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 : 

ـ هن٤مي٦م اًمٕم٤مم اخل٤مُمس ُمٜمذ اعمٔم٤مهرة إومم ذم درقم٤م اًمتل يمن ومٞمٝم٤م اًمًقريقن ٟم٘مؽمب ُمِ 

ٌنم- يمٜم ٤م ٟمٕم رف أن  طم٤مضمز اخلقف ودمرأوا  قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمٕمٞمش أطمرارًا يمراُم٤ًم يمٌ٘مٞم٦م اًم 

قا، وأن صمٛمـ اًمتٖمٞمػم ؾم ٞمٙمقن يمٌ ػمًا، ًمٙم ـ أطم دًا و يتقىم ع طمج ؿ اًمًقريلم ًمـ يؽماضمٕم

اعم٠مؾم٤مة اًمتل طمٚم٧م سمٜم٤م سمٕمد أن شمقاـم٠م اًمٕم٤مو يمٚمف ُمع ـم٤مهمٞم٦م اًمِم ٤مم- اًمٞم قم ٓ أطم د يً تٓمٞمع 

اًمتقىمع ُمتك ؾمٞمٜمتٝمل هذا اعمخ٤مض اًمداُمل، ًمٙم ـ إيمٞم د أن ؾم ػمورة شم٤مر ٞم ٦م سم دأت ذم 

و سم٠مهه، قمغم أؾمس أيمثر قمداًم ٦م وإن يم ٤من اعمٜمٓم٘م٦م وذم اًمٕم٤مو ؾمتٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ اعمٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤م

 ذًمؽ ؾمٞمٛمر سمٓمريؼ ُم١مو وُمتٕمرج يمام هق ؿم٠من اًمتٖمػمات اًمت٤مر ٞم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع-   

هذه ظمقاـمر وُم٘م٤مٓت سمدأت سمٙمت٤مسمتٝم٤م ُمع سمداي ٦م اًمث قرة اًمً قري٦م اعم٤ٌمريم ٦م، سمٕمْم ٝم٤م 

ٟمنمشمف قمغم صٗمحتل قمغم اًمٗمٞمس سمقك وسمٕمْمٝم٤م ٟمنمشمف ذم ضمريدة قمٝمد اًمِم ٤مم سم٤مؾم ؿ بقمٌ د 

هلل اًمدُمِم٘مل(، ومٞمٝم٤م أومٙم٤مر شمّمػ واىمع اًمث قرة وُم ٤م أطمدصمت ف ُم ـ شمٖمٞم ػمات ذم اًم٘مٚم قب ا

واًمٕم٘مقل، وشمرصد اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف اًمثقرة، واعمآٓت اًمتل يٛمٙمـ أن شمتج ف إًمٞمٝم ٤م، 

ومٞمٝم٤م ُمِم٤مقمر ىمٚم٥م ـم٤معم٤م قمزف ًمٚمحري٦م وشمٖمٜمك هب ٤م ونٜم ك ًمِم ٕمٌف طمٞم ٤مة اًمٕم زة واًمٙمراُم ٦م، 

ذي اٟمتٔم ره ـم قيً،، وإن يم٤مٟم ٧م يمٙم ؾ اًمث قرات ذم ومج٤مءت هذه اًمثقرة ًمتح٘مؼ احلٚمؿ اًم

ٟمٙمً ٤مر ائؿ وآٟمتّم٤مرات، وىمّمص اًمْمٕمػ وآاًمت٤مريخ ُمِمقسم٦م سم٤مٔٓم واًمدُم٤مء، واهلز

إمم ضم٤مٟم٥م ىمّمص اًمٌٓمقًم٦م واًمث٤ٌمت، ودمٚمٞم٤مت اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م سمٙمؾ شمٜم٤مىمْم٤مهت٤م، وسمٙمؾ ُم ٤م 
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ٓ شمٌ٘م ك  ومٞمٝم٤م ُمـ ومْم٤مئؾ وٟم٘م٤مئص، مجٕم٧م هذه اخلقاـمر واعم٘م٤مٓت ذم يمتٞم٥م واطمد ًمٙمل

ُمتٜم٤مصمرة قمغم صٗمح٤مت اًمٗمٞمس سمقك واعمٓمٌققم٤مت اًمثقري٦م وؿمٗمٕمتٝم٤م سمت٤مريخ يمت٤مسمتٝم ٤م ًمٞم درك 

ٜمٍم  اًم٘م٤مرئ اًمٔمروف واًمًٞم٤مق اًمتل يمت٧ٌم سم ف- قمً ك أن يٜمٗم ع اهلل هب ٤م وأن يٙمت ٥م اًم 

 واًمتٛمٙملم واًمرومٕم٦م وآزده٤مر ًمِمٕمٌٜم٤م اعمج٤مهد وؿم٤مُمٜم٤م اًمٓم٤مهرة، إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م- 

 م1-1-6116
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 اخلواطر
 :٤مضِمَد ﴿ٓ جيقز اًمتٔم٤مهر ذم اعمًجد أو شمًٛمع ىمقًمف شمٕم٤ممم  قال يل ًَ وَم َ،  هللَوَأنَّ اعمَْ

  [-18اجلـ: ﴾ ]َأطَمًدا اهللشَمْدقُمقا َُمَع 

هؿ يتٔم٤مهرون ًمٙمل شمّمٌح اعم٤ًمضمد هلل وًمٙمل ٓ ُيدقمك ُمع اهلل ـم٤مهمقت سمٕمد  قؾت له:

 م-3.4.2111اًمٞمقم  

 ٕمنمات اًمً ٜملم  ٤م وأهم٤مٟمٞمٜم ٤م ًم  ٟم ِمٝمداء شم٤مج رؤوؾمٜم٤م-- ؾم ٜمٙمت٥م وم ٞمٝمؿ ىمّم٤مئد اًم

ؾمٜمًٛمل ؾم٤مطم٤مشمٜم٤م وؿمقارقمٜم٤م وُمدارؾمٜم٤م سم٠مؾمامئٝمؿ -- ؾمٜم٘مرأ ىمّمّمٝمؿ قمغم أؾمامع  اًم٘م٤مدُم٦م--

أـمٗم٤مًمٜم٤م وأطمٗم٤مدٟم٤م -- ؾمٜمٕمٚمؼ صقرهؿ ذم ىمٚمقسمٜم٤م وسمٞمقشمٜم٤م -- وؾمٜمِمٝمر دُمٝمؿ ؾم ٞمٗم٤ًم ذم وضم ف 

 م-18.4.2111أي طم٤ميمؿ يٗمٙمر جمرد اًمتٗمٙمػم ذم أن يًتٌد سمٜم٤م سمٕمد اًمٞمقم  

  إؾم ٘م٤مط اًمٓمٖم ٤مة وشمٓمٝم ػم اًم ٜمٗمس ُم ـ أدران اًم ذل واخلٜم قع  دفان:لؾتظاهر ه

واًمًٚمٌٞم٦م واًم،ُم٤ٌمٓة- ٟمٕمؿ ًمٚمتٔم٤مهر ومٕمؾ شمٓمٝمػم ذم ٟمٗمقس اعمِم٤مريملم، وه١مٓء ؾم ٞمٙمقٟمقن 

اًمديٜم٤مُمق اًمذي ؾمٞمٜمٓمٚمؼ سمًقري٦م احلرة اًمٙمريٛم٦م سم٢مذن اهلل- إن اًمذي يْمع روطمف قم غم يمٗم ف 

ن   قن ه ذا اًمٌٚم د سم٤مًمرؿم قة و رج ُمـ أضمؾ طمري٦م سمٚم ده يّم ٕم٥م قمٚمٞم ف ذم اعمً ت٘مٌؾ أ

  واًمت٘مّمػم ذم اًمٕمٛمؾ واًمًٙمقت قمغم اخلٓم٠م- صم٘م٤موم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م وحتٛم ؾ اعمً ١موًمٞم٦م إٟم ام شمقًم د 

 م-21.4.2111ُمـ رطمؿ هذه اًمتٔم٤مهرات 

  ،اًمثقرة دمٕمٚم ؽ أىم رب إمم اهلل، دُم ٤مء اًمِم ٝمداء دمٕمٚم ؽ شمً تحل ُم ـ اعمٕمّم ٞم٦م

شمؽ، ؿم ج٤مقم٦م اًمِم ٤ٌمب إطم٤ًمؾمؽ سم٤محل٤مضم٦م إمم قمقن اهلل جيٕمٚمؽ أيمث ر ظمِم ققم٤ًم ذم ص ،

اًمث٤مئريـ شمٕمديؽ ومتّمٌح أيمثر ؿمج٤مقم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ؿمٝمقاشمؽ وٟمزواشمؽ- ٟمٕمؿ، اًمثقرة شمٓمٝمر 

 -م2.4.2111طمتك أوًمئؽ اًمذيـ ٓ يِم٤مريمقن ومٞمٝم٤م  
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  ُم٤م أقمٔمٛمٝمؿ ه١مٓء اًمذيـ يٛمقشمقن ُمـ أضمٚمٜم٤م -- وُم٤م أطم٘مرٟم٤م إذا و ٟمًخر يمؾ حلٔم٦م

-- وًم  ق يم  ره اعمجرُم  قن مم  ٤م شمٌ٘م  ك ُم  ـ طمٞم٤مشمٜم  ٤م ًمٜمجٕم  ؾ طمٚمٛمٝم  ؿ ذم احلري  ٦م واىمٕم  ٤ًم 

 م-31.4.2111

  ضمًد محزة احلٌٞم٥م  تٍم ىمّم٦م ؾمقري٦م ُمٜمذ أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم شمٕمذي٥م وشمِم قيف وىمت ؾ

-- ضمًد محزة هم٤مدرشمف اًمروح إمم سم٤مرئٝم٤م ًمتٜمٕمؿ سمٛم٘مٕمد صدق قمٜمد ُمٚمٞمؽ ُم٘متدر -- أُم٤م ضمًد 

 م-29.5.2111ؾمقري٦م وم٘مد قم٤مدت اًمروح إًمٞمف -- ًمذًمؽ هؿ يرشمٕمدون 

  احلٛمقيلم اًمذيـ ٟمزًمقا إمم اًمِم ٤مرع ُمث ٤مًٓ ذم اًمِم ج٤مقم٦م و يٙمـ ُمئ٤مت إًمقف ُمـ

واإلىمدام وطم٥ًم، سمؾ يم٤مٟمقا ُمث٤مًٓ ذم اًمققمل واًمرىمل واًمتحي، وم٤مًمؼمهمؿ ُم ـ أقم دادهؿ 

اهل٤مئٚم٦م، وهمٞم٤مب ىمقات إُمـ، واجلرح اًمٖم٤مئر اًم ذي مٛمٚمقٟم ف ذم ىمٚم قهبؿ، فم ؾ حت ريمٝمؿ 

اًمًقري إصٞمؾ اًمذي ؾمٚمٛمٞم٤ًم وو ٟمِمٝمد أقمامل قمٜمػ أو ختري٥م أو أذى- هذا هق اًمِمٕم٥م 

 م-3.7.2111 حتٛمؾ ُمقرصم٤مشمف قمنمة آٓف قم٤مم ُمـ احلْم٤مرة 

  ُمـ اًمتٖمػمات اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمت ل أطم دصمتٝم٤م اًمث قرة ذم اعمٗم ٤مهٞمؿ شمٖم ػم ُمٗمٝم قم

اًمّمؼم، ىمٌؾ اًمثقرة يم٤من اًمّمؼم يٕمٜمل اًمتحٛمؾ اًمًٚمٌل ًمٔمٚمؿ اًمٔم٤معملم -- سمٕمد اًمثقرة أص ٌح 

 م-8.2111... 26وُم٦م اًمتل ؾمت٘متٚمع اًمٔم٤معملميٕمٜمل اًمّمؼم اإلجي٤ميب ذم ُمٞم٤مديـ اعم٘م٤م

  تك اًمٞمقم هق أن اًمتٔم٤مهر ذم ؾمقري٦م و يٕمد ٟمتٞمج٦م عمجٛمققم ٤مت طمُم٤مو يٗمٝمٛمف اًمٜمٔم٤مم

حمدودة شم٘مقم سمتٜمٔمٞمؿ اًمتٔم٤مهرات هٜم٤م وهٜم٤مك -- اًمتٔم٤مهر أصٌح روطم٤ًم ين ي ذم اعمجتٛم ع 

ث قرة -- اًمًقري وٟمًٖم٤ًم ُمتٖمٚمٖمً، ذم اًمققمل اجلٛمٕمل اجلديد اًم ذي ؿم ٙمٚمف أشم قن ه ذه اًم

ًمذًمؽ و يًتٓمع اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء قمغم اعمٔم٤مهرات سمرهمؿ اطم ت،ل اعم دن واًم٘م رى ومح ،ت 

آقمت٘م٤مل واًم٘متؾ واًمتٕمذي٥م واعمدامه٤مت اًمٕمٜمٞمٗم٦م اًمتل ـم٤مًم٧م سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ ُمرات وُمرات 
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-- ٟمٕمؿ اًمتٔم٤مهر روح ضمديدة شمني ذم أوص ٤مل اعمجتٛم ع اًمً قري وٓ يٛمٙم ـ اًم٘مْم ٤مء 

 م-15.9.2111ٛمع ٟمٗمًف قمٚمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اعمجت

  «ص غم اهلل  دقم ٤م هب ٤م اًمرؾم قلش اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ذم ؿم٤مُمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ذم يٛمٜمٜم٤م

ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم صم ؿ دارت إي ٤مم واؾم تج٤مب اهلل ًم دقم٤مء رؾم قًمف ومث ٤مر  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ؿم٤ٌمب اًمِم٤مم واًمٞمٛمـ قمغم أقمتك ـمٖم٤مة اًمٕمٍم ُم٘م ٤مرقملم سم ٢ميامهنؿ اًمٜم ٤مر واحلدي د ُمٕمٚمٜم لم 

اعمٔمٚمؿ إمم ٟمقر احلري٦م وآوم٤مىمٝم٤م، وم ٠مي يم ،م أص دق ُم ـ ظمروج إُم٦م ُمـ ٟمٗمؼ آؾمتٌداد 

 م-29.9.2111يم،م اًمرؾمقل وأي صمقرة أقمٔمؿ سمريم٦م ُمـ صمقرة اًمٞمٛمـ واًمِم٤مم؟ 

   ٟمحـ أهؾ اعمديٜم٦م يمٜم٤م ٟمديـ ٕه ؾ اًمري ػ سم ام مٛمٚم قه ًمٜم ٤م ُم ـ ظم ػمات شم٘مٞم ٧م

 ,اًمتل دومع أهؾ اًمريػ ومٞمٝم٤م اًم٘مًط إيمؼم ُمـ اًمتْم حٞم٤مت  ,أضم٤ًمدٟم٤م، سمٕمد هذه اًمثقرة 

أصٌحٜم٤م ٟمديـ هلؿ سم٤محلري٦م اًمتل ؾمت٘مٞم٧م أرواطمٜم٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، احلٛمد اهلل أن ضمٕمؾ ُم ـ 

هذه اًمثقرة ؾم٤ًٌٌم ًمٚمتًقي٦م سملم اًمٜم٤مس سمٕمٞمدًا قمـ ضم٤مهٚمٞم٦م باعمٜم٤مـم٘مٞم٦م( وم، ومْمؾ ٕطم د قم غم 

 م-31.9.2111أطمد سملم اًمٞمقم إٓ سمام سمذًمف ُمـ دم وىمدُمف ُمـ شمْمحٞم٤مت 

 :وٓ  ،٤ٌمب، ٟمحـ ؿم ٕم٥م ضم٤مه ؾ وُمتخٚم ػطم٤مضم٦م شمٜمٗمخقا هب٤مًمِم قال يل باكػعال

 يًتحؼ احلري٦م- 

أٓ ٟمًتحؼ قمغم إىمؾ أن ٓ مٙمٛمٜم ٤م ُم ـ ه ؿ أيمثرٟم ٤م ضمٝم ً، وأؿم دٟم٤م  أجبته هبدوء:

 م-3.11.2111ختٚمٗم٤ًم؟ 

  اهلل أيمؼم، يمٚمٛم٦م ـم٤معم٤م رددهت٤م أًمًتٜم٤م دون أن نس ؿمٖم٤مف ىمٚمقسمٜم٤م- يم٤من اهلل أيمؼم قمغم

ٔم٤مم سمٌٓمِمف وىمقشمف هق إيم ؼم، ًم ذًمؽ أو ٕمٜم٤م أًمًتٜم٤م وم٘مط أُم٤م ذم ىمٚمقسمٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤م ومٙم٤من اًمٜم

ٟمّمػ ىمرن ذم ًمٞمؾ اًمٕمٌقدي٦م اًمٓمقيؾ- اًمٞمقم أصٌح اهلل ذم ىمٚمقب اًمث قار أيم ؼم ُم ـ سمٓم ش 
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اًمٜمٔم٤مم وىمقشمف، ومت٤ًمسمؼ قمنمات إًمقف ُمٜمٝمؿ إمم ؾم٤مطم٤مت اًمٌٓمقًم٦م واًمِم ٝم٤مدة، اهلل أيم ؼم 

اًمٞمقم  اًمتل أـم٤مطم٧م سمٕمرر يمنى وىمٞمٍم وصٜمٕم٧م ُمٕمجزة شم٤مر ٞم٦م سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس، شمٕمقد

 م-4.11.2111ًمتّمٜمع ُمٕمجزة أظمرى، اهلل أيمؼم 

 !!ومّم٤مم 

 هذه اًمٕم٤ٌمرات ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ إؿمخ٤مص أٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ اًمثقرة وسمٕمده٤م:

اٟمتق مج٤مقم٦م اعمٕم٤مرو ٦م ُمتٗم ٤مئٚملم يمت ػم، ه ٤مدا اًمٜمٔم ٤مم داقمٛمت ق اُمريٙم ٤م  قبل الثورة: -

 ويًتحٞمؾ هزيٛمتف-

 وم- ي٤م أظمل هل ُم١ماُمرة قمغم ؾمقري٤م سم٥ًٌم ُمقىمٗمٝم٤م اعم٘م٤م بعد الثورة: -

 ؿمق سمدك سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م هأل؟ اًمتٖمٞمػم سمٞمجل ُمـ اًم٘م٤مقمدة وًمٞمس ُمـ اًم٘مٛم٦م- قبل الثورة: -

 ـمٞم٥م قمٓمق اًمٜمٔم٤مم ومرص٦م ًمٞمٓمٌؼ آص،طم٤مت- بعد الثورة: -

وٞمٕم٧م ؾمٜمتلم وٟمص ُمـ قمٛمرك سم٤محلٌس سمِم٤من ؿمق؟ ه٤مدا اًمٜمٔم٤مم إضم ٤م  قبل الثورة: -

 سم٤مًم٘مقة وُم٤م سمٞمٜمزاح إٓ سم٤مًم٘مقة-

 ُم٤م سمدٟم٤م شمدظمؾ ظم٤مرضمل-  بعد الثورة: -

ًمًف سمت٘مقًمقا سمدٟم٤م طمقار ُمع اًمٜمٔم٤مم؟ ه٤مدا اًمٜمٔم٤مم ص٦ٌم وطمدة وُمًتحٞمؾ  قبل الثورة: -

 يتٖمػم-

إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم ؿمٕم٤مر بؿم قارقمل( ي ٤م أظم ل ٓزم شمِم تٖمٚمقا بؾمٞم٤مؾم ٦م(  بعد الثورة: -

 وحت٤موروا اًمٜمٔم٤مم-

سمٕمٛمرو ُم٤م ؿم٤مف أظم٤ٌمر قمغم اًم٘مٜم٤مة اًمًقري٦م ودائام سمٞمِمقف إظم٤ٌمر ُم ـ  قبل الثورة: -

 اجلزيرة-
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قمؿ ي٘مٚم٥م سملم اجلزيرة واًمًقري٦م وي٘مقل: واهلل ُم٤م ًمٜم٤م قمروم٤مٟملم ُملم سم دٟم٤م  رة:بعد الثو -

 م-8.11.2111ٟمّمدق! 

  ،أن شمتٔم٤مهر ذم ىمري٦م أو ُمديٜم٦م ُمِمتٕمٚم٦م وم٠مٟم٧م شمٜمتٍم قمغم ظمقومؽ ُمـ سمٓمش اًمٜمٔم ٤مم

أُم٤م أن شمتٔم٤مهر ذم ُمديٜم ٦م ه٤مدئ ٦م نتٚم ط ُمٓم٤مقمٛمٝم ٤م سم ٤مًمرواد ُمً ٤مء وم٠مٟم ٧م حت٘م ؼ اٟمتّم ٤مرًا 

وقمغم طم٤مًم٦م اإلطم٤ٌمط اًمتل شمًٌٌٝم٤م ُٓم٤ٌمٓة ُمـ طمقًمؽ، أطمرار ُمْم٤مقمٗم٤ًم: قمغم سمٓمش اًمٜمٔم٤مم 

دُمِمؼ وطمرائره٤م: أٟمحٜم ل إضم ،ًٓ ًمٙم ؿ، أٟم تؿ أٟمٌ ؾ اًمٜم ٤مس وأيم رم اًمٜم ٤مس، ص ؼميمؿ 

ُمْم٤مقمػ وأضمريمؿ ُمْم٤مقمػ سم٢مذن اهلل، وًمقٓ سمٓمقٓشمٙمؿ ًمٚم٧ًٌم دُمِمؼ صم قب اًمٕم ٤مر إمم 

 م-16.11.2111أسمد أسمديـ --- 

 أظمريـ هلؿ، ُمـ يري د ظم قض اًمٕمٛم ؾ  سمٕمض اعمٕم٤مرولم يْمٞم٘مقن ذرقم٤ًم سم٤مٟمت٘م٤مد

اًمًٞم٤مد قمٚمٞمف أن يقـمـ ٟمٗمًف قمغم ؾمامع آٟمت٘م٤مدات ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىم٤مؾمٞم٦م، ؾم ٞمٙمقن سمٕمْم ٝم٤م 

ُمٜمّمٗم٤ًم وسمٕمْمٝم٤م ضم٤مئرًا، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٌٜمل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت صحٞمح٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٌٜمل قم غم 

، ذم مجٞمع هق اٟمت٘م٤مد سمٜم٤مء سمحًـ ٟمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق هدام سمًقء ٟمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مـمئ٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م

احل٤مٓت جي٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمٛمقوققمٞم٦م وؾم ٕم٦م ص در وشمٗمٝم ؿ اًم دواومع اًمٜمٗمً ٞم٦م اًمت ل 

شمٕمتٚم٩م ذم صدور أصح٤مهب٤م يم٤مًمٖمْم٥م واإلطم٤ٌمط وهمػم ذًمؽ، وُمـ و شمٙم ـ ًمدي ف اًم٘م درة 

 م-23.11.2111قمغم ذًمؽ ومٚمٞمتخذ همػم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد جم٤مًٓ خلدُم٦م وـمٜمف  

  ُمّم ٤محلٝم٤م( ي٘مقهل ٤م اًم ٌٕمض ويم ٠مهنؿ باًمدول هل٤م ُمّم٤مًمح وٓ شمتحرك إٓ سمام  دم

ايمتِمٗمقا اًمذرة! هذا ًمٞمس ايمتِم٤موم٤ًم، هذا أُمر ـمٌٞمٕمل وسمدهيل وًمـ يتٖمػم طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م- 

آيمتِم٤مف هق أن ٟمٕمرف ُم٤م هل ُمّم٤محلٜم٤م يمِمٕم٥م ويمٞمػ ٟم٘م ٤مـمع ُمّم ٤محلٜم٤م ُم ع ُمّم ٤مًمح 

أظمريـ- جي٥م أن ٟمٛمتٚمؽ اًمققمل ًمٜمٕمرف ُمّمٚمحتٜم٤م واإلرادة ًمٜمح٘مؼ هذه اعمّمٚمح٦م، أُم ٤م 



 واستيقظ املارد 

 , 8 , 

ٖمل أٟمٗمًٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م وٟمًٚمؿ ُمّم ػمٟم٤م حلٙم ٤مم ٟمٕمٚم ؿ ي٘مٞمٜم ٤ًم أٟم ف ٓ هيٛمٝم ؿ إٓ اًمٙم رد أن ٟمٚم

وقمٜمدُم٤م يتح٤مًمٗمقن ُمع أظمريـ وم٢مٟمام يتح٤مًمٗمقن عمّمٚمح٦م اًمٙمرد وًمٞمس عمّمٚمح٦م ؿمٕمقهبؿ 

وٟمردد: ُمق ـم٤مًمع سم٢ميدٟم٤م ر، وي٤مًمكم سمتٕمرومق أطمًـ ُمـ ي٤مًمكم ُم٤م سمتٕمرومقا، وسمػموح اجلققم٤من 

 -- -ز أُمل سمّمػم قمٛمل، وُم٤م دظمٚمٜم٤موسمٞمجل اًمِمٌٕم٤من، وي٤مًمكم سمٞمتجق

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمتل شمرسمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م واًمتل أوصٚمتٜم٤م إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، ومتٚمؽ ه ل 

 -اعم٤ٌمريم  ٦مصم٘م٤موم  ٦م اًمٗمِم  ؾ واًمً  ٚمٌٞم٦م اًمت  ل جي  ٥م أن ٟمٓم  قي ص  ٗمحتٝم٤م ُم  ع ه  ذه اًمث  قرة 

 م-25.11.2111

 ،ىمٞم٤ًم، قمٜمدُم٤م متؾ قمدو أروؽ شمّمٌح ُمٕمريم٦م اؾمتٕم٤مدهت٤م واضم٤ًٌم ديٜمٞم٤ًم ووـمٜمٞم٤ًم وأظم

وُمٝمام ؾم٧ٌٌم هذه اعمٕمريم٦م ُمـ و٤مئ٘م٦م ُمٕمٞمِمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس وم٢مهنؿ يتحٛمٚمقهن٤م راولم، وؾم ٞمٙمقن 

ُمـ اجلٌـ واًمٕمجز سمؾ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م اًم٘مقل: ًمٜمؽمك إرض ًمٕمدوٟم٤م ٕن اؾم تٕم٤مدهت٤م ؾم تٙمٚمٗمٜم٤م 

أرواطم٤ًم وضمراطم٤ًم وآُٓم٤ًم وضمققم٤ًم وقمٓمِم٤ًم، ُم ٤م ٟمً تٕمٞمده اًمٞم قم أه ؿ ُم ـ إرض، ٟمح ـ 

ٌٜم  ٤م اهلل إي٤مه  ٤م وأراده  ٤م اًمٓمٖم  ٤مة أن شمٙم  قن حت  ٧م أطم  ذيتٝمؿ  ٟمً  تٕمٞمد اًمٙمراُم  ٦م اًمت  ل وه

 م-28.11.2111

  إن صدق اإلٟمً ٤من ُم ع رسم ف ي ٜمٕمٙمس ص دىم٤ًم ووو قطم٤ًم ذم أومٙم ٤مره وُمِم ٤مقمره

وُمقاىمٗمف، ُم٤م أطمقضمٜم٤م إمم هذا اًمّم دق وظمّمقص ٤ًم ذم ه ذه اعمرطمٚم ٦م اعمٚمٞمئ ٦م سم٤مًمتح دي٤مت 

 م-31.11.2111اًمٙمٌػمة واًمتٖمػمات اًمنيٕم٦م  

 آطمتٙم٤مم إمم صٜم٤مديؼ آىم ؽماع وم ذًمؽ ؾم ٞمدومٕمٝمؿ إمم ُمـ ُمّمٚمح٦م اإلؾم،ُمٞملم 

شمٓمقير ظمٓم٤مهبؿ ووؾم٤مئٚمٝمؿ سم٤مؾمتٛمرار، إذا أرادوا أن م٤مومٔمقا قمغم صم٘م٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ صقشمقا 

 م-31.11.2111هلؿ  
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  باًمِمٕم٥م اًمًقري ُم٤م سمٞمٜمذل( ىم٤مهل٤م اًمًقريقن سمٕمٗمقي٦م إصمر ضب اًمنمـم٦م سمقطمِمٞم٦م

، يم٤مٟم ٧م سمداي ٦م شمِم ٙمؾ اهلقي ٦م 18.2.2111ٕطمد اعمقاـمٜملم ذم ُمٜمٓم٘م٦م احلري٘م٦م سمت٤مريخ 

اجلديدة ًمٚمِمٕم٥م اًمًقري وم٠مصٌح٧م هقيت ف باًمِم ٕم٥م اًمً قري ُم ٤م سمٞمٜم ذل( سم دًٓ ُم ـ 

باًمِمٕم٥م اًمًقري سمٞمٜمذل( شمٚمؽ اهلقي٦م اًمٕمتٞم٘م٦م اًمتل أًمّم٘مٝم٤م اًمٜمٔم٤مم سمف قم٘مقدًا ُم ـ اًم زُمـ، 

ويمام اًمِمجرة شمٌدأ صٖمػمة صمؿ شميب ضم ذوره٤م ذم إرض وأهمّم ٤مهن٤م ذم اًمً امء، ٟمٛم ٧م 

ي٦م وشمرقمرت ذم يمؾ ُمديٜم٦م وىمري٦م ؾم قري٦م، شمروهي ٤م دُم ٤مء اًمِم ٝمداء ومت زداد ٟمٛم قًا شمٚمؽ اهلق

ورؾمقظم٤ًم يقُم٤ًم سمٕمد يقم --- باًمِمٕم٥م اًمًقري ُم٤م سمٞمٜمذل( يم٤مٟم ٧م اًمٙمٚمٛم ٦م اًمً حري٦م اًمت ل 

 م-12.2111. 3أـمٚم٘م٧م اعم٤مرد ُمـ ىمٛم٘مٛمف --- 

 القائد احلقيقي والقائد املزّيف: 

ونٞمُّزهؿ وـم٤مىم٤مهتؿ وُمقاهٌٝمؿ، ي ١مُمـ اًم٘م٤مئد احل٘مٞم٘مل ي١مُمـ سم٤مًمٜم٤مس، ي١مُمـ سمٙمراُمتٝمؿ 

هبؿ إمم درضم٦ٍم شمدومٕمٝمؿ إمم اإليامن سم٠مٟمٗمًٝمؿ- اًم٘م٤مئد احل٘مٞم٘مل يم٤معمرآة اًمتل شمٕمٙمس أومْمؾ ُم٤م 

ًمديٜم٤م ُمـ صٗم٤مت: اعمرآة اًمتل ٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ومٜمرى أٟمٗمًٜم٤م يم٤ٌمرًا وؿمجٕم٤مٟم٤ًم وأىمقي٤مء- أُم ٤م اًم٘م٤مئ د 

، إٟم ف يٕم٤مُم ؾ اًمٜم ٤مس يم٠مؿم ٞم٤مء اعمزيَّػ وم، ي١مُمـ سم٤مًمٜم٤مس وٓ ي١مُمـ سمٙمراُمتٝمؿ وٓ سم٘مٞمٛمتٝمؿ

وٓ يٕم٤مُمٚمٝمؿ يمٌنم وهق يم٤معمرآة اًمتل شمٕمٙمس أؾمقأ ُم٤م ومٞمٜم٤م ُمـ صٗم٤مت ومٕمٜم دُم٤م ٟمٜمٔم ر ومٞمٝم ٤م 

ٟمرى أٟمٗمًٜم٤م صٖم٤مرًا وضمٌٜم٤مء وو ٕمٗم٤مء- ُم ٤م أطمقضمٜم ٤م إمم اًم٘م ٤مدة احل٘مٞم٘مٞم لم ذم يم ؾ ُمٙم ٤من 

 م-4.12.2111

 :اًمٗمتٜم٦م ٟم٤مئٛم٦م، ًمٕمـ اهلل ُمـ أي٘مٔمٝم٤م قال يل- 

 !ذ مخًلم قم٤مُم٤ًم، ًمٕمـ اهلل ُمـ أسم٘م٤مٟم٤م ٟم٤مئٛملم ـمقال هذه اعمدةاًمٗمتٜم٦م ُمًتٞم٘مٔم٦م ُمٜم قؾت له:

 م-5.11.2111



 واستيقظ املارد 

 , 11 , 

 ٛمٖمرب إمم ص ٜم٤مديؼ  س واًم  ر وشمقٟم  ٜم٤مظمٌقن ذم ُمّم سمٕمد أقمقام ىمٚمٞمٚم٦م ؾمٞمتجف اًم

آىمؽماع ُمرة أظمرى، يقُمٝم٤م ًمـ شمٜمٗمع اإلؾم،ُمٞمقن حل٤مهؿ وٓ ؿم ٕم٤مراهتؿ، ؾم ٞمٜمٗمٕمٝمؿ يم ؿ 

اًمٜم ٤مس، ويم ؿ ىمٚمٚم قا ُم ـ ومً ٤مد ظمٗمْمقا ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م، ويمؿ رومٕمقا ُمـ ؾمقي٦م قم ٞمش 

وسمػموىمراـمٞم٦م، ويمؿ أؿم٤مقمقا ُمـ طمري٤مت واطمؽمام حل٘مقق اإلٟم٤ًمن، ويمؿ طم٘م٘مقا ُمـ أُم ٤من 

ذم اًمٌ،د، ويمؿ زادوا ُمـ ؾمقي٦م اًمتٗم٤مهؿ واًمًٚمؿ إهكم ذم اعمجتٛم ع- عمث ؾ ه ذا ومٚمٞمٕمٛم ؾ 

 م-6.12.2111اًمٕم٤مُمٚمقن 

 ًمّم ٤مدىم٤مت ذم ُم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمثقرة ًمتًتٛمر ًمقٓ ضمٝمقد إًمقف ُمـ اًمّم٤مدىملم وا

داظمؾ ؾمقري٦م وظم٤مرضمٝم٤م، ممـ أقمٓمقا اًمثقرة ضمّؾ ضمٝمقدهؿ وأوىم ٤مهتؿ، هم ػم أن ًم ألزواج 

وإسمٜم٤مء وأسم٤مء وإُمٝم٤مت طم٘مقىم٤ًم جي٥م أن ٓ هنٛمٚمٝم٤م ٕن هدف صمقرشمٜم٤م ذم إؾم ٤مس ه ق 

إقمٓم٤مء اًمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ، وٕن إمه٤مل ه ذه احل٘م قق ؾم ٞمخٚمؼ ُمِم ٤ميمؾ شمِم تٞم٧م اإلٟمً ٤من 

دقمقة إمم اًمتقازن وقم دم إمه ٤مل سم٘مٞم ٦م إدوار ذم احلٞم ٤مة  وشمِمٖمٚمف قمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚمثقرة، هل

ًمٙمل ٓ يٜمِمٖمؾ اعمرء قمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚمثقرة سمٕمقاىم٥م شم٘مّمػمه دم٤مه أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف، وُم٤م ذًمؽ 

 م-31.12.2111قمغم اًمثقار سمٕمزيز---

  قمٜمدُم٤م ختتٚمػ ُمٕمل سم٤مًمرأي وم٠مرد قمٚمٞمؽ سم٤محلج٦م واعمٜمٓم ؼ وٓ أه٤ممج ؽ ؿمخّم ٞم٤ًم

ًمف، أُم٤م قمٜمدُم٤م يٌدأ ردي سمٛمٝم٤ممجت ؽ وإه٤مٟمت ؽ ومًتٜمِم ٖمؾ أقمٓمٞمؽ اًمٗمرص٦م ًمتٗمٙمر ومٞمام أىمق

سم٤مًمدوم٤مع قمـ يمراُمتؽ سمدًٓ ُمـ اًمتٗمٙمػم ومٞمام أىمقًم ف، ص حٞمح أن اًمٓمري٘م ٦م اًمث٤مٟمٞم ٦م بشمِم ٗمل 

همٚمٞمؾ( اًمٌٕمض أيمثر، ًمٙمـ اًمٓمري٘م٦م إومم ومٕم٤مًم٦م أيمثر، سمام إٟم ق اًمث قرة ص ٤مرت وص ٤مرت 

 م-٤4.1.2112مش ومٚمٜمثر أيْم٤ًم قمغم ُم٤م اقمتدٟم٤مه ُمـ قم٤مدات ؾمٞمئ٦م ذم احلقار واًمٜم٘م

  اعمٜمّم٥م اًم٘مٞم٤مدي يٙمِمػ ًمإلٟم٤ًمن ٟم٘م٤مط وٕمٗمف، اًمٌٕمض ممـ يتّمٗمقن سم٤مًمتقاو ع

ٝمؿ ومٞمٙمؼمون ويتٓمقرون ٗموحم٤مؾم٦ٌم اًمذات، يًتٖمٚمقن هذا اعمٜمّم٥م ًمٙمل يٕم٤مجلقا ٟم٘م٤مط وٕم
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ذم يمؾ يقم يٛمر قمٚمٞمٝمؿ ذم مم٤مرؾم٦م اًم٘مٞم٤مدة ، اًمٌٕمض أظمر ممـ ؾمٞمٓمر اًمٖمرور قمٚم ٞمٝمؿ، مم ـ 

مٛمٚمقن أظمريـ اعمً ١موًمٞم٦م دائ اًم قم ـ أظمٓم ٤مئٝمؿ، ه ١مٓء ٓ يٕمؽمومقن سمٜم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ و

يّمٖمرون ذم قمٞمقن اًمٜم٤مس يقُم٤ًم سمٕمد يقم ويّمٌح اعمٜمّم٥م اًم٘مٞم٤مدي ومرص٦م ًمٗمْمحٝمؿ سم دًٓ 

ُمـ أن جيٕمٚمقه ومرص٦م ًمٜمٛمقهؿ، اعمٝمؿ أن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م شمٕمٓمل ه ١مٓء أطمج ٤مُمٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم ٦م 

 م-4.1.2112ونٜمٕمٝمؿ ُمـ آًمتّم٤مق سم٤معمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م إمم أسمد أسمديـ 

  أن يٕمت٘مؾ أو يًتِم ٝمد 51يمؾ ؿم٤مب  رج امم اًمتٔم٤مهر يٕمرف أن هٜم٤مك اطمتامل %

-- وُمع ذًمؽ  رج، يرى سمٕمٞمٜمٞمف صقر اًم٘متؾ واًمتٕمذي٥م ـمقال اًمِم ٝمقر اعم٤مو ٞم٦م -- وُم ع 

ذًمؽ  رج، يًٛمع ؿمٝم٤مدات إظمقاٟمف اًمذيـ اقمت٘مٚمقا قمـ اًمتٕمذي٥م واًمقطمِمٞم٦م -- وُمع ذًمؽ 

١مٓء أسمٓم٤مل ُمـ ـمٞمٜم٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وص،ح اًمديـ  رج، ه١مٓء ًمٞمًق ؿم٤ٌمسم٤ًم قم٤مديلم، ه

إيقيب ويقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م، ادقمقا هلؿ سم٤محلامي٦م واًمتثٌٞم٧م، وأويمٚمقا أُم رهؿ إمم اهلل، ه ١مٓء 

َٓ ﴿أوًمٞم٤مء اهلل  َٓ  ءَ آ إِنَّ َأْوًمِٞمَ َأ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اهلل  َزُٟمقنَ َو  م-6.1.2112 ﴾ ُهْؿ َمْ

 ٤مؾم ٤ًم ذم اًمً ٤مطم٤مت محٌ ٤مرة وه ؿ يِم تٕمٚمقن قمٜمدُم٤م أؿم ٤مهد ـم٤مىم ٦م اًمً قريلم اجل

ُمقاضمٝملم اعمقت سمّمدورهؿ اًمٕم٤مري٦م -- أدرك عم ٤مذا اطمت ٤مضمقا إمم ه ذا اًمٙم ؿ اهل٤مئ ؾ ُم ـ 

روا قم غم  اًمقطمِمٞم٦م ًم٘مٛمٕمٝمؿ ذم اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م -- أدرك أيْم٤ًم أهنؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم ٤مف اٟمتّم 

 م-7.1.2112هذه اًمقطمِمٞم٦م -- وأظمػمًا أدرك أٟمٜمل أٟمتٛمل إمم ؿمٕم٥م قمٔمٞمؿ 

 شمٕمٚمؿ أهي٤م اًمِمٌٞمح، سمٗمْمؾ ه ذا اعمتٔم ٤مهر اًم ذي شمدوؾم ف سم٘م دُمٞمؽ، ؾم ٞمٕمٞمش  ًمق

 م-8.1.2112أوٓدك ذم وـمـ ٓ يدوؾمٝمؿ ومٞمف أطمد 

 :ًمـ هتزُمٜمل إذا ؾمجٜمتٜمل أو قمذسمتٜمل أو ىمتٚمتٜمل، هتزُمٜم ل وم٘م ط قمٜم دُم٤م  أهيا اجلالد

 م-17.1.2112شمٜمجح ذم دومٕمل إمم شمرك إٟم٤ًمٟمٞمتل ودمٕمٚمٜمل وطمِم٤ًم ُمثٚمؽ 
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 قمٜمٝمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ قمَم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ ذم طمتك اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 

أطمد، وومٞمٝمؿ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ، سمؾ وومٞمٝمؿ ُم ـ أراد اًمقؿم ٤مي٦م سم٤معمً ٚمٛملم ٕه ؾ 

نم  نم، واًمثقرة اًمً قري٦م ص ٜمٕمٝم٤م سم  ًػم إًمٞمٝم٤م ًمٗمتحٝم٤م، ومٕمٚمقا ذًمؽ ٕهنؿ سم ُمٙم٦م ىمٌؾ اًم

ىمّمقر- ٓ يٕمٜم ل ذًم ؽ وؾمٞمٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٤ًم أن يٕمؽمهي٤م ُم٤م يٕمؽمي اًمٌنم ُمـ وٕمػ وٟم٘مص و

شمِمجٞمٕم٤ًم قمغم قمدم ٟم٘مد اًمثقرة سمٙمؾ ُمٙمقٟم٤مهت٤م ُمـ طمراك ؾم ٚمٛمل وضم ٞمش طم ر وُمٕم٤مرو ٦م 

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمجٚمد اًمٓمٗمؾ اًمذي يتٕمثر ذم ُمِمٞمف ٕٟمف يٛمٌم أول ُمرة سم ؾ ٟم٠مظم ذ سمٞم ده 

يمؾ ُم٤م ؾم٘مط طمتك شمًتقي ُمِمٞمتف، وٓ ٟمدقمق إمم ىمٚمع اًمٕملم اًمتل شمرُمش وشمدُمع ٕن اًمٜم قر 

٧ًٌم ذم اًمٕمتٛم٦م قمنمات اًمًٜملم سمؾ ٟمداوهي٤م طمتك ي٘مقى سمٍمه٤م، اًمثقرة ُٓمًٝم٤م سمٕمد أن طم

طمٞم٤مة أهي٤م اًم٘مقم ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م ذم احلٞم٤مة ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت، وم، شمٜمًٞمٙمؿ ُمٕم٤مجل٦م هذه اًمتٜم٤مىمْم ٤مت 

أن حتتٗمٚمقا سم٤محلٞم٤مة اًمتل سمٕمثٝم٤م اهلل ومٞمٜم٤م سمٕمد أن أرادٟم٤م اًمٓم٤مهمٞم٦م ؿمٕم٤ًٌم ُمٞمت٤ًم ٓ طمراك ومٞمف يًٚمٛمف 

 م-26.1.2112أسمديـ إب إمم اسمٜمف إمم أسمد 

 ﴿ ُْؾ ىم  َّٓ َٓ ا َو َّٓ  َأُْمٚمُِؽ ًمِٜمَْٗمِز َضا ٦ٍم َأضَمٌؾ إَِذا ضَم ًمِ  اهللُ ءَ آ َُم٤م ؿَم  َٟمْٗمًٕم٤م إِ َأضَمُٚمُٝمْؿ  آءَ ُٙمؾِّ ُأُمَّ

َٓ وَمَ،  َت٠ْمظِمُروَن ؾَم٤مقَم٦ًم َو ًْ َتْ٘مِدُُمقنَ   َي ًْ  [-49يقٟمس: ﴾ ]َي

أن ٟمٕم ٞمش أطم رارًا وٟمٛم قت  آضم٤مًمٜم٤م ُم٘مدرة ٓ ظمٞم٤مر ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م، ُم٤م ٟمًتٓمٞمع اظمتٞم ٤مره ه ق

 م-5.2.2112يم٤مٕسمٓم٤مل -- أو أن ٟمٕمٞمش أذٓء وٟمٛمقت يم٤مًمٕمٌٞمد 

 )ـم قال اًمٕم٘م قد  وُم٤م اًمذي أوصٚمٜم٤م إمم هذا باعمٕمٚمقم( همػم ظمقومٜم٤م ُم ـ باعمجٝم قل

 م-5.2.2112اعم٤موٞم٦م؟! 

  ًمٙمل شمتحقل إمم ُمٜمٝم٩م وصم٘م٤موم٦م ي٘متدي هب ٤م اًمٜم ٤مس -- وطم٤مًم ٦م و ٤مهمٓم٦م   ٤مف ُمٜمٝم ٤م

ٓ شُم٘م٤مل ًمرومع اًمٕمت٥م ُمرة أو ُمرات -- سمؾ شُم٘م٤مل سم٤مؾمتٛمرار-- سم٤مؾمتٛمرار اًمٔم٤معمقن -- يمٚمٛم٦م احلؼ 

 م-8.2.2112طمتك شم١ميت أيمٚمٝم٤م ُم٤م دام هٜم٤مك سم٤مـمؾ يًتٕمكم وطمؼ و يٜمتٍم سمٕمد 
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  ىمرأت ذم إي٤مم اعم٤موٞم٦م قمدة سمقؾمت٤مت شمذم باًم٘متؾ( اًمذي مدث ذم ؾمقري٦م سمِمٙمؾ

قن، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم قم٤مم ُم٤ًموي٦م سملم اعمجرم واًمْمحٞم٦م ويم٠من يمؾ ُمـ َي٘متٚمقن ُمتِم٤مهب

اًمٜمٗمز( ًمٙمؾ ُمـ َي٘متؾ ه ق ُمريم ٥م واطم د! ه ؾ باًم٘مت ؾ( ,اًم٘مقل أن اعمريم٥م باًمٗمٙمري

اًمذي ي٘مقم سمف ـم٤مئٗمل ُمريض شمًٚمؾ ذم ضمٜمح اًمٔم،م ًمٞمذسمح ـمٗمٚم٦م ٟم٤مئٛم٦م ذم هيره ٤م يِم ٌف 

باًم٘متؾ( اًمذي ي٘مقم سمف واًمد هذه اًمٓمٗمٚم٦م قمٜمدُم٤م قمٚمؿ أن قمّم٤مسم٤مت ـم٤مئٗمٞم٦م ذسمح ٧م أـمٗم ٤مًٓ 

ور ومحٛمؾ اًمً ،ح وظم رج ُم ع روم٤مىم ف إمم أـم راف طم ّٞمٝمؿ ًمٞم داومٕمقا قم ـ ذم احلل اعمج٤م

أرواطمٝمؿ وأقمراوٝمؿ، هؾ يم٤من اعمٓمٚمقب ُمـ هذا إب أن يًتٚم٘مل سمجقار ـمٗمٚمتف ويٜمتٔمر 

اًمًٙملم اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ًمتذسمحف ُمٕمٝم٤م ُمٖمٛمْم٤ًم قمٞمٜمٞمف ًمٙمل ٓ بيٗمتٜمف سمريؼ اًمًٞمػ(؟! هؾ باًم٘متؾ( 

ؿمٞمخ ي٘مٓم ع اًمِم ٤مرع وسمٞم ده رسمٓم ٦م اًمذي ي٘مقم سمف ىمٜم٤مص طم٘مػم يقضمف ُمٜمٔم٤مر ىمٜم٤مصتف ٟمحق 

ظمٌز ٕوٓده اجل٤مئٕملم ًمٞمٗمجر رأؾمف سمرص٤مص٦م، يِمٌف ب اًم٘متؾ( اًمذي ي٘مقم سمف ضمٜمدي ُمٜمِمؼ 

وهق ي١مُمـ اٟمًح٤مسمف ُمع روم٤مىمف ُمـ طم٤مضمز يٓمٚم ؼ اًمٜم ٤مر قم غم اعم دٟمٞملم اًمٕم زل؟ ه ؾ يم ٤من 

اعمٓمٚمقب ُمـ هذا اجلٜمدي سمٕمد أن ؾمٛمع ورأى يمٞم ػ أن اًم ذيـ يرومْم قن إـم ،ق اًمٜم ٤مر 

٤مص٦م ُمـ اخلٚمػ، أن يٚم٘مل ؾم،طمف قمٜمدُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜمف ىمتؾ اعمدٟمٞملم ويرومع يديف ي٘متٚمقن سمرص

ويٖمٛمض قمٞمٜمٞمف ُمٜمتٔمرًا اًمرص٤مص٦م ًمتًت٘مر ذم ىمذاًمف؟! ٓ، ًمٞمس يمؾ باًم٘مت ؾ( ُمث ؾ سمٕمْم ف 

وًمٞمس يمؾ ُمـ محؾ اًمً،ح وىمتؾ يًٛمك ىم٤مشمً، وإٓ ًمٙم ٤من اًمرؾم قل وأص ح٤مسمف جمٛمققم ٦م 

 م-14.2.2112بىمتٚم٦م(؟؟؟ 

 يٚم٦م وُم١معم٦م وًمٙمـ -- شمقىمد اًمٜم ٤مر قم غم اًمت ؼم باًم ذه٥م ٟمٕمؿ هل ُمٕمريم٦م ىم٤مؾمٞم٦م وـمق

٨ٌَم ومٞمًٞمؾ ذه٤ًٌم ظم٤مًمّم٤ًم -- يمٞم ػ يم ٤من ًمٚمِم ٤مم أن  اعمختٚمط سم٤مًمِمقائ٥م( طمتك شمٓمرد ُمٜمف اخلَ

٨ٌَم دون هلٞم٥م صم قرة؟؟  ٌَٝم٤م وشمٓمرد يمؾ هذا اخلَ َومِمَّ ٤م ُيقىِم ُدوَن قَمَٚمْٞم ِف ذِم اًمٜمَّ ٤مِر ﴿خُترج ذه
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ُب  طِمْٚمَٞم٦ٍم َأْو َُمَت٤مٍع َزسَمدٌ  ءَ آاسْمتِٖمَ  ْثُٚمُف يَمَذًمَِؽ َيْيِ ٤ٌَمـمَِؾ وَم٠مَ  اهللُُمِّ سَمُد وَمَٞمْذَه٥ُم ضُمَٗم احْلَؼَّ َواًْم ٤م اًمزَّ  ءً آُمَّ

٤م َُم٤م َيٜمَٗمُع اًمٜم٤َّمَس وَمَٞمْٛمُٙم٨ُم ذِم إَْرضِ   م-15.2.2112 [17﴾ ]اًمرقمد: َوَأُمَّ

  جيٛمع ُمدارس قمٚمؿ اًم٘مٞم٤مدة قمغم شمٕمريػ اًم٘م٤مئد باًمٕمٔمٞمؿ( سم٠مٟمف اًم٘م٤مئ د اًم ذي يٌٜم ل

ٕمتٛمد أداؤه٤م قمغم وضمقده- هق يٓمٚم ؼ ـم٤مىم ٤مت ُم ـ طمقًم ف ويْم ع اًم٘مقاقم د ُم١مؾم٦ًم ٓ ي

واإلضمراءات اًمتل شمقومؼ سملم هذه اًمٓم٤مىم٤مت سمحٞم٨م حت٘مؼ أهداف اعم١مؾم٦ًم، صم ؿ يٜمً ح٥م 

هبدوء ًمٞمامرس هذه باًمٕمٔمٛم٦م( ذم جم٤مٓت أظمرى- اًم ٌٕمض يٗمٕمٚم قن قمٙم س ذًم ؽ ن٤مُم ٤ًم 

ل بشمٜم٤مومً ٝمؿ( ُم ـ جيٛمٕمقن يمؾ اًمّم،طمٞم٤مت ذم أيدهيؿ ومرصقن قمغم ُمٜمع اًمٓم٤مىم٤مت اًمت

اًمٔمٝمقر ًمٙمل يقمهقا أظمريـ أن اعم١مؾم٦ًم ٓ يٛمٙمـ أن شمً تٛمر إٓ سم٘مٞم ٤مدهتؿ باحلٙمٞمٛم ٦م( 

وأهن٤م ؾمتٜمٝم٤مر سمذه٤مهبؿ وذًمؽ إرو٤مًء ِلبأٟم٤مهؿ( اعمتقرُم٦م وهذا هق اًم٘م٤مئ د باًمٗم٤مؿم ؾ( يم ام 

 م-15.2.2112شمٕمّرومف ُمدارس قمٚمؿ اًم٘مٞم٤مدة- 

 قمغم يديف ًمٙم٤مٟم٧م اًمٜم٤مزي٦م حتٙم ؿ  ًمق اٟمتٔمر اًمٕم٤مو وطمدة اعمٕم٤مرولم هلتٚمر ىمٌؾ إظمذ

 م-21.2.2112اًمٕم٤مو اًمٞمقم 

  اًمٚمٝمؿ صمٌتٜم٤م ًمٙمل ٓ ٟمٙمذب قمغم أٟمٗمًٜم٤م وٟمٕمٓمل ًمٚمٝمروب ُم ـ اعمٕمريم ٦م اؾم اًم آظم ر

 م-21.2.2112

  قمٜمدُم٤م ُمٙمك قمـ وٕمػ أداء اعمٕم٤مرو٦م شمؼمر اعمٕم٤مرو ٦م ذًم ؽ سمٕم٘م قد آؾم تٌداد

ًمث قار قم غم إرض اًم ذيـ اًمتل ُمٜمٕمتٝم٤م ُمـ احلريم٦م مم٤م أدى إمم وٛمقر ىم دراهت٤م، ويم ٠من ا

صٜمٕمقا هذه اًمثقرة يم٤مٟمقا ـمقال شمٚمؽ اًمٕم٘م قد يتحريم قن سمحري ٦م ويت درسمقن قم غم شمٜمٔم ٞمؿ 

اعمٔم٤مهرات وشم٠مؾمٞمس اًمتٜمًٞم٘مٞم٤مت! سمٕم د أن صم ٤مروا قم غم اًمٜمٔم ٤مم، صم ٤مر اًمث قار قم غم ُم ٤م ذم 

ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ ومردي٦م واؾمتٓم٤مقمقا اًمٕمٛمؾ سمروح اًمٗمريؼ ًم ذًمؽ اؾم تٛمرت اًمث قرة- ٓ يٕمٜم ل 
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ُمـ ُمرض اًمٗمردي٦م ًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمثقار دم٤موزوا هذا اعمرض إمم طمد ضمٕمؾ ذًمؽ ظمٚمق اًمثقرة 

اًمثقرة شمًتٛمر قم٤مُم٤ًم يم٤مُمً، ذم فمروف دمٕمؾ اؾم تٛمراره٤م يِم ٌف اعمً تحٞمؾ- اعمٓمٚم قب ُم ـ 

اعمٕم٤مرولم اًمٞمقم أن يثقروا قمغم روح اًمٗمردي٦م اًمتل نٞمز أداؤهؿ، ومث قرة هب ذه اًمٕمٔمٛم ٦م ٓ 

ـ اًم٘مرن اعم٤ميض وقم٘مده٤م اًمٜمٗمً ٞم٦م واإلداري ٦م يٛمٙمـ نثٞمٚمٝم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم سمٕم٘مٚمٞم٦م اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ُم

 م-25.2.2112وآضمتامقمٞم٦م واإليديقًمقضمٞم٦م 

 اعمتٙمٚمٛم٦م سم٤مًم٘مرآن واًمثقرة اًمًقري٦م:  

ّٓ حت٤مور ُمقاًمٞم٤ًم إٓ سم٤مًم٘مرآن-- ومٙم٤من سمٞمٜمٝمام احلقار اًمت٤مزم  :ُمٙمك أن صم٤مئرة أىمًٛم٧م أ

 -هل قمّم٤مسم٤مت حمدودة ُم٤م سمتٛمثؾ طمدا ادوايل: -

َٓ ﴿ الثائرة: - ُْؿ ًَمٜم٤َم ًَمٖمَ إِنَّ َه١ُم ٞمُٚمقَن، َوإهِنَّ
ِذَُم٦ٌم ىَمٚمِ  [55،54]اًمِمٕمراء:  ﴾ِئُٔمقنَ آء ًَمنِمْ

 قمّم٤مسم٤مت ُم٠مضمقرة سمده٤م خترب اًمٌٚمد ادوايل: -

َل ِدي ٜمَُٙمْؿ ﴿ الثائرة: - ٌَ دِّ ُف إِِنِّ َأظَم٤مُف َأن ُي َوىَم٤مَل ومِْرقَمْقُن َذُروِِن َأىْمُتْؾ ُُمقؾَمك َوًْمَٞمْدُع َرسمَّ

َرْ  ْٕ ٤مدَ َأْو َأن ُئْمِٝمَر ذِم ا ًَ  [26]هم٤مومر:  ﴾ِض اًْمَٗم

 -جم٤مٟملم ي٤مًمكم سمٞمٗمٙمروا طم٤مًمـ سمٞمحًٜمقا يً٘مٓمقا ٟمٔم٤مم هب٤مًم٘مقة ادوايل: -

ْٜمُقنٌ ﴿ الثائرة: - ْقا قَمٜمُْف َوىَم٤مًُمقا ُُمَٕمٚمٌَّؿ جمَّ  [14]اًمدظم٤من:  ﴾صُمؿَّ شَمَقًمَّ

 -قمؿ شمٚمٕمٌقا سمٕم٘مقل اًمِم٤ٌمب وختٚمقهـ يٛمّقشمقا طم٤مًمـ ع اًمٗم٤ميض ادوايل: -

ْق يُمٜم ُتْؿ ذِم سُمُٞم قشمُِٙمْؿ َيُ٘مقًُمقَن ًمَ ﴿ الثائرة: - ٤م ىُمتِْٚمٜم٤َم َه٤مُهٜم٤َم ىُمؾ ًمَّ ٌء ُمَّ ـَ إَُْمِر َرْ ْق يَم٤مَن ًَمٜم٤َم ُِم

ٌَْتكِمَ  ـَ يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمَ٘مْتُؾ إمَِم َُمَْم٤مضِمِٕمِٝمْؿ َوًمَِٞم ِذي َز اًمَّ َص َُم ٤م  اهللًَُمؼَمَ َُم٤م ذِم ُصُدوِريُمْؿ َوًمِ ُٞمَٛمحَّ

ُدورِ ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ َواهللُّ قَمٚمِٞمٌؿ سمِذَ   [154]آل قمٛمران:  ﴾اِت اًمّمُّ

 -سمس اًمٙمؽمة همٚم٧ٌم اًمِمج٤مقم٦م ادوايل: -
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ٌُقْا ﴿ الثائرة: -
َئ٦ٌم َيْٖمٚمِ ٜمُٙمؿ ُمِّ  َوإِن َيُٙمـ ُمِّ

ٌُقْا ُِمَئَتلْمِ
وَن َص٤مسمُِروَن َيْٖمٚمِ ٜمُٙمْؿ قِمنْمُ إِن َيُٙمـ ُمِّ

ـَ يمَ  ِذي ـَ اًمَّ َّٓ َأًْمًٗم٤م ُمِّ ُْؿ ىَمْقٌم   [٤65مل: ﴾ ]إٟمٗمَيْٗمَ٘مُٝمقنَ  َٗمُروْا سم٠َِمهنَّ

اًمٕم٤مو يمٚمق واىمػ ُمع اًمٜمٔم٤مم، سًمٙمؿ ؾمٜم٦م قمؿ شمٜمدسمحقا وُم٤م طمدا قمؿ م رك  ادوايل: -

 -ؾم٤ميمـ

ـَ ىَم٤مَل هَلُُؿ اًمٜم٤َّمُس إِنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَمْد مَجَُٕمقْا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَم َزاَدُهْؿ إِياَمٟم ٤ًم ﴿ الثائرة: - ِذي اًمَّ

ٌُٜم٤َم  ًْ ـَ اهللَوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ * وَم٤مٟم٘مَ  اهللَُوىَم٤مًُمقْا طَم ٌُقْا سمِٜمِْٕمَٛم٦ٍم ُمِّ ُٝمْؿ ؾُمقءٌ  َٚم ًْ ًَ ْ َيْٛم ٌَُٕمقْا  َووَمْْمٍؾ وَّ َواشمَّ

ُف َأْوًمَِٞم  َواهللُ ِرْوَقاَن اهلل اَم َذًمُِٙم ُؿ اًمِمَّ ْٞمَٓم٤مُن ُ َ قِّ ٞمٍؿ * إِٟمَّ
خَتَ ٤موُمقُهْؿ  ُه وَم َ، ءَ آُذو وَمْْمٍؾ قَمٔمِ

١ْمُِمٜملِمَ   [174،173﴾ ]آل قمٛمران: َوظَم٤موُمقِن إِن يُمٜمُتؿ ُمُّ

 -قمٓمٚمتق ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وؾمٌٌتق اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٗم٘مر وايل:اد -

ـَ إََُم َقاِل َوإٟمُٗم ِس ﴿ الثائرة: - ـَ اخْلَقِف َواجْلُ قِع َوَٟمْ٘م ٍص ُمِّ   ُمِّ
ٍ
ء ٌُْٚمَقٟمَُّٙمْؿ سمٌَِمْ َوًَمٜمَ

ـَ  ٤مسمِِري ِ اًمّمَّ  [155﴾ ]اًمٌ٘مرة: َواًمثََّٛمَراِت َوسَمنمِّ

 -اعمقازم: يمتػم ٟم٤مس ًم٤ًمهتـ ُم١ميديـ ًمٚمٜمٔم٤مم -

َّٓ ىمُ ﴿اًمث٤مئرة:  - ُ٘مقْا  ؾ  ٌََؽ يَمْثَرُة اخْلٌَِٞم٨ِم وَم ٤مشمَّ ٞم٥ُِّم َوًَمْق َأقْمَج َتِقي اخْلٌَِٞم٨ُم َواًمٓمَّ ًْ َي ٤م  اهللََي

٤ٌَمِب ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقنَ   [111﴾ ]اعم٤مئدة: ُأْوزِم إًَْم

 -اعمقازم: اًمٜمٔم٤مم ًم٤ًمشمق ىمقي وقمٜمدو أوراق يمتػمه ًمًف ُم٤م ًمٕمٌٝم٤م -

ِذي َأظْمَرَج اًمَّ ذِ ﴿اًمث٤مئرة:  - ِل ُهَق اًمَّ َوَّ
ِٕ ـْ َأْه ِؾ اًْمٙمَِت ٤مِب ُِم ـ ِدَي ٤مِرِهْؿ  ـَ يَمَٗم ُروا ُِم  ي

ـَ  اًمْ  ٤مٟمَِٕمُتُٝمْؿ طُمُّمقهُنُؿ ُمِّ ُؿ ُمَّ ـْ طَمْٞم٨ُم  اهللُوَم٠َمشَم٤مُهُؿ  اهللَحنْمِ َُم٤م فَمٜمَٜمُتْؿ َأن َ ُْرضُمقا َوفَمٜمُّقا َأهنَّ ُِم

ِرسُمقَن سمُ  قْم٥َم ُ ْ ٌُقا َوىَمَذَف ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اًمرُّ
ًِ َت وا َوْ َمْ           ُٞمقهَتُؿ سم٠َِمْي ِدهيِْؿ َوَأْي ِدي اعمُْ ١ْمُِمٜملَِم وَم ٤مقْمَتؼِمُ

سَْمَّم٤مرِ  ْٕ  [2﴾ ]احلنم: َي٤م ُأوزِم ا
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 -ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ظم٤ميٗملم ويمؿ أًمػ ُمتٝمقر ُمح يً٘مٓمقا اًمٜمٔم٤مم ادوايل: -

ْقَف َي٠مْ ﴿ الثائرة: - ًَ ـَ آَُمٜمُقْا َُمـ َيْرشَمدَّ ُِمٜمُٙمْؿ قَمـ ِديٜمِِف وَم ِذي ٤َم اًمَّ ٌُُّٝمْؿ  اهللُيِت َي٤م َأهيُّ  
سمَِ٘م ْقٍم ُمِ

ـَ جُي٤َمِهُدوَن ذِم ؾَم ٌِٞمِؾ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزَّ ٌُّقَٟمُف َأِذًمَّ
َٓ  اهللَوُمِ َ َ ٤موُمقَن ًَمْقَُم ٦َم  َو

 [54]اعم٤مئدة:  ﴾َواؾِمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  َواهللُ ءُ آَُمـ َيَِم ُي١ْمشمِٞمِف  اهللِٔئٍؿ َذًمَِؽ وَمْْمُؾ 

 -اًم٘مٜم٤مة اًمًقري٦م ومْمحتٙمـ :ادوايل -

ـَ آَُمٜمُقا إِن ضَم ﴿ الثائرة: - ِذي ٤َم اًمَّ ٌُقا ىَمْقًُم ٤م سمَِجَٝم٤مًَم ٦ٍم ءَ آي٤م َأهيُّ ٌَٞمَّٜمُقا َأن شُمِّمٞم  وَمَت
٠ٌَمٍ يُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ سمِٜمَ

 [6]احلجرات:  ﴾وَمُتّْمٌُِحقا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ 

 -ٗمٞمؼويمؾ ر قمؿ حتٓمقا اًمٗمْم٤مئٞم٤مت وآٟمؽمٟم٧م يمذب وشمٚم ادوايل: -

ًَّ ٛمَ  َوًَمْق وَمَتْحٜم٤َم﴿ الثائرة: - ـَ اًم  آقَمَٚمْٞمِٝمؿ سَم٤مسًم٤م ُمِّ 
ِ
وَمَٔمٚمُّ قْا ومِٞم ِف َيْٕمُرضُم قَن * ًَمَ٘م ٤مًُمقْا إِٟمَّ اَم  ء

ُحقُرونَ  ًْ ـُ ىَمْقٌم ُمَّ َرْت َأسْمَّم٤مُرَٟم٤م سَمْؾ َٟمْح  [15،14]احلجر:  ﴾ؾُمٙمِّ

  -ُم٤م ص٤مر وىم٧م اًمثقرة ًمًف، ٓزم ٟمحًـ قم،ىمتٜم٤م ُمع اهلل أوًٓ  ادوايل: -

ِجِد آَأضَمَٕمْٚمُتْؿ ؾِمَ٘م٤مَي٦َم احْلَ ﴿ لثائرة:ا - ًْ ـَ سم٤ِمجِّ َوقِماَمَرَة اعمَْ ـْ آَُم َواًْمَٞمْقِم أظِمِر  هللاحْلََراِم يَمَٛم

َتُقوَن قِمٜمَد  َٓ  اهللَوضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ًْ  [19]اًمتقسم٦م:  ﴾هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملِِمَ  َٓ  واهللُ اهللَي

 ء: ٓ جيقز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ وًمق يم٤من فم٤مو؟ُم٤م ؾمٛمٕمتق ىمقل اًمٗم٘مٝم٤م ادوايل: -

ُٙمُؿ اًمٜم٤َّمُر َوَُم ٤م ًَمُٙم ؿ ُمِّ ـ ُدوِن ﴿ الثائرة: - ًَّ ـَ فَمَٚمُٛمقْا وَمَتَٛم ِذي ـْ  اهللَوَٓ شَمْريَمٜمُقْا إمَِم اًمَّ ُِم 

ونَ   [113هقد: ﴾ ]َأْوًمَِٞم٤مء صُمؿَّ َٓ شُمٜمٍَمُ

 -هل ومتٜم٦م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م ادوايل: -

ـُ هللشَمُٙمقَن ومِ  َٓ طَمتَّك َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ ﴿ الثائرة: - ي  [193اًمٌ٘مرة: ] ﴾ْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدِّ

 سًمٙمـ ؾمٜم٦م قمؿ شم٤ميمٚمقه٤م -- ُم٤م يئًتقا؟ ادوايل: -
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ٌْٚمُِٙمؿ ﴿ الثائرة: - ـَ ظَمَٚم ْقْا ُِم ـ ىَم  َث ُؾ اًمَّ ِذي ٌُْتْؿ َأن شَمْدظُمُٚمقْا اجْلَٜم٦ََّم َوعمََّ ٤م َي ٠ْمشمُِٙمؿ ُمَّ
ًِ َأْم طَم

٠ٌَْمؾَم  ْتُٝمُؿ اًْم ًَّ َّ  ءُ آُمَّ ـَ آَُمٜمُقْا َُمَٕمُف َُمَتك َٟمٍْمُ  ءُ آَواًميَّ ِذي ؾُمقُل َواًمَّ َٓ  اهللَوُزًْمِزًُمقْا طَمتَّك َيُ٘مقَل اًمرَّ  َأ

 [214اًمٌ٘مرة: ﴾ ]ىَمِري٥ٌم  اهللإِنَّ َٟمٍْمَ 

 م-4.3.2112

 طمدث ذم اًمٕمراق سمٕمد ؾم٘مقط صدام وُم٤م ٟمراه ذم ًمٞمٌٞم٤م سمٕمد ؾم٘مقط اًم٘م ذاذم ُم ـ  ُم٤م

ؾمٌٌف آؾمتٌداد وًمٞمس احلري ٦م- ي ٠ميت اًمٓم٤مهمٞم ٦م ذم اٟمٌٕم٤مث اًمٕمّمٌٞم٤مت اعمذهٌٞم٦م واًمٕمِم٤مئري٦م 

قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب ومٞمًحؼ يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن ويٙمؿ إوم قاه ويٛم أل اًمً جقن سم ٤مٕطمرار سمحج ٦م 

احلٗم٤مظ قمغم وطمدة اًمقـمـ، ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ  تٗمل اًمِمٕمقر سم٤مًمقٓء ًمٚمقـمـ ُمـ ٟمٗمقس اًمٜم٤مس 

ي يِم د أضم زاء ومؾ حمٚمف اًمقٓء ًمٚمٕمِمػمة أو اًمٓم٤مئٗم٦م ويّمٌح اخلقف هق باعم ،ط( اًم ذ

اًمقـمـ إمم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وم٢مذا زال اًمٓم٤مهمٞم٦م واٟمزاح ؾمٞمػ اخلقف اعمً ٚمط وم قق رؤوس 

اًمٕم٤ٌمد ارشمد اًمٜم٤مس إمم وٓءات بُم٤م ىمٌؾ اًمدوًم ٦م( وفمٝم رت اًمرهمٌ ٦م ذم احلٙم ؿ اًم ذايت أو 

آؾمت٘م،ل يمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٕمٌػم قمـ هقي٦م بحت ٧م وـمٜمٞم ٦م( ؿم ٕمرت سم٤مًمتٝمدي د ٕن 

ٟمٗمقس اًمٜم٤مس بهقي ٦م وـمٜمٞم ٦م( حتتْم ـ اهلقي ٤مت إظم رى وٓ  اًمٓم٤مهمٞم٦م سمٌٓمِمف و يٜمؿِّ ذم

 م-7.3.2112شمتٕم٤مرض ُمٕمٝم٤م، آؾمتٌداد هق اًمذي يٛمزق إوـم٤من وًمٞم٧ًم احلري٦م 

  :قمٜمدُم٤م يّمٌح اًمٜم٤مس أطمرارًا يتقىمٗمقن قمـ اًم١ًمال اعم٘مٞم٧م اًم ذي يٙم رره اًمٕمٌٞم د

يرُم قا  ق اىمت٣م ذًمؽ أن قن وضمقهٝمؿ ؿمٓمر احلري٦م وًم وُم٤م اًمٌديؾ قمـ اًمٕمٌقدي٦م ؟! ويقًم

سم٠مٟمٗمًٝمؿ ذم سمحر ه٤مئ٩م ٓ ىمرار ًمف، أو يٗمٕمؾ ذًمؽ ىمقم ُمقؾمك قمٜم دُم٤م أص ٌحقا أطم رارًا ؟ 

 م-17.3.2112سمٕمد اًمثقرة -- يم٠مٟمٜمل أىمرأ اًم٘مرآن ٕول ُمرة ----

  آٓم وأطمزان -- دُمقع ودُم٤مء -- وم راق أطمٌ ٦م وًمققم ٦م واؿم تٞم٤مق-- هٙم ذا شمٙم قن

ختؼمٟم ٤م أن اىم ت،ع اًمٓمٖم ٤مة وـم رد  اعمٕم٤مرك اًمٗم٤مصٚم٦م ذم طمٞم٤مة إُمؿ -- اًمت ٤مريخ وؾم ٜمـ اهلل
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اًمٖمزاة واؾمؽمداد اًمٙمراُم٦م ٓ يٙمقن إٓ قمؼم ه ذا اًمٓمري ؼ -- ٓ أدري يمٞم ػ شمٖمٞم ٥م ه ذه 

اًمٌدهيٞم٦م قمـ اًمٌٕمض ومٞمٛمألون صٗمح٤مهتؿ ٟمدسم٤ًم وٟمقاطم ٤ًم -- ٓ يٗمرىم قن سم لم أو آطمتْم ٤مر 

 م-18.3.2112  وآٓم اًمقٓدة

 و ٞم٤موم٦م اهلل طمٞم٤مة ىمّمػمة ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمثقرة واًمٙمراُم ٦م يٚمٞمٝم ٤م ظمٚم قد ذم ﴿  َٓ َـّ َو ٌَ  ًَ حَتْ

ـَ ىُمتُِٚمقْا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ِذي ِ ْؿ ُيْرَزىُم قنَ َأُْمَقاشًم٤م سَمْؾ َأطْمَٞم٤م اهللِاًمَّ ، أم [169: آل قمٛم ران﴾ ]ء قِمٜمَد َرهبِّ

ـَ  ﴿طمٞم٤مة ـمقيٚم٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمريمقن واهلقان يٚمٞمٝم٤م ؾمخط وقمذاب ُمـ اهلل  َوَٓ شَمْريَمٜمُقْا إمَِم اًمَّ ِذي

ًَّ فمَ   م-18.3.2112هذا هق اخلٞم٤مر  [؟113﴾ ]هقد: ُٙمُؿ اًمٜم٤َّمرُ َٚمُٛمقْا وَمَتَٛم

  أدري ُم٤م اًمذي ظمٓمر سم٤ٌمل اإلُم٤مم اًمٞمقم ًمٞمدقمق سمٕمد اًمّم ،ة: اًمٚمٝم ؿ أسمٕم د قم ـ ٓ

طمٙم٤مُمٜم٤م سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء وهٞمط هلؿ سمٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م!! إن اًمٌٓم٤مٟم ٦م اًمت ل حت ٞمط سم٤محل ٤ميمؿ ًمٞمً ٧م 

ٟمدقمق اهلل أن هيٞمط ًمف اًمٌٓم٤مٟم ٦م طمدصم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم٤ًم يم٤مًمزٓزل واًمؼمايملم ٓ قم،ىم٦م ًمٚمح٤ميمؿ سمف طمتك 

اًمّم٤محل٦م! احل٤ميمؿ هق اعمًئقل إول قمـ اظمتٞم٤مر اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمتل حتٞمط سمف وشمٕمٞمٜمف قمغم ؿم ١مون 

احلٙمؿ، واًم٥ًٌم اًمقطمٞمد اًمذي جيٕمؾ إُم٦م ختت٤مر طم٤ميماًم ُم٤م هق ىمدرشمف قمغم حت٘مٞمؼ ُمّم ٤مًمح 

٦م اًمتل شمٕمٞمٜم ف إُم٦م وأهؿ ُمٙمّقٟم٤مت هذه اًم٘مدرة هق يمٗم٤مءة احل٤ميمؿ ذم اظمتٞم٤مر اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل

قمغم حت٘مٞمؼ ذًمؽ وم٢مذا اومت٘مد احل٤ميمؿ هذه اًمٙمٗم٤مءة اٟمتٗمك ؾم٥ٌم اظمتٞم ٤مره طم ٤ميماًم! إن احل ٤ميمؿ 

اًمذي حتٞمط سمف سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء هق واطمد ُمـ صم،صم ٦م: إُم ٤م إٟم ف رضم ؾ دء ًم ذًمؽ ه ق  ت ٤مر 

اًمًٞمئلم أو إٟمف رضمؾ ضمٞمد ًمٙمٜمف هم٤مومؾ سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع نٞمٞمز اًمًٞمئلم ُمـ اجلٞمديـ أو إٟم ف 

يٕمرف اًمًٞمئلم ًمٙمٜم ف ٓ يً تٓمٞمع إسمٕم ٤مدهؿ، وذم ه ذه احل ٤مٓت اًم ث،ث  وٕمٞمػ قم٤مضمز

اعمِمٙمٚم٦م ذم احل٤ميمؿ وًمٞمس ذم اًمٌٓم٤مٟم٦م وهل شمٕمٜمل أٟمف وٕمٞمػ أو دء وٓ جيقز أن ُيًت٠مُمـ 

 م-21.3.2112قمغم ُمّمػم اًمٌ،د واًمٕم٤ٌمد  
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 ذم جم ٤مل اإلؾم ٕم٤مف ذيم قرًا وإٟم٤مصم ٤مً  ذم ؾمقري٦م اًمٞمقم ُمئ٤مت إـمٌ ٤مء واًمٕم ٤مُمٚملم --

ٝمؿ أصٌحقا ذم اًمًجقن -- اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ ُم،طم٘مقن ُمتخٗمقن، يٕمٛمٚم قن ذم قمنمات ُمٜم

أصٕم٥م اًمٔمروف،  ٤مـمرون سمحٞم ٤مهتؿ إلٟم٘م ٤مذ أظم ريـ ُم ـ سم راصمـ ٟمٔم ٤مم ٓ يٜمتٛم ل إمم 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٜم٥ًم وٓ يٕمرف طمرُم٦م جلريح أو ـمٌٞم٥م -- ُمٜمٝمؿ ُم ـ اؾمتِم ٝمد وه ق ي ١مدي 

اًمٌٚمد شم٤مريم٤ًم قمٛمٚمف ودراؾمتف  واضمٌف اإلٟم٤ًمِن، ُمٜمٝمؿ ُمـ ضمرح، ُمٜمٝمؿ ُمـ اوٓمر إمم ُمٖم٤مدرة

وقم٤مئٚمتف، يٕمٛمٚمقن سمّمٛم٧م ٓ يرضمقن ضمزاء وٓ ؿمٙمقرا، ؾم ٜمٕمرومٝمؿ هم دًا ٕن أص ح٤مب 

إرواح اًمتل أٟم٘مذوه٤م واجلروح اًمتل داووه ٤م يٕمروم قهنؿ ضمٞم دًا، وؾمتّم ٌح ىمّمّم ٝمؿ 

 م22.3.2112- ٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم يمؾ أٟمح٤مء اًمٕم٤مووسمٓمقٓهتؿ ُمٜم٤مرة ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذم هذه اعمٝمٜم

 ٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب واًمّم٤ٌمي٤م -- ًمق وزقم٧م ؿمج٤مقمتٝمؿ قمغم أهؾ إرض عم٤م ذم دُمِمؼ صمٚم

 م-24.3.2112سم٘مل ومٞمٝم٤م ضم٤ٌمن واطمد 

  ُمـ أٟم٤م؟ ُم٤م اًمذي أريده ذم هذه احلٞم٤مة؟ ُم٤م إُمقر اعمٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم؟ يمٞم ػ أضم د

ٟمٗمز؟ يمٞمػ أطم٘مؼ ذايت؟ ُم٤م هل رهمٌ ٤ميت احل٘مٞم٘مٞم ٦م؟ ُم ٤م ه ل خم ٤موذم اًمٕمٛمٞم٘م ٦م؟ أؾم ئٚم٦م 

إلٟم٤ًمن ُم٤م و جيد إضم٤مسم٤مت قمٚمٞمٝم٤م، وص دق اإلٟمً ٤من ُم ع ذاشم ف ضمقهري٦م ٓ يٙمتٛمؾ ٟمْم٩م ا

يًٝمؾ يمثػمًا اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه إؾمئٚم٦م، ًمذًمؽ يِمٕمر يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب واًمِم ٤مسم٤مت اًم ذيـ 

اٟمخرـمقا ذم اًمثقرة أهنؿ ٟمْمجقا ويمؼموا ذم قم٤مم واطمد أيمثر مم ٤م ٟمْم جقا ويم ؼموا ذم يم ؾ 

ًمٞمف ُمـ شمْمحٞم٦م وصدق ووو قح اًمًٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م، ٕن اعمِم٤مريم٦م ذم اًمثقرة وُم٤م حتت٤مج إ

 م-27.3.2112--ًا ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه إؾمئٚم٦مذم إومٙم٤مر واعمِم٤مقمر ؾم٤مقمدهؿ يمثػم

 :ُمٔم٤مهرة ـمٞم٤مرة شمًتٛمر دىمٞم٘متلم وٟمّمػ ويِم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمٕمنمات  يتساءل البعض

ُمـ اًمٗمتٞم٤من واًمٗمتٞم٤مت، يمٞمػ يٛمٙمـ أن شم٤ًمهؿ ذم إؾم ٘م٤مط اًمٜمٔم ٤مم؟ ه ذه اعمٔم ٤مهرة شمِم ٌف 
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تل شمٙمِمػ اًمٕمٛمٚم٦م اعمزيٗم٦م: قمٜمدُم٤م شمٙمقن ًمديؽ آٓف إوراق اًمٜم٘مدي ٦م اًمٕمٛمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًم

اعمزيٗم٦م، يٙمٗمل أن شمؼمز ورىم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م واطمدة ًمتٙمِمػ زيػ أٓف -- ُمٝمٛم٦م هذه اعمٔم٤مهرة 

يمِمػ اًمزيػ وإفمٝم٤مر احل٘مٞم٘م٦م: ُمٔم٤مهرة ـمٞم٤مرة واطمدة شمٙمِمػ زيػ أن اًمٜمٔم ٤مم ىم قي ٓ 

٤م ٓ يٛمٙم ـ اًمتٖمٚم ٥م قمٚمٞم ف -- يٛمٙمـ حتديف -- شمٙمِمػ زيػ أن اخلقف ُمتجذر ذم ٟمٗمقؾم ٜم

شمٙمِمػ زيػ أٟمٜم٤م ظمٚم٘مٜم٤م ًمٜمٕمٞمش قمٌٞمدًا إمم إسمد -- شمٙمِمػ زي ػ أٟمٜم ٤م وًم دٟم٤م ظمرؾم ٤ًم، ٓ 

أومقاه ًمٜم٤م وٓ أصقات -- شمٙمِمػ زيػ أٟمٜم٤م ؿمٕم٥م قم٤مضمز ُمًٚمقب اإلرادة ُمٕم دوم احلٞمٚم ٦م 

ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة -- ُمٔم٤مهرة ـمٞم٤مرة واطمدة شمِمؼ صٛم٧م دُمِم ؼ ويم٠مهن ٤م ؿم ٝم٘م٦م احلٞم ٤مة 

ذا اًمزيػ -- ًمذًمؽ  ٤مف ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم يمؾ هذا اخلقف وجيٜمد أٓف ُم ـ ومتٙمِمػ يمؾ ه

ؿمٌٞمحتف ورضم٤مل أُمٜمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ًمٞمٛمٜمٕمقه٤م ُمـ اخلروج -- وُمع ذًمؽ خت رج ٕن اًمت قق 

إمم احلري٦م اًمذي زرقمف اهلل ذم ٟمٗمقس اًمٌنم هق ُمـ روح اهلل وُمـ ٟمقر اهلل، ٓ أطمد يًتٓمٞمع 

َّٓ سمِ ٠َموْمَقاِهِٝمْؿ َوَي ٠ْمسَمك  اهللقَر ُيِريُدوَن َأن ُيْٓمِٗم١ُموْا ُٟم ﴿إـمٗم٤مؤه  َأن ُي تِؿَّ ُٟم قَرُه َوًَم ْق يَم ِرَه اهللُ إ

  م-27.3.2112  [32﴾ ]اًمتقسم٦م: اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

  جي٥م أن يٙمقن طم٤مضًا ذم أذه٤مٟمٜم٤م وٟمحـ ٟمحٚمؾ ُم ٤م م دث ذم ؾم قري٦م -- ه ق أن

ًمؽ -- اًمِمٕم٥م اًمًقري  قض اًمٞمقم ُمٕمريم٦م وضمقده: يٙمقن أو ٓ يٙمقن -- واًمٜمٔم ٤مم يم ذ

 م-31.3.2112وُم٤م قمدا ذًمؽ جمرد شمٗم٤مصٞمؾ 

 :أن شمًتخدم ىمقة اعمٜمٓمؼ ومٞمتقىمػ اًمِمخص  هـاك ضريؼتان لتغقر السؾوك ادمذي

قمـ اإليذاء خمت٤مرًا ٕٟمف باىمتٜمع( سمذًمؽ، أو أن شمًتخدم ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة ومٞمتقىمػ اًمِمخص قمـ 

ًمث٤مٟمٞم٦م هل اعمجدي٦م اإليذاء ٕٟمف بأضمؼم( قمغم ذًمؽ، ُمـ اخلٓم٠م اًم٘مقل سم٠من اًمٓمري٘م٦م إومم أو ا

ذم يمؾ احل٤مٓت، ومٓمٌٞمٕم٦م اًمِمخص وـمٌٞمٕم ٦م إذى وـمٌٞمٕم ٦م اًمٔم رف اًم ذي م دث ومٞم ف 
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إذى، يمٚمٝم٤م قمقاُمؾ حتدد ـمري٘م٦م إي٘م٤مف إذى، ُمثً،، يٛمٙمـ أن شمًتخدم ـمري٘م٦م اإلىمٜم٤مع 

ن  حلٛمؾ اسمٜمؽ قمغم اًمٙمػ قمـ اًمتدظملم سمدًٓ ُمـ إضم٤ٌمره سم٤مًم٘مقة قمغم ذًم ؽ، ًمٙم ـ إذا يم 

دأ سم٤مهمتّم٤مب زوضمتؽ وم، يٛمٙمـ أن شم٘مػ ُمتٗمرضم٤ًم وشمٗمتح طم قارًا ُمٖمتّم٥م سم٤مب دارك وسم

ًُ ُٝمْؿ  َوضَمَحُدوا هِب٤َم َواؾْم َتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م﴿ُمٕمف حم٤موًٓ بإىمٜم٤مقمف( سم٤مًمٙمػ قمـ ذًمؽ، ي٘مقل شمٕم٤ممم  َأٟمُٗم

ا أي هٜم٤مك صٜمػ ُمـ اًمٌنم ٓ حتريمف اًم٘مٜم٤مقم ٤مت وإٟم ام حتريم ف  [14اًمٜمٛمؾ: ﴾ ]فُمْٚماًم َوقُمُٚمقا

رض، ه١مٓء باإلضم٤ٌمر( ٓ باإلىمٜم٤مع( هق اًمذي يقىم ػ أذاه ؿ ؿمٝمقة اًمٔمٚمؿ واًمٕمٚمق ذم إ

 م-31.3.2112

  سمد أن شمٖمٞم٥م اًمٞم٤مسم٦ًم قمـ قمٞمٜمٞمؽ ومؽمة ُمـ اًمزُمـ -- طمتك شمٙمتِمػ أرو٤ًم ضمديدة ٓ

-- يريدون اًمٕمٌقر إمم ؿم٤مـمط احلري٦م وه ؿ ُمت٠ميم دون ُم ـ يم ؾ رء -- دون أن يٛمخ روا 

حٛمد اهلل أٟمف ظمٚمؼ أٟم٤مؾم٤ًم قمغم هم ػم ه ذه قم٤ٌمسم٤ًم ويٕم٤ميِمقا شمقشمرًا ويٕم٤ميٜمقا ىمٚم٘م٤ًم وهمٛمقو٤ًم -- ٟم

اًمِم٤ميمٚم٦م -- هؿ ُمـ يٓمرىمقن اًمدروب اًمٕمذراء ويٙمتِمٗمقن إرايض اجلدي دة وي٠مظم ذون 

 م-31.3.2112أظمريـ إمم أُم٤ميمـ أرطم٥م و يدروا سمقضمقده٤م ُمـ ىمٌؾ 

  أظمرون بيريدون( ًمًقري٦م، واًمًقريقن بيريدون( هل٤م أيْم ٤ًم، و شمٙم ـ ؾم قري٦م

( اًمًقريقن أسمدًا وًمذًمؽ ىم٤مُم ٧م اًمث قرة ُم ـ أضم ؾ حتري ر بإرادة( ذم اعم٤ميض يمام بيريده٤م

وُم ٤م أـمقًم ف ُم ـ  ,اًمًقريلم، وم، يِمٖمٚمٜمٙمؿ احلدي٨م قم ام بيري ده( أظم رون ًمً قري٦م 

قمـ اًمقىمقف ذم وضمف ُمـ يٖمتّم٥م طمري٦م اًمًقريلم وإرادهت ؿ، وم ٢مذا حت ررت  ,طمدي٨م! 

 م-1.4.2112اإلرادة أصٌح٧م خمٓمٓم٤مت أظمريـ طمؼمًا قمغم ورق 

 ْ٘مٜمَ ٤م ًَمَ٘م ْد ظَمٚمَ ﴿سم٤مًمٙمراُم٦م يقًمد ُمع اإلٟم٤ًمن وٓ يٛمٙم ـ ٕطم د أن يٜمتزقم ف  اًمِمٕمقر

ـِ    ًَ ًَ  ٤مَن ذِم َأطْم ٟم ، يم  ؾ ُم  ٤م ذم إُم  ر أن اًمٓمٖم  ٤مة يً  تخدُمقن اًم٘مٝم  ر [4﴾ ]اًمت  لم: اإْلِ
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واإلره٤مب ًمٙم٧ٌم هذا اًمِمٕمقر ومٞمٜمجحقن ردطم٤ًم ُمـ اًمزُمـ إمم أن يّمٌح إو اًمٜم٤مضمؿ قمـ 

ُم٦م أو احلٞم٤مة، قمٜمده٤م يٜمٓمٚمؼ اًمِمٕمقر سم٤مًمٙمراُم ٦م دوس اًمٙمراُم٦م أيمؼم ُمـ احلرص قمغم اًمً،

ُمـ قم٘م٤مًمف يم٤مًمٜم٤مسمض اعمْمٖمقط ضم٤مروم٤ًم ذم ـمري٘م ف يم ؾ فم ٤مو وُمتٙم ؼم -- ٓ ىم قة ذم إرض 

شمًتٓمٞمع أن ختْمع اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م شمّمٌح يمراُمتف أهمغم ُمـ ؾم،ُمتف سمؾ أهمغم ُم ـ طمٞم٤مشم ف -- 

أرى ذم إوم ؼ إٓ ذم ؾمقري٦م اًمٞمقم ُمئ٤مت إًمقف ُمـ هذا اإلٟم٤ًمن وه ؿ ذم ازدي ٤مد -- ٓ 

 م-2.4.2112 اٟمتّم٤مراً 

  يرومْمقن طم٤ميماًم بي٠ميت( قمغم اًمدسم٤مسم٦م إُمريٙمٞم٦م، وي٘مٌٚمقن طم ٤ميماًم بيٌ٘م ك( سم٤مًمدسم٤مسم ٦م

 اًمروؾم  ٞم٦م -- أٓ ي  درون أن ُم  قىمٗمٝمؿ اعمتٜم  ٤مىمض ه  ذا يٕمٓم  ل باًمذريٕم  ٦م( ًمٚمدسم٤مسم  ٦م إومم

 م-3.4.2112ومًٌقن أهنؿ بوـمٜمٞمقن( مًٜمقن صٜمٕم٤ًم  وباًمنمقمٞم٦م( ًمٚمدسم٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م!؟

  احلٞم٤مة سمًٞمٓم٦م سم٘مدر ُم٤م ٟمٙم قن ص ٤مدىملم -- ٟمٙم ذب ومٜمٕمّ٘م ده٤م قم غم أٟمٗمً ٜم٤م وقم غم

 م-4.4.2112أظمريـ 

 ع سم٤مًمٜم٤مررااًمِم٤ٌمب اًمذيـ ي٘مٓمٕمقن اًمِمق: 

ن واًم٘م رى رضم ٤مًٓ وٟمً ٤مًء اؿمتٕمٚم٧م ىمٚمقهبؿ وهؿ يرون اًمٜمٔم٤مم مرق إظمقاهنؿ ذم اعمد 

دُمِمؼ ًمٞمٕمٚمؿ اًمٓم٤مهمٞم٦م أن ذم -- ومًٙمٌقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هلٞم٥م ىمٚمقهبؿ اًمٓم٤مهرة ذم ؿمقارع وأـمٗم٤مًٓ 

دُمِمؼ ىمٚمقسم٤ًم شمت٠مو وشمٖمْم٥م وشمِمتٕمؾ -- ُم٤م أص ٖمر ٟم ٤مريمؿ وأظم ػ هلٞمٌٝم ٤م -- وُم ٤م أقمٔم ؿ 

 م-5.4.2112 ؟!ُمٕمٜم٤مه٤م وأضمؾ أصمره٤م

  ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٕمرف اًمٜم٤مس قمٜم٤م أىمؾ سمٙمثػم مم٤م ٟمٕمرومف قمـ أٟمٗمًٜم٤م، ومٝمؿ ٓ ي رون

ٜمدُم٤م يّمٞمٌٜم٤م اًمُٕمج٥م ومٜمٖم ؽم إٓ اجل٤مٟم٥م اًمٔم٤مهر اعميضء ويٛمدطمقٟمٜم٤م قمغم أؾم٤مؾمف -- اًمٗمتٜم٦م قم

 م-6.4.2112سمٛمدح ًمٚمٜم٤مس ًمٜم٤م -- ُمٙمّذسملم ُمٕمرومتٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م وُمّمّدىملم ضمٝمٚمٝمؿ سمٜم٤م 
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  سمٚمٖمٜمل أن قم٤معم٤ًم ًمف يمٚمٛمتف ذم دُمِمؼ ـُمٚم٥م ُمٜمف أن ي٘مػ ُمقاىمػ أىمقى و د اًمٜمٔم ٤مم

-- أضم٤مب سمٍماطم٦م سمام ُمٕمٜم٤مه: أٟم٤م ٓ أقمرف إمم أيـ شمًػم اًمٌٚمد وٓ يٛمٙمـ أن أدومع هب٤م سم٤مدم٤مه 

جٝمقل(!! ؾمٞمدي اًمٗم٤موؾ: باعمٕمٚمقم( ىمّمػ ُمدن قمغم رؤوس ىم٤مـمٜمٞمٝم ٤م، واهمتّم ٤مب باعم

سمٜم٤مت ىم٤مسات، وذسمح أـمٗم٤مل أُم٤مم أُمٝم٤مهتؿ، وإطمراق اًمِمٞمقخ وهؿ أطمٞم٤مء، وطمّم٤مر ُمدن 

ٌنم ًمٞمٛمقشم قا ضمققم ٤ًم وقمٓمِم ٤ًم وٟم٘مّم ٤ًم ذم اًم دواء،  وىمرى شمْمؿ ُمئ ٤مت إًم قف ُم ـ اًم 

ذم أىمٌٞم٦م اًمًجقن، ؾم ٞمدي وقمنمات إًمقف ُمـ ظمػمة اًمِم٤ٌمب يتٚم٘مقن صٜمقف اًمٕمذاب 

اًمٗم٤موؾ: قمٚمٛمتٜم٤م ذم ظمٓمٌؽ ودروؾمؽ أن اًمتقيمؾ يٕمٜم ل إظم ذ سم٤مٕؾم ٤ٌمب وأن يّم ٜمع 

اإلٟم٤ًمن ُمًت٘مٌٚمف سمٞمده ُمتٙمً، قمغم اهلل ٓ أن ي رى سم ٤مًمقاىمع إًم ٞمؿ ظمقوم ٤ًم ُم ـ ُمً ت٘مٌؾ 

جمٝمقل يّمٜمٕمف ًمف أظمرون، ؾمٞمدي اًمٗم٤موؾ: ىم د ٓ شمٙم قن اًمًٞم٤مؾم ٦م ُم ـ اظمتّم٤مص ؽ 

سمؽ وُمريديؽ وهؿ سمٕمنمات إًمقف وومٞمٝمؿ ُم ـ مٛم ؾ أقم غم وًمٙمـ أٓ يقضمد ُمـ ـم،

اًمِمٝم٤مدات ُمـ يرؾمؿ ًمٜم٤م بُمٕمٚمقُم٤ًم ُم٤م( همػم هذا باعمٕمٚمقم( اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف بُمٕمٚمقُم٤ًم( شمدقمق 

اًمٜم  ٤مس إمم شم٠ميٞم  ده واعمٓم٤مًمٌ  ٦م سم  ف ومت  ؼمأ ذُمت  ؽ أُم  ٤مم اهلل -- ويم  ؿ ُم  ـ قم  ٤مو أطمٞم  ٤م أُم  ٦م؟ 

 م-7.4.2112

 مٌٓم ف -- ٓ  ء-- ٓ رء  ٞمٗمف -- ٓ ر سم٤مهلل ُم٤م أىمقى اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م ي٘مقى إيامٟمف

 م-7.4.2112رء يرسمٙمف -- هدوء ُمٝمٞم٥م -- يم٤مًمقاىمػ ذم قملم اإلقمّم٤مر 

  ي٤م ُمـ ضمٝمٚم٧م ُمٕمٜمك احلٞم٤مة -- يّمٕم٥م قمٚمٞمؽ أن شمٗمٝمؿ عم٤مذا يتٔم٤مهر اًمث٤مئرون حت ٧م

اًمرص٤مص -- هؿ ٓ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ قمِم٘م٤ًم سم٤معمقت وإٟمام قمِم٘م٤ًم سم٤محلٞم ٤مة -- طمٞم ٤مة إطم رار ٓ 

ٌٞمد -- احلٞم٤مة سمٛمٕمٜم٤مه٤م اإلٟمً ٤مِن اًم٘م ٤مئؿ قم غم احلري ٦م واًمٙمراُم ٦م وًم ٞمس سمٛمٕمٜم٤مه ٤م طمٞم٤مة اًمٕم

نمة آٓف  احلٞمقاِن اًم٘م٤مئؿ قمغم إيمؾ واًمتٜم٤مؾمؾ -- إن ؿمٕم٤ًٌم سمٚمغ قمِم٘مف ًمٚمحٞم٤مة أيمثر ُمـ قم
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ؿمٝمٞمد -- ٓ يٛمٙمـ أن يٜمتٍم قمٚمٞمف قمِم٤مق اعمقت -- ؾمقاء ؾم٤مىمقا اعمقت إمم أظم ريـ قم غم 

 م-9.4.2112دة ىم٤مشمٚم٦م شمًٛمل قمٞمش اخل٤مٟمٕملم بطمٞم٤مة( فمٝمر دسم٤مسم٦م -- أو قمغم فمٝمر سم،

  ُم٤م أطمغم احلري٦م -- شمٕمٞمِمٝم٤م ذم ؾمٚمقيمؽ، وُمقاىمٗمؽ، وأومٙم٤مرك، ويمٚمامشمؽ -- احلري٦م

ُمـ ؿمٝمقة دمٕمٚمؽ قمٌدًا هل٤م -- واحلري٦م ُمـ ظمقف جيٕمٚمؽ قمٌدًا ًمٚمٓم٤مهمقت -- طمري ٦م دمٕم ؾ 

ًمٕمٌقدي ٦م ؾم٤مقم٤مت قمٛمرك ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمٕمٜمك واًمتحدي واًمٕمٛمؼ واًمتج دد -- ُم٘م٤مسم ؾ ؾم ٤مقم٤مت ا

 م-11.4.2112اعمٛمٚم٦م اعمتِم٤مهب٦م اًمًٓمحٞم٦م -- أهي٤م اًمٕمٌٞمد: أُم٤م نّٚمقن!؟ 

  ىم٤مًمقا ًمٜم٤م اخلروج قمغم اًمٔم٤مو ٓ جي قز بذقم ٤ًم( ٕٟم ف ي ١مدي إمم باًمٗمتٜم ٦م وؾم ٗمؽ

اًمدُم٤مء( -- ُمٕمٓملم اًمٔم٤مو اإلؿم٤مرة اخلياء ًمٞمٗمٕمؾ ُم٤م مٚم ق ًم ف ـم٤معم ٤م هٜم ٤مك ومت قى حت رم 

٤مس وأُمقاهلؿ وأقمراو ٝمؿ، وم تامدى ذم فمٚمٛم ف وىمت ؾ اخلروج قمٚمٞمف ُمٝمام أوهمؾ ذم دُم٤مء اًمٜم

إطمرار وأًم٘مك سمٛمـ شمٌ٘مك ُمٜمٝمؿ إمم اعمٜم ٤مذم واًمً جقن طمت ك ختٚم ق ًم ف اًمً ٤مطم٦م ومٞمٜمٝم ٥م 

ٕمنمات اًمً ٜملم -- و يٕم د  ظمػمات إُم٦م يمام يِم٤مء دون طمًٞم٥م أو رىمٞم٥م وهٙمذا ومٕمؾ ًم 

ُم ـ اًمٗمتٜم ٦م  اًمٜم٤مس متٛمٚمقن وـمٗمح هبؿ اًمٙمٞمؾ ورأوا أن اًمًٙمقت قمغم اًمٔم٤مو و مؿ إُم٦م

سمؾ أوىمٕمٝم٤م ذم ومتٜم٦م أقمٔمؿ هل اؾمتٕم٤ٌمد اًمٜم٤مس وؾمٚم٥م طم٘م قىمٝمؿ وإومً ٤مد أظم،ىمٝم ؿ طمت ك 

أصٌح٧م سم،دٟم٤م ُمـ أيمثر دول اًمٕم٤مو اؾم تٌدادًا وومً ٤مدًا وضمٝم ً، ووم٘م رًا وختٚمٗم ٤ًم، ومخ رج 

اًمٜم٤مس ٓ ًمٞمٓم٤مًمٌقا سمخٚمع اًمٔم٤مو سمؾ ًمٞمٓم٤مًمٌقه سم٤مإلص،ح واإلٟمّم٤مف وإقمٓم ٤مئٝمؿ طم٘م قىمٝمؿ 

ًمٕميص اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م واًمرص ٤مص واًم٘مت ؾ واًمتٜمٙمٞم ؾ -- ومٚم ام ـم ٤مًمٌقا اعمنموقم٦م، ومقاضمٝمٝمؿ سم٤م

سمخٚمٕمف ٕٟمف أوهمؾ ذم دُم٤مئٝمؿ وأقمراوٝمؿ، ىمّمٗمٝمؿ سم٤مًمّمقاريخ واًمدسم٤مسم٤مت واًمٓم٤مئرات -- 

ومرومع أصح٤مب وم٘مف باخلقف ُمـ اًمٗمتٜم٦م( أصقاهتؿ ىم٤مئٚملم أو ٟم٘م ؾ ًمٙم ؿ إن اخل روج قم غم 

حٞم٦م اًمٕمزٓء اًمتل نزىمٝم٤م أٟمٞم٤مب اًمٔم٤مو ي١مدي إمم اًمٗمتٜم٦م وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء !؟ يٚمقُمقن حلؿ اًمْم
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اًمٔم٤مو وخم٤مًمٌف، وٓ يٚمقُمقن ومتقاهؿ اخل٤مـمئ ٦م اًمت ل ًمقٓه ٤م عم ٤م ـمٖم ٤م اًمٔم ٤مو وشمٙم ؼم وعم ٤م 

 م-11.4.2112أصٌح٧م ًمف خم٤مًم٥م وأٟمٞم٤مب 

 اخلْم قع ًمٚمٛمً تٕمٛمر اًم ذي  قمٚمؿ اعمًتٕمٛمر أن ًمديٜم٤م ومٝم اًم ُمِم ّقه٤ًم ًمٚم ديـ م ّرم

٤مدر باإلٟمً ٤من(، ومٖم ٤مدر أرو ٜم٤م رض( وينمقمـ اخلْمقع ًمٚمٛمًتٌد اًمذي يّميّم٤مدر بإ

ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٞمٝم٤م يد اعمًتٌد ًمٞمّمٜمع سمٚمدًا ٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م إلرادة اإلٟم٤ًمن ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن وطمري ٦م 

اإلٟم٤ًمن، سمٚمدًا يْمٕمف اعمًتٌد ذم ومٚمؽ ُمّم٤مًمح أظمريـ دون أي ُم٘م٤موُم٦م ُمـ اًمِم ٕم٥م ٕن 

إمم أن اًمِمٕم٥م ُم٘مٞمد اًمٞمد ُمٙمٛمقم اًمٗمؿ ممٜمقع ُمـ اًمتٕمٌػم قم ـ إرادشم ف، فم ؾ إُم ر هٙم ذا 

ضم٤مءت اًمثقرة وقم٤مد اًمٜم٤مس سمٗمٓمرهتؿ إمم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمديـ، قم ٤مدوا إمم اًم ديـ اًم ذي 

يرومض اًمٔمٚمؿ ُمـ أي ضمٝم٦م ضم٤مء داظمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أم ظم٤مرضمٞم ٦م وجيٕم ؾ اًمث قرة قمٚمٞم ف واضمٌ ٤ًم 

ذقمٞم٤ًم ُمٕمؼميـ قمـ ذًمؽ سمِمٕم٤مرات ومٓمري٦م سمًٞمٓم٦م ُمثؾ بهل ي٤م هلل هل ي٤م هلل ُم ٤م سمٜمريم ع إٓ 

       م ٓ م٤مرسمقن اًمٜمٔم٤مم وم٘م ط وإٟم ام م ٤مرسمقن ُمٜمٔمقُم ٦م قم٤معمٞم ٦م يت قزع هلل(- إن اًمًقريلم اًمٞمق

ومٞمٝم٤م اعمًتٌد واعمًتٕمٛمر إدوار ُمـ أضمؾ ُمّم ٤مدرة إرادة اًمِم ٕم٥م، هل ذا اًمً ٥ٌم ـم٤مًم ٧م 

ٜمٍم قمٔم ٞماًم سم ٢مذن اهلل  ٥ًٌم أيْم ٤ًم ؾم ٞمٙمقن اًم  اعمٕمريم٦م وقمٔمٛم٧م اًمتْمحٞم٤مت، وهلذا اًم 

13.4.2112 

 طمٞم ٨م ٓ متً ٥م -- اًمّم دق رزق،  وُمـ يت ؼ اهلل جيٕم ؾ خمرضم ٤ًم ويرزىم ف ُم ـ

٦م سمٜمٍم اهلل رزق،  واًمِمج٤مقم٦م رزق، واًمٕمزيٛم٦م رزق، واًمّمؼم رزق، واًمث٤ٌمت رزق، واًمث٘م

 م-14.4.2112واًمتٗم٤مؤل ذم أصٕم٥م اًمٔمروف رزق أيْم٤ًم 

 «ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: وُم٤م وم٤مئدة اإلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م؟ قمٜمدُم٤م شمٜمٙمر شوم٢من و يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف --

٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن أو سم٤مًمٞمد قمٜمدُم٤م شمًٛمح ًم ؽ اًمٔم روف -- قم غم اعمٜمٙمر سم٘مٚمٌؽ ىمد شمٜمت٘مؾ إمم اإلٟمٙم

 م-15.4.2112إىمؾ ًمـ هت٤مضمؿ ُمـ يٜمٙمرون اعمٜمٙمر وشمٕمٞم٘مٝمؿ 
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  إن ُمٜمٓمؼ ُمـ يْمحل سم٠موٓده ومٞم٘متٚمٝمؿ ظمقوم٤ًم ُمـ أٓ يرزىمف اهلل ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مدرة

قمغم حتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م إـمٕم٤مُمٝمؿ، يِمٌف ن٤مُم٤ًم ُمٜمٓمؼ ُمـ يْم حل سمحريت ف ويمراُمت ف وم ػمى 

ؾ ظمقوم٤ًم ُمـ باعمجٝمقل(، أي ظمقوم٤ًم ُمـ أٓ يرزىم ف اهلل ذم اعمً ت٘مٌؾ اًم٘م درة قم غم سمقاىمع ذًمٞم

َٓ ﴿ٕمٜمك وأٟم٤م أؾمٛمع ىمقًم ف شمٕم ٤ممم حتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اًمٕمٞمش احلر اًمٙمريؿ -- أدريم٧م هذا اعم  َو

 َٓ ٤ميُمؿَديُمْؿ ظَمِْمَٞم٦َم إُِْمَ، شَمْ٘مُتُٚمقْا َأْو ـُ َٟمْرُزىُمُٝمْؿ َوإِيَّ ْح  م-18.4.2112 [31﴾ ]اإلهاء: ٍق ٟمَّ

  ُمـ اًمِمٕم٥م وذم اًمث قرة اًمٌٚمِم ٗمٞم٦م 1سمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اعمِم٤مريملم ذم اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م %

% ذم 18ٛمٍمي٦م  % وذم اًمثقرة اًم 15% وذم اًمثقرة اًمتقٟمًٞم٦م 11% وذم اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م 7

% مم٤م جيٕم ؾ اًمث قرة اًمً قري٦م ُم ـ أيم ؼم 21طملم وصٚم٧م ذم اًمثقرة اًمٞمٛمٜمٞم٦م واًمًقري٦م إمم 

٨م ٟم٦ًٌم اعمِم٤مريم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م- ُمـ اًمٓمٌٞمٕم ل أن ٓ شمِم ٤مرك اًمثقرات ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م ُمـ طمٞم

ة واىمتح٤مم اعمخ٤مـمر -- وم٤مًم٘مٚم٦م دائاًم هل اًمتل نٚمؽ اًم٘مدرة قمغم اعمٖم٤مُمررات إٓ إىمٚمٞم٦مذم اًمثق

-- اًم٘مٚم ٦م قض احلروب وآٟم٘م،سم٤مت واًمثقرات-- اًم٘مٚم٦م دائاًم هل اًمتل ختوُمقاضمٝم٦م اعمقت

-- أُم ٤م قم٤مُم ٦م ًمٙمؼمى ذم شم٤مريخ اًمِم ٕمقباًمتحقٓت ادائاًم هل اًمتل شمّمٜمع آٟمتّم٤مرات و

-- وًمق يم٤مٟم٧م أهمٚمٌٞم٦م اًمً قريلم عمٜمتٍم-- هذا ىم٤مٟمقن شم٤مر ل وـمٌٞمٕملاًمٜم٤مس ومٝمل شمٚمتحؼ سم٤م

 م-18.4.2112نٚمؽ ؿمج٤مقم٦م إىمٚمٞم٦م اًمتل خترج عم٤م اطمتجٜم٤م إمم اًمثقرة أصً،!! 

