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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
احلُد هلل زب ايعاملني، احلُد هلل ايذرٟ ٖذداْا اذرا    

 َٚا نٓا يٓٗتدٟ يٛال إٔ ٖداْا اهلل.
ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا حمُد ايرٟ اصطفاٙ اهلل 

ادٙ، َٔ ذ١ عبذٖٚداٜ ٘،ذؼ زضايتذٚتبًٝ ٘،ذألدا٤ أَاْت
بعج٘ يٝتُِ َهازّ األخذالم، يٝصنذٞ ايعبذاد، يٝطٗذس     
ْفٛضِٗ، يٝذعٌ َِٓٗ أ١َ ضا١َٝ يف زٚحٗذا، َصذًخ١   
يف أعُااا، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايطٝذبني  

 ايطاٖسٜٔ ٚزضٞ اهلل عٔ غٝعتِٗ املٝاَني.
 ايطالّ عًٝهِ أٜٗا األخ٠ٛ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘.

بازى اهلل يف مجعهِ، ٚتكبذٌ َذٓهِ، ٚدعًهذِ     :ْكٍٛ
َٔ أْصاز دٜٓ٘، َٚٔ ااادٜٔ إىل صساط٘ املطذتكِٝ،  

 دٜٔ عٔ حسَ٘.٥َٚٔ ايرا
نُا ٚعدْا يف  -سض ذب إٔ ْطتعذ١ ذمذرٙ اجلًطذيف ٖ

صٛزّا عسضذٗا ايكذس ٕ ايهذسِٜ عذٔ      - األضبٛع املاضٞ
أْبٝا٤ نسَا٤، عظُا٤، ِٖ َٔ بين إضسا٥ٌٝ، ٚعٔ أ١َ 

 تاب اهلل ٚزا٤ ظٗسٖا، ٚاغرتت بآٜات اهلل مثّٓاْبرت ن
َٔ بذين   ، ٚاْطًكت يتفطد يف األزض، ِٖ أٜضّاقًٝاّل

إضسا٥ٌٝ، ٚذمٔ ايعسب ايرٜٔ نسَٓا اهلل بٗرا ايكس ٕ 
٘  ايعظِٝ ٚبٓبٝ٘ حمُد ، ()صًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  يذ
َِ اهلل ب٘ ع٢ً املطًُني، قذد   ََّتايسضٍٛ ايعسبٞ ايرٟ ا

ا َٓذ اهلل بذين إضذسا٥ٌٝ، ٚاَذهلل اهلل    ٓخٛا أعظِ ممَُ
ٔٓ ع٢ً بين إضسا٥ٌٝ. ٔٓ عًِٝٗ نُا َ  عًِٝٗ، َٚ
ٖذٌ   :بٓٛ إضسا٥ٌٝ ايرٜٔ ًْعِٓٗ جيب إٔ ْتعسف أٚاّل

)صذًٛات اهلل عًٝذ٘   ذمٔ ْطري ع٢ً ٖذدٟ زضذٍٛ اهلل   
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ٚع٢ً ٖدٟ أٚي٦و األْبٝا٤ ايعظُذا٤ َذٔ    ،ٚع٢ً  ي٘(
ٔ يف بين إضسا٥ٌٝ؟ أّ أْٓا ًْعٔ بذين إضذسا٥ٌٝ ٚذمذ   

ْتجكذ  بجكذاهتِٗ،    ْفظ ايٛقت ْتخًذل بذالخالقِٗ،  
ْطًو ضًٛنِٗ، ْكذ  َذٛاقفِٗ، ْتذالثس بٗذِ يف نذٌ      

حت٢ تتضذذ ايسيٜذ١ يذدٜٓا، ٚحتذ٢      ؟جماالت حٝاتٓا
يٓصذخذ ٚضذعٝتٓا يف أْفطذٓا،    ٓا، ٜتضذ املٛق  يدٜ
ٌ ذٞ تٛصذٌ ايتذٌ ايٛضا٥ذع نذع٢ً قط ٚيٓعٌُ مجٝعّا
 خبجِٗ إيٝٓا.

