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 اسم الكتاب :شوجتي املصووت 
 املؤلف : أمحد خالـــد 

  5102سىت الىشس :

 ـــــــــــــــــــــــ
 حقوق الىشس  حمفوظت للمؤلف ، وال جيوش 

 إعادة وشس هـر ا الكتاب ، أو مقتطفاث مىه 
 أو االقتباس دون ذكس املصدز ، إال مبوافقت كتابيت 

 مه املؤلف ، ومَه خيالف ذلك 
 للمساءلت القاووويت ...  يعسض وفسه

 ـــــــــــــــــــــــ
 كاتبللتواصل مع ال

************************************************* 

https://www.facebook.com/Ahmed.Khaled33319 
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 اإلهداء  
 

 
 

 سوجيت ألنها ربت تلك الشوجة الصاحلة أم إلي

 أمي الغالية اليت ظفزت بها يداى ، فشكزًا لِك يا

 

 -عش وجل  -حفظها اهلل  وأم بهاتي إلي سوجيت الغالية

 فأصعدها وأصعدني يارب العاملني 

 رية صاحلة تضبحك وتثين عليكذوأرسقها ب

 

 

 

       

  أمحد خالد
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 مقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 اؿُز هلل ٚايق٠٬ ٚايغ٬ّ ع٢ً صعٍٛ اهلل ٚفشب٘ , ٚبعز :     

نتبت٘ بكًيب ٚعكًٞ , نٌ عطٕض ؾٝ٘ , أصرت إٔ أخرب ب٘ طٚديت ٖشا ٞ نتاب 

ٚسبٝبيت َا أصٜزٙ َٓٗا , سيت ٜقري بٝتٓا ققضّا ْٓعِ ؾٝ٘ ن٬ْا بطٝب ايعٝؿ 

, ْٚٴعًٝ٘ بأعُز٠ ايزٜٔ ٚايتكٟٛ , ؾٝا َقْٛيت نتبت يوٹ ٖشا ايهتاب بهٌ َا 

ارٟ ; ٭خربىٹ بني رؾتٝ٘ َٔ عطٕٛص ٚنًُاتٺ ق١ًًٝٺ َكاص١ّْ مبا جيٍٛ راخٌ ؾ٪

 بهٌ َا ؽًٝت٘ َع ْؿغٞ ٚأفزقا٥ٞ يف َضاٖكيت ٚسيت بعز تًو املضاٖك١ إيٞ 
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ٞٻ ٚأٜا َٞ , َا ٖٛ أعُل , إيٞ سيو ايطضٜل ايطٌٜٛ  ايشٟ أعٗضْٞ , طٛاٍ يٝاي

  طٌٜٛ بطٍٛ ٖشا ايزٖض ايشٟ ٫ ٜعًِ ْٗاٜت٘ إ٫ اهلل  ؾٝاي٘ َٔ أصم

َٛمٛع يطاملا ؽػٌ سٝاتٞ , تتغا٥ًني اٯٕ َا ٖٛ ٖشا    -عظٚدٌ -

 املٛمٛع؟ 

ٚبهٌ بغاط١ , ٖشا املٛمٛع ٖٛ أْتٹ , ٚعأعتطضر َعوٹ يف فؿشات 

 ٖشا ايهتاب يتؿُٗٞ ققزٟ , ٚنٝـ نٓتٹ ت٪صقٝٓين , سيت قبٌ إٔ أيكاىٹ

 ؾتُتعٞ بتقؿض قًب طٚدوٹ املؿتٛح أَاَوٹ اٯٕ 

 ... ؼٝاتٞ  ٞٚتكبً 

 
 

أمحد خالد  
 

 

 

***** 
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 ِكــــــــــــن يديــــــيــب    
 

 

 

ٖا أْا ايّٝٛ أنتب إيٝوٹ ٚبزاخًٞ ؽعٛص مل خيطض عًٞ قًيب َٔ قبٌ , إْ٘ 

 ايؿرت٠ اييت قايٛا عٓٗا َضاٖك١ ...ْنٛز ايؿهض َٔ بعز تًو 

نٌ ا٭ؽدال ايشٜٔ قققت عًِٝٗ َا بزاخًٞ ناْٛا ٜضرٕٚ بؾ٧ٕ ٚاسزٺ 

إْٗا املضاٖك١ ٜابين َا ٖٞ إ٫ عٓٛات سيت تعكٌ ٚؽتؿٞ تًو اهلٛادػ َٔ 

 قًبو .

 يهٔ أٟ ٖٛادػ تًو اييت ناْٛا حيزثْٛين عٓٗا !!

يف َا خيك اؿٝا٠ ايظٚد١ٝ ٌٖ رصعٓا أْا ٚأْتٹ إٔ ايضَٚاْغ١ٝ ٚايتؿهري 

ٚنٝـ ٖٛ ايؾضٜو ايشٟ عٝؾاصنين أصدا٤ سيو ايبٝت ٖٞ ٖٛادػ 

 !!! 
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ايػضب ٚايؾضم ؾٝٗا نٌ  ٢ٌٖ أخربْا عًِ ايٓؿػ ٚنٌ ايزصاعات اييت أؾٓ

 تًو ايغٓٛات إٔ ايضَٚاْغ١ٝ ٚاملضاٖك١ تٴزعٞ عٓزِٖ ٖٛادػ ؟؟!

ن٬ ٫ أظٔ إٔ َا ٜؾػًين ٜٚؾػٌ تؿهريٟ سيت ؾ٢ أٜاّ داَعيت ٖٛادػ 

أتزصٜٔ ٜا فػريتٞ يٛ أْٗا ٖٛادػ , َا تضنت َارتٞ ايزصاع١ٝ ٚاييت 

   .  إختباصٖا غزّا أنتب يوٹ ٖشا ايه٬ّ اٯٕ 

٫ أصٜز اٱطاي١ عًٝوٹ يف تًو ايكن١ٝ ؾهٌ َا يف ا٭َض أْٞ أنضٙ قٍٛ دٌٝ 

 , إٔ ايضَٚاْغ١ٝ تٴزعٞ َضاٖك١ . ا٭با٤ نُا أمسِٝٗ

ٚريًٝٞ عًٞ سيو إٔ ٖٓايو َٔ ايضَٚاْغ١ٝ َا مل متت َع إْتٗا٤ املضاٖك١ 

     أ٩نز يوٹ سيو اْعض٣ إيٞ أبٝوٹ ٚأَوٹ

 "ٌٖ َاتت بُٝٓٗا ايضَٚاْغ١ٝ ؟!!!!"     

 أْتٹ اٯٕ تغا٥ًني ْؿغوٹ , َا ع٬ق١ عٓٛاْٞ ايشٟ اخرتت٘ يشيو املٛمٛع 

 ( ٖٚشا ايه٬ّ ايشٟ أخربىٹ ب٘ عٔ تًو املضاٖك١ ؟!زٜوٹ بني ٜ) 
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 أعتشص ؾكبٌ ايزخٍٛ يف فًب املٛمٛع عًٝوٹ إٔ تعضيف 

( ٭ْٞ أصٜز إٔ أخربىٹ َٔ دٌٝ ا٭با٤إٔ تًو قنٝيت َع اؾٌٝ ايشٟ ٜهربْا )

بزا١ٜ ا٭َض أْٞ قز ٚمعت سزّا َع ٖ٪٤٫ , ٚأْٞ ئ أتػري بعز ايظٚاز نُا 

سز قٛهلِ , إٔ نٌ ايضداٍ ٜتػريٕٚ بعز ايظٚاز , ٫ٚ ٜبكٞ  ٢ٜكٛيٕٛ , ؾعً

   ايٛمع نُا نإ , ٚنجري َٔ

 ايٓغا٤ ؽؾٞ َٔ ٖشا ا٭َض إ٫ أْٞ أعزىٹ ٚعز صدٌٕ أْٞ مل ٚئ   

أتػري أبزّا , ٚعأظٌ عًٞ ٖشا املٛقـ إيٞ إٔ تؿاصم صٚسٞ دغزٟ , 

  .ٚأقغِ إٔ ّٜٛ ٚؾاتٞ عأدعًوٹ تكٛيني أْٞ ٚعزت ثِ أٚؾٝت 

( ؾهٌ َا يف ا٭َض أْٞ أعضض عًٝوٹ بني ٜزٜوٹ أَا عٔ َٛمٛع ٖشا ايعٓٛإ ) 

نٌ َا قز ؼتادٝٓ٘ سيت تعضؾني عين نٌ ؽ٧ٕ ئ أتضى َا قز جيعًوٹ تتغا٥ًني 

 , ٚأقغِ إٔ أخاطبوٹ بهٌ فزم ٚأ٫ أنشب أبزّا يف أ٣ مج١ًٺ أقٛهلا , سيت 
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اب َؿتٛح بني ٜزٜوٹ , تتقؿشٝٓ٘ ٚيٛ نًؿتين تًو اؾ١ًُ ) سٝاتٞ ( , ؾٗا أْا نت

نُا ؽ٦تٹ , ٚيوٹ اؿل يف ايتعًٝل عًٞ نٌ مج١ًٺ إٕ ؽ٦تٹ , أْتٹ ٚسزىٹ ٫ٚ 

 أسز عٛاىٹ , ؾُا أيؿت ٖشا ايهتاب إ٫ يوٹ ٜا فػريتٞ . 

غِ يوٹ ٖشا ايهتاب يف ؽهٌ َٛمٛعات , أطعِ أْٗا عتجري عكًوٹ ٚعأٓق

    -عظ ٚدٌ  -ٚػعًوٹ ؼبٝٓين سبّا خايقّا هلل 

ضٖوٹ يف َعؾض ايضداٍ أٟ ؽدٕك يف تًو ايزْٝا ٜٴٖه  إيٞ قٍٛ  ٚئ تًتؿتني

 ؾًٝػ نٌ ايضداٍ عٛا٤ , ؾِٗ يف إخت٬ف , ؽأِْٗ ؽإٔ نٌ ايٓغا٤ .

 ٚآخض َا أصٜز قٛي٘ قبٌ ايؾضٚع َعوٹ يف أصدا٤ ٖشا ايهتاب 

ٖٚٛ تٜٓٛ٘ بغٝط : يٝغت سٝاتٓا َب١ٝٓ عًٞ ٖشا ايهتاب , ؾُا ٖٛ إ٫ 

َقػض٠ ؾكط مما جيٍٛ بزاخًٞ َٔ املؾاعض ػاٖوٹ , ؾشت٢ يٛ  فٛص٠

 ٚدزتٞ إٔ قٛيٞ صَٚاْغٞ ٚأْوٹ ظٓٓيت أْ٘ فضر ن٬ّ َعغٍٛ ...
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َا ٖٛ إ٫ قًٌٝ مما  َعغ٫ّٛ ّاؾكز ظٓٓيت بٞ ظٔ ايغ٤ٛ , ٭ٕ َا تعٓٝٓ٘ ن٬َ

أععٞ يتشكٝك٘ َعوٹ يف عؿ طٚدٝتٓا , ٚايؾ٧ ايٛسٝز ايشٟ عٝجبت يوٹ 

سٝاتٓا ايظٚد١ٝ ْؿغٗا ؾًٝػ يٞ أ٣ ريٌٝ عًٞ فزم قٛيٞ  ٛفزم قٛيٞ ٖ

 ( .ععارتوٹ إ٫ أؾعايٞ َعوٹ , ؾ٬ أصدٛ ؽ٦ّٝا َٔ تًو ايزْٝا إ٫ ) 

 

***** 
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 ×عندما تكلم القلب ×

 

 س /هل ميكن للقلب أن يتكلم ؟!!

إٔ ٜتهًِ ٜٚكٍٛ ٜٚؾزٚ مبا ٫ ٜغتطٝع ايًغإ ايتهًِ ب٘ إٕ دـ / ْعِ ميهٓ٘  

ايكًب ٜتشزخ ٚسزٜج٘ املؾاعض , ؾهِ َٔ صدٌٕ بزاخً٘ ايضَٚاْغ١ٝ , 

يهٓ٘ راؾٓٗا , ْعِ ٖٛ قاتٌ يتًو املؾاعض , قاتٌ يشيو ايه٬ّ ايشٟ ٜضٜز قًب٘ 

 إٔ ٜتشزخ ب٘ , ؾايضَٚاْغ١ٝ يف ْعضٙ معـ ٚإْهغاص ٜايو َٔ َضٜض

أ٭ٕ بعض املضمٞ أَجايو قايٛا إٔ ايضَٚاْغ١ٝ معـ ٚإْهغاص ٜا ٖشا  

 إٜاٖا ؟!  -عظ ٚدٌ  -أَاّ ا٭ْجٞ , تكتٌ تًو اهلز١ٜ اييت أٖزاى اهلل 
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ا٭ْجٞ   أَاّ ٖٚا أْا أقٛهلا يوٹ ٜا طٚديت , سيت ٚإٕ ناْت معؿّا ٚإْهغاصّا 

 ؾُا أمجً٘ َٔ معـ أَاّ َٳٔ أعؾكٗا يف اؿ٬ٍ 

اْغٝيت , ٚأقٍٛ قٛهلِ ايغاسز يكز تظٚدت ٚأْتٗٞ أٜعكٌ إٔ أنتِ صَٚ

  ؟ا٭َض

بعز إٔ أتظٚدوٹ , عأظٌ أنتب يوٹ ا٭ؽعاص  ٢ن٬ ٫ أص٣ سيو , ؾشت

 بهٌ َا طاب َٔ َعغٍٛ ايه٬ّ ٚمجًٝ٘  ٚأغاطيوٹ 

ؾًٝػ يٞ يف تًو ايزْٝا أغًٞ َٓوٹ ٜا طٚديت اؿبٝب١ , ٫ٚ أدز سضدّا يف إٔ 

   يف عاعات عًُٞ أناتبوٹ نًُا أؽتام إيٝوٹ 

 ملا ٫ ؟؟ أيغتٹ أْتٹ اؾظ٤ اؾٌُٝ يف سٝاتٞ ؟؟! 

ٚيشيو عٝعٌ ٜتشزخ َعوٹ ايكًبٴ , ٜٚكٍٛ مما أٖٚب٘ اهلل َٔ َعغٍٛ ايه٬ّ 

 يف سكوٹ .
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أَا عٔ أٍٚ َض٠ٺ تهًِ ؾٝٗا ايكًب َعوٹ , ؾًكز ناْت سُٝٓا تطضقت إيٞ 

َٳٔ أصاِٖ أْا ؾهض٠ ; ٖٚٞ نٝـ أدعٌ سٝاتٞ ايظٚد١ٝ ؽتًـ عٔ نٌ 

ٚأْتٹ , َٚٔ ٖٓا بزأت أنتب إيٝوٹ تًو ايهًُات سيت قبٌ إٔ أصاىٹ , 

يتعًُٞ أْٞ مل أنٔ َٴعضبزّا نُا عتعٓني , بٌ نٓت َؾػ٫ّٛ بوٹ , ٚبأٟ ٚع١ًٝٺ 

 ميهٓين إٔ أدعٌ سٝاتٓا ايظٚد١ٝ سات َشام خال .

 

***** 
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 ×مجلة البد منها ×

 

قنٝت نجريّا َٔ ا٭ٜاّ أؾهض يف مج١ًٺ قايٖٛا ٚنضصٖٚا ٦َات املضات أَاَٞ , 

 .سيت ٚإٕ أختًـ ا٭ؽدال إ٫ إٔ ايكٍٛ ٚاسز ٫ ٜتػري 

 َٚنُٕٛ قٛهلِ ...

 "إٔ اؿٝا٠ يٝغت نًٗا ؾضح , َُٗا بًؼ َكزاص سيب يوٹ " 

ا ٚنٓت أؾهض ؾٝٗا َضاصّا ٚتهضاصّا , نٝـ يٞ إٔ أنٕٛ َٴشبّا هلا نٌ ٖش

 اؿب َٚع سيو ٫بز إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو سظٕ ٚؽذاص !

إ٫ أْين بعز تؿهريٟ تٛفًت إيٞ إٔ ن٬َِٗ فٛاب , ٚأْ٘ َُٗا بًؼ َكزاص 

سيب يوٹ ٫بز ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓايو بعض اؿظٕ ٚايؾذاص يهٔ ٫تكًكٞ ؾٗشا 
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ايؾذاص إمنا ٖٛ ؽذاص مجٌٝ , سيت ٜٛيز َؾاعض اؿب ٚجيزرٖا سيت 

, سيت ٚإٕ سزخ ٖشا ايؾذاص نُا قايٛا ؾًٔ ْغُض ٫تشبٌ ) ٚصٚر سبٓا ( 

   بهجض٠ أٜاَ٘ , ؾ٬ أقزص عًٞ ص٩ٜانٞ سظ١ٜٓ .

    ٚهلشا نإ عٓٛاْٞ ٚمجًيت اييت ٫بز َٓٗا ٖٞ

, ؾضمبا تعرتٜ٘ بعض  ٚصٚرّانً٘ ععارتٓا ايظٚد١ٝ " ٫ًٜظّ إٔ ٜهٕٛ طضٜل 

 ا٭ؽٛاى ... " .

