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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني،  والالا ة والما ل  اان الألاني اعلا، و اان 
 آله وصحبه أرتع، ولن تبعهم بإحمملن إىل يول الدين. ألمل بعد:

فاااإن اعياااملل والماااأل، دتاااا  واعحاااداث وا تاااوب ت اااواىل  ولااامل تااا ا  
سنفن  اان يي  جااح أل ألمل تأل ف ولآسيهمل ت واىل  وظام همل تش د  ف 

بالا تكمللب أ دائهمل واس شااء الوهن ب، أكثا أفاادهامل  ولكان العمل ا  
ال يشااأ أن انيماا هلب  ااايا الاادين  وساايبال لاامل بااال الاياا  والألهااملر. وأن 
هااااااايا الألالاااااااا ساااااااياعاه ني تعاااااااملىل  اااااااان أيااااااادي انيماااااااام، أ فماااااااهم 

 وجبهودهم. 
بيٍ  لان وكممل أن ني سبحمل ه وتعملىل  ملدر  ان هداية الألملس دون 

وَد ى وَ اَىاالد ملة وانيالاح،  نَوا َّ وَ  نَو   َََويو  َنا ََ وْو  ِئ   فإ اه سابحمل ه َولَوو  
َولَوو  َيَشواء  وتعملىل  ملدر  ان إه ك الكفاة بادون باي  أسابملب بشااية 

ه م   نو   .  اَّلَل  اَلنو َتَصَر مئ
َو َوَلكئوون  لئَيْو   ووولكاان ني ساابحمل ه وتعااملىل َ اااجََل لألاامل انهااملد لي    اامل 

لااُيعَاْم َلااْن الالااملدب ل البااي  ااايا الاادين وال  ااحية  بَوع َضووك م  بئووَْوع  َ 
ْ ت م  َأت  ََووو      وا لااان أجااا  رب العاااملني،  وَصاااَدَب ني إي  ااامل :  ووو َأم  َحسئ

ََنَة َوَلَما يَوع َ مئ اَّلَل  اَلذئيَن َجاَى  وا مئن ك م  َويَوع َ َم الَصابئرئينَ   .  اْل 
تألمل  بملعلملين  وال ي أتن الألالاا إال  اان ألاوان الباي  إن انيعمليل ال 

وال  ااحية بشااو صااألوفهمل  وإيا  اااف أن االباا  ء سااألة لمل ااية تباا، أن 
 الألالا ال يهلول إال  ان البي  ل سبي  احلق. 
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إي أخاي بكملفاة  فه  حنن أ    ان ني تعملىل لان رساوله الكاا  
تايااق والاا اد والدابااة اعساابملب حاا، أراد ااااااة لاان لكااة  لاان رفيااق ال

واساا ااملر الاادلي   وإخفااملء الاياامليل   كاا  يلااأ وني  ااملدر  ااان إيالااملله 
إىل انيديألااة بأ اا  لاان نيافااة  اا،  لكألهاامل الُمااأَلُن وانيدرسااة الاا  رنااب أن 

   عام لألهمل و  امس ختملهمل.
وهاا  حناان أ اا   ااان ني لاان لااا  الب ااو  صااملحبة انيعااا ة الع يمااة 

ىل خنااااة بملساااهلة   يماااة  آوت وهااا  ل الااا  جملءهااامل اني اااملض فاااآوت إ
َ  َوةئ  عف وأمل  ولع هيا أَلَاهامل ني و امل  اامل:  َوى وي  ِئلَي و ئ ِئئوذ ائ الَن

نَووا يَ َسوواطئ   َلَ ي وو ئ ب اََْووا َجنئيَووا   َ ك  ئوو ووَرو َوطَوور  َليو   ِ   فكيااف ... َوا
هتاااا  ال ااااعيفة ل و اااا؟  فملسااااهمل خناااااة  ولاااامليا ساااا   ا فيهاااامل...  ولكألااااه 

ب اليي تعبد مل ني ببيلاه تاوكً  ال تاواكً  .. كا  يلاأ وني  املدر المب
  ان اإل تملء لن غري سبب. 

 فممليا  من كثري لن اني واكا، يهلولون  
أل حنااان أ ااا   اااان ني لااان  بياااه لوسااان  اياااه المااا ل حيااا  خااااج 
بهلولااه يايااد اااااب لاان فا ااون ولااااه  فعااام هاام فا ااون فااأتبعهم والهلااول 

لكااان و اااع لااامل مل يكااان ل حمااابمل م .. لهلاااد بااايلوا لاااع يهاباااون لألاااه  و 
 باااايهم لوساااان  ايااااه الماااا ل اعساااابملب آخاهاااامل اااااااب بااااديألهم  ولكاااان 
هااملهو فا ااون لاان خافهاام والبحااا لاان ألاامللهم  فافعااوا أصااواهتم بعااد أن 
زاغااا؟ أبالاااملرهم شنألاااة ويمااااة  كااا ع ي ماااملء : لااامل  فعااا   هاااملهو انيشاااهد 