مي١ اييت مسعٓاٖا َذٔ نتذاب اهلل   يف ٖرٙ اآلٜات ايهس
ٓٔ    عسضت صٛزّا ايهسِٜ  َتعدد٠ عٔ أٚي٦ذو ايذرٜٔ َذ

، اهلل عًِٝٗ بالٕ دعذٌ هذِٝٗ أْبٝذا٤، ٚدعًذِٗ ًَٛنذاّ     
ٔ ايعاملني، عٔ أٚي٦ذو  ذَ دّاذؤٔت أحذِ ٜذي اذِ َذٚ تاٖ

ٛا بسعاٜذ١ ها٥كذ١ َذٔ قبذٌ اهلل ضذبخاْ٘      ظايرٜٔ ح
إىل ثذذِ لٛيذذٛا إىل َفطذذدٜٔ يف أزضذذ٘،   ،ٚتعذذاىل

بالْ٘ إٕ اتضذ األَذس   صادٜٔ عٔ ضبًٝ٘. يٓعسف أٜضّا
 أْٓا يف ٚاقع حٝاتٓذا َتذالثسٕٚ بذبين إضذسا٥ٌٝ،     دًّٝا

هًٓعسف أْٓذا ضذٓهٕٛ أدذدز َذِٓٗ بذالٕ ٜضذسبٓا اهلل       
 بالعظِ مما ضسب بين إضسا٥ٌٝ أْفطِٗ.

ألٕ اهلل عٓدَا ذنس يٓذا يف نتابذ٘ ايهذسِٜ نٝذ   ٍ     
َٚذٔ   ،ىل ايظالّٔ ايٓٛز إذٛا َذ  لٛيذِ، ٚنٝذأَسٖ

اإلصذذالإ إىل اإلهطذذاد، َٚذذٔ االعتذذصاش بهتذذب اهلل   
، َٚذٔ ايعُذٌ   ٚأخرٖا بك٠ٛ إىل ْبرٖا ٚزا٤ِٖ ظٗسّٜا
 غذرتا٤ بذ٘ مثٓذاّ   يٓصس ايدٜٔ ٚإعذال٤ نًُتذ٘ إىل اال  

ٞ األضذذباب يتًذذو ذت ٖذذذنًذذٗا ذنذذس أْٗذذا ناْذذ .قًذذٝاّل
ايعكٛبات ايعظ١ُٝ اييت عاقبِٗ اهلل بٗا، ٚأْٗذا ضذ١ٓ   

َا عًُ٘ ببين إضذسا٥ٌٝ ميهذٔ إٔ    ،إا١ٝ إا١ٝ، ض١ٓ
ٜعًُ٘ حت٢ بآٍ حمُد أْفطِٗ إذا َذا ضذًهٛا طسٜكذ١    
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بين إضسا٥ٌٝ، ضٝعًُ٘ بايعسب أْفطذِٗ إذا َذا ضذًهٛا    
طسٜك١ بين إضسا٥ٌٝ، ٚيألض  ايػدٜد إٔ زضٍٛ اهلل 

قذاٍ ذيذو ايٝذّٛ: إٔ     )صًٛات اهلل عًٝ٘ ٚعًذ٢  يذ٘(  
رٚ ذٕ حذ رذاأل١َ ضتطري ضذري٠ بذين إضذسا٥ٌٝ ))يتخذ    

رٚ ايُكر٠َّ بايكر٠، ٚايٓعذٌ بايٓعذٌ   ذٌ حذٞ إضسا٥ٝذبٓ
 يدخًتُٛٙ((. بٍّحت٢ يٛ دخًٛا دخس َض

غٗد ايٛاقع، غذٗد ٖذرا ايصَذإ أْٓذا أصذبخٓا       ٚهعاّل
ْتٓهس يهتاب اهلل، ْتٓهس ادٟ زضٌ اهلل، ْتٓهس حت٢ 
يكُٝٓا ايعسب١ٝ ْٚٓطًل ٚزا٤ بذين إضذسا٥ٌٝ، ْٓطًذل    

ٖذرٙ ٖذٞ احلضذاز٠،     :ٍٛٚزا٤ِٖ باعتصاش، ٚذمٔ ْكذ 
ٖرا ٖذٛ ايتُذٓدٕ،   ٖٚرا ٖٛ ايتكدّ، ٖرا ٖٛ ايتطٛز، 

٘ ذ١، ٚأْذذذ٘ ايريذذذ، ٚأْذذاالذمطذذا ٚمل ْػذذعس بالْذذ٘ 
 ا٠٤، ٚأْ٘ ايضالٍ ٚايضٝاع.ذايدْ

هُٝا ٜتعًل ببٝع ايذدٜٔ بايذدْٝا ذنذس اهلل عذٔ بذين      
إضسا٥ٌٝ يف أنجس َٔ  ١ٜ َٔ نتاب٘ ايهسِٜ أِْٗ ناْٛا 

 ايدْٝا، ٜػرتٕٚ بآٜات اهلل مثّٓا ٜبٝعٕٛ ايدٜٔ َكابٌ
 ،قًذذٝاّل ، ٜػذذرتٕٚ بعٗذذد اهلل ٚأميذذاِْٗ مثٓذذّاقًذذٝاّل
ًَِذ٦ُذٛا   :غرتا٤ مبع٢ٓٚاال ُٜ ٜبٝعٕٛ ِٖ ايدٜٔ دٕٚ إٔ 

