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ََ ِهَّٗنا   }ٔتكسز احلدٖح عنَ اخلمنٕف هّٗنا      َخاِلنِدٖ
ٛ   {َأَبّدا تكنسز   {انََ ِهَّٗن نَخاِلِدٖن } (161)الٍطاٞ  ونَ ايٖن

 -كجرّيا. ٔاخلمنٕف   هّنٍيا الصٖدٖنٛ ِني الةاٟ نٛ      
الٕحٗنندٚ الننرَٖ ٖنوٍننُٕ عننا ٌنن  عمٗننْ  -أعتكنند 

الكسآُ الكنسٖي ونَ خمنٕف أِنن الٍناز   الٍنازا أونا        
 -ألُ الكضٗٛ وصعجٛ هنّدا   -ايخسُٔ هّي وَ حألٕا 

 ا عَ أٙ رلسج نَ أٙ رلمنٕا عنوَ حألٕا أُ ٖبخج
 وا. وَ اخلمٕف   هٍّي لٗةى٠ٍٕا أٌ طّي ٌٕعّا
املٍطنجىٛ  هإذا كاُ الصٖدٖٛ ِي أصخاب ِرٓ العكٗدٚ 

سآُ نات الكن نات آٖن نع تصسضلن نوع الكسآُ الكسٖيا و
هّننٍيا ِٔنني وننَ صلننافلُٕ    الكننسٖي بنناخلمٕف   

ايخسَٖ. ألطٍا سلَ ونَ زلنافه ايخنسَٖا ٌكنٕه      
أبّداا الا لٗظ ٍِاك غن اعٛ لمىجنسونيا أبنّدا لنٗظ     
ٍِناك أحند ضنٗ سج ونَ هّنٍي. ألطنٍا ونَ زلننافه        

قعٍنا لسأٍٖنا   ايخسَٖ؟ ٔلكٍٍا لنٕ زأٍٖنا أٌ طنٍا ٔٔا   
أٌ طٍا أحٕج الٍاع إىل هصٞ ونَ ِنرٓ العكٗندٚ لنٕ     
كاٌت صخٗخٛا ٔلٕهندٌا أٌ طنٍا سلنَ ونَ صلن  أُ      

   شلافا ٔوَ ٌكُٕ أكجس الةٕاٟف اإلضالوٗٛ هّنافاّ 
عمنٜ إعنالٞ كمىنٛ     وَ هٍّيا ٔعىنالّ  ضبٗن اهلل خٕهّا

   ٔهٕٓ أعداٞ اهلل. اهللا ٔٔقٕهّا
ِٔنن٘ العكٗنندٚ  -ألٌٍننا وننَ ٌكننٕه ألٌ طننٍا ٌٔعتكنند 

أُ هٍّي ال أحد طلسج وٍّاا ٔأُ اجملنسً   -الصخٗخٛ 
ال ميكَ أُ ٖػن ع لنْ السضنٕه )صنمٕات اهلل عمٗنْ      
ٔعمٜ آلْ(. هىا بالٍا سلَ ٌسٝ أٌ طٍا أقن الةٕاٟنف  

ف الةٕاٟف أثّسا؟ أبعد الةٕاٟف عَ ن؟ أضعاّناِتىاو
 أٙ عىن هْٗ هلل زضا؟
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وَ االثين ايخسُٔ ٌساِي صلاِدُٔا اإلخٕٚ الػٗعٛ 
عػسٖٛا ٖكاتمُٕا صلاِدُٔا ٖٔ جنسُٔ أٌ طنّي     
عىمٗات اضتػّافٖٛا ِٔي وَ   عكاٟدِي ِي قضنٗٛ  
الػ اعٛا ِي َونَ ضنىَ عكاٟندِيا أٔ عٍند الكنجري      
وٍّي الكٕه بالػ اعٛ لمىجنسونيا لٗطنت عكٗندتّي    
كعكٗدتٍا. إّذا هىنا بنا ي ِني صلاِندُٔا ٖكناتمُٕا      

ُ وعٍا وَ اهلل عّدا ٖضخُٕا ٖطتبطمُٕا ٔسلَ وَ كأ
َِ َتَىطٍََّا الٍَّاُز ِإلَّنا  }ٕا  نا قالنٕف عٍدونكىا قاه لمّٗ َل

ُِٖ ِمَف نَأَّٖاّو  َِ ِّّدا َهَم ِْ َع ٍَِد المَّ ا َوِعُدَٔفّٚ ُقِن َأتََّ ِرُتِي ِع
ُٓ َِّد ُْ َع ٛ  {المَّ ا ِن عٍدكي عّد؟ ِنن  (80)البكسٚ  وَ ايٖن

