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{َِ ايطزٜل : ايصزاط ٖٛ {اِٖدَْــــا ايصَِّزاَط امُلشَتِكٝ
 ،ت، ٚال ايتـٛا  ال عٛج فٝ٘ ،ِقِّٝ :املشتكِٝٚ .ايٛاضذ

ٛ  ،اهلل، ٚدٜٔ ألٕ ٖدٟ اهلل ؛طزٜل ٚاضذ طزٜـل   :ٖـ
ٚال ٜظك٢ َـٔ ٜشـري    ،ال ٜضٌ َٔ ٜشري عًٝ٘ ،ٚاضذ
اِٖدَْــــا ايصِّـَزاَط  } ،أْت ٜا اهلل :فٓخٔ ْكٍٛ. عًٝ٘

َِ  .{امُلشَتِكٝ
ِِ َغرِي امَلػُضٛ} َٔ َأَْعَُت عًََِٝٗ ِِ َٚاَل ِصَزاَط ايَِّذٜ ِب عًََِٝٗ

ٍ   (7ايفاذبـ١ ) {ايضَّايِّنَي اٖـدْا   :أمل ٜهٔ ٜهفـٞ إٔ ٜكـا
ٔ ايكـز ٕ ايهـزِٜ نًـ٘ ٜ نـد     يه ؟ايصزاط املشتكِٝ

 ّا،ٌ أعالَـــٚيًباطــ ـّا،ل أعالَـــإٔ يًخــ ضــ١ٝ ٖــٞ:ق
 ّ ّ    ،يصزاط اهلل أعـال فـال   ،ٚيطزٜـل ايظـٝطإ أعـال

طـ٤ٞ   ،ْتصٛر إٔ صزاط اهلل صـزاط َشـتكِٝ ٖهـذا   
أٚ طـ٤ٞ   ،أٚ ط٤ٞ ٜٓزٍ َٔ ايشـُا٤  ،ٜٓبت يف األرض
 ،إْٗـا َشـري٠ بظـز    ،إْ٘ طزٜل ْاض ،تأتٞ ب٘ ايزٜذ

 .ٜٚٗدٟ بِٗ عبادٙ ،ٜٗدِٜٗ اهلل
ٖٚـٞ َُٗـ١    ،َُٗـ١  ٖـذٙ قضـ١ٝ  ألٕ  ؛املشـأي١ فٝكزر 

قد ٜأتٞ اإلْشإ  أحٝاّْا ،خاص١ بايٓشب١ يطالب ايعًِ
إٔ باستطاعتـ٘ إٔ ٜطًـع يٛحـدٙ  ٜٚعٔ ،ٜطًب ايعًِ

ٚال ٜبخح عٔ ْـاض   ،فٗٛ ال حيتاج إىل أحد رَبص١ًََد،
ال ٜبخح عٔ ْاض ٜشريٕٚ ع٢ً صزاط  ،ٜشري ٚرا٤ِٖ

ٚاستطٝع أعزف  ،عكٌأْا عٓدٟ ر ،ٜشري ٚرا٤ِٖ ،اهلل
، ٚاحلل ي٘ طزٜـل  ٚيشت حباد١ إىل أحد ،حل ٚباطٌ

٘ ٜشتطٝع اإلْشـإ أ  ٜعـٔ أْـ٘ نهـٔ إٔ     !دٕ ٜعزفـ
 !ٜطًع يٛحدٙ
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تكـزر بـإٔ ايصـزاط املشـتكِٝ ٖـٛ       دايفاذب١رسٛر٠ 
٘  ،صزاط أٚي٦و ٌ  .صزاط ْاض ٜشريٕٚ عًٝـ  :أمل ٜكـ

{  ِِ َٔ َأَْعُـَت عًََـِٝٗ ٔ } {ِصَزاَط ايَِّذٜ ت أيٝشـ  {ايـذٜ
َـٔ   ،ْاض َٔ خًكو :ٜعين ،ين ْاض أْعُت عًِٝٗعت

 ؟عبادى
 يٝص يدٜـ٘ أْفـ١   ،فاإلْشإ ايذٟ ٖٛ َعبد ْفش٘ هلل

ايكض١ٝ عٓدٙ  ،إٔ نظٞ ٚرا٤ أحد بأْ٘ يٝص َشتعدّا
أْٗـا إطـهاي١ٝ   بال خيطز بباي٘  ، ْٖٚٛع١ُ نبري٠ ددّا

