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أُظس إىل ٗاقع اهِاع يف ٓذرٖ اهذدُٚا ا،ْيف يف ٓذرا    
اهصًاْيف أهٚظ اهبػس فٚٔا ًّ ط٘ا٢ف كثريٝ؟ اهٚٔ٘دٜ 
ٗاهِصساُٛيف ٗاه٘ثينيف ٗاملطذوٍيف ٗاملطذوٌْ٘ بذافت      

ٗاقعٍٔ كِاع زغبذاهٍٔ ٗاحذدٝيف    ط٘ا٢فٍٔ؟ اُظس إىل
غذذٔ٘اهٍٔ ٗاحذذدٝيف ًهذذاًعٍٔ ٗاحذذدٝيف ا ُطذذاْ ٓذذ٘  
ا ُطاْيف اجلسا٢ٍ اهيت هِهوق ًِم ٗأُذ  كذافس ٓذٛ    
ُفطٔا إذا ًذا ضذسو ٗزا١ غذٔ٘اهم ٓذٛ ُفطذٔا اهذيت       
ضذذتِهوق ًِذذم ٗأُذذ  ًطذذوٍيف هِهوذذق ًذذّ اهٚٔذذ٘دٜيف 

 ٗاهِصساُٛ بػلى ٗاحد ض٘ا١.
   ٘ ْ ال ٙعذربْ٘   إّذا فوٌاذا دلسًذْ٘ ٙعذربْ٘يف ٗدلسًذ

ألٍُٔ حيٌوْ٘ أمسا١ رلتوفٞ! ٓى ِٓان بني اهلل ٗبني 
يف أٗ أحد قسابٞ؟ أٗ اهلل ضبخإُ ٗهعاىل ٙدآّ أحذداّ 

ٙلٚى مبلٚاهنييف كٌا ُق٘ي عذّ أًسٙلذا؟ اهِذاع ِٓذا     
 ٙق٘هْ٘ عّ أًسٙلا: أُٔا هلٚى مبلٚاهني.

إذا ًا اُهوق ا ضسا٢ٚوٛ هٚقتى اهفوطهٚين ال هوتفذ   
ٛ ذٕ اهفوطهِٚذذذا اتذذذِذذٕيف ٗإذا ًذذ إهٚذذٕيف ٗال هدٙ

اَٗ ٗٙذدافع عذّ ُفطذٕ ا تذى ألزاذٕ قذاه٘ا:       ذهٚق
إزٓابٛ. قاه٘ا: ٓرا كٚى مبلٚذاهني. ملذاذا ال هعاًوذٍٔ    
ض٘ا١ عوٟ األقى؟ فتق٘ي: ٓرا عِذفيف ٗٓذرا عِذفيف    

 ٗٓرا إزٓابيف ٗٓرا إزٓاب.
ضتصذبذ اهقيذٚٞ ٓلذرا: أْ اهلل ضذٚلٚى ًذع       ح٣ِٕٚر

ٟ ذٛ غتذ ذْ٘ فذْ٘ ِٙهوقذّيف فٌجسًذاع مبلٚاهٚذاهِ
اجلسا٢ٍيف ٗكبازٓايف ٙظوٌْ٘ عباد اهلليف ٗٙصذدْٗ عذّ   
ضذذبٚى اهلليف ٗحيسفذذْ٘ دِٙذذٕيف ِٗٙػذذسْٗ اهفطذذاد يف 
أزاذذٕيف ٗٙٔتلذذْ٘ أعذذساه عبذذادٖ ثذذٍ ضٚػذذفع  ذذٍ 

 ذلٌد.
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د٠ ذس هذ٘ع آفذان ُذى ِٓذى إّذا؟ ٓذاذا ٙعٌذس ًذاهلاف
اهلذذافس؟ إ ذذا ٙعٌذذى ٓلذذرا عِذذدًا ُقذذ٘ي: إْ اهصُذذا 