وعندٔفٚ؟   أٖاوّاعٍدكي ضىاٌٛ أُ الٍاز لَ متطكي إال 
ًِ َتُكُٕل} ِْ َونَأ َُ َعَمٜ المَّ َُنا ال َتِعَمُىنٕ  )البكسٚ  وَ ايٖٛ {ٕ
ساٞ نّٕلا اهتن نٜ اهلل قن نُٕ عمن ني تكٕلن نن أٌتن ن. ب(80

َٜ }عمْٗ.  ٖنكند ونَ هدٖند أُ ِنرٓ العكٗندٚ       {َبَمن
ُْ   نَِ َكَطنَبَمٜ َو}ٛ نباطم ِْ َخِة٠َُٗتن ّٛ ََٔأَحاَطِت ِبن َ  َض٠َِّٗ

َُ ُِِي ِهَّٗا َخاِلُدٔ  .(81)البكسٚ  {َهُأَٔل٠َِك َأِصَخاُب الٍَّاِز 
د وَ اهلل؟ هىا بالٍاا نا عّنٛ لدٍٖنَ الصٖدٖنن سلنِ

كمٍاا عمىاؤٌاا عبافٌاا ٔهّاؤٌاا أهسافٌاا طالبٍا. كمٍنا  
ِنرٓ  قاعدُٔ ٔكمٍا ٌسٝ أٌ طنٍا أٌنْ ال أثنس لٍنا       

احلٗاٚا ٔلٗظ لٍا عىن   دلناه ٌصنس فٖنَ اهللا      
دلاه إعنالٞ كمىتنْا   إصنالب عبنافٓا   ذلازبنٛ      
امل طدَٖ   أزضْ. ِنن ٍِناك عىنن ٖنركس؟ كأٌٍنا      
منتمك عكٗدٚ أٌْ ال وٕتا ٔال بعحا ٔال حطنابا ٔال  

ِٛ}هٍٛ ٔال ٌاز  ٛ    {َبِن َكرَُّبٕا ِبالطَّاَع  (11)ال سقناُ  ونَ ايٖن
ِٛ  }كٗاوٛ البعح الطاعٛ ال ََٔأِعَتِدٌَا ِلَىَ َكرََّب ِبالطَّناَع

تطتعس تتمّ ا تتٕقدا  ٌازّا (11)ال سقاُ  وَ ايٖٛ {َضِعرّيا
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ٍُ َبِعٍٗد} َِ َوَكا ُِّي ِو ٛ   {ِإَذا َزَأِت تبندٔ   (12)ال سقاُ  ونَ ايٖن
 ِ٘ وػتاقٛ ألعداٞ اهللا تمتّىّي.

ٍُ َبِعٍٗد} َِ َوَكا ُِّي ِو ٍّي أعني تسٝ بّنا  ِن جل {ِإَذا َزَأِت
أٔل٠كا أً أٌْ تصٕٖس؟ أٌّا ملا كاٌت ِ٘ ذلن  ضضن    

إىل أُ تمنتّي أعنداٞ    اهلل هإٌّا ِ٘ وَ تتمّف غنٕقاّ 
ُّنِي ِون  }اهلل هكأٌّا ِ٘ اليت تبخنح عنٍّي    َِ نِإَذا َزَأِت

ٍُ َبِعٗنننَوَكنن  {ّسانا ََٔشِهٗنننا َتَغُّّٗظنننٕا َلَّنننٍد َضِىُعنننا
ٚ  (12)ال سقاُ  تغٗظّنا ٔضٗظّنا    ا تطتعسا تمتّن  لػند

صنٕت ِنٕ صنٕت     {َتَغُّّٗظا ََٔشِهنرّيا }عمٜ أعداٞ اهلل. 
سا نسف ايخن نعمٜ الةن  اّن١ ضٗظنرٙ ميتمناملتغٗظ ال

ا النصهري  ِنٕ صنٕت اإلٌطناُ عٍندوا طلنسج       ٔشهريّا
ا ٔالػّٗل ِٕ عٕفٚ الٍ ظ بكنٕٚ  ا ٕاٞ وَ هىْ قّٕٖا

 إىل الداخن.
ٍَِّنا َوَكاٌّنا َضنِّٗ   } )ال سقناُ  ونَ    {ّكا ُوَكنسٌَِّنيَ َِٔإَذا ُأِلُكٕا ِو

