوه 

ًدككي   قٚككَ مككج بككِ ًّكك و مكك  ثؽكك  ثلضعككجُ د ككٜ ثٕعككيثً ل ن ككجي ثل ٌدككِ ثل ككجلم 

ًثلع ٌٟ بِ س عو ًؽذًٌصو ًعوًثنو ًثليُ لم ّذج  دعج ثًصكخ م  ؽكٌثةم ًآعكجي ْٟ كز 

ثليكًٌد ًلكم ّنكف ٌّمكج مكج مك  فْكجح  مكًٌُ ًٙ غٞكخ إليكِ ًمكج ىكٌ مذكًٌ  ىيه

ثلنككٌم ًثلٌؽكك  ًقككو  فككجٟ ن ْككو دؾٌقككز مكك  مقضٌبككِ ثلعككوثةـ ًمذككًٌُ ثلنْجنككجس 

ًثلؾٌثةم ثليّ  ّي ذكٌد ثلقكق دكجٟٚ ًثلذجٟك  فيكج بْضذكجدٌد ع كَ عكًٌر َّّكو ثلكيُ (لكم 

لع ًٌم ًثلنككجىْ  عكك  ثلعنكككٌ ّذ ككا ًّيككو ًلككم ّينككأ دجلنٚبككز) ًّضؾككجى ٌد ثٓمككٌّ  دككج

ًثلعوثب ْ  عك  فيكٌ  ثل يكٌثء ثلٞك  جء ثلع  كٌمْ  ثلكيّ  غْذكضيم ص كأ ثلكن م ثل كجؽٌر 

ثلضِ قجهصيج ًفٌٓ دٌثٌّ ٙ صؾْو ٌٍّ ب  ثليٞكم ًثٙلضيكجي ًنٖكٌ ثلٌعكخ ًثلنكٌم 

 بِ د  مكجد.

يم ثل ي  ثل ٌدِ ثليُ لم ّ و ّ ٌم م   ّ  صٌٖ  ثلٖعِ ّٚف ْٕ ز  ىك  ثلذْكش دكأن

م  ثلك جً ًثلغٚر ًثلٌعنْْ  ٕنيم ّيوٌّد ًّقضٌمٌد ًّؾ كٌد  ةعكز  ىك  ثلذْكش ثلكيّ  

 ىىخ هللا عكنيم ثلكٌؽِ ًٟيكٌىم صليْكٌث بكِ ن كِ ثلٌقكش ثلكيُ ّكٌٍ بْكو ىكؤٙء  د 

ععًٌ د  ثل جٗ ثليُ ب   مج ب ك  ًثًصككخ مكج ثًصككخ ّكٌثء قذك  (إّكٚمو)  ً د كوه 

ؾككٌي ع ْككو  ً ىدككٌه دعككج ٙ ٌّثبككق ٙككًٌصو ىككٌ ًمككَ ميككوُ مكك  ًمككٌٍ ثلككوّ  ً د ثلي

ثلعٌٌّمز بِ  ىىجنيم ىٌ عع  عوًثنِ مٌؽو ٝو ثلوّ  ًثل يْكور ًمكؤثمٌر إمذٌّجلْكز 

مٌّككٌمز لضنٌّككخ ثلككوّ  ًثل يْككور!!! بعككج دجلككأ دضٌؽْككو ثلنيككو إلككَ ثلٖككْل ثليٌٝككجًُ 

  ًمقجّذضو ع َ  قٌثلو ًقو صقٌ  ىٌ ثٓمٌ ديٌر ثٗعٚي ًٝ ف ثل يٌ  إلَ ًمَ مك

ًمٌٍ ثلضٞقْز ًثلوّ  ًثل يْور ثلٚقْقز ًغم  د د  مج ّيٌلو ًمج  ًًهنج د ٞو بكِ 

 ً  ىيث ثلكضجح ٙ ّعش ٙ إلَ ثلؾيكجه ًٙ ل ضٞكقْز ًإنعكج ّنضعكِ إلكَ موًّكز ثلضذٌّكٌ 

 ًثلضن ٌْ ل يو ثلْ لز ًثلْ لجد!!.

ّضٌؽكخ صيوِّ ًعذكجهر لٖبكٌثه فْنعكج ٙ ّضٌؽكخ ثلضيكوِّ ًثّكضيجنز ًثّكضن جم فْنعكج 

 مغ  ىيث ثلضيوِّ ثليُ ٙ ّ نِ عذجهر  ً ًعنْز دأُ فج  م  ثٕفٌث .

فْنعج ّنٌٚم ثلضيوِّ إلَ دٌٖ مؾٌمْ  ثنضيجٍّْ  ثًصكذٌث عوّو ثلؾٌثةم مغ  ععكًٌ 

د  ثل جٗ ثليُ ثؽضعا ع َ فٌح إمجي ثلقق م   ؽ  عع  موبٌ  ىٌ مٌٚ ٟ عز لكو 

 ذجهر هلل دوًد فق ًدوًد ّ لجد...ًًٕٙهه م  د وه ّٚذـ ىيث ىٌ ثلٌعنْز ًثل 

 مج فْنعج ّضؾو ثلضيوِّ ًثٙفضٌثي لعك  ّْكضقق مغك  ىكيث ثلضيكوِّ ًثٙفضكٌثي مك   ىك  

ًّٙز هللا ًمع  ثصٚ  فذ يم دقذ  هللا ّٚذـ ثٕمكٌ دقكق عذكجهر هلل ًمٞكٌعج ًإمذجصكج 

 ٕمٌه (ًدٌٖ ثلعنذضْ ).

صقكوط عنكو ثلٖكْل صقكش عنكٌثد  مج ثٕنكَ ًثٕمكٌ دك  ًثلعغْكٌ ل ْكنٌّز فيكج بيكٌ مكج 

(ٕككٌْ  ثلضْككجمـ ثلككوّنِ بككِ صجًّننككج) قككجةٚ (ًمكك  ثلعككرعٌ ثلضككِ ثن ككٌه ديككج صجًّننككج 

ثّٗٚمِ ًثلقٞجًر ثّٗٚمْز ٌْٕ  ثلضْجمـ ثلكوّنِ مكا  ٙكقجح ثلكوّجنجس ثلعنجل كز 

م  ثلْيٌه ًثلنٚجًٍ ًثلعؾٌُ ًثلينوًُ ًغٌْىم) دْنعج ّْٖو ثلٖكْل بكِ  ً  دضجدكو 

 ٌّّف د   ٌّح دجلوًلز ثل جٟعْز ًْٕ ز  ى  ثلذْش بِ مٌٚ. دعج ب  و

بي  دجد مج ثًصكذو دنٌ  مْز دوءث م  ّكْوىم م جًّكز بكِ فكق ثٗمكجي ع كِ ًٕكْ ضو هثٙ 

 ع َ مغ  ىيث ثلضْجمـ ثلعَعٌي؟؟.
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ًىكك  دككجد مككج ثًصكذككو (ثلذلكك  ٙككٚؿ ثلككوّ ) مكك  إدككجهر ل ٖككْ ز بككِ مٚككٌ ًصيؾْككٌىم 

جء ًبيج لعيىخ  ى  ثلذْش (ثن ٌ دضجدنكج: ثلضٖكْا ثلععنكٌ  بكِ ؽعجعْج ًبٌهّج ًمنا ثٗبض

 مٌٚ) هثمٚ بِ إٟجً ىيه ثٕهلز ثلوثمغز ع َ ىيث ثلضْجمـ ثلعَعٌي؟؟!!.

ًلعجىث ّ ضذٌ صٚمْكي ثلٖكْل ًمك  ّ ككًٌد دكن ِ ٌّٟيضكو  د مقجًلكز ن كٜ ثلغذكجً عك  

يؾنج إى  د دك  مكج صجًّل ثلوًلز ثل جٟعْز ًإدٌثٍ ثلقيجةق دعج ىِ ععٚ مٌبٌٝج ًمْكض

ىٌ ْٕ ِ ّنذغِ إهثنضو ؽع ز ًص ٚكْٚ ًعكوي ثلْكعجؿ لكو دئدكوثء ثلكٌ ُ  ً فضكَ ثلكوبج  

 ع  ن ْو دأُ ًٌٙر دجنش؟؟!!.

ثلوًلز ثل جٟعْز قومش ثلكغٌْ م  ثٕهلز ع َ صْجمقيج ثلعيىذِ ما منجل ْيكج بكِ ثلكٌ ُ 

ْكٌه مك  ثلعضكرًمْ  ًثلعيىخ ًثلع ضيو ًىٌ مج ّضؾجى و ثلْٖل (ثلعكؤًك) نجىْكأ عك  غ

ثلعْْْْ  ًثليّ  ّكضذٌد دجلٌّج  ًثلوًًٙ ًٙ ّذجلٌد دي خ ثلقيجةق ًهًنأ ىيث ثلعيكج  

 ثليُ دضذنجه ع  ثلقجدم دأمٌ هللا ًثليُ لم صضـ لو بٌٙز ثلنٌٖ فضَ ثٓد.

دعنجّذز ًغجلذج دوًد منجّذز ّلجل أ ميكج  مك  ىنكج ًآمكٌ مك  ىنكجن بكِ ىؾكجء ثلوًلكز 

ضم ثلكٚي ًّكع  قٌثً ثٙصيجي بكٚ دكو مك  صٌؽْكو صيعكز ثهعكجء ثٕلٌىْكز ثل جٟعْز ًلكِ ّ

 ل ن ْ ز ثل جٟعِ ثلقجدم دأمٌ هللا.

بذْنعج ّذي  ع عجء ثلضجًّل ًثٓعجً ؽيٌهىم ّٙضؾٚء ثلقيْيز فٌ  بٌعٌد مٌٚ 

ًمِْْ ثلغجنِ (ثفضٌثمج لضجًّل مٌٚ) نٌٍ ثّضْيج  ثلييم ًثلضٌّٖو ًثلٌؽم 

 ٟعْْ  ًدأنيم فكعٌث د وث آمٌ غٌْ مٌٚ!!.دجلغْخ بِ فق ثل ج

ثلوًلز ثل جٟعْز ىىذش د و  د  ّْش فٞجًر قج  عنيج ثل يجه (إىث ثّضغنْنج ثلقٞكجًثس 

ثلعٌّٚز ثًٕلَ بِ  ّجي ثل ٌثعنز ؽجٍ  د ّيج  إد فٞجًر مٚكٌ بكِ عيكو ثل كجٟعْْ  

 ذكش بْكو ثلٚكذغز لم ّ ٌم ليج ن ٌْ د و ثلعْٚه ًٙ ثّضغنجء ل يو ثلذلجلعز ٕنو عيكو غ

ثٕؽنذْككز ع ككَ ثلٚككذغز ثلٌٟنْككز مٚبككج ل قٞككجًر بككِ عيككو ثل ككجٟعْْ  بككئد ٙككذغضيج 

ثلعٚككٌّز دجنككش غجلذككز ع ككَ دكك  ٙككذغز ًمكك  عككم لككم صضكككًٌ بككِ ًٟكك  آمككٌ ع ككَ ىككيه 

ثلًٌٚر) ًما ىلكأ بكئد من كٌُ فٞكجًر ثلكيدـ ًثلض نكْل ٙ ّكًٌد بْيكج إٙ دك  قذكْـ 

ثليُ ّؾ  يم غْكٌ قكجهًّ  ع كَ ً ّكز  ُ ٕكِء لْذخ ًثفو ىٌ مٚبيم ثلعيىذِ م يج 

 عوث ىيث ثلنٚم!!.

ثلكككٚي عكك  ثل يجةككو لكك  ّنضيككِ ًمكك  فككق دكك  إنْككجد  د ّككوثبا عكك  هّنككو ًميىذككو ً د 

ّْضنٌػ ثلقؾؼ م  مٚجهًىج لْغذش ل نجُ ٙقز مج ّؤم  دو بجلؾكو  ثلعكيىذِ فعكج  

  ًؽو صيٌ  ًّيٌلٌد!!.

 ًلك  مضَ دجد ثلضجًّل فعج   ًؽو؟؟ 

لٌثق ز إمج صكٌد  ً ٙ صكٌد ًم  ًثؽخ ثلعضك م  د ّيدٌ ثلقيجةق دعج ىِ  مكج  د ّكضم بج

ثلن كك٠ دككْ  ثلٌقككجةا ًثٙهعككجءثس مكك  هًد دْنككز ًٙ هلْكك  صعجمككج دعككج ص  كك  ثل ٞككجةْجس 

 ثل ٌدْز ثلضِ صن ٠ دْ  ثلنذٌ ًثلٌ ُ بض أ آبز ثل ٌح ثلكذٌٍ.

د كٜ ص كأ ثلض  ْيكجس عك  ص كأ  ًدْنعج دنش  ق خ بِ ٙ قجس ثلضجًّل دجفغكج بكِ ٙكقز

ًىكٌ 60ٗ  4ثلٖنْٚز ثلضكِ ًمْكش دكأب ا ثلكضيم ًؽكوس ثدك  م كوًد بكِ صجًّنكو ػ

ثلع ككًٌم دعٌق ككو ثل يجةككوُ ثلعنككجىٜ ل ٖككْ ز ًثلضٖككْا فْككظ ّٚكك يم هًمككج دجلٌثبٞككز 

ّضقككوط عكك  ثلقككجدم بْيككٌ  (ً مككج مككج ٌّمككَ دككو مكك  ثلك ككٌ ًٙككوًً ثلْككؾٚس دئّككيجٟ 

ٌلو ىً عي  ًلٌ ٙوً م  ثلقجدم د ٜ ىلكأ ليضك  لٌقضكو ثلٚ ٌثس بغٌْ ٙقْـ ًٙ ّي
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ً مج ميىذو بِ ثلٌبٜ بع ًٌم) عم ًٌُّ ع  ثلقجدم ص أ ثلٌثق كز (ًبكا إلكَ ثلقكجدم 

 د ؽعجعز م  "ثلًٌثبٜ" ص ٌٝكٌث ٕىك  ثلْكنز بكِ ثلضكٌثًّـ بكضكخ بكِ ىلكأ ّكؾٚ 

 قٌا ع َ ثلعنذٌ دعٌٚ ًؽجء بْو).

ْكم آّز م  دضجح هللا ثلعذْ  "ٙ إدٌثه بِ ثلوّ ... ( مج د و بئد  مٌْ ثلعؤمنْ  ّض ٌ ع 

ثّٓز" مَٞ  مِ دعج بْو ً صَ ثلٌْي دعج ّيضْٞو..  م جٌٕ ثلعْ عْ  نق  ثٕةعز 

ً نضم ثٕمز. م  ٕيو ثلٖيجهصْ .. ًٙ ّق  عًٌر دْ  ثعنْ  صؾع يعج ىيه ثٕمٌر عٚم 

 ًمنكـ..هللا ديج م  عٚم ًفٌي ليج مج فٌي م  د  مقٌي م  هي ًمج  

 ثلٚٚؿ ًثٕٙ ـ دْ  ثلنجُ  ٙ ـ ًثل ْجه ًثٗبْجه م  ثل ذجه ّْضيذـ...

ّلٌٍ مج دجد بْعج مَٞ دْ  ثلنجُ بٚ ّنٌٖ ًّ ٌٛ ععج ثنيَٞ بٚ ّيدٌ ًٙ 

ٌّ ً هدٌ م  إؽٌثء ثٕمًٌ ع َ مج دجنش ع ْو بِ ثّٕجي ثلنجلْز  ّجي  ّيذ  ع َ مج م

 ْيم  ؽع ْ  ميوّيم دجهلل ًقجةعيم دأمٌ هللا آدجةنج ثٕةعز ثلعيضوّ  ّٚي هللا ع

ًمنًٌٚىم دجهلل ًم َىم لوّ  هللا ًىٌ إى ىثن دجلعيوّز ًثلعنًٌّٚز ً فٌث  

ثليًٌْثد صؾٌُ بْيج سجىٌر غٌْ م ْز لْْش دعْضًٌر عنيم ًٙ ملٌّز ٌّٚي 

ثلٚجةعٌد ع َ فْجديم ًّ لًٌد ًٙ ّ جًٛ  ى  ثلٌ ّز بْعج ىم ع ْو ٙجةعٌد 

 .. ًم لًٌد

ٙٚر ثلَنعِ ل وّ  ديج ؽجءىم بْيج ّٚ ٌد ًٙٚر ثلٞقَ ًٙٚر ثلضٌثًّـ ٙ مجنا 

 ليم منيج ًٙ ىم عنيج ّوب ٌد.. 

 ّنعِ بِ ثلضكذٌْ ثلعنعٌْد ًٙ ّعنا م  ثلضكذٌْ ع ْيج ثلعٌد ٌد...

 ّؤىد دقِ ع َ مٌْ ثل ع  ثلعؤىنٌد ًٙ ّؤىٍ م  ديج ٙ ّؤىنٌد..

ّقضْخ ع َ ثلٌثٙف بْيم دعج ٌّٙف ًثلعنجلف بْيم ٙ ّْخ  فو م  ثلْ ف ًٙ 

 دعج مجلف..

 لك  مْ م مؾضيو بِ هّنو ثؽضيجهه ًإلَ ًدو مْ جهه عنوه دضجدو ًع ْو فْجدو.. 

لْك  عذجه هللا ع َ مغ  ىيث عع كم مني ثلٌْي ٙ ّْض  ِ مْ م ع َ مْ م دعج ثعضيوه ًٙ 

نٚو  مٌْ ثلعؤمنْ  بِ ّ ضٌٛ م ضٌٛ ع َ ٙجفذو بْعج ثعضعوه م  ؽعْا مج 

ّؾ و ىيث ًد وه قٌلو ص جلَ "ّج  ّيج ثليّ  آمنٌث ع ْكم  ن ْكم ٙ ٌّٞدم م  ٝ  إىث 

ثىضوّضم إلَ هللا مٌؽ كم ؽعْ ج بْنذتكم دعج دنضم ص ع ٌد ًثلْٚي ع ْكم ًًفعز هللا 

 ل يؾٌر. 393ًدٌدجصو" دضخ بِ ًمٞجد ّنز 

ًٌّد  د (فِ ع َ مٌْ ثل ع ) ىِ ىنجن مٚم بييِ فٌ  د ٜ ثٕفكجي بجلْٖ ز 

ؽَء م  ثٕىثد ً ٙقجح ثلعيثىخ ثٕمٌٍ ٙ ًٌّد ىلأ ًثلْٖ ز ّٚ ٌد ع َ 

مٌصجىم معِ صكذٌْثس  مج غٌْىم بْكض ٌد دأًدا ًثلْٖ ز ٙ ّ ضيوًد ًؽٌح ٙٚر 

ثلضٌثًّـ بِ ثلعْجؽو بِ لْجلِ ًمٞجد د  ًٌّد  د ٙٚر ثلنٌثب  من ٌهث بِ ثلذْش 

بِ ثلعْؾو (ًلك  ًؽيز ىٌ مٌلْيج) ًقو ّقوط ثٙفضكجن دْ    بٞ  م  ؽعجعز

 ٙقجح ثٕبق ثلْٞق م  ثل ٌّيْ  دعج فوط دجل     ّجي ثلقجدم دأمٌ هللا ثليُ قوي 

لٖمز ثّٗٚمْز د يج ص أ ثلٌعْيز ثلٌثة ز ثلضِ ثبضضقيج ديٌ  هللا صذجًن ًص جلَ (ٙ 

  ْكم ٙ ٌّٞدم م  ٝ  إىث ثىضوّضم).إدٌثه بِ ثلوّ ) ًمضعيج ديٌلو ص جلَ (ع ْكم  ن

م  ثلٌثٝـ  ّٞج  نو لم ّك  ىنجن ًٍثًر  ًقجم بجٟعْز صيْع  ع َ ثلعْجؽو ًصعنا 

 ثلعنجل ْ  بِ ثلعيىخ م  إقجمز ثلٖ جةٌ.
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عجمج م  ثلقكم ثل جٟعِ  د ثلعؾضعا ثلعٌُٚ  40ًم  ثلٌثٝـ  ّٞج ٌّميج ًد و 

لعيثىخ ثلعنجل ز لعيىخ ثلن ْ ز  د دجد دو ص وه ميىذِ دعج دجد دعيوًً  ٙقجح ث

 ٌّب ٌث ٕكٌثىم بْْضعا إلْيم ًّ ذِ ملجلذيم.