.. إ ام ألاملل البحاا لايس لعهام يهلرتب لان  ملي اه وانيعاكاة تالا  يروهتامل 
َساااافيألة  وال شناكاااااون خو ااااه  و اااااد  ااااملرهم فا اااااون جبألااااود  يتاباااااو م  
و مللااا؟ دالئااا  احلااامل  كاهااامل: أال لفاااا  والبحاااا والعااادو زنيتاااون  فهلااامل  
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بََّ وتَ أصااحملب لوساان  ايااه الماا ل:    وبااال الكاااب لاادا .. ِئنَووا َلم وو  
ملئق مث يهااام انيااوت وال إال د اا هاا    العيااون زائ،ااة  والهلاااوب ف  ااة  ولاامل

لألاااااااملص  ولكااااااان لوسااااااان  اياااااااه المااااااا ل الااااااايي تاهلااااااان الاااااااوح  لااااااان 
ه ال يشأ حل ة ول ء  ابه الثهلة بملهلل واليهل، بعو ه  فهلمل   ٍِ ٍِ ِِ ِِ رِب

  لهلااد َبو َسوويَوه  ئينئ  يََّووَ  ِئَت َمعئووبا،ااة الوا ااق المااملكن  ابًاامل ولعاا : 
.. لااان  كاااون ل  ااادة وتوكياااد  كااا  لااان  كاااون لااادرك، ََّوووَ   ملاااامل: 

هاااامللك، .. لاااان  كااااون لف ااااو ، ولعألاااامل ني. إ ااااه اع ااااس والثهلااااة .. ول 
الاح ة اعخرية يألبثق الشاعملجل ل ليا  الكااب ويألفا ي نياياق الألااملة لان 

وووووووورئ   حياااااااا  مل زن مااااااااب ا  ماااااااابون:  نَووووووووا ِئَى م وَسوووووووو  َأتئ ا    ََأو َحيو 
 يااة دون باي    بياًل لامبب وإن كملن ني  ملدرًا  ان فع  الألبئَعَصاكَ 

ساابب لاان البشااا  ولكاان البااد لابشااا لاان جهااد يبيلو ااه حااو ال يكااون 
َِ ََّوووالَ و  ئ الألالاااا رخياًلااامل. مث تاااأتن الأل يااااة:  ووو ك  ئووور   َوووانو َ َ َف َ َكووواَت َّ 

  وو ع؟ انيعا ة وحتهلق لمل  مل   أله الألملس: لما حي   وو اف ال َعظئيمئ 
ياى. ومت تادبري ني   انيملء  ان جمل ني التايق وو ف فا ون لدهوً مل مممل

ف اااج بألااو إساااائي  لاان الشااملنيم اكخااا بيألماامل كااملن فا ااون وجألااود  باا، 
نَووووا َ َ فا اااا  انيااااملء أرتعاااا،  فااااألا ني جألااااد  لاااان انيااااملء أن تاجااااع  َوَأز َل  

ََ رئينَ  َنا اَ  َ َأغ َرطو  َنا م وَس  َوَمن  َمَعو  َأْج َعئنَي      ََ رئيَن   َوَأْن َيو   .  اَ 
انألااود الاا  سنااي  ني هاامل البملنياا  ويألالااا »ال،اا ايل رزتااه ني:  يهلااو 

همل احلق ليم؟ لهلالورة  ان  وجل لع، لن الما ح وال صاورة خملصاة 
لن ا وارب  إ مل أ م لن أن تكون لملدية أو لعألوية  وإيا كمل ؟ لملدية 
فإن ختاهمل ال ي مث  ل   ملل همل  فهلاد تف اأ جا ولاة ال تااهامل العا، 

  ولان صاألع ني لألبياه َوَما يَوع َ م  ج ن وَ  بَب ئَ  ِئاَل ى ووَ : جبيش يي نب
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يول ااااة أن  من  أله  يون  داته  ان حد  و  أيب بكاا ر ا  ني 
ولكاااان الوا ااااق بابااااه  «لااااو   ااااا أحاااادهم إىل لوا ااااع  دليااااه لاآ اااامل» ألااااه: 

  «يووا أبووا بكوورن مووا نينوو  بوواانني هللا اال همووا»العااملرف بااه  اامل  بيهلاا،: 
  ولااان لعاااه ني فهااا  ي،ااااب  إن يلاااأ مل «أت هللا معنوووا»لاااه: ويهلاااو  

يكن حمملبملة  ب  هاو لكملفاأةأل ع ام مل ياد وا وساياة لان وساملئ  احلاير 
إال اختاايوهمل  وكاام ختااة ي ااعهمل أصااحملهمل يبا،ااون هاامل  مليااة اإلتهلااملن دتااا 
همل فرتات  اليبة علاور فاوب اإلرادة أو وراء احلمابملن  مث تما هلا أخاريًا 

ٌ  ت احلكمة العايامل ول حادود  او  ني تعاملىل: وفق لهل  يمل َواَّلَل  َغالئو
 .  َلَ   َأم رئهئ َوَلكئَن َأَّ  َوَر الَناسئ اَل يَوع َ م وتَ 

إن سألة ني جتاي برتتيب الأل املئ   اان اعسابملب  ولكان اعسابملب 
الااا  تألشااام الأل اااملئ   فمللفمل ااا  انيااا  ا هاااو ني  وني ياتاااب  هااا    ليمااا؟

اعسابملب بهلادر  ولشايا ه  ولان مث يتااب إىل اإل ماملن أن الأل ملئ   ان 
ياااا دي واجبااااه وأن يبااااي  جهااااد  وأن يفاااا  بملل  الملتااااه  وبهلاااادر لاااامل يااااول 