  ٓ قمٜمدُم٤م ختقض دوًم٦م ُم٤م ُمٕمريم٦م اؾمتٕم٤مدة أروٝم٤م اعمحتٚم ٦م، وم ٢من ضيٌ ٦م اعمٕمريم ٦م

٤م اعم٘م٤مشمٚمقن وم٘مط سمؾ يدومٕمٝم٤م اعمجتٛمع يمٚمف، ومتتٕمٓمؾ إقمامل وشم٘مؾ إرزاق وىمد ي٘مػ يدومٕمٝم

اًمٜم٤مس ـمقاسمػم ذم اٟمتٔم ٤مر اًمٓمٕم ٤مم، يٗمٕم ؾ اًمٜم ٤مس ذًم ؽ وه ؿ ص ٤مسمرون حمتً ٌقن، سم ؾ 

ُمنورون راوقن، ُمٝمام ـم٤مًم٧م اعمٕمريم٦م ويمؼمت اعمٕم٤مٟم٤مة، ٕهنؿ ي دومٕمقن صمٛم ـ اؾم تٕم٤مدة 

اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل: أوىمٗمقا اعمٕمريم٦م وًمتٌ٘م ك أروٝمؿ اًمتل هل رُمز يمراُمتٝمؿ، وًمق ظمرج ُمـ 
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أروٜم٤م حمتٚم٦م وم٠مقمامًمٜم٤م شمٕمٓمٚم٧م وأرزاىمٜم٤م ىمّٚم٧م ومًٞمٙمقن يم،ُم ف خت ٤مذًٓ سم ؾ ظمٞم٤مٟم ٦م -- ه ذه 

احل٤مل قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمٕمريم٦م ٓؾمتٕم٤مدة إرض اًمتل هل رُمز اًمٙمراُم٦م ومٙمٞمػ قمٜمدُم٤م شمٙمقن 

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمْؿ سمِ ﴿ٓؾمتٕم٤مدة اًمٙمراُم٦م ذاهت٤م ُمـ ىمٌْم٦م اعمًتٌديـ؟  ـَ اًْم َوًَمٜمَ  ُمِّ
ٍ
ء َخقِف َواجْلُ قِع  ٌَمْ

ـَ  ٤مسمِِري ِ اًمّمَّ ـَ إََُمَقاِل َوإٟمُٗمِس َواًمثََّٛمَراِت َوسَمنمِّ  [155]اًمٌ٘مرة:  ﴾َوَٟمْ٘مٍص ُمِّ

٠ٌَْمؾَم ﴿ ًَّ ْتُٝمُؿ اًْم ٌْٚمُِٙمؿ ُمَّ ـَ ظَمَٚمْقْا ُِمـ ىَم ِذي َثُؾ اًمَّ ٌُْتْؿ َأن شَمْدظُمُٚمقْا اجْلَٜم٦ََّم َوعم٤ََّم َي٠ْمشمُِٙمؿ ُمَّ
ًِ  ءُ آَأْم طَم

 َّ ـَ آَُمٜمُقْا َُمَٕمُف َُمَتك ٟمَ  آءُ َواًميَّ ِذي ؾُمقُل َواًمَّ َٓ  اهللٍْمُ  َوُزًْمِزًُمقْا طَمتَّك َيُ٘مقَل اًمرَّ  اهللٍْمَ   إِنَّ َٟم َأ

 م-18.4.2112 [ 214﴾ ]اًمٌ٘مرة: ىَمِري٥ٌم 

  أطمد اعمتخ٤مذًملم اعمِمٙمٙملم اعمثٌٓم لم ىم ٤مل زم بسم ام يِم ٌف اًمِم امشم٦م(: ًم٘م د أظمٓم ٠مشمؿ

ٝمرًا -- وو شمٜمتٍم صمقرشمٙمؿ! ىمٚم٧م ًمف: ومٕمً، -- أيمؼم ظمٓم٠م ارشمٙمٌٜم ٤مه اًمت٘مدير -- أرسمٕم٦م قمنمة ؿم

 م-21.4.2112-- أٟمٜم٤م و ٟم٘مدر -- طمجؿ خت٤مذًمٙمؿ 

 اًم  ذي ٟمٜم  ٤مدي سم٢مؾم  ٘م٤مـمف وه  ق اعمٜمٔمقُم  ٦م اًمًٞم٤مؾم  ٞم٦م اًمٕمً  ٙمري٦م هٜم  ٤مك باًمٜمٔم  ٤مم )

آؾمتٌدادي٦م اجل٤مصمٛم٦م ومقق صدورٟم٤م، وهٜم٤مك باًمٜمٔم ٤مم( اًم ذي أوضم د ه ذا اًمٜمٔم ٤مم وه ل 

واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽمسمقي٦م اًمتل شمؼمر اًمًٙمقت قمغم اًمٔمٚمؿ واخلٜم قع ًمٚمٔم ٤معملم،  اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م

إذا أؾم٘مٓمٜم٤م اًمٜمٔم٤مم إول وو ٟمً٘مط اًمٜمٔم٤مم اًمث٤مِن وم٢من آؾمتٌداد ؾمٞمٕمقد ًمٞم تحٙمؿ سمرىم٤مسمٜم ٤م 

وًمق ًمٌس ًمٌقؾم٤ًم ضمديدًا اؾم ٛمف باًمديٛم٘مراـمٞم ٦م( -- اًمث قار ُم٤مو قن سم ٢مذن اهلل ذم إؾم ٘م٤مط 

ء واًمٙمت ٤مب واعمٗمٙم ريـ واعمث٘مٗم لم ذم اًمٕم٘م د اًم٘م ٤مدم اًمٜمٔم٤مم إول، وشمٌ٘مك أوًمقي٦م اًمٕمٚم ام

إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم اًمث٤مِن وٟمًػ يمؾ ومٙمر جيٕمؾ إُم٦م شمرسم٦م ظمّم٦ٌم ًم،ؾمتٌداد وٟمنم صم٘م٤موم٦م قمٛمر 

سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمذي يمت٥م إًمٞمف ضمراح سمـ قمٌد اهلل وازم ظمراؾم٤من بؾم،م قمٚمٞمؽ، أُم٤م سمٕم د، 

قط واًمًٞمػ، وم ٢من رأى وم٢من أهؾ ظمراؾم٤من ىمد ؾم٤مءت رقمٞمتٝمؿ، وإٟمف ٓ يّمٚمحٝمؿ إٓ اًمً
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أُمػم اعم١مُمٜملم أن ي٠مذن زم ذم ذًمؽ ومٕمٚم٧ُم( ومرد قمٚمٞمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزي ز بأُم ٤م سمٕم د، وم٘م د 

سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ، شمذيمر ومٞمف أن أهؾ ظمراؾم ٤من ىم د ؾم ٤مءت رقمٞم تٝمؿ، وإٟم ف ٓ يّم ٚمحٝمؿ إٓ 

اًمًٞمػ واًمًقط، وشم٠ًمًمٜمل أن آذن ًم ؽ، وم٘م د يم ذسم٧م، سم ؾ يّم ٚمحٝمؿ اًمٕم دل واحل ؼ، 

 م-24.4.2112 )،موم٤مسمًط ذًمؽ ومٞمٝمؿ، واًمً

  صمقاب ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ُمٝمام يم٤من قمٔمٞماًم يٙمٗمل ًمتٕمقيض دُمٕم٦م أم أو آه ٦م ـمٗم ؾ أو ٓ

سظم٦م ُمٕمذب -- وٓ قم٘م٤مب ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ُمٝمام يم٤من قمٔمٞماًم يٙمٗمل عمٕم٤مىم٦ٌم ه١مٓء اًمٔم ٤معملم 

اعمجرُملم -- وًمقٓ إيامٟمٜم٤م سم٠من احلٞم٤مة ًمٞم٧ًم ُمنطمٞم٦م شمًدل أؾم ت٤مره٤م سم ٤معمقت، سم ؾ هٜم ٤مك 

- ويقم آظمر -- وضمٜم٦م وٟم٤مر -- عم٤م يم٤مٟم٧م ه ذه اًمث قرة اًمت ل ىمٝم رت اعمً تحٞمؾ رب قم٤مدل -

وصٜمٕم٧م اعمٕمجزة وأذهٚم٧م اًمٕم٤مو -- وٕٟمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ هذا اإليامن ٟمقاضمف قمداء يمؾ ُم ـ يري د 

اإلٟم٤ًمن قمٌدًا ًمٚمٓم٤مهمقت وًمٞمس قمٌدًا هلل ذم هذا اًمٕم٤مو -- وؾمٜمٔمؾ ٟمقاضمف هذا اًمٕم داء سمٕم د 

ٜم٤م سمٗمْمؾ هذا اإليامن ؾمٜمٜمتٍم قمغم اًمٜمٔم٤مم وقم غم ىم قى ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم -- اعمٝمؿ أن ٟمتذيمر أٟم

َّٓ  اهللُسم٠َِموْمَقاِهِٝمْؿ َوَي٠ْمسَمك  اهللُيِريُدوَن َأن ُيْٓمِٗم١ُموْا ُٟمقَر ﴿اًمٓم٤مهمقت اًمتل شمدقمٛمف  َأن ُيتِؿَّ ُٟمقَرُه  إِ

 م-25.4.2112 [32﴾ ]اًمتقسم٦م: َوًَمْق يَمِرَه اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

 ﴿ ِ٤مُهُؿ اعمَْمئِ إ ـَ شَمَقومَّ ِذي َتْْم َٕمِٗملَم نَّ اًمَّ ًْ ِٝمْؿ ىَم٤مًُمقْا ومِٞمَؿ يُمٜمُتْؿ ىَم٤مًُمقْا يُمٜم٤َّم ُُم
ًِ َٙم٦ُم فَم٤معمِِل َأْٟمُٗم

ـْ َأْرُض  َواؾِم َٕم٦ًم وَمُتَٝم ٤مضِمُروْا ومِٞمَٝم ٤م وَم٠ُمْوًَم  ِئَؽ َُم ٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝم ٜمَُّؿ  اهللذِم إَْرِض ىَم٤مًْمَقْا َأَوْ شَمُٙم 

طم رام ذم ديٜمٜم ٤م -- اًمْم ٕمػ اًمرو٤م سم٠من شمٕمٞمش و ٕمٞمٗم٤ًم [، 97اًمٜم٤ًمء: ﴾ ]ْت َُمِّمػًماءَ آَوؾَم 

ضمذام قمٚمٞمؽ أن شمٗمر ُمٜمف ذم أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م -- اًمْمٕمػ ذٟم٥م يٕم٤مىم٥م اهلل ُمرشمٙمٌف سم٤مًمٜم ٤مر 

-- ُمٝمٛم٦م اعمًٚمؿ أن ي٘مقد احلٞم٤مة -- وٓ ُمٙم٤من ظمٚمػ دوم٦م اًم٘مٞم٤مدة إٓ ًمألىمقي٤مء -- ىمقة اًم٘مٚم ٥م 

هل٤م اعمٕمٜمقي ٦م واًمٕم٘مؾ -- ىمقة اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس اعمًتٛمدة ُمـ اًمث٘م٦م سم ٤مهلل -- اًم٘م قة سمجٛمٞم ع أؿم ٙم٤م

 م-28.4.2112واعم٤مدي٦م سم، اؾمتثٜم٤مء 
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  ؿمج٤مقمتٙمؿ ي٤م ؿم٤ٌمب اًمثقرة وؿم٤مسم٤مهت٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٓم٤مهمقت -- ؾم تٜمت٘مؾ طم تاًم إمم

دوائر أظمرى -- يم٤مًمِمج٤مقم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ُم٤م ورصمٜم٤مه قمؼم اًم٘مرون ُمـ أومٙم ٤مر سم٤مًمٞم ٦م وقم ٤مدات 

رسمقا ُم ـ وشم٘م٤مًمٞمد ًم٧ًٌم ًمٌقس اًمديـ وهل ًمٞم٧ًم ُمـ اًمديـ ذم رء -- ًم ذًمؽ ٓ شمً تٖم

صٛم٧م ؾمدٟم٦م هذه إومٙم٤مر واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞم د وُم ـ طمٞم ٤مدهؿ دم ٤مه اًمث قرة -- ومٝم ؿ ٓ 

 م-31.4.2112 ٤مومقن ُمـ باًمٜمٔم٤مم( وم٘مط -- سمؾ  ٤مومقن ُمٜمٙمؿ أيْم٤ًم! 

 , هل صمقرة ظمٌز وًمٞم٧ًم صمقرة يمراُم٦م يمام شمدقمقن!! 

  صدي٘مل؟ عم٤مذا ي٤م  - 

  ة؟أٓ شمرى أن ُمٕمٔمؿ اعمٔم٤مهرات خترج ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمٗم٘مػم  -

أًمٞمس ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أن شمٕمٞمش ذم ُمٜمزل همػم ُمتداقمل اجل دران --   _

وأن ٓ نتٚمط طم٤مرشمؽ سم٤محلٗمر -- وأن حتٔمك سمٕمٛمؾ ٓئؼ ي ١مُّمـ ًم ؽ دظم ً، يم٤مومٞم ٤ًم؟ أًم ٞمس 

احلرُم٤من ُمـ هذه إؾم٤مؾمٞم٤مت ه ق اٟمتٝم ٤مك ًمٚمٙمراُم ٦م اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م؟ ومٚم امذا شمً تٖمرب يمث رة 

 م-1.5.2112شمٕمرو٤ًم ًمٚمحرُم٤من؟ اعمٔم٤مهرات ذم اعمٜم٤مـمؼ إيمثر 

  ،مدصمقٟمؽ قمـ بهمٞم٤مب اًم٘مٞم٤مدات( -- ُمـ هق اًم٘م٤مئد؟ اًم٘م٤مئد ًمٞمس اخلٓمٞم٥م اعمٗم ّقه

وٓ اعمٗمٙمر احل ٤مذق، وٓ اًمٙم٤مشم ٥م إري ٥م، اًم٘م٤مئ د سم ٤مًمتٕمريػ ه ق ُم ـ يٛمٚم ؽ رؤي ٦م، 

ويًتٓمٞمع ىمٞم٤مدة اًمٜم٤مس إمم حت٘مٞمؼ رؤيتف -- هؾ ؾمٛمح اًمٜمٔم ٤مم ذم اًمٕم٘م قد إرسمٕم ٦م اعم٤مو ٞم٦م 

ي٦م أن يدقمق اًمٜم٤مس إمم رؤيتف وأن ي امرس أي ٟمِم ٤مط ىمٞم ٤مدي ًمتح٘مٞم ؼ ه ذه ًمّم٤مطم٥م رؤ

اًمرؤي٦م؟ ٓ أحتدث قمـ اًمًامح سم دروس اًم ديـ ذم اعمً ٤مضمد أو اًمؽمظم ٞمص ًمٚمجٛمٕمٞم ٤مت 

اخلػمي٦م -- أحتدث قمـ اًمًامح ًمّم٤مطم٥م برؤي٦م( طمْم٤مري٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حتدد ُمقىم ع ؾم قري٦م ذم 

ه هل اًم٘مٞم٤مدة -- وه ق أُم ر و ي تح اًمٕم٤مو أن يٕمؼم قمـ رؤيتف ويتحرك هب٤م ذم اعمجتٛمع -- هذ
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ًمٚمًقريلم أن يامرؾمقه ـمقال أرسمٕم٦م قم٘مقد -- ٟمٕمؿ هٜم٤مك ٟم٘م ص ذم اًم٘مٞم ٤مدات -- وه ق أُم ر 

ؾمٚمٌل -- ًمٙمـ ُمـ ًمديف سمذرة اًم٘مٞم٤مدة مت٤مج إمم هقاء احلري٦م ًمٙمل يّمٌح ىم٤مئدًا -- وه ذا ُم ٤م 

قن شم ٜمٗمس قمٛمؾ اًمٜمٔم٤مم قمغم طمرُم٤مٟمٜم٤م ُمٜمف ـمقال اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م -- أُم ٤م وىم د سم دأ اًمً قري

احلري٦م وم٤مصؼموا قمٚم ٞمٝمؿ ىمٚم ٞمً، -- وؾم تجدون ذم اًمً ٜمقات اًم٘مٚمٞمٚم ٦م اًم٘م٤مدُم ٦م أن أرطم ٤مم 

 م-1.5.2112اًمًقري٤مت ًمٞم٧ًم قم٘مٞمٛم٦م قمـ إٟمج٤مب اًم٘م٤مدة 

  أطمٙمؿ اًمٜمٔم٤مم ىمٌْمتف قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م ُم ـ أوهل ٤م إمم آظمره ٤م ـم قال اًمٕم٘م قد

ي٤مئً ٤ًم هتٛم ف اًمّم ٖم٤مئر  اعم٤موٞم٦م ووضمف هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمحٞم٨م شمْمٛمـ ًمف ضم ٞمً، رظم قًا ُم٤مئٕم ٤مً 

ن اًم ذي طمجٌت ف قم ـ  وشمقاومف إُمقر وٓ يًتٓمٞمع اًمتٗمٙمػم ذم اعمجد واحلري٦م -- ًمٙمـ اًم 

ؿم٤ٌمسمٜم٤م وؿم٤مسم٤مشمٜم٤م ُمدارس اًمٜمٔم٤مم وضم٤مُمٕم٤مشمف يمِمٗمتف هلؿ ؾم ٤مطم٤مت اًمث قرة -- ايمتِم ٗمقا أهن ؿ 

ء ظُمٚم٘مقا ٟمًقرًا ٓ سمٖم٤مصم٤ًم يمام أومهٝمؿ اًمٜمٔم٤مم -- ومٛمدوا ضمٜم٤مح اًمٜمن وضسمقا سمف قمرض اًمًام

ـّ ضمٜمقن اًمٜمٔم٤مم -- وًمٙمـ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت -- هٞمٝم٤مت أن شمٕم قد  حمٚم٘ملم ذم ؾمامء احلري٦م -- ضم

 م-3.5.2112اًمٜمًقر سمٖم٤مصم٤ًم 

  فم٤مهرة ـمٌٞمٕمٞم٦م أن شمٙمقن ًمؽ وضمٝم٦م ٟمٔمر وأن شم داومع قمٜمٝم ٤م وأن يٙم قن ؾم ٚمقيمؽ

ُمٜمًجاًم ُمٕمٝم٤م- فم٤مهرة ـمٌٞمٕمٞم٦م أيْم٤ًم أن يٙمقن هٜم٤مك اظمت،ف ذم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سملم اًمثقار، 

ًمقاطمد واًمٚمقن اًمقاطمد واًمٓمٕمؿ اًمقاطمد ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٔم٤مم وًمٞم٧ًم ُمـ ص ٗم٤مشمٜم٤م- وم٤مًمرأي ا

اًمٔم٤مهرة اعمروٞم٦م هل أن بيًتٚمؿ( أطمدٟم٤م أظمر وجيٕمٚمف بؿمٖمٚمتف( ًمٞمؾ هن٤مر، ويم٠من ُمٕمريمت ف 

أصٌح٧م ُمع هذا بأظمر( وًمٞمً ٧م ُم ع اًمٜمٔم ٤مم- اًمٔم ٤مهرة اعمرو ٞم٦م ه ل اهلج قم قم غم 

ائٝمؿ سم٤محلج ٦م واعمٜمٓم ؼ وٓ أطمً ٥م أن إؿمخ٤مص واحلٙمؿ قمغم ٟمٞم٤مهتؿ سمدًٓ ُمـ شمٗمٜمٞمد آر

اًمٜمٔم٤مم يٗمرح ُٕمر أيمثر ُمـ ومرطمف وهق ي رى اًمث قار هي ٤ممجقن سمٕمْم ٝمؿ سمٕمْم ٤ًم -- قمٜم دُم٤م 
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يٕمت٘مؾ اًمٜمٔم٤مم ٓ يٗمرق سملم ُمـ مٛمؾ ٓومت٦م بأوىمٗمقا اًم٘متؾ( وُمـ يٜم٤مدي سم٢مقم دام اًم رئٞمس، 

م وقمٜمدُم٤م ي٘متؾ وم٢من رص٤مص٤مشمف ٓ شمٗمرق سملم صدر ُمتٔم٤مهر ؾمٚمٛمل أو صدر ُم٘م٤مشم ؾ، اًمٜمٔم ٤م

ٜمنمح وضمٝم ٦م ٟمٔمرٟم ٤م دون  قمدوٟم٤م مجٞمٕم٤ًم ومٚمٜمتخذه قمدوًا، ًمٞمٕمٛمؾ يمؾٌّ ُمٜم٤م قمغم ؿم ٤ميمٚمتف، وًم 

اًمٜمٞمؾ ُمـ أظمريـ صمؿ ًمٜمٜمزل إمم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٜمحّقهل٤م إمم واىمع وم٤مًم٤ًمطم٦م شمتً ع ًمٚمجٛمٞم ع 

 م-3.5.2112ويمام ي٘مقًمقن بيمؾ واطمد هق وؿمٓم٤مرشمف( --- 

 :قد إمم طمٞم ٤ميت اًمٓمٌٞمٕمٞم ٦م، سمٕمد اًمثقرة أريد أن أرشم ٤مح وأقم  قال يل أحد الـاصطني

وهؾ شمٕمت٘مد أن اًمثقرة ؾمتح٘مؼ أه داومٝم٤م سمٛمج رد ؾم ٘مقط اًمٜمٔم ٤مم، احلري ٦م ه ل  قؾت له:

اًمنمط إول ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م احلؼ واًمٕمدل واًم٘م٤مٟمقن، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم اًمنمط اًمقطمٞم د وأُم٤مُمٜم ٤م 

ـمريؼ ـمقيؾ -- عمٕم٧م قمٞمٜم٤مه سم٢ميامن ممزوج سم٤مإلسار وىم٤مل: صدىم٧م -- ٓ راطم٦م عم ١مُمـ إٓ 

 م-3.5.2112 !سمف -- ؿمٕمرت أن صقرة إىمَم اعمٕمٚم٘م٦م قمغم ضمدار همرومتف شمٌتًؿسمٚم٘م٤مء ر

  يٙمٗمل نجٞمد اًمِمٝمداء وُمدطمٝمؿ -- جي٥م أن شمٙمقن ُمـ أومم أوًمقي٤مشمٜم ٤م ذم ه ذه ٓ

٠َمًُمقَن اًمٜم٤َّمَس إحِْل٤َموًم٤مَٓ ﴿اعمرطمٚم٦م دقمؿ أه اًمِمٝمداء وظمّمقص٤ًم ُمـ  ًْ -- وسمٕم د اٟمتّم ٤مر  ﴾َي

 اًمِمٝمداء خمّمّم٤مت دائٛم٦م شمٙمٗمؾ ٕوٓدهؿ اًمٕم ٞمش اًمثقرة سم٢مذن اهلل جي٥م أن يٙمقن ٕه

اًمٙمريؿ طمتك يّمٚمقا إمم ُمرطمٚم٦م آقمتامد قمغم اًمذات -- آهتامم ذاشم ف جي ٥م أن يقضم ف إمم 

ٛمتيريـ -- قمغم إطم زاب وأص ح٤مب  اجلرطمك واعمٕمقىملم وأههؿ وشمٕمقيض مجٞمع اًم

ّم ٤مر اًمث قرة -- اعمِم٤مريع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أن يْمٕمقا هذا إُمر ذم أول ؾمٚمؿ أوًمقي ٤مهتؿ سمٕم د اٟمت

 م-6.5.2112

  اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أُمٜمٞم٦م يمؾ ُم١مُمـ صدق ُم٤م قم٤مهد اهلل قمٚمٞم ف، واحل رص قم غم

اًمٜمٍم جي٥م أن يٙمقن أؿمد ُمـ طمرصٜم٤م قمغم اًمِمٝم٤مدة، ومٜمحـ ٟمخقض اعمٕم٤مرك ًمٜمٜمتٍم ومٞمٝم٤م 

 م-13.5.2112ٓ ًمٜمٛمقت 
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 ـمٗمٚم٦م طمٚمقة سمريئ٦م يرقم٤مه٤م واًمدان طمٜمقٟم٤من، ؿمٕمره٤م إؿم٘مر يٜمً ٤مب قم غم يمتٗمٞمٝم ٤م 

يم٤محلرير، ظمداه٤م يْمج٤من سمحٛمرة اًمقرد اجلقري، قمٞمٜم٤مه٤م اًمقاؾمٕمت٤من شمِمٕم٤من سمري٘م٤ًم وأُم ً،، 

اسمت٤ًمُمتٝم٤م اًمٕمذسم٦م ٓ شمٗم٤مرق صمٖمره٤م، ٟمٔمٞمٗم٦م دائاًم شمٗمقح ُمٜمٝم٤م رائح٦م اًمٞم٤مؾمٛملم، ص٤مظم٦ٌم طمٞم ثام 

طمٚم٧م نأل اعمٙم٤من مج٤مًٓ وومرطم٤ًم وطمٞم٤مة، ُم ٤مت واًم داه٤م، ودومٕمٝم ٤م طمٔمٝم ٤م اًمٕم ٤مصمر إمم ُمٞم تؿ 

ٝم٤م ُمنموم٤ًم ىم٤مؾمٞم٤ًم ًمئ ٞماًم ٓ مٌٝم ٤م وٓ يرمحٝم ٤م، و يٕم د هٜم ٤مك ُم ـ يٕمتٜم ل سم٤مئس، وؾمٚمط قمٚمٞم

سمِمٕمره٤م إؿم٘مر احلريري وم٠مصٌح ؿمٕمث٤ًم ُمٖمؼمًا ُمتٚمٌدًا ومقق رأؾمٝم٤م، و يٕمد هٜم٤مك ُمـ يٜمٔمٗمٝم٤م 

ويٕمٓمره٤م وم٤مُمتأل ضمًده٤م سم٤مًمٌثقر ووم٤مطم٧م ُمٜمٝم ٤م رائح ٦م يمرهي ٦م، و يٕم د هٜم ٤مك ُم ـ هي تؿ 

ٜم٤مه٤م، وٕهن٤م ممٜمققم٦م ُمـ اًمٙم،م واحلريم٦م يمام سمٓمٕم٤مُمٝم٤م وذاهب٤م ومِمح٥م وضمٝمٝم٤م وهم٤مرت قمٞم

شمِم٤مء، وٕن اًمزضمر واًمٜمٝمل واًم٥ًم واًمِمتؿ ي،طم٘مٝم٤م طمٞمثام طمّٚم٧م وم٘م د اظمتٗم ٧م سمً ٛمتٝم٤م 

وهدأت طمريمتٝم٤م واٟمزوت ذم زاوي٦م اعمٞمتؿ ص٤مُمت٦م طمزيٜم٦م ي٤مئً ٦م، ًم ٞمس ومٞمٝم ٤م ُم ـ ُمٔم ٤مهر 

ٔمٚمقُم ٦م سمٞم ٍد احلٞم٤مة إٓ أٟمٞمٜمٝم٤م اخلٗمٞمض ذم ضمقف اًمٔم،م- وومج ٠مة يٛم ـ اهلل قم غم اًمٗمت ٤مة اعم

طمٜمقن، نًح قمٜمٝم٤م اًمدُمقع وحتٛمؾ إًمٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب اجلديدة واًمٓمٕم ٤مم اًمِم ٝمل، ي ٌد شمري د أن 

شم٠مظمذه٤م سمٕمٞمدًا قمـ اعمنمف اًم٘م٤مد اًمٚمئٞمؿ ًمتٛمٜمحٝم٤م ومرص٦م احلٞم٤مة ُمـ ضمدي د، شمٜمٔم ر اًمٗمت ٤مة 

اًمٙمًػمة إمم شمٚمؽ اًمٞمد سمِمؽ وريٌ ٦م، هت٤ممجٝم ٤م وشم دومٕمٝم٤م سمٕمٞم دًا، شمتِم ٨ٌم سمثٞم٤مهب ٤م اًم٘مديٛم ٦م 

ٙم٤مهن٤م احل٘مػم، اصؼمي قمٚمٞمٝم٤م أيتٝم٤م اًمٞمد احلٜمقن -- اص ؼمي قم غم ه ذه اًمٗمت ٤مة اًمقؾمخ٦م وسمٛم

اعمٕمّذسم٦م -- ومُٕمَ٘مُده٤م يمثػمة -- وضمروطمٝم٤م قمٛمٞم٘م٦م -- وآُٓمٝم٤م دومٞمٜم ٦م -- ًمٙم ـ إيامٟم ؽ هب ٤م ه ق 

اًمذي ؾمٞمخرضمٝم٤م ُمـ يمؾ هذا اًمٔم،م ويٕمٞمده٤م إمم اًمٜمقر واحلٞم٤مة ُم رة أظم رى -- اص ؼموا 

 قمٚمٞمٝم٤م أهي٤م اًمثقار -- 

 م-14.5.2112 هذه دمشق
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  أن شمٙمقن ًمؽ ؾمٚمٓم٦م يٕمٜمل أن شمٙمقن ىم٤مدرًا قمغم دومع اًمٜم ٤مس إمم اًم٘مٞم ٤مم سم ام شمٓمٚمٌ ف

وؾم ٚمٓم٦م  official authority : ؾم ٚمٓم٦م رؾم ٛمٞم٦موالس ؾطة كوا انُم ٜمٝمؿ ُم ـ قمٛم ؾ- 

شم٠ميت اًمًٚمٓم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ُمـ ظم،ل اعمٜمّم٥م اًمرؾمٛمل اًمذي  .moral authority أظم،ىمٞم٦م

ت٠ميت ُمـ ظم،ل باخلدُم٦م( وباًمتْمحٞم٦م(، ومٜمحـ يِمٖمٚمف ؿمخص ُم٤م، أُم٤م اًمًٚمٓم٦م إظم،ىمٞم٦م وم

ٟمّمٌح ُمًتٕمديـ ًمٚم٘مٞم٤مم سمام يٓمٚمٌف ُمٜم٤م أظم رون قمٜم دُم٤م ب  دُمقن( أي قمٜم دُم٤م يٕمٓمقٟمٜم ٤م 

ويٚمٌقن طم٤مضم٤مشمٜم٤م و ٚمّمقن ًمٜم٤م ُمـ دون ُم٘م٤مسمؾ، وقمٜمدُم٤م بيْمحقن( أي ي٘م دُمقن وىم تٝمؿ 

ي امن وضمٝمدهؿ وُم٤مهلؿ وؾم،ُمتٝمؿ وطمريتٝمؿ وطمٞم٤مهتؿ ذم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمدئ اًمتل ٟمِم٤مريمٝمؿ اإل

هب٤م- ذم أوىم ٤مت اًمث قرات ٓ ُمٙم ٤من ٕص ح٤مب اًمً ٚمٓم٦م اًمرؾم ٛمٞم٦م، أص ح٤مب اًمً ٚمٓم٦م 

 م-1.5.2112--ٞم٦م وم٘مط هؿ اًمذيـ ي٘مقدون وي١مصمرونإظم،ىم

  -يِمتٙمل اًمٌٕمض ُمـ قمدم ىمدرهتؿ قمغم اًمت٠مصمػم ذم أظمريـ 

 = ىمقة اعمٜمٓمؼ + ىمقة اًمتٕم٤مـمػ + ىمقة إظم،ق قوة التلثرهٜم٤مك ُمٕم٤مدًم٦م سمًٞمٓم٦م شم٘مقل: 

 :اسمٜمل يتٍمف سم٠مٟم٤مٟمٞم٦م ُمثً،، أؾمتٓمٞمع أن أؤصمر ومٞمف قمٜمدُم٤م إذا يم٤من

 -أىمٜمٕمف سم٤معمٜمٓمؼ أن إٟم٤مٟمٞم٦م شمي اإلٟم٤ًمن وشم١مدي سمف إمم اخل٤ًمرة ُمٕمٜمقي٤ًم وُم٤مدي٤مً  ,1

 -شمٙمقن قم،ىمتل سمف ىمقي٦م وىم٤مئٛم٦م قمغم اعمح٦ٌم واًمتقاصؾ ,2

 -أيمقن سمًٚمقيمل ىمدوة ًمف ذم اإليث٤مر ,3

قم،ىمت ل سم ف ؾم ٞمئ٦م ٓ شمٕم ٤مـمػ  ًمـ يًتجٞم٥م زم اسمٜمل ُمٝمام يم٤من ُمٜمٓم٘مل ىمقي٤ًم إذا يم٤مٟم ٧م

ٍمف سم٠مٟم٤مٟمٞم ٦م- إذا  ومٞمٝم٤م، وًمـ يًتجٞم٥م زم اسمٜمل ُمٝمام يم٤من قم،ىمتل سم ف ىمقي ٦م إذا يمٜم ٧م أشم 

راضمٕمٜم٤م قم،ىم٤مشمٜم٤م ُمع أظمريـ ؾمٜمجد أن وٕمػ شم٠مصمػمٟم٤م هبؿ ي٠ميت دائاًم ُمـ وم٘مد واطم د ُم ـ 

 م-14.5.2112هذه اعمٙمقٟم٤مت اًمث،ث: اعمٜمٓمؼ أو اًمتٕم٤مـمػ أو إظم،ق 
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 ٦م إمم اًمًٞم٤مؾم ٦م- درؾم ٧م  أظمذك ُمـ اًمٓم ٥م إمم اًمتٜمٛمٞم ٦م اًمٌنمي  شم٠ًمًمٜمل ُم٤م اًمذي

اًمٓم٥م ٕٟمٜمل رأي٧م ومٞمف ُمٝمٜم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م -- صمؿ وضمدت أن قمذاب اًمٜمٗمقس أؿم د ُم ـ قم ذاب 

اجلًقم ومًٚمٙم٧م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م درسم٤ًم يٕمٚمؿ ؾمٜمـ اهلل ذم آرشم٘م٤مء سم٤مًمٜمٗمقس -- صمؿ وضم دت 

نمًا( وم٤مؿم تٖمٚم٧م  ٤مس سمقص ٗمٝمؿ بسم أٟمف ٓ ُمٙم٤من ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م ذم وـمـ ٓ ُيٕم٤مُمؾ ومٞمف اًمٜم

سمتخٚمٞمص ىمقُمل ُمـ آؾمتٌداد وحتريرهؿ ُم ـ قمٌ ٤مدة اًمٓم ٤مهمقت -- اًمث٤مسم ٧م اًمقطمٞم د ذم 

اعمج٤مٓت اًمث،ث اًمتل شمٜم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م قمؼم ؾمٜملم طمٞم٤ميت هق اإلٟم٤ًمن -- وم، طمٞم٤مة وٓ ؾم ٕم٤مدة 

وٓ طمْم٤مرة إٓ ذم جمتٛمع يٙمقن اإلٟم٤ًمن ومٞمف هق إؾم٤مس ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن هل اعمحقر -- 

ُْمٜم٤َم سَمٜمِل آَدمَ ﴿هٙمذا قمٚمٛمٜمل ديٜمل   م-19.5.2112[ 71﴾ ]اإلهاء: َوًَمَ٘مْد يَمرَّ

  ُٓم٤م اؾمتٛمٕم٧م إمم ؿمخص ىمٞم٤مدي ُم١مصمر ذم إؿم خ٤مص واًمٔم روف ُم ـ طمقًم ف إ

وضمدت طمديثف ُمكمء سمٕم٤ٌمرات ُمـ ٟمقع بُم٤مذا يٛمٙمٜمٜم ٤م أن ٟمٗمٕم ؾ عمقاضمٝم ٦م ه ذا إُم ر؟(، 

رى( -- وُم ٤م اؾم تٛمٕم٧م إمم بيمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م طمؾ ه ذه اعمِم ٙمٚم٦م؟(، بًمٜمح ٤مول سمٓمري٘م ٦م أظم 

ؿمخص وٕمٞمػ اًمت٠مصمػم ذم إؿمخ٤مص واًمٔمروف ُمـ طمقًم ف إٓ وضم دت طمديث ف ُم كمء 

سمٕم٤ٌمرات ُمـ ٟمقع بأظمرون هؿ اًم٥ًٌم(، بجي٥م قمغم أظم ريـ أن يٗمٕمٚم قا يم ذا( -- ُم ٤م 

أطمقضمٜم٤م ذم هذه إي٤مم إمم آسمتٕم٤مد قم ـ قم٘مٚمٞم ٦م اًمٚم قم واًمِم ٙمقى واًمت ذُمر وًمٕم ٥م دور 

قمغم أظمريـ، واًمتحكم سم٤مًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قم غم اعمٌ ٤مدرة  اًمْمحٞم٦م وإًم٘م٤مء اعم١ًموًمٞم٦م

ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي َومَمَ ٤ميِت ﴿وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ًُ *  اًْمَٕم ٤معملَِمَ  َربِّ  هللِىُمْؾ إِنَّ َصَ،يِت َوُٟم

ُل  يَؽ ًَمُف َوسمَِذًمَِؽ ُأُِمْرُت َوَأَٟم٤ْم َأوَّ ٚمِِٛملمَ اًْم ٛمُ َٓ َذِ وم٤معمٓمٚمقب ُمـ  [163،162﴾ ]إٟمٕم٤مم: ًْ

اعمًٚمؿ أٓ يٙمقن باًمث٤مِن( اًمذي يٜمتٔمر أظمريـ ًمٞمت٘مدُمقا ومٞمً ػم ظمٚمٗمٝم ؿ، سم ؾ أن يٙم قن 

بإول( اًمذي يت٘مدم اًمّمٗمقف ويتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م ويٌ ٤مدر وجي ؽمح احلٚم قل وٓ يٙم ػ 

 م-21.5.2112 رق خمتٚمٗم٦م طمتك يّمؾ إمم أهداومفقمـ اعمح٤موًم٦م اعمرة شمٚمق اعمرة وسمٓم
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 ٤مه  ٝم٤م ؾم ٜمٕمقض يم ؾ ُم ٤م ظمنٟم  ٙمراُم٦م، وسم ٙمٜمٜم٤م رسمحٜم٤م اًم ٙمثػم، ًم ٟمٕمؿ ظمنٟم٤م اًم

 م-21.5.2112

  إذا و شمّم ؾ رؾم  ٤مًمتؽ إمم أظم ريـ، راضم  ع ـمري٘مت ؽ ذم اًمتٕمٌ  ػم واقمٛم ؾ قم  غم

شمٓمقيره٤م -- ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٓمقر ظمٓم٤مسمٜم٤م وىمدرشمٜم٤م قمغم اًمتقاصؾ إذا ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مهت٤مم أظم ريـ 

 م-23.5.2112سم٠مهنؿ يًٞمئقن ومٝمٛمٜم٤م 

 ظمٞمّم٦م ٕن اًمٕم٤مو ٓ يتحرك ًمًٗمٙمٝم٤م -- اًمٕم ٤مو ه ق اًم رظمٞمص ٓ شم٘مقًمقا دُم٤مؤٟم٤م ر

ٕٟمف يتٗمرج قمٚمٞمٜم٤م -- أُم٤م دُم٤مؤٟم٤م اًمٞمقم ومٝم ل إهم غم ٕهن ٤م شمٕمٚم ؿ ؿم ٕمقب إرض دروس 

 م-25.5.2112اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م 

 ٍمخ ُم ـ إو وي ده قم غم سمٓمٜم ف، أؿم ٤مح  ارشمٗمٕم٧م طمرارة اسمٜمف، وأظمذ يتٚمقى وي

اًمّم ،ة، وسم دأ سم٤مًمّم ،ة واًم دقم٤مء إمم اهلل وضمٝمف قمـ سمٙم٤مء اسمٜمف وساظمف، وُم د ؾم ج٤مدة 

ًمٞمخٗمػ قمـ اسمٜمف ُم٤م سمف، سمٕمد صم،صم٦م أي٤مم ُمـ اًمّم،ة واًمدقم٤مء اعمًتٛمريـ ُم٤مت اًمقًمد سم٤مٟمٗمج٤مر 

زائدشمف اًمدودي٦م!! ي٤م مج٤مقم٦م شمرك اعمٕم٤ميص واإلىم٤ٌمل قمغم اهلل واًمدقم٤مء ًمف وـمٚم٥م اًمٕم قن ُمٜم ف 

ـ إظم ذ سم٤مٕؾم ٤ٌمب- وطمده ُمٓمٚمقب دائاًم، وًمٙمـ ُمع إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وًمٞمس قمقو٤ًم قم

إظمذ سم٤مٕؾم ٤ٌمب ذم اًم٘مّم ٦م اًمً ٤مسم٘م٦م يٙم قن سم٠مظم ذ اًمقًم د إمم اًمٓمٌٞم ٥م وم قرًا وإضم راء 

اًمٗمحقص واًمتح٤مًمٞمؾ واًمّمقر اًمِمٕم٤مقمٞم٦م اًم،زُم٦م، وأوٕمػ أؿم ٙم٤مل إظم ذ سم٤مٕؾم ٤ٌمب 

ًمدومع اًم٘متؾ قمـ اًمًقريلم اًمٞمقم هق أن يٙمثر أوًمئؽ اًمذيـ يِمػمون سم٢مصٌٕمٝمؿ إمم اًم٘م٤مشم ؾ 

اًم٘متؾ، ًمـ ٟمرى سمٕمد اًمٞم قم أن ختتٌ ط ظمٚم ػ ص ٛمتٜم٤م وضمٌٜمٜم ٤م(  وي٘مقًمقن ًمف بشمقىمػ قمـ

ي٘مقًمقهن٤م ًمف سمٙمؾ ووقح وساطم٦م ودون شمقري٦م أو ُمقارسم ٦م -- ي٘مقهل ٤م اعمتٔم ٤مهر هبت٤موم٤مشم ف، 

واًمت٤مضمر سم٢مضاسمف، وص٤مطم٥م اًمرأي ي٘مٚمٛمف، واًمِمٞمخ ُمـ قم غم ُمٜم ؼمه --- إٟم ام حتٞم ٤م إُم ؿ 
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٤م ٟمدقمق اهلل دون أظمذ سم٤مٕؾم ٤ٌمب سمٛمقاىمػ اًمرضمقًم٦م واًمٌٓمقًم٦م ُمـ رضم٤مهل٤م وقمٚمامئٝم٤م-- قمٜمدُم

 م-29.5.2112ومٜمحـ ٟمًخر ُمـ أٟمٗمًٜم٤م سمؾ ٟمًخر ُمـ اهلل ضمؾ وقم،  

  اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م احلٙمٛم٦م ًمٜمٗم رق سم لم احلٙمٛم ٦م واجل ٌـ، وأقمٓمٜم ٤م اًمِم ج٤مقم٦م ًمٜمٕمٛم ؾ

 م-29.5.2112سمٛم٘مت٣م هذا اًمتٗمريؼ  

  ًمق يم٤مٟم٧م سمْمٕم٦م أي٤مم ُمـ اًمتٗمرغ ًمٚمٕم٤ٌمدة واًم دقم٤مء شمٙمٗم ل ًمٚم تخٚمص ُم ـ اًمٓمٖم ٤مة

 وإظمذ قمغم يد اًمٌٖم٤مة اعمجرُملم عم٤م يم٤من ذم شم٤مر ٜم٤م سم در وأطم د واخلٜم دق وشمٌ قك اًمٔم٤معملم

واًم٘م٤مدؾمٞم٦م واًمػمُمقك وطمٓملم -- وعم٤م يم٤من ومٞمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وـم٤مرق سمـ زي ٤مد وص ،ح 

 م-29.5.2112اًمديـ 

  ٤م وؾمٞمحٙمل اًمت٤مريخ قمـ ؿمٕم٥م هتػ باعمقت وٓ اعمذًم ٦م( ومٗمتح ٧م اجلٜم ٦م أسمقاهب

 م31.5.2112 وىمقد صمقرشمٜم٤م -- اًمٚمٝمؿ ارطمؿ ؿمٝمداءٟم٤مقمزيزاً  ًمِمٝمدائف صمؿ قم٤مش سمٕمد ذًمؽ

  همدًا قمٜمدُم٤م يً٘مط اًمٜمٔم٤مم ؾمتجد قمٚمامء اًمً ،ـملم اًم ذيـ ي١مي دون سمِم ٤مر اًمٞم قم

ُمتزامحلم قمغم أسمقاب اعم١ًموًملم اجلدد، وم٢مذا ؾم٠مًمتٝمؿ: أو شم٘مقًمقا ًمٜم٤م إٟمف ٓ دمقز اًمدقمقة إمم 

 ٟم٘م ؾ ًمٙم ؿ أيْم ٤ًم إن ُم٤ٌميٕم ٦م إؾم٘م٤مط احل٤ميمؿ -- وًمق يم٤من ضم٤مئرًا؟ ؾمٞمجٞمٌقٟمؽ سمّمٗم٤مىم٦م: أو

 م-2.6.2112-- ُم٤م أقمقضمف ُمـ وم٘مف!!! يد واضم٦ٌم -- وًمق أؾم٘مط ُمـ ىمٌٚمف؟!احل٤ميمؿ اجلد

  قمٜمدُم٤م شمْمع ؿمٞمئ٤ًم ذم ىم٤مًم٥م وم٢مٟمف ي٠مظمذ ؿمٙمؾ هذا اًم٘م٤مًم ٥م -- اًمٗم٘م ف إقم قج ه ق

 م-2.6.2112ٟمتٞمج٦م ًمٕم٘مؾ أقمقج -- أُم٤م اإلؾم،م ومديـ ىمقيؿ وساط ُمًت٘مٞمؿ 

 ٘مد أن اًمتٛمً ؽ سم ٤مٕظم،ق و ٕمػ، وأن اًمٖم٤مي ٦م شم ؼمر ٟمً٘مط أظم،ىمٞم٤ًم قمٜمدُم٤م ٟمٕمت

 م-2.6.2112 د ذم اًمٕم٤مو ىم٤مُم٧م قمغم هذا اعمٌدأاًمقؾمٞمٚم٦م، يمؾ أٟمٔمٛم٦م آؾمتٌدا
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 ﴿ ُثِ شم َٓ ِ٘مل احْلَْرَث  ػُم إَْرَض َو ًْ   [71﴾ ]اًمٌ٘مرة: شَم

أصم٤مر إرض ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يٕمٜم ل طمرصمٝم ٤م وطم ّرك شمراهب ٤م ًمٞمٝمقهّي ٤م ويٕمّرو ٝم٤م ًمٜم قر 

ّمٝم٤م ُمـ اجلذور اعمتٕمٗمٜم٦م وإقمِم٤مب اًمْم ٤مرة ومتّم ٌح ضم ٤مهزة ٓطمتْم ٤من اًمِمٛمس و ٚمّ 

اًمٌذور وإظمراج اًمزرع اًمٓمٞم٥م- وهٙمذا اًمثقرة شميب حمراصمٝم٤م ذم اعمجتٛمع اًمرايمد أؾم ـ 

اًمذي قمِمٕمِم٧م ذم طمٜم٤مي٤مه إومٙم٤مر اعمتٕمٗمٜم٦م وإظم،ق اًمْم٤مرة وحتّرك ُم ٤م ذم ٟمٗمقؾم ٜم٤م ُم ـ 

ومٞمح ؽمق اخلٌٞم ٨م ُمٜمٝم ٤م سمِم ٛمس احل٘مٞم٘م ٦م ؾمٚمٌٞم٤مت وإجي٤مسمٞم٤مت وخترضمٝم٤م إمم اهلقاء واًمٜمقر 

وايمًجلم احلري٦م -- ويٌ٘مك ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس -- إن صمقرة ٓ شمٙمِمػ قمٞمقسمٜم ٤م وٟم٘م ٤مط و ٕمٗمٜم٤م 

 م-2112. 5.6ًمٞم٧ًم سمثقرة! 

  ف وهمرسم ف  رسمام و يٕمٚمؿ اًمًقريقن يقم سمدءوا صمقرهتؿ أن فمٚمٛم ٦م اًمٕم ٤مو يمٚم ف سمنمىم

ؾم ٞمٙمقن ُمرشمٗمٕم ٤ًم إمم ه ذا  ؾمٞمح٤مرسمقهنؿ سمٓمرق فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م، رسمام و يٕمٚمٛم قا أن اًم ثٛمـ

احلد، ًمٙمٜمٝمؿ يٕمٚمٛمقن أن أن اهلل اصٓمٗم٤مهؿ ًمٞمخقوقا أٟمٌؾ ُمٕمريم٦م ذم شم ٤مريخ اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م 

ود اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من، وًمٞمقًمدوا ُمـ رطمؿ هذه اعمٕمريم ٦م ؿم ٕم٤ًٌم أسمٞم ٤ًم ؾم ٞمٙمقن ًم ف دوره ذم 

ُٙمْؿ ىَمْرٌح وَمَ٘مْد َُمسَّ ﴿ اًمِمٝم٤مدة قمغم قم٤مو ضمديد أىمؾ فمٚماًم وأيمثر قمداًم٦م ًْ ًَ اًْمَ٘مْقَم ىَم ْرٌح  إِن َيْٛم

٤مُم ُٟمَداِوهُل٤َم سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ  ْثُٚمُف َوشمِْٚمَؽ إيَّ ـَ آَُمٜمُ  اهللُُمِّ ِذي  َٓ  واهللُء آقْا َوَيتَِّخَذ ُِمٜمُٙمْؿ ؿُمَٝمدَ اًمَّ

 م-18.6.2112 [141﴾ ]آل قمٛمران: ُم٥ِمُّ اًمٔم٤َّمعملِِمَ 

 ٤مٟم ٧م، سم ؾ ؾم تٕمقد أمج ؾ ؾمٜمٌٜمل ُم٤م شمدُمروٟمف أهي٤م اًمّمٖم٤مر، ؾمقري٦م ًمـ شمٕمقد يمام يم

وأـمٝمر، وؾمتقرق وضمقه ؿمٝمدائٜم٤م ذم يمؾ زاوي٦م ُم ـ زواي ٤م ه ذا اًم قـمـ طمري ٦م وقمداًم ٦م 

ويمراُم٦م، وؾمتحرؾمٜم٤م ٟمٔمراهتؿ وٟمحـ ٟمجدُّ ذم سمٜم٤مء دوًمتٜم٤م اًمقًمٞمدة، وم٢مذا هّؿ ُمً تٌد داظم كم 

أو ظم٤مرضمل أن يًٚمٌٜم٤م إرادشمٜم٤م ؾم ٜم٠مظمذ ُم ـ قمٞم قن اًمِم ٝمداء اًم٘م قة واًمٕمزيٛم ٦م واإلسار 
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وٟمرّده ُمـ طمٞم٨م ضم٤مء ظم٤مئ٤ًٌم ُمٝمزوُم٤ًم، ٟمح ـ ؿم ٕم٥م ًم ـ يٓم ٠مـمط رأؾم ف إٓ  ًمٜم٘مقل ًمف بٓ(

 م-24.6.2112خل٤مًم٘مف سمٕمد اًمٞمقم، ٟمحـ ؿمٕم٥م وًمد ُمـ رطمؿ اًمِمٝم٤مدة 

  جي٥م أن ٓ ٟمتقىمػ أسمدًا قمـ اًم٘مٚمؼ دم٤مه ُمًت٘مٌؾ سمٚمدٟم٤م وُم٤م حتٞمط سمف ُم ـ ُم ١ماُمرات

ز ـم٤مىم٤مشمٜم٤م ومٗم ز وُم٤م شمٜمتٔمره ُمـ ُمآيمد ومٝمذا ىمدر ؾمقري٦م إززم، اًم٘مٚمؼ اإلجي٤ميب اًمذي يًتٗم

مهٛمٜم٤م ويٗمتح قم٘مقًمٜم٤م قمغم ومٝمؿ اًمتحدي٤مت وإسمداع آؾم تج٤مسم٤مت اعمٜم٤مؾم ٦ٌم، وًم ٞمس اًم٘مٚم ؼ 

اًمًٚمٌل اًمذي مٌٓمٜم٤م ويٖمٚمؼ قم٘مقًمٜم٤م ويِمؾ ىم درشمٜم٤م قم غم اًمتٗمٙم ػم ويرُم ل سمٜم ٤م ذم ُمٝم ٤موي 

 م-24.6.2112احلػمة واًمؽمدد 

  ؾم٠مًمٜمل أطمدهؿ ؾم١مال همري٥م: هؾ يقضمد طمؾ واطم د ًمٙم ؾ ُمِم ٤ميمٚمٜم٤م؟ وضم دت

 ضمٞمٌف: ٟمٗمز أ

 هـاك ثالثة رشوط حلل أي مشؽؾة: 

  -( شمٕمريٗمٝم٤م سمِمٙمؾ صحٞمح1

  -( إجي٤مد احلؾ اًمّمحٞمح2

٤مص اًمذيـ هلؿ قم،ىم٦م سم٤محلؾ سمتٓمٌٞم٘م ف- ٓ يقضم د طم ؾ وطمٞم د ًمٙم ؾ خ( اًمتزام إؿم3

نموط اًمث،صم ٦م  اعمِم٤ميمؾ وًمٙمـ يقضمد ـمري٘م٦م وطمٞمدة شم٤ًمقمدٟم٤م يمثػمًا قمغم حت٘مٞمؼ هذه اًم

إمم أظمر سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ ُمٕم٤ًم سمٜمٞم٦م اًمٗمٝمؿ ٓ سمٜمٞم ٦م  وهل باإلٟمّم٤مت اًمٗمٕم٤مل( أن ٟمٜمّم٧م

 م-25.6.2112اًمرد -- وضمدشمف ي٤ًمقمد يمثػمًا ذم طمؾ اعمِم٤ميمؾ 

  ًمق ٓ إيامٟمٜم٤م سم٤مهلل وسم٠من هٜم٤مك طمٞم٤مة سمٕمد اعمقت وضمٜم٦م جي٤مور ومٞمٝم٤م اًمِمٝمداء رهب ؿ يم ؿ

يمٜم٤م ؾمٜمّمٛمد ذم وضمف هذا اًمقطمش؟ ويريدوٟمٜم٤م أن ٟمحٍم هذا باًمديـ( ذم ؾمج٤مدة ص ،ة 

 م-26.6.2112ٟمتٝم٤مء اًمثقرة! سمٕمد ا
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 الثورة وغابة ادصالح: 

ُمّمٚمح٦م اهائٞمؾ ـمٗمؾ اًمٖمرب اعمدًمؾ ذم أٓ شمٙم قن ؾم قري٦م اًم٘م٤مدُم ٦م طم رة وُمً ت٘مرة 

وىمقي٦م، ُمّمٚمح٦م اًمٖمرب اًمذي ُم٤م زال يٗمٙمر سمٕم٘مٚمٞم٦م آؾمتٕمامر واهلٞمٛمٜم ٦م وإن يم ٤من يتٚمٓم ك 

ذيـ  ٤مومقن ُمـ ظمٚمػ ؿمٕم٤مرات آٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م، ُمّم٤مًمح ُمٚمقك وأُمراء اعمٜمٓم٘م٦م اًم

وصقل ري٤مح اًمتٖمٞمػم إًمٞمٝمؿ ويريدون أن م٤مومٔمقا قمغم قمروؿمٝمؿ سم٠مي صمٛمـ، ُمّمٚمح٦م إيران 

ص٤مطم٦ٌم اعمنموع اًم٘مقُمل واعمذهٌل اًمذي يتج٤موز طمدوده٤م، ُمّمٚمح٦م اًمٜمٔم ٤مم ذم أن شمٔم ؾ 

ممًٙم٦م سمٛمٗم٤مصؾ إُم ـ واجل ٞمش سمٓمري٘م ٦م أو سم ٠مظمرى،  ,سمٕمد اًمً٘مقط احلتٛمل  ,سم٘م٤مي٤مه 

اًمِمخّمٞم٦م واحلزسمٞم٦م ذم اؾمتٖم،ل اًمث قرة ًمتح٘مٞم ؼ اعمٙم٤مؾم ٥م ُمّم٤مًمح بسمٕمض( اعمٕم٤مرولم 

 .. اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وذاء اًمقٓءات واحلّمقل قمغم أيمؼم طمّم٦م ُمـ اًمٙمٕمٙم٦م ذم ؾمقري٦م اعم٘مٌٚم٦م

وشمٔمؾ ُمّمٚمح٦م اًمثقرة وؾمط هم٤مسم٦م اعمّم٤مًمح هذه ذم ىمٞم٤مم ؾمقري٦م احلرة اعمًت٘مٚم٦م اًمت ل ٓ 

ت( أو ختْم  ع عمً  تٕمٛمر ظم  ٤مرضمل بوًم  ق يم  ٤من اؾم  تٕمامره قم  غم ؿم  ٙمؾ ٟمٗم  قذ وشم  دظم،

ُمًتٌد.ُمتًٚمؼ داظمكم بوًمق ًمٌس صمقسم٤ًم ديٛم٘مراـمٞم ٤ًم يم٤معم ٤مًمٙمل ذم اًمٕم راق!( وشمٔم ؾ ُمٝمٛم ٦م 

اًمًٞم٤مد اًمنميػ ىمٌؾ ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم وسمٕمده أن يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م اًمثقرة وم٘مط وأن 

 م-3.7.2112ي٘مػ ذم وضمف يمؾ ه١مٓء -- وُم٤م أضمٚمٝم٤م ُمـ ُمٝمٛم٦م -- 

 :ٜمٍم ه١مٓء اًم ذيـ يٜم٤مدوٟم ف ًمأيـ اهلل؟ ًمق يم٤من ُمقضمقدًا  قال يل صديؼي ادؾحد: 

 بُم٤مًمٜم٤م همػمك ي٤م اهلل( ُمٜمذ ؾمٌٕم٦م قمنمة ؿمٝمرًا؟

ق ىم٤مدر قمغم ٟمٍم هؿ ُمٜم ذ اًمٞم قم إول وسمٕم د أول ٟم داء، ًمٙمٜم ف يري د أن  ه قؾت له:

يٛمّحّمٝمؿ ويدّرهبؿ و رج ُمٜمٝمؿ ضمٞمً، ضم٤ٌمرًا ٓ ُي٘مٝم ر -- ومتح٘مٞم ؼ أه داف اًمث قرة سمٕم د 

رضم٤مل اجل٤ٌمريـ اًم ذيـ ٓ شمثٜم ٞمٝمؿ اعمّم ٤مقم٥م ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم مت٤مج إمم ضمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء واًم
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وٓ ختٞمٗمٝمؿ اًمتحدي٤مت وٓ يرهٌٝمؿ إقمداء -- وه٤مهؿ ُيّم ٜمٕمقن اًمٞم قم -- قم غم قم لم اهلل 

 م-4.7.2112

  اجلٛمع سملم دوري اعمث٘مػ واًمًٞم٤مد، يراه اًمٌٕمض يم٤مجلٛمع سملم اعم٤مء واًمٜم٤مر، ًمٙمٜم ف

سمٞمٖم قومتش ُمث ٤مًٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ومرص ٦م رائٕم ٦م ًم،رشم٘م ٤مء سم٤مًم دوريـ ُمٕم ٤ًم، قم كم قم زت 

 م-4.7.2112

  ،اًمذيـ يٛمدون يد اًمٕمقن إلظمقاهنؿ اًمًقريلم ذم هذه اعمحٜم٦م سم٤معم٤مل واعمً ٤مقمدات

ضمزاهؿ اهلل أًمػ ظمػم، وُمـ طمّ٘مٝمؿ أن ُيٕم ؽمف هل ؿ سم٤مًمٗمْم ؾ اًمٞم قم وهم دًا سمٕم د اٟمتّم ٤مر 

اًمثقرة، أوم رادًا يم ٤مٟمقا أم مج٤مقم ٤مت- أن أقم ؽمف ًمّم ٤مطم٥م اًمٗمْم ؾ سم٤مًمٗمْم ؾ رء، وأن 

رء آظمر- همدًا سمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم ؾم٠مقمٓمل ص قيت عم ـ يثٌ ٧م أٟم ف إيمث ر يِمؽميٜمل سمامًمف 

يمٗم٤مءة وإظم،ص٤ًم وًمٞمس عمـ دومع زم أيمثر ذم أصمٜم٤مء اًمثقرة، يمراُمتل شم٠مسمك همػم ذًم ؽ وأقمت٘م د 

أن يمراُم٦م اًمًقريلم شم٠مسم٤مه أيْم٤ًم، ومٜمحـ و ٟم٘مدم آٓف اًمِمٝمداء قمغم ُمذسمح احلري٦م واًمٙمراُم٦م 

 م-8.7.2112ًمٙمل ُٟمِمؽمى سم٤معم٤مل 

 رات شمٙمِمػ ُم٤م ذم اعمجتٛمع ُمـ إجي٤مسمٞم٤مت وؾمٚمٌٞم٤مت دومٕم٦م واطمدة، وشمْمٕمف ذم اًمثق

ُمقاضمٝم٦م ٟمٗمًف قمغم ٟمحق ُمٗم٤مضمط وُم١مو، شمقاومر وؾم ٤مئؾ اًمتقاص ؾ احلديث ٦م شمٗمّٕم ؾ قمٛمٚمٞم ٦م 

اًمٙمِمػ واًمتٓمّٝمر هذه ودمٕمٚمٝم٤م أيمثر إي،ُم ٤ًم وٟمج٤مقم ٦م ذم اًمقىم ٧م ذاشم ف، وئم ؾ اًمتح دي 

، سم ؾ أن هن قي سم ف أيْم ٤ًم قم غم ُم ٤م إيمؼم أن ٓ هنقي سمٛمٕمقل اهلدم قمغم اًمٓمٖم٤مة وطمً ٥م

ٟمحٛمٚمف ُمـ قم٤مدات ومٙمري٦م وؿمٕمقري٦م وؾم ٚمقيمٞم٦م ه ل اًمت ل أو ٕمٗمتٜم٤م وومٙمٙمتٜم ٤م وووم رت 

ًمٚمٓمٖم٤مة اًمٌٞمئ٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٞمجثٛمقا ومقق صدورٟم٤م ـمقال هذه اًمٕم٘مقد، ىمٌقل اًمٜم٘م د وآؾم تامع 

إمم اًمرأي أظمر وآؾمتٕمداد عمراضمٕم٦م اًمذات وآقم ؽماف سم٤مخلٓم ٠م وحتري ر اًمٕم٘م قل ُم ـ 
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ٞم٦م ًمألؿمخ٤مص واجلامقم٤مت ه ل ذوط ٓزُم ٦م ًمتٓمقرٟم ٤م أوم رادًا ومج٤مقم ٤مت وًمٕم دم اًمتٌٕم

 م-11.7.2112وىمققمٜم٤م ذم ىمٌْم٦م آؾمتٌداد ُمرة أظمرى 

  اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ُمرهؼ وُمتٕم٥م ًمألقمّم ٤مب وٓ أدري عم ٤مذا يٚمتّم ؼ ؾمٞم٤مؾم ٞمقٟم٤م

سم٤مًمٙمرد طمتك آظمر رُمؼ ُمـ طمٞم٤مهتؿ ويم٠من اهلل و  ٚمؼ همػمهؿ ًمٚم٘مٞم٤مدة- أمجؾ ؾمػمة طمٞم ٤مة، 

ؾمػمة طمٞم٤مة اًمًٞم٤مد اًمذي يّمؾ إمم اًم٘مٛم ٦م ًم دورة أو دورشم لم صم ؿ يرشم ٤مح، ُمٗمً ح٤ًم هل 

اعمج٤مل ًمٚمدُم٤مء اجلديدة أن شمني ذم احلزب اًمذي ىم٤مده أو اًمدوًم٦م اًمت ل رأؾم ٝم٤م، ٓ يٕمٜم ل 

ذًمؽ أن يتقىمػ قمـ اًمٕمٓم٤مء، سمؾ يٕمقد ضمٜمدي٤ًم ذم ظمدُم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ي ١مُمـ هب ٤م وي امرس 

أظمريـ سمام مجٕم ف ظم ،ل طمٞم٤مشم ف اًمًٞم٤مؾم ٞم٦م ُم ـ ظم ؼمة اًمًٚمٓم٦م همػم اًمرؾمٛمٞم٦م واًمت٠مصمػم ذم 

وطمٙمٛم٦م ُمٜمِمٖمً، سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ واعمح٤مضة ومٞمحٌ ف اًمٜم ٤مس و ٚم د ذيم ره اًمٓمٞم ٥م ذم 

اًمت٤مريخ، هؾ ؾمٞمًٗمر اًمرسمٞمع اًمٕمريب قمـ هذا اًمٜمقع ُم ـ اًمًٞم٤مؾم ٞملم اعمتقاو ٕملم سمٕم د أن 

وٓ  ,ء ذم اًمً  ٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو  ٦م قم  غم طم  د ؾم  قا ,اسمتٚمٞمٜم  ٤م سمٛم  ـ يٚمتّم  ٘مقن سم  ٤مًمٙمراد 

قن قمٜمٝم٤م طمتك آظمر ٟمٗمس ذم صدورهؿ ومؽمى اًمقاطمد يتٛمً ؽ سم٤معمٜمّم ٥م وي داه طميتزطمز

 م-12.7.2112شمردمٗم٤من وصقشمف منمج؟ 

  ٟمٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م حتريمٜم٤م ؿمٝمقة آٟمت٘م٤مم، أن هٜم٤مك ُمٙم٤مٟم ٤ًم ُمٔمٚم اًم ذم أقم امق ٟمٗمقؾم ٜم٤م، و

 م-12.7.2112يّمٚمف ٟمقر اإلؾم،م سمٕمد 

 قم غم اًمقضم قد وذم ُمٙمت ٥م  ومٚمًٓملم واًم٘مدس ذم ىمٚم٥م يمؾ ؾمقري، ومتح٧م قمٞمٜمل

واًمدي أـم٤مل اهلل قمٛمره ظمريٓم٦م يمٌػمة ًمٗمٚمًٓملم، ي درك اًمً قريقن سمٗمٓم رهتؿ أن ضم قهر 

اًمٍماع هٜم٤مك، وأّن ُم٤م ؾُمٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ فمٚمؿ ووٞمؿ يم ٤من سم٤مًمدرضم ٦م إومم ًمتحٞمٞم دهؿ ذم 

هذا اًمٍماع اًمقضمقدي ومِمٕم٥م ٓ يٛمٚم ؽ طمريت ف ٓ يٛمٙم ـ أن م رر ومٚمً ٓملم، اًمرمح ٦م 

 م-13.7.2112وًمٙمؾ ؿمٝمداء ؾمقري٦م  ًمِمٝمداء خمٞمؿ اًمػمُمقك
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 ﴿ َٓ  ٤م اهللُُيَٙمٚمُِّػ ًً َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م َٟمْٗم -- شمٕمٜمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن يم ؾ [286﴾ ]اًمٌ٘مرة: إ

ُم٤م يمٚمٗمٜم٤م سمف اهلل ي٘مع وٛمـ بوؾمٕمٜم٤م( أي وٛمـ ىمدرشمٜم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم سم ف- اًم ٌٕمض ي دع ه قاه 

ًً ٤م اهللُُيَٙمٚمُِّػ  َٓ ﴿ :مدد ًمف ُم٤م هق بوؾمٕمف( صمؿ يٓمٞمع هذا اهلقى ُمتحجج٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  َٟمْٗم

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م  م-14.7.2112 ﴾إ

  قمٜمدُم٤م يٜمًجؿ ؾمٚمقيمؽ ُمع ُم٤ٌمدئؽ، ويتٗمؼ ىمقًم ؽ ُم ع ومٕمٚم ؽ، ويّم ٌح هك

ُمثؾ قمٚمٜمؽ، شمِمٕمر سم٤مُٕم٤من احل٘مٞم٘مل واًمٕمٛمٞم ؼ، ُمٝم ام أطم٤مـم ٧م سم ؽ إه قال، وطم٤مُم ٧م 

 م-15.7.2112طمقًمؽ اعمخ٤مـمر 

 بُمِم٤م ِؽ( اًمذيـ دقمقا هل ؿ ًمقٓ دم٤مرِك اًمذيـ حت٤مًمٗمقا ُمٕمٝمؿ ًمٕمنمات اًمًٜملم، و

ُمـ ومقق اعمٜم٤مسمر ًمٕمنمات اًمًٜملم أيْم٤ًم، عم٤م يم٤مٟم٧م صقار ٝمؿ وُمداومٕمٝمؿ شم ديّمِؽ اًمٞم قم ي ٤م 

دُمِمؼ -- ومتٕمٚمٛمل اًمدرس! وشمٕمٚمٛمقه ي٤م ؿم٤ٌمب دُمِمؼ وؿم٤مسم٤مهت٤م، ي٤م ضمٞمؾ اًمث قرة اًمٕمٔم ٞمؿ، 

ؾمٞم٤مؾم ٞم٤ًم ٓ شمٕمٓمقا اًمقٓء إقمٛمك سمٕمد اًمٞمقم ٕطمد، ٓ شم١ميدوا شم٤مضمرًا وٓ ؿمٞمخ٤ًم وٓ زقمٞماًم 

 م-19.7.2112إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م ي٤ًمقمديمؿ قمغم إقم،ء صقشمٙمؿ وحت٘مٞمؼ يمراُمتٙمؿ 

  ٌّٚمٝم٤م وٟمدقمق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم ٙمن ؾم تدق أقمٜم٤مىمٜم ٤م ذم  وقمِمٜم٤م طمتك رأيٜم٤م أن اًمٞمد اًمتل ٟم٘م

ٌّؾ اًمٞمد اًمتل ٟمحٌٝم٤م سمّمدق وإظم ،ص -- أُم ٤م  هن٤مي٦م اعمٓم٤مف -- وأٟمف ُمـ أن ومّم٤مقمدًا ؾمٜم٘م

هل٤م طمّدا ىمٌؾ أن شم٘م قى وشمِم تد، وًم ـ ٟمٙمتٗم ل سم٤مًم دقم٤مء  اًمٞمد اًمتل نتد إًمٞمٜم٤م سمًقء ومًٜمْمع

 م-21.7.2112قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد اًمٞمقم 

 :شمزقمٚمقا ممـ ي٘مقل ًمٙمؿ بضمررنقٟم٤م إمم ُمٕمريم٦م ٓ ٟمريد ظمقوٝم٤م( سم ؾ  أهيا الثوار ٓ

اومرطمقا، ٕن اًمثقرة قمّٚمٛم٧م ه١مٓء أن يرومٕم قا أص قاهتؿ قم٤مًمٞم ٤ًم وأن يٕمؽمو قا قم غم ُم ـ 

  و يٙم ـ يٗمٕمٚم ف اًمٙمث ػمون ُم ٜمٝمؿ ـم قال اًمً ٜملم  جيرهؿ إمم طمٞم٨م ٓ يريدون، وهق أُم ر
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--- وًمق ومٕمٚمقه، عم٤م اطمتجٜم ٤م إمم م جير اًمٌ،د واًمٕم٤ٌمد إمم احلْمٞمضاعم٤موٞم٦م قمٜمدُم٤م يم٤من اًمٜمٔم٤م

 م-21.7.2112اًمثقرة أصً، 

  ًم٘مد أصم٧ٌم اًمتجرسم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلْم٤مري٦م أن قمٓم٤مء اإلٟم٤ًمن وإٟمت٤مضم ف وىمدرشم ف قم غم

ُمع ؿم ٕمقره سمٙمراُمت ف، يٜمٓمٌ ؼ ذًم ؽ قم غم يم ؾ  اإلسمداع واًمٗمٕمؾ احلْم٤مري شمتٜم٤مؾم٥م ـمرداً 

اعمجٛمققم٤مت اًمٌنمي٦م سم دءًا ُم ـ إهة وم٤معمدرؾم ٦م وم٤معم١مؾمً ٦م وم٤مًمدوًم ٦م- إن اًم دُم٤مء اًمت ل 

ـٌ ٓؾمتٕم٤مدة يمراُمتٜم٤م اًمتل ؾمٚمٌٝم٤م اًمٓمٖم٤مة ُمٜمذ مخ٦ًم قم٘مقد، وإن يمراُم ٦م  ٟمدومٕمٝم٤م اًمٞمقم هل صمٛم

ًم ذًمؽ ؾم ٞمٙمقن ُدومع صمٛمٜمٝم٤م يمؾ هذا اًمدم ًمـ يتجرؤ أطمد قم غم اعمً ٤مس هب ٤م سمٕم د اًمٞم قم، 

ُٙم ؿْ ﴿ًمًقري٦م سمٕمد اًمثقرة ؿم٠من طمْم٤مري قمٔمٞمؿ  ك َأن شَمْٙمَرُهقْا ؿَم ْٞمًئ٤م َوُه َق ظَم ػْمٌ ًمَّ ًَ  ﴾َوقَم

 ؼَّ احلَ ؼَّ  اهللَُوشَمَقدُّوَن َأنَّ هَمػْمَ َذاِت اًمِمَّ ْقيَم٦ِم شَمُٙم قُن ًَمُٙم ْؿ َوُيِري ُد ﴿ [216]اًمٌ٘مرة: 
َأن ُمِ

ـَ   م-21.7.2112 [7﴾ ]إٟمٗم٤مل: سمَِٙمٚمِاَمشمِِف َوَيْ٘مَٓمَع َداسمَِر اًْمَٙم٤مومِِري

  ىمنمة اًمّم٤ٌمر اًمّمٚم٦ٌم وؿمقيمف يدومٕم٤من قمٜمف أذى اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م مم٤م جيٕمٚم ف ُم ـ

أيمثر اًمٜم٤ٌمشم٤مت ىمدرة قمغم اًمٌ٘م٤مء ذم أصٕم٥م اًمٔمروف-- ؾم٠مًم٧م ٟمٗمز، وأٟم٤م أراىم٥م سم٠مو يمٌ ػم 

اعمِم ٝمقر سم٤معم٤ٌمًمٖم ٦م ذم اًمدُم٤مصم ٦م  ,اىمت،ع اًمّم٤ٌمر ُمـ طمقايمػم اعمزة: ُمتك يّم ػم اًمدُمِم ٘مل 

 ,اًمٚمٓمػ واعم٤ًميرة إمم احلد اًمذي ُمّٙمـ أقمداء دُمِمؼ ُمٜمٝم٤م إمم أن وصٚمٜم٤م إمم هذا اًمٞم قم و

ُمتك يّمػم يم٤مًمّم٤ٌمر، مٛمؾ احل،وة عمـ وآه واًمِمقك عمـ قم٤مداه؟ ًمٕمؾ هذه اعمحٜم ٦م شمٕمٞم د 

 م-23.7.2112اًمتقازن إمم اًمِمخّمٞم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م 

 ة أظم ريـ يٕمٛمؾ سمّمٛم٧م، هيٛمف اإلٟمج٤مز ٓ أن ئمٝمر ذم اًمقاضمٝم٦م، هيٛم ف ُمً ٤مقمد

قمغم اًمٜمج٤مح ٓ أن يٜمٗمرد ه ق سم٤مًمٜمج ٤مح، يٖمٗم ر ويٕمٗم ق ويً ٤مُمح ويتج ٤موز قم ـ ؾم ٞمئ٤مت 

إظمقاٟمف، ٓ يْمػمه آقمؽماف سمح٤مضمتف إمم أظم ريـ ُم ـ أضم ؾ ُمّم ٚمح٦م قم٤مُم ٦م، يً تٛمد 
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ؿمٕمقره سم٤مُٕمـ ُمـ سمحثف قمـ اًمّمقاب ٓ ُمـ يمقٟم ف قم غم ص قاب ومٞمح ٤مور سم٤مٟمٗمت ٤مح وٓ 

ف، هذا هق اًمث ٤مئر احل٘مٞم٘م ل، ص ٤مطم٥م اًم٘مٚم ٥م مرضمف شمٕمديؾ ومٙمره أو اًمؽماضمع قمـ أظمٓم٤مئ

ٜمٍم، وىمٚمٚمٜم ٤م  ٤م اًمٓمريؼ إمم اًم  ؾ ُم٤م يمثر ه١مٓء، اظمتٍمٟم ٜمٗمس اًمٙمٌػمة، ويم اًمقاؾمع، واًم

 م-24.7.2112يمٚمٗمتف 

  ُمـ و يّمٛم٧م قمـ طم٘مقىمف حت٧م اًمرص٤مص واًم٘مٜم٤مسمؾ، ًمـ يٕمقد إمم رذيٚم٦م اًمّمٛم٧م

زع اًمِمٕم٥م اًمًقري طم٘م ف قمٜمدُم٤م يّمٌح اًمتٔم٤مهر آُمٜم٤ًم، وسمام إن اًمثقرة ًمـ شمتقىمػ طمتك يٜمت

 م25.7.2112ذم اًمتٔم٤مهر أُمـ، وم، ظمقف قمغم اًمًقريلم سمٕمد اًمٞمقم وٓ هؿ مزٟمقن 

 :ُم ـ إول ٓ شمٚم٘م ل هل ٤م سم ٤مًٓ، وُم ـ اًمث ٤مِن  الـصقحة ذاهتا تلتقك من صخصني

شمٕمٛمؾ هب٤م وشمْمٕمٝم٤م قمغم اًمرأس واًمٕملم، اًمٗمرق ه ق أن اًمث ٤مِن يٛمزضمٝم ٤م سم٤محل ٥م واًم تٗمٝمؿ 

 م-26.7.2112

 (ودبر ل)أقم٤مده٤م اخلٓمٞم٥م قمغم اعمٜمؼم ذم دقم٤مئف اًمٞمقم قمدة .. ـا فنكا ال كحسن التدبر

ُمرات سم٤مٟمٗمٕم٤مل وسمّمقت قم٤مل -- ًمػمؾمخ ذم ٟمٗم قس اًمٜم ٤مس أهن ؿ ٓ مً ٜمقن اًمت دسمػم -- 

سمٕمض إدقمٞم٦م شمؼمُم٩م اًمٜم٤مس سمِمٙمؾ ؾمٚمٌل -- وًمق دقم٤م: بوأقمٜم ٤م قم غم طمً ـ اًمت دسمػم( -- 

ذم احلض قمغم اًمتٗمٙم ػم واًمت دسمػم وإظم ذ  ًمٙم٤من دقم٤مؤه أيمثر اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع ُمٜمٝم٩م اإلؾم،م

 م-3.8.2112سم٤مٕؾم٤ٌمب ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل واًمتقيمؾ قمٚمٞمف 

  ًمٞمس سمٕمد اٟمدٓع اًمثقرة، سمؾ ُمٜم ذ أن شمٗمتح ٧م ُم داريمل ذم ه ذه احلٞم ٤مة، آُمٜم ٧م

سم٤مًمًقريلم وأدريم٧م ُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف هذا اًمِمٕم٥م ُمـ طمٞمقي ٦م وشمقىم د وإسم داع وـم٤مىم ٤مت 

إمم ٟمٔم ٤مم ٓ يِم ٌٝمف ٟمٔم ٤مم ذم اًمٕم ٤مو ذم اًمقطمِم ٞم٦م  طمْم٤مري٦م ظم،ىم٦م، يم٤مٟم٧م حتت٤مج ًمقأده ٤م

هق اًمِمٕم٥م يقؿمؽ أن  واًمٌٓمش، اٟم٘مْم٧م قم٘مقد مخ٦ًم، وو شمٜمجح قمٛمٚمٞم٦م اًمقأد هذه، وه٤م



 واستيقظ املارد 

 , 46 , 

يٕمٚمـ اٟمتّم٤مر إرادشمف ذم احلٞم٤مة احلرة اًمٙمريٛم٦م قمغم وطمِمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم وسمٓمِمف، أُم٤م عم٤مذا يمؾ هذا 

أن ذارة احلؼ واًمٕمدل اًمت ل  اخلذٓن ُمـ اًمٕم٤مو؟ ومألٟمف قم٤مو فم٤مو، ًمٙمٜمف قم٤مو ذيمل، يدرك

ُيِريُدوَن َأن ُيْٓمِٗم ١ُموْا ﴿أـمٚم٘متٝم٤م هذه اًمثقرة ؾمتحرق أٟمٔمٛم٦م اًمٔمٚمؿ ذم اًمٕم٤مو وًمق سمٕمد طملم، 

َّٓ  اهللُاِهِٝمْؿ َوَي٠ْمسَمك سم٠َِموْمقَ  اهللُٟمقَر   م-5.8.2112 ﴾َأن ُيتِؿَّ ُٟمقَرُه َوًَمْق يَمِرَه اًْمَٙم٤مومُِرونَ  إِ

  م-8.8.2112 ؟يٕمد  َش اعمقت -- يمٞمػ هُيزمؿمٕم٥ٌم ازداد طم٤ًٌم سم٤محلٞم٤مة -- وو 

  -- ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي يؽماضمع سم٤مسمت٤ًمم وصم٘م٦م قمـ ومٙمرٍة ُم٤م قمٜمدُم٤م يتٌلم ًمف ظمٓم١مه٤م

 م-9.8.2112يمؿ يرشم٤مح ويريح ُمـ طمقًمف 

  ،طمٞم٤مة سم، ُم٤ٌمدئ ؾم٤مُمٞم٦م يٕمٞمش اإلٟم٤ًمن ُمـ أضمٚمٝم٤م، و قض اعمخ٤مـمر ذم ؾم ٌٞمٚمٝم٤م

 م-13.8.2112 شمًتحؼ أن شُمٕم٤مش ويٌذل اًمروح ومداء هل٤م، هل طمٞم٤مة ممّٚم٦م -- ٓ

  قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل باًمًٞم٤مؾم٦م ٟمج٤مؾم٦م( وٟمٕمرض قمـ اًمِم ٠من اًمٕم ٤مم، وقم ـ اعمِم ٤مريم٦م ذم

احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اهتامُم٤ًم وشمٗمٙمػمًا وٟم٘م٤مؿم٤ًم وٟم٘مدًا وشمرؿمٞمح٤ًم واٟمتخ٤مسم٤ًم، ؾمٞمٜمتٝمل سمٜم٤م إُم ر إمم 

 م-13.8.2112أن مٙمٛمٜم٤م إرذًمقن 

 ؾم٠مسمذل ُم٤م سمقؾم ٕمل ًمتٙم قن ذم اعمٜم ٤مه٩م ًمئـ أطمٞم٤مِن اهلل إمم ُم٤م سمٕمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة ،

 soft skills اًمدراؾمٞم٦م ذم ؾمقري٦م طمّم٦م خمّمّم٦م عمٝم٤مرات احلٞم٤مة أو ُم٤م يًٛمك سم٤مٟٓمٙمٚمٞمزي٦م

وُمٜمذ اًمّمػ إول -- قمٜمدُم٤م سمٚمٖم٧م اًمث،صملم ُمـ قمٛمري سمدأت أشمٕمٚمؿ يمٞمػ مدد اإلٟم٤ًمن 

ػ رؾم٤مًمتف ذم احلٞم٤مة، ويمٞمػ يرشم٥م أوًمقي٤مشمف، ويمٞمػ يتقاص ؾ ُم ع اًمٜم ٤مس سمٜمج ٤مح، ويمٞم 

يتٗم٤مقمؾ ُمع أظمريـ ذم ومريؼ، ويمٞمػ ي٠مظمذ مجٞمع اًمٕمقاُمؾ سمٕملم آقمت٤ٌمر قمٜمدُم٤م يٗمٙم ر ذم 

ُم٠ًمًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ويمٞمػ يتٌع اخلٓمقات اًمّمحٞمح٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرار، ويمٞمػ يً تخدم أدوات 

اإلسمداع ٓضمؽماح احلٚمقل ويمٞمػ ويمٞمػ ويمٞمػ، وًمق شمٕمٚمٛم٧م هذه اعمٝم٤مرات ذم اًمًٜمقات 
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د اًمدراؾم٦م ًمٙم٤من إٟمج٤مزي ُمْم٤مقمٗم٤ًم وًمتجٜم٧ٌم اًمٙمث ػم ُم ـ إومم ُمـ طمٞم٤ميت وأٟم٤م قمغم ُم٘م٤مقم

إظمٓم٤مء ذم طمؼ ٟمٗمز وطمؼ أظم ريـ، وًمتٛمٙمٜم ٧م سمجٝم د أىم ؾ وذم وىم ٧م ُمٌٙم ر ُم ـ 

اًمتخٚمص ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤مدات اًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م اًمًٞمئ٦م اًمتل ٓزُمتٜمل ؾمٜمٞمٜم٤ًم ـمقيٚم٦م- 

 م-13.8.2112

  ٤مهدٟم٤م اًمٕم ٤مِو اًمٜم ٤مزح ىم٤مل زم سمحرىم٦م وو يٌؼ ذم ضمًده ُمٙم٤من و شمٜمٚم ف قمّم ّٞمٝمؿ: ؿم

 م-16.8.2112اًمذي ي١مّم اًمٜم٤مزطملم، وم٠ميـ اًمٕم٤مِو اعمج٤مهد اًمذي ي١مّم اعمج٤مهديـ؟ 

  طمدصمٜمل رضمؾ ذم ؾمـ واًمدي أن أطمد اعمِم٤ميخ اًمٙم٤ٌمر ممـ يم٤من يدرؾم قن اعم ذه٥م

ُم ٤م ب ٕٟمف يم ٤من يً ٠مل قمٜم د يم ؾ طمٙم ؿ وم٘مٝم ل احلٜمٗمل ـمرده ُمـ طمٚم٘متف قمٜمدُم٤م يم٤من ي٤مومٕم٤مً 

اًمٓمرد أٟمف بُم٘مٚمد( وإذا يم٤من اعم٘مٚمد ؾمٞمٌح٨م قمـ اًمدًمٞمؾ ذم يمؾ اًمدًمٞمؾ؟( ويم٤مٟم٧م طمجتف ذم 

طمٙمؿ يريد اشم٤ٌمقمف وم٘مد يقىمٕمف ذًمؽ ذم احلػمة واًمْم،ل!! أًمٞمس هذا اعم ٜمٝم٩م ذم اًمتخقي ػ 

ُمـ اًمتٗمٙمػم واًمٌح٨م قمـ إدًم٦م هق اًمذي أوصٚمٜم٤م إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ ظمٓم٤مب ديٜمل ىم٤مس 

 م-16.8.2112دي٤مشمف؟! قم٤مضمز قمـ ُمقاضمٝم٦م أؾمئٚم٦م اًمٕمٍم اًمٙمؼمى وآؾمتج٤مسم٦م ًمتح

  ،ذم بي  قم اًم٘م  دس( --- أقم٤مٟم  ؽ اهلل ي  ٤م ىم  دس، يم  ؿ ُذسمح  ٧م سم٤مؾم  ٛمؽ ؿم  ٕمقب

واٟمُتٝمٙم٧م أقمراض، ودي٧ًم طم٘مقق، وىُمتؾ أظمٞم٤مر، وقُمذب ُم١مُمٜمقن، ُوؾمجـ ص ٤محلقن، 

واُمتألت أرصدة ذم اًمٌٜمقك، وؾمٝمر بُم٘م٤موُمقن( ذم اعم،هل، يم ؿ ارشمٙم ٥م سم٤مؾم ٛمؽ ُم ـ 

٤مت هي ٦م ---- واًمّم ٝم٤ميٜم٦م قم غم قمٝمر إقم،ُمل وومجقر ؾم ٞم٤مد ويم ذب وٟمٗم ٤مق وص ٗم٘م

أروؽ يرشمٕمقن آُمٜملم ُمٓمٛمئٜملم، وُمًتقـمٜم٤مهتؿ شمٙمؼم قم٤مُم٤ًم سمٕمد قم٤مم، ًمٙمـ هذه اعمٝمزًم٦م ًمـ 

 م-17.8.2112شمًتٛمر سمٕمد اًمٞمقم، وم٤مًمِمٕمقب سمدأت سمتحٓمٞمؿ اًم٘مٞمقد ---

  يمؾ إقمٞم٤مد اًمتل ُمرت قمٚمٞمٜم٤م وٟمحـ ص ٤مُمتقن و شمٙم ـ أقمٞم ٤مدًا -- اًمٞم قم أص ٌحٜم٤م

 م-17.8.2112ألطمرار ٓ ًمٚمٕمٌٞمد ٟمًتحؼ اًمٕمٞمد -- وم٤مًمٕمٞمد ًم



 واستيقظ املارد 

 , 48 , 

  اًمٗمرق سملم دُمر وُمنموع دُمر، وسملم ىمدؾمٞم٤م وو٤مطمٞم٦م ىمدؾم ٞم٤م، وسم لم يمٗمرؾمقؾم ٦م

وشمٜمٔمٞمؿ يمٗمرؾمقؾم٦م، وسملم سمرزة وُم٤ًميمـ سمرزة، وسملم اعمزة اًم٘مديٛم٦م واعم زة وم ٞم،ت، وسم لم 

ؿمامزم ريمـ اًمديـ وذىمل ريمـ اًمديـ هق اًمٗمرق سملم إطمٞم٤مء اًم٘مديٛم٦م اًمتل طم٤مومٔم٧م قم غم 

ك ُمـ اًمتٕم٤مرف واًمث٘م٦م واًمتٙم٤مشمػ سملم ؾمٙم٤مهن٤م، وإطمٞم٤مء احلديث٦م اًمتل ٓ يٕمرف احلد إدٟم

ومٞمٝم٤م اجل٤مر ضم٤مره، وسمام إن اًمثقرة حتت٤مج إمم شمٕم٤مرف وصم٘م٦م وشمٙم٤مشمػ، وم٘مد شم٘م دُم٧م اًمث قرة ذم 

اعمٜم٤مـمؼ إومم سمِمٙمؾ ٓوم٧م، وهذا سمدوره قمزز روح اًمتٕم ٤مون واًمتٙم ٤مشمػ سم لم ؾم ٙم٤مهن٤م، 

ٛمٞم٦م ًمٞمًتٛمر ويتٕمزز ويٜمت٘م ؾ إمم إطمٞم ٤مء إظم رى سمٕم د وهق أُمر جي٥م إجي٤مد إـمر اًمتٜمٔمٞم

اٟمتٝم٤مء اًمثقرة، ومٕمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٜم٤مس يدًا واطمدة يّمٕم٥م دم٤مهؾ ُمٓم٤مًمٌٝمؿ وإٟمٙم٤مر طم٘م قىمٝمؿ 

 م-21.8.2112

  أًمّمؼ وضمٝمل سم٤معمِمٝمد وم٠مرى دُم٤ًم ووح٤مي٤م وم٠مسمٙمل طمزٟم٤ًم وأعم٤ًم -- أسمتٕمد ىمٚمٞمً، ٕرى

-- وقمٜم٘م ٤مء خت رج ُم ـ حت ٧م اًمرُم ٤مد  اًمّمقرة يم٤مُمٚم٦م -- وم٠مرى ؿمٕم٤ًٌم مٞم٤م -- وأُم ٦م شم ٜمٝمض

 م-23.8.2112

 اًمٜمٌقءة ذاشمٞم٦م اًمتح٘مؼ self proving prophesy  هل ذًمؽ آومؽماض اًمت ل

ف ه ذا إمم حت٘م ؼ  رف قم غم أؾم٤مؾم ف، ومٞم ١مدي شمٍموم  يْمٕمف ؿمخص ذم ذهٜم ف، صم ؿ يتّم 

ٕمنمات  آومؽماض، يم٠من يٗمؽمض ـم٤مهمٞم٦م أن ؿمٕم٤ًٌم ٓ شمٚمٞمؼ سمف احلري٦م ومٞمحرُمف مم٤مرؾم تٝم٤م ًم 

ومتْمٛمر قمٜمده اعمٝم٤مرات اًمتل مت٤مج إًمٞمٝم٤م عمامرؾم٦م احلري٦م ومٞمً تخدم اًمٓم٤مهمٞم ٦م ه ذا إقمقام 

 vicious اًمْمٛمقر ًمٞم١ميمد ص ح٦م اومؽماو ف وهٙم ذا يتِم ٙمؾ اًمٚمقًم ٥م اعمٕمٞم ٥م اًمٜم ٤مزل

download spiral:   ُمزيد ُمـ احلرُم٤من ي١مدي إمم ُمزيد ُم ـ اًمْم ٛمقر اًم ذي يٕمٓم ل

 شمٕمٓمؾ ـم٤مىم٤مشمف ووٛمقر إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمؼمر عمزيد ُمـ احلرُم٤من إمم أن يّمؾ اًمِمٕم٥م ذم
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إمم طم٤موم٦م اهل،ك بسم٤معمٕمٜمك احلْم٤مري ًمٚمٝم،ك وًمٞمس سم ٤معمٕمٜمك اًمٗمٞمزيقًم قضمل( قمٜم ده٤م شم ٠ميت 

شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م، اًمٚمحٔم٦م اًمتل يٙمٗمر هب٤م اًمِمٕم٥م هبذه اًمٜمٌقءة، ويٕمت٘مد سم٠مٟمف أهؾ ًمٚمحٞم٤مة احلرة 

ذه ٓ سم د أن اًمٙمريٛم٦م، قمٜمده٤م يتقىمػ اًمٜمزول ويٌدأ اًمّمٕمقد، حلٔم٦م اًمثقرة قمغم اًمٓمٖمٞم٤من ه

شم٠ميت ذم طمٞم٤مة أي ؿمٕم٥م أوصٚمف آؾمتٌداد إمم طم٤موم٦م اهل،ك احلْم٤مري، هذه اًمٚمحٔم ٦م ه ل 

 م-23.8.2112ىمدر اهلل اًمذي ٓ يرد -- ٕن اهلل ظمٚمؼ اًمِمٕمقب ًمتحٞم٤م ٓ ًمتٛمقت 

  ف ومٞمف باًم رئٞمس( وؾم ٞم١مصمر ذًم ؽ يٙمٗمل أن اًمرسمٞمع اًمٕمريب اومتتح زُمٜم٤ًم ضمديدًا ٓ ي١مًمَّ

س ًم ذواهتؿ وؾم ُٞمٓمٚمؼ آًمٞم ٤مت ضمدي دة ذم اًمتٗمٙم ػم واًمٕم،ىم ٤مت إجي٤مسمٞم٤ًم قم غم شم٘م دير اًمٜم ٤م

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م اإلدارة شمٕمٞمد آقمت٤ٌمر ًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب وشم ٜمٝمض سمٛمجتٛمٕم٤مشمٜم ٤م 

قمغم يمؾ صٕمٞمد، ًمـ مدث ذًمؽ بسمٙم٦ًٌم زر( سملم قمِمٞم٦م وو ح٤مه٤م، سم ؾ سمِم ٙمؾ ُمت دّرج 

ب، اعمٝم ؿ أن ٓ ٟم رى شمرايمٛمل يمام هل اًمتٖمػمات آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم شم٤مريخ اًمِم ٕمق

 م-24.8.2112سمٕمد اًمٞمقم سم٤مٓؾمتٌداد اًمذي يٕمٓمؾ احلٞم٤مة ويقىمػ شمٓمقر اعمجتٛمٕم٤مت 

  رسمام ٕٟمٜم٤م و ٟمتٕمٚمؿ باًمٙمره( يمام شمٕمٚمٛمٜم٤م باحل٥م(، رسمام ٕٟمٜم٤م و ٟمٙم ره اًمٔمٚم ؿ واًمٌٖم ل

واًمٕمدوان يمام يٜمٌٖمل، رسمام ٕٟمٜم٤م و ٟمٙمره اخلقف واًمذل واخلٜمقع يم ام يٜمٌٖم ل، رسم ام ٕٟمٜم ٤م و 

نمور، طمت ك اؾم تٗم٘مٜم٤م  ره اًمٙمذب واًمٜمٗم٤مق يمام يٜمٌٖمل، ومتٛمٙمٜم٧م ُمـ أروٜم٤م يمؾ هذه اًمٟمٙم

قمغم طمرارة دُمٜم٤م اعمًٗمقح قمغم أيدي ُمـ ٓ يٕمرومقن إٓ باًمٙمره(، ٟمٕمؿ ًمٜم تٕمٚمؿ سمٕم د اًمٞم قم 

يمٞمػ بٟمٙمره( يمؾ سمِم٤مقم٦م شمًتحؼ اًمٙمره، وم ، شمً ت٘مٞمؿ احلٞم ٤مة إٓ سم٘مٚم قب ؾم ٚمٞمٛم٦م حت ٥م 

 م-31.8.2112سمّمدق وشمٙمره سمّمدق 

 ًمتل شمتٕم٥م ُمـ أقمامل اعمٜمزل اًمٕم٤مدي٦م، حتٛمؾ وًمدهي٤م اًمّمٖمػميـ وشم ريمض هب ام إم ا

ُم٤ًموم٦م ـمقيٚم٦م إذا اؿم تٕمؾ اعمٜم زل وأص ٌح٧م طمٞم ٤مهتام ذم ظمٓم ر، اًمتح دي٤مت واًمٔم روف 
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٤مدي٦م، وهذا اًمّمٕم٦ٌم شمقىمظ ذم إومراد واًمِمٕمقب ـم٤مىم٤مت ه٤مئٚم٦م ٓ شمًتٞم٘مظ ذم اًمٔمروف اًمٕم

ك َأن شَمْٙمَرُهقاْ ﴿ُمـ ُمٕم٤مِن ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًَ ُٙمؿْ  َوقَم  م-1.9.2112 ﴾ؿَمْٞمًئ٤م َوُهَق ظَمػْمٌ ًمَّ

  ًمٞمس ضوري٤ًم أهي٤م اًمًقري أن شم١مُمـ سمام أؤُمـ سمف طمتك أقمٞمش ُمٕمؽ ذم سمٚمد واطمد

وأؿم٤مريمؽ ذم سمٜم٤مئف وإهمٜم٤مئف، اعمٝمؿ أن أطمؽمم يمراُمتؽ يم٢مٟم٤ًمن سم٘م در ُم ٤م أطم ٥مُّ أن حُت ؽمم 

ؾم ٤مس اًم ذي يمراُمتل، وأن شمٗمٕمؾ اًمٌمء ٟمٗمًف ُمٕمل، وم٤مطمؽمام اًمٙمراُم٦م اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م ه ق إ

شُمٌٜمل قمٚمٞمف اعمجتٛمٕم٤مت اعمًت٘مرة وإوـم٤من اًم٘مقي٦م، وهق ضمٝم٤مز اعمٜم٤مقم٦م اًمذايت اًمذي يٛمّٙم ـ 

اعمجتٛمع ُمـ ًمٗمظ أي بُمًتٌد( يريد آقمتداء قمغم يمراُم٦م أومراده ُم ـ اًم داظمؾ، وص ّد أي 

 م-3.9.2112بُمًتٕمٛمر( م٤مول ذًمؽ ُمـ اخل٤مرج 

  نمق ومػميدوٟمف ديٜم ٤ًم ٓ  ٟمٞمق اًمقمٚمامٟمٞمق اًمٖمرب أرادوه٤م طمٞم٤مة ٓ ديـ ومٞمٝم٤م، أُم٤م قمٚمام

 م- 4.9.2112طمٞم٤مة ومٞمف 

  أرأي٧م هذا اعمٜمزل أهق ُمٜمزل أٟمزًمٙمف اهلل ومٚمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمت٘مدم قمٜمف أو ٟمت ٠مظمر أم ه ق

اًمرأي واحلرب واعمٙمٞمدة( --- هٙمذا ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمٝمؿ روقان اهلل رؾم قل اهلل ص غم 

وُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمتج رأوا قم غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م اظمت٤مر ُمٙم٤من ٟمزول اجلٞمش ذم همزوة سمدر، 

ػم وٓ يٌٞمٕم قن قم٘م قهلؿ هذا اًم١ًمال ًمقٓ أن اًمرؾمقل رسمك رضم٤مًٓ مؽمُم قن ٟمٕمٛم ٦م اًمتٗمٙم 

ون سملم اًمقطمل اعم٘مدس واًمرأي اًمٌنمي اًمذي ٓ ىمدؾمٞم٦م ًم ف ومتٛم ؾ اخلٓم ٠م ٕطمد ويٛمٞمز

واًمّمقاب وًمق يم٤من رأي اًمرؾمقل ٟمٗمًف --- وإهن٤م ًمثقرة طمتك حترير اًمٕم٘مقل ُمـ اًمٕمٌقدي ٦م 

 م-7.9.2112 قمّز وضمّؾ إٓ هلل

  وذم سمدر أيْم٤ًم ٟمٖمز اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ أطم د اًمّم ح٤مسم٦م وه ق يً قي

اًمّمٗمقف ًمٚمٛمٕمريم٦م وم٘م٤مل ًمف ذًمؽ اًمّمح٤ميب: بي٤م رؾمقل اهلل أوضمٕمتٜم ل وم٠مىم دِن( أي أري د 
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اًم٘مّم٤مص ُمٜمؽ، ومام يم٤من ُمـ اًمرؾمقل إٓ أن يمِم ػ سمٓمٜم ف ًمٞم٘م تص ُمٜم ف، وم٤مٟمٙم ٥م قمٚمٞم ف 

أشمقىمع اًمِمٝم٤مدة وأردت أن يٙم قن آظم ر قمٝم دي سم٤محلٞم ٤مة أن  اًمّمح٤ميب ُم٘مًٌ، ًمٞم٘مقل: بإٟمام

يٛمس ضمٚمدي ضمٚمدك( ىمّم٦م ُيًتِمٝمد هب٤م قم غم طم ٥م اًمّم ح٤مسم٦م ًمٚمرؾم قل ص غم اهلل قمٚمٞم ف 

وؾمٚمؿ، وًمٙمـ ومٕمؾ هذا اًمّمح٤ميب وقمدم اقمؽماض سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف شمدل أيْم٤ًم قم غم أن 

ًمٜم ٤مس اًمرؾمقل رسمك رضم٤مًٓ ٓ يًٙمتقن قمغم وٞمؿ ويرومْمقن اًمٔمٚمؿ وًمق ضم٤مء ُمـ أطم ٥م ا

إًمٞمٝمؿ وهق رؾمقل اهلل، ومٙمؿ اسمتٕمدٟم٤م قم ـ ه ذه اًمؽمسمٞم ٦م اعمحٛمدي ٦م طمت ك ختٓمٗمتٜم ٤م أٟمٞم ٤مب 

اًمٔم٤معملم، ًمٙمـ اًمثقرة ؾمتٕمٞمد هذا اًمٗمٝمؿ سم٢مذن اهلل إمم صٚم٥م شمرسمٞمتٜم ٤م وؾم ٚمقيمٜم٤م ذم اعمرطمٚم ٦م 

 م-7.9.2112اًم٘م٤مدُم٦م 

 ٘م ٦م ذم أرادوه به،ًٓ( ـم٤مئٗمٞم٤ًم هزيً، يتخذ ُمـ اعم٘م٤موُم٦م قمٜمقاٟم٤ًم يم٤مذسم ٤ًم إلسم٘م ٤مء اعمٜمٓم

