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 ٌ  ،يهٔ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل ال ٜتعاٌَ َعٓا ٚحنٔ ْضل
 ٤ٞ َسصٛد،لٌ غلن ١،لع ايضاليلَ حنلٔ ٌلا ْتعاَلنُ

ٚعكٛبات األعُاٍ نًٗا حتصٌ حتل٢ ٚنٕ نٓلت تساٖلا    
 غري َجري.ٚ عادّٜا غ٦ّٝا

ٚا اْلل   ،األخالقللٖٞللرا مُٝللا ٜتعًللل با اْلل    
اضلتددَ٘ اسضلسا٥ًٕٝٝٛ    األخالقٞ مطاد املسأ٠ ٖٛ َلا 

ٚنللإ ٜػللسٕٚ ٚال ٜصايللٕٛ ٜػللسٕٚ بلل٘ ايعُللال٤ َللٔ  
ايػسبٝلٕٛ   مًططني ٚيبٓإ، ِٖٚ َٔ ٜدمعٕٛ ايٓطا٤،

٢ لات نيلللٌ ضا٥خلللٖللِ َللٔ نساللٕٛ ايٓطللا٤ بػهلل 
ٛت ايكدميل١  لِ ايبٝل٘ ٜعجبٗلٕٛ بأْلٔ، ٜٚكٛيلايُٝ

ٖللا  للم َعُللازٟ قللدِٜ، نْٗللِ  يف صللٓعا٤ باعتباز
ٜسٜدٕٚ إٔ ٜدخًٛا نىل داخٌ األحٝا٤ ايطه١ٝٓ. ٖٓاى 

ٚبعضلٗا ٚيسضلا ايػلدٜد ناْلت      -بٝٛت يف صلٓعا٤  
أصللبخت مٓللادم ٜتجُللع مٝٗللا  - بٝللٛت عًللِ ٚعًُللا٤

أٚزبلا   إايطٛاح اخلًٝعٕٛ َٔ نلٌ َٓطكل١، َلٔ بًلد    
غل٤ٞ، ضلرٛز،    ضتا٥س ع٢ً ايطٝام، ٚال ٚغريٖا، ثِ ال

ربج. ٚصٓعا٤ ايكدمي١ بٝٛتٗا ٖهرا نجٝر١ خالع١، ٚت
 َٚتكازب١ ادّا.

ٜكٍٛ بعض ايٓاع: أْ٘ مطد نجري َٔ ايبٝٛت اجملاٚز٠ 
مطدٚا بٛاضط١ ذيو ايبٝت ايلرٟ قلد أصلبذ مٓلدم     
ٜأٟٚ نيٝ٘ ايطلٛاح ألْل٘ ٜعجلبِٗ املبلاْٞ ايكدميل١      

يٝظ هلرا، يلٝظ هللرا، نْٗلِ     ٚ م َعُازٟ قدِٜ.
أحٝا٥ٓلا ايطله١ٝٓ      ٜسٜدٕٚ إٔ ٜدخًٛا نىل أعُلام 

ٜهرِٗ إٔ ٜهْٛٛا يف ايػٛازع ايعا١َ، ٚال يف األضلٛام  
ايعا١َ، ٚال إٔ ٜطري غبابٓا ٚزا٤ِٖ ٜتطًعٕٛ نىل تًو 
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ا٤ لٌ األحٝل٢ داخلٛا نيلايٓطا٤، بٌ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜدخً
 ايعا١َ يف ايعاص١ُ ٚيف أٟ َد١ٜٓ.

ال  قًللٝاّل اهلل مثٓللّا بآٜللاتٚأٚي٦للو ايللرٜٔ ٜػلل ٕٚ 
عًُٝل١ ٜلراس    أضلس٠ ٜهٕٛ بعضلِٗ َلٔ    ٚقد،  ُِٜٗٗ

بٝت٘ َكابٌ َبًلؼ َلٔ ايلدٚالزات يٝهلٕٛ مٓلدم، ٚال      
َلٔ   ُٜٗ٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜٓاّ َهإ ادٙ ايرٟ نإ عامللاّ 

ٔ، إٔ ٜٓلاّ يف تًلو ايػسمل١ ايلن نلإ      لعًُا٤ ايدٜ
ٜ دد نتاب اهلل مٝٗا نٌ حني، إٔ ٜٓاّ خًٝعٕٛ َلٔ أٟ  