ًثلغجدش م  ىيث ثلن٘  د ًٍثًر ثلوثم ْز ثل جٟعْز لم ّك  ليج ٕأد دعج ّ ضيوه ٍّو  ً 

ععًٌ ًلم ّك  ىنجن قجنٌد ّقجدم ثلعنجل ْ  بِ ثلعيىخ دضيعز ثٍهًثء ثٕهّجد ًم  

  مٌّكِ ًٙ غٌْ  مٌّكِ لعٌثقذز ثلقٌّجس ثلوّنْز!!.  عم ب م ّك  ىنجن فجؽز لضوم 

 ىيه ًثفور

ًثلغجنْز ى  ىيث دٚي ًؽ  مؾنٌد  ً مو  ثٕلٌىْز  ي  نو دٚي ًؽ  فكْم بيْو 

ّقٌٗ ع َ ًفور ثٕمز ًع َ نذي ثل ٌقز ًع َ صٌؽْو ثنضذجه ثلؾعْا  د (لك  مْ م 

ًع ْو فْجدو) "ً د لِْ ل٘نْجد  مؾضيو بِ هّنو ثؽضيجهه ًإلَ ًدو مْ جهه عنوه دضجدو

 إٙ مج ّ َ ً د ّ ْو ٌّم ٌٍّ عم ّؾَثه ثلؾَثء ثًٕبَ".

 ب عجىث ثٙبضٌثء إىث ع َ ثلنجُ؟؟

ًلعجىث ٙ صيدٌ ثلٌقجةا ًثلضٌثًّل دعج ىِ "ًلك  ًؽيز ىٌ مٌلْيج بجّضذيٌث ثلنٌْثس 

 إلَ هللا".

ّضـ لنج ثٟٙٚ  ع َ ًقجةا  مج مج ًٌّّو ثلذ ٜ ع  مٌثقف ثلقجدم ثلغٌّذز بنق  لم 

 مقوهر ًىٌ دٚي قو ّٚـ ًقو ٙ ّٚـ ًهللا ثل جلم.

ًثلنٚٙز  د ثٙبضٌثء ع َ ثلٌؽ  دجلك ٌ ًثهعجء ثٕلٌىْز  ً ثلض ٚخ ثللجة ِ ىٌ 

 ثهعجء دٚ ّنو ًٙ هلْ  ًثل كِ صعجمج ىٌ ثلٚقْـ.

 صمبفخ اٌز١١ٙظ:
بؾٌ (ثلضجًّل ثّٗٚمِ) ًن نِ دو  ثلٌثقا ثلغيجبِ ثليُ ص ْٖو ثٕمز ثّٗٚمْز ًمني

ص أ ثلن لز ثلضِ ثمضَؽش بْيج ثلغيجبز ثليذ ْز ثل ٌدْز ثل نٌّٚز ما ثلع ٌهثس 

ًثلعٚل قجس ثلعنٌْدز لّ٘ٚي دجلقق  ً دجلذجٟ  ّعك  ًٙ يج دذْجٟز ٕوّور دأنيج 

عيجبز ثلضيْْؼ ثلضِ صْ َ لقٖو ثلؾعجىٌْ ثلؾجى ز ًٌّقيج م  ثؽ  صقيْق ىوم ٙ 

 ٌه لو إٙ بِ دل  ثلٖجعٌ  ً بِ منْ ز ثد  آد ز ثٕدذجه  ً ثد  ثلنجدغز.ًؽ

ص أ ثلؾعجىٌْ ٝ ْ ز ثليثدٌر  ً ثلضِ ٙ صعض أ ىثدٌر ّْجّْز  ً ّؾٚ ليؤٙء 

ثٕٕنجٗ م  ثّٕجُ ًثلضِ ّعك  ليج  د صَثًػ دْ  ل نيج ل ْ لجس ثلقجدعز (عوًر 

ْ ) ًصذؾْ يج لٌْٖك ًمضقوعْ  ً دٌث  ثّٗٚي ًثلوّ  ععْ ز ثٕمٌّكجد ًثلذٌّلجنْ

صيوميم ن ِ ثلْ لجس عذٌ ًّجة  إعٚي صعض كيج  ً صْْلٌ ع ْيج ًصٌؽييج إمج مٌبج 

 ً ٟع ج دجعضذجًىم ًفوىم م  ّيوً ع َ صيوّم ٙقْـ ثلوّ  ًص أ ىِ ثلعَفز 

 ثلكذٌٍ!!.

ضِ ثليّ  عع ٌث بِ ثلٚقجبز ًًّجة  ثٗعٚي ّ ٌبٌد ؽْوث مج ىِ ثلعق ًٌثس ثل

صضقكم بِ عع  ص أ ثلٌّجة  ًم  دْنيج  ٙ صيجؽم ص أ ثلوًلز  ً ص أ ثٌّٕر ثلقجدعز 

ً ٙ صض ٌٛ ليلأ ثلعيىخ دجلنيو نجىْأ ع  عوّو ثلٖنْٚجس ثلععنٌعز م  ثل يًٌ 

 ً ص أ ثلضِ ّؾٌُ صقؾْعيج ًًٝ يج بِ قجلخ م ْ  ٙ ّعك  صؾجًٍه!! ًما ىلأ بٚ 

جهر ًفوىم م  ثلنؾٌي دْنعج ديِ غٌْىم بِ هثةٌر  فو ّْأ  لعجىث  ٙذـ ىؤٙء ثلْ

 ثلضؾجى  ًثلنْْجد.
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 مج ثلٌْ ًًثء ىلأ بيٌ  د ىؤٙء ثلْجهر ثلنؾٌي ٕجء ثليٌي  ي  دٌث ّؤهًد هًًىم 

ثلعٌٌّي بِ مومز ثّضٌثصْؾْز صغْْخ ثل ي  ثلؾع ِ ل ؾعيًٌ ثل ٌدِ ًإديجةو بِ 

ثلعن    دك  مج ّ يَ إلْو ًٙ دأُ  إٟجً ثلوًً ثليُ ّض ْ   ٙ ّضعٌه ع ْو ًىٌ ثل ي 

 د ّْعـ لو دضٌؽْو قوً م  ثلْذجح ًثلٖضجةم لييث ثلن جي  ً ىثن لضكضع  ثلقذكز ثل نْز 

ثلوًثمْز ثلًٌثةْز لض أ ثلٖنْٚز ثلضِ ّيٌي ىلأ ثلْٖل  ً ىلأ ثلغٚي دضعغْ يج ع َ 

ًف ْ ضيج مٖذز ثلعٌْؿ (ٕنْٚز هًد دٌْٖس) ثليُ ّقجًح ثٗمذٌّجلْز ثٕمٌّكْز 

 ثلٚيٌْنْز دْنعج ىم ّض جًٌٝد م يج ًًثء ثلكٌثلِْ بِ ثلٚذجؿ دعج بِ ثلعْجء.

ٙ عؾخ إىث  د ّضيع٘ ْٕننج هًً (هًد دٌْٖس) بِ مٌثؽيز ىيه ثٗمذٌّجلْز 

ثلعضرمٌر ع َ ثّٗٚي ًثلضِ  ًفش م  دْ  مج  ًفش ل قجؽز  مْنز  د صؤي ثلعٚ ْ  

 ٌ ًثلَنوقز ع  ثلٌلْو ثل جّق ثليُ ب   دجلوّ  مج بِ ًثٕنل  دْنعج ىٌ ّن ِ صيعز ثلك

 ىٌ  دٖا  لف مٌر معج ب  ضو ثلقجؽز  مْنز بِ ًثٕنل !!.

ًٙ عؾككخ إىث  د ّل ككق ٕككٌْمنج ثٕبجٝكك  ثلع ككجىٌثس مكك   ؽكك  مذككٌ عكك  صككونِْ 

ثلعٚككقف بككِ م ككضيٚس ؽٌثنضجنككجمٌ دْنعككج ىككم قككو غٞككٌث ثللككٌم عكك  ؽككٌثةم ٙككوثي 

جىٌر ٕىك  ثلذْكش ع كْيم ثلْكٚي دجلعوب ْكز عكم ثقضقعضيكج فْْ  ثليُ قٚف ثلعٌثقو ثللك

ثلعوًعجس د و ىلأ ًقض ش د  م  فجً  ثل ؾٌء إلْيج ًدْنعج ىم قو غٌٞث ثللٌم قذك  

ىلكأ ًمككج ٍثلككٌث ّغٞككٌد ثللكٌم عكك  مّٚككْ  ثل ككٌثقْْ  ثلكيّ   دككجهىم ٟجغْككز ثل ككٌث  

ثل ككٌث  ٕد ٕنيككم مكك  ثلٖككْ ز دكك  ًدككجد ثلٖككْل ّككوعٌ ٗديككجء ثللجغْككز ع ككَ عككٌٓ 

 (ّ لجد غٌٖي مٌْ م  بضنز صوًي)!!.

 إنيج عيجبز ثلضيْْؼ ًلكنيج  دوث لْْش عيجبز ثلوبج  ثلٌثعِ ع  ثّٗٚي.

لككٌ دككجد ىككؤٙء فيككج مكك  ثلقٌّٚككْ  ع ككَ ثلككوّ  لقككجًلٌث  د ٌّّككنٌث  ص ككأ ثلعن ٌمككز 

ثليْعْز ثلضِ ص  ِ م  ٕأد ثٗنْجد ًصق ظ دٌثمضو ًصقجبظ ع َ فٌمز همكو ًلٚكوًس 

منيم ثل ضجًٍ ًثلنكوثءثس ًثّٙكضغجعجس ثلضكِ صْكضنكٌ ّك أ همكجء ثٕدٌّكجء بكِ ثل كٌث .. 

 ًلك  ْٕتج م  ىلأ لم ًل  ّقوط.

 مج ثلْذخ بِ عوي فوًط ىيث بيٌ  د ىؤٙء ثلٌْٖك ّؤهًد ًسْ ز ًًٌّْْد بِ مك٠ 

 مٌٌّي ليم ًىِ ًسْ ز (ميْؼ ثلع أ) ثلضِ ف ش مق  ًسْ ز ميٌػ ثلع أ.

لضِ  هًن ثلع أ  نو لم ّ و قجهًث ع َ ثليْجي ديج دن ْو إى لِْ م  ثلععك  ص أ ثلٌسْ ز ث

 د ّؾ ِ ثلٌةِْ  ً ثلع أ ما ؽًٌػ دٌٓ بِ ثلٚذجؿ لْض يَ منو ثلض  ْعجس ًّيوي لكو 

ثلضْيْٚس ثل ْكٌّز ًّ وه دضْيْ  ميعز بٌٛ ثلوّعيٌثْٟكز بكِ ثل كٌث  فضكَ ٌّؽكا 

ٙقضٚجهّز  ً ثٕمنْز عم ّل كا ع كَ ثلنكجُ إلَ عٌْٖصو ًم و ٙأ ثلع ٌنز ثٕمٌّكْز ث

بككِ ثلعْككجء لْ ضككِ ليككم ديضكك  ثلؾنككٌه ًثلعككونْْ  ثٕمٌّكككجد ًمكك  ّض ككجًد م يككم مككك  

ثل ٌثقْْ  فضَ ثلوًؽز ثلْجد ز ًٙ دو م  إّكج  ىيه ثلعيعز لٖن٘ َّععكٌد  نكو مك  

 ثلعْضي ْ  ًٙ ّْلٌر ل وًلز ع ْو دٌنو م  ع عجء ثلوّ .

 ًثل جً!!.ًّجل  ْٞقز ًثلنَُ 

بعضَ دجد م  ّْعٌنيم د  عجء ثلوّ  م  ثلعْضي ْ  ًىم ّأميًد ثًٍٕث  د  ًّض  عكٌد 

ثٕمٚ  م   مٌْ ثلعؤمنْ  م جًّز ًَّّو ًثلٌلْو نجىْأ ع  ثٕمٌثء ثلغٚعز ثليّ  ني نكج 

 إٕجهر ثلْٖل ديم بِ  ً  ىيث ثلكضجح؟؟!!.
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 و ثليلٌُ لْٚكوً ص كأ ثل ضكٌٍ ثلعيم  د ْٕننج ميْؼ ثلعع كز ؽجء إلَ مٌٚ م  منضؾ

ثلٖكككيٌْر ثلضكككِ ّكككي ش ّككك أ همكككجء آٙم ثٕدٌّكككجء مككك   ىككك  ثل كككٌث  ًّيكككٌي دكككوًًه 

 ثلعٌٌّي!! هًً (ميْؼ ثلعع كز)!!.

ًثلْككٌي ً نككج  ق ككخ بككِ  مذككجً عجلعنككج ثّٗككٚمِ ثلض ككِْ ًثلذككجةِ دْككذخ ىككؤٙء ثلْككجهر 

ٌىم ًصكٖكف عك  ًم ٌديم ًؽوس ص أ ثلعيجلز ثلضكِ ص ٞكـ هًً ىكؤٙء ًص كٌُ ٝكعجة

 :األِط٠ىٟ رِٛبغ فط٠سِبْفيْيز هًًىم ًىِ ل كجصخ 

إلكَ قٚكضْ  مضنجقٞكضْ  س ضكج صنضٖكٌثد   ّضلْا  د  قٌ  إنو ٕمٌ ٙك خ عكوي ثٙنضذكجه

فٌ  ثٙفضؾجؽكجس ثل نْ كز ثلضكِ  ؽنذج إلَ ؽنخ مٚ  ثّٕذٌ  ثلعجِٝ. صوًً إفوثىعج

(ًثلكيُ « نًٌٍّْكأ»مؾ كز   ص ؾٌس بكِ ثل كجلم ثلعْك م نضْؾكز ل ضيٌّكٌ ثلكيُ ٙكوً عك

غٌثنضجنكجمٌ قكجمٌث دضكونِْ  إد مقييكْ  بكِ م كْؼبْكو قجمكش ثلعؾ كز ثٓد دْكقذو) ًقْك  

 100إٙجدز  دغكٌ مك   ٕنٚج ما 16ثليٌآد. ب ِ  بغجنْضجد ًفوىج قض  مج ٙ ّي  ع  

نضْؾز لكيلأ  ٕن٘ آمٌّ  دؾًٌؿ د و مٖجًدضيم بِ ثٙفضؾجؽجس ثل نْ ز ٝو  مٌْدج

ب كٚ  غْكٌ ٙكقْقز ٕنكو ّكْكٌد« نًٌٍّْكأ»ج آم  دجلضأدْو  د صكٌد قٚكز ثلضيٌٌّ.  ن

 ٕنْ ج ؽوث إىث دجد ثلعقييٌد ثٕمٌْدٌْد ّضٌٚبٌد دييه ثللٌّيز.

ّعكك  قكٌثءر آمكٌ ثلضيكجًٌّ مك  ثل كٌث  فْكظ قكجي م ؾكًٌ ثلينجدك  ثلعنضعكٌد إلكَ  دكيلأ

مكٚ  ثلٖكيٌ عٌثقكِ مْك م  400ًصن ْعجس ثٌٕٙلْْ  ثلعضلكٌبْ  ديضك   فَح ثلذ ظ

 ثلٞقجّج ىم م  دْ  ثلعونْْ  ثٕدٌثه ًثلْٖ ز. ثلعجِٝ بي٠ ، ً دغٌ

ثلؾعجعْز ىيه لم صغٌ  ُ مٌْْر ثفضؾجػ بِ  ُ د كو مك  د كوثد  ما ىلأ بئد ؽٌثةم ثليض 

 قٌ   ُ بضٌٍ صٚوً م  ًؽ  هّ  مجًػ ثل ٌث  ّوّ  بْيكج ىكيه  ثل جلم ثلعْ م. ً نج لم

  ْ  دككوًد صقوّككو مكك  دككْ  ثلٖككْ ز ًثٕدككٌثه ثل ككٌثقْْ .ثلعككونْ ثلؾككٌثةم ثلضككِ صْككضيوم

ثلعْكك م مككا ثلضككونِْ ثلقيْيككِ ل  ككٌثقْْ  مككا ثلضككونِْ ثلعَعككٌي  صٌثبككق ٙككعش ثل ككجلم

ٟذْ ز مج نٌثؽيو مك  مٚكجعخ لضقيْكق صيوةكز ثلٌٝكا  ل يٌآد، ًّ لش ثليٚضجد ع َ

ا دكجٕمًٌ إلكَ ثّٙكضٌثصْؾْز ثلنجؽقكز ثلٌفْكور ثلضكِ صكوب بِ ثل ٌث  ، إٝجبز إلَ ثصذكج 

 ثٕمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككجي.

ثلوّنِ، إىث دنش صٌّو م ٌبكز دْكف ّكٌٍ ثل كجلم ثل ٌدكِ ثلْكنِّ ثنضنكجح  ب  َ ثلعْضٌٍ

ل  كٌث  ل عكٌر ثًٕلكَ بكِ صجًّنكو، ب  ْكأ  د ص ككٌ دجلكْ ْكز ثلضكِ  ًؽك  ٕكْ ِ دكَعْم

خ فجدم  ّكٌه ليكج عكجي  ٕ ٌ ديج ثلْكجد ثلذْٜ ِّٚ بكِ ثلٌقكش  1920بِ  لذجمج فْنعج ن

ثل ٌدْككز ثلضككِ ص ٞكك   د صككٌٍ غ ْككجد ثًٕثنككِ ثل نجًّككز بككِ  د ككٜ ثليككٌٍ ن ْككو ىنككجن

بكِ ىكيه   ٙكٌثصجثلوّعيٌثْٟكز. ًليكيث ثلْكذخ ٙ صككجه صؾكو  ثل ٌث  ع كَ ثنضٖكجً ثل ع ْكز

ثلعونْْ  بِ ثل ٌث  دعؾكجًٍ  ً دأب كج  مٌّ كز. بؾكٌثةم مك   ثلذ وثد صٚف ؽٌثةم قض 

 .ل عقض « ثلعيجًمز» ىيث ثلنٌ  ّل ق ع ْيج ثّم

مكج ىكِ » ّكجي ق ْ كز  بِ ًثٕنل  قذ « ثلقْجر»دضخ ّٚمز ن عجس ًةِْ مكضخ ؽٌّور 

ثلعؾككجًًر  مْككؤًلْز ثٕن عككز ثل ٌدْككز ًثٗعككٚي ثلٌّككعِ ًٕككذو ثلٌّككعِ بككِ ثلذ ككوثد
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 ل  ككٌث  بككِ صككٌمْ٘ عع ْككجس قضكك  ثل ككٌثقْْ ؟...  لككِْ ىككوبيج ىككٌ عٌق ككز دككًٌٍ

 «صنضٌٖ بِ ثلعنليز؟ثلوّعيٌثْٟز ثلٌلْور بِ ثل ٌث  دقْظ  نيج ل  

ثلعٖك ز ّكٌد ن عجس قو ّٕن٘  ّٞج ثلق . إىث دنش صٌّكو  د صٌقكف مٌؽكز  دضٖنْ٘

ثٙنضقجًّز ثلضِ نٌثىج فجلْج بِ ثل ٌث  بئد م  ثلكٍٚي دكي  ؽيكٌه ىجة كز.  نكج  ثليؾعجس

ثلعككؤمنْ  دككأد  دغككٌ  نككٌث  ٝككذ٠ ثلككن ِ بككِ ثلضٚككٌم ثلذٖككٌُ ىككٌ لككِْ دْككذخ  مكك 

كنو دْذخ ثلغيجبز ًثلوّ . ًم  ثلٌثٝكـ  نكو مك  ثلٞكًًٌُ ثٓد ثلٌٖٟز ل ثليٌثنْ   ً

دكِ ّٖكجًدٌث بكِ ثل ع ْكز ثلْْجّكْز ًبكِ دضجدكز ثلوّكضًٌ ٟجلعكج  د  ؽ كخ ّكنّز ليكم عيك 

 عنكجء بضكٌر فككم ٙكوثي.  مكج دجلنْكذز لنكجًػ ثل كٌث  بكئد إهثًر   ّوّيم لم ص لكل دجلكومجء

ثلق ْ كز ثٕمكٌٍ دكِ صْكضنوي مكج  ًديٌر م  ثلذ كوثد ثل ٌدْكز دٌٓ دقجؽز إلَ  د صل خ

 ؽيكَر فكٌمْكز ًهّنْكز لٖكؾخ ًصقكٌّم ثليضك  ثلذٖكا  ىٌ مضكٌبٌ لكوّيج مك  إعكٚي ًمك 

بكئىث دكجهً ثل كجلم ثل ٌدكِ ًإعٚمكو ًٍععكج ه  ل عْ عْ  ع َ ّكو ثلعْك عْ  بكِ ثل كٌث .