فم،م آؾمتٌداد واجلٝمؾ واًمتخٚمػ -- وشمري ده اًمِم ٕمقب اًمث ٤مئرة ـمٚمٌ ٤ًم حلريتٝم ٤م بسم درًا( 

طمْم٤مري٤ًم ُمٙمتٛمً،  ٚمص اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ فم،م اًمٓمٖم٤مة واعمًتٕمٛمريـ، صمؿ يّمدر اًمٜمقر إمم اًمٕم٤مو 

 م-8.9.2112يمٚمف 

  إيمثري٦م اًمًٜمٞم٦م هل إيمثر ىمدرة قمغم أن شمٙمقن قم٤مُمؾ دمٛمٞمع وشمقطمٞم د واؾم ت٘مرار

سمنمط أن يٜمٝمض ومٞمٝم٤م ومٙمر ؾمٞم٤مد ضمديد  تٚمػ ن٤مُم٤ًم قمام درضم٧م قمٚمٞمف ذم اعم٤ميض  وأُم٤من،

ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ أوٕمٗمتٝم٤م وأوٕمٗم٧م دوره٤م ذم حت٘مٞمؼ إُمـ وآؾمت٘مرار، ومٙمر ؾمٞم٤مد ضمدي د 

ي٘مقم قمغم أن ذقمٞم٦م احل٤ميمؿ ُمًتٛمدة ُمـ رو٤م اًمِمٕم٥م قمٜمف، ٓ ُمـ همٚمٌتف سم٤محلديد واًمٜم ٤مر 

ًمٞمس طمد اًمً ٞمػ ه ق ُم ٤م جيٚم ٥م آؾم ت٘مرار إمم وأضمٝمزة اعمخ٤مسمرات، وقمغم أن اًمٕمداًم٦م و

اعمجتٛمٕم٤مت، وقمغم أن اًمٗمتٜم٦م هل طمرُم٤من اًمٜم٤مس ُمـ طم٘م قىمٝمؿ وًمٞمً ٧م ُمٓم ٤مًمٌتٝمؿ هب ذه 

احل٘مقق، وقمغم أن اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمرؿمٞمح٤ًم واٟمتخ٤مسم٤ًم هل واضم٥م ذقمل م٘مؼ وصقل 

 م-11.9.2112 إظمٞم٤مر إمم أُم٤ميمـ اخت٤مذ اًم٘مرار
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 ٟم٤ًمن ًمذاشمفُم٤م شمٕمٚمٛمتف وظمؼمشمف أن شم٘مدير اإل self esteem  يٚمٕم ٥م دورًا أؾم٤مؾم ٞم٤ًم

ذم حتديد ؾمٚمقيمف ذم ُمقاىمػ اخل،ف ُمع أظمريـ، ومٕمٜمدُم٤م مٛمؾ اإلٟمً ٤من شم٘م ديرا قم٤مًمٞم ٤م 

ًمذاشمف يّمٌح أيمثر اؾمتٕمدادًا ًمٚمتٗمٝمؿ واإلٟمّم٤مت واًمٌح٨م قمـ طمٚمقل قمٜمد اظمت،ف اًم رأي 

عمقاىم ػ، أُم ٤م وهذا أؾم٤مس اًمٜمج٤مح ذم اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمذي شمتٕمدد ومٞم ف أراء وختتٚم ػ ا

قمٜمدُم٤م مٛمؾ اإلٟم٤ًمن شم٘مديرًا ُمٜمخٗمْم٤ًم ًمذاشمف ومٞمٜمحق ذم ُمقاىمػ اخل،ف إُم٤م إمم آؾم ت٘مقاء 

وآؾمتٕم،ء إذا يم٤من أظمر هق اًمٓمرف إو ٕمػ، أو إمم آؾم تخذاء وآؾمتً ،م إذا 

يم٤من أظمر هق اًمٓمرف إىمقى، صحٞمح أن شم٘مدير اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف مت٤مج ذم إؾم ٤مس إمم 

ُمـ داظمؾ اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ اًمٌٞمئ٦م شمٚمٕم٥م قم٤مُمً، ُمً ٤مقمدًا أو ُمثٌٓم ٤ًم، عمً ٧م  ضمٝمد ذايت يٜمٓمٚمؼ

ذًمؽ ذم اًمنميم٤مت اًمتل ىمٛم٧م سمتدريٌٝم٤م، ومحٞم٨م وضمد اعمدير اعمًتٌد اًم ذي ي٘م قد سم ٤مًمزضمر 

واًمٕم٘مقسم٤مت ؾم٤مدت اًمٗمردي٦م ذم اًمنميم٦م وىمٚم٧م ىمدرة اعمقفمٗملم قم غم اًمٕمٛم ؾ ُمٕم ٤ًم، وطمٞم ٨م 

م ؾم ٤مدت روح اًمٕمٛم ؾ اجلامقم ل وزادت وضمد اعمدير اعمتٗمٝمؿ اًمذي ي٘مقد سم٤مًمث٘م٦م وآطم ؽما

ىمدرة اعمقفمٗملم قم غم طم ؾ اخل،وم ٤مت، إن اعمرطمٚم ٦م اًم٘م٤مدُم ٦م اًمت ل ؾم ػمشمٗمع ومٞمٝم ٤م ؾم ٞمػ 

آؾمتٌداد قمـ رؤوس اًمٕم٤ٌمد واًمتل ؾمُٞمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سمقصٗمٝمؿ سمنمًا ُمٙمّرُملم ؾمتّمٜمع 

 اًمٌٞمئ٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمْم٩م اًم،زم ًمٚمٕمٛمؾ اجلامقمل، سمٕم د أن قم ٤مٟمك اًمٜم ٤مس قم٘م قدًا ُم ـ اًم٘مٝم ر

 م-11.9.2112واإلذٓل اعمٛمٜمٝم٩م ؿمقهتٝمؿ وطمقهلؿ إمم قمٌٞمد أو ـمٖم٤مة صٖم٤مر 

  ًمق أن ىمقاقمد اعمرور شمِمؽمط قمغم اًم٤ًمئ٘ملم قمٜمدُم٤م شمدظمؾ ؾمٞم٤مراهتؿ ذم ؾم٤مطم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

٦م حتت ٤مج ًمتً ٞمػم اًمً ٞم٤مرات ذم  أٓ يتحريمقا إٓ سم٠مُمر ُمـ اًمنمـمل، ختٞمؾ يمؿ ُمـ اًمنمـم 

٤مل قمـ إٟمٔمٛم ٦م اعمً تٌدة يمٞم ػ شمٕمٓم ؾ اًم٤ًمطم٦م ويمؿ ؾمتٙمقن احلريم٦م ومٞمٝم٤م سمٓمٞمئ٦م، هذا ُمث

احلٞم٤مة ذم اعمجتٛمٕم٤مت قمٜمدُم٤م دمٕمؾ يمؾ طمريم٦م رهٜم٤ًم سم٢مرادهت٤م- ُم٤م مدث قمٛمٚمٞم٤ًم هق أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م 
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ٟمدظمؾ سمًٞم٤مراشمٜم٤م ذم ؾم٤مطم٦م ُمزدمح٦م ٟمٛمر سمً،ؾم٦م دون أن ٟمتٚم٘مك أواُمر ُمـ أطمد، يمؾ ُم ٤م ذم 

وأن ٓ يّم ٓمدم  ٛمٌم ذم ادم ٤مه اًم دوران ذم اًمً ٤مطم٦م إُمر أن يمؾ واطمد ُمٜم٤م يٚمتزم سم٠من ي

سم٤مٔظمريـ، وهذا ُمث٤مل قمـ احلري ٦م قمٜم دُم٤م يراوم٘مٝم ٤م اًم ققمل وآًمت زام اًم ذايت اًمٓم ققمل 

سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يرشمْمٞمٝم٤م اعمجتٛم ع- أن ختٞم ؾ ًم ق أن اًمً ٤مئ٘ملم و يٚمتزُم قا سم٤مدم ٤مه 

دوران واطمد وسمٕمدم آصٓمدام سم٤مًمً ٞم٤مرات إظم رى، ؾمتّم ٓمدم اًمً ٞم٤مرات سمٌٕمْم ٝم٤م 

ذم اًم٤ًمطم٦م ورسمام يؽمطمؿ اًمٜم٤مس قمغم أي٤مم احلريم٦م اًمٌٓمٞمئ ٦م ضم دًا  اًمٌٕمض وؾمتتقىمػ احلريم٦م

اعمرهقٟم٦م سم٠مواُمر اًمنمـمل، وهذا ُمث٤مل قمـ احلري٦م قمٜمدُم٤م ٓ يّم٤مطمٌٝم٤م وقمل واًمت زام ذايت، 

يمؿ ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم شمثٌٞم٧م هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وٟمحـ ذم ـمري٘مٜم٤م إمم جمتٛمع ؾمؽمشمٗمع قمٜم ف ىمٌْم ٦م 

 م-11.9.2112آؾمتٌداد وشمرومرف ومقىمف راي٦م احلري٦م 

 :ُمٜمٔمران هلام ذم روطمل اًمقىمع ٟمٗمًف و تٍمان قمٜمدي يمؾ ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل ُمـ مج ٤مل 

 م-11.9.2112-- ووضمف ؿمٝمٞمد يٓمٗمح سم٤مًمنور اًمٙمٕم٦ٌم قمٜمدُم٤م رأيتٝم٤م أول ُمرة

  :جَيِْرَُمٜمَّ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ َّٓ َو -- ذم اإلؾم ،م [8﴾ ]اعم٤مئدة: شَمْٕمِدًُمقاْ  ُٙمْؿ ؿَمٜمَآُن ىَمْقٍم قَمغَم َأ

 م-11.9.2112ض احل٤مٓت، ًمٙمـ اًمٔمٚمؿ حمرم ذم يمؾ احل٤مٓت اًمٙمره ُم٤ٌمح ذم سمٕم

  و شمٜمٙمن ُمآذٟمٜم٤م يقم ىمّمٗمٝم٤م احل٤مىمدون، اٟمٙمنت ىمٌؾ ذًمؽ سمٙمثػم، يقم اٟمٙمن ت

ٟمٗمقؾمٜم٤م ذًٓ وظمقوم٤ًم وهقاٟم٤ًم، يقم يمٜم٤م ٟم٘مقل اهلل أيمؼم سم٠مومقاهٜم٤م واخلقف ُم ـ اًمٓم ٤مهمقت ه ق 

يْم٤ًم ًمتقازهي٤م ذم اًمرومٕم٦م واًمٕمٚمق إيمؼم ذم ىمٚمقسمٜم٤م، ؾمٜمٌٜمل ُمآذٟمٜم٤م ُمـ ضمديد وؾمٜمٌٜمل ٟمٗمقؾمٜم٤م أ

 م-12.9.2112أطمد قمغم يمن ُمئذٟم٦م ُمرة أظمرى  أواًمِمٛمقخ، قمٜمده٤م ًمـ يتجر

  ،ذم اًمٖمرب طم٤مىمدون ُمتٕمّمٌقن ُمتحٞمزون م٤مرسمقن اإلؾم ،م قم ـ قمٚم ؿ ودراي ٦م

وومٞمف أيْم٤ًم ضم٤مهٚمقن ًمق أطمًٜم٤م قمرض ديٜمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ًمدظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم، قمٜمدُم٤م أىمرأ 
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يٍمومٝم٤م باحلٙم٤مم( قمغم اًمٌذخ واًم٘مّم قر أختٞم ؾ ًم ق أٟمٗم٘م ٧م ذم نقي ؾ  قمـ اعمٚمٞم٤مرات اًمتل

ُمرايمز أسمح٤مث وُم١مؾم٤ًمت إقم،ُمٞم٦م شمؼمز اإلؾم،م ًمٚمٕم٤معملم سمٙمؾ اًمٚمٖم٤مت وسم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمت٠مصمػم 

احلديث٦م اًمتل شمٕمتٛمد اعمٜمٓمؼ واحلقار واًمٗمـ سمدًٓ ُمـ اًمققمظ اجل٤مف -- وًمٙمـ يمٞم ػ ًمألُم ٦م 

شمْمع هذا اعم٤مل ذم ظمدُمتٝم٤م وظمدُم٦م ديٜمٝم ٤م؟  أن نٜمع ؾمٗمٝم٤مءه٤م ُمـ اًمتٍمف ذم أُمقاهل٤م وأن

ويمٞمػ ًممظمريـ أن ي٘متٜمٕمقا سم٤مإلؾم،م ُمٜمٝمج٤ًم ص٤محل٤ًم ًمٚمحٞم٤مة إذا و يًتٓمع اعمًٚمٛمقن إىم٤مُم٦م 

دوًم٦م اًمٕمدل اًمتل شمٖمري أظمريـ سم٤مٓىمتداء هب٤م؟ يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمح٘مؼ يم ؾ ذًم ؽ إٓ سمث قرة 

قرة قم غم طمٙم٤مُمٜم ٤م شم٘متٚمع اًمٔمٚمؿ ُمـ أروٜم٤م وشمًٌط ُمٌ ٤مدئ اًمٙمراُم ٦م واًمٕمداًم ٦م ومٞمٜم ٤م؟ اًمث 

 م-12.9.2112اًمٔم٤معملم ًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م ًمٜم٤م وم٘مط سمؾ هل طم٤مضم٦م ًمٚمٌنمي٦م مجٕم٤مء 

  باعمرضمٕمٞم٦م( هق اًمِمخص اًمذي ٟمٓمٛمئـ إمم ومٙمره وحم٤ميمامشمف وٟمثؼ سمٕمٚمٛمف وإظم،صف

ومٞمٙمقن أول ُمـ ٟمرضمع إمم رأيف قمٜمدُم٤م ٟمقاضمف أؾمئٚم٦م صٕم٦ٌم، أُم٤م باًمّم ٜمؿ( ومٝم ق اًمِم خص 

ٟمِمٕمر أٟمٜم٤م ٟم٠مصمؿ ديٜمٞم٤ًم أو ومٙمري ٤ًم إذا ظم٤مًمٗمٜم ٤مه ذم اًم رأي اًمذي ٟمٕمت٘مد أٟمف ٓ ي٘مقل إٓ صقاسم٤ًم و

وذم أؾمقأ احل٤مٓت ٟمجٕمؾ ُم٤ٌمدراشمٜم٤م وُمقاىمٗمٜم٤م وطمريمتٜم٤م ذم احلٞم٤مة ُمرهقٟم٦م سمٛمقاوم٘متف، وضمقد 

اعمرضمٕمٞم٤مت أُمر ـمٌٞمٕمل وضوري أُم٤م إصٜم٤مم ومٞمج٥م هدُمٝم٤م بذم قم٘مقًمٜم٤م ـمٌٕم٤ًم(، ًم ذًمؽ 

بطم٘مٜم ٤م( ذم اظمتٞم ٤مر ُمرضمٕمٞم٤مشمٜم ٤م ُمـ اعمٝمؿ أن ٟمٛمٞمز سملم اعمرضمٕمٞم٦م واًمّم ٜمؿ وٟمح ـ ٟم امرس 

وبواضمٌٜم٤م( ذم حتٓمٞمؿ بإصٜم٤مم(، قمغم ومٙمرة -- سمٕمض إؿم خ٤مص ٓ ذٟم ٥م هل ؿ، وم ٜمحـ 

 م-14.9.2112ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أصٜم٤مُم٤ًم 

  ديٜمٜم٤م اؾمٛمف اإلؾم،م، وُمـ أؾمامء رسمٜم٤م شمٕم ٤ممم باًمً ،م(، وُم ـ أؾم امء اجلٜم ٦م بدار

ؿ ومٞمٝم ٤م ؾم ،م(، وص ٚمقاشمٜم٤م اًمً،م(، حتٞمتٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م باًمً،م قمٚمٞمٙمؿ(، وذم اجلٜم٦م بحتٞم تٝم

اخلٛمس ٟمختٛمٝم٤م يمؾ يقم بسم٤مًمً،م قمٚمٞمٙمؿ(، اًمً،م هق هم٤مي٦م اعم١مُمٜملم ذم إرض ٕٟم ف ٓ 
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يقضمد أومْمؾ ُمـ أضمقاء اًمً،م ًمٜمنم دقمقة احلؼ وإيّم ٤مهل٤م ًمٚمٕم ٤معملم سمٕمٞم دًا قم ـ أضم قاء 

اخلقف، وٓ يقضمد أومْمؾ ُمـ اًمً،م سمٞمئ٦م ًمٕمامرة اًمٕم٤مو واًم٘مٞم٤مم سمٛم٘متْمٞم٤مت آؾم تخ،ف 

إرض، طمتك اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م حتت٤مج إمم ؾم،م م٘م ؼ احل د إدٟم ك ُم ـ احل٤مضم ٤مت ذم 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٞمجد اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمقىم٧م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُم٤م يٙمٗمل ًمٕمٌ ٤مدة اهلل طم ؼ قم٤ٌمدشم ف، ًم ٞمس 

هٜم٤مك ُم٤م يدُمر اًمً،م أيمثر ُمـ وضمقد سم٤مـمؾ ىمقي ئمٚمؿ ويٕمتدي، وطم ؼ و ٕمٞمػ يٕمج ز 

ٚمٞمٜم٤م أن ٟمث قر قم غم فم٤معمٞمٜم ٤م اًم ذيـ ؾم ٚمٌقٟم٤م قمـ صد اًمٕمدوان وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل، ًمذًمؽ يم٤من قم

أسمًط طم٘مقىمٜم٤م، يم٤من قمٚمٞمٜم ٤م أن ٟمث قر ًمٜمخ رج ُم ـ اًمْم ٕمػ واًمٕمج ز واهل قان إمم اًم٘م قة 

واًمتٛمٙملم وًمٜمٌٜمل ىمقشمٜم٤م اًمذاشمٞم٦م سمٙمؾ أؿمٙم٤مهل٤م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م، قمٜمده٤م ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك ؾم،م 

 م-14.9.2112ذم إرض وؾم،م ذم اًمٜمٗمقس أيْم٤ًم 

  شمٜمٌ ع ُمٜمٝم ٤م سم٘مٞم ٦م اًمٗمْم ٤مئؾ ومقضم دت اًمّم دق ه ق سمحث٧م قم ـ اًمٗمْم ٞمٚم٦م اًمت ل

إؾم٤مس، سمٛم٘مدار ُم٤م شمٙمقن ص٤مدىم٤ًم، شمٙمقن ؿمج٤مقم٤ًم ويمرياًم وشم٘مٞم ٤ًم وقم ٤مدًٓ وقمزي زًا وطم رًا 

 م-15.9.2112

  ،قمٚمٛمٜمل ديٜمل اًمٕمٔمٞمؿ أن ٓ أىمٌؾ اًمٔمٚمؿ ُم ـ أطم د، وأن ٓ أىمٌ ؾ اًمٔمٚم ؿ ٕطم د

٤مب اًمٖمرائ ز وقمٚمٛمٜمل أيْم٤ًم أن هذا هق اًمٗمرق اجلقهري سم لم أص ح٤مب اعمٌ ٤مدئ وأص ح

 م-18.9.2112

  مح٤مي٦م إوـم٤من ُمـ أـمامع اًمدول إظمرى ٓ شمتؿ قم ؼم ديٙمت ٤مشمقر دُم قي يً حؼ

ُمٕم٤مروٞمف سم٤مًمٜم٤مر واحلديد ويٗم رغ اعمجتٛم ع ُم ـ ىم قاه احلٞم ٦م اًمت ل ن ده سم٠مؾم ٤ٌمب اًم٘م قة 

واًمّمٛمقد- ديٙمت٤مشمقري٦م صدام و حتٍؿ اًمٕمراق ُمـ أـمامع ٟمٔم٤مم اعم ،زم ذم ـمٝم ران سم ؾ ه ل 

ق إمم ٟم٘مٓم٦م آهنٞم٤مر وضمٕمٚمتف يتٛمزق سم لم ُمٓمرىم ٦م إـم امع اخل٤مرضمٞم ٦م اًمتل أوصٚم٧م اًمٕمرا
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وؾمٜمدان اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل أوضمده٤م طمٙمؿ دُمقي ىم٤مٍس ذسمح ُمٕم٤مروٞمف ُمـ اًمً ٜم٦م 

تٍمف ُمٕمٝم ٤م يم ام  واًمِمٞمٕم٦م وإيمراد دون نٞمٞمز، وًمق ووضمف سمثقرة يم ٤مًمثقرة اًمً قري٦م ًم 

إطم٘م ٤مق احل٘م قق ٕهٚمٝم ٤م وقم دم يتٍمف اًمٜمٔم٤مم اًمًقري ن٤مُم٤ًم- سمًط اًمٕمدل ذم اًمٜم٤مس و

شم٠مًمٞمف اًمزقمٞمؿ وؾمحؼ اعمٕم٤مرولم هق اًم ذي يٓمٚم ؼ ُمٙم ٤مُمـ اًم٘م قة ذم اعمجتٛمٕم ٤مت ويزي د 

ُمٜم٤مقمتٝم٤م ويٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ مح٤مي٦م أٟمٗمًٝم٤م ُمـ أـمامع أظمريـ- ٓ سمد ُمـ اًمت ذيمػم هب ذه احل٘مٞم٘م ٦م 

وٟمحـ ٟم١مؾمس ًمققمل ضمديد ذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ٓ متٛمؾ ومٙمرة باًمٓم٤مهمقت( حت٧م أي ُمؼمر، دُم٤مء 

ء اًمذيـ يرشم٘مقن يقُمٞم٤ًم صمٛمٜم٤ًم ٓؾمتئّم٤مل باًمٓم٤مهمقت( شمقضم٥م قمٚمٞمٜم ٤م أن يٙم قن ه ذا اًمِمٝمدا

 م-21.9.2112 ح٤ًم ٟم٤مصٕم٤ًم ٓ ًمٌس ومٞمف وٓ شمِمقيشاًمققمل واو

  ٟمٔمري٦م اعم١ماُمرة ًمٞم٧ًم ظمٓم٠م سمحد ذاهت٤م، ومٛم ـ اًمٓمٌٞمٕم ل أن يً ٕمك أظم رون إمم

ىمٞم ٦م حت٘مٞمؼ ُمّم ٤محلٝمؿ، وُم ـ اًمً ذاضم٦م آقمت٘م ٤مد سم ٠مهنؿ ًم ـ يً ٚمٙمقا ـمرىم ٤ًم هم ػم أظم،

ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م، اخلٓم٠م هق قمٜمدُم٤م ٓ ٟمٌح٨م ذم قمٚمٚمٜم٤م اًمذاشمٞم٦م اًمتل دمٕمؾ ُم١ماُمراهتؿ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمج٤مح 

 م-24.9.2112

  وؿم٤مهد اعمجرَم وهق م ٤مول اهمتّم ٤مب و حٞمتف وه ل شمٖم رز أفم٤مومره ٤م ذم قمٜم٘م ف

 !ُمداومٕم٦م قمـ ٟمٗمًٝم٤م، ومّم٤مح: أـم٤مًم٥م اًمٓم روملم سمقىم ػ اًمٕمٜم ػ وم قرًا، ي٤مًم ف ُم ـ طم٘م ػم!

 م-25.9.2112

 ٌُُٝمْؿ مَجِٞمًٕم ٤م ﴿ٚمٞمئ٦م سم٤مًمتٜم٤مىمْم٤مت ىم٤مل شمٕم٤ممم ضمٌٝم٦م اًم٤ٌمـمؾ ُم  ًَ سَم٠ْمؾُمُٝمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ؿَمِديٌد حَتْ

، وٓ رء يٗم٤مىمؿ ه ذه اًمتٜم٤مىمْم ٤مت ويقص ٚمٝم٤م إمم طم د [14﴾ ]اًم حنم: َوىُمُٚمقهُبُْؿ ؿَمتَّك

آٟمٗمج٤مر اًمذي يٓمٞمح سم٤مًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف أيمثر ُمـ ن٤مؾمؽ ضمٌٝم٦م احلؼ، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم ن٤مؾم ؽ 

ًمٕم٘مؾ اًمذي يٕمٛمؾ ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم اهلقى اًمذي يٕمٛمؾ ًمألٟم ٤م ضمٌٝم٦م احلؼ همػم شم٘مديؿ ا
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َّٓ ﴿ :بأسمِمع اهلقى طم٥م إٟم ٤م( وم٤مٔي ٦م اًمً ٤مسم٘م٦م شمٜمتٝم ل سم٘مقًم ف شمٕم ٤ممم ُْؿ ىَم ْقٌم  َذًمِ َؽ سمِ ٠َمهنَّ

 م-2.11.2112 [58﴾ ]اعم٤مئدة: َيْٕمِ٘مُٚمقنَ 

 ـَ آَُمٜمُ قا إَِذا ىِمٞم َؾ ًمَ ﴿ :شم٠مُمٚم٧م اًمٞمقم ذم ىمقًمف شمٕم ٤ممم َ ٤م اًمَّ ِذي ًَّ ُحقا ذِم َي ٤م َأهيُّ ُٙم ْؿ شَمَٗم

ِح  ًَ ُحقا َيْٗم ًَ ـَ آَُمٜمُقا ُِم ٜمُٙمْؿ  اهللًَُمُٙمْؿ َوإَِذا ىِمٞمَؾ اٟمُِمُزوا وَم٤مٟمُِمُزوا َيْروَمِع  اهللُاعمََْج٤مًمِِس وَم٤موْم ِذي اًمَّ

ـَ ُأوشمُ  ِذي صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ  [11﴾ ]اعمج٤مدًم٦م: سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػٌِم  قا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت َواهللَُواًمَّ

ومٞمف ُمٕمٜمك قمٔمٞماًم يقاومؼ آظمر ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف قمٚم قم اإلدارة وإقم امل- ُمٗمٝم قم ومقضمدت 

باًمتٗمًح( هٜم٤م أي إشم٤مطم٦م اعمج٤مل ًممظمريـ ًمٞم٠مظمذوا ُمٙم٤مهنؿ ويً ٤ممهقا يمٖم ػمهؿ يتج ٤موز 

اعمج٤مًمس إمم يمؾ ؿم١مون احلٞم٤مة وهق ي٘مٚم٥م اًمٕم،ىم٤مت سملم إومراد واعمجٛمققم٤مت رأؾم٤ًم قمغم 

دمٕمٚمٜم ل أٟمٔم ر إمم أظم ر قم غم أٟم ف ؾم ٞم٠مظمذ ُمٙم ٤مِن  قم٘م٥م، ومٌدًٓ ُمـ اًمٜمٔمرة اعم٘مٞمدة اًمتل

 ويْم٤مي٘مٜمل وسم٤مًمت٤مزم قمكم أٓ أومً ح ًم ف جم ٤مًٓ، ي دقمقٟم٤م اًم٘م رآن إمم ٟمٔم رة أظم رى حتررٟم ٤م 

 اهللُ ودمٕمٚمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن اعمٙم٤من ذاشمف ؾمٞمّمٌح أيمثر ؾمٕم٦م إذا أحتٜم ٤م اعمج ٤مل ًممظم ريـ بيٗمً ِح 

( اًم٘م٤مئٛم ٦م قم غم  scarcity mentality ًمٙمؿ(، وهق ذاشم ف اًمٗم رق سم لم بقم٘مٚمٞم ٦م اًمٜم درة

اًم٘م٤مئٛم ٦م قم غم اًمتٕم ٤مون   (abundance mentality)اًمتٜم٤مومس اهلدام وبقم٘مٚمٞم٦م اًم قومرة

اًمذي يٗمتح ًمٚمٛمتٕم٤موٟملم ومرص٤ًم و مٚمٛمقا هب٤م ًمقٓ شمٕم٤موهنؿ، ذم جم٤مل إقمامل طم٘م٘م٧م يم ؼمى 

نميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م اظمؽماىم٤مت وو ٤مقمٗم٧م أرسم٤مطمٝم ٤م قمٜم دُم٤م سم دأت شمٗمٙم ر هب ذه اًمٓمري٘م ٦م  اًم

خن ومٞمف اجلٛمٞم ع،  ًمٚمتٕم٤مون واًمتٙم٤مُمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سمدل اًمتٜم٤مومس اًمذي ىمد يوأوضمدت صٞمٖم٤ًم 

ذم اًمثقرة اًمٞمقم هٜم٤مك اًمٙمثػم ُم ـ اهلٞمئ ٤مت واعمجٛمققم ٤مت اًمت ل شمٕمٛم ؾ ذم اعمج ٤مل ٟمٗمً ف 

ومتٗمًحقا ي٤م إظمقيت -- شمٗمًحقا يٗمًح اهلل ًمٙم ؿ -- واىمٚمٌ قا اًمتٜم ٤مومس اعم ذُمقم إمم شمٕم ٤مون 

 م-2.11.2112حمٛمقد جيٜمل اجلٛمٞمع صمامره اًمٞم٤مٟمٕم٦م 
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  اًمدُم٤مر اًمٗمٔمٞمع اًمذي طمؾ سم٠موروسم٦م ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م زرع قمٛمٞم٘م ٤ًم ذم قم٘م ؾ

يمؾ أورويب رومْم٤ًم ًمٚمديٙمت٤مشمقري٦م وقم٤ٌمدة اًمٗم رد اًمت ل أدت إمم ه ذا اًم دُم٤مر وحت قل ه ذا 

اًمرومض إمم بُمقرصم٦م صم٘م٤مومٞم٦م( يٜم٘مٚمٝم٤م أسم ٤مء ًمألسمٜم ٤مء ًم ذًمؽ يً تحٞمؾ ىمٞم ٤مم ديٙمت٤مشمقري ٦م ذم 

ٚمؿ أٟمٜم٤م ٟمحـ ُمـ رسمك هذا اًمقطمش اًمذي يٕمٞم٨م سمٜم ٤م ىم تً، وشم دُمػمًا، أوروسم٦م اًمٞمقم، يمٚمٜم٤م ٟمٕم

رسمٞمٜم٤مه وهمذيٜم٤مه ـمقال قم٘مقد سم٤مًمّمٛم٧م واًمٜمٗم٤مق واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتؼميري٦م اعمًتٙمٞمٜم٦م طمتك حتقل إمم 

وطمش ه٤مئؾ ٓ طمدود إلضمراُمف وومٔم٤مقمتف، وُمع يمؾ ُمٜمزل يدُمر وىمٓمرة دم شمًٗمؽ شمتِمٙمؾ 

صم٘م٤موم٦م شم١مدي إمم اًم٘مٌقل سم٤مٓؾمتٌداد، ًمـ ذم أقمامىمٜم٤م سمذرة اًمرومض اًم٘م٤مـمع ًمٙمؾ ُمًتٌد وًمٙمؾ 

 م-7.11.2112 --ع اًمقطمش يٙمؼم ذم سم،دٟم٤م ُمرة أظمرىٟمد

  اًمتحٚمٞم،ت واًمدراؾم٤مت واعم٘م٤مٓت شمٜم٘مؾ إومٙم٤مر سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، وًمٙم ـ ٓ رء

يقصؾ إومٙم٤مر إمم اًمٕم٘مقل واعمِم٤مقمر إمم اًم٘مٚمقب ويزرع اًم٘م ٞمؿ واعمٕم ٤مِن ذم صمٜم٤مي ٤م اًم روح 

ؿمٞم٘م٦م أو رواي٦م قمٛمٞم٘م٦م أو ًمقطم ٦م ظم،سم ٦م أو أهمٜمٞم ٦م رىمٞم٘م ٦م أو واًمقضمدان أيمثر ُمـ ىمّمٞمدة ر

حلـ ؿمجل أو ُمنطمٞم٦م ُم١مصمرة، ومٚمتِم ٛمروا قم ـ ؾم ٤مقمد اجل ّد أهي ٤م اًمٗمٜم ٤مٟمقن واعمٌ دقمقن 

اًمًقريقن وم٘مد ُمٜمحٙمؿ اهلل ومرص٦م اًمٕمٞمش ُمع ُمٚمحٛم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُم،طمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٓمقًم ٦م 

ٓ شمٚمٝم ؿ ُم ـ  وشمْمحٞم٦م وصدىم٤ًم وإظم،ص٤ًم وحتدي٤ًم وقمزة، ُمٚمحٛم٦م شمٜمٓم ؼ احلج ر ومٙمٞم ػ

أقمٓم٤مه اهلل أضمٜمح٦م اإلسمداع مٚمؼ هب٤م ذم ؾمامء اًمٗمـ واجلامل، ومٚمٞمٙمـ ًمٚمثقرة ومٜمٝم٤م وًمٞمٙمـ هذا 

اًمٗمـ صمقرة قمغم باًمٗمـ( اهل٤مسمط اًمذي هٌط سمِم٤ٌمسمٜم٤م إمم احلْمٞمض، ًم ٞمٙمـ ومٜم ٤ًم يً تٚمٝمؿ ُم ـ 

عمٕم ٤مِن اًمثقرة يمؾ ُم٤م يٜمٌمء إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م قمغم ىمٞمؿ اًمٌٓمقًم٦م واًمٗمروؾمٞم٦م واإلسم ٤مء، قم غم ا

، قمغم اجلامل احل٘مٞم٘مل مج٤مل اًمروح وإظم،ق، ًمٞمٙمـ ومٜم ٤ًم يٌٜم ل ًمٕمٔمٞمٛم٦م واعم٤ٌمدئ اًمرومٞمٕم٦ما

   اإلٟم٤ًمن اًمٕميص قمغم آؾمتذٓل، اإلٟم٤ًمن اًمٓم٤مُمح اًمذي يمٚمام وصؾ إمم ُمٜمزًم ٦م شمٓمٚم ع إمم 

 م-8.11.2112ُم٤م هق أرومع ُمٜمٝم٤م 
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  ،بقمٝمد اًمِم٤مم( ُمـ دُمِمؼ، وبقمٜم٥م سمٚمدي( ُمـ داري٤م، وبأيمًجلم( ُمـ اًمزسم داِن

-- أُمثٚم٦م قمـ قمنم ات اعمٓمٌققم ٤مت -ٜم٤م ع احلري٦م( وبنرد( وبؾمٜمدي٤من(ؾمقريتٜم٤م( وبـمٚمٕموب

اًمثقري٦م اًمتل وًمدت ذم طمْمـ اًمثقرة، ومٞمٝم٤م إومٙم٤مر واًمٜم٘م د واًمتحٚم ٞم،ت واًم رؤى، هب ٤م 

-- ٓ رء دومـ ذم قمتٛم٦م اًمّم ٛم٧م مخً لم قم٤مُم ٤مً   رج اعمجتٛمع اًمًقري إمم اًمٜمقر سمٕمد أن

ر، ًمذًمؽ يٚمٖم قن يم ؾ أؿم ٙم٤مل طمري ٦م اًمتٕمٌ ػم، ومحري ٦م هيدد اًمٓمٖم٤مة أيمثر ُمـ اإلقم،م احل

اًمتٕمٌػم شمٕمٜمل طمري ٦م اًمتٗمٙم ػم، واًمتٗمٙم ػم ه ق قم دوهؿ إول ٕن وضم قدهؿ ي٘م قم قم غم 

اًمتجٝمٞمؾ وطمج٥م احل٘م٤مئؼ وشمًٓمٞمح اًمٕم٘مقل --- ؾمتٙمقن ُمٓمٌققم ٤مت اًمث قرة ه ذه سم ذرة 

عمً ٤مءًم٦م اإلقم،م احلر ذم ؾمقري٦م احلرة، وًمـ يٙمقن أطمد ومقق اًمٜم٘مد واًمت٘مٞمٞمؿ واعمح٤مؾم٦ٌم وا

سمٕمد اًمٞمقم، ؾمقاء يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم أو قمًٙمري٤ًم، وؾمقاء ارشمدى ىمٌٕم٦م ُمث٘مػ أو يمقومٞم ٦م ُمٜم٤مو ؾ 

أو ًمٗم٦م ؿمٞمخ، سم٤محلج٦م واعمٜمٓمؼ وسمٕمٞمدًا قمـ اًمتجريح واًمِمخّمٜم٦م، وًمٞمٙمـ اًمٌ٘م٤مء ًمألىمقى ذم 

ومٙمره وُمٜمٓم٘مف وؾمٚمقيمف وقمٓم٤مئ ف، وم ، رء يمٜم قر احلري ٦م يٗم زع اخلٗم ٤مومٞمش اًمت ل حت ٥م 

اًمٙمٚمٛم٦م يٗمْمح اًمٙم٤مذسملم ويريب ذم اًمٜم٤مس اًم٘م درة قم غم اًمتٛمٞمٞم ز اًمٔم،م، وٓ رء يمحري٦م 

 م-11.11.2112سملم اًمٖم٨م واًمًٛملم 

 ه اًمٗم ؽمة ذم ًمقٓ أن اعمخٚمّملم ومٞمٝم٤م، أيمثر سمٙمثػم ُمـ اعمرائلم، عم٤م صٛمدت يم ؾ ه ذ

ِؿ ﴿--- وضمف اًمٕمقاصػ اًمٕم٤مشمٞم٦م ًْ  م-11.11.2112 ﴾جَمَْراَه٤م َوُُمْرؾَم٤مَه٤م اهللِسمِ

 إنَّ احلٞم ٤مة ٓ سم د أن ُمع إهنؿ يؽميمقن ذم ىمٚمقسمٜم ّٓ ٤م ومراهم٤ًم ٓ يًتٓمٞمع أطم د ُم أله، إ

شمًتٛمر، وإرادة احلٞم٤مة ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ٓ سمّد أن شمٜمتٍم --- رطمؾ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّم،ة واًمً،م 

قمـ اًمقضمقد واؾمتٛمر أصح٤مسمف ذم محؾ رؾم٤مًمتف واؾمتٛمرت احلٞم٤مة ُمـ سمٕمده واٟمداح اإلؾم،م 

ٛمر، وإلرادة احلٞم ٤مة ذم ٟمٗمقؾم ٜم٤م أن ذم ـمقل إرض وقمروٝم٤م --- ٓ سم د ًمٚمحٞم ٤مة أن شمً ت

 م-11.11.2112-- ، وًمق سم٘مٚمقب يٕمّْمٝم٤م أو اًمٗمراقشمٜمتٍم
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  ي٤م ُمـ يتحدث قمـ احل٥م سمّمقت ُمتٝمدج وؿمٗمتلم ُم ردمٗمتلم، قمٚمٛمٜم ل اًمّم دق

ىمٌؾ أن شمٕمٚمٛمٜمل احل٥م، وقمٚمٛمٜمل يمٞمػ أطم٥م ٟمٗمز أوًٓ ىمٌؾ أن أطم ٥م أظم ريـ ومٗم٤مىم د 

أؾم ٛمح ٕطم د أن يٕمت دي قمٚمٞمٝم ٤م  اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، قمٚمٛمٜمل يمٞمػ أطم٥م ٟمٗمز سمّمدق وم،

وئمٚمٛمٝم٤م ويًٚمٌٝم٤م طم٘مقىمٝم٤م، قمٜمده٤م ؾم٠مطم٥م أظم ريـ سمّم دق وؾم ٠مقمؼم قم ـ طمٌ ل هل ؿ 

 أطمد قمغم فمٚمٛمٝمؿ، قمٜمده٤م شمًت٘مٞمؿ احلٞم ٤مة طمٞم ٨م ٓ أسمٛم٤ًمقمدهتؿ ًمٞمّمٌحقا أىمقي٤مء ٓ يتجر

فم٤مو وٓ ُمٔمٚمقم، احل٥م ُمٕمٜمك قمٔم ٞمؿ شمً ت٘مٞمؿ سم ف احلٞم ٤مة وًم ٞمس قمٞمٜم ٤ًم شم دُمع وأوص ٤مًٓ 

ف وشمتخذ ُمٜمف ىمٜم٤مقم٤ًم ختٗمل سمف وٕمٗمؽ وقمجزك وؾم ٚمٌٞمتؽ واٟمً ح٤مسمؽ شمردمػ، وم، شمِمقه

 م-12.11.2112واهنزاُمؽ!! 

  ٌّٓملم، إهنؿ يٜمتٔمرون حلٔم٤مت و ٕمٗمٙمؿ أهي٤م اًمّم٤مقمدون إمم إقم٤مزم، طمذاِر ُمـ اعمث

وشمٕمٌٙمؿ ووجريمؿ، ًمٞمتًٚمٚمقا ُمٜمٝم٤م إمم أرواطمٙمؿ ومٞمٛمٚم١موه٤م ي٠مؾم٤ًم وقمجزًا وؿمّٙم٤ًم وومراهم ٤ًم، 

 ؼ اًمْم  ٕمٞمٗم٦م ذم اجلً  د ًم  تٛمأله ىمٞمح  ٤ًم وص  ديداً ه  ؿ يم٤مًمٓمٗمٞمٚمٞم  ٤مت هت  ٤مضمؿ اعمٜم  ٤مـم

 م-12.11.2112

  ىمد شمٕمجٌٜمل أومٙم٤مرك، ًمٙمٜمٜمل ًمـ أومٕمؾ يم٤مٔظمريـ وأشمٌٕم ؽ طمٞم ثام هَت --- وم٠مٟم ٤م

 م-12.11.2112ًم٧ًم فمً، -- أٟم٤م إٟم٤ًمن ُمـ حلؿ ودم ---

 هٜم٤مك ومرق سملم إٟم٤م ego وشم٘مدير اًمذات self esteem  ُمـ اعمٝمؿ إدرايم ف ًمٙم ل

تف ُمع ٟمٗمً ف وأظم ريـ- اًمِم ٕمقر سم٤مٕٟم ٤م ه ق ؿم ٕمقر ُم ريض ي دومع يٜمجح اعمرء ذم قم،ىم

اإلٟم٤ًمن إمم إصم٤ٌمت ذاشمف ُمـ ظم،ل إًمٖم٤مء أظمريـ، اًمذيـ مريمٝمؿ اًمِمٕمقر سم٤مٕٟم٤م ومٚمًٗمتٝمؿ 

ذم احلٞم٤مة أرسمح أٟم٤م وًمق ظمن اجلٛمٞمع، ه١مٓء ٓ جيٞمدون قمٛمؾ اًمٗمريؼ وٓ هتٛمٝمؿ ُمّم ٚمح٦م 

حتٝمؿ اًمِمخّم ٞم٦م- أُم ٤م اًمِم ٕمقر اعمجٛمققم٦م اًمتل يٕمٛمٚمقن وٛمٜمٝم٤م سم٘مدر ُم ٤م هتٛمٝم ؿ ُمّم ٚم

سمت٘مدير اًمذات ومٝمق ؿمٕمقر صحل يدومع اإلٟم٤ًمن إمم إصم٤ٌمت ذاشمف ُمـ ظم،ل اطمؽماُمف ًم٘مٞمٛم ٦م 
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باإلٟم٤ًمن( ذم ٟمٗمًف وذم ٟمٗمقس أظمريـ، مؽمم باإلٟم٤ًمن( ذم ٟمٗمً ف وم ، يً ٛمح ٕطم د 

سم٤مٓقمتداء قمٚمٞمف وٓ يتٜم٤مزل قمـ طم٘مقىمف وٓ يٜمًح٥م ذم ُمقاـمـ اخل ،ف سم ؾ ي داومع قم ـ 

٤مقم٦م، ومؽمم باإلٟم٤ًمن( ذم ٟمٗمقس أظم ريـ وًم ق ظم ٤مًمٗمقه ذم اًم رأي ومٞمٜمّم ٧م رأيف سمِمج

طمتك يٗمٝمؿ وٓ هيلم خم٤مًمٗمٞمف وم٤مول أن جي٤مدهلؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ، اًمذيـ مريمٝمؿ اًمِمٕمقر 

سمت٘مدير اًمذات جيٞمدون قمٛمؾ اًمٗمريؼ ٕهنؿ جيٞمدون اإلٟمّم٤مت إمم أظمريـ واًمٌح ٨م قم ـ 

ٓظمت،ف إمم قم٤مُمؾ ىمقة وهمٜم ك ذم اعمجٛمققم ٦م احلٚمقل اًمث٤مًمث٦م ذم ُمقاـمـ اخل،ف وحتقيؾ ا

سمدل أن يٙمقن قم٤مُمؾ وٕمػ وشمٗمرق- يٌٜمك اعمرء ؿمٕمقره سمت٘مدير اًمذات ُمـ ظم،ل اؾمت٘م٤مُمتف 

٦م  قمغم اعم٤ٌمدئ إظم،ىمٞم٦م اًمت ل أمجٕم ٧م قمٚمٞمٝم ٤م إدي ٤من اًمً اموي٦م واحلْم ٤مرات اًمٌنمي 

قل أن يم٤مًمّمدق واًمٕمدل واًمّمؼم وإشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ واإليث ٤مر واًمقوم ٤مء وهمػمه ٤م، سم٘م ل أن ٟم٘م 

ص٤مطم٥م إٟم٤م اعمتْمخٛم٦م اعمتقرُم٦م سمرهمؿ ُم٤م يٌديف ُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مقة إٓ إٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م مٛمؾ 

شم٘مديرًا ُمٜمخٗمْم٤ًم ًمذاشمف وهق م٤مول اًمتٕم قيض قم ـ ؿم ٕمقره سم ٤مًمٜم٘مص ُم ـ ظم ،ل إًمٖم ٤مء 

أظمريـ، إٟمف ؿمخص ُمٝمزوز ُمـ اًمداظمؾ قمديؿ اًمث٘م ٦م سمٜمٗمً ف، إٟم ف ـم٤مهمٞم ٦م وقمٌ د ذم آٍن 

ٛمٙمـ أصح٤مب بإٟم٤م( ه١مٓء ُمـ شمٌقئ اعمٜم٤مص ٥م اًم٘مٞم٤مدي ٦م واطمد، ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ يمٞمػ يت

إذا يم٤مٟمقا ٓ ي٘مّدرون ذواهتؿ وإذا يم٤مٟمقا و ٕمٗم٤مء ُمٝم زوزيـ ُم ـ اًم داظمؾ قم ديٛمل اًمث٘م ٦م 

سم٠مٟمٗمًٝمؿ، واجلقاب: ٕن اًمذيـ  ْم ٕمقن هل ؿ يٙمقٟم قن أيمث ر ُم ٜمٝمؿ و ٕمٗم٤ًم واهت زازًا 

 م-13.11.2112واٟمٕمدام صم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس 

  ،ًمتٜمٙم٧ٌم اًمًٞم٤مؾم٦م وجم٤مهٚمٝم ٤م، وٓظم ؽمت اًمٕم ٞمش ًمقٓ ٟمداء اًمقاضم٥م ذم أقمامىمل

ؿم٤مقمرًا مٚمؼ ذم ؾمامء اًمٌٞم٤من، وسم٤مطمث٤ًم ُمت٠مُمً، يٌح٨م قمـ احلٙمٛم٦م واًمّمقاب ويرؿمد اًمٜم ٤مس 

إًمٞمٝمام، وًمٙم٤من ذم ذًمؽ راطم٦ًم ًمٜمٗمز وهدوءًا ٕقمّم٤ميب وؾم،ُم٤ًم وأُمٜم٤ًم زم وًمٕم ٤مئٚمتل، ًمٙم ـ 

أص قات اعم٘مٝم قريـ نموا قم ـ أٟمٞم ٤مهبؿ و اعمٔم٤مو يمثرت واًمٔم٤معملم ؾمٜمقا ؾم ٙم٤ميمٞمٜمٝمؿ ويم 
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ارشمٗمٕم٧م، وًمٓم٤معم٤م مهس ذم أذِن اًمٜم٤مصحقن، وأوهلؿ ضمدي رمحف اهلل، اسمتٕمد قم ـ اًمًٞم٤مؾم ٦م 

وُم٤ًمًمٙمٝم٤م، وم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ٓ أظم،ق هل٤م وٓ ديـ، وهل حترق ُمـ يًػم ذم دروهب٤م اًم،ه٦ٌم، صمؿ 

ايمتِمٗم٧م أن ُمٜمٓمؼ ضمدي رمحف اهلل، هق اًمذي أظمغم اًم٤ًمطم٦م عمـ ٓ يرون ذم اًمًٞم٤مؾم٦م هم ػم 

متٚمقٟمف وُمٖمٜماًم يٙمًٌقٟمف، وايمتِمٗم٧م أيْم٤ًم صقاب يم،ُمف ذم ص ٕمقسم٦م اجلٛم ع سم لم  ُمٜمّم٤ٌمً 

اًمًٞم٤مؾم٦م وإظم،ق وظمّمقص٤ًم ذم جمتٛمع طم رم اًمًٞم٤مؾم ٦م ًمٕم٘م قد وشمرايمٛم ٧م ذم ٟمٗم قس 

أومراده أُمراض إٟم٤مٟمٞم٦م ويمث رة اًمٚم ػ واًم دوران وآسمتٕم ٤مد قم ـ اًمّم دق واًمقو قح، 

ع قم ـ طم٘م قىمٝمؿ ونٙمٞم ٜمٝمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م قمٜمدي هل ظمدُم٦م اًمٜم٤مس وحت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝمؿ واًم دوم٤م

طمتك يّمٚمقا إمم درضم٦م ُمـ اًمققمل واًم٘مقة وم، يًتٓمٞمع أطمد أن يًت٘مقي قمٚمٞمٝمؿ سمجٜمقده أو 

ز ذم اًم ٞمؿِّ  ل ٟمٗم  سمٛمٙمره وظمداقمف، ؾم٠مقمٛمؾ سمٜمّمٞمح٦م ضمدي وأقمّمٞمٝم٤م ذم آن ُمٕم٤ًم، ؾم٠مًم٘م 

سم ٢ميامن أم ُمقؾم ك، وأطم ٤مول اجلٛم ع سم لم اًمًٞم٤مؾم ٦م وإظم ،ق ُمً تٕمٞمٜم٤ًم سم ٤مهلل وسمٜمّم ح 

ص اعمخٚمّملم وم٤مهلرب ُمـ ُمقاضمٝم٦م أُمراوٜم٤م اًمداظمٚمٞم٦م وُمِم٤ميمٚمٜم٤م اًمذاشمٞم٦م اًمّم٤مدىملم وإظم،

ٓ ي٘مؾ ضمٌٜم٤ًم قمـ اهلرب ُمـ ُمقاضمٝم٦م أقمدائٜم٤م اخل٤مرضمٞملم ُمً تٌديـ يم ٤مٟمقا أم ُمً تٕمٛمريـ، 

 م-14.11.2112وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف 

  ؾمٞمحـ اًمٙمثػمون همدًا إمم أي٤مم آؾمتٌداد ٕهن٤م شمٖمٓمل قمجزهؿ وأُمراوٝمؿ وشم١مُمـ

ًم٦م اًمٙمًؾ اًمذهٜمل وإظم،ىمل اًمذي يٛمدهؿ سم٤مًمِمٕمقر سم٤مًمرو٤م قم ـ اًم ٜمٗمس وه ؿ هلؿ طم٤م

ىم٤مسمٕمقن ذم أُم٤ميمٜمٝمؿ ٓ مريمقن ؾم٤ميمٜم٤ًم وٓ يدومٕمقن سمٛمجتٛمٕمٝمؿ ذم ُمٕم٤مرج اًمرىمل واًمتٓمقر، 

ؾمٞمحـ إًمٞمٝم٤م ُمـ يٌنمون دائاًم سمٕمٔمٛم٦م اإلؾم،م وشم٤مريخ اإلؾم ،م وي رددون قم غم اًمٜم ٤مس 

ؾ اًم،قمٌ لم ؾمٞمٙمِم ػ هل ؿ أن إٟم زال ُمٌ ٤مدئ اعمقاقمظ اًمرشمٞم٦ٌم، ٕن اٟمٗمت٤مح اًمً ٤مطم٦م ًمٙم 

اإلؾم،م وىمٞمٛمف قمغم اًمقاىمع مت٤مج إمم اضمتٝم٤مد ومٙمري قمٔمٞمؿ وضمٝمد قمٛم كم ُمً تٛمر، يم ٤مٟمقا 
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جيدون ذم اٟمٕمدام ومرص اًمتحرك ُمؼمرًا ًمٕمدم اًم٘مٞم٤مم سمف وآيمتٗم٤مء سم٤مًمتٖمٜمل سم٠مجم ٤مد اعم ٤ميض، 

ظمٞمّم ٦م اًمً ٝمٚم٦م ؾمٞمحـ إًمٞمف اًمتج٤مر ورضم٤مل إقمامل اًمذيـ يًٕمقن إمم اًمرسمح سم ٤مًمٓمرق اًمر

اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم دومع اًمرؿم٤موى واًمتح٤مًمػ ُمع اعمًئقًملم واًمتح٤ميؾ قمغم اًم٘مقاٟملم اًم٤ٌمًمٞم٦م، ومٗم ل 

دوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن واًمتٜم٤مومس اًمنميػ ؾمٞمحت٤مج اًمٌ٘م٤مء ذم اًمًقق إمم اًمٙمٗم٤مءة وشمٓمقير اعمٝم٤مرات 

اإلداري٦م واًمت٘مٜمٞم٦م وهق ضمٝمد يم٤مٟم٧م شمٕمٗمٞمف ُمٜمٝمؿ دوًم٦م اًمرؿم ٤موى واعم٤مومٞم ٤مت، ؾم ٞمحـ إًمٞم ف 

قن( اًم٤ٌمردون اًمذيـ يٙمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ُمـ أسمراضمٝمؿ اًمٕم٤مضمٞم٦م وي٘مقًمقن إن أومٙم ٤مرهؿ باعمث٘مٗم

ٓ دمد ـمري٘مٝم٤م إمم اًمتٓمٌٞمؼ سم٥ًٌم آؾمتٌداد واٟمٕمدام طمري ٦م اًمتٕمٌ ػم واًمٕمٛم ؾ اًمً ٞم٤مد، 

ومٕمٜمدُم٤م شمّمٌح اًم٤ًمطم٦م ُمٗمتقطم٦م ًمٚمجٛمٞمع ًمـ يٜمجح إٓ اعمث٘مػ اعمٚمتحؿ سم٤مًمقاىمع اًمذي جيدد 

وشمًتٓمٞمع أومٙم٤مره اًمّمٛمقد أُم٤مم اًمٜم٘م د احل ر واًمتجرسم ٦م  ٟمٗمًف وأومٙم٤مره وأؾم٤مًمٞمٌف سم٤مؾمتٛمرار

٥م ُم ـ اعمث٘مٗم لم ضمٝم دًا يمٌ ػمًا وشمقاو ٕم٤ًم واًمتح٤مُم ٤ًم ٚماًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع، وهذا يتٓم

سم٤مًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م شمٕمٗمٞمٝمؿ ُمٜمف أضمقاء آؾمتٌداد، رضمؾ اًمديـ اعمزيػ ورضمؾ إقمامل اعمزي ػ 

ؾم تٌداد وشم٘مٚم٘مٝم ؿ اعمرطمٚم ٦م واعمث٘مػ اعمزيػ ه١مٓء مجٞمٕم ٤ًم هل ؿ ُمّم ٚمح٦م ذم اؾم تٛمرار آ

 م-14.11.2112اًم٘م٤مدُم٦م 

  ؿمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م ؾمٛمٕمقا يمثػمًا ُمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ قم ـ أمهٞم ٦م ٓ

اًمٓم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، وُمع ذًمؽ قمّمقه ذم همزوة أطمد! ومج٤مءت ٟمتٞمج٦م ُمٕمّم ٞمتٝمؿ هزيٛم ٦م 

ٗمٝمقم ـم٤مقم ٦م أصمخٜمتٝمؿ ىمتً، وضمراطم٤ًم وآُٓم٤ًم، ويم٤من هلذه اجلراح وأم أصمر يمٌػم ذم شمرؾمٞمخ ُم

اًمرؾمقل ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ مم٤م هّٞم٠مهؿ ًم،ٟمتّم٤مرات اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل ومتحقا هب٤م اًمدٟمٞم٤م، أطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ يٙمٗمل 

اًمٙم،م اًمٜمٔمري ذم ص٘مؾ اًمٜمٗمقس وشمرؾمٞمخ اعمٕم٤مِن ومٞمٝم٤م، ومٞم٘مّدر اهلل أن يّم٘مٚمٝم٤م أو اًمتجرسم٦م 

٤م و اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م اًمٜم٤مس قمؼم طمقاؾمٝمؿ واىمٕم٤ًم ُم١معم٤ًم ُمٚمٛمقؾم ٤ًم ومتٖم ػم ذم ٟمٗمقؾم ٝمؿ ُم 
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شمٖمػمه اًمٙمٚمامت بيم٤مًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ يٌتٕمد قمـ اعمدوم٠مة طمتك يٚمًع طمّره٤م يده(، يمثػمًا ُم٤م ىمرأٟم٤م 

َٓ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ فَمَٚمُٛمقاْ َو ِذي إنَّ »وطمدي٨م رؾم قًمف اًمٙم ريؿ  [113﴾ ]هقد: شَمْريَمٜمُقْا إمَِم اًمَّ

ٝمؿ اهلل سمٕم٘م ٤مٍب ُم وُمْم ٞمٜم٤م  شٜم فاًمٜم٤مس اذا رأوا فم٤معم٤ًم ومٚمؿ ي٠مظمذوا قمغم يديف، أوؿمؽ أن ُيِٕمٛمَّ

-- إن ُم٤م ٟمٕمٞمِمف اًمٞمقم يرؾمخ ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م وقمؼم ؾم٤مدريـ ٓهلم، ص٤مُمتلم ٓ ُم٤ٌمًملمذم طمٞم٤مشمٜم٤م 

اًمقاىمع اعم١مو اعمٚمٛمقس يمٞمػ شمٙمقن ٟمتٞمج٦م اًمًٙمقت قمغم اًمٔم٤معملم، وه ذا هيٞم ط إرو ٞم٦م 

-- رطم ؿ اهلل ؿم ٝمداءٟم٤م وقم ٤مرم ضمرطم٤مٟم ٤م وم دُم٤مؤهؿ جتٛمع ُمٕم٤مرم ُمـ اًمريم قن إمم اًمٔمٚم ؿعم

 م-14.11.2112شمٓمقي ُمـ شم٤مر ٜم٤م صٗمح٦م وشمٗمتح أظمرى  وضمراطمٝمؿ وآُٓمٝمؿ

 الػتـة يف الؼرآن: 

وردت اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مرآن سمٕمدة ُمٕم٤مٍن ُمـ أمهٝم٤م أن اًمٗمتٜم٦م هل آوٓمٝم٤مد وإيمراه اًمٜم ٤مس، 

ـَ عمُِقؾَم ك ﴿ومًٛمك اًم٘مرآن اوٓمٝم٤مد ومرقمقن ًم٘مقم ُمقؾمك وإيمراهٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر ومتٜم٦م  وَماَم آَُم

 َّٓ ـ ىَمْقُِمِف قمَ  إِ ٦ٌم ُمِّ يَّ ـ ومِْرقَمْقَن َوَُمَٚمِئِٝمْؿ َأن َيْٗمتِٜمَُٝمْؿ َوإِنَّ ومِْرقَمْقَن ًَمَٕم٤مٍل ذِم إَْرِض ُذرِّ غَم ظَمْقٍف ُمِّ

وملِمَ  ـَ اعمُْْنِ
ِ ُف عمَ  [-83﴾ ]يقٟمس: َوإِٟمَّ

ـَ وَمَتٜمُقا اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت ﴿ه أصح٤مب إظمدود قمغم اًمٙمٗمر ومتٜم٦م وؾمٛمك إيمرا ِذي إِنَّ اًمَّ

 [-11﴾ ]اًمروج: َؿ َوهَلُْؿ قَمَذاُب احْلَِريؼقسُمقا وَمَٚمُٝمْؿ قَمَذاُب ضَمَٝمٜمَّ صُمؿَّ َوْ َيتُ 

ـَ َواًْمِٗمْتٜمَ ﴿يردوهؿ قمـ آؾم،م ومتٜم٦م  لوؾمٛمك ُم٘م٤مشمٚم٦م يمٗم٤مر ىمريش ًمٚمٛم١مُمٜملم يم ٦ُم َأيْمؼَمُ ُِم 

 َٓ  [-217﴾]اًمٌ٘مرة: َيَزاًُمقَن ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ طَمتََّك َيُردُّويُمْؿ قَمـ ِديٜمُِٙمْؿ إِِن اؾْمَتَٓم٤مقُمقاْ  اًْمَ٘متِْؾ َو

سم ،  ودقم٤م إمم ُمقاضمٝم٦م اعمنميملم طمتك يٜمتٝمقا قمـ اوٓمٝم٤مد اعم١مُمٜملم ويّمٌح اًمديـ طمراً 

َٓ ﴿ومتٜم٦م أو اوٓمٝم٤مد  ـُ  َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّك  ي  قُم ْدَواَن وَم٢مِِن اٟمَتَٝمْقا وَمَ،  هللشَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدِّ

 َّٓ  [-193﴾ ]اًمٌ٘مرة: قَمغَم اًمٔم٤َّمعملِِمَ  إِ
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اوٓمٝم٤مد اعم١مُمٜملم دقم٤م اًم٘مرآن اعم١مُمٜملم  ذمتح٤مًمػ اعمنميمقن ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ويمام ي

ـَ يَمَٗم ُروْا ﴿إمم اًمتٕم٤مون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ إلزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م وُمٜمع آوٓمٝم٤مد اًمديٜمل ذم إرض  ِذي َواًمَّ

َّٓ  ءُ آسَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمِٞمَ  ٤مٌد يَمٌػِمٌ  سَمْٕمٍض إِ ًَ  -[73إٟمٗم٤مل: ﴾ ]شَمْٗمَٕمُٚمقُه شَمُٙمـ ومِْتٜم٦ٌَم ذِم إَْرِض َووَم

وؾمٛمك ُمٓم٤مردة اًمٙم٤مومريـ ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ سمديٜمٝمؿ ًمػمدوهؿ إمم اًمٙمٗمر ومتٜم ٦م وم٘م ٤مل 

سْمُتْؿ ذِم إَْرِض وَمَٚمْٞمَس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜمَ ٤مٌح َأن شَم ﴿ ـَ اًمّمَّ َ،  َوإَِذا َضَ وْا ُِم  ِة إِْن ظِمْٗم ُتْؿ َأن ْ٘مٍُمُ

ـَ يمَ  ـَ يَمَٗمُروْا إِنَّ اًْمَٙم٤مومِِري ِذي ٌِٞمٜم٤ًمَيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ ا ُمُّ  [-111﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ٤مُٟمقْا ًَمُٙمْؿ قَمُدوا

اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مرآن هل اإليمراه واًمٔمٚمؿ وآوٓمٝم٤مد، ًمٙمـ قمٚمامء اًمً ،ـملم ىمٚمٌ قا ه ذا 

اعمٗمٝمقم رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م وم٠مصٌح اًمقىمقف ذم وضمف اإليمراه واًمٔمٚمؿ وآوٓمٝم٤مد هق اًمٗمتٜم٦م، 

ُم ـ ي٘م ػ ذم ون أن جيدوا ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م ضم٤ٌمسمرة ُمتٙمؼمون، يٕمٞمثقن ذم إرض وم٤ًمدًا د

 م-14.11.2112-- سمحج٦م مح٤مي٦م إُم٦م ُمـ باًمٗمتٜم٦م(!! وضمقهٝمؿ وي٘مقل هلؿ بٓ(

  اًمتٗم٤مؤل ًمٞمس ٟمٔم٤مرة ُمِمّقه٦م شمْمٕمؽ قمغم قمٞمٜمٞم ؽ ًمؽمي ؽ اإلجي ٤ميب وم ٞمام طمقًم ؽ

وحتج٥م قمٜمؽ اًمًٚمٌل، وٓ هق إسمرة خمدرة حتٛمٞمؽ ُمـ اًمِمٕمقر سم٠مو اًمقاىمع، إٟم ف أؾم ٚمقب 

ب واعمً ٤موئ ًمتٗمٙم ر ذم إص ،طمٝم٤م، وي دومٕمؽ إمم شمقىم ع ذم اًمتٗمٙمػم جيٕمٚمؽ شمرى اًمٕمٞم ق

آطمتامٓت اًمًٞمئ٦م واًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م ًمتٗمٙمر ذم دمٜمٌٝم٤م وختٗمٞمػ أصمره٤م --- اًمتٗم٤مؤل سمح٨م 

ُمًتٛمر قمـ اًمٗمرص ٓؾمتثامره٤م، وقمـ ُم٤ًمطم٤مت اخلػم ُمٝمام يم٤مٟم٧م صٖمػمة ًمتقؾم ٞمٕمٝم٤م --- 

٤مضم٦م إًمٞمف قمٜم د اعمح ـ وًمئـ يم٤من اإلٟم٤ًمن سمح٤مضم٦م إمم اًمتٗم٤مؤل ذم يمؾ إوىم٤مت ومٝمق أؿمد طم

واعمّم٤مقم٥م وآسمت،ءات --- اًمتٗم٤مؤل ُمـ صٗم٤مت اًم٘م٤مدة اًمذيـ يً ٚمٙمقن سم٤مًمٜم ٤مس دروب 

اخل،ص ذم إوىم٤مت اًمّمٕم٦ٌم واًمٔمروف إًمٞمٛم٦م، طملم شمِمتد إزُم ٤مت وشمٌٚم غ اًم٘مٚم قب 

احلٜم٤مضمر --- اًمتٗم٤مؤل طمريم٦م ُمًتٛمرة وضمٝمد دءوب ذم قم٤مو اًمٗمٙمر واًمقاىمع وًم ٞمس ؿم ٕمقرًا 

ٟم٤ًمن سم٤مٕطم،م اًمقردي٦م --- واعمتٗم٤مئ ؾ هب ذا اعمٕمٜم ك إٟمً ٤من يمٖم ػمه شم٠مشمٞم ف مجٞمً، مّّمٚمف اإل
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أوىم٤مت نزق ومٞمٝم٤م ؾمٙملم إو ٟمٞم٤مط ىمٚمٌف، وجيت٤مح ومٞمٝم٤م ـمقوم٤من احلزن ؿمٕم٤مب ٟمٗمً ف، ًمٙمٜم ف 

ٓ يًتًٚمؿ هلذه اعمِم٤مقمر وٓ يٛمّٙمٜمٝم٤م ُمـ ؿمؾ شمٗمٙمػمه وطمريمتف، سمؾ يتج٤موزه٤م ومّقهل ٤م إمم 

، ُمتٙمً، قمٚمٞمف، ُم١مُمٜم٤ًم سمققمده، واصم٘م٤ًم ُمـ ٟمٍمه ---يمؾ يمت٥م ُمّمدر ىمقة وحتٗمٞمز ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل

اًمًػمة شمّمػ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّم،ة واًمً،م سم٠مٟمف يم٤من ُمتٗم٤مئً، يٌنم أصح٤مسمف سم٤مخلػم قم غم 

مْحَ ﴿اًمدوام ويٙمره اًمتٓمػم واًمتِم٤مؤم، ىم٤مل شمٕم٤ممم  َّٓ ىَم٤مَل َوَُمـ َيْ٘مٜمَُط ُِمـ رَّ ِف إِ آًمُّقنَ ٦ِم َرسمِّ ﴾  اًمْمَّ

 م-15.11.2112 اًمٕمٔمٞمؿ- صدق اهلل [56]احلجر: 

  اًم٘م٤مئد اعمزيػ يًتٛمد ؾمٚمٓمتف ُمـ ُمٜمّمٌف، أُم٤م اًم٘م٤مئد احل٘مٞم٘مل ومٞمًتٛمد ؾمٚمٓمتف ُم ـ

اطمؽمام اًمٜم٤مس ًمف، واًمٜم٤مس مؽمُمقن ُم ـ م ؽمُمٝمؿ ويث ؼ هب ؿ وي٘م در ىمٞمٛم تٝمؿ --- أسمٚم غ 

شمٕمريػ ىمرأشمف قمـ اًم٘مٞم٤مدة هق: أن شم١مُمـ سم٤مًمٜم٤مس إمم درضم٦م شمدومٕمٝمؿ إمم اإلي امن سم٠مٟمٗمً ٝمؿ، 

هبذا اعمٕمٜمك ًمٞم٧ًم بُمٜمّم٤ًٌم( سمؾ هل بدور( يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن اًم٘مٞم٤مم سمف ذم أي ُمقىمع اًم٘مٞم٤مدة 

يم٤من --- ُم٤م أطمقضمٜم٤م اًمٞمقم إمم اًم٘م٤مدة احل٘مٞم٘مٞملم ذم يمؾ اعمج٤مٓت وقمغم يم ؾ اعمً تقي٤مت --- 

 م-16.11.2112

  هب ٤م سمٕم ض إـمٗم ٤مل ذم هٜم٤مك ذم اًمٓم٥م ُم٤م يًٛمك سمآٓم اًمٜمٛمق وه ل آٓم يِم ٕمر

شمٓمٚمع قمغم ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م ومتِم ٕمر سم٤مٟٓمزقم ٤مج ٕهن ٤م خت ٤مًمػ ومٙم رة --- قمٜمدُم٤م ُمرطمٚم٦م ٟمٛمقهؿ

أظمرى أًمٗمتٝم٤م، اٟمتٌف، ٓ شمرومْم ٝم٤م وم قرًا، ٟم٤مىمِم ٝم٤م سمٛمقو ققمٞم٦م ودم رد، وم٘م د شمٙم قن ه ذه 

 ؾ أيْم ٤ًم يٕم ٤مِن ُم ـ آٓم اًمٜمٛم ق ومرصتؽ ًمٚمتٗمٙمػم سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م وًمٚمٜمٛمق واًمتٓم قر، اًمٕم٘م 

 م-23.11.2112

  :أٟم٧م شمرى ُمّمٚمح٦م اًمٌٚمد ذم يمذا قمٜمدُم٤م أظمتٚمػ ُمع ؿمخص ذم اًمًٞم٤مؾم٦م، أىمقل ًمف

ويمذا، وأٟم٤م أظمتٚمػ ُمٕمؽ ذم اًمرأي وأراه٤م ذم يمذا ويمذا، وأضم٤مدًمف سم٤محلج ٦م واعمٜمٓم ؼ- أُم ٤م 
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قمٜمدُم٤م أرد قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقل أٟم٧م ظم٤مئـ ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمٜمل وٕمٞمػ احلج ٦م، وسم ام أٟمٜم ل أهتٛم ف 

ُمـ  سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ومًٞمٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٤ًم أن يتٝمٛمٜمل سم٤مخلٞم٤مٟم٦م أيْم٤ًم، وذم هذه إضمقاء ؾمٞمخ٤مف اًمٜم٤مس

اًمتٕمٌػم قمـ آرائٝمؿ ًمٙمٞم، ُيَتٝمٛمقا سم٤مخلٞم٤مٟم٦م وؾمت٘مؾ ومرص اًمتٗمٙمػم سمحري٦م واحل قار واًمٜمٔم ر 

إمم إُمقر ُمـ زواي٤م قمديدة وؾمتّمٌح اًمٖمٚم٦ٌم عم ـ ه ق أقم غم ص قشم٤ًم ذم اًمتخ قيـ، وه ذا 

يًٛمؿ احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم سمٚمد ُم٘مٌؾ قمغم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٕمد ـمقل ُمقات- آهت٤مم سم٤مخلٞم٤مٟم٦م 

وًمٞم٧ًم ُمٝمٛم٦م اًمًٞم٤مد، وُمـ يثٌ ٧م اًم٘مْم ٤مء ظمٞم٤مٟمت ف ٓ يً تحؼ آهت ٤مم ُمٝمٛم٦م اًم٘م٤ميض 

 م-27.11.211وطم٥ًم، سمؾ يًتحؼ قم٘مقسم٦م ىمد شمّمؾ إمم اعمقت ---

  أشم٠مُمؾ ذم ؾمػمة اًمٙمثػميـ ُمـ ؿمٝمداء اًمثقرة وم٠مضمد طمٞم٤مهتؿ طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء واًمتٛمٞم ز

ًمِم ٝم٤مدة ذم واجلٝمد اعمًتٛمر ذم سمٜم٤مء اًمٜمٗمقس وسمٜم٤مء احلٞم٤مة ُم ـ طم قهلؿ، ه ؿ و يّم ٚمقا إمم ا

حلٔم٦م اٟمدوم٤مع اٟمٌث٘م٧م ُمـ طمٞم٤مة ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمًٚمٌٞم٦م واخلٛمقل، سمؾ رومٕمٝمؿ إمم حلٔم ٦م آؾمتِم ٝم٤مد 

دومؼ اًمٕمٓم٤مء واًمٌذل واجلٝم٤مد اًمذي اشمّمٗم٧م سمف طمٞم٤مهتؿ اعمتٛمٞمزة، اًمٚمٝمؿ ظمذ ُمـ ضمٝم دٟم٤م ُم ٤م 

يروٞمؽ قمٜم٤م، طمتك إذا و يٌؼ ُم ٤م ٟم٘مدُم ف إٓ اًم روح، اضمٕم ؾ اًمِم ٝم٤مدة اًمٌٞم ٧م إظم ػم ذم 

 م-2.11.2112ىمّمٞمدة طمٞم٤مشمٜم٤م 

  اإلص ،ح إظم،ىم  ل واإلص ،ح اًمً  ٞم٤مد ُمت،زُم ٤من، وم  ٤مًٓمتزام إظم،ىم  ل

احل٘مٞم٘مل يٜمٌع ُمـ شم٘مدير قم٤مٍل ًمٚمذات، وٓ يٛمٙمـ سمٜم٤مء ه ذا اًمت٘م دير إٓ ذم جمتٛم ع طم ر  ٓ 

شُمٓم٠مـم٠م ومٞمف اًمرؤوس ًمٖم ػم اهلل، وٓ يٛمٙم ـ اًمتٕم قيض قم ـ إطمً ٤مس اإلٟمً ٤من سمٙمراُمت ف 

اًمٜم٤مر، سمؾ ىمد ي١مدي ذًمؽ إمم ُمزيد ُم ـ اًمِم ٕمقر سم٤مإلطمٌ ٤مط وىمٞمٛمتف سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم ختقيٗمف ُمـ 

واًمٕمجز قمـ ُمقاضمٝم٦م اعمٖمري٤مت، وم٤مًمٕمٌد ٓ يٙمر وٓ يٗمر، ٓ ذم ُمقاضمٝمتف ُم ع إقم داء وٓ 

 م-2.11.2112ذم ُمقاضمٝمتف ُمع أهقاء اًمٜمٗمس وٟمزواهت٤م 
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 , اًمِمٖمٚم٦م يمٌػمة يمتٞمػم قمّٛمق ... 

 يمٞمػ يٕمٜمل يمٌػمة؟ ,

 ًمٕم٦ٌم أُمؿ؟ ,

 يمٞمػ ًمٕم٦ٌم أُمؿ؟ ,

 -ق خمٓمط ُم٤مؾمقِن هيقديقمٛمّ  ,

 ؿمق هق اعمخٓمط؟ ,

 -شمدُمػم ؾمقري٦م ,

 وؿمق ٓزم ٟم٤ًموي؟ ,

 -ُم٤م سمٜمحًـ ٟم٤ًموي ر ٕٟمق اعمخٓمط أيمؼم ُمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  ,

، ومح دت اهلل أن أطمٞم ٤مِن إمم أن ؟همػمت احلدي٨م، وقمروم ٧م عم ٤مذا وص ٚمٜم٤م إمم هٜم ٤م ,

 م-4.11.2112ؿمٝمدت ضمٞمؾ اًمثقرة اًمذي ٓ يٕمرف أيمؼم ُمـ ظم٤مًم٘مف! 

 :ٟم٧م شمٗمٕمؾ ذًمؽ إرو٤مء ًمٚمجٝم٦م اًمٗم،ٟمٞم٦م، ىمٚم٧م ًمف: ويمٞمػ قمروم ٧م ٟمٞمت ل؟ أ قال يل

ومّمٛم٧م --- قمٜمدُم٤م ٟمًتٌدل قم٤مدة اًمِمؼ قمغم ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمتحدي د ٟمقاي ٤مهؿ ودواومٕمٝم ؿ، 

سمٕم٤مدة اًمِمؼ قمغم قم٘مقهلؿ سم١ًماهلؿ قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ وُمؼمراهتؿ ذم إُمقر اًمت ل ٟمختٚم ػ 

زاع اعم  ١مدي إمم اًمٗمِم  ؾ- ومٞمٝم  ٤م ُمٕمٝم  ؿ، ٟمٙم  قن ىم  د أهمٚم٘مٜم  ٤م سم٤مسم  ٤ًم واؾم  ٕم٤ًم ُم  ـ أسم  قاب اًمٜم  

 م-4.11.2112

  يمٚمٜم٤م أصٌح يٕمرف اًمٗمٔم٤مئع اًمتل يرشمٙمٌقهن٤م وٓ طم٤مضم ٦م إمم ُمزي د ُم ـ إدًم ٦م، إن

قمرض إوص٤مل اعم٘مٓمٕم٦م وإضم٤ًمد اعمحروىم٦م واًمرؤوس اعمٝمِّمٛم٦م ٓ يزيدٟم٤م إٓ أعم٤ًم وطمزٟم٤ًم 
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اًمقىم ٧م وم ٢من وأؾمك وايمتئ٤مسم٤ًم وشمِمتت٤ًم واظمتٜم٤مىم٤ًم يٜمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم شمٗمٙمػمٟم٤م وؾمٚمقيمٜم٤م، وُم ع 

اإليمث٤مر ُمـ قمروٝم٤م يٌّٚم د ُمِم ٤مقمرٟم٤م وأطم٤مؾمٞمً ٜم٤م وم٤مٓقمتٞم ٤مد ُم ـ آٓت اًم دوم٤مع اًمٜمٗمً ٞم٦م 

اًم،ؿمٕمقري٦م اًمتل دمٜم٥م اإلٟم٤ًمن اًمِمٕمقر سم٤مٕو اًمِمديد يمٚمام رأى ُمِمٝمدًا ُم١معم ٤ًم وم٤مًمّم قرة 

ٞمقم قمنم  اًمتل دمٕمٚمؽ شمٕمرض قمـ اًمٓمٕم٤مم يقُم٤ًم يم٤مُمً، طمزٟم٤ًم وايمتئ٤مسم٤ًم إذا ست شمراه٤م ذم اًم

تٝمل سمؽ إُمر سمٕمد أي٤مم وأؾم٤مسمٞمع أن شمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمؼمود أصمٜم٤مء ارشمِم٤مومؽ ًم٘مٝمقشمؽ! ُمرات ؾمٞمٜم

---- سمدًٓ ُمـ قم رض أوص ٤مهلؿ اعم٘مٓمٕم ٦م وأضمً ٤مدهؿ اعمحروىم ٦م ورؤوؾم ٝمؿ اعمٝمِم ٛم٦م، 

ًمٜمٕمرض صقر ؿمٝمدائٜم٤م وهؿ أطمٞم٤مء يْم حٙمقن، ذم أهب ك أوو ٤مقمٝمؿ وأطم قاهلؿ، ومٝم ذا 

أل ٟمٗمقؾمٜم٤م سم ٠مو يِم ؾ ىم درشمٜم٤م قم غم يذيمرٟم٤م هبؿ ويِمحذ مهٛمٜم٤م ًمٚمًػم ذم درهبؿ، دون أن يٛم

 م-5.11.2112اًمتٗمٙمػم، أو ي٘مقدٟم٤م إمم سم،دة دمٕمٚمٜم٤م سم، ُمِم٤مقمر- 

  ،آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل واًمّمؼم مه٤م ؾم،ح إٟمٌٞم٤مء وأشم٤ٌمقمٝمؿ ذم ساقمٝمؿ ُمع اًمٓمقاهمٞم٧م

، ٍماع أُم٤م اًمٕمٌٞمد وم، جيٞمدون إٓ آطمتج٤مج قمغم بإذى( اًمذي يٜمزل هبؿ ذم مح٠مة هذا اًم

وْا إِنَّ إَْرَض  ًمَِ٘مْقُِمِف اؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمهللِك ىَم٤مَل ُُمقؾَم ﴿ ٌَ ٤مِدِه  ءُ آُيقِرصُمَٝم٤م َُم ـ َيَِم  هللَواْصؼِمُ ـْ قِم ُِم 

ك َرسمُُّٙم ؿْ  ًَ ٌِْؾ َأن شَم٠ْمشمِٞمٜم٤َم َوُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م ضِمْئَتٜم٤َم ىَم٤مَل قَم ٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم * ىَم٤مًُمقْا ُأوِذيٜم٤َم ُِمـ ىَم َأن  َواًْمَٕم٤مىِم

يُمْؿ وَ  َؽ قَمُدوَّ
َتْخٚمَِٗمُٙمْؿ ذِم إَْرِض وَمَٞمٜمُٔمَر يَمْٞمَػ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ هُيْٚمِ ًْ  [129،128إقمراف: ﴾ ]َي

 م-5.11.2112

  أىمرأ يمٞمػ يٜمٕمقن أظم٤مهؿ اًمذي اؾمتِمٝمد حت٧م اًمتٕمذي٥م ومٞمٌٙمل ىمٚمٌل دُم٤ًم وشمِمتٕمؾ

ٟمٗمز ومخرًا، ىمٚمقب همْم٦م صٖمػمة و يِمتد قمقده٤م سمٕمد ًمتحتٛمؾ أو اًمٗمراق، حتٛمٚمٝم٤م ٟمٗم قس 

ِمؿ ذم اًم٘مقة واًمّمدق واإليامن، ه١مٓء هؿ اجلٞمؾ اًمذي طمٓمؿ صٜمؿ يمٌػمة شمٗمقق اجل٤ٌمل اًم

اًمقهؿ اًمذي سمٜم٤مه أسم٤مء ذم ىمٚم قهبؿ، وطمٓمٛم قا ُمٕم ف هٞمٌ ٦م اًمٓم٤مهمٞم ٦م سمحٜم ٤مضمرهؿ اًمٗمتٞم ٦م، 
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واومتتحقا سمٜمٔمرهتؿ اجلريئ٦م قمٍم اًمٜم قر ُٕم ٦م شم٤مه ٧م ذم فم ،م اًمٕمٌقدي ٦م ده رًا، ه ١مٓء 

 سم٤مإلرادة واإليامن هؿ باًمٙم٤ٌمر( باًمّمٖم٤مر( اًمذيـ يْمحقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ًمٞمثٌتقا أن احلؼ يٜمتٍم

 م-6.11.2112قمٜمد اهلل -- وهؿ أؾم٤مشمذشمٜم٤م ذم ُمدرؾم٦م اًمّمدق واًمٌٓمقًم٦م 

  طم٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن إمم اًمِمٕمقر سم٤مًمٙمراُم٦م واًمٕمداًم٦م أؿمد ُمـ طم٤مضمتف إمم اًمرهمٞمػ، يم ؿ

ُمـ ُمقفمػ شمرك قمٛمً، يقومر ًمف دظمً، واومرًا ٕٟمف ؿمٕمر سم٤مًمٔمٚمؿ واإله٤مٟم٦م ذم قمٛمٚم ف، اًمٜم ٤مس 

قمٜمدُم٤م جيقع ىم٤مدهتؿ ُمٕمٝمؿ، اًمِمٕمقب ٓ شمثقر ُمـ أضمؾ اًمرهمٞمػ وإٟمام ُمـ يتحٛمٚمقن اجلقع 

 م-17.11.2112أضمؾ اًمٙمراُم٦م واًمٕمداًم٦م، اًمرهمٞمػ يٓمٚمؼ اًمنمارة وطم٥ًم 

  اًمرضم٤مل اًمذي ٟمجّٚمٝمؿ وٟمحؽمُمٝمؿ ٓ ٟمحقهلؿ أصٜم٤مُم٤ًم، وٓ ٟمدع طمٌٜم ٤م هل ؿ يٕمٛمٞمٜم ٤م

إمم اًمٜم٘م د  ويّمّٛمٜم٤م قمـ إدراك سمنميتٝمؿ وشمٕمروٝمؿ يمٖمػمهؿ ًمٚمخٓم٠م واًمٜمًٞم٤من، وطم ٤مضمتٝمؿ

اًمٌٜم٤مء واًمٜمّمٞمح٦م، ذم اًمقىم٧م ذاشمف جي٥م أن ٟمدرك أن هٜم٤مك ُمـ يريد أن مٓمؿ صقر اًم٘م ٤مدة 

ذم جمتٛمٕمٜم٤م، ويِمقه ؾمٛمٕمتٝمؿ، ويِمٙمؽ سمٛمّم داىمٞمتٝمؿ، ُمت٤مسمٕم ٦م ًمًٞم٤مؾم ٦م ىمديٛم ٦م ومّرهم ٧م 

اعمجتٛمع اًمًقري ُمـ اًم٘م٤مدة وأصح٤مب اًمرأي واًمت٠مصمػم، إُم٤م سم٘متٚمٝمؿ أو سمٓمٞمٝمؿ ذم همٞم٤مه ٥م 

شمنميدهؿ أو سمتِمقيف ؾمٛمٕمتٝمؿ، ًمٞمًٝمؾ شمٓمقيع اعمجتٛمع سمتحقيٚمف اًمًجقن أو سمتٝمجػمهؿ و

إمم جمتٛمع ُمٗمٙمؽ ي٤مئس ٓ يثؼ سمٜمٗمً ف وٓ يث ؼ سم٠مطم د وٓ ىم ٤مدة ًم ف --- وٟمح ـ ذم ـم قر 

آٟمٕمت٤مق ُمـ ٟمػم آؾمتٌداد وسمروز اًم٘م٤مدة اعم١مصمريـ ؾمتٕمٛمؾ ىمقى اًمٔم،م شمٚمؽ قمغم حتٓم ٞمؿ 

سم٤مًمٜمٝم ٤مر ُمً تٖمٚملم  صقرهؿ وؾمٛمٕمتٝمؿ وؾمتجٜمد ًمذًمؽ ُمتخّمّملم يّمٚمقن ُمٙمر اًمٚمٞم ؾ

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ احلديث٦م --- ٓ يٜمجٞمٜم٤م ُمـ ُمٙمر ه١مٓء همػم آًمتزام سم٘مقًمف شمٕم٤ممم بومتٌٞمٜمقا( 

وذًمؽ سم٤مًم١ًمال قمٜمد ؾمامع أي رواي٦م أو ظمؼم قمـ ؾمٜمده، وإقمامل اًمتٗمٙم ػم اًمٜم٤مىم د ذم ُمتٜم ف، 

ـ واًمتٗمٙمػم ذم اجلٝم٦م اًمتل ؾمتًتٗمٞمد ُمٜمف، وُمع اًمقىم٧م وسم٤معمامرؾم٦م ؾمٜمًتٓمٞمع نٞمٞمز اًمٖم٨م ُم 
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اًمًٛملم --- اًمًقريقن ُمِمٝمقد هلؿ سم٤مًم ذيم٤مء وًمٙم ـ ُم،ُمً ٦م ٟم قر احلري ٦م ٕقمٞمٜمٜم ٤م اًمت ل 

ي٦م سمٕمْم ٤ًم ُم ـ اًمٖم ٌش وشمِم قش أقمِم٤مه٤م فم،م آؾمتٌداد قم٘مقدًا ـمقيٚم٦م ؾمٞم٥ًٌم ذم اًمٌدا

 م-21.11.2112---اًمرؤي٦م

  ي٤م أظمل، أقمٜمّل قمغم شمٌلّم احلّؼ سمٕمدم ُمٝم٤ممجتل واحلٙمؿ قمغم ٟمٞمتل واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مِن

ٚمػ ُمٕمؽ، وم٘مد يدومٕمٜمل ذًمؽ إمم آٟمتّم٤مر ًمٜمٗمز سمدًٓ ُمـ اًمٌح٨م قم ـ احل ؼ قمٜمدُم٤م أظمت

 م-22.11.2112اًمذي ٟمٜمِمده أٟم٤م وأٟم٧م ---

  ًمقٓ أن دم احلًلم جيري ذم قمروىمٜم٤م عم٤م رومٕمٜم٤م ذم وضمف اًمٔمٚمؿ رأؾم٤ًم، وعم٤م شم،ـمٛم٧م

أُمقاج دُمٜم٤م قمغم أسمقاب ومجرٟم٤م اًم٘م٤مدم، همػم أن بيمرسم،ءٟم٤م( ه ذه ؾم تخرج ؿم ٕم٤ًٌم ٓ مٜم ل 

 م-24.11.2112ف إٓ هلل، ٓ بأؾمٞم٤مدًا( يتٙمٚمٛمقن سم٤مؾمؿ اهلل! رأؾم

  صٖمػمة هل دمرسمتل ذم اًمًجـ أُم٤مم اًمتْمحٞم٤مت إؾمٓمقري٦م اًمتل ي٘م دُمٝم٤م ُمئ ٤مت

ل هذه اعمرطمٚم ٦م اًمت٤مر ٞم ٦م  إًمقف ُمـ اًمًقريلم يمؾ يقم، همػم أٟمٜمل أريد أن أؾمتحي وم

ٟمّم ػ ذم ؾم١مآً ـمرطمف قمكم أطمدهؿ سمٕمد ظمروضمل ُمـ اجل ٥م: يمٞم ػ ىمْم ٞم٧م قم ٤مُملم و

اًمًجـ ُمـ أضمؾ أٟم٤مس ٓ ي٘مدرون ُم٤م ىمٛم ٧م سم ف، وم٠مضمٌت ف: ٕٟمٜم ل أطم ؽمم ه ذا اًمِم ٕم٥م 

 وأطمؽمم طم٘مف ذم احلٞم٤مة احل رة اًمٙمريٛم ٦م وًمً ٧م ٟم٤مدُم ٤ًم قم غم ُم ٤م ومٕمٚم ٧م، واًمٞم قم أىم قل: 

ؾم٠مطم٤مومظ قمغم اطمؽماُمل ًمٚمِمٕم٥م اًمًقري، وؾم ٠مراهـ قم غم إيامٟم ف وطمٌ ف ًمديٜم ف وذيم٤مئ ف 

مت٘مره ويريد اًمقص٤مي٦م قمٚمٞمف وُمّم٤مدرة ىمراره  وىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمتٕمٚمؿ سمنقم٦م، وؾم٠مطم٤مرب يمؾ ُمـ

حت٧م أي راي٦م يم٤مٟم٧م، ؾم٠مشمٗمٝمؿ ُم٤م اًمذي يّمٜمٕمف ذم ٟمٗمقس اًمٕمٌ ٤مد ٟمّم ػ ىم رن ُم ـ اًم٘مٝم ر 

ويمؿ إومقاه واًمتِمقيف اعمٜمٝمجل اعمتٕمٛمد ًمٙمؾ ُم٤م هق بإٟم٤ًمِن( داظمؾ اإلٟم٤ًمن، ؾم٠مصمؼ هب ذا 

 ص دري   آظمتٞم٤مر طمت ك آظم ر ٟمٗم س ذماًمِمٕم٥م وسمخٞم٤مراشمف احلرة، وؾم٠مداومع قمـ طم٘مف ذم

 م-25.11.2112
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 ًمق أن أطمدهؿ أراد أن يٓمٚمؼ اؾمؿ باعمًتِمٗمك اإلؾم،ُمل( قمغم إطمدى اعمًتِم ٗمٞم٤مت 

واؾمتِم٤مرِن ذم إُمر وم٠ًمذه٥م ًمتٗمحص اعمًتِمٗمك أوًٓ، وم ٢مذا وضم دت ُمً تقاه٤م ُمت دٍن 

قمغم ُمًتقى اإلدارة واخلدُم٤مت وُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرى، وإذا وضمدت اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمًتِمٗمك ٓ 

ق اإلؾم  ،م وُم٘م٤مص  ده وم٠ًمٟمّم  حف سمتحً  لم ُمً  تقى اإلدارة يٚمتزُم  قن طم٘مٞم٘م  ٦م سم  ٠مظم،

واخلدُم٤مت واعمٕم٤مُمٚم٦م وأن يٚمتزم اًمٕم ٤مُمٚمقن ذم اعمًتِم ٗمك سم ٠مظم،ق اإلؾم ،م وُم٘م٤مص ده، 

وسمٕمد ذًمؽ يًتٓمٞمع أن يٕمّٚمؼ قمغم واضمٝم٦م اعمًتِمٗمك شمًٛمٞم٦م باعمًتِمٗمك اإلؾم،ُمل( ومٜمحـ 

قم داء اإلؾم ،م أداة ٓ ٟمريد بُمًتِمٗمك إؾم،ُمٞم٤ًم( يٜمٗمر اًمٜم٤مس ُمـ اإلؾم،م، ويً تخدُمف أ

 م-25.11.2112 إو٤مومٞم٦م عمح٤مرسم٦م اإلؾم،م!

  :ذيمر زم أطمد اًمث٤مئريـ أٟمف ـمرح سمٕمض إؾم ئٚم٦م قم غم أطم د اعمٕم٤مرو لم وم٘م ٤مل ًم ف

اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمثقرة واشمريمقا اًمًٞم٤مؾم٦م قمٚمٞمٜم٤م، وم٤مًمًٞم٤مؾم٦م أُمر ُمٕم٘م د ٓ يدريم ف يم ؾ ُم ـ ه ٥م 

ده، وًمٙمـ قمٚمٞمف أن ودب!! ًمٞمس قمغم اًمًٞم٤مد أن يٓمٚمع اًمٜم٤مس قمغم يمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل قمٜم

ينمح هلؿ وسم٠مؾمٚمقب يٗمٝمٛمقٟمف ُمؼمرات هنجف وىمراراشمف، اًمٓمٌٞم٥م اًمٜم٤مضمح هق اًمذي ينمح 

ًمٚمٛمريض ـمٌٞمٕم٦م ُمروف وآًمٞم٦م اًمٕم،ج سم٠مؾمٚمقب ُمًٌط ومٞمٚمتزم اعمريض سم٤مًمٕم،ج قمـ ىمٜم٤مقم ٦م 

ويرشم٤مح إمم اًمٓمٌٞم٥م ويثؼ سمف، وًمٞمس قمغم اًمٓمٌٞم٥م أن يذيمر ًمٚمٛمريض يمؾ ُم٤م شمٕمٚمٛمف ذم يمت٥م 

ٌٞم٥م بذيمل( ٟمٗمر ُمٜمف اًمٜم٤مس ٕٟمف ٓ جيٞم٥م قمغم اؾمتٗمً ٤مراهتؿ سم دقمقى اًمٓم٥م، ويمؿ ُمـ ـم

أهنؿ ًمٞمًقا بأـم٤ٌمء( وًمـ يًتققمٌقا ُم٤م ؾم ٞم٘مقًمف! أهي ٤م اًمًٞم٤مؾم ٞمقن شمقاص ٚمقا ُم ع اًمٜم ٤مس 

وأٟمّمتقا إًمٞمٝمؿ وشمٗمٝمٛمقا خم٤موومٝمؿ وأضمٞمٌقا قمغم أؾمئٚمتٝمؿ واذطم قا هل ؿ، ومٚم قٓ اًمٜم ٤مس 

 م-26.11.2112 ٞم٤ًم --ٙمؿ ذيمر، وًمٔمٚمٚمتؿ ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًوشمْمحٞم٤مهتؿ، عم٤م ارشمٗمع ًم

  ،إظمقيت اًمٜم٤مؿمٓمقن ذم جم٤مٓت اًمثقرة اعمتٜمققم ٦م، قمٜم دُم٤م ختتٚمٗم قن طم قل أُم ر ُم ٤م

وم٤مقمٚمٛمقا أٟمٙمؿ قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح: قمٜمدُم٤م  تٗمل آظمت،ف سملم أومراد جمٛمققم٦م ُم٤م، إُم ٤م 
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إهنؿ ٓ يٗمٕمٚمقن ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمختٚمٗمقا قمٚمٞمف، أو إن قم٘مقهلؿ ٟمً خ٦م واطم دة وه ذا ُمً تحٞمؾ، أو 

ٕمْمٝمؿ سمٕمْم ٤ًم و ٗم قن وضمٝم ٤مت ٟمٔم رهؿ اعمختٚمٗم ٦م وه ذا يٗم٘م د اًمٕمٛم ؾ إهنؿ جي٤مُمٚمقن سم

اجلامقمل ُمٞمزة اًمٜمٔمر إمم اعم٠ًمًم٦م ُمـ قم٘مقل ُمتٜمققم٦م وُم٤م ي١مدي إًمٞمف ُمـ رؤي٦م أؿمٛمؾ، وأومٙم٤مر 

أهمٜمك، وسمدائؾ أيمثر وأومْمؾ- وًمٙمـ يمٞمػ يٙمقن آظمت،ف سمٜمّ ٤مًء، وقم٤مُم ؾ ىم قة وإصم راء، 

٤مت وومٝمؿ أظمر أوًٓ: ُمٕمٔم ؿ سمدل أن يٙمقن قم٤مُمؾ وٕمػ وومرىم٦م؟ ُمٗمت٤مح ذًمؽ ذم اإلٟمّم

اعمِم٤ميمؾ شم٠ميت ُمـ قمدم اإلٟمّم٤مت- واعمٗمت٤مح اًمث٤مِن: أن دمٛمع سم لم اًمِم ج٤مقم٦م وآطم ؽمام ذم 

شمٗم٤مقمٚمؽ ُمع أظمر: ؿمج٤مقم٦ًم شمٌدي هب٤م وضمٝم٦م ٟمٔمرك اعمختٚمٗم ٦م، واطمؽماُم ٤ًم جيٕمٚم ؽ شمٌ دهي٤م 

 سمٓمري٘م٦م ٓ شمزء هب ٤م إمم أظم ر- إذا أردت اظمتٌ ٤مر ه ذيـ اعمٗمت ٤مطملم قم د سم ذايمرشمؽ إمم

أؿمخ٤مص أصمروا ومٞمؽ وًمٕمٌقا دورًا ىمٞم٤مدي٤ًم ذم طمٞم٤مشمؽ، ؾمتجد أهنؿ أوًمئؽ اًمذيـ طم٘م٘م قا ذم 

شمٗم٤مقمٚمٝمؿ ُمٕمؽ ُمٞمزيت اإلٟمّم٤مت اجلٞمد هبدف اًمٗمٝمؿ، واجلٛمع سم لم اًمِم ج٤مقم٦م وآطم ؽمام 

 م-27.11.2112بوُم٤م يٚم٘م٤مه٤م إٓ اًمذيـ صؼموا، وُم٤م يٚم٘م٤مه٤م إٓ ذو طمظ قمٔمٞمؿ( 

 ،قمٚمٞم ف أٓ يت ذُمر يمث ػمًا وه ق يٜمتٔم ر  ُمـ يٕمت٘مد أٟمف قم٤مضمز قمـ ص ٜم٤مقم٦م ُمً ت٘مٌٚمف

 م-28.11.2112اعمجٝمقل 

  صدق ُمـ ىم٤مل: ٓ يٛمٙمـ إٓ أن يٙمقن ظم٤مئٜم٤ًم ُم ـ مٙم ؿ ؿم ٕم٤ًٌم هب ذه اًمِم ج٤مقم٦م

 م-28.11.2112وشمٔمؾ أروف حمتٚم٦م أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم 

  ،إرادة اًمًقريلم اًمتل أؾم٘مٓم٧م اًمٜمٔم٤مم ىم٤مدرة قم غم إؾم ٘م٤مط ٟمٔمريت ف اًم٤ٌمئً ٦م ُمٕم ف

ٛمٞمف ُمـ سمٕمْمف اًم ٌٕمض إٓ ىم قة ىم ٤مهرة، اًم٘م رى اعمقاًمٞم ٦م وهل أن اًمِمٕم٥م اًمًقري ٓ م

ًمٞم٧ًم أىمؾ حتّمٞمٜم٤ًم ُمـ اعمٓم٤مرات واًمٙمت٤مئ٥م اًمٕمًٙمري٦م اًمتل اىمتحٛمٝم٤م اًمثقار، وُمع ذًمؽ و 

ٟمًٛمع سم٤معمذاسمح اًمٓم٤مئٗمٞم٦م، ٕٟمف ٓ يقضمد ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمت٘مرب إمم اهلل سم٘متؾ ؿم خص 

ٕيمثري٦م وأظم،ىمٝم٤م ووقمٞمٝم٤م وًمٞمً ٧م سم٥ًٌم اٟمتامئف اًمديٜمل، ُم٤م ؾمٞمحٛمل إىمٚمٞم٤مت هق ديـ ا
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ىمقات اعمجتٛمع اًمدوزم اًمذي وىمػ ُمتٗمرضم٤ًم قمغم بواىمٕم٦م( ذسمح أرسمٕملم أًمػ ؾم قري وه ق 

يريد اًمتدظمؾ أن ظمقوم٤ًم ُمـ باطمتامل( طمدوث اٟمت٘م٤مُم٤مت ـم٤مئٗمٞم ٦م، سم ؾ إن ه ذه اًم٘م قات 

 ؾمتزيد ُمـ ؿمٕمقر أه٤مزم اًمذيـ ىُمتٚمقا سم٤مًمٔمٚمؿ واعمرارة وازدواج اعمٕم٤ميػم، وؾمتٙمقن ُم دظم،ً 

واؾمٕم٤ًم ًمٚمتدظمؾ ذم اًمِم٠من اًمًقري وومرض ص ٞمغ ـم٤مئٗمٞم ٦م قم غم اًمدوًم ٦م اًم٘م٤مدُم ٦م سمحج ٦م 

 م-3.12.2112شمٓمٛملم إىمٚمٞم٤مت- 

  ﴿ َٛم ًَّ ـَ اًم  آأٟمَزَل ُِم
ِ
اسمًِٞم ٤م َومِمَّ ٤م  آءً ُمَ  ء ْٞمُؾ َزسَم ًدا رَّ ًَّ ٤مًَم٧ْم َأْوِدَي٦ٌم سمَِ٘مَدِرَه٤م وَم٤مطْمَتَٛمَؾ اًم ًَ وَم

ُب  آءَ قَمَٚمْٞمِف ذِم اًمٜم٤َّمِر اسْمتِٖمَ  ُيقىِمُدونَ  ْثُٚمُف يَمَذًمَِؽ َيْيِ ٤ٌَمـمَِؾ وَم٠مَ  اهللُطِمْٚمَٞم٦ٍم َأْو َُمَت٤مٍع َزسَمٌد ُمِّ ٤م احْلَؼَّ َواًْم ُمَّ

سَمُد وَمَٞمْذَه٥ُم ضُمٗمَ  ُب  ءً آاًمزَّ ٤م َُم٤م َيٜمَٗمُع اًمٜم٤َّمَس وَمَٞمْٛمُٙم٨ُم ذِم إَْرِض يَمَذًمَِؽ َيْيِ ﴾ إَُْمَث٤مَل  اهللَُوَأُمَّ

 [-17]اًمرقمد: 

ًمٖمٚمٞم٤من اًمذي حتدصمف اًمٜم٤مر، هق اًمذي يٗمّمؾ باًمزسمد( قم ام احلريم٦م اًمتل يقًمده٤م اًمًٞمؾ، وا

بيٜمٗمع اًمٜم٤مس(، أُم٤م اجلٛمقد واًمريمقن واًمؼمود وم، ئمٝمر طم٘م٤ًم وٓ يٙمِمػ سم٤مـمً، وٓ ئمٝم ر 

قم٘مؿ ومٙمرة يدقمل ص٤مطمٌٝم٤م أهن٤م بإٟمٗمع(، ُم٤م مدث ذم سمٚمداٟمٜم٤م اًمٞم قم ُم ـ طمريم ٦م وهمٚمٞم ٤من 

واًمٚمقن اًمقاطمد واًمرأي اًمقاطم د  وشمداومع سمٕمد أن ؿمّٚمٝم٤م آؾمتٌداد سمٕم٘مقد اجلٛمقد واًمريمقن

هق أُمر ـمٌٞمٕمل سمؾ ٓ سمّد ُمٜم ف ىمٌ ؾ أن ئمٝم ر ُم ٤م بيٜمٗم ع اًمٜم ٤مس( وبيٛمٙم ٨م ذم إرض( 

 م-5.12.2112ويتحقل إمم برؿمٍد( راؾمخ ٓ ييه ُمـ قم٤مداه- 

  ًمٓم٤معم٤م أضم٤مد ًمٕم٥م دور اًمْمحٞم٦م، ومٝم ق و حٞم٦م ٓسمٜم ف اعمتٛم رد، وو حٞم٦م ًمزوضمت ف

ٚمقٟمف دائاًم، وسمام إن اًمْمحٞم٦م ٓ يٕمرف إٓ اًمتذُمر اعمتذُمرة، ووحٞم٦م ًمزُم،ئف ذم اًمٕمٛمؾ يًتٖم

وم٘مد يم٤من ٓ جيٞمد إٓ اًمتذُمر وشمٕم٤مؾمتف شمزداد يقُم٤ًم سمٕمد يقم، ٟمّمحف أخ حم٥م أن يتقىمػ قمغم 

ًمٕم٥م دور اًمْمحٞم٦م وأن يتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م آًم٧م إًمٞمف أطمقاًمف، وم٤ميمتِم ػ أن سم٤مؾم تٓم٤مقمتف 
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ضم٤مشمف، وشمذُمر زوضمتف سم٥ًٌم أن يٗمٕمؾ اًمٙمثػم، ايمتِمػ أن نرد اسمٜمف سم٥ًٌم قمدم اهتامُمف سمح٤م

اٟمِمٖم٤مًمف اًمدائؿ قمٜمٝم٤م، واؾمتٖم،ل زُم،ئف ًمف سمً ٥ٌم قمج زه قم ـ ىم قل بٓ(، دومٕمت ف ه ذه 

بآيمتِم٤موم٤مت( إمم أن يٖمػم ؾمٚمقيمف دم٤مه ه١مٓء إؿم خ٤مص ومتٖم ػمت اًمٕم،ىم ٦م وشمٌ ددت 

اًمتٕم٤مؾم٦م، قمٜمدُم٤م ٟمٚمٕم٥م دور اًمْمحٞم٦م يٙمقن أُم٤مُمٜم٤م بصٗمر( ُمـ اخلٞم٤مرات وم٤مًمْمحٞم٦م ٓ جيٞمد 

قمٜمدُم٤م ٟمتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٖمٞمػم شمٔمٝمر قمغم ؿم٤مؿم٦م وقمٞمٜم٤م ظمٞم٤مرات و ٟمره ٤م ُم ـ  إٓ اًمتذُمر،

ىمٌؾ، ُمزيد ُمـ اخلٞم٤مرات يٕمٜمل ُمزيدًا ُمـ احلري٦م، احلري٦م ًمٞم٧ًم ؿم ٕم٤مرًا، سم ؾ ه ل حتٛم ؾ 

ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م، وقمٛمؾ ٓ يتقىمػ، ٓ شمًٚمٜمل قمـ اًمتٕم٥م اًمذي يًٌٌف هذا اعمًٚمؽ، وم٤معمً ٚمؽ 

 م-6.12.2112  وإي،ُم٤ًم وسم١مؾم٤مً  أظمر بًمٕم٥م دور اًمْمحٞم٦م( هق أيمثر إره٤مىم٤مً 

  يٙمؼم إو ذم ىمٚمٌل يقُم٤ًم سمٕمد يقم، وًمٙمـ ئم ؾ أُم كم سمٕم دل اهلل وسمرمحت ف وسمٖم دٟم٤م

إومْمؾ هق إيمؼم، ُمـ اًمّمٕم٥م أن جيتٛمع اًمٞم٠مس واإليامن ذم ىمٚم٥م واطم د وإن اضمتٛمٕم ٤م 

َ، َواؾْمتَ ﴿يتّم٤مرقم٤م طمتك يٖمٚم٥م أطمدمه٤م أظمر،  ؼْمِ َواًمّمَّ َ ِٕمٞمٜمُقْا سم٤ِمًمّمَّ َّٓ ِة َوإهِنَّ قَمغَم  ٤م ًَمَٙمٌػَِمٌة إِ

 م-7.12.2112 [45﴾ ]اًمٌ٘مرة: اخْل٤َمؿِمِٕملمَ 

 اعمٕمروم٦م اًمٜمٔمري٦م ذم جم٤مل ُم٤م ذط ٓزم وهمػم يم٤مف، ٓ رء يٕمٚم ؿ اإلٟمً ٤من أيمث ر 

ُمـ اعمامرؾم٦م، اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ُم٤م ٕول ُمرة ومٞمف ره٦ٌم دائاًم، واًمّم ٕمقسم٦م شمٙمٛم ـ ذم اًمٌ داي٤مت، 

سم٤مًمٜمٗمس يمٚمام شم٘م دُم٧م اخلٓم ك قم غم اًمٓمري ؼ، إذا  سمٕمد ذًمؽ شمتٓمقر اًم٘مدرات وشمزداد اًمث٘م٦م

 م-9.12.2112ظمٗم٧م جم٤مًٓ اىمتحٛمف 

   يزداد اٟمٌٝم٤مري هب١مٓء اًمِم٤ٌمب واًمّم٤ٌمي٤م اًمذي  رضمقن سمٛمٔم ٤مهرة ـمٞم ٤مرة قم غم

سمٕمد أُمت٤مر ُمـ ىمٍمه، ٓ أُمٚمؽ إٓ أن أٟمحٜم ل إضم ،ًٓ ًمّم دىمٝمؿ وسمٓم قًمتٝمؿ، ٓ شم٘م ؾ زم 

وشمً٘مٓمف روح اًمٌٓمقًم٦م واإليامن واًمتح دي  اًمٜمٔم٤مم ٓ شمً٘مٓمف ُمٔم٤مهرة ـمٞم٤مرة، اًمٜمٔم٤مم ختٞمٗمف
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واإلسار قمغم ٟمٞمؾ احلري٦م واًمٙمراُم٦م، وهؾ هذه باًمٓمٞم ٤مرة( إٓ شمٕمٌ ػم قم ـ ه ذه اًم روح 

 م-9.12.2112وإذيم٤مء هل٤م ذم ـمقل اًمٌ،د اًمث٤مئرة وقمروٝم٤م؟ 

  ؾمتٜمٝمض أُمتٜم٤م قمغم أيدي اًم٘م٤مدة اًمذيـ ي دريمقن أن اًم٘م٤مئ د احل٘مٞم٘م ل ه ق اًم ذي

 م-12.12.2112ُمزيدًا ُمـ إشم٤ٌمع  يّمٜمع ُمزيدًا ُمـ اًم٘م٤مدة ٓ

  اًمرضمؾ ٓ مت٤مج أن ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس أٟم٤م رضمؾ واعمرأة يمذًمؽ، إٓ قمٜم دُم٤م شمٖمٞم ٥م قم ـ

اعمرء صٗم٤مت اًمرضمقًم٦م أو إٟمقصم ٦م ويّم ٌح إُم ر خمتٚمٓم ٤ًم، ٕن أٟمِم ٖمؾ سمجٕم ؾ ص ٗم٤ميت 

وواىمٕمل وأومٕم٤مزم ُمٕمؼمة قمـ هقيتل أهؿ سمٙمثػم ُمـ اٟمِمٖم٤مزم سم٠من أذح ًمٚمٜم ٤مس بُم ـ أٟم ٤م(، 

 م-13.12.2112هلقي٦م( دمٞم٥م قمٚمٞمف اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل أيمثر ُمـ إىمقال ---ؾم١مال با

  هٜم٤مك دمرسم٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٓم،ب شمؿ شمٕمريٗمٝمؿ عمجققم ٦م

ُمـ إؾم٤مشمذة قمغم إهنؿ أهمٌٞم٤مء ُمِم٤ميمًقن، صمؿ ىم٤مم إؾم٤مشمذة سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ درؾم٤ًم قم غم أؾم ٤مس 

تٗم٤مقمؾ سملم اًمٓم روملم سمِم ٙمؾ ؾم ٚمٌل هذا اًمتّمقر، وىمد ىمّٞمؿ يمؾ ُمـ اًمٓم،ب وإؾم٤مشمذة اًم

ويم٤مٟم٧م اًمدروس ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمِم ٤مطمٜم٤مت وو يً تٗمد اًمٓم ،ب يمث ػمًا- ٟمٗم س اعمجٛمققم ٦م ُم ـ 

اًمٓم،ب شمؿ شمٕمريٗمٝم٤م عمجٛمققم٦م أظمرى ُمـ إؾم٤مشمذة قمغم إهنؿ ـم،ب أذيمٞم٤مء وُم١مدسمقن، صمؿ 

ىم٤مم يمؾ واطمد ُمـ إؾم٤مشمذة سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ درؾم ٤ًم قم غم أؾم ٤مس ه ذا اًمتّم قر، ويم ٤من شم٘مٞم ٞمؿ 

 اًمٓم،ب وإؾم٤مشمذة إجي٤مسمٞم٤ًم وذيمر اًمٓم،ب أهنؿ اؾمتٗم٤مدوا أيمثر وأن إؾم ٤مشمذة اًمتٗم٤مقمؾ سملم

قم٤مُمٚمقهؿ سمِمٙمؾ أومْمؾ- اًمٓم،ب و يتٖم ػموا وإٟم ام ٟمٔم رة إؾم ٤مشمذة ه ل اًمت ل شمٖم ػمت 

ومتٖمػمت اعمٕم٤مُمٚم٦م وشمٖمػمت اًمٜمتٞمج٦م- ٓ أدقمق إمم همض اًمٓمرف قم ـ اعمِم ٤ميمؾ واًمً ٚمٌٞم٤مت 

سمٕمد رطمٞمؾ اًمٔم٤معملم، وًمٙمـ ًمٜمتقؾّمؿ ذم أٟمٗمً ٜم٤م اًمتل ؾمٜمقاضمٝمٝم٤م وٟمحـ ٟمٌٜمل دوًمتٜم٤م اًمٕمتٞمدة 

ظمػمًا، ومٚمٞمس ذم بضمٞمٜم٤مشمٜم٤م( ُم٤م يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اًمٜمٝمقض واًمتٕم٤مون واًمتٙم٤مشمػ وطمؾ ُم٤م يٕمؽمو ٜم٤م 
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ُمـ ُمِمٙم،ت، ُم٤م يٛمٙمـ أن يٕمٞم٘مٜم٤م هق اًمّم قرة اًمً ٚمٌٞم٦م اًمت ل يٛمٙم ـ أن ٟمحٛمٚمٝم ٤م قم ـ 

إذا » :دُم٤م ىم ٤ملأٟمٗمًٜم٤م، أو مذرٟم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّم،ة واًمً،م ُمـ محؾ هذه اًمّمقرة قمٜم

 م-13.12.2112رواه ُمًٚمؿ  شومٝمق أهٚمٙمٝمؿ ،هٚمؽ اًمٜم٤مس :ىم٤مل اًمرضمؾ

 :أيمثر ُم٤م ي١معمٜمل، هل شمٚمؽ اًمٓمٕمٜم٤مت اًمتل شم٠مشمٞمٜمل ُمـ اخلٚمػ- ىمٚم٧م  قال يل بحرسة

ًمف: أٓ شم،طمظ ي ٤م أظم ل أن ه ذه اًمٓمٕمٜم ٤مت شمٙمث ر ذم فمٝم قر ُم ـ يً ػمون ذم اعم٘مدُم ٦م؟ 

 م-13.12.2112

 ٚم٦م طمرضم٦م( شم٘مقل يمٚمٛم٦م احلؼ ٓ ختِم ك ذم اهلل ىم٤مُم٧م اًمثقرة يقم أصٌح٧م ومٞمٜم٤م بيمت

ًمقُم٦م ٓئؿ -- أن ٟمٙمقن أطمرارًا ذم ىمقل ُم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمف اًمّمقاب، هذا ه ق ضم قهر إٟمً ٤مٟمٞمتٜم٤م 

ٕن هذا اًم٘مقل ؾم ٞمٜمتٝمل سمٜم ٤م إمم أن  :باًمثقرة ومقق اجلٛمٞمع( :وضمقهر صمقرشمٜم٤م -- وم، شم٘مؾ زم

اًمث قرة ه ؿ وم قق  يٙمقن اًمِمخص اًمٗم،ِن أو اعمجٛمققم٦م اًمٗم،ٟمٞم ٦م مم ـ يتح دصمقن سم٤مؾم ؿ

سمتح٧م، سمؾ هل قم،ىم٦م اًمروح سم٤مجلًد اجلٛمٞمع!! قم،ىم٦م اًمثقرة سم٤مجلٛمٞمع ًمٞم٧ًم قم،ىم٦م ومقق 

 م-18.12.2112

  يم٤مٟم٧م ٟم٘مٓم٦م وٕمٗمف اقمتامده اًمزائد قمغم أظمريـ ويم٤مٟم٧م ٟم٘مٓم٦م وٕمٗمل ظمجكم ُم ـ

ُمقاضمٝم٦م أظمريـ سمام ىمد يزقمجٝمؿ، مجٕمٜم ٤م ومري ؼ قمٛم ؾ وم امرس اقم تامده قم غم أظم ريـ 

اعمقاضمٝم٦م، أي أن ٟم٘مٓم٦م وٕمػ يمؾ واطمد ُمٜم٤م قمززت ٟم٘مٓم ٦م و ٕمػ وُم٤مرؾم٧م ظمجكم ُمـ 

أظمر، صمؿ ىمررت ُمّم٤مرطمتف سم٠مؾمٚمقب أظمقي وم٤مٟمتٌف وسمدأ يتٖمػم وختٚمّم٧م ُم ـ ضم زء ُم ـ 

ظمجكم، أي أن ٟم٘مٓم٦م وٕمػ يمؾ واطمد ُمٜم٤م قم٤مجل٧م ٟم٘مٓم٦م وٕمػ أظم ر، شمٕمٚمٛم ٧م درؾم ٤ًم 

ٜم٤م، أو أن رائٕم٤ًم، ذم قم،ىم٤مشمٜم٤م ُمع أظمريـ إُم٤م أن ٟمؽمك ٟم٘م٤مط و ٕمٗمٝمؿ ًمتٕم زز ٟم٘م ٤مط و ٕمٗم

ٟمجٕمٚمٝم٤م ومرص٦م ًمٜمتحرر ُمـ وٕمٗمٜم٤م ووٕمٗمٝمؿ، ٓ يقضمد اطمتامل صم٤مًم ٨م، واخلٞم ٤مر ظمٞم٤مرٟم ٤م! 