ٚفزقٝين ٫ أصٜز تًو اؿري٠ اييت عًٞ ٚدٗو , ؾأْا أعًِ َا جيٍٛ غاطضىٹ 

 اٯٕ ٚأْتٹ تكضأٜٔ , أعًِ أْوٹ تكٛيني 

 ٚأؽٛاى !!! ( ععار٠) 
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 نٝـ يٮؽٛاى إٔ ػتُع َع ايغعار٠ ؟!

ؾٗا أْا عأخربىٹ مبا أققزٙ يهٔ أصدٛىٹ ٫ تكٛيٞ عين ؾًٝغٛؾّا ؾًغت 

 عكضاطّا ٫ٚ سيت أصعطٛ .

 نجريٷ َٔ ايٓاؼ ٜعٔ إٔ طضٜل ايغعار٠ طضٜل ٚاعع َؿضٚـ

   بايٛصٚر , ؾإسا َا ٚقع ب٘ َؾه١ً أٚ ب٤٬ يف طضٜك٘ ٖشا 

ظٔ فاسبٓا أْ٘ قز مٌ ايطضٜل .. بٌ قز ٜعٔ أْ٘ عاص َٓش بزا١ٜ ا٭َض 

يف ايطضٜل اـاط٧ .. ٖٚشا ٭ْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ طضٜل ايغعار٠ ب٘ أؽٛاى .. بٌ 

 ا٭ؽٛاى .. ايهجري ٚايهجري َٔ

أعًِ اٯٕ إٔ عٝٓٝوٹ َتعًكتني بهًُاتٞ تًو يهين عأصٜض قًل عٝٓٝوٹ ٖشا , 

 عًٝوٹ تشنض قٍٛ صعٍٛ اهلل 

 . -فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -
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 " ايزْٝا عذٔ امل٪َٔ ٚد١ٓ ايهاؾض " ٖٚهشا قاٍ ْبٝٓا قُز 

 إ٫ إٔ امل٪َٔ -سبٝبت٢  -ٚبايضغِ َٔ أْٗا عذٔ  -فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -

ٚجيب إٔ ٜعضف إٔ اؿل ٖٛ طضٜل ايغعار٠ ٚأْ٘  -عظ ٚدٌ  -ععٝز بضب٘ 

َؾٛب با٭ؽٛاىٹ َٚضٖا ٚآساٖا , َٚع سيو ؾٗٛ ميض عًٞ ا٭ؽٛاى املًكا٠ يف 

طضٜل ايغعار٠ , ٜٚؿضح امل٪َٔ سُٝٓا جيز َٳٔ ٜغاعزٙ عًٞ ؽطٞ تًو 

 ا٭ؽٛاى ٜٚزؾع٘ يٮَاّ , ؾٌٗ أْتٹ َٴغاْزتٞ ؟

اٖزٜٔ ايتًؿاط ٚتعٓني إٔ اؿٝا٠ نًٗا صَٚاْغ١ٝ ٚن٬ّ أعًِ أْوٹ نٓتٹ تؾ

راؾ٧ ؾُا نٓتٹ تؾاٖزٜٓ٘ يف ايتًؿاط إمنا ٖٞ ععار٠ ايٛصٚر , أَا اؿٝا٠ 

 ايظٚد١ٝ ؾٗٞ ععارتُٗا َعّا 

 .  ٚأؽٛاى ٚصٚر

 

***** 
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 ×البد منها كلمات  ×

 عليِك تواضعي حتى وإن قسوُت

 

 :قز قاٍ  ايْٝٛإ إٔ تعًُٞ إٔ أسز ايؿ٬عؿ١أ٫ّٚ : عًٝوٹ 

 " إٕ نٌ مجاٍ املضأ٠ ٜت٬ؽٞ إسا خايط٘ ايهربٜا٤ ٚايتعايٞ "

يٝغت عع١ُ اٱْغإ إٔ ٜٓتؿخ نايؿكاع١ ايؿاصغ١ ثِ ٜٓؿذض دزاصٙ اهلؿ 

بزاخً٘ ؾاٱْغإ ايشٟ ٜغٝطض عًٝ٘ ايهربٜا٤ ٜعٝؿ  ;ٚنأْ٘ مل ٜهٔ َٓش ؿع١

 رٕٚ إٔ ٜزصٟ.ٜكتً٘ ببط٤  خبٝجّا َضمّا

ؾٗٞ متتًو املٓاع١  ,إٕ املضأ٠ ايؿام١ً ٖٞ اييت ٫ تقٝبٗا دضث١َٛ ايهربٜا٤ 

مز ٖشا املضض اـبٝح ايشٟ ٜأنٌ ععِ ٚعنٌ اؿٝا٠ ؾٝشٛهلا إىل خضاب 

 ٚرَاص. 
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 ".  ٫ ميهٔ إٔ جيتُع ايهربٜا٤ بايضق١ يف ْؿػ املضأ٠ "

ميهٔ إٔ ٜتؿل َع صٚح ؾ٬ ؽو إٔ صٚح ايٛراع١ ٚايًطـ ٚاؿٓإ ٚاؿب ٫ 

 ٚاملضأ٠ اييت هلا ط١ٜٓ ايضٚح ايٛرٜع اهلار٨,ايهربٜا٤ أبزّا

٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا نربٜا٤ ع٢ً  -ايشٟ ٖٛ عٓز اهلل نجري ايجُٔ-

 اٱط٬م.

 للمرأة؟ دمرًالكن ملاذا يعترب الكربياء ُم 

, ؾ٬ ميهٔ إٔ تكّٛ املضأ٠  ٭ْ٘ ٜعٝل رٚصٖا ايض٥ٝغٞ يف اؿٝا٠ ٖٚٛ ا٭١ََٛ 

ٚتٓهض ساتٗا ٚتؿين سٝاتٗا يف عبٌٝ إععار أبٓا٥ٗا رٕٚ إٔ تؾعض  ا٭ّ   بزٚص

 بٌ ٖٛ ْابع َٔ أعُاقٗا.  , َا بأْٗا قز مشت أٚ ؾعًت ؽ٦ّٝا

 "إْهاص ايشات ؾن١ًٝ ٜبؾض بٗا ايضداٍ ٚمتاصعٗا ايٓغا٤". 

َٔ ايضدٌ بقؿ١ عا١َ,  ٔ ٖشا تتنض يٓا فٛص٠ املضأ٠ أْٗا أنجض تٛامعّاَٚ

ؾايٌٜٛ نٌ ايٌٜٛ يظٚز ٖشٙ املضأ٠ ; ٚيهٔ إٕ ٚدزت املضأ٠ املتهرب٠ يف بٝت َا 
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ٝطني بٗا. أَا املضأ٠ املتٛامع١ ؾٗٞ اييت تؾب٘ ايػقٔ ايشٟ احمل ٚأ٫ٚرٖا ٚ

, أَا ايػقٔ ايؿاصؽ غري ٜ٪رٟ إىل امٓا٥٘ يٮعؿٌ ش انجري٠ ٖٚحيٌُ مثاصا ٶ

٭ع٢ً صغِ عزّ ؾا٥زت٘! انتؾؿٞ أعُاقو!  ايٓاؾع ؾٝبك٢ َٓتقبّا

ؾُٔ تٛامع هلل  ٚاطضرٟ نٌ َؾاعض ايهربٜا٤ ٚست٢ ٚيٛ ناْت فػري٠ دزّا

 .صؾع٘ َٚٔ تعاىل ع٢ً اهلل ٚمع٘

ايتٛامع ٜجُض قب١ ٚعه١ٓٝ بني ايظٚدني , ٜٚطؿ٧ ايػنب  طٚديت إٕ 

 ٚنًُا طار تٛامع املضأ٠ يظٚدٗا طارت َهاْتٗا ؾ٢, ٜٚٓك٢ ايبٝت املغًِ

 . عٝٓ٘ قًب٘, ٚسغٓت فٛصتٗا ؾ٢

إٔ ٜعٔ أسز ايظٚدني أْ٘ أؾنٌ َٔ اٯخض سغبٶا أٚ  ٤َٚٔ أعباب ايؾكا

تٛامع ي٘ ٖٛ أْغبٶا أٚ َاّيا أٚ غري سيو, ؾُٔ تٛامع هلل صؾع٘ ٚأٚىل َٔ 

صاع١ٝ ٞ يتهْٛ , ٚأٚىل َٔ تتٛامعني ي٘ ٖٛ طٚدو ايش٣ اختاصىٹطٚديت

 .بٝت٘ َٔ بني نٌ ايٓغا٤
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بايكضب إىل طٚدٗا ٚا٫عتشاص ; املضأ٠ ايقاؿ١ تغتذًب ا٭دض ٚاملجٛب١ 

املضأ٠ ايقاؿ١ تتكضب إىل أسب ايٓاؼ  ,إيٝ٘, َٚا أؾغز ايبٝٛت إ٫ ايهربٴ

 .إيٝٗا, طٚدٗا ٚصؾٝل رصبٗا ست٢ تظٍٚ ايػ١ُ ٚست٢ ٜؿضز ايهضب

إسا أٚسٜت  ))ْغا٩نِ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ايٛرٚر ايت٢قاٍ عًٝ٘ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ: 

أٚ آست أتت طٚدٗا ست٢ تنع ٜزٖا ع٢ً نؿ٘ ؾتكٍٛ: ٫ أسٚم غُنٶا 

 }ٞصٚاٙ ايطرباْ{ست٢ تضم٢(( 

ٚنإ َٔ أخ٬ق٘ ف٢ً ": 2/211# تؿغريٙ$ؾ٢ صمح٘ اهلل -ٚقاٍ ابٔٴ نجري

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْٻ٘ مجٌٝٴ ايعؾض٠, را٥ِ ايبؾض ٜزاعب أًٖ٘, ٜٚتًٖطـ بِٗ, 

ْٻ٘ نإ ٜغابل عا٥ؾ١ أّٻ امل٪َٓني, أٜٚٛععِٗ ْؿكت٘, ٜٚناسو ْغا٤ٙ; ست٢ 

 ; قايت:"ٜتٛرٻر إيٝٗا بشيو

صعٍٛٴ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾغبكتٴ٘; ٚسيو قبٌ إٔ أمحٌ  عابٳَك٢ٓ" 

 "ؾكاٍ: ٖشٙ بتًو ايغٻبك١ يًٖشِٳ, ثِ عابكتٴ٘ بعزَا محًتٴ ايًٖشِٳ َؾغٳبٳك٢ٓا
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 ص. 2578اؾٗار  طأخضد٘ أبٛ راٚر ؾ٢

ٜبٝت عٓزٳٖا صعٍٛٴ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  بٝت ايت٢ ٚجيتُع ْغا٩ٙ نٌٻ ي١ًٝ ؾ٢

بعض ا٭سٝإ, ثِ تٓقضف نٌټ ٚاسز٠ إىل  ٚعًِ, ؾٝأنٌ َعٗٔٻ ايعٳؾا٤ ؾ٢

ؽعاص ٚاسز; ٜنع ع٢ً نتؿٝ٘  ٚنإ ٜٓاّ َع املضأ٠ َٔ ْغا٥٘ ؾ٢ َٓظهلا,

 ايضِّرا٤, ٜٚٓاّ باٱطاص, ٚنإ إسا ف٢ًٖ ايعؾا٤ ٜزخٌ 

 َٓظي٘ ٜغُض َع أًٖ٘ ق٬ًّٝ قبٌ إٔ ٜٓاّ ٜ٪اْغِٗ بشيو 

 .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

سٝا٠ ايقاؿني يٛدزْا ايتٛامع ٖٛ  ٚإسا تأًَٓا عري ا٭عض٠ املغ١ًُ ؾ٢

 ا.٫ ٜتغاقط أٚصاقٗا ٫ٚ ٜٓكطع مثضٖا, ٫ٚ تشبٌ أطٖاصٖ ايت٢ؽذضتٗا 

ناْت اب١ٓ " :ؾ٢)فؿ١ ايقؿ٠ٛ(: قاٍ ع٢ً صم٢ اهلل عٓ٘ سنض ابٔ اؾٛط٣

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأنضّ أًٖ٘ عًٝ٘, ٚناْت طٚدت٢ صعٍٛ اهلل 

ست٢ أثضت ايضس٢ بٝزٖا, ٚاعتكت بايكضب١ ست٢ أثضت  ؾذضت بايضس٢
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نٓغت٘( ست٢ اغربت ثٝابٗا, ٚأٚقزت  ٚقُٻت ايبٝت )أ٣ايكضب١ بٓشضٖا, 

 ".ؼت ايكزص ست٢ رْغت ثٝابٗا, ٚأفابٗا َٔ سيو مض

إٕ ناْت ؾاط١ُ اب١ٓ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل "ٚعٔ عطا٤ بٔ أب٢ صباح قاٍ: 

 ."عًٝ٘ ٚعًِ يتعذٔ, ٚإٕ ققتٗا )َكزّ ؽعضٖا( يتنضب ا٭صض ٚاؾؿ١ٓ

نٓت أخزّ ايظټبريٳ خز١َ "عٓٗا: ٚقايت أمسا٤ بٓت أب٢ بهض صم٢ اهلل 

ايبٝت نًٓ٘, ٚنإ ي٘ ؾضؼ ٚنٓت أعٛع٘ ٚنٓت أستؿټ ي٘, ٚأقّٛ عًٝ٘. 

ٚفضٻ عٓٗا أْٻٗا ناْت تعًـ ؾضعٳ٘ ٚتغك٢ املا٤ ٚؽضط ايزيٛ ٚتعذٔ ٚتٓكٌ 

 "ؾضعخ ايٓٻ٣ٛ ع٢ً صأعٗا َٔ أصض ي٘ ع٢ً ثًج٢

 .}352, 6/347أخضد٘ أمحز { 

بٓت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ, ٚايغٝز٠ ؾإسا ناْت ايغٝز٠ ؾاط١ُ 

أمسا٤ بٓت أب٢ بهض ايقزٜل صم٢ اهلل عُٓٗا مل متٓع إسزاُٖا َهاْتٗا َٔ 

 .قَٛٗا إٔ تكّٛ غز١َ طٚدٗا خز١َ ؽا١ًَ  أبٝٗا, ٫ٚ ؽضؾٗا ؾ٢
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 )ٚإٕ فض ايتعبري: خز١َ ؽاق١ يك١ً اٱَهاْات املتاس١(

ٚقز تٛؾضت يزٜٗا نٌ ا٭عباب  -املغ١ًُ ايّٝٛ طٚديت أؾ٬ حيٌُ سيو  

ساد١ إىل إٔ تعذٔ أٚ تعًـ ؾضعّا أٚ تزٜض صس٢  املٝغض٠, ؾًِ تعز ؾ٢

بٝت٘, إسا  أؾ٬ حيًُٗا سيو ع٢ً إٔ تكض عني طٚدٗا غزَتٗا ي٘ ؾ٢ -بٝزٖا 

 .صبٗا َٔ خ٬ٍ صما طٚدٗا عٓٗا؟ صماناْت بايؿعٌ تبػ٢ 

ضأ٠ عبز اهلل بٔ َغعٛر صم٢ ٖشا املكاّ إٔ طٜٓب ايجكؿ١ٝ اَ ٚمما ٜٴشٵَنضٴ ؾ٢

تبٝع َٔ فٓاعتٗا, ؾكايت يعبز اهلل: ٚاهلل إْو  اهلل عُٓٗا ناْت فٓاعّا

٭ْٗا تعطِٝٗ َا  عبٌٝ اهلل )أ٣ أْت ٚٚيزى عٔ ايقزق١ ؾ٢ ؽػًت٢ٓ

سيو  ؾ٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾإٕ نإ ىل تهتغب٘ ٫ تٓؿل(, ؾغٌ ايٓب٢

إٕ  عٛر: َٚا أسب إٔ تؿع٢ًأدض ٚإ٫ تقزقت ؾ٣غبٌٝ اهلل, ؾكاٍ ابٔ َغ

  سيو أدض. ؾغأيت ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ, ؾكاٍ: مل ٜهٔ يو ؾ٢

 "عًِٝٗ ؾإٕ يوٹ أدض َا أْؿكت عًِٝٗ أْؿك٢"
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 }( أبٛ ْع2/69ِٝس١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ){ 

ٖٚٓاى قق١ ٫َضأ٠ سطاب تعز منٛسدٶا يًتٛامع ايش٣ ميٮ ايبٝٛت ْٛصٶا 

خضز حيتطب )جيُع اؿطب َٔ اؾبٌ إسا  إٕ طٚد٢"تكٍٛ:  ٚععار٠ ؾ٢ٗ

عبٌٝ صطقٓا, ٚأسػ  يٝبٝع٘ ٜٚٓتؿع بجُٓ٘( أسػ بايعٓا٤ ايش٣ يكٝ٘ ؾ٢

اؾبٌ تهار ؼضم سًكٞ, ؾأعز ي٘ املا٤ ايباصر ست٢ إسا  عضاص٠ عطؾ٘ ؾ٢

ٚأعزرت ي٘ طعاَ٘, ثِ ٚقؿت أْتعضٙ  َا قزّ ٚدزٙ, ٚقز ْغكت َتاع٢

رخٌ( اعتكبًت٘ نُا تغتكبٌ  أسغٔ ثٝابٞ, ؾإسا َا ٚجل ايباب )أ٣ ؾ٢

ايعضٚؼ طٚدٗا ايش٣ عؾكت٘, َغ١ًُ ْؿغ٢ إيٝ٘, ؾإٕ أصار ايضاس١ أعٓت٘ 

 .نٓت بني سصاعٝ٘ نايطؿ١ً ايقػري٠ ٜت٢ًٗ بٗا أبٖٛا عًٝٗا, ٚإٕ أصار٢ْ

إٕ ايتٛامع بني ايظٚدني ٫ ٜكٌ رصد١ عٔ رصدات ايعبار٠ ؾاملضأ٠ املتٛامع١ 

 .تٗا صٚم١ َٔ دٓات اؿب ٚايغعار٠اَضأ٠ فاؿ١ آثضت إٔ ػعٌ بٝ ٢ٖ
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إسا فٳًٖت املضأ٠ُ مخغٳٗا ٚفاَت ؽٗضٳٖا,   "قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

أبٛاب  اؾٓٻ١َ َٔ أ٣ ٚسؿعت ؾضدٳٗا, ٚأطاعت طٚدٳٗا قٌٝ هلا ارخ٢ً

 " اؾٓٻ١ ؽ٦ت

أخضد٘ أمحز َٔ سزٜح عبز ايضمحٔ بٔ عٛف صمٞ اهلل عٓ٘    { 

1/191{. 