حد ممٔ ِٖ ٜشريٕٚ عًـ٢ صـزاط اهلل   أ إٔ ٜشري ٚرا٤
 .املشتكِٝ

أْـا أرٜـد إٔ أحبـح     ،إٔ ٜبخح عٔ اهلدا١ٜإْ٘ ُٜٗ٘ 
ِ   ،عٔ اهلداٜـ١  ٞ  ، ٚٚأْـا فـاٖ ٔ   ،أْـا ٚاعـ  ،ٚأْـا َـ َ
ّ  ،١ُ يدٟٚايكض١ٝ َشًَّ  ،إٔ يصزاطو املشتكِٝ أعـال

ٚإٔ صــزاطو املشــتكِٝ ٜتُجــٌ يف َشــري٠ ف٦ــ١ َــٔ 
ٚأْعُت عًـِٝٗ بـإٔ    ،أْعُت عًِٝٗ باهلدا١ٜ ،عبادى

 .ٖٚدا٠ يدٜٓو ،يدٜٓو دعًتِٗ أعالَّا
ٚيشـت حبادـ١    ،ًَزَني ْتبع أحد ٓاريش :ٜكٍٛايذٟ 

ٞ إٔ أٖتدٟد ٖٛ ممٔ ـا باستطاعتـٚأْ ،دـإٔ أتبع أح
ـ ـغ أْـالح .يٝص يًٗدا١ٜ ق١ُٝ يدٜ٘ أبدّا ا ـت عٓدَ

 ،ٚأْـت ال تعـزف ايطزٜـل    ،تهٕٛ َاطـٞ إىل َٓطكـ١  
 تعترب يـ٘ فضـالّ  سأيشت  ،فٝأتٞ طفٌ ٜعًُو ايطزٜل

ٌ متظٞ ٚرا٤ ٖـ  ،إٔ متظٞ ٚرا٤ٙ ،نبريّا ، ال ذا ايطفـ
َٚاطــٞ بعــد  يــو  ،ٜعــين أْــت فــالٕتتــذنز بأْــو 

أْت ايكض١ٝ يدٜو ٖٛ أْو تزٜـد إٔ تعـزف    !ايطفٌ
 .أْا أرٜد إٔ أصٌ إىل املٓطك١ ايفال١ْٝ ،ايطزٜل
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٘ َٔ ايذٟ خيطز يف باي٘ بأْ٘  إٔ أَظـٞ   رٚاهلل طـٛع
ٙ   دٚرا٤ طفٌ ُٜٗـ٘ إٔ   ؟ٌٖ أحد خيطز يف بايـ٘ ٖـذ

 .ٜصٌ إىل ايػا١ٜ
َـًّ  ٚرايفاذب١د تكزر  ،فأْا ٖٓا ٞ إٔ ايكضـ١ٝ َش  :١ُ ٖـ

ِ ، أأْ٘ أْـا  ٚ ،ْا أرٜد إٔ أَظٞ ع٢ً صزاطو املشـتكٝ
إٔ صزاطو املشتكِٝ ٖٛ صـزاط ْـاض أْعُـت    أعزف 
ال خيطـز   ،ال ؟ٌٖ يدٟ َاْع إٔ أَظٞ ٚرا٤ِٖ ،عًِٝٗ

ِ   ،ببايٞ أْٗا قضـ١ٝ أمتٓـع عٓٗـا     ،إٔ أَظـٞ ٚرا٤ٖـ
ٚسأَظــٞ ٚرا٤ٖــِ  ،ُٜٗــين إٔ أٖتــدٟ إىل صــزاطو

{َِ َٔ َأَْعُـَت     اِٖدَْــــا ايصَِّزاَط امُلشَتِكٝ ِصـَزاَط ايَّـِذٜ
ِِ  .(7ايفاذب١) {عًََِٝٗ

يـ٘   ،بايٓشب١ يًضالٍ ،ْٚفص ايظ٤ٞ بايٓشب١ يًباطٌ
َشـري٠   ٖٛـ ، ايضـالٍ  ٚي٘ َٔ نجً٘ ،ي٘ أعالَ٘ ؟َا ا
حت٢ عٓدَا ٜأتٞ طخص  ،ٚاحلل ٖٛ َشري٠ بظز ،بظز

، ال و بعض ايٓـاض رٖـذٙ املـذاٖب   قد ٜكٍٛ ي أحٝاّْا
ٕ ، ٚاباع فالٕتِّإْص أبٖٛا إ حنـٔ ْزٜـد إٔ    ،تباع فـال