 م-19.12.2112
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  أريد اًمٞمقم أن أمجع سملم اًمٓم٥م واًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ ظم،ل ىمّم٦م ص ديؼ زم يم ٤من يِم ٙمق

ُمـ شمْمٞمؼ ذم ذايلم اًم٘مٚم٥م، ضمرب ُمٕم٤مجلتف سم٤مٕدوي٦م ؿمٝمقرًا، و يٜمجح اًمٕم ،ج وم ٠مضمري 

ة، ًمٙمـ اًمنمايلم قم٤مدت وم٤مٟمًدت ُمـ ضمدي د، وم ٠مضمري ًم ف قمٛمٚمٞم ٦م ًمف شمقؾمٞمع قمؼم اًم٘مثٓمر

نمايلم  ىمٚم٥م ُمٗمتقح شمؿ هب٤م اؾمتٌدال اًمنمايلم اعمًدودة سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، أؾم٤ٌمب اٟمًداد اًم 

قمٜمد صدي٘مل يم٤مٟم٧م اًمْمٖمط واًمًٙمري واًمتدظملم وارشمٗم ٤مع اًمٙمقًمً ؽمول وىم د ٟمّم حف 

 ٤مٟمٞم٦م- إـم٤ٌمء سمٕمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٛمٕم٤مجل٦م هذه إؾم٤ٌمب طمتك ٓ شمٜمًد ذايٞمٜمف صم

: جمتٛمع قم٤مٟمك ُمـ فمٚمؿ ضمثؿ وم قق ص دره قم٘م قدًا ُم ـ ؟ُم٤م أؿمٌف طم٤مًمٜم٤م سمح٤مل صدي٘مل

اًمزُمـ، ضمرسمٜم٤م ُمٕم٤مجلتف سم٤مًمٙمٚمٛم٦م، قمغم ـمري٘م٦م اعمِم٤ميخ باٟمّمحف سم٤مًمن طمتك ٓ حترضمف أُم ٤مم 

أظمريـ!(، وقمغم ـمري٘م٦م اعمٕم٤مرو٦م بًم٘م٤مءات وٟمدوات وسمٞم٤مٟم٤مت يمرسمٞم ع دُمِم ؼ وإقم ،ن 

أٟمٛمٚم٦م سمؾ ازدادت إُم قر ؾم قءًا: دوًم ٦م أُمٜمٞم ٦م ي دير  دُمِمؼ وهمػمه٤م(، و يتٖمػم رء ىمٞمد

إُمـ يمؾ رء ومٞمٝم٤م وُمزرقم٦م عمجٛمققم٦م ُمـ إؿمخ٤مص يٕمٞمِمقن ومقق أي ىم٤مٟمقن وُم٤م قمدا 

ذًمؽ بجمٚمس اًمِمٕم٥م واًمقزارات واًم٘مْم٤مء وُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم ٦م( جم رد يمقُمٌ ٤مرس وأي 

ٟمِم  ٤مط يٛمٙم  ـ أن م  دث شمٖمٞم  ػمًا طم٘مٞم٘مٞم  ٤ًم ذم ه  ذا اًمقو  ع ُمّم  ػم أص  ح٤مسمف اًمً  جـ 

٤مروقن اًمذيـ أودقمقا اًمًجـ عمجرد اًمرأي أو عمجرد ٟمِم ٤مط ُم دِن ىم ٤مُمقا سم ف ُمث ؾ باعمٕم

ؿم٤ٌمب داري٤م وُمٕمت٘مكم رسمٞمع دُمِمؼ صمؿ إقم،ن دُمِمؼ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم(، اعمٕم٤مجل ٦م 

سم٤مًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م شمِمٌف اًمٕم،ج سم٤مًمدواء و شم٠مت سم٤مًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م، صمؿ ضم٤مء اًمرسمٞم ع اًمٕم ريب وصم ٤مر 

٠موٓدهؿ وم٘م٤مل اًمٜمٔم٤مم هلؿ اٟمًقهؿ وأٟمجٌقا همػمهؿ وم٤مٟمتٗمْمقا أهؾ طمقران قمٜمدُم٤م ـم٤مًمٌقا سم

ًمٙمراُمتٝمؿ واٟمتٗمض ُمٕمٝمؿ ضمرح اًمٙمراُم٦م اًمٖم٤مئر قمٜمد اًمًقريلم وهٙمذا صم٤مرت ؾمقري٦م ُم ـ 

أىمّم٤مه٤م إمم أىمّم٤مه٤م، واٟمدًمٕم٧م ُمٔم٤مهرات ذم قمنمات اعمدن واًمٌٚمدات واًم٘م رى واضمٝمٝم ٤م 
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ف اًمِم ٝمداء اًمٜمٔم٤مم سم٤مًمرص٤مص، صٛمد اًمٜم ٤مس ذم وضم ف اًمرص ٤مص ؿم ٝمقرًا، وؾم ٘مط آٓ

واجلرطمك، اعمٔم٤مهرات هٜم٤م شمِمٌف اًمٕم،ج سم٤مًم٘مثٓمرة، هٜم ٤مك أو ودم وًمٙمٜم ف أىم ؾ سمٙمث ػم مم ٤م 

يًٌٌف اًمٕمٛمؾ اجلراطمل، ازداد اًمٜمٔم٤مم شمقطمِم٤ًم وأدظمؾ اجلٞمش ذم ىمٛم ع اًمِم ٕم٥م وؾم ٤مقمده 

اًمٕم٤مو اعمتقاـمط سمّمٛمتف، وم٤مٟمِمؼ ُمـ اجلٞمش اجلٜمقد واًمْم٤ٌمط اًمذيـ رومْمقا ىمتٚمقا إظمقاهنؿ 

ح وشمٓمقر وحت قل إُم ر إمم طم رب سم لم ؿم ٕم٥م ي داومع قم ـ وضم قده وسمدأ اًمٕمٛمؾ اعمًٚم

وقمّم٤مسم٦م شمداومع قمـ وضمقده٤م أيْم٤ًم، احلرب هٜم٤م شمِم ٌف قمٛمٚمٞم ٦م اًم٘مٚم ٥م اعمٗمت قح، و أؿم ٝمد 

قمٛمٚمٞم٦م صدي٘مل وًمٙمٜمل ؿمٝمدت ُمثٞم،هت٤م طمٞم ٨م يٙم قن اعم ريض مم ددًا وص دره ُمٗمت قح 

إي دي نمايلم اًمٌديٚم ٦م( واًم دم يٚمٓم خ  وؾم٤مىمف ُمٗمتقطم٦م أيْم٤ًم بطمٞم ٨م شم١مظم ذ ُمٜمٝم ٤م اًم 

 واعم،ءات ذم ُمِمٝمد دام وىم٤مٍس وخمٞمػ يمٛمِمٝمد ؾمقري٦م اًمٞمقم! 

شمٕم٤مرم صدي٘مل سمٕمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأصٌح يامرس طمٞم٤مشمف سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل، ُمٌتٕمدًا قمـ اًمتدظملم 

ُمٚمتزُم٤ًم سمحٛمٞم٦م وأدوي٦م حتٛمٞم ف ُم ـ ارشمٗم ٤مع اًمْم ٖمط واًمً ٙمري واًمٙمقًمً ؽمول أي ُم ـ 

ُمؾ إُمراض اًمٗمٙمري ٦م اًمت ل اًمٕمقاُمؾ اًمتل ؾم٧ٌٌم اٟمًداد ذايٞمٜمف، وهٜم٤م شمِمٌف هذه اًمٕمقا

ضمٕمٚم٧م اًمٔمٚمؿ يريمٌٜم٤م يمؾ هذه اًمًٜملم بُم٤م دظمٚمٜم٤م، ويّمٓمٗمٚمقا، ويٚمكم سمٞمتجقز أُم ل سمٞمّم ػم 

ًمخ( شمٚمؽ اًمٓمري٘م ٦م ذم إٙمن --  قمٛمل، واًمٞمد يٚمكم ُم٤م سمتحًـ قمٚمٞمٝم٤م سمقؾمٝم٤م وادع قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم

ٟمقطم د اًمتٗمٙمػم اًمتل إذا قمدٟم٤م إًمٞمٝم٤م ؾمٞمٕمقد آؾمتٌداد اًمذي ٟمجؿ قمٜمٝم٤م، اعمٝمؿ اًمٞمقم هق أن 

ضمٝمقدٟم٤م إلهن٤مء اًمٕمٛمؾ اجلراطمل ذم أهع وىم٧م وًمٙمل يٜمٝمض اًمقـمـ ويتٕم٤مرم يم ام طم دث 

ُمع صدي٘مل ويمام طمدث ذم اًمت٤مريخ ُمع ؿمٕمقب أظمرى صم٤مرت قم غم ضم،دهي ٤م وقم٤مٟم ٧م ُم ٤م 

ٟمٕم٤مٟمٞمف ُمـ ىمتؾ وشم دُمػم صم ؿ هنْم ٧م قمٜم دُم٤م وصم٘م ٧م سمٜمٗمً ٝم٤م وسم٘م درهت٤م قم غم اًمٜمٝم قض- 
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  وُمٕمؼمة وُم٘مٜمٕم٦م، شمٔمؾ جمّرد يمٚمامت، وئمؾ اًمتٖمٞمػم ُمٝمام يم٤مٟم٧م يمٚمامشمٜم٤م ىمقي٦م وُم١مصمرة

قمغم أرض اًمقاىمع رهٜم٤ًم سمٕمزائؿ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وأظم،ىمٝمؿ وأومٕم٤مهلؿ، ٓ أىمٚم ؾ ُم ـ ىمٞمٛم ٦م 

اًمٙمٚمٛم٦م وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمٛم٦م، ًمٙمـ ًمق و هيٞمط اهلل ًمف ٟمٗمقؾم٤ًم شمدك سمٕمزائٛمٝم٤م اجل٤ٌمل وشمٚمت زم 

ٞمؿ ذم ـمقل إرض وقمرو ٝم٤م، ومٚمٜمريم ز اإلؾم،م ذم أظم،ىمٝم٤م وأومٕم٤مهل٤م عم٤م اٟمداح ديٜمٜم٤م اًمٕمٔم

قمغم سمٜم٤مء إظم،ق اًمرومٞمٕم٦م واًمٕمزائؿ اجل٤ٌمرة واًمًٚمقك اًم٘مقيؿ ذم أٟمٗمً ٜم٤م ووم ٞمٛمـ طمقًمٜم ٤م، 

 م-22.12.2112وًمٜمٌدأ سم٠مٟمٗمًٜم٤م أوًٓ، ومٝمذه هل اخلٓمقة إومم 

  ُمـ أيمثر إومٙم٤مر اًمثقري٦م اًمتل أطمدصم٧م شمٖمٞم ػمًا ذم طمٞم ٤ميت، ه ل أن اإلٟمً ٤من ه ق

آًم٧م إًمٞمف أطمقاًمف وسم٤مًمت ٤مزم شمٖمٞم ػم ه ذه إطم قال ُمً ١موًمٞمتف وطم ده، اعم١ًمول إول قمام 

صحٞمح أن اًمٔمروف شمٕمٞم٘مؽ أو شم٤ًمقمدك ًمٙمٜمٝم٤م ٓ حت دد ُمّم ػمك، اًمِم ٞمخ أمح د ي٤مؾم لم 

رمحف اهلل، يم٤من رأؾم٤ًم قمغم ضمًد ُمِمٚمقل وسم٤مًمٙم٤مد  رج صقشمف ُمـ طمٜمجرشمف ًمٙمٜمف سم ٢مرادة ٓ 

هم ؿ إقم٤مىمت ف، ُمٗمٝم قم حتٛم ؾ شُم٘مٝمر اؾمتٓم٤مع أن ي٘مقد ضمٞمً، سم٠ميمٛمٚمف وي١مؾمس طمريم٦م مح٤مس ر

اعم١ًموًمٞم٦م وقمدم إًم٘م٤مء اًمٚمقم قمغم أظمريـ واًمٔمروف اخل٤مرضمٞم٦م ُمٗمٝمقم ىمرآِن ضم٤مء ذم اًمرد 

ْٞمَٓم٤مُن عم٤ََّم ىمُ ﴿قمغم أهؾ اًمٜم٤مر قمٜمدُم٤م أًم٘مقا اًمٚمقم قمغم اًمِمٞمٓم٤من وم٠مضم٤مهبؿ  يِضَ إَُْم ُر  َوىَم٤مَل اًمِمَّ

ُٙمْؿ ومَ  ٠َمظْمَٚمْٗمُتُٙمْؿ َوَُم٤م يَم٤مَن زِمَ قَمَٚم ْٞمُٙمؿ ُمِّ ـ ؾُم ْٚمَٓم٤مٍن إَِّٓ َأن إِنَّ اهللَّ َوقَمَديُمْؿ َوقْمَد احْلَؼِّ َوَوقَمدشمُّ

ًَ ُٙمؿ ُمَّ ٤م َأَٟم ٤ْم سمُِٛمٍْمِ ظِمُٙمْؿ َوَُم ٤م َأٟم ُتْؿ  ٌُْتْؿ زِم وَم َ، شَمُٚمقُُم قِِن َوًُمقُُم قْا َأٟمُٗم َدقَمْقشُمُٙمْؿ وَم٤مؾْم َتَج

ظِملَّ  اوح٤ًم وي تٕمٚمؿ -- قمٜمدُم٤م يٛمتٚمؽ اإلٟم٤ًمن ي٘مٞمٜم٤ًم سم٤مهلل وهدوم٤ًم و [22﴾ ]إسمراهٞمؿ: سمُِٛمٍْمِ

ويٓمٌؼ ؾمٜمـ اهلل ذم اًمٜمج٤مح ؾمٞمح٘مؼ ُمراده ُمٝمام يم٤مٟم٧م اعمٕمٞم٘م٤مت اخل٤مرضمٞم ٦م، يٜمٓمٌ ؼ ذًم ؽ 

قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت -- ُم ٤م أطمقضمٜم ٤م اًمٞم قم إمم ه ذا اعمٗمٝم قم وٟمح ـ ٟمتح دث قم ـ 

اعم١ماُمرات اًمتل شمريد سمٜم٤م يمذا ويمذا بوهل ُمقضمقدة ويمثػمة(، ًمٙمل ٟمٌح٨م دائاًم قم ـ ٟم٘م ٤مط 
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  ل شمًٛمح هلذه اعم١ماُمرات سم٤مًمٜمج٤مح ُم ـ أضم ؾ ُمقاضمٝمتٝم ٤م وإص ،طمٝم٤موٕمٗمٜم٤م وقمٞمقسمٜم٤م اًمت

 م-25.12.2112

  ؿمؽ أن هٜم٤مك قمٚمامء ٟمٗمس واضمتامع شمًتٗمٞمد ُمٜمٝمؿ ذيم٦م اًمٗمٞمًٌقك ذم اًمتٕم٤مُم ؾ ٓ

٦م  ُمع اعمِم٤مقمر اًمٌنمي٦م سمحٞم٨م يّمٌح اًمدظمقل إمم اًمٗمٞمس دمرسم٦م ضمذاسم٦م -- وم ٤مًمٜمٗمس اًمٌنمي 

ر بأقمجٌٜمل( وٓ يقضمد زر بو يٕمجٌٜم ل( -- نٞمؾ إمم اعمديح وشمٜمٗمر ُمـ اًمذم ًمذًمؽ يقضمد ز

ذم ص ٗمحتؽ وم قرًا ُم ـ  واإلٟم٤ًمن م٥م يم٥ًم إصدىم٤مء ويٙمره ظم٤ًمرهتؿ ًمذًمؽ ئمٝم ر

ي٘مٌٚمؽ صدي٘م٤ًم وٓ ئمٝمر ُمـ  رضمؽ ُم ـ ٓئح ٦م أص دىم٤مئف إٓ إذا ىمٛم ٧م سمتٗم٘م د ىم٤مئٛم ٦م 

أصدىم٤مئؽ واطمدًا واطمدًا -- ذم احلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م أيْم٤ًم جيذسمٜم٤م إؿم خ٤مص اًم ذيـ مً ٜمقن 

 م-25.12.2112  اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمِم٤مقمرٟم٤م

  سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس طمقل شمٚمؽ اجلٛمرات، وم تح أطم دهؿ اًمٌ ٤مب، وم دظمٚم٧م ري ٤مٌح

ُٓم٧ًم اجلٛمر، وم٤مشم٘مد وشم٠مضم٩م، وشمقه٩م ٟمقره، وازداد اًمدفء اًم ذي يٌث ف وم ٞمٛمـ طمقًم ف، 

ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز: ؾمٌح٤من اهلل، هذا هق طم ٤مل اعم ١مُمـ قمٜم دُم٤م هت ٥م قمٚمٞم ف ري ٤مح اعمّم ٤مقم٥م 

َٓ  :ٛمحٞمص( ذم ىمقًمف شمٕم٤مممواعمحـ، وشمذيمرت باًمت َٓ ﴿َو َزُٟمقا َوَأٟمُتُؿ إقَْمَٚمْقَن إِن   هَتِٜمُقا َو حَتْ

ْثُٚمُف َوشمِْٚم َؽ إيَّ ٤مُم ُٟم َداِوهُل٤َم سَم لْمَ  ُٙمْؿ ىَمْرٌح وَمَ٘مْد َُمسَّ اًْمَ٘مْقَم ىَمْرٌح ُمِّ ًْ ًَ ١ْمُِمٜملَِم * إِن َيْٛم يُمٜمُتؿ ُمُّ

ـَ آَُمٜمُقْا َويَ  اهللُاًمٜم٤َّمِس َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ  ِذي َص  ُم٥ِمُّ اًمٔمَّ ٤معملِِمَ  َٓ  ء َواهللُآَذ ُِمٜمُٙمْؿ ؿُمَٝمدَ تَّخِ اًمَّ * َوًمِ ُٞمَٛمحِّ

ٌُْتْؿ َأن شَم ْدظُمُٚمقْا اجْلَ  اهللُ
ًِ ـَ * َأْم طَم ـَ آَُمٜمُقْا َوَيْٛمَحَؼ اًْمَٙم٤مومِِري ِذي ـَ  ٜمَّ ٦َم َوعمََّ ٤م َيْٕمَٚم ِؿ اهللُاًمَّ اًمَّ ِذي

ـَ  ٤مسمِِري  م-25.12.2112 [142،139ران: ﴾ ]آل قمٛمضَم٤مَهُدوْا ُِمٜمُٙمْؿ َوَيْٕمَٚمَؿ اًمّمَّ

  اًمٓمٗمؾ اًمذي و يتج٤موز اًمِمٝمقر ُمـ قمٛمره قمٜمدُم٤م شمً ح٥م ًمٕمٌت ف ُم ـ سم لم يدي ف

ويِمٕمر سم٠مٟمؽ اقمتدي٧م قمغم طم٘مف يٛمٚم١م اًمدٟمٞم٤م ساظم٤ًم --- و يٕمٚمٛمف ذًمؽ أطمد، سمؾ هل ومٓمرة 
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اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م: أن ٟمرومض اًمٔمٚمؿ وآقمتداء قمغم طم٘مقىمٜم ٤م وأن ٟم رومض ذًم ؽ 

ـِ شَمْ٘م ِقيؿٍ ﴿يٜم٤م ُمـ صقت --- هٙمذا ظمٚم٘مٜم٤م اهلل سم٠مقمغم ُم٤م ًمد ًَ ًمٜمٕم ٞمش  [4﴾ ]اًمت لم: ذِم َأطْم

طمٞم٤مة ىمقيٛم٦م، ًمٙمٜمٜم٤م ارشمددٟم٤م إمم أؾمٗمؾ ؾم ٤مومٚملم ونرهمٜم ٤م ذم طمٞم ٤مة ُمٕمقضّم ٦م ؾم ٘مٞمٛم٦م قمٜم دُم٤م 

ُمٓمٞم٦م ًمٚمٔم٤معملم -- ًمٙمـ اًمٗمٓمرة ُمـ ظمٚم ؼ اهلل وٓ دم٤مهٚمٜم٤م ٟمداء اًمٗمٓمرة هذا وضمٕمٚمٜم٤م فمٝمقرٟم٤م 

  ٘مقم ٍم، ويم٤من ٓ سم د ًمٚمث قرة أن شم  ٤من ٓ سمد ًمٚمٗمٓمرة أن شمٜمت خٚمؼ اهلل، ًمذًمؽ يم شمٌديؾ ًم

 م-26.12.2112

  !أصٌح طمْمقر ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م قمٜمدي وقمٜمد اًمٙمثػميـ ممـ أقمرومٝمؿ مّه٤ًم ُمـ اهلٛمقم

ُمٜمؼم اجلٛمٕم٦م أداة ظمٓمػمة ُمـ أدوات اًمتٖمٞمػم، إذا قمرومٜم ٤م يمٞم ػ ٟمقص ؾ إمم اعمٜم ٤مسمر رضم ٤مًٓ 

وسمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ واًمت ٠مصمػم احلديث ٦م- حتت ٤مج  جيٛمٕمقن إمم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، وم٘مٝم٤ًم سم٤مًمقاىمع،

ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م إمم مجٕمٞم٦م ُمتخّمّم٦م شمْمؿ ُمريمز أسمح ٤مث ي٘م قم سمدراؾم ٤مت وإطمّم ٤مئٞم٤مت 

هتدف إمم إسمداع أومْمؾ اًمٓمرق جلٕمؾ ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ُم١مصمرة ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، وشمّم در جمٚم ٦م 

 ُمتخّمّم٦م هبذا اعمقوقع، وشمٜمٔمؿ ٟمدوات يت٤ٌمدل ومٞمٝم٤م اخلٓم٤ٌمء اخل ؼمات، وشم٘م ٞمؿ دورات

شمٕمٜمك سمتٓمقير اخلٓم٤ٌمء سمِمٙمؾ ُمًتٛمر وشمزويدهؿ سم آظمر ُم ٤م شمقص ٚم٧م إًمٞم ف قمٚم قم اًمتٜمٛمٞم ٦م 

اًمٌنمي٦م- ذم اعم٤ميض و يٙمـ ُمٝماًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٔم٤مم ؾمقى أن بيْم٥م اخلٓمٞم٥م ًم٤ًمٟمف( وإٓ يتؿ 

قمزًمف قمـ اخلٓم٤مسم٦م، ذم اعمًت٘مٌؾ جي ٥م أن ي٘م قم اعمٜم ؼم سم دوره ذم ُمً ٤مقمدة اعمجتٛم ع قم غم 

ٕمٍم ذم  ٛمع سملم اًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل وآؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٚمقم اًمُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت سمٓمري٘م٦م دم

اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م واًمتٗمٙمػم واًمتقاصؾ واًمت٠مصمػم- قمٜم دُم٤م شمًتِم ػم ؿمخّم ٤ًم ذم ىمْم ٞم٦م ُمٕمٞمٜم ٦م 

 ..وشمٕمرف أن وضمٝم٦م ٟمٔمره ذم شمٚم ؽ اًم٘مْم ٞم٦م شمِم ٌف وضمٝم ٦م ٟمٔم رك، ومٚم ـ شمً تٗمٞمد يمث ػمًا 

 م-27.12.2112
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  اًمتٗمٙم ػم دم ٤مه ُمقو قع يٗمْمؾ أن  ت ٤مر اإلٟمً ٤من أؿمخ٤مص ٤ًم  تٚمٗم قن ُمٕم ف ذم

آؾمتِم٤مرة، و تٚمٗمقن قمـ سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أيْم ٤ًم ًمٞمحّم ؾ قم غم آراء ُمتٜمققم ٦م شمٜمٔم ر إمم 

            اًم٘مْمٞم٦م ُمـ زواي٤م خمتٚمٗم٦م -- يّمح ذًمؽ قم غم وضم ف اخلّم قص ذم اًم٘مْم ٤مي٤م اعمريمٌ ٦م اًمت ل 

 ... شمٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٕمقاُمؾ وشمت داظمؾ وحتتٛم ؾ يمث ػمًا ُم ـ آضمتٝم ٤مدات ووضمٝم ٤مت اًمٜمٔم ر

 م-28.12.2112

   آُٓمٜم٤م وأطمزاٟمٜم٤م شمْم٤مقمٗم٧م ُمٜمذ سمداي٦م اًمثقرة وٓ ظمٞم٤مر ًمٜم٤م ذم ذًم ؽ، وم ٜمحـ ٟمٗم٘م د

أؿمخ٤مص٤ًم يم٤مٟمقا ىمٓمٕم٤ًم ُمـ أرواطمٜم٤م، ودمٚمد ىمٚمقسمٜم٤م ذم يمؾ حلٔم٦م ضمراطم ٤مت أهٚمٜم ٤م وآه ٤مهتؿ 

ُم٤م ًمٜم٤م ظمٞم٤مر ومٞم ف، أٓ شمٗم ٧م شمٚم ؽ أٓم  وقمذاسم٤مهتؿ، ٓ ظمٞم٤مر ًمٜم٤م ومٞمام ٟمٕم٤مٟمٞمف ُمـ أو وطمزن،

، وأٓ شمقهـ ٟمٗمقؾمٜم٤م، سمؾ أن ٟمجٕمؾ ُمٜمٝم٤م وىمقدًا ٟمً تٛمد ُمٜم ف اًم٘م قة وإطمزان ُمـ قمزائٛمٜم٤م

قمغم آؾمتٛمرار، طمتك ٟمٚم٘مك اهلل قمغم ُم٤م ًم٘مٞمف قمٚمٞمف أطم٤ٌمسمٜم٤م اًمذيـ ؾم ٌ٘مقٟم٤م إمم رمحت ف، وه ؾ 

شمٜمتٍم اًمثقرات إٓ سمِمٝمداء ىمدُمقا اًمدُم٤مء، وأطمٞم٤مء فمٚمقا ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمتل اؾمتِمٝمد إظم قاهنؿ 

 م-1.1.2113 !ُمـ أضمٚمٝم٤م أوومٞم٤مء؟

 ﴿ ْ٤ٌَمِب ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَُّ٘مقنَ  َوًَمُٙمؿ  [179﴾ ]اًمٌ٘مرة: ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص طَمَٞم٤مٌة َي٤ْم ُأوزِمْ إًَْم

أي طمؾ بؾمٞم٤مد أو همػم ؾمٞم٤مد( ي١مدي إمم اًم٘مّم٤مص ُمـ اعمجرُملم ؾمتٙمقن ومٞمف طمٞم٤مة 

 .. ًمٜم٤م

  وأي طم ؾ ٓ ي ١مدي إمم ذًم ؽ، ه ق ًم ٞمس سمح ؾ، وٓ يٕمٜم ل إٓ ُمزي دًا ُم ـ اعم قت

 م-2.1.2113

  ُمـ أىمقى إؾمٚمح٦م، ًمذًمؽ يٙمثر ذم احلروب اًمتٝمقيؾ واًمتِمٙمٞمؽ احلرب اًمٜمٗمًٞم٦م

-- اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٍماطم٦م وُمقاضمٝم ٦م ي٤مت اخلّمؿ ويدومٕمف إمم آؾمتً،مويمؾ ُم٤م مٓمؿ ُمٕمٜمق
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احل٘م٤مئؼ اعم١معم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذم احلرب أيْم٤ًم، وًمٙمـ طمذار ُمـ اًمٙمٚمامت اًمت ل شمٚم٘م ل اًمٜم ٤مس ذم 

ُمٌْم ع اجل راح: زًم ٦م واطم دة -- ُمٝم٤موي اًمٞم٠مس واًمًٚمٌٞم٦م وآؾمتً،م --- اًمٙمٚمامت ُمثؾ 

 م-4.1.2113وشم١مذي سمدًٓ ُمـ أن شمِمٗمل 

   اًمنمُق ذٌق، واًمٖمرُب همرٌب، وًمـ يٚمت٘مٞم٤م ُمٝمام اُمتدا، يمؾ ُم٤م يً تٓمٞمٕمف اًمٕم٘م ،ء

ُمـ اًمٓمروملم أٓ يٙمقن هٜم٤مك اصٓمدام، وهذا حم٤مل ُم٤م داُم ٧م ٟمزقم ٦م اًمتٙم ؼم وآؾم تٕم،ء 

ة اًمٖم رب وص ٜم٤مع اًم رأي واؾمتّمٖم٤مر أظمر ُمقضمقدة قمٜمد إيمثري ٦م اًمً ٤مطم٘م٦م ُم ـ ىم ٤مد

 م-5.1.2113 .واًم٘مرار ومٞمف

 بأٟم٤م( وبٟمحـ( ومٚمقٓ هق وأٟم٧م وأٟم٤م عم٤م يم٤من هذا اًمٜمٝم ر اهل ٤مدر وإٟم ام ه ل  :ٓ شم٘مؾ

ىمٓمرات ُمتٗمرىم٦م اضمتٛمٕم٧م سم٘مدرة ىم٤مدر وم٤ًمًم٧م أودي٦م اًمثقرة وم، حت٘مرن ومْم ؾ ُم ـ جي٤مه د 

٤م صغم اهلل قمٚمٞمف هذا اًمٔمٚمؿ أو ضم٤مهده ُمٝمام يم٤من اًمٗمْمؾ صٖمػمًا- وًمٞمٙمـ ًمٜم٤م ىمدوة ذم رؾمقًمٜم

سم٤محلجر اًمذي ايمتٛمؾ سمف سمٜم٤مء اجلدار، وم ام سم ٤مل  ,وهق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء  ,وؾمٚمؿ إذ ؿمٌف ٟمٗمًف 

 !(ًمقٟٓم  ٤م عم  ٤م يم  ٤من اجل  داربأىم  قام ذم ضم  دار اًمث  قرة اًمٕمٔم  ٞمؿ ه  ذا يٙم  ٤مدون ي٘مقًم  قن: 

 م-6.1.2113

  إؿم٤مرات رؿمٞم٘م٦م ُمٜمف، ويٕمزف قمنم ات اًمٕم ٤مزوملم قم غم آٓت خمتٚمٗم ٦م ؾم ٞمٛمٗمقٟمٞم٦م

 م-8.1.2113  ق اًم٘م٤مئد احل٘مٞم٘ملرائٕم٦م، هذا ه

  شمٕمػمِن سم٠مظمٓم٤مئل وم٠مٟم٤م إٟم٤ًمن -- ؾم٤مقمدِن يمل أشمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م -- وًمـ شمً تٓمٞمع ذًم ؽ ٓ

 م-8.1.2113دون حم٦ٌم 

  أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمت٘مدم إمم إُم٤مم أٓ شمٜمٔم ر إمم إُم ٤مم وطمً ٥م -- اٟمٔم ر طمقًم ؽ

 م-9.1.2113 !أيْم٤مً 
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 ن، أن إطم زان ٓ رء يٕمقض وم٘مد إطم٦ٌم، وًمٙم ـ ُم ـ ٟمٕم ؿ اهلل قم غم اإلٟمً ٤م

يم٤مجلراطم٤مت  ػ أعمٝم٤م ُم ع إي ٤مم وإن يم٤مٟم ٧م شم ؽمك ذم اًم٘مٚم قب ٟم دسم٤مت ٓ ُنح ك ---  

 م-2.2.2113

 ﴿ َاَط اعمًَُتِ٘مٞمؿ َ نمة ُمرة قم غم  -- ٟمردده٤م يمؾ يقم ذم ص،شمٜم٤م ؾمٌٕم٦م قم ﴾اهِدَٟم٤م اًمٍمِّ

اَط اعمًَُتِ٘مٞمؿَ ﴿إىمؾ، ُمع أٟمٜم٤م ُمًٚمٛمقن وقمغم  َ  اًمّمقاب ! شمٕمٚمٛمٜم٤م هذه أي٦م أن شمٌلم﴾اًمٍمِّ

أو اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ومٞمام يًتجد أُم٤مُمٜم ٤م ُم ـ حت دي٤مت ؾم قاء قم غم اًمّم ٕمٞمد اًمٗم ردي أو 

اجلامقمل مت٤مج إمم ضمٝمد ومٙمري ُمًتٛمر وُمراضمٕم٦م دائٛم٦م شمًتٚمتزم أن ٟمً ٠مل اهلل اهلداي ٦م ذم 

 م-2.2.2113هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم ُمدار اًمٞمقم! 

  قم غم طم ؼ، أن يّمٓمػ اًمِم٤مُمل إمم ضم٤مٟم٥م اًمِم٤مُمل، وم٘مط ٕٟمف ؿم٤مُمل وًمٞمس ٕٟمف

وأن يّمٓمػ احلٚمٌل إمم ضم٤مٟم٥م احلٚمٌل واسمـ اعمديٜم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اسمـ ُمديٜمتف واسمـ اًمريػ إمم 

ضم٤مٟم٥م اسمـ ُمٜمٓم٘متف ًمٚم٥ًٌم ٟمٗمًف، ومتٚمؽ ًمٕمٛمري اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٜمتٜم٦م اًمتل ُم ٤م زاًم ٧م ىم٤مسمٕم ٦م ذم 

أقمامق سمٕمْمٜم٤م، شمٓمؾ سمرأؾمٝم٤م سم لم طم لم وآظم ر- وواهلل، إذا و شمّم ؾ ٟم ٤مر صمقرشمٜم ٤م إمم ه ذه 

٘م٤مي٤م اجل٤مهٚمٞم٦م شمٚمؽ، ومٜمحـ سمح٤مضم ٦م إمم صم قرات وصم قرات، قم غم أٟمٗمً ٜم٤م إقمامق ومتحرق سم

أوًٓ، طمتك ٟمرشم٘مل إمم ُمًتقى إؾم،ُمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ، وٟم٘مدم ًمٚمٌنمي٦م ٟمٛمقذضم٤ًم طمْم٤مري٤ًم إٟمً ٤مٟمٞم٤ًم 

ومريدًا، يٙمقن اًمقٓء ومٞمف ًمٚمٛم٤ٌمدئ وإومٙم٤مر، ٓ ًمٚمٛمٜم ٤مـمؼ وإؿم خ٤مص، ويتٗم٤مو ؾ ومٞم ف 

صدق اًمرؾمقل صغم  شدقمقه٤م -- وم٢مهن٤م ُمٜمتٜم٦م» اًمٜم٤مس سم٠مقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م، ٓ سم٠مُم٤ميمـ قمٞمِمٝمؿ-

 م-7.2.2112اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- 

  ،يم،م صحٞمح وًمٙمـ -- اًمقاىمع صٕم٥م، يم،م صحٞمح وًمٙمـ -- سمدك ُملم يً ٛمع

يتٕم٤مُمؾ اًمٌٕمض ُمع ُم٤م ي٘مرؤٟمف أو يًٛمٕمقٟمف هب ذه اًمٓمري٘م ٦م ويٕم ؼمون قمٜمٝم ٤م سمٕمٌ ٤مرات هل ٤م 

وٓ يٖم ػم ذم اًمقاىم ع ؿم ٞمئ٤ًم،  ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ ي٘مدم وٓ ي١مظمر ُم١مدى واطمد: أن هذا اًمٙم،م ٓ
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صدي٘مل اًمٕمزيز: ٓ قمٚمٞمؽ ُمـ صٕمقسم٦م اًمقاىمع، وٓ ممـ ٓ يًٛمع، قمٚمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ، ظمذ 

مم٤م شم٘مرؤه أو شمًٛمٕمف ُم٤م يٗمٞمده٤م، ٓ ييك ُمـ وؾ إذا اهت دي٧م، قمٛمٚم ؽ أٟم ٧م ٓ قمٛم ؾ 

همػمك هق ُم٤م يٙمًٌؽ اطمؽماُمؽ ًمٜمٗمًؽ، وهق ُم ٤م ؾمُتً ٠مل قمٜم ف سم لم ي دي اًم دي٤من ي قم 

ُمـ وم٤مئدة ًمٜمٗمًؽ ومٞمام شم٘مرؤه أو شمًٛمٕمف ومخذه٤م، وإن و يٙمـ ُمـ وم٤مئدة،  احل٤ًمب، وم٢من يم٤من

وم، حترم أظمريـ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة سمٜمًػ ىمٞمٛم ٦م اًمٙم ،م سم٘مقًم ؽ: يم ،م ص حٞمح 

وًمٙمـ -- ي٘مقل إدوارد دو سمقٟمق وهق ُمـ أيمؼم أؾم٤مشمذة قمٚمؿ اًمتٗمٙمػم ذم اًمٕمٍم احلدي٨م: ٓ 

ٕن ه ذا ؾمٞمٕمرو ٝم٤م ًمٚمٜم٘م ٤مش واًمتح دي  ي٘متؾ إومٙم٤مر اجلٞمدة اًم٘مقل سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ضمٞمدة

ومتثٌ  ٧م ضمقدهت  ٤م أيمث  ر، إٟم  ام ي٘مت  ؾ اًمٗمٙم  رة اجلٞم  دة أن شم٘م  قل: ه  ل ضمٞم  دة وًمٙم  ـ ---- 

 م-7.2.2113

  قمٜمدُم٤م ُُمٜمحقا بطمري٦م( اؾمتخدام اًمٙمٚمامت اًمتل يتٕمٚمٛمقهن ٤م ذم اًم٘م راءة وآؾم تامع

 يمٚمٛم٦م ضمديدة ذم اًمٕم ٤مم، وقمٜم دُم٤م اىمتٍم  اًمتٕمٚم ٞمؿ قم غم 5111واحلدي٨م، شمٕمٚمؿ اًمٓم،ب 

اؾمتخراج ُمٕم٤مِن اًمٙمٚمامت ُمـ اعمٕمجؿ وطمٗمٔمٝم٤م دون اؾمتخداُمٝم٤م، شمٕمٚمؿ اًمٓم ،ب ُم ٤م سم لم 

يمٚمٛم٦م ضمديدة ذم اًمٕم ٤مم وقمٛمٚمٞم ٤ًم و يٙمقٟم قا ىم ٤مدريـ قم غم اؾم تخداُمٝم٤م ذم  211إمم  111

اًمتقاصؾ، هذه ٟمت٤مئ٩م دمرسم٦م ىم٤مم هب٤م اصمٜم٤من ُمـ قمٚمامء اًمٜمٗمس قم غم جمٛم ققمتلم ُم ـ اًمٓم ،ب 

ؾم٦م واًمتٕمٚمؿ اًمٜمٔم ري- يٕم رف إـمٌ ٤مء اًمٗم رق سم لم ُم ٤م ًمتقوٞمح اًمٗمرق سملم اًمتٕمٚمؿ سم٤معمامر

ون اعمامرؾم ٦م ذم اعمًتِم ٗمٞم٤مت، ويٕم رف ؤذم اًمٙمت٥م وُم٤م يتٕمٚمٛمقٟم ف قمٜم دُم٤م يٌ ديتٕمٚمٛمقٟمف 

ون بإؾمتذة( ذم إطمدى ُمٙم٤مشم٥م اعمح٤مُم٤مة، ًم ذًمؽ ؤح٤مُمقن أيْم٤ًم هذا اًمٗمرق قمٜمدُم٤م يٌداعم

اًمٗمرص٦م عمامرؾمتٝم٤م،  ٓ شمٜمتٔمر ُمـ أي ؿمٕم٥م قمغم وضمف إرض أن يتٕمٚمؿ احلري٦م إذا و يٛمٜمح

ٓ شمٜمتٔمر ُمٜمف أن يتٕمٚمؿ طمؾ ظم،وم٤مشمف إذا و يٛمٜمح احلري٦م اًمٙم٤مومٞم ٦م ًمٔمٝم قر ه ذه اخل،وم ٤مت 

وطمٚمٝم٤م، ٓ شمٜمتٔمر ُمٜمف أي شمٓمقر ذم ىمدراشمف إذا و يٛم ٜمح احلري ٦م اًمٙم٤مومٞم ٦م ٓؾم تخدام ه ذه 
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اًم٘مدرات، إن ـمٖم٤مة اًمنمق واًمٖمرب وأذٟم٤مهبؿ ذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م اعمتيرون ُمـ طمري٦م اًمِم ٕمقب 

ق ىمدراهت٤م ؾمػميمزون يمثػمًا قمغم ؾمٚمٌٞم٤مت اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ ؾم ٞمتدظمٚمقن سمٓم رق وإـم،

فم٤مهرة وظمٗمٞم٦م ُمـ أضمؾ إومِم٤مهل٤م، ؾمٞمّمٚمقن يمٞمد اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٝم ٤مر ًمٞمٌٚمٖمقٟم ٤م رؾم ٤مًم٦م واطم دة: 

ًم٘مٛم٘م ؿ وارو قا سمحري ٦م احلري٦م ٓ شمٚمٞمؼ سمٙمؿ، ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م أيمثر ُمـ إجي٤مسمٞم٤مهت ٤م، ومٕم قدوا إمم ا

تٛمر وم٤مًمت٤مريخ ٓ يٕمقد ًمٙمـ ُمًػمة إطمرار ؾمتً ---ؿمٙمٚمٞم٦م ُمٜم٘مقص٦م-- ؾمٞمّمدىمٝمؿ سمٕمْمٜم٤م

 م-9.2.2113--- إمم اًمقراء

  أن شمٕمرف ُم٤م شمريد، مت٤مج إمم ضمٝمد -- وأن شمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذه اعمٕمروم٦م، مت ٤مج إمم

ضمٝمد أيْم٤ًم -- سم٤ًٌمـم٦م ؿمديدة: ُم٘مدار ؾمٕم٤مدشمؽ يتٜم٤مؾم٥م ـمردًا ُم ع ُم٘م دار اجلٝم د اًم ذي 

 م-9.2.2113روم٦م! شمٌذًمف ًمتٕمرف ُم٤م شمريد وًمتٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذه اعمٕم

  أومْمؾ اًمٜم ٤مس سمٕم د اًمرؾم ؾ باًمّم ح٤مسم٦م(، يم ٤مٟمقا ؾمٞمٜمٗمْم قن قم ـ أومْم ؾ راي ٦م

ٜم ٧َم وَمٔما ٤م هَمٚمِ ٞمَظ اًْمَ٘مْٚم ٥ِم َوًَم ْق يمُ ﴿باإلؾم،م(، ًمق محٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ رضمؾ وم ظ همٚم ٞمظ اًم٘مٚم ٥م 

ـْ طَمْقًمَِؽ َٓ  قْا ُِم -- رؾم٤مًم٦م إمم يمؾ ىم٤مئد يري د أن جيٛم ع اًمٜم ٤مس [159﴾ ]آل قمٛمران: ٟمَٗمْمُّ

 م-12.2.2113طمقل راي٦م -- 

 ﴿ َؾ َأن َيْرشَم دَّ إًَِمْٞم َؽ ـَمْروُم َؽ ٌْ َت٤مِب َأَٟم٤م آشمِٞمَؽ سمِ ِف ىَم
ـَ اًْمٙمِ ِذي قِمٜمَدُه قِمْٚمٌؿ ُمِّ ﴾ ىَم٤مَل اًمَّ

  [41]اًمٜمٛمؾ: 

اًمٕمٚمؿ يّنع اإلٟمج٤مز، وُم٤م يم٤من مت٤مج إٟمج٤مزه إمم ؿمٝمقر ىمٌؾ مخًلم قم٤مُم٤ًم أصٌح اًمٞم قم 

نمات اعم٘م  ٤مٓت  رج قم  سمٗمْم  ؾ اًمٕمٚم  ؿ ممٙمٜم  ٤ًم ذم صم  قاٍن، سمٙمًٌ  ٦م زر شمً  تٓمٞمع أن شمً  تخ

وإسمح٤مث اًمتل يمت٧ٌم طمقل ُمقوقع ُمٕملم، ويم٤من اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م يًتٖمرق ؿم ٝمقرًا ورسم ام 

يْمٓمرك أن شم٤ًمومر آٓف إُمٞم٤مل، ظم ،ل صم قاٍن يٛمٙم ـ ًمٗمٙمرشم ؽ أن شمّم ؾ إمم ُم،ي لم 

اًمٌنم، اعمٕمروم٦م وإومٙم٤مر اًمتل شمٖمػم اًمقاىمع أصٌح٧م شمٜمت٘مؾ سمنقم٦م اًمْمقء، يمٜم٧م ىمد يمت٧ٌم 
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ن سمٜم٧م ُم٤م دُمرشمف احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ظم،ل ؾمٌع ؾم ٜمقات ويٛمٙمٜمٜم ٤م ىمٌؾ ؿمٝمقر أن اًمٞم٤مسم٤م

أن ٟمٌٜمل اًمٌٚمد ظم،ل ومؽمة ُمِم٤مهب٦م، ًمٙمـ أطمد اإلظمقة اعمٓمٚمٕملم قمغم قمٚمؿ اهلٜمدؾم ٦م أظم ؼمِن 

ُمٜمذ أي٤مم أن هٜم٤مك ـمرىم٤ًم طمديث٦م ذم اًمٌٜم٤مء شمًتٓمٞمع ظم،هل ٤م أن شمٌٜم ل سمرضم ٤ًم ؿم ٤مه٘م٤ًم سم٠مؾم ٤مسمٞمع 

نم اجل ٤مصمؿ قم غم ص دورٟم٤م،  سمٕم د اؾمتئّم ٤مل اًم ُمٕمدودة وهل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم ؾم قري٦م 

أصٌح٧م هٜم٤مك وؾم٤مئؾ وأدوات طمديث٦م شمّنع سمٜم٤مء احلجر واًمٌنم وٟم٘مؾ اعمٕمروم٦م وإومٙم ٤مر 

واًمٜمٝمقض سم٤مٕومراد واجلامقم٤مت، وهذه اًمقؾم٤مئؾ سمدوره٤م شمتٓم قر سمتً ٤مرع ُم ذهؾ أيْم ٤ًم! 

سمنمط  وإذا يم٤مٟم٧م هنْم٦م أورسم٦م اؾمتٖمرىم٧م ىمروٟم٤ًم وم٢من هنْمتٜم٤م يٛمٙمـ أن شمتؿ ظم،ل ؾمٜمقات،

واطمد وم٘مط: أن ٟمْمع قمٜم٤م إس اًمٕمٌقدي٦م وأهم،ل آؾمتٌداد اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٜم٤م، وأن يّمٌح 

احلٗم٤مظ قمغم يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن هق حمقر ومٝمٛمٜم٤م وشمٓمٌٞم٘مٜم٤م ًمٚم ديـ واًمًٞم٤مؾم ٦م، وأن ٟمث ؼ سمرسمٜم ٤م 

وسم٠مٟمٗمًٜم٤م وسم٠مٟمٜم٤م ىم٤مدرون- إن ُم٤م أـمٚم٘مف اًمرسمٞمع اًمٕم ريب ُم ـ حت قل ذم أٟمٗمً ٜم٤م ُم ـ اًمِم ٕمقر 

إمم اًمِمٕمقر سم٤مًمث٘م٦م واًم٘مدرة هق ُم٤م  ٞمػ ُمـ يٜمٔمرون سمٗم زع إمم ه ذا  سم٤مًمٕمجز وآؾمتً،م

اًمرسمٞمع ممـ ٓ يريدون ًمٜم٤م هنقو٤ًم ُمـ يمٌقشمٜم٤م احلْم٤مري٦م، وحتٓمٞمؿ هذا اًمِمٕمقر ه ق ه دومٝمؿ 

ذم اعمرطمٚم  ٦م احل٤مًمٞم  ٦م، ًم  ذًمؽ ًم  ـ يتقىم  ػ اًمٙمٞم  د ًمث  قرات اًمرسمٞم  ع اًمٕم  ريب يم  ل شمتقىم  ػ 

إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف أو إمم ُم ٤م ه ق أؾم قأ! اًمديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م احلْم٤مري٦م اًمتل أـمٚم٘متٝم٤م وشمٕمقد إُم٦م 

وٓ مٌط ذًمؽ إٓ إيامٟم٤ًم سم٤مهلل ٓ يتزقمزع وومٙمرًا ٟم٤مىمدًا إجي٤مسمٞم ٤ًم ؿم ج٤مقم٤ًم ٓ  ِم ك ُمراضمٕم ٦م 

َّٓ  اهللَُوَي٠ْمسَمك ﴿اًمذات وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ أدراهن٤م ًمٙمل ٓ ٟم١مشمك ُمـ ىمٌؾ أٟمٗمًٜم٤م،  َأن ُيتِؿَّ ُٟم قَرُه  إِ

َٓ َيُٙمقُٟم قا ﴿، [32 ﴾ ]اًمتقسم٦م:َوًَمْق يَمِرَه اًْمَٙم٤مومُِرونَ  يُمْؿ صُم ؿَّ  ٌِْدْل ىَمْقًُم ٤م هَم ػْمَ َت ًْ ْقا َي َوإِن شَمَتَقًمَّ

 م-13.2.2113- [38﴾ ]حمٛمد: َأُْمَث٤مًَمُٙمؿْ 

  ُْمٜمَ ٤م سَمٜمِ ل ﴿اهلل شمٕم٤ممم و  ػمٟم٤م سملم احلٞم٤مة واًمٙمراُم٦م سمؾ ُمٜمحٜم٤م آصمٜملم ُمٕم٤ًم َوًَمَ٘م ْد يَمرَّ

اًمٕم ٞمش اًم ذًمٞمؾ حت ٧م ٟم ػمه، أو ، اًمٓم٤مهمقت هق اًمذي  ػمٟم ٤م سم لم [71﴾ ]اإلهاء: آَدمَ 
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اعمقت إذا ىمررٟم٤م ظمٚمع هذا اًمٜمػم، قمج٧ٌم عمـ ي٠ًمل اعم٘متقل: هؾ شمًتحؼ اًمٙمراُم٦م يمؾ هذا؟ 

 م-13.2.2113وٓ ي٠ًمل اًم٘م٤مشمؾ: هؾ يًتحؼ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمرد يمؾ هذا؟! 

  ـم٤معم٤م ومٙمرت أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اعمج٤مه دة دمٚم ٥م اًمً ٕم٤مدة إمم اعم ١مُمـ، أي إذا يم٤مٟم ٧م

هدة واإلٟم٤ًمن سمٖمريزشم ف يٗمٕم ؾ ُم ٤م جيٚم ٥م ًم ف اًمً ٕم٤مدة ومٚم امذا هٜم ٤مك اًمًٕم٤مدة صمٛمٜمٝم٤م اعمج٤م

اعم٘مٍمون واعمخٓمئقن وعم٤مذا ٓ يدومع يمؾ اعم١مُمٜملم هذا اًمثٛمـ ويٙمقٟمقن ص٤محللم ـم٤مئٕملم، 

ـَ ﴿سم٤مًمتجرسم٦م ضم٤مءِن اجلقاب أن هٜم٤مك وم ؽمة زُمٜمٞم ٦م شمٗمّم ؾ سم لم اًم دومع واًم٘م ٌض  َواًمَّ ِذي

ٌَُٚمٜم٤َم ، اعمج٤مه دة أوًٓ باًم دومع( صم ؿ شم ٠ميت [69﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌ قت: ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝم ِدَيٜمَُّٝمْؿ ؾُم 

اهلداي٦م وطم،وة اًمٓم٤مقم٦م باًم٘مٌض(، ُمـ ٓ يّمؼم قمغم هذه اًمٗمؽمة يتقىمػ قمـ اًمدومع ٕٟمف و 

ِ اًم َوسمَ ﴿ي٘مٌض ؿمٞمئ٤ًم، ًمذًمؽ سمنم اهلل اًمّم٤مسمريـ  ـَ  نمِّ ٤مسمِِري وأطم ٌٝمؿ  [155اًمٌ٘م رة: ﴾ ]ّمَّ

ـَ  اهللُوَ ﴿ ٤مسمِِري َُم َع  اهللَإِنَّ ﴿ووقمدهؿ سم ٠من يٙم قن ُمٕمٝم ؿ  [146]آل قمٛمران:  ﴾ُم٥ِمُّ اًمّمَّ

ـَ  ٤مسمِِري  م-14.2.2113، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمّم٤مسمريـ [153اًمٌ٘مرة: ﴾ ]اًمّمَّ

  وٓ رء مقل اًم٘مٜم٤مقم٦م إمم قمٛمؾ همػم احل٥م، وم٢مذا وضمدت ذم قم٘مٚمؽ ىمٜم٤مقم٦م سم ٤مردة

٤محل٥م ومتش ذم ىمٚمٌؽ، وم٢من و دمد طم٤ًٌم يدومٕمؽ إمم آًمتزام، وم٤مىمتحؿ سمٕمٛمٚمؽ وًمق ُمتٙمٚمٗم٤ًم، وم

ي٠ميت سم٤مًمٕمٛمؾ واجلٝمد، يمحدي٘م٦م اعمٜمزل اًمتل دمٝمد ؾم٤مقم٦م يمؾ يقم ذم شمِمذيٌٝم٤م، ؾم تتٕمٚمؼ هب ٤م 

 م-14.2.2113وشمّمٌح ىمٓمٕم٦م ُمٜمؽ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف! 

  أصٌح٧م شمٙمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وُم٤ًمقمدة أظمريـ ٕهن٤م شمري د أن شمرشم٘م ل إمم

د ُمٜمٝمؿ قمنمة ُمًتقى شمْمحٞم٦م زوضمٝم٤م اًمذي ارشم٘مك ؿمٝمٞمدًا --- ُمئ٦م أًمػ ؿمٝمٞمد، ًمٙمؾ واطم

أطم٤ٌمب يريدون أن يرشم٘مقا سمٕمٛمٚمٝمؿ إمم ُمًتقى شمْمحٞم٦م هذا اًمِمٝمٞمد طم٤ًٌم وووم٤مء؟ أًمـ ي١مصمر 

ه١مٓء سمٛمـ طمقهلؿ ذم دوائر ُمتت٤مسمٕم٦م ويٙمقن ًمذًمؽ أصمر إجي٤ميب وخؿ ذم اعمجتٛمع؟ ؾمٌح٤من 

 م-14.2.2113اهلل، قمٓم٤مء اًمِمٝمداء يًتٛمر طمتك سمٕمد رطمٞمٚمٝمؿ! 
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 :سم٤مخلقف، سم ؾ أن شمتٖمٚم ٥م قم غم خم٤مووم ؽ، ًمٞم٧ًم اًمِمج٤مقم٦م أٓ شمِمٕمر  قدياًم قالوا

وًمٞمس إُمؾ أٓ شمِمٕمر سم٤مإلطم٤ٌمط، سمؾ أن شمتج٤موز إطم٤ٌمـمؽ، اعمِم٤مقمر اًمًٚمٌٞم٦م ضمزء ـمٌٞمٕمل 

ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م، ومٜمحـ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع أؿمخ٤مص ٓ ٟمرشم٤مح هلؿ، وٟم٘م قم سم ٠مقمامل ٓ ٟمحٌٝم ٤م، 

 وٟمت٠مو وٟمحزن وٟمحٌط وٟمخ٤مف وٟم ؽمدد- ًم ٞمس ه دوم٤ًم واىمٕمٞم ٤ًم أن شم تخٚمص ُم ـ اعمِم ٤مقمر

ؽ إجي٤مسمٞم ٦م، وًمٙم ل اًمًٚمٌٞم٦م، اهلدف اًمقاىمٕمل أن شمٙمقن حمّمٚم٦م اعمِم٤مقمر اًمتل شمٕمتٚم٩م ذم ٟمٗمً

٤مسمٞم٦م ٓ سمد ًمؽ ذم هذه احلٞم٤مة ُمـ رؾم ٤مًم٦م ؾم ٤مُمٞم٦م وهم٤مي ٦م قمٔمٞمٛم ٦م شم٠مظم ذ شمٙمقن اعمحّمٚم٦م إجي

سمجامع ٟمٗمًؽ، وختٚم٥م ًم٤ٌمب ىمٚمٌؽ، ومتٝمّقن قمٚمٞمؽ اًمّمٕم٤مب، وشم٤ًمقمدك قمغم دمرع اعمرار، 

 م-17.2.2113رار؟؟ وأي طمٞم٤مة ختٚمق ُمـ صٕم٤مب وُمـ ُم

  ُمـ إسمٓم٤مل واجلٜمقد اعمجٝمقًملم اًمذيـ يًتح٘مقن ُمٜم٤م يمؾ اطمؽمام وشم٘مدير، أوًمئؽ

اًمٕمامل واعمقفمٗمقن واًم٤ًمئ٘مقن وأصح٤مب إقمامل اًمذيـ ُم٤م زاًم٧م ُمٕم ٤مُمٚمٝمؿ وُم زارقمٝمؿ 

وورؿمٝمؿ ومٕم٤مًم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ اخلٓمر واًمٜم٤مر، يًٕمقن إمم رزىمٝمؿ يمؾ يقم، ُمتحٛمٚم لم ظمٓم قرة 

يِم٤مؤوا أن شمٙمقن يدهؿ اًمًٗمغم وم٤مؾمتٛمروا ذم أقمامهلؿ يٜمتزقمقن ًم٘مٛم٦م اًمٓمريؼ واحلقاضمز، و 

أوٓدهؿ ُمـ سمراصمـ اعمقت وي١مُّمٜمقن ًمٜم٤م دواًء وـمٕم٤مُم ٤ًم ُم ٤م يمٜم ٤م ًمٜمً تٛمر سم ٤مًمٕمٞمش ًم قٓه، 

ه١مٓء ضمزء ُمـ ُمِمٝمد هذا اًمِمٕم٥م اًمٙمريؿ اعمّم٤مسمر، ُمٜمٝمؿ جي٥م أن ٟمتٕمٚمؿ، وهبؿ جي ٥م أن 

 م-24.2.2113ٟمٗمخر 

  ٚمقٓ ٟمخ قة اًمدرقم٤موي ٦م وسمٓمقًم ٦م احلامص ٜم٦م وسم ٠مس آذار -- وم 18و 15ٓ شم٘مؾ زم

ؿم٤ٌمب اًمٖمقـم٦م وؿمج٤مقم٦م صمقار اًمِم٤مم وقمزيٛم٦م أؾمقد اًمدير وىمقة إداًم٦ٌم ومح ٤مس احلٚمٌٞم ٦م 

ومحّٞم٦م احلٛمقي٦م وؿمٛمقخ اًم،ذىم٤مٟمٞم٦م وقمزة اًم٤ٌمٟمٞم٤مؾمٞم٦م وإسار اجلقٟٓمٞملم ووٞم٤موم٦م اًمرىم٤موي٦م 

ٚمحٛم ٦م اًمثقري ٦م اًمرائٕم ٦م ويمرم أهؾ اجلٌؾ، ًمقٓ هذه إًمقان جمتٛمٕم٦م عم٤م ارشمًٛم٧م ه ذه اعم

 م-24.2.2113اًمتل و يِمٝمد هل٤م شم٤مريخ اًمٌنمي٦م ُمثٞمً، 
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 )ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شمتٕمرض ًمٙمثػم ُمـ اخلٚمط وآًمت٤ٌمس )قبول اآلخر .. 

 .. ٓ يٕمٜمل أن شمتٜم٤مزل أو دم٤مُمؾ أو ختٗمل اظمت،ومؽ قمـ هذا أظمر :ىمٌقل أظمر

 ٤م عم٤م يم٤من بآظمرًا(!ٓ يٕمٜمل أن شم٘مٌؾ بأومٙم٤مره( ومٚمقٓ رومْمؽ هل :ىمٌقل أظمر

 .. ٓ يٕمٜمل أن شم٘مٌؾ أن يٕمتدي قمٚمٞمؽ هذا أظمر ُمٕمٜمقي٤ًم أو ُم٤مدي٤مً  :ىمٌقل أظمر

يٕمٜمل أن شم٘مٌؾ أن ًممظمر احلؼ ذم أن يٙمقن خمتٚمٗم٤ًم قمٜمؽ، يمام أن ًمؽ احلؼ  :ىمٌقل أظمر

ذم أن شمٙمقن خمتٚمٗم٤ًم قمٜمف، وأن شم٘مٌؾ أن ًمف احلؼ ذم أن يٕمؼم قمـ هذا آظمت،ف يم ام أن ًم ؽ 

ىمٌقل أظمر سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م  ٗمػ ُمـ ؿمحٜم٦م اًمٖمْم٥م اًمتل ؾمتٛمتٚمط هب ٤م ٟمٗمقؾم ٜم٤م  ذاشمف احلؼ

 م-25.2.2113قمٜمدُم٤م ٟمحٛمؾ اومؽماو٤ًم ظم٤مـمئ٤ًم سم٠من أظمريـ جي٥م أن يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م! 

  ًٓمٞمس ص حٞمح٤ًم أن اًمٗمٙم رة اجلٞم دة شمً قق ٟمٗمً ٝم٤م وٓ حتت ٤مج إمم شمً قيؼ، وإ

ن ٕومٙم ٤مرهؿ اًمً ٞمئ٦م، ًم ذًمؽ -- ًم٤ًمدت اًمٕم٤مو إومٙم٤مر اجلٞمدة، اًمٕم٤مو ُمكمء سمٛم ـ يً قىمق

 م-28.2.2113اًمٗمٙمرة اجلٞمدة حتت٤مج إمم شمًقيؼ --- 

  نمات  ىمٓمرة قمًؾ ذم ومٛمؽ ختؼمك قمـ ـمٕمؿ اًمٕمًؾ أيمثر مم٤م ختؼمك سم ف ىم راءة قم

اًمّمٗمح٤مت واًم٘مّم٤مئد اًمتل شمّمػ ـمٕمؿ اًمٕمًؾ، ُمـ ذاق ًمٞمس يمٛمـ قمرف، وإٟمام ظمرضمٜم ٤م 

قل سمٞمٜمٜم ٤م وسم لم شم ذوق احلري ٦م ُمـ اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة قمٜمدُم٤م ارشمْمٞمٜم٤م إهم ،ل اًمت ل حت 

واًمٙمراُم٦م وايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٖمٜمل سم٠مجم٤مد اعم٤ميض، ُم٤م  ِم٤مه أقمداؤٟم٤م ُمـ صمقرات اًمٞمقم هق أٟمٜم٤م قم غم 

وؿمؽ اًمتذوق، ٕهنؿ يٕمرومقن أٟمٜم٤م إذا شمذوىمٜم٤م ومٚمـ ٟمٕم قد إمم ُم ٤م يمٜم ٤م قمٚمٞم ف أسم دًا، ويمٞم ػ 

 م-28.2.2113ؾمٞمًتٖمٚمقن ظمػمات ُمٜمٓم٘م٦م ذاق إٟم٤ًمهن٤م ـمٕمؿ احلري٦م واًمٙمراُم٦م؟! 

  ذم فمؾ آوٓمراسم٤مت اًمتل يٕم٤مِن ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤مو اًمٕمريب سمٕمد اًمثقرات اًمتل سمدأت ُمٜم ذ

ـّ اًم  ٌٕمض قم  ـ ظمٌ  ٨م أو ضمٝم٤مًم  ٦م إمم قمٝم  قد بإُم  ـ وآؾم  ت٘مرار( ذم فم  ؾ  قم  ٤مُملم م  
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اًمديٙمت٤مشمقري٤مت اًمً ٤مسم٘م٦م، ٟم٤مؾم ٌلم ه ذه آو ٓمراسم٤مت إمم اًمث قرات أو إمم قم دم أهٚمٞم ٦م 

٘مقُمقن هب٤م ضمٝمً، أو قمٛمدًا- إن اًمثقرات اًمِمٕمقب ًمٚمحري٦م ذم أيمؼم قمٛمٚمٞم٦م ظمداع وشمْمٚمٞمؾ ي

ي٤م أصدىم٤مئل ٓ شمٙمت٥م قمغم صٗمح٦م سمٞمْم٤مء ًمٜم١ماظمذه٤م قمغم ُم٤م ئمٝمر ذم ه ذه اًمّم ٗمح٦م سمٕم د 

ؾم٘مقط إٟمٔمٛم٦م ُم٤ٌمذة، اًمثقرات شمرث ُمـ ٟمٔم٤مم آؾمتٌداد اًمذي صم ٤مرت قمٚمٞم ف ص ٗمح٦م 

 ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمًقاد وقمٚمٞمٝم٤م أن نحق صمؿ شمٙمت٥م ُمـ ضمديد، ومٌٕمد ؾم٘مقط إٟمٔمٛم٦م دمد اًمث قرات

ٟمٗمًٝم٤م أُم٤مم اعمقروصم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمت ل شمريمتٝم ٤م ه ذه 

إٟمٔمٛم٦م ذم جمتٛمٕم٤مهت٤م- إن ُمٜمع اهلقاء واًمٜمقر ُمـ دظمقل همروم٦م ومؽمة ـمقيٚم٦م ي١مدي إمم اٟمتِم٤مر 

اًمٕمٗمـ ومٞمٝم٤م، وم٢مذا ومتحٜم٤م اًمٜم٤موم ذة وأدى دظم قل اهل قاء واًمٜم قر إمم رؤي ٦م اًمٕمٗم ـ واٟمتِم ٤مر 

يٕمٜمل أن ؾم٥ٌم اًمٕمٗمـ هق ومتح اًمٜم٤مومذة سمؾ إهم،ىمٝم٤م ًمٗمؽمة ـمقيٚم ٦م، وهٙم ذا  رائحتف ومٝمذا ٓ

اعمجتٛمٕم٤مت، قمٜمدُم٤م ُيٛمٜمع قمٜمٝم٤م ٟمقر احلري٦م وهقاؤه٤م يٜمتنم اًمٕمٗمـ ومٞمٝم ٤م- إن ؾم ٥ٌم فمٝم قر 

اًمتٕمّم٥م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م واًم٘مٌٞمٚم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م سمٕمد اًمثقرات ًم ٞمس ؾم ٌٌف احلري ٦م وإٟم ام آؾم تٌداد 

مم ُمزرقم٦م وهمذى اًمٕمّمٌٞم٤مت ًمٞم٘مقل ًمٚمِم ٕم٥م اًمذي أًمٖمك ُمٗمٝمقم اعمقاـمٜم٦م وطمقل اًمدوًم٦م إ

ٓ و٤مُمـ ًمقطمدشمٙمؿ إٓ ؾمٞمٗمل اعمًٚمط ومقق رؤوؾمٙمؿ، يمذًمؽ يمثرة اخل،وم٤مت وص ٕمقسم٦م 

احلقار ًمٞمس ؾمٌٌف احلري٦م وإٟمام قم٘مقد ُمـ شمٕمٓمٞم ؾ احلٞم ٤مة اًمًٞم٤مؾم ٞم٦م وُم ٤م شم ١مدي إًمٞم ف ُم ـ 

ُم١مؾم٤ًمت وقم٤مدات صم٘م٤مومٞم٦م شمٌٜمٞمٝم٤م ُمع اًمزُمـ طمري ٦م اًمتٕمٌ ػم وآظم ت،ف- ٓ ٟم٘م قل ه ذا 

ٙم،م ًمتؼمير اعمِم٤ميمؾ اًمتل ٟمٕم٤مِن ُمٜمٝم٤م سمؾ عمقاضمٝمتٝم٤م سم دًٓ ُم ـ اهل رب ُمٜمٝم ٤م سم ٤محلٜملم إمم اًم

بإُمـ وآؾمت٘مرار( ذم فمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م- و شمزىمزق اًمٕمّم٤مومػم وشمًٓمع اًمِم ٛمس ذم اًمٞم قم 

اًمت٤مزم ٟٓمتٝم٤مء اًمديٙمت٤مشمقري٦م ذم يمؾ صمقرات اًمٕم٤مو، سمؾ ُمرت اًمدول اًمتل طمدصم٧م ومٞمٝم ٤م ه ذه 

ت وُمٜمٕمٓمٗم ٤مت إمم أن وص ٚم٧م إمم ُم ٤م ه ل قمٚمٞم ف اًمٞم قم ُم ـ اًمثقرات سم٠مقم٤مصػم وُمٓمٌ ٤م
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اؾمت٘مرار ذم طمٞم٤مهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م- إن ُم٤م نر سمف ُمٜمٓم٘متٜم٤م ًمٞمس ُمآل اًمثقرات اًمتل طم دصم٧م ًمٚمت ق، 

٤ًم ُم٤م و شمّم ٜمٕمف ه ذه  وإٟمام ٟم٘مٓم٦م اٟمٕمٓم٤مف ذم شم٤مريخ ؿمٕمقهب٤م، ٟمحق ُمًت٘مٌؾ ًمـ يٙمقن ُمنمىم

٤مول اعمِم ٙمٙمقن اًم٘مْم ٤مء اًمِمٕمقب سمجٝمده٤م ووقمٞمٝم٤م وأهؿ رء سمث٘متٝم٤م سمٜمٗمً ٝم٤م اًمت ل م 

قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلٜملم إمم أي٤مم آؾمتٌداد- إن اًمٕملم اًمتل طُمرُم٧م ُمـ اًمٜمقر ومؽمة ـمقيٚم ٦م ؾمتّم ٤مب 

سم٤مٕو واحلرىم٦م قمٜمدُم٤م شمٗمتح أضمٗم٤مهن٤م ٕول ُمرة وم٢مُم٤م أن شمتحٛمؾ ومؽمة إو شمٚم ؽ أو أن شمٔم ؾ 

 ُمٖمٛمْم٦م إمم إسمد، إن اًمِمخص اعم٘مٞمد ًمًٜمقات ـمقيٚم٦م ؾم ٞمٕم٤مِن ُم ـ اًمتٕمث ر قمٜم دُم٤م يٌ دأ

اعمٌم سم٥ًٌم وٛمقر قمْم،شمف وم٢مُم٤م أن يتحٛمؾ هذا اًمتٕمث ر وآُٓم ف أو أن يٌ٘م ك ُم٘مٞم دًا إمم 

إسمد- ٟمٕمؿ أٓم يمٌػمة، ًمٙمٜمٝم٤م آٓم اجلًد اًمذي يم٤من ضمث٦م ٓ طمراك ومٞمٝم٤م شمٜمٝمِمٝم٤م اًم٘مروح 

اعمتٕمٗمٜم٦م، ومٚمام دسم٧م ومٞمف احلٞم٤مة سمدأ يِمٕمر سمآٓم هذه اًم٘مروح وجيّد سمحث٤ًم قم ـ قم،ضمٝم ٤م، إهن ٤م 

 م-1.3.2113ي٤م أصدىم٤مئل -- إهن٤م آٓم احلٞم٤مة، عمـ يٗم٘مف ُمٕمٜمك احلٞم٤مة! آٓم احلٞم٤مة 

  أٟمٔمر إمم اًمٜمّمػ اًمٗم٤مرغ أو اًمٜمّمػ اعمكمء ُمـ اًمٙم٠مس، ُم٤م هيٛمٜمل يمٞمػ أؾم ٘مل ٓ

 م-2.3.2113أظمريـ 

  شمٚمتٗمتقا يمثػمًا إمم يمت٤مسم٤مت اعمثٌٓملم، اٟمِمٖمٚمقا قم ٜمٝمؿ سمٙمت٤مسم ٦م اًمت ٤مريخ، وم٤مًمت ٤مريخ ٓ

 م-9.3.2113شمٙمتٌف إومٕم٤مل ٓ إىمقال 

  يرشمٙم٥م أظمٓم٤مء -- أص٤مرطمف هب٤م وأؾم٤مقمده قمغم قم،ضمٝم٤م -- و  ٓم ر سمٌ ٤مزم يقُم ٤ًم أن

بوضمقده ظمٓم٠م( سم٥ًٌم ظمٓم٠م ارشمٙمٌف -- و أىمؾ ًمف يقُم٤ًم ًمٞمتؽ و شمٙمـ ٕٟمؽ ًم٧ًم يمام أري د! 

ل وضمٝم دي أو حل  ومٝمق اسمٜمل ُمـ حلٛمل ودُمل -- هق أُم كم ذم احلٞم ٤مة وقمّم ٤مرة روطم 

ذه اًمٕم٤مـمٗم ٦م ٟمح قه أؾم تٓمٞمع اًمت ٠مصمػم ومٞم ف -- يم ذًمؽ سمٜمٗمز راوٞم٤ًم ُمـ أضمؾ ؾم ،ُمتف، هب 

قم٤مـمٗمتل دم٤مه اًمثقرة سمؾ هل أؿمد وأىمقى -- ؿمت٤من سملم ُم ـ مٌ ؽ ويٜمت٘م دك سمٛمقو ققمٞم٦م 
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وسملم ُمـ  ٗمل ظمٚمػ اعمقوققمٞم٦م ظمٜمجرًا يريد ـمٕمٜمؽ سمف ٕٟم ف يٕمت٘م د أن وضم قدك ظمٓم ٠م 

 م-16.3.2113سمحد ذاشمف!! 

 قرات شم٘مقم ًمتٜمتٍم هذا ه ق ث قل بـمّقًم٧م( --- اًم د ًمٚمثقرات أقمامر ًمٜم٘م قضم ٓ ي

اعمٝمؿ -- قم٤مُم٤من ُمرا -- ٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ ٟمً ت٘مٞمؾ طمت ك ئمٝم ر اهلل ه ذا إُم ر أو هنٚم ؽ دوٟم ف 

 م- 16.3.2113

  اًمٙمؼِْمُ ُمـ أظمٓمر أوم٤مت ٕٟمف يّمٞم٥م اًمٕم٤مو واجل٤مهؾ سمؾ إن اًمٕم٤مو أيمثر شمٕمرو٤ًم ًم ف

٤م مجٞمٕم٤ًم ُمٕمروقن ٓهمؽماره سمٕمٚمٛمف وذٓىم٦م ًم٤ًمٟمف، أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمتجٜم٥م اًمٙمؼم أن ٟمتذيمر أٟمٜم

ًمٚمٙمؼم ٕٟمٜم٤م سمنم، وأٓ يٕمت٘مد أطمد ُمٜم٤م أٟمف سمٛم٠مُمـ ُمـ اًمٙمؼم ُمٝمام سمٚم غ ُم ـ اًمٕمٚم ؿ واًمٕمٛم ؾ 

اًمّم٤مًمح، وأن يراضمع ٟمٗمًف دائ اًم وسمّم دق ُمتحرّي ٤ًم أٓ يِم قب اًمٙم ؼم ُمقاىمٗم ف وأىمقاًم ف 

وأومٕم٤مًمف، يمٚمٜم٤م ُمٕمروقن ًمٚمٙمؼم ٕٟمٜم٤م سمنم وُمـ أؿمٙم٤مل اًمٙمؼم اخلٗمل قمدم آقمؽماف سم٤محلؼ 

ٌَُ٘مقَٟم٤م إًَِمْٞمفِ ﴿واوح٤ًم ٕن آظمريـ ؾمٌ٘مقك إًمٞمؽ  وًمق فمٝمر ٤م ؾَم ا ُمَّ  :إطم٘م٤مف] ﴾ًَمْق يَم٤مَن ظَمػْمً

 م-16.3.2113  [11

  إُم٤م أن شمٕمٞمش ووم٘م٤ًم ًم٘مٜم٤مقم٤مشمؽ، ُمٝمٛمٝم٤م يم٤من اًمثٛمـ وُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمتْم حٞم٤مت، ومٞمٜمٌ ٧م

-- أو أن يث٘مٚم ؽ ٕومؼ يٕمرضم٤من سم ؽ ُم ـ ؾم امء إمم ؾم امءًمؽ ضمٜم٤مطم٤من شميب هبام قمرض ا

 م-18.3.2113ومتخٚمد إمم إرض زاطمٗم٤ًم قمغم سمٓمٜمؽ دمؽمُّ اعمؼمرات!   اًمْمٕمػ واهلقى

  اًمٕم٘مؾ يرضّمح -- اًمٞم٘ملم يٜمٌٕم٨م ُمـ اًم٘مٚم٥م -- إٟمام يّمٜمع آٟمٕمٓم٤موم ٤مت اًمٙم ؼمى ذم

 م-19.3.2113اًمت٤مريخ، أوًمئؽ اًمذيـ اٟمٌٕم٨م ذم ىمٚمقهبؿ بي٘ملٌم( ُم٤م -- 

 ٌّٓم ٦م ُمـ ىم٤مل أن اهلدم أؾمٝمؾ ُمـ اًمٌٜم٤مء، هدم ُم٤م شمرايمؿ ُمـ ىمٞمؿ سم٤مـمٚم ٦م و قم ٤مدات ُمث

وأصٜم٤مم ُمٜمّمقسم٦م ارشمٌٓم٧م هب ٤م ُمّم ٤مًمح اعمتٙم ؼميـ قمٛمٚمٞم ٦م ضمٌ ٤مرة حتت ٤مج إمم ضمٝم د ه٤مئ ؾ 

وشمْمحٞم٤مت قمٔمٞمٛم٦م، يرشمٗمع اًمٌٜم٤مء سمٞمن قمٜمدُم٤م شمًت٘مر حتتف أرض ٓ  ٚمخٚمٝم ٤م فمٚم ؿ وضم قر، 
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َواًْمٌََٚم ُد اًمٓمَّٞمِّ ٥ُم ﴿واؾمتٜم٤ٌمت إرض اًمّم٤محل٦م أؾمٝمؾ سمٙمثػم ُمـ ٟمٗمل اخل٨ٌََم اعمختٚمط سمؽماهب٤م 

ِف َواًمَّ  َ ُْرُج  َٓ َٟم٤ٌَمشُمُف سم٢ِمِْذِن َرسمِّ َّٓ ِذي ظَم٨ٌَُم   م-19.3.2113 [58 :إقمراف﴾]َٟمٙمًِدا  َ ُْرُج إِ

  اعمٗمٙمر ُمٝمٛمتف أن يّمدم اًمٜم٤مس سم٠مومٙم٤مره ويقىمٔمٝمؿ همػم ُم٤ٌمٍل سمت٠ميٞمدهؿ -- اًمًٞم٤مد

ي٘مقد اًمٜم٤مس ومت٤مج إمم أصقاهتؿ -- اًمتحدي اًمذي يقاضم ف اًمً ٞم٤مد اعمٗمٙم ر ه ق يمٞم ػ 

 م-19.3.2113دون أن  ن شم٠ميٞمدهؿ!  يقىمظ اًمٜم٤مس

  ،اًمتقاومؼ ٓ يٕمٜمل أن يقاومؼ أظمر قمغم ُم ٤م شمري ده، وٓ أن شمقاوم٘م ف قم غم ُم ٤م يري د

مدث اًمتقاومؼ ذم ُمقاـمـ اخل،ف قمٜمدُم٤م يٌذل اًمٓمروم٤من اعمختٚمٗم٤من ضمٝمدًا ص٤مدىم٤ًم وُمِمؽميم٤ًم 

رأي ، اًمٌديؾ اًمث٤مًم٨م هق Third Alternative ًمٚمقصقل إمم ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٌديؾ اًمث٤مًم٨م

صم٤مًم٨م  تٚمػ قمـ يمؾ ُمـ رأيل ورأيؽ قمٜمدُم٤م ٟمختٚمػ ُمٕم٤ًم، ه ق رأي صم٤مًم ٨م أومْم ؾ ُم ـ 

رأيل ورأيؽ، وٓ يًتٓمٞمع أي٤ًم ُمٜم٤م اًمقصقل إًمٞمف سمٛمٗمرده سمؾ ٟمّمؾ إًمٞمف ُمٕم٤ًم قمٜمدُم٤م ٟمتٕم ٤مون 

ذم اًمٌح٨م قمٜمف سمٕم٘مؾ وىمٚم٥م ُمٜمٗمتحلم، اًمٌديؾ اًمث٤مًم٨م مت٤مج إمم يمث ػم ُم ـ اإلٟمّم ٤مت إمم 

أن حت٤مول ٟم٘مؾ وضمٝم٦م ٟمٔمرك إًمٞمف، اًمٌديؾ اًمث٤مًم٨م مت ٤مج إمم أظمر ًمتٗمٝمؿ وضمٝم٦م ٟمٔمره ىمٌؾ 

ضمٝمد ٟمٗمز يمٌػم ًمٞمتج٤موز اإلٟم٤ًمن بأٟم٤مه( وه ق جي دُّ ُم ع بأظم ر( سمحث ٤ًم قم ـ اعمخ ٤مرج، 

اًمٌديؾ اًمث٤مًم٨م مت٤مج إمم ضمٝمد قم٘مكم يمٌػم ٕٟمف يتٓمٚم٥م ىمدرة قمغم اإلسمداع وشمقًمٞم د اًمٌ دائؾ 

ؾم ٞملم اعمٌ دقملم اًمٜم ٤مضمحلم -- واحلٚمقل، اًمقص قل إمم اًمٌ ديؾ اًمث٤مًم ٨م ه ق قمٛم ؾ اًمًٞم٤م

 م-21.3.2113سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٞمس هٜم٤مك أؾمٝمؾ ُمـ شم٤ٌمدل آهت٤مُم٤مت قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت 

  ،اًمٙمقن سمٕمقاعمف اهل٤مئٚم٦م واًمدىمٞم٘م٦م، سمحريم٦م اعمجتٛمٕم٤مت وإومراد قمؼم شم٤مر  ف اعمدي د

سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمقت وطمٞم٤مة وأو وأُمؾ ودُمقع واسمتً ٤مُم٤مت، سمٙم ؾ ُم ٤م ظمٚم٘م ف اهلل اًمٕمٚم ٞمؿ 

 ﴿ؾمٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ه٤مئٚم٦م شمٕمزومٝم٤م اًمٙم٤مئٜم٤مت وإطمداث ذم هذا اًمقضمقد  اخلٌػم، هق
ٍ
ء إِٟم٤َّم يُم ؾَّ َرْ

- ُمـ أص٤مخ ىمٚمٌف هل ذه اًمً ٞمٛمٗمقٟمٞم٦م اخل٤مرىم ٦م ؾم ػمى ُمٕمٜم ك [49 :اًم٘مٛمر] ﴾ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدرٍ 
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ومج٤مًٓ ذم يمؾ رء، وؾمٞمٕمرف يمٞمػ يْمع ٟمٗمًف ذم اعمٙم٤من اًمّم حٞمح ُم ـ ه ذه اعمٕمزووم ٦م 

٤ًم سمديٕم٤ًم ُمـ ُمٙمقٟم٤مهت٤م، ومٞمتج٤موب ىمٚمٌ ف وقم٘مٚم ف وروطم ف ُم ع اًمٙمقٟمٞم٦م اخل،سم٦م ًمٞمّمٌح ُمٙمقٟم

َوَُم ٤م ظَمَٚمْ٘مٜمَ ٤م ﴿أحل٤مهن٤م إزًمٞم٦م، ويِمٕمر أٟمف ىمدر ىمذف سمف اهلل ًمتح٘مٞم ؼ شمٚم ؽ اًمٖم٤مي ٦م اعمٝمٞمٌ ٦م 

َ ْذَٟم٤مُه ُِم ـ ًمَّ ُدٟمَّ  ختَّ َّٓ تَِّخَذ هَلْ ًقا  قِمٌلَِم * ًَمْق َأَرْدَٟم٤م َأن ٟمَّ َٓ َْرَض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم  ْٕ اَمء َوا ًَّ ٤م إِن يُمٜمَّ ٤م اًم

٤ٌَمـمِِؾ وَمَٞمْدَُمُٖمُف وَم٢مَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوًَمُٙمُؿ اًْمَقْيُؾ مِم٤َّم شَمِّم ُٗمقنَ  ﴾ وَم٤مقِمٚملِم * سَمْؾ َٟمْ٘مِذُف سم٤ِمحْلَؼِّ قَمغَم اًْم

 م-26.3.2113 [16,18إٟمٌٞم٤مء ]

  اًمِم٤مب اًمديراِن اًمذي حتٓمٛم٧م أقمت ك آٓت اعم قت قم غم ضم دران سمٓمقًمت ف ه ؾ

ٚمس سمٚمديتف؟ واًمرضمؾ اًمدوُم٤مِن اًمذي و شمًتٓمع اًمٓم٤مئرات ؾمٞمًٙم٧م همدًا قمغم ُمرشمٍش ذم جم

واعمداومع شمريمٞمٕمف هؾ ؾمٞم٘مٌؾ همدًا أن يٕم٤مُمٚمف ُمقفمػ طمٙمقُمل سمتٙم ؼم واؾم تٕم،ء؟ واعم رأة 

احلقراٟمٞم٦م اًمتل أًمٗم٧م طمٜمجرهت٤م اًمزهم٤مريد ذم أقمراس اًمِمٝمداء هؾ ؾمتٝمتػ يقُم٤ًم ًمٓم٤مهمٞم ٦م؟ 

ك ضمٞمؾ ضمديد ظم٤مرق ذم ـمقل اًمٌ،د وقمروٝم٤م ذم ؾم٤مطم٤مت اًمقهمك وفمٚمامت اًمًجقن يؽمسم

شمذوق ـمٕمؿ اًمٕمزة ودومع صمٛمـ اًمٙمراُم٦م وًمـ يرى أن شُمًٚم٥م طم٘مقىمف أو ُنتٝمـ يمراُمتف سم٠مي 

ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل، ًم٘مد ومّم قمٝمد اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٓمٖم٤مة ودس اًمرؤوس ذم صٗمقف اخل٤مٟمٕملم 

ني ذم اعمجتٛم ع وو ٛمػم طم ّل  هل روح ضمديدة شم  ذم سم،د اًمِم٤مم إمم أسمد إسمديـ وه٤م

ًمٗم٤مؾمديـ، ه ذه ٟم٤ًمئف ؾمٞمجٕمٚمف قمّمّٞم٤ًم قمغم اؾمتٌداد اعمًتٌديـ ووم٤ًمد ايًتٞم٘مظ ذم رضم٤مًمف و

 م-26.3.2113--- صمقرة هل٤م ُم٤م سمٕمده٤م

  إن سمٞمت٤ًم هُت٤من ومٞمف إّم ًمـ  رج أـمٗم٤مًٓ أؾمقي٤مء، وُم١مؾم٦ًم شم٠ميمؾ طم٘مقق قم٤مُمٚمٞمٝم٤م ًمـ

 ٚمّمقا ذم اًمٕمٛمؾ هل٤م، ودوًم٦م شمدوس يمراُم٦م ُمقاـمٜمٞمٝم٤م ًمـ شمث٧ٌم ذم وضمف اًمتحدي٤مت، ه ذه 

هلٞم٦م يم٘م٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م ُمـ يتج٤مهٚمٝم٤م يمٛم ـ ي٘مٗم ز ُم ـ اًمٓم ٤مسمؼ اًمٕم ٤مذ ُمتقىمٕم ٤ًم أٓ ىمقاٟملم إ

يتحٓمؿ رأؾمف! ومٚمٜمٚمتٗم٧م إمم إرؾم٤مء اًمٕمدل واطمؽمام اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم يم ؾ زاوي ٦م ُم ـ 

 م-27.3.2113زواي٤م طمٞم٤مشمٜم٤م إن يمٜم٤م ٟمريد أُم٤مٟم٤ًم واؾمت٘مرارًا وازده٤مرًا 
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 ج ص ٕمقدًا ذم حت ديؽ وشمٗمٕمٞم ؾ شُمّمٜمع ًمٕم٦ٌم اًمٙمٛمٌٞمقشمر قمغم ُمراطمؾ ُمتت٤مسمٕم٦م شمت در

ـم٤مىم٤مشمؽ واؾمتث٤مرة ُمٙم٤مُمـ اًم٘مقة ومٞمؽ، ُم٤م إن شمٜمتٝمل ُمـ ُمرطمٚم٦م طمت ك شم دظمؾ ُمٌ ٤مذة ذم 

ُمرطمٚم٦م شمٚمٞمٝم٤م أيمثر حتدي٤ًم، يمؾ ُمرطمٚم٦م شمٜمٛمل ومٞمؽ اًم٘مدرات واعمقاه٥م اًمت ل دمٕمٚم ؽ ىم ٤مدرًا 

قمغم ظمقض اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م، اإلصم٤مرة ذم سمداي٦م يمؾ ُمرطمٚم ٦م شمتٜم ٤مىمص شم درجيٞم٤ًم ُم ع شمٜم ٤مىمص 

اًمتحدي ًمذًمؽ شمٜمت٘مؾ سمؽ اًمٚمٕم٦ٌم إمم ُمً تقى آظم ر أيمث ر حت دي٤ًم وأيمث ر إصم ٤مرة، إذا طمجؿ 

 م-28.3.2113شمقىمٗم٧م ظمرضم٧م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم --- هٙمذا احلٞم٤مة! 

  وُمٕمروم٦م اًم ذات ظمّمقص ٤ًم  ,ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م أظمر دون ُمٕمروم٦م اًمذات، يم،مه٤م

 م-28.3.2113مت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمّمدق واجلٝمد و --- اًمتقاوع  ,

  نع ذم شم٘م ديؿ اًمققم قد  اعم رء يٗمِم ؾ ذم اًمقوم ٤مء سمققم قده قمٜم دُم٤م يت شمٕمّٚمٛم٧م أن

 ًممظمريـ ىمٌؾ أن يت٠ميمد ُمـ أُمريـ: 

   -( أٟمف بيريد( ومٕمً، اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي وقمد سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف1

ققمقد رهمٌ ٦م ُمٜم ٤م ذم  رع ذم شم٘م ديؿ اًم  ٕمٛمؾ- ٟمتً ( أٟمف بيًتٓمٞمع( ومٕمً، اًم٘مٞم٤مم هبذا اًم2

اًمت٠ميم د ُم ـ شم قومر باإلرادة( وبآؾم تٓم٤مقم٦م(  إرو٤مء أظمريـ، وًمٙمـ قمٜم دُم٤م ٟمٕم د ىمٌ ؾ

اًم،زُمتلم ًمٚمقوم٤مء سم٤مًمققمد وم٢مٟمٜم٤م ًمـ ٟمتٛمٙمـ ُمـ اًمقوم٤مء وؾمٞمتحقل رو٤م أظمريـ اًمذي أردٟم٤م 

يمًٌف إمم ظمٞم٦ٌم أُمؾ واٟمخٗم٤مض اًمث٘م٦م سمٜم٤م- أطمٞم٤مٟم٤ًم حتقل فمروف ظم٤مرضم ٦م قم ـ إرادشمٜم ٤م دون 

اعمٜم٤مؾم ٥م،  ووم٤مئٜم٤م سم٤مًمققمد، قمٜمده٤م جي٥م أن ٟمنمح ًممظم ريـ ه ذه اًمٔم روف وذم اًمقىم ٧م

ذط أن شمٙمقن اًمٔمروف ظم٤مرضم٦م قمـ إرادشمٜم٤م ومٕمً، وًمٞم٧ًم ُمؼمرات ٟمخٗمل هب٤م شم٘مّم ػمٟم٤م- 

اًمقوم  ٤مء سم  ٤مًمققمقد ُم  ـ أه  ؿ إُم  قر اًمت  ل شمٌٜم  ل صم٘م  ٦م أظم  ريـ سمٜم  ٤م واًمٕمٙم  س ص  حٞمح 

 م-28.3.2113
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  يقضمد وؾمٞمٚم٦م إقم،م طمٞم٤مدي٦م سمٛمٕمٜمك دمرده٤م اًمت ٤مم ُم ـ ُمقاىم ػ ُمً ٌ٘م٦م، ًمٙم ؾ ٓ

٘مٞم٘مٝم٤م وؾمٞم٤مؾم٦م شمٜمًجؿ ُمع رؤيتٝم٤م- هذا ًمٞمس قمٞم٤ًٌم، اًمٕمٞم٥م وؾمٞمٚم٦م إقم،م رؤي٦م شمًٕمك إمم حت

هق قمٜمدُم٤م شمٙمذب اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقم،ُمٞم٦م أو ختٗمل سمٕمض احل٘م٤مئؼ أو شمِمقهٝم٤م- شمٕمدد اًمقؾم٤مئؾ 

اإلقم،ُمٞم٦م اعمًٛمقح هل٤م سم٤مًمٕمٛمؾ ذم سمٚمد ُم٤م يّمّٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمذب واًمتِمقيف ٕن اعمّم داىمٞم٦م 

٧م أظمرى إمم يمِمػ اًمٙمذب رأس ُم٤مهل٤م وم٢مذا يمذسم٧م وؾمٞمٚم٦م إقم،ُمٞم٦م سمِم٠من ُمقوقع ؾم٤مرقم

ًمتزداد ُمّمداىمٞمتٝم٤م ويًتحٞمؾ أن شمتقاـمط وؾم٤مئؾ اإلقم،م يمٚمٝم٤م قمغم يمذسم٦م واطمدة! ٓ رء 

مٛمل اعمتٚم٘مل ُمـ يمذب وؾم٤مئؾ اإلقم،م أيمثر ُمـ شمٜمٛمٞم٦م ُمٚمٙم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد قمٜمده وهذ ٓ 

 يتؿ إٓ ذم أضمقاء حتؽمم طمري٦م اإلقم،م واًمتٕمٌػم قمـ اًمرأي- إن اًمتح دي٤مت اًمت ل شمٗمرزه ٤م

احلري٦م شمقاضمف سمٛمزيد ُمـ احلري٦م وًمٞمس سمٛمٜمع وؾم ٤مئؾ اإلقم ،م ُم ـ اًمٕمٛم ؾ سمحج ٦م قم دم 

اعمّمداىمٞم٦م! ٓ يٙمؿ أومقاه وؾم٤مئؾ اإلقم،م ويٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ سمحري٦م إٓ ُم ـ يٚمٕم ٥م دور 

 م-31.3.2113اًمقيص قمغم قم٘مقل اًمٜم٤مس وُمـ  ٤مف ُمـ احل٘مٞم٘م٦م! 

 ٔم ،م وُم ٤م ذًم ؽ اًمٌٕمض يِمٌٝمقن اًمِمٝمداء سمِمٝم٥م عمٕم٧م ىمٚمٞمً، صمؿ اٟمٓمٗم ٠مت ذم اًم

سمّمحٞمح، اًمِمٝمداء ؿمٛمقس شمْم ٞمط فم ،م اًمٕم ٤مو ونٚم ١م طمٞم٤مشمٜم ٤م سم٤مًم دفء واًمٞم٘م لم، ه ؿ 

باإلٟم٤ًمن( ذم أصدق وأمجؾ صقره وأيمثره٤م شمقهج٤ًم، هؿ اعمٕمٜم ك اًم ذي طمّقًم ف اًم دم إمم 

طم٘مٞم٘م٦م نزق يمؾ وهؿ وسم٤مـمؾ، سمٗمْمٚمٝمؿ حتٞم٤م اعم٤ٌمدئ واًم٘م ٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛم ٦م وسمت ٠مصمػمهؿ يٜم دومع 

يمٚمامهتؿ وأومٕم٤مهلؿ يٜمػمون اًمٓمري ؼ ومٜمً ػم قم غم ه داهؿ، ٓ ضمٜمقد احلؼ ًمٜمٍمشمف وسمّمدق 

 م-31.3.2113قمج٥م أن أٟمزهلؿ اهلل أيمرم اعمٜم٤مزل، وذيمرهؿ ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم 

  ًمٞمس دائاًم يتٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُمـ دم٤مرسمف، اًمتٕمٚمؿ ُمـ اًمتجرسم٦م ٓ ي تؿ سمِم ٙمؾ قمٗم قي

ٟمخقوٝم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔم ر وإٟمام مت٤مج إمم ضمٝمد واٍع ُمٜمٔمؿ، ٟمتٕمٚمؿ ُمـ اًمتج٤مرب اجلديدة اًمتل 

إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م ومرص٦م ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمغم آومؽماو٤مت اعمقضم قدة ذم أذه٤مٟمٜم ٤م قم ـ أٟمٗمً ٜم٤م 
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وأظمريـ واًمٕم٤مو ُمـ طمقًمٜم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م واظمت٤ٌمر صحتٝم٤م وهل ومرص٦م أيْم ٤ًم ٓيمتِم ٤مف 

ُم٤ًمطم٤مت اًمْمٕمػ ًمديٜم٤م وشم٘مقيتٝم٤م، سمدون هذه اًمٜمٔمرة إمم اًمتج٤مرب اجلديدة ىم د   قض 

 م-1.4.2113همٜمٞم٦م ضمدًا و رج ُمٜمٝم٤م سمخٗمّل طمٜملم! اإلٟم٤ًمن دمرسم٦م 

  شمدري٥م قمغم آهتامم سم٤مًمِمٙمؾ قمغم طم٤ًمب اعمْمٛمقن، وقمغم اقمتٞم٤مد اًمتٜم٤مىمض سم لم

اًمٗمٙمر واًمًٚمقك، ٟم٘مقم سمف مخس ُمرات يقُمٞم٤ًم قمغم إىمؾ، قمٜمدُم٤م ٟمّمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػم ظمِم قع! 