ِٖ َذٔ ٜبخذح عذٔ بٝعذ٘، االغذرتا٤       إىل إٔ ٜبٝعٛٙ،
أِْٗ ِٖ ٜطًبٕٛ اآلخذسٜٔ إٔ ٜبٝعذٛا ايذدٜٔ     :ٜعين

َكابٌ َٛاق  َعٝٓذ١، َكابذٌ مثذٔ َعذني َذٔ حطذاّ       
دٍ عًٝ٘ ٖرٙ احلاي١؟ تدٍ ع٢ً إٔ ذاذا تذا. َٚذايدْٝ

 .ايدٜٔ ال ق١ُٝ ي٘ يف ْفٛضِٗ، ال ق١ُٝ ي٘ عٓدِٖ
َٚٔ ايعذٝذب إٔ ٜهذٕٛ ايذدٜٔ ٖهذرا يف أْفطذِٗ ال      

ٔٓ اهلل عًذِٝٗ، بعذد      َّ اهلل  أ ق١ُٝ يذ٘ بعذد إٔ َذ ٕ َذ
ٔٓ عًذِٝٗ؟ ٚمبذاذا     ،إٔ أْكرِٖ عًِٝٗ ٚبعد ٚمباذا َذ
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ايرٟ )عًٝ٘ ايطالّ( عًِٝٗ مبٛض٢  ُُٔٓأْكرِٖ؟ أمل َٜ
عًٝذ٘  َٚٛض٢  ؟أْكرِٖ َٔ عراب هسعٕٛ ٚ ٍ هسعٕٛ

 ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل.ايطالّ 
ٚايظًذِ   ،إٕ ايدٜٔ ٖذٛ ايذرٟ أْكذرِٖ َذٔ ايعذراب     

ّٜٛ أٚزثٗذِ  إٕ ايدٜٔ ٖٛ ايرٟ أعصِٖ  ٚاالضتضعاف،
َِٚزِثَٓذا  }اهلل َػازم األزض َٚػازبٗا اييت بازنٓا هٝٗا ََٚأ

َٕ َََػاِزَم اِيالِزِض ََََٚػاِزَبَٗذا   ُِٜطَتِضَعُفٛ ُْٛا  َٔ َنا َّ ائَّرٜ ِٛ اِيَك
ٞ حلظذ١  ذِ هذث (137 ١ذٔ اآلٜذَ ساف:ذألعا) {اذٞ َباَزِنَٓذائَّت

ا اعتصٚا ع٢ً ٜدٜ٘، ذٜتٓهسٕٚ ارا ايدٜٔ ايرٟ إمن
إمنا اضتكست أٚضاعِٗ ٚضعدت حٝذاتِٗ عًذ٢ أٜذدٟ    

١ تباع ٜٚبخجٕٛ عٔ َٔ ذرا ضًعذذ ٖهذ٘، ٜصبذأْبٝا٥
ٜػرتٜٗا، ٚبايطبع ايطذسف اآلخذس ال ٜػذرتٟ ايذدٜٔ     

إمنا َع٢ٓ املطالي١ أْٗذِ ٖذِ ٜٓبذرٕٚ ايذدٜٔ،      َِٓٗ،
 ٜسَٕٛ بايدٜٔ عسض احلا٥ط َكابٌ مثٔ َٔ ايدْٝا.

 ٜتخذدخ عذٔ نذٌ َذا    ٚالحظٓا أْ٘ يف ايكس ٕ ايهسِٜ 
ذنس يف نٌ َٛضع ٜرنس هٝ٘ ٖرٙ احلاي١ ٜطُٞ ذيذو  

( حت٢ ٚيٛ ناْت ايذدْٝا  قًٝاّل مثّٓا ايجُٔ )مثّٓا قًٝاّل
ايدْٝا بالنًُٗا َكابٌ غ٤ٞ َٔ  بالنًُٗا، إْٗا مثٔ قًٌٝ،

ٔ قًٌٝ، إْو بعت ْفطو، بعت ذ٘ مثذدٜٓو تبٝع٘ إْ
إاو، بعت أْبٝا٤ى، بعت نساَتو، بعت دٓتو، بعت 

 صتو، ٚبعت إْطاْٝتو.ع
 ٔ ٚال  ،أمل ٜكٌ اهلل عٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٜتٓهسٕٚ يًذدٜ

