ثَُ اهلل اٌومحٓ اٌوؽُُ

األفذ اٌفبٍٙخ محلَخ فٍف
ربُخ ُٝجخ وث٦ل
فأين أث٦ش ئٌُىُ ادلبكح اٌٍُّ٦خ اخلبٕخ دبىٙى ٣اجملٍخ وآًِ أْ ربىى  ًٍ٥هٙبوُ.
ِ ٤سبُٕبيت ٌىُ ثبٌزىفُك
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ِب ٍ٘ احملطبد اٌيت رزىلفني أِبِهب يف زُبره رسزّذَٓ ِٕهب اٌؼربح ,وٍ٘ اٌيتيت

سمسذ شخظُزه وِشىاسن يف احلُبح ,واٌشخظُبد ادلؤثشح ػًٍ ِسيتتره وِيتبرا
اسزفذد ِٕهب؟
ؽُبيت وّزٍّ٦خ وٍِّ٦خ عٍ٦زين أظلٍ ٔفٍَ وأهرمٍ هبب وٍّب ٍٕؾذ اٌفوٕخ وّب أْ
األؽلاس األٍوَخ واجملزُّ٦خ رْىً هافلا أٍبٍُب أرأًِ فُهب وأهاع ٤ؽَابثبيت وأعالك
ئٍزوارُغُبيت .ئٔين أّبهن ىوعٍ وأثٕبئٍ واثٕيت يف ٍُّ٥خ اٌز ٍُُ٦واٌز ٍُ٦وأؽبوي أْ أفزؼ
وً إٌىافن ِٓ ؽىيل .زلٞبد اٌّ٦و اٌيت اٍزّل ِٕهب اٌ٦رب واٌيت ٍبعلذ يف رْىًُ ؽُبيت
اٌٍُّ٦خ واالعزّبُ٥خ ٍ٘ ِوؽٍخ اٌضبٔىَخ اٌ٦بِخ وِوؽٍخ اٌلهاٍاخ اابُِ٦اخ ويف ِوؽٍاخ
اٌلهاٍبد اٌٍُ٦ب وبٔذ رغًناد هوؽُخ و٥مٍُخ ٘بئٍخ.
ٕ٥لِب م٘جذ ئىل ثُذ اٌيوعُخ أفند ِ ٍ٦وزيب اٌيت وٕذ أٍُ٥ ٤ٍٝهب فزوح ادلوا٘مخ
وِبىٌذ أؽزف ٠هبب .سبُيد ٘نٖ احملٞبد ثوٍُ األ٘لاف ادلَزمجٍُخ ,وربًُٖ إٌ٥ .ٍُ٦لِب
ثلأد ؽُبيت اٌيوعُخ وٕب ضلت اٌَفو واٌزَىق واٌزٕيٖ يف احللائك وّب إٔٔب وِٕن األّهو
األوىل وٕب ٔن٘ت ٍىَب ئىل احملبٙواد اٌفىوَخ ووبٔذ أوي زلبٙوح م٘جٕب ئٌُهب واٍزّزٕ٦ب
هبب ٍ٘ زلبٙوح ٌٍلوزىه وّبي ِوٍٍ  ٓ٥اٌٖؾخ إٌفَُخ .وِٕن رٍه اٌفزوح ِب ىٌذ حبّل
اهلل ِ ٤ىوعٍ إٔبؽجٗ وَٖبؽجين يف ثَبرٌن اٌىزت وهَبٗ ادل٦وفخ وطلىٗ ِ٦ب غّابه
اٌجؾش واٌزأٌُف واٌزلهٌَ ال ََزغين أؽلٔب  ٓ٥اِفو.
ٌمل رأصود ثبٌىزت واٌٍّ٦بء اٌنَٓ كهٍذ  ًٍ٥أَلَهُ وِبىٌذ ؽوَٖخ ٍ٥اً أْ
أرىإً ِ ٤أٍبرنيت وأهنً ِٓ ٍّ٥هٌُ .مل كهٍذ وِبىٌذ أكهً رواس أيب ؽبِل اٌغيايل
ٕبؽت اٌىزبثبد اخلبٌلح وللِذ اٌ٦لَل ِٓ اٌلهاٍبد األوبكميُخ  ٕٗ٥وأ٥غجذ ثىفبؽٗ،
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وئفالٕٗ ،وٕربٖ ،وٕللٗ ،وّ٥ك رفىًنٖ ،وٍ٦خ  .ٍّٗ٥وٌمل كهٍذ يف اٌغوة ٕ٥ال
عًناٌل ٌُزبٔلها واٍزفلد ِٓ زلبٙوارٗ ووزجٗ ورلهثذ  ًٍ٥أٌٍ اٌجؾش اٌ ٍٍّ٦ولىا٥ل
ربًٍُ اجملزّ ٤وفهُ ٝجُ٦خ اٌزغًن اٌضمبيفٌ .مل وبْ أٍزبمٌ عًناٌل يف ادلٞبه َىَ هعاىٍ٥
ٌٍىىَذ شلب رون أصوٖ اٌُّ٦ك يف ٔفٍَ ؤفٌ أٍويت ئىل ٘نا اٌُىَ .وٌمل اٍزفلد ِآ
اٌلوزىهح ِلو ثوووبُ اٌيت كهٍذ َ ًٍ٥ل٘ب اٌفٍَفخ اٌالِلهٍُخ وهائل٘ب ئَفبْ ئٌُزِ
 ...واٌزوثُخ اٌجُئُخ وأٌٍ ادلهبهاد احلُبرُخ.
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رغشثذ ػٓ وطٕه ٌٍذساسخ يف أِشَىب ٌٍسظىي ػًٍ ادلبخسيتزت واٌيتذوزىساٖ

وأِؼُذ سٕىاد ثؼُذح ػٓ اًْ٘ واٌىطٓ ِب ٍ٘ إجيبثُبد ٘زٖ اٌغشثخ وِبرا رؼٍّيتذ
ِٕهب وِبرا أَؼب افزمذد ٌجؼذن ػٓ اًْ٘؟
ٌمل رٍّ٦ذ يف غوثيت أْ ٌإلَٔبْ ٝبلبد ٥غُجخ رزغلك ِ ٤اٌزؾلَبد ،ورزىٍ٤ِ ٤
اخلرباد والثل ِٓ اٍزغالي األولبد وو ٤ٙاأل٘لاف ٌزُّٕخ ادلىا٘ت .وعلد يف اٌغوثاخ
اٌفوٕخ اٌن٘جُخ ٌٍّٞبٌ٦خ ادلىٍ٦خ ،واٌجؾش ادلٕهغٍ ،وروثُخ األثٕبء يف أعىاء ٍُِئخ ثبدلىالف
اٌُٖ٦جخ .رٍّ٦ذ ِٓ اٌَُبؽخ يف األهٗ أْ اٌَ ٍُ٦وفّ ِٓ ٤أْ اٌجْاو وأْ ادلىزجابد
األُٔمخ ِٖبثُؼ اجملزّ٦بد اٌ٦وَمخٌ .مل وٕذ أٍِ ٍٚب٥بد ٝىٍَخ يف ِىزجاخ ٍّ٘آ ،
ووبهُٔغٍ  ،وثٍَُٕفُُٕب ٍزُذ  ،وٍّى وِبىٌذ أسبىن وأٍ ً٦ئىل أْ ٔوفاِ ٤آ لاله
ِىزجبرٕب اٌ٦بِخ واابُِ٦خ وٍ ذبنة ْ٥بق ادل٦وفخ ثٖىهح أورب وأّ٥ك .افزملد يف اٌغوثخ
عٍَبد األلبهة ووبٔذ ِ٦بٔبح األثٕبء وجًنح فبٕخ ٕ٥لِب اثز٦الوا ٥آ إٔاللبئهُ
وإٔ٦ت األِىه ٕ٥لِب ر٦وٙذ اثٕيت ثلوه ٌىَو يف َل٘ب ومل ذبل األٍوح اٌىجًنح رىاٍُهب
وّب وبْ احلبي يف اٌجٍل ووٕب وأٍوح ٕغًنح ْٔ٦و ث٦ٚفٕب وث٦لٔب  ٓ٥األؽجبة وواأْ
اٌغوثخ يف ٍب٥بد اٌَ٦و ل٦ٞخ ِٓ مجو اٌ٦ناة .وٌمل واعهٕب ٕ٦ىثخ يف اٌجلاَاخ ٕ٥الِب
اٌزؾك األثٕبء يف ادللاهً وذبلكد اٌزؾلَبد ٕ٥لِب هعٕ٦ب ئىل اٌجٍل وٍ ٔ٦بكي اٌْهبكاد
اٌلهاٍُخ ٌٕزىُف ِ ٤أوٙب ٣علَلح.
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وبِشأح ششلُخ ِٓ ثُئخ زلبفظخ وثٍذ ٌٗ رمبٌُذٖ ً٘ طذِزه زشَيتخ ادليتشأح يف