 م-3.4.2113

 ٞم ف، أهن ٤م صم قرة ُمٝمام ادهلّٛم٧م اًمٔمٚمامُت -- هيديٜمل ذم ىمٚمٌل ٟمقر واو ح ٓ ًم ٌس وم

 هُي٤من، ُمـ أضمٚمف صمرُت ىمٌ ؾ ىم٤مُم٧م ُمـ أضمؾ باإلٟم٤ًمن(، ُمـ أضمؾ أٓ ُئمٚمؿ وٓ ُيْمٓمٝمد وٓ

ع واًم٤ًمطم٤مت، وُم ـ أضمٚم ف ؾم ٠مفمؾ صم ٤مئرًا راٜم٤مضمر اًم٘مقم سمٚمحـ احلري٦م ذم اًمِمقأن هتدر طم

طمتك  ٛمد اعمقت آظمر ٟمٗمس ذم صدري اًمّمٖمػم، وم٤مصٓمح٥م ي ٤م ص دي٘مل وًم ع اًمٜمً قر 

 م-6.4.2113ٕمل، ومٓمري٘مل و شمزل ـمقيٚم٦م -- ـمقيٚم٦م -- سم٤مٔوم٤مق إن أردت اًمًػم ُم

  يٛمٙمـ ًمإلؾم،م أن يٙمقن ُمنموقم٤ًم طمْم٤مري٤ًم، ويٛمٙمـ ًمرضم٤مل إقمامل أن ي٤ًممهقا

ذم سمٜم٤مء احلجر واًمٌنم، وٓ سمد ُمـ رضم٤مل اًمدوًم٦م ًمٙمل شمٜمٝمض اًمٌٚمد قمغم ىمدُمٞمٝم٤م، هم ػم أٟمٜم ٤م 

ٕقمامل ورضم ؾ اًمدوًم ٦م- ذم اعمرطمٚم٦م اعم٤موٞم٦م ؿمٝمدٟم٤م حت٤مًمٗم٤ًم سمٖمٞمْم٤ًم سملم رضمؾ اًمديـ ورضمؾ ا

ومرضمؾ اًمديـ سمتح٤مًمٗمف ُمع رضمؾ اًمدوًم٦م يم٤من مٛمل مج٤مقمتف، وسمتح٤مًمٗمف ُم ع رضم ؾ إقم امل 

يم٤من ي١مُّمـ اعم٤مل اًم،زم ًمألقمامل اخلػمي٦م اًمتل يرقم٤مه٤م- أُم٤م رضمؾ اًمدوًم٦م ومٌتح٤مًمٗمف ُمع رضمؾ 

اًمديـ يم٤من يٌ٘مل إُمقر حت٧م قم لم اًمدوًم ٦م، وسمتح٤مًمٗم ف ُم ع رضم ؾ إقم امل يم ٤من ي ١مُّمـ 

( اًمذي يت٘م٤مو٤مه ُم٘م٤مسمؾ ُم٤ًممهتف ذم نرير إُمقر همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم ٦م اًمت ل ي٘م قم هب ٤م باًمٜمّمٞم٥م

إظمػم- ذم طملم يم٤من رضمؾ إقمامل سمتح٤مًمٗمف ُمع رضم ؾ اًمدوًم ٦م ي ١مُّمـ باًم دقمؿ( اًم ،زم 
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ًمتج٤موزاشمف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وسمتح٤مًمٗمف ُمع رضمؾ اًمديـ ي١مُّمـ بآظمرشمف( يمام يٕمت٘مد! ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج ٦م 

ذب واًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء- خمٓمط ُم ـ ئم ـ أن ه ذا اًمتح ٤مًمػ جمتٛمٕم٤ًم يٕمسُّ ومٞمف اخلقف واًمٙم

اًمث،صمل ىمد ٓ ي٠مظمذ هذا اًمِمٙمؾ اعمدُمر سمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم وإن يم٤من سم٠مؾم٤مًمٞم٥م أيمثر ظمٗم ٤مء 

وٟمٕمقُم٦م ُمـ اًم٤ًمسمؼ وًمٙمـ ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمرض ٟمٗمًف: ومرض اًمقص٤مي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 

همػم أن ًمٚمحري٦م رضم ٤مًٓ واًمديٜمٞم٦م قمغم اًمٌنم، اًمقص٤مي٦م قمغم روح اإلٟم٤ًمن وضمًده وقم٘مٚمف، 

وٟم٤ًمًء ًمـ يٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ إُمر، وًمـ يًٛمحقا ًم،ؾم تٌداد اًم ذي ـم ردوه ُم ـ اًمٌ ٤مب، أن 

 م-7.4.2113يٕمقد إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مومذة! 

  يت٤ًمءل اًمٌٕمض عم٤مذا ريمٌٜم٤م اًمٓم٤مهمقت يمؾ هذه اًمٕم٘مقد وًمديٜم٤م ُمـ اًم٘مٞمؿ اإلؾم،ُمٞم٦م

أن هذه اًم٘مٞمؿ وُمٝمٛم٧م  :اب هقُم٤م يم٤من يمٗمٞمً، أن يدومع سمٜم٤م ذم ُمٕم٤مرج اًمٕمزة واًمٜمٝمقض؟ اجلق

قمٜمد اًمٙمثػميـ ُمٜم٤م سمِمٙمؾ ُم٘مٚمقب!! قمٜمدُم٤م شمٜم٘مٚم٥م اًم٘مٞمؿ ذم قم٘مؾ اإلٟمً ٤من شمٜم٘مٚم ٥م طمٞم٤مشم ف 

ومٞمّمٌح يمٛمـ رأؾمف ذم إرض وىمدُم٤مه ذم اًمًامء، ُمٝم ام ؿم جٕمتف قم غم اًمت٘م دم إمم إُم ٤مم 

ؾمٞمحرك رضمٚمٞمف ًمٙمٜمف ؾمٞمٌ٘مك ذم ُمٙم٤مٟمف! قمٜمدُم٤م يم٤من اخلٜمقع طمٙمٛم٦م، واًمرى سم٤مًمذل صؼمًا، 

ٛمٚمؼ ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م دقمقة، واًمّمدق هتقرًا، واًمتٛمً ؽ سم٤معمٌ ٤مدئ قمٜم ٤مدًا، يم ٤من اعمزي د ُم ـ واًمت

احلٙمٛم٦م واًمّمؼم واًمدقمقة يٕمٜمل ُمزيدًا ُمـ اخلٜمقع واًمذل واًمتٛمٚمؼ، ًمذًمؽ ُم٤م يم٤مٟم ٧م شمٚم ؽ 

اًم٘مٞمؿ ًمتخٓمق سمٜم٤م ظمٓمقة واطمدة إمم إُم ٤مم قم غم يمث رة اهل ٤مشمٗملم هب ٤م قم غم اعمٜم ٤مسمر ساظم ٤ًم 

شمذيمػمًا، إذ يمٞمػ ٟمت٘مدم وٟمحـ ٟمحرك أرضمٚمٜم ٤م ذم اهل قاء؟! واٟمٗمٕم٤مًٓ وذم اعمج٤مًمس وقمٔم٤ًم و

ُمـ ُمٞمزات هذه اًمثقرة أهن٤م أوىمٗم٧م يمثػمًا ُمـ اًم٘مٞمؿ ذم قم٘مقًمٜم٤م قم غم أىم داُمٝم٤م، ص حٞمح أن 

ذم اًمً امء أطمقاًمٜم٤م ًمـ شمتٖمػم سملم قمِم ٞم٦م وو ح٤مه٤م ًمٙمٜمٜم ٤م سم٠مىم دام قم غم إرض ورؤوس 

 م-11.2113-- ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٌدأ اعمًػم
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 ومتٛمٞمؾ إسمٜمٞم٦م يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمرًا دون أن شمٜمٝم٤مر ٕن اعمٝمٜمدؾم لم  ذم اًمٞم٤مسم٤من هتتز إرض

شمٕمٚمٛمقا ؾمٜمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م واؾمتٗم٤مدوا مم٤م شمٕمٚمٛمقه ذم شمّمٛمٞمؿ أسمٜمٞمتٝمؿ وم٤مؾمتٓم٤مقمقا مح٤مي٦م أٟمٗمً ٝمؿ 

ُمـ اًمٙمقارث، وًمق طمدث اًمزًمزال ٟمٗمًف ذم سم،دٟم٤م ٓهن٤مرت أسمٜمٞم٦م يمثػمة- ؾمٜمـ اهلل ٓ حت٤ميب 

ًمًٜمـ ويٕمٛمؾ ووم٘مٝم٤م يًتٗمٞمد وًمق ًمق يٙمـ ُم١مُمٜم ٤ًم- أطمدًا، وُمـ ؾمٜمـ اهلل أن ُمـ يتٕمٚمؿ هذه ا

ؾمٜمـ اهلل ٓ شم٘متٍم قمغم اًمًٜمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ومٚمٚمٛمجتٛمٕم٤مت ؾمٜمٜمٝم٤م أيْم٤ًم، اًمثقرات ُمثً، زٓزل 

اضمتامقمٞم٦م قمٜمٞمٗم٦م شمٜمجؿ قمـ دم٤مهؾ ؾمٜم٦م اهلل ذم أن اًمٕمدل أؾم٤مس اعمٚمؽ وذم أن اًمٔمٚمؿ ي٥ًٌم 

 م-16.4.2113صمقرة-  اطمت٘م٤مٟم٤ًم يؽمايمؿ شمدرجيٞم٤ًم طمتك يٜمٗمجر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم ؿمٙمؾ

   يم٤من باجل،ء إول( يقم ضمٚمقٟم٤م قمـ أروٜم٤م ضم ٞمش اعمً تٕمٛمر، ًمٙمٜمٜم ٤م و ٟمتح رر

ٕن ُمًتٌدًا اطمتؾ إرادشمٜم٤م وأومهٜم٤م سمٌٓمِمف ويمذسمف أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن بٟمريد( وجي٥م أن ٟمٔمؾ 

إلرادشمف ظم٤موٕملم، سمدأ باجل،ء اًمث٤مِن( يقم ضمٚمقٟم ٤م قم ـ إرادشمٜم ٤م ذًم ؽ اًمِم ٕمقر سم ٤مًمٕمجز 

ئٜم٤م اهلت٤مف اعمٝمٞم٥م باًمِمٕم٥م يريد --( وم٤مردمٗم٧م ًمف أوص٤مل اعمج رُملم، سم٘م ل وارشمٗمع ذم ؾمام

أُم٤مُمٜم٤م اًمِمقط إظمػم: أن ٟمح٘مؼ باجل،ء اًمث٤مًم٨م( يقم ٟمجٚمق قمـ ٟمٗمقؾم ٜم٤م ُم رض بإٟم ٤م( 

 م-16.4.2113واًمٕمّمٌٞم٦م وآؾمتئث٤مر، قمٜمده٤م ؾمٜمٌٜمل وـمٜم٤ًم وٟمٙمقن أطمرارًا 

 ٤مـمـ ومت ١مصمر ذم شمٗمٙم ػم شمٙمرار اؾمتحْم٤مر اعمٕم٤مِن ذم اًمذهـ يرؾمخٝم٤م ذم اًمٕم٘م ؾ اًم ٌ

اإلٟم٤ًمن وؾمٚمقيمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري، ًمذًمؽ طمٗمٚم ٧م إذيم ٤مر اعم ٠مصمقرة قم ـ رؾم قل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٕم٤مٍن شمؼمجمٜم٤م قمغم إجي٤مسمٞم٦م ٟمحـ ذم أؿمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م هذه إي٤مم، ُمـ 

إذيم٤مر اًمتل يًـ شمٙمراره٤م يمؾ ص٤ٌمح وُم٤ًمء باًمٚمٝمؿ إِن أقمقذ سم ؽ ُم ـ اهل ؿ واحل زن، 

سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ، وأقمقذ سمؽ ُمـ اجلٌـ واًمٌخؾ، وأقم قذ سم ؽ ُم ـ همٚمٌ ٦م  وأقمقذ

اًمديـ وىمٝمر اًمرضم٤مل(  تٍم هذا اًمدقم٤مء اًمٙمثػم مم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف قمٚمقم اًمٜمج ٤مح واًمتٜمٛمٞم ٦م 
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باًمٕمجز( وه ق ي ٜمجؿ قم ـ باًمٙمً ؾ(،   اًمذاشمٞم٦م، فباهلؿ واحلزن( يٜمجامن قمـ اًمِمٕمقر سم

ـ ُمٕمروم ٦م ٟمٗمً ف وُمٕمروم ٦م سمٞمئت ف اًمٙمًؾ اًمٗمٙمري واًمًٚمقيمل اًم ذي مج ٥م اإلٟمً ٤من قم 

واًمٕمثقر قمغم صقشمف اًمذي م٘مؼ أيمؼم ُم٤ًمطم٦م شم٘م٤مـمع سملم ُمقاهٌ ف وطم٤مضم ٤مت سمٞمئت ف وٟم داء 

وٛمػمه، هذا اًمٗمِمؾ ذم ايمتِم٤مف اإلٟم٤ًمن ًمذاشمف واًمٕمثقر قمغم صقشمف وحتديد هم٤ميتف ؾمٞمقرصمف 

باجلٌـ( ُمـ اىمتح٤مم اعمجٝمقل وم، ي٘متحؿ اعمجٝمقل إٓ ُمـ قمرف ذاشم ف وهم٤ميت ف وؿم ده إمم 

٘مٞم٘مٝم٤م ؿمقق قمٔمٞمؿ، وؾمٞمقرصمف باًمٌخؾ( ٕن ىمٕمقده قمـ شمٓمقير ٟمٗمً ف وُم قارده ؾم ٞمٌ٘مل حت

هذه اعمقارد حمدودة ومٞم٘مؾ قمٓم٤مؤه ويزداد طمرصف، وُمع همٞم٤مب اًمٖم٤مي٦م اعمحّٗمزة قمغم اىمتح ٤مم 

يمؾ ضمديد وقمدم اًمرهم٦ٌم ذم اًمٕمٓم٤مء سم٥ًٌم حمدودي٦م اعمقارد اًمتل جيدده٤م اًمٕمٛمؾ وآىمتح٤مم 

٦م ومٞم٘م ع اإلٟمً ٤من ذم اًمٗم٘م ر وبهمٚمٌ ٦م اًم ديـ(، وسمً ٥ٌم شمٜمٙمٛمش اًمٗمرص اعم٤مدي ٦م واعمٕمٜمقي 

اًمْمٕمػ اًمذي يًٌٌف يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ يتجرؤ قمٚمٞمف أظمرون ويٜمزل سمف بىمٝمر اًمرضم٤مل( -- اًمٚمٝمؿ 

سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ، وأقمقذ سم ؽ ُم ـ اجل ٌـ  إِن أقمقذ سمؽ ُمـ اهلؿ واحلزن، وأقمقذ

 م-18.4.2113-- ًمرضم٤ملواًمٌخؾ، وأقمقذ سمؽ ُمـ همٚم٦ٌم اًمديـ وىمٝمر ا

 اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م ىمٌؾ سمدء اًمثقرة ذه٧ٌم إمم همػم رضمٕم٦م، ؾمقاء ُمـ يٕمتؼمه٤م ُمٜم ٤م  ؾمقري٦م

باؾمت٘مرارا وأُمٜم٤م وأُم٤مٟم٤م( يؽمطمؿ قمٚمٞمف، أو ُمـ يٕمتؼمه٤م بذًٓ وقم٤مرًا وهقاٟم٤ًم( شمٓمٝمرٟم٤م اًمث قرة 

﴾ ]آل ُم ُٟم َداِوهُل٤َم سَم لْمَ اًمٜمَّ ٤مسِ َوشمِْٚمَؽ إي٤َّم﴿ُمـ أدراٟمف، اًمت٤مريخ طمريم٦م دائٛم٦م وإي٤مم دول 

، وسمٙم٤مؤٟم٤م قمغم أـم،ل اعم٤ميض وضمزقمٜم٤م ُمـ حتدي٤مت اعمً ت٘مٌؾ ًم ـ يقىم ػ [141قمٛمران: 

قمجٚم٦م اًمت٤مريخ -- ٟمٕمؿ هٜم٤مك ُمقت ودُم٤مر وأُمراء طمرب وٟمٔم٤مم أرقم ـ ودول ٓ شمري د سمٜم ٤م 

ظمػمًا، وهٜم٤مك أيْم٤ًم صدق وشمْمحٞم٦م وإيث٤مر وٟم٤ًمء ورضم٤مل يّمٚمقن اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٝم ٤مر إقم دادًا 

ت اًمًٞمئ٦م واجلٞم دة، واعمً ت٘مٌؾ ٟمح ـ ُم ـ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ -- اًمٌٚمد ُمٗمتقطم٦م قمغم يمؾ آطمتامٓ
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ٟمّمٜمٕمف أو يّمٜمٕمف ًمٜم٤م أظمرون، واًمٜمٗمقس ضمٌٚم٧م ومٞمٝم٤م ـم٤ٌمع اخلػم واًمنم، ومٚمٞمٜمٔم ر أطم دٟم٤م 

أي اًمٓم٤ٌمع ؾمٞمٕمٛمؾ قمغم إظمراضمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وأي ُمًت٘مٌؾ يريده ًمٌٚمده وأوٓده، وُم ٤م 

ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، وًمٞمخؽم هل رؤيتف ورؾم٤مًمتف وُم٤ًممهتف ذم إي٤مم اعمحدودة اًمتل يمتٌٝم٤م اهلل ًمف 

ـ اًمٚم قاُملم، أو  ئًلم اعمتحني ٤مُم٤م ذم صػ اًم٘م٤مقمديـ اعمتٗمرضملم اًمٞمأطمدٟم٤م ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٤ًم إ

 م-1.5.2113ذم صػ اًمٕم٤مُمٚملم اًمٌٜم٤ّمئلم، وم٢مٟمام هل ُمٕمريم٦م إرادات ًمٞمس إٓ 

  طم٤مضم٦م ًمقاؾمٓم٦م روطمٞم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف ذم ديٜمٜم٤م، بوىم٤مل رسمٙمؿ ادقمقِن أؾمتج٥م ٓ

ٙمذا سم٤ًٌمـم٦م بىمري٥م( --- وٓ طم٤مضم٦م ًمقاؾمٓم٦م قم٘مٚمٞم٦م ًمٗمٝمؿ هذا اًم ديـ، ًمٙمؿ وم٢مِن ىمري٥م( ه

وم٤مًمدقمقة إمم اًمتٗمٙمر واًمتدسمر واًمٜمٔمر وإقمامل اًمٕم٘مؾ ُمٌثقصم٦م ذم ـمقل اًم٘مرآن وقمروف سمحٞم٨م 

يمٚمام ىمرأت اًم٘مرآن سمرزت ًمؽ آي٦م هتّز قم٘مٚم ؽ وشم ذيمرك سمقضم قده وسم ٠من اهلل ُمٜمح ؽ ه ذا 

ؿ زُم٤مُم ف إمم قم٘م ؾ آظم ر ي٠مظم ذه إمم اًمٕم٘مؾ ًمتٗمٙمر وشمٜم٤مىمش وشم٠مظمذ وشمدع، ٓ ًمتٖمٚم٘مف وشمًٚم

  طمٞم٨م يِم٤مء سم، حم٤ميمٛم٦م وٓ ُمراضمٕم٦م وٓ ٟم٘م ٤مش وٓ اقم ؽماض، اطم ؽمام اًمٕمٚم امء وإدب 

سملم أيدهيؿ واضم٥م، وًمٙمـ ٓ جي٥م أن ٟمخٚمط سمٞمٜمف وسملم آشم٤ٌمع إقمٛمك، صغم اهلل قمٚمٞم ؽ 

وهؿ ي٤م رؾمقل اهلل وم٘مد رسمٞم٧م اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًم١ًمال واًمتٗمٙمػم واًمٜم٘م٤مش طمتك إهنؿ ؾم٠مًمقك 

ذم أشمقن اعمٕمريم٦م: أهق ُمٜمزل أٟمزًمؽ اهلل إي٤مه، إُم٤م إهن٤م اًم رأي واحل رب واعمٙمٞم دة؟ وم ام سم ٤مل 

أىمقام اًمٞمقم اٟمحرومقا قمـ هن٩م اًمٜمٌل يرسمقن أشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم آشمٌ ٤مع إقمٛم ك ويم ٠من اًم قطمل 

 م-2.5.2113ُم٤مزال يتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ؟! 

  قمغم ىمٓم ع وأوصٞمؽ ي٤م سمٜمّل أن شم٘مقل يمٚمٛم٦م احلّؼ وًمق قمغم ىمٓمع رأؾمؽ! ٟمٕمؿ، وًمق

رأؾمؽ، وأن شمقيص أوٓدك سمذًمؽ، ومٕمٜمدُم٤م شمٜمتنم هذه اًمث٘م٤موم٦م ذم جمتٛمٕمٜم٤م، ًمـ ي٘م قم ومٞمٜم ٤م 

 م-3.5.2113رضمؾ ي٘مٓمع رىم٤مب اعمّمٚمحلم 
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  ي١ميمد اًم ديمتقر قمٌ د اًمقه ٤مب اعمً ػمي رمح ف اهلل بص ٤مطم٥م ُمقؾم ققم٦م اًمٞمٝم قد

واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقيٜم٦م( أن بسمروشمقيم قٓت طمٙم امء ص ٝمٞمقن( زائٗم ٦م وُمْم ٚمٚم٦م وي٘م قل 

إن اًمّمٝمٞمقيٜم٦م ه ل اًمت ل شم روج  ,ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أضمرهت٤م ُمٕمف ىمٜم٤مة اجلزيرة  ,قر اعمًػمياًمديمت

سم٨م اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم واًمٕمرب قم ـ ـمري ؼ شمْم خٞمؿ ىم قة "هلذه اًمقصمٞم٘م٦م هبدف 

وأن اهل دف ُمٜمٝم ٤م  "اًمٞمٝمقد طمتك يٙمًٌقا احلرب اًمٜمٗمًٞم٦م ىمٌؾ أن يدظمٚمقا ُمٞم دان اعمٕمريم ٦م

ٚمٛملم وأؾم قأ ُم ٤م يّم ٞم٥م اإلٟمً ٤من أن ي تحٓمؿ شمِمقيف اخلريٓم٦م اإلدرايمٞم٦م ًمٚمٕمرب واعمً"

ُم١مًم ػ  ,هي قدي أُمريٙم ل  –وي١ميمد هذا اًمٙم،م ؾمتٞمٗمـ ؾمٌٞمٚمٌػمغ  "ٟمٛمقذضمف اإلدرايمل

ًم٘مد أًمػ هذه اًمؼمشمقيمقٓت راه٥م رود "يمت٤مب باًمٔم٤مهرة اًمٞمٝمقدي٦م(، ي٘مقل ؾمٌٞمٚمٌػمغ: 

صم ٤مئؼ ، وُمع أٟمف ىمد أؿمػم إمم أن هذه اًمقم1911يم٤من قمٛمٞمً، ًمٚمنمـم٦م اًمروؾمٞم٦م اًمني٦م قم٤مم 

ٓ  "إٓ أهن٤م ُم٤م شمزال شمٓمٌ ع طمت ك اًمٞم قم م1921هل ظمديٕم٦م ذم جمٚم٦م ٟمٞمقيقرك شم٤ميٛمز قم٤مم 

ؿمؽ أٟمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛمقن ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمْمٕمػ دمٕمٚمٜم٤م قمرو٦م ًمٜمج٤مح خمٓمٓم ٤مت أظم ريـ 

ودٟم٤م، وًمٙمـ ُم٤م يمؾ ُم٤م مدث ذم هذا اًمٕم٤مو خمٓمط ًمف ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٝمقد وإٓ ٕصٌحقا إهل ٤ًم 

ٓمٓمقن ويتآُمرون، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م شم٠مظمذ إُمقر ُمٜمحك ًم ٞمس ذم يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة، ٟمٕمؿ هؿ  

ص٤محلٝمؿ يٕمدًمقن ظمٓمٓمٝمؿ سمنقم٦م ًمٙمل يًتٗمٞمدوا ُمـ اًمتٖمػمات احل٤مص ٚم٦م ومّقًمقه ٤م إمم 

ص٤محلٝمؿ، ومٜمٕمت٘مد أهنؿ هؿ اًمذيـ ظمٓمٓم قا هل ذه اًمتٖم ػمات ٕهن ٤م ص ٧ٌم ذم ص ٤محلٝمؿ!! 

ٕمقسم٦م إمم واحل٘مٞم٘م٦م أهن٤م ص٧ٌم ذم ص٤محلٝمؿ ٕهن ؿ يٗمٙم رون سمٓمري٘م ٦م بيمٞم ػ ٟمح قل اًمّم 

ومرص٦م( أُم٤م ٟمحـ ومٜمٗمٙمر سمٓمري٘م٦م بيمٞمػ ٟمحقل اًمٗمرص٦م إمم صٕمقسم٦م( ومتتٗمٚم٧م اًمٗم رص ُم ـ 

سملم أيديٜم٤م ويًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أقمداؤٟم٤م ويؽمؾمخ ًمديٜم٤م اًم قهؿ سم٠مٟمٜم ٤م جم رد أًمٕمقسم ٦م ذم أي دهيؿ ٓ 

ٟمٛمٚمؽ ُمـ أُمرٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم! اًمرسمٞمع اًمٕمريب ُمثً،، ًم ٞمس ذم ص ٤مًمح اعمتٙم ؼميـ ذم إرض وقم غم 
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اًمٕم٤معمٞم٦م، ًمذًمؽ دوائر اًمٌح٨م واعمت٤مسمٕم٦م ًمدهيؿ شمٕمٛم ؾ ًمٞم ؾ هن ٤مر حلروم ف رأؾمٝمؿ اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م 

قمـ ُم٤ًمره وأظمذه إمم طمٞم٨م  دم ُمّم٤محلٝمؿ، ٟمج٤مطمٝمؿ أو ومِم ٚمٝمؿ ذم ذًم ؽ ًم ٞمس ىم درًا 

ُم٘مدورًا وإٟمام يٕمتٛمد قمغم وقمٞمٜم٤م وإساراٟم٤م وإيامٟمٜم٤م سم٤مهلل ىمٌؾ يمؾ رء وسمام أودقمف ومٞمٜم ٤م ُم ـ 

ؿمٕم٥م ُم٤م طمجرًا قمغم رىمٕم٦م ؿمٓمرٟم٩م ه ل ىمدرات وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت- أول ظمٓمقة ًمٙمل دمٕمؾ ُمـ 

أن شم٘مٜمع أومراده أهنؿ يمذًمؽ، أو يرسمٜم٤م آسم٤مؤٟم٤م قمغم أٟمٜم٤م جمرد أطمج٤مر قمغم رىمٕم ٦م ؿم ٓمرٟم٩م وأن 

اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م واعم٤مؾمقٟمٞم٦م و-- و-- شمتحٙمؿ ذم يمؾ رء؟! أًمٞم٧ًم هذه اًمث٘م٤موم٦م هل ُم٤م أوصٚمتٜم٤م 

 م-4.5.2113إمم ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ُمـ وٕمػ وذل وهقان؟! 

 ؾ وٟمّمٌح ُم٤ٌمذة ذم ُمقاضمٝم٦م إصٞمؾ، ؾمػمطمؾ آؾم تٌداد ىمري٤ًٌم ؾمػمطمؾ اًمقيمٞم

اًمذي أويمٚم٧م إًمٞمف ىمقى اًمتٙمؼم اًمٕم٤معمل ُمٝمٛم٦م إظمْم٤مقمٜم٤م ًمٙمل ٓ ٟمٕمرف ًمٚمٙمراُم٦م ـمٕم اًم وٓ 

ٟمرومع ذم وضمف أقمدائٜم٤م رأؾم٤ًم، وؾمٜمّمٌح ُمٌ ٤مذة ذم ُمقاضمٝم ٦م ه ذه اًم٘م قى وقم غم رأؾم ٝم٤م 

حتدي٤مت ضمدي دة، إُم ٤م أن اهائٞمؾ، ويمام مدث دائاًم قمؼم اًمت٤مريخ قمٜمدُم٤م شمقاضمف اًمِمٕمقب 

شمقىمٔمٜم٤م هذه اًمتحدي٤مت وخترج أومْمؾ ُم٤م ًمديٜم٤م ُمـ ـم٤مىم ٤مت ومٜمثٌ ٧م أٟمٜم ٤م ؿم ٕم٥م يً تحؼ 

اًمٙمراُم٦م واحلٞم٤مة وٟمجد ًمٜم٤م ُمٙم٤مٟم ٤ًم ٓئ٘م ٤ًم حت ٧م اًمِم ٛمس، أو أن شم دُمرٟم٤م ه ذه اًمتح دي٤مت 

اجلديدة وشمرُمل سمٜم٤م ُمزىم٤ًم ُمتِمتت٦م ُمتّم٤مرقم٦م حت ٧م أىم دام أقم دائٜم٤م، وقمٜم ده٤م ًمٜمرطم ؾ هم ػم 

ت٤ًٌم حلٞم٤مة ًمٞمس ًمٜم٤م ومٞمٝم ٤م إٓ أطم د اخلٞم ٤مريـ، أن ٟمٛم قت ذًٓ حتت ف أىم دام ُم٠مؾمقف قمٚمٞمٜم٤م، وم

    م آظم ريـ، أضم در سمٜم ٤م سمحٛم ؾ اًمٓمٖم٤مة، أو أن ٟمٛمقت سم٠ٌمس سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض، وًمٞم٠ميت اهلل سم٘مق

 م-5.5.2113ـ وشم٠مدي٦م رؾم٤مًمتف احلْم٤مري٦م ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م وذم يمؾ اًمٕم٤مو هذا اًمدي

 سمرك اًمدم اًمتل يٖمرىمقٟمٜم ٤م هب ٤م، ، ًم ـ ٟم٘مٌض قمغم إٟم٤ًمٟمٞمتٜم٤م يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اجلٛمر ذم 

ٟمٙمقن وطمقؿم٤ًم وًمـ ٟمًتًٚمؿ ًمٚمقطمقش، يمت٥م قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مت٤مل وه ق يم ره ًمٜم ٤م ومٚمٜم داومع قم ـ 



 واستيقظ املارد 

 , 116 , 

أٟمٗمًٜم٤م وأقمراوٜم٤م يمام يٗمٕمؾ اًمرضم٤مل، وًمٜمتٛمًؽ سم٠مظم،ق ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ، ٓ طم٤مىمـ ًمٚمدم إٓ 

ٜمٓم٘م ٦م ُم ٤م اًم٘مّم٤مص ُمـ اعمجرُملم، وًمٞمٗمٝمؿ اًمٕم٤مو يمؾ اًمٕم٤مو أٓ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٕطم د ذم ه ذه اعم

 م-5.5.2113داُم٧م إيمثري٦م ُم٘مٝمقرة، وُم٤م داُم٧م إرض حمتٚم٦م أيْم٤ًم --- 

  قمٜمدُم٤م يمٜم٧م اؾمتدقمك إمم إُمـ ذم اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م، يمثػمًا ُم٤م يمٜم٧م أـمرح قمٚمٞمٝمؿ

اًم١ًمال اًمت٤مزم: عم٤مذا ٓ شمتّمدون ًمإلص،ح اًمًٞم٤مد ذم اًمداظمؾ؟ ومٞم٠مشمٞمٜمل اجلقاب: ٟمح ـ 

ٚمقا سمٕم د اًمٕم دوان إظم ػم: عم ٤مذا ٓ شمتّم دون ُمِمٖمقًمقن سم٤مخل٤مرج --- اًمٞم قم قمٜم دُم٤م ؾم ئ

ًم،قمتداء ُمـ اخل٤مرج؟ يم٤من ضمقاهبؿ: ٟمحـ ُمِمٖمقًمقن سم٤مًم داظمؾ! وهٙم ذا آؾم تٌداد، ٓ 

داظمً، يٌٜمل وٓ قمدّوًا يردع، يْمٕمػ إوـم٤من ويٛمزىمٝم٤م ويٗمرهمٝم٤م ُم ـ ـم٤مىم٤مهت ٤م وجيٕمٚمٝم ٤م 

ف ه ق اًمث قرة، ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م ذم ومؿ أقمدائٝم٤م، وُم٤مزال ومٞمٜم٤م ُمـ يتقهؿ أن ؾم٥ٌم ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞم 

 م-6.5.2113وًمٞمس آؾمتٌداد اًمذي ىم٤مُم٧م اًمثقرة ًمٚمتخٚمص ُمٜمف! 

  هؾ شمًتحؼ اًمٙمراُم٦م يمؾ هذه اًمدُم٤مء؟ ؾم١مال يتٙمرر ـمرطمف يمٚمام ارشمٗمٕم٧م وم ٤مشمقرة

اًمدم اًمتل يدومٕمٝم٤م اًمِمٕم٥م اًمًقري ذم ؾمٌٞمؾ اؾمتٕم٤مدة يمراُمت ف- ي٘م قم ه ذا اًمً ١مال قم غم 

ل اًمتل أدت إمم ؾم ٗمؽ اًم دُم٤مء! اومؽماض ظم٤مـمط ُمٗم٤مده أن ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمًقريلم سمٙمراُمتٝمؿ ه

واًمّمحٞمح أن ؾمٙمقت اًمًقريلم قمغم اٟمتٝم٤مك يمراُمتٝمؿ ـمقال اًمٕم٘مقد اعم٤مو ٞم٦م ه ق اًم ذي 

ىمّقى هذا اًمٜمٔم٤مم داظمٚمٞم٤ًم وُمّٙمٜمف ُمـ سمٜم٤مء حت٤مًمٗم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م ضمٕمٚمتف ىم٤مدرًا قمغم ؾم ٗمؽ دُم ٤مء 

٘مـ اًمًقريلم دون رادع- ُم٤م مدث ذم ؾمقري٦م اًمٞمقم دًمٞمؾ قمغم أن اًمتخكّم قمـ اًمٙمراُم٦م ٓ م

اًمدُم٤مء، سمؾ ي١مؾمس ٕوو٤مع ظم٤مـمئ٦م شم١مدي إمم ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف- اًمتخكم قم ـ 

ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن أٟمف يٓمٖمك قمٜمدُم٤م جيد ٟمٗمًف ُمًتٖمٜمٞم٤ًم قمٛم ـ  –اًمٙمراُم٦م يّمٜمع فم٤معم٤ًم ي٘مٝمر 

٤م﴿م٤مؾمٌف  ًَ ٟم آُه اؾْم َتْٖمٜمَك*  َن ًَمَٞمْٓمَٖم كيَم،َّ إِنَّ اإْلِ  وُمٔمٚمقُم ٤ًم ي زداد [7،6﴾ ]اًمٕمٚم ؼ: َأن رَّ
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نمات اعم رات  ؿمٕمقره سم٤مًم٘مٝمر طمتك يّمؾ إمم طمدِّ آٟمٗمج٤مر- طمدث ذًمؽ ذم اًمت ٤مريخ قم 

وؾمٞمحدث ُم٤م دام هٜم٤مك سمنم يتخٚمقن قمـ يمراُمتٝمؿ وـمٖم٤مة يًتٖمٚمقن ختكم اًمٌنم قمـ ه ذه 

اًمٙمراُم٦م ًمٞمٓمٖمقا قمٚمٞمٝمؿ وي١مؾمًقا أوو٤مقم٤ًم ظم٤مـمئ٦م واهٜم٦م يمٌٞم ٧م اًمٕمٜمٙمٌ قت ٓ شمٚمٌ ٨م أن 

ٔمٚمؿ وًمٞمس قمغم اًمٕمدل اًمذي ي رد ذم اعمجتٛمٕم ٤مت شمٜمٝم٤مر وًمق سمٕمد طملم ٕهن٤م شم٘مقم قمغم اًم

 م-8.5.2113إُمـ احل٘مٞم٘مل واًمدائؿ- 

  ،ىمٌؾ اًمثقرة يمثػمًا ُم٤م يم٤من اًمٌٕمض يتٝم٤مُمًقن ذم ضمٚم٤ًمهتؿ اخل٤مص٦م بآقمديـ ؾمٞمدي

آقمديـ، هٞمؽ سمده٤م اُمػميم٤م( يتحدصمقن قمـ اًمٜمٔم ٤مم وأٟم ف راؾم خ ذم احلٙم ؿ ٕٟم ف ُمقضم قد 

ًمٞمتٝم٤مُمًقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أن اعم٘م٤موُم٦م ُم٤م ه ل إٓ  سمرى إُمريٙمٞملم، وٓ يٗمّقت ه١مٓء ومرص٦م

طمج٦م ًم٘مٛمع اًمٜم٤مس ويمثػمًا ُم٤م يم٤مٟمقا يتحدصمقن سمًخري٦م قمـ اجلقٓن اًمت ل و شمٜمٓمٚم ؼ ُمٜمٝم ٤م 

رص٤مص٦م واطمدة ُمٜمذ أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم ًمٙمٜمٝمؿ يردومقن ذًمؽ سم٘مقهلؿ بؿمق ـم٤مًمع سم٢ميدٟم٤م ؾم ٞمدي، 

أن باإلؾم،م( ذم سم،دٟم ٤م اًمٕملم ُم٤م سمت٠موم خمرز(، وًمٓم٤معم٤م ذيمر ه١مٓء ظمٚمػ إسمقاب اعمٖمٚم٘م٦م 

هق اعمًتٝمدف ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف وأن اًم٘مقى اًمٙمؼمى ن٤مرس احلرب قمغم ديٜمٜم ٤م ُم ـ ظم ،ل 

هذا اًمٜمٔم٤مم وًمٓم٤معم٤م مهًقا ذم جم٤مًمًٝمؿ اخل٤مص٦م بيمٚمق ود اإلؾم،م ؾمٞمدي(، يم٤مٟم ٧م ه ذه 

ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت اًمتل يردده ٤م ه ١مٓء ذم جم٤مًمً ٝمؿ اخل٤مص ٦م وسمّم قت ظمٗم ٞمض وسمٕم د أن 

ٓم٤من ًمٞمس هل ٤م آذان- قمٜم دُم٤م ىم٤مُم ٧م اًمث قرة، اٟم٘مٚم ٥م سمٕم ض ه ١مٓء قم غم يت٠ميمدوا أن احلٞم

أقم٘م٤مهبؿ، وم٠مصٌح اًمٜمٔم٤مم ُم٘م٤موُم٤ًم مم٤مٟمٕم٤ًم طم٤مُمل محك اإلؾم،م وٟمًقا ُم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقٟم ف قمٜم ف 

ىمٌؾ أؾم٤مسمٞمع!! وأصٌح٧م اًمثقرة بُم١ماُمرة( ُمع أهن٤م ىم٤مُم٧م ود ٟمٔم ٤مم يم ٤مٟمقا ي٘مقًم قن قمٜم ف 

ا ومج٠مة أن باًمدول اًمٙم ؼمى( شمتّم ٤مرع ذم ىمٌؾ أؾم٤مسمٞمع أٟمف بُمتآُمر( قمغم اإلؾم،م، وايمتِمٗمق

سم،دٟم٤م، ُمتٝمٛملم اًمثقار سم٠مهنؿ هؿ اًمذيـ اؾمتدرضمقا هذا اًمٍماع ُمتٛمٜملم ًمق أٟمف و شمٙمـ هٜم٤مك 
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صمقرة شمٕمٓمؾ قمٚمٞمٝمؿ ؾمػماٟم٤مهتؿ إمم اًمٖمقـم٦م وسمٚمقدان! ٟمٕمؿ ي٤م ىمقم، اًمدول اًمٙمؼمى شمتّم ٤مرع 

رًا أيمؼم ذم إظمْم٤مقمٜم٤م اًمٞمقم ذم سم،دٟم٤م، وًمٙمـ شمتّم٤مرع قمغم ُم٤مذا؟ شمتّم٤مرع قمغم ُمـ يٚمٕم٥م دو

وإقم٤مدشمٜم٤م إمم طمٔمػمة اًمٓم٤مقم٦م اًمتل يمٜم٤م ومٞمٝم٤م، يم٤مٟم٧م ؾمقري٦م ه٤مدئ٦م وو يٙمـ هٜم ٤مك طم٤مضم ٦م إمم 

هذا اًمٍماع ىمٌؾ اًمثقرة، ٕٟمٜم٤م يمٜم٤م ؿمٕم٤ًٌم بسيٕم٤ًم( ٓ ُمـ نّق وٓ ُمـ يمّٛم ق يم ام ي٘مقًم قن، 

أن ٟمخ٤مف ُمـ رضمؾ إُمـ أيمثر ُمـ ظمقومٜم٤م ُمـ اهلل، سمؾ إن أطم دٟم٤م يتٚمٗم ٧م طمقًم ف إذا أراد 

يٕمؼم قمـ ىمٜم٤مقم٤مشمف وًمق يم٤من ًمقطمده وُمـ وراء أًمػ ضمدار، يم٤من اًمٜمٔم٤مم ىمد شمٙمٗمؾ سم٢مؾم ٙم٤مت 

اًمِمٕم٥م وإظمْم٤مقمف وحتقيٚمف إمم ىمٓمٞمع ُمٓمٞمع، ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ؾمقري٦م ه٤مدئ ٦م، ه دوء اعم٘م ٤مسمر 

اًمتل ٓ طمٞم٤مة ومٞمٝم٤م، أُم٤م وىمد ٟمٗمض اًمِمٕم٥م صمقب اًمذل واخلقف قمـ يم٤مهٚمف وم٢من اًمٕم٤مو اًمٞمقم 

٤م إمم طمٔمػمة اًمٓم٤مقم٦م اًمتل يمٜم٤م ومٞمٝم٤م وًمـ يًتٓمٞمع ذًمؽ سم٢مذن اهلل، هق اًمذي يتآُمر قمٚمٞمٜم٤م ًمٞمٕمٞمدٟم

وم٤مًمِم٤مم ظمٚم٘م٧م ًمتٙمقن ُمٌٕم٨م هنْم٦م إُم٦م وقمزهت٤م، واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُم ره وًمٙم ـ أيمث ر ٓ 

 م-11.5.2113يٕمٚمٛمقن 

  إن ُمٜمٔمقُمتٜم٤م اًمؽمسمقي٦م هتٛمؾ اًمتدري٥م قمغم اًمتٕم٤مون واًمٕمٛمؾ اجلامقمل وم ، ٟمج د ذم

شُمٕمٜمك هبذا إُمر ٓ قمغم اعمًتقى اًمٜمٔم ري وٓ ُمً تقى  اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أي ُم٤مدة ٟمٔمري٦م

اًمتدري٥م، سمٞمٜمام ٟمجد ذم جمتٛمٕم٤مت أظمرى، أن إـمٗم ٤مل ي دّرسمقن ذم ُمراطم ؾ ُمٌٙم رة قم غم 

اًمٕمٛمؾ ُمٕم٤ًم واحلقار واًمٜم٘م٤مش، وطمؾ اخل،وم٤مت وُمٝم٤مرات اًم٘مٞم٤مدة وقمٛمؾ اًمٗمريؼ، وهذا ُم٤م 

ؾم قي٤ًم ىم ٤مدرًا قم غم اًمتٗم ٤مهؿ  جي٥م أن شمتجف إًمٞمف اجلٝمقد ذم اعمرطمٚم ٦م اًم٘م٤مدُم ٦م ًمٜمٌٜم ل ضم ٞم،ً 

واًمتٕم٤مون- ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن ٟمٜمتٔمر ضمٞمً، يم٤مُمً، إلطمداث اًمتٖمٞمػم اعمٓمٚمقب وم٤مًمٙمٌ ٤مر أيْم ٤ًم 

يٛمٙمـ أن  ْمٕمقا ًمدورات شمٕمٚمٛمٝمؿ ُمٝم٤مرات اًمتقاصؾ واحلقار وطمؾ اخل،وم٤مت وقمٛم ؾ 

 اًمٗمريؼ-
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وًمٙمـ هؾ شمٙمٗمل اًمدورات وطمده٤م؟ سم٤مًمٓمٌع ٓ، هؾ يٛمٙمـ ًمٚمدورات أن شمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس 

ػ مؽمُمقن سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ذم أصمٜم٤مء اخل،ف، ويتٕم٤موٟمقن ًمٚمقصقل إمم طمٚمقل إذا يم ٤مٟمقا يمٞم

يٕمٞمِمقن حت٧م اؾمتٌداد ىم٤مهر ٓ وزن ومٞمف وٓ ىمٞمٛم٦م ًمإلٟم٤ًمن ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن؟ إن ُم٤م ٟمٕم ٤مِن 

ُمٜمف اًمٞمقم ُمـ وٕمػ ذم اًم٘مدرة قمغم طم ؾ اخل،وم ٤مت يٕم قد ذم ضم زء يمٌ ػم ُمٜم ف إمم ذًم ؽ 

داظمٚمٜم ٤م، واًم ذي طمّٓمٛمت ف قم٘م قد ُم ـ اًمت دُمػم اعمٜمٝمج ل اإلٟم٤ًمن باعمحّٓمؿ( اعمقضمقد ذم 

ًمٙمراُمتف وإٟم٤ًمٟمٞمتف وؿمٕمقره سم٘مٞمٛمتف وشم٘مديره ًمذاشمف- وًمٙمـ ُم٤م قم،ىم٦م شم٘م دير اًم ذات سمح ؾ 

اخل،وم٤مت واًم٘مدرة قمغم اًمٕمٛمؾ اجلامقم ل؟ ي٘م قم طم ؾ اخل،وم ٤مت قم غم أٟم ؽ ذم ُم قاـمـ 

قم ـ طم ؾ  اخل،ف شمٜمّم٧م إمم أظمر وحت٤مول أن شمتٗمٝمٛمف وشمتٗمٝمؿ طم٤مضم٤مشمف صمؿ شمٌح٨م ُمٕم ف

ُم٤م، ًمٙمل شم٘مقم سمذًمؽ ٓ سمد أن حتٛمؾ ذم داظمٚمؽ شم٘مديرًا قم٤مًمٞم٤ًم ًمٚمذات يٛمٙمٜمؽ ُمـ أن شمٕم ؼم 

قمـ رأيؽ سمِمج٤مقم٦م وم، شمتٜم٤مزل وشمًتً ٚمؿ ذم ُم قاـمـ اخل ،ف، وشم٘م ديرًا قم٤مًمٞم ٤ًم ًممظم ر 

جيٕمٚمؽ شمٕمؼم قمـ هذا اًمرأي سم٤مطمؽمام وم، هت ٤مضمؿ أظم ر وهتٞمٜم ف، قمٜم دُم٤م جيٛم ع أـم راف 

ؽمام ذم اًمتٕمٌػم قمـ آرائٝمؿ، يٛمٙم ٜمٝمؿ أن يتٗمٝمٛم قا طم٤مضم ٤مت اخل،ف سملم اًمِمج٤مقم٦م وآطم

سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ويٌدقمقا ُمٕم٤ًم صٞمٖم٤ًم وطمٚمقًٓ شمٚمٌل هذه احل٤مضم٤مت- يمٞمػ ي٘م قى قم غم ذًم ؽ 

ُمـ قم٤مش قم٘مقدًا وهق يِمٕمر أٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ يمراُم٦م ويٛمٙم ـ أن يذًّم ف ذم أي حلٔم ٦م أي 

٦م، سم ؾ يٛمٙم ـ أن  تٗم ل ُم ـ قمٜمٍم أُمـ ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر واعمٜمزًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم

اًمقضمقد دون أن يتجرأ أطمد قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف؟ ُم٤م ُمدى ؿمٕمقر اإلٟم٤ًمن سم٘مٞمٛمتف ويمراُمت ف ذم 

سمٚمد  تٗمك ومٞمف قمنمات إًمقف ُمـ اًمٜم٤مس صمّؿ ُيٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن شمًتٛمر طمٞم ٤مهتؿ ويّم ٛمتقا 

 ويم٠من ؿمٞمئ٤ًم و يٙمـ؟

ذم ُم قاـمـ قمٜمدُم٤م يتْم٤مءل ؿمٕمقر اإلٟم٤ًمن سم٘مٞمٛمتف ويتحٓمؿ شم٘م ديره ًمذاشم ف يً تجٞم٥م 

اخل،ف سم٤مخلٜمقع وآؾمتً،م عمـ هق أىم قى ُمٜم ف، وسم ٤مًمتجؼم وآقمت داء قم غم ُم ـ ه ق 
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أوٕمػ ُمٜمف، وهٙمذا شمتقاصؾ ؾمٚمًٚم٦م اًم٘مٝمر، وم٤محل٤ميمؿ ي٘مٝمر اعمدير، واعمدير ي٘مٝمر اعمقفمػ، 

واعمقفمػ ي٘مٝمر زوضمتف، وزوضمتف شم٘مٝمر اسمٜمٝم٤م، وآسمـ ي٘مٝمر أظمتف اًمّم ٖمرى وهٙم ذا- أي ـ 

٤م قمغم طمؾ اخل،وم٤مت وشم٘مدير اًم ذات وأظم ريـ؟ ذم احل زب يتدرب اإلٟم٤ًمن ذم جمتٛمٕمٜم

اًمًٞم٤مد اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف واحلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمٕمٓمٚم٦م؟ أم ذم اعمدرؾم٦م اًمتل شمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م وؾمٛمع 

أؾمت٤مذه هيتػ سمف وسمزُم،ئف يمؾ يقم بي٤م طمٞمقاٟم٤مت(؟ أم ذم اًمنميم٦م باًمٕم٤مئٚمٞم٦م( اًمتل يٕمٛمؾ هب٤م 

ٝمر ذاهت٤م اًمتل يامرؾمٝم٤م احل٤ميمؿ وقم٤مئٚمتف؟ أم ذم واًمتل يامرس ومٞمٝم٤م اعمدير وقم٤مئٚمتف أؿمٙم٤مل اًم٘م

إهة اًمتل يٚمٕم٥م ومٞمٝم٤م إب دور اعمًتٌد؟ أم ذم اعمًجد طمٞم٨م اًمِم ٞمخ حت ٞمط سم ف ه٤مًم ٦م 

 اًم٘مداؾم٦م وٓ جيقز أن خت٤مًمٗمف ذم رأي أو شمٜم٤مىمِمف ذم ومٙمرة؟

إن صمقرة قمٜمقاهن٤م اًمٙمراُم٦م، ويمراُم٦م ُدومع ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م يمؾ هذا اًمدم، ًمـ شمٜمت٩م ووٕم٤ًم ُيِم ٌف 

وع اًم٤ًمسمؼ يت٠مًمف ومٞمف قمغم اعمجتٛمع أطمد، وهذا ؾمٞمٓمٚمؼ ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٤مت ٟمٗمًٞم٦م واضمتامقمٞم ٦م اًمق

ىم٤مئٛم٦م قمغم شم٘مدير اًمذات اًمذي حتدصمٜم٤م قمٜمف، نّٙمـ اًمٜم٤مس ُمـ آؾم تج٤مسم٦م سمِم ٙمؾ ومٕم ٤مل ذم 

ُمقاـمـ اخل،ف سمدًٓ ُمـ اًمٚمجقء إمم آهنزام أُم٤مم اًم٘مقي وآقمتداء قم غم اًمْم ٕمٞمػ، إن 

سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه٤م، وٓ ختٚمّمٝم٤م ُمـ ؾم ٚمٌٞم٤مهت٤م سمٙمًٌ ٦م زر، اًمثقرات ٓ شمٖمػم اعمجتٛمٕم٤مت 

سمؾ شمٓمٚمؼ ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٤مت اًمتٖمٞمػم وخُترج ؾمٚمٌٞم٤مت اعمجتٛمع وشمٕمٗمٜم٤مشمف إمم اًمٜمقر وشمْمٕمٝم٤م حت ٧م 

وه٩م احل٘مٞم٘م٦م واًمتجرسم٦م، وم٠مُم٤م اًمزسمد ومٞمذه٥م ضمٗم٤مء وأُم٤م ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ومٞمٛمٙم٨م ذم إرض 

 م-12.5.2113

  احلري٦م يقم يم ٤من اًمرص ٤مص يٚمٕمٚم ع وم قق ي٤م ؿم٤ٌمب اًمثقرة وؿم٤مسم٤مهت٤م، هتٗمتؿ سمٜمداء

رؤوؾمٙمؿ وُم٤م زًم تؿ هتتٗم قن، ٓ دمزقم قا وٓ شمٞم٠مؾم قا، وم ام شم داقم٧م أُم ؿ إرض ًم قأد 

صمقرشمٙمؿ إٓ ٕهن٤م أدريم٧م قمٛمؼ اًمتٖمٞمػم اًمذي ؾمتحدصمف ذم سم،ديمؿ واًمٕم ٤مو، ه ل صم قرشمٙمؿ 
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وأٟمتؿ أقمٚمؿ هب٤م ُمـ يمؾ ُمـ شمًٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، شمٕمٚمٛمقن أهن٤م صمقرة و شم٘مؿ ُم ـ أضم ؾ رهمٞم ػ، وو 

ىمٝمرًا سم٘مٝمر، وإٟمام ىم٤مُم٧م ُم ـ أضم ؾ اإلٟمً ٤من، ُم ـ أضم ؾ  شم٘مؿ ًمتًتٌدل ؾم،طم٤ًم سمً،ح أو

اؾمتٕم٤مدة وـمٜمٙمؿ ممـ طمقًمقه إمم ُمزرقم٦م عمّم٤محلٝمؿ، يري د أقم داؤيمؿ أن يٛم قت احلٚم ؿ ذم 

تٜمٙمن  تنمد واحل٤مضم ٦م واًمٕم قز، ًم  داظمٚمٙمؿ وأن شم٘مقم ُم٘م٤مُمف صقر اعمقت واًم دُم٤مر واًم 

٤م سم٤مًمٜم٤مر واحلدي د، ي ٤م ؿم ٤ٌمب اًمث قرة  ٙمنوهٟمٗمقؾمٙمؿ هبذه اًمّمقر سمٕمد أن قمجزوا أن ي

وؿم٤مسم٤مهت٤م، ىمد اظمؽمشمؿ احلٞم٤مة سمآُٓمٝم٤م وآُم٤مهل٤م ودُمققمٝم٤م واسمت٤ًمُم٤مهت٤م وطمٚمقه٤م وُمّره ٤م، قم غم 

اعمقت اًمٌٚمٞمد ذم أيمٜم٤مف اًمٓمٖم٤مة، ومجددوا قمزيٛمتٙمؿ، وأضمّجقا مهٛمٙمؿ، وأمجٕم قا أُم ريمؿ، 

قمتٙمؿ ومْم ح٧م وٓ شمدقمقا اًمٙم٤ٌمر يٜمجحقن ذم ٟم٘م ؾ أُمراو ٝمؿ إًم ٞمٙمؿ، وم قاهلل إن ؿم ج٤م

ضمٌٜمٝمؿ، وقمزة ٟمٗمقؾمٙمؿ ومْمح٧م ذهلؿ، وـمٛمقطمٙمؿ ومْمح رو٤مهؿ سم٤مًم دون، ي ٤م ؿم ٤ٌمب 

اًمثقرة وؿم٤مسم٤مهت٤م، سمٗمْمٚمٙمؿ سمدأٟم٤م ـمريؼ إًمػ ُمٞمؾ إمم احلٞم٤مة احلرة اًمٙمريٛم٦م وم٠مٟمتؿ أول ُمـ 

ظمٓم٤م بظمٓمقة اهلقل( وأول ُمـ ووع ىمدُم٤ًم ذم هذه اًمٓمري ؼ، ي قم يم ٤من اًمث قرة ص دورًا 

ٗمز،  احلري٦م ٓ ي٘مػ ذم وضمٝمف رء، وم٤مُمْمقا وم دشمٙمؿ ٟم  قم٤مري٦م وطمٜم٤مضمر همْم٦م وشمقىم٤ًم إمم

 م-15.5.2113وٓ شم٘مٜمٕمقا سمام دون اًمٜمجقم 

  الؼائد )ادعجزة(: 

إن اًمتجدد هق ؾمٜم٦م احلٞم٤مة، وًم٘مد ظمٚمؼ اهلل اًمٜم٤مس خمتٚمٗم لم ُمتٜم ققملم حلٙمٛم ٦م قمٔمٞمٛم ٦م 

وهل رومد احلٞم٤مة قمغم ٟمحق دائؿ سمِمخّمٞم٤مت ضمديدة وأومٙم٤مر ضمدي دة ودُم ٤مء ضمدي دة وإن 

 .إُم٦م يمٚمٝم٤م ذم رضمؾ واطمد هق ظمٜمؼ هلذه إُم٦م وشمدُمػم ًمٓم٤مىم٤مهت٤ماظمتّم٤مر 

اًم٘م٤مئد اًمٕمٔمٞمؿ هق ذًمؽ اًمِمخص اًمذي يٕمٛمؾ ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م إومم ًمتًٚمٛمف اًم٘مٞم٤مدة قمغم 

ج اًم٘م٤مدة وًمٞمس ٟمٔم٤مُم٤ًم ي٘متؾ اًم٘م٤مدة  !سمٜم٤مء ٟمٔم٤مم  رِّ
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نم ؾم ٜمقات إمم ىم٤مئ د  اًم٘م٤مئد اًمٕمٔمٞمؿ ٓ يْمػمه أن  كم ُمٙم٤مٟمف سمٕمد مخس ؾمٜمقات أو قم

ػمه ٕٟمف يٕمٚمؿ أن اًمت٤مريخ ٓ يٜمتٝم ل قمٜم ده وأن إُم ٦م اًمت ل أٟمجٌت ف يٛمٙم ـ أن شمٜمج ٥م هم

اًمٕمنمات ُمـ أُمث٤مًمف- اًم٘م٤مئد اًمٕمٔمٞمؿ هق إٟم٤ًمن ُمتقاوع يٕمتؼم ٟمٗمًف طمٚم٘م ٦م ذم ؾمٚمً ٚم٦م أو 

ًمٌٜم٦م ذم ضمدار وٓ يٕمتؼم ٟمٗمًف اًمًٚم٦ًم يمٚمٝم٤م أو اجلدار يمٚمف! ًم٘مد يم٤من اًمرؾمقل حمٛم د ص غم 

ُمٗمٝمقم اًم٘مٞم٤مدة هذا قمٜم دُم٤م ؿم ٌف ٟمٗمً ف ٟمً ٦ٌم إمم إٟمٌٞم ٤مء  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أول ُمـ أرؾمك

اًمذيـ ؾمٌ٘مقه سم٠مهنؿ يمٛمـ سمٜمك ضمدارًا صمؿ ضم٤مء هق وووع اًمٚمٌٜم٦م اًمت ل أيمٛمٚم ٧م اجل دار وو 

يمام يٗمٕمؾ اًمٞمقم ىم٤مدة يٜمًٌقن  ,ُمع أٟمف رؾمقل اهلل وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ,ي٘مؾ أٟمف سمٜمك اجلدار يمٚمف 

ُم٦م ىمد سمدأ هبؿ ويم٠من إُم٦م ُمـ دوهن ؿ يم٤مٟم ٧م أجم٤مد إُم٦م يمٚمٝم٤م إمم أٟمٗمًٝمؿ ويم٠من شم٤مريخ إ

 .ؾمتّمٌح ه٤ٌمء ُمٜمثقراً 

إن يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ه١مٓء قمـ إيامهنؿ سمِمٕمقهبؿ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ٕن أومٕم ٤مهلؿ خت ٤مًمػ أىم قاهلؿ 

ومٛمـ يٜمّم٥م ٟمٗمًف ىم٤مئدًا إمم إسمد إٟمام ي٘مقل ًمِمٕمٌف بسمٚمً ٤من طم٤مًم ف وه ق أسمٚم غ ُم ـ ًمً ٤من 

همػمي وأقمجز ُمـ أن خترج ىم٤مئدًا همػمي،  اعم٘م٤مل(: أهي٤م اًمِمٕم٥م أٟم٧م أقم٘مؿ ُمـ أن شمٚمد ىم٤مئداً 

 !وذم ذًمؽ ىمٛم٦م آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمِمٕم٥م وىمٛم٦م آطمت٘م٤مر ًمف

إن أي ومٙمر ديٜمل أو همػم ديٜمل ي٤ًمهؿ ذم إقمداد اًمٜم٤مس ًم٘مٌقل هذه اًم٘مٞم ٤مدات اًمٗم٤مرهم ٦م 

اًمتل ختتٍم إُم٦م يمٚمٝم٤م ذم أؿمخ٤مصٝم٤م، هق ومٙمر يٛمّٙمـ هلذه اًم٘مٞم ٤مدات ويٕمٓمٞمٝم ٤م اًمٗمرص ٦م 

 .ويمراُمتٝم٤م قمنمات اًمًٜملم صمؿ شُمًٚمٛمٝم٤م إمم اهل،ك واًمدُم٤مرًمتٕمرسمد ومقق ذف إُم٦م 

ٓ يٛمٙمـ أن مدث أي هنقض طمْم٤مري ذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ُم٤م دام هٜم٤مك ىمٌقل ًمدى اًمٙمثػميـ 

سمٗمٙمرة باًم٘م٤مئد اعمخٚمص( وباًمزقمٞمؿ إوطمد(، هذا ُم رض ومٙم ري قم غم ُمٗمٙم ري إُم ٦م 

ف- ًم٘م د آن إوان وُمث٘مٗمٞمٝم٤م وقمٚمامئٝم٤م وىم٤مدهت٤م احل٘مٞم٘مٞملم أن يتٙم٤مشمٗمقا ًمتخٚم ٞمص إُم ٦م ُمٜم 
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ٌِّد اًمٓمريؼ أُم٤مم ؿمٕمٌف ًمٞمح٘مؼ أطم،ُم ف  ًمٌٜم٤مء صم٘م٤موم٦م ضمديدة دمٕمؾ اًمٜم٤مس ي٘مٌٚمقن يمؾ ىم٤مئد يٕم

نم  ذم احلري٦م واًمٙمراُم٦م وآزده٤مر صمؿ يًٚمؿ زُم٤مم إُمقر ًمٖمػمه سمٕمد مخس ؾم ٜمقات أو قم 

ؾمٜمقات يمام مدث ذم ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤مو ويرومْمقن ذًمؽ باًم٘م٤مئد( اًمذي يٜمّم٥م ٟمٗمًف وصمٜم٤ًم 

هُمدي٤ًم شمتحٓمؿ قمٜمد ىمدُمٞمف يم ؾ إطم ،م، سم ؾ شم تحٓمؿ ؿم ٕمقب ودول سم٠مهه ٤م!  أسمدي٤مً 
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  ٌَٞمِّٜم٤َمِت ﴿إن حت٘مٞمؼ اًمٕمدل أو اًم٘مًط ذم إرض ُمٓمٚم٥م إهلل ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْم

ط ًْ واًمريمقن إمم  [25 :ؾمقرة احلديد] ﴾َوَأٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َواعمِْٞمَزاَن ًمَِٞمُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤مًمِ٘م

َٓ ﴿اًمٔمٚمؿ واًمٔم٤معملم هق ذٟم ٥م يٕم٤مىم ٥م قمٚمٞم ف اهلل  ًَّ ُٙمُؿ  َو ـَ فَمَٚمُٛم قْا وَمَتَٛم شَمْريَمٜمُ قْا إمَِم اًمَّ ِذي

٤م ه ذا ٓ  وسمام أن حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م وُم٘م٤مرقم ٦م اًمٔمٚم ؿ ذم قمٍمٟم  [113: ؾمقرة هقد] ﴾اًمٜم٤َّمرُ 

وإٟم ام سم ؼماُم٩م  يتح٘مؼ سم٘مّمٞمدة شمتغم سملم يدي باحل٤ميمؿ( وٓ سمخٓم٦ٌم شمٚم٘م ك ُم ـ قم غم اعمٜم ؼم

قمٛمٚمٞم٦م شمتٌٜم٤مه٤م أطمزاب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م نٚمؽ رؤى واوح٦م واؾمؽماشمٞمجٞم٤مت حمددة، وم٢من اعمِم ٤مريم٦م 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمّمٌح و اضم٤ًٌم ذقمٞم٤ًم وصامم أُم٤من مٛمل اعمجتٛمع ُمـ اعمًتٌديـ واعمٗمًديـ- إن 

شمٓمقر جمتٛمٕمٜم٤م ومٙمري٤ًم وأظم،ىمٞم٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم رهـ سمتٓمقر وقمٞمف اًمً ٞم٤مد- قمٜم دُم٤م 

ًمٜم٤مس أمهٞم٦م احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وقمٜمدُم٤م يدريمقن اًمدُم٤مر اًمذي يٜمزل سم٤مًمِم ٕمقب قمٜم دُم٤م يٕمل ا

شمتخغم قمـ طم٘مٝم٤م ذم اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمً ٚمؿ رىم٤مهب ٤م حل زب واطم د أو زقم ٞمؿ واطم د، 

ٍمي  قمٜمده٤م ًمـ ُيٜمٔمر إمم اًمًٞم٤مؾم٦م قمغم أهن٤م ٟمج٤مؾم٦م سمؾ ؾمُٞمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قم غم أهن ٤م ؿم ٙمؾ قم 

وف واًمٜمٝم ل واعمٜمٙم ر ٓ يٓمٝم ر اعمجتٛم ع إٓ ُمتٓمقر ُمـ أؿم ٙم٤مل اجلٝم ٤مد وإُم ر سم ٤معمٕمر

 م-17.5.2113سمٛمامرؾمتف- 
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  وأصٌح ذم أرض اًمِم٤مم ُمـ دم اًمِمٝمداء ُم٤م يٙمٗمل ًمتٓمٝمػم اًمٙمقن سم ٠مهه، ومٚم تٙمـ

طمٞم٤مشمٜم٤م ُمـ سمٕمدهؿ شمٓمٝمػم دائؿ ًمٚمٜمٗمس ُمـ أهقائٝم٤م وًمٚمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٤مٓشم ف، طمت ك ٟمً تحؼ 

 م-٠21.5.2113مـمٝمر اًمدُم٤مء وأزيمك اًمدُم٤مء اًمٕمٞمش ومقىمٝم٤م واعمٌم قمغم شمراهب٤م اعمْمٛمخ سم

  اًمت٤مريخ ٓ يٕمٞمد ٟمٗمًف! وم٤مًمت٤مريخ طمريم٦م دائٛم ٦م ًمألُم ؿ واعمجتٛمٕم ٤مت شمٗم رز دائ اًم

فمرووم٤ًم ضمديدة وحتدي٤مت ضمديدة حتت٤مج إمم اؾمتج٤مسم٤مت ضمديدة- ُمـ إومٙم٤مر اعمٕمٞم٘م ٦م اًمت ل 

ه ل  حتد ُمـ ىمدرة اإلٟم٤ًمن قمغم رؤي٦م اًمت٤مريخ واًمقاىمع وآؾم تٗم٤مدة ُم ـ دروس اًمت ٤مريخ

اًم٘مقل سم٠من اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف، قمٜمدُم٤م ٟمْمع هذه اًمٕمدؾم٦م قمغم أقمٞمٜمٜم٤م وٟمٜمٔمر هب٤م إمم اًمت٤مريخ 

واًمقاىمع ٓ ٟمٕمقد ٟمرى إٓ إُمقر اعمتِم٤مهب٦م سمٞمٜمٝمام وشمٕمٛمك سمّمػمشمٜم٤م قمـ رؤي٦م اًمٗم روق اًمت ل 

إن و ٟمره٤م ومًتٙمقن ىمدرشمٜم٤م قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ دروس اًمت٤مريخ حمدودة سمؾ ىمد شم١ميت ٟمتٞمج ٦م 

ٜمدُم٤م ٟمتقهؿ أن اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف! يمٛمث ٤مل سمً ٞمط وىمري ٥م، قمٜم دُم٤م اٟم دًمٕم٧م ُمٕم٤ميم٦ًم قم

اًمثقرة اًمًقري٦م هٜم٤مك ُمـ أوهؿ اًمٜمٔم٤مم أن هذه إطمداث شمِم ٌف أطم داث اًمثامٟمٞمٜم ٤مت وأن 

اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف وُم ٤م قمٚمٞم ف إٓ أن يتٕم٤مُم ؾ ُم ع إطم داث سم ٜمٗمس ـمري٘م ٦م اًمثامٟمٞمٜم ٤مت 

ٗمً ف أهي ٤م اإلظم قة، واًم٘م رآن أرؿم دٟم٤م إمم وؾمٞمّمؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م ذاهت٤م! اًمت ٤مريخ ٓ يٕمٞم د ٟم

ُْوزِم ﴿آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٤مريخ وو ي٘مؾ أن اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف  ِّٕ ٌة  ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِم ؼْمَ

٤ٌَمِب  ، هل ىمّمص خمتٚمٗم ٦م حتٛم ؾ قم ؼمة واطم دة ًمٙمٜمٝم ٤م ٓ شمٙم رر [111 :يقؾمػ] ﴾إًَْم

قم سمٛمرطمٚم٦م ص،ح اًمديـ أو همزو ٟمٗمًٝم٤م- هٜم٤مك ُمـ ي٘م٤مرن ُم٤م مدث ذم سم،دٟم٤م وُمٜمٓم٘متٜم٤م اًمٞم

اًمتت٤مر أو احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م أو ؾم٘مقط إٟمدًمس، ٟمٕمؿ هٜم٤مك أُمقر ُمتِم٤مهب٦م، وهٜم ٤مك أيْم ٤ًم 

اًمٙمثػم ُمـ اًمًٞم٤مىم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، 

ت وٓ جيقز أن ٟمٕمٛمؾ ٟمًخ ُمـ شم٤مريخ ُمٕم لم وٟمٚمّم ٘مف قم غم واىمٕمٜم ٤م وٟمخ رج سم٤مؾم تٜمت٤مضم٤م
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ظم٤مـمئ٦م- ُم٘مقًم٦م سم٠من اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف ُمرم٦م ًمٚمٕم٘مؾ ٕهن٤م شمٕمٗمٞم ف ُم ـ اًمٌح ٨م واًمتٜم٘مٞم ٥م 

ورؤي٦م اًمٗمروىم ٤مت واعمتِم ٤مهب٤مت سم لم اًمت ٤مريخ واًمقاىم ع واؾم تٙمٜم٤مه اًمتح دي٤مت اجلدي دة 

وومٝمٛمٝم٤م وإسمداع آؾمتج٤مسم٤مت اجلديدة اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م- اًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف، إذًا ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إٓ أن 

اًم٘مديٛم٦م ٟمٗمً ٝم٤م عمقاضمٝم ٦م حت دي٤مت احل ٤مض ويمٗم ك اهلل اعم ١مُمٜملم  ٟمًتٜمًخ آؾمتج٤مسم٤مت

اًم٘مت٤مل- اًمت٤مريخ ًمٞمس طمريم٦م دائري٦م نر ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م ذاهت٤م هق سمؾ طمريم ٦م ًمقًمٌٞم ٦م شمٗم رز دائ اًم 

فمرووم٤ًم ضمديدة وحتدي٤مت ضمديدة حتت٤مج إمم اؾمتج٤مسم٤مت ضمدي دة- اًمت ٤مريخ ٓ يٕمٞم د ٟمٗمً ف، 

هت ؿ وقم زُمٝمؿ وإىم داُمٝمؿ وإسم داقمٝمؿ اًمرضم٤مل هؿ اًمذيـ يّمٜمٕمقن اًمت٤مريخ سمققمٞمٝمؿ وإراد

وصم٘متٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ واىمتح٤مُمٝمؿ ًمٚمٛمجٝمقل، واًمذيـ يٕمٞمدون ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ويٕمٞمدون أٟمٗمً ٝمؿ 

وٓ ي٘مدُمقن ضمديدًا ويٗم٘مدون اجلرأة قمغم صٜم٤مقم٦م اًمت ٤مريخ، شمتج ٤موزهؿ قمجٚم ٦م اًمت ٤مريخ 
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  ،اًمًٗمٞمٜم٦م اًمتل شمزن قمنمات إـمٜم ٤من، شمً تٓمٞمع دوم ٦م ص ٖمػمة أن شمٖم ػم وضمٝمتٝم ٤م

ؽ إومٙم٤مر واعم٤ٌمدرات واعم٤ًممه٤مت واجلٝمقد، ُمٝمام يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م يٛمٙم ـ أن حت دث ويمذًم

شمٖمٞمػمًا قمٔمٞماًم- اخلٜمدق اًمذي محك اعمًٚمٛملم ُمـ اإلسم ٤مدة ذم اعمديٜم ٦م يم ٤من جم رد ومٙم رة ُم ـ 

ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمً،م، اًمٓمٗمؾ اًمذي يّتٛمف اًمٜمٔم٤مم واًمذي شمدقمٛمف ُم٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم ىمد يٙمقن ًم ف 

د يٙمقن ُمـ اًمرضم٤مل اًمذيـ يّمٜمٕمقن اًمت٤مريخ، يمٚمٛم ٦م ص ٤مدىم٦م ذم ؿم٠من يمٌػم ذم اعمًت٘مٌؾ وىم

أذن ؿمخص ُم١مصمر ىمد شمدومٕمف إمم ىمرار جيٚم٥م ظمػمًا قمٔمٞماًم أو يدومع ضرًا ه ٤مئً،- ٓ حت٘م رن 

ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤ًم ُمٝمام يم٤من صٖمػمًا، ويمام ٟم٘مقل سم٤مًمٕم٤مُمٞم ٦م بسمحّم ٦م سمتً ٜمد ضم ّرة(، حتت ٤مج 

ذم أوىم٤مت إزُم ٤مت اًمت ل شمِم تد ومٞمٝم ٤م  إُمؿ إمم هذا اعمٗمٝمقم ذم إوىم٤مت اًمٕم٤مدي٦م ومٙمٞمػ

 م-1.6.2113احل٤مضم٦م إمم آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمؾ اجلٝمقد ويمؾ اًمٓم٤مىم٤مت؟ 
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  و يٙمـ وـمٜم٤ًم وٓ ؿمٌف وـمـ، سمؾ طمٗمٚم٦م ٟمٗم ٤مٍق وشمٙم ٤مذب ص ٤مظم٦ٌم، اٟمٖمٛمً ٜم٤م ومٞمٝم ٤م

راولم ُمنوريـ، وأديٜم٤م أدوارٟم٤م سم٢مشم٘م٤مٍن دم٤موزٟم٤مه إمم طمّد اإلسمداع أطمٞم٤مٟم ٤ًم، ٓ قمج ٥م أن 

َ ﴿ٞمٌدأ يمؾ رء ُمـ ضمديد، يٜمٝم٤مر يمؾ رء، ًم ـَ اختَّ ِذي ء يَمَٛمَثِؾ آَأْوًمِٞمَ  اهللُِذوا ُِمـ ُدوِن َُمَثُؾ اًمَّ

ٌُ  قِت ًَم  ْق يَم  ٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛم  قنَ  ٌَْٞم  ٧ُم اًْمَٕمٜمَٙم ٌُُٞم  قِت ًَم ـَ اًْم َ  َذْت سَمْٞمًت  ٤م َوإِنَّ َأْوَه   ٌُ  قِت اختَّ ﴾ اًْمَٕمٜمَٙم

 م-1.6.2113- [41 :اًمٕمٜمٙمٌقت]]

 ك ظمريٓم ٦م اًمٓمري ؼ شمٙم قن ُمٜمتٌٝم ٤ًم وطم ذرًا قمٜمدُم٤م نٌم ذم ـمريؼ ٕول ُمرة وسمٞمد

وُمٓمٛمئٜم٤ًم ـم٤معم٤م ُمٕم٤مو اًمٓمريؼ شمٓم٤مسمؼ اخلريٓم٦م اًمتل سملم يديؽ، وؾمتّم٤مب سم ٤محلػمة واًم٘مٚم ؼ 

واًمتٞمف واًمِمٕمقر سم٤مًمٕمجز واإلطم٤ٌمط قمٜمدُم٤م ختتٚمػ ُمٕم٤مو اًمٓمريؼ قمـ اخلريٓم٦م- ٟمح ـ أهي ٤م 

ً ٙمقن ٛمٌم ذم ـمريؼ ضمدي دة ٟمٜمت٘م ؾ ومٞمٝم ٤م ُم ـ طمٞم ٤مة اًمٕمٌقدي ٦م واًمدقم ٦م واًم اإلظمقة ٟم

وآؾمتً،م عم٤م يريده ًمٜم٤م أظمرون ذم فمؾ آؾمتٌداد وذم فمؾ اًمِمٕمقر سم ٤مًمٕمجز واٟمٕم دام 

اًم٘مٞمٛم٦م واحلٞمٚم٦م، إمم طمٞم٤مة ٟم١مُمـ ومٞمٝم٤م أٟمٜم٤م ٟمًتحؼ احلري٦م واًمٕمٞمش اًمٙمريؿ، ٟم١مُمـ ومٞمٝم ٤م أٟمٜم ٤م 

أن ٟمٙمقن أؾمٞم٤مدًا وأن ٟمّمٜمع ُمًت٘مٌٚمٜم٤م سم٠ميديٜم٤م، طمٞم٤مة ىمررٟم ٤م ومٞمٝم ٤م أن ٟم دومع اًم ثٛمـ  ٟمًتٓمٞمع

ٌنم قمٌٞم دًا هلل وطم ده ٓ ًمٗم رد أو أهة أو  اًم،زُم٦م ًمٜمٕمٞمش يمٖمػمٟم ٤م ُم ـ اًم واًمتْمحٞم٤مت 

طمزب، ومدقمقٟم٤م ٟمتٌلم ظمريٓم٦م هذه اًمٓمريؼ يمل ٓ ٟمّم٤مب سم٤محلػمة واًم٘مٚمؼ واإلطم٤ٌمط- ُم ـ 

ُمٕم٤مو هذه اًمٓمريؼ اجلديدة أن ىمقى يمثػمة داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م ؾمتٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اعميض ومٞم ف ٟمح ق 

٤مضمع اًمٓمٖم٤مة، وُمٜمٓم٘متٜم٤م واًمٕم٤مو ُم٤م زال ُمٚمٞمئ ٤ًم آٟمٕمت٤مق اًمت٤مم ٕن اًمِمٕمقب احلرة شم٘مض ُمْم

هب١مٓء اًمٓمٖم٤مة- ُمـ ُمٕم٤مو هذه اًمٓمريؼ أٟمٜم٤م ؾمٜمّمٓمدم سمآوم٤مت ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمـ أٟم٤مٟمٞم٦م ووٕمػ ذم 

اًم٘مدرة قمغم آًمت٘م٤مء واحلقار واًمٕمٛمؾ اجلامقمل، وؾمٜمّم ٓمدم سمٕم،شمٜم ٤م اًمٗمٙمري ٦م واًمث٘م٤مومٞم ٦م 

ـِ  اًمٓمٖم٤مة ُم ـ أقمٜم٤مىمٜم ٤م ـم قال اًمتل شمقارصمٜم٤مه٤م ضمٞمً، سمٕمد ضمٞمؾ واًمتل هل أصؾ سم،ئٜم٤م ونّٙم
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اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م- ُم ـ ُمٕم ٤مو اًمٓمري ؼ أن أقم داءٟم٤م ًم ـ ي ٠مًمقن ضمٝم دًا ذم شمٞمئٞمً ٜم٤م وحتٓم ٞمؿ 

ُمٕمٜمقي٤مشمٜم٤م- ُمـ ُمٕم٤مو اًمٓمريؼ أٟمٜم٤م إذا أطمًٜم٤ّم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمٝمٜم٤م ٟمً تٓمٞمع 

ه حتقيٚمٝم٤م سم٢مذن اهلل إمم ومرص قمٔمٞمٛم٦م إلص،ح قمٞمقسمٜم٤م وإـم،ق ُم٤م يمٛمـ ُم ـ ـم٤مىم٤مشمٜم ٤م- ه ذ

هل ظمريٓم٦م اًمٓمريؼ اًمتل ؿم٤مء اهلل أن ٟمًػم ومٞمٝم٤م ومٚمامذا ٟمتٗم٤مضم٠م وٟمٞم٠مس وٟمحٌط يمٚمام ايمتِمٗمٜم٤م 

قمٔمؿ اًمٙمٞمد اًمذي مٞمط سمٜم٤م أو قمٛم ؼ أوم ٤مت اًمذاشمٞم ٦م اًمت ل ٟمٕم ٤مِن ُمٜمٝم ٤م واًمت ل ُم ٤م يمٜم ٤م 

ًمٜمٙمتِمٗمٝم٤م ًمق سم٘مٞمٜم٤م ذم أُم٤ميمٜمٜم٤م ٟمٜمتٔمر اًمٓم٤مهمٞم٦م إب ًمٞمًٚمٛمٜم٤م إمم اًمٓم٤مهمٞم٦م آسم ـ ضم ٞمً، سمٕم د 

غم اًمٜمٔم٤مم وم٘مط ؾمٞمتٕم٥م ويٞم٠مس و رج ُمـ اعمٕمريم٦م هيٕم٤ًم، أُم٤م ُمـ صم٤مر قمغم ضمٞمؾ! ُمـ صم٤مر قم

اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ واًمْمٕمػ سمٙمؾ أؿمٙم٤مًمف ذم ٟمٗمًف وذم ٟمٗمقس أظم ريـ ومٚم ـ يٗم٤مضمئ ف رء 

 م-7.6.2113  وًمـ ي٘مٜمٓمف رء سمؾ ؾمتزيده اًمتحدي٤مت قمزيٛم٦م وأُمً، وإساراً 

  :ـِ اؾْم َت٠ْمضَمْرَت اًْمَ٘م ِقيُّ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم َُِم لمُ  إِنَّ ظَمػْمَ َُم ْٕ يٜم در  [26﴾ ]اًم٘مّم ص: ا

٤م هذا اًم ذي شمٕم ددت ومٞم ف  اضمتامع إُم٤مٟم٦م واًم٘مقة ذم ؿمخص واطمد وظمّمقص٤ًم ذم قمٍمٟم

باًمٚمٝمؿ أؿمٙمق إًمٞمؽ ضمٚمد اًمٗم٤مضمر وقمجز  :أؿمٙم٤مل اًم٘مقة وشمِمٕم٧ٌم، وىمدياًم ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر

اًمث٘م٦م(، ٓ رء يٕمّقض ٟم٘مص إُم٤مٟم٦م، ويمذًمؽ سمٕمض اًم٘مقة ٓ سم د ُمٜم ف برضم٤مطم ٦م اًم رأي 

اًمِمخّمٞم٦م(، أُم٤م أؿمٙم٤مل اًم٘مقة إظمرى باخلؼمات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمً ٙمري٦م واًمٗمٜمٞم ٦م(  وىمقة

اًمتل نٙمـ اًم٘م٤مئد ُمـ آوٓم،ع سمٛمٝمٛمتف قمغم أومْمؾ وضمف ومٞمٛمٙمـ اًمتٕمقيض قمٜمٝم٤م سمٗمري ؼ 

 م-9.6.2113ُمتٙم٤مُمؾ ُمتٗم٤مهؿ مٞمط سم٤مًم٘م٤مئد ويزوده سم٤مًمرأي واعمِمقرة 

 ()٤موب ُمٕمٝم ٤م اًمٕم٘م ؾ قم٤ٌمرة قمٗمقي٦م أـمٚم٘مٝم ٤م أطم د اًمً قريلم ومتج  :واهلل لـؽقف

اجلٛمٕمل وطمّقهل٤م إمم ؿمٕم٤مر يتداوًم ف اًمً قريقن وم ٞمام سمٞم ٜمٝمؿ- ص حٞمح أن اًمٕمٌ ٤مرة حتٛم ؾ 

ُمْمٛمقٟم٤ًم ؾمٚمٌٞم٤ًم واًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م اًمًخري٦م، ًمٙمٜمٝم٤م شم دّل قم غم ىم درة اًمً قريلم اهل٤مئٚم ٦م قم غم 
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اًمتٙمّٞمػ ُمع أصٕم٥م اًمٔمروف ُمـ ظم،ل حتقيٚمٝم٤م إمم ُمّمدر ًمٚمًخري٦م وإسمداء آؾم تٕمداد 

ػ( ُمٕمٝم٤م- ًمٞم٧ًم ًمدي دراؾم ٦م قمٚمٛمٞم ٦م وًمٙمٜم ل أؿم ٕمر أن اًمً قريلم ًمٚمتٙمٞمٞمػ بأو اًمتٙمٞم

يتٗمقىمقن قمغم همػمهؿ ذم اًم٘مدرة قمغم اًمتٙمٞمػ، وؾمٛمٕم٧م ُمـ يّمٗمٝمؿ هبذا اًمقص ػ أيمث ر 

ُمـ ُمرة ُمـ أؿمخ٤مص يٜمتٛم قن إمم ضمٜمً ٞم٤مت خمتٚمٗم ٦م قم٤ميِم قا اًمً قريلم وظم ؼموهؿ ذم 

يتٙمٞمػ اعمرء ُم ع اًمدول اًمتل أىمٛم٧م هب٤م- اًم٘مدرة اهل٤مئٚم٦م قمغم اًمتٙمٞمػ ؾم،ح ذو طمديـ وم٘مد 

إوو٤مع اًمًٞمئ٦م وم، يًٕمك إمم شمٖمٞمػمه٤م ومتزيده ؾمقءًا ويزيده٤م ؾمقءًا، وىمد يٙمقن اًمتٙمٞم ػ 

ٜمٝم٤م- شمٙمٞمٗمٜم٤م سمِمٙمؾ ممت٤مز ذم قمٝم د  ًّ ٜمف وم ًّ ُمع إوو٤مع اجلٞمدة ومٞمّمٌح اعمرء ضمزءًا ُمٜمٝم٤م حت

٤م أن ٟمتٙمٞمػ سم٤مًمٙمٗم٤مءة ذاهت  ,وأشمقىمع  ,آؾمتٌداد وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ ٟمٗم٤مق واؾمتٙم٤مٟم٦م، وأرضمق 

 م-12.6.2113ُمع قمٝمد احلري٦م وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ حتٛمؾ ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م وهنقض سم٤مًمٕمزائؿ! 

  ـ  اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٧ًم سمخػم، وهل ًمٞم٧ًم سمًقء أيْم٤ًم، أؾم تٓمٞمع أن أروي ًم ؽ قمنمي

ىمّم٦م ُمـ هذه اًمثقرة ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٝم٤مُم٦م واعمروءة واًمٜمخقة واًمتْمحٞم٦م ُم٤م جيٕمٚمؽ شم٘م قل إذا 

 يٛمٙمـ أن هيٚم ؽ جمتٛم ع يٜمج ٥م ُمث ؾ ؾمٛمٕمتٝم٤م أن أسمٓم٤مهل٤م ضم٤مءوا ُمـ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م وٓ

ه١مٓء إؿمخ٤مص، وأؾمتٓمٞمع أن أروي قمنميـ ىمّم٦م أظمرى ومٞمٝم ٤م ُم ـ اخلً ٦م واًم دٟم٤مءة 

واًمقو٤مقم٦م وؾمقء إظم،ق ُم٤م جيٕمٚمؽ شم٘م قل يمٞم ػ يٜمج ق جمتٛم ع يٜمج ٥م ُمث ؾ ه ١مٓء 

إؿمخ٤مص، اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمٕمدد اًم٘مّمص، اًم٘مْمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمؽ أٟم ٧م، ه ؾ اظم ؽمت أن 

؟ –ُمٝمام يم ٤من سمً ٞمٓم٤ًم  –حريم٤ًم ي٘مّدم اخلػم ًممظمريـ ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف شمٙمقن إٟم٤ًمٟم٤ًم إجي٤مسمٞم٤ًم ُمت

قمٜمده٤م ؾمت٘مقم سمام هق واضم٥م قمٚمٞمؽ ومٞمٜمًٌط أُم٤مُمؽ اعمٛمٙمـ وسمٕمد ومؽمة دمد ٟمٗمًؽ شمٗمٕم ؾ 

ُم٤م يمٜم٧م شمٔمٜمف ُمًتحٞمً،! أم أردت أن شمٙمقن إٟم٤ًمٟم٤ًم ؾمٚمٌٞم٤ًم ىم٤مقمدًا ُمٝمٛمت ف شمّم ٞمد إظمٓم ٤مء 

ـ شمٚمت٘مٓم ٤م إٓ اًمً قاد وم ٞمام طمقًم ؽ واحلدي٨م قمـ اًمًٚمٌٞم٤مت، قمٜمده٤م شم٠ميم د أن قمٞمٜمٞم ؽ ًم 
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ٓ شم٘مقًم قا هٚم ؽ »وومٞمٛمـ طمقًمؽ وؾمتٕمٞمش ذم فمٚمٛم٦م داُم٦ًم، ص دق رؾم قًمٜم٤م اًمٙم ريؿ: 

 م-13.6.2113 شاًمٜم٤مس

  اًمٌٕمض يٕمتؼم أٟمف ٓ مؼ ٕطمد أن يتٙمٚمؿ ذم اًمِم٠من اًمٕم٤مم واًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٌػمة إٓ إذا

٤مد وُم٤م إمم ذًم ؽ- أىم رأ يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم حمٜمّٙم٤ًم أو خمتّم٤ًم ذم قمٚمقم اًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع وآىمتّم

تنع  ًمٙمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمّمٖم٤مر ذم اًمًـ ٟمًٌٞم٤ًم آراء وحتٚمٞم،ت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٓ ختٚم ق ُم ـ اًم 

وقمدم اإلعم٤مم سمٙمؾ ضمقاٟم٥م اعمقوقع أطمٞم٤مٟم٤ًم، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ ختٚم ق أيْم ٤ًم ُم ـ حم ٤ميمامت ؾم ٚمٞمٛم٦م 

ورسمط صحٞمح ًمألؾم٤ٌمب سم٤مًمٜمت٤مئ٩م وحم٤موٓت ضم٤مدة ًم،ضمتٝم ٤مد واًمتٗمٙم ػم وإسم داء اًم رأي، 

ٓشمّم٤مل احلديث٦م يم٤مًمٗمٞمس سمقك ؿمجٕم٧م اًمِم٤ٌمب قمغم اإلدٓء سمآرائٝمؿ- دقمقٟم ٤م ٓ وؾم٤مئؾ ا

ٟمٙمّؿ أومقاه ه١مٓء اًمِم٤ٌمب، وٟمٜم٤مىمِمٝمؿ سم٤محلج٦م واعمٜمٓمؼ، وٟمِمجٕمٝمؿ قمغم اًمٙم،م واًمتٗمٙم ػم 

واًمٜمٛمق- ًمـ يْمػمٟم٤م رأي ىم٤مس ؾمٌٌف اًمتنع وٟم٘مص اعمٕمٚمقُم٤مت، وإٟم ام يْم ػمٟم٤م اًمتِم ٨ٌم 

وقم دم آؾم تٕمداد ًمٚمؽماضم ع قم ـ اخلٓم ٠م، وٕن  سم٤مًمرأي وادقم٤مء اإلُم٤ًمك سم٤محل٘مٞم٘م٦م يمٚمٝم ٤م

ٟمدرب ه١مٓء اًمِم٤ٌمب وٟمتدرب ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٜم٘م٤مش واحلقار قمغم ُمراضمٕم٦م إومٙم٤مر وآٟمٗمت ٤مح 

قمغم أظمريـ وقمدم اًمتِم٨ٌم سم٤مًمرأي هلق ظمػم ًمٜم٤م وهلؿ ُم ـ أن ٟمْم ٞمؼ هب ؿ ذرقم ٤ًم وٟمٙم ؿ 

أوم  قاهٝمؿ سم  دقمقى ص  ٖمر ؾم  ٜمٝمؿ أو ٟم٘م  ص ُمٕمٚمقُم  ٤مهتؿ وظم  ؼمهتؿ أو قم  دم ختّمّم  ٝمؿ 

 م-15.6.2113

 ﴿ ُـُ َأسْمٜمَ َوىَم٤مًَم٧ِم اًْمَٞمٝم ٌَّ ٤مُؤهُ  اهللِ ءُ آقُد َواًمٜمََّّم٤مَرى َٟمْح -- أطمٞم٤مٟم ٤ًم  [18 :اعم٤مئ دة] ﴾َوَأطِم

ٟمرشمٙم٥م ظمٓمٞمئ٦م هذا اًم٘مقل دون أن ٟمِمٕمر ومٜمٕمت٘مد أن اهلل ظمّم ٜم٤م وطم دٟم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمٞم ٦م اًمٗمٝم ؿ 

ُم ٤م واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٕمٚمؿ واًم٘مدرة قمغم اًمتخٚمص ُمـ اعمقروث اًمًٚمٌل ومٙم رًا يم ٤من أو ؾم ٚمقيم٤ًم أ

أظمرون وم، يًتٓمٞمٕمقن- ٟم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤ًم شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م بسمدك ُملم يٗمٝمؿ( عم٤مذا؟ يمام 
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ومٝمٛم٧َم أٟم٧َم همػمك يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ! اإليامن سم٤مٔظمريـ هق اعمدظمؾ إمم اًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ طمت ك 

ي١مُمٜمقا هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ويروا ومٞمٝم٤م ُم٤م أودقمٝمؿ اهلل ُمـ ـم٤مىم٤مت ه٤مئٚم٦م ىمتٚمٝم٤م آقمت٘م٤مد سم ٠مهنؿ ٓ 

وٓ يٗمٝمٛمقن وٓ يٛمٙمـ أن يتٖمػموا! ىمد يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم ىمدرهتؿ قمغم اًمتٖم ػم يًتٓمٞمٕمقن 

واًمتٕمٚمؿ سم٥ًٌم اظمت،ف ـم٤ٌمئٕمٝمؿ وسمٞمئ٤مهتؿ، وًمٙمـ اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمقضمقدة، وهؾ أوص ٚمٜم٤م إمم 

ُم٤م ٟمحـ ومٞمف إٓ طمّٙم٤مم اقمت٘مدوا أٟمٜم٤م ٓ يٛمٙم ـ إٓ أن ٟمٙم قن قمٌٞم دًا هل ؿ وأن اهلل ظمّم ٝمؿ 

 م-15.6.2113وطمدهؿ سم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ دون اًمٌنم! 

  !أطمٞم٤مٟم٤ًم ُم٤م أؾمٝمؾ اًمٔمٚمؿ قمغم اًم ٜمٗمس وأُمتٕم ف، وُم ٤م أص ٕم٥م اإلٟمّم ٤مف وأُمٜمٕم ف

َٓ ﴿مدث هذا طمتك ُمع اًمٜمٗمقس اعم١مُمٜم٦م اًمّم٤محل٦م وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ِرَُمٜمَّ َو ُٙمْؿ ؿَمٜمَآُن ىَمْقٍم قَمغَم جَيْ

 َّٓ ٦م رؾم قل اهلل يم٤من ُمقضمٝم ٤ًم إمم ص ح٤مسم [8﴾ ]اعم٤مئدة: شَمْٕمِدًُمقْا اقْمِدًُمقْا ُهَق َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى َأ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٓمقسمك عمـ وـّمـ ٟمٗمًف قم غم يم ره اًمٔمٚم ؿ وقم ٤ميمس ه قاه وضمٕم ؾ 

اإلٟمّم  ٤مف ُمذهٌ  ف وًم  ق ؿم  ؼ إُم  ر قمٚمٞم  ف، ذم اًمٌداي  ٦م ـمٌٕم  ٤ًم، ٕن هن٤مي  ٦م درب اًمٕم  دل 

واإلٟمّم٤مف ٓ ؿم٘م٤مء ومٞمٝم٤م، سمؾ هل ٟمٗم قس ُمٓمٛمئٜم ٦م وو امئر ُمرشم٤مطم ٦م وقم،ىم ٤مت ُمثٛم رة 

 -م18.6.2113وُم١مؾم٤ًمت وجمتٛمٕم٤مت ُمًت٘مرة 

 ختٍم قم٤ٌمرات قمٗمقي٦م ىم٤مهل٤م ؾمقريقن، ؾمٞمخٚمده٤م اًمت٤مريخ سمحروف ُمـ ٟمقر وهل شم 

  :اًم٘مّم٦م يمٚمٝم٤م، ىمّم٦م ؿمٕم٥م قمٔمٞمؿ ًمديف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٜمٗمقان واًمٜمخقة واعمروءة واًمٓمٝم٤مرة

 أٟم٤م إٟم٤ًمن ُم٤مزم طمٞمقان -- وه٤م اًمٜم٤مس يم، ُمتكمب-) 

 هل سمٜم٧م قمّٛمل -- شم٤مج رادب-) 

 سم٤مسم٤مشمٜم٤م -- وهدول اًمٕمٜم٤مس إظمقشمٜم٤مواهلل ُمزقمقج ٕٟمق ه٤مي اًمدسم٤مسم٤مت دب-) 

 م-18.6.2113 (رِن -- ُم٤مزم ُمتحج٦ٌمقمّٛمق ٓ شمّمقّ ب 
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 691-  أدى قمدم وضمقد ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحررة إمم ٟمِمقء أؿم ٙم٤مل

ُمـ اإلدارة اًمذاشمٞم٦م ذم هذه اعمٜم٤مـمؼ، شمتٗم٤موت هذه إؿمٙم٤مل ذم ٟمج٤مطمٝم٤م وومٕم٤مًمٞمتٝم٤م وىمدرهت٤م 

٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمًٙم٤من ُمـ ُمٜمٓم٘م ٦م إمم أظم رى، شم تجغم قمغم وٌط اًمٗمقى وحت٘مٞمؼ احل٤مضم

اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م اإلدارة اًمذاشمٞم٦م ذم وٕمػ اخلؼمات واًمٙمقادر، وشم٠مصمػم اًمقٓءات 

حت٧م اًمقـمٜمٞم٦م سمِمٙمؾ ؾمٚمٌل قمغم وم٤مقمٚمٞم٦م اإلدارة، واعم٤مل اًمً ٞم٤مد، ووم قى اًمً ،ح، ذم 

اعمجتٛمٕمٞم٦م ذم اعمٜم ٤مـمؼ  اًمقىم٧م ذاشمف أدت هذه اًمتجرسم٦م إمم سمدء طمقار طم٘مٞم٘مل سملم اعمٙمقٟم٤مت

ُمـ أضمؾ اٟمت٤مج ؾمٚمٓم٤مت حمٚمٞم٦م شمٕم٤مًم٩م سم٤مًمتقاومؼ شمْم٤مرب اعمّم٤مًمح سملم هذه اعمٙمقٟم٤مت، وسمرز 

إؿمخ٤مص اًمذيـ يتٛمتٕمقن سم٤مًم٘مدرات اإلداري٦م واًم٘مٞم٤مدي٦م واٟمٓمٚم٘م٧م اًمٙمثػم ُمـ اًمٓم٤مىم ٤مت 

اًمٙم٤مُمٜم٦م قمغم ؿمٙمؾ ُم٤ٌمدرات وهٞمئ٤مت حمٚمٞم٦م يؽماوح اهتامُمٝم٤م ُم٤م سم لم اإلهم٤مصم ٦م إمم اإلقم ،م 

مم شمٜمٔمٞمػ اًمِمقارع إمم اًمدقمؿ اًمٜمٗمز ًمأليت٤مم وهمػم ذًمؽ ُم ـ اًمٗمٕم٤مًمٞم ٤مت واًمٜمِم ٤مـم٤مت، إ

ي٘مقل اًمٌٕمض إن طم٤مًم٦م اًمتِمٔمل واٟمٕمدام اًمدوًم٦م اًمتل شمِمٝمده٤م ؾمقري٦م ىمد شم١مؾمس ًمتٗمٙم ؽ 

اًمدوًم٦م واٟمح،هل٤م، وهذا ممٙمـ، ي٘مقل آظمرون إن شمرؾمٞمخ صم٘م٤موم٦م اإلدارة اًمذاشمٞم٦م ومم٤مرؾم٤مهت٤م 

ًمدوًم٦م ىمقي٦م شمًتٌدل اًمِم ٙمؾ اهلرُم ل اًمتً ٚمٓمل ًمٚمدوًم ٦م هق اًمذي ؾمٞم١مؾمس ذم اعمًت٘مٌؾ 

سم٤مًمِمٙمؾ اعمًّٓمح اًمذيـ جيٛمع سملم وطمدة اًمدوًم٦م ونٙملم اًمًٙم٤من اعمحٚمٞملم ذم يم ؾ ُمٜمٓم٘م ٦م 

ُمـ إدارة ؿم١موهنؿ، وإٟمف ٓ فمرف أومْمؾ ًمؽمؾمٞمخ ه ذه اًمث٘م٤موم ٦م واعمامرؾم ٤مت مم ٤م ن ر سم ف 

ٞم٤مد يٜمح ق هب ٤م ؾمقري٦م طم٤مًمٞم٤ًم سمنمط أن يّم٤مطم٥م هذه اًمتجرسم٦م قمٛمؾ ومٙمري وُمٞمداِن وؾم

إمم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م وـمٜمٞم٦م شمِمجع اًمتٜمقع ذم إـم٤مر اًمقطمدة وشمرقمك دمرسم٦م احلٙمؿ اعمحكم ُمع سمٜم ٤مء 

اًمدوًم٦م اعمريمزي٦م اًم٘مقي٦م، أذيمر سمام أىمقًمف دائ اًم: احل ٤مض طم٤موم ؾ سمٙم ؾ اعمخ ٤مـمر واًمٗم رص، 

 م-21.6.2113واعمًت٘مٌؾ عمـ يّمٜمٕمف ٓ عمـ يٜمتٔمره 
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 ة ُمـ اًمٜمقر شمٌدد فم،م ًمٞم ؾ سم ٠مهه، وم ، اًمٌدر ذم ؾمامء دُمِمؼ اًمٚمٞمٚم٦م، سم٘مٕم٦م صٖمػم

شمٕمجٌقا عم٤مذا أومزقمتٝمؿ يمٚمٛم٦م بطمري٦م( وىمد هتٗم ٧م هب ٤م سمْم ع طمٜم ٤مضمر ومتٞم ٦م ذم وؾم ط ًمٞم ؾ 

فمٚمٛمٝم  ؿ اًمٓمقي  ؾ ، شمٚم  ؽ اًمٙمٚمٛم  ٦م يم٤مٟم  ٧م يم٤مومٞم  ٦م هلت  ؽ فمٚم  امت ُم  ألت ٟمّم  ػ ىم  رن 

 م-23.6.2113

  إن اًمقشمر اعمرظمّل -- ٓ يّمدر حلٜم٤ًم قمذسم٤ًم إن أٟم٧م سمف قمزوم٧م، وٓ يٓمٚمؼ ؾمٝماًم ُم٤موٞم٤ًم

أٟم٧م سمف رُمٞم٧م -- ومٓمقسمك عمـ أٟمزهلؿ صدىُمٝمؿ ُمٜم٤مزَل اجلٝم٤مد واعمراسمٓم٦م، ومِمّد اًمقضم ُد أوشم ٤مر 

ىمٚمقهبؿ، وم٢مذا يمٚمامهتؿ أحل٤مٌن شُمٓمِرُب أرواَح اًم٤ًمًمٙملم، وؾمٝم٤مٌم نّزق احلج ٥م قم ـ ىمٚم قب 

 م-2.7.2113اًمٖم٤مومٚملم، اًمٚمٝمؿ صمٌتٝمؿ -- واهدٟم٤م إمم ُم٤م هديتٝمؿ إًمٞمف 

  قل وقم٘مٚمٞم ٦م احل قار واًمٌح ٨م قم ـ احلٚم قل قمج٧ٌم ممـ يٓم٤مًم٥م اًمٜم٤مس سمٚملم اًم٘م

واًمتًقي٤مت ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمذي اهمتّم٥م ارادة إُم٦م وٟمّٙم ؾ سم٠مطمراره ٤م ووزقمٝم ؿ سم لم ىم ؼم 

وؾمجـ وُمٜمٗمك ـمقال مخًلم قم٤مُم٤ًم، ومٚمام ـم٤مًم٥م اًمٜم٤مس سمح٘مقىمٝمؿ أهٚمؽ احل رث واًمٜمً ؾ 

د ودُمر اًمٌ،د واًمٕم٤ٌمد وارشمٙم٥م ُمـ اًمٗمٔم٤مئع واعمج٤مزر ُم٤م هيتّز هلقًمف قمرش اًمرمحـ، صمؿ دم 

هذا اًمِم خص ذاشم ف ٓ يً تخدم ًم لم اًم٘م قل وقم٘مٚمٞم ٦م احل قار واًمٌح ٨م قم ـ احلٚم قل 

واًمتًقي٤مت طمٞمٜمام يٜمت٘مد اعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م بوومٞمٝم٤م اًمٙمثػم مم٤م جي ٥م اٟمت٘م ٤مده( 

ومٝمق يم٤مًمْم٤مرب سم٤مًمًقط مّهف اًمت٘مريع واًمتقسمٞمخ واًمتٌخٞمس واًمتٞمئٞمس، ٓ يٌتٖمل ذم يم،ُم ف 

وٓ دمد ذم هلجتف ٟمّمح حم٥م وٓ قمت٤مب طم ريص، سم ؾ  ،طشم٠مًمٞمػ ىمٚمقب وٓ اؾمتامًم٦م خمٓم

 ؾَمٌِٞمِؾ اْدُع إمَِم ﴿ :هق ـم٤مقمـ ُمع اًمٓم٤مقمٜملم يزيد اًمٓملم سمٚم٦م واًمقسم٤مل وسم٤مًٓ، جم٤مومٞم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ْٙمٛمَ  َؽ سم٤ِمحْلِ ٜم٦َمِ َرسمِّ ًَ ، وواهلل ًمق أن ص قشمف وص قت هم ػمه [125﴾ ]اًمٜمحؾ: ٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ

اٟمت٘م٤مد أظمٓم٤مء اعمٕم٤مرو٦م ارشمٗمٕم٧م سمٜمٗمس اًمقو قح واإلسار ممـ شمرشمٗمع أصقاهتؿ اًمٞمقم ذم 

 م-5.7.2113ذم اٟمت٘م٤مد أظمٓم٤مء اًمٜمٔم٤مم عم٤م اطمتجٜم٤م إمم صمقرة أصً،!! 
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  قمٜمدُم٤م ُيٗمٝمؿ اًمديـ قمغم أٟمف نٙملم ًمٚمِمٕمقب وحم٤مرسم٦م ًم،ؾمتٌداد وحم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحٙم ٤مم

ن، أُم ٤م يّمٌح بإؾم،ُم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم( ُيًتخدم ًمٚمقصقل إمم اًمًٚمٓم٦م دم٥م حم٤مرسمتف سم٠مُمقال ىم٤مرو

أن مٞمٓمقا قمروؿمٝمؿ سمجٞمقش ُمـ اعمِم٤ميخ واًمٗمت٤موى حتّرم ذقم٤ًم جم رد اًمتٔم ٤مهر و دهؿ 

ومٝمذا ًمٞمس بإؾم،ُم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم( يًتخدم ًمٚمخٚمقد ذم اًمًٚمٓم٦م! يريدون إؾم،ُم٤ًم قم غم ُم٘مٞم ٤مس 

 م-11.7.2113قمروؿمٝمؿ، وي٠مسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره- 

  ن  اًم٘مٌقر، وم٤مرسمٜم٤م سم٤مًم م٤مرسمٜم٤م اًمٞمقم سم٤مًمٕمٚمـ ُمـ ضمٕمؾ اإلؾم،م ًمٓماًم قمغم ؾمٙم٤من

ُمـ ضمٕمؾ اإلؾم،م ظمٜمققم٤ًم ًمًٙم٤من اًم٘مّمقر، وم٤مإلؾم،م اًمذي هيتػ أشم٤ٌمقمف بهل واهلل ه ل 

 !واهلل --- ُم  ٤م سمٜمريم  ع إٓ هلل( ٓ يٜم٤مؾم  ٥م قمٌ  ٤مد اًم٘مٌ  قر وٓ يٜم٤مؾم  ٥م قمٌ  ٤مد اًم٘مّم  قر!