ِِ     } :ٜٗتدٕٚ بٗدٟ ايدٜٔ ُٖذ  ٌِ ِّ َبذ َِْعذا ِِ ِإيَّذا َناِيال ُٖ  ِٕ ِإ
ُّ َضذٔبٝالّ  ؟ إٕ اإلْطذإ ٜبٝذع   (44)ايفسقذإ: َذٔ اآلٜذ١    {َأَض

إْطاْٝت٘، إٕ تهسِٜ اهلل ي٘ أعظِ تهسِٜ ٜتُجذٌ يف  
٢ بتًو ظ٘ يٝطري عًٝ٘ هٝخٔٓ ب٘ عًٝذرٟ َذاادٟ اي
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بتًو ايهسا١َ، أَا إذا تٓهذس   ١، ٜٚهٕٛ ددٜسّاذايهساَ
يًدٜٔ هإْ٘ ٜصبذ يف ٚاقع٘ ٖٚٛ إْطإ ٜصذبذ أضذٌ   

 .{إٕ ِٖ إال ناألْعاّ بٌ ِٖ أضٌ}َٔ تًو األْعاّ 
َِْصِيذُت    } ٜكٍٛ عذِٓٗ ضذبخاْ٘ ٚتعذاىل:    َُذا َأ ُٓذٛا ٔب َٔ َٚ

ُْ ِِ َٚال َتُهٛ َُا َََعُه ََُ٘ٔصدِّقّا ٔي ٍَ َنأهٍس ٔب )ايبكذس٠: َذٔ    {ٛا َأَّٚ
ال ٜٓبػٞ ملجًهِ إذا نٓتِ تترنسٕٚ ْعُذ١ اهلل   (41 اآلٜذ١ 

عًٝهِ أْٗا ناْذت نًذٗا بٛاضذط١ ايذدٜٔ، ٚعًذ٢ ٜذد       
ايدٜٔ، ٚع٢ً ٜد ايسضٌ ايرٜٔ دا٤ٚا بٗرا ايدٜٔ هال 
ٜٓبػذذٞ إٔ تهْٛذذٛا أٍٚ نذذاهس مبخُذذد، ٚأٍٚ نذذاهس   

ٔبآَٜذأتٞ َثَُٓذّا قًَٔذٝاّل    َٚال َتِػذَتُسٚا  } بايكس ٕ ايهسِٜ.
ِٕ َٟ َهاتَُّكٛ َّٕ } :. ٜٚكذٍٛ أٜضذاّ  (41)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ {َِٚإَّٜا ِإ

  ٔ٘ َٕ ٔبذ َٔ اِئهَتأب ََِٜٚػَتُسٚ َٔ ُ٘ ٍَ ايًَّ َِْص َٕ ََا َأ ُُٛ َٔ َِٜهُت ائَّرٜ
َُّٓا قًَٔٝاّل ُأَٚي٦َٔو ََ ِِ ِإيَّا ايَّٓاَز َٚال ذا َٜاِلُنًُذَث َٕ ٔهٞ ُبُطِْٛٔٗ ٛ

ِِ َعذَراْب     َُٜه ُٗذ ِِ ََٚي ُٜذَصنِِّٝٗ َّ اِئكَٝاََذ١ٔ َٚال  ِٛ َٜ ُ٘ ُِ ايًَّ ُٗ ُُ ًِّ
ِْ َّ ائَّرٜ }( 174 )ايبكس٠: {َأٔيٝ ِٗذَٔ َِٜػَتذِإ َٕ ٔبَع ٘ٔ  ذُسٚ ٔد ايًَّذ

َُّٓا قًَٔٝاّل  ِِ َث َُأِْٗ ِٜ َر ذَِٚإِذ َأَخ} (77 ) ٍ عُسإ: َٔ اآل١ٜ {ََٚأ
َٔ ُأُٚتٛا ُ٘ ََٔٝجاَم ائَّرٜ ُ٘ ٔيًَّٓذاِع َٚال     ايًَّ َُّٓٓذ اِئهَتذاَب َيُتَبِّٝ

َُٓذّا       ٘ٔ َث ِٚا ٔبذ ِِ َٚاِغذَتَس ٖٔ ُٗذِٛز ُٙ ََٚزا٤َ ُظ ُ٘ َهََٓبذُرٚ َُُْٛ َتِهُت
َٕ  (187) ٍ عُسإ: {قًَٔٝاّل َهٔب٦َِظ ََا َِٜػَتُسٚ
ا ذٌ َذ ذ؟ إٕ نذ قًذٝالّ  مثٓذاّ ، قًذٝالّ  أمل ٜكٌ ٖٓا مثٓذاّ 
ا٥ًذ١ يف  ٖٚذٛ تًذو املُتًهذات اا   ، بالٜدٟ ايٝٗٛد اآلٕ