بلا٤  ٓهس يكِٝ اآلبًد َٔ بًدإ أٚزبا. أيٝظ ٖرا ٖٛ ت
نيل٢ ا٠٤ لا٤؟ نضلبآلي داد؟ أيٝظ ٖرا ٖٛ نضا٠٤لٚاألا

 ألاداد ايعظُا٤ َٔ أٚيٝا٤ اهلل؟ا
تتخٍٛ بٝٛت ناْت بٝٛت عًِ ٚدٜلٔ، ٚبٝلٛت مضل١ًٝ    
تتخٍٛ نىل بٝٛت ماضد٠، ثِ ترطد احلاز٠ نًلٗا ٖٚلٛ   

ٜبللايٞ بطلل  نللِ ضٝطللتًِ يف رخللس ايػللٗس َللٔ  ال
 ٓصٍ. أيٝظ ٖلرا أٜضلاّ  دٚالزات َكابٌ تأاريٙ هلرا امل

أ  ٜصبذ ٖرا ايرٟ باع دٜٓ٘ ال ٜبلايٞ  َٔ ايضالي١؟ 
 إٔ ٜضٌ اآلخسٕٚ؟

ٖهرا ٜصبذ ايعسب أْرطلِٗ ٖهلرا ٜصلبذ املطلًُٕٛ     
أْرطِٗ، ٚنٌ ٖرا غاٖد ع٢ً أْ٘ يٛ متهٓلت أَسٜهلا   
َٔ بالدْا ضتجد ايهجري ٚايهجري َٔ ايػباب قابًني ألٕ 

ٜعًُللٕٛ يف ٜهْٛللٛا عُللال٤ ٜطللدسٕٚ ايٓطللا٤ نُللا  
مًططني ٚنُلا ٜعًُلٕٛ يف يبٓلإ يلٛ تكلسأٚا قصل        
ايعُال٤ أغداصّا مًططٝٓٝني حتٛيٛا نىل عُلال٤ ٚنلإ   
َٔ أنجس األغٝا٤ نغسا٤ً هلِ ايٓطا٤ ٚاملاٍ مٝتخٍٛ نىل 
عدٚ ٜتٓهس يدٜٓ٘، ٜٚعٌُ ع٢ً إٔ ٜػتاٍ ٜٚػتاٍ ع٢ً 
ٜدٜ٘ ايعظُا٤ َٔ األحساز ايرٜٔ بلازبٕٛ َلٔ أالٌ    
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ٚطٓ٘، نٕ ايٓطا٤ خطريات ادّا نذا َا  غسم٘ َٚٔ أاٌ
 اجت٘ اسمطاد نيٝٗٔ.

ٚحنلٔ ال ْعُلٌ، حتل٢ أٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا ٜتػدقٕٛ 
بأِْٗ دعا٠ نضالَٝني،   ٜٗتُٛا بٗرا ا اْ  ِٖٚ َٔ 
متهٓٛا أٜضّا يف ايطًط١، ِٖٚ َٔ أصبذ يف َعاٖدِٖ 
َٚدازضِٗ دلاَٝع نبري٠ َٔ ايٓطلا٤، ٜطلتطٝعٕٛ إٔ   

ٜٛاٗلٛا بايػلهٌ املطًلٛب ايلرٟ  علٌ      ٜٛاٗٛا مًِ 
املسأ٠ اي١ُٝٓٝ تسمض ٖرا ايػهٌ ٖٚرا ايتكًٝد ايرٟ 

 ٜسٜد ايٝٗٛد إٔ تطري عًٝ٘.
ٖرا يف ا اْ  األخالقٞ، ٖٚرا َا ٜعًُ٘ ايٝٗٛد، َلع 
أْٓا جنلد إٔ ْبّٝا َٔ أْبٝا٤ اهلل ايعظُا٤ ٖٚٛ َٔ بين 

 عًل٢ نضسا٥ٌٝ اعً٘ اهلل َلجاّل يًعرل١ َلجاّل يًٓصاٖل١     
ايسغِ َلٔ اايل٘ ايبلازع، عًل٢ ايلسغِ َلٔ غلباب٘        

٠ ايهاًَل١  أاملهتٌُ، ٚع٢ً ايلسغِ َلٔ األالٛا٤ املٗٝل    
 يرطاد أخالقٞ، يراحػ١ ٜستهبٗا مإذا ب٘ ٜصبذ َلجالّ 

، ضٛز٠ ٜٛضلا،  (عًٝ٘ ايطالّ)يًعر١ ْيب اهلل ٜٛضا 
قص١ ٜٛضا يف ايكسرٕ ايهسِٜ ٖٞ َجٌ يًعرل١، َجلٌ   