إسا رعا ايضدٌ اَضأت٘ إىل ؾضاؽ٘ ؾأبت ؾبات "ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

  "غنبإ عًٝٗا يعٓتٗا امل٥٬ه١ ست٢ تقبض

 }3237بز٤ اـًل  ؾ٢ أخضد٘ ايبداص٣ { 

يٛ نٓت آَضٶا أسزٶا إٔ ٜغذز يػري اهلل ٭َضت "ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

ت٪ر٣ املضأ٠ سل صبٗا  املضأ٠ إٔ تغذز يظٚدٗا, ٚايش٣ ْؿػ قُز بٝزٙ ٫

 "ست٢ ت٪ر٣ سل طٚدٗا ٚيٛ عأهلا ْؿغٗا ٢ٖٚ ع٢ً قتب مل متٓع٘

 }1852ايٓهاح  أخضد٘ ابٔ َاد٘ ؾ٢{
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 ؾ٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ اؿقني بٔ ققٔ إٔٻ عُٻ١ّ ي٘ أتت ايٓٻب٢

أساتٴ $ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:  ساد١ ؾؿضغت َٔ سادتٗا ؾكاٍ هلا ايٓٻب٢

قايت: َا آيٛٙ إ٫ َا # نٝـ أْت ي٘؟$قايت: ْعِ. قاٍ: # طٚز أْت؟

 عذظت. 

 #أٜٔ أْت َٓ٘; ؾإْٻُا ٖٛ دٓٻتٴو ْٚاصٴى ؾاْعض٣$قاٍ: 

 }341 /4أخضد٘ أمحز  { 

 ٚعٔ ا٭عٛر بٔ ٜظٜز قاٍ: ع٦ًت عا٥ؾ١ صم٢ اهلل عٓٗا: َا نإ ايٓب٢

-١َٓٗ أًٖ٘  بٝت٘؟ قايت: نإ ٜهٕٛ ؾ٢ ؾ٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقٓع

ؾإسا سنضت ايق٠٬, خضز إىل ايق٠٬. صٚاٙ  -ٜعين: خز١َ أًٖ٘

 }10/385ايبداص٣{ايبداص٣
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ٚؾ٢ فشٝض َغًِ َٔ سزٜح عٝاض بٔ محاص صم٢ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ 

إٕ اهلل أٚس٢ إىلٻ: إٔ تٛامعٛا, ست٢ ٫ "صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 "٫ٚ ٜبػ٢ أسزٷ ع٢ً أسز , ع٢ً أسز ٜٳِؿدٳض أسزٷ

صعٍٛ اهلل  ٚؾ٢ فشٝض َغًِ عٔ ابٔ َغعٛر صم٢ اهلل عٓ٘: قاٍ: قاٍ

قًب٘ َجكاٍ سص٠ َٔ  ٫ ٜزخٌ اؾ١ٓ َٔ نإ ؾ٢"  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 ".نرب

  –عظ ٚدٌ  -ٚقز تعٛرْا ؾ٢ رٜٓٓا إٔ ْٗتزٟ رَّٚا به٬ّ اهلل 

ٖٚا ٖٞ أري١ َٔ نتاب اهلل ٚعٓت٘ ف٢ً ٚن٬ّ ْبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ , 

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ت٪نز ق١ُٝ ايتٛامع ؾؿُٝا ٜأتٞ

  : اؿح ع٢ً ايتٛامع ٚا٭َض ب٘

- 
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ًٖ٘ٴ بٹكَٛٵّٕ  "قاٍ تعاىل:  ٜٳا أَٜټٗٳا اٖيشٹٜٔٳ آََٳٓٴٛا َٳٔٵ ٜٳضٵتٳزٻ َٹٓٵُهِٵ عٳٔٵ رٹٜٓٹ٘ٹ َؾغٳٛٵفٳ ٜٳِأتٹٞ اي

سٹٖي١ٺ عٳ٢ًَ ايُِٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َأعٹظٻ٠ٺ عٳ٢ًَ اِيَهاؾٹٔضٜٔٳ ٜٴذٳاٖٹزٴٕٚٳ ؾٹٞ عٳبٹٌٝٔ ٜٴشٹبټٗٴِٵ ٚٳٜٴشٹبټْٛٳ٘ٴ َأ

ًٖ٘ٴ ٚٳاعٹعٷ عٳًٹِٝٷ ٝ٘ٹ َٳٔٵ ٜٳؾٳا٤ٴ ٚٳاي ًٖ٘ٹ ٜٴ٪ٵتٹ ًٖ٘ٹ ٚٳَيا ٜٳدٳاُؾٕٛٳ يَٛٵَٳ١َ َيا٥ٹِٕ سٳيٹَو َؾنٵٌٴ اي  ". اي

ٜٻاٙٴ ٚٳبٹايِٛٳايٹزٳٜٵٔٔ ٔإسٵغٳاْٶا إَٔٻا ٜٳبٵًُػٳٔٻ ٚٳَقنٳ٢ صٳبټَو َأٖيا تٳعٵبٴزٴٚا ٔإٖيا ٔإ "قاٍ تعاىل: -

عٹٓٵزٳَى اِيهٹبٳضٳ َأسٳزٴٖٴُٳا أَٚٵ نٹًَاٖٴُٳا ؾًََا تٳُكٌٵ يَٗٴُٳا ُأفٍّ ٚٳَيا تٳٓٵٗٳضٵٖٴُٳا ٚٳُقٌٵ يَٗٴُٳا قَٛٵّيا 

ٗٴُٳا نَُٳا صٳبٻٝٳاْٹٞ َنٔضميٶا  ٚٳاخٵؿٹضٵ يَٗٴُٳا دٳٓٳاحٳ ايشټٍِّ َٹٔٳ ايضٻسٵُٳ١ٹ ٚٳُقٌٵ صٳبِّ اصٵسٳُٵ

  ". فٳػٹريٶا

ٚٳعٹبٳارٴ ايضٻسٵُٳٔٔ اٖيشٹٜٔٳ ٜٳُٵؾٴٕٛٳ عٳ٢ًَ اِيَأصٵٔض ٖٳٛٵْٶا ٚٳٔإسٳا ": قاٍ تعاىل - 

 ". خٳاَطبٳٗٴِٴ اِيذٳاٖٹًُٕٛٳ َقاُيٛا عٳًَاَٶا

 عٔ صنب املقضٟ قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : -

١ ٚسٍ يف ْؿغ٘ َٔ غري َغه١ٓ ٚاْؿل َا٫ طٛب٢ ملٔ تٛامع َٔ غري َٓكق" 

مجع٘ يف غري َعق١ٝ ٚصسِ أٌٖ ايشي١ ٚاملغه١ٓ ٚخايط أٌٖ ايؿك٘ 
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ٚاؿه١ُ طٛب٢ ملٔ سٍ ْؿغ٘ ٚطاب نغب٘ ٚفًشت عضٜضت٘ ٚسغٓت 

ع٬ْٝت٘ ٚعظٍ عٔ ايٓاؼ ؽضٙ طٛب٢ ملٔ عٌُ بعًُ٘ ٚاْؿل ايؿنٌ َٔ َاي٘ 

 . "ٚاَغو ايؿنٌ َٔ قٛي٘ 

 }ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري ٚايبٝٗكٞ يف ايغٓٔ ايهرب٣ صٚاٙ{

 

عٔ عٝاض بٔ محاص اجملاؽعٞ صمٞ اهلل عٓ٘ : إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  -

أ٫ إٕ صبٞ أَضْٞ إٔ أعًُهِ َا دًٗتِ  "عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ سات ّٜٛ يف خطبت٘:

مما عًُين َٜٛٞ ٖشا .... ٚإٕ اهلل أٚس٢ إيٞ إٔ تٛامعٛا ست٢ ٫ ٜؿدض 

 "ع٢ً أسز ٫ٚ ٜبؼ أسز ع٢ً أسز أسز 

 .  # صٚاٙ َغًِ$ 

عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ:  -
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) َا ْكقت فزق١ َٔ َاٍ َٚا طار اهلل عبزّا بعؿٛ إ٫ عظّا َٚا تٛامع أسز 

 .  # صٚاٙ َغًِ$هلل إ٫ صؾع٘ اهلل ( 

  : ايٓٗٞ عٔ ايهرب

ٚٳَيا تٳُٵٔؿ ؾٹٞ اِيَأصٵٔض َٳضٳسٶا إْٔٻَو َئٵ تٳدٵٔضمٳ اِيَأصٵضٳ ٚٳَئٵ تٳبٵًُؼٳ  "قاٍ تعاىل: -

 ". اِيذٹبٳاٍٳ ُطّٛيا

ًٖ٘ٳ َيا  "قاٍ تعاىل: - ٚٳَيا تٴقٳعِّضٵ خٳزٻَى يٹًٓٻأؼ ٚٳَيا تٳُٵٔؿ ؾٹٞ اِيَأصٵٔض َٳضٳسٶا ٔإٕٻ اي

 ". ٜٴشٹبټ ُنٌٻ َٴدٵتٳإٍ َؾدٴٕٛص

 

بٔ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ , عٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عٔ عبز اهلل  -

ٚعًِ قاٍ : ) إٜانِ ٚايهرب , ؾإٕ ايهرب ٜهٕٛ يف ايضدٌ ٚإٕ عًٝ٘ ايعبا٠٤ ( 

 .  #صٚاٙ ايطرباْٞ$
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 : متجٌ خًل ايتٛامع يف ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 : أَض اهلل ْبٝ٘ بايتٛامع -أ

ًُِٴ٪ٵ"قاٍ تعاىل :  -  "َٹٓٹنيٳٚٳاخٵؿٹضٵ دٳٓٳاسٳَو يٹ

ًٖ٘ٹ يٹٓٵتٳ يَٗٴِٵ ٚٳيَٛٵ نُٓٵتٳ َؾعًّا غًَٹَٝغ اِيكًَِبٹ  "قاٍ تعاىل: - َؾبٹُٳا صٳسٵُٳ١ٺ َٹٔٳ اي

ـٴ عٳٓٵٗٴِٵ ٚٳاعٵتٳػٵؿٹضٵ يَٗٴِٵ ٚٳؽٳاٚٔصٵٖٴِٵ ؾٹٞ اِيأََٵٔض َؾٔإسٳا  َياْٵَؿنټٛا َٹٔٵ سٳٛٵيٹَو َؾاعٵ

ًٖ٘ٳ ًٖ٘ٹ ٔإٕٻ اي  "ٜٴشٹبټ ايُِٴتٳٛٳنًِّٹنيٳ عٳظٳَٵتٳ َؾتٳٛٳٖنٌٵ عٳ٢ًَ اي

َيا تٳُٴزٻٕٻ عٳٝٵٓٳٝٵَو ٔإَي٢ َٳا َٳتٻعٵٓٳا بٹ٘ٹ َأطٵٚٳادٶا َٹٓٵٗٴِٵ ٚٳَيا تٳشٵظٳٕٵ عٳًَٝٵِٗٔٵ  "قاٍ تعاىل: -

ًُِٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ  "ٚٳاخٵؿٹضٵ دٳٓٳاسٳَو يٹ
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 : ْٗٝ٘ عٔ املبايػ١ يف َزس٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -ب

٫ تطضْٚٞ نُا أطضت ايٓقاص٣ ابٔ َضِٜ, إمنا قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ) 

  .أْا عبز, ؾكٛيٛا عبز اهلل ٚصعٛي٘ ( صٚاٙ ايبداصٟ

 : تٛامع٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -ز

قاٍ عبز اهلل بٔ بغض صمٞ اهلل عٓ٘ : " نإ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -

ققع١ ٜكاٍ هلا ايؿضا٤ حيًُٗا أصبع١ صداٍ, ؾًُا أمشٛا ٚعذزٚا يًنش٢ 

 أت٢ بتًو ايكقع١, ٜعين ٚقز ثضر ؾٝٗا 

صعٍٛ اهلل ف٢ً  )أٟ دعٌ ؾٝٗا ايطعاّ(, ؾايتؿٛا عًٝٗا, ؾًُا نجـضٚا دجا

عضابٞ: َا ٖشٙ اؾًغ١ ؟ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ , ؾكاٍ أ

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: إٕ اهلل دعًين عبزّا نضميّا ٚمل جيعًين دباصّا عٓٝزّا ؟ ثِ 

  .#صٚاٙ أبٛراٚر$قاٍ: نًٛا َٔ سٛايٝٗا ٚرعٛا سصٚتٗا ٜباصى ؾٝٗا "
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 عٔ عا٥ؾ١ قايت : قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:  -

َعٞ دباٍ ايشٖب . دا٤ْٞ ًَو إٕ  ٜا عا٥ؾ١ يٛ ؽ٦ت يغاصت "

سذظت٘ يتغاٟٚ ايهعب١ ؾكاٍ : إٕ صبو ٜكضأ عًٝو ايغ٬ّ , ٜٚكٍٛ يو : إٕ 

ؽ٦ت ْبٝا عبزا , ٚإٕ ؽ٦ت ْبٝا ًَها قاٍ : ؾٓعضت إىل دربٌٜ قاٍ : 

 #صٚاٙ أبٛ ٜع٢ً$"ؾأؽاص إيٞ إٔ مع ْؿغو قاٍ : ؾكًت : ْبّٝا عبزّا 

 .#ٚايطرباْٞ$

٘ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : ) ايًِٗ عٔ أْػ صمٞ اهلل عٓ -

سؾضْٞ يف طَض٠ املغانني ّٜٛ ايكٝا١َ ( أٚ ٚأَتين َغهّٝٓا أسٝين َغهّٝٓا

 .#صٚاٙ ايرتَشٟ$

 



37 

 

  :ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قنا٩ٙ ؿٛا٥ر اينعؿا٤ ٚٚقٛؾ٘ َعِٗ -ر

عٔ أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ : " إٕ ناْت ا٭١َ َٔ إَا٤ املز١ٜٓ يتأخش بٝز  -

 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾتٓطًل ب٘ سٝح ؽا٤ت "

 .#صٚاٙ ايبداصٟ$

 ْع١ُ ايتٛامع ٚإٔ ٫ جيعٌ ؾ٢ أْا ٚأْتٹ ٓغأٍ اهلل ايع٢ً ايععِٝ إٔ ٜضطقٓاؾ

 .قًٛبٓا َٔ ايهرب َجكاٍ سص٠ إْ٘ ٖٛ املٓعِ ايٖٛاب

 

***** 
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  زوجِك قلبكلمات من 

, إٕ اٱداب١ ٖٞ أتزصٜٔ نٝـ تظصع املضأ٠ اؿب يف قًب طٚدٗا؟ 

إخ٬فٗا يظٚدٗا , ٚيهٞ تقًٞ إىل َضس١ً اٱخ٬ل عًٝوٹ إٔ تظصعٞ 

 .سبوٹ يف قًيب عًؿّا

 ٚتغأيني ْؿغوٹ اٯٕ نٝـ أطصع ٖشا اؿب يف قًبَو؟

  نًٗا تٞ سٝاٟ بٝب١ ؾتُٮاؿقزٜك١ ٚايظٚد١ ٚاي ٞإٔ تهْٛ

ٚ اٱْقات  ٞٚ املتع١ يغُع ٞٚاٱعذاب يعكً ايغضٚص يكًيب نيؾتهْٛ

 .نٌ ْغا٤ ايعامل ٞي ٞؾتهْٛ ٞؿزٜج

ًَه١ مجاٍ ايعامل ٚيٛ نٓت  ٞي و نٓتٹبتٕ اسبإؾ املشبطٚدو  ينادعًٝ

 ...١يف ايعني عارٜ
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 ٚنْٛٞ أْٝك١ ؾاملعٗض ي٘ تأثري ع٢ً ايٓؿػ, غريٟ را٥ُا َٔ َعٗضىٹ