خمتً  أقطاز ايدْٝا إْٗا عٓد اهلل مثٔ قًٌٝ َكابذٌ  
ِٖ، َكابذٌ ٖذدٟ   زذيو ايدٜٔ ايرٟ ْبرٚٙ ٚزا٤ ظٗٛ

ٖٚرا ايكس ٕ  )صًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  ي٘(زضٍٛ اهلل 
ايهسِٜ ايرٟ أَسِٖ اهلل إٔ ٜؤَٓٛا ب٘ نُا أَذس بكٝذ١   

ا ذَٚذ  إْ٘ مثٔ قًٝذٌ ٚجيذب إٔ ْفٗذِ ذمذٔ،     عبادٙ،
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ٔ املطًُني أْفطذِٗ ايذرٜٔ   ذاع َذس ايٓذا أنجذس َذأنج
 ٜبٝعٕٛ ايدٜٔ بجُٔ قًٌٝ.

ايذدٜٔ ال ٜعذين أْذو نفذست بذ٘ بًطذاْو ٚصذسحت        
ٜصايذٕٛ ٜطبعذٕٛ    بٓبرٙ، أيٝظ بٓٛ إضذسا٥ٌٝ اآلٕ ال 

؟ أيٝطٛا إىل اآلٕ يدِٜٗ  ايتٛزا٠ ٚاإلدمٌٝ ٜٚٛشعْٛٗا
 إذاعات تدعٛا إىل ايٓصسا١ْٝ ٚتتخدخ عذٔ املطذٝذ،  

ايذذذدٜاْات ايٝٗٛدٜذذذ١ أٚ  ٚتتخذذذدخ عذذذٔ أعذذذالّ  
ٞ ذاذا ٜعٓذذذ؟ َذذايٓصذذسا١ْٝ؟ أيذذٝظ ذيذذو قا٥ُذذاّ   

٘ عٓدَا ٜعذسض ايباطذٌ بػذهٌ َذاٍ،     ذسا٤؟ إْذغتاال
َكاّ َعٓذٟٛ ٜٓطًكذٕٛ    بػهٌ َصاحل، بػهٌ َها١ْ أٚ

 هٝ٘ ٜٚرتنٕٛ ايدٜٔ.
أٚيٝطت ٖرٙ حاي١ يدٜٓا ع٢ً ْطام ٚاضذع يف أٚضذا    

أحذدْا  ٚبدٕٚ انذرتاخ ٜذدخٌ    املطًُني؟ بهٌ بطاط١،
يف َٛق  باطٌ، ٜعٌُ ع٢ً إٔ حيصذٌ عًذ٢ َصذًخ١    
 ٘ٚيٛ َٔ طسٜل باط١ً غري َػسٚع١ ٚال ٜبايٞ إٔ دٜٓ
حيسّ عًٝ٘ ٖذرا، ٚال ٜبذايٞ إٔ دٜٓذ٘ ٜٗذددٙ إذا َذا      
دخٌ يف ٖرا، ٖرا ٖٛ ايبٝذع يًذدٜٔ ٚيذٛ يف َٛقذ      

 ٚاحد، ٚيٛ يف قض١ٝ ٚاحد٠.
 دجمًظ ايٓذٛاب رعضا٤ أأيطٓا يف االْتخابات ٜٓطًل 

ٜعدٕٚ ٖرا  دضٓعٌُ يهِ ٚضٓعٌُ ٚضٓعٌُر :كٛيٕٛهٝ
بٛظٝف١، ٖٚرا ٜعدْٚذ٘ بستبذ١ عطذهس١ٜ، ٖٚذؤال٤     
ٜعدِْٚٗ مبدزض١، ٚأٚي٦و ٜعدِْٚٗ خبط، ٚأٚي٦ذو  
ٜعدِْٚٗ مبطتٛص ، ٚهالٕ ٜعدْٚ٘ بالْ٘ إذا َا ٚصٌ 

ٌ ذ٢ حذٌ عًذ٘، ٚضٝعُذ  َعذإىل جمًظ ايٓٛاب ضٝك
٢ ضذد  َػهًت٘، ٚضٝخاٍٚ إٔ ٜهٕٛ َٛقف٘ ٖذٛ األعًذ  

هٓٓطًل يًتصٜٛت ملذٔ ٜرتغذذ دٕٚ إٔ ًْخذ      خصُ٘،



 ملزمت األسبوع | اليوم األول لتحذن حذو بين إسزائيل / من ملزمت

(7) 

ٚقفٓا َٛقفّا ٜٓطذذِ   - َٔ ٚد١ٗ ْظس دٜٓٓا -ٌٖ أْٓا 
 .ال ْبايٞ َع ايدٜٔ أّ أْ٘ َتخاي  ٚخماي  ي٘؟