ٖٛ َجٌ يهٌ ايطالّ(  )عًٝ٘يًطٗاز٠، ْيب اهلل ٜٛضا 
، ايهلجري َلٔ   غاب َُٗلا زأ٣ ْرطل٘ يف امللسر٠ الٝالّ    

تصرذ ٚاٗل٘ يف امللسر٠ ملسأ٣ غلعسٙ      ايػباب َت٢ َا
اْطًللل ٖٓللا ٖٚٓللاى، ٚزا٤   ، ٚغللهً٘ َكبللٛاّلاللٝاّل
اْطًل ٖٚٛ بهٌ غسا٥صٙ َطتعد ألٕ ٜطكم يف  ايبٓات،

 َطتٓكع ايسذ١ًٜ.
ٕٛ لد ٜهلرٟ قلاي)عًٝ٘ ايطلالّ( نٕ ْيب اهلل ٜٛضا 

، ٚنإ يف ٚقت َهتٌُ ايػباب أاٌ نْطإ خًك٘ اهلل،
عًٝ٘ بعلد إٔ   داملصسٜاترٖٛ َٔ قاٍ عٓدَا ااتُعت 
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ٔ ااي٘، ٚقطعٔ أٜدٜٗٔ، ٖٚددْ٘ بايطجٔ نٕ ٖٗسلب
ٔأ َأح ل      } ٜسدٕ َٓ٘ قلاٍ:    ٜكبٌ َا ٍ  ز ب  ايط لُج َقلا

ََِّ َّ ُٝلا ٜ ُدعأْٛ ِٓلِنَي َّٔ  لِسُف ع ٓ لِ٘ ٚ ِنيَّا ت ُصلٞ ِنَي ٖأ ُٝلد  ٞ َن
ًِِٖني   ٔ  اِيج لا َِ ُٔ َّ ٚ َأُن ُِٗٝ ٖلرا ٖلٛ    (33)ٜٛضلا:  {َأُص أ ِنَي

 ايػاب ايتكٞ ايطاٖس.
أيللٝظ َللٔ بللين نضللسا٥ٌٝ؟ ْكللٍٛ يػللبابٓا، ْكللٍٛ   
يػاباتٓا، ْكٍٛ ألبٓا٥ٓا ٚبٓاتٓلا يف نلٌ َهلإ: أْلتِ     
ٚزا٤ َٔ تطريٕٚ؟ ٚمبلٔ تكتلدٕٚ؟ نًٓلا ضلسْا ٚزا٤     

 ٌ . يهلٔ ٚزا٤ َلٔ؟ نْهلِ تطلريٕٚ ٚزا٤     بين نضلسا٥ٝ
أٚي٦و ايرٜٔ ٜبٝعٕٛ بٓاتِٗ، ٜٚبٝعٕٛ أعساضِٗ َٔ 
 بين نضسا٥ٌٝ. ملاذا ال تطريٕٚ بطري٠ ٜٛضا ْليب اهلل 

؟ ملاذا ال تطريٕٚ ٖرٙ ايطري٠ يتخصًٛا )عًٝ٘ ايطالّ(
ّ  )ع٢ً َا ٚعلد اهلل بل٘ ْبٝل٘ ٜٛضلا       (عًٝل٘ ايطلال

ٙأ   } عٓدَا قلاٍ:  ًُِلّا     ٚ َيَُّلا ب ًَلؼ  َأغألدَّ ٙأ حأِهُلّا ٚ ِع ُٝٓ لا رت 
ُأُخِطِٓٝلللٚ َنللر ِيَو ْ ُجلل ٛا ل؟ نْٛلل(22 ا:ل)ٜٛضلل{ٔ لِصٟ اِي

ٔ بعرللتهِ، نْٛللٛا ذلطللٓني بطٗللازتهِ    لذلطٓٝلل
ٚضتخصًٕٛ ع٢ً احلهُل١، ٚضتخصلًٕٛ عًل٢ ايعًلِ،     
ايعًِ ايرٟ تصنٛ ب٘ ْرٛضهِ، ٚايعًِ ايرٟ تبٕٓٛ ب٘ 

 ٚحٝاتهِ.رٟ تبٕٓٛ ب٘ اقتصادنِ لِ ايلأَتهِ، ايعً
أَا إٔ تطكطٛا يف َطتٓكع ا سمي١، ٚتطلريٕٚ ٚزا٤  