 بيلأ كاه ياتب ني الأل ملئ  وزنهلهلهمل. 
إن اعخاااي بملعسااابملب لاااع تفاااوي  اعلاااور إىل ني تعاااملىل والثهلاااة باااه 

لاان ال وكاا   هااو لاان ال وكاا  انيااألور بااه  ألاامل الهلعااود  اان اعساابملب فااايس
ال وكا  »ل   ء  وإدنمل هو اتكمل  أو تواك    مل  ابان الهلايم رزتاه ني: 

لن أ  م اعسبملب ال  زنال  همل انيتاوب  ويألدفع هامل انيكااو   فمان 
أ كا اعسبملب مل يم هلم لعه ال وك   ولن ذتملر ال وك   دل الاكاون إىل 

ل لياا ان:  «اعساابملب  باا  اال  مااملد بعااد بااي  الماابب  ااان ني تعااملىل
وََّ »  .  «الق ها َو
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إن اعلااة انيمااامة اليااول ل شااكو إىل ني  ااعف  وهتاامل و اااة حيا هاامل 
وهوا مل  ان الألملس  دلملؤهمل أرخا  الادلملء  وكاال هامل ال باواك   ايهامل  

 اس أسد لن حوامل احَلَم   حو ُحق أن يهلو  الهلملئ : 
 أرى زتااااااًا تا ااااان وتعااااااف لااااامل هتاااااوى 

 
 
 الدها ال تاوى وأسًدا جيملً مل ت مأ  
 وآسااااااااااااملد  ااااااااااااول ال يألاااااااااااامللون  ااااااااااااوهتم 

 
 
 و وًلاااااامل لاملًلاااااامل تأكاااااا  انياااااان والماااااااوى  
ل لث  هيا ال عف اليي اس أسد فيه أه  الكفا وهم اعصاملغا  

 ان انيمام، اليين ال تم هليم الد يمل إال بهلاوام وهاداهم  ُحاق لألامل أن 
  هلو : 

 لاااااااو تالااااااا  العتاااااااملش إىل ارتاااااااواء 
 

 لاااااان الاكمليااااااملإيا اساااااا هل؟ البحااااااملر  
 ولاااااان يثاااااام اعصااااااملغا  اااااان لااااااااد 

 
 و اااااااد جااااااااس اعكاااااااملبا ل ال وايااااااامل 

 وإن تافاااااااااااااااااع الو اااااااااااااااااعملء يوًلااااااااااااااااامل 
 

  ااااان الافعااااملء لاااان إحاااادى الب ياااامل 
 إيا اساااااااا وت اعسااااااااملف  واع اااااااامليل 

 
 فهلااااااااااااد نيملباااااااااااا؟ لألملدلااااااااااااة انيألملياااااااااااامل 

حااااي بملعلاااة أن تعمااا  اااايا الااادين باااياًل عسااابملب الألالاااا  باااياًل  
نَووا ِئلَي وووئ  تعااملىل ل  الااة  ااوح  ايااه الماا ل: بأيااديألمل  ا اااأ  ااو  ني  ََأو َحيو 

يئنَوا َنعئ ال     َ  بئَأل ي نئنَوا َوَوح    والفااأ وساياة لاألااملة وحلفاو بايور َأتئ اص 
احليملة المايمة كممل يعملد َبيرهمل لن جديد  و د  ملء ني أن يالاألع  اوح 

عساابملب  ايااه الماا ل الفاااأ بيااد أل ع ااه البااد لذ مااملن لاان اعخااي بمل
والوسااملئ   وبااي  آخاااا لاامل ل نيو اااه ليماا حق انيااادد لاان ني  فملنيااادد ال 
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ي اااأتن لاهلمل ااادين انيمااارتزن، انيمااارتخ،  الااايين يأل  ااااون دون باااي  وال 
 ي يدون  ان اال   ملر  يًامل. 

حااااااااي بملعلاااااااة أن تعاااااااود إىل أصاااااااملل همل لوجهاااااااة لااااااااد يمل وأسااااااا ملية 
 فيهااامل رساااو  ني لذ مااامل ية ودا ياااة لاحاااق. ل غااا وة بااادر الااا   اااملد 

 دًدا لن انيهلملتا، ال ي يد  ان   ذتملئة و   ة  شاة  لهلملب  جيش فيه 
إىل ني ل إ ملبااة  ااني وإحلااملح  بااد ود ااملء  ألااف حمااملرب  فاا جل  ااني ني 

خااااري تعايااااف هااااي  اعلااااة  هاااا    ل ااااتا  ل كامااااملت صااااازنة وا ااااحة 
ألمل  اه   ولهم همل  ال  أخاج؟ لن أجاهامل  وغملياة ال ،ياري الايي زتاا؟

: لاااو هاكااا؟ هاااي  العالاااملبة وكمل ااا؟ فايماااة أ فاااات انيديألاااة مل يهلااا  
وأوحش؟ اعسواب وكمدت ال ااملرة  ومل يكان ام ماع ح املريمل وفاملت 
العملني، فاصة ح املرة و املباةأل مل يهلا  يلاأ ع اه يشاعا أن ألمل  اه أ  ام 

ال هووم ِت ك ووو  ىوووذه العصووابة لووون َعْووو    »وأهدافااه أكاا   فهلااامل : 
أدنااااامل بهلاااااملء انيماااااام، لشااااااونيمل بهلياااااملل حياااااملة العبودياااااة هااااام فك «األبض