 م-11.7.2113

  هذه اًم٘مٜمقات اًمتل شمٕمرض دقم٤مي٦م شمدقمق إمم ظمِمٞم٦م اهلل شم٤مرة، ورىمّم٦م شمتامي ؾ ومٞمٝم ٤م

ًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت شم٤مرة أظم رى، و  رج قم غم ؿم٤مؿم ٤مهت٤م داقمٞم ٦م يتح دث قم ـ روقم ٦م ا

اإلؾم،م وُم٤م ومٞمف ُمـ يمٛمقن طمْم٤مري، ذم اًمقىم٧م اًمذي يّم ٛم٧م ومٞم ف ه ذا اًمداقمٞم ٦م قم ـ 

أٟمٞم٤مب آؾمتٌداد اًمٜم٤مؿم٦ٌم ذم جمتٛمٕمف واًمتل دمٕمؾ دوًمتف شم٤مسمٕم٦م ًمًٞم٤مؾم ٤مت اًم دول اًمٙم ؼمى 

ؾم،م، إٟمام شم١مؾمس ذم قم٘م قل اعمتٚم٘م لم وشمٕمٞمؼ اؾمت٘م،هل٤م احل٘مٞم٘مل وهنقوٝم٤م احلْم٤مري سم٤مإل

هذا اًمٗمّم٤مم اًمٜمٙمد سملم اًمديـ واحلٞم٤مة، سملم اعمث٤مل واًمقاىم ع، سم لم اًم٘م قل واًمٗمٕم ؾ، ًمتثٌ ٧م 

سمٓمري٘م٦م همػم ُم٤ٌمذة قمجز اًمديـ قمـ صٜمع احلٞم٤مة، وًمتّم ٜمع ؿمخّم ٞم٦م ُمِم ّقه٦م ُمتٜم٤مىمْم ٦م 

٘مدار ُم٤م ُمْمٓمرسم٦م يت٤ًميمـ ومٞمٝم٤م اخلْمقع هلل واخلْمقع ًمٚمٔم٤معملم، إن إُمؿ ٓ شمٜمٝمض إٓ سمٛم

يِمٕمر أومراده٤م ُمـ يمراُم٦م وُم٤م يامرؾمقن ُم ـ طم٘م قق وأوهل ٤م طم٘مٝم ؿ ذم اظمتٞم ٤مر طمٙم ٤مُمٝمؿ 

وحم٤مؾمٌتٝمؿ، وذم اعم٤مل اًمٕم٤مم وم، ي ذه٥م ه درًا قم غم ؿم ٝمقات اعمٚم قك وإُم راء، ٓ سم د 
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ًمٚمٛمًٚمٛملم وحلريم٤مت اًمتحرر اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم اًمٕم٤مو اًمٕم ريب ُم ـ أضمٝم زة إقم،ُمٞم ٦م ُمً ت٘مٚم٦م ٓ 

ل شمٙمقن ُمًت٘مّٚم٦م ومٞمام شمٕمروف ُمـ ُمٗم ٤مهٞمؿ وأومٙم ٤مر ومت دقمق إمم يٛمّقهل٤م احلٙم٤مم اًمٔم٤معمقن ًمٙم

ؽٍم وٓ ٌُمَدضّمـ!  ًْ ٌَ  م-15.7.2113اإلؾم،م يمام هق همػم ُُم

  ُم٤م أقمٔمؿ اإلؾم،م إذ يٛمٜمح اإلٟم٤ًمن دائاًم ومرص٦م اًمتقسم٦م واًمرضمقع ومم٤مرؾم ٦م طمري ٦م

ص(، - ذم ديٜمٜم٤م ٓ مت٤مج اإلٟمً ٤من إمم بخمّٚم ؟آظمتٞم٤مر ُم٤م داُم٧م أٟمٗم٤مؾمف شمتحرك سملم ضمٜمٌٞمف

 ومٝمق  ّٚمص ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ذم أي حلٔم٦م ُمتك أراد ذًمؽ وسم دون وؾم ٞمط - ذم يمت٤مسم ف بدؾم تقر

اقم ؽمف آدم سمخٓمٞمئت ف وأفمٝم ر ب :إظم،ق ذم اًم٘مرآن( ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اهلل دراز

ٟمدُمف، و يٙمـ ذًمؽ يم٤مومٞم٤ًم ًمٖمًؾ دٟمً ف وقم قدة هيرشم ف ٟم٘مٞم ٦م يم ام يم٤مٟم ٧م وطمً ٥م، سم ؾ 

ُف وَمَت ٤مَب ﴿ومع إمم درضم٦م اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر ًمُٞمّمٓمٗمك هذا اًمت٤مئ٥م اجلديد، ويرُ  ٤ٌَمُه َرسمُّ صُمؿَّ اضْمَت

 م-17.7.2113 [(112 :ـمف] ﴾قَمَٚمْٞمِف َوَهَدى

  يّمُٚمح هذا اًمنمُق إٓ قمٜمدُم٤م يِمٕمر اإلٟم٤ًمن ومٞمف سم٢مٟم٤ًمٟمٞمتف ويمراُمتف وسم٠مٟم ف ه ق ٓ

اعم١ًمول قمـ حتًلم أوو٤مقمف ُمـ ظم،ل يمٗم٤مطمف اعمًتٛمر ذم ؾمٌٞمؾ طم٘مقىمف وأوهِل ٤م طم٘مُّ ف ذم 

ظمتٞم٤مر طمٙم٤مُمف وحم٤مؾمٌتٝمؿ وقمزهلؿ إن ضم٤مروا -- ؾم٤محمؽ اهلل ي ٤م حمٛم د قمٌ ده ومٛم ام أومً د ا

نمق إٓ ُمً تٌد قم ٤مدل( واٟمتٔم٤مُرٟم ٤م  اًمنمَق ٟمقُُمٜم٤م اًمٓمقيؾ قمغم وؾم٤مدة بٓ يّمٚمِح هذا اًم 

 م-21.7.2113باؾمتٌداده اًمٕم٤مدل( يمؾ رزاي٤مٟم٤م!   باعمخّٚمص( اًمذي ؾمٞمٛمحق سم

 يٛمٓمرٟم ٤م سم٤مًمٜم ٤مر واعم قت وطمً ٥م، إٟم ف  آؾمتٌداد ذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ًمٞمس اًمٜمٔم٤مم اًمذي

ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م شمتٙم٤مشمػ ومٞمٝم٤م ضمٞمقش ُمٝمٛمتٝم٤م شم رويض اًمِم ٕمقب ٓ حتري ر إوـم ٤من، 

خٜمقصم٦م واعمٞمققم ٦م ذم  وطمٙم٤مم ىم٤ًمة ؾمٗمؽ اًمدم قمٜمدهؿ يمنمسم٦م ُم٤مء، وأضمٝمزة إقم،م شمٜمنم اًم

ٙم ر اجلٞمؾ ًمٙمل ختّدره اًمِمٝمقات وم، ي١معمف ذّل وٓ يتقق إمم يمراُم٦م وٓ يًٕمك إمم جمد، ووم
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ديٜمل ُمٜمحرف يْمٞمػ ضمرقم٦م أظمرى ُمـ اًمتخدير إذ جيٕمؾ اًم٘مٌقل سمحٙمؿ اًمٔم ٤معملم ـم٤مقم ٦م 

يت٘مرب هب٤م اعم١مُمـ إمم رسمف، وأُمقال ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمٜمػمان هل ُمٚمؽ ًمٚمِمٕمقب اؾمت٠مصمرت هب٤م ومئ٦م 

ىمٚمٞمٚم٦م واؾمتخدُمتٝم٤م ًمتٛمقيؾ يمؾ ُم ٤م ؾم ٌؼ ُم ـ ضمٞم قش وطمٙم ٤مم وإقم ،م، ودول همرسمٞم ٦م 

اؾمتٕمامر اعمٜمٓم٘م٦م ووأد هنْمتٝم٤م احلْم ٤مري٦م، يً ٤مقمد  فم٤مهره٤م احلري٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م

هذه اعمٜمٔمقُم٦م قمٚمٌؾ أظم،ىمٞم٦م وطمْم٤مري٦م نٙمٜم٧م ُمـ ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمـ أصمرة وأٟم٤مٟمٞم٦م ويم ؼم وشمٗم رق 

واظمت،ف، هذه اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ يٗمٙمٙمٝم٤م إٓ رضم٤مل وٟم٤ًمء أدريمقا أهن٤م ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة شمتقزع 

اعمٜمٓم٘م ٦م وشمريمٞمٕم ف، ه ذه  ُمٙمقٟم٤مهُت٤م إدواَر واعمٝم٤مَم ًمٖم٤مي٦م واطم دة ه ل ىمٝم ر إٟمً ٤من ه ذه

اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ يٗمٙمٙمٝم٤م إٓ رضم٤مل وٟم٤ًمء أدريمقا ىمٞمٛمتٝمؿ وإٟمً ٤مٟمٞمتٝمؿ وأىمً ٛمقا أٓ يتخٚم قا 

قمـ يمراُمتٝمؿ اًمتل ُمٜمحٝمؿ اهلل إي٤مه٤م، وأن يٌٕمثقا ذم أٟمٗمًٝمؿ وأُمتٝمؿ روح احل ؼ واًمٕم دل 

واًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء، رضم٤مل وٟم٤ًمء هل ؿ مه ٌؿ شم زاطمؿ اًمً امء، وإي امٌن سم رهبؿ وسم٠مٟمٗمً ٝمؿ 

يٜمٝمؿ وسمٕمداًم٦م ىمْمٞمتٝمؿ هق يم٤مجل٤ٌمل ذم ؿمٛمقظمف ورؾمقظمف، ه ١مٓء اًمرضم ٤مل واًمٜمً ٤مء وسمد

ُمقضمقدون سمرهمؿ أٟمقف اعمتٙمؼميـ واًمٞم٤مئًلم واعمِمٙمٙملم، ُمقضمقدون ٕن وضم قدهؿ ه ق 

يمٚمٛم٦م اهلل ذم إرض وهق سمذرة وقمده سمٜمٍم اعم١مُمٜملم، ُمقضمقدون وُم٤موقن ذم ـمري٘مٝمؿ ٓ 

 م-21.7.2113ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ  

 ـَ ﴿ت٤مضمف هذا اًم درب، ًم ـ ٟم٘م در قمٚمٞم ف إٓ سمح ٥م  قمٔم ٞمؿ ضمٝمٌد قمٔمٞمٌؿ م َواًمَّ ِذي

ٌَُٚمٜم٤َم  م-21.7.2113 [69 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمْؿ ؾُم

  اذا يم٤من آره٤مب هق ان شمًتخدم اًمٕمٜمػ ًمتح٘مٞمؼ أهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، واًمتٙمٗمػم هق

أٟم ٤م وُم ـ سمٕم دي  أن حتؾ دم ُمـ ٓ يقاوم٘مؽ اًم رأي واعمٕمت٘م د، واًمتٓم رف ه ق أن شم٘م قل

اًمٓمقوم٤من، واًمٕمٜمٍمي٦م هل أن شمٕمت٘مد أن مج٤مقم٦م ُم٤م أىمؾ أطم٘مٞم٦م سم٤محلٞم٤مة اًمٙمريٛم ٦م ُم ـ همػمه ٤م 
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سم٥ًٌم قمرىمٝم٤م أو ديٜمٝم٤م أو أومٙم٤مره٤م، وم٢من ؿم ٕمقسمٜم٤م اًمٞم قم شمقاضم ف أٟمٔمٛم ٦م طم٤ميمٛم ٦م إره٤مسمٞم ٦م 

شمٙمٗمػمي٦م قمٜمٍمي٦م ُمتٓمروم٦م يدقمٛمٝم٤م همرب ُمٜم٤مومؼ ُمزدوج اعمٕم٤ميػم، سمٕمد ُم٤م طمدث ذم سمٚم دي، 

ذم يمؾ ُمرة أرى ومٞمٝم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم همرسمٞم٤م يتحدث قمـ حم٤مرسم٦م اإلره ٤مب أو قم ـ أؿمٕمر سم٤مًمٖمثٞم٤من 

 م-22.7.2113طم٘مقق اإلٟم٤ًمن 

  ًمٞم٧ًم ُمٝمٛم٦م اًم٘م٤مئد ان ي٠ميت سم٤مٕومٙم ٤مر اًمرائٕم ٦م دائ اًم، وًم ٞمس ذـم ٤ًم ًمٜمج٤مطم ف أن

يٙمقن أىمدر ُمـ همػمه قمغم اإلسمداع، وم٘مد يقضمد ذم ومري٘مف ُمـ هق أيمثر ُمٜمف إسمداقم٤ًم وُمٝم٤مرة ذم 

٤مئد اًمٕمٔمٞمؿ هق اًمذي يقضمد اًمٌٞمئ٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتل شمِم جع أظم ريـ قم غم جم٤مل ختّمّمف- اًم٘م

اإلسمداع واًمتل دمد ومٞمٝم٤م أومٙم٤مُرهؿ اًمرائٕم٦م وُم٤ٌمدراهُتؿ اخلّ،ىم٦م ـمريَ٘مٝم٤م إمم اًمتٜمٗمٞمذ- يمؿ ُم ـ 

أومٙم٤مر ظمّ،ىم٦م وئدت، وومرص رائٕم٦م ُوٞمٕم٧م، ٕن ُمـ ي٘مقد يًتٛمد ؿمٕمقره سم٤مُٕم ٤من ُم ـ 

 م-25.7.2113نٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمتٗمقق!  شمٗمقىمف قمغم أظمريـ، ٓ ُمـ ىمدرشمف قمغم

  ،ٟمٗمرح سم٤مًمِمٝمٞمد وٟمزومف يمام ُيزف اًمٕمريس، ومٞمتٝمٛمقٟمٜم ٤م سم٠مٟمٜم ٤م ٟم رّوج ًمث٘م٤موم ٦م اعم قت

ز ه١مٓء أن يمؾ إُمؿ حتتٗمؾ سمِمٝمدائٝم٤م ونجد ذيمراهؿ ٕهن٤م شمٕمٚم ؿ أٟم ف ًم قٓ ه ١مٓء  ٟم

اًمِمٝمداء ًمرزطم٧م حت٧م ٟمػم آطمت،ل أو اًمٕمٌقدي ٦م إمم آظم ر اًمزُم ٤من، وعم ٤م قمروم ٧م ـمٕم ؿ 

 م-28.7.2113ري٦م واًمٙمراُم٦م، أي عم٤م قمروم٧م ـمٕمؿ احلٞم٤مة! احل

  إن اًمتٕم٤مـمػ ُمع أظمريـ قمغم طم٤ًمب شمٕم٤مـمٗمؽ ُمع ذاشمؽ، أي ُم٘م٤مسمؾ أن شم تخغم

قمـ طم٘مقىمؽ، يقرث ذم اًمٜمٗمس ؿمٕمقرًا سم٤مًمٖمٌـ يؽمايمؿ شمدرجيٞم٤ًم إمم أن يٜمٗمجر ذات ي قم ذم 

 حلٔم٦م ُم ٤م ومتٝمدم ذم سح اًمٕم،ىم٦م ُمٕمف ذم ,قمغم طم٤ًمب ٟمٗمًؽ  ,وضمف ُمـ شمٕم٤مـمٗم٧م ُمٕمف 

سمٜمٞمتف ذم ؾمٜمقات- شمٕم٤مـمػ ُمع ٟمٗمًؽ أوًٓ صمؿ شمٕم٤مـمػ ُم ع أظم ريـ، ومٞمٙم قن شمٕم٤مـمٗم ؽ 

ُمٌٜمل قمغم شم٘مدير قم٤مٍل ًمٚم ذات، وه ذا ي١مؾم س ًمٕم،ىم ٤مت أْدوُم وأٟمٗم ُع ًم ؽ وًممظم ريـ 

 م-19.8.2113
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  ذم دروب احلٞم٤مة اعمتِمٕم٦ٌم يتخذ اإلٟم٤ًمن ىمرارًا يٙمتِمػ ومٞمام سمٕمد أٟمف ىم رار ظم ٤مـمط

ًٚمؽ درسم٤ًم جيد سمٕمد ُم دة أٟم ف درب ٓ يٜم٤مؾم ٌف ومٞمّم حح ُمً ٤مره، ومٞمتٕمٚمؿ ُمـ ظمٓمئف، أو ي

وهٙمذا سم٤مإلىمدام اعمدروس واعمٖم٤مُمرة اعمحًقسم٦م يٙمتِمػ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ويٓمقره٤م شم درجيٞم٤ًم 

إمم أن يّمؾ هب٤م إمم اعمقىمع اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي م٘مؼ أيمؼم ُم٤ًمطم٦م شم٘م٤مـمع سم لم مح٤مؾم ف وُمقاهٌ ف 

ٟم٤ًمن اًم،ىم رار ظمقوم ٤ًم ُم ـ اخت ٤مذ وٟمداء وٛمػمه وطم٤مضم٤مت ُمـ طمقًمف- أُم٤م قمٜمدُم٤م  ت٤مر اإل

ل  ، أو اعمراوطم٦م ذم اعمٙم٤من ظمقوم٤ًم ُمـ ؾمٚمقك درب همػم ُمٜم٤مؾم٥م، وم٢مٟم ف ؾمٞم٘مْم طىمرار ظم٤مـم

قمٛم  ره ذم اعمٙم  ٤من ذاشم  ف سم٤مإلُمٙم٤مٟمٞم  ٤مت ذاهت  ٤م واعمٕمروم  ٦م ذاهت  ٤م -- وي٤مهل  ٤م ُم  ـ ظمً  ٤مرة! 

 م-19.8.2113

 هٜم ٤مك( يتحدث قمـ إظمقة ًمف ؾمٌ٘مقه ؿمٝمداء إمم ضمقار اهلل، وأٟمف يِمت٤مق يمثػمًا إمم ب

ٕن ُمـ يٕمرومٝمؿ ممـ رطمٚمقا إمم بهٜم٤مك( أصٌحقا أيمثر ممـ ُم٤م زاًمقا بهٜم٤م( -- يتحدث أيْم٤ًم 

أٟمف م٥م احلٞم٤مة ٕهن٤م ـمريؼ إمم اخلٚمقد، وأٟمف يٗمٝمؿ اًمديـ إقم امرًا ًم ألرض سم٘مٚم ٥م ُم رشمٌط 

سم٤مًمًامء، وأن رؾم٤مًم٦م اعم١مُمـ هل سمٜم٤مء احلٞم٤مة اًم٘مقيٛم٦م وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل واًمّم،ح وم٢من اؾمتِمٝمد 

ذه اًمرؾم٤مًم٦م يم٤من ذًمؽ يمراُم٦م ًمف ُمـ اهلل -- وهٙمذا يتِمٙمؾ قم غم قم لم اهلل ضمٞم ؾ ذم ؾمٌٞمؾ ه

ضمديد م٥م احلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م يمام أراده٤م ًمف اهلل ويِمت٤مق إمم اجلٜم٦م، ضمٞمؾ رسم٤مِن ضمًده وقم٘مٚم ف 

بهٜم٤م( ٕٟمف يريد أن يٕمٛمر احلٞم٤مة سم٤مخلػم واحلؼ واًمٕمدل، وروطمف وأؿمقاىمف بهٜم ٤مك( ٕن ًم ف 

هل مخػمة احلْم٤مرة اًمتل أذىم٧م ؿمٛمً ٝم٤م ُم ـ ص حراء  إظمقة يٜمتٔمروٟمف بهٜم٤مك(، وشمٚمؽ

 م-21.8.2113ُمٙم٦م

  حت٧م وـم٠مة اًمْمٖمقط يتٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م ٓ يتٕمٚمٛم ف ذم اًمٔم روف اًمٓمٌٞمٕمٞم ٦م، أيم ؼم

اًمدروس يتٕمٚمٛمٝم٤م اًمِم٤ٌمب أن سمداومع أىمقى اًمٖمرائز وهل همريزة احلٞم٤مة، يتٕمٚمٛم قن يمٞم ػ 
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ع اعمٕمج زات ويِم ٙمؾ ومرىم ٤ًم أن شمقطمٞمد اجلٝمقد وٟمٌذ اخل،وم٤مت واًمتٙم٤مُمؾ ذم إدوار يّمٜم

 11يٛمٙمـ أن شم٤ًموي  1+1سملم اعمقت واحلٞم٤مة أو سملم اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م، يتٕمٚمٛمقن يمٞمػ أن 

إذا صدىم٧م اًمٜمقاي٤م وصٗم٧م اًمٜمٗم قس وطمٚم ٧م بٟمح ـ( حم ؾ بإٟم ٤م( واقمتّم ؿ  2وًمٞمس 

اجلٛمٞمع سمحٌؾ اهلل، وًمٕمٛمري إن اًمتجرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمرؾمخ هذه اعمٕم٤مِن ذم اًمٕم٘مقل واًم٘مٚم قب 

ٕمٚمف ىمراءة قمنمات اًمٙمت٥م وطمْمقر قمنمات اًمدورات ذم قمٛمؾ اًمٗمريؼ وومٜمقن أيمثر مم٤م شمٗم

 م-21.8.2113اًم٘مٞم٤مدة 

  إطمداث سمحد ذاهت٤م ٓ حتٛمؾ ُمٕمٜمك، اإلٟم٤ًمن هق اًمذي يٕمٓمٞمٝم٤م اعمٕمٜمك، وهٜم٤م شمؼمز

اًم٘مدرة اخل٤مرىم٦م اًمتل ُمٜمحٝم٤م هلل ًمإلٟم٤ًمن، اًم٘مدرة اعمًتٛمدة ُمـ اًمروح اًمتل ٟمٗمخٝم٤م اهلل ومٞم ف، 

ُمٜمح اعمٕمٜمك وقمغم اًمتحدي واًمٗمٕمؾ واعم٤ٌمدرة واإلسم داع وشمٖمٞم ػم واىمٕم ف  ىمدرة اإلٟم٤ًمن قمغم

وقم٤معمف وحتقيؾ أطم،ُمف إمم طم٘م٤مئؼ- إخ اًمٕمزيز ظمٚم دون ؾم ٜمج٤مب ُم ثً،: وو ٕمف اهلل ذم 

اُمتح٤من يمٌػم قمٜمدُم٤م شمٕمرض حل٤مدصم٦م ضمٕمٚمتف ـم ريح اًمٗم راش ٓ يً تٓمٞمع أن م رك ؾم قى 

ث ُمٕمٜم ك احل ظ اًمٕم ٤مصمر وبعم ٤مذا ؿمٗمتٞمف وًم٤ًمٟمف، يم٤من يٛمٙمـ خلٚمدون أن يٕمٓمل هذا احل ٤مد

أٟم٤م؟( ويًتًٚمؿ ًمٚمٞم٠مس واًم٘مٜمقط واعمقت وقمٜمده٤م ُم٤م يم٤من ًمٞمًٛمع سم ف أطم د- ًمٙم ـ اًم روح 

ٛميض إمم هم٤مي٤مهت ٤م اًمٕمٔمٞمٛم ٦م، وم ٠مقمٓمك احل٤مدصم ٦م ُمٕمٜم ك  اًمتل ٟمٗمخٝم٤م اهلل ومٞمف، أسم ٧م إٓ أن شم 

آُمتح٤من اًمذي ىمرر أن يتٗمقق ومٞمف، وُمٕمٜمك اًمتحدي اًمذي ىمرر أن جيٕمٚمف ومرص٦م ًمتٗمجػم ُم٤م 

أودع اهلل ومٞمف ُمـ ـم٤مىم٤مت وُمقاه٥م، ومتج٤موز إقم٤مىمتف اًمِم ديدة وقمٛم ؾ وأسم دع ُمً تخدُم٤ًم 

ل إمم ُمٚمٝمؿ يٕمٚمؿ اًمٜم ٤مس اًمّم ؼم وحتقّ  ُمتٗمقىم٤مً  وُمؼمجم٤مً  ًم٤ًمٟمف وؿمٗمتٞمف وم٘مط وأصٌح ُمؽممج٤مً 

ؿمٕم٥م ىمرر أن يٙمن ىمٞمدًا يمٌٚمف ُمٜم ذ مخً لم  كعود إىل واقعـا:واًمٙمٗم٤مح ودم٤موز اًمٕم٘م٤ٌمت- 

ًا ٓ طم دود ًمقطمِم ٞمتف، شمقاـم ٠م ُمٕم ف قم ٤مو فم ٤مو ُمٜم ٤مومؼ ي دقمل قم٤مُم٤ًم ومقاضمف ٟمٔم٤مُم٤ًم ُمً تٌد
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اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهق ُمٜمٝم٤م سمراء، هذا اًمِمٕم٥م وهق  قض ُمٕمريم٦م وضمقده يم٤من قمٚمٞم ف أن يقاضم ف 

اًمٕم ٤مو، قمٚمٚم ف وأُمراو ف اًمذاشمٞم ٦م اًمٗمٙمري ٦م وإظم،ىمٞم ٦م  ١مإو٤موم٦م إمم سمٓمش اًمٜمٔم٤مم وشمقاـم 

ومقاه وإرؾم٤مل إطمرار إمم وآضمتامقمٞم٦م اًمتل راٟم٧م قمغم ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمٕمد قم٘مقد ُمـ يمؿ إ

اًم٘مٌقر أو اعمٜم٤مذم أو اًمًجقن، يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمٓمل هلذا اًمقاىمع ُمٕمٜمك بدوًم٦م شمٜمٝم٤مر( وبؿم ٕم٥م 

 ,يذسمح( وبدُمٜم٤م رظمٞمص( و--و، ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمٓمٞمف ُمٕمٜمك اًمِمٕم٥م اًمذي يتح رر وي دومع 

هم٤مًمٞم٤ًم صمٛم ـ حت رره ويمراُمت ف مم ٤م ؾم ٞمجٕمؾ شمٚم ؽ احلري ٦م  ,يمام دومٕم٧م همػمه ُمـ اًمِمٕمقب 

ىمٞماًم صمٛمٞمٜم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م عمًتٌد سمٕمد اًمٞمقم، وُمٕمٜمك اًمٌٜمٞم٤من اًمذي يٜمٝم٤مر  واًمٙمراُم٦م

ٕٟمف يم٤من قمغم ؿمٗم٤م ضمرف ضم٤مر ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من ومٙم٤من ٓ سم د ُم ـ اهنٞم ٤مره ًمٞم٘م قم قم غم 

أٟم٘م٤موف سمٜمٞم٤من راؾمخ قمغم احل ؼ واًمٕمداًم ٦م، وُمٕمٜم ك اٟمٙمِم ٤مف سمِم ٤مقم٦م اًمٕم ٤مو وٟمٗم٤مىم ف مم ٤م 

أيمثر صدىم٤ًم، وُمٕمٜمك أن اعمحٜم٦م أظمرضم٧م قمٚمٚمٜم٤م وأُمراو ٜم٤م ؾمٞم٤ًمهؿ ذم ضمٕمٚمف قم٤معم٤ًم أومْمؾ و

اًمٗمٙمري٦م وإظم،ىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ُمـ اًمٔم،م وووٕمتٝم٤م حت٧م اًمِمٛمس مم٤م ؾمٞمً ٤مقمد قم غم 

قم،ضمٝم٤م واًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م وم٤مًمثقرات ٓ شمٖمػم أظم،ق اًمِمٕمقب سملم قمِم ٞم٦م وو ح٤مه٤م وإٟم ام 

ًمٜمٔم ٤مم طمت ك ٟمّم ؾ سمٕمد رطمٞمؾ ا شمْمٕمٝم٤م قمغم ؾمٙم٦م اًمتٖمٞمػم- إُمقر ذم ؾمقري٦م ؾمت٠مظمذ وىمت٤مً 

إمم آؾمت٘مرار، وُم٤م زال ـمري٘مٜم٤م ـمقيً،، اإلٟم٤ًمن هق اًمذي يْمع اعمٕمٜمك ذم إطمداث، هق 

اًمذي مقهل٤م إمم ُمّم٤مئ٥م أو ومرص، هق اًمذي  ت ٤مر أن جيٕم ؾ اًمٕمقائ ؼ ومرص ٦م إلظم راج 

ـم٤مىم٤مشمف وُمقاهٌف ًمٞمتج٤موز هذه اًمٕمقائؼ ويّم ٜمع اعمً ت٘مٌؾ اًم ذي يري د، أو ذريٕم ٦م ًمٙم ل 

احلٞم ٤مة واًمت ٤مريخ، أُم ٤م اعم ١مُمـ -- أُم ٤م اعم ١مُمـ وم ، شمٕم رف روطم ف يًتًٚمؿ و رج ُم ـ 

آؾمتً،م واًم٘مٜمقط، ويدرك أن احلٞم٤مة ؾم٤مطم٦م ضمٝم٤مد وُمٖم٤مًم٦ٌم، وأن راطمتف شمٌ دأ قمٜم د أول 

 م-21.8.2113ىمدم يْمٕمٝم٤م ذم اجلٜم٦م 
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  سمرهمؿ يمؾ هذا اعمقت، ُم٤مزال اًمًقريقن يمٕم٤مدهتؿ مٌقن احلٞم٤مة، همػم أهن ٤م أظم ذت

تّمٗمٞمؼ ًمٚمٓمٖم  ٤مة  نمب واًمتٜم٤مؾم  ؾ واًم   هم  ػم إيم  ؾ واًم   ذم ٟمٗمقؾم  ٝمؿ شمٕمريٗم  ٤ًم آظم  ر،

 م-22.8.2113

  أطمؽمم ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مس وطم٘مٝمؿ ذم اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م يمام يِم٤مؤون، وأود شم ذيمػم إظم قاِن

سمٛمٌدأ سمًٞمط مٙمؿ اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م وهق أن اعمِم٤مقمر ُمٕمدي٦م، وم٤مإلٟم٤ًمن يت ٠مصمر سمٛمِم ٤مقمر ُم ـ 

٤مقمر ُمٕمدي ٦م يم٤مًمٗمػموؾم ٤مت، يتقاصؾ ُمٕمٝمؿ وسمام يراه وي٘مرؤه ويًٛمٕمف ؿم ٤مء أم أسم ك- اعمِم 

ويزداد ظمٓمر اًمٕمدوى سمقضمقد وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م اًمت ل شمٜم٘م ؾ اعمِم ٤مقمر قم غم ٟمٓم ٤مق 

واؾمع وشمٜمنمه٤م سمنقم٦م ه٤مئٚم٦م- ومٚمٞمٜمٔمر أطم دٟم٤م أي اعمِم ٤مقمر يري د أن يٕم دي اًمٜم ٤مس هب ٤م، 

 ىمٞم ؾ: ي ٤م شٓ ـمػمة، وظمػمه٤م اًمٗم٠مل»وًمٞمٙمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمدوة ًمٜم٤م إذ ي٘مقل: 

ه ل اًمتِم ٤مؤم-  :واًمٓمػمة ،شاًمٙمٚمٛم٦م اًمّم٤محل٦م يًٛمٕمٝم٤م أطمديمؿ» وُم٤م اًمٗم٠مل ىم٤مل: رؾمقل اهلل

 م-23.8.2113

  إن اًمتخكم قمـ اعمٌ ٤مدئ ذم ؾم ٌٞمؾ اعمّم ٤مًمح ي ١مدي ذم هن٤مي ٦م اعمٓم ٤مف إمم ظمً ٤مرة

اعمّم٤مًمح واعم٤ٌمدئ ُمٕم٤ًم- ًم٘مد ضمٕمؾ اهلل آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اعم٤ٌمدئ إظم،ىمٞم٦م يم٤مًمّمدق واًمٕمدل 

ٌنم  حلٞم ٤مة اًمٓمٞمٌ ٦م وُمّم ٤مًمح اًم إلٟم٤ًمن هل اًمًٌٞمؾ إمم حت٘مٞمؼ اوإُم٤مٟم٦م واطمؽمام يمراُم٦م ا

ٌَ ٦مً ﴿ومج٤مقم٤مت  اً أومراد ـٌ وَمَٚمٜمُْحِٞمَٞمٜمَّ ُف طَمَٞم ٤مًة ـَمٞمِّ ـ َذيَمٍر َأْو ُأٟمَثك َوُهَق ُُم١ْمُِم ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم ُمِّ  ﴾َُم

ِق اؾْمَتَ٘م٤مُُمقا قَمغَم اًم﴿ [97 :اًمٜمحؾ] ؾَْمَ٘مْٞمٜم٤َمُهؿ ُمَّ َوَأًمَّ َٕ ِريَ٘م٦ِم  - ىم د [16 :اجل ـ] ﴾هَم َدىًم٤م ءً آٓمَّ

م٘مؼ اًمتخكم قمـ اعم٤ٌمدئ ُمّمٚمح٦م قمغم اعمدى اًم٘مري٥م ًمٙمٜمف ي١مدي إمم اخل٤ًمرة قم غم اعم دى 

اًمٓمقيؾ: ىمد يزيد اًمت٤مضمر أرسم٤مطمف ُم١مىمت٤ًم سمٖمش اًمٜم٤مس، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٙمتِمٗمقن همِمف ؾمٞمخن 

يمؾ ُم٤م يمًٌف، ىمد يٙم٥ًم اًمًٞم٤مد ُمزيدًا ُم ـ إص قات سمخ داع اًمٜم ٤مس، ًمٙم ـ قمٜم دُم٤م 
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ٜمٗمْمقن قمٜمف، ىمد يقـمد طم٤ميمؿ طمٙمٛم ف سمٔمٚم ؿ اًمٜم ٤مس، ًمٙم ـ اًمٔمٚم ؿ يٙمتِمٗمقن ظمداقمف ؾمٞم

 ٚمؼ ذم اعمجتٛمع ُمِم٤ميمؾ وشمٜم٤مىمْم٤مت ٓ شمٚم٨ٌم أن شمٜمٗمجر ذم وضمف اًمٔم٤مو ومتٝمدم يمؾ ُم٤م سمٜم٤مه، 

ىمد شمٙم٥ًم دوًم٦م ىمقي٦م ُم١مىمت٤ًم قمٜم دُم٤م شم٘م ٞمؿ قم،ىم٤مهت ٤م ُم ع اًم دول إو ٕمػ قم غم اًمٔمٚم ؿ 

ت وطمروب ٓ يٜمجق ُمٜمٝم ٤م واًمٕمدوان، ًمٙمـ اًمٕمدوان ذم اًمٕم،ىم٤مت اًمدوًمٞم٦م  ٚمؼ اوٓمراسم٤م

أطمد ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف، وشم٤مريخ اًمٕم٤مو وطم٤مضه يِمٝمدان قمغم ذًم ؽ- إن آًمت زام سم٤معمٌ ٤مدئ 

إظم،ىمٞم٦م هق اًمذي م٘مؼ ُمّم٤مًمح إومراد واجلامقم٤مت واًمدول قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ وه ذه 

هل اًمٌقصٚم٦م إظم،ىمٞم٦م اًمتل جي٥م أن شمرؿمدٟم٤م وٟمحـ ٟمٕمٞمش خم٤مو٤ًم طمْم٤مري٤ًم قمٜمٞمٗم٤ًم شمقاضم ف 

ف ؿمٕمقسمٜم٤م اًمث٤مئرة قمغم آؾمتٌداد اًمت٤مئ٘م٦م إمم احلري ٦م واًمٕمداًم ٦م واًمٙمراُم ٦م ىم قى قم٤معمٞم ٦م ٓ ومٞم

 م-7.9.2113هيٛمٝم٤م إٓ ُمّم٤مًمح أؾمقاىمٝم٤م وأظمرى حمٚمٞم٦م ٓ هيٛمٝم٤م إٓ قمروش طمٙم٤مُمٝم٤م 

  اًمّمؼم ٓ يٙمقن قمغم فمٚمؿ فم٤مو أو ضمقر ُمٕمت ٍد قم غم طم٘م قق اًمٜم ٤مس، إٟم ام يٙم قن

احل ؼ وإىم٤مُم ٦م اًمٕم دل ُم ـ ضمٝم د وقمٛم ؾ  اًمّمؼم قمغم ُم ٤م يتٓمٚمٌ ف روم ع اًمٔمٚم ؿ وإطم٘م ٤مق

وشمْمحٞم٤مت، هبذا اعمٕمٜمك اإلجي٤ميب ومٝمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞم ف وؾم ٚمؿ وأص ح٤مسمف ومْم ٞمٚم٦م 

 م-13.9.2113-- ريخ وهمػموا وضمف اًمٕم٤مو ذم ؾمٜمقاتباًمّمؼم( ومّمٜمٕمقا اًمت٤م

 هل يمٚمٛم٦م اًمن، وهل شمٕمٜمل قمٛمٚمٞم٤ًم أن طمٙمٛم ٦م اعمجٛمققم ٦م ه ل  يد اهلل مع اجلاماة

د ومٞمٝم٤م، قمٜمد آظمت،ف جي٥م أن يٙم قن اًمقص قل إمم شمقاوم ؼ ه ق أىمقى ُمـ طمٙمٛم٦م أي ومر

ٌٞم٦م وًم ق ظم ٤مًمػ رأي ل ٚمإوًمقي٦م، وم٢من شمٕمذر وم٤مًمٕمٛمؾ سمرأي إهمٚمٌٞم٦م، أٟمزل قمغم رأي إهم

ـم٤معم٤م ُُمٜمح٧م ومرص قمرض رأيل وٟم٘م٤مؿمف يم٤مٔظمريـ ن٤مُم٤ًم، واًمٜمزول قمغم رأي إهمٚمٌٞم ٦م ٓ 

اًمرأي وًم ق يم ٤من   ٤مًمػ ىمٜم ٤مقمتل،  يٕمٜمل اعمقاوم٘م٦م اًمٜمٔمري٦م وم٘مط، وإٟمام اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذا

ومٝمذا أؾمٚمؿ ًمٚمٛمجٛمققم٦م ُمـ أن يٜمٗمرد يمؾ ص٤مطم٥م رأي سمرأيف، ذم طم٤مًم٦م واطمدة وم٘مط قمٜمدُم٤م 
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أضمد أن رأي اعمجٛمققم٦م  ٤مًمػ ُمٌ ٤مدئل وىمٞمٛم ل قمٜم ده٤م أظم رج ُم ـ اعمجٛمققم ٦م وأقمٚم ـ 

 م-14.9.2113اؾمت٘م٤مًمتل 

 هلل ذم صمرٟم٤م قمغم اجلٝمؾ -- ومٚمـ ٟمًٛمح ٕطمد سمٕمد اًمٞم قم أن مٙمٛمٜم ٤م سمجٝمٚم ف سمً ٜمـ ا

هنقض إُمؿ سم٤مإليامن واًمٕمدل وإظم،ق وومٝمؿ اًمقاىمع واًمٕم٤مو اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف وُمٕمروم ٦م 

 -ىمقاٟملم اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم

صمرٟم٤م قمغم آؾمتٌداد -- ومٚمـ ٟمًٛمح ٕطمد سمٕمد اًمٞمقم أن يٙم ؿ أومقاهٜم ٤م ويٗم رض قمٚمٞمٜم ٤م 

 -ٟمٗمًف سم٘مقة اًمً،ح

اًمٞم قم أٟمٜم ٤م ٓ ٟمً تٓمٞمع صمرٟم٤م قمغم وٕمػ صم٘متٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م وىمدراشمٜم٤م -- ومٚمـ ي٘مٜمٕمٜم٤م أطمد سمٕمد 

 -احلٞم٤مة احلرة اًمٙمريٛم٦م وٓ ٟمًتح٘مٝم٤م

صمرٟم٤م -- وٟمٕمٚمؿ ُمـ اًمت٤مريخ أن هنقض إُمؿ سمٕمد إـم٤مطمتٝم٤م سم٤مًمٓمٖمٞم٤من يًتٖمرق ؾمٜمٞمٜم٤ًم وأن 

ُمقاضمٝم٦م قمٚمٚمٜم٤م اًمتل أدت إمم حتٙمؿ اًمٓمٖمٞم ٤من ومٞمٜم ٤م حتت ٤مج إمم قمزيٛم ٦م أىم قى وص ؼم أؿم د 

 -ووقمل أيمؼم مم٤م مت٤مضمف ُمقاضمٝم٦م اًمٓمٖمٞم٤من ذاشمف

وٟمٕمٚمؿ أهن٤م سمداي٦م اًمٓمريؼ، وًمٞمس أُم٤مُمٜم ٤م ظمٞم ٤مر إٓ اًمت٘م دم دون أن ٟمٚمتٗم ٧م إمم  صمرٟم٤م --

 م-15.9.2113ُمٝمام ـم٤مل اًمٓمريؼ ويمثرت اًمٕم٘م٤ٌمت  ,إٓ ًمٜمتٕمٚمؿ ُمـ أظمٓم٤مئٜم٤م  –وراء 

  ًقمغم اًمتقائؿ، شمِم ػم إمم  أن اًمدراؾم٤مت قمغم ؾمٚمقك اًمٌنم وظمّمقص٤مً  ىمرأت ُم١مظمرا

ومٔملم أو ُمٞم ٤مًملم إمم اًمتجدي د مم ٤م ي رضمح أن اًمٜم٤مس يقًمدون وًمدهيؿ اعمٞمؾ ٕن يٙمقٟمقا حم٤م

وضمقد قم٤مُمؾ وراصمل وراء هذا اعمٞمؾ، وىمد ي٠ميت اًمٞمقم اًمذي يتؿ ومٞم ف حتدي د اجلٞمٜم ٤مت اًمت ل 

أخذت من هذه دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن ُمٞم٤مٓ إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم هق ىم٤مئؿ، أو إمم اًمتٖمٞمػم واًمتجديد- 

٤مومٔم ٦م أو اًمتجدي د يّم ٌح إومم أن اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يدرك ُمٞمٚمف إمم اعمحادعؾومة ازتني: 



 واستيقظ املارد

 , 133 , 

أيمثر ىمدرة قمغم اًمتحٙمؿ ومٞمف وم، يؽمك اعمح٤مومظ ه ذا اعمٞم ؾ يٖمرىم ف ذم اجلٛم قد وآؾم تٜم٘م٤مع 

اًمذي يقىمػ شم٘مدم احلٞم٤مة وشمٓمقره٤م، وٓ يًٛمح حم٥م اًمتجديد عمٞمٚمف أن يقىمٕمف ذم اًمٗم قى 

وآوٓمراب اًمٜم٤ممجلم قمـ اٟمٕمدام اًمثقاسم٧م وقمِمقائٞم٦م اًمتٖمٞمػم، ومٚمٞمس يمؾ ىمديؿ ضمٞم د، وٓ 

ضمديد دء، واًمٕمٙمس صحٞمح، اًمٕمؼمة اًمث٤مٟمٞم٦م أن اهلل ظمٚم٘مٜم٤م خمتٚمٗملم حلٙمٛم ٦م أراده ٤م،  يمؾ

ومٚمق طمرص يمؾ اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يمؾ هق ىم٤مئؿ ذم اعمجتٛمٕم٤مت عم٤م شم٘مدُم٧م اًمٌنمي٦م إمم إُم ٤مم، 

ٗمقى، إن ومٝمٛمٜم ٤م هل ذا  نمت اًم  وًمق ضمٜمحقا يمٚمٝمؿ إمم شمٖمٞمػم يمؾ ُم٤م هق ىم٤مئؿ ومٞمٝم ٤م ٟٓمت 

أن ٟمٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم وأن ٟمًٕمك جلٕمؾ هذا آظم ت،ف  آظمت،ف اخلٚم٘مل ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم

 م-16.9.2114ؾم٤ٌٌم ًمٚمتٙم٤مُمؾ سمدًٓ ُمـ أن يٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمٚمٍماع 

  اطمؽمام طم٘مقق وُمّم٤مًمح اجلامقم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ذم دوًم٦م ُم ٤م

هق اعم،ط اًمذي يِمد أضم زاء ه ذه اًمدوًم ٦م إمم سمٕمْم ٝم٤م اًم ٌٕمض ومٛمٞمٝم ٤م ُم ـ اًمتٗمٙم ؽ 

وقمٜمدُم٤م خترج ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع اعمختٚمٗم٦م ُمـ قمٝم د ىمٛمٕم ل ىم ٤مٍس داس قم غم  وآٟم٘م٤ًمم،

طم٘مقق اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ـمقال مخًلم قم٤مُم٤ًم، ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٙمقن ًمدى هذه اعمٙمقٟم ٤مت 

طم٤ًمؾمٞم٦م زائدة وؿمؽ يمٌػم دم٤مه أي ووع ضمديد يٛمٙمـ أن يتج٤مهؾ طم٘مقىمٝم٤م وُمّم٤محلٝم٤م، 

٤مت، وىمد يِمٙمؾ وضم قد ُم ٤مدة وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن حت٤مول ـمٛم٠مٟمف ٟمٗمًٝم٤م سم٤محلّمقل قمغم وامٟم

ذم اًمدؾمتقر أو شمٖمٞمػم اؾمؿ اًمدوًم٦م سمٕمض اًمْمامٟم٤مت، ًمٙم ـ ذًم ؽ جي ٥م أن ي تؿ سم٤مًمتٗم ٤مهؿ 

واًمتٗم٤موض سملم ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع ُمـ ىمٌ ؾ ممثٚمٞم ف احل٘مٞم٘مٞم لم اعمٜمتخٌ لم سمِم ٙمؾ ـمٌٞمٕم ل 

وسمٕمٞمدًا قمـ اًمْمٖمقط اخل٤مرضمٞم٦م، وُمع ذًمؽ جي٥م أٓ ٟمخقض أن ُمٕم٤مرك ضم٤مٟمٌٞم٦م، وأري د 

إظمقيت اًمٙمرد، وامن طم٘مقىمٙمؿ وُمّم٤محلٙمؿ يٙمقن سم٠من ٟم٤ًمهؿ ُمٕم٤ًم ذم سمٜم ٤مء أن أمهس سم٢مذن 

وـمـ طمر يمريؿ يٕمكم ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن ومؽمم طم٘مقىمف ويمراُمتف، وصدىمقِن ًم ق ىم٤مُم ٧م دوًم ٦م 
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يمردي٦م ذم ُمٙم٤من ُم٤م، ُي٘مٛمع ومٞمٝم٤م اًمِمٕم٥م اًمٙمردي، وشُمٙمّؿ ومٞمٝم٤م إوم قاه، وجيت ٤مح ومٞمٝم ٤م زوار 

اًمًجقن، وٟمجحٜم٤م هٜم ٤م ذم ؾم قري٦م ذم سمٜم ٤مء اًمٗمجر طمرُم٦م اًمٌٞمقت، وُي٤ًمق اعمٕم٤مروقن إمم 

دوًم٦م احلؼ واًمٕم دل واًم٘م ٤مٟمقن اًمت ل حتٗم ظ طم٘م قق اًمً قريلم يم ؾ اًمً قريلم، وم ٢مٟمٙمؿ 

ؾمتٗمْمٚمقن اًمٕمٞمش ذم ؾمقري٦م وًمٞمس ذم اًمدوًم٦م باحلٚمؿ(، ًمٜمجٕمؾ دوًم ٦م احلري ٦م واًمٙمراُم ٦م 

 م-16.9.2113 طمٚمٛمٜم٤م اعمِمؽمك وًمٜمًٕمك ُمٕم٤ًم إمم حت٘مٞم٘مف-

  أن ص دىمٜم٤م ُم ع أٟمٗمً ٜم٤م وأظم ريـ  ٗم ػ ُم ـ احلٞم٤مة ًمٞم٧ًم رطمٚم٦م ؾمٝمٚم٦م، همػم

 م-17.9.2113ُمّم٤مقمٌٝم٤م، ويمذسمٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م وأظمريـ يزيده٤م صٕمقسم٦م- 

  ُمـ اعمٗمٞمد ُمٕمروم٦م ظمٚمٗمٞم٤مت أظمريـ واٟمتامءاهتؿ إمم مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمدرؾم٦م ومٙمري٦م

 لؽن هـاك أمران جيب االكتباه إلقفام:ُمٕمٞمٜم٦م، 

مج٤مقم٦م حلؼ يراه ومٞمٝم ٤م ومٝم ذا يٕمٜم ل  ُم٤م يمؾ إٟم٤ًمن ٟم٘مؾ ىمقًٓ قمـ ُمٗمٙمر أو داومع قمـ  ,1

أٟمف ىمد أصٌح ُمتٌٜمٞم٤ًم ًمٙمؾ أومٙم٤مر ذًم ؽ اعمٗمٙم ر أو ُمقاوم٘م ٤م قم غم يم ؾ أومٙم ٤مر شمٚم ؽ اجلامقم ٦م 

وُمقاىمٗمٝم٤م، يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ُمـ أظمريـ ويدقمقن وٓ  ْمٕمقن ًم٘مقاًمٌٜم٤م اجل٤مهزة 

ًمتقمهٜم ٤م اًمتل ٟمح٤مول طمنمهؿ ومٞمٝم٤م! وسم٤مًمت٤مزم ىمد ٟمزء ومٝمٛمٝمؿ وٟم٘مّقهلؿ ُم٤م و ي٘مقًمقه وم٘م ط 

 أهنؿ يٜمتٛمقن إمم هذه اعمدرؾم٦م أو شمٚمؽ-

ىمد يتحقل اًمتّمٜمٞمػ إمم أداة ًمقوع احلقاضمز سم لم اًمٜم ٤مس وُمٜم ع اًمتٗم٤مقم ؾ سم لم   ,2

إومٙم٤مر واًمتٕم٤مون اعمٗمٞمد ذم إُمقر اًمتل ختدم اإلؾم،م وٓ يٛمٜمع آظمت،ف ُمـ اًمتٕم ٤مون 

ري أو ومٞمٝم٤م، ًمٞمس أض قمغم اإلؾم،م ُمـ ُمٜمٓم ؼ ي٘م قل: ه ذا ؾم ٚمٗمل أو ص قذم أو حتري 

إظمقاِن أو ُمـ مج٤مقم٦م اًم،قمٜمػ إذن ومٙمؾ ُم٤م يّمدر قمٜم ف ٓ أواوم ؼ قمٚمٞم ف وٓ يٛمٙمٜمٜم ل أن 

أشمٕم٤مون ُمٕمف ذم أي جم٤مل ٕٟمٜمل ٓ أشمٗمؼ ذم اعمٜمٝم٩م ُمع اًمًٚمٗمٞم٦م أو اًمّم قومٞم٦م أو اًمتحري ريلم 

 -أو اإلظمقان أو اًم،قمٜمٗمٞملم
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٢ميّم٤مًمٜم٤م آن إوان ًمٜمثقر قمغم ُمـ أًمٗمٜم٤مه ُمـ قم٤مدات شمٗمرق وٓ دمٛمع، قم٤مدات ؾم٤ممه٧م سم

 م-17.9.2113إمم شمِمت٧م وٟمزاع ُم٤م ُمـ قم٤مىمؾ وخمٚمص ومٞمٜم٤م إٓ ويرهم٥م ذم دم٤موزه- 

 ٟم٤ًمن ُمّم٤مب سم٤مًمًٙمري وارشمٗم٤مع اًمْمٖمط واًمٙمقًمًؽمول واًمٌداٟم٦م ويدظمـ، هذه إ

يمٚمٝم٤م قمقاُمؾ ظمٓمقرة إن و شمٕم٤مًم٩م ؾمت١مدي إمم إص٤مسمتف سمجٚمٓم٦م ىمٚمٌٞم٦م أو دُم٤مهمٞم٦م دمٕمٚمف ـمريح 

سمحٞم٤مشمف، إذا رأي٧م هذا اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ إص ٤مسمتف سم٤مجلٚمٓم ٦م اًمٗمراش أي٤مُم٤ًم أو أقمقاُم٤ًم وىمد شمقدي 

ٛمٌم ويتح رك ويْم حؽ ُم ؾء ومٞم ف  سمثقاِن ؾمؽمى ؿمخّم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم ٤ًم فم ٤مهره اًمّم ح٦م ي 

يم٤مٔظمريـ- إِن ٕقمج٥م عمـ يٜمٔمر إمم ؾمقري٦م اًمٞمقم ومٞمتحن قمغم طم٤مهل٤م ىمٌؾ اًمثقرة! طم ٤مل 

ن ُمزي ػ ؾمقري٦م ىمٌؾ اًمثقرة ي٤م صدي٘مل هق اًمذي أوص ٚمٝم٤م إمم ُم ٤م ه ل قمٚمٞم ف أن: أُم ٤م

واؾمت٘مرار يم٤مذب  ٗمل داظمٚمف يمؾ قمقاُمؾ آٟمٗمج٤مر وآهنٞم٤مر ُمـ فمٚمؿ وظمٜمقع، واؾم ٠مًمقا 

اًمت٤مريخ يمٞم ػ شمٜمتٝم ل إٟمٔمٛم ٦م اعمً تٌدة سمح روب ظم٤مرضمٞم ٦م أو داظمٚمٞم ٦م، ومٚمٜمٙم ػ قم ـ 

حنة وإؾمك وًمٜمِمٛمر قمـ ؾم٤مقمد اجلد واًمٕمٛم ؾ طمت ك شم ٜمٝمض ؾم قري٦م ُم ـ قمٚمتٝم ٤م  اًم

ٕمدل واًمٙمراُم٦م ٓ يْمٛمر ذم داظمٚمف سمذور اًمْم ٕمػ وًمٜمٌٜمل وـمٜم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ىم٤مئاًم قمغم احلؼ واًم

 م-19.9.2113وآهنٞم٤مر- 

  ٦م ىم٤مسم ؾ ًمٚمتٖمٞم ػم- أقمج ٥م مم ـ ي٘مٞمٛم قن  اعمقروث اًمث٘م٤مذم ًمٚمٛمجٛمققم٤مت اًمٌنمي

اعمٜم٤مطم٤مت قمغم اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم اًمذي شمتٕمرض ًمف إُم٦م، ذم طملم يروضمقن أٟمٜم٤م ٟمحـ باًمٕمرب( 

طمٝم٤م وه ذه ُم ـ أىم قى إومٙم ٤مر ظمٚم٘مٜم٤م بهٙمذا( وقمٚمٚمٜم٤م ضمزء ُمـ ُمقرصم٤مشمٜم٤م ٓ جم٤مل إلص،

اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمٕمٞمؼ شمٖمٞمػم اعمقروث اًمث٘م٤مذم وحتد ُمـ ومرص ف وشمٌٓم ط شمٗم٤مقم،شم ف- اعمقرصم ٤مت 

اًمث٘م٤مومٞم  ٦م ًمٞمً  ٧م صم٤مسمت  ٦م يم٤معمقرصم  ٤مت اجلً  دي٦م وًم  ق ٓ ذًم  ؽ عم  ٤م أرؾم  ؾ اهلل إٟمٌٞم  ٤مء- 

 م-22.9.2113
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  إذا أردت أن شمٕمرف ُم دى بشمِم ددٟم٤م( وُم دى بشمً ٤محمٝمؿ( يٙمٗم ل أن شمٕم رف أن

ؿ و شمٌؼ قمغم ؾمٗمح ضمٌؾ ذم اؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ىمري٦م واطمدة سمٛمً ٚمٛمٞمٝم٤م وُمً ٤مضمده٤م، ىمري ٦م طمْم٤مرهت

 م-24.9.2113صٖمػمة واطمدة، يمٛمٕمٚمقٓ ُمثً،! 

  سمٕمض اًمٙم٤ٌمر يم٤مًمّمٖم٤مر ن٤مُم٤ًم يرومْمقن أن ند هلؿ يدك ًمت٤ًمقمدهؿ قمغم اًمًػم، هؿ

مٌقن أن يٕمتٛمدوا قمغم أٟمٗمًٝمؿ، ٓ شمٚمح قمٚمٞمٝمؿ سميورة اإلُم٤ًمك سمٞمدك، دقمٝمؿ يً ػمون 

طمدهؿ، وًمٙمـ يمـ سمج ٤مٟمٌٝمؿ أو ظمٚمٗمٝم ؿ ويمٚم ام شمٕمث رت هب ؿ اخلٓم ٤م ُم ّد إًم ٞمٝمؿ ي دك ًمق

ًمتحٛمٞمٝمؿ ُمـ اًمً٘مقط، سمٍماطم٦م، يمٚمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم هذه اًمٞمد، وُم٤م أٟم دره٤م ذم ه ذه إي ٤مم 

 م-27.9.2113

 ﴿ـَ َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم صُمؿَّ اْهَتَدى ٤مٌر عمَِّـ شَم٤مَب َوآَُم  [82 :ـمف] ﴾َوإِِنِّ ًَمَٖمٗمَّ

ٔي٦م ٕول ُمرة! يمٜم٧م أفم ـ اهلداي ٦م شمتح٘م ؼ سمً ج٤مدة ص ،ة ودقم ٤مء يم٠مِن أىمرأ هذه ا

ظم٤مؿمع -- وم٢مذا هل شمقسم٦م شم٘مٓمع قمـ اًمٜمٗمس ُم٤م شمِمتٝمٞمف، صمؿ إي امن   كم ؾم ٤مطم٦م اًم٘مٚم ٥م مم ـ 

ؾمقاه، صمؿ قمٛمؾ ص٤مًمح ي٘م٤مرع سمف اعم١مُمـ ٟمقازل اًمدهر، سمٕمد هذا يمٚمف شمتقه٩م اًمروح سم ٤مًمٜمقر 

اهلل، وًمٙمـ سمٜمٗمًف، وُم ـ ظم ،ل  ويتْمح أُم٤مُمٝم٤م اًمٓمريؼ، وهٙمذا هيتدي اعمرء سمتقومٞمؼ ُمـ

 م-3.11.2113  ﴾صُمؿَّ اْهَتَدى﴿دمرسمتف، شمقًمد اهلداي٦م ُمـ رطمؿ يمدطمف 

  نٜمحٜم٤م احلٞم٤مة ّهه٤م طمٞمٜمام ٟمٜمتزقمٝم٤م ُمـ سمراصمـ اعمقت -- ًمذًمؽ ظمٚم ؼ اهلل اًمِم ج٤مقم٦م

 م-3.12.2113

  ي٤م أظمل ٓ حترك ذّم ؿمٝمقة آٟمتّم٤مر ًمٜمٗمز قمٜمدُم٤م هت ٤ممجٜمل سم دًٓ ُم ـ أن هت ٤مضمؿ

 شمقضمف ُمٕمقل بأٟم٤مك( ٟمحق رأد، سمؾ ؾم٤مقمدِن قمغم محؾ ُمٕمقل باعمٜمٓم ؼ( وه دم ومٙمريت- ٓ

اًمٗمٙمرة اخل٤مـمئ٦م ذم رأد- دقمٜم ٤م ٟمتٕم ٤مون ًمٙم ل ٓ يتح قل اخل ،ف سمٞمٜمٜم ٤م إمم ساع سم لم 
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بأٟم  ٤مي( وبأٟم  ٤مك(، يْم  ٞمع ذم ظمْم  ٛمف اًمّم  قاب اًم  ذي ٟمً  ٕمك ُمٕم  ٤ًم ًمٚمقص  قل إًمٞم  ف 

 م-3.12.2113

 ٞمػ، وٕن اهلل و  ٚم٘مٜم ٤م ًمٜمٙم قن أُم ٦م ٕن سمٕمض اًمٜم٤مئٛملم ٓ يقىمٔمٝمؿ إٓ اهلز اًمٕمٜم

 م-4.12.2113ٟم٤مئٛم٦م، هتزٟم٤م اعمحٜم٦م اًمٞمقم 

  اظمتٚمٗم٧ُم ُمٕمف طمقل ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أُمر ُمٕملم، ويمٜم٤م سمح٤مضم ٦م إمم آشمٗم ٤مق ٕن

اًمٕمٛمؾ اًمذي جيٛمٕمٜم٤م ي٘متيض ُمٜم٤م اًمتٕم٤مون ذم هذا إُمر- اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أن يّمؼم يم ؾ ُمٜم ٤م قم غم 

٤مشمف وخم٤موومف سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، وأن ٟمٌح٨م ُمٕم٤ًم قمـ أظمر طمتك ينمح وضمٝم٦م ٟمٔمره ويٌلم طم٤مضم

طمؾ م٘مؼ طم٤مضم٤مشمٜم٤م ويٌدد خم٤موومٜم٤م- و يٙمـ إُمر ؾم ٝمً، واطمت ٤مج إمم ؿم ج٤مقم٦م ُم ـ يمٚمٞمٜم ٤م 

ومؽمك ومٙمرشمؽ اًمتل شمِمٕمرك سم٤مُٕم٤من واًمٌح٨م قمـ ومٙمرة ضمديدة ٓ شمزال جمٝمقًم٦م مت ٤مج إمم 

 ـمرح أومٙم٤مر ؿمج٤مقم٦م، رهمٌتٜم٤م اًمّم٤مدىم٦م ومٞم٤مًمٌح٨م قمـ طمؾ يريض اًمٓمروملم أقمٓم٤مٟم٤م اجلرأة ذم

وسمدائؾ و شمٙمـ ختٓمر سم٤ٌمل أي ُمٜم٤م ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة حترض ومٙم رة أظم رى وهٙم ذا، و يٙم ـ 

أطمدٟم٤م يرد قمغم أظمر ىمٌؾ أن يت٠ميمد ُمـ ومٝمٛمف ًمف سمِمٙمؾ يم٤مُم ؾ، يمث ػم ُم ـ اًمٌ دائؾ اًمت ل 

ـمرطمٜم٤مه٤م يم٤من همػم واىمٕمل وسمٕمْمٝم٤م يم٤من ُمْمحٙم٤ًم، وذم سمٕمض إطمٞم٤من يمدٟم٤م ٟمٞم٠مس وٟمِمٕمر 

ٗم٤مق، ًمٙمـ إسارٟم٤م قمغم اًمقصقل إمم طم ؾ ُمٙمٜمٜم ٤م أظم ػمًا ُم ـ إسم داع أٟمف ٓ جم٤مل سمٞمٜمٜم٤م ًم،شم

ذًمؽ احلؾ، أسمدقمٜم٤مه ُمٕم٤ًم، يم٤من رائٕم٤ًم وُمٗم٤مضمئ٤ًم وظمّ،ىم٤ًم، وإمجؾ ُمـ ذًمؽ أن هذه اًمتجرسم٦م 

ىمقت اًمٕم،ىم٦م سمٞمٜمٜم٤م ورومٕم٧م صم٘م٦م يمؾ ُمٜم٤م سم٤مٔظمر إمم طمد يمٌ ػم- يم ؿ ٟمحت ٤مج إمم ُمث ؾ ه ذا 

س يمؾ ُمٜم٤م ظمٚم ػ رأي ف سم ؾ ٟمٌح ٨م ُمٕم ٤ًم قم ـ اًمتٗم٤مقمؾ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمختٚمػ وم، يتٛمؽم

 م-7.12.2113طمٚمقل، وظمّمقص٤ًم ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمدىمٞم٘م٦م 

  يم٤مٟم٧م هم٤ميتل دائاًم أن أيمقن ذًمؽ اإلٟم٤ًمن: اإلٟمً ٤من اًم ذي ظمٚم٘م ف اهلل ذم أطمً ـ

رأؾمف ًمِمٝمقٍة أو ـمٖمٞم٤من، اإلٟم٤ًمن اًم ذي يً تحؼ أن يٙم قن  طشم٘مقيؿ، طّمرًا يمرياًم ٓ يٓم٠مـم
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٤م سم٤مًمٕمٛمؾ وإُمؾ طمٞمثام طمّؾ وارحتؾ- واًمٞمقم وؾم ط يم ؾ ه ذا ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم أروف يٕمٛمره

اًمدُم٤مر واخلقف واحلزن وإو يزداد ؿمٕمقري سم٤محل٤مضم٦م إمم هذا اإلٟم٤ًمن، وي زداد قمزُم ل 

 م-11.12.2113وإساري قمغم أن أسمٜمَٞمف وُأقمكَم سمٜمٞم٤مَٟمف ذم ٟمٗمز وذم ٟمٗمقس أظمريـ 

  أن رب اًمٕمٛم ؾ قمٛمٚم٧م ذم جم٤مل اًمتدري٥م ذم اًمنميم٤مت ؾمٜمٞمٜم٤ًم، وٓطمٔم ٧م يمٞم ػ

خن أومْم ؾ ُم ٤م ًمدي ف ُم ـ  اًمذي ي٠ميمؾ طم٘مقق ُمقفمٗمٞمف يٙم٥ًم ُم١مىمت٤ًم صمؿ ُم٤م يٚمٌ ٨م أن ي 

يمٗم٤مءات، إذ يٌح٨م أصح٤مهب٤م قمـ اًمٕمٛمؾ ذم ذيم٦م أظمرى أيمثر إٟمّم٤موم٤ًم وهم٤مًم٤ًٌم ُم ٤م جي دون 

ذًمؽ اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم شمٗمّقىمٝمؿ- اًمٔمٚمؿ وهمٛمط احل٘مقق وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمٙمراُم٦م اًمٜم٤مس ٓ ي٠ميت إٓ 

ًمٙم٥ًم ظم٤ًمرة قم غم ص ٤مطمٌف- ٓطمٔم ٧م ذًم ؽ ذم اًمٕم،ىم ٤مت سمٙم٥ًم ُم١مىم٧م صمؿ يٜم٘مٚم٥م ا

اًمزوضمٞم٦م طملم ئمـ أطمد اًمٓمروملم أٟمف يٙم٥ًم سمٔمٚمؿ أظمر، ومتًتٛمر اًمٕم،ىم٦م إمم طملم، صم ؿ 

شمٜمٗمجر قمغم ؿمٙمؾ اٟمٗمّم٤مل- ٓطمٔم٧م ذًمؽ ذم اًمٕم،ىم٦م سم لم إؾم ت٤مذ وـم،سم ف، ومٙم ؿ ُم ـ 

جلٛمِع سملم احلزم شم٘م٤مٟمف ًمٚمامدة اًمتل يدّرؾمٝم٤م وقمرِوٝم٤م سمِمٙمؾ ُمِمّقق وا٢مأؾمت٤مٍذ وٌط ـم،سمف سم

وآطمؽمام ذم قم،ىمتف ُمع ـم،سمف وم٠مطمٌف اًمٓم،ب وأطمٌقا اعم٤مدة اًمتل يدرؾمٝم٤م، وأؾمت٤مٍذ وٌط 

ـم،سمف سم٤مًمِمتؿ واًميب وم٤ًمد إُمـ وآؾمت٘مرار واهلدوء ذم صٗمف، ًمٙمـ اًمٓم،ب يمرهقه 

 ويمرهقا اعم٤مدة اًمتل يدّرؾمٝم٤م سمؾ رسمام يمرهقا اًمدراؾم٦م واعمدرؾم٦م يمٚمٝم٤م سمًٌٌف! هٜم٤مك ؾمٜم٦م إهلٞم٦م

حتٙمؿ ؾمػم اعمجٛمققم٤مت اًمٌنمي٦م وهل أن آؾمت٘مرار وإُمـ واًمً ،م ذم اًمٜمٗم قس وسم لم 

اًمٜمٗمقس، شمّمٜمٕمف إوو٤مع اًمٕم٤مدًم٦م اًمتل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ـمرف فم٤مو وآظمر ُمٔمٚم قم، واًمت ل 

 شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن- 

ـٍ و يٙم ـ هذا اًمدرس شمرؾّمخف ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م اًمٞمقم صمقرات اًمٕم٤مو اًمٕمريب اًمتل أـم٤مطم٧م سم٠م ُم

ـَ اًمِمٕمقب قمغم اإلـم،ق  سم دًمٞمؾ أن أي واطم د ُم ـ باًمٕم ٤مئ،ت احل٤ميمٛم ٦م( يمٕم٤مئٚم ٦م  –أُم

إؾمد أو اًم٘مذاذم وُمـ يدور ذم ومٚمٙمٝم٤م ُمـ إزٓم يم٤من يًتٓمٞمع آقمتداء قمغم طم٘مقق أي 
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وم ٤مُٕمـ  –ُمقاـمـ ومٞمًٚم٥م ممتٚمٙم٤مشمف أو يٕمت٘مٚمف أو طمتك ي٘متٚمف دون أن  ِمك اقمؽماض أطمد 

اًمذي يم٤من ُُمًت٤ٌمطم٤ًم سمٙمؾ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م سمؾ أُمـ اًمٚمّمقص ُمـ اًمٓمٖم٤مة و يٙمـ أُمـ اعمقاـمـ 

اعمًتٌديـ اًمذيـ هىمقا طم٘مقق اًمِمٕمقب وظمػماهت٤م وَأُِمٜمقا اعمح٤مؾم٦ٌم سمٗمْمؾ ؾمٞمػ اًم٘مٛم ع 

اعمًٚمط قمغم رؤوس اًمٕم٤ٌمد- اًمت٤مريخ اًمٌٕمٞمد واًم٘مري٥م ُمكمء سم٠مُمثٚم ٦م قم ـ صم قرات ص ٜمٕمتٝم٤م 

واًمً ،م وآؾم ت٘مرار إٓ سمٕم د أن  إوو٤مع اًمٔم٤معم٦م، وقمـ جمتٛمٕم٤مت و يًد ومٞمٝم٤م إُم ـ

ٌنم  طم٘م٘م٧م احلد إدٟمك ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م باًمٕمداًم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ٓ وضمقد هل ٤م ذم قم ٤مو اًم 

وًمٙمـ هٜم٤مك ومرق سملم ؿمٕمقب شُم٘م٤مد يم٤مًم٘مٓمٞمع، وأظمرى م٥ًم هل٤م احلٙم٤مم طم٤ًمسم٤ًم(- اعمرطمٚم٦م 

قاُم ٤ًم وؾم تحٛمؾ آٟمت٘م٤مًمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م ًمـ شمٜمت٘مؾ سمٜم٤م إمم سمر إُم٤من دومٕم ٦م واطم دة، ؾمتً تٛمر أقم

حت  دي٤مت يمٌ  ػمة شم  دومع اًم  ٌٕمض إمم اًمٞم  ٠مس واًم٘مٕم  قد واًمتٛمً  ؽ سم  ام أًمٗم  قه ُم  ـ أومٙم  ٤مر 

وؾم  ٚمقيمٞم٤مت سم٤مًمٞم  ٦م، وحت  رض آظم  ريـ قم  غم اًمٕمٛم  ؾ واًمٜمٝم  قض وُمراضمٕم  ٦م أومٙم  ٤مرهؿ 

وؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ، وٓ رء يّنع حت٘مٞمؼ إُمـ وآؾمت٘مرار ذم سم،دٟم٤م أيمثر ُمـ أٓ ٟمٚمتٗم ٧م إمم 

ًمزائػ، ومٛمـ رأؾمف إمم اًمقراء ٓ يت٘مدم ذم هذه احلٞم٤مة، اًمقراء وٟم٠مؾمػ قمغم بأُمـ( اًمٓمٖم٤مة ا

   ومٚمٜمٜمٔم  ر إمم إُم  ٤مم، إمم اعمً  ت٘مٌؾ، وًمٜم  درك ؾم  ٜم٦م اهلل ذم أن اًمٕم  دل واطم  ؽمام اًمٙمراُم  ٦م 

ك ه ذه اًمً ٜم٦م وم ،  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هق ُم٤م يٌٜمل اعمجتٛمٕم٤مت اعمًت٘مرة اًم٘مقي٦م، وًمٜمٕمٛم ؾ سمٛم٘متْم 

ٞمٙمقن ه ذه اعم رة طم٘مٞم٘مٞم ٤ًم ودائ اًم ٟمًٙم٧م قمغم فمٚمؿ سمٕمد اًمٞمقم، ًمٜمح٘مؼ إُمـ ذم سم،دٟم٤م وًم

 م-11.12.2113

 :شمتِمدىمقن سم٤محلري٦م وو شم٠مت يمٚمٛم٦م طمري٦م ذم اًم٘مرآن ُم رة واطم دة! وم٠مضمٌت ف:  قال يل

بٓ إًمف( هل احلري٦م أي أٟمؽ شمٕمٚمـ اٟمٕمت٤مىمؽ ُم ـ اًمٕمٌقدي ٦م ٕي  يم ٤من، صم ؿ شم ٠ميت بإٓ اهلل( 

٤من إن و يٙم ـ سمٛم ؾء وهل آظمتٞم٤مر اًمقاقمل اًمذي ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ أصمر ًم ف ذم طمٞم ٤مة اإلٟمً 

 م-13.12.2113طمريتف وإرادشمف، أومرأي٧م ىمٞمٛم٦م احلري٦م ذم اإلؾم،م؟ 
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  اإلرادة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م باًم٘مرار اًمقـمٜمل اعمًت٘مؾ( يم٤مٟم٧م ُمٖمٞمٌ ٦م ن٤مُم ٤ًم ذم

اعمرطمٚم٦م اعم٤موٞم٦م، ومام شمراه باًم٘مٞم٤مدة( وـمٜمٞم٤ًم هق اًمقـمٜمل وُم٤م قمدا ذًمؽ هق ظمٞم٤مٟم٦م وُمس هبٞم٦ٌم 

٤مدة( ومٙم٤من هدومٝم٤م اًمقطمٞمد اًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٙمرد ويم٤مٟم ٧م شم٘م دم اخل دُم٤مت اًمدوًم٦م، أُم٤م باًم٘مٞم

اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م سمام م٘مؼ ه ذه اهل دف سمٖم ض اًمٜمٔم ر قم ـ ُمّم ٚمح٦م اًم قـمـ أو إرادة 

اًمِمٕم٥م، وهذا ُم٤م أوصؾ ؾمقري٦م إمم اًمقوع احل٤مزم- جمٚمس اًمِمٕم٥م اًم ذي يٕمت ؼم اعمٙم ٤من 

يمٖم ػمه ُم ـ اعم١مؾمً ٤مت إُمثؾ ًمٚمتٕمٌ ػم قم ـ إرادة اًمٜم ٤مس يم ٤من جم رد واضمٝم ٦م ؿم ٙمٚمٞم٦م 

باًمقـمٜمٞم٦م(، وؾم٤مئؾ اًمتٕمٌػم إظمرى يم٤مًمٜم٘م٤مسم٤مت وهمػمه٤م ُمـ ُمٜمٔمامت اعمجتٛمع اعمدِن يم٤مٟم٧م 

ُمّم٤مدرة ن٤مُم٤ًم ًمّم٤مًمح اًمٜمٔم٤مم، ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ اإلقم،م- ًم٘مد ىمّقض اًمٜمٔم٤مم قمؼم قم٘مقد ُم ـ 

آؾمتٌداد يمؾ ُم٘مقُم٤مت اًم٘مرار اًمقـمٜمل اعمًت٘مؾ ُمـ ُم١مؾم٤ًمت وـمٜمٞم ٦م راؾم خ٦م وجمتٛم ع 

ووؾم٤مئؾ إقم،م شمراىم٥م وشمٕمؼم قمـ إرادة اًمٜم٤مس، ًمذًمؽ باًمتدظمؾ( اًم ذي ٟم راه ُمدِن ممّٙمـ 

اًمٞمقم ذم اًمِم٠من اًمًقري هق ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ٟٓمٕمدام ه ذه اعم٘مقُم ٤مت، وه ل ُم٘مقُم ٤مت ٓ 

يٛمٙمـ سمٜم٤مؤه٤م سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه٤م، اؾمت٘م،ل اًم٘مرار اًمقـمٜمل و يٙمـ ُمقضم قدًا ًمٜم٘م قل أٟمٜم ٤م 

ٟمٌٜمل ُم٘مقُم٤مت هذا آؾمت٘م،ل أوًٓ، يٌدأ ذًمؽ  ٟمريد اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف أو اؾمتٕم٤مدشمف، قمٚمٞمٜم٤م أن

سم٤مًمتخٚمص ُمـ ٟمٔم٤مم آؾمتٌداد، ويٙمقن قمغم ُمراطمؾ يتخٚمص ومٞمٝم٤م اًمًقريقن ُمـ اًمتٌٕمٞم ٦م 

شمدرجيٞم٤ًم سمٛم٘مدار ُم٤م ينقمقن ذم سمٜم٤مء اعم٘مقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وشم٘مؾ ُم٤ًمطم٦م اًمتدظمؾ ذم ؿم١موهنؿ 

 م-19.12.2113سمٛم٘مدار ُم٤م شمزداد ُم٤ًمطم٦م ىمدرهتؿ قمغم اًمتٗم٤مهؿ واًمٕمٛمؾ اعمِمؽمك 

  م-3.1.2114اًمِمٞمٓم٤من يٙمٛمـ ومٞمٜم٤م ٓ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ 

  وىمد سمٚمغ سمٜم٤م طم٥م احلٞم٤مة احلرة اًمٙمريٛم٦م أن ُم٤م قمدٟم٤م ٟمخ٤مف اعمقت ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، ومّم ٤مر

طم٥م اًمِمٝم٤مدة قمٜمدٟم٤م ُمنموع طمٞم٤مة، وص٤مرت طمٞم٤مشمٜم٤م ُمنموع ؿمٝم٤مدة، وًم٤ًمن طم٤مًمٜم ٤م ذم يم ؾ 

 م9.1.2114احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م -- إٟمام شم٘ميض هذه ض أهي٤م اًمٔم٤مو اًم٤ٌمهمل ُم٤م أٟم٧م ىم٤مضطم٤مل: اىم
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  -اًمِمٝمداء سم٤مقمقا واهلل اؿمؽمى وصمٛمـ دُمٝمؿ قمٜمده -- سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف -- ٓ دظمؾ ًمٜم٤م ومٞم ف

أُم٤م صمٛمـ دُمٝمؿ قمٜمدٟم٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ومٜمحدده ٟمحـ إطمٞم٤مء، ٟمحـ ٟمحدد اًمثٛمـ سمٛم٘م دار ُم ٤م 

 شمٚمٝمٛمٜم٤م ؿمٝم٤مدهتؿ آرشم٘م٤مء إمم قمٚمٞم٤مء اًمٌٓمقًم٦م، وسمٛم٘مدار ُم٤م شمٖمرس ذم ٟمٗمقؾم ٜم٤م ُم ـ اًمًٌ ٤مًم٦م

واًمِمٕمقر سم٤مًمٙمراُم٦م، وسمٛم٘مدار ُم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤م حتٓمٞمؿ اًم٘مٞمقد وشمدومٕمٜم٤م ىم دُم٤ًم ذم ـمري ؼ اًمتْم حٞم٦م 

واًمٌذل واًمٕمٓم٤مء، ـمري٘مٝمؿ هؿ -- ٟمحـ ٟمحدد صمٛمـ اًمدم، سمٛم٘مدار ُم٤م مدث ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ُم ـ 

 م-11.1.2114شمٖمٞمػم، اًمتٖمٞمػم اًمذي أراده ًمٜم٤م أصح٤مب اًمديـ 

 ﴿ َ١ْمُِمٜملِم ائؿ ًمٚمتح٘مؼ سمٛمٕم٤مِن اإليامن، ؾم ٕمل هل طم٤مًم٦م ُمـ اًمًٕمل اًمد ﴾إِن يُمٜمُتؿ ُمُّ

يٛمتزج ومٞمف اجلٝمد اًمّم٤مدق اًمٗمٙمري واًمٜمٗمز واجلًدي اًمذي يامرؾمف اعم١مُمـ يمؾ يقم وهق 

نمع ذم  يًٕمك إلؾم٘م٤مط اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م قمغم اًمقاىمع اعمتٖمػم وحت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًم 

 شمٙمريؿ اإلٟم٤ًمن وإقمت٤مىمف ُمـ أهم،ل اًمٓمٖم٤مة واًمِم ٝمقات، يٛمت زج ه ذا اجلٝم د سم٤مًمتقاو ع

اًمذي يٛمٜمع اعم١مُمـ ُمـ اًمريمقن إمم ُم٤م وصؾ إًمٞمف، واًمتقسم٦م سمٛمٕمٜم٤مه ٤م اًمقاؾم ع أي اعمراضمٕم ٦م 

اًمدائٛم٦م ًمٚمًٚمقيمٞم٤مت وإومٙم٤مر وشمّمحٞمحٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م طمتك شمٜمٝمض سم٤مًمقاىمع هنقو ٤ًم يٚمٞم ؼ 

ٟمتٞمج ٦م طمتٛمٞم ٦م شمتح٘م ؼ  ﴾َوَأٟمُتُؿ إقَْمَٚم ْقنَ ﴿سمرؾم٤مًم٦م اعم١مُمـ ذم هذه احلٞم٤مة، قمٜمده٤م شمّمٌح 

شم ٠ميت  ﴾َوَأٟمُتُؿ إقَْمَٚمْقنَ ﴿ٗمٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس يٓمرح اًمزسمد اًمذي ٓ ظمػم ومٞمف، واىمٕم٤ًم قمغم إرض وٟم

قمٜمدُم٤م شمرشمٗمع اؾمتج٤مسم٤مشمٜم٤م إمم ُمًتقى اًمتحدي٤مت احلْم٤مري٦م، هل ًمٞمً ٧م اّدقم ٤مًء وساظم ٤ًم 

 [139]آل قمٛم ران:  ﴾َوَأٟمُتُؿ إقَْمَٚم ْقَن إِن يُمٜم ُتؿ ُمُّ ١ْمُِمٜملِمَ ﴿شمٜمت٩ٌم سمف إوداج قمغم اعمٜم٤مسمر 

 م-11.1.2114

 ن اًمديـ ومرومقٟمف قمـ رؾم٤مًمتف إؾم٤مؾم ٞم٦م ذم حتري ر اإلٟمً ٤من وشمٙمريٛم ف، يِمقهق

ٌّد اًمٜم٤مس هلؿ ُمـ دون اهلل وشم٘مٜمٕمٝمؿ سم٤مًمرو٤م سم٤مًمذل  ومقًمقٟمف إمم أداة صٖمػمة سمٞمد اًمٓمٖم٤مة شمٕم
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واهلقان، صمؿ ي٘مقًمقن ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ ًمٜمحٛمل ُم١مؾمًتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م! ُم٤مذا أسم٘مٞمتؿ ُم ـ ُمٕمٜم ك اًم ديـ 

تؿ يم٤مًمٓمٌٞم٥م اًمذي سمٜمك ُمًتِمٗمك ي٘متؾ ومٞمف اًمٜم ٤مس ورؾم٤مًم٦م اًمديـ ًمٙمل حتٛمقا ُم١مؾمًتف؟ أٟم

ويٌٞمع أقمْم٤مءهؿ ًمٕمّم٤مسم٤مت جمرُم٦م صمؿ ي٘مقل إٟمام أومٕمؾ ذًمؽ ًمٙمل أمح ل ُم١مؾمً تل اًمٓمٌٞم ٦م 

 م-12.1.2114ُمـ هذه اًمٕمّم٤مسم٤مت اًمتل هتدد سم٢مهم،ىمٝم٤م إن و أومٕمؾ! 

 بآىمؽمايب( يٛمٞمؾ إمم اًمتٖمٞم ػم  )االقسايب( و)االبتعادي(: :من أكواع الشخصقات

اعمجٝمقل وٓ شمثٜمٞمف إظمٓم٤مر قمـ اعمٙم٤مؾم٥م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م اًمتل ىمد يً ٗمر قمٜمٝم ٤م واىمتح٤مم 

هذا آىمتح٤مم، أُم٤م بآسمتٕم٤مدي( ومٝم ق يٛمٞم ؾ إمم قم دم اًمتٖمٞم ػم، واحلٗم ٤مظ قم غم ُمٙم٤مؾم ٥م 

اًمقوع اًم٘م٤مئؿ قمٜمده أهؿ ُمـ ومرص٦م احلّمقل قمغم ُمٙم٤مؾم٥م أقمٔمؿ ىمد شمٜمجؿ قم ـ اًمتٖمٞم ػم، 

ٛمٚمٝم٤م اًمتٖمٞمػم أيمؼم ُم ـ ٟمٗم قره ُم ـ اًمً ٚمٌٞم٤مت وظمقومف ُمـ آطمتامٓت اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل ىمد م

اًمٜم٤ممج٦م قمـ قمدم اًمتٖمٞمػم- ٓ يٕمٜم ل ذًم ؽ أن بآىم ؽمايب( ٓ مً ٥م اعمخ ٤مـمر أسم دًا أو أن 

بآسمتٕم٤مدي( ٓ ي٘مدم قمغم أي قمٛمؾ أسمدًا وإٟمام يٛمٞمؾ يمؾ ُمٜمٝمام إمم ضم٤مٟم٥م أيمثر ُمـ أظم ر- 

واحلٞم٤مة حتت٤مج إمم آصمٜملم ُمٕم٤ًم ٓ يقضمد ٟمقع أومْمؾ ُمـ ٟمقع ومٚمٙمٍؾ ُمٜمٝمام إجي٤مسمٞم٤مشمف وؾمٚمٌٞم٤مشمف، 

وًمذًمؽ ظمٚم٘مٜم٤م اهلل خمتٚمٗملم، وم ٌٕمض اعمٝم ـ وإدوار شمتٓمٚم ٥م باىمؽماسمٞم ٤ًم( ي٘م تحؿ ويٌ ٤مدر 

وسمٕمْمٝم٤م شمتٓمٚم٥م باسمتٕم٤مدي٤ًم( هيتؿ سمح٤ًمب اعمخ٤مـمر وآؾمتٕمداد ًمٚمٛمح ٤مذير، وسمٛم٘م دار ُم ٤م 

دوار شمٗمٝمؿ ومرق اًمٕمٛمؾ هذا آظمت،ف واًمتٜمقع وشمٕمتؼمه ومرص٦م شمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم شمقزي ع إ

واعمٝم٤مم واًمتٙم٤مُمؾ سم لم أومراده ٤م، سمٛم٘م دار ُم ٤م شمً تٓمٞمع مج ع إجي٤مسمٞم ٤مت اًمٜم ققملم ودمٜم ٥م 

 م-18.1.2114ؾمٚمٌٞم٤مهتام 

  ُم٤م دُمٜم٤م ٟمًت٘مقي قمغم سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ومٜمحـ ٟمتٍمف يم٤مًمٕمٌٞمد، ُمـ ظمٚمؼ احل ر أٟم ف

ٓ ي٘مٌؾ اًمٔمٚمؿ ُمـ أطمد وٓ يرو٤مه ٕطمد، وُمـ ظمٚمؼ اًمٕمٌد أٟم ف يً ت٘مقي قم غم ُم ـ ه ق 



 واستيقظ املارد

 , 143 , 

ي أُم٤مم ُمـ يٗمقىمف ىمقة- إن سظم٦م بطمري٦م( ٓ شمٙمٗمل جلٕمؾ اإلٟمً ٤من أوٕمػ ُمٜمف ويًتخذ

طمرًا، هل شمِمٌف سظم٦م ُمٜمك واصػ ذم ُمًٚمًؾ باًم قراق( طمٞم ٨م ًمٕمٌ ٧م دور اخلرؾم ٤مء 

اًمتل ضم٤مءه٤م ظمؼم اؾمتِمٝم٤مد زوضمٝم٤م وم٤مؾمتٕم٤مدت ٟمٓم٘مٝم٤م ُم ـ ه قل اعمّم ٞم٦ٌم وسظم ٧م --- 

 بأؾمٕمد(، ٟمحـ ؿمٕم٥م سخ سمٙمٚمٛم٦م بطمري٦م( ُم ـ ؿم دة ُم ٤م ٟم زل سم ف ُم ـ فمٚم ؿ وـمٖمٞم ٤من

ٍمظم٦م ًمٜمدرك أن سم٤مؾم تٓم٤مقمتٜم٤م اًمٜمٓم ؼ، وُم ٤م زال  وقمًػ وإذٓل، يم٤من ٓ سمد ُمـ هذه اًم

أُم٤مُمٜم٤م ـمريؼ ـمقيؾ ًمٜمتٕمٚمؿ ًمٖم٦م احلري٦م وٟمتحغم سم٠مظم،ق إطمرار، ؾمٜمّمؾ إمم ذًم ؽ سم ٢مذن 

ـِ شَمْ٘م ِقيؿٍ ﴿اهلل، ٕن اهلل  ٚمؼ اًمٜم٤مس أطمرارًا يمراُم٤ًم  ًَ ٤مَن ذِم َأطْم ًَ ٟم ﴾ ]اًمت لم: ًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإْلِ

وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إٓ أن ٟم١مُمـ سم٠من اهلل ظمٚم٘مٜم٤م ذم أطمًـ شم٘مقيؿ، صمؿ ٟمٕمٛم ؾ ٓؾم تٕم٤مدة ومٓمرشمٜم ٤م  ،[4

 م-19.1.2114اًمًٚمٞمٛم٦م وٟمٗمض ُم٤م ران قمغم قم٘مقًمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م ُمـ هم٤ٌمر اًم٘مرون 

  ؾم٠مًمتف قمـ ه ىمقشمف وإىمداُمف وصم٘متف وأُمٚمف، وم٠مضم٤مسمٜمل ُمٌتًاًم: يمٞم ػ ٓ أيم قن وأٟم ٤م

 م-23.1.2114باإلٟم٤ًمن( اًمذي ٟمٗمخ اهلل ذّم ُمـ روطمف 

  يمٜم٤م ٟمّمكم ذم اًم٘مًؿ اخل٤مرضمل ذم أطمد اعم٤ًمضمد ذم وم ؽمة اخلري ػ وىم د سم دأ اجل ق

سم٤مًمؼمود، ىم٤مل أطمد اعمّمٚملم عم٤مذا ٓ ٟمٜمت٘مؾ إمم اًم٘مًؿ اًمداظمكم، واوم٘مف أيمثري٦م اعمّمٚملم ويم ٤من 

رأي اًمٌٕمض أٟمف و مـ اًمقىم٧م ًم،ٟمت٘م٤مل إمم اًم٘مًؿ اًم داظمكم، سمٕم د ضم دال سمً ٞمط هن ض 

ؿ اًمداظمكم ٟمزوًٓ قمٜمد رأي إيمثري٦م، ذم أصمٜم٤مء ؾمػمٟم٤م ص ٤مح أطم د اجلٛمٞمع وؾم٤مروا إمم اًم٘مً

اعمّمٚملم اعمٕمروف سمًٚمٌٞمتف وشمذُمره واٟمت٘م٤مده وبىمروم ف( ُم ـ يم ؾ رء: إذا يمٜم ٤م ٓ ٟمً تٓمٞمع 

آشمٗم٤مق قمغم ُمٙم٤من اًمّم،ة ومٙمٞمػ ؾمٞمٜمٍمٟم٤م اهلل؟ ذم اًمقاىمع آشمٗم٤مق طمدث، وآظمت،ف 

٩م ٟمٗمً ف واعمّم ٚملم سمِم ٙمؾ ؾم ٚمٌل اًمذي سمرز يم٤من أُمرًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم، ًمٙمـ هذا اًمِم خص سم رُم

سمٛمجرد ذيمر هذه اًمٕم٤ٌمرة- ٟمٕمؿ ًمديٜم٤م اظمت،ٓت ذم جمتٛمٕمٜم٤م، وُمٜمٝم ٤م و ٕمػ ىم درشمٜم٤م قم غم 
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إدارة اظمت،وم٤مشمٜم٤م واًمٕمٛمؾ ُمٕم٤ًم ُم٘م٤مرٟم٦م سمٛمجتٛمٕم٤مت أظمرى، ًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ يرؾم ؿ ذم ذهٜم ف 

صقرة ؾمٚمٌٞم٦م قمـ أظم ريـ، صم ؿ ٓ يٚم ت٘مط إٓ ُم ٤م يقاوم ؼ ه ذه اًمّم قرة، صم ؿ يتح دث 

ي٘م٦م شمٕمززه٤م، ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ اومؽماض ُمٗم٤مده بٓ ظم ػم وم ٞمٙمؿ، وٓ أُم ؾ ُيرضم ك ويتٍمف سمٓمر

ُمٜمٙمؿ، وؾمتٔمٚمقن ُمتخٚمٗملم( وهق اومؽماض يتٜم٤مىمض ُمع اإليامن سم ٠من اهلل ظمٚم ؼ اًمٜم ٤مس ذم 

٤مَه ٤م﴿ :أطمًـ شم٘مقيؿ وُمٜمحٝمؿ اؾمتٕمدادات ُمت٤ًموي٦م ًمٗمٕمؾ اخلػم أو اًمنم  ىَمْد َأوْمَٚمَح َُمـ َزيمَّ

٤مَه٤م*  ًمٙمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمتل يٙمتً ٌٝم٤م اإلٟمً ٤من ُم ـ  [11،9ِمٛمس: ﴾ ]اًمَوىَمْد ظَم٤مَب َُمـ َدؾمَّ

سمٞمئتف هل اًمتل شمدومٕمف إمم اًمتٍمف قمغم ٟمحق ُمٕملم- اًمث٘م٤موم٦م أُم ر ُمٙمتً ٥م يٛمٙم ـ شمٖمٞم ػمه، 

واًمتٖمػمات اًمث٘م٤مومٞم٦م حتت٤مج إمم وىم٧م وشمتؿ سمِمٙمؾ شمدرجيل وشمرايمٛمل وقمغم أيدي أؿمخ٤مص 

    تٛمٕمٝمؿ ٟمٔم رة دوٟمٞم ٦م، ٌنمون وٓ يٜمٗمرون، ي١مُمٜمقن سم٤مإلٟم٤ًمن وٓ يٜمٔمرون إًمٞم ف وإمم جم  ي

 م-23.1.2114وٓ ي٘مقًمقن سمٚم٤ًمن طم٤مهلؿ وُم٘م٤مهلؿ: هٚمؽ اًمٜم٤مس 

  اعمٜمّم٥م ٓ يّمٜمع ىم٤مئدًا، واًمٕمامُم٦م ٓ شمّمٜمع قم٤معم٤ًم، ومٞم٤م رضم ٤مل اًمًٞم٤مؾم ٦م واًمٕمٚم ؿ ذم

ؾمقري٦م اعمًت٘مٌؾ اطمؽمُمقا هذا اًمِمٕم٥م اًمذي يْم حل يمث ػمًا ذم ؾم ٌٞمؾ طمريت ف ويمراُمت ف، 

ؾمتٙمقن سمٛم٘مدار ُم٤م خت دُمقهنؿ وشمٚمٌ قن طم٤مضم ٤مهتؿ  واقمٚمٛمقا أن ُمٙم٤مٟمتٙمؿ ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس

اًمروطمٞم٦م واعم٤مدي٦م اًمتل شمٙمٗمؾ هلؿ طمٞم ٤مة شمٚمٞم ؼ سم٤مًمٙمراُم ٦م اًمت ل أراده ٤م اهلل ًمإلٟمً ٤من، أُم ٤م 

ُمٙم٤مٟمتٙمؿ ذم قم٘مقل اًمٜم٤مس ومًتٙمقن سمٛم٘مدار ُم٤م شم٘م دُمقن هل ؿ ُم ـ طمج ٩م ىمقي ٦م وأضمقسم ٦م 

ٞم٦م قم غم ُم٘مٜمٕم٦م شمداومٕمقن هب٤م قمـ أومٙم٤مريمؿ وُمٜم٤مهجٙمؿ وُمقاىمٗمٙمؿ- ٓ ٟمري ده٤م صم قرة ؿم ٙمٚم

باًمٕمرض( وهق ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمٞم٦م، وإٟمام صمقرة طم٘مٞم٘مٞم٦م قمغم باعمرض( اًمذي أدى إًمٞمف وه ق ُم ٤م 

يمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ قم٘مقل ُمٕمّٓمٚم٦م وٟمٗمقس ُمًتٙمٞمٜم٦م ًمٙمٝمٜمقت اًمًٞم٤مؾم٦م اعمدقمقم سمٙمٝمٜمقت اًم ديـ 

 م-24.1.2114
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  ٘متٍم ردك قم غم ىم قل بوه ؾ أٟم ٧م أومٝم ؿ ُم ـ  ىمد أيمقن خمٓمئ٤ًم وًمٙمـ قمٜم دُم٤م ي

٘مٞم٦م شمرد هب٤م قمغم طمجتل ي٤م صدي٘مل، هذا إقم،ن ُمٜمؽ سم٠مٟمؽ وم،ن؟!( ومٝمذا ًمٞمس طمج٦م ُمٜمٓم

 م-2.2.2114سمٕم٧م قم٘مٚمؽ ًمٗم،ن، اؾمؽمده أوًٓ صمؿ شمٕم٤مل ٟمتح٤مور 

  ٜمٍم  إرادة اًمث٤ٌمت أوًٓ وصم٤مٟمٞم٤ًم وصم٤مًمث٤ًم، إرادة اًمث٤ٌمت هل اًمتل دمذب ُم٤م مت٤مضمف اًم

ن، ُمـ شمٙم٤مشمػ وإقمداد وختٓمٞمط وؿمج٤مقم٦م وقمٌ٘مري٦م شمتٗمتؼ قمٜمٝم ٤م أًمٌ ٤مب اًمرضم ٤مل ذم اعمٞم دا

﴾ ]اًمٌ٘م رة: اًْمَٞمْقَم سمَِج ٤مًُمقَت َوضُمٜم قِدهِ ـَم٤مىَم٦َم ًَمٜم٤َم َٓ ﴿إرادة اًمث٤ٌمت اًمتل شمٓمرح ُمـ اًم٘مٚمقب 

٧ٌَْم ومَِئ٦ًم يَمثػَِمةً ﴿  وشمًتٌدهل٤م سمِ  [249 ٞمَٚم٦ٍم هَمَٚم
ـ ومَِئ٦ٍم ىَمٚمِ ومٞم ٠ميت اًمققم د  [249﴾ ]اًمٌ٘م رة: يَمؿ ُمِّ

٤مدق ٓ يٙم قن إٓ ُم ـ اهلل ، اًمققمد اًمّم [251﴾ ]اًمٌ٘مرة: اهللوَمَٝمَزُُمقُهؿ سم٢ِمِْذِن ﴿اًمّم٤مدق 

وًمٞمس ًمٌنم أن يدقمل أن وقمده اًمّم٤مدق هق اًم٘مدر اًمذي ٓ ُيرد، أُم ٤م اًمٔم ٤معمقن ومٞمٕمٛم ٞمٝمؿ 

همرور اًم٘مقة ويًتدرضمٝمؿ إمم ُمّم٤مرقمٝمؿ، اًمٖم رور اًم ذي اؾم تدرج آًم ٦م احل رب اًمٜم٤مزي ٦م 

اجل٤ٌمرة إمم ؾمت٤مًمٜمٖمراد ًمٞمٙمقن قمغم أؾمقاره٤م سمداي ٦م شم٘مٝم٘مره ٤م صم ؿ هزيٛمتٝم ٤م ذم قم٘م ر داره ٤م 

ـْ طَمْٞم٨ُم ﴿يخ ُمٚمٞمط سم٠مُمثٚم٦م قمـ هن٤مي٦م اعمتٙمؼميـ واًمت٤مر َتْدِرضُمُٝمؿ ُمِّ ًْ َوُأُْم كِم *  َيْٕمَٚمُٛمقنَ َٓ  ؾَمٜمَ

 م-12.2.2114 [183،182﴾ ]إقمراف: هَلُْؿ إِنَّ يَمْٞمِدي َُمتلِمٌ 

  تؾ ُمٞمزان اًم٘مقة قمٜمدُم٤م يٙمقن إيامن اعمٕمت دي سم٤ٌمـمٚم ف ونً ٙمف سم ف واؾم تامشمتف ذم 

اومع قمـ احلؼ سمح٘مف ونًٙمف سمف واؾمتامشمتف ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمشمف ؾمٌٞمؾ ٟمٍمشمف أىمقى ُمـ إيامن اعمد

 م-14.2.2114-- ُم٤م قمدا ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ًمٙمـ اإليامن هق إهؿ 

  اعمٙم٤مره اًمتل طمٗم٧م هب٤م ـمريؼ اجلٜم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مجلًد وطم٤مضم٤مشمف وهمرائزه، أُم٤م اًم روح

٘مٍم  ًم ومتحٔمك سمٚمذائذ روطمٞم٦م شمِمٌف شمٚمؽ اًمتل وقمد اهلل هب٤م قم٤ٌمده ذم اجلٜم ٦م وم ٤مًمٓمريؼ إمم ا

يِمٌف اًم٘مٍم ذم اًمٗمخ٤مُم٦م واًمروٟمؼ، ًمذًمؽ ىم٤مًمقا: ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك ُم٤م ٟمح ـ قمٚمٞم ف جل٤مًم دوٟم٤م 

 -م16.2.2114قمٚمٞمف سم٤مًمًٞمقف 
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  ُمـ ُمٕم٤مِن احلري٦م أٓ يًتٕمٌدك إدُم٤من قمغم قم٤مدة ؾمٞمئ٦م، وأٓ ختدع ٟمٗمً ؽ ومتٕمت ؼم

قمٌقديتؽ هل٤م مم٤مرؾم٦ًم حلريتؽ! ومتْم ٞمػ إمم ذل اًمٕمٌقدي ٦م ٟم٘مٞمّم ٦م اًمٙم ذب قم غم اًم ذات 

 م-21.2.2114

 ظمريـ وٓ دظمؾ ٔقمٜمدُم٤م اقمتؼم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف أو ُم٤م طمقزم ُمـ فمروف هق ُم١ًموًمٞم٦م ا

ُمر وأيمتٗمل سم٤مًمٚمقم ًمـ أىمدم قمغم أي ظمٞم٤مر ًمتٖمٞمػم ٟمٗمز أو ُم٤م طمقزم، سمٕم٤ٌمرة أظمرى ٕزم ذم ا

قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م ُم٤ًموي٤م ًمٚمّمٗمر وم٢من قمدد اخلٞم٤مرات اًمت ل ؾم ٞم٘مدم قمٚمٞمٝم ٤م 

ُم ـ  ن ُمزي داً ٕ ٤م يتٛمتع سمف ُمـ طمري ٦م ؾمٞمً ٤موي اًمّم ٗمر أيْم ٤مً اعمرء ؾمٞم٤ًموي اًمّمٗمر وُم

ُمـ احلري٦م- وم٢مذا اقمت٘مدت سمٛم١ًموًمٞمتل قمام أٟم٤م قمٚمٞمف أو ُم٤م طمقزم ُم ـ  اخلٞم٤مرات يٕمٜمل ُمزيداً 

ُم٤م ًمتٖمٞمػم ٟمٗمز أو ُم٤م طمقزم، إذا ومِمؾ هذا اخلٞم٤مر إُم٤م أن أيمتٗمل سمف  فمروف ؾم٠مضمرب ظمٞم٤مراً 

وهٙم ذا--  صم٤مٟمٞم ٤مً  أىمقى وم ٠مضمرب ظمٞم ٤مراً وأقمقد إمم اًمٚمقم أو أن يٙمقن ؿمٕمقري سم٤معم١ًموًمٞم٦م 

ُمـ اخلٞم٤مرات وسم٤مًمت٤مزم ُمزيدا ُمـ احلري٦م- وهٙمذا  اعمزيد ُمـ اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م يٕمٜمل ُمزيداً 

ومراد واجلامقم٤مت ومٓمٛمقن ىمٞم قدهؿ اخل٤مرضمٞم ٦م سمٛم٘م دار ُم ٤م مٓمٛم قن اًم٘مٞم قد ٕيتحرر ا

سمتٙم ٤مر اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل همٚمقا هب ٤م أٟمٗمً ٝمؿ ويتحٛمٚم قن ُمً ١موًمٞم٦م اًمتٖمٞم ػم ومٞمً تٛمرون ذم ا

 م-21.2.2116اخلٞم٤مرات وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُم٤م دام ذم صدورهؿ أٟمٗم٤مس شمؽمدد 

 :  إُم ٤م اًمً خط واًمت ذُمر  خقاران لؾتعامل م ع واق ع لؿ ل ه ذا الؽ م م ن ا

واًمتحن اًمذي يِمؾ ىمدرة اإلٟم٤ًمن قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛم ؾ، أو باًمرو ٤م( سم٘م در اهلل اًم ذي 