ٓ٘ ذلسَيف هلّ ملذاذا ٙعذرب عوٚذٕ اهلذافس ٗال     ذلسَيف 
ٙعرب عوٕٚ ًّ اقرتفٕ ممّ حيٌى اضٍ إض َ؟ أهٚط  
عٌوٚذذٞ ٗاحذذدٝ؟ ٗ ساذذٞ ٗاحذذدٝ عِذذد اهٚٔذذ٘دٜيف  
ٗاهِصساُٛيف ٗاهلافس ٗاملطوٍ؟ ٓٛ فاحػٞ. اهظوٍ ٓذ٘  
ُفطٕ. هٚظ ِٓان ُ٘ع ًّ اهظوٍ ال الذّ أْ ٙصذدز   

األعٌذاي   ًّ اهلافسيف أٗ ال الّ أْ ٙصدز ًّ املطوٍيف
ٗاحدٝ اهيت ُسٙد أْ ُفٌٔٔذا: أْ اهِذاع كذى اهِذاع     
عوٟ افت   اهعِاّٗٙ اتآاهٍٔ ٗاحدٝيف ٗ سا٢ٌٍٔيف 
ًٗهاًعٍٔيف ٗغذٔ٘اهٍٔيف ًٗقاصذدٍٓ ٗاحذدٝيف فوٌذاذا     
ُاع ٙعربْ٘ ُٗاع ال ٙعربْ٘ عوٟ  سا٢ٌٍٔ؟ ٙصذبذ  

دّها ًّ أْ ٙلْ٘ دِٙا هوخٚاٝيف بدّها ًّ ذب اهدّٙ ح٣ِٕٚر
ّ أْ ذدّها ًذذذٞيف بذذذٞ اجلساذذذلافخذذأْ ٙلذذْ٘ دِّٙذذا مل

ْ٘ دِّٙذذا كٌذذا قذذاي اهلل عِذذٕ: هٚصكذذٛ اهِفذذ٘عيف ذٙلذذ
هٚهٔسٓا ٙصبذ عبازٝ عّ زفصٞ هلذى ًذّ ٙسٙذد أْ    

 ٙطتٌس يف إ سإً.
فبدّها ًّ أْ هبقٟ ًطتخّقا هوعذراب اهػذدٙديف أضذوٍ.    
 ٗا ض َ دلسد ق٘ييف ثٍ ابَق عوٟ أعٌاهذم! ٗح٣ِٚذرٕ  

ٞ ًذذع املذذ،ًِنييف ضذذتدفى اجلِذذ ال  ٔذذٍِيف ٗح٣ِٚذذٕر
ٗضٚػفع هم ذلٌد )صو٘او اهلل عوٕٚ ٗعوٟ آهٕ(! أمل 

عبازٝ عّ زفصذٞ؟ أمل ٙصذبذ    ٙصبذ ا ض َ ح٣ِٕٚر
دِّٙا بدّها ًّ أْ ٙلافذ اجلساٞ ٙػجع عوٚٔذا؟ بذدّها   
ًّ أْ خي٘  اهِف٘ع  هٚصكٚٔايف هٚهٔسٓا بتػسٙعاهٕ 
ٗٓدٕٙيف ٓ٘ ًّ ٙ،ًِّّ هوم اهِف٘ع هتػسق يف ًطتِقع 

 ٗاجلساٞ؟ اهسذٙوٞ
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فعّوا ضٚصبذ اهدّٙ ٓلرا  ٗ را اهلل ضبخإُ ٗهعذاىل  
يف اهقسآْ حتدث عّ بذين إضذسا٢ٚى بذكْ كذثرّيا ًذّ      
 سا٢ٌٍٔ مبا فٚٔا قتى األُبٚا١يف ٗبٚع اهذدّٙيف ٗمبذا   