 و يمللهم همل.
 اااان هاااي  انيثااا  رجاااملاًل و اااوا الاسااامللة  فكاااملن إ اااملز رساااو  ني 

اب عثألامل ني لأل ااج لان »واس و بوا الهل اية  ف اجاوا إىل الألاملس يهلولاون: 
 اااملء لااان  باااملدة العباااملد إىل  باااملدة رب العباااملد  ولااان جاااور اعدياااملن إىل 

  وكملن إ املزهم أن أدوا لهما هم  اان ال ماملل  ف االاوا « ل د  اإلس
اعلااة الاوليااة لاان  بااملدة انيماايي والالااايب  فاادخ  لااألهم َلاان  ااملء ني 
إىل اإلساا ل  وخاالااوا اعلااة الفملرسااية لاان  بااملدة الألااملر  وخاالااوا ااألااود 
 لن  بملدة البهلاأل أخاجوهم حهلًّمل لن جور اعديملن إىل  د  اإلس ل. 
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أال تيااااأس  فااااإن  - ااااد نياااامل   ايهاااامل لياااا  ال امااااةو -حاااااي بملعلااااة 
 « ألد ا  داد ال اماة تبادو تبمل اري الالابملح»صبحهمل  ايب  و د  ي : 

إن الاايي ييااأس  ألااد ال ااا لاان  ااون ني يفهلااد كاا   ملفااية ل ااياة وكاا  
 ممة رخية وك  رجملء ل الفاج  ويم بد باه ال ايق ويثهلا   اان صادر  

 بمللاجاااملء  وال سااابي  إىل الكاااابأل إ اااه ال سااابي  إىل اح مااامل  الاااب ء إال
الفاااااااج إال بملل وجااااااه إىل ني  وال ساااااابي  إىل االساااااا ع ء إال بملالساااااا عمل ة 

  فهو راصد ل ماا  ِئَت بََبَ  َلْئال مئر َصا ئ بملهلل  أمل يهل  ني    وج : 
اع اااداء وأ ماااملام حاااو يكثاااا لااااألهم الفماااملد  وحيألااااي يالاااب  ااااايهم 

إ اه اام بملنياصاملد بكا  لامل حتما   يابه سونيمل  ان رؤوساهم وأ ماملام. 
هااي  الكامااة لاان التمأ يألااة والو ااد  فايتمااان باامل  انياا لن وليااألم لاا ء 

 جفو ه  فملهلل هألملك بملنياصملد.
نَوا طو وَو َ أليم؟  ملد كمل ؟ تهلو :  َِ ك مئ   فأرسا  ني  ايهامل َمن  َأ

 الايي.
أمل تتَل ذتود حو  هلات الألمل ة و  ؟  ن ألاا رهامل  فأهاكهامل ني 

 مللاليحة.ب
أمل ي اااا  أباهاااة اع اااال حاااو  ااا ل  اااان هااادل الكعباااة وخااااج لااان 
الاااايمن لاااايلأ  وني شنهاااااه حااااو رتااااع خياااااه وفياااااه ورجاااااه حااااو  الباااااد 

 احلاال  فأرس  ني  ايه ولن لعه نيريًا أبملبي  فهل ن  ايهم.
أمل ي ااااأ فا ااون حااو اد اان الابوبيااة  وأن اع ااملر جتاااي لاان حت ااه  

لاان فو ااه ولاان حت ااه  ليكااون نياان  -نياامل ني،اان وتكاا - فأجااهاامل ني  ايااه
 خافه آية.
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َول وووووَ  اَّللَئ اَل ف   ئووووو   اَّلَل  فعااااا ل الياااااأس والألالاااااا  اااااملدل ال حممللاااااة  
يَعا َ   .ال مئ

ي رئي  وَت فا حيمل الألفوس بملعل   ول بع  اامة بمللعم  ايا الادين 
َواىئهئم  َواَّلَل   ْ وا ن وَب اَّللَئ بئَأ و   .  م تئمك ن وبئهئ َوَلو  ََّرئَه ال َكا ئر وتَ  لئي    ئ

ووَرا وورئ ي س  ووَرا   ِئَت َمووَع ال ع س  وورئ ي س  ولاان ي،اااب  مااٌا   َوونئَت َمووَع ال ع س 
يماين  فا تمان الألفوس بألالا الدين  وواجاب  ايهامل العما  لان دون 

 ااان خباااملب بااان  اسااا عامل  الثمااااةأل روى الب اااملري وأباااو داود والألماااملئ  
وهاو ل وساد با د    ألاه  امل :  اكو مل إىل رساو  ني اعرت ر   ني

طوو   »لااه ل ظاا  الكعبااة فهلاألاامل: أال تم ألالااا لألاامل  أال تااد و لألاامل  فهلاامل : 
َّات من طْ كم يؤ ذ الرج   يح ور لوو   األبض  يلعو   يهوان   
يَؤ  باملنشاب  يو ع ل   بأسوو  يلع وو نصو نين و شو  بأمشوا  

صووو ه  لووو  لووون  ينوووون وهللا موووا ي -احل يووو  موووا  وت حلموووو ولظموووو
ليوووتمن هللا ىوووذا األمووورن حووو  يسوووا الراَّوووٌ مووون صووونعاء ِى حضووور 