 .ٚتبزٚ ي٘ اَضأت٘ ٚنأْٗا َا١٥ اَضأ٠نُا اـُض غهض ايظٚز تٴ ٚ ا٭ْاق١ املتذزر٠ 

 .نطؿٌ فػري ٞبٓؿغ تٴٚإعذاب ست٢ يٛ تؿاخض ١مبشب  أْقيت إىلٻ

 َٞ.ُٖٚٛ َتاعيب ينْغٝأٚ  ٞٚنْٛٞ أْٝغ١ ٚسزت يف بٝيت ٞٚؾضٟ ايضاس١ ي

تغعز املضأ٠ نُا أْٗا ٚ صا٥ع١  ١َُٗ١ ٚعًٗ ١ٖٓاى نًُاعًُٞ  طٚديت أْ٘ 

قًب  نيمتًهبتًو ايه١ًُ  ٖٚٞ ن١ًُ ايؾهض,ؾ,  طٚدٗاغعز ؾٗٞ أٜنّا ت

 وٹ. طٚد

ٚإٕ ؾهٌ إْغإ ي٘ قاعٔ ٚعٝٛب  ,  اْعضٟ إىل قاعٔ طٚدو قبٌ عٝٛب٘

 ٞ.تدًك َٔ عٝٛبًي ينغاعزٜمل ٜعذبوٹ ؽ٦ّٝا يف عدقٝيت ؾ
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 ؾاعتدزَٞ صقتوٹ َٔ طٚدوٹ ؽ٦ّٝا إسا أصرتٹأْا نػريٟ َٔ ايضداٍ ؾ

 . ؾايضدٌ ٜشٚب بأْٛث١ املضأ٠ ٚعكًوٹ ٚأْٛثتوٹ ٚسٓاْوٹ

ؾافُيت ٚ أغًكٞ ؾُو ٚاسرتعٞ َٔ يغاْو  إسا غنبيت َٔ طٚدوٹ

 .ٚاسنضٟ اهلل

تكٛيني اٯٕ يف عكًو أْٞ َتشٝظ ؾٓػ ايضداٍ , ٚعأصر عًٝوٹ سكّا أْا َٔ 

دٓػ ايضداٍ , يهين يغت َجٌ ايهجري َِٓٗ أقٍٛ أٚاَض ٚاْت٢ٗ ا٭َض يهين 

ص , أتضٜزٜٔ َعضؾ١ ملاسا أَضتوٹ بايقُت سُٝٓا أقٍٛ ٚأْاقؿ ٚأؽاٚ

تػنبني ٚأ٫ تتشزثني يٝػ ٭ْٞ ايضدٌ ٚأْ٘ ٫ حيل ايه٬ّ , ٫ ٚاهلل ؾهٌ َا 

ٓ٘ يف َٛاطٔ معؿ٘ تػنب تًزؽ طٚدٗا ٚتطع ُااملضأ٠ سٝٓأققزٙ إٔ 

 عًٝٗا , ٚأْا ٫ أصٜز اؿكز عًٝوٹ أبزّا ٜا طٚديت  .ٚعٛف حيكز 
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 َعزت٘  ققض طضٜل يكًب ايضدٌ٭خيت  أَاَٞ  إٕ أ ٚنُا تكٍٛ أَٞ رَّٚا

 ٙ , ٚنُا ٜكٛيٕٛ بايعا١َٝ ٜهض سا عضيف َاسا حيب طٚدو َٚاأؾ

 . أْتٹ ٚؽطاصتو 

إىل اـري َا  رؾعٞ طٚدوٹأصٜزىٹ إٔ تهْٛٞ َٴهًُيت يف رْٝاٟ ٚآخضتٞ ؾأ

٫ٚ تتناٜكٞ أبزا َٔ بضٙ  ٚارؾعٝ٘ إىل بض ٚايزٜ٘ ٚسٟٚ صمح٘  اعتطعتٹ

 . أف٬ّٝ صد٬ّ ٭ْو تظٚدتٹ ; بٌ اؾضسٞ ٭ًٖ٘

ضٖٞ إيٝ٘ ايٓاؼ ٚتٓظعٝ٘ َٔ ٓهؾ٬ تٴ نْٛٞ محا١َ ع٬ّ يف سٝا٠ طٚدوٹ

إىل قطع٘ َٔ أًٖ٘ ؾغٛف  غريتوٹ ؾ٬ تزؾعوٹ ٚتشصٜ٘ ٚسٝزّا ا٭فزقا٤

 .ٜهٕٛ ساي٘ ٚسٝزّا

ٚتزؾع٘  ظٚزدغز ايايػري٠ َؿتاح ايط٬م ٚ ايػري٠ يف غري َهاْٗا تغُِ 

 املٓظٍ َٚٔ سٝاتٗا , ٚايبشح عٔ َٳٔ ٜؿُٗ٘ . إىل اهلضب َٔ ايظٚد١
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 ايضدٌ ٫ ٜعضف نٝـ ًٜبػ يف ايػايب ٫ٚ نٝـ ٜكٍٛ سًٛ ايه٬ّ,

 ٞٚنْٛٞ ي بأٚقات صاسيت ينٚسنضٜ ٟ, ٚاٖتُٞ مبعٗض ٞؾػضرٟ يف سٝات

إٔ يف ايزْٝا َا ٖٛ أِٖ َٔ ا٭عُاٍ ٚ أس٢ً َٔ  ينناملٛعٝك٢ ٚايٛصٚر ٚعًُٝ

 .ا٭َٛاٍ

َٔ ايضأؼ ست٢  نُا أْتٹ  ٫ تغرتدًٞ ٚنْٛٞ أْتٹُٗا طاٍ بٓا ايظٚاز , َٚ

 . ايكزّ ٚادعًٞ اؿٝا٤ ٜقبؼ خزٜو باؿُض٠

 

***** 
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ٚبعز َا قًت٘ يوٹ َٔ نًُات تػُض قًيب ٚإسغاعٞ , ؾٗا أْا أصٜز إٔ اعأيوٹ 

ع٪ا٫ّ ٚأصٜزىٹ إٔ تؿهضٟ بهًُاتٞ , ٚإٕ مل أنٔ ع٢ً سل أصدٛ َٓوٹ إٔ 

  -عظٚدٌ -ؽربٜين بايقٛاب , سُٝٓا جيُعٓا اهلل 

 ع٢ً طاعت٘ يف اؿ٬ٍ .

عًٓا ٱصما٥هِ تهٕٛ بايتكقري , ؾُُٗا ؾ  ِٗ ايظٚزٜٴتٸ   رَّٚاع٪ايٞ , ملاسا 

 تًو اؾ١ًُ َقاسب١ يه٬َهٔ 

 "أْت ٫ تؿعٌ يٞ ؽ٦ّٝا ,, َاسا ؾعًت يٞ ,, أْت رَّٚا تًُٗين " 

 ملاسا رَّٚا تًو اؾ١ًُ ؟

.................... 
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 ٌٖ ٜٓبػٞ إٔ تٛغٞ طٚدوٹ؟  #

ايشٟ تضى ْغا٤ ايزْٝا أمجعٗا ٚأختاصىٹ أْتٹ ست٢ تهْٛٞ َ٪ْغت٘ يف َٓظي٘ , 

عًٝوٹ أ٫ تٛغٝين , أٚ تتُٗٝٓين بايتكقري ,  تاصىٹ ست٢ تهْٛٞ َضب١ٝ أبٓا٥٘أخ

 عٛا٤ َعوٹ أٚ يف َعاْٚتوٹ بأعُاٍ املٓظٍ ..

ؾأْا طٚز َٚتعب يف عًُٞ , اعأيٞ ْؿغوٹ ملاسا ٜعٌُ طٚدوٹ أ٫ ٜعٌُ 

 ٭دًوٹ ٚ٭دٌ إٔ ٜٛؾض يوٹ َا ؼتادٝٓ٘ ؟؟

أَا إسا أصرتٹ ؽ٦ّٝا ؾًٝهٔ بايضق١ ٚاهلز٤ٚ ٭ٕ ايجٛص٠ أٚ ايقٝاح عٝٛيز يز٣ٻ 

  ايعٓز ٚئ ْقٌ ؿٌ أبزّا بقٝاح نٌ َٓا أَاّ اٯخض 
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 إٕ نٓتٹ ٫ ؼبني ٖٛاٜاتٞ , ؾُا سْيب , يٝػ سْيب إٔ اهلل 

مل خيًكوٹ َٴشب١ هلٛاٜاتٞ , ؾإٕ ٚدزتٝين َٓغذُّا َع إسز٣  -عظٚدٌ -

 , ٫ تتُٗٝين يف ايتكقري باٱٖتُاّ بوٹٖٛاٜاتٞ 

 ٚادعًٝٓا ْتؿل َعّا , أْ٘ ٫ فا١ًَ ع٢ً سغاب صاسيت ٫ٚ ٖٛاٜاتٞ 

.... 

 

 

***** 
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  ٫ تعًُٞ َٔ اؿب١ ُقب١  #

مج١ً ٜكٛهلا ايضداٍ  , مج١ً رَّٚا َا ٜكٛهلا ايضدٌ , إسا ٚدز إٔ طٚدت٘ 

تتشَض َٔ ؽ٧ٕٝ َعني ٜؿعً٘ طٚدٗا , ٖٚٞ ٫ تضٜزٙ إٔ ٜؿعً٘ , ؾتػنب 

 ايظٚد١ َٔ ٖشا ايؿعٌ املتهضص َٔ ايظٚز ٚايشٟ ميهٔ إٔ ْكٍٛ عٓ٘ عار٠ 

ٝت خال َع قز تعٛر ايظٚز إٔ ٜؿعًٗا يف بٝت أَ٘ , قبٌ إٔ ٜقبض َغتك٬ّ بب

تًو ايظٚد١ , يٝػ ايعٝب يف ايظٚز نُا تعتجز ايظٚد١ ٖٓا , إمنا ا٭َض َٚا 

ؾٝ٘ إٔ ايظٚز قز تعٛر يف بٝت أَ٘ , ٚأْا أقٍٛ بٝت أَ٘ ٭ٕ ا٭ّ يف تًو ايؿرت٠ 

ٖٞ املغ٪ٚي١ عٔ صعاٜت٘ , أَا بعز سيو ٜقري ايبٝت بٝت ايظٚد١ ٭ْٗا ٖٞ 

 ٓا١ٜ ايها١ًَ , ٖٛ ٚأ٫ٚرٙ .اييت تضاعٝ٘ , ٚتٛيٝ٘ اٱٖتُاّ ٚايع

 ْعِ ٜا طٚديت , إْٗا ايعارات ٚايتكايٝز , تًو ا٭ؽٝا٤ ٚا٭ؾعاٍ املتهضص٠ 

 اييت اعتزْا إٔ ْؿعًٗا َّٜٛٝا , يف بٝت أَٗاتٓا , ؾًٛ تعٓني أْٓا َعؾض ايضداٍ 
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ْغتٝكغ َٔ َْٛٓا , ثِ ْٓعـ ايػضؾ١ ْٚضتب ايغضٜض , اعشصٜين ؾأْتٹ ؼًُني 

مل ْتعٛر يف بٝٛت أَٗاتٓا إٔ ْؿعٌ سيو , يكز اعتزْا إٔ ْغتٝكغ ثِ ْعِ , ؾٓشٔ 

لز ايؿطٛص داٖظّا , ثِ ْضسٌ إىل املزصع١ , أٚ اؾاَع١ , أٚ ايعٌُ ثِ ْعٛر 

ؾٓذز ايػضؾ١ قز صٴتبت , ٚتًو املٓؾؿ١ املبت١ً بعز غغٌ ايٛد٘ فباسّا قز 

ٔ صاسًٕٛ إىل ُأبزيت بٛاسز٠ أخض٣ ْعٝؿ١ , ٚسيو ايٓٛص ايشٟ تضنٓاٙ ٚم

 ٞ ؾٛدزْاٙ َٓطؿّأ اـاصز , عزْا َٔ رٚآَا ايزصاعٞ , أٚ ايعًُ

ٚمٔ ٫ ْتعذب َٔ ٖشا , ؾًٝػ بٝتٓا ب٘ عؿاصٜت تٓعـ َهآْا , إمنا ٖٞ 

تًو ايػاي١ٝ , إْٗا ا٭ّ اييت تضبٞ ٚتضاعٞ , سيت ْهرب , ؾٗٝا بٓا ٜا طٚديت ْض٣ 

َعؾض ايٓغا٤ , قز تعٛرمت َٔ ايقٛص٠ املعانغ١ ملا أسزثوٹ عٓ٘ , أْتِ ٜا 

ايقٹػض إٔ تٓٗنٔ َٔ ايؿضاـ ؾأٍٚ ؽ٧ٝ تٓعؿٕٛ ايؿضاـ ٚتضتبْٛ٘ ثِ تٓعؿٕٛ 

ايػضؾ١ ٚتضتبٕٛ ٬َ بغهٔ نٌ ٖشا َٚاطاٍ يزٜهٔ ايٓؾاط يتشٖدي إىل 

ايزٚاّ ايزصاعٞ أٚ ايعًُٞ , ٫ أققز بشيو أْهِ أقٜٛا٤ ٚمٔ أمعـ 
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ار٠ اييت ػعٌ املض٤ ٜكّٛ بايعٌُ رٕٚ َٓهٔ يهٔ َا أققزٙ ٜا طٚديت , إْٗا ايع

مذض أٚ َناٜك١ َٔ ايطضف اٯخض أٚ َٔ نجض٠ تًو ا٭عُاٍ ؾٗٞ عارات 

قز تعٛرتٔ عًٝٗا أَا مٔ ؾ٬ , أعضف إٔ ٖٓايو بعض ا٭عُاٍ اييت 

ْقزصٖا مٔ ايضداٍ , ٚتػنبهٔ , يهٓٓا ٫ ْكقز َناٜكتهٔ إمنا ؾكط 

ز تعٛرْا عًٝٗا َٓش ايقػض إىل ايّٝٛ ؾ٬ ْضٜزنِ إٔ تعضؾٛا أْٗا عارتٓا اييت ق

 عٝب ع٢ًٻ إٔ أؾعٌ ايّٝٛ َا قز تعٛرت عًٝ٘ أَػ .

يهٔ عأقٛهلا يوٹ إٕ اؿٌ َع أَجايٞ , ٖٛ ايقرب ٚاؿه١ُ ٚايٛقٛف ظٛاصٟ 

سيت ْتدًك َٔ تًو ايعارات , ست٢ ٫ تهٕٛ سٝاتٓا عهض٠ ٜٚعهض فؿٖٛا 

ادو بٗا , ٭ْ٘ إسا تعهض فؿٛ تًو ا٭ؾعاٍ اييت ٫ أققز َناٜكتو أٚ إطع

 . طٚادٓا عٝ٪ثض َغتكب٬ّ ع٢ً سٝا٠ أ٫ٚرْا )ايكضٚر ايقػري٠( 

عًٝوٹ إٔ تقربٟ َعٞ , نُا ٖٛ ٚادب عًٞ نٌ طٚد١ أٜنّا تؾعض بإٔ 

طٚدٗا ٌَُٗ , ٚسيت ٫ تغُع مج١ً اؿب١ ايكب١ تًو , ٚادب عًٝٗا ايقرب 
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ا ٜتعهض فؿٛ ايظٚاز ٚاؿٝا٠ سيت تتدط٢ َع ايظٚز تًو ايعارات , ٚاييت َٓٗ

ايظٚد١ٝ ايغعٝز٠ , ثِ أعٛر إيٝوٹ ٜا طٚديت يف ْكط١ أخض٣ , اعأيٞ ْؿغوٹ 

 َاٖٛ ٖزف ٖشا ايظٚاز ؟ , َا ٖٞ ايػا١ٜ ا٭مس٢ اييت رعاْا املٛىل 

 إىل إٔ ْتظٚز ٭دًٗا ؟ -عظٚدٌ -

 إٕ تًو ايػا١ٜ ; ٖٞ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫عتكضاص اؾغزٟ ٚايٓؿغٞ 

ٚٳَٹٔٵ آٜٳاتٹ٘ٹ َإٔٵ خٳًَلٳ َيُهِٵ َٹٔٵ أَْٵُؿغٹُهِٵ َأطٵٚٳادٶا  {ع٬ُّ بكٛي٘ عبشاْ٘ ٚتعاىل 

  }ٜٳتٳَؿٖهضٴٕٚٳ يٹكَٛٵّٕ َيآٜٳاتٺ يٹَوٰسٳ ؾٹٞ ٔإٕٻۚ يٹتٳغٵهُٓٴٛا ٔإيَٝٵٗٳا ٚٳدٳعٳٌٳ بٳٝٵٓٳُهِٵ َٳٛٳرٻ٠ّ ٚٳصٳسٵُٳ١ّ 

 . (21عٛص٠ ايضّٚ )

; ٭ْٞ أعًِ إٔ ؽأْو عٝهٕٛ ؽإٔ ايهجريات ٚأْا أقٍٛ تًو ايهًُات اٯٕ 

َٔ ايظٚدات اييت تؿتدضٕ بظٚدٗا ٚتتشزثٔ بهٌ ؾدض يهٓٗا تؾتهٞ َٔ 

عزّ اٖتُاَ٘ ببعض ا٭َٛص اييت يف ْعضٖا ١َُٗ دزّا , ست٢ ٜهتٌُ َظاز 

 َٜٛٗا .
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ؾُج٬ّ ٖٓايو َٔ ا٭طٚاز َٔ ٜرتى دٛاصب٘ ًَكا٠ ع٢ً ا٭صض , أٚ ًٜكٞ تًو 

ٚدٗ٘ ع٢ً ايغضٜض , أٚ ٜرتى ايٓٛص َنا٤ بعز خضٚد٘ َٔ  ايؿٛط١ بعز غغٌ

 غضؾ١ ايّٓٛ , أٚ ٜرتى ايزصز  أٚ ايز٫ٚب َؿتٛسّا .