َِٚظ  }فٚٔا اضتخ ي أً٘اي ا،فسّٙ عِدًا ٙق٘هْ٘:  َهذ
َِِٚا ٔفٛ اِهكًُِِّّٚنَي َضٔبْٚى قاي عذّ   (57ٙٞ)آي عٌساْ: ًّ ا، {َعَو

ًا ٙدفعٍٔ إىل ذهم ٓذ٘: أُٔذٍ ٙعتقذدْٗ أْ اهِذاز ال     
ًعدٗدٝ. أٜ: أْ ٓرٖ اهعقٚدٝ هػذجع   متطٍٔ إال أٙاًّا
ٛ ذ٘ع فذسق اهِفذى عوٟ أْ هػذٞيف ٗهعٌذعوٟ اجلسا

ُٔذَذٔه}ٞ ذًطتِقع اجلساٞ ٗاهسذٙو ِّ  ذَم ٔبكَُٖ ٍِ َقاُه٘ا َهذ
ٌَٖطَِا اهِٖاُز ِإهَّا َأٖٙاًّ ُٓذًَِعا ذَه ٍِ ًَا ذُدَٗدإو ََٗغٖس ٍِ ٔفٛ ٔدِِٙٔٔ

َْ ُُ٘ا َِٙفَتُسٗ أمل ٙعوى بكْ عقٚدٝ بٔرٖ  (22)آي عٌساْ: {َكا
 ٓٛ ٗزا١ اجلساٞيف ٗٓٛ عقٚدٝ هدفعم إىل ا  ساَ.

ٍِ ٔفذٛ   }إّذايف فوٚط  ًّ دٙذّ اهلل  ذرا قذاي:     ُٓ ََٗغذٖس
ًَ ٍِ ُُذٔدِِٙٔٔ َْذا َكا بيف فدع٘ا أُفطٍٔ باهلذر  {٘ا َِٙفَتُسٗ
 ال هصاي عقٚدٝ قا٢ٌٞ عِد اهٚٔ٘د إىل ا،ْ. ٗفعّ 

بعض اهِاع قد ٙطكي ٓى ٙس٠ اهٚٔ٘د أٍُٔ إىل اهِاز؟ 
ًعذدٗدٝيف فلذى ًذا     ٙس٠ أْ اهِاز هذّ متطذٕ إال أٙاًذاّ   

يف هذ٘ زأ٠ ُفطذٕ   ٙعٌوٕ رغازْٗد ه٘ زأ٠ ُفطٕ دلسًذاّ 
د ذا قذ ذا ٙدفؤذ ذأْ ٙدفى اهِازيف فٔذ٘ عِدًذ   ًطتخقّا

َ ًقابى ضبعٞ آال  ضِٞ ٓٛ عٌس ٟ فقط ضبعٞ أٙاذٙبق
اهدُٚايف أٗ عوٟ أكثس ق٘ي هدٍٙٔ ضٚبقٟ اه٘احد ًٍِٔ 

يف  ٍِٔ عوٟ عذدد األٙذاَ اهذيت عبذدٗا      أزبعني ًّٙ٘ا
ال ٙلرتث مبذا ٙسهلذ     فٚٔا اهعجىيف ٗخيسجيف ٗح٣ِٕٚر

 يف اهدُٚا.
ٓٛ اهعقٚدٝ اهيت كاُ  ٗزا١ ظوٌِا حنّ املطوٌني ًذّ  

دٜ اجلبذذابسٝ ًذذّ دافذذى املطذذوٌني أُفطذذٍٔ عوذذٟ أٙذذ
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اهه٘اغٚ يف اخلوفذا١يف املوذ٘نيف ٗاحللذاَيف ٗاهسءضذا١يف     
ٗاهط طني مبختوف اهعص٘زيف ِٗٓان ًّ عوٌا١ اهط١٘ 

)صو٘او اهلل ٗض ًٕ عوٕٚ ٗعوٟ  ًّ ٙ،ًٍِٔ أْ ذلٌدّا
آهٕ( ضٚػفع  ٍ ًٌٔا كاُ٘ا دلسًنييف فِٚهوقْ٘ هظوٍ 