ٕم ؾ واعمٌ ٤مدرة واًمٕمٓم ٤مء، هٙم ذا مرر اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمِم٤مقمر اًم٤ًمسم٘م٦م ويٓمٚم٘مف ذم دروب اًمٗم

 م-26.2.2114 [8﴾ ]اًمٌٞمٜم٦م: قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا قَمٜمْفُ  اهللَُريِضَ ﴿ :أومٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم

  م-3.3.2114وراء يمؾ خم٤مـمرٍة قمٔمٞمٛم٦م طم٥ٌم قمٔمٞمؿ 
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  قمٜمدُم٤م يتّمدى رضمؾ ًم٘مٞم٤مدة ؾمٗمٞمٜم٦م ذم سمحر ه٤مئ٩م، ٓ يٜمتٔمر ُمٜمف اًمريم٤مب أن يّمػ

 م-3.3.2114ُم٤من ٕمم سمر اُمقاج قم٤مشمٞم٦م، سمؾ أن يٌحر هبؿ إٕهلؿ يمؿ ا

  ،هل اًمدرب ـمقيٚم٦م ي٤م أظمل، يمٚمام ـمقيٜم٤م ُمٜمٝم٤م ؿمقط هقل شمٙمِمٗم٧م ًمٜم٤م قمـ أهقال

وم٢مُم٤م أن يقوم٘مٜم٤م اهلل ومتٙمؼم ٟمٗمقؾمٜم٤م ويٙمؼم إيامٟمٜم٤م ُمع يمؾ ظمٓمقة هقل، ومٜمت ٤مسمع اعمً ػم وٟمح ـ 

ؿم داء ُمٜم ٤م اعمً ػم، ٕأؿمد صٗم٤مء وشمقهج٤م وي٘مٞمٜم٤م، أو يٙمقن همػم ذًم ؽ ومٜمتٜمح ك ويت ٤مسمع ا

﴾ ًَم ِئـ ؿَم َٙمْرشُمْؿ َِٕزي َدٟمَُّٙمؿْ ﴿قمغم ٟمٕمٛم ٦م اًمثٌ ٤مت طمت ك يزي دٟم٤م ُم ـ ومْم ٚمف  ومٚمٜمحٛمد اهلل

 م-3.3.2114وًمٜم٠ًمًمف طمًـ اخل٤من٦م  [7]إسمراهٞمؿ: 

  -ًمٙمؾ واطمد ُمٜم٤م بسم٘مٕم٦م قمٛمٞم٤مء( هل ُم٤ًمطم٦م ُمـ ذاشم ف يراه ٤م أظم رون وٓ يراه ٤م

ٜم ٤م ًمديٜم٤م ُمٞمؾ إلٟمٙم٤مر ُم٤م ذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م ظمّمقص٤ًم قمٜمدُم٤م شمٙمقن أُم قرًا ؾم ٚمٌٞم٦م يّم ٕم٥م قمٚمٞم

شم٘مٌؾ وضمقده٤م ومٞمٜم٤م- ي٘مؾ ُمٞمٚمٜم ٤م إمم اإلٟمٙم ٤مر قمٜم دُم٤م يٙم قن إؾم ٚمقب اًم ذي يٓمٚمٕمٜم ٤م سم ف 

أظمرون قمغم ُم٤م ذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م ُمقوققمٞم٤ًم وظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمتٝمجؿ قمٚمٞمٜم٤م- باعم١مُمـ ُمرآة أظمٞمف( 

ويمٚمام يم٤مٟم٧م هذه اعمرآة ٟم٘مٞم٦م ص٤مومٞم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُم ـ اًمٖم رور واًمرهمٌ ٦م ذم اًمٜمٞم ؾ ُم ـ أظم ريـ 

٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وهٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتذيمر أن اعم رآة شم ري اعمح٤مؾم ـ ؿمجٕمتٜم٤م قمغم اًمٜمٔمر ومٞمٝم

 م-5.3.2114واًمٕمٞمقب ُمٕم٤ًم، واعمرء ٓ يٓمٞمؼ اًمٜمٔمر ذم ُمرآة ٓ شمٔمٝمر إٓ قمٞمقسمف 

 طم داث ٕهٜم٤مك رء ُمِمؽمك سملم احلرب واحل٥م واًمِمٕمر واًمٗمٚمًٗم٦م، رسم ام ه ل ا

٦م اًمت ل خت رسمط يم ؾ ومٙم٤مر واًمٙمٚمامت اعمٗم٤مضمئ٦م واًمٖمريٌ ٦م واعمتٜم٤مىمْم ٕواًمّمقر واعمِم٤مقمر وا

رء وشمٕمٞمد شمرشمٞمٌف ُمـ ضمديد- حتت٤مج احلٞم٤مة إمم هذا باًمٌمء( ُمـ طملم إمم آظمر، سمؾ هق ُمـ 

 م-6.3.2114ـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة ذاهت٤م 

 ن ٕؾم ٚمؿ، أؾم ٝمؾ ٕؾم ٝمؾ وإاًمٞم٠مس ـمريؼ يزيٜمف اًمِمٞمٓم٤من ًمإلٟم٤ًمن قم غم أٟم ف ا

ٟم ف ٕؾمٚمؿ اًمٞم٤مئس يًتًٚمؿ ًمٚمٔمروف اًمًٞمئ٦م ويتقىمػ قمـ سمذل اجلٝمد اًم،زم ًمتٖمٞمػمه٤م، وأ
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ٟم٤ًمن ُمـ ُمِم٤مقمر اًم٘مٚمؼ واخلقف اًمتل شم،زُمف وهق ي٘متحؿ اعمجٝمقل اعمٗمتقح قمغم إليٕمٗمل ا

يمؾ آطمتامٓت، ذًمؽ اعمجٝمقل اًم ذي ص ٜمٕم٧م اًمرهمٌ ٦م ذم اىمتح٤مُم ف أقمٔم ؿ اٟمتّم ٤مرات 

 .آٟم٤ًمن وايمتِم٤موم٤مشمف وإٟمج٤مزاشمف

وا ﴿اًمٞم٠مس يمٗمر سمققمد اهلل  يُمؿْ  اهللَإِن شَمٜمٍُمُ ٟمً ٤من إلرة ا، ويمٗمر سم٘م د[7﴾ ]حمٛمد: َيٜمٍُمْ

قمغم دم٤موز ٟمٗمًف سم٤مؾمتٛمرار، شمٚمؽ اًم٘مدرة اعمًتٛمدة ُمـ اًمروح اًمقصم٤مسم٦م اًمتل ٟمٗمخٝم٤م اهلل ومٞم ف، 

جم٤مد قمؼم اًمت٤مريخ سمام اُمتٚمٙمقه ُمـ ـمٛمقطم ٤مت قمٔمٞمٛم ٦م ٕويمٗمر سمٙمؾ ُم٤م آُمـ سمف ُمـ صٜمٕمقا ا

 .وىمدرة ه٤مئٚم٦م قمغم اًمث٤ٌمت واًمّمؼم ذم أصٕم٥م اًمٔمروف

قم دو يري د أن مت ؾ أرو ؽ  زرع اًمٞم٠مس ذم ىمٚمٌؽ هق اهل دف آؾم ؽماشمٞمجل ًمٙم ؾ

وروطمؽ، ويًٚمٌؽ إٟم٤ًمٟمٞمتؽ وإرادشمؽ وىمرارك، وسمدون حت٘مٞمؼ هذا اهلدف ًمـ يً تٓمٞمع 

 .آٟمتّم٤مر قمٚمٞمؽ

اًمٞم٠مس يمٗمر سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٜمج٤مح ظمقوم٤م ُمـ اًمٗمِمؾ، إٟمف يمٛم ـ يٜمتح ر هرسم ٤م ُم ـ اعم قت أو 

٘م٤مسمر يًتًٚمؿ دمٜم٤ٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م! وهق مقل طمريم٦م اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م إمم ؾمٙمقن ٓ دمده إٓ ذم اعم

 م-11.3.2114

  م-11.3.2114اسمت٤ًمُم٦م اًمِمٝمٞمد -- وصٞم٦م 

  خم٤مًمٓم٦م اعمجتٝمديـ اًمٕم٤مُمٚملم واًمّمؼم قمغم أظمٓم٤مئٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ وسمذل اجلٝمد اًمٙم٤مذم

ًمٙم٥ًم صم٘متٝمؿ طمتك يّمٌح يم،ُمؽ ُم١مصمرًا ومٞمٝمؿ أؿمؼ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ اٟمت٘م٤مدهؿ ُم ـ سمٕمٞم د 

ؿ وذم زُم ـ وشمًجٞمؾ إظمٓم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، اًمٜم٤مس يًتجٞمٌقن عمـ يِمٕمر هبؿ ويتٕم ٤مـمػ ُمٕمٝم 

اًمثقرة ٓ أطمد يًتٓمٞمع إضم٤ٌمر أطمد قمغم رء وإٟمام هل اًمًٚمٓم٦م إظم،ىمٞم٦م اًمتل يٜمّم٤مع هل ٤م 

 م-21.3.2114اًمٜم٤مس ـم٤مئٕملم واًمًٚمٓم٦م إظم،ىمٞم٦م ٓ شمٙمقن سمٖمػم شمْمحٞم٦م 
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  ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل يتؿ اخلٚمط سمٞمٜمٝم٤م ُمٗمٝمقُمل باًمقاىمٕمٞم ٦م( وبآهنزاُمٞم ٦م(، اًم قاىمٕمل

٤مشمف وقمٚمٚمف صمؿ يتخذ ُمـ هذا اًمتِم خٞمص طم ٤مومزًا هق ُمـ يِمخص ُمِمٙم،ت اًمقاىمع وؾمٚمٌٞم

ًمف ًمٚم٘مٞم٤مم سمام يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم سمف ُمـ أضمؾ ُمٕم٤مجل٦م هذه اًمٕمٚمؾ، أُم٤م آهنزاُمل ومٝم ق يتٗم ؼ ُم ع 

اًمقاىمٕمل ذم اًمتِمخٞمص ًمٙمٜمف  تٚمػ قمٜمف ذم أٟمف يتخذ ُمـ هذا اًمتِم خٞمص ُم ؼمرًا ًمٚمٞم ٠مس 

٤من جي ٥م أن يٗمٙم ر واًم٘مٕمقد، ٓ رء يٖمػم اًمقاىمع اًمزء إٓ اًمٕمٛمؾ، وًمٙمل يٕمٛم ؾ اإلٟمً 

أوًٓ ُم٤مذا قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ وم٤مًمٕمٛمؾ هق طمريم٦م قمغم ُمً تقى اًمٗمٙم ر أوًٓ صم ؿ قم غم ُمً تقى 

اجلقارح، واًمٕمٛمؾ مت٤مج دوُم٤ًم إمم شم٘مٞمٞمؿ وشمٕمديؾ سمٜم٤مء قمغم اًمٜمت٤مئ٩م، هذه احلريم ٦م اعمً تٛمرة 

ًمٚمٗمٙمر واجلقارح هل ُم٤م يٕمٓمل حلٞم٤مة اعم١مُمـ ىمٞمٛم٦م وُمٕمٜمك، وهل ُم٤م يٛمٚم ١م ىمٚمٌ ف سم٤مًمِم ٖمػ 

وهل ُم٤م يٙمٗمؾ ًمف اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م آؾمتخ،ف ذم إرض وقمامرهت٤م، ًمذًمؽ أيم د واحلامس، 

ُٙم ْؿ ﴿اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ شمٜمزيٚمف قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ  ٌُْٚم َقيُمْؿ َأيُّ ِذي ظَمَٚم َؼ اعمَْ ْقَت َواحْلََٞم ٤مَة ًمَِٞم اًمَّ

ـُ قَمَٛمً، َوُهَق اًْمَٕمِزيُز اًْمَٖمُٗمقرُ  ًَ ًَ ػَمَ ﴿، [2 :اعمٚم ؽ] ﴾َأطْم قَمَٛمَٚمُٙم ْؿ  اهللُى َوىُم ِؾ اقْمَٛمُٚم قا وَم

ٌِّ ُئُٙمْؿ سمِ اَم يُمٜمْ ُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚم قنَ  دُّوَن إمَِم قَم٤مِوِ اًْمَٖمْٞم ٥ِم َواًمِمَّ َٝم٤مَدِة وَمُٞمٜمَ  ﴾َوَرؾُمقًُمُف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َوؾَمؽُمَ

 م-22.3.2114 [115 :اًمتقسم٦م]

  قمدم وضمقد ىمٞم٤مدة ىمقي٦م إمم احلد اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ىم٤مدرة قمغم دمٛمٞمع اجلٝمقد وشمقضمٞمٝمٝم٤م

، ًمٙم ـ وضم قد ه ذه شم داريمٝم٤مؼ اًمٜمٍم هق ؾمٚمٌٞم٦م جي٥م أٓ يتقىمػ اًمٕمٛمؾ قمغم سم٤مدم٤مه حت٘مٞم

اًمًٚمٌٞم٦م ٓ يٕمٜمل أن ي تخغم اإلٟمً ٤من قم ـ اعمِم ٤مريم٦م ذم قمٛمٚمٞم ٦م اًمتٖمٞم ػم واًم٘مٞم ٤مم سمقاضمٌ ف 

وُم١ًموًمٞمتف ودوره ُمٝمام يم٤من هذا اًمدور ُمتقاوٕم٤ًم، طمتك ٓ ٟمٙمقن يمٌٜم ل اهائٞم ؾ اًم ذي 

ىَم٤مًُمقا ًمِٜمٌَِل  هَلُُؿ اسْمَٕم٨ْم ًَمٜم٤َم َُمٚمًِٙم ٤م ُٟمَ٘م٤مشمِ ْؾ ذِم  إِذْ ﴿رومْمقا اعمِم٤مريم٦م ًمٕمدم وضمقد ُمٚمؽ ي٘مقدهؿ 

َّٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا اهللؾَمٌِٞمِؾ  ْٞمُتْؿ إِْن يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل َأ ًَ صمؿ شمٌلم أن  [246﴾ ]اًمٌ٘مرة: ىَم٤مَل َهْؾ قَم
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٦م ًمتح٘مٞم ؼ  هذه و شمٙمـ إٓ طمج٦م يٖمٓمقن هب٤م قمدم اؾمتٕمدادهؿ ًمت٘مديؿ اًمتْمحٞم٦م اًميوري

ىَم٤مًُمقا َأٟمَّك َيُٙمقُن ًَم ُف اعمُْْٚم ُؽ قَمَٚمْٞمٜمَ ٤م ﴿إذ عم٤م سمٕم٨م اهلل هلؿ ـم٤مًمقت ُمٚمٙم٤ًم رومْمقا ىمٞم٤مدشمف  اًمٜمٍم

ـَ اعم٤َْملِ  ـُ َأطَمؼُّ سم٤ِمعمُْْٚمِؽ ُِمٜمُْف َوَوْ ُي١ْمَت ؾَمَٕم٦ًم ُِم وم٠مرؾمؾ اهلل آي٦م اًمت٤مسمقت  [247﴾ ]اًمٌ٘مرة: َوَٟمْح

ـْ  َوىَم٤مَل هَلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ إِنَّ ﴿ًمٞمٜمزع قمٜمٝمؿ اعمؼمرات  ٞمٜم٦ٌَم ُِم 
َآَي٦َم ُُمْٚمٙمِِف َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمُؿ اًمت٤َّمسُمقُت ومِٞم ِف ؾَم ٙمِ

ََي٦ًم ًَمُٙمْؿ إِ  َٔ ِٛمُٚمُف اعمََْ،ِئَٙم٦ُم إِنَّ ذِم َذًمَِؽ  ُٙمْؿ َوسَمِ٘مٞم٦ٌَّم مِم٤َّم شَمَرَك َآُل ُُمقؾَمك َوَآُل َه٤مُروَن حَتْ ْن يُمٜمْ ُتْؿ َرسمِّ

واُمر اعمٚمؽ اًم ذي اؿم ؽمـمقا وضم قد ومٚمام ضم٤مء اًمت٤مسمقت قمّمقا أ [248﴾ ]اًمٌ٘مرة: ُُم١ْمُِمٜملِمَ 

َب ُِمٜمُْف ﴿ًمٞمِم٤مريمقا ذم اًم٘مت٤مل  ـْ َذِ ٞمُٙمْؿ سمِٜمََٝمٍر وَمَٛم
ٌَْتٚمِ وَمَٚمامَّ وَمَّمَؾ ـَم٤مًُمقُت سم٤ِمجْلُٜمُقِد ىَم٤مَل إِنَّ اهللََّ ُُم

سُم  َف هُمْروَم ٦ًم سمَِٞم ِدِه وَمنَمِ ـِ اهْم ؽَمَ َّٓ َُم ُف ُِمٜمِّل إِ ـْ َوْ َيْٓمَٕمْٛمُف وَم٢مِٟمَّ َّٓ ىَمٚمِ ٞمً،  وَمَٚمْٞمَس ُِمٜمِّل َوَُم قا ُِمٜمْ ُف إِ

، ومٚمام دم٤موزوا اًمٜمٝمر وأص ٌحقا ذم ُمقاضمٝم ٦م اًمٕم دو خت ٤مذًمقا قم ـ [249﴾ ]اًمٌ٘مرة: ُِمٜمُْٝمؿ

َٓ ـَم٤مىَم٦َم ًَمٜم٤َم اًْمَٞم ْقَم سمَِج ٤مًُمقَت َوضُمٜمُ قِدهِ ﴿اًم٘مت٤مل  ـَ َآَُمٜمُقا َُمَٕمُف ىَم٤مًُمقا  ِذي ﴾ وَمَٚمامَّ ضَم٤مَوَزُه ُهَق َواًمَّ

اط وضمقد ُمٚمؽ ي٘مقدهؿ و يٙم ـ إٓ طمج ٦م ي ؼمرون وهٙمذا شمٌلم أن اؿمؽم [249]اًمٌ٘مرة: 

 م-25.3.2114هبؿ قمدم اؾمتٕمدادهؿ ًمٚمتْمحٞم٦م وسمذل اجلٝمد 

  و يٙمـ ؾمٞمد إطمرار سم،ل ريض اهلل قمٜمف ذًمٞمً، قمٜمدُم٤م يم٤من ُمٚم٘مك ذم صحراء ُمٙم ٦م

شمدوؾمف ىمدُم٤م أيب ضمٝمؾ وهق ضم٤مئع قمٓمِم٤من واًمّمخرة ومقق ص دره وه ق ي ردد بأطم د -- 

ل ُم٤م يريض أسم٤م ضمٝمؾ وقمّمٌتف وئم ؾ ؾم ٤معم٤ًم ـم ٤مقماًم ؿم ٤مرسم٤ًم أطمد(، يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتف أن ي٘مق

ًمٙمٜمف اظمت٤مر اًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اٟمٕمت٤مىمف ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٓمٖم٤مة ُمٙم٦م ومتحقًم٧م سظم٤مشمف وأٟم٤مشم ف 

إمم رصٞمد إيامن وقمزة وصم٤ٌمت ذم ٟمٗمقس ُمـ طمقًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وفمؾ هذا اًمرصٞمد يٙم ؼم 

أص٘م٤مع إرض ضم٤مروم ٤ًم  ويٙمؼم طمتك وم٤مو٧م سمف سمٓمح٤مء ُمٙم٦م صمؿ اٟمٓمٚمؼ ُمـ اًمّمحراء ًمٞمٌٚمغ

ُمـ وىمػ ذم وضمٝمف ُمـ ـمقاهمٞم٧م اًمٗمرس واًمروم، ُم٤م أؿمٌف اًمِمٕم٥م اًمًقري اًمٞمقم سمٌ،ل، 
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وإن يقُم٤ًم شمٜمزاح ومٞمف اًمّمخرة قمـ صدره آت ٓ ري٥م ومٞمف، وهم دًا سم ٢مذن اهلل ؾم ػمشمٗمع أذان 

 م-26.3.2114سم،ل ذم ؾمامء دُمِمؼ ُمرة أظمرى 

  ًمٚمٛمٕمريم ٦م ًم ـ يّم ؼم قم غم ُمـ و يّمؼم قمغم وـم٠مة اًمتخٓمٞمط واًمتدري٥م واإلقمداد

 م-15.4.2114وـم٠مة اعمٕمريم٦م ذاهت٤م 

  طمريمتل وطمريمتؽ ذم ؾم٤مطم٦م اًمٗمٙمر وقمغم أرض اًمقاىمع هق ُم٤م يٜم٩ًم شمٚم ؽ اًمراي ٦م

اًمتل يٛمٙمـ أن دمٛمٕمٜم٤م طمقهل٤م، أُم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٜمتٔمر أٟم٤م وأٟم٧م راي٦م شمٜم زل قمٚمٞمٜم ٤م ُم ـ اًمً امء أو 

رف وم قق رؤوؾم ٜم٤م خترج ًمٜم٤م ُمـ إرض ًمٜمتحرك حتتٝم٤م وم٤مقمٚمؿ أن راي٦م اًم٤ٌمـمؾ ؾمقف شمروم

 م-28.4.2114ـمقيً، 

  ،أطمٙم٤مم آقمدام ذم ُمٍم وسمراُمٞمؾ اعمقت ذم ؾمقري٦م ٓ شمٗمٚمح ذم شمريمٞم ع اًمِم ٕمٌلم

اًمت٤مريخ ٓ يٕمقد إمم اًمقراء واعم٤مرد ظمرج ُمـ ىمٛم٘مٛمف وإرادة احلٞم٤مة أىمقى ُم ـ إرادة اعم قت 

 م-2.5.2114واعمخ٤مض ُم١مو وـمقيؾ 

 :٤مون وؾم٘مقـمف ىمري٤ًٌم، وُم٤م أيمثر يمٜم٧م أؿمٕمر سم٤مخلقف يمٚمام ؾمٛمٕم٧م صٗمػم اهل قال يل

اهل٤مون اًمذي ؾمٛمٕم٧م، ويم٤من أُمٕم٤مئل شمت٘مٚمص يمٚمام طمٚم٘م ٧م اعمٞم غ ومقىمٜم ٤م، وقمٜم دُم٤م وص ٚمٜم٤م 

عمرطمٚم٦م اًمؼماُمٞمؾ يم٤من ىمٚمٌل  ٗمؼ سمِمدة وأٟم٤م أؾمٛمع صٗمػم اًمؼمُمٞمٚم لم اًمٜم ٤مزًملم وذم إطم دى 

اعمرات ٟمزٓ ىمري٤ٌم ُمـ اًمٌٞم٧م اًمذي يمٜم٧م ومٞمف همػم أن اهلل ؾمٚمؿ وظمرضم ٧م ُم ـ اعمٜم زل اًمت ل 

صم٘م٧ٌم ضمدراٟمف أسمٞمض اًمٚمقن يم٠مِن ظم٤مرج ُمـ يم ٞمس ـمح لم، شم ٤مسمع ص دي٘مل: ٟمٕم ؿ يمٜم ٧م 

أظم٤مف ُمـ اعمقت ُمع قمٚمٛمل سم٘مٞمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة ويمٜم٧م أظم٤مف ُمـ اإلص٤مسم٦م واًمٕمجز واًمتِم قه 

ُمع قمٚمٛمل سم٠مٟمف ًمـ يّمٞمٌٜمل إٓ ُم٤م يمت٥م اهلل زم، ًمٙمـ أومٙم ٤مر وُمِم ٤مقمر وقم،ُم ٤مت اخل قف 

إًمٞمٝم ٤م ويم٠مهن ٤م ن ر ذم قم٘م ؾ وىمٚم ٥م واًم٘مٚمؼ هذه يم٤مٟم٧م نر سمٕم٘مكم وىمٚمٌل وضمًدي وم ٠مٟمٔمر 
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ُؿ اًمٜمَُّٕم ٤مَس إِْذ ُيَٖمِمِّ ٞمٙمُ ﴿وضمًد إٟم٤ًمن آظمر، ذم شمٚمؽ إوىم٤مت قمروم٧م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم ٤ممم: 

ٜمْفُ  ، يٕمت٘مد صدي٘مل اًمذي سم٤مح زم سمام ؾمٌؼ وُمـ دمرسمت ف اًمِمخّم ٞم٦م [11﴾ ]إٟمٗم٤مل: َأَُمٜم٦ًَم ُمِّ

ـ أن شم دظمؾ ومٞمٝم ٤م أن طم٤ًمسم٤مت هذا اعمجرم اًم٤ٌمهمل وطم٤ًمسم٤مت اًمٕم٤مو اًمذي يدقمٛمف ٓ يٛمٙم

شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل يٚم٘مٞمٝم ٤م اهلل ذم ىمٚم قب قمٌ ٤مده، وأن إرادة اًمٜم ٤مس ًم ـ 

 ٍم ه ذا اًمِم ٕم٥م اعمٔمٚم قم ذم هن٤مي ٦م اعمٓم ٤مف ٝمام سمٚم غ إضمراُم ف، وأن اهلل ؾمٞمٜم  ن ُم شمٜمٙم

 م-8.5.2114

 أحتداك إذا ؾم٠مًم٧م ُمـ يٜم ٤مدون سم٤محلري ٦م أن يٕمّروم قا ًم ؽ ُمٕمٜم ك احلري ٦م،  :قال يل

  -اًمذي ي١مهٚمٝمؿ عمامرؾمتٝم٤م سمٛم١ًموًمٞم٦م اك أن دمد قمٜمدهؿ اًمققملوأحتد

وأحت داك أن ي تٛمٙمـ ه ١مٓء ذات ي قم ُم ـ شمٕمري ػ احلري ٦م أو مم٤مرؾم تٝم٤م  قؾت ل ه:

 م-11.5.2114 )سمٛم١ًموًمٞم٦م ُمـ دون بطمري٦م

  قم٤معمٜم٤م اًم٘مديؿ يٜمٝم٤مر، قم٤معمٜم٤م اعمِمؽمك واًمٕم٤مو اخل٤مص سمٙمؾ واطمد ُمٜم٤م، يٜمٝم ٤مر سمحٚم قه

، اٟمٙمِم ٗمٜم٤م ومج ٠مة أُم ٤مم حت دي٤مت رهٞمٌ ٦م ذم ظم ٤مرج ٟمٗمقؾم ٜم٤م وذم وُمّره حلٙمٛم٦م أراده ٤م اهلل

دواظمٚمٝم٤م وٓ جم٤مل إٓ عمقاضمٝمتٝم٤م وإٓ ؾمٞمٙمقن ُمّمػمٟم٤م اًمٗمٜم ٤مء سمٛمٕمٜم ٤مه احلْم ٤مري وطمت ك 

اعم٤مدي أيْم٤ًم، قم٤معمٜم٤م اًم٘مديؿ يٜمٝم٤مر ُمٗمًح٤ًم اعمج٤مل ًمٌٜم٤مء قم٤مو ضمديد، ومٚمٜمريمز قمغم اًمٕم٤مو اًمذي 

اًمتل أىمْم٧م ُمْم٤مضمع اًمٓمٖم٤مة، ٕهن٤م شمّم ٜمع  بٟمريد( سمٜم٤مءه، وًمٜمتذيمر أن باًمِمٕم٥م يريد( هل

ٌمء( اًم ذي ه ق ُمقو قع إرادة أظم ريـ، ُم ـ  اًمٗمرق سملم باإلٟم٤ًمن( اًمذي يريد وباًم

باًمٌمء( إمم باإلٟم٤ًمن( هذا هق ضمقهر اًمتحقل اًمذي مدث ذم سم،دٟم٤م، وهق حتقل قمٔمٞمؿ 

ـم٤مر ه ذا هيدد أقمداء اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من، وهلذا جيٜمدون ًمقأده يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن، ذم إ

اًمتحقل، هٜم٤مك ظمٞم٤مر ؿمخيص أُم٤مم يمؾ واطمد ُمٜم٤م، أن ي٘مػ ذم صػ أقم داء اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م أو 
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أن يراىم٥م ويتحن أو أن ي٤ًمهؿ ذم اًمتٖمٞمػم وًمق ذم إـم٤مر ذاشمف وىمٜم٤مقم٤مشمف وؾم ٚمقيمٞم٤مشمف شم٤مريم ٤ًم 

    طم دث  ويٙمٗمل ذًم ؽ اًمتٖمٞم ػم إن ﴾ىُمْؾ َه٤مشُمقا سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ ﴿إمم  ﴾٤م َأًْمَٗمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف آسَم٤مءَٟم٤مُمَ ﴿هذا 

 م-12.5.2114ذم قم٘مقًمٜم٤م أن يٖمػم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ 

  ذم سمداي٦م طمٞم٤ميت اًمٓمٌٞم٦م يمٜم٧م أؾم٤مقمد ضمراطم٤ًم يٕمٛمؾ سمٌطء وؾم،ؾم٦م ويٜمٝمل قمٛمٚمٞم٤مشم ف

سمنقم٦م وإشم٘م٤من، يم٤من ي٘مقل زم: اًمٌطء جيٕمؾ طمريم٤مشمؽ ُمدروؾم٦م وي٘مٚمؾ احلريم ٤مت اًمت ل ٓ 

جلراح، ذم يمت٤مب اًمٕم٤مدة اًمث٤مُمٜم ٦م وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م وي٘مٚمؾ إظمٓم٤مء وذم اًمٜمٝم٤مي٦م يقومر اًمقىم٧م قمغم ا

ع،  ي٘مقل ؾمتٞمٗمـ يمقذم: ذم اًمٕم،ىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: اًمنيع هق اًمٌٓملء واًمٌٓملء ه ق اًمني 

وينمح ذًمؽ سم٘مقًمف: قمٜمدُم٤م ٟمتنع ذم احلّمقل قمغم ٟمت٤مئ٩م ُمـ قم،ىم٤مشمٜم٤م ُمع أظم ريـ ىم د 

ًمث٘م ٦م شمٜمتٙمس اًمٕم،ىم٦م ويت٠مظمر احلّمقل قمغم هذه اًمٜمت٤مئ٩م، وقمٜمدُم٤م ٟمٜمتٔمر طمتك يٙمتٛمؾ سمٜم٤مء ا

ُمع أظمر ُمع ُم٤م ي٠مظمذه ذًمؽ ُمـ وىم٧م، سمٕمده٤م يمؾ إُمقر يٛمٙمـ أن شمٜمجز سمنقم٦م سم٥ًٌم 

ٕم٦م، وضم دت أن  اًمث٘م٦م، ذم جم٤مل اًم٘مراءة، وظمّمقص٤ًم سمٕمد اٟمتِم ٤مر ُمقو ٦م اًم٘م راءة اًمني 

ٕم٦م وه ق إذ  اًمتٛمٝمؾ ذم اًم٘مراءة يٙم٥ًم اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمٕمروم٦م أيمثر مم٤م شمٙمًٌف اًم٘مراءة اًمني 

تج٤موز يمثػما ُمـ اًمّمٗمح٤مت ًمٙمٜم ف ٓ يٙمً ٥م إٓ اًم٘مٚمٞم ؾ ُم ـ ي٘مرأ هيٕم٤م ُمـ دون ومٝمؿ ي

٦م ذم سمٕم ض اًمٔم روف ًمٙم ـ  اعمٕمروم٦م وسم٤مًمت٤مزم هق ٓ يقومر وىمت٤ًم! ٓ أىمٚمؾ ُمـ ىمٞمٛم ٦م اًمنقم 

 م-14.5.2114. اًمنقم٦م أصٌح٧م بُمقو٦م( قمٜمد اًمٌٕمض وهل ًمٞم٧ًم حمٛمقدة دائٛم٦م

  اًمٞمقم هل أهن٤م اًمٓم٤مئرة واىمع يم٤من ُيٕمت٘مد ىمٌؾ ُمئ٦م قم٤مم بُمًتحٞمً،(، ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م واىمٕم٤ًم

ٓف ُم ـ آيمتِم ٤موم٤مت نمات أ يم٤مٟم٧م بممٙمٜم٦م( صمؿ حتقل اعمٛمٙمـ إمم واىمع ُمـ ظم،ل قم

واعمح٤موٓت واًمٜمج٤مطم٤مت وآظمٗم٤مىم٤مت ضمٕمٚم٧م ُمـ اًمٓم ٤مئرة واىمٕم ٤ًم- يّم ؾ اإلٟمً ٤من إمم 

اعمًتحٞمؾ ُمـ ظم،ل اؾمتثامر اعمٛمٙمـ إمم أىمَم طمد ومٞمدومع سمحدوده بطم دود اعمٛمٙم ـ( إمم 
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ٞمؾ( وضم٤مرًا إي٤مه ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم ؾم٤مطم٦م اًمقاىمع، يٜمٓمٌؼ ذًم ؽ قم غم سمٜم ٤مء إُم٤مم ُمٚمتٝماًم باعمًتح

إؿمٞم٤مء اعم٤مدي٦م وقمغم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن احلر اًمٙمريؿ اًمذي يٕمٛمر اًمٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ واإليامن، اًمقاىمع 

هق ممٙمـ يقًمد ُمـ رطمؿ اعمًتحٞمؾ قمٜمدُم٤م يٓمٚمؼ اإلٟمً ٤من ًمروطم ف أؿم قاىمٝم٤م ذم اًمٓمٛم قح 

ِم٤مف، شمٚم ؽ ه ل ه اًم روح اًمت ل ٟمٗمخٝم ٤م اهلل ومٞمٜم ٤م واعم٤ٌمدرة واعمح٤موًم٦م وآسمداع وآيمت

 م-15.5.2114.. وؾمتٌٚمغ هم٤مي٤مهت٤م سمرهمؿ يمؾ ُم٤م ٟمٕمٞمِمف ُمـ شمقطمش وفم،م

 م-18.5.2114 --إمم أن شمّمػم اًمٜمٗمقس يم٤ٌمراً يتٗمؼ اًمّمٖم٤مر قمٜمدُم٤م يتٗمؼ اًمٙم٤ٌمر 

  ،ذم آٟم٤ًمن روح ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٓمٗمط ؿمقىمٝم٤م إمم آرشم٤ٌمط سم٤مخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ

ًا ٓ يٛمر قمؼم يمٝمٜمقت، ارشم٤ٌمـم٤ًم م٘م ؼ إٟمً ٤مٟمٞم٦م اإلٟمً ٤من سمٕمٞم دًا قم ـ شمً ٚمط ارشم٤ٌمـم٤ًم ُم٤ٌمذ

اًمٓمقاهمٞم٧م، ارشم٤ٌمـم٤ًم يِمٌع أؿمقاق اًمروح ويٚمٌل طم٤مضم٤مت اجلًد وينج اًمٕم٘م ؾ سم ٤مإليامن 

ًمٞمٓمٚم٘مف ذم ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات وإرض ُمًخرًا اًمٙمقن خلدُم٦م اإلٟم٤ًمن، هذه اًمروح ه ل 

٤مئً، جمٌقًٓ سم٤مًمدم واًمٜم٤مر، أردٟم٤مه٤م صم قرة شم ٜمٗمض اًمتل شمتٛمرد ذم سم،دي اًمٞمقم، نردًا قمٔمٞماًم ه

اًمٔمٚمؿ قمٜم٤م، وأراده٤م اهلل صمقرة شمٜمٗمض قمـ قم٘مقًمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م هم٤ٌمر اًم٘مرون، صحٞمح أٟمٜم٤م و ٟمزل 

ذم سمداي٦م اًمٓمريؼ ًمٙمـ اًمتٗم٤مقمؾ احلْم٤مري ذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ىمد سمدأ وًمـ يتقىمػ طمتك يٌٚمغ هم٤ميت ف 

 م-19.5.2114 -ٟمٙمقن ذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن احلر اًمٙمريؿ اًمذي أراد اهلل ًمٜم٤م أن

  واقمٚمؿ أظمل أن ًمٖمِمٞم٤من اًمدروب اًمتل و يٓمرىمٝم٤م أطم د رهٌ ٦م ن أل اًمٗم ١ماد وىمٚم ؼ

ي،زم اًمٜمٗمس وحلٔم٤مت طمػمة شمْمٓمرب ُمٕمٝم٤م اًمروح، وم، ختِم ك وأٟم ٧م شمِم ؼ اًم دروب 

اجلديدة ارشمٕم٤مؿم٤مت اًم٘مٚم٥م وطمػمة اًمٕم٘مؾ ومٚمقٓه٤م عم ٤م دم ٤موز اإلٟمً ٤من أوم٘م ٤ًم وٓ ايمتً ٥م 

 م-21.5.2114 -ٜمك ًمٚمحْم٤مرة سطم٤مً ُمٕمروم٦م وٓ صٜمع جمدًا وٓ سم

  آقم،م هق ؾمحر ومراقمٜم٦م هذا اًمٕمٍم يًؽمهٌقن سمف اًمٜم٤مس، ؾمتٚم٘مػ اًمثقرات ُم ٤م

 م-21.5.2114ي٠مومٙمقن -- وًمق سمٕمد طملم 
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  ؿم٤مهدت ومرق قمٛمؾ يٙمره أومراده٤م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ٕهنؿ خمتٚمٗمقن، وؿم٤مهدت ومرىم٤ًم

 م-22.5.2114أظمرى يٌدقمقن ًمٚم٥ًٌم ذاشمف 

 ًتٕمد ٓؾمت٘م٤ٌمل سمذور اعمًت٘مٌؾ، ذم أصمٜم٤مء ذًمؽ ٓ سمد ُم ـ اًمثقرة بشمثػم( إرض ًمت

 م-22.5.2114احلّم٤مد اعمر عم٤م أظمرضمتف سمذور اعم٤ميض 

  أقمؽمف أٟمٜمل ظمدقم٧م يمٖمػمي سمٕم٤ٌمرة باًمرسمٞم ع اًمٕم ريب( واؾم تخدُمتٝم٤م ُمتقمه ٤ًم أن

أزه٤مرًا يٛمٙمـ أن شمٜم٧ٌم ذم أرض يًتقـمٜمٝم٤م اًمٕمٗمـ، ٓ سمد ُمـ محؿ اًمتٓمٝمػم وأيمث ر إرض 

 م-2114 .23.5 ًمتل ختٚمٗمٝم٤م اًمؼمايملمظمّمقسم٦م هل شمٚمؽ ا

 ﴿ َٛم ًَّ ـَ اًم اسمًِٞم ٤م آأٟمَزَل ُِم ْٞمُؾ َزسَمًدا رَّ ًَّ ٤مًَم٧ْم َأْوِدَي٦ٌم سمَِ٘مَدِرَه٤م وَم٤مطْمَتَٛمَؾ اًم ًَ  َُم٤مًء وَم
ِ
َومِمَّ ٤م  ۚ  ء

ْثُٚمُف آقَمَٚمْٞمِف ذِم اًمٜم٤َّمِر اسْمتِٖمَ  ُيقىِمُدونَ  ُب  ۚ  َء طِمْٚمَٞم٦ٍم َأْو َُمَت٤مٍع َزسَمٌد ُمِّ ًمَِؽ َيْيِ ٤ٌَمـمِ َؾ  اهللُيَمَذَٰ احْلَ ؼَّ َواًْم

سَمُد وَمَٞمْذَه٥ُم ضُمٗمَ وَم٠مَ  ۚ   ٤م اًمزَّ َْرِض  ۚ  ًء آُمَّ ْٕ ٤م َُم٤م َيٜمَٗمُع اًمٜم٤َّمَس وَمَٞمْٛمُٙم٨ُم ذِم ا ًمَِؽ يَ  ۚ  َوَأُمَّ ُب  يَمَذَٰ ْيِ

َُْمَث٤مَل  اهللُ ْٕ  [-17: اًمرقمد] ﴾ا

ٓ يتِمٙمؾ اًمزسمد ُمـ ُم٤مء رايمد، ٓ سمد ُمـ طمريم٦م وؾمٞمؾ ضم٤مرف يّمٓمدم سم٤مًمٖمث٤مء ومٞمجٕمٚمف 

ئً،، وٓ يتِمٙمؾ اًمزسمد ُمـ ُمٕمدن ٓ طمرارة ومٞمف وإٟمام ه ل اًمٜم ٤مر اًمت ل شمقىم د حتت ف زسمدًا زا

ومتٓمرد سمحرارهت٤م يمؾ قمٜمٍم رظمٞمص ٓ ظمػم ومٞم ف، ٓ شمٕمٜم ل أي ٦م اًمً ٤مسم٘م٦م أن ٟمتٖمٜم ك هب ٤م 

سَمُد وَمَٞمْذَه٥ُم ضُمٗمَ وَم٠مَ ﴿ُمًؽمظملم ُمٜمتٔمريـ هذه احلتٛمٞم٦م اًمت٤مر ٞم٦م  ٤م اًمزَّ ، ٓ سمد ًمٚمحؼ ُم ـ ﴾ءً آُمَّ

ٙم ٤مر سمٜم ٤مءة وطمريم ٦م ذم ؾم ٤مطم٦م اًمٗمٙم ر وقم غم أرض اًمقاىم ع شمت٘م دم ُمنموع طمْم٤مري وأوم

يم٤مًمًٞمؾ اجل٤مرف ومتّمٓمدم سمٛمنموع اًم٤ٌمـم ؾ وأومٙم ٤مره وطمريمت ف وقمٜم ده٤م م دث اًمٗم رز 

ويتِمٙمؾ اًمزسمد وشمٓمرده طمريم٦م اًمت٤مريخ، ٓ سمد ًمٚمحؼ ُمـ ىمٚمقب ُمِم تٕمٚم٦م وأرواح ُمتقىم دة 

تٛم ؾ ضم ذوة شمٚمٗمح اًمقاىمع سمٗمٙمره٤م ومح٤مؾمٝم٤م وطمريمتٝم٤م ومتخرج ُمٜمف يمؾ قمٜمٍم ُمزيػ ٓ م
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احلؼ وشمٌ٘مل يمؾ ُمٕمدن أصٞمؾ، أي ٦م دقم قة إمم اًمٕمٛم ؾ واحلريم ٦م وآص ٓمدام سم٤مًم٤ٌمـم ؾ 

 م-25.5.2114وًمٞمس إمم آؾمؽمظم٤مء واًمريمقن إمم طمتٛمٞم٦م شم٤مر ٞم٦م 

  طم٤مل اعم١مُمـ احلر يم٤مًمٗمراؿم٦م، ُم٤م إن يِمٕمر سم٠من ُم٤م أًمٗمف ُمـ أومٙم٤مر وقم٤مدات ورهم٤ٌمت

قًم د ُم ـ ذٟم٘م ٦م ؾم ٤ميمٜم٦م ىمٌٞمح ٦م، صم ؿ ي٘مٞمد اٟمٓم،ىمتف طمتك يٖم٤مدره يمٗمراؿم٦م جمٜمح٦م ُمٚمقٟم٦م شم

شمقاضمٝمف احلٞم٤مة سمتحدي٤مت ضمدي دة حتت ٤مج ُم،ىم٤مهت ٤م إمم أضمٜمح ٦م ضمدي دة وأًم قان ضمدي دة 

ومتّمٌح طم٤مًمف اًم٤ًمسم٘م٦م هل اًمنمٟم٘م٦م اعم٘مّٞمدة ويقًمد ُم ـ ضمدي د، وهٙم ذا -- إمم أن شمٕم ؼم سم ف 

 م-27.5.211أضمٜمحتف إمم آوم٤مق اخلٚمقد 

 يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس يم٠مرىم٤مم ذًمؽ ٟمريد اًمًٞم٤مد اًمذي جيٞمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إرىم٤مم و ٓ

 م-3.6.2114ًمٕمٛمري هق باًم٘مقي إُملم( 

 باًمٜمٔم٤مم( أو system  هق جمٛمققم٦م ُمٙمقٟم٤مت ُمرشمٌٓم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض سمٓمري٘م ٦م

شم١مدي إمم خمرضم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م سم٤مؾمتٛمرار، اًمٙمٛمٌٞمقشمر ٟمٔم٤مم، وضمًؿ اإلٟمً ٤من ٟمٔم ٤مم، وهٙم ذا- 

ٜم ف ومٚم قٓ ظمقومٜم ٤م وشمٗمرىمٜم ٤م هبذا اعمٕمٜمك وم٢من باًمٜمٔم٤مم( اًمذي ٟمًٕمك إلؾم٘م٤مـمف ٟمح ـ ضم زء ُم

وأٟم٤مٟمٞمتٜم٤م ـمقال اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م عم٤م طمَٙمٛمٜم٤م اًمٓم٤مهمٞم٦م يم ؾ ه ذه اًمٗم ؽمة- ًم٘م د ؾم ٘مط ُمٙم قن 

أؾم٤مد ُمـ اًمٜمٔم٤مم وهق باخل قف(، ؾم ٘مط ذم ٟمٗمقؾم ٜم٤م إمم درضم ٦م ؿم ٙمٚم٧م يمتٚم ٦م طمرضم ٦م 

أؿمٕمٚم٧م اًمثقرة وُم٤م زاًم٧م ُم٤موٞم٦م هب٤م، ًمٙمـ هلٞم ٥م اًمث قرة اًم ذي أطم رق ظمقومٜم ٤م و يّم ؾ 

ٙمقٟم٤مت اًمٜمٔم٤مم إظمرى ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م واًمتل شم٥ًٌم اًمٞمقم وٕمٗمٜم٤م وشمٗمرىمٜم٤م سمٜمٗمس اًمدرضم٦م إمم ُم

وشم١مظمر اٟمتّم٤مرٟم٤م- ٓ شمتٖمػم اًمٜمٗمقس سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه٤م وًمٙمـ ُم٤م يّنع ؾم٘مقط باًمٜمٔم ٤مم( 

هق أن شمٙمقن صمقرشمٜم٤م قم غم ُمٙمقٟم٤مشم ف ذم ٟمٗمقؾم ٜم٤م يمح ٥م إٟم ٤م واًمقص ٤مي٦م قم غم أظم ريـ 

ي ٦م صمقرشمٜم ٤م قم غم ُمٙم قن اخل قف وآؾمتئث٤مر وإٟم٤مٟمٞم٦م واًمتٗمرد سمٜمٗمس طمدة وضمدي٦م وضمذر

 م-5.6.2114اًمذي أصٌح ضمزءًا ُمـ اعم٤ميض 



 واستيقظ املارد

 , 157 , 

  يمٞمػ شمٗم٤موض أظم ريـ قم غم اعمّم ٤مًمح اعمِم ؽميم٦م إذا يمٜم ٧م ٓ شمٕم رف ُم ٤م ه ل

ُمّمٚمحتؽ؟ ويمٞمػ شمٕمرف ُمّمٚمحتؽ إذا يمٜم٧م ٓ شمٕمرف ُمـ أٟم٧م وُم٤مذا شمري د وُم ٤م ه ل 

٦م سم٤مًمٜمٗمس أوًمقي٤مشمؽ؟ ويمٞمػ شمٕمرف يمؾ ذًمؽ إذا و يٙمـ ًمديؽ ُمـ روح اعم٤ٌمدرة وُمـ اًمث٘م

ىمٌؾ أن شمتجف حلًٛمٝم٤م  ُم٤م يٙمٗمل ًمتحديد ُم٤م ؾمٌؼ، ٓ سمد ُمـ طمًؿ اعمٕمريم٦م ذم داظمٚمؽ أوًٓ 

 م-8.6.2114 !-- ؾمٚماًم أو طمرسم٤مً ُمع أظمريـ

  اًمٕم٤مُمٚمقن يٖمػمون اًمقاىمع، وٓ رء يِمجع اًمٕم٤مـمٚملم قمغم اًمٕمٛمؾ أيمثر ُم ـ شمٖمٞم ػم

 شمّمقي٥م اًمٕم٤مُمٚملم اًمقاىمع اًمذي ضمٕمٚمقه طمج٦م ًمٕمٓم٤مًمتٝمؿ، ًمذًمؽ اؾمتثامر اًمقىم٧م واجلٝمد ذم

وؿمحذ مهتٝمؿ أٟمٗمع ُمـ اؾمتثامره ذم دومع اًمٕم٤مـمٚملم إمم اًمٕمٛمؾ، هق أٟمٗم ع طمت ك ًمٚمٕم ٤مـمٚملم 

 م-11.6.2114أٟمٗمًٝمؿ 

  ،اؿمٖمٚمٝم٤م دوُم٤ًم سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ وُمٕم٤مزم إُم قر، وطم ذار ُم ـ ريم قب اًمٚمقًم ٥م اًمٜم ٤مزل

 وم٤مًمروح شمّقاىم ٦م إمم يم ؾ جمٝم قل وضمدي د، ؾم قاًء يم٤مٟم ٧م دم دُّ ص ٕمقدًا أو شمً ػُّ هٌقـم ٤مً 

 م-12.6.2114

  م-12.6.2114اًم٘مٚم٦م يّمٜمٕمقن اًمت٤مريخ أُم٤م إيمثري٦م ومٞمتٌٕمقن اعمٜمتٍم 

  ًمق شُمرك اًمًقريقن ُمـ همػم رص٤مص يٜمٝمٛم ر وم قق رؤوؾم ٝمؿ وقمّم ٤مسم٤مت شم ذسمح

أـمٗم٤مهلؿ ًمٜم٤مًمقا طمريتٝمؿ ذم وىم٧م أىمٍم ويمٚمٗم٦م أىمؾ ًمٙمـ ـم٤مهمٞم٦م اًمِم ٤مم وـمٖم ٤مة اًمٕم ٤مو ُم ـ 

- ُم٤مصمٚم٦م أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م وشمٔمؾ ُم٤مصمٚم٦م قم غم ورائف ُم٤م أرادوا هلذا اًمِمٕم٥م أن يِمؼ إمم احلٞم٤مة ؾمٌٞم،ً 

اًمدوام إٟم٤مؿمٞمد واهلت٤موم٤مت وإحل٤من واًم،ومت٤مت وإًمقان واًمّمٗمقف اعمٜمتٔمٛم٦م وإيمت٤مف 

اعمت،ص٘م٦م واحلريم٤مت اعمتٜم٤مؾم٘م٦م اًمتل ُم٤مج هب٤م قمنمات إًم قف ُم ـ اًمً قريلم وًمِم ٝمقر 

 مح ٤مة إمم ـمقيٚم٦م ُمٕمؼميـ قمـ ـم٤مىمتٝمؿ اهل٤مئٚم٦م وطم ٌٝمؿ ًمٚمحٞم ٤مة، ُم ـ قم ٤مُمقدا إمم اًم دير إمم
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محص إمم ؾم٤مطم٤مت يمٗمرؾمقؾم٦م وسمرزة وضمقسمر إمم احل٤مرة واًمّم ٜمٛملم وهمػمه ٤م وهمػمه ٤م- و 

ن٧م شمٚمؽ اًمروح ذم ؿمٕمٌٜم٤م وًمـ نقت،  ؼمِن اإلظمقة ذم اًمٖمقـم٦م قمـ اًمتح دي٤مت اهل٤مئٚم ٦م 

اًمتل يقاضمٝمقهن٤م وقمـ إسارهؿ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م ُمِم٤مريع اًمتٕمٚم ٞمؿ وإقم داد اًمٜم٤مؿم ئ٦م ذم أص ٕم٥م 

ف يٕمٛمٚم قن سمّم ٛم٧م وه دوء ذم جم ٤مٓت اًمتٕمٚم ٞمؿ واإلهم٤مصم ٦م نمات إًم ق اًمٔمروف- قم 

واًمتٓمٌٞم٥م واإلقم،م وإدارة اعمٜم٤مـمؼ اعمحررة وًم قٓهؿ ٟٓمتٍم  سمِم ٤مر واؾم تُ٘مٌؾ اؾم ت٘م٤ٌمل 

اًمٗم٤محتلم ذم قمقاصؿ اًمٕم٤مو- ُم١معم٦م هل صقر اًم٘مت ؾ واًم دُم٤مر وًمٙم ـ يم ام ي٘مقًم قن: ؾم ٘مقط 

 م-14.6.2114ر صقشم٤ًم ؿمجرة يّمدر دوي٤ًم ه٤مئً، ذم طملم شمٜمٛمق هم٤مسم٦م يم٤مُمٚم٦م دون أن شمّمد

 ﴿ ْهل ُمٓمرىم٦م اعمٜمٓمؼ واًمؼمه٤من اًمتل يقضمٝمٜم٤م  [111﴾ ]اًمٌ٘مرة: ىُمْؾ َه٤مشُمقْا سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿ

اًم٘مرآن ٓؾمتخداُمٝم٤م، ٟمٓمرق هب٤م يمؾ ومٙم رة ذم رؤوؾم ٜم٤م، يم ؾ ومٙم رة ورصمٜم٤مه ٤م ُم ـ آسم٤مئٜم ٤م 

وجمتٛمٕمٜم٤م وأؾم٤مشمذشمٜم٤م وُمِم٤م ٜم٤م ومم٤م ؾم ٛمٕمٜم٤مه وىمرأٟم ٤مه ُم ذ وقمٞمٜم ٤م اًمً امع واًم٘م راءة، وم ٢من 

 يم٤من يِمٖمؾ طمّٞم زًا  صٛمدت
ٍ
اًمٗمٙمرة أُم٤مم اًمٓمرق ريمٜم٤ّم إًمٞمٝم٤م، وإن اهن٤مرت ختٚمّمٜم٤م ُمـ ظمقاء

 م-15.6.2114ُمـ قم٘مقًمٜم٤م 

 وم٤مخلػم ُم٤م يم٤من ًمٞمقصٚمٜم٤م إمم هٜم٤م، قمغم يمؾ طم٤مل ُم٤م يمٜم ٤م ومٞم ف  ،)كـا بخر( :ال تؼل يل

ًمـ يٕمقد، وع ذم ذهٜمؽ رؤي٦م عم٤م جي٥م أن ٟمٙمقن قمٚمٞمف، واقمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م سمام ي٘مع وٛمـ 

 م-4.7.2114ٝمام يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة اعمٜم٤مل، هذا أومْمؾ ًمديٜمؽ ودٟمٞم٤مك وؾمٕمؽ ُم

  ٟمريد إٟم٤ًمٟم٤ًم ذائ٤ًٌم سمٕمد أن، ذائ٤ًٌم ذم همػمه ُمًٚماًم قم٘مٚمف وىمٚمٌف وإرادشم ف ًمِم ٞمخ أو ٓ

طمزب أو ُمدرؾم٦م ومٙمري٦م أو وم٘مٝمٞم٦م وم، يٜم٤مىمش وٓ يٕمؽمض، ٟمريد اإلٟم٤ًمن اًمّمٚم٥م اًم٘م ٤مئؿ 

وعم٤مذا ويمٞمػ، اإلٟم٤ًمن اًمٗمرد اًمذي م ؽمم  سمذاشمف اًمقاصمؼ سمرسمف وقم٘مٚمف وىمٚمٌف واًمذي ي٘مقل ٓ

وضمقده وومرديتف ونٞمزه ويٓم٤مًم٥م أظمريـ سم٤مطمؽمام ذًمؽ، ٓ إٟم٤ًمن اًم٘مٓمٞمع اًم ذي ي تخغم 
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قمـ وضمقده ًمٞمذوب ذم وضمقد آظمر، هذه بإٟم٤م( اعمٙمتٗمٞم٦م سمذاهت٤م اًمقاصم٘م ٦م سمٜمٗمً ٝم٤م اًمً ٤مقمٞم٦م 

ٗم٤مقمؾ اًمذي ومٞمف شمتٙم٤مُم ؾ دوُم٤ًم إمم حت٘مٞمؼ نٞمزه٤م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ًمتِمٙمٞمؾ البٟمحـ( اعمتٙم٤مشمػ اعمت

اًمٓم٤مىم٤مت وُمٜمف شمٜمٌثؼ إومٙم٤مر اعمٌدقم٦م، هذه البٟمحـ( اعمٙمّقٟم٦م ُمـ أطمرار واصم٘ملم ُمتٗم٤مقمٚملم 

 م-6.7.2114هل اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمٜمع احلٞم٤مة وشمٖمػم وضمٝم٦م اًمت٤مريخ 

يمٚم ام ازدادت ُمٕمروم  ٦م اإلٟمً  ٤من ازدادت ُمٕمرومت ف سمٛم  دى ضمٝمٚم  ف وازداد اًم٘مٚم  ؼ  .892

إمم ُمزيد ُمـ اًمت٤ًمؤل واًمتٕمٚمؿ، سمدون هذا اًمتقشمر ٓ شمت قه٩م  واًمتقشمر اإلجي٤ميب اًمذي يدومٕمف

 م-11.7.2114اًمروح 

  شمٗمجرت إوو٤مع ذم سم،دٟم٤م ٟمتٞمج٦م خلٚمٗم٤مء قمٚمامٟمٞملم أظمذوا اًمٌٞمٕم٦م ٕٟمٗمً ٝمؿ سمح د

اًمًٞمػ وإمم إسمد ُمـ سمـ قمكم إمم ُم٤ٌمرك إمم اًم٘مذاذم إمم طم ٤مومظ إمم سمِم ٤مر إمم آظم ر ىم٤مئٛم ٦م 

جتٛمع ىمقة ىم٤مهرة يٕمتؼم أصح٤مهب٤م أٟمٗمًٝمؿ وم قق اًمِم ٕم٥م ظمٚمٗم٤مء آؾمتٌداد- قمٜمدُم٤م ختٜمؼ اعم

وأوصٞم٤مء قمٚمٞمف يِمٕمر اًمٜم٤مس أهنؿ قمٌٞمد ويتٍمومقن يم٤مًمٕمٌٞمد ومٞمٜمتنم اًمٗم٤ًمد واجلٝمؾ واًمٗم٘مر 

واًمتخٚمػ، يت٤ًموى ذم ذًمؽ ُمـ مٙمؿ سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وُمـ مٙمؿ سم٤مؾمؿ اًم ديـ- سم ٤مُٕمس 

ٜم ل ذًم ؽ أن اًم دول اقمت٘مؾ رئٞمس ومرٟمز ؾم٤مسمؼ سمتٝمٛم٦م اًمٗم٤ًمد واؾم تٖم،ل اًمٜمٗم قذ، ٓ يٕم

اًمٖمرسمٞم٦م ىمٛم٦م ذم اًمٕمداًم٦م واطمؽمام طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، ًمٙم ـ قم غم إىم ؾ اًمرؤوؾم ٤مء ذم شمٚم ؽ 

اًمٌ،د ُيٕم٤مُمٚمقن يمٌنم وًمٞمًقا يمآهل٦م أو ويم ،ء قم ـ أهل ٦م، ًم ذًمؽ يِم ٕمر اًمٜم ٤مس هٜم ٤مك 

سم٘مٞمٛمتٝمؿ يمٌنم ويتٍمومقن قمغم هذا إؾم٤مس، ويٜمٕمٙمس ذًم ؽ قم غم يم ؾ ُمٜم ٤مطمل احلٞم ٤مة 

واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م- ُيراد ًمٌ،دٟم٤م اًمٞمقم أن شمتحقل إمم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م 

قمّمٗمقري٦م ه٤مئٚم٦م خترج اعمج٤مٟملم وإمم ُمًٚمخ يمٌػم يتٓم ٤مير ومٞم ف رؿم ٤مش اًم دم وأن يً تٛمر 

ذًمؽ ًمٕمنمات اًمًٜملم، ومٝمؾ ٟمًتًٚمؿ هلذا اًمقاىمع وٟمٙمتٗمل سمٜمدسمف واًمًخري٦م ُمٜمف أم ٟمٕمتؼمه٤م 
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تف سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وؿم ١مون احلٙم ؿ؟ ُمراضمٕم ٤مت ومرص٦م عمراضمٕم٤مت قمٛمٞم٘م٦م ًمٗمٝمٛمٜم٤م ًمٚمديـ وقم،ىم

شمٜمزل اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم اًمقاىمع ُمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتجرسم٦م اًمت٤مر ٞم٦م سمٕمٞمدًا قم ـ شم٘مديً ٝم٤م 

أو اطمت٘م٤مره٤م، وشمٌتٙمر صٞمٖم٤ًم ضمديدة ذم احلٙمؿ وإدارة اًمدوًم٦م شمٜمً جؿ ُم ع اًمتٓم قر اًم ذي 

ٟم ٤ًم- وصٚم٧م إًمٞمف اًمٌنمي٦م وحت٘مؼ ُم٘م٤مصد اإلؾم،م وشمراقمل ظمّمقصٞم٦م ؾمقري٦م ُمٙم٤مٟم ٤ًم وزُم٤م

هذا هق اجلٝمد اًمٙمٌػم اعمٓمٚمقب اًم٘مٞم٤مم سمف اًمٞمقم ذم ُمرايمز اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م سم٤مًمتٕم ٤مون سم لم 

ل واًمٕمٚمقم اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م، ٓ يٙمٗم ل إٟمت ٤مج إومٙم ٤مر هٜم ٤م سم ؾ ٓ سم د ُم ـ  أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقم

شمًقي٘مٝم٤م- هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ أيمثر إقمامل إحل٤مطم٤ًم ذم هذا إشمقن اعمٚمتٝم٥م اًمذي شمٜمٗمخ ذم ٟم٤مره 

 م-٦14.7.2114م شمريد أن حتٞمٚمٜم٤م رُم٤مدًا ىمقى اؾمتٕمامري

  يٕمٞمٌ  ؽ أن شمِم  ٕمر سم  ٤محلػمة دم  ٤مه ىمْم  ٞم٦م ُم  ٤م، أو أن شمٜم٘مّم  ؽ ُمٕمٚمقُم  ٤مت، وأن ٓ

شمتْم٤مرب أومٙم٤مرك وشمتٜم٤مىمض ُمِم٤مقمرك ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ًمٙمـ ُم٤م يٕمٞمٌؽ ويٕمتؼم شم٘مّمػمًا سمح ؼ 

ٟمٗمًؽ وإٟم٤ًمٟمٞمتؽ ىمٌؾ يمؾ رء، أٓ شمٌذل يم ؾ ُم ٤م سمقؾم ٕمؽ، ًمتتٌ لم احل٘م ٤مئؼ وشمً ٛمع 

وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر وشمٗمٙمر وشمٜم٤مىمش وشمٕمٛمؾ ُم٤م ُمتٕمؽ اهلل سمف ُمـ قم٘م ؾ ًمتً تٌلم أراء وشم٘مٚم٥م 

ٍماط، طمت ك ًم ق  اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وحتدد ُمقىمٕمؽ ُمٜمف وُم٤م شمًتٓمٞمع ومٕمٚمف خلدُم٦م هذا اًم 

شمٕمّثرت وأظمٓم٠مت وم٢مٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؽ ذم ٟمٛمق وشمٕمٚمؿ دائٛملم، أًمٞمس هذا هق ُمٕمٜم ك دقم٤مئٜم ٤م ذم 

اَط اعمًَُتِ٘مٞمؿَ ﴿يمؾ ريمٕم٦م  َ  م-17.7.2114؟ ﴾اهِدَٟم٤م اًمٍمِّ

  ٟمحـ ذم زُمـ ٓ شمتداقمك ومٞم ف احل دود سم٤مجلراوم ٤مت وإٟم ام سم٤مٓشمٗم٤مىمٞم ٤مت اًمًٞم٤مؾم ٞم٦م

وآىمتّم٤مدي٦م واًمتج٤مري٦م واًمٕمٚمٛمٞم ٦م واًمٕمً ٙمري٦م اًمت ل شمٕم٘م د سم لم دول دمٛمٕمٝم ٤م ُمّم ٤مًمح 

وُم٤ٌمدئ وىمٞمؿ ُمِمؽميم٦م- احلدود ُمقضمقدة قمغم اخل٤مرـم٦م سم لم دول آحت ٤مد إورويب ًمٙم ـ 

يٕمٛمؾ ويتٕمٚمؿ وي٘مٞمؿ ويم٠مٟمف ذم دوًم ٦م واطم دة- قم٤مٟمٞمٜم ٤م ُمقاـمٜمٝمؿ يتٜم٘مؾ سملم دوًم٦م وأظمرى و
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ُمـ اًمٗمرىم٦م ٟمحـ اًمٕمرب ٕن اًمذيـ طمٙمٛمقٟم٤م ومروقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًم٘مقة ومٝمؿ ٓ يٕم ؼمون قم ـ 

إرادشمٜم٤م وإٟمام قمـ إرادة اًم٘م قى اًمدوًمٞم ٦م اًمت ل دقمٛم تٝمؿ وؾم ٙمت٧م قم غم ضم رائٛمٝمؿ اًمت ل 

قة ًم ذًمؽ اؾمتداُمقا هب٤م ظمقف اًمِمٕمقب وصٛمتٝم٤م، شمٚمؽ اًم٘مقى ٓ شمريد ًمٜم٤م وطم دة وٓ ىم 

ومِمٚم٧م يمؾ حم٤موٓت اًمًقق اًمٕمرسمٞم٦م اعمِم ؽميم٦م واًم دوم٤مع اًمٕم ريب اعمِم ؽمك وهمػمه ٤م سمٞم ٜمام 

اعمج٤مل اًمقطمٞمد اًمذي ٟمجح احلٙم٤مم ذم اًمتٜمًٞمؼ ومٞمف هق اعمج ٤مل إُمٜم ل وشمٌ ٤مدل اخل ؼمات 

ًم٘مٛمع اًمِمٕمقب واؾمتداُم٦م ظمقومٝم٤م وصٛمتٝم٤م- رأيٜم٤م قمٜمدُم٤م وص ؾ إمم طمٙم ؿ شمريمٞم ٤م طم زب 

٧م يمثػم ُمـ احلقاضمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدول اإلؾم،ُمٞم٦م- قمٜمدُم٤م يٕمؼم قمـ إرادة اًمٜم٤مس يمٞمػ زاًم

شم٘مقم ذم اًمدول اإلؾم،ُمٞم٦م أٟمٔمٛم ٦م ؾمٞم٤مؾم ٞم٦م شمقص ؾ إمم احلٙم ؿ ُم ـ يٕم ؼمون قم ـ إرادة 

ؿمٕمقهبؿ، ويٜمجحقن ذم سمٜم٤مء دول شمًتٛمد ىمقهت٤م واؾمت٘مراره٤م اًمًٞم٤مد ُم ـ رى ؿم ٕمقهب٤م 

ًمػ ه ذه قمٜمٝم٤م ٓ ُمـ رى اًمدول اًمٙمؼمى، قمٜم ده٤م وسمِم ٙمؾ ـمٌٞمٕم ل وشمٚم٘م ٤مئل ؾم تتح٤م

اًمدول ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم ومْم٤مء ؾمٞم٤مد وصم٘م٤مذم واىمتّم٤مدي وقمًٙمري واطمد يٕم ؼم قم ـ وطم دة 

 م-21.7.2114إُم٦م وىمٞمٛمٝم٤م وُمّم٤محلٝم٤م، هٙمذا شم٘مقم باخل،وم٦م( 

  إمم أن يتقومر اًمٌديؾ، وؾم٤مئؾ اإلقم،م اًمتل شمًّٓمح اًمٕم٘مقل واًمٜمٗمقس، أرظمّمقه٤م

 م-23.7.2114سم٤مًمؽمك 

  اإلٟم٤ًمن وم ٞمام يٛمٙم ـ أن يٓمٚم ع قمٚمٞم ف ُم ـ ىمٌؾ أقمقام ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مط، يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مرات

ُمٕمٚمقُم٤مت وصقر حمدودة ضمدًا، هذا آٟمٗمج٤مر ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ضمٕمؾ طم٤مضم٦م اإلٟمً ٤من 

إمم اإلرادة ومم٤مرؾم٦م طمري٦م آظمتٞم٤مر أوٕم٤مف طم٤مضمتف إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ أقمقام وإُمقر ذم شمّم ٤مقمد 

وم ٢من  ُمًتٛمر- وعم٤م يم٤مٟم٧م اإلرادة وطمري٦م آظمتٞم٤مر يم٤مًمٕمْم،ت اًمت ل شمٜمٛم ق سم٤مؾم تخداُمٝم٤م،

هذا اًمٕمٍم و يؽمك اإلٟم٤ًمن أُم٤مم طمٚم قل وؾم ط، إُم ٤م أن يًتً ٚمؿ أو أن ي٘م ٤موم، إُم ٤م أن 
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يٙمقن بؾمقسمر( قمٌد أو أن يٙمقن بؾمقسمر( طمر ومٙمؾ رء قمغم ُمرُمك يمًٌ ٦م زر ُم ـ أطم ط 

 م-25.7.2114إُمقر إمم أؾمامه٤م 

 دمري ذم قمروىمٜم٤م أطم،ُمٝمؿ محٚمقٟم٤م إي٤مه٤م أرواطمٝمؿ حت ٨م ظمٓم٤مٟم ٤م --  ءدُم٤مء اًمِمٝمدا

 م25.7.2114-- هٞمٝم٤مت أهي٤م اًمٓم٤مهمٞم٦م هٞمٝم٤مت ًمثقرة قمٜمدُم٤م يٜمتٝمل ومٞمٜم٤م يمؾ ذًمؽا شمٜمتٝمل

  حتدصمٜمل قمـ اًمٕمجز وسملم وٚمققمؽ يٜمٌض خمٚمقق قمجٞم٥م، ُم٤م إن هيقى جيد إمم ٓ

 م-28.7.2114اًمقص٤مل أًمػ ؾمٌٞمؾ 

  سمٕمض اعمِم٤مريع شمٔمؾ يمٚمامت قمغم اًمقرق، وسمٕمْمٝم٤م إظمر يتجًد يمٞم٤مٟم٤ًم طمٞم٤ًم يقاضمف

ػم اًمقاىمع ويّمٜمع اًمٜمٗمقس وإؿم ٞم٤مء- م دث ذًم ؽ قمٜم دُم٤م اًمتحدي٤مت ويٓمقر ٟمٗمًف ويٖم

يتٌٜمك اعمنموع ؿمخص ي١مُمـ سمف إمم طمّد اًمٕمِمؼ، يٗمٙمر سمف ًمٞمؾ هن ٤مر سم ؾ ي راه ذم أطم،ُم ف، 

ويٕمتؼم ٟمٗمًف اعم١ًمول اًمقطمٞمد قمـ ٟمج٤مح اعمنموع سمام ذم ذًمؽ ُم١ًموًمٞمتف قمـ إي٘م٤مظ قمِم ؼ 

ٞم٦م اًمٕمٛم ؾ اجلامقم ل وروح ُمِم٤مسمف ًمٕمِم٘مف ذم ىمٚمقب اعمِم٤مريملم ذم اعمنموع- ٓ أىمٚمؾ ُمـ أمه

اًمٗمريؼ، وًمٙمـ سمدون هذا اًمِمخص وهذا اًمٕمِمؼ ذم ىمٚمٌف نقت اعمِم٤مريع ىمٌؾ أن شمقًم د أو 

 م-29.7.2114شمدومـ سمٕمد أن ختٓمق ظمٓمقاهت٤م إومم 

  وأقمدوا هلؿ ُم ٤م اؾم تٓمٕمتؿ ُم ـ ىم قة وُم ـ رسم ٤مط اخلٞم ؾ شمرهٌ قن سم ف قم دو اهلل

ٟمت٘مّمد ومٞمٝم٤م ردع اًمٕم دو سم٘م قة  وقمدويمؿ( ٓ يٙمقن اإلقمداد إٓ ذم طم٤مًم٦م ُمقاضمٝم٦م وُمٖم٤مًم٦ٌم

ختٞمٗمف ًمٞمٙمػ قمـ قمدواٟمف، اإلقمداد ٓ يٙمقن سم٤مٓؾمتٙم٤مٟم٦م واخلٜمقع سم ؾ سم٤معمقاضمٝم ٦م، قمٜم دُم٤م 

شم٘مرر اعمقاضمٝم٦م جيذب هذا اًم٘مرار إمم ؾم٤مطم٦م وقمٞمؽ يمؾ ُم٤م شمتٓمٚمٌف اعمقاضمٝم٦م ُم ـ ممٙمٜم ٤مت، 

ـَ ضَم٤مَه ُدوا ومِٞمٜمَ ﴿هذا هق ىم٤مٟمقن اجلذب اًمتل شمٕمؼم قمٜمف أي٦م اًمٙمريٛم ٦م  ٤م ًَمٜمَْٝم ِدَيٜمَُّٝمْؿ َواًمَّ ِذي

ٌَُٚمٜم٤َم اًمٖم٤مي٦م هل اًمتل شمقًمد اًمقؾم٤مئؾ وشم١مدي إمم شمٓمقره٤م وشمرايمٛمٝم ٤م  [69﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌقت: ؾُم

 م-5.8.2114وًمٞمس اًمٕمٙمس 
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  قمٚمٛمتٜمل احلٞم٤مة أن اًمِمج٤مقم٦م اًمتل أطمت٤مضمٝم٤م ًم،قمؽماف سم٠مظمٓم٤مئل وضمقاٟم٥م وٕمٗمل

٦م وىمّمقري وُمراضمٕم٦م أومٙم٤مري وشمّمقرايت هل أوٕم٤مف اًمِمج٤مقم٦م اًمتل أطمت٤مضمٝم ٤م عمقاضمٝم 

أقمدائل، وأن أصمر اًمِمج٤مقم٦م إومم ذم ُمقاضمٝم٦م ه١مٓء إقمداء هق أوٕم٤مف أصمر اًمِم ج٤مقم٦م 

 م-7.8.2114اًمث٤مٟمٞم٦م وذم يمؾ  ظمػم 

  يمٚمام ازداد ظمقومٝمؿ يزداد إضمراُمٝمؿ، ويمٚمام ازداد إضمراُمٝمؿ يزداد ظمقومٝمؿ، وم٢مُم٤م أن

ٟمزيؾ ظمقومٝمؿ سمٕمقدشمٜم٤م إمم سمٞم٧م ـم٤مقمتٝمؿ ؿم ٕم٤ًٌم ُيٖمتّم ٥م سمّم ٛم٧م، أو أن شمً تٛمر ُم٘م٤موُم ٦م 

ًمٖم٤مصٌلم طمتك ي٠مظم ذهؿ ًمقًم ٥م اخل قف واإلضم رام اًمٜم ٤مزل إمم طم تٗمٝمؿ يمٖم ػمهؿ ُم ـ ا

اًمٓمقاهمٞم٧م وٟمًتحؼ ظم،صٜم٤م يمٖمػمٟم٤م ُمـ اًمِمٕمقب اًمتل ىم٤موُم٧م ودومٕم٧م صمٛمـ ظم،ص ٝم٤م 

 م-8.8.2114ُمـ طمٙمؿ اعمجرُملم 

 وا يٜمٔمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم ؤقمٜمدُم٤م يمن اًمِم٤ٌمب طم٤مضمز اخلقف ىمٌؾ صم،صم٦م أقمقام وسمد

ًا ذم إىمٜم٤مع إظمقاٟمف سم٠ممهٞم٦م آـم،ع قمغم ُمٌ ٤مدئ وُمٝم ٤مرات جمٛمققم٤مت يم٤من يٌذل ضمٝمدًا يمٌػم

اإلدارة واًمتقاصؾ واًمتٗم٤موض واًمٕمٛمؾ اجلامقمل، يم٤مٟمقا يٕمتؼمون ذًمؽ ضسم٤ًم ُم ـ اًمث٘م٤موم ٦م 

شمرف ومٙمري ٓ يٜم٤مؾم٥م طم٤مل اًمثقرة، ُمٜم ذ قم ٤مم شم٘مريٌ ٤ًم وحت ٧م وـم ٠مة احل٤مضم ٦م  اًمزائدة أو

ائؿ سم٤معمقاو ٞمع اًمت ل واًميورة أصٌحقا يرؾمٚمقن ًمف وُمـ ىمٚم ٥م اعمٜم ٤مـمؼ اعمح ٤مسة ىم ق

 م-9.8.2114 توقمغم رأؾمٝم٤م شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ واعمٝم٤مرامت٤مضمقن دورات شمدريٌٞم٦م ومٞمٝم٤م 

أخ ذم اًمٖمقـم٦م يتحدث ذم ُمٜمِمقراشمف قمـ اًمققمل اًمذي شمّم٘مٚمف اًمتجرسم ٦م وقم ـ ضورة 

 .. اعمراضمٕم٤مت ودمٜم٥م شم٘مديس إؿمخ٤مص ُمع اطمؽمام آظمر اًمذي ٟمختٚمػ ُمٕمف

م قم ـ احل٤مضم ٦م إمم خمتّم لم ذم آضم تامع أخ آظمر قم غم صمٖم قر اًمرسم ٤مط يتح دث اًمٞم ق

 .. واًمًٞم٤مؾم٦م ًمتققمٞم٦م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس طمتك ٓ يتٛمٙمـ ُمـ رىم٤مهبؿ ُمًتٌد ضمديد
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إظمقاٟمٜم٤م هٜم٤مك ٓ يِمٖمٚمٝمؿ ُم٤م ه ؿ وم ٞمٝمؿ ُم ـ طمّم ٤مر ورسم ٤مط قم ـ شمٕمٚم ؿ يم ؾ ضمدي د 

 .. وُمراضمٕم٦م يمؾ ومٙمرة ُمٕمٞم٘م٦م وإدراك أمهٞم٦م اًمققمل يمً،ح ذم ُمٕمريم٦م اًمقضمقد هذه

ي٦م اعمرضمّقة ىمد حت٘م٘م٧م، ًمٙمـ ضم ٞمً، رسم٤مٟمٞم ٤ًم يقًم د ُم ـ أشم قن ٓ أزقمؿ أن اًمٜمٝمْم٦م اًمٗمٙمر

 م-12.8.2114اعمحٜم٦م، ويمام ي٘مقل إخ أمحد أسم٤مزيد ٓ رطمؿ آظمر عمثؾ هذه اًمقٓدة 

  و أضمد يم٤مإلطم٤ٌمط ُمٕمٚماًم! ُمٌط اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م  ٤مًمػ اًمقاىمع شمقىمٕم٤مشمف ومٞمتٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم

٤مرضمل، وقمـ واىمٕم ف اًم داظمكم أي ضمديدًا قمـ اًمقاىمع وؾمٜمٜمف: يتٕمٚمؿ ضمديدًا قمـ اًمقاىمع اخل

واىمع ٟمٗمًف وُمٞمزاهت٤م ويمٞمػ يًتخدم هذه اعمٞمزات ًمتٖمٞمػم اخل٤مرج- قمٜمدُم٤م مٛم ؾ اإلٟمً ٤من 

طم٥م اًمدهِم٦م اًمتل شمّم٤مطم٥م شمٕمٚمؿ يمؾ ضمدي د واًمتقاو ع اًم ذي يٛمٙمٜم ف ُم ـ آقم ؽماف 

سمجٝمؾ هذا اجلديد يّمٌح أو اإلطم٤ٌمط يم٠مو اعمٝمامز اًمذي حتت٤مضمف اخلٞمؾ ُم ـ طم لم إمم آظم ر 

 م-15.8.2114ىمدُم٤ًم ذم ُمٞمدان اًم٤ًٌمق ًمتٜمدومع 

  اًمقوع احل٤مزم اًمذي وصٚم٧م إًمٞمف شمريمٞم٤م هق ٟمتٞمج٦م شم٤مريخ ـمقيؾ اٟمتٍم ومٞم ف إسار

اإلؾم،ُمٞملم قمغم آطمتٙم٤مم إمم إرادة اًمِمٕم٥م قمؼم صٜم٤مديؼ آىمؽماع قمغم إسار اًمٕمٚمامٟمٞملم 

  .. قمغم اًمٚمجقء إمم اًمديمت٤مشمقري٦م وآٟم٘م،سم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ًم٘مٛمع هذه اإلرادة

           تنمق ومٞمٝم ٤م ؿم ٛمس احلري ٦م واإلٟمً ٤مٟمٞم٦م، حتت ٤مج حتت٤مج سم،دٟم٤م إمم أشم٤مشمقرك ضمديد ًم ٓ

 إمم إؾم  ،ُمٞملم وقمٚمامٟمٞم  لم ي١مُمٜم  قن سم  ٢مرادة اًمِم  ٕمقب وطم٘مٝم  ٤م ذم طمري  ٦م آظمتٞم  ٤مر

 م-17.8.2114..

  سمققمل ُمٜمف أو ,وسمٞمٜمام يم٤من هيقي سمٛمٓمرىمتف قمغم أصٜم٤مم أظمريـ، يم٤من يتقؾمؾ ُمٜمٝمؿ

وآٟمٌٝم٤مر واًمت٘مديس، وم٢مذا هبؿ يٌٜمقن ُمٜمف صٜماًم ضمديدًا قم غم  ٟمٔمرات اخلْمقع ,سمٖمػم وقمل

أٟم٘م٤مض صٜمؿ ىمديؿ، ذًمؽ أن اًمّمٜمؿ ذم داظمٚمف هق ُمـ يم٤من يٛمً ؽ سم٤معمٓمرىم ٦م وو يٛمتٚم ؽ 
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 !سمٕمد اًمِمج٤مقم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٞمتجف إًمٞمف سم٤مًمتحٓمٞمؿ، صمؿ شم راه يِم تٙمل: ُم ٤م أيمث ر اًمٕمٌٞم د طم قزم

 م-22.8.2114

 شمقطمٞم ده٤م ه ل باعمٜم٤مـم٘مٞم ٦م(، إهن ٤م أطمد اًمٕمقائؼ اًمتل حت د ُم ـ شم،ىم ل اجلٝم قد و

، شدقمقه ٤م وم٢مهن ٤م ُمٜمتٜم ٦م» :اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل طمذرٟم٤م ُمٜمٝم٤م رؾمقًمٜم٤م اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ

 م-26.8.2114وإهن٤م ٕيمثر ٟمت٤مٟم٦م ذم فمروومٜم٤م هذه، ٟمت٤مٟم٦م سمرائح٦م اًمٚمحؿ اعمحروق 
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 املقاالت
 

عمخٚمقع قمغم وضمٝمف ذم اًمًامء ه٤مرسم٤ًم ُمـ ؿم ٕمٌف إيب طمت ك  ُم٤م إن ه٤مم ديٙمت٤مشمقر شمقٟمس ا

اًمت٠مُم٧م اًمرؤوس اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمّمٝمٞمقِن ذم اضمتامقم٤مت قم٤مضمٚم٦م وُمت،طم٘م٦م 

شمدرس ُم٤م طمدث ذم شمقٟمس ويمٞمػ يٛمٙمـ شمدارك شمداقمٞم٤مشمف اخلٓمػمة قمغم اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقِن-  

ٞم٦م قم٘مدت سمٕمد ؾم ٘مقط أن احلٙمقُم٦م اإلهائٞمٚم "يديٕمقت أطمرٟمقت"وم٘مد يمِمٗم٧م صحٞمٗم٦م 

اًمديٙمت٤مشمقر ُم٤ٌمذة ُمِم٤مورات ُمع وزراء وىم٤مدة إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م طمقل اًمقوع ذم شم قٟمس 

طمٞم٨م شم٤مسمع اعمًتقى اًمًٞم٤مد اًمّمٝمٞمقِن سمتخقف ُم٤م جيري ومٞمٝم ٤م، وأوو ح٧م اًمّم حٞمٗم٦م 

اًمٕمؼمي٦م ٟم٘مً، قمـ أوؾم٤مط دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م إهائٞمٚمٞم٦م ىمقهل٤م إهن٤م رأت أن ُم٤م ضمرى ذم شمقٟمس يٕمتؼم 

ٕمقب قمرسمٞم٦م أظمرى سم٤مًمتحرك ود اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم ٦م ذم اًمٙمث ػم وقءًا أظمي ًمِم

 ُمـ اًمدول اًمتل نر سمح٤مًم٦م ُمـ اًمٗم٘مر اعمدىمع واٟمٕمدام اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واحلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م- 

هذا اًم٘مٚمؼ اًمّمٝمٞمقِن ُمـ اٟمتِم٤مر اًمديٛم٘مراـمٞم ٦م ذم اًمٕم ٤مو اًمٕم ريب و يقًم د ُم ع ؾم ٘مقط 

ٕمؼمي ٦م ُمٜم ذ ٟمِم قئٝم٤م، ومٗم ل شم ٤مريخ ديٙمت٤مشمقر شمقٟمس سمؾ ه ق ىمٚم ؼ ُم زُمـ ٓزم اًمدوًم ٦م اًم

يمِمػ شمٚمٗمزيقن اًمٙمٞم٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م شمٗم٤مصٞمؾ اضمتامع قم٘م ده رئ ٞمس  م11.11.2115

وزراء اًمٙمٞم٤من إؾمٌؼ بآرئٞمؾ ؿم٤مرون( وقمدد ُم٘مٚمص ُمـ وزرائف ُمع يمٌ ٤مر ىم ٤مدة اجل ٞمش 

وأضمٝمزة آؾمتخ٤ٌمرات اإلهائٞمٚمٞم٦م طمقل شمّمقر اًمٕم،ىم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمع اًمٕم ٤مو اًمٕم ريب- 

ُمـ اًم،وم٧م أن هٜم٤مك إمج٤مقم٤ًم سملم بؿم ٤مرون( وىم٤مدة أضمٝمزشم ف إُمٜمٞم ٦م قم غم إٟم  ف  طمٞم٨م يم٤من

ُمـ ُمّمٚمح ٦م اًمٙمٞم٤من اإلسم٘م٤مء قمغم أٟمٔمٛم ٦م احلٙمؿ اًمِم ٛمقًمٞم ٦م ذم اًمٕم٤مو اًمٕم ريب- ًم ٞمس ه ذا 
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ومح٥ًم، سمؾ إن اعمجتٛمٕملم شمقصٚمقا إمم اؾمتٜمت٤مج ُمٗم٤مده أن اًمتحقل اًمديٛم٘مراـمل ذم اًمٕم ٤مو 

تل حُتٞمط سم٤مًمٙمٞم٤من اعمحتؾ، ؾم ُٞمٗم٤مىمؿ اعمخ ٤مـمر اإلؾم ؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمريب، وسم٤مًمذات ذم اًمدول اًم

قمغم وضمقد اًمدوًم٦م اًمٕمؼمي٦م ٟمٗمًٝم٤م- اعمجتٛمٕمقن اًمذيـ اؾمتٛمٕمقا إمم شمّمقرات ىم دُمٝم٤م قم دد 

يمٌػم ُمـ اعمًتنمىملم اًمّمٝم٤ميٜم٦م وقمدد ُمـ يم٤ٌمر ىم٤مدة أومرع اعمخ ٤مسمرات اًم ذيـ شمٕم ٤مـمقا ُم ع 

اًم ديٛم٘مراـمل ذم اًمٕم ٤مو اًمٕم ريب اًمِم١مون اًمٕمرسمٞم٦م ظمٚمّمقا إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده ٤م: إن اًمتح قل 

ؾم ُٞمٗميض سم٤مًميورة إمم وصقل ُٟمخ٥م ؾم ٞمٙمقن ُم ـ اعمً  تحٞمؾ قم غم اًمدوًم  ٦م اًمٕمؼمي  ٦م 

 اًمتقصؾ ُمٕمٝم٤م ًمتً قي٤مت ؾم ٞم٤مؾم ٞم ٦م وومؼ سمقصٚم ٦م اعمّم٤مًمح اإلؾم رائٞمٚمٞم ٦م-

 "هرشمًٚمٞم٤م ُمتٕمدد آدم٤مه ٤مت"ويرى اعمًتنمق بضم٤مي سم٤مظمقر( اًم٤ٌمطم٨م اًم٤ٌمرز ذم ُمريمز 

: أن طم٘مٞم٘م   ٦م طم  رص م18.11.2114سمت  ٤مريخ  "أطمرٟم  قتي  ديٕمقت "ذم ص  حٞمٗم٦م 

إٟمٔمٛم ٦م اًمٕمرسمٞم ٦م اًمِم ٛمقًمٞم ٦م قمغم ُمقاءُم ٦م ؾم ٞم٤مؾم تٝم٤م ُمع اًمً ٞم٤مؾم ٦م إُمريٙمٞم ٦م ـمٛمٕم ٤ًم 

إمم  "ضم قاز اًمً  ٗمر"ذم اًمٌ٘م٤مء، ضمٕمٚمٝم٤م شمرى ذم ُمٖم٤مزًم ٦م بإؾم رائٞمؾ( واًمتقدد هل ٤م سمٛمث٤مسم  ٦م 

ة أٟمٔمٛم  ٦م احلٙم ؿ اًمٕمرسمٞم  ٦م ىمٚمقب ُصٜم٤مع اًم٘مرار ذم واؿم ٜمٓمـ! وجيزم بسم٤مظمقر( أن ُمٌ ٤مدر

ًمٚمتٓمٌٞمع ُمع بإؾم رائٞمؾ( شم٠ميت وم٘مط ًمٕمدم اؾمتٜم٤مد هذه إٟمٔمٛم ٦م إمم ؿم رقمٞم ٦م آٟمتخ٤مسم ٤مت، 

 ..طمٞم٨م أن يمؾ ُم٤م هيؿ هذه إٟمٔمٛم ٦م هق سم٘م٤مؤه٤م، وًمٞم س ُمّم٤مًمح ؿم ٕمقهب٤م

وُيِمػم اجلٜمرال اعمت٘م٤مقمد بداِن روشمِمٞمٚمد(، اًمذي ؿمٖمؾ ذم اًم٤ًمسمؼ ُمٜمّم٥م رئٞمس ىمً ؿ 

إمم طم٘مٞم٘م ٦م اؾم تٗم٤مدة  "أُم ٤من"آؾمتخ٤ٌمرات اًمٕمً ٙمري٦م اإلهائٞمٚمٞم ٦م إسمح٤مث ذم ؿمٕم٦ٌم 

بإهائٞمؾ( دوُم٤ًم ُمـ طم٘مٞم٘م ٦م طمٍم إٟمٔمٛم ٦م اًمِم ٛمقًمٞم ٦م ذم اًمٕم٤مو اًمٕمريب اهتامُمٝم ٤م وم٘م ط 

سم٤محلٗم٤مظ قمغم اؾم  ت٘مراره٤م، وقم دم ارشم٤ٌمـمٝم ٤م سمٛمّم ٤مًمح ؿم  ٕمقهب٤م اًمقـمٜمٞم  ٦م واًم٘مقُمٞم  ٦م- 

: 23.17.2115ًمٕمؼمي ٦م سمت ٤مريخ ويْمٞمػ ذم طمدي٨م ُمع اإلذاقم٦م اإلهائٞمٚمٞم ٦م سم٤مًمٚمٖم ٦م ا
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احلٙمقُم٤مت اًمتل يتؿ ومرزه٤م ديٛم٘مراـمٞم٤ًم شمٙم قن ُمٚمتزُم  ٦م سم٤مًمٕمٛم ؾ قم غم حت٘مٞم ؼ اعمّم ٤مًمح "

اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمدوهل٤م، ًمذا وم٢من هٜم ٤مك ُمّمٚمح  ٦م إؾم رائٞمٚمٞم  ٦م واوح  ٦م وضمٚمٞم  ٦م ذم سم٘م ٤مء 

 - "أٟمٔمٛم ٦م احلٙمؿ اًمٕمرسمٞم ٦م احل٤مًمٞم ٦م

أٟمف ًمٞمس ُمـ ُمّمٚمح٦م "قف سمـ(: ُمـ ٟم٤مطمٞمتف يرى اًمٙم٤مشم٥م واعمٕمٚمؼ اًمًٞم٤مد اًمِمٝمػم بآًم

بإهائٞمؾ( حتقل اًمٕم٤مو اًمٕمريب ٟمحق اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وذًم ؽ ٕن بإهائٞم ؾ( ذم ه ذه احل٤مًم ٦م 

ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م حتٙمٛمٝم٤م اًمديٙمت٤مشمقري٤مت، وسمذًمؽ  "واطم٦م"ؾمتٗم٘مد ظمّمقصٞمتٝم٤م يم  

شمٗم٘مد شمؾ أسمٞم٥م احلؼ ذم اًم زقمؿ سم٠مهن ٤م اًمدوًم ٦م اًمقطمٞم دة ذم اعمٜمٓم٘م ٦م اًمت ل شمرسمٓمٝم ٤م ىمقاؾم ؿ 

 -"ِمؽميم٦م ُمع طمْم٤مرة اًمٖمربُم

ٟمٕمؿ إن إهائٞمؾ شمرى ذم ؾم٘مقط اًمديٙمت٤مشمقري٤مت ذم اًمٕم٤مو اًمٕمريب ظمٓمرًا وضمقدي٤ًم ٕهن ٤م 

ٜمجح ذم اؾم تٕم٤مدة طمريت ف شمٕمٚمؿ أن اًمِمٕم٥م اًمٕمريب ًمـ يٜمجح ذم اؾمتٕم٤مدة ومٚمًٓملم طمت ك ي 

وأن هذا اًمِمٕم٥م ًمـ يتٕمٚمؿ يمٞمػ يداومع قم ـ ومٚمً ٓملم ىمٌ ؾ أن ي تٕمٚمؿ يمٞم ػ  ويمراُمتف --

  ًف ذم وضمف ُمـ يًتٌٞمحقن يمراُمتف--يداومع قمـ ٟمٗم

إهائٞمؾ شمٕمٚمؿ أن اًمٓمري ؼ إمم اًم٘م دس ٓ يٛم ر ُم ـ قمقاص ؿ قمرسمٞم ٦م أؾم ػمة مٙمٛمٝم ٤م 

ُمًتٌدون ىمٞمدوا ؿمٕمقهبؿ وطمّٞمدوهؿ قمـ اعمٕمريم٦م ُم ع اًمٕم دو اًمّم ٝمٞمقِن، سم ؾ يٛم ر ُم ـ 

أٟمٔمٛم ٦م  ـ إرادة ؿم ٕمقهب٤م- إهائٞم ؾ شمٕمٚم ؿ أنقمقاصؿ قمرسمٞم٦م طمّرة حتٙمٛمٝم٤م أٟمٔمٛم٦م شمٕمؼم قم 

٤م اٟمتخ٤مسم٤مت طمرة ٟمزهي٦م ؾمتٕمرف يمٞمػ شمٓمٚمؼ ـم٤مىم٤مت ؿم ٕمقهب٤م وشمقطم د ىم قى قمرسمٞم٦م أومرزهت

هذه اًمِمٕمقب ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقِن وؾمتٕمرف يمٞمػ شمدير ُمٕمريمتٝم٤م ُمٕمف طمْم ٤مري٤ًم 

 وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وإقم،ُمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم وقمًٙمري٤ًم-
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ًم٘مد أصمٌت٧م صمقرة اًمِمٕم٥م اًمتقٟمز أن اًمِمٕمقب ٓ شمًٙم٧م قم غم اًمْم ٞمؿ إمم إسم د وأن 

ًمٞمس اؾمتثٜم٤مًء وأن  اًمِمٕم٥م اًمٕمريب ٓ يٕمٞمش ُمـ أضمؾ اخلٌز وم٘مط سمؾ يت قق اًمِمٕم٥م اًمٕمريب 

إمم احلري٦م واًمٙمراُم٦م يمٌ٘مٞم٦م ؿمٕمقب إرض، وأن اًم٘مٌْم٦م إُمٜمٞم٦م ُمٝم ام يم٤مٟم ٧م حمٙمٛم ٦م ٓ 

شمْمٛمـ اؾمتٛمرار إٟمٔمٛم٦م آؾمتٌدادي٦م وأن هذه إٟمٔمٛم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م همري زة اًمٌ٘م ٤مء ًم دهي٤م 

٦م وم٢من ذًمؽ ٓ  ّٚم ده٤م وإٟم ام ىم د ي زيح ىمٚم ٞمً، ىمقي٦م وُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمدرهت٤م قمغم اًمتٙمٞمػ ه٤مئٚم

ٟم٘مٓم٦م اهنٞم٤مره٤م قمغم ظمط اًمزُمـ وأن إٟمٔمٛم٦م آؾمتٌدادي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٝمام ىمدُم٧م ُمـ وم روض 

اًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٖمرب وقمٛمٚم٧م قمغم إىمٜم٤مقمف سم٠من وضمقده٤م طم٤مضم٦م ًمف وم٢من هذا اًمٖمرب ًم ـ يً تٓمٞمع 

ِم ٕمقب -- مح٤ميتٝم٤م ُمـ همْم٦ٌم ؿم ٕمقهب٤م اعمٔمٚمقُم ٦م وؾم ٞمتؼمأ ُمٜمٝم ٤م قمٜم دُم٤م شمٚمٗمٔمٝم ٤م ه ذه اًم

وؾمٞمٙمت٥م اًمت٤مريخ يمٞم ػ أن اٟم٘م ،ب قمرسم ٦م ظمْم ٤مر حمّٛم د سم ققمزيزي رمح ف اهلل أدى إمم 

 اٟم٘م،ب قمروش يمرشمقٟمٞم٦م و شمٕمرف آؾمت٘مقاء إٓ قمغم ؿمٕمقهب٤م! 
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ظمٚمؼ اهلل قم٤مـمٗم٦م اخلقف حلامي٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ إظمٓم٤مر وذًمؽ ًمْمامن سم٘م٤مئ ف قم غم وضم ف 

اًمٖم٤مي٦م ُمـ اخلٚمؼ ًمٞم٧ًم اًمٌ٘م٤مء وم٘م ط وإٟم ام آرشم٘م ٤مء أيْم ٤ًم ظمٚم ؼ اهلل إمم إرض، وسمام إن 

ضم٤مٟم٥م اخلقف قم٤مـمٗم٦م أظمرى هل قم٤مـمٗم٦م احل٥م، ومح٥م احلٞم٤مة وطم٥م احلري٦م وطم٥م اًمٜم٤مس 

 .وطم٥م اعمٕمروم٦م وطم٥م اجلامل هق اًمذي يٌٜمل اًمدول ويّمٜمع احلْم٤مرات ويرشم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن

اخلقف ومٌٜمقا دوهلؿ ومم٤مًمٙمٝمؿ قمغم قمٚمؿ اًمٓمٖم٤مة ُمٜمذ سمدء اخلٚمٞم٘م٦م أن وضمقدهؿ ىم٤مئٌؿ قمغم 

هذا إؾم٤مس، وهذا ُم٤م يؼمر جلقءهؿ إمم اًمتخقيػ يمٚمام ؿمٕمروا أن ُمٜمًقب اخل قف سم دأ 

يٜمخٗمض ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس وأهنؿ سمدءوا يرومٕم قن أص قاهتؿ ُمٓم ٤مًمٌلم سمح٘م قىمٝمؿ، ومٞم٘مت ؾ 

اًمٓمٖم٤مة ويٕمت٘مٚمقن  ويٕمذسمقن يمؾ ُمـ رومع صقشمف ونّرد قمٚمٞمٝمؿ وامهلم أن ُمٜمًقب اخلقف 

إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وأهنؿ ؾمٞمتٛمّٙمٜمقن ُمـ اعميّض ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ إمم إسمد ُمـ همػم طمًٞم٥م ؾمٞمٕمقد 

 .وٓ رىمٞم٥م

ًمٙمـ اخلٓم٠م إززم اًمذي يرشمٙمٌف اًمٓمٖم٤مة يمؾ ُمرة، واًمذي ي ١مدي إمم ؾم ٘مقـمٝمؿ ذم يم ؾ 

ُمرة، هق أهنؿ يتج ٤مهٚمقن وضم قد اًمٕم٤مـمٗم ٦م إظم رى اًمت ل ظمٚم٘مٝم ٤م اهلل ًم،رشم٘م ٤مء سم ٤مًمٜمقع 

ام إن قم٤مـمٗم ٦م اخل قف حتٛم ل اًمقضم قد اعم ٤مدي ًمإلٟمً ٤من اًمٌنمي وهل قم٤مـمٗم٦م احل٥م، ويم

ومتتحرك حلامي٦م هذا اًمقضمقد قمٜمدُم٤م هُيّدد اإلٟم٤ًمن سم٤مًم٘مت ؾ أو اإلي ذاء وم ٢من قم٤مـمٗم ٦م احل ٥م 

حتٛمل وضمقده اعمٕمٜمقي ومتتحرك حلامي٦م هذا اًمقضمقد قمٜم دُم٤م يً ٞمٓمر اخل قف قم غم طمٞم٤مشم ف 

مم يم٤مئـ آظمر هم ػم اًمٙم ٤مئـ ومٞمِمؾ ىمدرشمف قمغم آرشم٘م٤مء ويٜمتزع ُمٜمف اعمٕمٜمك اإلٟم٤ًمِن ومّقًمف إ

اًمذي أراده اهلل وهذا ُم٤م يدومع اإلٟم٤ًمن إمم اًمتْمحٞم٦م ذم ؾم ٌٞمؾ طمريت ف ويمراُمت ف ٕن إو 

اًمٜمٗمز اًمٜم٤مضمؿ قمـ وم٘مد وضمقده اعمٕمٜمقي سمقصٗمف إٟمً ٤مٟم٤ًم أؿم د سمٙمث ػم ُم ـ إو اجلً دي 

 !!اًمٜم٤مضمؿ قمـ شمٕمروف ًمٚمًجـ أو اًميب
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اًمٙمريٛم ٦م، طم ٥م احلري ٦م، طم ٥م اًمًقريقن حتريمٝمؿ اًمٞمقم قم٤مـمٗم٦م احل٥م، طم٥م احلٞم ٤مة 

اًمقـمـ، طم٥م إظمقهتؿ اًمًقريلم اًمذي يتٕمروقن ًمٚم٘متؾ واًمتٜمٙمٞمؾ، هذا احل٥م هق اًم ذي 

يدومٕمٝمؿ إمم اًمتْمحٞم٦م سم٠مرواطمٝمؿ وآؾمتٛمرار ذم اخلروج قمغم اًمرهمؿ مم٤م يتٕمروقن ًمف ُم ـ 

باعمٕمجزة اًمًقري٦م( إذ و  :ىمٛمع وقمٜمػ- هذا احل٥م هق اًمقىمقد اًمذي يٖمّذي اًمٞمقم ُم٤م يًٛمك

طمد ُمـ اعمراىمٌلم واعمحٚمٚم لم اًمًٞم٤مؾم ٞملم يٕمت٘م د أن اًمِم ٕم٥م اًمً قري اًم ذي ًمّٗم ف يٙمـ أ

اًمّمٛم٧م يمؾ هذه اًمٕم٘مقد ؾمٞمٙمن ىمٞمده وي٘مّدم قمغم ُمذسمح احلري٦م ُمئ ٤مت اًمِم ٝمداء وآٓف 

اجلرطمك ظم،ل أؾم٤مسمٞمع ىمٚمٞمٚم٦م، ًمٙمـ احل٥م يّمٜمع اعمٕمج زات، وًم ف يمٞمٛمٞم ٤مء ظم٤مص ٦م شمٖم ػّم 

اًمِمٕمقر اًمذي وصٗمف أطمد اعمتٔم ٤مهريـ  قم،ىم٦م اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف وسمٛمـ طمقًمف، وهذا ُم٤م يٗمن

اهل٤مشمٗملم ًمٚمحري٦م بأؿمٕمر أن ظمٓمقايت قمغم إرض خمتٚمٗم٦م وأن اًمّمقت اًم ذي يٜمٓمٚم ؼ ُم ـ 

طمٜمجريت خمتٚمػ، أؿمٕمر أن ًمٚمٝمقاء ُمٚمٛم٤ًًم آظمر وًمٚمِمجر رائح ٦م أظم رى وًمٚمً امء ُمٜمٔم رًا 

 .آظمر(، ٟمٕمؿ اًمًقريقن اًمٞمقم ذم طم٤مًم٦م طم٥م
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٦م  ُم٤م إن ٓطم٧م شم٤ٌمؿمػم اًمرسمٞمع اًمٕمريب ذم شمقٟمس اخلياء، طمتك اٟمت٘مٚم٧م ٟم٤ًمئٛمف ُمنقم 

ذم اًمٌ،د اًمٕمرسمٞم٦م، حمٞمٞم٦م اعمقات، وٟم٤مذة إُمؾ، وم٘مٓمع اًمِمٕم٥م اًمٕم ريب ذم ؿم ٝمقر قمدي دة 

قمغم ـمريؼ احلري٦م واًمٙمراُم٦م، ُم٤م و يًتٓمع ىمٓمٕمف ذم قم٘مقد ُمـ اًمزُمـ، وٕن اهلل ىم د ضمٕم ؾ 

ت٤مب، وم٢من ُم٤م زرقمف اهلل ذم ٟمٗمس يمؾ إٟم٤ًمن ؾمقي ُمـ قمِمؼ ًمٚمحري٦م وشمقق إمم ًمٙمؾ أضمؾ يم

اًمٙمراُم٦م، فمؾ يٕمتٛمؾ ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب قم٘مقدًا ُمـ اًمزُمـ، إمم أن سمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسمك، ووم ٤مر 

اًمتٜمقر، وو يٕمد ًمدى اًمِمٕم٥م ىمدرة قمغم اطمتامل ُم٤م يٜم زل سم ف ُم ـ فمٚم ؿ وو ٞمؿ، وأص ٌح 

ي٤ًم قمغم طمْم٤مرشمف وهقيتف، وم٤مٟمٗمجر اًمرسمٞمع اًمتخٚمػ اًمذي طمنمه ومٞمف آؾمتٌداد ظمٓمرًا وضمقد

اًمٕمريب ذم شمقٟمس ٟم٤مصمرًا أزاهػمه ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ُمـ اعمحٞمط إمم اخلٚمٞم٩م، وُم٤م زاًم٧م اًمث قرة 

ذم سمدايتٝم٤م، وهل ًمـ شمْمع أوزاره٤م طمتك يٕمقد اًمٕمرب واعمً ٚمٛمقن أُم ٦م طم رة يمريٛم ٦م هل ٤م 

َتُٙمقُٟم قْا ؿُم َٝمدَ يُمْؿ ُأُمَّ َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم﴿ُمٙم٤مٟمتٝم٤م سملم إُمؿ يمام أراده٤م اهلل شمٕم٤ممم   ءَ آ٦ًم َوؾَم ًٓم٤م ًمِّ

ؾُمقُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا  -[143: اًمٌ٘مرة] ﴾قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوَيُٙمقَن اًمرَّ

ومم٤م شمتٛمٞم ز سم ف اًمث قرات اًمٕمرسمٞم ٦م، أهن ٤م رومٕم ٧م ؿم ٕم٤مر احلري ٦م واًمٙمراُم ٦م، وو شمروم ع 

ٓؾم تٌداد اًمِمٕم٤مرات اإليديقًمقضمٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل رومٕمتٝم٤م يمثػم ُم ـ إطم زاب ذم قم٘م قد ا

ؾمقاء شمٚمؽ اًمتل طمٙمٛم٧م أو شمٚمؽ اًمت ل قم٤مرو ٧م، إذ أدرك اًمِم ٕم٥م اًمٕم ريب سمٗمٓمرشم ف أن 