اٌغشة أَ أػدجزه وً٘ وبْ ذلزا االٔفزبذ االخزّبػٍ رأثت ػًٍ زُبره؟
ال ّه أْ ادلوأح اٌغوثُخ ل٦ٞذ ّىٝب وجًنا يف فلِخ اإلَٔبُٔخ يف ّا اٌٍ٦اىَ
واِكاة واٌفٕىْ وهغُ ِالؽ٢بيت ااى٘وَخ ًَِ ًٍ٥نح ادلاوأح ٕ٘ابن ئال أْ ذبوثزاهب
اٌزٍُُّ٦خ ٘بِخ وصوَخ وميىٓ اإلفبكح ِٓ ث ٘٦ئٍهبِبهتب يف احلمىي األوبكميُخ وغًن٘اب يف
ئٝبه صىاثذ ٔ٢ورٕب اٌىُٕٝخ ،وِمىِبرٕب اٌمىُِخ ،وأٍبٍُبرٕب اإلٍالُِخ .وٕذ ؽوَٖخ ًٍ٥
االرٖبي ثبجملزّ ٤إٌَىٌ اٌغويب يف ادلٍزمُبد اٌٍُّ٦خ ،وادلٕبٍجبد اٌلَُٕاخ ،وااٍَابد
االعزّبُ٥خ ووبٔذ فوٕخ صمبفُخ ٌٍزىإً واٌز٦بهف ورجبكي اخلرباد.
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اطٍؼذ ِٓ خالي دساسزه ػًٍ أسبٌُت اٌزشثخ احلذَثخ وأداسح اٌزشثىَخ زيتني

ػذد ٌٍىطٓ ً٘ وخذد فبسلب وجتا ثني ٘زٖ اْسبٌُت ورطجُمبهتب وِب ٘ى ِطجيتك يف
رلزّؼه؟ وِبرا دتُٕذ أْ رٕمٍني إىل ثٍذن ِٓ ٘زٖ اْسبٌُت؟
ئْ اٌزغلَل واٌزٞىَو يف أٍبٌُت اٌزوثُخ ٍّء زلّىك وِٓ فالي كهاٍيت يف اخلبهط
ر٦وفذ  ًٍ٥ث ٘٦إٌ٢وَبد واألٍبٌُت احللَضخ يف روثُخ األٝفبي ور٦لًَ اٌٍَىن وٌمال
وزجذ ثٚ٦هب يف وزبثبيت وِمباليت وأ٥وٗ ثٚ٦هب يف كوهايت وزلبٙوايت شليوعخ خبالٕخ
ذببهيب اٌزوثىَخ وِموؤخ ثووائ ٤رواصٕب اٌزوثىٌ ادلزُّيٌ .مل وعلد ِٓ فالي ِىلًٍ٥ ٍ٦
ّجىخ االٔزؤذ ّغف ادلوثٌن ثٞوائك رغًُن اٌٍَىن .وئٔين أسبين أْ ٔورمٍ دبَزىي ادلىزجبد
اٌ٦بِخ ول٥بِخ أٍبٍُخ يف ؽُبرٕب اٌُىُِخ فُىىْ هبب أهوبْ فبٕاخ ثبألٝفابي وِايوكح
ثبألفالَ اٌىصبئمُخ ،واٌضمبفُخ ،وربزىٌ  ًٍ٥اٌزىٕىٌىعُب احللَضخ ادلورجٞخ ثْجىبد اإلٔزؤذ
ومٌه ثغوٗ رْىَك األٝفبي ورْغُ٦هُ  ًٍ٥اهرُبك ادلىزجبد والزٕبء اٌىزت وٍ رىىْ
اٌمواءح ٥بكح ئغلبثُخ ِزٕبُِخ رورمٍ ثبٌفوك واجملزّ ٤ورفٍ دبزٍٞجبد اٌٖ٦و ادلَبعلخ يف ربمُك
ادلز٦خ واٌزٍَُخ ٕ٥ل مسب ٣احلىبَبد اٌيت رٍّٕ اٌفىو ورضوٌ اٌووػ.
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ِٓ خالي ِؤدتشاره اٌيت حتؼشَٕهب وأوساق اٌؼًّ اٌيت رمذُِٕهب سىاء داخً أو

خبسج اٌىىَذ ً٘ ,رشَٓ أْ اجلهىد ادلجزوٌخ يف ٘زٖ ادلؤدتشاد َزُ رشمجزيتهب ػٍُّيتب
وَسزفبد ِٓ رىطُبهتب أَ أْ اِْش َظً رلشد ٍِفبد وأوساق َزُ زفظهب؟
ئْ ااهىك ادلجنوٌخ يف ادلإسبواد واحملبفً اٌزوثىَخ واٙؾخ وٌىٓ ّٝىؽبرٕب أورب ِآ
مٌه وضلزبط ئىل ثني وبفخ ااهىك اجمللَخ ٌوف ٤ادلَزىي اٌضمبيف يف ثالكٔب ,ئٔين أرفك ِا٤
ِمٖىك ٍإاٌه فال ثل ِٓ رمُُُ اٌى ٤ٙوِ٦وفخ إٌزبئظ ٍُّ٥ب ..وئىل أٌ ِلي َٔزفُل ْ
٘نٖ ادلإسبواد وِب ٔزبئغهب ...وئىل أٌ ِلي رومجذ رىُٕبهتب  ًٍ٥أهٗ اٌىال٤؟ ٘انٖ
أِىه غلت أْ رىىْ ذلب ابْ زلبَلح وِزقٖٖخ رلوْ اٌزؾلَبد واٌزىٕاُبد ٌزوّاُل
ادلًَنح .أغٍت اٌزىُٕبد غًن ِزىفوح وَٖ٦ت احلٖىي ٍُ٥هب وذلنا فاْ ْٔو٘ب اٌىزوؤُب
ورفٍُ٦هب رٞجُمب ِٓ َِزٍيِبد اٌزُّٕخ ٌزىىَٓ لب٥لح ٍِ٦ىِبرُخ كلُمخ وؽوواخ رمىميُاخ
ِىٙىُ٥خ.
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دٌ .طُفخ وبِشأح وىَزُخ وُف رشَٓ ِشبوً اْسشح يف وطٕه وِب ٍ٘ ادلشىٍخ