وصنن دَٖ بننالكٕٗفا ٍِنناك العننرابا ٍِنناك   (13ايٖننٛ
ٍَُِاِلَك ُثُبّٕزا}احلطسات  ِٕا  ٛ  {َفَع  ٔا (13)ال سقاُ  وَ ايٖن

الك. ٖنسُٔ  نٕا با ن نآ فعن نآا وعٍن نٕزآا ٔاِالكنثب
ي وكٗدُٔ ني ِٔنَ هٍّنٛ ونَ وضٗكنأٌ طّي   أواك

ٔأهطنافِي إىل ٌنازا ٔعنَ    تتخٕه قٗنٕفِي إىل ٌنازا   
أمياٌّيا ٔعَ مشاٟمّيا ٔونَ هنٕقّيا ٔونَ منتّي     

ك بالجبٕز رٔا ثبٕزآد نطبكات وَ الٍازا ٖدعُٕ ٍِال
 وعٍاِا  ٔاِالكآ. ٖعين  وا أضٕأ وا سلنَ هٗنْ. ٌعنٕذ   

 باهلل.
ُّنِي    }ضبخاٌْ ٔتعاىل   ٖٔكٕه أٖضّا ََ َكَ نُسٔا َل َٔالَّنِرٖ

ُِٖكَضٜ َعنٌَ ُِّي  اُز َهٍَََّّي ال  ٍِ َُٖ  َُّف َعن ِِِّٗي َهَُٗىُٕتٕا َٔال  َم
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     َُ ُِنِي َِٖصنَةِسُخٕ َِ َعَراِبَّا َكَرِلَك ٌَِجِصٙ ُكننَّ َكُ نٍٕز َٔ ِو
َِٗس الَِّرٙ ُكٍَّنا ٌَِعَىنن    {ِهَّٗا َزبٍََّا َأِخِسِهٍَا ٌَِعَىِن َصاِلّخا َض

 ٛ ا صنسا   غندٖداّ  . ٖصةسخُٕ صساخّا(33)هاطس  وَ ايٖن
َِٗس } األملا صسا  احلطسٚ َزبٍََّا َأِخِسِهٍَا ٌَِعَىِن َصاِلّخا َض

ٌَُعىِّنِسُكِي َون   }واذا ٖكاه  ي؟  {الَِّرٙ ُكٍَّا ٌَِعَىن ا نَأََٔلنِي 
َِ َتَركََّسنََٖتَركَّ ِْ َو ٛ  {ُس ِهٗ العىس النرٙ   (33)هاطس  وَ ايٖن

ٖك ٘ أُ ٖتركس هْٗ وٍكي وَ أزاف أُ ٖتنركس هٗعىنن   
ايُ تةمبٌّٕناا   هْٗ األعىناه الصناحلٛ النيت أٌنتي    

طٕٖمنٛ ِٔن٘    أعىنازاّ  ٍِاك   الدٌٗا عىسمت طنٕٖالّ 
أعىاز كاٌت كاهٗنٛا تك ن٘ ونَ كناُ ونٍكي ٖسٖند أُ       
ٖتننركس هٗعننسف أُ األعىنناه الصنناحلٛ ِنن٘ الٕضننٗمٛ 

 لٍجاتْ وَ هٍّي هٍٗةمل هّٗا.
وَ ٖتركس هٗىا قدً إلْٗ وَ تركري اهلل ونَ الكنسآُ   

مننٜ آلننْ( الكننسٖي ٔالسضننٕه )صننمٕات اهلل عمٗننْ ٔع
َُٞكُي الٍَّننِرُٖس} هنناٞكي وننَ  (33)هنناطس  وننَ ايٖننٛ {ََٔهننا

ال  (33)هنناطس  وننَ ايٖننٛ {َهننُرُٔقٕا}ٍٖننرزكي   النندٌٗا 
َِ    }خسٔجا ٔال خت ٗفا ٔال زمحٛا  َهَىنا ِلمظَّناِلِىنَي ِون

ٛ  {ٍسنٌَِصٗ َ ناك ون ندٔا ٍِن نَ تن نلن  (33)هاطس  وَ ايٖن
 ٍٖصسكي.
ِِِّٗي }ٌاز هٍّي  ُِٖكَضٜ َعَم هٗكنُٕ املنٕت    {َهَُٗىُٕتنٕا ال 

زاحٛا املٕت الرٙ طلاف الٍناع وٍنْ ٍِنا   الندٌٗا     
وَ املنٕتا ال ٖكنف    هٗكعدا ال ٖكٕه كمىٛ احلل خٕهّا

وَ أُ ميٕتا وع أٌّا احتىاالت كي  وٕقف احلل خٕهّا
  التازٖخ ونَ غنٕاِد ألبةناه قناتمٕا ٔاضتبطنمٕاا      