 .«موت ال فاف ِال هللا والذئٌ ل   غنمون ولكنكم َستعل وت
أل اه  اس دراك  ايب لي   الألني  «لكنكم َستعل وت» عم 

 أن الالااا  هاااو الوساااياة الع مااان والااا اد الألاااملفع اااام ل نياااايهلهم التويااا 
بيااد ني   هاا    الالااعب الشااملب الااو ا. أخاا هم أن الألالااا وهدايااة الألااملس

وا   ملرذنااااامل لااااايس لااااان التماااااوح وال لااااان ااماااااة العمللياااااة  بااااا  هاااااو لااااان 
االس عامل  اليي و ع؟ فيه اعلة ف ماكهمل اليأس و عادت  ان العما  
واس ماام؟ لاوا ااع. ولامل كااملن ااام إال أن شن اوا وال ي تاعااون إىل  اا ء 

الثماااة احلاااوة  وألاامل لاامل وراء يلااأ لاان  هاا    زت ااه  وهااي إال ر اان ني ور 
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وون  ال مكاا، والألالااا فااايس ااام لألااه إال بااي  الماابب  وور  ِئاَل مئ َوَمووا الَنص 
 .  لئن  ئ اَّللَئ 

إن البملنياا  ليألاا فش ويمااحا العيااون ويماارتهب الهلاااوب وسنياا  إىل 
الكثاااريين أ اااه غمللاااب ولااامل هاااو إال أن يواجاااه احلاااق اااااملدئ حاااو يألفثااام  

مللفهلمل ة ويألكمش كمللهلألفي ويألتفام كشاعاة ااشايم  وإيا احلاق راجاي ك
 الوزن  ملب؟ الهلوا د  ميق انيور  فو ع حيألاي احلق واس هلا و ب؟.

إن الاااألفس حااا، تمااا عان فيهااامل حهليهلاااة اإلشناااملن تمااا عا   اااان  اااوة 
اعرض وتم ه، ب ام الت،ملة  وتأل الا فيهمل العهليدة  ان احليملة وحت هلا 

 جوار ا اود انيهليم. الفألملء ال ائ  إىل
إ ااامل ال تهلاااف ل ماااأ : لااامل الاااثمن  ولااامليا سااا أخي أو تااادجل  ولااامليا 
سااا اهلن لااان صاااعملب وت اااحيملتأل عن اعفاااق انيشااااب الو ااا ء ألمللهااامل 
هألملك  فه  ال تأل ا إىل   ء دو ه ل التايق  كممل حال  لان أ الاملر 
رسااااو  ني ل بيعااااة العهلبااااة نياااامل  افااااوا الااااثمن اساااا عاوا بملإلشنااااملن الاااايي ال 

   ا جل وال يفا جل كماامل أ اه ال سن اع وال سنألااع  اإلشناملن الايي يتمااان إىل ي
 الألهملية فري ملهمل ويم يهلن لن الاجعة إىل ني فيتمان. 

إن أخوف لمل خناملف  اان أ فماألمل أن تثهلاهامل  هلااة اعرض ولتامللع 
اعرض وتالاااورات اعرض   هلااااة ا اااوف  اااان احلياااملة وانيااامل  والايائاااي  

هلاار   هلاااة الاايات واعجاا  ا اادود واااادف  هلاااة الد ااة والااحااة واالساا 
الهلايب   هلاة الاحم والدل والشااب. ل  خا مل بك  أ هلملامل  ن المري ل 

ووو ئيَونَوه م  الاكاااب الماااملئا ل حهلياااق لو اااود ني  َوالَوووذئيَن َجاَىووو  وا  ئينَوووا لَنَوه 
 .س ْو َ َنا
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إن الو اااااد بمللألالاااااا وال مكااااا، ساااااألة لااااان ساااااألن ني الكو ياااااة  ساااااألة 
كماااامل دت اااان الكواكااااب والألاااااول ل دورهتاااامل انيأل  مااااة  ولكألهاااامل لمل ااااية  

لاهو ة ب هلديا ني زنهلهلهمل كياف يشاملء وحا، يشاملء  ولهلاد تبتام آ ملرهامل 
ال ااملهاة ولكألهاامل ال خت اااف أبااًدا  و ااد ياادركهمل البشااا و ااد ال ياادركو مل  
ولكألاااه الو اااد الااايي ال ي  ااااف  سُناااا  انألاااد وت اااااد اعلاااة ف كاااون 

ُو ااع؟ لاان  وائااق و مللاا؟ لاان  اا ياا   ولهماامل  غمللبااة لألالااورة  لهماامل
إال لعااملرك  هاا    رصااد ااامل البملنياا  لاان  ااوى احلديااد و ااوى الد مليااة  وإن

خت ااف   ملئاهاامل مث تأل هاا  إىل الو ااد الاايي و ااد  ني والاايي ال سناااف  
نَووا ولااو  مللاا؟ كاا   ااوى اعرض ل نيايهلااه  َ  ََّ ئَمتو نَووا لئعئَْا ئ َوَلَقوو   َسووَْوَق

 .  ِئنَوه م  ََل م  ال َمن ص وب وَت   َوِئَت ج ن َ نَا ََل م  ال َغالئْ وتَ ال م ر َس ئنَي   
وَأن سااألة الألالااا ال ت  اااف لااو اساا وف؟ الشاااوط لاان االساا هلمللة 