دجليؾعكجس ثٙنضقجًّكز ًدٖكك  مضككًٌ، ًإىث  ثلًٌفٌْد إلَ إهثنز  ًلتكأ ثلكيّ  ّيٌمكٌد

مٖكجًدز عجهلكز بكِ ثلقكٌمكز ثل ٌثقْكز، بأنكج  ِ  بكٌثه ّكنّز ّضعض كٌد دغيكز معغ كْيم علك

ّكضضٌقف مغ عكج فكوط مكا ثل  ْكلْنْْ .  مضأدكو مك   د ثلكغْكٌ مك  ثليؾعكجس ثٙنضقجًّكز

ثّٙكضنذجًثصْز ثلٞكًًٌّز لعنكا ًقكٌ  ىؾعكجس  بجل ٌثقٌْد ثلْنّز ّْ لٌد ثلع  ٌمجس

ثلعْكجد  ثٓمنكز ثلضكِ ىكم دقجؽكز إلْيكج  مك  م  ىيث ثلنٌ  ًّكْقٌمٌد م ؾكٌُ ثلينجدك 

ثللٌّيز ثلٌفْكور ّٗيجبيكج، ٕننكج ٙ ن كٌم  ًىيه ىِ دِ ّنؾقٌث بِ مْجعْيم ثلومٌّز.

ع كَ ثليٌّكز ثل ٌدْكز ثلْكنْز ًؽكيديج  م  ًًثء م  ىنجن. ًليث بع  ثلًًٌُٞ ثلٞغ٠

 لٖدٌّجء. دِ صعنا ّكجنيج م  ثلعٖجًدز دؾٌثةم قض  ثنضقجًّز

ًثلٖك يز ثلعذغٌعكز  أبٞ  ٌّٟيز لضككٌّم ثليكٌآد ىكٌ ثل كْٔ ًبكق قكْم ثلٌفعكزً مٌْث، ب

 بْو.

 «نًٌٌّْن صجّعَ»مومز 

  ث٠ًّٕثلٌٖ  

19-5-2005 

 ذؽبئط اٌؼبٌُ اإلؼهللاِٟ:
ثلْؤث  ثليُ لم ّؾخ ع ْو  ُ م  ىؤٙء ثلعؤًمْ : مج ىٌ فؾم ثلنْكجةٌ ثلضكِ لقيكش 

٠ ص كككأ ثلكككن م ثليع ْكككز ًفًٌديكككج دجٕمكككز ثّٗكككٚمْز ًدجّٗكككٚي ىثصكككو مككك  ؽكككٌثء صْككك 

 ثلعضٌثٙ ز بِ ثلوثم  ًثلنجًػ دْذخ ًغجلذج دوًد ّذخ  ً مذًٌ ًثٝـ؟؟!!.

عنومج ّقوعنج ثلضجًّل ع  ص أ ثلقًٌح ثلضِ ثبض  يج ثلنكجدغٌد ًثليجّكلٌد بكِ مٌثؽيكز 

 ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ًنيٌ   ًقجي ثليض َ ًثلعٚجدْ  ّْٚذنج ثل ؾخ ًثليىٌ .

ا  ًقجي ثليض َ ثليّ  قض يم ٍّجه ًثد  ٍّجه ًّعٌر د  ؽنوح ًثلقؾجػ ًعنومج نْع

 َّهثه ىيث ثل ؾخ ًثليىٌ .
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ًعنومج ن  م  د  دج مْك م ثلنٌثّكجنِ قضك  بكِ فًٌدكو مك   ؽك  صغذْكش ثلوًلكز ثل ذجّكْز 

 دغٌ م  مجةضِ  لف قضْك  صضٌثٙك  فجلكز ثلوىٖكز ًٙ ّكوب أ لٚنضذكجه مك  فجلكز ثلكيىٌ  

عنومج صْعا دْجنكج عْككٌّج مك  دْجنكجس ثلًَقكجًُ ّذٖكٌن بْكو دض ؾْكٌ  ثلضِ ص ضٌّأ إٙ

 ّْجًر بِ ٌّ  مَهفعز دجٕدٌّجء مع  ّْعْيم ح(ثلًٌثبٜ)!!.

ثل ضٌفجس ثلضِ ّضقوط عنيج ٌْٕمنج صقٌلش د و ىلأ إلكَ صٌثؽ كجس بٞكجعش ثٕنكولِ 

ِ دجد بْيكج ًثفض ش ب ْلْ  ًىجىٌ ثلعو ثلضذٌُْٖ ّؾضجؿ  بٌّيْج ًغٌْىج م  ثلذٚه ثلض

ثّٗكككٚي ّكككجةوث ًمنضٖكككٌث ًثلْكككذخ م كككًٌم بجلعْككك عٌد مكككجٍثلٌث مٖكككغٌلْ  دضٚككك ْز 

فْجدجصيم ثلعيىذْز ًثليذ ْز ًثل نٌّٚز ًثل وً ثليٌّخ بِ ثلوثم  ثلعْ م فجٝكٌ هثةعكج 

ًىٌ  ًلَ دجليض  ًّ أ ثلومجء م  ثل وً ثلذ ْو ًىككيث بيكو  د كش هًًر ثل نكف ثلكوثم ِ 

ًْٙوىم ثٗنْجنِ ًثلقٞجًُ  ٝ جم مج  د كو ثلٚكٌث  مكا م  قٌٍ ثلعْ عْ  ًم  

ثٕعوثء ثلنجًؽْْ  ًلنضأم  بِ صجًّننج ثليٌّخ لنٌٍ  د ثلقٌح ثلٚوثمْز ع َ إٌّثد 

ثلعوبٌعز دجل وثء ثل ٌدِ لك  مج ىٌ ْٕ ِ قو هثمش ععجنْز  عكٌثي ً د كش مْكٌر ٕكذجح 

 ثلذ وّ  ًثّضي كش متجس ثلع ْجًثس م  عًٌثس ثلعْ عْ !!!.

 لعجىث د  ىيث؟؟!!.

ثلْككذخ م ككًٌم ًىككٌ ىلككأ ثلقيككو ًثلغكك  ثلككوثم ِ ثلككيُ  ٕكك  و ىككؤٙء مكك  ثؽكك  هًثي 

صْ ليم صجًر ّذج ٕمٌْ ثلعؤمنْ  ًصكجًر  مكٌٍ ملكجًهر لٖكْ ز  ىك  ثلذْكش ًىكٌ ثلكيُ 

 بٌٍ بِ ثلنيجّز ىلأ ثلن جي ثلضْ لِ ثل جلم ثليُ ٙ ن ٌْ لكو بكِ ثلضكجًّل ًثلكيُ ّع كأ 

دجّكم ثّٗككٚي ًثلكوّ  ًٙ ٍلنكج عكجؽَّ  عكك  إّؾكجه ن كجي ّْجّككِ  ثًٕٛ ًمك  ع ْيكج

 دوّ  ّق ظ مٚجلـ ثل ذجه ًّقضٌي ثلوّ  ًىْيجس ىْيجس. 

ليو مٌْ ثلعْ عٌد ثلكغٌْ م   غ َ ًؽجٙصيم دعج ً ّنج قضٚ ع َ ّكو ؽذكجدٌر دنكِ  مْكز 

جًهّ  ًدنِ ثل ذجُ عم ثٌّٕدْْ  ًثل غعجنْْ  م  د وىم فْظ عجٓ  غ كخ ثٕفكٌثً ملك

  ً مجصٌث ميضٌلْ .

ًمٌْ ثلعْ عٌد إنؾجٍ ثلقٞجًر ثل جٟعْز دأٌّىج ع َ ّكو ًؽك  ؽجىك  فيكٌه غٖكٌي 

ىٌ ٌّّف دك   ّكٌح (ثن كٌ دضجدنكج عك  ثلضٖكْا ثلععنكٌ  بكِ مٚكٌ) ًثلكيُ دكجد دقكق 

عككوًث ل قٞككجًر ثٗنْككجنْز ثلضككِ ىككِ مكك  هًد  هنككَ ٕككأ إنؾككجٍ صٌثدعككِ صذنْككو  ؽْككج  

 لضكع و  ؽْج   مٌٍ.

 نككو دككجد منجل ككج ل ٖككْ ز ثل ككجٟعْْ  بككِ ثلككٌ ُ ًثلعككيىخ بعككج ىككٌ ّككٌ صككومٌْه  ًىككخ

لعكضذضيم ًمؤّْجصيم ثلقٞجًّز ًثل  عْز ًلعجىث ّذكِ ىؤٙء ثلْجهر ع كَ صكومٌْ مكضذكز 

 دغوثه ًّضؾجى ٌد مج نَ  دعكضذز ثليجىٌر ثل جٟعْز.

ىككؤٙء  عككم  ُ فٞككجًر ىككيه ثلضككِ ثّككض جهصيج مٚككٌ ًثل ككجلم ثّٗككٚمِ عنككومج فكعيككج

ثلععجلْأ ثليّ  هثي فكعيم د و ىلأ  دغٌ م  ّضز قًٌد  مٞضيج مٌٚ ًىكِ صنضيك  مك  

 مٌثح إلَ مٌثح ًم  ثنيٚح إلَ ثنيٚح.

 ّكت ز دغْككٌر ُمككٌر ًإؽجدجصيككج  مككٌ مكك  ثل  يككم ًلككِْ إٙ ص ْككٌْ ًفْككو ىككٌ ىلككأ ثلٚككٌث  

َ  ىك  ثلذْكش ثلومٌُ ثليُ  ٟ يكو ثًٕلكٌد ًمقكجًلضيم ثلوثةذكز ٗقٚكجء دك  مكج ّعكش إلك

 دٚ ز  ً نْخ.

ّعكنككأ  د صنضعككِ إلككَ مككجًدِ  ً لْنككْ   ً صًٌصْكككِ  ً ع  ككق  ً صككوعِ ثلنجٙككٌّز  ً 

فضَ إلكَ قجةكو ثلكٖكجبز مٌٕكو ثٗمكٌثد ثلع يكخ دجٗمكجي لضْكض يم مك  ىكؤٙء ثلعذضْكٌّ  
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قْعككج ًمذككجها ّككَعم ثلككذ ٜ مكك  مذككٌثء ثلكْعْككجء ثل ٌدْككز ثٕٙككْ ز  نككو قككجهً ع ككَ 

م ٌٚر ثٕفؾجً ثلضِ ٌّثٙ  ثل كٌح ٟقنيكج بكِ مقجًلكز ّٙكضنٌثػ  ثّضنٌثؽيج م 

ثلعجء منيج عم ىكم د كو ىلكأ ّكًٌد بكِ ىكيث ثلكٌىم ثلعنذكٌ  ؽنكجس مٞكٌثء صؾكٌُ مك  

 صقضيج ثٕنيجً ّْ َ ثل جلم ثليُ ّضرمٌ ع ْنج إلَ صٌّٖو ًٌٙصيج.

ج ّكٌثح إنيج ؽنز م  ثلٚنًٌ ًثٕفؾجً ًثلٌمج  ثلعضقٌدز ًثلنذجصكجس ثلٖكجةكز ّْكيْي

ديْ ز مجٍث  ثل عرد ّقْذو مجء دجلٌغم م   نو ؽجءه م  قذ  مٌثًث ًصكٌثًث ًلكم ّؾكوه 

 ْٕتج!!!.

ّعكنأ  د صن ي ثقضٌثفجس ْٕننج ثليٌٝجًُ ًصعجًُ ثلضأم  بِ صجًّل بْج  ًمؾٌمكِ 

دنِ  مْز م   مغج  م جًّز ًثلقؾجػ ًَّّكو ًثلٌلْكو ًَّّكو دك  ثلٌلْكو بضكٌٍ ليكم ب ضكجس 

وح فظ ثٕمز ثل جعٌ ًف ْذيج ثلنجعٌ ٕد  فوث لم ّيضم دجٕٗجهر ديكج عكم صٌمكق إنْجنْز بضن

  نٚجً ثلقْْ  ًثلعضيدٌّ  لعأّجر ثللف ًصٌمْيم دجلك ٌ ًثلؾنٌد.

ًفيثً  د صيدٌ ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْكو ثلْكٚي دنْكٌ  ً  د صْضٖكيو د  عكو ًفكعضكو  

عكز قجليكج ع كِ   ب  ْكأ  د  مج إىث ًقا ثلعق ًٌ ًدٖف ثلعْضًٌ ًؽجء ع َ لْجنأ د 

 ص و د نأ  ً  د صضذ يج دوبا ثفضْجِٟ "ىيث إىث ٙـ ثلني "!!!.

ًٙو  هللا ثل  ِ ثل  ْم (عم قْكش ق كٌدكم مك  د كو ىلكأ بيكِ دجلقؾكجًر  ً ثٕكو قْكٌر 

ًإد م  ثلقؾجًر لعج ّض ؾٌ منو ثٕنيجً ًإد منيج لعج ّٖيق بْنٌػ منو ثلعجء ًإد منيكج 

 .74 ًمج هللا دغجب  ععج ص ع ٌد) ثلذيٌر لعج ّيذ٠ م  مْٖز هللا

ثلعْك عٌد ثلكيّ  صضذ كٌث  ىكك  ثلذْكش ًٕكْ ضيم قكضٚ ًّكك ذج ًصقٌّيكج ًمنيذكز ب ك  ثلغككَثر 

دأًٛ ثلًٌي ًثلنًَ دأد ًٌّ  هللا  ًَٙ ديض يم ب  كٌث ىلكأ دعكج َّععكٌد مقجًدكز 

مكٚ  ل ضلٌم ًثلغ ٌ بِ  ى  ثلذْش ًىٌ ّ ٌن ّ ذٌ عك  فجلكز نكجهًر مك  ثن ٚكجي ثٕ

ًثٍهًثؽْز ثليْم ًثلع جٌّْ صعجمج مغ عج ّوعِ د ٜ ثٕٕنجٗ ثلقخ ليجةكو  ً ٍعكْم عكم 

ّيٌمٌد ديض   دنج ه ًفٚو  ًًثفيم  ًٙ دأً  فضكَ ٙ ّيوّكيم ثلنكجُ  ً ّذؾ كٌىم   ً 

 ّ ذوًىم ًىيه ىِ ثلعٌهر بِ ثليٌدَ ًبيج ل ع يٌي ثل ٌدِ ثٕمٚقِ ثْٕٙ !!.

 !!.ًّجل نَُ ًثل ْٞقز ًثل جً

مْجةٌ ثلعْ عْ  ثٕمٚقْز دْذخ صْْو ىيث ثلنيؼ ثلْ ْجنِ ثليُ ّقجً  ٕكْننج مقكجمِ 

ثلنيؼ ثٕمٌُ  د ّؾ ٌ ثلٚكو  عنكو  ً  د ّكٌمم مكج ثىضكٌ  منكو دْكذخ مكج ًؽكو إلْكو مك  

 ّيجي ثل ٌي ًثلنيو ٙ ص و ًٙ صقَٚ.

ًٙ صنكجم هللا إنو نيؼ ثليٌر ثٗؽٌثمْكز ثلذجٟٖكز ثلضكِ ٙ صٌقكخ بكِ مكؤم  إٙ ًٙ ىمكز 

ًح ثل ككجلعْ  ًٙ صككٌٍ بككِ ؽعيككًٌ ثلعْكك عْ  ّككٌٍ  هًثس ٗن ككجى ثلْْجّككجس ًؽنككٌهث 

ّٚل ٌد بِ مْجً ثلقًٌح ًثلغكًَثس ثلضكِ ّْكعْيج ٕكْننج دجل ضٌفكجس ًلْضيكج دجنكش 

بضٌفككجس ثلككوّ  ًثٕمككٚ  ًلكنيككج ًلّٖككف دجنككش بضٌفككجس مكك   ؽكك  ثلنيككخ ًصككٌثدم 

 ثلغًٌثس.

بنٌٍ دٌٝكٌؿ مك  مكٚ  ثّض ٌثٝكنج ليكيث ثلضكجًّل ّكٌثء   مج ع َ ثلعْضٌٍ ثلع نٌُ

دجد  مٌّج  ي عذجّْج  د ثلن٠ ثل كٌُ ثليُ ثنضيؾضو ىيه ثلن م ثل جّور دكجد مك٠ ثلككيح 

ًثلضَّْف ًثٙبضٌثء ىلأ ثلن٠ ثليُ لم ّضًٌ  ع  ّخ ثٗمجي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع َ 

مكج ثنضيجٙكج ٕىك  ثلذْكش ثلعنجدٌ ًٌٕثء ثليمم ًثلٞعجةٌ ًٝ ج لٖفجهّظ ًثلًٌثّكجس إ

 ً إعككٚء لٖككأد مٚككٌميم بككِ ثلككٌ ُ ًثلْْجّككز ًىككٌ ثلنكك٠ ثلككيُ ؽ كك  مكك  عككًٌر 
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ثلْكككجً  ٕمكككٌث  ثلعْككك عْ  قوّْكككج ٙ صٚكككـ ٙكككٚر ثلؾع كككز إٙ دجلقكككوّظ عككك  ّكككجقو 

 ثلعَعٌمز.

ًثٌّٕ  م  د  ىيث ًىثن  د ىؤٙء دجنٌث م  ّيومٌد ل  جلم ًٌٙر ثّٗكٚي ًنعٌىؽكو 

ٌىػ ثلٖجةو ًثلعكنق٠ ًثلكيُ ؽ ك  ثلقْك  ثلذٚكٌُ ّيكٌ  لض كأ ثلعكٌ ر ثٕمغ  ىلأ ثلنع

ثلضِ مجٙعش ًٍؽيج عنومج  قْم  د ثلقؾجػ بِ ثلنجً: ٙ ع ْكعج  د ص ْٖج بِ ثلقكٌثي 

 إد لم ّك  ثلقؾجػ بِ ثلنجً.

ص أ ثلنعجىػ ثلٖجةيز ثلعنقلز ثلضِ قوميج ىؤٙء (ثليجهر ثلٌمٌٍ) ًثليُ ّ ضيو ٕكْننج  د 

 ديج ًصْ َ لضٌّٖييج م   ؽ  ثليٞجء ع َ مج ّْعْو دًٌؿ ثلؾيجه. مٌّكج صقجً

 عؾْخ  مٌ ىيث ثلْٖل ًد  م  دجد ع َ ٕجد ضو م  ًمٌٍ ثّٗٚي ثٕمٌُ!!.