ي نّن ي ٍٖمنٕتا ٔلناز املنٔتعسضٕا لمىٕتا ٔخاضٕا ضى
غ٘ٞا واتٕا عمٜ هساغّيا ِٔي وَ كنإٌا ٖسٖندُٔ أُ   
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ميٕتٕا   وٗافَٖ الكتاها أٙ أُ املنٕت ٍِنا ذلتىننا    
   املٕاقفا   وٗافَٖ اجلّاف ِٕ ونا ٖنصاه احتىناالّ   

 .هك 
وَ ِٕ ذلك الرٙ ٖكةع بأٌْ ضٗىٕت حتّىا إذا وا قناه  
كمىٛ حلا أُ ٍِاك وَ ضٗىٗتْ ال غكا أُ ٍِناك ونَ   

صخّٗخاا وَ ِنٕ ذلنك    ك إذا ٔقف وٕق ّاضٗىٗتْ ال غ
وَ الٍاع الرٙ ميكَ أُ ٖكةع بّرا؟ ٔعمنٜ النسضي   

دا نافا ٌكعن ناالت شلنسف احتىنا دلنَ أٌّنوَ ذلك و
ٌٔتٕاصٜ باخلٍٕعا ٌٔتٕاصٜ بالره بدّلا وَ التٕاص٘ 

 باحلل ٔالتٕاص٘ بالصرب عمْٗ.
رٙ طلناف الٍناع وٍنْ    نِرا املٕت ال -ٍِاك   هٍّي 

ن بّي اخلٕف وٍْ إىل فزكنات هّنٍي   نا هٗصن  الدٌٗ
ضٗصننبذ ٌعىننٛ كننربٝ  -ٔإىل ِننرا العننراب الػنندٖد 

 ٖتىٌٍّٕا لٕ كاُ باإلوكاُ أُ ضلصمٕا عمّٗا.
ُٞ َو} ٍُِظُس اِلَىِس َٖ ًَ ِٕ ُٓ ََُٖٔكُٕه اِلَكاِهُس َٖنا  نا َقدََّونَٖ ِت ََٖدا

ٍُِت ُتَساّبا َِٗتٍِ٘ ُك ٛ  {َل ٍي ٖتىٍٜ أِن هّن  (40)الٍبأ  وَ ايٖن
ضرئُ املنٕت   أُ ميٕتٕاا ٖتىٍُٕ أُ ميٕتٕاا ٔح٠ٍٍٗر

ٔلٕ كاٌت ضكساتْ غندٖدٚا ٔوصعجنٛا أقطنٜ أٌنٕاع     
ي لسأِٔا ٌعىٛا لسأِٔا ٌعىٛ كبريٚ؛ ألٌّي ناملٕت لدّٖ

ضٗصمُٕ إىل حالٛ ال ضلطُٕ وعّا بأمل ذلنك العنراب   
الػدٖد هٍّيا هّي ال ٖكضٜ عمّٗي هٗىٕتٕاا هٗكُٕ 

كنناُ ميكننَ أُ ميٕتننٕاا ٔال  ٛ  ننيا لننٕناملننٕت زاحنن
دٚا ال نطل ف عٍّي وَ عرابّاا ال طل ف حلظٛ ٔاح

َُٖ   ن نٕا َزبَُّكن ناِفُعن }ٔاحّدا.  طل ف ٖٕوّا ا نِف َعٍَّن نِي 
ِّٕو ٖكنٕه أِنن الٍناز     (41)ضاهس  وَ ايٖٛ {ََ اِلَعَراِبنا ِونَٖ

ِّٕونا   }ملالك خاشُ هٍّي   َُٖ   نِف َعٍَّنا َٖ  {اِفُعٕا َزبَُّكِي 
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د ندا ًٖٕ ٔاحن نوَ العرابا ٔال ًٖٕ ٔاح دّانٔاح ٖٕوّا
   ومٗاز ضٍٛ عمٜ األقنا ال ٖكبن ٔال ًٖٕ ٔاحد.