اٌيت حتزبج إىل سػبَخ أورب وخهىد حلٍهب ِٓ ادلؤسسبد ادلؼُٕخ؟
اٌزؾلَبد األٍوَخ وضًنح وال رٕزهٍ وٌىٓ اٌَإاي ٘اى وُاف ْٔاقٔ ٘انٖ
اٌزؾلَبد ؽ ٔمٍ أٝفبٌٕب ِٕهب ؤمٍٔ ِٓ آصبه٘ب اٌٍَجُخ؟ ولل وزجذ ٍٍَاٍخ روثُاخ
األثٕبء وٍ٘ رزؾلس  ٓ٥ثِْ ٘٦بوً اٌٞفىٌخ وادلوا٘مخ ِضاً :االٔٞاىاء  ,واٌغاًنح,
وإٌ٦بك ,واٌزّوك ,واٌزمٍُل ,واٌزلفٌن ...وا٥زمل أْ اٌزؾلَبد اٌيت رىاعٗ األٍوح يف ٘نٖ
األَبَ ٍ٘ ادلْبوً اٌٍَىوُخ ٕ٥ل األٝفبي وادلوا٘مٌن واٌز٦ضو اٌلهاٍاٍ ٌالٌ ث٦ا٘
األٝفبي .لل َىىْ اٌز٦ضو اٌلهاٍٍ واٌمَىح يف اٌزوثُخ وغُبة اٌزىعُٗ اٌٍَُُ ِٓ األٍجبة
اٌوئَُخ اٌيت رَب٥ل  ًٍ٥اٌزّوك واٌزلفٌن واالٔٞىاء واٌزمٍُل و٥الَ اؽزاواَ اِفاوَٓ
وِْبوً ٍٍىوُخ أفوي ال ؽٖو ذلبٌ ,نا  ًٍ٥ادلإٍَبد اٌزوثىَخ وااهبد ادلُٕ٦خ ثبٌٞفً
ثني وبفخ ااهىك دلىاعهخ ٘نا اٌزؾلٌ ورمٍُٔ اِصبه .وأ٥زمل أْ ادلىبرت االٍزْابهَخ
غًن اٌوحبُخ اٌيت رم ٤ربذ ئّواف ادلزقٌٖٖن ِٓ اٌىٍبئً ادلَبٔلح ٌلوه األٍوح وادللهٍخ
يف ٍُّ٥خ اٌزْٕئخ االعزّبُ٥خ اٌٍَُّخ .وِٓ ادلْىالد اٌيت ثوىد يف اِؤاخ األفاًنح:
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اٌزْلك اٌلَين اٌنٌ عو رلّى٥خ غًن لٍٍُخ ِٓ اٌْجبة ئىل كواِخ إٌ٦ف يف وٕٕٝب اٌ٦اويب.
رمىَ اٌزْٕئخ اٌلَُٕخ اٌٍَُّخ ٌألٍوح واجملزّ ٤ث٦لح و١بئف أعلهب:
 رُّٕخ اٌٞبلبد ورىعُههب ضلى اخلًناد.
 سببٍه اجملزّ ٤وهلُٗ.
 محبَخ األٍوح وؽٖبٔخ اجملزّ ِٓ ٤األِواٗ االعزّبُ٥خ.
ّ غً ولذ اٌفوا ٧ثبٌٕبف.٤
 رىىَٓ ٔ٢وح ِزفبئٍخ ٌٍؾُبح.
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ٔؼشف أْ اٌزذًٌُ اٌضائذ ٌٓطفبي ورٍجُخ اززُبخبهتُ ثشىً ِجبٌغ فُٗ َيتؤدٌ يف

أغٍت اْزُبْ إىل خٍك أشخبص ارىبٌُني وسٍجُني جتبٖ أسشُ٘ ادلسزمجٍُخ ِٓ ,وخهيتخ
ٔظشن ِبرا ٔفؼً أِبَ ٘زٖ احلبالد خبطخ أْ اِثبء واِْهبد ال َذسوىْ ػىالت ٘زا
اٌسٍىن جتبٖ اْثٕبء؟
فُّب ٍٍَ رلّى٥خ ٝوائك ٌٍز٦بًِ ِ ٤اٌزلًٌُ اٌيائل:
٥لَ اإلفوا ٛأو اٌزفوَ ٜيف احلت واحلّبَخ ورملمي اذللَب.
اٌوفك ال اٌزُٕ٦ف يف ثُبْ آفبد اٌزىبًٍ.
ربلَل األٍجبة وادل٢ب٘و ٌزْقُٔ اٌ٢ب٘وح ثغوٗ اٌىلبَخ واٌ٦الط.
ئكهان ٥ىالت اٌىًَ واٌزىاوً وهواَخ اٌمٖٔ ادلٕبٍجخ ٌْوػ ٘نٖ اٌ٢اب٘وح
وثُبْ ٥ىالجهب اخلٞوح  ًٍ٥إٌفٌ وإٌبً.
روغُت اٌٞفً ثبٌمُبَ ثأْٔٞخ ميًُ ئٌُهب وََزّز ٤هبب ٌُز٦ىك احلووخ.
احلنه ِٓ اٌربرلخ اٌٍَجُخ فّٓ اٌ٦جبهاد اٌيت َٕجغٍ أْ ٔزغٕجهب يف اٌز٦بًِ ِ٤
األثٕبء :أٔذ ال رَز ٤ُٞاصلبى مٌه – ٘نا ٕ٦ت...
َمىَ اٌىاٌلاْ دبواع٦خ أٍبٌُجهُ اٌزوثىَخ يف عٍَخ ِٖبهؽخ وفزؼ ثبة إٌمل
اٌجٕبء ٌزؾمُك اٌزىاىْ.
ر٦ىَل اٌٞفً ٥ ًٍ٥لَ اإلٍواف واٌجنؿ يف ادل ُ٦ٞوادلٍجٌ واٌزووَؼ.
اٌزلهط يف رٞجُك اٌمواهاد واٌمىأٌن األٍوَخ.
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ادلزبث٦خ اٌٍَُّخ يف أكاء اٌىاعجبد ادللهٍُخ وادلهبَ ادلٍٞىثخ.
اٌزْغُ ٤اٌلائُ  ًٍ٥اٌزمُل ثبدلىاُ٥ل.
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زمىق ادلشأح اٌسُبسُخ خيشبٖ اٌشخً دلبرا ِٓ وخهخ ٔظشن ِيتغ أايتب زميتىق