ّ ذد عذ ذْ٘ هوصذ ذٍيف ِٗٙهوقذ ذاءٓذ ذاهِاع هتطفم دً
ِٗٙهوقْ٘ فٕٚ ٍٗٓ آًِْ٘ ًّ  ٍِٔيف أُٔذٍ  دّٙ اهلليف 

 هّ ٙدفو٘ا  ٍِٔ.
 اّذٟ أٙاًذٍ ٗضٚبقذى  ِٔذٕ ضٚدفذس٠ أُذٗاهٚٔ٘دٜ ٙ

ًعدٗدٝيف ٗأًا صاحبِا فإُٕ ٙس٠ إُٔ هذّ متطذٕ اهِذاز    
ٌَٖطَِذَه}. اهٚٔ٘د قاه٘ا: إط قّا ا ذاُز ِإهَّذا َأٖٙاًّذ  ذا اهِٖذِّ َه

 .{ًَِعُدَٗدإو
ففقِآٍ يف ٓرا اهق٘ييف فقوِذا: ٗال  أًا حنّ املطوٌْ٘ 

ًعدٗدٝيف ٗال حلظٞ ٗاحدٝيف ضٚكفر بٚدن ذلٌذد   أٙاًّا
ٗاِخم ٗضاَ اهػس يف غفاعتٕيف فتدفى ًذع أٗه٣ذم   
امل،ًِني اجلِٞ! أهٚظ ٓرا ق٘ي أبعد ًّ ق٘ي اهٚٔ٘د؟ 
أهٚط  عقٚدٝ أض٘أ ًّ عقٚذدٝ اهٚٔذ٘د؟ ٓذٛ ُفطذٔا     

ا١ يف كى ٗزا١ ظوٍ اهلثري ًّ اخلوفا١ ٗاملو٘نيف ٗاهسءض
 عصس ًّ اهعص٘زيف ِٓان ًّ أًٍِٔ.

اهقذذسآْ اهلذذسٍٙ هِصهذذ  كذذثري ًذذّ آٙاهذذٕ يف ًلذذٞيف 
ٗعِدًا هطٌع كوٌٞ: ركفسد ٗكوٌٞ: رغسند فألْ ًذّ  
يف اهطاحٞ ٗٓ٘ خياطبٍٔيف ٗٙعٌى عوٟ أْ ِٙقؤٍ ًذّ  
اه٘اعٚٞ اهيت ٍٓ فٚٔايف ٍٓ ًػسكْ٘يف كافسْٗيف فتكهٛ 

 -د ًّ عبذادٖ  اهعبازاو عوٟ ٓرا اهِخ٘يف ٗألْ اهلل ٙسٙ
أُذٕ عِذدًا هذسْٗ     -ٗٓ٘ اهػ١ٛ اهبدٙٔٛ ه٘ فٌِٔذاٖ  

ٓرا اه٘عٚد اهػذدٙد ألٗه٣ذم فٔذى هفرتاذْ٘ أُِذا      
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ُسٙد أْ ُِقؤٍ ًذّ اضذٍ هٚخٌوذ٘ا امّسذا آفذسيف ثذٍ       
 ف  ٙعربْ٘؟ هٚبق٘ا عوٟ ًا ٍٓ عوٕٚيف ٗح٣ِٕٚر

ا هس٠ ا،ٙاو اهلثريٝ هتٔدد اهلافسيف ذأُ  امسع عِدً
ى ألْ امسٕ كذافس رن ا   زد؟ أَ  اُظس ملاذا اهلافس؟ ٓ

ٛ حت٘ي بِٕٚ ٗبني أْ ٙتقبى ٓد٠ ذٞ ٓذألُٕ عوٟ حاه
اهلل؟ ملاذا املػسن؟ ٗملاذا هوم ا جٌٞ اهػدٙدٝ عوذٟ  