 لم ّيوي ع ِ د   دِ ٟجلخ ع ْو ثلْٚي ىلأ ثلنعٌىػ ثٕمغ  ليكيث ثلؾيكجه بكِ ّكذْ  هللا 

ذكو  ٙ مك   ؽك  مٚكٌ ٟ عكز دعكج نعٌىػ ثليٌر ثلن ْ ز ثللجىٌر ثلضِ صيجص  م   ؽك  ثلع

ب كك  ىلككأ (ثلٌمككَ) ثلعَعككٌي.. نعككٌىػ ثفضككٌثي ثلك عككز ًثلٌبككجء دجل يككو ًثلٌعككو نعككٌىػ 

ثلضٞقْز ًثّٗغجً ىيث ثلنعٌىػ ثليُ ّقٌٗ ىؤٙء ثلٖكٌْك ع كَ ٟعْكو ًدضعجنكو بكِ 

 فْ  ثنو مٖ عٌٖثس ثلٚ قجس دييث ثلغغجء ثل   ِ ًثٕمٚقِ.

ْٚي ثلنعٌىػ ثٕمغ  ل ليجًر ًثلضٞقْز فضكَ د يعكز ثلنذكَ  لم ّيوي  ى  ثلذْش ع ْيم ثل

 عنومج  ٟ عٌث ثلل جي ع َ فذو مْكْنج ًّضْعج ً ٌّْث؟؟!.

ب عجىث ٌّٚ ثلْٖل ًد  م  ع َ ٕجد ضو م   ًلتأ ثليّ  إىث ىدٌ ع كَ مْكجم يم ّكٌْر 

ثللْذككْ  ثللككجىٌّ  مقعككو ًآلككو ثّككٌهس ًؽككٌىيم ًإىث ىدككٌ ثلككيّ  مكك  هًنيككم إىث ىككم 

ًٌٖد ًّ ٌفٌد ًّي  ٌد ًصن أ عيكور  لْكنضيم ًٙ صْكعا مكنيم ثعضٌثٝكج ٙ ع كَ ّْضذ

ًثًّز ًٙ ع َ ًًثّز ع َ مقجًلز صقْْ  ًٌٙر ىؤٙء ثلعؾٌمْ  ًمقجًلكز صيكوّعيم 

 بِ ًٌٙر ثلنعٌىػ ثٕمٚقِ ًثؽخ ثلضيوِّ ًثٙصذج ؟؟.

 ٙكقجح ص كأ ًلعجىث إىث ًًه ىدٌ ىؤٙء ّق ٌ ثلكٚي ًّلْخ ًٙ ّل ا ع ْكأ  فكو مك  

ثلٌؽككٌه ثلكجلقككز ثلضك ٌّْككز ثلعك يككٌر ثلضككِ صٌىييككج قضككٌر ًع ْيككج غذككٌر لْضيعككأ دككجلك ٌ 

ًثلَنوقز ًثلغ ٌ بِ ثلٚقجدز مغ عج ّضيعٌد ثلْٖ ز ثٕدٌثً دجلغ ٌ بِ  ى  ثلذْكش ًدكأد 

ثلغ ٌ بِ  ىك  ثلذْكش ًفكوىم ىكٌ ثلكيُ ّيكٌه إلكَ ثلك كٌ  مكج ثلغ كٌ بكِ غْكٌىم ًإٝك جء 

لٌىذكجد ثلَثىكوّ  ع كَ لٚكٌٗ  مكٌث  ثلعْك عْ   ً ٕكٌدج ىم مك  ٙ ز ثليوّْكْ  ًث

ثليض ز ثلْ جفْ  ٙ ّيٌه إلَ د ٌ  ً إلكَ ٝكٚ  ًفْكذأ  د ثللْكًٌ ع كَ  ٕككجليج صيكا 

ًَد  بَُكْذِكذٌُثً د ثًًٕثؿ ؽنو مؾنور ( ًُ ثْلَغج ًَ ُؽنٌُهُ  *بِْيَج ىُْم  ًَ  َِ  قَكجلٌُث * َْؽَعُ كٌَد  إِْد ِكْ

ىُْم بِْيَج  ُعٌدَ َّْنضَ ًَ ِٚ *  ِ ٍ   صَجهللَّ َٚ َٝ ذِْ ٍ إِد ُدنَّج لَ ِِ  حِّ ثْلَ جلَِعَْ   إِىْ  * مُّ ٌَ ُّكم دِ ٌِّ َْ َمكج *نُ ًَ 

ٌُِمٌَد  َّٙ ثْلُعْؾ َٝ َّنَج إِ جبِِ َْ   بََعج * َ َٕ َٙ  *لَنَج ِم   ِوٍّق َفِعٍْم  ًَ َٙ*  ٌْ رً بَنَُكٌَد  بَ َ ٌَّ  َدَّ لَنَج َد

َمج  إِدَّ  * ثْلُعْؤِمنِْ َ ِمَ   ًَ َّزً  َٓ ْؤِمنِْ َ  َدجدَ بِِ َىلَِأ  ىُم مُّ ٌُ  . 103-94 ) ثلٖ ٌثء َْدغَ

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ

 ثلعنًٌٚر مٌٚ

20-5-2005. 
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 أٔب ٚاٌش١د اٌمطػبٚٞ
بِ إٟجً فع ز ّذوً ًثٝقج ؽ ْج  نيج فع ز منْيز ؽجء ثلْٖل ثليٌٝجًُ إلَ ثليجىٌر 

 ًٌه ًمٌّوّو مقيًث معج  ّعجه دجٙمضٌث  ثلْٖ ِ لذٚهنج!!.ًؽ ِ ٠ًّ ؽعي

دجد ل  ذو ثل يٌْ نْٚذو م  ىيه ثلقع ز ثليٌٝجًّز إى دْف ّؾٌ  ثل ذو هلل ع َ إٙوثً 

دضجح ٌّه بْو ع َ مج  ٟ يو ثلْٖل م  مٌثبجس بِ دضجدو ثٕعؾٌدز ثلعْعَ (صجًّننج 

 ثلع ضٌٍ ع ْو)؟!.

صقش عنٌثد (ثليٌٝجًُ ًدْ  هللا  ي ًدْ  دنِ ٙوً دضجح ثل ذو هلل بِ دًٌْس 

 مْز؟!) ًىٌ ثلكضجح ثليُ ثّضعجس بْو ثلْٖل م   ؽ  ثلوبج  ع  (قْٞز دنِ  مْز 

ثل جهلز)!!, بيٌ ٌٍّ (ف  و هللا  د دنِ  مْز قو س عٌث؟! ً د ثل  عجنْْ  ًثّٗٚمْْ  

ًىم مؤٌّْ هًلز  قو ثبضًٌث ع ْيم!! ًٌٕىٌث صجًّنيم ثلنجٙا!! بيم دنجر ثلقٞجًر؟!

 ثّٗٚي!! ً مي ثلْٖل ّ وه بٞجة يم ثلضِ قٌٚ ثّٗٚمٌْد بِ ثلوبج  عنيج!!.

 إنو منلق م كٌُ منكٌُ!!.

بجّٗٚمٌْد ثليّ  صٚوٍ ىٌ ل ٌه ع ْيم ىم  ّجصيصو مغ  ثلْٖل ثلغَثلِ ع ْو ًفعز 

لنيٜ هللا ًّْو قلخ ً دٌ ثٕع َ ثلعٌهًهُ ًدجلضجلِ بيٌ م  ثبضضـ دجح ثلٌه ًث

 ًلعجىث ّكٌد ىيث م  فيو ًٙ ّكٌد م  فينج؟!.

ى  ٕنو  دْٜ ثل ٌد ًنق  ٍنٌػ ىيه ثٕمز ًغم  نو ٙ بٞ  ٕدْٜ ع َ  ٌّه ًٙ 

 ل ٌدِ ع َ عؾعِ إٙ دجلضيٌٍ ًثل  م ًثلولْ  ًثلذٌىجد!!!.

ًًدعج لٌ ٕجىو ًٌٙر ثل ذو ثل يٌْ ٙدضٖف  ننِ  دغٌ منو دْجٝج!! ب عجىث ىيه 

 ًثلغًًٌ؟!. ثل نؾيْز

ثٕىم م  ىيث ًىثن  نو ىىخ د ْوث بِ منلق ثلضقٌّٜ ًثلضيْْؼ ثليُ ىٌ ً ُ مجليم 

ثّٕجِّ عنومج ثهعَ  د مٌثؽا ثلْٖ ز ًصقوّوث بِ إٌّثد ٌّبٌٞد ثلض جًٛ م و 

م   ؽ  إّيجم ّ أ ثلوي ثل ٌثقِ ًغم  د ثل ذو هلل دجد قذ  ىيه ثليٌؽز ثلضِ  ٕ  يج 

 غْلِ  23-20مؤصعٌ ثلضيٌّخ دْ  ثلعيثىخ بِ ثل ضٌر م  بِ ٟيٌثد ًصقوّوث بِ 

ٕجىوث ع َ ؽيٌه ثلٌّجٟز ثلعذيًلز م   ؽ  إّيجم ٕٚ  ثلوي ثل ٌثقِ ثليُ  2006

 ّيم ىٌ ً قٌثنو بِ إّجلضو ىيه ثلؾيٌه ثلضِ ثٕضٌن بْيج معغ ٌد ٙصقجه ع عجء 

 ثلعْ عْ  ثليُ ٌّ ّو ثلْٖل.

ٍبٌد ع  ثلض جًٛ ما بْٞ ضو ًغم  د إٌّثد بكْف َّعم ثلٌؽ   د ثٌّٗثنْْ  عج

لْْش ٌٟبج مذجٌٕث بِ ثلعؾًَر ثلضِ ّْأ  عنو ثًٗىجدٌْد ثليجعوٌّد ًىم لٌْْث منو 

 دذ ْو!!.

 مج قجلو ثلْٖل:

فيً ثليٌٝجًُ م  ثلعو ثلْٖ ِ بِ : 2006-9-2نيٚ ع  ؽٌّور ثلعٌُٚ ثلٌْي

 ّجُ  نيج صقخ آ  ثلذْش مٌٚ، منذيجً إلِ  د ثلْٖ ز ّقجًلٌد ثمضٌث  مٌٚ ع ِ 

ً دو  نيم  ميًث  ًديج ميجي ثلقْْ  ًثلْْور ٍّنخ، ًلك  ىيث ِٕء ًىيث ِٕء آمٌ.

 هعٌ »ًصجدا:  م  ثلضٌٚم قنلٌر ل ضْٖا ًثٓد ثمضٌقٌث مٌٚ بِ ثلْنٌثس ثٕمٌْر.

إلِ ثلضيٌّخ دْ  ثلعيثىخ ً  ّو فَح هللا بِ ميجًمضو، ًلك  ٙ  قذ   د ّنضٌقٌث 

ُْنز ًثلْٖ ز، »قيًثً م  ، م«دٚهنج ًقٌ  ميثدـ مغ  ثلضِ صقوط بِ ثل ٌث  دْ  ثل

فْ  نٌٚ هللا »ًقج :  «بئىث فوط ثمضٌث  ْٕ ِ لعٌٚ بْؾخ  د نكٌد ع ِ ّي ز
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ًٙ « ع ِ»ٙ ّنض ف ع  ثلْٖ ز ثلعض ٚذْ ، بيٌ مضعْأ دْٖ ضو ًمذجهةو ًّيٌ : ّج 

ًىدٌ  «ًثلعضنجىلْ  ّعك   د ننكٌ ىيث ًلكنو  بٞ  م  غٌْه م  ثليجعوّ 

ثليٌٝجًُ ليجءه دذجً ثلعْؤًلْ  بِ إٌّثد، مٌْٖثً إلِ  نو ٟ خ منيم ًًٌٝر ثلكف 

ع  ثلكٚي دأد ثليٌآد نجق٘ بأغ ذيم ّؤمنٌد دأد ثليٌآد دٚي هللا ًلك  ّيٌلٌد ىيث 

ًٟجلذضيم  لِْ ثليٌآد د و ًقجلٌث إد مٚقف بجٟعز دجد ٝ ف ىيث ثلعٚقف.

دز، بيم ّضيٌدٌد إلِ هللا دْذيم ًل نيم ً نو ٙ ّنذغِ  د ّذٌٖ دجلضٌقف ع  ّخ ثلٚقج

 فونج دعيىذو بِ ثلذٚه ثلنجلٚز بِ ثلعيىخ ثٓمٌ، ً د ثلضيجًح لِْ م نجه  د 

ُْنِ إلِ ْٕ ِ ًلك  نض جًد بْعج ثص ينج ع ْو ًّ يً د ٞنج د ٞجً بْعج ثمض  نج  ّضقٌ  ثل

ُْنز ًثلْٖ ز بْو ، بِ ؽذيز ًثفور ٝو عوًىم ًهعج ثليٌٝجًُ إلِ ًقٌم ثل

مٌق نج دأننج ٙ نْعـ دجمضٌث  ثلعيىخ ثلْٖ ِ لنج ًلك  ثلعٌثؽيز »ثلعٖضٌن قجةًٚ: 

  «.ل يٌُ ثّٙض عجًّز ِٕء آمٌ

ًصقش  2006-9-2 مج ثليذِ ثلكٌّضْز بني ش عذٌ مٌثّ ضيج بِ ثليجىٌر  م   ٌّح ٌّي 

. ثليٌٝجًُ ّؾضيو لضيٌّخ ثلْنز ثلَنج ثعضذٌ ثلضن ف ًثل ْجه م  ثلكذجةٌ مغ عنٌثد (

  ):ًثلْٖ ز ًٌّه ع َ مٌُٚ ْٕ ِ ىجؽعو

 ٌّّف ثليٌٝجًُ نٌٚه  ثّٗٚمِعَث ًةِْ ثصقجه ع عجء ثلعْ عْ  ثلوثعْز 

 .ثلقٌّز ثلضِ صٚنا ثلٌؽج  إلَلعيجًمز ثل ذنجنْز 'فَح هللا' ث

ًّوًح  د ّذنِ د فَح هللا ثّضلج   نوًر نيجدز ثلٚقجبْْ   دو ثليٌٝجًُ بِ ً

 .ّجه لذنجدإثلضِ منقيج  قٌثصو ًىلأ دْذخ ثلقٌّز

 إٌّثةْ   دمجٙز  ٙذـ بٌٛ عْ  ع َ د  مْ م،  ثٕقَٚصقٌٌّ   د إلَ ً ٕجً

ثلٌفْو، د  ىنجن م   ثلنًٌػ ل ؾيجه لِْ ىٌ ثلْذْ   د  دوّؤّوىج ّيٌه ثل جلم، لكنو 

 .ّؾجىو بِ مٌق و

ٌث  ثلْٖ ز ل وه م  ثلذ وثد ثلْنْز، ثمض ع  ثّضْجةو م  ثّٗٚمِثلوثعْز  ً عٌح

ًثلْجدِ'،  ثٕمٌّٞأد   ًقج  'بِ فج  فوًط ىلأ دٖك  مٌّا ّْٖخ فٌّق

مقجب ز  فعو ًثّم ثلن ِْ م ه  ثفو ثلكضجح ثلعٌّْٚ  ًّوعَ  إلَمٌْٖث 

ثلوّنْز  دضجدج ىجؽم بْو آًثء ثليٌٝجًُ  ٙوًثلعنًٌٚر (ٕعج  ثليجىٌر) ًىٌ ْٕ ِ 

 .لٖفوثطًً ّضو 

ثلْذخ   د إلَ ثّٗٚمْز ثًؽا ثليٌٝجًُ بٖ  عوه م  ثلوً  بِ صلذْق ثلٌّٖ زً

ًثل و  ٝجًدج مغجٙ  بِ ىلأ ىٌ صلذْق ثلٌّٖ ز بِ ثلقوًه بي٠ ًلِْ بِ ثلعْجًثر

 .نْؾٌّْز ًثلٌْهثد ًعوه م  ًّٙجس  بغجنْضجددعج فوط بِ 

دعنَلز  ّٚمْزثٗ ثٕمزصْٚخ   مٌثٛثلضن ف ًثل ْجه ًثلذلجلز ًىِ   دًثعضذٌ 

 .ثلكذجةٌ مغ يج مغ  دذٌْر ثلَنج

م  ثلؾيجه، بٞٚ ع  صٌؽْو ثل ٌثةو   ٙذـ ثل  ْلْنْْ  إلَهبا ثلَدجر   د ً ًٝـ

 .ثل  ْلْنْْ  ثليّ  ٙ ّؾوًد قٌس ٌّميم إلَثلٌدٌّز م  ثلذنٌن ثلضِ ىِ فٌثي 

دجلقكجي، ًىٌ ثٙٙلوثي  إلَثلؾيجه قو ّؤهُ  إلَمًٌػ ثلٖذجح ثلعْ م   د إلًَل ش 

 .ًص  ْم ثلقجٌّح ثٕٕؾجًًًٍ   ثٕمْز ثلعؾضعا دعقٌ إٙٚؿلو دوّ  ّضعغ  بِ  آمٌ

ما عوه م  ثل  عجء لضؾعْا ثدذٌ عوه  ىنجن ؽيٌهث ّؾٌّيج فجلْج  دثليٌٝجًُ  ً دو

ثل وّو م   ةعز ثلْٖ ز  إلَمٌثّٚس   ًّ م  ثلعٌثؽا ثلْنْز ًثلْٖ ْز، مٌٝقج ثنو 
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 إًٙؽيجس ن ٌ ثلْنز ًثلْٖ ز،    ىيه ثلعٌثؽا بِ مقجًلز لضيٌّخبِ ثل ٌث  ًّٗج

ع عجء ٙغجً مجٍثلٌث ٙ ٌّقٌد  ًثدض ٌث دئًّج  لٖمٌ ةعز ثل ٌث  لم ّْضؾْذٌث   د

 .ثٗمجمزهًؽز  إلَ

 ِٙهللا أ٠ٙب اٌش١د
 زوزٛض أحّس ضاؼُ إٌف١ػ

 2002-9-51ٔمهللا ػٓ عط٠سح اٌمب٘طح ثزبض٠د 

م  ثلْٖ ز عجمز ًم  ثل ذو هلل مجٙز ًقو ىجلو  د  ثلْٖل ثليٌٝجًُ غجٝخ دٖور

ْٕ ْج مٌّٚج (م  ثلعنًٌٚر!!) صؾٌ  ًقجي دجلٌه ع َ  فو دضذو ًىٌ لم ّأ  ؽيوث بِ 

مقجٌٝصو ثٕمٌْر بِ ثلوعٌر ٕٗ ج  بضنز ٟجة ْز ًّذوً  نو  ًثه م  مٚ  

عجنْز)  د صٌّٚقجصو غٌْ ثلٌثعْز ثلضِ  ٟ ييج بِ نيجدز ثلٚق ْْ  ثلعٌّْٚ  (مٌر 

ّن ف م  آعجً هععو ثلْجدق لقَح هللا بِ مٌثؽيضو ما ثل وً ثلٚيٌْنِ ًدأنو ّيٌ  

 ّونجه ًلك !! هععنجه ًلك !! ًىٌ ن ِ منيؾو ثلض  ْيِ ثلع ضعو بِ دضجدو (صجًّننج 

ثلع ضٌٍ ع ْو) ثليجةم ع َ مذو : قض  ًلك ! ٌّ  ًلك !  ٕ   ثلقٌح دْ  ثلعْ عْ  

يم إلَ ٌّي ثلوّ  ًلك  ىيه ثل ٌبًٌ ىنذو مغ ًٌ ٟجلعج  نو ًصْذخ بِ صعَّق ٙ ٌب

 دجد م  دنِ  مْز ثليّ  (ًِٝ هللا عنيم ًًِٝ عنيم ثلْٖل)!!.