دسزىسَخ وٍ٘ ششَه ٌٗ يف اٌىطٓ؟ وأَؼب ختشب٘ب ادلشأح فزشي ثؼغ إٌسبء رسيتزٕىش

ػًٍ ٔفسهب احلظىي ػًٍ ٘زٖ احلمىق؟ فئرا رفهّٕب ِىلف اٌشخً فىُف ديىٕٕيتب أْ
ٔزفهُ ِىلف ادلشأح؟
ال ََزغين اٌوعً أثلا  ٓ٥ادلوأح يف رٕ ُُ٢األٍوح ،وثٕبء اجملزّ . ٤وِٓ ىاوَخ روثىَاخ
فاْ ادلزقٌٖٖن يف إٔىي اٌزوثُخ ٍَّ٦ىْ أْ إٔىي اٌزوثُخ اٌَُبٍُخ ٌٍغٌَٕن ِ٦ب و٘اٍ
ربش  ًٍ٥رىٍُٞٔ ٤بق وآفبق اٌضمبفخ ٌٍوعً وادلوأح دلّبهٍخ وبفخ احلمىق اٌلٍزىهَخ اٌيت
رزّز ٤هبب اجملزّ٦بد ادللُٔخ.
ئْ عهىك ادلٍٖؾٌن يف اٌىىَذ ِٕن ثلاَخ اٌموْ ادلب ٍٙأٍفود  ٓ٥اٌىاضًن ِآ
ادلىبٍت و ًٍ٥هأٍهب ؽك اٌزٌٍ ٍُُ٦غُّ ٤وثبجملبْ وٌىٓ ٌألٍف فاْ اجملبي اٌَُبٍٍ مل
ََزى٥ت ئثلا٥بد اإلٔبس يف ٕٕ ٤األؽلاس وِبىاي اٌى ٤ٙهاولا هغُ ٔٚظ احلوواخ
اٌلميمواُٝخ ورجٍىه٘ب يف وضًن ِٓ ااىأت فٍمل عبء اٌلٍزىه حبمىق وضًنح مل َزُ رفٍُٖهب
واٍزضّبه٘ب ٌٖبحل ربوَو ٝبلبد ادلوأح اٌمُبكَخ .وِٓ اٌغوَت ؽمب أْ ادلوأح اٌىىَزُخ اٌايت
رزّز ٤ثى ٍ٥صمبيف ِوِىق ،وأعىاء كميمواُٝخ ٥بِوح ِبىاٌذ زلووِخ ئىل اِْ ِٓ ؽمهاب
اٌَُبٍٍ اٌىبًِ و٘ى ؽك أٍبٍٍ ِٓ ؽمىلهب وّىإٝخ.
ثبٍُ اٌلَٓ ولف اٌ٦بمل اإلٍالٍِ هكؽب ِٓ اٌيِٓ غلبكي يف ؽمىق ادلوأح يف اٌزٍ٦اُُ
ألْ رٍُّ٦هب ُِٖ٦خ واألًٕ أْ ذبٌٍ يف اٌجُذ وال رز ٍُ٦ئال ِب ٘ى ٙووهٌ ويف ّووٛ
لب٘وح وعود ِ٦بهن فىوَخ ُٕ٥فخ ؽىي ٌجٌ ادلوأح ووْف اٌىعٗ فٚال  ٓ٥هٍبٌخ إٌَبء
يف احلُبح  ...مث عبء لٞبه اٌزغلَل وأم ٤ٞاالي ووبٔذ اخلَبهح اٌىربي أْ ِالٌَن ِٓ
األُِبد َ ْٓ٦يف ٥بدلٕب اإلٍالٍِ ...وِالٌَن ِٓ إٌَبء ال َ٦وفٓ هٍابٌزهٓ اجملزُّ٦اخ
وئِىبٔبهتٓ االثلاُ٥خ ثَجت األُِخ جبُّٕٕ ٤ىفهب.
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ٌمل روثذ أٔلَوا غبٔلٌ وغًن٘ب -وّب ٍّ٥هٓ عىا٘و الي هنوو ًٍ٥ -لُبكح ٍُِابه
ئَٔبْ فمبكد ادلوأح اذلٕلَخ ٍُِبه ّقٔ وضلٓ ْٔىه يف اٌملهح اٌمُبكَخ ٕ٥ل ٖٔف ٍُِبه
اِوأح ٍَِّخٌ .ى ٍإٌٔب ادلوأح لجً ِئخ ٍٕخ ً٘ رلفٌٍن ادللاهً واابِ٦بد ٌمبٌذ٦ِ :بم اهلل
ألهنب هثُذ غبٌجب روثُخ اخلٚى ٣واٍزٍَّذ ألفىبه كَُٕخ غًن ٕؾُؾخ ِٓ .اٌ٦غُت إٔٔاب
وصمٕب لجً ربوَو اٌىىَذ ثملهاد ربرْو وّىىٕب ثملهاد ٥بئْخ وُّقخ وٍ٦بك يف رًّ٦ن
اٌجٍل وئصواء اجملزّ .٤رسؼً اُِْ دلضَذ ِٓ احلشَبد ورزسبثك ٌزىسُغ دائشح اخلُبس وحنٓ
ٔشَذ رمٍُض احلشَبد ،زشَبد اٌضوخبد واْخىاد واٌجٕبد واِْهبدٌ .مال وصمٕاب
ثبدلوأح يف ٔمً إٌَخ إٌجىَخ ادلٞهوح وإِٓب أْ اإخ ربذ أللاِهب و١هود ّ٥وح إٌغبهَاخ
وّهلح وفبّٝخ اٌَّولٕلَخ ووصمٕب ثبدلوأح ٌ ًّ٦أكق اٌٍُّ٦بد يف ادلَزْفُبد ووصمٕب هبب
يف رولُخ أٍبرنح اابِ٦خ واٌىٍُبد فهٍ رزوأً وضًن ِٓ ابْ اٌزولُبد وٍ٘ ربًّ أِبٔاخ
احلفب ًٍ٥ ٟعًُ ثأوٍّٗ مث ٔمىي ٕ٥هب ٥بٝفُخ – للؽب ال ِلؽب -هغُ اخلٞبة اٌموآين
ذلب ثبٌٖل ٣يف األِو ثبدل٦ووف وإٌهٍ  ٓ٥ادلٕىوٌ .مل ثبَ ٤اٌوٍىي ًٍٕ اهلل  ٍُٗ٥وٍٍُ
ٕ 388ؾبثُخ (أ٢و ثبٌزفًُٖ كهاٍخ أمسبء زلّل أمحل ىَبكح :كوه ادلوأح اٌَُبٍٍ) وألبَ
ًٍٕ اهلل  ٍُٗ٥وٍٍُ ك٥بئُ إٌهٚخ وادلوأح ئىل عبٔت اٌوعً ووبْ ٌٍّوأح كوه٘ب ادلْهىك
وضلٓ ٖٔو  ًٍ٥افزياي كوه٘ب يف ثّ ٘٦ئىْ اٌجُذ.
ئْ اثز٦بك أو ئث٦بك ادلوأح ٍ ٓ٥بؽخ اٌَُبٍخ فَبهح وُٕٝخ ،ولىُِخ ،وئٍالُِخ و٘اى
روٍُـ ٌ٦بكاد للميخ غًن رللَخ ورملَ ٕىهح غًن ؽٚبهَخ  ًٍ٥ادلَزىي اٌ٦بدلٍ ؽُش أْ
اٌزوثُخ احللَضخ جبُِّ ٤إٍَبهتب اٌزقُٖٖخ واٍزوارُغُبهتب ادلَزمجٍُخ رٌَ ً٦زىٍُ ٤كائاوح
ِْبهوخ ادلوأح وسبىُٕهب وّىإٝخ وبٍِخ احلمىق وّوَىخ ألفُهب اٌوعً.
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احلت يف زُبح ادلشأح َمبي أٔٗ وً زُبهتب ويف زُبح اٌشخً خبٔجب ػئُال ً٘ ,رشَٓ