ِئت  ََون ص وووور وا اَّلَلَ يَون ص وووور َّ م   اااان لاااأله  ني بتمل ااااة ألاااا  واتبااااملجل رساااوله 
َ  َأط ووووَ اَمك م   يااااة وا ااااحة ل  ولااااه   وجااااملءت  والاااا  الألالااااا جاَويو َ ْ ئوووو

ْ ت وا َوا  َّ وور وا اَّلَلَ ََّ ئوواَا تعاامليل:  يَووا أَيوكَهووا الَووذئيَن َوَمن وووا ِئَ ا َلقئيووت م   ئَْووَة  َووااو 
 ٌَ َى َشوو  وا َوََووذ  َلَعَ ك ووم  َو    ئح وووَت   َوَأائيع وووا اَّلَلَ َوَبس وووَلو  َواَل ََونَوواَزل وا  َوتَو  

وووونئ وا ِئَت اَّللََ  ووووم  َواص    ولاااان المااااألة الابمل يااااة لداولااااة َمووووَع الَصووووابئرئينَ  بئحي ك 
اعياااملل بااا، الألاااملس لااان الشااادة إىل الاخاااملء ولااان الاخاااملء إىل الشااادة ولااان 

وك م  طَوور     َوَقو   َموَد الألالا إىل اا شنة ولن اا شنة إىل الألالا   ِئت  َ  َسس 
 َ َا بَوني  َيَام  ن َ اوئَل  َم طَور    مئ و   و  َوَئ  َ  األ  الَناسئ َولئيَوع َ َم اَّلَل  الَوذئيَن َوَمن ووا  ال َقو 

ٌك الظَالئمئنيَ  ِ َهَ اَء َواَّلَل  اَل حي ئ َذ مئن ك م   َئ  .  َويَوَت
إن لعافة الماألن ال تفهام حاق الفهام إال ةعافاة ني وتوحياد   فإ اه 
سابحمل ه ال ياياد بعباملد  إال ا اري والازتااة  ولاو تماا  اع اداء ل و اا؟ 
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ا اااري وال مكااا،أل ويلاااأ أن انيااا لأل،  هااا     باااة هااايا ال ماااا لااامل فاااإن  مل
 ألدلمل ي ما   ايهم أ داؤهم ويألمللو م بملعيى يدركون لان وا اع  ولاه 

ر  َلك م  تعمليل:  َرا َلك م  َب   ى َو َ يو  َِ أن لامل أصاملهم إدنامل هاو  اَل ََت َسْ وه  
لن خاا  بي وهم فيكون ا ري ل تما  اع داء هو ت،يري لمل بمللألفوس 

وإحداث ال وبة واالس ،فملر  وتاك لامل أوجاب حااو  انيالايبة وهايا خاري 
ل حاااد ياتاااه  مل يكااان لي هاااا لاااو اسااا ما الألالاااا وال مكااا، لاااع وجاااود 
انيعملصاا  و ااعف اإلشنااملن  وهاايا هااو لعاا  المااألة الثملب ااة الاا  ال ت ،ااري: 

 َم َحَ  يو َغا ئ وا َما بئ هئم  ِئَت اَّلَلَ اَل يو َغا ئ  َما بئَقو   .  أَنو   سئ
إن لن أكا  أسابملب الألالاا: إحماملن ال ان باملهلل  ا  وجا   والثهلاة 
ل حكم ه ورزت اه  وأ اه  ملصااهم ال حممللاة  وهايا بادور  يبا  اعلا  ل 
الألفااوس ويباا  اعلاا  ل اعلااة بااأن انيماا هلب  ااايا الاادين لهماامل تمااا  

وو ئ ِئنَوه ووم  َيكئيوو  وَت ََّي ووَ ا   َوَأَّئ أ ااداؤ   ايااه وكااملدوا لااه:  يوو   ََّي ووَ ا   َ َمه ئ
 .  ال َكا ئرئيَن َأم هئ  ه م  ب َوي َ ا

أال وإن لاااان أساااابملب الألالااااا: إدراك أن العمل بااااة لام هلاااا، بكاااا  لاااامل 
تعأليااه لاان لعاا  و ااعور  فااإن و ااد ني ال ي  اااف  وكام ااه ال ت بااد   

عن بألياااة »وإن تاااأخا وأبتاااأ فاحكماااة يعامهااامل ني  فهلاااد ي اااأخا الألالاااا 
مل تأل ااا  بعاااد ومل يااا م دتمللهااامل  فااااو  مللااا؟ الألالاااا حيألااااي  اعلاااة اني لألاااة

 لفهلدته و يًكمل. 
و اد ي اأخا الألالاا حاو تباي  اعلااة اني لألاة آخاا لامل ل نيو هامل لاان 

  وة وآخا لمل دتاكه لن رصيد. 
 و د ي أخا الألالا حو جتاب اعلة اني لألة آخا  واهمل. 
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وت ااأمل و ااد ي ااأخا الألالااا ل  يااد اعلااة لاان صااا همل بااملهلل وهاا  تعااملين 
 وتبي .

 و د ي أخا الألالاأل عن اعلة مل ت ااد بعد ل كفملحهمل وبيامل.
و اااد ي اااأخاأل عن البملنيااا  الااايي حتملرباااه اعلاااة اني لألاااة مل يألكشاااف 
 زيفه لاألملس دتملًلمل  و د يأل دجل به البع  لعدل إدراكهم ل يفه وفمملد .