 أيٝشٛا ٜكٛيـٕٛ أحٝاْـاّ   دْتبع نتاب اهلل ٚس١ٓ رسٛي٘
هـٔ  ْ حنٔ ْزٜد ْتبع نتاب اهلل ٚس١ٓ رسٛي٘ر ؟ٖهذا
 .ٖٚهذا داٍٚ َا ٖٛ ْتبع ايٓاضحن

ـ ـو جمُٛعـي ٌـٜدخِّ اـغ عٓدَـيهٔ الح اض إىل ـ١ ْ
ٌ يـو  دخَِّا درٜت إال ٚقد ٚ ،ىَدِعَب :٘ـٌ يـق ،وـبٝت

َهتبــ١ حــاٍٚ إٔ  .اٍأيــٝص ايبخــارٟ ردَّــ !ايبخــارٟ
عٓـدَا   ؟تشتعزض عٓاٜٚٔ صف َٔ ايهتب َا ا دبـد 

، َعٓاٙ داخًٗا ٜهٕٛ يدٜو خزا١ْ داخًٗا مخشٕٛ نتابّا
 .اٍداخًٗا مخشٕٛ ردَّ ؟أيٝص نذيو ،ااّلٕ ردَّمخشٛ
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 ؟ٖٛ اسِ خبار ؟يبخارَٟٚٔ ٖٛ ا ،ارٟـو ايبخـٜكدّ ي
َٚعـو مُـد بـٔ     ،اٍَٚعو ابٔ ت١ُٝٝ ردَّ ،اٍردَّ ،ال

َٚعو اهلادٟ حي٢ٝ ابٔ احلشـني   ،اٍـعبد ايٖٛاب ردَّ
حنٔ ال  :ٍٛ يوـا ٜكـَ، دبد عٓدَٚعو َهتب١ ،اٍردَّ

حنٔ ْتبـع سـ١ٓ رسـٍٛ     ٤،ٚال طٞ ،ْزٜد ْتبع ايٓاض
ٚأعطــاى  ،ٚأعطــاى َشــًِ ،ٚأعطــاى ايبخــارٟ ،اهلل
ٌ    ،ُد بٔ عبد ايٖٛابحملب انت  ،ٚأعطـاى نتـاب ملكبـ

 .ٚأعطاى نتاب البٔ ت١ُٝٝ
ٍ   !الحغ نِ َعو ِ   ،قا٥ُـ١ ردـا أمل  ،انتـب أاـا٤ٖ

ال تتصٛر بإٔ احلل ٚايباطٌ نهٔ  ؟و ْاضـٌ يـٜدخ
ال أحـد ٜشـتطٝع    ،ال عالق١ ي٘ بايٓاض إٔ ٜهٕٛ ط٦ّٝا

 ،إال إ ا احلل ٚايباطٌ نهٔ إٔ ٜعًب نبشٛالت ،أبدّا
 .ال ٜٛدد ؟ممهٔ ،أنٌ ٚاحد حب٘ بعد نٌ أنً٘حت٢ ٜ

ال أحـد ٜشـتطٝع    ،ٖٚٛ َشري٠ ْاض ،احلل ي٘ أعالَ٘
 ،ٚايباطٌ َشري٠ ْاض هلا أعالَٗا ،إٔ ٜتخ٢ً عٔ ٖذٙ

ٜٚشــري عًٝٗــا  ،ٚهلــا دعاتٗــا ،طزٜــل هلــا أعالَٗــا
؛ ٚهلــذا دــا٤ت ســٛر٠ ايصــفٛف ايهــجري٠ َــٔ ايٓــاض

يف  ،د٠ـتتخدخ بأْـ٘ طزٜـل احلـل ٚاحـ     د١رايفاذب
طزٜـل َػضـٛب    ،َٚـٔ ٖٓـا   ،َٔ ٖٓـا  ،َكابٌ طزٜكني

 ٚطزٜل ضايني ،عًِٝٗ
{َِ َٔ َأَْعُـَت     اِٖدَْــــا ايصَِّزاَط امُلشَتِكٝ ِصـَزاَط ايَّـِذٜ

ِِ حنٔ ال ْزٜد إٔ منظٞ ع٢ً صزاط املػضـٛب   {عًََِٝٗ
األيـف  راملػضـٛب عًـِٝٗ   غـري  أيٝشت نًُـ١   .عًِٝٗ
ِ املػ ؟تعين َا ا ؟َٛصٍٛ حزيف د:ٚايالّ  ،ضٛب عًـٝٗ