٘زا اٌشأٌ وِب ٍ٘ اْسجبة ِٓ وخهخ ٔظشن إرا وٕذ رشَٓ ٘زا اٌشأٌ؟
وً ئَٔبْ ٥بمل ٌىؽلٖ ولٍىة إٌَبء ربًّ ِْب٥و فُبٙخ وونٌه اٌوعبي وٌىاً
ٝوَمزٗ يف اٌز٦جًن وئ١هبه اٌىك .احلت وٍّخ َزٍف ٠هبب وً ئَٔبْ ٍىاء اٌوعً أَ ادلاوأح
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فىٍٕب ضلت ويف ٔ٢وٌ أْ اٌوعً ػلت ّأٔٗ ّأْ ادلوأح وٌىٓ أؽُبٔب رْىً ث ٘٦اٌ٦بكاد
واٌزمبٌُل واأل٥واف ٔفَُبد األعُبي فزٖف اٌوعً ثأْ ؽجٗ ٙئًُ وادلوأح ؽجهب وجًن أو
اٌ٦ىٌ وٌىٓ وٍٕب ثْو وظلزٍه رٍه ادلْب٥و لل ريكاك أؽُبٔب ولل رٕمٔ ؽُٕب آفو .لل ال
صلُل أؽُبٔب ٝوائك ئ١هبه احلت ثٖىهح ٕؾُؾخ ولل ال صلل اٌىٍّبد ادلٕبٍجخ ٌىٕاف
أؽبٍَُٕب فزغُت األؽوف وال رَ٦فٕب اٌجالغخ وٌىٓ ٌغخ احلت أوٍٞٔ ِٓ ٤بق اٌىٍّبد
واٌ٦جبهاد فهٍ ٌغخ ٥بدلُخ وفٞوَخ ماد هِىى وكالالد وِٚبٌِن ِزغلكح ال ٍمف ذلب.
 .11ارىبٌُخ أزذ اٌضوخني ػًٍ اٌطشف اِخش ً٘ َشخغ ْسجبة رشثىَخ أَ أاب ٔىع
ِٓ أْبُٔخ وِشع ٔفسٍ وً٘ رسزمُُ أسشح َزىاوً فُهب صوج أو صوخخ وَزشن أػجبءٖ
ػًٍ اٌطشف اٌّخش؟
١ب٘وح االرىبٌُخ و٥لَ اٌز٦بوْ فُّب ثٌن اٌيوعٌن يف روثُخ األثٕبء ١ب٘وح فًٞنح ًٍ٥
األٍوح واجملزّ ٤لل ال ر٢هو ٥ىالجهب ئال ث٦لح فزوح ِٓ اٌيِٓ ؽُّٕب َيكاك اٌٚغ ٜور٦ٚف
اٌمىح ,فال ََز ٤ُٞأؽل اٌٞوفٌن ربًّ أ٥جبء زبوَظ إٌِء ألْ ادلَئىٌُخ رم٥ ًٍ٥ ٤ابئك
اٌىاٌلَٓ وّب لبي إٌيب ًٍٕ اهلل  ٍُٗ٥وٍٍُ يف احللَش اٌٖؾُؼ " وٍُُّىُُِ هَاَ ٍ٣ووٍُُّىُاُِ
ََِِئُىيٌ ََ ِٓ٥هَُِّ٥زِِٗ وَا َألًِنُ هَا ٍ٣وَاٌوَّ ُعًُ هَاَ ًٍََ٥ ٍ٣أ ًِِ٘ ثَُِزِِٗ وَاٌْ َّ ِوأَحُ هَاَُِ٥خٌ  ًٍََ٥ثَُِذِ ىَوِعِهَب
وَوٌََلِِٖ فَىٍُُّىُُِ هَاَ ٍ٣ووٍُُّىُُِ ََِِئُىيٌ ََ ِٓ٥هَُِّ٥زِِٗ" .ئْ االرىبٌُخ و٥لَ اٌْ٦ىه ثبدلَئىٌُخ ِٓ
أٍجبة رل٘ىه ثٍٍ ٘٦ىوُبرٕب يف َِبؽبد وضًنح ِٓ ؽُبرٕب األٍوَخ واجملزُّ٦خ .رىٙؼ
إٌمب ٛاٌزبٌُخ ث ٘٦اٌزىعُهبد يف ِىٙىِ ٣ىاعهخ االرىبٌُخ:
 ربلَل األ٘لاف احلبٌُخ وادلَزمجٍُخ.
 رىىَ ٤ادلهبَ وادلَئىٌُبد احمللكح ٌىً فوك  ًٍ٥ؽَت ٝبلبرٗ وافزُبهارٗ.
 رْغُ ٤اٌ ًّ٦اٌز٦بوين وفوَك واؽل ٌىٍ زبوط األٍوح ِٓ إٌ٢اوح اٌفوكَاخ ئىل
ااّبُ٥خ.
 اٌزٕ ُُ٢واٌزق ُٜٞو٥لَ اٌْ٦ىائُخ يف ازببم اٌمواهاد.
 اٌزمُُُ وادلزبث٦خ اٌٍَُّخ ٌإلصلبىاد األٍوَخ.
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َ .11مبي أْ ٔسجخ اٌطالق يف اٌىىَذ واٌجالد اٌؼشثُخ ثٍغذ سلّب سلُفب خبطخ ثيتني
ادلثمفني وطغبس اٌسٓ رشي ِب ٍ٘ اْسجبة ِغ أْ اسرفبع ٔسيتجخ اٌثمبفيتخ واٌزؼٍيتُُ
ادلفشوع َؤدٌ ٌٍؼىس؟
ئْ أثغ٘ احلالي ٕ٥ل اهلل ر٦بىل اٌٞالق .ولل َم ٤اٌٞالق واٌفواق ثاٌن اٌايوعٌن
ألٍجبة ِمٕ٦خ وٌىٓ لل رىىْ ث ٘٦احلبالد ٔزُغخ ٌَب٥بد غٚت أو خلالفبد ففُاخ
همسذ ااى اخلبٔك ادلزأىَ ِٓ ادلْبؽٕبد اٌ٦بئٍُخ ،ومل َجبكه أؽل اٌيوعٌن يف ؽٍهب ِٕان
اٌجلاَخ فإٔجؾذ وبٌواْ  ًٍ٥اٌمٍىة ؽ ؽلس اٌفواق واٌٞالق.
ولل َوع ٤أٍجبة اهرفبَٔ ٣جخ اٌٞالق ئىل إٌمب ٛاٌزبٌُخ:
 لٍخ اٌى ٍ٥اٌزوثىٌ واٌضمبيف ٕ٥ل ادلزيوعٌن ؽلَضب.
٥ لَ اٌزىافك اٌفىوٌ وإٌفٍَ واالعزّب ٍ٥ثٌن اٌيوعٌن.
٥ لَ االٌزياَ وً ِٓ اٌيوط أو اٌيوعخ ثلوهٖ وَِإوٌُبرٗ كافً األٍوح.
٥ لَ رملَو اٌيوعٌن ثٚ٦هّب اٌجٕ٥ ٘٦ل احلىاه.
 غُبة اٌٖواؽخ.
 اٌزٍف ٠ثىٍّخ اٌٞالق ِواها لل رٖجؼ ٍهٍخ اٌزٞجُكٌ ,نا غلت  ًٍ٥اإلَٔبْ ئْ ال
َوًٌ ثِبدلَِٕ ِٞكِ"
َزٍف ٠ثبٌىٍّبد اٌٍَجُخ ؽ ال رٖجؼ ؽمُمخ .وللميب لبٌىا "اٌْجَالَءُ ُِى َّ
واٌ ٓ٢احلَٓ أٍبً اٌَ٦بكح.
وئْ ول ٤اٌٞالق  -ال مسؼ اهلل  -غلت أال َمف اٌٞالق ٥بئمًب يف ٍجًُ رىاىَٓ
أؽبٌٍُ ادلىكح واالؽزواَ يف لٍىة األثٕبء ٌٍىاٌلَٓ.
ادلَزىي اٌضمبيف ٌٗ كوهٖ اٌىجًن يف ربٌَن َِزىي ادلُْ٦خ األٍوَخ ووٍّب اٍازٕبه
اإلَٔبْ ث ٍّٗ٦إٌبف ٤ىاك ُٖٔجٗ ِٓ ربمُك ااىكح يف ٔ٢بَ ؽُبرٗ وئما وبْ اٌجَٖ ٘٦ارب
للميب ِٞٚوا فاْ اٌُىَ َٖرب اٌج ٘٦سلزبها ٍ ًٍ٥ىء احلُبح اٌيوعُخ وَ ًّ٦حبىّخ ٍ٥اً
ئٕالػ اخلًٍ كوْ اٌٍغىء ٌٍٞالق .يف اٌَبثك لل رىىْ اخلُبهاد زللوكح علا ووبٔاذ
اٌمٕب٥خ وأؽُبٔب اخلٚى ٣أٍبً احلُبح أِب اٌُىَ فبحلوَخ ثلأد رْك ٝوَمهب هغُ أْ اٌج٘٦
ال ََزقلِهب ثٖىهح الئمخ .وٕ٘ب أوك أْ أًّن ئىل أْ ادلضمفخ ٌَُذ ثبٌٚووهح ٍ٘ اٌايت
ربًٖ  ًٍ٥اٌْهبكاد اٌٍُّ٦خ ألْ وضًن ِٓ إٌبً َزُ كهاٍزٗ ِٓ أعً احلٖاىي ٍ٥اً
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اٌىُ١فخ أو اٌىٕىي ئىل ِىبٔخ اعزّبُ٥خ هفُ٦خ ِ ٤أْ اٌضمبفخ أمسً ِٓ مٌه ثىضًن ألهناب
هتنَت ٌٍٍَىن اإلَٔبين ،ورْىًُ ٕؾُؼ ٌٍ٦بكاد اٌٖؾُخ  ،واٌفىوَخ  ،واالعزّبُ٥اخ
 ...وِٓ ٕ٘ب ٔلهن أْ اٌز ٍُُ٦ال ػلمك ِمبٕلٖ إٌجٍُخ ئما ر٦بًِ إٌبً ِ ًٍ٥ ٗ٦أٍابً
لبٕو فبٌ ٍُ٦اٌنٌ َفوق وال غلّ ٌٌُ ٤ث ،ٍُ٦واٌْهبكاد اٌٍُّ٦خ اٌيت ذبٍت ادلْابعواد
واٌْؾٕبء ثٌن اٌيوعٌن ٌَُذ ماد ٔف .٤ال هَت أْ اٌ ٍُ٦إٌبفَ ٤يَل اإلَٔابْ ٘لاَاخ
و٥لاٌخ وٍ٦بكح يف األٍوح واجملزّ ٤فاْ مل رزؾمك رٍه ادلمبٕل اٌىربي فال ثل ِٓ وعىك
فًٍ يف ظل ٜاٌز ٍُُ٦واٌزوثُخ.
 .12ادلجبٌغخ يف ِطبٌت اٌضوخخ اخلٍُدُخ أال رشَٓ ِش٘ك ٌٍشخً اخلٍُديتٍ وَذفؼيتٗ
ٌٍضوج ِٓ غت اخلٍُدُخ سىاء وبٔذ أخٕجُخ أَ ػشثُخ؟