ثلْٖل غجٝخ م  ثل ذو هلل ٕنو صؾٌ  ع َ ثلٌه ع َ دضجدو ثٕعؾٌدز ًٌٍّ بِ ىلأ 

 هلْٚ ع َ  د ثلْٖ ز ٌّّوًد (ثمضٌث  دٚهنج)!!.

هىم ًفوىم ًلْْش دٚهنج ً د ع َ د  م  ّضْٖا ٕى  ثلذْش ّجل يٌ  بيو صذْ   نيج دٚ

ًّ ضَي دعنيؾيم ثل ييِ  د ّضن َ ع  ثلؾنْْز ثلعٌّٚز ٌٟعج ًدع ء إًثهصو (ًقو 

 عيً م   نيً) قذ   د صيٌي ثلوًلز ثليٌٝجًّز ثللجلذجنْز (ثليجصعز ًلْْش ثليجهمز) 

ًص جلَ قو ف ظ ىيه ثلذٚه دنَعيج منو ًمٌر  مٌٍ ّؤدو لنج ثلْٖل  د هللا صذجًن 

 عنومج بٖ ش ًّض ٖ  د ٌد هللا د  مل٠ ثليٌي لّٚضْٚء ع َ ثلْ لز.

ثلْٖل ثليٌٝجًُ ثليُ لم ّكف ع  ثلٌٚثك ًثلعلجلذز دقيٌ  ثلعْ عْ  بِ بٌنْج 

ًدٌّلجنْج ًثعضعجه ٌٕعز فيٌ  ثٗنْجد ثلضِ صقعِ فٌّز ثل يْور ًثل ذجهر ًفٌّز 

ع  معجًّز ثلضقٌّٜ ثللجة ِ عنومج (فيً م  ثلعو ثًصوثء ثلقؾجح لم ّضًٌ  

ثلْٖ ِ بِ مٌٚ منذيج إلَ  د ثلْٖ ز ّقجًلٌد ثمضٌث  مٌٚ ع َ  ّجُ  نيج صقخ 

آ  ثلذْش ًديج ميجي ثلقْْ  ًثلْْور ٍّنخ ًلك  ىيث ِٕء ًىيث ِٕء آمٌ)؟! عم ثمضو 

  دن ِ صقٌِّٞ دٖا ل ضقٌّٜ ع َ ثلعضٌٚبز ًثلضٌٚم قجةٚ ( نيم  ميًث م

ثلضٌٚم قنلٌر ل ضْٖا ًثٓد ثمضٌقٌث مٌٚ بِ ثلْنٌثس ثٕمٌْر) دعج  دو ّعجفز 

 ثلْٖل ثلع أ ع َ  نو ل  ّيذ  ( د ّنضٌقٌث دٚهنج)!!!.

 ىٚ  بيعنج بْٞ ز ثلْٖل لعجىث ٙجًس مٌٚ دٚهىم ًلْْش دٚهنج ؽعْ ج؟؟!!.

  ثلذْش ًمج ىٌ ًىٚ  بيعنج بْٞ ز ثل ٚمز لعجىث ٙجً ثلضْٖا ْٕتج مغجٌّث لقخ  ى

هلْ و ًمْضنوه ع َ ىيث ثليٌثء ًم  ثليُ منقو فق مقجدعز ثلنٌثّج ًثلض ضْٔ دْ  

ثلٞعجةٌ صعجمج دْٖنو ثلومٌُ ثلع ٞ  ثد  صْعْو ثليُ ّكًٌ ْٕننج ثليٌٝجًُ دٚمو 

 م  هًد بق٘ ًٙ صعقْ٘.
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نٌثه ًنعِٞ ما ثلْٖل ًىٌ ّيٌي دضٌٍّا ثصيجمجصو ثل ٌٖثةْز ع َ ثليجِٙ ًثلوثنِ ب

ّنضيو إٌّثد (ل وي صوم يج لٌقف مج ّقوط دْ  ثلْٖ ز ًثلْنز بِ ثل ٌث  ًعًَم 

 ٌْٕك ثلْٖ ز دئٌّثد ع  ثلض جًٛ م و)!!.

 إد دجد ثلْٖل ٙ ّوًُ بض أ مْٚذز ًإد دجد ّوًُ بجلعْٚذز  ع م!!.

ثلْٖل ٌّ ُ مج ّْعَ دجصقجه ع عجء ثلعْ عْ  ثليُ ثلضيَ ًبو منو دعج ىدٌنج م  قذ  

م (نجةذْو ثلْٖل  فعو د  مقعو ثلن ْ ِ ًبْٞ ز ثلْٖل مقعو ع ِ ثلضْنٌُْ ّٞ

ًعٌّٞز د  م  ثلْٖل ع ِ ثليٌر هثغِ ًثلْٖل ًىذز ثلَفْ ِ ًثلْٖل  فعو عذو 

ثلغ ًٌ ثلْجمٌثةِ ًثلْٖل دْجي ثلٚذجا ًثلودضًٌ مقعو ىْغم ثلنْجٟ)  عٞجء مؾ ِ 

نتِ مٌٕو ثلؾعيًٌّز ثّٗٚمْز ًىلأ ثٕمنجء دعيجد ز ّعجفز ثٗمجي ثلْْو ع ِ ثلنجم

 27دعنجّذز ثن يجه ثلعؤصعٌ ثلوًلِ ثلضجّا عٌٖ ل ٌفور ثّٗٚمْز بِ ٟيٌثد ٌّي 

(ًٌٙر ٟذق ثٕٙ ) م  ثلذْجد ثلعٌقا دجّعو ًثّم ثلودضًٌ مقعو  1427ًؽخ 

 ّ ْم ثل ٌث ثٕمْ  ثل جي لٚصقجه.

ِ ثٕمنجء صٌٚبٌث دغٌْ ًٝجه بي  ّنكٌ ثلْٖل صٌقْ و ع َ ثلذْجد  ي  د  عٞجء مؾ 

  ً ٌّقٌث مجصعو دض أ ثليٚز ثلضجًّنْز ثلٖيٌْر.

 لم ّض ق ىيث ثلؾعا ما قجةو ثلغًٌر ثّٗٚمْز ثٌّٗثنْز ع َ ملز لٌقف ثلعؾجًٍ بِ 

ثل ٌث  بكْف َّعم ْٕننج ثلٚجه  ثٕمْ   د ثٌّٗثنْْ  عجٍبٌد ع  ثلض جًٛ م و 

 م  همجء ثلعْ عْ . ً ما غٌْه م   ؽ  منا ّ أ ثلعَّو 

ثلْٖل إىد ّقٌٛ ًّكيح ًٙ مجنا  ّٞج م  ثد ّيوه بجلنلز ثلعٌٌٝعز صٌْْ بِ 

ثل ٌث  ع َ مج ٌّثي ًقو بضـ نؾجؿ ىيه ثلنلز ثلومٌّز ثلضِ ّْي٠ ؽٌثءىج د  ٕيٌ 

 دغٌ م   لف قضْ  عٌثقِ  غ ذيم م  ثلْٖ ز ٕيْز ثلْٖل لْ ٌؿ دعٌْٚ معجع  لك  

 ٌػ بْيٌ  (إد مٌٚ بِ غنَ ع  همٌ  ميىخ آمٌ فضَ م  ّضعٌه ع َ نيؾو ثلع

ٙ نٚ  ًٗثقز ثلومجء دعج ّقوط بِ ثل ٌث  ثٓد) ًٕكٌث لْعجفز ثلْٖل ثليُ ٙ 

 ٌّغخ بِ إٙوثً ًثفور م  بضجًٍ ثلومجء ًد  لذْخ دجٕٗجًر ّ يم.

نيٌ  ل ْٖل ٕكٌث ع َ نْٚقضأ ثلغجلْز ًن  ش ثنضذجىأ إلَ  د ثلْٖ ز بِ مٌٚ ٙ 

ْٖج ليم ًلم ّو   فو منيم  د لوّو ثعنِ عٌٖ  لف ميجص  (ّيضقم ديم عنجد ثلْعجء مْ ْ

ًلؾؼ ثلذقجً ًّغًَ ديم د  ؽذجً عنْو) ًم  عم بٚ مٌم منيم د  ثلنٌم م  

غٌْىم مع  ّعض كٌد صٌّجنز ٝنعز م  بضجًٍ ثلضك ٌْ ًمع  مجًٌّث ثليض  ًّ أ 

ّونز ثلضن ْم ثلٌُْ ًلٌ دجد ثلْٖل ثلومجء م  قذ  ععٚ د ضجًٍ ثلْٖل ً ّٚبو م  

 قو نِْ بْعك  لنج  د نيدٌه!!.

ثلْٖل ٙ ّكض ِ دجلكيح ًثلضقٌّٜ ًثلضيوّو د  ّيىخ إلَ  د و م  ىيث عنومج ّ ضٌُ 

ًّوعِ ( نو ٟجلخ قجهر ثلْٖ ز دجلكف ع  ثليٌ  دني٘ ثليٌآد ًدٌؽٌه قٌآد آمٌ ىٌ 

لعٚ ش ع َ ًقجح ثلْٖ ز ًىٌ مٚقف بجٟعز) بٞٚ ع  ثٙصيجي ثٕدوُ ثلٌْموُ ث

(ّخ ثلٚقجدز) ًٕد مٚوثقْز ثلْٖل ىِ ثٓد بِ قعضيج د و  د  عذضنج  نو ّضنكٌ 

لٌؽٌه مْج  فعْور دْ  ىْتز ٌّ ّيج ًثليْجهر ثٌّٗثنْز ً د ىيه ثلعْج   ّ ٌس ع  

ٙوًً دْجد ّقع  صٌقْ و ثلعذجًن بْعك  لنج عنوةي  د نضنْ  ثلْٖل ًىٌ ٌّؽو 

لْز إلَ ع عجء ثلْٖ ز ًىِ نٚجةـ ٙ مكجد ليج م  ثٗعٌثح ب ِْ ىنجن نٚجةقو ثلغج

قٌآد ًٙ فضَ دضجح ثّعو مٚقف بجٟعز ًلم ّي   فو ع َ ثٟٗٚ   د مٚقف 
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بجٟعز ىٌ قٌآد ّض َ  ً ّض ذو دو ًثٕمٌ د و ٙ ّ وً ًًثّز ع  ع م بجٟعز ثلَىٌثء 

ٌث ع ْيج م ٌدز ًمْٚز ٙ ع ْيج ثلْٚي ًًهس بِ د ٜ ثلكضخ ًص ي يج ثليٌي لْذن

 ّجُ ليج دعج  د  فوث ٙ ّيٌ  دني٘ ثليٌآد  ً دضقٌّ و ًمج دنش  س   د ْٕننج 

ثليٌٝجًُ ّقجً   د ّذنِ مؾوث ًدلٌلز م  مٚ  مذجًٍر ٌٟثفْ  ثليٌثء دْنعج ىٌ 

 ّلجلخ دجلضٌفو بِ ًؽو ثلٚيجّنز  ً دعج قج .

ديج بيِ بٌّز م  ثلنٌ  ثلغيْ  ًم   مج  ّلًٌر ّخ ثلٚقجدز ثلضِ مج ّ ضأ ثلْٖل ّ ٌ

فينج  د نْأ  ثلْٖل ثليُ  ٕجه دع جًّز د   دِ ّ ْجد بِ دضجدو ثٕعؾٌدز قجةٚ 

(ًثلقق  ننج إىث ن ٌنج إلَ م ْ ز ًفجدم مغ  م جًّز د   دِ ّ ْجد نؾوه م   ع م 

د  فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل و  ًثلقكعز ًإنعج نَلش مٌصذضو لعيجًنضو دعغ  ععٌ 

ثلنلجح ًع ِ د   دِ ٟجلخ بِ مغجلْضيعج ثلٌبْ ز ًٕنو ثنقٌم دجلقكم ع  ّنز 

ثلنٚبز ثلٌثٕور م  صٌن ثلعْ عْ  ّنضجًًد ٕن ْيم  ً ثّضنٚم  فو م  غٌْ 

 هثبا ع  َّّو د  م جًّز منضيوث مج قجلو  ّضجىه ًْٕنو مقعو ثلغَثلِعٚذضو) دعج  نو 

ِّ عنومج صؾٌ  ًقج  (ع  َّّو د  م جًّز  نو ٙ بِ دضجدو ثّٗٚي ًثّٙضذوثه ثلْْج

ع  م نَ ّٚ ـ ٗهثًر موًّز ثدضوثةْز ًٌٙح ّنجد ق عو إلَ دنِ  مْز دٚ ز عجمز) 

ٙٚصو ع َ ثلنذِ ًآلو ًع  ً ّو بْع  قض  ثلقْْ  د  ع ِ ً ع   ثلقٌح 

ء ًثل ْٚجد ع َ إمجي ثٕمز ًم ْ ضيج ثلعنضنخ ع ِ د   دِ ٟجلخ ًى  ّ و نيو ىؤٙ

ًٌّه صجًّنيم ثلعْٖ  ّذج ل ٚقجدز ّْضوعِ د  ىيث ثلْخ ًثلييم ًثلضقٌّٜ 

 ًثٙبضٌثء ًثلضيوّو دقًٌح ثٗدجهر؟!.

ًّذيَ ثلْؤث  ع  ثلْذخ ثليُ  بيو ثلْٖل ثلعض جلِ صٌثٍنو ًًقجًه ًهب و ل ٌٚثك بِ 

ًؽو ىلأ (ثلْٖ ِ ثٓصِ م  ثلعنًٌٚر) بٞٚ ع  ميجؽعز ثلْْو فْ  نٌٚ هللا بِ 

يث ثلٌقش دجليثس ًى  لييه ثلغٞذز عٚقز د ٖ  ثلٚيجّنز بِ صقيْق  ىوثبيم بِ ى

 عع ْز صغٌْْ ثلٌؽيز؟!.

مؾٌه ّؤث  ًنق  مْض وًد ل عغٌ  دْ  ّوّو ع َ ثليٌثء مذجٌٕر ع و ٌّٖؿ لنج 

ًل نجُ  ّ   ملأنج ً ُ ًؽيز ّض ْ  ع ْنج  د نٌْْ بْيج ًنْ كيج (ًإنج  ً إّجدم ل  َ 

   مذْ ).ىوٍ  ً بِ ٝٚ

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ

2-9-2006  

 ِٙهللا أ٠ٙب اٌش١د
 زوزٛض أحّس ضاؼُ إٌف١ػ

 2002-9-51ٔمهللا ػٓ عط٠سح اٌمب٘طح ثزبض٠د 

ثلْٖل ثليٌٝجًُ غجٝخ دٖور م  ثلْٖ ز عجمز ًم  ثل ذو هلل مجٙز ًقو ىجلو  د 

ّأ  ؽيوث بِ ْٕ ْج مٌّٚج (م  ثلعنًٌٚر!!) صؾٌ  ًقجي دجلٌه ع َ  فو دضذو ًىٌ لم 

مقجٌٝصو ثٕمٌْر بِ ثلوعٌر ٕٗ ج  بضنز ٟجة ْز ًّذوً  نو  ًثه م  مٚ  

صٌّٚقجصو غٌْ ثلٌثعْز ثلضِ  ٟ ييج بِ نيجدز ثلٚق ْْ  ثلعٌّْٚ  (مٌر عجنْز)  د 

ّن ف م  آعجً هععو ثلْجدق لقَح هللا بِ مٌثؽيضو ما ثل وً ثلٚيٌْنِ ًدأنو ّيٌ  

! ًىٌ ن ِ منيؾو ثلض  ْيِ ثلع ضعو بِ دضجدو (صجًّننج  ّونجه ًلك !! هععنجه ًلك !

ثلع ضٌٍ ع ْو) ثليجةم ع َ مذو : قض  ًلك ! ٌّ  ًلك !  ٕ   ثلقٌح دْ  ثلعْ عْ  
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ًصْذخ بِ صعَّق ٙ ٌبيم إلَ ٌّي ثلوّ  ًلك  ىيه ثل ٌبًٌ ىنذو مغ ًٌ ٟجلعج  نو 

 دجد م  دنِ  مْز ثليّ  (ًِٝ هللا عنيم ًًِٝ عنيم ثلْٖل)!!.

ثلْٖل غجٝخ م  ثل ذو هلل ٕنو صؾٌ  ع َ ثلٌه ع َ دضجدو ثٕعؾٌدز ًٌٍّ بِ ىلأ 

 هلْٚ ع َ  د ثلْٖ ز ٌّّوًد (ثمضٌث  دٚهنج)!!.

ّجل يٌ  بيو صذْ   نيج دٚهىم ًفوىم ًلْْش دٚهنج ً د ع َ د  م  ّضْٖا ٕى  ثلذْش 

دع ء إًثهصو (ًقو ًّ ضَي دعنيؾيم ثل ييِ  د ّضن َ ع  ثلؾنْْز ثلعٌّٚز ٌٟعج ً

 عيً م   نيً) قذ   د صيٌي ثلوًلز ثليٌٝجًّز ثللجلذجنْز (ثليجصعز ًلْْش ثليجهمز) 

دنَعيج منو ًمٌر  مٌٍ ّؤدو لنج ثلْٖل  د هللا صذجًن ًص جلَ قو ف ظ ىيه ثلذٚه 

 عنومج بٖ ش ًّض ٖ  د ٌد هللا د  مل٠ ثليٌي لّٚضْٚء ع َ ثلْ لز.

ّكف ع  ثلٌٚثك ًثلعلجلذز دقيٌ  ثلعْ عْ  بِ بٌنْج ثلْٖل ثليٌٝجًُ ثليُ لم 

ًدٌّلجنْج ًثعضعجه ٌٕعز فيٌ  ثٗنْجد ثلضِ صقعِ فٌّز ثل يْور ًثل ذجهر ًفٌّز 

ثًصوثء ثلقؾجح لم ّضًٌ  ع  معجًّز ثلضقٌّٜ ثللجة ِ عنومج (فيً م  ثلعو 

صقخ  ثلْٖ ِ بِ مٌٚ منذيج إلَ  د ثلْٖ ز ّقجًلٌد ثمضٌث  مٌٚ ع َ  ّجُ  نيج

آ  ثلذْش ًديج ميجي ثلقْْ  ًثلْْور ٍّنخ ًلك  ىيث ِٕء ًىيث ِٕء آمٌ)؟! عم ثمضو 

دن ِ صقٌِّٞ دٖا ل ضقٌّٜ ع َ ثلعضٌٚبز ًثلضٌٚم قجةٚ ( نيم  ميًث م  

ثلضٌٚم قنلٌر ل ضْٖا ًثٓد ثمضٌقٌث مٌٚ بِ ثلْنٌثس ثٕمٌْر) دعج  دو ّعجفز 

 ٌث دٚهنج)!!!.ثلْٖل ثلع أ ع َ  نو ل  ّيذ  ( د ّنضٌق

 ىٚ  بيعنج بْٞ ز ثلْٖل لعجىث ٙجًس مٌٚ دٚهىم ًلْْش دٚهنج ؽعْ ج؟؟!!.

ًىٚ  بيعنج بْٞ ز ثل ٚمز لعجىث ٙجً ثلضْٖا ْٕتج مغجٌّث لقخ  ى  ثلذْش ًمج ىٌ 

هلْ و ًمْضنوه ع َ ىيث ثليٌثء ًم  ثليُ منقو فق مقجدعز ثلنٌثّج ًثلض ضْٔ دْ  

ومٌُ ثلع ٞ  ثد  صْعْو ثليُ ّكًٌ ْٕننج ثليٌٝجًُ دٚمو ثلٞعجةٌ صعجمج دْٖنو ثل

 م  هًد بق٘ ًٙ صعقْ٘.

