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{ًَ َّ ُِـَٗاتَِّبُع٘ا َأِحَط ُِٚلـا ُأ ٗألْ يف ت٘جٚٔات  {ٍِـِصَي ِإَه
اهلداٙٞ ًـّ اهلل  اهلل داخى اهقسآْ األحلاَ اهػسعٚٞ 

ى اجلٔاد، ـٍ ًجـسآْ اهلسٙـى اهقـضبحإُ ٗتعاىل داخ
. ٙـستب  بـٕ   ((ضِاَ اإلضالَ))اجلٔاد مساٖ اإلًاَ عوٛ: 

أغٚا١ كجريٝ فِٔـان حطـّ ٗأحطـّ داخـى اهتػـسٙ       
ُفطٕ، فاألحطّ ٓ٘ اهرٜ ٙق٘دن إىل أْ تطبـ  كوٌـا   

ٟ ًا اُطوقت هالٓتٌاَ بٕ ضت٤ٚٔ ـٕ، فٌتـٓ٘ ًستب  ب
اآلخسّٙ ض٣ْٚٔٚ٘ أُفطٍٔ ألْ ٙطبقـ٘ا كوٌـا   ُفطم ٗ

ٓٛ ًستبطٞ بٕ ًّ ٓداٙٞ اهلل ضـبحإُ ٗتعـاىل ًـّ    
 األعٌاي ٗاألق٘اي ٗاهطو٘ن ٗغريٓا.

ى اهِاع ٓرٖ املباد٥ املٌٔٞ اهلبريٝ، ـا أٌٓـهلّ ًتٟ ً
ًتٟ ًـا أٌٓـى اهِـاع املبـاد٥ اهلـبريٝ أٌٓوـ٘ا كوٌـا        

أثـسّا.  ٗزا١ٓا، أٗ اُطوق٘ا يف اهصػاز بػـلى   ٙـ ن   
ًــّ ٙتلًــى يف ضــريٝ أٓــى اهبٚــت )عوــٍٚٔ اهطــالَ(، 

ِٓـان  اهقداًٟ ًّ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚت ٙسْٗ ٓلـرا: أْ  
ـ ـ  بٔـ ـيف اإلضالَ أغٚا١ اهدّٙ كوٕ ًستب ـ ـا ًت ا ـٟ ً

ـ ـغاب ح اهـدّٙ كـال غـ١ٛ، ٗأصـبحت أعٌـاي      ـت أصب
 اهِاع كال غ١ٛ.

اجتٌ  دلٌ٘عٞ ًّ كبازٍٓ يف بٚت ٗاحد ًـّ أٗهٚـا١   
ٌد بّ ًِص٘ز املسادٜ[ ٗكاُ٘ا ٙصـوْ٘  أٓى اهبٚت ]ذل

فساد٠ ٍٗٓ دلتٌعْ٘، ٗهٚظ ًّ ًِطو  أُـٕ   أحـد   
ــدزْٗ بع ــٍٔ بع ــّا    ــٍٔ ٙق ــاآلخس كو ــ  ب ــٍِٔ ٙج ً
ٗحي ًْ٘ بع ٍٔ بع ّا ًّ كبـاز عوٌـا١ أٓـى اهبٚـت     
هلّ ٍٓ ٙسْٗ إُٔ حتـٟ صـالٝ اجلٌاعـٞ أصـبحت       

ـ ـاَ حـاب إًـتصح ً  غٚ ٘ا ٙصـوْ٘ فـساد٠،   ـ ، فلاُ
ٍِٔ ]ذلٌد بـّ ًِصـ٘ز املـسادٜ[ أْ ٙعِٚـ٘ا     فطوب ً
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غخصّا ًٍِٔ ٗأْ ٙتفق٘ا عوـٟ غـخم ًـٍِٔ وعوُ٘ـٕ     
قاي: هِتٌلّ ًّ أْ ُصوٛ مجاعٞ فتصح مجعتِا  إًاًّا

 ٗمجاعتِا.
ضري٠ اهِاع أُفطٍٔ ًتباِٙٞ، قو٘بٍٔ ٙطـتِلسُٗٔا،  
  أهفٞ فٌٚا بٍِٚٔ،   إخا١ فٌٚا بٍِٚٔ،   صدق فٌٚا 

آتٌاَ بػلْ بع ٍٔ بعض! أهٚطت بٍِٚٔ،   ٗفا١،   
ٓــرٖ حاهــٞ ُوٌطــٔا يف ا؟تٌعــاتة ٓــٛ حاهــٞ  ــّ 