َِٚٓٗ َٳٔ خيضز يٝغٗض َع أفزقا٥٘ ثِ ٜعٛر َتأخضّا , ٜٚٛقغ طٚدت٘ يهٞ 

 . ٜغأهلا عٔ أَض َعني , أٚ َهإ ؽ٤ٞ َا , أٜٔ ٚمعت٘ ٖٞ 

اٯٕ , أعًِ إٔ ايٓغا٤ تػنب َٔ نٌ أعًِ أْوٹ تنشهني َين َٚٔ نًُاتٞ 

تًو ا٭ؾعاٍ , يهٔ ٚاهلل يٝػ بايٝز س١ًٝ , ؾإْٗا ايعار٠ , ؾ٬ ايظٚد١ تغتطٝع 

إٔ تتػام٢ عٔ تًو ا٭َٛص ٫ٚ ٜغتطٝع ايظٚز اينعٝـ أَاّ ايعار٠  إٔ 

 ٜػريٖا .

 ٖٚٓا ٜعٗض أَآَا ع٪اٍ َِٗ : َا ايعٌُ سيت ْعارٍ ايهؿ١ ؟
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يتعكٌ , ٚسنض اهلل عٓز ايػنب , ست٢ ٫ ْعهض فؿٛ نٌ َا عًٝٓا ؾعً٘ ٖٛ ا

سٝاتٓا ايظٚد١ٝ ببعض ا٭عُاٍ اييت ٫ ؼتاز إىل نٌ ٖشا ايػنب ايشٟ 

 تػنبٝٓ٘ ٜا عظٜظتٞ , قؿٞ دٛاص طٚدوٹ , ٚتشنضٟ قٍٛ صبوٹ رَّٚا 

ٚادعًٞ بٝٓٓا رَّٚا املٛر٠ ٚايضمح١ أٜتٗا ايػاي١ٝ , ٫ٚ تعهضٟ فؿٛ اؿٝا٠ 

 . ٫ تعًُٞ َٔ اؿب١ ُقب١ ايٓٗا١ٜ , ٚععارتٗا , ٚيف 

 

 

***** 
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 . ... ايغعار٠ يف ايبٝت فٓع أٜزٜٓا َعّا  #

ٚاملٛر٠  ٚ اعتهُا٫ّ ملا سنضت٘ عًؿّا عٔ ايغعار٠  يف سٝاتٓا ايظٚد١ٝ  

ٚايضمح١ اييت سزثتو عٓٗا , ٚنُا أخربتو عٔ ايػا١ٜ ا٭مس٢ يًظٚاز ٖٚٞ 

ؼكٝل ا٫عتكضاص ٚا٭َٔ  , ؾإٕ أصرتٹ يٓا ا٫عتكضاص ٚا٭َٔ , عًٝٓا إٔ 

ْهًُ٘  رَّٚا بتًو ايغعار٠  اييت تػُض ايبٝت  ايظٚدٞ ايقاحل  ؾٗٝا بٓا ْظصع 

اٱسغإ  ٚ ايضؾل  ٜػُضٖا   ١ؾتقبض بٝٛتٓا دٓتًو ايغعار٠ يف بٝٛتتٓا ;  

 .ٚاملٛر٠

  -عظٚدٌ -َُٚٗا أغنبتوٹ غايٝيت , ؾتشنضٟ قٍٛ اهلل 

ٚٳَٹٔٵ آٜٳاتٹ٘ٹ َإٔٵ خٳًَلٳ َيُهِ َٹٸٔٵ َأُْؿغٹُهِٵ َأطٵٚٳادّا يٹٸتٳغٵهُٓٴٛا  }:  -تعاىل  –قاٍ 

 { يٹٸكَٛٵّٕ ٜٳتٳَؿهَٸضٴٕٚٳ ٔإيَٝٵٗٳا ٚٳدٳعٳٌٳ بٳٝٵٓٳُهِ َٳٸٛٳرٳٸ٠ّ ٚٳصٳسٵُٳ١ّ ٔإٕٳٸ ؾٹٞ سٳيٹَو َيآٜٳاتٺ

 (.21)ايضّٚ :  
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 بني  ٜٴكتٌ اييت  ,   اٯ١ٜ َٔ َعاْٞ ايغه١ٓٝ تًو َا ؼًُ٘  أْا ٚأْتٹ  ًٓتأٌَؾ

ايبٝت َهاْٶا  يٝذز امل٪َٔ ٚامل٪١َٓ   ايكًل ٚاؿظٕ ٚا٫مطضاب طٛصٖا ع

 .  يًغه١ٓٝ ٚايضاس١ ٚايغعار٠

ٚايتبارٍ هلشٙ املٛر٠ ٚايضمح١   َٚا ؼًُ٘ ن١ًُ بٝٓهِ اييت تعين املؾاصن١

 . ُٖٚا أععِ فؿتني ٜكّٛ عًُٝٗا ععار٠ ايبٝت املغًِ

ٚقز دا٤ت ٖشٙ اٯ١ٜ مُٔ فُٛع١ َٔ اٯٜات اييت تتشزخ عٔ آٜات اهلل 

ٚاملٛت ٚتٛدٗ٘ إىل آٜات اهلل يف خًل  , ٚتؿتض ايكًٛب يتزبض اؿٝا٠  يف ايهٕٛ

ٚايّٓٛ ٚايٝكع١ ٚايضاس١ ايغُاٚات ٚا٭صض ٚاخت٬ف ا٭يغ١ٓ ٚا٭يٕٛ 

 . ٚايهز ٚإىل َا ٜعرتٟ ايهٕٛ َٔ ظٛاٖض

ٚيف ٚعط ٖشا اؿؾز اهلا٥ٌ َٔ آٜات اهلل يف ايهٕٛ ٚاٱْغإ تأتٞ تًو اٯ١ٜ 

ْؿػ طٚد٘ َٚٔ نٝاْ٘ , ٚدعٌ املٛر٠   ايعذٝب١ , ٖٚٞ خًل ايظٚز َٔ

ٚايضمح١ رعتٛص ايتعاٌَ بُٝٓٗا , ٚدعٌ اهلزف َٔ ٖشٙ ايع٬ق١ ايغهٔ 

 . ايطُأ١ْٓٝ ٚايضاس١ٚ
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َغ٪ٚي١ٝ َؾرتن١   ٚيكز بني يٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ايبٝت 

ؾٝ٘ ع٢ً ايظٚز ٚايظٚد١ ؾذعٌ ايظٚز صاعٝٶا يف بٝت٘ ٚدعٌ  ٜكع بٓا٤ ايغعار٠ 

 : يف بٝتٗا  ايظٚد١ صاع١ٝ

غرتعا٠ ع٢ً بٝت طٚدٗا , َأَٛص٠ عؿع٘ , ٖٚٞ أَا١ْ عع١ُٝ ؾاملضأ٠ َٴ

ٖٚٞ َغ٪ٚي١ عٓٗا نُا ثبت يف اؿزٜح ايقشٝض عٔ عبز اهلل بٔ عُض 

 صمٞ اهلل عُٓٗا إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : 

)) أ٫ نًهِ صإع ٚنًهِ َغ٪ٍٚ عٔ صعٝت٘ , ؾاٱَاّ ا٭ععِ ايشٟ ع٢ً 

صعٝت٘ , ٚايضدٌ صإع ع٢ً أٌٖ بٝت٘ ٖٚٛ ايٓاؼ صإع ٖٚٛ َغ٪ٍٚ عٔ 

َغ٪ٍٚ عٔ صعٝت٘ , ٚاملضأ٠ صاع١ٝ ع٢ً أٌٖ بٝت طٚدٗا ٚٚيزٙ ٖٚٞ 

َغ٪ٚي١ عِٓٗ , ٚعبز ايضدٌ صإع ع٢ً َاٍ عٝزٙ ٖٚٛ َغ٪ٍٚ عٓ٘ , أ٫ 

 .ؾهًهِ صإع ٚنًهِ َغ٪ٍٚ عٔ صعٝت٘(( 

  . 12/529( 1829, َٚغًِ )13/111(  7137أخضد٘ ايبداصٟ ) 
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عٞ ٖٛ : اؿاؾغ امل٪متٔ املًتظّ ف٬ح َا قاّ عًٝ٘ ٚمما ٜزٍ ع٢ً عٹعِ ٚايضا

َغ٪ٚي١ٝ ايضعا١ٜ , ٚايتششٜض َٔ إماعتٗا ٚايػؿ ؾٝٗا : َا ثبت يف اؿزٜح 

ايقشٝض َٔ قٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : )) َا َٔ عبز ٜغرتعٝ٘ 

خضد٘ َغًِ اهلل صع١ٝ ٚميٛت ٖٚٛ غاـ يضعٝت٘ إ٫ سضّ اهلل عًٝ٘ اؾ١ٓ (( أ

 , َٔ سزٜح َعكٌ بٔ ٜغاص صمٞ اهلل عٓ٘ 325/  2( 142)

ؾٝذب ع٢ً ايظٚد١ سؿغ طٚدٗا يف نٌ ؽ٤ٞ ست٢ تهٕٛ أدزص بجكت٘ 

 . ٚاط٦ُٓاْ٘ ٚقبت٘

ٚقز َزح اهلل عبشاْ٘ ايظٚدات اؿاؾعات ٭طٚادٗٔ ساٍ غٝبت٘ بايكٝاّ 

عك٘ يف ْؿغٗا َٚاي٘ , ؾكاٍ تعاىل: )) ؾايقاؿات قاْتات ٷساؾعاتٷ يًػٝب 

 (.34ايٓغا٤ : ) مبا سؿغ اهلل (( 

ٚقاٍ ابٔ عباؼ صمٞ اهلل عُٓٗا يف قٛي٘ تعاىل )) ايضداٍ قٛٳٸإَٛ ع٢ً 

ٜعين أَضا٤ عًٝٗٔ أٟ : تٴطٝع٘ ؾُٝا أَضٖا ب٘ َٔ   ص34 ايٓغا٤:  ايٓغا٤ (( ط

 طاعت٘ , ٚطاعت٘ إٔ تهٕٛ قغ١ٓ ٭ًٖ٘ ساؾع١ ملاي٘
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 ص .491/  1, تؿغري ابٔ نجري  687/  6طتؿغري ايطربٟ  

ٚيف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ف٢ً عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : 

ا أطاعتو , ٚإسا ))خري ايٓغا٤ اييت إسا ْعضت إيٝٗا عضتو , ٚإسا أَضتٗ

 غبت عٓٗا سؿعتو يف ْؿغٗا َٚاهلا ((

. ٚقز أخضز أبٛ راٚر  86/  4(  2444طأخضد٘ ايطٝايٝغٞ يف َغٓزٙ ) 

 ص .126/ 2(  1664)

َٚزح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْغا٤ قضٜؿ عؿغ َاٍ ايظٚز ٚاٱبكا٤ 

عًٝ٘ نُا ثبت سيو يف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايضعٍٛ ف٢ً 

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ : )) خري ْغا٤ صندي اٱبٌ فاحل ْغا٤ قضٜؿ أسٓاٙ ع٢ً 

 ٚيز يف فػضٙ , ٚأصعاٙ ع٢ً طٚز يف سات ٜزٙ (( َتؿل عًٝ٘

 ص.63/ 16(  2527, َٚغًِ )  9/511(  5365طأخضد٘ ايبداصٟ ) 
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ٚنُا تنطًع املضأ٠ بهجري َٔ ا٭َٛص يف طضٜل بٓا٤ ايبٝت ايغعٝز ؾهشيو 

إٔ ٜتش٢ً بايضؾل ٚسؿغ أًٖ٘ ٚاؿزب عًِٝٗ ٚإعؿاؾِٗ ٚبشٍ ايضدٌ ٫ بز 

 .نٌ دٗزٙ ؿؿعِٗ ٚٚقاٜتِٗ

ٜٚعز ايضؾل َٔ أِٖ املزاخٌ يبٓا٤ اؿٝا٠ ايغعٝز٠ املغتكض٠ اييت متً٪ٖا احملب١ 

 . ٚاملٛر٠ ٚايغه١ٓٝ

ٚيكز سضل ا٭ع٬ّ يف احملاؾع٘ ع٢ً املضأ٠ ٚع٢ً َهاْتٗا ٚؽضؾٗا ٚعؿتٗا 

 . ٚأْغاْٝتٗا

ُٓا نٝـ ْعاٌَ املضأ٠ َع بٝإ سغاع١ٝ طبٝعتٗا مبا ؾٝٗا َٔ صق٘ ٜٚعً

 0ٚمعـ ٚسٝا٤ ٚأعٛداز , ٚأْٗا ٫ ؼتٌُ ايعًِ ٚايك٠ٛ ٚايكغ٠ٛ 

ٚقز ٚصرت أسارٜح نجري٠ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜشنض ؾٝ٘ َها١ْ 

 املضأ٠ ٚطبٝعتٗا ٚسكٛقٗا ٚٚادباتٗا , ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا , 
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 :َٚٓٗا

ٞٸ َٔ رْٝانِ ايطٝب ٚايٓغا٤ ٚدعًت قض٠ عٝين يف ــــ  سزٜح ))سبب إي

 ايق٠٬(( 

 0)صٚاٙ اٱَاّ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚاؿانِ ٚايبٝٗكٞ عٔ أْػ بٔ َايو(

ـــ ٚسزٜح ))إمنا ايٓغا٤ ؽكا٥ل ايضداٍ(( صٚاٙ اٱَاّ أمحز بٔ سٓبٌ ٚأبٛ 

 0راٚر عٔ عا٥ؾ٘ , ٚايبظاص عٔ أْػ 

 تاع ٚخري َتاع ايزْٝا املضأ٠ ايقاؿ١(( ـــ ٚسزٜح ))ايزْٝا نًٗا َ

 (. صٚاٙ اٱَاّ أمحز َٚغًِ ٚايٓغا٥ٞ عٔ عبزاهلل بٔ عُض بٔ ايعال )

ـــ ٚسزٜح ))سا٬َت َضمعات صسُٝات بأ٫ٚرٖٔ ي٫ٛ َا ٜأتني 

 ٭طٚادٗٔ رخٌ َقًٝاتٗٔ اؾٓ٘((

 0)صٚاٙ اٱَاّ أمحز ٚأبٔ َاد٘ ٚايطرباْٞ ٚاؿانِ عٔ أبٞ أَا١َ(  
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ٚسزٜح : ))آَضٚا ايٓغا٤ يف بٓاتٗٔ(( )صٚاٙ أبٛراٚٚر ٚايبٝٗكٞ عٔ ـــ 

 0عبزاهلل بٔ عُض صمٞ اهلل عُٓٗا (

 ـــ ٚسزٜح : ))إْٞ أسضٸز عًٝهِ سل اينعٝؿني املضأ٠ ٚايٝتِٝ((

 0)صٚاٙ اؿانِ ٚايبٝٗكٞ عٔ أبٞ ٖضٜض٠(  

 0ـــ ٚسزٜح : ))صؾكا بايكٛاصٜض(( )صٚاٙ ايبداصٟ( 

  : ج١ً ايظاٖض٠ يبعض ايٓغا٤ ايقاؿات يف بٝٛتٗٔٚ ْشنض بعض ا٭َ

ؾُٔ سزٜح عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ : )) إٔ ؾاط١ُ صمٞ اهلل عٓٗا أتت ايٓيب 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تؾهٛ إيٝ٘ َا تًك٢ يف ٜزٖا َٔ ايضس٢ ـ ٚبًػٗا أْ٘ 

دا٤ٙ صقٝل ـ ؾًِ تقارؾ٘ , ؾشنضت سيو يعا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا . ؾًُا 

, دا٤ أخربت٘ عا٥ؾ١ قاٍ : ؾذا٤ْا ٚقز أخشْا َنادعٓا , ؾشٖبٓا ْكّٛ 

ؾكاٍ : ع٢ً َهاْهُا . ؾذا٤ ؾكعز بٝين ٚبٝٓٗا ست٢ ٚدزت بضر قزَٝ٘ 

ع٢ً بطين . ؾكاٍ : أ٫ أريهُا ع٢ً خري مما عأيتُا ؟ إسا أخشمتا 
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َنادعهُا ـ أٚ أٜٚتُا إىل ؾضاؽهُا ـ ؾغبشا ث٬ثّا ٚث٬ثني , ٚامحزا ث٬ثّا 

 ٚث٬ثني , ٚنربا أصبعّا ٚث٬ثني , ؾٗٛ خري يهُا َٔ خارّ ((

 ص .206 /17( 2727, َٚغًِ )9/506( 5361أخضد٘ ايبداصٟ ) ط 

ايٓغا٤ ٚاب١ٓ خري خًل اهلل صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ   ؾٗشٙ عٝز٠