و د ي أخا الألالا عن البياة ال تالاي بعد السا هلبمل  احلاق وا اري  
 او ا  الات حيألاي لاهلي؟ انيعملر ة.ف

لن أج  هيا كاه ولن أج  غري  ممامل يعاماه ني  اد ي اأخا الألالاا  
ف   ااامل ف ال  اااحيملت واكالل لاااع دفاااملجل ني  ااان الااايين آلألاااوا وحتهلياااق 

 . «الألالا ام ل الألهملية
... اائ ووووة موووون أموووو  ل وووو  احلووووف » إ ااااه ال تاااا ا  كماااامل  اااامل  
تملئفاااة جت ماااع فيهااامل أسااابملب الألالاااا وهاااي  ال «نيووواىرين ِى يووووم القياموووة

انيعألوياااة وانيملدياااة  الااا  خاهلهااامل ني لااان  اااام صاااحيي وسااااوك لمااا هليم  
 وأخي بملنيهلدلملت ال  جعاهمل ني وسياة لوصاة إىل   ملئاهمل انياجوة. 

أال وإن ا شااية  ااان اعلااة أال تاا دي دورهاامل انياجااو لألهاامل وإال كااملن 
ووَتْ  ئ   اااا ك  ا َيس  َ اَل َيك ون وووا َأم  َوواَلك م   َوِئت  ََوتَوَولَووو  وورَّ م     َمووا َغيو   اامل   طَوو 

نعومن » ايه الال ة والم ل ح، ُسا : أ اأ وفيألمل الالملحلون   امل : 
و ااااان هاااايا ف بااااد لحلااااة لاااان إشنااااملن حهليهلاااا  يُااااايب  «ِ ا َّ وووور ا ْوووو 

 َوَ  الألفوس  ان  دل ا وف لن أحد لهممل كاملن إال الواحاد الهلهاملر 
مئنئنيَ ََتَا  وى م  وَ   .َ ا  وتئ ِئت  َّ ن ت م  م ؤ 
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وَن لهلد حتدى المحاة فا ون بملإلشناملن  ائَرَك َل َو  َموا َجاَءنَوا مئ َلن  نو وؤ 
َيَووواَ   ووو  َىوووذئهئ احل  ََ طَووواَض ِئَاَوووا ََوق ضئ ال َْوي ئنَووواتئ َوالوووذ  َ َ َرنَوووا  َووواط  ئ َموووا أَن ووو

نو َيا َ  بئووووَرب ئك م  ِين َوَمن وووو. وهاااايا اإلشنااااملن صاااااح لاااا لن آ  يملساااا،: الوووو ك
ََ طئ   أين همل ل مسع الد يمل فهل او   َاْس َع وتئ  ََنَة طَاَ  يَا لَي  يَ  ا     ئ اْل 

مئ  يَوع َ م وتَ   .طَوو 
ه م  ِئاَل وكيلأ اس عان بملإلشنملن أصحملب اعخدود  ونو  َوَموا نَوَقم ووا مئ

َمئي ئ  مئن وا بئاَّللَئ ال َعيئييئ احل   .  َأت  يو ؤ 
تدركاااه اعلاااة كااايلأ: فهااام حهليهلاااة ال وكااا  وأ اااه لااان وممااامل رناااب أن 

مئ ِئت  َّ ن ت م  َوَمن وت م  بئواَّللَئ  َوَعَ ي ووئ ََووَََّ  ووا ِئت   اإلشنملن احلق  َوطَاَ  م وَس  يَا طَوو 
 .َّ ن ت م  م س  ئمئنيَ 

لاان أجااب أن يكااون أ ااوى الألااملس فاي وكاا   ااان »جااملء ل اع ااا: 
اايكن ةامل ل ياد ني أو اق ةامل ل ني  ولن أحب أن يكون أغ  الألملس ف

 . «يديه  ولن أحب أن يكون أكال الألملس فاي قِّ ني
ولاان أساابملب الألالااا: تفااوي  اعلااور إىل ني بعااد بااي  اعساابملب 
انيمكألااة  اااً مل  ولاان فااّوض ألااا  إىل ني و اامل  وهاادا   ا  ااا إىل تفااوي  

وووم  َ َسوووَتذ َّ ر وَت َموووا لااا لن آ  فا اااون و  ملئااااه وهاااو الهلملئااا :  َأط وووو   َلك 
ووووا  بئال عئَْووووا ئ    َوَوطَوووواه  اَّلَل  َسووووي ئَْاتئ َمووووا  وووور  ِئَى اَّللَئ ِئَت اَّلَلَ َبصئ َوأ  َوووووو ئض  َأم 

َت س وء  ال َعَذا ئ  َِ بئَآ ئ  ئر َلو   .  َمَكر وا َوَحا
َحوَ  يَوق ووَ  الَرس وو   َوالَوذئيَن ... ولن يلاأ: الالا   اان اعيى: 

ٌ   َوَمن وووووا َمَعووووو   ووووَر اَّللَئ َطرئيوووو وووور  اَّللَئ َأاَل ِئَت َنص    إن الالاااا   ااااان َمووووَ  َنص 
ال ااء والشكا  ان الماااء فاوب لامل فياه لان تهلوياة لاما لن فهاو يهلتاع 
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للَْووووا ألموووور » ألااااه كاااا     ااااة بعتااااملء الااااد يمل وال ي  اااااا لاااان الااااب ء 
املووؤمنن ِت أمووره َّ ووو  ووا ِت أصووابتو سووراء ِووكر  كووات  وواَا لووون 