ٗٓذٍ ٙعوٌذْ٘يف ٗاهلل ٙعوذٍيف     أغخاص ٙعبدْٗ أحجذازاّ 
ٗزض٘هٕ ٙعوٍ أْ هوم احلجس ال هطذتهٚع أْ هعذازه   

هلليف ٗال  كفذ،اّ هلليف ٗال أْ هلْ٘  اهلليف ٗال أْ هلْ٘ ُدّا
أْ هِاشع اهلل يف ًولٕيف ملذاذا ٓذرٖ ا جٌذٞ؟ ألْ ٓذرا     
اهػخص اهرٜ ٙعبدٓا ٗال ٙ،ًّ باهلل كإهٕ ٗاحديف ٓذ٘  
ُفطٕ هّ ٙلْ٘ هدٙذٕ قابوٚذٞ أْ ٙتقبذى ٓذدٜ اهلليف     

 ضٚبقٟ ًعسّاا عّ هقبى ٓدٜ اهلليف اهػسن  را. 
إاافٞ إىل إُٔ ق٘ي باطىيف هكثريٖ عوٟ صاحبٕ إُٔ إذا 

ً،ًِّا ب٘حداُٚٞ اهلليف فوّ أءًّ بسض٘هٕيف ٗهّ أُا هط  
ٙلْ٘ ٗاقعٛ أُين ًعذسه عذّ    أءًّ بلتابٕيف ٗح٣ِٕٚر

ٓذذدٜ اهلليف بذذى ضذذِٚهوق ذهذذم املػذذسن إىل ًٚذذادّٙ 
 اهقتاي هوصد عّ ضبٚى اهلل.

فاملػلوٞ األضاضٚٞ يف اهػسن باهِطبٞ هصذاحبٔا: ٓذ٘   
 إُٔ عوٟ ٗاعٚٞ تعوٕ ًعسّاا عّ ٓذدٜ اهلليف ٗصذاداّ  

 ٚ وٕ. فٔذى ا عذساه عذّ دٙذّ اهلل ٗٓدٙذٕيف      عّ ضذب
ٗاهصد عّ ضبٚوٕ غري ًطٌ٘ح ِٓا ًٗطٌ٘ح ِٓذا؟ ٓذ٘   

أهذٚظ كذرهم؟    ُفطٕ ٙصدز ممّ حيٌى اضذٍ إضذ َ.  
َّ ذا اهَّٔرٙذ ذا َأَٙٗٔذَٙ}ى اهلل ذاهلثريْٗ ٙصدْٗ عّ ضبٚ

ِْ َِٓبا َّ اِهَكِحَباِز َٗاهٗس ْٖ َكٔثرّيا ًٔ ُِ٘ا ِإ  (42)اهت٘بٞ: ًّ ا،ٙٞ {آًَ
ٚطذذ٘ا عوٌذذا١ دٙذذّ؟ أَ ًػذذسكْ٘؟ عوٌذذا١ دٙذذّيف    أه
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ِّ َضذٔبِٚى    } َْ َعذ َ٘اَي اهِٖاِع ٔباِهَبأطِى ََُٗٙصذٗدٗ ًِ َْ َأ َهَِٚكُكُو٘
ٕٔ  .(42)اهت٘بٞ: ًّ ا،ٙٞ {اهوَّ
ّ ذد هولافسٙذرا هٔدٙذْ٘: رٓذّ ٙق٘هذم اهرٙذفكٗه٣

َّ َكَفذذُسٗا}الحذذه ٓذذ٘ ٙقذذ٘ي:  ْٖ }ٗٙقذذ٘ي:  {َٗاهَّذذٔرٙ ِإ
َّ ِٚ ٌُِػِسٔك ٗال ًػسكنيد طٚذ  ًذا    يف حنّ هطِا كفازّا{اِه