 . تًك٢ َا تًك٢ يف عبٌٝ ععار٠ ايبٝت امل٪َٔ

ٚسزٜح أمسا٤ بٓت أبٞ بهض صمٞ اهلل عُٓٗا قايت : )) تظٚدين ايظبري 

ى ٫ٚ ؽ٤ٞ غري ؾضع٘ , قايت : ؾهٓت َٚا ي٘ يف ا٭صض َٔ َإٍ ٫ٚ ممًٛ

أعًـ ؾضع٘ ٚأنؿٝ٘ َ٪ْٚت٘ , ٚأعٛع٘ , ٚأرم اي٣ٛٓ يٓامش٘ ٚأعًؿ٘ , 

ٚأعتكٞ املا٤ ٚأخضط غضب٘ ٚأعذٔ , ٚمل أنٔ ُأسغٔ أخبظٴ , ٚنإ خيبظ يٞ 

داصات يٞ َٔ ا٭ْقاص, ٚنٔٳٸ ْٹغ٠ٛ فٹزم , قايت : ٚنٓت أْكٌ اي٣ٛٓ َٔ 

اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ ع٢ً صأعٞ ,  أصض ايظبري ـ اييت أقطع٘ صعٍٛ

ٖٚٞ ع٢ً ثٴًجٞ ؾضعخ قايت : ؾذ٦ت َّٜٛا ٚاي٣ٛٓ ع٢ً صأعٞ , ؾًكٝت 

 صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٚع٘ ْؿض َٔ ا٭ْقاص , ؾزعاْٞ ثِ 
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قاٍ : إذ إذ , يٝشًُين خًؿ٘, ؾاعتشٝٝت ٚعضؾت غريتو, ؾكاٍ:ٚاهلل 

َع٘ , قايت : ست٢ أصعٌ إيٞ  ؿًُو اي٣ٛٓ ع٢ً صأعوٹ أؽز َٔ صنٛبو

 ((. أبٛبهض بعز سيو غارّ ؾهؿتين عٝاع١ ايؿضؼ , ؾهأمنا أعتكتين

ايضداٍ ؾًٓا يف صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  ا مٔ ٖشا عٔ ايٓغا٤ أَا عٓ

, ؾكز ٚصر يف فشٝض َغًِ َٔ سزٜح دابض صمٞ  ٚعًِ أع٠ٛ سغ١ٓ

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اهلل عٓ٘ إٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا يف سذ١ ايٓيب فً

ُٸا أفابٗا َا ٜٴقٝب ايٓٸغا٤ أًٖٓت بعُض٠ ٚعام اؿزٜح إىل إٔ قاٍ:  ,  ; ؾً

ٚٳَنإٳ صٳعٴٍٛ اهلل فٳ٢ًٓ اهلل عٳًَٝٵ٘ ٚٳعٳًِٓ صٳدٴ٬ّ عٳٗٵ٬ّ; إسا ٖٳٜٔٛٳتٵ ايؾٸ٤ٞ 

 .ِٝتٳابٳعٳٗٳا عٳًَٝٵ٘. َؾأصٵعٳًَٗا َٳع عبز ايضمحٔ بٔ أبٞ بهض ؾأًٖٓت بٹعٴُض٠ٺ َٔ ايتٸٓٵع

قاٍ ايٓٸٟٛٚ يف ؽضس٘: قٛي٘ : )َٚنإٳ صٳعٴٍٛ اهلل فٳ٢ًٓ اهلل عٳًَٝٵ٘ ٚٳعٳًِٓ صٳدٴ٬ّ 

عٳٗٵ٬ّ; إسا ٖٳٜٔٛٳتٵ ايؾٸ٤ٞ تٳابٳعٳٗٳا عٳًَٝٵ٘) َعٓاٙ: إسا ٖٳٜٔٛٳتٵ ؽٳٝٵ٦ا ٫ ْكك ؾٝ٘ يف 

ايزٜٔ; َجٌ طًبٗا ا٫عتُاص ٚغريٙ, أدابٗا إيٝ٘. ٚقٛي٘ : ) ع٬ّٗ ( أٟ عٌٗ 

 ضِٜ ايؾُا٥ٌ, يطٝؿّا َٴٝٳغٹٸضّا يف اـًل, اـًل, ن
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 نُا قاٍ اهلل تعاىل : 

ٚؾٝ٘ سغٔ َعاؽض٠ ا٭طٚاز. قاٍ اهلل تعاىل:  {ٚإْٸو يع٢ً خٴًٕل عٳعِٝ}

ٔٸ باملعضٚف}  .. ٫ عُٝا ؾُٝا نإ َٔ باب ايطاع١{ٚعاؽضٖٚ

ٖشٙ ٖٞ ايبٝٛت ايغعٝز٠ اييت تكّٛ ع٢ً املٛر٠ ٚايغه١ٓٝ ٚسؿغ املضأ٠ 

 .ٚصعا١ٜ ايظٚز ٭ًٖ٘ ٚايضؾل اٱسغإ يف نٌ ؽ٤ٞيظٚدٗا 

نٌ سيو ٚغريٙ َٔ نضا٥ِ ا٭خ٬م ٚقاعٔ ايؾُا٥ٌ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ ٜبين يٓا 

 فاسباٙ  بٝتٶا ععٝزٶا تضؾضف عًٝ٘ طٝٛص ايضمح١ ٚتعً٘ ظ٬ٍ ايطاع١ ٜٚٓعِ 

   .يف اٯخض٠  بايغعار٠ يف ايزْٝا ٚاؾ١ٓ)ايظٚز ٚايظٚد١ ( 

 

  ***** 
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 ٚبعز ايعٝؿ َع قٍٛ اهلل تعاىل ٚأسارٜح ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ؾٗٝا بٓا ْعٛر إىل تًو ايكناٜا اييت تكًل أ٣ طٚز ٚطٚد١ , يٓشًٗا عّٜٛا ٜا 

 غايٝيت .

 ٌٖ تعين أْٓا َتؿكإ ؟؟ #

َٚٳٔ ٜكٍٛ أْ٘ ٜتؿل ٚطٚدت٘ متاَّا , ٫ تقزقٝ٘ ؾ٬ ٜٛدز يف  ٫ , يغٓا َتؿكإ 

ؽدقني قز اتؿكا ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ يف ؽدقٝتُٗا , ؾشت٢ َٳٔ تًو ايزْٝا , 

ٜكٛيٕٛ , َا ٖشا مٔ َتؿكإ أْا ٚطٚدٞ يف نٌ ؽ٤ٞ , يكز خًكٓا يٓؿِٗ 

 بعنٓا , فزقٝين َا ٖٛ إ٫ ن٬ّ . 

ؾ٬بز َٔ ٚدٛر اخت٬ف , ؾاهلل عظ ٚدٌ مل خيًكٓا َتؾابٗني يف نٌ ؽ٤ٞ 

  َٓا اٯخض يف سٝات٘ ؾكز دعًٓا اهلل يف تؿاٚت ٚاخت٬ف ست٢ حيتاز ن٬ّ
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أصدٛ إٔ تكتٓعٞ بهًُاتٞ , ؾأْا ٖٓا ٚبني رؾيت ٖشا ايهتاب ست٢ أْاقؾوٹ 

 .إىل إٔ ْقٌ يًشًٍٛ , اييت ػعٌ طٚادٓا حيًٛ ٚحيًٛ بإسٕ ايضمحٔ 

٫ تكًكٞ ؾُع ايٛر ميهٓٓا إٔ ْتؿل , ٚإٔ ْقٌ إىل سٌ يتًو ا٫خت٬ؾات ؾِٝٗ 

اييت ميهٔ ا٫عتػٓا٤ عٓٗا سيت ٜتشكل ن٬ّ َٓا ع٢ً ايتػٝري َٔ عارات٘ 

اهلز٤ٚ يف َٓظيٓا , ْٚغتكض ْٚٗٓأ َعّا يف َٓظيٓا املتٛامع , ؾبايعكٌ َعّا ْعضف 

إٔ ن٬ّ َٓا َهٌُ يٰخض , ٚست٢ ٜضتاح َعٓا ا٭٫ٚر ؾُٝا بعز ٜٚضتاح نٌ ؾضر 

 يف أعضتٓا .

تُغه١ ٚإٕ مل أعتطع إٔ أغري َٔ بعض ايعارات اييت أصاٖا ميهٔ إٔ تهٕٛ َ

بٞ , ؾأصدٛ َٓو أ٫ تتناٜكني , ٚإٔ تعًُٞ قزص اٱَهإ  , ع٢ً تػٝري صر 

 ؾعًو ػاٙ تًو ا٭ؾعاٍ ٚايعارات , ست٢ تغري َضنب اؿٝا٠ .

 

***** 
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 ..ْقٝشيت ٭خيت , اعًُٞ بٗا أْتٹ أٜنّا  #

 ناْت أخيت رَّٚا , تطًب ا٭ؽٝا٤ َٔ ٚايزٟ , يهٓٗا ناْت َٴًش١ دزّا 

 . أعًِ إٔ اٱؿاح  ؽ١ُٝ َٔ ؽِٝ ايٓغا٤ 

يهين رَّٚا نٓت أص٣ أبٞ ٜنذض َٓٗا , َٚٔ ؽز٠ غنب٘ َٓٗا ست٢ ٚإٕ 

 أصار إٔ ٜؿعٌ هلا َا تضٜز , ٫ ٜؿعً٘ , ؾكط ٭ْ٘ قز تناٜل َٔ إؿاسٗا 

 " .افربٟ تٓايٞ ٚنٓت رَّٚا , أقٍٛ هلا , " 

ٚيزٜو تًو ايؾ١ُٝ ; ٖٚٞ ٚأْتٹ أٜنّا طٚديت , اَضأ٠ نباقٞ ايٓغا٤ , 

اٱؿاح , ٚأْا صدٌ , ٚعأغنب إٕ أؿٝيت ع٢ًٻ ع٢ً إَٔض َعني أنجض َٔ َض٠ 

 ؾشت٢ يٛ ْغٝت َض٠ّ , ؾٝهؿٞ ايتشنري ؾكط ٜا طٚديت , ٚيٝػ اٱؿاح .

أَا إسا نٓت غري صإض عٔ ؾعٌ سيو ايؾ٤ٞ , َجًُا نإ أبٞ أٜنّا ٜضؾض 

, إ٫ أْ٘ ٚيف ْٗا١ٜ ا٭َض سُٝٓا جيزٖا َععِ ا٭ؽٝا٤ اييت تطًبٗا أخيت َٓ٘ 
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ٖار١٥ يف صرٖا , ٫ٚ تضر , ٚتزخٌ إىل غضؾتٗا بٗز٤ٚ , ؾأدز أبٞ ٚبهٌ 

ٖز٤ٚ ٖٛ اٯخض ٜطًب َٓٗا إٔ تؿعٌ ٖشا ايؾ٤ٞ ايشٟ ناْت قز طًبت٘ ٖٞ 

 ٚنإ ٖٛ صاؾنّا إٜاٙ .

أَا إسا صرت أخيت , أٚ تشَضت نإ أبٞ ٜقض ع٢ً صؾن٘ يشيو ا٭َض ست٢ 

 نإ ا٭َض تاؾّٗا . ٚيٛ

ؾتًو طبٝعتٓا طٚديت مٔ ايضداٍ , ْهضٙ اٱؿاح , ْٚهضٙ ايعٓز , ؾاٱؿاح 

ٜٛيز اينذض ٚاينٝل , ْٚغُٝ٘ مٔ " ايظٕ " , أّ ايعٓز يف عٴضؾٓا مٔ ايضداٍ 

ٜٛيز ايُهؿض , ٫ٚ أصٜز إٔ ٜهٕٛ يؾبض ايعٓز ٚدٛرّا يف بٝتٓا , ؾباهلز٤ٚ 

 بوٹ , عتأخشٜٔ ايعني َٚا بٓٗا نُا ٜكٛيٕٛ ٚايه١ًُ ايطٝب١ , ٚإسغاعٞ 

٫ تتعذيب أْٞ أخربىٹ سيو , ؾأْا طٚدو , ٚع٢ًٻ إٔ أخربىٹ عٔ ْؿغٞ سيت 

 تؿُٗٝين أْتٹ , ؾُٳٔ ي٘ اؿل إٔ ٜؿُٗين؟ تؿُٗني ؽدقٝيت ٚإٕ مل
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 ..َا اهلزف َٔ طٚادٓا ؟؟ #

٫ّ ئ أنشب عًٝوٹ ٜا طٚديت , ؾؿٞ بعض ا٭سٝإ , نٓت اعأٍ ْؿغٞ ع٪ا

حيريْٞ , ٜٚجري عكًٞ ٚجيربْٞ ع٢ً ايتؿهري ; نٓت اعأٍ ْؿغٞ : ملاسا 

 عأتظٚز تًو ايؿتا٠ ؟ , َا اهلزف ايشٟ أعح عٓ٘ يف تًو ايع٬ق١ ؟

 ملاسا ُأْٗٞ تًو ايعشٚب١ٝ ٚاؿض١ٜ نُا ٜكٍٛ يٞ ا٭فزقا٤ عاؽكٞ ايعشٚب١ٝ ؟

عزتو أْٞ ٚست٢ ٚإٕ تعزرت فٛص ايغ٪اٍ إ٫ إٔ ايٓٗا١ٜ ٚاسز٠ , ٚنُا ٚ

 ئ أنشب عًٝوٹ أبزّا , ؾأْا أص٣ إٔ ايقزم مضٚصٟ ٚخاف١ّ َعوٹ 

 ٜا غايٝيت , ؾأْتٹ " ْقؿٞ اؿًٛ  " , ٚبايضٚح ٚايعكٌ عان١ٓ .

أ٫ّٚ : سُٝٓا نٓت َضاٖكّا , نٓت أص٣ ؾٝ٘ إصاس١ يًؾٗٛات اؾغز١ٜ 

 ٚعؿ١ ٚطٗاص٠ مما ْضاٙ يف ايؾاصع َٔ َٓاظض تؾٝب هلا ايض٩ٚؼ .
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ٚيف بعض ا٭سٝإ , نٓت أؾهض أْ٘ أعًٛب يٲلاب ست٢ ٜهٕٛ يٞ ثاّْٝا : 

 تًو ايؿتٝات ٚاي٬تٞ أصٜزٖٔ َجٌ أَٗٔ ايضا٥ع١ .

ثايجّا: ٚأسٝاّْا نباقٞ ا٭ؽدال , أقٍٛ إْٗا ع١ٓ اؿٝا٠ , ٫ٚبز يٞ ّٜٛ إٔ 

أتظٚز َٔ اَضأ٠ , ست٢ ٚإٕ مل ٜهٔ عٔ سب , ؾأْا أعضف إٔ اؿب ٜأتٞ إىل 

 ايظٚاز , ٚسنٛص ا٭٫ٚر إىل اؿٝا٠ .ايكًٛب بعز 

يهين سُٝٓا قضأت ايهجري ٚايهجري ٚؽاٖزت أَٛص اؿٝا٠ ع٢ً اخت٬ؾٗا َع 

, عضؾت إٔ ايظٚاز َغ٪ٚي١ٝ أَٞ ٚأبٞ ٚأقاصبٞ ٚأفزقا٥ٞ املتظٚدني 

ٚصعاي١ عا١َٝ ٚفتُع١ٝ , ٚتعإٚ بني ايطضؾني , ٚتنش١ٝ ٜنشٝٗا نٌ َٓا 

صعاي١ يًُذتُع ست٢ ْٛد٘ َٳٔ ٜقػضْٚٓا إىل يٰخض , ٚنُا قًت يوٹ إْ٘ 

 ايطضٜل ايغًِٝ , ٚتغ١ٜٛ عكٛهلِ .

***** 
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 نْٛٞ يٞ سات رٜٔ ... #

ست٢ ٚإٕ مل تهْٛٞ َتز١ٜٓ إىل رصد١ نبري٠ , أْا ٖٓا ٫ أققز ايتؾزر يف 

ايزٜٔ , ٫ .. ؾهٌ َا أققزٙ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ اهلل رَّٚا يف عكًو ٚقًبو , 

عٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتقضؾات٘ ٚأؾعاي٘ أَاّ إٔ تهٕٛ أسارٜح ايض

عٝٓٝوٹ ٜا طٚديت , ٚنُا أخربتوٹ عًؿّا أْٓا إٕ أصرْا اهلز٤ٚ ٚصاس١ ايباٍ 

يف سٝاتٓا ؾعًٝٓا إٔ ْتبع تعايِٝ ايضعٍٛ , ٖٚا ٖٛ صعٛيٓا ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚعًِ , ٜععِ َٔ ؽإٔ سات ايزٜٔ ..

هلل عٓ٘: قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل ص٣ٚ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ عٔ أبٞ ٖضٜض٠ صمٞ ا

عًٝ٘ ٚعًِ: "تٓهض املضأ٠ ٭صبع ملاهلا ٚؿغبٗا ٚؾُاهلا ٚيزٜٓٗا ؾاظؿض 

 بشات ايزٜٔ تضبت ٜزاى".
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ٚأَا َع٢ٓ )تضبت ٜزاى( ؾٗٛ يف ا٭فٌ رعا٤ َعٓاٙ: يقكت ٜزاى بايرتاب 

َٔ ؽز٠ ايؿكض إٕ مل تؿعٌ, ٚيهٔ ايعضب أفبشت تغتعًُ٘ ملعإ أخض 

ٚاٱْهاص ٚتععِٝ ا٭َض ٚاؿح ع٢ً ايؾ٤ٞ ٖٚشا ٖٛ املضار َٓٗا ناملعاتب١ 

 ِ .ٚاهلل تعاىل أعً
 

ٖٛ صعٛيٓا ايهضِٜ  ٜعًٞ َٔ ؽإٔ سات  ايزٜٔ , ؾأصدٛ َٔ اهلل تعاىل إٔ  ؾٗا

 تهْٛٞ  ٜا َٳٔ يف ايػٝب طٚد١ّ يٞ سات رٜٔ .