ًنعِٞ ما ثلْٖل ًىٌ ّيٌي دضٌٍّا ثصيجمجصو ثل ٌٖثةْز ع َ ثليجِٙ ًثلوثنِ بنٌثه 

ّنضيو إٌّثد (ل وي صوم يج لٌقف مج ّقوط دْ  ثلْٖ ز ًثلْنز بِ ثل ٌث  ًعًَم 

 !!.ٌْٕك ثلْٖ ز دئٌّثد ع  ثلض جًٛ م و)

 إد دجد ثلْٖل ٙ ّوًُ بض أ مْٚذز ًإد دجد ّوًُ بجلعْٚذز  ع م!!.

ثلْٖل ٌّ ُ مج ّْعَ دجصقجه ع عجء ثلعْ عْ  ثليُ ثلضيَ ًبو منو دعج ىدٌنج م  قذ  

ّٞم (نجةذْو ثلْٖل  فعو د  مقعو ثلن ْ ِ ًبْٞ ز ثلْٖل مقعو ع ِ ثلضْنٌُْ 

ذز ثلَفْ ِ ًثلْٖل  فعو عذو ًعٌّٞز د  م  ثلْٖل ع ِ ثليٌر هثغِ ًثلْٖل ًى

ثلغ ًٌ ثلْجمٌثةِ ًثلْٖل دْجي ثلٚذجا ًثلودضًٌ مقعو ىْغم ثلنْجٟ)  عٞجء مؾ ِ 

ثٕمنجء دعيجد ز ّعجفز ثٗمجي ثلْْو ع ِ ثلنجمنتِ مٌٕو ثلؾعيًٌّز ثّٗٚمْز ًىلأ 

 27دعنجّذز ثن يجه ثلعؤصعٌ ثلوًلِ ثلضجّا عٌٖ ل ٌفور ثّٗٚمْز بِ ٟيٌثد ٌّي 

(ًٌٙر ٟذق ثٕٙ ) م  ثلذْجد ثلعٌقا دجّعو ًثّم ثلودضًٌ مقعو  1427 ًؽخ

 ّ ْم ثل ٌث ثٕمْ  ثل جي لٚصقجه.

بي  ّنكٌ ثلْٖل صٌقْ و ع َ ثلذْجد  ي  د  عٞجء مؾ ِ ثٕمنجء صٌٚبٌث دغٌْ ًٝجه 

  ً ٌّقٌث مجصعو دض أ ثليٚز ثلضجًّنْز ثلٖيٌْر.
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مْز ثٌّٗثنْز ع َ ملز لٌقف ثلعؾجًٍ بِ  لم ّض ق ىيث ثلؾعا ما قجةو ثلغًٌر ثّٗٚ

ثل ٌث  بكْف َّعم ْٕننج ثلٚجه  ثٕمْ   د ثٌّٗثنْْ  عجٍبٌد ع  ثلض جًٛ م و 

  ً ما غٌْه م   ؽ  منا ّ أ ثلعَّو م  همجء ثلعْ عْ .

ثلْٖل إىد ّقٌٛ ًّكيح ًٙ مجنا  ّٞج م   د ّيوه بجلنلز ثلعٌٌٝعز صٌْْ بِ 

بضـ نؾجؿ ىيه ثلنلز ثلومٌّز ثلضِ ّْي٠ ؽٌثءىج د  ٕيٌ ثل ٌث  ع َ مج ٌّثي ًقو 

 دغٌ م   لف قضْ  عٌثقِ  غ ذيم م  ثلْٖ ز ٕيْز ثلْٖل لْ ٌؿ دعٌْٚ معجع  لك  

م  ّضعٌه ع َ نيؾو ثلع ٌػ بْيٌ  (إد مٌٚ بِ غنَ ع  همٌ  ميىخ آمٌ فضَ 

ثليُ ٙ ٙ نٚ  ًٗثقز ثلومجء دعج ّقوط بِ ثل ٌث  ثٓد) ًٕكٌث لْعجفز ثلْٖل 

 ٌّغخ بِ إٙوثً ًثفور م  بضجًٍ ثلومجء ًد  لذْخ دجٕٗجًر ّ يم.

نيٌ  ل ْٖل ٕكٌث ع َ نْٚقضأ ثلغجلْز ًن  ش ثنضذجىأ إلَ  د ثلْٖ ز بِ مٌٚ ٙ 

مْ ْْٖج ليم ًلم ّو   فو منيم  د لوّو ثعنِ عٌٖ  لف ميجص  (ّيضقم ديم عنجد ثلْعجء 

ًم  عم بٚ مٌم منيم د  ثلنٌم م  ًلؾؼ ثلذقجً ًّغًَ ديم د  ؽذجً عنْو) 

غٌْىم مع  ّعض كٌد صٌّجنز ٝنعز م  بضجًٍ ثلضك ٌْ ًمع  مجًٌّث ثليض  ًّ أ 

ثلومجء م  قذ  ععٚ د ضجًٍ ثلْٖل ً ّٚبو م  ّونز ثلضن ْم ثلٌُْ ًلٌ دجد ثلْٖل 

 قو نِْ بْعك  لنج  د نيدٌه!!.

لَ  د و م  ىيث عنومج ّ ضٌُ ثلْٖل ٙ ّكض ِ دجلكيح ًثلضقٌّٜ ًثلضيوّو د  ّيىخ إ

ًّوعِ ( نو ٟجلخ قجهر ثلْٖ ز دجلكف ع  ثليٌ  دني٘ ثليٌآد ًدٌؽٌه قٌآد آمٌ ىٌ 

مٚقف بجٟعز) بٞٚ ع  ثٙصيجي ثٕدوُ ثلٌْموُ ثلعٚ ش ع َ ًقجح ثلْٖ ز ًىٌ 

(ّخ ثلٚقجدز) ًٕد مٚوثقْز ثلْٖل ىِ ثٓد بِ قعضيج د و  د  عذضنج  نو ّضنكٌ 

عْور دْ  ىْتز ٌّ ّيج ًثليْجهر ثٌّٗثنْز ً د ىيه ثلعْج   ّ ٌس ع  لٌؽٌه مْج  ف

ٙوًً دْجد ّقع  صٌقْ و ثلعذجًن بْعك  لنج عنوةي  د نضنْ  ثلْٖل ًىٌ ٌّؽو 

نٚجةقو ثلغجلْز إلَ ع عجء ثلْٖ ز ًىِ نٚجةـ ٙ مكجد ليج م  ثٗعٌثح ب ِْ ىنجن 

 َ ثٟٗٚ   د مٚقف قٌآد ًٙ فضَ دضجح ثّعو مٚقف بجٟعز ًلم ّي   فو ع

بجٟعز ىٌ قٌآد ّض َ  ً ّض ذو دو ًثٕمٌ د و ٙ ّ وً ًًثّز ع  ع م بجٟعز ثلَىٌثء 

ع ْيج ثلْٚي ًًهس بِ د ٜ ثلكضخ ًص ي يج ثليٌي لْذنٌث ع ْيج م ٌدز ًمْٚز ٙ 

 ّجُ ليج دعج  د  فوث ٙ ّيٌ  دني٘ ثليٌآد  ً دضقٌّ و ًمج دنش  س   د ْٕننج 

 د ّذنِ مؾوث ًدلٌلز م  مٚ  مذجًٍر ٌٟثفْ  ثليٌثء دْنعج ىٌ  ثليٌٝجًُ ّقجً 

 ّلجلخ دجلضٌفو بِ ًؽو ثلٚيجّنز  ً دعج قج .

 مج  ّلًٌر ّخ ثلٚقجدز ثلضِ مج ّ ضأ ثلْٖل ّ ٌديج بيِ بٌّز م  ثلنٌ  ثلغيْ  ًم  

فينج  د نْأ  ثلْٖل ثليُ  ٕجه دع جًّز د   دِ ّ ْجد بِ دضجدو ثٕعؾٌدز قجةٚ 

قق  ننج إىث ن ٌنج إلَ م ْ ز ًفجدم مغ  م جًّز د   دِ ّ ْجد نؾوه م   ع م (ًثل

فكجي ثل جلم ً قٌديم إلَ ثل و  ًثلقكعز ًإنعج نَلش مٌصذضو لعيجًنضو دعغ  ععٌ د  

ثلنلجح ًع ِ د   دِ ٟجلخ بِ مغجلْضيعج ثلٌبْ ز ًٕنو ثنقٌم دجلقكم ع  ّنز 

ًد ٕن ْيم  ً ثّضنٚم  فو م  غٌْ ثلنٚبز ثلٌثٕور م  صٌن ثلعْ عْ  ّنضجً

 هثبا ع  َّّو د  م جًّز منضيوث مج قجلو  ّضجىه ًْٕنو مقعو ثلغَثلِعٚذضو) دعج  نو 

بِ دضجدو ثّٗٚي ًثّٙضذوثه ثلْْجِّ عنومج صؾٌ  ًقج  (ع  َّّو د  م جًّز  نو ٙ 

ع  م نَ ّٚ ـ ٗهثًر موًّز ثدضوثةْز ًٌٙح ّنجد ق عو إلَ دنِ  مْز دٚ ز عجمز) 



 170 

ٙٚصو ع َ ثلنذِ ًآلو ًع  ً ّو بْع  قض  ثلقْْ  د  ع ِ ً ع   ثلقٌح 

ًثل ْٚجد ع َ إمجي ثٕمز ًم ْ ضيج ثلعنضنخ ع ِ د   دِ ٟجلخ ًى  ّ و نيو ىؤٙء 

ًٌّه صجًّنيم ثلعْٖ  ّذج ل ٚقجدز ّْضوعِ د  ىيث ثلْخ ًثلييم ًثلضقٌّٜ 

 ًثٙبضٌثء ًثلضيوّو دقًٌح ثٗدجهر؟!.

ثلْؤث  ع  ثلْذخ ثليُ  بيو ثلْٖل ثلعض جلِ صٌثٍنو ًًقجًه ًهب و ل ٌٚثك بِ  ًّذيَ

ًؽو ىلأ (ثلْٖ ِ ثٓصِ م  ثلعنًٌٚر) بٞٚ ع  ميجؽعز ثلْْو فْ  نٌٚ هللا بِ 

ىيث ثلٌقش دجليثس ًى  لييه ثلغٞذز عٚقز د ٖ  ثلٚيجّنز بِ صقيْق  ىوثبيم بِ 

 عع ْز صغٌْْ ثلٌؽيز؟!.

ض وًد ل عغٌ  دْ  ّوّو ع َ ثليٌثء مذجٌٕر ع و ٌّٖؿ لنج مؾٌه ّؤث  ًنق  مْ

ًل نجُ  ّ   ملأنج ً ُ ًؽيز ّض ْ  ع ْنج  د نٌْْ بْيج ًنْ كيج (ًإنج ثً إّجدم ل  َ 

 ىوٍ  ً بِ ٝٚ  مذْ ).

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ

2-9-2006  

 ضزا ػٍٝ ػجس اٌٛ٘بة اٌّظطٞ
بٌٙز إّٞجؿ د ٜ ثلع جىْم ٕكٌث لّٖضجى عذو ثلٌىجح ثلعٌُٚ ثليُ منقنج 

ثلعنجهعز ثلضِ فجً  ًعجس ثلْْٟٚ  ص عْعيج ًمنقيج قوثّز ًىعْز مج  نَ  هللا ديج 

 م  ّ لجد.

دعج  ننج ّنغٜ ثللٌم ع  ص أ ثلْيلز ثلضِ ًقا بْيج عنومج قج  (ًّنيوي بِ 

ثّٕلٌ ثلضجلْز  ًدا ٕيجهثس  ً  هلز دعج بِ فجلز ثلَنج..) ًٙ  هًُ مج عٚقز 

 عٌٌٝ  ثليُ نضقوط بْو دجلَنج  ّيج ثلعْ م ثلضيِ ثلنيِ ثلًٌ  ثللجىٌ؟؟!!.ثل

ّٚف ثّٕضجى ثلعٌُٚ ًهنج ع َ ثلْٖل ثليٌٝجًُ دأنو (ّقضٌُ ميٌٙس 

ًًٌٟفجس مج  نَ  هللا ديج م  ّ لجد)  ىعيج (لعجىث ٙجً ثلضْٖا ْٕتج مغجٌّث لقخ 

م  ٌي) ًعجلغز ع  مٚقف   ى  ثلذْش) ًى  فيج  د (ثد  صْعْو ْٕل همٌُ  ي مٚ ـ

 بجٟعز.

ّْضو  ثّٕضجى ثلعٌُٚ دعج قجلو ثلٖيٌّضجنِ بِ مقجًلز ٗعذجس  د ثلضْٖا دجد مؾٌه 

 ميىخ ّْجِّ ً د ىيث ٙ ّ نِ فخ  ى  ثلذْش:

ّيٌ  ثلٖيٌّضجنِ بِ ثلع   ًثلنق  (ثلْٖ ز ىكم ثلكيّ  ٕكجّ ٌث ع ْكج ع ْكو ثلْكٚي ع كَ 

ٚج ًًْٙز إمج ؽ ْج  ً م ْج ًثعضيكوًث  د ثٗمجمكز ثلنٌٚٗ ًقجلٌث دئمجمضو ًمٚبضو ن

ٙ صنٌػ م   ًٙهه ًإد مٌؽش بذ  م ّكٌد م  غٌْه  ً دضيْز م  عنكوه دعكج قكجلٌث  د 

ثٗمجمز لْْش قٞكْز مٚك قْز صنكجٟ دجمضْكجً ثل جمكز ًّنضٚكخ ثٗمكجي دنٚكذيم دك  ىكِ 

 ص ٌّٞكو إلكَ قْٞز  ٌٙلْز ىِ ًد  ثلوّ  ثليُ ٙ ّؾٌٍ ل ٌٌّ  إغ جلو ًإىعجلو ًٙ

ثل جمككز ًّؾع يككم ثليككٌ  دٌؽككٌح ثلض ْككْ  ًثلككن٘ ًعذككٌس عٚككعز ثٕةعككز عكك  ثلكذككجةٌ 

 ًثلٚغجةٌ ًثليٌ  دجلضٌلِ ًثلضذٌُ قٌٙ ًب ٚ ًعيوث إٙ بِ فج  ثلضيْز).

ى  ّ نِ ىيث ثلضًٌٚ دغٜ  ى  ثلذْش  ي  نو ّ نِ دذْجٟز  د ثلْٖ ز قو ثلضَمٌث 

 ّيج ثلنجُ إنِِّ صجًن بْكم مج  ْد ع ْو ًآلو ثليجة ز (دٌْٙز ًٌّ  هللا مقعوث ٙ َ هللا 

ََّ ًؽ َّ فذ  معوًه م  ثلْعجء إلَ ثًٕٛ  صعْكضم دو ل  صٞ ٌث د وُ: دضجح هللا ع

َِّ ثلقٌٛ بجن ًٌث دْف صن  ٌنِ بْيعج ) ًعضٌصِ  ى  دْضِ ًل  ّ ضٌقج فضَ ٌّهث ع 
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   غٌْ ثلْٖ ز م  ثٙلضَثي ًىِ ثلٌْٙز ثلضِ  ًًهىج ثلعقوعٌد م  ثل ٌّيْ  دْنعج صق

 دييه ثلٌْٙز.

ثلْٖ ز ًبيج لض ٌّف ثلٖيٌّضجنِ قجلٌث دئمجمز ع ِ ًدنْو إمجمز هّنْز ًّْجّْز 

ًثعضذًٌث  د ثٗمجمز ًد  م   ًدجد ثلوّ  دع يٌمو ثلٖجم  ًما ىلأ ٌّٚ ثّٕضجى 

غٌْ ثلعٌُٚ ًدجّٙضنجه إلَ ىيث ثلن٘  د ثلضْٖا دجد مؾٌه مٌقف ّْجِّ (ٙ ّ َي 

ثلْٖ ز) ً د ثٗمجي ثلٚجه  قو (ثنٌٚم د و بٖ  ثلغًٌثس ًثلضقٌدجس ثلْٖ ْز 

ثلْْجّْز إلَ ثل ع  ع َ ثلْْلٌر ثلغيجبْز ًثّٕوٌّلٌؽْز ًؽعا فٌلو مؾعٌعز م  

 ثلٖنْٚجس ثل  عْز ًثل  ْ ْز ً ميًث ّن ًٌد ل يْٞز ثلْٖ ْز قْٞز ثٗمجمز)!!!.

  ثلغًٌثس ثلْٖ ْز ثل جٕ ز ًع  ّ ِ ثٗمجي  ٙ ّنؾ  ثّٕضجى ثلعٌُٚ م  دٚمو ع

 ثلٚجه  ل ْْلٌر  ُ  نو  مي ّن ٌ (ّنضٌ ؟!) ليْٞز ثٗمجمز!!!.

 لم ّْضٖيو ثّٕضجى ثلعٌُٚ دجلٖيٌّضجنِ ثليُ  ًؽا ثلضْٖا ثلوّنِ إلَ ثل ٌٚ 

ثل  ٌُ ً عذضنج نق  م  مٚ  ثلقوّظ ثلعيدًٌ (ًغٌْه إىث لَي ثٕمٌ) نْذز ثلضْٖا 

 ج ثلنذِ؟!.إلَ ًٙجّ

ٙ  هًُ دْف ّعك  لعْ م ّوعِ فخ  ى  ثلذْش ع ْيم ثلْٚي  د ّٚف ص أ 

ثلقٌدجس ثلغًٌّز ثّٙضٖيجهّز ًثلضِ نيٞش بِ مٌثؽيز ثل  م ثٕمٌُ ًثل ذجِّ 

ثليُ لم ّْضغ   فوث م  ثلعْ عْ  ًثلضِ قجهىج ثٗمجي ثلقْْ  ً ٍّو د  ع ِ ف ْف 

(ثلن ِ ثلَدْز) ًثلعنضجً ثلغي ِ دأنيج دجنش ثليٌآد ًمقعو د  عذو هللا د  ثلقْ  

فٌدجس بجٕ ز ًدأد قوً ثٕمز ًهّنيج ثليُ ثًصٞجه هللا ليج م  ًؽيز ن ٌ ثّٕضجى ىٌ 

ثلنٌٞ  ًثلننٌ  لذنِ  مْز ًم  ع َ ٕجد ضيم دجعضذجً  د ىيث ىٌ ثّٗٚي ثلٚقْـ 

 ً د ثلضعٌه ع َ ىؤٙء ىٌ مًٌػ ع َ ثلْنز ًثلؾعجعز؟؟!!.

ثٕمٌ  د ثّٕضجى ٌٍّ  د ثلضْٖا ىٌ (ثمضٌث  ثٗمجي ثلٚجه ) دْنعج ٌٍّ  ثللٌّف بِ

ثد  صْعْو  نو ثمضٌث  ثلعقْلْ  دو ًىِ ميٌلز صنْف م  ثّٕجُ  د ثلضْٖا ىٌ م  

(ثمضٌث  ثد  ّذأ) ثليُ َّعم ثليٌي  نو دجد ّذذج بِ ميض  ثلن ْ ز ثلغجلظ عغعجد د  

غ  ععجً د  ّجٌّ ً دِ ىً ًإقنجعيم دأد ع جد ً نو نؾـ بِ موث  دذجً ثلٚقجدز م

 ع ِ د  ثدِ ٟجلخ ىٌ ًِٙ ًٌّ  هللا ٙ َ هللا ع ْو ًآلو.