أمل ٜبع ايٓاع يف نجري َٔ املٓاطل أصٛاتِٗ ألعضذا٤  
ٚال تُٗذ٘   قد ٜهٕٛ بعضِٗ يٝظ َٔ ايدٜٔ يف غ٤ٞ،

١ األ١َ، ٚئ ٜفٞ ذ٘ َصًخذٔ، ٚال تُٗذ١ ايدٜذَصًخ
أٚ َذٔ   بٛعٛدٙ، ٜبٝعٕٛ أصٛاتِٗ بكًٌٝ َذٔ ايطذهس،  

 أٚ بالٟ غ٤ٞ َٔ ايٛعٛد. ٓٛز غاش،أٚ بتُّ ايسش،
ٖذٛ   ؟دٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى ضٛم نبري٠ قا١ُ٥ذرٟ ٜذاي اذَ

أْٓا ْس٣ نٌ َٔ ٜرتغذ ٌٖ تطُع َٔ أحد ن١ًُ ٜكٍٛ 
عذذال٤ نًُذذ١ اهلل، أٚ أْذذ٘ إأْذذ٘ ضذذٝعٌُ عًذذ٢ رهٝٗذذا: 
ع٢ً ْصس ايدٜٔ، أٚ اْ٘ ضٝعٌُ ع٢ً حمازبذ١   ضٝعٌُ

. ٖذٌ  داملفطدٜٔ يف أزض اهلل، أٚ ايظذاملني يعبذاد اهلل  
 ألٕ ٖرٙ بضاع١ غذري ْاهكذ١،   ْطُع عبازات َٔ ٖرٙ؟

ئ حيصٌ ع٢ً صٛت ٚاحد، ايبضاع١ ايٓاهك١ ٖذٞ إٔ  
ْٚعٌُ أغذٝا٤ َذٔ    ،ْٚعٌُ ْٚعٌُ ،كٍٛ: ضٓعٌُ يهِْ
هٓٓطًل ْصٛت ٚال  ات،ذَادٜ ذ،ذا، َصايذاّ ايدْٝذحط
  أٟ داْب َٔ اجلٛاْب اييت ٖٛ عًٝٗا يف ٚاقع٘ ذًْخ

حكٝكذ١ ٖذٛ ال ٜصذًٞ،    ر قذد ٜكذٍٛ:   ،خماي  يًدٜٔ
ٚإْطإ عدٚ هلل يهٔ ٚعد أْ٘ ضٝعطٞ يٓا ٜٚعطٞ يٓذا  

حت٢ ْعسف أْ٘ حاصٌ  ؟. أيٝظ ٖرا حاصاّلدإىل  خسٙ
أْٗا ٖٞ ايطًع١ ايذيت ٜٓصاذا املسغذخٕٛ يف     - ٚأنسز -
 ا دعا١ٜ، َت٢ زأٜٓا ٚعٛدّاذ٢ زأٜٓذات، َٚتذبٌ اْتخاذن

اجلُٗٛزٜذ١، أٚ   يس٥اض١ضٛا٤ نإ  -َٔ أحد املرتغخني 
ٜتخدخ عٔ داْذب ايذدٜٔ، ٜتخذدخ     - جملًظ ايٓٛاب

ٔ يًدٜٔ، أٚ ٜتخدخ عٔ األغٝا٤ ذب احملازبٝذٔ داْذع
،  ب ايصزاعذٞ َذجالّ  ذ١، اجلاْذ ذ١ يألَذ ذ١ بايٓطبذ ذاملُٗ
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ا٤ ذاتذٞ يًذٛطٔ، ٖذٌ    ٘ ضٝعٌُ ع٢ً لكٝل انتفذ ذإٔ
 غ٤ٞ. ْطُع عبازات َٔ ٖرٙ؟ ال

)صًٛات نُا قاٍ ايسضٍٛ  َٔ أٜٔ دا٤ْا ٖرا؟ أْٓا هعاّل
 .: ))يتخرٕ حرٚ بين إضسا٥ٌٝ((اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  ي٘(
ِِ ِإيَّا ذا َٜاِلُنًُذُأَٚي٦َٔو ََ} أمل ٜكٌ اهلل اِ: َٕ ٔهٞ ُبُطِْٛٔٗ ٛ

ٖؤال٤ ايرٜٔ اغذرتٚا بذدٜٔ    (174)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ {ايَّٓاَز
ُأَٚي٦ٔذذَو ََذذا } قًذذٝاّل اهلل، بعٗذذد اهلل، بالميذذاِْٗ مثٓذذّا