َهوة اٌوعً أؽُبٔب ِٓ اٌْوو ٛاٌيت ر٦ٚهب إٌَبء أو ِٓ َٕىة ٕ٥هٓ وٍ٘ ّووٛ
لوَجخ ِٓ اٌز٦غُي واٌٖىاة أْ احلىّخ رمز ٍٚرَهًُ األِىه وِوا٥بح اٌىال ِٓ .٤ادلزفاك
 ٍُٗ٥أْ ث ٘٦اٌٍٞجبد اخلُبٌُخ رلف ٤اٌوعً ِىو٘ب ئىل اٌجؾش  ٓ٥اِوأح لٕى٥خ يف كَابه
اٌغوة وٌىٓ اٌيوعخ األعٕجُخ لل ذبو اٌوعً ئىل رٚؾُبد ال ََز ٤ُٞاٌوعً اٌمُبَ هباب
َِزمجال وبٌنٌ ََ ً٦ئىل ؽً ِْىٍخ فُم ٤يف ِْىٍخ أورب وبدلَزغًن ِآ اٌوِٚابء
ثبٌٕبه .ئْ ادلجبٌغخ ِنِىِخ واٌزىٍف واٌزٖٕ ِٓ ٤أٍجبة ٥يوف اٌفزُبْ واٌفزُابد ٥آ
اٌيواطَٕ .بكٌ اإلٍالَ ثبٌٕ٦بَخ ثبألفالق واٌ ٍُ٦واإلميبْ ووً أٍوح رمىَ ٍ٥اً ٘انٖ
األهوبْ فهٍ أٍوح لىَخ وادلهُ أْ َٔهً وال َٔ٦و ِٓ ّأْ اٌيواط .
ِ .13ب اٌزٌ حتجُٕٗ يف اْسشح اٌىىَزُخ وِب اٌذخًُ ػٍُهب ورىشُٕ٘ٗ؟
أؽت يف األٍوح اٌىىَزُخ اٌزىإً واٌزىبرف ثٌن أفواك األٍوح اٌىاؽالح وِىالاف
اٌّٖىك ٍب٥خ ادلٖب٥ت ,وأووٖ اٌزمًٍُ ِٓ للهاد إٌَبء ورُٞ٦اً ٝبلابهتٓ اٌمُبكَاخ
واٌٍُّ٦خ وّب أووٖ االٔفالد اٌنٌ َ٢هو يف اٌزمٍُل األٌ ًّ٥ىً ِب ٘ى أعٕيب.
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أؽت أْ هتزُ ادلوأح دب٢هو٘ب وعى٘و٘ب ,فىّب ر٦زين ثبٔزمبء ٍِجَهب هتازُ أَٚاب
ثزىٍُ ٤كائوح صمبفزهب وئٍهبِبهتب األٍوَخ واجملزُّ٦خ.
َ .14مبي أْ ادلشأح اٌىىَزُخ ػًٍ ِشبسف أْ رظجر وصَشح ورأخز زمىلهب وبٍِخ يف
اٌزششُر واالٔزخبة ٌى فشع وسشسذ ذلزا ادلٕظت ِبرا رفؼٍني يف وصاسريته؟ وأٌ

وصاسح رفؼٍني؟
أف ًٚوىاهح اٌزوثُخ واٌز ٍُُ٦وٍىف أّبهن يف ذبلَل ورٞىَو فالِبد اٌاىىاهح
ؽَت ُِٞ٦بد اٌٖ٦و وفك هؤَخ ئٍزوارُغُخ َْبهن يف ثٍىههتب أً٘ اخلربح واالفزٖبٓ
وَزُ رمىميهب ثٖفخ كوهَخ وِٓ عهبد زلبَلح.
.15