 ُوٌطٔا. حتصى ٓرٖ إذا ًا حصى تقصري.
ٗٙدي ٓرا عوٟ أْ توم األعٌاي اهـ  تعٌوـٔا ٓـٛ      
تقبى ًِم، ًا ٙدزِٙا ٓى صالتِا تقبىة ٓـى صـٚاًِا   

ّ إذا ـا ميلـٟ ًـا أقصـىة زمبـٙقبىة ٓى شكاتِا تقب
صالتِا ٗشكاتِا ٗصـٚاًِا أُِـا فقـ    ُذاخـر     صحت 

عوٟ أُِا تسكِا اهصالٝ ٗتسكِا اهصكاٝ ٗتسكِا اهصٚاَ، 
هلّ أْ تقبى ًِا فِعطٟ ث٘ابّا ٗجصا١ّ ًـّ اهلل عوٚٔـا   

 ٓرا غ١ٛ آخس، فق    ُذاخر بلُِا تازكٛ صالٝ.
ٛ   تقبى، يف اه٘قت اهرٜ   ـّ صالتـٛ هلـا أصوـأُ

ّ خالهلا ٓ٘ ـٕ ًـى عوٚـأحص اـتقبى قد ٙلْ٘ أكجس ً
أُين   أعرب بلُٛ تازن صالٝ، هلّ أْ حتصـى عوـٟ   
اهج٘اب اهلبري ًّ اهصالٝ. أهطِا ُتصاحٍ يف املطـاجد  
مجاعات، ُٗق٘ي اجلٌاعٞ خبٌطٞ ٗعػسّٙ صـالٝة    
أعتقد بلُٔا قد تقبى حتٟ اهصالٝ اه٘احـدٝ باهػـلى   

 ٗٓٛ ًّ أغٚا١ كجريٝ. ،املطو٘ب
اهت٘بٞ ُفطٔا ٗقب٘ي اهت٘بٞ باتباع أهٚظ ِٓا ٓ٘ زب  

أحطّ ًا أُصي إهٚلٍ ًّ زبلٍة اهت٘بٞ ًّ ٓرا اهرُب 
ا ـّ ًـاع ألحطـٞ باإلتبـرا ًستبطـأٗ ًّ ٓرا أٗ ًّ ٓ
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ِْ }أُصي إهِٚا ًّ اهلل، ٗأْ ِٙبِٔا عوٟ ٓرا  ِّ َقِبِى َأ ًِ
ّٞ ٍُ اِهَعَراُب َبِػَت  ٗٓرٖ ٓٛ اخلط٘زٝ. {َِٙلِتَُٚل
٠ أُفطِا ٗكلُِا ُـذدٜ كـى غـ١ٛ     ّ يف ًطريتِا ُس

كاًاّل. فوطِا ُت٘ق  أُِـا قـد ُعـرب أهـٚظ كـرهمة      
فطٚلْ٘ اهعراب باهِطبٞ هِاع عوٟ ٓرا اهِح٘ عِدًا 
ٙسْٗ أُفطٍٔ قد ٙقعْ٘ يف اهعراب ٓ٘ ٙعترب ًفاج٣ـّا  
باهِطبٞ هلٍ. أهٚظ ٙعترب ًفاج٣ّا باهِطبٞ هلٍة هلّ 

عوـٟ  ا؟سَ. أهٚظ ا؟سَ ٓ٘ ٙت٘قـ  أُـٕ ضـٚذاخر    
ــ ـــأعٌاه ـــٕة إذّا ه ـــٍ ٙل ــٕ ـّ اهع راب باهِطــبٞ إهٚ
اهطازق أٗ اهرٜ ٙعٌى ًعصٚٞ ضٚلْ٘ اهطـنّ   ،ًفاج٣ّا

ـ     ا ـباهِطبٞ إهٕٚ ًفاج٣ّاة  . ٓ٘ ٙعـس  ًـّ بداٙـٞ ً
ّ أً٘اهم هٚطسق أُـٕ يف حاهـٞ ميلـّ أْ    ـى بٚـٙدخ

ٙطــنّ ٗهلــٍ حــ  أْ ٙطــنِٖ٘ فوــّ ٙلــْ٘ اهطــنّ 
هـم أْ تلـْ٘ يف    باهِطبٞ هٕ ًفاج٣ّا، ضٚلْ٘ ًفاج٣ـاّ 

بٚتــم فٚــلت٘ا هٚــدع٘ن ٗٙق٘هــ٘ا جــاٗب فٚطــنِ٘ن 
ّٞ .دزٜ ملاذاـت   تـٗأُ  ٓراة أهٚظ ٓرا ًفاج٣ّاة بػت