س هدِٙا؟ أُ  هعترب أْ دلسد هػٚري االضٍ ذرٜ هػٚذاه
ٓ٘ كى غ١ٛ؟ إْ اهلل ِٙظذس إىل األعٌذاييف ٗهذٚظ إىل    
دلذذسد األمسذذا١يف ِٙظذذس إىل األعٌذذاييف ِٗٙظذذس إىل   
اهقوذذ٘ب. ُقذذ٘ي: ٓذذ،ال١ اهلذذافسْٗ ًذذا ٓذذٛ املػذذلوٞ  

 هدٍٙٔ؟ ألٍُٔ ٓلرا: صادْٗ عّ ضبٚى اهلل.
 -٘ا آٙاهٕ ذعِدًا هتكًو -ٗ را هعسه اهقسآْ اهلسٍٙ 

هعذذسه باهتفصذذٚى ألعٌذذاي املػذذسكنييف أمل ٙقذذى يف  
َٝ }بعئا:  َْ اهٖصَكذا ُِٙ،ُه٘ َّ ال  ٞ    {اهَّٔرٙ  (5)فصذو : ًذّ ا،ٙذ

ٕٔ   } أمل ٙقى يف بعئا أٍُٔ ِّ َضذٔبِٚى اهوَّذ َْ َعذ  {َُٙصٗدٗ
 ٞ ٍ ذا أُٔذ ذٛ بعئذ ذى فذ ذٍ ٙقذ ذ؟ أهذ (27)األعسا : ًّ ا،ٙذ

َْ ٔفٛ َضٔبِٚى اههَّاُغ٘ٔو} ؟ ٓ٘ (57)اهِطا١: ًّ ا،ٙٞ {َُٙقأهُو٘
ٙتعذذسه باهتفصذذٚى ألعٌذذاي اهلذذافسّٙيف ٗألعٌذذاي   

 املػسكنييف ٗأُٔا ٓٛ األعٌاي املٌق٘هٞ.
ٗإ ا ًطكهٞ اهػسن ٓٛ ُفطٔا ٗزا١ أْ ٙلُ٘ذ٘ا عوذٟ   

إىل اهػسن هٚقوعٕ  ٓرٖ احلاهٞيف فٚت٘ ٕ اهل َ كثريّا
هوم اهِف٘ع قابوذٞ ألْ هٔتذدٜ    ًّ ُف٘ضٍٔيف هتصبذ

بٔدٜ اهلليف ٗألْ هبتعد عّ اهصذد عذّ ضذبٚوٕيف ٗألْ    
ع ذٍيف ٙقوذ ذّ قو٘بٔذ ذسن ًذع اهػذهوتصَ بدِٕٙيف فٚقو

اهػسن ًّ أذٓأٍُيف ٗهقاهٚذدٍٓ ٗأفلذازٍٓيف ،ثذازٖ     
ألُٕ ًعوَ٘ عذّ اهلل ضذبخإُ ٗهعذاىل أُذٕ ال هيذسٖ      
ًعصٚٞ ًّ عصاٖيف ٗال هِفعٕ طاعٞ ًّ أطاعذٕيف ٗكذى   
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ٕ إهِٚا حنّ  ألُِا حنّ ا تا ْ٘ إهٕٚيف ذٕٙ ٙت٘ ٓد
ٙت٘ ٕ إىل أُفطِايف ٗألْ كذى عٌذى باطذى ٓذ٘ فطذاد      

 عوِٚا حنّيف ٓ٘ اد ًصاحلِا حنّ.
فعِدًا ٙكهٛ هٚتخدث عّ اهػسن ٗاهلفسيف هٚظ ألُٕ 
أصبذ خيا  ًّ ذهم اهصٍِيف أٗ إُٔ إذا تٌذع ا،ال   
ا ح٘ي ذهم اهصٍِ ضِٚاشعٕ ٓرا اهصٍِ يف ًولٕ  إ ذ 
هٚبعد ٓ،ال١ عّ عقٚدٝ  عوتٍٔ ٙبتعدْٗ عذّ ٓذدٜ   