دٌ .طُفخ ً٘ رؼشػذ حلشة ِٓ اِشأح؟ وإرا وبْ اجلىاة ثبٌٕفٍ َمبي

أْ زشة اٌشخً أوثش ػشاوح ألظذ يف رلبي اٌؼًّ؟ ً٘ رؼشػذ ٌزٌه ووُف ديىٕه
ِىاخهخ ٘زا اِْش؟
وً ِٓ ََ ًّ٦زٖبكَ ِ ٤غًنٖ أؽُبٔب ولل َزؾىي اخلالف ئىل ٥لاوح ّقٖاُخ ومل
أِو يف ٘نٖ اٌلواِخ حبّل اهلل وأ٥زمل أْ إٌفٌ أِبهح ثبٌَىء ٍب٥خ اٌْاؾٕبء ،واٌوفاك
واٌىٍّخ اٌُٞجخ ألىي يف ِ٦باخ اخلٖىِخ فبٕخ يف ثلاَبهتب .ادلىالف اٌيت أ٥وفهب وارٖفذ
ثبٌٚواوح ِورجٞخ ثزَو ٣يف اٌزٖوف ،وٍىء يف اٌزملَو ،وِىبثوح ّلَلح  ،وفىف ِآ
اٌزواع ، ٤وؽت يف االٔزٖبه ٌٍٕفٌ .ضلزبط كائّب وِٕن ِوؽٍخ اٌٞفىٌاخ ئىل أْ ٔازٍُ٦
ؤياوي وُف ٔ٦زنه ئما أفٞأٔب ،ووُف ٔمجً اال٥زناه ثزَبِؼ ،ووُف ضلاً ِْابوٍٕب
دبىٙىُ٥خ ،وضلزىُ ئىل أٌٍ ٥بكٌخ ؤوع ٤ئىل أً٘ اٌوأٌ ؤَزفُل ِٓ ئهّبكاهتُ .واضًن
ِٓ ادلْىالد ال ربلس ثَجت األٔبُٔخ أو اٌىوٖ واخلجش واٌفىب٘خ اخلبٝئخ وٌىٕهب ربلس
ِٓ ٍىء فهُ ثٍَُ ٜججٗ ٦ٙف يف فهُ ِربهاد اٌٞوف اِفو مث َزٞىه األِو ئىل ٥لاوح
وبٔذ ميىٓ ِ٦بازهب ثبدلٖبهؽخ ال اخلٖىِخ .ئْ اٌ٦لاوح إٌبذبخ ِٓ احلمل أو احلَل ِآ
أّل اِفبد إٌفَُخ:
" وًُّ اٌَ٦لاوح لل ُروِعًَ ئِبرزُهاب * ئِال ٥لاوحَ ِٓ ٥بكانَ ِٓ ؽَََلِ"
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 .16شٍء رزّين أْ خيزفٍ ِٓ ػبداد اْسشح اٌؼشثُخ؟ وشٍء رشَٕٗ مجُال وحتشطيتني
ػًٍ اٌمُبَ ثٗ ودلبرا؟
أووٖ رمٍُٔ فوٓ افزُبه اٌجٕبد ٌزقٖٖبهتٓ اٌٍُّ٦خ ورلبالد ٍّ٥هٓ كوْ ا٥زجبه
دلىا٘جهٓ وللهاهتٓ وأؽت أْ أهي األٍوح اٌ٦وثُخ ِورجٞخ ثبدلىزجبد اهرجبٝب وصُمب ٌزغنَاخ
اٌفىو واٌووػ يف وً فٖىي إٌَخ وبإلَٔبْ ادلٕهىَ ٌٍضمبفخ ال َْجِٕ ٤هب أثلا ال ثغوٗ
أكاء اٌىاعجبد ادللهٍُخ ثً ثمٖل اٌزّز ٤ثٍنح ٍٝت اٌ ،ٍُ٦وؽات االٍزىْابف .ويف
احللَش إٌجىٌ اٌْوَفَِِٕ :هىِبِْ ال َِْج٦بَِِِْٕ :هىٌَ ثبدلبيِ ،وَِِٕهىٌَ ثبٌ.ٍُِِ٦
 .17إُِٔخ ٌه ػًٍ ادلسزىي اٌؼٍٍّ وػًٍ ادلسزىي اٌشخظٍ واٌىطين؟
إُِٔيت أْ أٍزّو يف ادلىاىٔخ ثٌن  ٍٍّ٥يف اٌجُذ وفبهعٗ ،و ًٍ٥ادلَزىي اٌٍّ٦اٍ
فأسبىن ِزبث٦خ أحببصٍ األوبكميُخ  ،ورٞىَو للهايت يف رملمي االٍزْبهاد اٌزوثىَخ ،وّب أّٝؼ
ئىل رىٍُٞٔ ٤بق ربووبيت ّ ًٍ٥جىخ االٔزؤذ ِٓ أعً ْٔو صمبفخ روثىَخ لىميخ ،أِب ًٍ٥
ادلَزىي اٌىٝين فأسبىن رملمي ث ٘٦ادلْبهَ ٤اٌزوثىَخ ماد إٌف ٤ااّبً٘نٌ ِضاً أزْابه
رٞجُك ِْوو ٣رْغُّ ٤جىخ اٌمواءح يف ِووي اٌٞفىٌخ واألِىِخ ثبٌز٦بوْ ِاِ ٤إٍَاخ
اٌىىَذ ٌٍزملَ اٌ .ٍٍّ٦وّب أرْىق ئىل ئسببَ رأٌُف ٍٍٍَخ روثُخ األثٕبء وٍ٘ رزٞوق ئىل
٥الط رلّى٥خ ِٓ اٌ٢ىا٘و وادلْبوً اٌيت ر٢هو يف األٍوح وادللهٍاخ و٘انٖ اٌٍََاٍخ
اٌزوثىَخ اٍزفبك ِٕهب ٥لك وجًن ِٓ ادلوثٌن ولبَ اٌٖإلوق اٌاىلفٍ ٌٍزُّٕاخ اٌٍُّ٦اخ
واالعزّبُ٥خ ثبألِبٔخ اٌ٦بِخ ٌألولبف ثبإلّواف ٘ ًٍ٥نا ادلْوو ٣ادلزُّاي وّاب لابَ
اٌٖٕلوق ثْٕو اٌٍٍََخ رلبٔب ولبِذ ٥لح ِىال ٤اٌىزوؤُخ ثْٕو ٘انٖ اٌٍََاٍخ ٍ٥اً
ّجىبد االٔزؤذٍ .زًّْ اٌٍََخ اٌمبكِخ أهثِْ ٤ىالد وٍ٘ (اٌىًَ – اٌزَىَف-
اإلعلبي-ادلياعُخ) وآًِ أْ َزُ اصلبى ٘نا ادلْوو ٣يف اٌُٖف اٌمبكَ ثامْ اهلل ر٦بىل.
أسبىن أْ رمىَ ادلوأح اٌ٦وثُخ ثلوه٘ب احلٚبهٌ ادلْٕىك وؾك ال اِزُابى ث٦ال أْ
افزياي كوه٘ب يف ث ٘٦اٌى١بئف ادلٕيٌُخ وِهٓ ِ٦لوكح ,وث٦ل أْ هتُّْهب ٌ٦لح لووْ
ثبٍُ اٌلَٓ ِ ٤أْ اٌلَٓ عبء ٌزؾوَو ٝبلبهتب وئثلا٥بهتب اخلاللخ.
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 .18دٌ .طُفخ ِبرا رمشأ ٘زٖ اَْبَ وً٘ رؼدجه اٌرباِح اٌزشفُهُخ واٌمٕىاد اٌؼشثُخ؟