      َّ ِٛ ُ٘ َٜذ ُِ ايًَّذ ُٗذ ُُ ُٜهًَِّ ِِ ِإيَّذا ايَّٓذاَز َٚال  َٕ ٔهٞ ُبُطِْٛٔٗ َٜاِلُنًُٛ
عساضذ٘، عذٔ   إتعبري عٔ  (174)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ {اِئكَٝا١ََٔ

ِ ذٗساض عٓذعإ١، ذأٟ غ٤ٞ هٝ٘ زمح١ اِ ّٜٛ ايكٝاَ
إال ايٓذذاز، ضذذ٤ٛ احلطذذاب،  أٚي٦ذذو يذذٝظ اذذِ دذذصا٤ّ

ِْ } ٚدِٗٓ، ِِ َعَراْب َأٔيذٝ ُٗ ِِ ََٚي َُٜصنِِّٝٗ )ايبكذس٠: َذٔ    {َٚال 

َهٔبذذ٦َِظ ََذذا  } :ٜٚكذذٍٛ يف اآلٜذذ١ األخذذس٣ . (174اآلٜذذ١
َٕ إٔ ٜبٝعذذٛا ايذذدٜٔ  (187) ٍ عُذذسإ: َذذٔ اآلٜذذ١ {َِٜػذذَتُسٚ
 َكابٌ مثٔ.

  ٍ ايذدٜٔ بذايجُٔ    بذالِْٗ مل ٜبٝعذٛا   :ٖٓا ٖذٛ ال ٜكذٛ
يف نذٌ املٛاضذع    قًذٝالّ  رٟ ٜطاٜٚ٘، إمنا قاٍ مثٓاّّذاي

يذٝظ اعرتاضذ٘ عًذ٢ أضذاع أْٗذِ       قًٝاّل ٜكٍٛ مثّٓا
ٙ 250باعٛٙ بذ) ( نذإ أهضذٌ ٚيذٛ    1000بذذ)   ( يٛ بذاعٛ
( ملا قاٍ ذيو. يهٔ املػه١ً أِْٗ بذاعٛٙ  1000باعٛٙ بذ)

(. إٕ نٌ غذ٤ٞ يف َكابذٌ ايذدٜٔ    250بجُٔ قًٌٝ ٖٛ )
ٞ مثٓ٘ ذٖ قًٌٝ ٚإٕ ناْت ايدْٝا مب٦ًٗا ذٖبّا ٖٛ مثٔ

و ذل ْفطذو تٛبذألْو تبٝع ْفطو، ألْ، ٞ قًٌٝذهٗ
 تٛقعٗا يف دِٗٓ.
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ُُذٛا ََذا ٔهذٞ اِيذاَلِزِض      } أمل ٜكٌ اهلل: َٔ ظًََ َّ ئًَّذٔرٜ ِٛ َأ ََٚي
     َّ ِٛ ِٔ ُضذ٤ٔٛ اِيَعذَرأب َٜذ ٘ٔ َٔذ ِٚا ٔب ُ٘ الِهَتَد ُ٘ َََع َدُٔٝعّا ََٚٔجًَِ

ُٗذ١ٔ ََٚبذاِئكَٝاََ َٕذَدا َي ُْٛا َِٜخَتٔطُبٛ ِِ َُٜهٛ ٘ٔ ََا َي َٔ ايًَّ َٔ ِِ} 
 (47)ايصَس:

 ،اّذيٛ إٔ يو األزض بهًٗا، َٚجًذٗا َعٗذا، ًَٚؤٖذا ذٖبذ    
سش ذا تبذ ذِ، عٓدَذ ذس٣ دٗٓذ ذا تذ ذ١ عٓدَذّٜٛ ايكٝاَ
ِ يًػذذاٜٚٔ هتطذذُع غذذٗٝكٗا ٚشهريٖذذا، ٚتطذذُع ذدٗٓذذ

هٝٗا يذو   د يٛ إٔ ايدْٝا بالضعاف َاصساخٗا املسعب تَٛ
ا إذّا ذيطًُتٗا هد١ٜ َكابذٌ إٔ تٓذذ٢. أيٝطذت ايدْٝذ    

 )مثّٓا ؟ ٚارا جتدٕٚ يف نٌ َٛضع ٜكٍٛ:قًٝاّل اّذمثٓ
 (.قًٝاّل مثّٓا قًٝاّل

نًٓا ضٛا٤ َٔ ٜٓطًكٕٛ َكابٌ َصذاحل َادٜذ١، أٚ َذٔ    
ٜٓطًكذذٕٛ باضذذِ ايذذدٜٔ ْفطذذ٘ هٝتهٝذذ  َذذع ٖذذرا، 
 ٌ إٔ  ٜٚٓطذِ َع ٖرا، ٜٚهتِ دص٤ّا َٔ ايدٜٔ َٔ أدذ