ثٙهعجء دٌؽٌه عذو هللا د  ّذأ دعًٌػ  ّجِّ ل  كٌ ثلْٖ ِ ّ نِ دذْجٟز  د ىيث 

ثل كٌ ًثلضًٌٚ دجد مٌؽٌهث بِ عيو ع ِ د   دِ ٟجلخ ًىيث ىٌ ثلعْضنو ثليُ ثّضنو 

 ضٌثء ع َ ثٗمجي ع ِ ًإلٚج  صيعز ميض  عغعجد دو!!.إلْو م  فجً  ثٙب

ًع َ د  فج  ننٚـ ثّٕضجى ثلعٌُٚ  د ّضٖجًً ما  ٙوقجةو لْقوهًث (منضٌ  

ىذ)  ي ثٗمجي ثلٚجه  ع ْو ثلْٚي 35ثلضْٖا ًصجًّل ىيث ثٙمضٌث ) ى  ىٌ ثد  ّذأ (

 د و ىلأ دعجةز عجي  ي ثلعقْلْ  دو؟؟!!.

ثٕدٌٍ ع َ ٙقز هعٌثه دجٙن ٚج  ثلضجي دْ  ثلضْٖا ًفخ   مج هلْ  ثّٕضجى ثلعٌُٚ

 ى  ثلذْش بيٌ (م  قج   د ثلْٖ ز ًفوىم ّقذٌد  ى  ثلذْش ًى  ّ ي   ٙ ّقخ 

 ثلْنز  ى  ثلذْش)؟؟!!.

ًٕكٌث لّٖضجى ع َ ثعضٌثبو ثلٞعنِ بِ ىيث ثل يٌر  د ثلْٖ ز ّقذٌد  ى  ثلذْش 

ع َ  د د  م  ّوعِ ثٙنضْجح إلَ ثلْنز  ًلكننج ٙ نٌٍ بِ د عز (ى  ّ ي ) هلْٚ

ٙجه  بِ هعٌثه ًإٙ ب ْضذٌ  ثّٕضجى م  ؽٌثةم دنِ  مْز بِ فق ثلعْ عْ  عجمز 
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ً ى  ثلذْش مجٙز دوٙ م   د ّٚف عًٌثس  ى  ثلذْش ًْٕ ضيم ٝو ثل  م دأنيج 

 مٖجًّا ّْجّْز بجٕ ز ًدوٙ م   د ّٚوً ثلْٖل ثليٌٝجًُ دضجدج ّوثبا بْو ع  َّّو

 قجص  ثلقْْ  ًّجعضيج ل  صكٌد ىنجن مٖك ز دْننج ًدْ   ُ منيعج.

 ثليٌٝجًُ ًثد  صْعْو

 ثلكٚي ع َ ثًٙصذجٟ دْ  ثلْٖل ثليٌٝجًُ ًثد  صْعْو لو ًؽيجد:

ثًٕ  ىٌ  د ثد  صْعْو ىٌ ٙجفخ ثٙهعجء دكأد ثلضٖكْا ٕكِء ً ةعكز  ىك  ثلذْكش ٕكِء 

ع َ ؽ  كٌ ثلٚكجه   دغكٌ معكج  ديدٌث  د ثلْٖ زآمٌ ًىٌ َّعم بِ دضجح منيجػ ثلْنز 

 ٙ منكو ًليكيث نُْكخ إلْكو  نكٌث  مك  م  قذ و بجٓبز ًق ش م  ثلكّيثدْ  ع ْكو ُديح ع َ

ىم م   ع كم ثلنكجُ دغٞكجً ل  كِ ًٝكِ هللا عم َّعم  د ثلْٖ ز  4ػ 54ٗ  ثٕدجىّخ

 .4ؽذ  296عنو ٗ 

ع َ ثلْٖ ز) ٙفظ  د ثّٕضجى ثلعٌُٚ قو  قٌ ( د فخ  ى  ثلذْش لِْ قجٌٙث 

ًٙفظ  ّٞج  نو ّوعِ  د ثٗمجي ثلٚجه  ىٌ ثليُ ؽعا ثلنجُ م   ؽ  ثلْْلٌر ًىٌ 

ًثٝا ثلن ٌّز ًٙفظ  د ثد  صْعْو لم ّأس دولْ  ع َ ٙقز مج ثهعجه ٌٍّ (ع عو 

دجلٌْثةٌ) ًّيْنو ثليُ ٙ ّأصْو ثلذجٟ  دأد ثٙصذج  ثل ييِ ًثٕمٚقِ ًثل  عِ ٕى  

َ ثّٗٚي ًىٌ ن ِ ثلْيْ  ثليُ هبا ْٕننج ثليٌٝجًُ ل عؾْب ثلذْش ىٌ مؤثمٌر ع 

إلَ مٌٚ لْقيً م  مؤثمٌر ثٙمضٌث  ثلْٖ ِ ًٙ  فو م  ىؤٙء دقجؽز ٕد ّيوي 

 هلْٚ م عٌّج صعجمج (دغ  ذنج ثل ٌدِ ثل ٌّق عُ جلز ثليُ ٕيو لو ىنذو)!.

ٌؽا إلَ دضجح ثٕىم م  ىيث ىٌ ثًٙصذجٟ بِ قْٞز ثًٗىجح ًثلومجء ًّك ِ  د ن

ثلْٖل ثليٌٝجًُ (ثلٚقٌر ثّٗٚمْز م  ثلعٌثىيز إلَ ثلٌٕو) ًثليُ ّؤدو بْو 

ّعجفضو (م  ثلْعجفز ًنذي ثل نف) ع َ ٙقز بضٌٍ ثللجة ز ثلععضن ز ًع َ فيْيز  د 

م  ّلذق ىيه ثل ضٌٍ ىٌ م   ّعجه دجٗمجي ثلعضغ خ (ثٙنيٚدِ ثلومٌُ) ًلِْ ثٗمٌر 

ْز دجعضذجً  د ثلضغ خ ىٌ إفوٍ ٌٟثةق ثلٌٌٙ  إلَ ثلْ لز إىث بِ ثلؾعجعجس ثًٗىجد

 .293ثّضيٌ لو ثلٌٝا ًهثد لو ثلنجُ. ٗ 

بعج ىِ فيْيز ىيه ثل ضٌٍ ثلضِ قجمش ع َ  ّجّيج ص أ ثلؾعجعجس ديض  ثلنجُ بِ 

مٌٚ ًثلؾَثةٌ ًثل ٌث  ً بغجنْضجد (د و  د نٚذٌث  ن ْيم دجللذا ًٙر ٕمًٌ 

ٕٙضٌثٟ ثلْٖل  د ّكٌد ثليجص   ً ثلْ جؿ ىٌ ًلِ  مٌ ثلعْ عْ ) ًٙ قْعز 

 ثلعْ عْ !!.

 )28ميضل جس م  ثل ضٌٍ (مؾعٌ  ثل ضجًٍ 

 ًمٚةكضكو ذك ًؽك  عكَ ذك دجهلل ّؤمنٌد  نيم َّععٌد عع  ثلوّ  صيَ ثّٗٚي ْٕل  تّ

 ع كَ ىكٌ ٗ هللا ًّكٌ  د كو ثلقكق ثٗمكجي  د ًّ ضيكوًد ثٓمكٌ، ًثلٌْي ًًّ و ًدضذو

 ًمن كٌه س عكٌه ثلٚكقجدز ً د إمجمضكو ع كَ نك٘ ٗ هللا ًّكٌ  ً د جلكخ،ٟ  دَ ثد 

   )؟ٙ   ي ثٙعضيجه دييث ًّك ًٌد  ؟ قضجليم ّؾخ بي  ديلأ، د ًٌث ً نيم فيو

 ٕكٌثةا مك  ٕكٌّ ز عك  معضن كز ٟجة كز دك   د ع كَ ثلعْك عْ  ع عكجء  ؽعكابأؽكجح: 

 ثلكيُ ثلعذضكو ً  . هلل د كو  ثلكوّ ّككٌد فضكَ قضجليكج ّؾخ بئنو ثلعضٌثصٌر ثل جىٌر ثّٗٚي

 ثلعضعْككْ  ثلعْك عْ  همكجء ًثّكضق  ًّكنضو ٗ هللا ًّكٌ  ٕكٌّ ز د كٜ عك  مكٌػ

 ثصنكي ًإد ثل جّكق مك  دجلعقجًدكز  ًلكَ ىكٌ ً مكٌثليم، ًٌّٕ ضو، ٗ هللا ًٌّ  دْنز
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 هّنًكج ثلعْك عْ  مقجًدكز صضنكي ًثلنٚكجًٍ ثلْيكٌه  د دعكج  . هللا إلكَ دكو ّضيكٌح هّنًكج ىلأ

 ثلينٌح م  ٌٕ ثلعغ  ز ثلذو  ىيه  د ع َ ثّٗٚي  ةعز ثص ق ًلييث  . هللا إلَ دو صضيٌح

ًثلنٚكجًٍ  ثلْيكٌه مك   د كٌ ثلك كجً ىكؤٙء ؽعْكا بئد  . ىنٌح  نيج  ٙقجديج ّ ضيو ثلضِ

 ثلنكجً، مك  ثّٕ   ثلوًن بِ ىم ثليّ  ثلعنجبيْ  م  دجد ىلأ  فوىم ع  ّ يٌ لم بئد

ث جبٌّ ثلك م   ٕو دجد ىلأ  سيٌ ًم  ًٌ  دؾَّكز ٙ ثلعْ عْ  دْ  ّيٌ  د ّؾٌٍ بٚ  . د 

 .ثلعٌصكوّ  ٕكٌ مك  مٌصكوًد ٕنيم ىدجةقيم؛ صؤد  ًٙ نْجةيم، نكجؿ ّق  ًٙ ىمز، ًٙ

 ثلٚكوّق قجصك  دعكج ثلعٌصكوًد، ّيجصك  دعكج قضكجليم ًؽكخ معضن كز ٟجة كز دكجنٌث بكئد

 دكْ  ً ّككنٌث بٌقكٌث ثلعْ عْ  قٌٍ بِ دجنٌث ًإىث ثلكيثح مْْ عز  ٙقجح ًثلٚقجدز

 ٘نؤالء ٚونً  ثلعْك عْ  ع كَ صؾكخ ثلضِ ثّٗٚي دٌٖثةا ً لَمٌث ثلضٌدز، د و ثلعْ عْ 

 ثلٌثفكو ً مكج  ِنُٕٙ ػ١ٍنٗ اٌّمنسٚض اٌٛاحنس ٚلزً اٌّؽ١ٍّٓ، ثئعّبع لزبٌُٙ ٠غت وفبض

ج قض يعج ًع َ ععٌ ع  ًًٍ ًثلٌثبٞز،بيو ثلنٌثًػ م  ع ْو ثلعيوًً ًٞ  ًثل ييجء  .  ّ

 قضكجليم ًؽكٌح بكِ ّضنجٍعٌث ب م ىؤٙء، م  ع ْو ثلعيوًً ثلٌثفو قض  بِ ٍعٌثصنج ًإد

 ًثلع ضكوًد ثل كوثر ثلٚكجة ٌد ّيجصك  دعكج ثليضك ، مك   ًّا ثليضج  بئد معضن ْ  دجنٌث إىث

 ىدكٌ ً مكج   . دكو ًًّكٌلو هللا  مٌ دعج إٙ ّ جقخ لم ع ْو قوً إىث  فوىم دجد ًإد ثلذغجر،

ثلككيح،  عكْ  بيكيث  . ًّك م ع ْكو هللا ٙك َ مقعكو دو ؽجء مج ك د ّؤمنٌد  نيم ثلعْض ضَ

 عنكو، ثلغجدضكز دجلنٚكٌٗ ّككيدٌد بضكجًر هللا؛ إٙ ّقٚكْو ٙ دعكج دكو ؽكجء معج د ًٌث د 

  نو  فو د  ّ  م منجٍّيم م  نيدٌه لم ًمج ىدٌنجه ًمج  . ثلضنَّ  دع جنِ ّكيدٌد ًصجًر

 . ًّ م ع ْو هللا ٙ َ مقعوث دو هللا د ظ لعج منجلف

ىككيه ىككِ بضككٌٍ ثللجة ككز ثلععضن ككز ثلضككِ  دككجؿ بْيككج ٕككْل ثلككومجء ثدكك  صْعْككو همككجء ثلٖككْ ز 

ً دجؿ لن ْو نَ  ٙ ز ثّٗٚي عنيم د و  د ٕق ٙوًًىم ً قٌىج ٕكْننج ثليٌٝكجًُ 

لكنككو, ن ككٌث ٙعضوثلككو!!  ًدكك   مٌىككج ل٘مككجي ثٙنيٚدككِ ثلككومٌُ ثلعضغ ككخ (بعككج دجلككأ لككٌ 

ضنككجح) ًٙ ّيككٌل  قجةكك   نككو ثٕككضٌٟ ثمضنككجعيم د ككو  د  ًؽككخ ؽككجءًث عذككٌ ٙككنجهّق ثٙن

إؽذجًىم ع َ صٌن ثلضْٖا ٕى  ثلذْش بئد لم ّؤمنٌث دعغ  مج آمك  دكو ثدك  صْعْكو (ف كش 

 ًٙ نْكجةيم نككجؿ ّقك  ًٙ ىمكز ًٙ دؾَّكز ٙ ثلعْ عْ  دْ  ّيٌ  د ّؾٌٍ ٙهمج ىم ً

ضك  ثلٌثفكو ثلعيكوًً ع ْكو مكنيم دعج  د ق ثلعٌصوّ  ٌٕ م  مٌصوًد ٕنيم ىدجةقيم صؤد 

 مٌ ؽجةَ ًغم ًؽٌه د ٜ ثلضنجٍ  دْ  ع عجء ثٕمز بِ ىيث ثلٖأد نجىْكأ عك  عيٌدكز 

 ثلن ِ ثلوثم ِ) ًد َ!!.

 ثلكجبِ ًثلؾجدٌُ ًثلذنجًُ

ثّضو  ثّٕضجى ثلعٌُٚ ع ْنج دعج قجلو ثلع كٌ ثلعغٌدِ مقعكو عجدكو ثلؾكجدٌُ ًبجصكو  د 

 ْ كز عنكومج صقكوط عك  ًًثّكجس صقٌّكف ثليكٌآد عنكو  ىك  ثلٌؽ   قجي ثلكونْج منكي  ّكجي ق

ثلْككنز ًثلقعككو هلل  د ثلؾككجدٌُ لككِْ مٌؽ ْككز ٕككْ ْز دعككج  د ثلٖككْ ز ٙ ّن ككًٌد إلككَ 

ثلكجبِ ص أ ثلن ٌر ثلضِ ّ ضعوىج ثلْنز دجلنْذز ل ذنجًُ ًٙ  هًُ م   ّك  ؽكجء ثلٌؽك  

معكج ًًُ عك  ًّكٌ   دض أ ثل ٌّز ًثلعيم  د ثلكجبِ ًثلذنجًُ ديعج ثلٚكقْـ ًثلْكيْم

هللا ًع   ةعز  ى  ثلذْش  ً د ثلع ٌ  بِ ثٕمكٌ د كو ع كَ ثل ييكجء ثلعؾضيكوّ  ًإؽعكج  
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ثللجة ز ثلْٖ ْز قجةم ع َ ٙقز ثليٌآد ثلعؾعٌ  دْ  ثلوبضْ   ّج دجد مج ًًثه ثلذنكجًُ 

  ً ثلك ْنِ ً ّج دجد مج ثهعجه ع ْنج عذو ثلٌىجح ثلعٌُٚ!!.

 هدضًٌ  فعو ًثّم ثلن ِْ

18-10-2006. 
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فزٜٛ ِٓ اٌمطػبٚٞ ٚاٌؼٛا ٚاٌجشطٞ ٚآذط٠ٓ رغ١ع ٌٍؼؽىط١٠ٓ  

 األ١ِطو١١ٓ اٌّؽ١ٍّٓ اٌّشبضوخ فٟ اٌغبضاد ػٍٝ أفغبٔؽزبْ

 « ثلٌٖ  ث٠ًّٕ»لنود: إمجي مقعو إمجي ًثٕنل  ذ نًٌٌّْن: 

ثلع ًٌم  ثّٗٚمِل ثلودضًٌ ٌّّف ثليٌٝجًُ ثلوثعْز ثليؾٌي ثليُ ٕنو ثلْٖ  عجً

ٝو ثل ع ْجس ثل ْكٌّز ثٕمٌْدْز ذ ثلذٌّلجنْز ع َ  بغجنْضجد بِ ملذز ثلؾع ز، 

ًبِ ثلعؤصعٌ ثلٚقجبِ ثليُ عيوه بِ منَلو دجلوًفز، ًهًه ب   مضذجّنز لعج صٞعنو 

 مْزثّٗٚما مؾعٌعز م  ثلٖنْٚجس   ٙوًىجم  صنجقٜ ما ثل ضٌٍ ثلضِ 

مٖجًدز ثلؾنٌه ثلعْ عْ   ًإؽجٍر، ثًٗىجحدنٌٚٗ ٌٕعْز ثلقع ز ثٕمٌْدْز ٝو 

ثلضِ ًق ش بِ نًٌٌّْن  ثًٗىجدْزثٕمٌْدْْ  بِ ثلقٌح ثلقجلْز، ًهث ع َ ثل ع ْجس 

 ّذضعذٌ ( ّ ٌ ) ثلعجِٝ.  11ًًثٕنل  بِ 

ثلعْ عْ   ًدجد ثلعؾ ِ ثل ييِ ٕمٌْدج ثلٖعجلْز قو ص يَ ًّجلز م  د ٜ ثلعٌٕوّ 

 إلَبِ ثلؾْٔ ثٕمٌْدِ بِ ثلقٌح ثلقجلْز. بأًّ  ثلعؾ ِ ثل ييِ ىيث ثلْؤث  

لّٚضتنجُ دٌ ّيم ثل ييِ فٌ  ىيه ثلعْألز، بؾجءس  ثّٗٚمِد ٜ ع عجء ثل جلم 

ثل ضٌٍ صقع  صٌقْا ثلْٖل ثلودضًٌ ٌّّف ثليٌٝجًُ ًثلعْضٖجً ٟجً  ثلذٌُٖ 

ّ ْم ثل ٌث ًبيعِ ىٌّوُ. ًدجد بيعِ ىٌّوُ  ًثلودضًٌ ىْغم ثلنْجٟ ًثلودضًٌ مقعو

 8دضجًّل « ثلٌٖ  ث٠ًّٕ»قو نٌٖ ن٘ ثل ضٌٍ بِ ً ّو ثّٕذٌعِ بِ ؽٌّور 

  دضٌدٌ (صٌّٖ  ثًٕ ) ثلقجلِ، بكجنش ثل ضٌٍ ع َ ثلنقٌ ثلضجلِ: 

ثل ْكٌٌّد  إمٌثننجثلْؤث  ّ ٌٛ قْٞز ٕوّور ثلض يْو ًمٌق جً دجلذ ثلقْجّْز ٌّثؽيو 

بِ ثلؾْٔ ثٙمٌْدِ، ًبِ غٌْه م  ثلؾٌْٓ ثلضِ قو ٌّٝ ٌد بْيج، بِ ثلعْ عٌد 

 سًٌم مٖجديز. 