ابتو  وووراء صووون  كوووات  ووواَا لوووون ولووويد  لووو  ألحووو  ِال وِت أصووو
 وهلل در الهلملئ  حي   مل  نيمل  مل ؟ به المب  مث ا فاج؟:  «ل مؤمن

 ولااااااااب  ملزلاااااااة ي ااااااايق هااااااامل الفاااااااو
 
 

 يرً اااااااامل و ألااااااااد ني لألهاااااااامل اني اااااااااج 
  مل ؟ فاممل اسا حكم؟ حاهلملهتامل  

 
 فاجاااااا؟ وكألاااااا؟ أظألهاااااامل ال تفاااااااج 

ء فهاااو أل ااان سااا ح ولااان اعسااابملب ل اسااا ا ب الألالاااا الاااد مل 
ٌ  فانياا؟ فيااه اعلااة  وني يهلااو :  َوِئَ ا َسووأََلَ  لئَْووا   َلووإ ئ  َوونين َطرئيوو

ن ووووووا مئ يْ وا   َول يو ؤ  وووووَتلئ ٌ  َ ل وووووَوَ  الوووووَ اائ ِئَ ا َ َلووووواتئ  َو  َيس  يووووو وووووم   أ جئ و َلَعَ ه 
وو  وتَ   ِ   وني تعااملىل هااو انيااد و  ألااد الشاادائد وانياجااو  ألااد الألااواز  يَور 

 َو   السكووءَ َأم شئ وَ َر ِئَ ا َ َلواه  َوَيك  ٌ  ال م ض  ور  َحا ئظَوا . فهاو ن  ُي ئيو َ يو 
ووَو َأب َحووم  الووَرامحئئنيَ  . إن ال ااعيف يهلااوى إيا اح ماان بااملهلل وركاان إليااه  َوى 

ام همل إىل ص ة ل جاوف فمللد ملء الد ملء فملعلة أحوج لمل تكون ل ظ
ورفعاة ياد إىل المامملء باأن   حا ل و ؟ ال ألا   اإلاا ل سَ  الاي   وأ ة

 يألالا ني اإلس ل وانيمام،. 
 باملدة ولاأله  حياملة  أل ان اعلة أن تااجع  فمهمل ل     همل باهمل

  وون ووَو مئ َهووا طو   ووت م  ِين َىووَذا ط وو   ى  َ يو  ْ ت م  مئ و  وويَْة  طَوو   َأَصوو َأَوَلَمووا َأَصووابَوت ك م  م صئ
ك م    .لئن  ئ أَنو   سئ

اب با، أهاهامل فبكان ه: نيامل ف حا؟  ا ص فُايهلو  ابن جبري  ان أبيا
فاأي؟ أبمل الدرداء صملحب رساو  ني   فبكن بع هم إىل بع   أهاهمل

فهلا؟: يمل أبمل الدرداء  لمل يبكياأ ل ياول أ ا  ني    جمللًممل وحد  يبك
لمل أهون ا اق  اان ني  ا   !فيه اإلس ل وأهاه  فهلمل : وزنأ يمل جبري



 ٜٔ ولو يشاء هللا النتصر منهم

تاكاوا ألاا ألة  ملهاة ظملهاة اام انيااأ   وج  إيا أ مل وا ألا   بيألممل هم
ي اااااحأ   . إن انيااااا لن ال يهاااااملب وال سناااااملفني فالاااااملروا إىل لااااامل تااااااى

 لاموت إن أتمل  ويبكن إيا  أى  أله االس شهملد. 
  ان  ألملية رهم ي وكاون  وناني لأل

 ال خوف يف  هم وال هم ل احلوادث زن  ون 
 لو لا أ عفهم  ان فا ون زن   الاؤوسمل 

 اإلفالملح هملرو مل ول اإلشنملن لوسن عراك ل
 اني لن الو ملب تعالمه لن ااو  المكيألة

 اب وهو ل ظ  المفيألة،وا ملئف اايملب ي
  فماامل  مااة والماايف هلل تعااملىلولاان أساابملب الألالااا: جتاااد الكامااة واا

اياق وتاايي ةامل كملن هلل يبهلن ولن أخا  هلل همل ؟ ل  فمه  وائاق الت
 . يالملب ل ني تعملىل

ني ةاامل صاااي بااه  ينمل: ال ياا ا  صاا ح آخااا اعلااة ممكألًاامل بااإوخ ملًلاا
أوامل  فاديألمل رصيد الفتاة وال اابة  ولديألمل التموح الكبري إل ملدة الع ة 

مئنئنيَ م مع انيمام،  َئ ال عئَي   َولئَرس ولئوئ َولئ  م ؤ   .  َوَّللئ
 واحلاااااااااق لألالااااااااااور ومماااااااااا حن فاااااااااا  

 
 ساااااااااألة الاااااااااازتن يتعااااااااااب فهاااااااااي 

 أواًل وآخاااااًا  وصااااان ني وسااااام  ااااان  بيألاااامل حممااااد آلااااه واحلمااااد هلل 
 وصحبه وسام. 
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