ٕيف ذّ ضبٚوذ ذد عذ ذْ٘ يف اهصذ ذٍ ِٙهوقذاهلليف ٗ عوتٔ
ٗ عوتٍٔ بعٚدّٙ عّ اهتخوق بذاألف ق اهذيت أزاد أْ   

 ٙتخوق بٔا عبادٖ اهرّٙ ٙطريْٗ عوٟ ٓدٕٙ.
إّذا فلى ًّ صد عّ ضبٚى اهلليف كى ًّ ابتعد عّ دّٙ 

ْ كاْ حيٌى اضٍ اهلليف كى ًّ أعسه عّ ٓدٜ اهلليف ٗإ
ًطوٍيف حلٌٕ حلٍ أٗه٣م. ٗٓرٖ قيٚٞ ًفذسٗ  ًِٔذا   

س ذّ غٚذ ذٕ ًذا  ألُذسٗ  ًِٔذٍ  ًفذسآْ اهلسٙذيف اهق
اههبٚعٛيف ًّٗ غري املقب٘ي أْ هفرته أْ املطكهٞ إ ا 
ٓٛ دلسد هػٚري اضٍيف فتق٘ي: أٗه٣م فقط ألْ امسٍٔ 

ظ األعٌاي ذا يف ُفذ٘ اُهوقِذّ فوذا حنذركافسّٙد أً
هصدز ًٍِٔ فإُِا قد أصبخِا ً،ًِٓني ًّ عذراب   اهيت

 اهلليف ٓرا غ١ٛ غري طبٚعٛ.
اهلل اهبػس كؤٍ عبٚدٖيف ٗٓ٘ زب اهعاملني مجّٚعايف ٗهذّ  
ٙلٚى مبلٚاهني ًعٍٔيف هذّ ٙعذرب ٓذرا ا ذسَ عوذٟ      

آفذس   أعٌاي ٓٛ ُفطٔا اهذيت ال ٙعذرب عوٚٔذا غخصذاّ    
ص ذرا اهػخذ ذٞ ٓذٕ حاهذٕ ًٗ٘قفذصدزو ًِٕيف ٗحاهت

 ال الّيف إال إذا كاْ ِٓان ه٘بٞ. ا،فس.
ٍ ٙت٘ ٕ األًس باهت٘بٞ إىل املطوٌني؟ ملاذا ذٞ أهذٗاهت٘ب

اهت٘بٞ؟ ه٘ أْ املطكهٞ ٓلرا ًفسٗ  ًِٔا أْ اهل َ كوٕ 
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ح٘ي اهلافسّٙ ح٘ي املػسكني أًا حنّ فقد أضذوٌِا ملذا   
ٞ إّذا فوٌاذا اهت٘بٞ؟ اهت٘بٞ ال بد ذٞ إىل ه٘بذكِا حبا 
ًّ    أٙٔا املطوٍ فٌٚا ه٘ اقرتف  عٌّ ذم أُذًِٔا  ألُ

 أعٌاي أٗه٣م ضتعرب فٔرٖ ٓٛ اهت٘بٞ ه .
ٗاهت٘بٞ ًعِآا: ا قذ ع عذّ املعصذٚٞيف اهس ذ٘ع إىل     
اهلليف اهِدَ عوٟ ًا صدز ًّ ا ُطاْ ًّ هقصذرييف ًذّ   
هفسٙط يف  ِ  اهلليف ًذّ هقصذري يف األعٌذاي اهذيت     
هساٛ اهلل ضبخإُ ٗهعاىليف ًا حدث ًِٕ ًذّ ًعاصذٛ   
ال بد أْ ٙت٘ب ًِٔايف ٗإذا مل ٙت  ف  فسق بِٕٚ ٗبذني  
ذهذذذذذذذذذذذذم اهػذذذذذذذذذذذذخص ا،فذذذذذذذذذذذذس.
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