ًثلٌثؽخ ع َ ثلعْ عْ  دجبز ثد ّكٌنٌث ّوثً ًثفور ٝو ثليّ  ًٌّعٌد ثٓمنْ  

فٌي ثلومجء ًثٕمٌث   ثّٗٚيًّْضق ٌد همجء غٌْ ثلعيجص ْ  دغٌْ ّذخ ٌٕعِ، ٙد 

م   ؽ  ىلأ دضذنج ع َ دنِ »إى قج  ص جلَ:  ٌّي ثليْجمز، إلَفٌمز قل ْز ثلغذٌس 

، بكأنعج قض  ثلنجُ ؽعْ جً، ثًٕٛثنو م  قض  ن ْج دغٌْ ن ِ  ً بْجه بِ  إٌّثةْ 

ًم   فْجىج بكأنعج  فْج ثلنجُ ؽعْ جً، ًليو ؽجءصيم ًّ يم دجلذْنجس عم ثد دغٌْثً منيم 

ثلوثلز  ّٗٚمْزث)، بع  مجلف ثلنٌٚٗ 32(ثلعجةور « د و ىلأ بِ ثًٕٛ لعٌْبٌد

ع َ ىلأ بيٌ عجٗ مْضقق ل  يٌدز ثلعنجّذز لنٌ  م ْٚضو ًقوً مج ّضٌصخ ع ْيج 

 م  بْجه  ً إبْجه. 

ثل ْكٌّْ  ثلعْ عْ  بِ ثلؾْٔ ثٙمٌْدِ ثد ّؾ  ٌث مٌق يم ىيث ذ  إمٌثننجّؾخ ع َ 

ْْ  لؾعْا ٍمٚةيم ًً ّجةيم ً د ّؾيًٌث دو ًٙ ّكضعٌه ٕ د ً ّجّو ثلوّنِ ذ م ًٌب
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 ثٗعٚي، ٟجلعج ٌٕىش ًّجة  ثّٗٚمْزبِ ىلأ إدٚغجً لؾَء ميم م  فيْيز ثلض جلْم 

 ًٌٙصو  ً  سيٌصو ع َ غٌْ فيْيضو. 

ثًٗىجدْز ثلضِ ًق ش بِ ثلٌّٙجس ثلعضقور ُعٌم ش دعيضَٞ  ثٕفوثطًلٌ ثد 

لكجد ثليُ ّنلذق ع ْيج ىٌ فكم ؽٌّعز  ثّٗٚمِنٌٚٗ ثلٌّٖ ز ًقٌثعو ثل يو 

 ). 34ً 33(ثّٓضجد « ثلعجةور»ٌثدز ثلٌثًه بِ ًٌّر ثلق

نٌٍ ًًٌٝر ثلذقظ ع  ثل جع ْ  ثلقيْيْْ  لييه ثلؾٌثةم، ًع   بئننجليلأ، 

ثلعٖجًدْ  بْيج دجلضقٌّٜ ًثلضعٌّ  ًثلعْجعور، ًصيوّعيم لعقجدعز منٚ ز صنَ  ديم 

ً مٌثليم  ءثٕدٌّجثل يجح ثلعنجّخ ثلٌثه  ليم ًٕمغجليم م  ثلعْضيْنْ  دقْجر 

 ًثلعًٌعْ  ٕمنيم. 

ًىيث د و م  ًثؽخ ثلعْ عْ  ثلعٖجًدز بْو دك  ّذ  معكنز، صقيْيجً ليٌلو ص جلَ: 

 ). 5(ثلعجةور « ًص جًنٌث ع َ ثلذٌ ًثلضيٌٍ ًٙ ص جًنٌث ع َ ثٗعم ًثل وًثد»

ًلك  ثلقٌػ ثليُ ّْٚخ ثل ْكٌّْ  ثلعْ عْ  بِ ميجص ز ثلعْ عْ  ثٓمٌّ ، مٚوًه 

ليضج  ّٚ خ ذ  ً ّْضقْ  ذ ثلضعَْْ بْو دْ  ثلؾنجر ثلقيْيْْ  ثلعْضيوبْ  دو، ًدْ  ث  د

 إىث»ثٕدٌّجء ثليّ  ٙ ىنخ ليم بِ مج فوط، ًثد ثلقوّظ ثلنذٌُ ثلٚقْـ ّيٌ : 

صٌثؽو ثلعْ عجد دْْ ْيعج، بيض   فوىعج ٙجفذو بجليجص  ًثلعيضٌ  بِ ثلنجً، قْ  ىيث 

 (ًًثه ثلذنجًُ ًمْ م). « : قو  ًثه قض  ٙجفذوثليجص  بعج دج  ثلعيضٌ ؟ قج 

ثلقوّظ ثلٌّٖف ثلعيدًٌ ّضنجً  ثلقجلز ثلضِ ّع أ بْيج ثلعْ م  مٌ ن ْو   دًثلٌثقا 

ّنيٜ ل يضج  ًّْضلْا  د ّعضنا عنو، ًىٌ ٙ ّضنجً  ثلقجلز ثلضِ ّكٌد   دبْْضلْا 

ز ثًٕثمٌ ثلٚجهًر ثلعْ م بْيج مٌثٟنجً ًؽنوّجً بِ ؽْٔ ن جمِ لوًلز، ّ ضَي دلجع

 إلْو، ًإٙ دجد ًٙ ه لوًلضو مق  ٕأ ما مج ّضٌصخ ع َ ىلأ م   ٌٝثً عوّور. 

ثلقٌػ ثليُ ّْذذو ن٘ ىيث ثلقوّظ ثلٚقْـ إمج ثنو مٌبٌ ، ًإمج   دّضذْ  م  ىلأ 

ثنو مغض ٌ دؾجنخ ثٌٕٝثً ثل جمز ثلضِ ص قق مؾعٌ  ثلعْ عْ  بِ ثلؾْٔ ثٙمٌْدِ، 

مٖكٌدجً بِ ًٙةيم لذ وىم ثليُ   ٙذقٌث إىثلعضقور دٌؽو عجي، د  ًبِ ثلٌّٙجس ث

 . مّؤهًث ًثؽذجصي  دّقع ٌد ؽنْْضو، ًّضعض ٌد بْو دقيٌ  ثلعٌثٟنز، ًع ْيم 

ً مج ثلقٌػ ثليُ ّْذذو، دٌد ثليضج  ٙ صعَْْ بْو بجد ثلعْ م ّؾخ ع ْو  د ّنٌُ 

عع و ّْضيوم منا  مْجىعضو بِ ىيث ثليضج  ً د ّقق ثلقق ًّذل  ثلذجٟ ، ًثد

ثل وًثد ع َ ثٕدٌّجء  ً ثلٌٌٙ  ثلَ مٌصكذْو لضيوّعيم ل  وثلز، ًلِْ لو ٕأد دعج 

ٌٍّ ىلأ م   غٌثٛ ل يضج  قو صنٖب لوّو فٌؽجً ٕنْٚجً، ٕنو ٙ ّْضلْا ًفوه 

من يج ًٙ صقيْييج، ًهللا ص جلَ ٙ ّك ف ن ْجً إٙ ًّ يج، ًثلعيًٌ عنو ثل ييجء ثد مج ٙ 

و ثلعْ م ًغٌْ ّجق٠ عنو ٙ ّك ف دو، ًإنعج ثلعْ م ىنج ؽَء م  د  لٌ مٌػ ّْضلْ 

ع ْو لضٌصخ ع َ مًٌؽو ًٌٝ، لو ًلؾعجعز ثلعْ عْ  بِ د وه،  دذٌ دغٌْثً م  

 ثلًٌٞ ثليُ ّضٌصخ ع َ مٖجًدضو بِ ثليضج . 
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دجد  بئىث، «ثىث ثؽضعا ًٌٝثد ثًصكخ  م يعج»ًثليٌثعو ثلٌٖعْز ثلعٌعْز صيًٌ  نو 

ضٌصخ ع َ ثمضنج  ثلعْ عْ  ع  ثليضج  بِ ٙ ٌم ؽٌْٕيم ًٌٝ ع َ ؽعْا ّ

ثلعْ عْ  بِ دٚهىم ذ ًىم مّْٚ  عوّور ذ ًدجد قضجليم ٌّم ّْذخ ليم فٌؽجً  ً  ىٍ 

، دعج صيًٌ ثليجعور «ثلًٌٞ ثلنجٗ ّضقع  لوبا ثلًٌٞ ثل جي»ًًفْجً ًن ْْجً، بجد 

 ثل ييْز ثٕمٌٍ. 

 عٌد بِ ثلؾْٔ ثٙمٌْدِ ّْضلْ ٌد ٟ خ ثلنومز ذ مؤقضجً ًثىث دجد ثل ْكٌٌّد ثلعْ

ًمج  ثٗعجٕز عنجء ىيه ثلع جًن ثلٌْٕكز ذ بِ ثلٚ ٌم ثلن  ْز ل  ع  بِ مومجس 

ٕجدييج ذ دعج ًًه بِ ثلْؤث  ذ م  هًد ثد ّْذخ ليم ىلأ، ًٙ لغٌْىم م  ثلعْ عْ  

ل خ.  مج ثىث دجد ىيث ثٙمٌْدْْ ، فٌؽجً ًٙ ًٌٝثً بجنو ٙ دأُ ع ْيم م  ىيث ثل

ثلل خ ّْذخ ًٌٝثً  ً فٌؽجً ّضعغ  بِ ثلٖأ بِ ًٙةيم،  ً ص ٌّٞيم لٌْء س ، 

ل ضٖكْأ بِ ًٟنْضيم، ً ٕذجه   ًبِ مْضيذ يم ثلٌسْ ِ،  ّٗيثةيم ً ٙصيجي دجٟ ،  ً 

 ىلأ، بجنو ٙ ّؾٌٍ عنوةي ىيث ثلل خ. 

ثلعْ عْ  م  ثلعٖجًدز بِ  ًثلنٚٙز ثنو ٙ دأُ ذ ثد ٕجء هللا ذ ع َ ثل ْكٌّْ 

ثنيم ّعجًٌّد ثًٗىجح  ً ّؤًًد « ُّ َ ُّ »ثليضج  بِ ثلع جًن ثلعضٌق ز ٝو م  

ثلععجًّْ  لو ًّضْقٌد ليم بٌٗ ثلضوًّخ ًثٙنلٚ  م  دٚهىم، ما ثّضٚقجح 

ثلنْز ثلٚقْقز ع َ ثلنقٌ ثليُ  ًٝقنجه، هب جً ُٕ ٕذيز قو ص قق ديم بِ ًٙةيم 

جً ل ًٌٞ ثلغجلخ ع َ ثل   ًقٌعو، ًإععجٙ ل يٌثعو ثلٌٖعْز ثلضِ ًٕٟجنيم، ًمن 

صن٘ ع َ ثد ثلًًٌٞثس صذْـ ثلعق ًٌثس، ًصٌؽخ صقع  ثلًٌٞ ثٕمف لوبا 

 ثلًٌٞ ثٕٕو، ًهللا ص جلَ  ع م ً فكم. 

ًقج  ثلْٖل ثلودضًٌ ٟو ؽجدٌ ثل  ٌثنِ ًةِْ ثلعؾ ِ ثل ييِ ٕمٌْدج ثلٖعجلْز بِ 

نق  فْ  ٌّؽو لنج ّؤث  دغٌْث مج «: »ثلٌٖ  ث٠ًّٕ»م و ثصٚج  ىجص ِ  ؽٌصو 

بنٌّ  لذ ٜ  ثّٗٚمًٍِمٚةنج ً ّجصيصنج بِ ثل جلم  إمٌثننجنضوثً  ثلعْألز ما 

نضذنَ بضجًثىم دعج ىِ،   فْجنجثلعضنْٚٚ  م   ى  ثل  م ثلْؤث  ًفْ  صأصْنج ًهًهىم 

د ٙ ّْضلْا قذٌ  ِٕء م  ًن ٍَىج دجلولْ  ًثلض  ْ  ٕد ثل ي  ثلغٌدِ دعج ص  عٌ

نوم  ص وّٚ ع َ ثل ضٌٍ دعيضَٞ مج ّضٞـ لنج م  ً ّز  ً فْجنجص  ْ ،   ًهًد هلْ  

بِ ثليْٞز. ًبِ د ٜ ثٕفْجد ن ضذٌ ثل ضٌٍ ثلضِ صأصْنج م  ثل جلم ثّٗٚمِ مٚوًث 

 «. م  مٚجهً ثل ضٌٍ لوّنج بنْض ْ  ديج م  غٌْ صذ  د ِ ثً ؽَةِ

دغٌْر فٌ  مٖجًدز   ّت ز إلْنجثلقٌح ًؽيش  إًىجٙجسدو س ثنو فْنعج : »ً ٝجم

ثلعْ م بِ ثلعؾيٌه ثلقٌدِ ثٕمٌْدِ ٝو  ُ د و مْ م، ًٙ ّن َ ثد ىنجن بضجًٍ 

ؽع و ًهًثّضو.   مك دغٌْر دجنش قو ٙوًس ثعنجء فٌح ثلن ْؼ، بقجًلنج ؽعا مج 

نْأليم فٌ   مِثّٗٚمؾعٌعز م  ثل  عجء بِ ثل جلم  إلَ  ًّ نجًبِ ثلٌقش ن ْو 

ثلنجٍلز ثلؾوّور ًمج ّنٚقٌد دو، بؾجءنج م  دْ  ثلٌهًه ًه ثلْٖل ثليٌٝجًُ 

ًٕجًدو ثلعْضٖجً ٟجً  ثلذٌُٖ ًثلودضًٌ مقعو ّ ْم ثل ٌث ًبيعِ ىٌّوُ 

بِ عوهىج « ثلٌٖ  ث٠ًّٕ»ًثلودضًٌ ىْغم ثلنْجٟ. ًدجنش ثل ضٌٍ ثلضِ نٌٖصيج 
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لكجصخ بيعِ ىٌّوُ، ًًؽونج ثد بْيج م   دضٌدٌ ثلقجلِ م  قذ  ث 8ثلٚجهً ٌّي 

ثلضولْ  ًثلض  ْ  ًثلٌد٠ دجٕهلز ثلٌٖعْز م  ثلكضجح ًثلْنز ًثلن ٌ بِ ثلعٚ قز ًبِ 

ثمف ثلًٌّٞ  ثىث ثؽضعا ًٌٝثد، معج ؽ  نج نن ٌ ثلْيج دأنيج بضٌٍ موًًّز ّعك  

ٌ  ثّٙض جهر دأىم دنٌهىج ما مٌثعجر مج ىٌ مٌؽٌه م  فْغْجس بِ ثلٌثق ز مٌٝ

ثلذقظ بِ ثليٌثنْ  ثٕمٌْدْز ًقٌثعو ثلوّضًٌ ثٕمٌْدِ ثلضِ صذْـ ل  ٌه ثليُ ٙ ّؾو 

بِ ن ْو قنجعز دأد ثلقٌح ثلضِ ثًّ  ثلْيج فٌح عجهلز ثد ّقضعِ دجلوّضًٌ ًمج 

صضْقو ثليٌثنْ  ثٕمٌْدْز ًصضْقو لو م  فٌّز ثلض ذٌْ ع  ن ْو ًععج بِ ٝعٌْه. 

ثعنجء فٌح ثلن ْؼ فْنعج فٚ  دغًٌْد م   ًديلأ دجنش لوّنج ًقجةا فوعش

ثل ْكٌّْ  ثلعْ عْ  ع َ صٌْٙجس دأد ّكٌنٌث بِ ثّٙ قز ثلْجنور مغ  ثٙعجٕز 

ًثلعٌثٙٚس، ًلك  ّذوً ثد ًبٜ د ٜ ثل ْكٌّْ  ثٕمٌْدْْ  ثلعْ عْ  مٌٛ 

فٌح ٝو د و مْ عْ  ثهٍ ثلَ ثلن ٌ ثلَ ثل ْكٌُ ثٕمٌْدِ ثلعْ م دِٖء م  

ج ّل خ منو ثد ّيجص  بِ منجٟق ثّٚمْز، ليلأ دنج نقٌٗ ع َ  ٙ ثلضق ظ فْنع

ّٚ  ثٙمٌ ثلَ ثٙعٚي ثل ٌدِ ًٙ ثلغٌدِ ًثد ّذيَ دْننج ًدْ  قْجهر ثلعٌٕوّ  

ثلعْ عْ  ًًٍثًر ثلوبج  ثٕمٌْدْز. ًفْ  بٌؽتنج دأد د ٜ ثلٌّجة  ثٙعٚمْز 

عٚي ثٕمٌْدْز ص ٌٝش ليلأ، ثل ٌدْز ًثًًًٕدْز عم صذ ضيج بِ ىلأ د ٜ ًّجة  ثٙ

ثلٌثقا بأٙوًنج دْجنج ن    بْو ثننج نقضٌي بضجًٍ ثل  عجء دجبز  ثٕمٌ  مجي ٙذقنج 

ًمجٙز بضٌٍ ثلْٖل ثليٌٝجًُ ًٍمٚةو، ًلكننج نؤدو ع َ ؽعْا ثل ْكٌّْ  

ثٕمٌْدْْ  ثلعْ عْ  ثد ّضعْكٌث دقيٌقيم ثلضِ ثصجفيج ليم ثلوّضًٌ ثٕمٌْدِ ًقٌثنْ  

ج، بع  ًؽو بِ ن ْو فٌؽج م  ثلعٖجًدز بِ ثل ع ْجس ثٙمٌْر، بجد ثلوّضًٌ  مٌْد

بع  لم ّؾو بِ ن ْو ىيث «. م جًٝز ثلٞعٌْ»ثٕمٌْدِ ىثصو ّقعْو م  مٚ  م يٌي 

ثلقٌػ ب و ثد ّيجص   ٌّر دجٓمٌّ . ثمج هثم  ثلٌّٙجس ثلعضقور بجنو ثىث ىٌؽعش 

ج ىج بجد ع َ ثل ْكٌّْ  ثٕمٌْدْْ   ًثِٝ ثلٌّٙجس ثلعضقور ثً مْجىيج ثً ّع

 «. ثلعْ عْ  ثد ّوثب ٌث عنيج ٕد ىلأ ّ و م  قذْ  ثلوبج  ع  ثلن ِ ًثلوثً

ثلٌٖ  »ًقج  ثلكجصخ ثّٗٚمِ بيعِ ىٌّوُ بِ ثصٚج  ىجص ِ  ؽٌصو م و 

م  ثلذجفغْ  ًصعش ْٙجغضيج م   5ثد ثل ضٌٍ ىيه صعش دجلضٖجًً دْ  «: »ث٠ًّٕ

و ّ ْم ثل ٌث ًعٌٝش ثلْٚجغز لعٌثؽ ضيج دًٌٚر نيجةْز ع َ ؽجنخ ثلودضًٌ مقع

ثلْٖل ٌّّف ثليٌٝجًُ ًثلعْضٖجً ٟجً  ثلذٌُٖ ًثلودضًٌ ىْغم ثلنْجٟ ًٕنِٚ 

ًد و ثٙص ج  ع َ ثلْٚجغز ثلنيجةْز ًقا د  ًثفو دجّعو ًثؽضع ش ثلضٌقْ جس لوٍ 

ٟو ؽجدٌ ثل  ٌثنِ  ثلودضًٌ إلَثل ضٌٍ  إًّج ثلودضًٌ مقعو ثل ٌث ثليُ صٌلَ مكضذو 

 ًّٗجليجثلٖعجلْز ثليُ ًقا دوًًه ع ْيج، صعيْوث  ٕمٌْدجًةِْ ثلعؾ ِ ثل ييِ 

قْجهر ثلعٌٕوّ  ثلوّنْْ   إلَ ً ًّ ش  مٌْدجبِ  ثٗنؾ َّْزثل غز  إلًَصعش صٌؽعضيج 

 بِ ثلؾْٔ ثٙمٌْدِ. 

 27ًثدو ىٌّوُ ًقٌم ثلعٌق ْ  ما ىيه ثل ضٌٍ، مٌْٖث ثلَ ثنيج ٙوًس ٌّي 

 ّذضعذٌ (ثّ ٌ ) ثلعجِٝ. 
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