ٜسض٢ عٓ٘ ٖرا، أَٚٔ أدٌ إٔ حيصٌ عًذ٢ َطذاعد٠   
 ٘ذع يذ ذٌ إٔ ٜدهذٔ أدذَ باطاّل َٓ٘، ٜك  َع٘ َٛقفّا

ٜٚكٍٛ باضذِ   أنجس حت٢ ٜتُهٔ َٔ إقا١َ َسانص أنجس،
بالع بٗا  ٖرٙ الرَٔ أدٌ ْصس املرٖب ٜكٍٛ:  ايدٜٔ،

ٚال بالع إٔ ْدخٌ َعِٗ يف ٖرا املٛقذ    يٝطت َػه١ً
فط٘ َٔ بٝع ايدٜٔ، ٖرا ْفط٘ ٖرا ْ دٚإٕ نإ باطاّل

 .َٔ اآلخسٜٔ أبٌ ٖرا أضٛ ،َٔ بٝع ايدٜٔ بجُٔ قًٌٝ
دٜٔ، أٚ ٜهْٛذٛا يف  ايذ  ايرٜٔ باعٛا ايدٜٔ ِٖٚ مح١ً
ٔ   َساعذا٠ َٛاقفِٗ ٚإٕ نإ َٔ بذاب    ،املصذًخ١ يًذدٜ

ألْ٘ إذا بذاع  ، ع٢ً األ١َ ٚضسزّا ٚأنجس أثسّا أإِْٗ أضٛ
 ايذدٜٔ ْظٝفذاّ  ٔ أٜٔ ضتًك٢ ذهُ َٔذٔ ايدٜذأٌٖ ايدٜ
ٔ باعٛٙ ِٖٚ ذٛا ايدٜذا باعذ؟ بٓٛ إضسا٥ٌٝ عٓدَْٚكّٝا

ٔ ذِ َذ١، ألْٗذمحًت٘ ههإ بٝع ايدٜٔ ٖٛ إضالٍ يألَ
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س إيِٝٗ ايٓاع يف خمتً  َساحٌ ايتازٜخ أْٗذِ  ذٜٓظ
اجل١ٗ اييت ٜتًكٕٛ َٓٗا إزغادِٖ ٚتعًُِٝٗ، ٜٚتًكٕٛ 

 َٓٗا ايهتب اييت أٚزثِٗ اهلل إٜاٖا.
يذذدٜٓا َػذذازٜع  :اْطًكٓذذا ٚقًٓذذا َذذاذمذذٔ نذذريو إذا 

ع ٖرا ذٌ َذالع ْدخذب ٚيهٔ ال ثكاه١ٝ د١ٜٝٓ، ،د١ٜٝٓ
احلصب أٚ َع ٖرا، ٚذماٍٚ إٔ ذمصٌ ع٢ً َطذاعدات  

َطالي١ ض١ًٗ إٔ ْطهت عٔ رَٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓا، ْٚكٍٛ: 
ٖرٙ، ْٚطهت عذٔ ٖذرا املبذدأ، ًْٚػذٞ ٖذرا املبذدأ،       

٘ َذٔ  إْ٘ َٔ بٝع ايدٜٔ، إْذ  ،دْٚك  يف ٖرا املٛق 
بٝع ايدٜٔ يف ايعصس ايرٟ األ١َ أحٛج َا تهٕٛ إيٝذ٘  

 .ْٚكّٝا ناَاّل
أٚيطٓا ْس٣ ايدٜٔ اآلٕ ع٢ً زقع١ ٚاضع١ َذٔ ايذدْٝا   
ٖرٙ؟ أيٝطت ايبالد ايعسبٝذ١ نًذٗا لُذٌ اضذِ بذالد      
إضال١َٝ؟ أيٝطت ٖٓاى غعٛب أخس٣ متتد إىل أٚضذا   

، أيٝطذت زقعذ١   أهسٜكٝا ضٝا، ٚإىل أٚزبا، ٚإىل بًدإ 
َطذاح١ ايذدٜٔ    إذّا ايبالد اإلضال١َٝ ٚاضذع١؟ أيٝطذت  

ا باٍ ٖرا ايدٜٔ مل ٜعٌُ َٓتػس٠ بػهٌ ٚاضع؟ يهٔ َ
.ألْذذ٘ قذذدّ ْاقصذذّا اذذرٙ األَذذ١؟ َذذا بايذذ٘؟  غذذ٦ّٝا
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