ال أرٜــد صــزاط املػضــٛب  :أٟ ؟أيٝشــت تعــين ْــاض
 .{ايضَّايِّنَي}أرٜد صزاط  {َٚاَل}، عًِٝٗ
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قضـ١ٝ َُٗـ١    ،تكزر قضـ١ٝ َُٗـ١   دايفاذب١رفشٛر٠ 
 ،إٔ تفِٗ إٔ ايصزاط املشتكِٝ صزاط ْـاض  :ٖٞ ددّا

ٚصـزاط   ،ٚإٔ صزاط املػضـٛب عًـِٝٗ صـزاط ْـاض    
اهلل ٜكٍٛ يزسٛي٘ )صـًٛات اهلل   ،ايضايني صزاط ْاض

ٜٛح٢ إيٝ٘ َباطز٠ ٜكـٍٛ  ٖٚٛ ْيب  ،عًٝ٘ ٚع٢ً  ي٘(
ِٙ    } :ي٘ ُِ اِقَتـِد ُٖ ُٗـَدا ُ٘ َفِب َٖـَد٣ ايًهـ  َٔ َِٚيـ٦َِو ايَِّذٜ  {ُأ
( ّ َع عًـ٢  ، إٔ األْبٝا٤ـ١ َـ٘ قا٥ُـٜعزض ي (00 األْعـا

 .َشري٠ ٖ ال٤
ال٤ ٚدربٌٜ ٜأتٝين َباطـز٠  ملا ا أَظٞ ع٢ً َشري٠ ٖ 

هلـا  ، إْٗـا َشـري٠ إهلٝـ١،    ال بـد  ،ٖهـذا  عٓدى؟َٔ 
أحـد َـٔ   ١ إٔ نظـٞ ٚرا٤  ـٌٖ مُد حباد .أعالَٗا

فُـا   ؟األْبٝا٤ ٚدربٌٜ ٜأتٝـ٘ َباطـز٠ َـٔ عٓـد اهلل    
ُ٘    } :َع٢ٓ إٔ ٜكٍٛ اهلل ي٘ َٖـَد٣ ايًهـ  َٔ َِٚيـ٦َِو ايَّـِذٜ ُأ

ِٙ ُِ اِقَتِد ُٖ َُٗدا  ،س١ٓ إهلٝـ١  ،ألٕ ٖذٙ س١ٓ إهل١ٝ ؟{َفِب
تتذشد يف َشري٠ أٚيٝا٥٘ َٔ األْبٝا٤  ،َٚشري٠ إهل١ٝ

 ٘.دٜٓ، ٚأعالّ ٚٚرث١ نتب٘ ،ٚايصاحلني
{ِِ َٔ َأَْعَُت عًََِٝٗ ٍ  ؟أْعُت عًِٝٗ مبـا ا  {ايَِّذٜ  ،باملـا

ايبخح  عًِٝٗ بصخ١ األدشاّ؟ حنٔ يف َكاّأٚ أْعُت 
 ،ِ باهلداٜـ١ ـت عًٝٗـٔ أْعُـايذٜ :أٟ ،عٔ اهلدا١ٜ

قزارْـا بـإٔ اهلداٜـ١ ٖـٞ َـٔ      ٖذا ط٤ٞ  خز ٜ ند إ
ٚحنٔ ْزٜـد   ،ٚأٚي٦و ايذٜٔ ٖدٜتِٗ ،ٖدْاا ،عٓدى

 .إٔ ْشري ع٢ً صزاطو ايذٟ ٖٛ صزاطِٗ
إٔ نـٌ   :أٟ ،ت عًـِٝٗ باهلداٜـ١  ُـ ممـٔ أْع  ِٖ أٜضّا

أٚ  ،حيصٌ ملًـو َـٔ َال٥هـ١ اهلل    ،ٖد٣ حيصٌ يًٓاض
ٚ حيصٌ ألٟ إْشإ ٖـٛ  أ ،حيصٌ يٓيب َٔ أْبٝا٤ اهلل

 أحد ٜشتطٝع إٔ ٜٗدٟ ْفش٘ بعٝـداّ ال  ،َٔ عٓد اهلل
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٘   ،عٔ اهلل ٜٚزطـد   ،ال أحد ٜشتطٝع إٔ ٜٗـدٟ ْفشـ
عــٔ اهلل  ٚال آلخزتــ٘ بعٝــدّا ،ال يف حٝاتــ٘ ،ْفشــ٘