ٓلرا قد ُلْ٘ يف ٗضـعٚٞ ًـتفقني ًـ  أُفطـِا أُِـا      
ًاغني يف طسٙ  اجلِٞ، ٗأُِا ُعٌى باهقسآْ هلِِـا يف  
اه٘اق  كافسّٙ أٗ تازكني أٗ زاف ني ألغٚا١ ًٌٔٞ ٓـٛ  

ال ٙفتح اهِاع أعٍِٚٔ إ  ـصي اهلل، فـا أُـً ًّ أحطّ
عوٟ غفري جٍِٔ، ضٚلْ٘ ِٓان اهعراب باهِطبٞ هلـٍ  

َْ  }ضـٚلْ٘ بػتـٞ    ،ًفاج٣ّا ٍِ   َتِػـُعُسٗ ُِـُت بـلُلٍ   {ََٗأ
ـ    ٘ب ـكِتٍ تتنْٔ٘ إىل طسٙ  جٍِٔ، بـلْ توـم اهرُ

 ٓٛ قد تذدٜ بلٍ إىل جٍِٔ.
ٗ   ٘ي: ]ٗاهلل   ضسقتـٞ أْ تقـ  ميلّ َٙ٘ اهقٚاً

شُٚت، ٗ  قتوت ُفـظ ذلـسَ، ٗ  أكوـت حـ  أحـد[      
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أهٚطت ٓرٖ ٓٛ اهعبازات املعسٗفٞ هدِٙاة هلّ بـاقٛ،  
 ازج  إىل اهقسآْ جتد كٍ باقٛ أغٚا١ كجريٝ.

َِ }ٍ ُقى هم: ـى اهللة  . أهـٛ ضبٚـدت فـى جآـٓ َأ
      ُٕ ٍِ اهوَّـ َٞ ََٗهٌَّـا َِٙعَوـ ِْ َتـِدُخُو٘ا اِهَنَِّـ ٍِ َأ َّ  َحِطِبُت اهَّـِرٙ

َٓ ُِِلـَجا َّ ـُدٗا ًِ ٍَ اهصَّـاِبِسٙ أمل  (142 )آي عٌـساْ:  {ٍِ ََِٗٙعَو
ٙقى ٓلراة ٓى ميلّ أْ ت ٚفٔا زقٍ بـني ٓـرٖ: ]    

، ٗ  أكوت ًاي أحد، ٗ  جآدت يف ضـبٚى  قتوت ُفطّا
ى اهلل فعاّل، ٓى ميلّ ـٛ ضبٚـاد فـٕ جٔـا ًعـاهلل[ة ً

ٗحـا  بٚـت   تق٘ي: ]احلٌد هلل ًصوٛ ٗصا٢ٍ ًٗصكـٛ  
اهلل[ ًٗاذاة أمل ِٙتـٕة ٓـى ِٓـان غـ١ٛ آخـسة ٓـى       

ـ ـى اهلل، ٗدلآـميلّ أْ تق٘ي: ًِٗف  يف ضبٚ ٛ ـد ف
ى اهلل، ٗآًس باملعسٗ  ُٗآٛ عّ املِلس، ًٗتعاْٗ ـضبٚ

ـ ـ٠٘، ًٗت٘حـ ـعوٟ اهرب ٗاهتق   إخـ٘اُٛ ٗأٗصـٛ   ـد ً
اآلخسّٙ باحل  ٗباهصـرب عوـٟ احلـ ، ٗأقـ٘ي كوٌـٞ      

 طت أغٚا١ كجريٝ ٗٓٛ غا٢بٞةاحل . إىل آخسٖ. أهٚ
 -ه٘ تفٌٔـْ٘   -ًعِا أزب  مخظ، األزب  ٗاخلٌظ ٓرٖ 

م املباد٥ اه ا٢عٞ ـٞ توـٛ خدًـاهػاٙٞ ًِٔا ٓٛ كؤا ف
ٛ ـا فـــاَ كؤـــاهصٚــ ،احلــ  ،اهصكــاٝ ،كوــٔا اهصــالٝ

ٞ املباد٥ املٌٔٞ اه  زكص عوٚٔـا اهقـسآْ ٗاهـ     ـخدً
أعالٓا اجلٔاد يف ضـبٚوٕ ٗاهعٌـى عوـٟ ُػـس دِٙـٕ،      
.ٗذلازبـــــــــــــــــــٞ أعدا٢ـــــــــــــــــــٕ
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