ألٗظ ِرا ِٕ وا طلٗف اإلٌطاُ؟ ألٗظ كنن غن٘ٞ     
ا ِرٓ الدٌٗا ممنا طلٕهٍنا بنْ ايخنسُٔ ٖبندٔ ٍِٗناّ      

ٖٔبدٔ ٌعىٛ عٍد أِن الٍازا لٕ كاُ باإلوكاُ أُ ٖكُٕ 
)هناطس  ونَ    {ِجِصٙ ُكننَّ َكُ نٕزٍ  َكَرِلَك ٌَ}عرابّي كىجمْ؟ 

؛ ألٌّي ِني ونَ كنإٌا    دّانألُ اهلل ال ٖظمي أح (36ايٖٛ
  النندٌٗا كنناهسَٖ بننٍعي اهللا كنناهسَٖ ب ٖننات اهللا 
صافَٖ عَ ضبٗمْا ضري وطتجٗبني لنْا ِكنرا ٖكنُٕ    

 هصاؤٌا لكن ك ٕز.
ََ َكَ نُسٔا  }سلَ ٍِا ٌطىع   ِننرٓ ايٖنات     {َٔالَّنِرٖ

ا سلَ نٔكأٌْ هك  أٔل٠ك الكاهسُٔ أو (36ٛ)هاطس  وَ ايٖ
ٔلننٕ اٌةمكٍننا   أعىنناه كأعىنناه   -وننَ قنند أضننمىٍا 

هإٌٍا بعٗدُٔ عَ ِرا التّدٖدا ٔعَ ِرا  -الكاهسَٖ 
أٌْ هك   الٕعٗد. ِن ِرا صخٗذ أً ال؟ لٗظ صخٗخّا

وَ ضلىمُٕ اضي كاهس ِي ٔحدِي ونَ ضنٗعربُٕ؛ ألُ   
هس! ٖعنرب  الكاهس ال ٖعرب عمٜ امسْا ألُ امسنْ كنا  

عمٜ أعىالْ أعىاه ٖعىمّا  إعساض عَ فَٖ اهللا صد 
 عَ ضبٗن اهللا عىن   ضبٗن الةاضٕت.

أٔ مل ٖكَ   املطمىني ونَ كاٌنت أعىنا ي أضنٕأ ونَ      
أعىاه أٔل٠ك الكاهسَٖ؟ بمٜ ٍِناك   املطنمىني ونَ    
ٖظمننيا   املطننمىني وننَ ٖصنند عننَ ضننبٗن اهللا    

  ونَ عبناف اهلل.   املطمىني وَ ٖكتن الكناٟىني بالكطن  
هّن أُ اهلل ضبخاٌْ ٔتعاىل إمنا ٖعنرب أٔل٠نك عمنٜ    

 أعىا ي ألُ امسّي كاهسَٖ؟
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أوا أٌت وتٜ محمت اضي إضنالً همنَ تعنرب؟ ضٗصنبذ     
ٖصننبذ اإلضننالً عبننازٚ عننَ زخصننٛ  احلنناه ح٠ٍٗننٍر

لمىجننسونيا أٌننت تسٖنند أُ مصننن عمننٜ تننسخٗ    
لرتتك  كن اجلساٟي ثي ال تعنرب؟ إّذا قنن  رال إلنْ    
إال اهلل ذلىنند زضننٕه اهللد. ٖصننبذ اإلضننالً ِكننراا 
ٖٔصبذ الكاهسُٔ كن ٔاحد وٍّي أمحل. أٌت مل تطمي 
ألٌك ال تسٖد أُ تبتعد عَ ِرٓ األعىاه النيت أٌنت   
عمّٗا. أضمي إّذا ٔبإوكاٌك أُ تطتىس عمّٗاا ثي عٍدوا 
تكدً   ًٖٕ الكٗاونٛ ضٗػن ع لنك ذلىندا ٔتندخن      

ٔضٗمٛ أوَ لمىجنسونيا   اجلٍٛ! ٖصبذ اإلضالً ح٠ٍٍٗر
 ٔبةاقٛ تسخٗ  لمىجسوني.

ا تتّندف بّنرا التّدٖند    وَ أُ تكنُٕ دلسوناّ   هبداّل
الػدٖدا ٖٕٔاهّك املطمىُٕ باالحتكازا ٖٕٔاهٌّٕنك  

ا أضنمي لنتكَ   ذلرتوناّ  بطٕٗهّي   الدٌٗاا كَ دلسوّا
 .ذلرتوّا دلسوّا

ألٗظ ِرا ِٕ إضالً وَ ٖكٕلُٕ بنأُ الػن اعٛ ألِنن    
الكباٟس؟ اإلٌطناُ ِنٕ اإلٌطناُا زضباتنْا غنّٕاتْا      
وةاوعْا ِٕ ِٕا ضنٕاٞ كناُ ّٖٕفّٖناا أٔ ٌصنساٌّٗاا أٔ     
ٔثٍّٗنننننننننننا كننننننننننناهّساا أٔ وطنننننننننننمّىا. 
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