 
 

 

 

***** 
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 نْٛٞ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ  ... #

أصاىٹ تتغا٥ًني اٯٕ  نٝـ أنٕٛ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ , عأخربى اٯٕ ٜا طٚديت يف 

 قٍٛ صعٛيٓا ايهضِٜ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

أ٫  :قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عبز اهلل بٔ عباؼ عٔ"

أخربنِ بٓغا٥هِ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ؟ ايٛرٚر, ايٛيٛر, ايع٪ٚر ع٢ً طٚدٗا, اييت 

, دا٤ت ست٢ تأخش بٝز طٚدٗا, ثِ تكٍٛ ٚاهلل ٫ أسٚم إسا آست أٚ أٚسٜت

 .ا٭يباْٞ ٚسغٓ٘ ايطرباْٞ ٚصٚاٙ  ."غُنا ست٢ تضم٢

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ َعٝاص خري١ٜ ايظٚدات ؾإْ٘ فعٓزَا ٜتشزخ ايٓب٢ 

 : ؾٗشٙ أصبع فؿات ـري ايظٚدات ,ٜنع َعاٜري ثابت١ ٚٚامش١ ٚقزر٠ 

 ايت٢ ٫ تٓاّ ست٢ تضم٢ طٚدٗا ٜٚضم٢ عٓٗا,   ايع٪ٚر , ايٛيٛر,  ايٛرٚر

  .طٚدٗا ٚإٕ نإ ٖٛ ايعامل هلا
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ٚأٜنّا ْض٣ إٔ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قز ٚفـ تًو ايظٚد١  بأْٗا 

َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٚدعًٗا َٔ خريات  ٚؾنًٝات  ايٓغا٤ , ٚعأؽضح يوٹ تًو 

 ايقؿات ا٭صبع بايتؿقٌٝ  اٯٕ .

٢ٖ ايت٢ تتٛرر إىل  :  ؾٓكٍٛ إٔ ايٛرٚر  اتٚبؾ٧ َٔ ايتؿقٌٝ عٔ ٖشٙ ايقؿ

قٍٛ صبٓا عبشاْ٘ : ) َٚٔ آٜات٘ إٔ خًل يهِ َٔ أْؿغهِ   طٚدٗا َقزام

 .أطٚادّا يتغهٓٛا إيٝٗا ٚدعٌ بٝٓهِ َٛر٠ ٚصمح١(

ٚاملٛر٠ ٢ٖ فٌُ ؿغٔ اـًل ٚإظٗاص نٌ طضف يًضغب١ ٚاملٌٝ إىل اٯخض ,  

َا ايبٝت ايش٣ ٜقاب أًٖ٘ بايٓؿٛص أ  ٚؾ٢ ٖشا ايهجري َٔ رعا٥ِ بٓا٤ ايبٝت

 .  ب٢ٓنٌ َٔ اٯخض ؾٗشا بٝت َكن٢ عًٝ٘ بايؿؾٌ قبٌ إٔ ٜٴ

ٜعٔ ايبعض أْٗا املضأ٠ ايت٢ تًز ْٚكٝنٗا ايعكِٝ  تعٓني نُا قز :  ايٛيٛر ٚ

      أعًِ ؾإٕ املكقٛر ب٘  ٖٚشا يٝػ بقشٝض ع٢ً طٍٛ اـط , يهٔ ٚاهلل 
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٢ٖ املضأ٠ ايت٢ تضغب ؾ٢ نجض٠ اٱلاب ٫ٚ تتعًٌ بايعظٚف عٓ٘ بزع٣ٛ 

أٚ خٛؾّا ع٢ً مجاهلا أٚ ؽ٧ َٔ ٖشا ايكبٌٝ ٚايش٣ نجض اؿزٜح  عزّ ايتؿضؽ 

 .عٓ٘ ؾ٢ ٖشٙ ا٭طَإ

) تظٚدٛا ايٛيٛر ايٛرٚر : ٚؾ٢ ٖشا ٜكٍٛ ايٓب٢ ايهضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ص ط صٚاٙ أمحز ؾاْٞ َهاثض بهِ ا٭َِ ّٜٛ ايكٝا١َ(

 اييت إسا ُظًُت ٚايع٪ٚر ؾغضٖا ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بكٛي٘ : )

 (. , ٫ أسٚم غُنّا ست٢ تضم٢ ٜزى يف   ٜزٟ  : ٖشٙ قايت 

 

 

***** 
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 , ١ٖٓٝ , ع١ًٗ ... ي١ٓٝ    نْٛٞ #

 أعًِ أْوٹ اٯٕ تكٛيني ٖا قزباْت  ْٛاٜاى , أْت تضٜزٜين َٓهغض٠ اؾٓاح 

ي١ٓٝ , ع١ًٗ ; ست٢ تغٝطض ع٢ًٻ ٚتؿضض نًُتو ٚقٛيو ٚتغٛر يٞ اؿٝا٠ 

َٚا ؾٝٗا , ٫ ئ أنٕٛ نشيو , يهين عأقٍٛ يوٹ , اٖزأٟ ٚاْتعضٟ قٛيٞ إىل 

, يكز صمٝيت يف ن٬َٞ املامٞ إٔ تهْٛٞ طٚد١ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ؾُا ْٗاٜت٘ 

  صأٜو إٔ أقزّ يوٹ اينُإ ع٢ً رخٛيو اؾ١ٓ , بأَض اهلل تعاىل

ْعِ طٚديت , ؾضعٍٛ اهلل قز قزّ يوٹ ٖشا اينُإ يف قٛي٘ ايشٟ سضّ ؾٝ٘ 

 ايٓاص ع٢ً أدغار نٌ َٔ ) اهلني , ايًني , ايكضٜب , ايغٌٗ (

 عٔ ابٔ َغعٛر عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ , قاٍ : 

ٝ٘ٹ ايٓاص ؟ قايٛا : ب٢ً ٜا صعٍٛ اهلل , قاٍ : ع٢ً نٌ  أ٫ أخربنِ مبٳٔ تٴشٳضٻّٴ عً

 ني , يني , عٌٗ . ط أخضد٘ ابٔ سبإ ص ."سزٜح فشٝض "ٖ
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 ادعًٞ  سٝاتٓا د١ٓ  #

 أتزصٜٔ , نٝـ ػعًني سٝاتٓا د١ٓ ؟؟

نٌ َا عًٝو ; ٖٛ إٔ ػعًٞ بٝتٓا , بٝتّا ععٝزّا , ٚايبٝت ايغعٝز ٖشا ٖٛ 

ايبٝت ايشٟ ٫ ٜٛدز ب٘ خقاّ ٫ٚ ْظاع , ايشٟ ٫ ٜٴغُع ؾٝ٘ ايه٬ّ اي٬سع 

٫ٚ ايٓكز املضٜض , ٙ ايبٝت ايشٟ ٜأٟٚ إيٝ٘ أؾضار ا٭عض٠ ؾٝذزٕٚ ايكاعٞ , 

 ؾٝ٘ ايضاس١ ٚاهلز٤ٚ ٚايطُأ١ْٓٝ .

ٚأْتٹ اَضأ٠ سن١ٝ , ٚأْا أعًِ أْوٹ عتبشيني ققاص دٗزى ست٢ ؽُٝني 

 بايغعار٠ ع٢ً َٓظيٓا املتٛامع ٖشا .

 أعًِ أْوٹ تكٛيني , إٕ تًو املغ٪ٚي١ٝ تكع ع٢ً ناًٖٞ ٚع٢ً ناًٖو

 طٚدٞ . ٜا 

ٚعأصر عًٝوٹ , أعًِ سيو عًِ ايٝكني , يهين اٯٕ أسزثوٹ ببعض ا٭َٛص 

ٚيٝػ أمجعٗا ٚاييت َعٗا عأسٝا ظٛاصىٹ ٖا٦ّْا َغضٚص ايكًب , َبتغِ 
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 ايٛد٘ , َضتاح ايباٍ ٚاـاطض .

ؾبشنا٥و , ٚسهُتو ايٛاعع١ , ٚسغٔ َعاًَتو يظٚدو , بهٌ تًو 

زٟ , بٌ تًو ايٛعا٥ٌ ٱععار أٟ ايغُات ميهٓوٹ إععارٟ , يٝػ أْا ٚس

 طٕٚز يف تًو ايزْٝا ...

إْو َغ٪ٚي١ عٔ إععار طٚدو , يٝػ طٚدو ٚسزٙ بٌ ٚأ٫ٚرى طٚديت 

ديت إٔ صما طٚدو عٓوٹ ٜزخًو دٓإ أٜنّا , ٚتشنضٟ رَّٚا ٜا طٚ

 ايضمحٔ .

 ؾعٔ أّ ع١ًُ قايت , قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٗا عٓٗا صإض رخًت اؾ١ٓ " )ايرتَشٟ(." أٜټُا اَضأ٠ٺ َاتت ٚطٚد

ٚجيب عًٝوٹ طٚديت أ٫ ؼًُٞ طٚدوٹ َا ٜؿٛم طاقت٘ , ؾ٬ تظرار 

صغباتو ٚطًباتو , اطًيب َا تؾا٥ني طٚديت يهٔ يٝػ َض٠ّ ٚاسز٠ سيت 

٫تضٖكٝٓين بتًو ايطًبات َض٠ّ ٚاسز٠ , ؾأقٍٛ يوٹ اؿل ؾًٛ أسػ أٟ طٕٚز 
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باينٝل ٚاينذض هلضب َٔ نٌ تًو ايطًبات , ٚهلضب َٓوٹ أْتٹ ؽدقّٝا 

ؾهُا قاٍ عُض بٔ عبز ايعظٜظ ٫بٓ٘ َّٜٛا : " إْين أخؾ٢ إٔ أمحٌ ايٓاؼ ع٢ً 

 اؿل مج١ًّ , ؾريؾنْٛ٘ مج١ًّ " . 

َٚع٢ٓ قٛي٘ أْ٘ يٛ أَض ايٓاؼ بإٔ ٜؿعًٛا اؿل َض٠ّ ٚاسز٠ ينذض َٓ٘ ايٓاؼ 

 ٚاسز٠ . ٚتضنٛا اؿل نً٘ مج١ًّ

ٚقز قاٍ ايضعٍٛ ايهضِٜ يف أسز أسارٜج٘  إٔ اهلل حيب املضأ٠ ايعضٜؿ١ 

 ٚاحملق١ٓ اييت متتٓع عٔ غريٙ .

طٚديت َٳٔ َٓا ٜتش٢ً بهٌ ايقؿات ٚايؿنا٥ٌ ٚاملهاصّ , َٳٔ َٔ ايبؾض 

 ٜتش٢ً بهٌ تًو املهاصّ ٚايؿنا٥ٌ , ٚاٱداب١ ٖٞ : ٫ٚ أسز .

٢ً بهٌ املهاصّ ٚايؿنا٥ٌ اييت خًكٗا ٜتشٚيشيو ٫ تطًبني َٔ طٚدو إٔ 

اهلل مج١ًّ ٚاسز٠ , يهٓوٹ إٕ أسببتٹ ؽ١ُّٝ َٔ ايؾِٝ أٚ ؾن١ًٝ َٔ ايؿنا٥ٌ 
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ؾشجٝ٘ عًٝٗا , َض٠ ٚصا٤ َض٠ يهٔ يٝػ نٌ ايؿنا٥ٌ مج١ًّ ٚاسز٠ , ؾإْ٘ يٝػ 

 َٔ بؾٕض َٳٔ ٜتش٢ً بهٌ ايؿنا٥ٌ .

ض٣ ايضدٌ اَضأ٠ إٕ عني ايضدٌ ْكط١ معؿ٘ ٚيٝغت املعز٠ ؾكط , ؾشُٝٓا ٜ

مج١ًٝ , ٜٚتُٓاٖا طٚد١ّ ؾكز متٓاٖا ٭ْ٘ ٜضغب يف ص٩ٜتٗا نُا ٖٞ ٚأ٫ تتػري 

ؽه٬ّ أٚ أعًٛبّا , إسؿعٞ يظٚدوٹ تًو ايقٛص٠ اييت صآىٹ بٗا أٍٚ َض٠ّ َُٗا 

َضت بٝٓهِ ايغٕٓٛ ٚا٭ٜاّ , ادعًٝٗا فٛص٠ّ فاؾ١ٝ ع١ًُٝ ٕ نٟٛ عاسض٠ 

 ايقٛص٠ اييت يف سٖين .خ٬ب١ طٛاٍ سٝاتٞ , ؾ٬ تؾٖٛٞ تًو 

نْٛٞ مج١ًٝ أْٝك١ , صؽٝك١ يف سضناتو , ٚيبك١ يف سزٜجو , ؾ٬ ؼزثين 

, ٫ٚ تضررٟ أيؿاظّا عٛق١ٝ ٖابط١ , ٚإسا ؽًٝتٹ عٔ بقٛت أدؿ سنٛصٟ 

تًو ايغُات ايٓغا١ٝ٥ املطًٛب١ , أٚ أًُٖت أّٜا َٓٗا ٖبطت فٛصتوٹ يف 

ايٓغا١ٝ٥ ايضا٥ع١ اييت أْؾزٖا ْعضٟ , ٚابتعزتٹ ٜا غايٝيت عٔ ايقٛص٠ 

 ٜٚٓؾزٖا أٟ صدٌٕ يف ايزْٝا , يف طٚدت٘ .
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 ؾكز قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :

" أ٫ أخربَى غري َا ٜهٓظ املض٤ املضأ٠ ايقاؿ١ إسا ْعض إيٝٗا عضت٘ٴ ٚإسا أَضٖا 

 أطاعت٘ ٚإسا غاب عٓٗا سؿعت٘ " ) أخضد٘ أبٛ راٚر ( .

يتظَٞ عذابوٹ اٱع٬َٞ , اؿذاب اٱع٬َٞ ساؾعٞ ع٢ً ايتزٜٔ , ٚإ

 . يٝػ ٖشا اؿذاب ايشٟ ٜغري ع٢ً املٛم١ 

ٚإٜاىٹ إٔ تتغاًٖٞ يف إٔ ٜض٣ أسزٷ َٔ دغزى أٟ ؽ٤ٞ ٚيٛ حمل١ عابض٠ , 

 ,ؾإْٞ أغاص عًٝوٹ ٚأسضل أ٫ ٜضاىٹ إ٫ َٳٔ ؼٌ ي٘ ص٩ٜاىٹ يف اٱع٬ّ 

 . بار٥وٹ ايغا١َٝ ٚأؾهاصى ايطاٖض٠ؾأْا أسبوٹ مب

إيبغٞ ثٛبّا ْعٝؿّا ٥٫كّا , ٚاعتعًُٞ تًو ايعطٛص اييت أسبٗا , معٞ عًٞ 

فزصىٹ ؽ٦ّٝا َٔ اؿًٞ اييت أٖزاٖا إيٝوٹ عًٝوٹ , نُا أْٞ أصٜزىٹ َتأْك١ 

 نُا يٛ أْوٹ ساٖب١ يظٜاص٠ إسز٣ فزٜكاتوٹ أٚ قضٜباتوٹ .
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َٔ طٗٞ ٫ تٓؾػًٞ بتًو ا٭عُاٍ املٓظي١ٝ عين , ؾتعٗض أثاص أعُاٍ ايبٝت 

ٚتٓعٝـ , ٚتضتٝب عٓزَا أرخٌ إىل املٓظٍ َغا٤ٶ , ؾغأنٕٛ راخ٬ّ يًبٝت 

َضٖكّا َتعبّا , ؾ٬ أرخٌ ؾأصاىٹ يف املطبخ , أٚ يف ثٝاب ايتٓعٝـ ٚأعُاٍ 

املٓظٍ . ؾًٛ أْوٹ تكَٛني بأعُاٍ املٓظٍ إسا أْا آتٝت , ؾُاسا نٓتٹ تؿعًني ٚأْا 

 يف ايعٌُ ؟؟ 

ْٗٔ ؾٓاْات ٚهلٔ ملغات ؾ١ٝٓ يف أٟ َهإ ٜشٖدي تعٛرت إٔ أسنض ايٓغا٤ بأ

إيٝ٘ , ؾضتيب بٝتٓا ع٢ً أسغٔ ساٍ , غريٟ يف تضتٝب٘ نُا تؾا٥ني ؾٗٛ دٓتو 

 ٜا غايٝيت , ٚمعٞ تًو ايًُغات أُٜٓا سٖبيت يف أ٣ صنٔ َٔ أصناْ٘ .