أَ أٔٗ ٌُس ٌذَه ولذ دلّبسسخ ٘زٖ اذلىاَخ؟ وِب ٍ٘ أزت ٘ىاَبره؟
أؽت لواءح وزت إٔىي اٌزوثُخ واٌفٍَفخ اٌزوثىَخ وادلىا ٤ُٙاخلبٕخ ثزوثُخ اٌٞفاً,
أِب اٌرباِظ اٌزٍفيَىُٔخ فال ََ٦ين اٌىلذ دلْب٘لهتب ثٖفخ ِٕزّ٢خ وٌىٓ أؽت افزُبه ث٘٦
األفالَ اٌزوثىَخ وِْب٘لهتب ِ ٤األٍوح يف ادلٕيي أو يف كوه اٌَإُّب .أٍازّز ٤ثَاّب٣
وىوت اٌْوق وٍُلح اٌغٕبء اٌ٦ويب أَ وٍضىَ وٍ٘ رغين لُٖلح اٌْب٥و اٌَىكاين اذلابكٌ
آكَ:
٘نٖ اٌلُٔب وزبة أٔذ فُٗ اٌفىو
٘نٖ اٌلُٔب وٕبي أٔذ فُهب اٌّ٦و
٘نٖ اٌلُٔب ُ٥ىْ أٔذ فُهب اٌجٖو
٘نٖ اٌلُٔب مسبء أٔذ فُهب اٌمّو
فبهؽُ اٌمٍت اٌنٌ َهفى ئٌُه فغلا سبٍىٗ ثٌن َلَه
وغلا رأرٍك اإخ أهنبها و ١ال ،وغلا ًَٕٔ فال ٔأًٍ ِ ًٍ٥بٗ رىىل
وغلا َّٔى فال ٔ٦وف ٌٍغُت زلال ،وغلا ٌٍؾبٙو اٌيا٘و ضلُب ٌٌُ ئال
لل َىىْ اٌغُت ؽٍىا ،ئظلب احلبٙو أؽًٍ
أغلا أٌمبن
ِب أُ٘ اٌمشاساد اٌيت اختزرُهب أثٕبء غشثزه؟
ْ٥ذ أوضو ِٓ ٍجٍٕ ٤ىاد يف اٌىالَبد ادلزؾلح األِوَىُخ وازبند اٌ٦لَال ِآ
اٌمواهاد اخلبٕخ أٍوَب .لوهد أْ ال أثلأ ثربٔبِظ اٌلوزىهاٖ ؽ َىرب اثين ُّ٦ت وَىِهب
لبي يل ىوعٍ ئْ احلُبح فوٓ ولل ال ر٦ىك ٘نٖ اٌفوٕخ والزوػ  ٍٍ٥ثبٌجلء يف ثؤابِظ
اٌلوزىهاٖ وٌىٓ مل َْٕوػ ٕلهٌ ٌنٌه وفٍٚذ اٌجمبء ِ ٤اثين فَؾجذ مجُ ٤أوهالاٍ
ِٓ اابِ٦خ فمٍذ فوٕيت يف ئسببَ كهاٍيت اٌلوزىهاٖ و٥لٔب ئىل اٌىىَذ ومل أغزُٕ اٌفوٕخ,
وٌىٓ اهلل ٍجؾبٔٗ ور٦بىل أووِين هبب الؽمب.
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ً٘ شب٘ذد ِىلفب غشَجب أثٕبء غشثزه؟
ٕ٥لِب عبء أؽل اٌى٥ب ٟو٘ى ِٓ كوٌخ ٥وثُخ ئىل ادلووي اإلٍالٍِ يف ِلَٕخ ٍازُذ
وىٌُظ ٌٍُمٍ زلبٙوح فبٕخ ٌٍَٕبءٍٝ .ت ِٕب أْ ٕٔيي ئىل اٌٞابثك األوي ِآ ادلوواي
ؤَزّ ٤ئٌُٗ ؤٞوػ األٍئٍخ ِٓ فالي ادلُىوفىْ ,اٍزغبة األوضوَخ ذلنا اٌٍٞت وهف٘
ث ٘٦إٌَبء مٌه! اٍزلاه ث٢هوٖ ٌٍَٕبء وثلأ َزؾلس ووعهٗ ضلى احلبئ ٜو١هوٖ ٌٍَٕبء!
 .19اٌسؤاي اْختَ :مبي أْ سجت اٌؼٕىسخ يف اٌىىَذ واٌىطٓ اٌؼشيب أْ اٌشخً ال
حيت االلزشاْ ثبدلشأح ادلزؼٍّخ ْٔٗ ال َسزطُغ اٌسُطشح ػٍُهب؟ ً٘ رشَٓ اِْيتش ذيتزا
اٌزفست أَ ٌذَه رفست آخش؟
رز٦لك أٍجبة إٌ٦ىٍخ يف اٌىىَذ واٌى ٓٝاٌ٦ويب وِٓ رٍه األٍجبة :غالء ادلهاىه
واٌزىبٌُف اٌىجًنح ٌٍيواط ,واٌزفبود االعزّب ٍ٥واٌضمبيف ،و٘غوح اٌْجبة ئىل اخلابهط،
واخلىف ِٓ ِْبوً احلُبح اٌيوعُخ ،واٌزهوة ِٓ ربًّ ادلَائىٌُخ  ...وغًن٘اب ِآ
األٍجبة .وِهّب وبٔذ ٥مجبد اٌيواط ففٍ وٍ ٤اجملزّ ٤اٌزغٍت ٍُ٥هب .ئْ اٌزوكك يف ّأْ
اٌيواط ٌٍْقٔ ادلَز ٤ُٞغًن زلّىك فبٌيواط ؽٖبٔخ ٌٍفوك ،ومحبَخ ٌألٍاوح ،وه٥بَاخ
ٌٍّغزّ ...٤واٌيواط هغُ وً اٌزؾلَبد ِىكح وٍىٓ وهمحخ.
ال ّه أْ اٌزوثُخ احلوح رىٌل ٔفَب أثُخ روف٘ اخلٚى ٣وادلوأح ادلزٍّ٦خ اٌيت ٥وفذ
ؽمىلهب وواعجبهتب ادلٕيٌُخ واجملزُّ٦خ رْٕل كائّب أْ رىىْ ّمُمخ ٌٍوعً يف رًّ٦ن احلُبح ،
واٌزّز ٤دبجب٘غهب  ،واٌزٖلٌ ٌزؾلَبهتب .اٌْقٔ اٌَىٌ اٌ٦بلً ٘ى اٌنٌ َجؾاش ٥آ
ادلوأح اٌٖبحلخ وِٓ طفبد اٌضوخخ اٌظبحلخ :سؼخ اْفك وزسٓ اخلٍيتك  ،ووٍّاب ىاك
ربٍُٖهب ،ىاك أزفب ٣األثٕبء واٌيوط فبٌٔ ٍُ٦ىه ًَٕن اٌلهوة .ئْ اٌنٌ ََُٞو  ًٍ٥ىوعزٗ
وََؾك وواِزهب ال َمله اٌ ٍُ٦وال َ٦وف ف ًٚادلضمفخ فُقبف ِٕهب وال أ٥زمل أْ ٘انا
إٌى ِٓ ٣اٌوعبي َفىو يف َِزمجً أٍورٗ ثأِبٔخ٘ .نا إٌّ ِٓ ٜاٌزفىًن األٔبين ٕ٥ل اٌوعً
أو ادلوأح آفخ سلُفخ ِٓ أٍجبة اٌز٦بٍخ وإٌ٦ىٍخ.
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