و لٌ، أٚي٦ل لٛا ايطبٝلدٕٚ إٔ تضًلأٚي٦و ايرٜٔ ٜسٜ
ايرٜٔ ِٖ أعدا٤ يهلِ، ملإِْٗ ٜعًُلٕٛ عًلِ ايلٝكني      
أْهِ عٓدَا تطريٕٚ يف ٖرا ايطسٜل، ٚتطلكطٕٛ يف  
ٖرا املطتٓكع مإْهِ ضتهْٕٛٛ ٚض١ًٝ يضسب ْرٛضهِ، 

هِ، ٚأْهللِ ضللتهْٕٛٛ ٚضللسب أَللتهِ، ٚضللسب غللعٛب
ٚضلل١ًٝ يتللدَري أْرطللهِ، ٚتللدَري أَللتهِ، ٚأْهللِ   
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ال ق١ُٝ هللا ٜدٚضلْٛٗا بأقلداَِٗ     ضتصبخٕٛ أاطادّا
 ٖٚٞ تبتطِ، ٚتكبٌ تًو األقداّ.

ٖٚهرا َت٢ ميهٔ إٔ تتٛقع يػاب ُٖ٘ إٔ  سٟ ٚزا٤ 
ايبٓات ضٛا٤ يف ضاحات ا اَع١، أٚ يف ايػٛازع، ٖلٌ  

ٖلرا املطلتٓكع إٔ   تتٛقع يػلاب ْرطلٝت٘ غازقل١ يف    
ِّ ٛد ل٘ ايٝٗل لت يل لا قًلِ نذا َل١؟ إٔ ٜتأيلأَ بٌُ ٖ

ٜدٚضْٛٓا بأقداَِٗ؟ نْ٘ ال مياْع إٔ تدٚض٘ ٜٗٛد١ٜ 
ا١ًٝ بأقداَٗا اي١ًٓٝ َباغس٠! مهٝا تسٜد َٓل٘ إٔ  

قد ٜصلًٕٛ   تدٚض٘، ِٖٚ معاّل ٜتخسى؟ ضٝكبٌ قدَّا
 بايػباب نىل ٖرٙ.

إٔ أقاَت َصلس  بعد إٔ تصاحل َعِٗ املصسٜٕٛ، ٚبعد 
ٖلٌ أصلبخت َصلس     َاضّٝاٛدبً ٚتباداّل ،َعِٗ َصاحل١

تٓعِ بايطالّ َع نضسا٥ٌٝ؟ أّ أصبخت تعلاْٞ َعاْلا٠   
غدٜد٠ َٔ ايرطاد ايرٟ ٜسٜد اسضسا٥ًٕٝٝٛ إٔ ٜصلٌ  
نيٝ٘ غباب َصس أنجس مما قد ٚصًٛا مٝ٘؟ ٚمطلاد َلٔ   

، مطلاد  نلبرياّ  َادٜلاّ  ذيو ايرٟ بُلٌ ايدٚيل١ عب٦لاّ   
بأَٛاٍ نلجري٠، ْطلا٤ مملٔ ٖلٔ َصلابات      بجُٔ، مطاد 

مبسض )اسٜدش( ٜٓتػسٕ يف أٚضاط ايػباب املصلسٟ،  
ايػاب ايرٟ ٜصاب مبسض )اسٜدش( ٌٖ ضٝعٛد ي٘ أثس 

عًلل٢ ايدٚيلل١   احلٝللا٠، أّ ضٝصللبذ عب٦للاّ  يف بٓللا٤
د لا بعل١ مُٝلا َسٖكلٚاجملتُع؟ أال جتد ايدٚي١ ْرطٗ

ًل٢  ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً َهامخ١ )اسٜدش(؟ ٖٚلٞ تعُلٌ ع  
 َللٌحجللس َللٔ ٜصللابٕٛ مبللسض اسٜللدش، متتخُللٌ نا

 رسض٘ ٚضعٝتِٗ ايط١٦ٝ.تْركاتِٗ، ٚتتخٌُ نًُا 
ِٖ ٜسٜدٕٚ إٔ ْضٌ ايطلبٌٝ، ثلِ إٔ ٜهلٕٛ ضلاليٓا     

ايٝٗللٛد ، ٖهللرا ٜعُللٌ ممللا ٜٓٗهٓللا اقتصللادّٜا أٜضللّا
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ٖٚهرا حنٔ جنسٟ ٚزا٤ِٖ ٚيلٝظ   ٚخببجِٗ ايػدٜد،
ٚزا٤ أْبٝلللللللا٥ِٗ، أْبٝلللللللا٥ِٗ ايعظُلللللللا٤.  
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