أَا َٔ ْاس١ٝ ايعاطؿ١ املًتٗب١ ٚتًو ا٭س٬ّ ايٝكع١ٝ , َٚؾاعض اؿب 

تٹ تضدٝٓٗا قبٌ ايظٚاز , أٜاّ َضاٖكتوٹ ؾ٬ تكًكٞ ؾًٔ أؾعٌ ايؿٝام١ اييت نٓ

نُا قايٛا , إٔ نٌ تًو املؾاعض تٗزأ بعز ايظٚاز ٚتتشٍٛ إىل عاطؿ١ ٖار١٥ 
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َتظ١ْ , ٫ ٚأيـ ؾُٳٔ تظٚدت صَٚاْغّٝا , ؾًتؾٗز أْٗا ئ تٗزأ أٚ تكٌ بعز 

 ايظٚاز بٌ عتظٜز ٚتظٜز إىل َا ؽا٤ اهلل .

ضدٌ يف ايبٝت ٖٛ فاسب ايه١ًُ ا٭ٚىل , ٫ٚ تكٛيٞ عًٝوٹ إٔ تعًُٞ إٔ اي

 أْٞ بشيو أعٛر بوٹ إىل طَإ " عٞ ايغٝز " نُا تكٍٛ أغًب ايٓغا٤ 

يهٔ نٌ َا يف ا٭َض , أْين صدٌ , ٚايضداٍ قٛإَٛ ع٢ً ايٓغا٤ نُا قاٍ اهلل 

تعاىل يف نتاب٘ ايهضِٜ , ٚبشيو ؾأْتٹ املغ٪ٚي١ عٔ ايٓذاح ٚايتٛاؾل 

ايظٚاز , َُٚٗا بًػت رصدتوٹ ايع١ًُٝ أٚ ايجكاؾ١ٝ ؾعًٝوٹ إٔ  ٚا٫ْغذاّ يف

تضمدٞ يظٚدو ٚاؾ٦ٞ إيٝ٘ رَّٚا , ؾشبوٹ جيضٟ يف عضٚق٘ رَّا , ٫ٚ 

تتقارَٞ َعٞ يف ايضأٟ ٚأْا غامب , تباريٞ َعٞ اٯصا٤ ٚا٭ؾهاص ؾهجض٠ 

 اٯصا٤ املجُض٠ ايؿعاي١ خري َٔ اعتبكا٥ٗا بزاخًوٹ .

ٟ , يف ؾضسٞ ٚيف أسظاْٞ , َُٖٚٛٞ ٚأساعٝغٞ ؽاصنٝين رَّٚا َؾاعض

 , ؾ٬ أدز َٓوٹ اؿظٕ ٚأْا ؾضسإ , ٫ٚ أدز َٓو ايؿضح ٚأْا سظٜٔ .
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نْٛٞ يٞ دٓيت اهلار١٥ ايٛارع١ , سيت إسا َا عزت يًبٝت أصرت إٔ أتؿضؽ 

يًعٌُ ٚاٱبزاع ٚاٱْتاز , مما ي٘ أنرب ا٭ثض ع٢ً إٔ تهٕٛ سٝاتٓا ٖار١٥ ٚمج١ًٝ 

 ـري يه٬ْا ٚ٭٫ٚرْا . ٚساؾ١ً با

يغت ٚسزٟ ايشٟ ميًو ايه٬ّ اؿًٛ اؾٌُٝ , ؾأْتٹ أٜنّا كًٛق١ صقٝك١ , 

خًكوٹ اهلل َٔ مًعٞ , خًكوٹ طٝب١ ٖار١٥ , ؾأصٜزىٹ أْتٹ أٜنّا إسا َا 

به٬َو اؿًٛ املؿٝز يٞ , ٚؾهاٖتو أسغغت بنٕٝل إٔ تْٗٛٞ ع٢ًٻ ا٭َض 

 ٚػًُٗا , ؾُا أمجٌ ابتغاَتو يف ٚدٗٞ فباسّا .ايضا٥ع١ اييت تٓعؿ اؿٝا٠ 

إٕ نإ اٯبا٤ ٜضٜزٕٚ ٭٫ٚرِٖ إٔ ٜهْٛٛا أؾنٌ ا٭٫ٚر ع٢ً اٱط٬م 

َٚتؿٛقني عًٞ مجٝع أقضاِْٗ , أْا أٜنّا أصٜزىٹ نشيو , أيغتٹ ابٓيت ٚسبٝبيت 

 ايقػري٠ ؟؟

 ايباقٝات .أصٜزىٹ إٔ أٜنّا , إٔ تهْٛٞ َاٖض٠ ٚباصع١ ع٢ً مجٝع ايٓغا٤ 

 أصٜز إٔ أخربىٹ بأؽٝا٤ ٫ أصٜزٖا ؾٝوٹ ٜا َقْٛيت ...
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٫ ػعًٞ ٚقتو ققٛصّا , ع٢ً سيو اهلاتـ , ٚاحملارثات اهلاتؿ١ٝ َع 

 فزٜكاتوٹ , أْا أنضٙ تًو ايرباَر ايػٓا١ٝ٥ ايتًؿاط١ٜ ايتاؾ١ٗ .

ٟ ؾ٬ َاْع يزٟ إٔ ْغتػٌ نٌ رقٝك١ يف اؿٝا٠ , يٓكنٝٗا عّٜٛا , يٝػ عٓزٟ أ

 َاْع يًدضٚز ٚايًٗٛ َع طٚديت أٚ ايتبنع يؾضا٤ َغًظَات املٓظٍ َعّا .

أَٞ رَّٚا ناْت تكٍٛ يٞ , اختاص ايٛقت ايشٟ تتشزخ ؾٝ٘ َع أبٝو عٔ أٟ 

َؾه١ً أٚ طًب , ْعِ فػريتٞ , إْ٘ تكزٜض املٛقـ ٚاختٝاص ايٛقت امل٥٬ِ 

ٚقت  يعضض َؾه٬ت ايبٝت ٚا٭عض٠ َٚٓاقؾ١ سًٛهلا , ؾ٬ تأتني يف

سٖابٞ يًعٌُ فباسّا , ٚتضٜزٜٔ َين إٔ أْاقؿ تًو املؾه٬ت ٚسًٛهلا 

ؾبايعكٌ , ٫ٜٛدز َٔ ايٛقت َا ٜهؿٞ سيت مٌ تًو املؾه٬ت ْٚٓاقؾٗا , 

٫ٚ تضدعني ٚتكٛيٞ ٫ ٜٗتِ ٭قٛايٞ , ٚنشيو أٜنّا ٜا فػريتٞ ٫ تٓتعضٜين 

املؾه٬ت , سيت سُٝٓا أرخٌ عتب١ ايباب , ثِ تٓتًكني يف ايتشزخ عٔ تًو 

 . ٫ أعٛر أرصادٞ َض٠ّ أخض٣ 
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ْأتٞ اٯٕ إىل ايػري٠ , يهين ئ أؼزخ عٓٗا نؾ١ُٝ , ٫ عأؼزخ عٓٗا يف 

ؾإٜاىٹ َٔ اٱؾضاط بايػري٠ , ست٢ ٫ أؽعض أْٞ َكٝز ٚأْا َعوٹ , اٱؾضاط بٗا , 

ٞٻ نُا تؾا٥ني , يهٔ ٫ تؿضطٞ ؾٝٗا , ؾايػري٠ هلا يش٠ , ٚتزٍ عً ٢ غريٟ عً

 سبوٹ يٞ , أَا إسا سارت عٔ اؿز اْكًبت إىل اينز .

ٚأصٜز َٓوٹ إٔ تتذٓيب تًو ايتقضؾات اييت تؾعٌ ايػري٠ يف قًيب ٚػعٌ 

 ا٭ؾهاص تتناصب بزاخًٞ  .

 ٚقز قاٍ عبز اهلل بٔ دعؿض ٫بٓت٘ َّٜٛا : إٜاىٹ ٚايػري٠ ؾإْٗا َؿتاح 

وٹ بايظ١ٜٓ ٚايطٝب ايط٬م , ٚإٜاىٹ ٚاملعاتب١ ؾإْٗا تٛصخ ايبػن١ ٚعًٝ

 ٚاعًُٞ إٔ أطٜٔ ايظ١ٜٓ ايُهشٌ , ٚأطٝب ايطٝب املا٤ .

سب أَٞ ٚأبٞ , ٫ ٜغتزعٞ ايػري٠ يف قًبوٹ , أيٝغٛا ِٖ أٜنّا أبٜٛوٹ ؾٌٗ 

ٖٓايو اَضأ٠ عاق١ً , تهضٙ يف طٚدٗا سب٘ ٭ًٖ٘ , أيغت َٴشبّا يٛايزاىٹ 

 ٚأسبُٗا نُا يٛ أُْٗا َٳٔ صبٝاْٞ ٚأْا فػري .
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أعضاص سضب١ٝ , ْعِ ؾُُٗا سقٌ بٝٓٓا ٫ أصٜز َٓوٹ إٔ ؽضدٞ  َؾانًٓا

 سضؾّا ٚاسزّا ٭سز َا .

ْعِ , ؾشت٢ يٛ نإ أًٖو , ٫ ؼهٞ هلِ ؽ٦ّٝا عٔ َؾانًٓا ٚأعضاصْا ؾاؿٌ 

ٜهٕٛ رَّٚا بٝٓٓا ؾ٬ تٴزخًٞ أسزّا بٝٓٓا , أّٜا نإ , ؾايتعإٚ ٚاملؾاٚص٠ 

 ١ , ٖٞ اؿٌ رَّٚا .ٚقٍٛ اهلل تعاىل ٚأسارٜح ْبٝ٘ ايؾضٜؿ

٫ تهْٛٞ َٴبشص٠ , ٚساؾعٞ ع٢ً أَٛاٍ طٚدوٹ ؾٗٞ أَٛايوٹ أْت أٜنّا 

 ٚأَٛاٍ أ٫ٚرى , ؾكز قاٍ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : 

" ٫ تٓؿل اَضأ٠ْ َٔ بٝت طٚدٗا إ٫ بإسٕ طٚدٗا " قٌٝ ٜا صعٍٛ اهلل ٫ٚ 

 ايطعاّٴ قاٍ " ساى أؾنٌ أَٛايٓا " . )صٚاٙ ايرتَشٟ(

ٚإٕ مل ٜهٔ يوٹ ا إسا أعغض َّٜٛا ع٢ً طٚدوٹ ؾتقزقٞ عًٝ٘ َٔ َايو , أَ

 َاٍ , ؾافربٟ ٚ استًُٞ ايعٝؿ َع٘ يعٌ اهلل تعاىل ٜؿضز عًٝهُا .
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يكز تعٛرت إٔ أدز أَٞ ٖٞ ا٭ٚىل اييت تغتٝكغ يف ايبٝت أمجع٘ , ثِ ػٗظ 

ٓاّ ايؿطٛص , ٚؼنض يٓا امل٬بػ , ٚئ ٜضم٢ أ٣ صدٌ يف ايزْٝا بظٚد١ ت

 ٚتقشٛ بعز طٚدٗا .

إٕ ايضما مبا قغُ٘ اهلل هلٛ خري َٔ أٟ ؽ٤ٞ آخض , ؾهاّ قايٛا ايبٝت ايشٟ 

ميٮٙ اؿب ٚاؿٓإ ٚايتكزٜض ٚا٫سرتاّ املتبارٍ , ٫ٚ ٜٛدز ب٘ ع٣ٛ اـبظ 

ٚاملا٤ , خري أيـ َض٠ َٔ ٖشا ايبٝت ايشٟ ٜعُض بايًشّٛ ٖٚٛ ٧ًَ بايٓهز 

 . ٫ٚ يًظٚد١  ٚاـقاّ ٚعزّ ا٫سرتاّ يًظٚز

 

 

***** 
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ٚيف ايٓٗا١ٜ ٜا غاي١ٝ , أصدٛ إٔ تعضيف إٔ نٌ َا آتٝت ب٘ ٖٓا , هلٛ َٔ قٍٛ 

احملٝطني , ٚخري َا ُنتب يف ععار٠ ا٭طٚاز , ٚيكز أيتُغت ؾٝ٘ ايعزٍ 

ٚعزّ اؾٛص أٚ اٱتٝإ عًٝوٹ , ؾاملٛاطٜٔ ع٢ً َا أسٕ َتغا١ٜٚ , ؾأْا أقزص 

ٚعأبشٍ نٌ َا أقزص عًٝ٘ , يهٞ أععزىٹ ٚأعًٞ َٔ ٚاسرتّ سكٛم املضأ٠ , 

 ؽأْوٹ ٚقزصىٹ بني ايٓغا٤ أمجعني , ؾأْتٹ تغهٓني ايكًب ٚايضٚح َعّا .

ؾشؿعو اهلل ٜا خري ايٓغا٤ , ٚباصى  اهلل ؾٝهٞ قبٌ ٚبعز إٔ  تأتٞ  إيٞ  

 بٝتٓا .

مبا ٚأعًِ أْ٘ َُٗا نتبت ٚنتبت , ؾ٬ ٜؿٝز ايكٍٛ إ٫ إسا ػايغٓا , ٚؼزثٓا 

يف ايكًٛب عّٜٛا , ٚاعًُٞ إٔ ٖشا ايهتاب يٝػ رعتٛصّا أٚ قاّْْٛا ْغري عًٝ٘ 

 , ٚإمنا رعتٛصْا ٖٛ نتاب اهلل ٚع١ٓ ْبٝ٘ قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .

 

 



88 

 

ٚعأختِ يوٹ بكق١ أصدٛ إٔ تتعًُٞ َٓٗا اٱخ٬ل , ؾآٙ َٓهٔ ٜا بٓات 

 . سٛا٤

,  ايعٌُ ٚايهزح ٚمجع املاٌٍ سٝات٘ يف نْ٘ نإ ٖٓاى صدٌ أؾ٢ٓ أشه٢ ٜٴ

غٌ َٔ ايبدٌ ْؿغ٘ عٓزَا ٜتعًل ا٭َض بإْؿام أ  يًبدٌ, بٌ نإ  ٚنإ َجا٫

, أصٜز َٓو  "عٓزَا أَٛت  , قاٍ يظٚدت٘: دً٘أٚسُٝٓا عًِ بزْٛ  , املاٍ

صغب يف أخش أَٛايٞ أين إٔ ػُعٞ نٌ أَٛايٞ ٚتنعٝٗا َعٞ يف ْعؾٞ. ٭ْ

  " . اٯخض٠ إىل ايزاص

ٚعزت٘ طٚدت٘ ٖٚٛ ع٢ً ؾضاـ املضض حيتنض, ٚقايت أْٗا عتٓؿش  ٖٚهشا

 .ٚفٝت٘ ٚعتنع نٌ أَٛاي٘ يف ْعؾ٘

راخٌ ايٓعؿ, ناْت أصًَت٘ ػًػ  ٚعٓزَا تٛيف ايضدٌ, ٚؾُٝا نإ َغذّٝا

 .إىل دٛاصٙ َٛؽش١ بايغٛار ٚظاْبٗا فزٜكاتٗا ٚأًٖٗا
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ٜغتعز املتعٗز  ٚبعز ا٫ْتٗا٤ َٔ َضاعِ إيكا٤ ايٓعض٠ ا٭خري٠, ٚقبٌ إٔ

" ٚناْت  ٚاسز٠ ؾكط  , قايت ي٘ ا٭ص١ًَ: "اْتعض رقٝك١ ٱغ٬م ايٓعؿ

ؾتكزَت ٚٚمعت٘ راخٌ ايٓعؿ بايكضب َٔ صأؼ طٚدٗا  ؼٌُ فٓزٚقّا

 .املُزر. ثِ أغًل املتعٗز ايٓعؿ ٚمحً٘ َع َعاْٚٝ٘ إىل اـاصز

غب١ٝ  ٫ اعتكز اْو ميهٔ إٔ تهْٛٞ  ٚابتزصتٗا إسز٣ فزٜكاتٗا قا١ً٥: "

 " . يف ايٓعؿ َع طٚدو  إىل رصد١ إٔ تنعٞ نٌ تًو ا٭َٛاٍ

امسعٞ, أْا بايؿعٌ طٚد١ كًق١, ٫ٚ  : " ؾأدابتٗا أص١ًَ ايبدٌٝ املدًق١

أعتطٝع إٔ أتضادع عٔ ٚعزٟ ايشٟ قطعت٘ ع٢ً طٚدٞ. ؾهُا تعًُٕٛ 

 " . بإٔ أمع تًو ا٭َٛاٍ يف تابٛت٘ َع٘  إْين ٚعزت٘

يف   ١: "ٌٖ تكقزٜٔ اْو ٚمعيت نٌ تًو ا٭َٛاٍقاطعتٗا فزٜكتٗا قا٥ً

 "ايٓعؿ َع املضسّٛ!!!!؟
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, يكز مجعت نٌ أَٛاي٘ ٚأٚرعتٗا يف  بايتأنٝز ؾعًت سيو قايت ا٭ص١ًَ: "

... ٚإسا نإ مبكزٚصٙ فضف , ثِ سضصت ي٘ ؽٝهّا سغابٞ يف ايبٓو

     " .    ايؾٝو, ؾبإَهاْ٘ ا٫عتُتاع ب٘ نُا ٜضٜز

 

 

***** 

 

 مت عُزاهلل 