 .سبخاْ٘ ٚتعاىل
أْـو   ،َشـأي١ ايـزبب بـاهلل    فٗذٙ ايشٛر٠ ت ند عًـ٢ 

حتـ٢ ٚإٕ نٓـت    ،باهلل َباطـز٠  إىل إٔ تزتببحباد١ 
حت٢ ٚإٕ نٓت ذبفـغ ايكـز ٕ عـٔ     ،ٜٛح٢ إيٝو ْبّٝا

حت٢ ٚإٕ نإ  ناؤى ع٢ً أرق٢ دردـ١ َـٔ    ،ظٗز قًب
إْـو حبادـ١ إىل ارتبـاط ٜـَٛٞ      ،َُٗا نٓـت  ،ايذنا٤
زاط ايذٜٔ ـزى صـٝبصيٚ ،١ـو اهلداٜـيُٝٓخ ؛باهلل

 .أْعِ عًِٝٗ
{ِِ أٚي٦و ايذٜٔ طزٜكِٗ طزٜل  {َغرِي امَلػُضِٛب عًََِٝٗ

 ِ ـ } .باطٌ بتُزد َع عًـ  ،ٖٚـِ ايهـجري   {ايِّنَيَٚاَل ايضَّ
ــٛا أٚ مل   ــ٢ ضــالٍ، عًُ طــزٜكتِٗ ضــاي١، ٖٚــِ عً
ٜعًُٛا. حنٔ ال ْزٜد إٔ ْشري يف طزٜـل ٖـ ال٤، ٚال   
يف طزٜل ٖ ال٤. إهلٓا اٖدْا إىل صزاطو املشـتكِٝ،  
صزاط ايذٜٔ أْعُت عًِٝٗ، غري املػضٛب عًِٝٗ، ٚال 

 ايضايني.
ـ   ٛد، ٜكاٍ يف تفشريٖا، بإٔ املػضٛب عًِٝٗ: ٖـِ ايٝٗ

ٚايضايني: ايٓصار٣. اآلٕ يف ايـدْٝا ايطزٜكـ١ ايـ     
تزسِ يف ايعامل ٖذا نً٘ طزٜل َـٔ؟ أيٝشـت طزٜـل    
ايٝٗٛد ٚايٓصار٣؟ حنٔ املشًُٕٛ ٌٖ ُٜٗٓا ٖذا األَز، 

ا، ـذٙ ايدْٝـٚحنٔ ْز٣ إٔ ايطزم اي  تشٝطز يف ٖ
ايصزاط ايذٟ ٜزسِ يًبظز١ٜ يف ٖذٙ ايـدْٝا، حتـ٢   

ٛ صـزاط ايٝٗـٛد، ٚصـزاط    داخٌ بًدإ املشـًُني، ٖـ  
 ايٓصار٣، طزٜك١ ايٝٗٛد، ٚطزٜك١ ايٓصار٣!
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ايطزٜك١ اي  راٖٛا يًبظز ٜشـريٕٚ عًٝٗـا يف نـٌ    
جماالت حٝاتِٗ: يف ايشٝاس١، ٚاالقتصاد، ٚايجكافـ١،  
ٚغريٖا، أيٝشـت نًـٗا َـٔ عٓـد ايٝٗـٛد ٚايٓصـار٣؟       
أيٝشٛا ِٖ اآلٕ َٔ ٜزاـٕٛ طـزٜكني؟ طـزٜكني يف    
ايدْٝا، ٚحنٔ املشـًُٕٛ َـع عًُٓـا بـذيو ال ُٜٗٓـا،      

َـٔ ايضـالٍ،    ٚحنٔ ْز٣ إٔ ايـدْٝا غارقـ١ يف حبـز   
ٜتُجــٌ يف صــزاط ايــذٜٔ غضــب عًــِٝٗ، ٚصــزاط  
ايضايني، ال ُٜٗٓا إٔ ْبخح عـٔ صـزاط٘ املشـتكِٝ:    
صزاط ايذٜٔ أْعِ عًِٝٗ! ٌٖ ُٜٗٓا ٖذا؟ ايكًٌٝ َٔ 
ايٓاض َٔ ُٜٗ٘ ٖذا، ممٔ ٜعزفٕٛ إٔ اهلدا١ٜ قض١ٝ 
١َُٗ، ٚأْـ٘ إٔ ٜشـري عًـ٢ طزٜـل ايٝٗـٛد، أٚ عًـ٢       

ٗـا ايٝٗـٛد، إٔ ٖـذا    طزٜـل راٗـا ايٓصـار٣، أٚ را   
ــالٍ. ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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