آٟمتّم٤مر ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٌػمة وحترير إرض وإصم٤ٌمت اًمقضمقد احلْم٤مري ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ 

قمغم أيدي ؿمٕم٥م ي٘مٞمده اخلقف ويًح٘مف آؾمتٌداد ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ احلري٦م واًمٙمراُم٦م أوًٓ 

 طمْم٤مري يٕمٞمد ًمألُم٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ورومٕمتٝم٤م-ىمٌؾ أي ُمنموع ؾمٞم٤مد أو 

ٓ يٛمٙمـ ًمٕملم سمّمػمة أن ختٓمط اًمدور اًمذي ًمٕمٌف اإلؾم،م ذم هذه اًمثقرات، وأٟم٤م هٜم ٤م 

ٓ أحتدث قمـ اخلٓم٤مب اإلؾم،ُمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي ظمّدر اًمٜم٤مس ىمروٟم٤ًم ُم ـ اًم زُمـ وسم رر 
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ُم ٤م ًمٚمٓمٖم٤مة فمٚمٛمٝمؿ وأوىمع إُم٦م ذم اًمقهؿ قمٜم دُم٤م أًم٘م ك ذم روقمٝم ٤م أهن ٤م سم لم ظمٞم ٤مريـ: إ

اؾمتٌداد جيٚم٥م هل٤م إُمـ وآؾمت٘مرار، أو طمري٦م شمقىمٕمٝم٤م ذم اًمٗمتـ واًمٗمقى، وطم٤مؿم٤م هلل أن 

 ٚمؼ اًمٜم٤مس ًمٞمٙمقٟمقا سملم هذيـ اخلٞم٤مريـ اًمًٞمئلم!! وإٟمام أحتدث قمـ اإلؾم ،م اًمٗمٓم ري، 

ٟم٘مٞم٤ًم يمام ضم٤مء سمف حمٛمد قمٚمٞمف اًمّم،ة واًمً،م، واوح٤ًم ضمٚمٞم٤ًم يمام ومٝمٛمف ذًمؽ إقمرايب اًمذيمل 

، اإلؾم ،م ٕمٌ ٤مد إمم قمٌ ٤مدة اهلل رب اًمٕم ٤معملمضمئٜم٤م ًمٜمخرج اًمٕم٤ٌمد ُمـ قمٌ ٤مدة اًم قمٜمدُم٤م ىم٤مل:

اًمٗمٓمري اًمذي مٓمؿ اًم٘مٞمقد ومرر اًمٜمٗمقس ُمـ اًمٕمٌقدي٦م إٓ هلل شمٕم ٤ممم واًم ذي قم ؼم قمٜم ف 

ً،  ٍم ىم٤مئ  خ اسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًمذي ضب أطمد أسمٜم٤مء ُمقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٜمدُم٤م وسمَّ 

 ؿ أُمٝم٤مهتؿ أطمرارًا-ًمف: ُمتك اؾمتٕمٌدشمؿ اًمٜم٤مس وىمد وًمدهت

ًم٘مد أصٌح٧م شمقيمؾ يمرُم٤من اًمٗمت٤مة اعمًٚمٛم٦م اعمحج٦ٌم اًمتل ٟم٤مًم ٧م ضم ٤مئزة ٟمقسم ؾ ًمٚمً ،م 

رُمزًا ًمٚمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمإلؾم،م، اإلؾم،م اًمٗمٓم ري، اًم ذي يٜمتِم ؾ اإلٟمً ٤من ُم ـ وه ٤مد 

زء، ومٚم ؼ سم ف ذم آوم ٤مق اإلجي٤مسمٞم ٦م واًمٗمٕم ؾ واإلٟمج ٤مز  اًمًٚمٌٞم٦م وآؾمتً،م ًمٚمقاىمع اًم

 ػم-  واًم٘مدرة قمغم اًمتٖمٞم

أُم٤م ذم ؾمقري٦م وم٘مد فمٝمرت اًم٘مٞمؿ اإلؾم،ُمٞم٦م اًمٗمٓمري٦م ذم ؿمٕم٤مرات اًمثقار ذم يم ؾ ُمديٜم ٦م 

وىمري٦م ؾمقري٦م: ىمٞمٛم٦م احلري٦م واًمٙمراُم٦م بهل واهلل -- هل واهلل -- ُم ٤م سمٜمريم ع إٓ هلل(، ىمٞمٛم ٦م 

اإلظم،ص هلل واًمؽمومع قمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م بهل هلل -- هل هلل -- ٓ ًمٚمًٚمٓم٦م أو ًمٚمج٤مه(، ىمٞمٛم٦م 

 اهلل وطمده بي٤م اهلل -- ي٤م اهلل -- ُم٤م ًمٜم٤م همػمك ي ٤م اهلل(، وفمٝم رت ىمٞمٛم ٦م اًمٌٓمقًم ٦م آشمٙم٤مل قمغم

واًمِمج٤مقم٦م وطم ٥م اًمِم ٝم٤مدة ذم ص قر اعمئ ٤مت ُم ـ اًمِم ٤ٌمب اًم ذي شمّم دوا ًمٚمرص ٤مص 

سمّمدورهؿ اًمٕم٤مري٦م ومٚمام ضمٜمدًمتٝمؿ يد اعمٜمٞم٦م ذم ؾم٤مطم٤مت اًمٕمزة واًمٙمراُم ٦م رومٕم قا أص ٤مسمٕمٝمؿ 

ٕرض، وفمٝم  رت ىمٞمٛم  ٦م اًمتٙم٤موم  ؾ سم٤مًمِم  ٝم٤مدشملم ُمً  ت٘مٌٚملم ضمٜم  ٦م قمرو  ٝم٤م اًمً  ٛمقات وا

ُمث ؾ اعم ١مُمٜملم ذم شم قادهؿ وشم رامحٝمؿ يمٛمث ؾ اجلً د اًمقاطم د إذا »واًمؽماطمؿ واًمتٕم٤مون، 
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بي٤م مح٤مة طمٜم٤م  :، ومدرقم٤م هتتػشاؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر إقمْم٤مء سم٤مًمًٝمر واحلٛمك

بي٤م دير اًمزور ٟمحـ ُمٕم٤مك ًمٚمٛمقت(، ويمؾ ُمديٜم٦م سمؾ يمؾ طمل  :ُمٕم٤مك ًمٚمٛمقت( ومح٤مة هتتػ

ٍمة ًمٚمٛمدن إظمرى وإطمٞم٤مء إظمرى، وهٜم٤مك ُمئ٤مت ُمـ اًم٘مّمص واًمتٗم٤مص ٞمؾ هيتػ ٟم

اًمّمٖمػمة اًمتل ؾمٞمخٚمده٤م اًمت٤مريخ واًمت ل شمتح دث قم ـ طم٤مًم ٦م اًمتٕم ٤مون واًمتٙم٤موم ؾ اًمت ل 

يٕمٞمِمٝم٤م اًمًقريقن اًمٞمقم، وفمٝمرت ىمٞمٛم٦م اعم٤ٌمدرة وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م واإليامن سم٤مًم٘مدرة قم غم 

ٖمٞمػم ذم ؾمٚمقك آٓف اًمِم٤ٌمب اًمذي  ٓمٓمقن اًمٗمٕمؾ واًم٘مدرة قمغم اإلٟمج٤مز واًم٘مدرة قمغم اًمت

يقُمٞم٤ًم دون شمٕم٥م أو يمٚمؾ ًمٚمتٔم٤مهر وومرض إرادهتؿ وإيّم٤مل صقهتؿ ُمتج ٤موزيـ أص قات 

اًمتخقيػ واًمتقهلم واًمتٞمئٞمس ُم ـ طم قهلؿ قم ٤مُمٚملم  سمٜمّم ٞمح٦م اًمرؾم قل قمٚمٞم ف اًمّم ،ة 

ـُ اًْمَ٘مِقيُّ ظَمػْمٌ َوَأطَم٥مُّ إمَِم »واًمً،م:  ـَ  اهللاعم١ُْْمُِم ـِ ا ُِم ، اطْمِرْص اعم١ُْْمُِم ِٕمٞمِػ َوذِم يُمؾ  ظَمػْمٌ ًمْمَّ

ـْ سم٤ِمهلل ،قَمغَم َُم٤م َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َٓ شَمْٕمَجزْ  َواؾْمَتِٕم ، يمؾ هذه اًم٘مٞمؿ اإلؾم،ُمٞم٦م اًمٗمٓمري٦م، اًمتل ًمٕم٧ٌم شَو

دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم اٟمٓم،ق اًمثقرة اًمًقري٦م واؾمتٛمراره٤م، يم٤مٟم٧م يم٤مُمٜم٦م ذم ضمٞمٜم٤مت اًمً قريلم 

ٗمًح ًمف اعمج٤مل ًمٞمٕمؼم قم ـ ٟمٗمً ف، وهٙم ذا ومج٤مءت ذارة اًمثقرة ًمتخرج هذا اًمٙمٛمقن وشم

قم٤مدت ومٓمرة اًمًقريلم إمم اإلؾم،م اًمّمحٞمح اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞم ف وؾم ٚمؿ، 

اإلؾم،م اًمذي يدقمق إمم اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ٟم٤مومْم٦م قمٜمف ُم ٤م شم رايمؿ قم ؼم ُمئ ٤مت اًمً ٜملم ُم ـ 

ضمؾ ومت٤موى قمٚمامء اًمً،ـملم اًمتل ضمٕمٚم٧م اإلؾم،م ذم ظمدُم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدل أن يٙمقن ُمـ أ

 رومٕم٦م اإلٟم٤ًمن ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن-

هٜم٤مك ُمـ يتخقف ُمـ أن شم٠ميت هذه اًمثقرات سم٤مًمتٓمرف  إمم ؾمدة احلٙمؿ، ُمتج٤مهٚملم أن 

اًمتٓمرف واًمتٕمّم٥م، إٟمام يٜمِم ٠م ذم أضم قاء اًم٘مٝم ر وآؾم تٌداد، سم ؾ إن آؾم تٌداد هم ذى 

اًمتٓمرف وؿمجٕمف ًمٞمجٕمٚمف ومزاقم٦م ذم وضمف اًمٖمرب وذم وضمف اًمِمٕمقب، ومزاقم٦م شمؼمر وضم قده 

أظمريـ ُمـ هذا اًمتٓمرف، وهل ًمٕم٦ٌم ىمد اٟمتٝم٧م وظمدقم٦م ىم د اٟمٙمِم ٗم٧م- إن ومٝم اًم  حلامي٦م
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وؾمٓمٞم٤ًم ُمٕمتدًٓ ًمإلؾم،م إٟمام يتٌٚمقر ويؽمؾمخ ذم اعمجتٛمٕم ٤مت ذم أضم قاء احلري ٦م واطم ؽمام 

اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ويمام ًمٕم٥م اإلؾم،م  ُمـ ظم،ل ُمٜمٔمقُمت ف اًم٘مٞمٛمٞم ٦م وإظم،ىمٞم ٦م  دورًا 

٦م  ومً ٞمٚمٕم٥م ذم أضم قاء احلري ٦م وآٟمٗمت ٤مح واًمتٜم ٤مومس ُمٝماًم ذم اٟمٓم ،ق اًمث قرات اًمٕمرسمٞم 

اًمًٞم٤مد اًمنميػ دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم سمٜم٤مء دول شمًقده٤م اًمٕمداًم ٦م واًمٙمراُم ٦م وحت٘م ؼ إُم ـ 

 واًمروم٤مه ًمٙمؾ ُمقاـمٜمٞمٝم٤م-
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ُمـ احلري٘م٦م -- ذم وؾمط دُمِمؼ اًم٘مديٛم٦م، طمٞم٨م يٗمقح قمٌؼ اًمت٤مريخ، وطمٞم٨م يمؾ طمجر 

ظمٚمٗمف ىمّم٦م أًمػ قم٤مو وجم٤مهد وقم٤مسمد، وطمٞم٨م ُمٝمد طمْم ٤مرة أو ٤مءت اًمٙم قن طم٘م ٤ًم   ٌط

 :وقمدًٓ، ُمـ هٜم٤مك -- وىمٌؾ أيمثر ُمـ قم٤مم اٟمٓمٚم٘م٧م طمٜم٤مضمر آٓف اًمدُمِم٘مٞملم هتتػ سمٕمٗمقي٦م

ٍم اًم ذل  باًمِمٕم٥م اًمًقري ُم٤م سمٞمٜمذل( ُمٜمٝمٞم٦م صٛمت٤ًم دام أرسمٕم٦م قم٘مقد، وُمٕمٚمٜم٦م اٟمتٝم ٤مء قم 

 اًمٙمراُم٦م- واهلقان، واومتت٤مح قمٍم اًمٌٓمقًم٦م واحلري٦م و

نمة آٓف  أرسمٕم٦م قم٘مقد واًمِمٕم٥م اًمًقري اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي  تزن ذم ُمقرصم٤مشمف طمْم٤مرة قم

قم٤مم، يئـ حت٧م طمٙمؿ ؿمٛمقزم قم٤مئكم، اؾمتٝم٤من سمٙمراُمتف، وقمّٓمؾ ـم٤مىم٤مشمف، وسمدد صمرواشمف، وىمتؾ 

وؾمجـ وذد قمنمات إًمقف ُمـ أطمراره، وسمدًٓ أن يتٌ قأ اًمِم ٕم٥م اًمً قري اعمٙم٤مٟم ٦م 

ىمف وقمٌ٘مريتف ومتّمٌح ؾمقري٦م ضمقهرة اًمنمق ودرة شم٤مضم ف، اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع أص٤مًمتف وأظم،

ضمٕمٚمٝم٤م هذا اًمٜمٔم٤مم اعمًتٌد ُمـ أؾمقأ دول اًمٕم٤مو ومً ٤مدًا ووم٘م رًا وختٚمٗم ٤ًم- ًمٙم ـ اًمت ٤مريخ ٓ 

يٕمرف اًمٕمقدة إمم اًمقراء، وُم٤م زرقمف اهلل ذم ٟمٗم قس اًمٜم ٤مس ُم ـ شم قق إمم احلري ٦م وقمِم ؼ 

وـم٤مل اؾمتٌداده، وهٙم ذا ضم ٤مء ًمٚمٙمراُم٦م ٓ يٛمٙمـ ًمٓم٤مهمٞم٦م أن ي٘متٚمٕمف، ُمٝمام سمٚمٖم٧م وطمِمٞمتف 

اًمرسمٞمع اًمٕمريب ًمٞمٕمؼم قمـ شمٓمٚمٕم٤مت اًمِمٕم٥م اًمٕمريب ذم اًمٕمٞمش احلر اًمٙمريؿ، وشمً ٤مىمط ـمٖم ٤مة 

اًمٕمرب واطمدًا شمٚمق أظمر، ووصٚم٧م ٟم٤ًمئؿ هذا اًمرسمٞمع إمم ؾمقري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم ُمققم د 

 ّمؼم واًمتْمحٞم٦م- ٤م اًمت٤مريخ ُمثٞمً، ذم اًمِمج٤مقم٦م واًمُمع صمقرة و يِمٝمد هل

: ُمـ درقم٤م إسمٞم٦م -- إمم محص اًمٕمدي٦م -- إمم مح٤مة اًمٕمّمٞم٦م -- إمم ضمٌٚم ٦م واؿمتٕمٚم٧م اًمثقرة

-- إمم اًمٌقيمامل -- إمم قم٤مُمقدا -- إمم ُمئ٤مت اعمدن واًمٌٚمدات واًم٘مرى، قمغم اُمت داد ُمً ٤مطم٦م 

اًمقـمـ، ذم ُمٚمحٛم٦م صمقري٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م أظمرضم٧م ُمـ اًمِمٕم٥م اًمًقري أٟمٌؾ وأمج ؾ ُم ٤م 
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ًتٓمع آًم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٘مٛمٕمٞم٦م وُمداومٕم ف ودسم٤مسم٤مشم ف ومٞمف ُمـ قمزة وؿمج٤مقم٦م وصؼم وشمٙم٤مشمػ- وو شم

وـم٤مئراشمف أن شمٓمٗمط فمٛم ٠م اًمِم ٕم٥م إمم اًمٙمراُم ٦م وأن ختٛم د ومٞم ف ؿم ٕمٚم٦م احلري ٦م اعم٘مدؾم ٦م، 

                  وحتقًم٧م اًمثقرة إمم ؿم جرة واروم ٦م ٓ شمزي ده٤م دُم ٤مء اًمِم ٝمداء إٓ ٟمٛم قًا ورؾم قظم٤ًم يقُم ٤ًم 

 سمٕمد يقم- 

ِمٕمر أن روح أضمدادٟم٤م اًمتل شمرومض اًم ذل وٟمحـ ٟمٕمٞمش ذيمرى اجل،ء ذم هذه إي٤مم، ٟم

واًمْمٞمؿ واًمتل ـمردت اعمًتٕمٛمر قمـ أروٜم٤م هل اًمتل شمني ذم وٚمققمٜم٤م اًمٞمقم وهل اًمتل 

ؾمتٓمرد اعمًتٌد اجل٤مصمؿ ومقق صدورٟم٤م، ٟمحـ صمقار دُمِمؼ أطمٗم٤مد يقؾمػ اًمٕمٔمٛم ٦م وطمً ـ 

اخلراط قم٤مهدٟم٤م اهلل أن ٟمٛميض ذم هذه اًمث قرة طمت ك اًمٜمٝم٤مي ٦م -- ًم ـ يرشم ٤مح اعمجرُم قن ذم 

سمققمؽ ي٤م دُمِمؼ، ؾمٜمٓمٚمع هلؿ ُمـ يمؾ طمل وطم٤مرة ه٤مشمٗملم حلري ٦م ىم٤مدُم ٦م رهم ؿ أٟم قومٝمؿ، ر

ويمام قمٓمرت دُم٤مؤٟم٤م حمراب ُمًجد اًمروم٤مقمل ذم يمٗمرؾمقؾم٦م وضم دران ُمً جد احلً ـ ذم 

اعمٞمدان وم٢مٟم٤م ًمـ ٟمٌخؾ سم٤معمزيد ُمـ اًمدُم٤مء، طمتك ٟمح ررك ي ٤م دُمِم ؼ ُم ـ ىمٌْم ٦م اعمج رُملم 

 واإليامن، وهذا قمٝمدٟم٤م إًمٞمؽ -- ي٤م ؿم٤مم- وٟمٕمٞمدك يمام يمٜم٧م قمؼم اًمت٤مريخ -- ُمٜم٤مرة ًمٚمحْم٤مرة
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هٜم٤مك ُم١ماُمرة ًمت٘مًٞمؿ ؾم قري٦م -- ٓ ٟمري د شم دظمً، ظم٤مرضمٞم ٤ًم -- ٟمري د طم٘م ـ اًم دُم٤مء -- 

ٟمخِمك ُمـ آىمتت٤مل اًمٓم٤مئٗمل -- ٓ ٟمٕمرف ُمـ وراء هذه اًمثقرة -- هل صمقرة ًمٞمس هل٤م ىمٞم٤مدة 

-- هل صمقرة ضمٝمٚم٦م وقم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛمؾ -- ُمؼمرات يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٕمض ًمتٗمًػم ُمقىمٗمٝمؿ 

اًمًٚمٌل ُمـ اًمثقرة -- وأٟم٤م أريد أن أن أـمرح قمٚمٞمٝمؿ جمٛمققم ٦م ُم ـ إؾم ئٚم٦م شم٤مريم ٤ًم هل ؿ 

اًمتٗمٙم  ػم ومٞمٝم  ٤م ُمٚمٞم  ٤ًم واإلضم٤مسم  ٦م قمٚمٞمٝم  ٤م سمّم  دق سم  ام يٛمٚمٞم  ف قمٚم  ٞمٝمؿ اطم  ؽماُمٝمؿ ٕٟمٗمً  ٝمؿ 

 هؿ اهلل هب٤م- وًمْمامئرهؿ وًمٜمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ اًمتل طم٤ٌم

 ..لتقسيه سورية واالقتتال الطائفي بالنسبة

هؾ يٛمٙمـ أن مدث اًمت٘مًٞمؿ قمغم إرض إذا و مدث ذم ىمٚمقب اًمٜم ٤مس وقم٘م قهلؿ؟ 

ُمـ اًمذي قمٛمؾ سمًٚمقيمف وسمِمٙمؾ ُم٘مّمقد وممٜمٝم٩م قمغم زرع اًمٗمرىم٦م واحل٘م د واًمِم ؽ سم لم 

قري٦م ظم،ل اًمٓمقائػ ذم ىمٚمقب وقم٘مقل اًمًقريلم  ظم،ل اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م؟ هؾ قمروم٧م ؾم

شم٤مر ٝم٤م اًمٓمقيؾ طمروسم٤ًم أهٚمٞم٦ًم وساقم٤ًم ـم٤مئٗمٞم٤ًم اٟمتٝمك سمٛمج لء اًمٜمٔم ٤مم، ًمٜم٘م قل أن ؾم قري٦م 

ؾمتٕمقد إمم اًمٍماع سمٕمد زوال اًمٜمٔم٤مم؟ هؾ يقضم د ُم ٤م يٗم ّرق اًمً قريلم ويٌٕم ٨م اًمٗمرىم ٦م 

واخل،ف سمٞمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ أن شمِمٕمر ـم٤مئٗم٦م أهن٤م ُمٔمٚمقُم٦م وُمٕمت دى قمٚمٞمٝم ٤م ُم ـ ىمٌ ؾ ـم٤مئٗم ٦م 

 أظمرى؟

قطمد اًمًقريلم وي١مًمػ سملم ىمٚمقهبؿ ويزيؾ أؾم٤ٌمب اًمٍماع ومٞمام سمٞم ٜمٝمؿ وهؾ يقضمد ُم٤م ي

أيمثر ُمـ أن يٕمٞمِمقا مجٞمٕم ٤ًم ذم دوًم ٦م اًمٕم دل واًم٘م ٤مٟمقن اًمت ل شمً ٤موي سمٞم ٜمٝمؿ ذم احل٘م قق 

واًمقاضم٤ٌمت؟ وهؾ ي١مُّمؾ اًمقصقل إمم هذه اًمدوًم٦م ذم فمؾ اًمٜمٔم٤مم احل٤مزم اًمذي يدُمر اعمدن 

 سم٤مت واًمٓم٤مئرات؟؟- واًم٘مرى اعمٕم٤مرو٦م ًمف قمغم رؤوس ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م سم٤مًمدسم٤م



 واستيقظ املارد

 , 179 , 

 وبالنسبة للتدخل اخلارجي ..

هؾ وضمدشمؿ أي اؾمتج٤مسم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٔم٤مم عمٓم٤مًم ٥م اًمِم ٕم٥م ُمٜم ذ سم دء اًمث قرة 

وطمتك أن؟ أٓ شمرون أن اؾمتج٤مسم٦م اًمٜمٔم٤مم عمٓم٤مًم٥م اًمِمٕم٥م هل اًمتل ؾمتحٛمل اًمٌ،د ُم ـ 

وقم دم اًمتدظمؾ اخل٤مرضمل؟ أًمٞمس ُم٤م يِمجع اًمٜمٔم٤مم قمغم قمدم آؾمتج٤مسم٦م عمٓم٤مًم٥م اًمِم ٕم٥م 

 شم٘مديؿ أي شمٜم٤مزٓت هق اًمٙمتٚم٦م اًمٙمٌػمة اًمّم٤مُمت٦م وظمّمقص٤ًم ذم دُمِمؼ وطمٚم٥م؟

أٓ شمرون أن هذه اًمٙمتٚم٦م إذا طمزُم٧م أُمره٤م واختذت ُمقىمٗم٤ًم واوح٤ًم إمم ضم٤مٟم ٥م اًمث قرة 

وم٢مهن٤م شمًتٓمٞمع أن شمٕمؼم قمـ ُمقىمٗمٝم٤م هذا سم ٢مضاب ًمٞم قم واطم د وم٘م ط ذم دُمِم ؼ  وطمٚم ٥م 

٤مدة يم ؾ طمً ٤مسم٤مشمف، وأن ه ذا ؾمٞمِم جع يٙمٗمل ًمتقضمٞم ف رؾم ٤مًم٦م إمم اًمٜمٔم ٤مم شمدومٕم ف إمم إقم 

    قمغم احلد ُم ـ شمٕمٜم ٧م اًمٜمٔم ٤مم ودم ؼمه اًم ذي  –إن وضمدت  –إـمراف اًمٕم٤مىمٚم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم 

 ي٘مقد اًمٌ،د إمم اهل٤موي٦م؟ 

 وبالنسبة حلقن الدماء..

هؾ شمٕمت٘مدون أن ؾمقري٦م ؾمتٕمٞمش ذم ؾم،م إذا و يٜمؾ اًم٘مّم٤مص اًمٕم٤مدل يم ؾ ُم ـ ىمت ؾ 

 واهمتّم٥م وطمرق ودُّمر؟

أن ُمئ٤مت إًمقف ُمـ اًمذيـ ٟم٤مهلؿ سمٓمش اًمٜمٔم ٤مم ذم اًمً ٜم٦م اعم٤مو ٞم٦م ًم ـ هؾ شمٕمت٘مدون 

يٗمٙمروا سم٤مًمث٠مر وآٟمت٘م٤مم سم٠مًمػ ـمري٘م٦م وـمري٘م٦م، ُم٤مو يً٘مط هذا اًمٜمٔم٤مم وشم٘مؿ دوًم ٦م اًمٕم دل 

 واًم٘م٤مٟمقن اًمتل دمٚم٥م اًم٘متٚم٦م واعمجرُملم إمم ىمقس اًمٕمداًم٦م؟ 

طم٘م ف  هؾ يٛمٙمـ طم٘مـ اًمدُم٤مء وقمدم حتقيؾ ؾمقري٦م إمم هم٤مسم٦م ي٠مظمذ ومٞمٝم ٤م يم ؾ ؿم خص

سمٞمده إٓ ُمـ ظم،ل دوًم٦م احلؼ واًمٕمدل واًم٘م٤مٟمقن؟ وهؾ شمرون اًمقص قل إمم ه ذه اًمدوًم ٦م 

 ممٙمـ ذم فمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم؟ 
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 وبالنسبة إىل اجلهة اليت تقف وراء الثورة ..

قمٜم دُم٤م شم  تحٙمؿ أهة واطم دة سمٛم٘م  درات ؿم ٕم٥م يم٤مُم  ؾ وشمً ٚمٌف طم٘مقىم  ف اإلٟمً  ٤مٟمٞم٦م 

ل ذًم ؽ ؾم ٤ًٌٌم ًمٞمث قر قمٚمٞمٝم ٤م ه ذا إؾم٤مؾمٞم٦م وشمذًمف وهتٞمٜمف ـمقال أرسمٕم ٦م قم٘م قد، أٓ يٙمٗم 

اًمِمٕم٥م؟ هؾ ىمرأشمؿ ذم اًمت٤مريخ قمـ ؿمٕم٥م حتٛمؾ يمؾ هذا اًمذّل واًمٔمٚمؿ واهلقان ُم ـ ىمٌ ؾ 

أهة واطمدة وو يثر ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف؟ هؾ اًمِمٕم٥م اًمًقري ؿمٕم٥م سمٚمٞم د ٓ ٟمخ قة قمٜم ده 

وٓ محّٞم٦م وٓ يمراُم٦م؟ هؾ ىم٤مُم٧م صمقرة ذم اًمت٤مريخ قمغم ـم٤مهمٞم ٦م ُمً تٌد، وم ٤مقمؽمف اًمٓم٤مهمٞم ٦م 

٤م صمقرة ُمٓم٤مًم٥م حم٘م٦م، وو يتٝمٛمٝم٤م سم٠مهن٤م ُم١ماُمرة ظم٤مرضمٞم ٦م ًمٞمتٝم رب ُم ـ حت٘مٞم ؼ ُمٓم٤مًم ٥م سم٠مهن

 اًمٜم٤مس؟

هؾ مت٤مج اًمًقريقن سمٕمد يمؾ هذا اًمٔمٚم ؿ واًمتج رؤ قم غم طمرُم ٤مهتؿ وُم٘مدؾم ٤مهتؿ إمم 

 بضمٝم٦م ُم٤م( حتروٝمؿ وشمٙمقن هل اًم٥ًٌم وراء صمقرهتؿ؟

 أنها  للجهلة والعاطلني عن العنل .. وبالنسبة

هذه اًمثقرة يِم٤مرك ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمًقريلم -- ضم٤مهٚمٝمؿ وُمتٕمٚمٛمٝمؿ -- أو شم،طمٔمقا سمٕمد أن 

وم٘مػمهؿ وهمٜم ٞمٝمؿ -- يمٌ ػمهؿ وص ٖمػمهؿ -- رضم ٤مهلؿ وٟمً ٤مؤهؿ -- وم،طمٝم ؿ وقم ٤مُمٚمٝمؿ 

 وـم٤مًمٌٝمؿ وأؾمت٤مذهؿ وحم٤مُمٞمٝمؿ وـمٌٞمٌٝمؿ؟

إذا يم٤مٟم٧م صمقرة ضمٝمٚم٦م -- ومٚمامذا اٟمتٗمْم٧م ضم٤مُمٕم ٤مت دُمِم ؼ وطمٚم ٥م واًم،ذىمٞم ٦م ودي ر 

قل اًمٜمٔم٤مم اجل٤مُمٕم٤مت إمم صمٙمٜم٤مت أُمٜمٞم٦م وُمأله٤م سمِم ٌٞمحتف اًمزور ومحص وهمػمه٤م؟ وعم٤مذا طم

ًمقأد أي اطمتج٤مج ومٞمٝم٤م؟ إذا يم٤مٟم٧م صمقرة ضمٝمٚم ٦م ومٚم امذا نتٚم ط اًمً جقن سم آٓف اًمٓم ،ب 

 وإـم٤ٌمء واعمح٤مُملم واعمث٘مٗملم وقمٚمامء اًمديـ؟ 
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 وبالنسبة إىل افتقار الثورة إىل القيادة ..

ٛمٕم قا و يتقاص ٚمقا ويٜمتخٌ قا هؾ يٛمٙمـ ذم فمؾ اعم،طم٘م٤مت إُمٜمٞم٦م ًمٚمٜم٤مؿمٓملم أن يتج

ىمٞم٤مدة واطمدة ًمٚمثقرة قمغم ُمًتقى ؾمقري٦م؟ ًمق يم٤مٟم٧م اًمثقرة شمٗمت٘مر إمم اًم٘مٞم٤مدات اعمحٚمٞم ٦م ذم 

يمؾ طمل وُمديٜم٦م وىمري٦م، هؾ يم٤مٟم٧م ًمتّمٛمد يمؾ ه ذه اًمِم ٝمقر ذم وضم ف ٟمٔم ٤مم ُم ـ أقمت ك 

إٟمٔمٛم٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م؟ هؾ يم٤من هلذه اًمثقرة أن شمًتٛمر يمؾ هذه اًمٗمؽمة ورهمؿ 

ؾ هذه اًمٔمروف دون ختٓمٞمط وشمٜمٔمٞمؿ وىمٞم٤مدة؟ هؾ اطمت٤مضم٧م اًمث قرات دائ اًم إمم زقم ٞمؿ يم

 أوطمد ًمٙمل شمٜمتٍم؟ أو يرطمؾ ـمٖم٤مة شمقٟمس وُمٍم واًمٞمٛمـ ُمـ دون وضمقد هذا اًمزقمٞمؿ؟

أهي٤م احلٞم٤مديقن أضمٞمٌقا قمغم ه ذه إؾم ئٚم٦م سمّم دق -- ٓ ٟمٓمٚم ٥م ُم ٜمٙمؿ إٓ اًمّم دق،  

ومٝمق ؾم ٤مىمط ٓ حم٤مًم ٦م سم ٢مذن اهلل -- ًمٙمٜم ف واقمٚمٛمقا أن طمٞم٤مديمؿ ًمـ ي١مصمر قمغم ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم 

 -ؾمٞم١مظمر هذا اًمً٘مقط ويزيد يمٚمٗمتف ومرُمٙمؿ ذف اعمِم٤مريم٦م ومٞمف
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صمقرشمٜم٤م صمقرة طمؼ وقمداًم٦م -- ىم٤مُم٧م ود اًمٔمٚمؿ واحلٞمػ اًمذي يٜمٝمش جمتٛمٕمٜم ٤م وسم،دٟم ٤م 

ً ،ح وطم رم اًمِم ٕم٥م ُمٜمذ أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م قم٘مقد اؾمتقمم ومٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم قمغم احلٙمؿ سم٘م قة اًم

طم٘مقىمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م- ىمد يًتٖمرب اًمٌٕمض يمٞمػ ٟمخ٤مـم٥م اعمقاًملم ًمٚمٜمٔم٤مم؟ أًمٞمًقا 

 أقمداء ًمٜم٤م جي٥م أٓ ٟمتقضمف إًمٞمٝمؿ إٓ سمٚمٖم٦م اًمتٝمديد واًمققمٞمد!؟

ٓ شمًتٖمرسمقا أهي٤م اإلظمقة -- ومٚمًٜم٤م ـم،ب ىمتؾ أو ىمت٤مل -- وٓ هقاة طم رب أو دُم ٤مء -- 

ُمٓم٤مًمٌلم سمحريتٜم٤م ويمراُمتٜم٤م -- وحتٛمٚمٜم ٤م سمٓم ش اًمٜمٔم ٤مم ٟمحـ ىمقم ظمرضمٜم٤م سمّمدورٟم٤م اًمٕم٤مري٦م 

وىمًقشمف ؿمٝمقرًا ـمقيٚم٦م -- دون أن يٗمٙمر أطمد ُمٜم٤م سمحٛمؾ اًمً ،ح -- ًمٙم ـ ضمٞمِم ٜم٤م اًم ذي 

ظمذًمٜم٤م واٟمح٤مز إمم ضم٤مٟم٥م ىم٤مشمٚمٜم٤م سمدل أن يٜمح٤مز إمم ضم٤مٟمٌٜم٤م، واًمٕم٤مو اًمذي وىمػ ُمتٗمرضم٤ًم قمغم 

ؽ دومع ذوم٤مءٟم ٤م وأطمرارٟم ٤م ُم ـ اًمٜمٔم٤مم وأظمذ يٕمٓمٞمف اعمٝمٚم٦م شمٚمق اعمٝمٚم٦م وهق يذسمحٜم٤م، يمؾ ذًم

 أسمٓم٤مل اجلٞمش احلر إمم محؾ اًمً،ح ًمٞمدومٕمقا قمٜم٤م اًم٘متؾ واإلضمرام وآهمتّم٤مب --

ي٤م أسمٜم٤مء اجلٞمش اًمًقري -- هذا اجلٞمش اًم ذي سمٜمٞمٜم ٤مه قم ؼم اًمٕم٘م قد سم ٠مُمقال ضائٌٜم ٤م، 

ورومدٟم٤مه سمزيٜم٦م أسمٜم٤مئٜم٤م، ًمٜمحرر سمف ضمقٟٓمٜم٤م، وًمٞمداومع قمٜم٤م إذا اقمُتدي قمٚمٞمٜم٤م-- يمٞمػ أص ٌحتؿ 

٤م أسمٜم٤مءٟم٤م أداة ذم يد اًمًٗم٤مح، ويمٞمػ ؾمقًم٧م ًمٙمؿ أٟمٗمًٙمؿ أن شمّمٛمتقا قمغم ىمّمػ ُم دٟمٙمؿ ي

وىمرايمؿ سم٤معمداومع واًمّمقاريخ واًمٓم٤مئرات، سمؾ أن شمِم٤مريمقا ذم ذًمؽ!؟ أٓ شمرون سم ٠مقمٞمٜمٙمؿ 

أن اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمً ٚمح٦م اًمت ل ي زقمؿ اًمٜمٔم ٤مم أٟمٙم ؿ حت٤مرسمقهن ٤م ه ؿ رضم ٤مل أُم ـ اًمٜمٔم ٤مم 

٦م ٓىمتح٤مم اعمدن واًم٘مرى واًمٕمٞم٨م ومٞمٝم ٤م ومً ٤مدًا وقمّم٤مسم٤مشمف وؿمٌٞمحتف اًمذي يتخذوٟمٙمؿ ُمٓمٞم

وظمراسم٤ًم ٓ ُمـ أضمؾ اًمقـمـ وٓ ُمـ أضمؾ اًم٘مْمٞم٦م يمام يقمه قٟمٙمؿ، سم ؾ ُم ـ أضم ؾ ـم٤مهمٞم ٦م 

 ُمًتٌد ضمٕمٚمقا ُمٜمف إهل٤ًم ي٘متٚمقن يمؾ ُمـ يمٗمر سمف؟ 
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ي٤م أسمٜم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمقي٦م -- ي٤م ُمـ همرر سمٙمؿ اًمٜمٔم٤مم ًمتٙمقٟمقا وىمقدًا ذم طم رب ظم ٤مهة ٓ 

ًم٘مد ظمرج اعم٤مرد ُمـ ىمٛم٘مٛمف -- وداس اًمِمٕم٥م قم غم ظمقوم ف -- و شمٕم د  ُمًت٘مٌؾ ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م --

اًمًجقن ختٞمٗمٜم٤م -- وٓ اعمقت يرهٌٜم٤م -- وأصٌح٧م احلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م هل ظمٞم٤مرٟم٤م اًمقطمٞم د ٓ 

ٟمرى قمٜمٝم٤م سمديً، همػم اًمِمٝم٤مدة واخلٚمقد -- ٓ يقمهٜمٙمؿ اًمٜمٔم ٤مم أن ؾم ،طمف ؾم ٞمحٛمٞمٙمؿ، 

ؾ اًمً،ح ًمٞمٕمت دي وي٘مت ؾ ويٖمتّم ٥م، وم٤مًمً،ح و يٕمد ذم أيديٙمؿ وم٘مط، وؿمت٤من سملم مٛم

وُمـ مٛمٚمف ًمٞمداومع قمـ ٟمٗمًف وقمروف ويٓم٤مًم٥م سمحريتف ويمراُمتف، هذا اًمقـمـ ًمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم، ٓ 

ُمٙم٤من ومٞمف ًمٖم٤مًم٥م وُمٖمٚمقب، دُم٤مؤٟم٤م وأقمراو ٜم٤م ًمٞمً ٧م سم٤مهلٞمٜم ٦م قمٚمٞمٜم ٤م أسم دًا وي د اًمٕمداًم ٦م 

واًم٘مّم٤مص ـمقيٚم٦م ضمدًا ؾمتٜم٤مل يمؾ ُمـ ىمتؾ ودُمر واهمتّم٥م، وُمّم ٤مرع اًمٓمٖم ٤مة اًمٔم ٤معملم 

شمِم٤مهدوهن٤م سم٠مم أقمٞمٜمٙمؿ، وًمٙمؿ ذم اًم٘مذاذم وسمـ قمكم وُم٤ٌمرك قمؼمة عم ـ يٕمت ؼم، وم ، شمٚم٘م قا 

سم٠مٟمٗمًٙمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م وٓ ي٠مظمذٟمٙمؿ اًمٓم٤مهمٞم٦م  ُمٕمف إمم هن٤ميتف اعمٔمٚمٛم٦م، وم٤مًمٓمٖم٤مة ٓ يٗمٙم رون 

إٓ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وهؿ ذم أي٤مُمٝمؿ إظمػمة، يٕمٞمِمقن وهؿ آٟمتّم٤مر ويٜمٗمّم ٚمقن قم ـ اًمقاىم ع 

 ٓ شمرون سمِم٤مر يًػم ذم هذا آدم٤مه ويرشمٙم٥م ظمٓم٠م ُمـ ؾمٌ٘مف؟ و ٓمئقن احل٤ًمسم٤مت، أ

أهي٤م اعمقاًمقن ًمٚمٜمٔم٤مم ذم أي ُمقىمع يمٜمتؿ -- ُمٜمذ اًمِمٝمقر إومم واًمٜمٔم٤مم يٙمذب قمٚم ٞمٙمؿ، 

وي٘مقل ًمٙمؿ بظمٚمّم٧م( -- واًمثقرة شمزداد اٟمتِم٤مرًا ودمذرًا -- واًمٜمٔم٤مم ٓ يًتٓمٞمع اًمً ٞمٓمرة 

اًمٜم٤مس  رضمقن ُمـ حت ٧م أٟم٘م ٤مض ُمٜم ٤مزهلؿ قمغم اعمدن واًم٘مرى إٓ سم٤مًمدسم٤مسم٦م واعمدومع -- سمؾ 

اعمدُمرة، وُمـ سملم ُمداومع اًمدسم٤مسم٤مت ًمٞمتٔم٤مهروا ومتٗمٚمقا سمٕمرس احلري٦م اًم٘م٤مدُم٦م رهم ؿ أٟم ػ 

٦م ودم ٤موزه  هذا اًمٜمٔم٤مم اعمتخٚمػ اًم٘م٤مسمع ذم فم،م اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك اًمذي دم٤موزشمف اًمٌنمي 

يران ودقم ؿ ه ذه اًمت٤مريخ ودم٤موزه وقمل ؿمٕمٌٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ -- أهي٤م اعمقاًمقن: أؾمٚمح٦م روؾمٞم٤م وإ

اعمجٛمققم٦م أو شمٚمؽ ُمـ وراء احلدود ًمـ مٛمٞمٙمؿ ُمـ اعمّمػم إؾمقد اًم ذي يٜمتٔم ر اًمٜمٔم ٤مم 
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واًمذي يريد أن ي٠مظمذيمؿ ُمٕمف إًمٞمف، سمؾ إن أؾمٚمح٦م اًمٕم٤مو يمٚمف ًم ـ حتٛم ٞمٙمؿ ُم ـ صم قرة ه ذا 

اًمِمٕم٥م واىمرؤوا اًمت٤مريخ ضمٞمدًا -- أُمريٙم٤م سمٙمؾ ىمقهت٤م و شمًتٓمع هزيٛم٦م اًمِم ٕم٥م اًمٗمٞمتٜم ٤مُمل 

اًمًقومٞمتل سمٙمؾ ضمؼموشمف و يًتٓمع هزيٛم ٦م اًمِم ٕم٥م إومٖم ٤مِن -- وُم ٤م يرشمٙمٌ ف  -- وآحت٤مد

اًمٜمٔم٤مم ُمـ ومٔم٤مئع واٟمتٝم٤ميم٤مت وجم٤مزر أيم ؼم مم ٤م يم ٤من يرشمٙمٌ ف إُمريٙم ٤من واًمً قومٞمٞم٧م ذم 

اًمٌ،د اًمتل اطمتٚمقه٤م، واًمِمٕم٥م اًمًقري ًمٞمس أىمؾ سمٓمقًم٦م وقمٔمٛم٦م ُمـ اًمِمٕمٌلم اًمٗمٞمتٜم ٤مُمل 

ُمـ ىمقة أُمريٙم٤م وآحت٤مد اًمًقومٞمتل قمٜمدُم٤م  وإومٖم٤مِن وىمقشمٙمؿ اًمٕمًٙمري٦م ًمٞم٧ًم أؿمد سم٠مؾم٤مً 

يم٤من ذم أوج قمٔمٛمتف -- أهي٤م اعمقاًمقن: أٟم تؿ ٓ شمقاضمٝم قن أطمزاسم ٤ًم ُمٕم٤مرو ٦م أو جمٛمققم ٤مت 

ُمًٚمح٦م، أٟمتؿ شمقاضمٝمقن ؿمٕم٤ًٌم اؾم تٞم٘مظ ُم ـ رىم ٤مد أرسمٕم ٦م قم٘م قد وىم رر اؾم تٕم٤مدة طمريت ف 

ٝم ر -- أهي ٤م ويمراُمتف وًمـ ي٘مػ ذم ـمري٘مف أطمد وم٢مرادة اًمِم ٕمقب ُم ـ إرادة اهلل اًمت ل ٓ شُم٘م

اعمقاًمقن ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمٔم٤مم هم٤مرىم٦م -- هم٤مرىم٦م -- وم٤مىمٗمزوا ُمٜمٝم٤م اًمٞمقم ىمٌؾ اًمٖم د -- وم٘م د ي دريمٙمؿ 

 -اًمٖمرق ذم أي حلٔم٦م
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سمدأت صمقرشمٜم٤م ؾمٚمٛمٞم٦م سمٙمؾ ُمٔم٤مهره٤م، واؾمتٛمرت اًمًٚمٛمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م طمقازم ؾم ت٦م ؿم ٝمقر، 

هؿ اًمٕم٤مري٦م، وعم٤م أوهمؾ اًمٜمٔم٤مم ذم اًم٘متؾ، وأظم ذت شمّمدى ومٞمٝم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م ًمٚمرص٤مص سمّمدور

قمّم٤مسم٤مشمف شم٘متحؿ اًم٘مرى وإطمٞم٤مء ومت٘متؾ وحترق وشمٖمتّم٥م، اوٓمر اًمثقار إمم محؾ اًمً،ح 

دوم٤مقم٤ًم قمـ أٟمٗمًٝمؿ وأقمراوٝمؿ، يمام يمثر قمدد اعمٜمِم٘ملم ُمـ اجلٜمقد واًمْم٤ٌمط اًمذيـ رومْمقا 

ذ قم غم قم٤مشم٘م ف مح٤مي ٦م إواُمر سم٘متؾ إظمقهتؿ اًمًقريلم وهٙمذا ٟمِم٠م اجلٞمش احلر اًم ذي أظم 

 اعمدٟمٞملم واعمتٔم٤مهريـ- 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا اًمتٓمقر اًمذي ومروف سمٓم ش اًمٜمٔم ٤مم، أدرك اًمً قريقن أن ٟمج ٤مح 

صمقرهتؿ يٕمتٛمد قم غم آؾم تٛمرار ذم آطمتج٤مضم ٤مت اًمً ٚمٛمٞم٦م وضمٕمٚمٝم ٤م اًمٕمٛم قد اًمٗم٘م ري 

ًمٚمثقرة، وهٙمذا اؾمتٛمرت اًمتٔم٤مهرات ذم ـمقل اًمٌ،د وقمرو ٝم٤م، سم ؾ ازدادت ذم قم دده٤م 

ره٤م وشمٓمقرت ذم ؿمٙمٚمٝم٤م وُمْم ٛمقهن٤م ومتحقًم ٧م إمم أقم راس ًمٚمحري ٦م هيت ػ ومٞمٝم ٤م وشمقاشم

اًمًقريقن ويٖمٜمقن ويرىمّمقن ُمٕمٚمٜملم طمٌٝمؿ ًمٚمحٞم٤مة احل رة اًمٙمريٛم ٦م ورومْم ٝمؿ ًمٚمٛم قت 

 اًمذي يريد اًمٜمٔم٤مم أن يٗمروف قمٚمٞمٝمؿ خمػّمًا إي٤مهؿ سملم اًم٘متؾ أو احلٞم٤مة اًمذًمٞمٚم٦م- 

تل أراد اًمٜمٔم٤مم أن شم٠مظمذ اًمٜم ٤مس ُمـ ُمٕمجزات اًمثقرة اًمًقري٦م أن إقمامل اًمٕمًٙمري٦م اًم

سمٕمٞمدًا قمـ آطمتج٤مضم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م دومٕم٧م اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ن٤مُم٤ًم وم٠ميمثر اعمٜم ٤مـمؼ 

ذم قمدد اعمٔم٤مهرات هل شمٚمؽ اًمتل ايمتًحٝم٤م اًمٜمٔم٤مم سمآًمتف احلرسمٞم ٦م، وُم ٤م إن  ٛم د ص قت 

ػ اعمداومع واًمدسم٤مسم٤مت طمتك  رج اًمٜم٤مس سم٤مًٕمقف مم٤م أـم٤مر صقاب اًمٜمٔم٤مم ودومٕم ف إمم قمٜم 

همػم ُمًٌقق وإمم ارشمٙم٤مب اعمج٤مزر ُمتقمه٤ًم أٟمف يًتٓمٞمع ُمـ ظم،هل٤م ضم ر اًم ٌ،د إمم طم رب 

أهٚمٞم٦م شمْمٞمع سملم رطم٤مه٤م صم قرة احلري ٦م واًمٙمراُم ٦م، وشمّم ٌح إوًمقي ٦م قمٜم د اًمٕم ٤مو إقم ٤مدة 
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آؾمت٘مرار، ومٞمٙمٚمػ اًمٜمٔم٤مم هبذه اعمٝمٛم٦م يمام يمّٚمٗمف سمدظمقل ًمٌٜم٤من ذم اًمثامٟمٞمٜم٤مت وإهن٤مء احلرب 

أوه٤مم اًمٜمٔم٤مم هذه حتٓمٛم٧م قمغم صخرة اًمققمل اًمذي أسم داه اًمً قريقن إهٚمٞم٦م ومٞمف، ًمٙمـ 

 راومْملم آٟمجرار إمم اًم٘مت٤مل اًمٓم٤مئٗمل ُمٝمام قمٔمٛم٧م اجلراح وأٓم-

ًم٘مد دظمٚم٧م اًمثقرة ُمٜمٕمٓمٗم٤ًم طم٤مؾماًم، وم٤مًمٕم٤مو قمغم ُم ٤م يٌ دو ًم ٞمس ُمً تٕمدًا ًمقو ع طم د  

ٗمٔمٞم ٦م وقم٘مقسم ٤مت جلرائؿ اًمٜمٔم٤مم سم٤مًم٘مقة يمام ومٕمؾ ذم يمقؾمقومق، وأيمثر ُم ٤م ي٘مدُم ف إداٟم ٤مت ًم

دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ٓ ي٘مٞمؿ هل٤م اًمٜمٔم٤مم وزٟم٤ًم وٓ شم٤ًمهؿ ذم ردقمف سمؾ قمغم اًمٕمٙمس شمزيده 

حتدي٤ًم ًمٚمٕم٤مو وإسارًا قمغم إضمراُمف- واًمٜمٔم٤مم يِمٕمر أن اًمقىم٧م ًمٞمس ذم ص٤محلف ًمذًمؽ يروم ع 

وشمػمة قمٜمٗمف ُم٤ًمسم٘م٤ًم اًمزُمـ ًمٞمخٛمد اًمثقرة ذم أهع وىم٧م ممٙمـ، مم٤م يٕمٜمل أن وم٤مشمقرة اعم قت 

واًمدم ؾمتتّم٤مقمد ذم إي٤مم وإؾم٤مسمٞمع اعم٘مٌٚم٦م، وهٜم٤م ُيٓمرح اًم١ًمال اًمت٤مزم: ه ؾ يٛمٙمٜمٜم ٤م أن 

 ٟمٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ينع ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم وي٘مٚمؾ يمٚمٗم٦م هذا اًمً٘مقط؟ 

ًمٕمؾ صمقار دُمِمؼ يتحٛمٚمقن اًم٘مًط إيمؼم ُمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال، ومدُمِمؼ ه ل 

ًمتل شميب ذم اعمح٤مومٔم ٤مت ىم تً، ىمٚم٥م اًمٜمٔم٤مم اًمٜم٤مسمض اًمذي يٛمد سم٤محلٞم٤مة أـمراومف اعمجرُم٦م ا

وشمدُمػمًا- وُم٤م داُم٧م احلٞم٤مة ذم دُمِمؼ شمًػم سمِمٙمؾ ؿمٌف ـمٌٞمٕمل، وُم٤م و شمٕمٚمـ دُمِمؼ إضاسم٤ًم 

وقمّمٞم٤مٟم٤ًم ُمدٟمٞم٤ًم يِمؾ احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م ويِمٙمؾ ـمٕمٜم٦م ًم٘مٚم٥م اًمٜمٔم٤مم، وم٢من اًمٜمٔم ٤مم ُمً تٛمر 

 ذم ؾمٞم٤مؾمتف اًمٕمٌثٞم٦م هذه وًمق و يٌَؼ ذم ؾمقري٦م طمجر قمغم طمجر- 

دُمِمؼ أُمثٚم٦م شمٗمقق اخلٞم٤مل ذم سمٓمقًمتٝمؿ وؿمج٤مقمتٝمؿ، ومٕمغم اًمرهمؿ ُم ـ  ًم٘مد ضب صمقار

أن اًمٜمٔم٤مم طمّقل دُمِم ؼ إمم هم٤مسم ٦م أُمٜمٞم ٦م إٓ أن اًمث قار يمن وا هٞمٌ ٦م اًمٜمٔم ٤مم واؾم تٛمروا 

سم٤مخلروج يقُمٞم٤ًم وىمٓمع اًمٓمرىم٤مت قمغم سمٕم د أُمت ٤مر ُم ـ وم روع إُم ـ أطمٞم٤مٟم ٤ًم ٟم٤مهٞم ؽ قم ـ 

ٞم٤مء سمرزة واًم٘م٤مسمقن وضم قسمر واعمٞم دان إطمٞم٤مء اًمث٤مئرة اًمتل ٓ هتدأ ومٞمٝم٤م آطمتج٤مضم٤مت يم٠مطم
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واًم٘مدم ويمٗمرؾمقؾم٦م، وٓ ؿم ؽ أن صم قار دُمِم ؼ سمٌٓم قًمتٝمؿ وإساره ؿ إؾم ٓمقريلم 

أوٕمٗمقا ُمٕمٜمقي٤مت اًمٜمٔم٤مم ورومٕمقا ُمٕمٜمقي٤مت إظم قاهنؿ ذم ري ػ دُمِم ؼ وذم اعمح٤مومٔم ٤مت 

اًمث٤مئرة ويقُم٤ًم سمٕمد يقم شمزداد ٟم٦ًٌم اًمتٕم٤مـمػ ُمع ه١مٓء اًمثقار ُم ـ ىمٌ ؾ اًمدُمِم ٘مٞملم سمٛم ـ 

ٗمئ٦م اًمّم٤مُمت٦م، إٓ إٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟمرومع وشمػمة هذا اًمتٕم٤مـمػ طمتك يتحقل إمم اؾم تٕمداد ومٞمٝمؿ اًم

 ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمثقرة وإقم،ن اإلضاب واًمٕمّمٞم٤من اعمدِن- 

ىمد ىمٞمؾ اًمٙمثػم قم ـ قم دم اؾم تٕمداد اًمتج ٤مر ذم دُمِم ؼ ًم إلضاب، ًمٙم ـ اإلضاب 

ق ُم دطم٧م ؾم ق –احلري٘م٦م  –اعمٗم٤مضمط اًمذي طمدث ذم أؾمقاق دُمِمؼ اًمرئٞمًٞم٦م باحلٛمٞمدي٦م 

% صٌٞمح٦م اًمٞمقم اًمت٤مزم عمذسمح٦م احلقًم ٦م أصمٌ ٧م سم ام ٓ ي دع جم ٤مًٓ 91سم٤مؿم٤م( سمٜم٦ًٌم شمزيد قمـ 

ًمٚمِمؽ أن اًمتج٤مر ُمًتٕمدون ًمإلضاب وأن إيمثري٦م اًمّم٤مُمت٦م ذم دُمِم ؼ ًمٞمً ٧م ُم١مي دة 

ًمٚمٜمٔم٤مم سم٘مدر ُم٤م هل قم٤مضمزة قمـ اًمتٕمٌػم قمـ رومْمٝم٤م ًمف، يم ؾ ُم ٤م ذم إُم ر أهن ٤م حتت ٤مج إمم 

يمٚمٗم٦م ص ٛمتٝم٤م سمٕم د اًمٞم قم أص ٌح٧م أيمث ر ُم ـ يمٚمٗم ٦م اإلضاب،  شمِمجٞمع وإمم إىمٜم٤مع سم٠من

نموع  وحتت٤مج إمم أن ٟمٓمٛمئٜمٝم٤م سم٠من اًمثقرة ًمٞم٧ًم طمريم٦م قمٌثٞم٦م ومقو قي٦م سم ؾ ه ل ذات ُم 

 طمْم٤مري إٟم٤ًمِن هيدف إمم سمٜم٤مء اًمٌٚمد ورومٕم٦م أسمٜم٤مئف-

إن احلريم٦م اًمثقري٦م ذم دُمِمؼ حتت٤مج إمم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمئ٦م اًمّم٤مُمت٦م ًمتٙمًٌٝم٤م إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م،  

٤م أىمؽمح قمغم إظمقيت اًمثقار أن ي٘مٚمٚمقا ذم ُمٔم٤مهراهتؿ ُمـ اًمٚمٕمـ واًم٥ًم، ومٝمٞمٌ ٦م اًمٜمٔم ٤مم وهٜم

ىمد حتٓمٛم٧م اًمٞمقم، وأصٌح اًمٚمٕم ـ واًمً ٥م مٓم ؿ هٞمٌ ٦م اًمث قرة، ًمٜمٝمت ػ ذم ُمٔم٤مهراشمٜم ٤م 

سم٤مًمِمٕم٤مرات اًمتل شمٕمكم ُمـ ؿم٠من اإلٟم٤ًمن اًمً قري، وشم ؼمز اًم٘م ٞمؿ إص ٞمٚم٦م اًمت ل ىم٤مُم ٧م 

يمؾ اًمًقريلم، يم٘مٞمٛم٦م اًمٙمراُم٦م اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م واًمٕمداًم ٦م قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمثقرة واًمتل جيتٛمع قمٚمٞمٝم٤م 

واحلري٦م واًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م وإُم٤مٟم٦م واًمٌذل واإلظم،ص- جي٥م أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمٜم ٤م ًمً ٜم٤م 
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دقم٤مة هدم وطم٥ًم سمؾ دقم٤مة سمٜم٤مء أيْم٤ًم، وأٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف بُم٤م ٓ ٟمريد( وم٘مط، سمؾ ٟمٕم رف بُم ٤م 

يمٞمػ ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م اجلٞمش  ٟمريد( أيْم٤ًم، ًمٜمٓمرح قمغم اًمٜم٤مس شمّمقرٟم٤م قمـ ؾمقري٦م اعمًت٘مٌؾ،

حلامي٦م اًمٌ،د، ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م إُمـ حلامي٦م اعمقاـمٜملم، ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم ٤م اًم٘مْم ٤مء 

إلطم٘م٤مق احلؼ، ويمٞمػ ؾمتٙمقن ومٞمٝم ٤م اعم دارس واجل٤مُمٕم ٤مت ُمٜم ٤مسمر قمٚم ؿ وٟم قر، ويمٞم ػ 

ؾمتٙمقن ومٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مومٞم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم واخلدُم٤مت ويمٞمػ ويمٞمػ -- ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمؼم قمـ ذًمؽ 

ٟمرومٕمٝم٤م ذم ُمٔم٤مهراشمٜم ٤م أو سمٛمٜمِم قرات ٟمٚم٘مٞمٝم ٤م ذم يم ؾ ُمٙم ٤من أو سمرؾم ٤مئؾ سمٕم٤ٌمرات سمًٞمٓم٦م 

صٖمػمة ٟمقزقمٝم٤م قمغم اًمٜم ٤مس ٟمقو ح ومٞمٝم ٤م رؤيتٜم ٤م ًمً قري٦م اعمً ت٘مٌؾ ذم يم ؾ جم ٤مل ُم ـ 

اعمج٤مٓت، هبذه اًمٓمري٘م٦م ٟمٙم٥ًم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وقم٘مقهلؿ وهنٞمئٝمؿ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمّم ٞم٤من 

 اعمدِن قمٜمدُم٤م ٟمدقمقهؿ إًمٞمف-
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ىمد يٌدو اًمٕمٜمقان ُمتٜم٤مىمْم٤ًم ٕول وهٚم٦م، يمٞمػ شمٙمقن احلري٦م اًمتل هل حترر ُم ـ اًم٘مٞم قد 

ُم٤ًموي٦م ًم،ٟمْم٤ٌمط اًمذي هق شم٘مٞمد سمْمقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م؟! ُمـ أهؿ اعمٞم زات اًمت ل ُمٞم ز اهلل هب ٤م 

اإلٟم٤ًمن قمـ سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىم٤مت، ُمٞمزة احلري٦م، وم٤مإلٟم٤ًمن طم ر ذم اظمتٞم ٤مر قم٘مٞمدشم ف وؾم ٚمقيمف، 

ن هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمٚمتٙمٚمٞمػ وآسمت،ء أو آُمتح٤من اًم ذي وص ػ اهلل سم ف وًمقٓ احلري٦م عم٤م يم٤م

ٌُْٚم قَ ﴿ :هذه احلٞم٤مة قمٜمدُم٤م ىم٤مل ِذي ظَمَٚم َؼ اعمَْ ْقَت َواحْلََٞم ٤مَة ًمَِٞم ـُ قَمَٛم ً، اًمَّ  ًَ ُٙم ْؿ َأطْم ﴾ يُمْؿ َأيُّ

ومٙمٞمػ يٙمقن آُمتح٤من ُمٜمّمٗم٤ًم إذا و يٙمـ اإلٟم٤ًمن طمرًا ذم يمت٤مسم٦م اإلضم٤مسم٤مت؟!  [2]اعمٚمؽ: 

ي٦م هذه يٛمٙمـ أن شمٙمقن ومرص٦م ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمزيّمل ٟمٗمًف ويرشم٘مل هب ٤م إمم قمٚمٞم لم إن ُمٞمزة احلر

٤مَه٤م﴿ وًمٞمًٛمق ذم أومٕم٤مًمف وأظم،ىمف وُمِم ٤مقمره، وًمٞمٜمٓمٚم ؼ  [9﴾ ]اًمِمٛمس: ىَمْد َأوْمَٚمَح َُمـ َزيمَّ

ذم سمٜم٤مء هذه احلٞم٤مة وقمامرهت٤م ومٞمّمُؾ سمٜمٗمًف وسمٛمـ طمقًمف إمم ىمٛم ٦م اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م ويّم ٌح سمح ؼ 

ئٙم ٦م إضم ،ًٓ واطمؽماُم ٤ًم، ويٛمٙم ـ أيْم ٤ًم إذا أؾم ٤مء ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي ؾمجدت ًم ف اعم،

﴾ َوىَم ْد ظَم ٤مَب َُم ـ َدؾمَّ ٤مَه٤م﴿اإلٟم٤ًمن اؾمتخدام طمريتف أن شمٜمزل سمف إمم أؾم ٗمؾ اًمً ٤مومٚملم 

 ومٞمٝمٌط ذم أومٕم٤مًمف وأظم،ىمف وُمِم٤مقمره ًمٞمّمٌح أطمط ُمـ اًمِمٞم٤مـملم! [11]اًمِمٛمس: 

ت مت ٤مج جي٥م أن شم٘مٞمد ٟمٗمًؽ ًمٙمل شمتحرر! ومٛمامرؾم٦م احلري٦م ذم أي جم٤مل ُمـ اعمج ٤مٓ

إمم اٟمْم٤ٌمط، يمٞمػ ذًمؽ؟ ٓ ؿمؽ أٟمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أطمرار ذم مم٤مرؾم٦م اًمٕمزف قمغم اًمٜم ٤مي، وًمٙم ؿ 

ُمـ ُمٜم٤م يًتٓمٞمع مم٤مرؾم٦م هذه احلري٦م وقمزف أمجؾ إحل٤من؟ وم٘مط ُمـ باٟمْمٌط( سم٤مًمت دري٥م 

قمغم اًمٕمزف وسمذل وىمت٤ًم وضمٝمدًا ذم شمٕمٚمؿ اًمٕم زف ه ق اًم ذي يً تٓمٞمع مم٤مرؾم ٦م طمريت ف ذم 

 ذًم ؽ: ٟمحت ٤مج إمم آٟمْم ٤ٌمط ًمٙم ل ٟم امرس طمريتٜم ٤م ذم اًمٕمزف قمغم اًمٜم٤مي؟ وىم س قم غم

آؾمتٗم٤مدة ُمـ أوىم٤مشمٜم٤م قمغم أطمًـ وضمف، ٟمحت ٤مج إمم آٟمْم ٤ٌمط ًمٙم ل ٟم امرس طمريتٜم ٤م ذم 
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اًمتٕم٤مون ُمع أظمريـ واًمٕمٛمؾ سمروح اًمٗمريؼ، سمؾ ٟمحت٤مج إمم آٟمْم٤ٌمط ًمٜمامرس طمريتٜم ٤م ذم 

     ائ رة احلري ٦م اًمت ل ُم٤ًمحم٦م أظمريـ واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ؟ يمٚمام يمٜم ٤م أيمث ر اٟمْم ٤ٌمـم٤ًم شمقؾم ٕم٧م د

 ٟمتٛمتع هب٤م-

ذا جي٥م أن ٟمٜمْمٌط؟ جي ٥م امٌذي يٛمّٙمٜمٜم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م طمريتٜم٤م، ومإذا يم٤من آٟمْم٤ٌمط هق اًم

أن ٟمٜمْمٌط سم٤مٕومٕم٤مل اًمتل شمٜمًجؿ ُمع اًم٘م قاٟملم واًمً ٜمـ واإلهلٞم ٦م، وم  ٢مذا يمٜم ٧م طم رًا ذم 

ًمً ٜمـ اظمتٞم٤مر أومٕم٤مًمؽ وم٠مٟم٧م ًم٧ًم طمرًا ذم اظمتٞم٤مر ٟمت ٤مئ٩م ه ذه إومٕم ٤مل ٕن اًم٘م قاٟملم وا

اإلهلٞم٦م هل اًمتل حتدد هذه اًمٜمت٤مئ٩م، أٟم٧م طمر ذم أن شم٘مٗمز ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمٕم٤مذ وًمٙمٜمؽ ًم٧ًم 

طمرًا ذم اظمتٞم٤مر ٟمتٞمج٦م هذا اًمٗمٕمؾ وهل حتٓمؿ مججٛمتؽ ٕن ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م هق اًمذي مدد 

هذه اًمٜمتٞمج٦م، أٟم٧م طمر ذم اظمتٞم٤مر قمدم آصٖم٤مء إمم أظمريـ ًمٙمٜمؽ ًم٧ًم طمرًا ذم اظمتٞم ٤مر 

وهل ٟمٗمقر أظمريـ ُمٜمؽ ٕن اًم٘م٤مٟمقن اًم ذي ي٘م قل: ٟمح ـ ٟمٜمٗم ر ُم ـ  ٟمتٞمج٦م هذا اًمٗمٕمؾ

إؿمخ٤مص اًمذيـ ٓ يّمٖمقن إًمٞمٜم٤م، هق اًمذي مدد ه ذه اًمٜمتٞمج ٦م، أٟم ٧م طم ر ذم اظمتٞم ٤مر 

اعميّض ذم طمٞم٤مشمؽ سمدون أهداف وهم٤مي٤مت وًمٙمٜمؽ ًم٧ًم طمرًا ذم اظمتٞم٤مر ٟمتٞمج٦م ه ذا اًمٗمٕم ؾ 

يّم ؾ إمم ه دف ٓ يٕمروم ف،  وهق اًمٗمِمؾ ٕن اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ي٘مقل: ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن

 هق اًمذي مدد هذه اًمٜمتٞمج٦م-

ًم٘مد صدطم٧م طمٜم٤مضمرٟم٤م سمٙمٚمٛم٦م بطمري٦م( ُمٜمذ أول يقم ذم هذه اًمثقرة، ودومٕمٜم٤م وُم ٤م زًمٜم ٤م 

ٟمدومع أهن٤مر اًمدم صمٛمٜم٤ًم هلذه احلري٦م، ًمذًمؽ طمريٌّ سمٜم٤م اطمؽماُم٤ًم هلذه اًم دُم٤مء أن ٟمتقىم ػ ىمٚم ٞمً، 

قة ُم١ًموًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وهل ىمد شمٗمتح ًمٜم ٤م قمٜمد ُمٕم٤مِن باحلري٦م( وُمراُمٞمٝم٤م- باحلري٦م( أهي٤م اإلظم

 أسمقاب اجلٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وىمد شمٗمتح قمٚمٞمٜم٤م أسمقاب اجلحٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة- 
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ًم٘مد سمذل اًمٓمٖم٤مة ضمٝمدًا يمٌػمًا ـمقال اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م ذم شمٞمئٞمس اًمٜم٤مس ودومٕمٝمؿ إمم اًمٙمٗمر 

ؿ واؾم ت٘مرارهؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ وإمم إىمٜم٤مقمٝمؿ سمٕمدم ضمدارهتؿ سم٤محلري٦م وسم٠مٟمف ٓ رء مٗم ظ أُم ٜمٝم

همػم ؾمٞمػ آؾمتٌداد اعمًٚمط ومقق رىم٤مهبؿ، ًم٘مد قمٓمؾ اًمٓمٖم٤مة طمريم٦م اعمجتٛم ع اًمت ل شم دومع 

اًمٜم٤مس إمم مم٤مرؾم٦م احلري٦م ومْمٛمرت قمٜمدهؿ اعمٕم ٤مرف واعمٝم ٤مرات اًمت ل شم ٜمجؿ قم ـ ه ذه 

اعمامرؾم٦م وصّدق يمثػمون ُمٜمٝمؿ أهنؿ ومٕمً، ٓ شمٚمٞمؼ هبؿ احلٞم ٤مة احل رة اًمٙمريٛم ٦م وأن ىم درٟم٤م 

ش ذم فمؾ اعمًتٌديـ إمم أسم د أسم ديـ، ًمٙم ـ اًمرسمٞم ع اًمٕم ريب اًم ذي ٟمحـ اًمٕمرب أن ٟمٕمٞم

شمٜم٤مصمرت أزاهػمه ُمـ اعمحٞمط إمم اخلٚمٞم٩م أسمٓم ؾ ه ذه اًمٙمذسم ٦م اًمٙمٌ ػمة وأفمٝم ر أن اًمٕم رب 

ىم٤مدريـ قمغم اٟمتزاع طم ريتٝمؿ ُم ـ سم راصمـ اعمً تٌديـ وقم غم اًمتٛمت ع سمح٘م قىمٝمؿ اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م 

ي ؼ أهي ٤م اإلظم قة، احلري ٦م ُم ع يمٖمػمهؿ ُمـ ؿمٕمقب إرض، ًمٙمٜمٜم٤م ُم٤م زًمٜم٤م ذم سمداي٦م اًمٓمر

اجلٝمؾ ٓ شمًت٘مٞمؿ، احلري٦م ُمع اشم٤ٌمع إهقاء ٓ شمًت٘مٞمؿ، احلري٦م ُمع إٟم٤مٟمٞم٦م وقم٤ٌمدة بإٟم ٤م( 

ٓ شمًت٘مٞمؿ، ومٚمٜمتحرر ُمـ ضمٝمٚمٜم٤م وأهقائٜم ٤م وأٟم٤مٟمٞمتٜم ٤م وًمٜمِم ٛمر قم ـ ؾم ٤مقمد اجل د واًمٕمٛم ؾ 

ك ٟمرشم٘م ل وًمٜمٜمنم ومٞمٛمـ طمقًمٜم٤م اًمققمل واعمٕمروم٦م سمًٜمـ اهلل ذم اًمٜمج٤مح واًمٜمٍم واًمتٗمقق طمت 

 إمم ُمًتقى احلري٦م اًمتل ٟمٜم٤مدي هب٤م وإٟم٤م قمغم ذًمؽ سم٢مذن اهلل ًم٘م٤مدرون-
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يٕمرف آؾمتٌداد أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يقضمد ويًتٛمر إٓ قمغم أؿم،ء جمتٛمع ُمِمقه اًمتٗمٙمػم، 

هل شمٚمؽ اًمتل وٕمٞمػ اإلرادة،  وم٤مىمد اًمث٘م٦م سمٜمٗمًف، ويٕمرف أن اًمٕم٘مقل اًمتل يًٝمؾ ىمٞم٤مده٤م 

شمِمقه٧م ًمدهي٤م اعمٗم ٤مهٞمؿ، وم٠مص ٌح٧م شمً ٛمل اخلٜم قع طمٙمٛم ٦م، واًم رى سم٤مًم ذل ص ؼمًا، 

واًمتٛمٚمؼ ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م دقمقة، واًمّمدق هتقرًا، واًمتٛمًؽ سم٤معم٤ٌمدئ قمٜم٤مدًا، وٕن جمتٛمٕمٜم٤م ُمتديـ 

سمٓمٌٞمٕمتف وم٘مد اؾمتخدم آؾمتٌداُد ًمتِمقيف اًمٗمٙمر واًمقضمدان ظمٓم٤مسم ٤ًم ديٜمٞم ٤ًم ُمٕمقضّم ٤ًم، ي ١مُمـ 

ر سمٌٕمْمف، ويّمقر ًمٚمٜم٤مس أن ؾمٞمػ اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمًّٚمط ومقق رؤوؾم ٝمؿ سمٌٕمض اًمٙمت٤مب ويٙمٗم

ىمدر ُمـ اهلل ٓ دمقز ُمٕم٤ميمً تف، وأن اًمٗمتٜم ٦م شمٙمٛم ـ ذم ىم قل يمٚمٛم ٦م احل ؼ ٓ ذم ُمّم ٤مدرة 

احلري٤مت وىمتؾ إطمرار وزضمٝمؿ ذم اًمًجقن، وأن إُمـ هق أن ي٠مُمـ اًمٓم٤مهمٞم٦م وطم٤مؿم ٞمتف 

ٚمزُمٝم٤م اًمًٙمقت قمغم اًمٔمٚم ؿ ٕٟم ف ُمـ اعم٤ًمءًم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم، وأن ُمٕمريم٦م إُم٦م ُمع أقمدائٝم٤م شم

ٓ صقت يٕمٚمق قمغم صقت اعمٕمريم٦م، وًمٙمل يْمٛمـ هذا اخلٓم٤مب سم٘م٤مءه سمٕمٞم دًا قم ـ اًمٜم٘م د 

واعمراضمٕم٦م أوضمد داظمٚمف آًمٞم٤مت شمؼميري٦م شم ؼمر ومِم ٚمف اعمً تٛمر ذم مح٤مي ٦م إُم ٦م ُم ـ اًمٔمٚم ؿ 

واًمٕمدوان قمغم طم٘مقىمٝم٤م ويمراُمتٝم٤م، ومٙمؾ ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف اًمٜم ٤مس ُم ـ فمٚم ؿ احلٙم ٤مم ه ق سمً ٥ٌم 

ٓ سم٥ًٌم ضمقر احلٙم٤مم وٓ شم٘مّمػم اًمٕمٚم امء اًم ذيـ ضمٕمٚمٝم ؿ اهلل ورصم ٦م إٟمٌٞم ٤مء ذم ذٟمقهبؿ 

ُمٝمٛم٦م حترير اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل ومٕمٙمًقا هذه اعمٝمٛم٦م ًمتّم ٌح ضمٕم ؾ اًمٕمٌقدي ٦م 

ًمٚمٓمٖم٤مة ـم٤مقم٦م يت٘مرب هب٤م اًمٜم٤مس إمم اهلل حت٧م ُمًٛمك باًمّمؼم( وباحلٙمٛم٦م( وبآسمتٕم٤مد قم ـ 

عمٕمقّج سمٌٕمض اًمٙمت٤مب ويمٗمر سمٌٕمْمف، ومٝمق قمٜمدُم٤م يٜمٔم ر ذم اًمٗمتـ( !! آُمـ اخلٓم٤مب اًمديٜمل ا

ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ بيمام شمٙمقٟمقا يقمّم قمٚمٞمٙمؿ( ٓ يٗمن ذًم ؽ سم ٠من اًمٜم ٤مس 

قمٜمدُم٤م يًتٛمرئقن اًمذل واهلقان ويًٙمتقن قمغم اًمٔمٚمؿ وم٢من اهلل يقزّم قمٚمٞمٝمؿ طمٙم٤مُم٤ًم فم٤معملم، 

ٚمقيمٝمؿ( واًمذي يٜمًجؿ ُمع ُم٤م وٓ يذيمر هذا اخلٓم٤مب طمدي٨م اًمرؾمقل باًمٜم٤مس قمغم ديـ ُم

شم٘مره يمؾ ُمدارس قمٚمؿ اًم٘مٞم٤مدة سم٠من اًم٘م٤مئد سم٤مًمتٕمريػ هق اًمذي ي١مصمر ؾمٚمقيمف ذم ؾم ٚمقك ُم ـ 
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ي٘مقدهؿ وًمٞمس اًمٕمٙمس وإٓ وم، يًتحؼ أن يٙمقن ىم٤مئدًا! واؾمتٛمر هذا اخلٓم ٤مب اعمٕم قّج 

اعمْمّٚمؾ ذم طمرف أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس قمـ ُمٙمٛمـ اخلٚم ؾ احل٘مٞم٘م ل وىمت ؾ أي إرادة ًمٚمقىم قف ذم 

٤مهمٞم٦م ًمٞمٔمؾَّ بإهل٤ًم( سمٕمٞمدًا قمـ أي ُم٤ًمءًم٦م أو حم٤مؾم٦ٌم وم٤معم١ًمول قمـ أظمٓم٤مء اًمٓم٤مهمٞم ٦م وضمف اًمٓم

    هؿ باًمٌٓم٤مٟم٦م( وًمٞمس هق، ًمذًمؽ ٟمدقمق ًمف دائاًم سم٤مًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم ٤محل٦م ُمتج ٤مهٚملم أن اًمٓم٤مهمٞم ٦م 

 وأن فسادها يعـي أحد ثالثة احتامالت: هق اعم١ًمول قمـ اظمتٞم٤مر سمٓم٤مٟمتف، 

إٟمف ٓ يٕم رف  وإما، قمٚمٞمف وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق أيمثره٤م وم٤ًمداً إٟمف يٕمرف هذا اًمٗم٤ًمد وي٘مره٤م  إما

إٟمف يٕم رف ومً ٤مده٤م وٓ ي٘مره ٤م قمٚمٞم ف ًمٙمٜم ف ٓ يً تٓمٞمع شمٖمٞمػمه ٤م  أو ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق ُمٖمٗمؾ

وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق وٕمٞمػ قم٤مضمز، وذم احل٤مٓت اًمث،ث باًمٗم٤ًمد، واًمٖمٗمٚم٦م، واًمْمٕمػ( ه ق ٓ 

يرشمٌط سمف ُمّم ػم اًم ٌ،د  يًتحؼ أن يٙمقن طم٤ميماًم وأن يٙمقن ذم هذا اعمٜمّم٥م اخلٓمػم اًمذي

 واًمٕم٤ٌمد- 

ًم٘مد اسمتٚمٞمٜم٤م سمخٓم٤مب ديٜمل ُمٕمقّج ي١مُمـ سمٌٕمض اًمٙمت ٤مب ويٙمٗم ر سمٌٕمْم ف: ومٝم ق قمٜم دُم٤م 

ـَ اًْمَ٘مْت ؾِ ﴿يًتِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٗمتٜم٦م سم٠مهن ٤م  ٗمن اًم  ي  [191اًمٌ٘م رة: ﴾ ]َواًْمِٗمْتٜم٦َُم َأؿَمدُّ ُِم

ٜمٝمؿ سم٢مظم ٤مومتٝمؿ ٤م سم٠مهن ٤م ومتٜم ٦م اًمٜم ٤مس قم ـ دي  اًمقىمقف ذم وضمف احل٤ميمؿ اًمٔم٤مو وٓ يٗمنه 

ـَ ﴿ :وإيمراهٝمؿ وإضم٤ٌمرهؿ سم٤مًم٘مقة قمغم اًم٘مٌقل سمام ٓ يري دون سم دًمٞمؾ ىمقًم ف شمٕم ٤ممم وَم اَم آَُم 

َّٓ  عمُِقؾَمك ـ ىَمْقُِمِف قَمغَم ظَمْقٍف ُمِّ ـ ومِْرقَم ْقَن َوَُمَٚم ِئِٝمْؿ َأن َيْٗمتِ ٜمَُٝمؿْ إ ٦ٌم ُمِّ يَّ  [83]ي قٟمس:  ﴾ُذرِّ

ـَ وَمتَ ﴿ :وىمقًمف قمـ إيمراه أصح٤مب إظمدود ١ْمُِمٜم٤َمِت صُم ؿَّ َوْ اًْم  ٛمُ ١ْمُِمٜملَِم وَ اًْم  ٛمُ ٜمُ قا إِنَّ اًمَّ ِذي

، وم٤مًمًٙمقت قمغم وو ع [11﴾ ]اًمؼموج: َيُتقسُمقا وَمَٚمُٝمْؿ قَمَذاُب ضَمَٝمٜمََّؿ َوهَلُْؿ قَمَذاُب احْلَِريِؼ 

ُيٙمره ومٞمف اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ٓ يريدون هق اًمٗمتٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم ٤م، وه ق اًم ذي يِم جع اًمٓم٤مهمٞم ٦م قم غم 

ٗمٙمر واًمقضمدان قمٜمد أطمدهؿ ممـ يتٌٜمّقن هذا اخلٓم٤مب اًمٔمٚمؿ واإليمراه، سمؾ ىمد سمٚمغ شمِمقه اًم

اًمديٜمل اعمٕمقّج أن ووع صقرة طمل دُمرشمف قمّم٤مسم٤مت اًمٜمٔم٤مم وووع حتتٝم ٤م ؾم ١مآً يٖمٛم ز 
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ومٞمف ُمـ ىمٜم٤مة اًمثقرة: هؾ شمًتحؼ اًمٙمراُم٦م يمؾ هذا؟ سمدًٓ ُمـ أن يٓمرح اًم١ًمال اًمذي يٛمٚمٞمف 

 !اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان اًمًٚمٞمامن: هؾ يًتحؼ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمرد يمؾ هذا؟

ًم٘مد ىمٕمد هذا اخلٓم٤مب اعمٕمقّج سم٤مُٕم٦م وو يت٘مدم هب٤م ظمٓمقة واطمدة إمم إُم٤مم قمغم اًمرهمؿ 

ُمـ أٟمف اؾمتٚمؿ قمنمات إًمقف ُمـ اعمٜم٤مسمر ىمروٟم ٤ًم ُم ـ اًم زُمـ وأحتٗمٜم ٤م سمٛم،ي لم اخلٓم ٥م 

اًمرٟم٤مٟم٦م احلامؾمٞم٦م، ًمٙمٜمف و يت٘مدم سم٤مُٕم٦م ظمٓمقة واطمدة إمم إُم٤مم ٕٟمف ظمٓم٤مب ُمِمّقه ي٘مٚم ٥م 

قم٘م٥م، يم٤مإلٟم٤ًمن اعم٘مٚمقب اًمذي رأؾم ف ذم إرض وىم دُم٤مه ذم اًمً امء  اعمٗم٤مهٞمؿ رأؾم٤ًم قمغم

 .ُمٝمام طمريمٝمام سمحامس ومٚمـ يت٘مدم ظمٓمقة واطمدة

ًمٙمـ اهلل سم٤مًمغ أُمره، وٟمقره ٓ يٛمٙمـ أن يٓمٗمئف فمٚمؿ أو ضمٝم ؾ، وه ق ظمٚم ؼ اًمِم ٕمقب 

ًمتحٞم٤م سمٙمراُم٦م ٓ ًمتٛمقت حت٧م ٟمػم اًمٔمٚمؿ واًمٕمٌقدي٦م، ًم ذًمؽ يم٤مٟم ٧م صم قرة ذم سم ،د اًمِم ٤مم 

ذه اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م أؾم ٗمٚمٝم٤م، وسمٞمٜم ٧م أن اًمً ٙمقت قم غم اًمٔمٚم ؿ ٓ مٛم ل ىمٚم٧ٌم قم٤مزم ه

اعمجتٛمع ُمـ اًمٗمتـ سمؾ يٛمّٙمـ اًمٓمٖم٤مة أن يًتٜمنوا وشمّمٌح هلؿ خم٤مًم٥م وأٟمٞم٤مب وم٢مذا ص ح٤م 

اًمٜم٤مس ُمـ همٗمقهتؿ وـم٤مًمٌقا سمح٘مقىمٝمؿ ويمراُمتٝمؿ يم٤من اًمثٛمـ أعم٤ًم ودُم٤ًم، سمٞمٜم٧م صم قرة اًمِم ٤مم 

وُمٜم٤مئر شمٕمٚمؿ اًمٜم ٤مس يمٞم ػ يٓم ٤مًمٌقن سمح٘م قىمٝمؿ  أن اعم٤ًمضمد اًمتل ٓ شمٙمقن ىم،قم٤ًم ًمٚمحري٦م

ويرومٕمقن أصقاهتؿ ذم وضمف ُمـ ئمٚمٛمٝمؿ ؾمتٜمٙمن ُمآذهن٤م ذات يقم وؾمتٜمٝمدم ىم٤ٌمهب ٤م قم غم 

يد اًمٓم٤مهمٞم٦م ٟمٗمًف اًمتل يم٤مٟم٧م شمًٌح سمحٛمده وشمؼمر أومٕم٤مًمف، ًم٘مد أقم ٤مدت اًمث قرة اًم ديـ إمم 

هب ٤م ذم دروب  دوره احل٘مٞم٘مل: ُمقىمٔم٤ًم ًمٚمِمٕمقب وحمريم٤ًم هل٤م، وطم٤مُمٞم ٤ًم ًمٙمراُمتٝم ٤م، وؾم ٤مئراً 

اًمٕمزة، وىم٤مئدًا هل٤م ذم ُمٕم٤مرج اًمرومٕم٦م واًمٜمٝمقض، هذا اًمٗمٝمؿ ًمٚمديـ هق ُم٤م  ٞمػ ـمٖم٤مة اًمٕم٤مو 

ُمـ صمقرشمٜم٤م ويدومٕمٝمؿ إمم حم٤موًم٦م إضمٝم٤موٝم٤م سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ، وهذا اًمٗمٝمؿ هق ُم٤م ؾمٜمٜمتٍم سم ف 

   .سم٢مذن اهلل، واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن
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أضب دم٤مر دُمِمؼ-- وأهمٚم٘م٧م أؾمقاق احلٛمٞمدي٦م واحلري٘م٦م وُمدطم٧م سم٤مؿم٤م وهمػمه٤م ُمـ 

إؾمقاق اًمدُمِم٘مٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م أسمقاب حم،هت ٤م-- وضم ـ ضمٜم قن اًمٜمٔم ٤مم، ٕن روايت ف اًمت ل 

٤من ي٘م قل إن إيمثري ٦م يردده٤م داقمٛمقه ذم اًمداظمؾ واخل ٤مرج اهن ٤مرت دومٕم ٦م واطم دة، يم 

إن  :اًمّم٤مُمت٦م اًمتل ٓ شمِم٤مرك ذم احلراك شم٘مػ ذم ص ٗمف وشم١مي ده، ومج ٤مء اإلضاب ًمٞم٘م قل

إيمثري٦م اًمّم٤مُمت٦م ذم دُمِمؼ، وهل ضمٌؾ اجلٚمٞمد اًم ذي يِم ٙمؾ دم ٤مر إؾم قاق اًمرئٞمً ٞم٦م 

ذروشمف وم٘مط، و شمٙمـ ُمٕمف ذم يقم ُمـ إي٤مم ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمتح لم اًمٗمرص ٦م اعمٜم٤مؾم ٦ٌم ًمت٘م قل 

ىم٤مًمتٝم٤م أن: ًمـ ٟمّمٛم٧م سمٕمد اًمٞمقم، وًمـ شمً تٛمر احلٞم ٤مة ـمٌٞمٕمٞم ٦م ذم دُمِم ؼ  يمٚمٛمتٝم٤م، وىمد

وأؾمقاىمٝم٤م، ذم اًمقىم٧م اًمذي شم دُمر ومٞم ف اًم٘م رى واعم دن اًمً قري٦م إظم رى قم غم رؤوس 

إسمري٤مء، دم٤مر اًمِم٤مم ىم٤مًمقه٤م سمقوقح: ًمـ ختٗمل اًمٕم٤مصٛم٦م سمٕمد اًمٞمقم رومْم ٝم٤م هل ذا اًمٜمٔم ٤مم 

قف اًمذي سمٜم ٤مه اًمٜمٔم ٤مم ذم اًمٜمٗم قس ىم د اعمجرم اًمذي يذسمح إـمٗم٤مل سمدم سم٤مرد، ضمدار اخل

 اهندم، واًمّمٛم٧م أصٌح ؿمٙمً، ُمـ أؿمٙم٤مل اخلٞم٤مٟم٦م ًمٚمديـ واًمقـمـ- 

إن أرواح إـمٗم٤مل اعمذسمقطملم ذم احلقًم ٦م، يم٤مٟم ٧م شمروم رف ومرطم ٦م ذم أؾم قاق دُمِم ؼ 

اًم٘مديٛم٦م وهل شمرى دُم٤مءهؿ وىمد ؾم٘م٧م ؿمجرة اإلسم٤مء واًمٙمراُم٦م ذم ٟمٗمقس اًمتج٤مر وم٠ميٜمٕم ٧م 

م- إن دُمِمؼ اًمتل يٕمتؼمه٤م اًمٜمٔم٤مم طمّم ٜمف اعمٜمٞم ع سم دأت شمٜم٘مٚم ٥م إضاسم٤ًم يتحدون سمف اًمٜمٔم٤م

قمٚمٞمف، واًمتج٤مر اًمذيـ ذاىم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ـمٕمؿ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ذم هذا اإلضاب ًمـ يٕم قدوا 

إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ صٛم٧م وطمٞم٤مد، وم٘مد أدريمقا أن ٓ رء جيّرئ اًمٜمٔم٤مم قمغم اًم٘متؾ أيمثر 

 ُمـ صٛم٧م إيمثري٦م وطمٞم٤مده٤م- 
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رة إضاهبؿ ُمـ ظم،ل ردة ومٕمؾ اًمٜمٔم٤مم قمٚمٞمف، ومنمار اًمٖمْم ٥م ًم٘مد أدرك اًمتج٤مر ظمٓمق

نمون ذم إؾم قاق  واًمٗمزع اًمذي يم٤من يتٓم٤مير ُمـ قمٞمقن اًمِمٌٞمح٦م ورضم٤مل إُمـ وهؿ يٜمت

ومٓمٛم قن إىمٗم ٤مل، ي دل قم غم ُم  دى ظم قومٝمؿ ُم ـ ه ذا اإلضاب، يٕمٚم ؿ اًمٜمٔم  ٤مم أن 

٦م  اًميسم ّنع ؾم ٘مقـمف، وأٟم ف إن اؾم تٛمر ومً ٞمٙمقن  ن اًمتل ؾمت اإلضاب هق يمٚمٛم٦م اًم

اًم٘م٤موٞم٦م اًمتل ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م واًمده ذم اًمثامٟمٞمٜم٤مت يقم أىمٜمع رئٞمس همروم٦م اًمتج٤مرة ذم دُمِم ؼ سم در 

اًمديـ اًمِم،ح اًمتج٤مر سمٕمدم اعمِم ٤مريم٦م ذم اإلضاب و د اعم ذاسمح اًمت ل ارشمٙمٌٝم ٤م طم ٤مومظ 

إؾمد سمحؼ اًمًقريلم، وهٙمذا ٟمج٤م ٟمٔم٤مم إؾمد وىمتٝم٤م ودظمٚمٜم ٤م ذم ٟمٗم ؼ اًم ذل واخلٜم قع 

 ىم٤مُم٧م صمقرشمٜم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م-  صم،صملم قم٤مُم٤ًم إمم أن

ي٤م دم٤مر اًمِم٤مم ًمٞمٙمـ إضاسمٙمؿ اًمٜم٤مضمح ُم٘مدُم٦م وبسمرووم ٦م( ًم إلضاب اًمٙمٌ ػم اعمً تٛمر 

اًمذي ؾمٞمِمٛمؾ أؾمقاق دُمِمؼ يمٚمٝم٤م واًمذي ًمـ يٜمتٝمل إٓ سمً٘مقط اًمٜمٔم٤مم سم٢مذن اهلل- ي٤م دم ٤مر 

اًمِم٤مم، ه٤م ىمد أدريمتؿ ىمقشمٙمؿ وقمٔمؿ شم٠مصمػميمؿ، وم٠ممجٕمقا أُمريمؿ، وؿم٤مريمقا ذم ذف إؾم٘م٤مط 

ٔم٤مم اًمراطمؾ إمم ُمزاسمؾ اًمت٤مريخ، ًم٘مد دومع أهٚمٜم٤م ذم درقم٤م ومحص وإدًم٥م ومح٤مة ودير هذا اًمٜم

واًم دُم٤مر  اًمزور وريػ دُمِمؼ وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمًقري٦م اًمث٤مئرة طمّم تٝمؿ ُم ـ اًم٘مت ؾ

واحلّم٤مر واًمتنميد وأدوا ىمًٓمٝمؿ ًمٚمٕمغم، وآن إوان ًمتِم ٤مرك دُمِم ؼ ذم ه ذه اعمٚمحٛم ٦م 

اًمٕم٤مو ُمـ أيمثر إٟمٔمٛم٦م ختٚمٗم ٤ًم ووطمِم ٞم٦م ذم شم ٤مريخ اًمت٤مر ٞم٦م، ُمٚمحٛم٦م شمٓمٝمػم سم،د اًمِم٤مم و

 اًمٌنمي٦م- 

إن إضاب دُمِمؼ يّنع ذم إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم ٕٟم ف ي١ميم د سم ام ٓ ي دع جم ٤مًٓ ًمٚمِم ؽ أن 

إيمثري٦م ًمٞم٧ًم ُمٕمف وأن اًمره٤من قمغم سم٘م٤مئف ره٤من ظم٤مه وهذا يِمجع داقمٛمٞمف ذم اًم داظمؾ 

 ده- واخل٤مرج قمغم اًمتخكم قمٜمف ويزيد ُمـ ومرص شمّمدقمف واٟمٗمراط قم٘م
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يٖمرٟم ؽ ص ؼمهؿ وٓ  ٓ» :ي٤م دم٤مر اًمِم٤مم، ًم٘م د وص ػ احلج ٤مج أه ؾ اًمِم ٤مم سم٘مقًم ف

شمًتْمٕمػ ىمقهتؿ، ومٝمؿ إن ىم٤مُمقا ًمٜمٍمة رضمؾ ُم٤م شمريمقه إٓ واًمت٤مج قمغم رأؾمف، وإن ىم ٤مُمقا 

وات ق  رض -- ؾمف، وم٤مٟمتٍم هبؿ ومٝمؿ ظمػم أضمٜم ٤مد إقمغم رضمؾ ُم٤م شمريمقه إٓ وىمد ىمٓمٕمقا رأ

 فقفم ثالثًا : 

 -٘مرهبؿ سمًقء وإٓ أيمٚمقك يمام شم٠ميمؾ إؾمقد ومرائًٝم٤مٟم٤ًمءهؿ وم، شم ,1

  -أروٝمؿ وإٓ طم٤مرسمتؽ صخقر ضم٤ٌمهلؿ ,2

 ش- ديٜمٝمؿ وإٓ أطمرىمقا قمٚمٞمؽ دٟمٞم٤مك ,3

إن هذا اًمٜمٔم٤مم ىمد اٟمتٝمؽ هذه احلرُم٤مت اًمث،ث جمتٛمٕم٦م: وم٤مقمتدى قمغم طمرائرٟم٤م وُمٜمٝمؿ 

ذ قمنمة أي ٤مم ذم ؾم جقن احلرة اًمدُمِم٘مٞم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م إم اًمٗم٤موٚم٦م ًمٞمٜم٤م اعمٝم٤ميٜمل اًمتل شم٘مٌع ُمٜم

ٕهن٤م ؿم٤مريم٧م ذم اقمتّم٤مم ص٤مُم٧م اطمتج٤مضم٤ًم قمغم ذسمح أـمٗم ٤مل احلقًم ٦م، واقمت دى  :اًمٜمٔم٤مم

قمغم ُمدٟمٜم٤م وىمراٟم٤م وم٠مهٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ، واقمتدى قمغم ُم٘مدؾم ٤مشمٜم٤م ومِم تؿ رسمٜم ٤م وىمّم ػ 

 ُم٤ًمضمدٟم٤م ودٟمًٝم٤م وضب قمٚمامءٟم٤م- 

ـ دُمِمؼ اًمت ل ي٤م دم٤مر اًمِم٤مم، إن دُمِمؼ اًمٞمقم ًمـ شمٙمقن أىمؾ ؿمٝم٤مُم٦م وٟمخقة وُمروءة ُم

هزُم٧م اًمٗمرٟمًٞملم يقم أضب دم٤مره٤م ؾمتلم يقُم٤ًم اطمتج٤مضم٤ًم قمغم ضمرائؿ اًمٗمرٟمًٞملم ومّم ؼم 

اًمدُمِم٘مٞمقن يقُمٝم٤م وص٤مسمروا وو يرشمٗمع صقت أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمِم ٙمقى يم ام وص ٗمٝمؿ قم كم 

وقم٤مش هذا اًمِمٕم٥م اًمٗم٘مػم قمغم اخلٌز وـمقى ًمٞمٚمف ضم٤مئٕم٤ًم ُم ـ و جي د »اًمٓمٜمٓم٤موي رمحف اهلل 

قت واطمد سم٤مًمِمٙمقى، وو يٗمٙمر رضم ؾ أو اُم رأة أو ـمٗم ؾ سم٤مًمت ذُمر اخلٌز، صمؿ و يرشمٗمع ص

واًمْمجر، سمؾ يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمٕم٤مو إمم اجل٤مهؾ وُمـ اًمٙمٌػم إمم اًمّمٖمػم وُم ـ اًمرضم ؾ إمم 

اعمرأة وُمـ اًمِمٞمقخ إمم إـمٗم٤مل، يم ٤مٟمقا مجٞمٕم ٤ًم راو لم ُمٌتٝمج لم، يٛمِم قن ورؤوؾم ٝمؿ 
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ع أن ًمّم٤ًم ىمد ُمد يده إمم ُم ٤مل، طمت ك ُمرومققم٦م وضم٤ٌمهٝمؿ قم٤مًمٞم٦م اقمتزازًا وومخرًا -- وو ُيًٛم

 ش-اًمٚمّمقص ىمد ؿمٛمٚمٝمؿ اإلضاب وم٤مٟم٘مٓمٕمقا قمـ صٜم٤مقمتٝمؿ!

ي٤م دم٤مر دُمِمؼ طمّل قمغم اإلضاب، طمّل قمغم إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم، ومقاهلل إذا قم٘م دشمؿ اًمٕم زم 

 واختذشمؿ اًم٘مرار ًمـ شم٘مقم ًمٚمٜمٔم٤مم ىم٤مئٛم٦م سمٕمد اًمٞمقم وًمـ شمٜمٗمٕمف ضمٞمقؿمف وأؾمٚمحتف-

 أصقن قم ريض سم امزم ٓ أو ٞمٕمف

 

 سم٤مرك اهلل سمٕمد اًمٕم رض سم٤معم ٤مل ٓ *
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أظم٤مـم٥م اًمٞمقم اًمٕم٘م،ء ُمٜمٙمؿ، وأقمٚمؿ أن ومٞمٙمؿ يمثػمًا ُمـ اًمٕم٘م ،ء، أظم ٤مـمٌٙمؿ طمرص ٤ًم 

قمٚمٞمٙمؿ، سمٕمد أن رهٜمتٙمؿ اًمٕم٤مئٚم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٚمخقف واًمتْمٚمٞمؾ وأوىمٕمتٙمؿ ذم ذك شم ٤مر ل 

ذم ُمقاضمٝم٦م أيمثري٦م و شمٕمد شمرى اًمذل واًمْم ٞمؿ وه ل شم داومع قم ـ قمزهت ٤م ظمٓمػم ضمٕمٚمٙمؿ 

ويمراُمتٝم٤م اًمٞمقم يمام و يداومع ؿمٕم٥م ُمـ ىمٌؾ وًمـ شمتقىمػ قم ـ دوم٤مقمٝم ٤م ه ذا طمت ك شمٓمٝم ر 

 ؾمقري٦م يمٚمٝم٤م ُمـ يمؾ ُمٕمتد فم٤مو ىمتؾ إسمري٤مء وهتؽ إقمراض وأهٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ-

آؾمتٌدادي، وزرع ذم  ُمٜمذ أن اؾمتقمم طم٤مومظ قمغم اًمًٚمٓم٦م اؾمتخدُمٙمؿ ُمٓمٞم٦م عمنموقمف

ىمٚمقسمٙمؿ اخلقف ُمـ أيمثري٦م و ُيٕمرف قمٜمٝم ٤م ـم قال شم٤مر ٝم ٤م أهن ٤م اقمت دت قم غم همػمه ٤م أو 

ظم٤مو٧م طمرسم٤ًم أهٚمٞم٦م أو ُم٤مرؾم٧م شمٓمٝمػمًا قمرىمٞم٤ًم سمؾ يم٤مٟم٧م احل٤موـ أُمـ اًمذي قم٤مش ُمٕم ف 

أظم  رون اعمختٚمٗم  قن قمٜم  ف ذم اًم  ديـ واعم  ذه٥م آُمٜم  لم ُمٓمٛمئٜم  لم وُم٤مرؾم  قا ؿم  ٕم٤مئرهؿ 

دون، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمرايمؿ وىمراٟم٤م اعمتج٤مورة ُمٜم ذ ُمئ ٤مت اًمً ٜملم- وقم٤ٌمداهتؿ يمام يري

ضم٤مء سمٙمؿ طم٤مومظ إمم اًمٕم٤مصٛم٦م ًمتٕمٞمش أيمثريتٙمؿ اًم٤ًمطم٘م٦م سمراشم٥م حمدود ورسمط ُمً ت٘مٌٚمٙمؿ 

ف اًم٘مٛمٕم ل ٕن اهنٞم ٤مر ٟمٔم٤مُم ف يٕمٜم ل وم٘م داٟمٙمؿ  آىمتّم٤مدي سم ف ًمتٔمٚم قا أدوات عمنموقم 

ً ٤مطمٚمٞم٦م ؾم ٞم٤مطمٞم٤ًم وزراقمٞم ٤ًم ًمقفم٤مئٗمٙمؿ، وو ي٘م ؿ سمتٓم قير اًمً ٤مطمؾ اًمً قري واجلٌ ٤مل اًم

وصٜم٤مقمٞم٤ًم ًمت٠مُملم وم رص قمٛم ؾ يمريٛم ٦م ًمٙم ؿ وٕوٓديم ؿ ومٝم ق و هتٛم ف ُمّم ٚمحتٙمؿ وٓ 

ف آؾم تٌدادي، أُم ٤م ُمٔم ٤مهر اًمٖمٜم ك  ُمًت٘مٌٚمٙمؿ سمؾ يم٤من هيٛمف أن شمٔمٚم قا أدوات عمنموقم 

واًمؽمف ومٔمٚم٧م ُمرشمٌٓم٦م وم٘مط سم٤مًمْم٤ٌمط واًمٗم٤مؾمديـ اًمٙم٤ٌمر ُمـ اًمٕم٤مئٚم٦م احل٤ميمٛم٦م وأذٟم٤مهب٤م ُمـ 

 هؿ ُمٕمرومقن سم٤مٓؾمؿ ذم يمؾ ىمري٦م وسمٚمدة وُمديٜم٦م-اًمٓم٤مئٗم٦م ممـ 
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إهن٤م صمقرة قمراقمػم وإظمقان ُمً ٚمٛملم وؾم ٚمٗمٞملم ووه ٤مسمٞملم  :لؼد قال الـظام ان الثورة

وىم٤مقمدة وُمٜمدؾملم وإهن٤م ُم١ماُمرة اهائٞمٚمٞم٦م أُمريٙمٞم ٦م شمريمٞم ٦م ؾم ٕمقدي٦م ىمٓمري ٦م سم ؾ ُم ١ماُمرة 

قم ٤م إمم أٓ شمرون أن هذه اًمثقرة ؿم ٛمٚم٧م اًمِم ٕم٥م اًمً قري ُم ـ در ولؽن مفاًل،يمقٟمٞم٦م! 

اًم٘م٤مُمِمكم وُمـ اًمٌقيمامل إمم ضمٌٚم ٦م؟ أٓ شمروهن ٤م يمٞم ػ ؿم ٛمٚم٧م ُمئ ٤مت اعم دن واًمٌٚم دات 

واًم٘مرى ذم يمؾ اعمح٤مومٔم٤مت؟ أٓ شمرون قمنمات إًمقف اًمذي  رضم قن ذم ـم قل اًم ٌ،د 

وقمروٝم٤م ُمٜمذ قم٤مم وٟمّمػ وًمقٓ ُمقاضمٝمتٝمؿ سم٤مًمدسم٤مسم٤مت واًمٓم٤مئرات خلرضم قا سم ٤معم،يلم؟ 

قال ٟمّمػ ىمرن ُم٤م يدقمق اًمِمٕم٥م إمم اًمثقرة؟ أو يٙمؿ صمؿ أٓ شمرون ذم ؾمٚمقك هذا اًمٜمٔم٤مم ـم

إومقاه ويٚم٘مل سم٤مٕطمرار ذم اًمًجقن؟ أو شمًٛمٕمقا قم ـ شم دُمر ومح ٤مة؟ أو متٙم ر اًمٜمٔم ٤مم 

اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م؟ أو يامرس آص ٓمٗم٤مء اًمٓم ٤مئٗمل ذم اظمتٞم ٤مره ًمٚمٛمٜم٤مص ٥م 

سم ٦م سمٞم د إُم ـ؟ أو احل٤ًمؾم٦م ذم اًمدوًم٦م واجلٞمش وىمقات إُمـ؟ أو يّمٌح اًم٘مْم ٤مء أًمٕمق

يٜمتنم اًمٗم٤ًمد ذم يمؾ ُمٙم٤من؟ ًمق أن اًمٔمٚمؿ واإلىمّم ٤مء اًم ذي ٟم زل سمٜم ٤م ذم اًمٕم٘م قد اعم٤مو ٞم٦م 

ُم٤مرؾمتف إيمثري٦م ود إىمٚمٞم٦م عم٤م اطمتٛمٚمتف ه ذه إىمٚمٞم ٦م وًمث ٤مرت قمٚمٞم ف ذم هن٤مي ٦م اعمٓم ٤مف 

 ومٙمٞمػ شمتقىمٕمقن ُمـ إيمثري٦م أن شمرى سمًح٘مٝم٤م ودم٤مهؾ طم٘مقىمٝم٤م إمم أسمد أسمديـ؟

ٟمًٛمع اؾمتٜمٙم٤مريمؿ ًمٚمٛمذاسمح اًمتل شُمرشمٙم٥م سمح٘مٜم٤م يمؾ ي قم وشُمٜمً ٥م إًم ٞمٙمؿ؟  صمؿ عم٤مذا ٓ

يمؾ إدًم٦م شمِمػم إمم أهن٤م ُمـ صٜمع قمّم٤مسم٤مت ـم٤مئٗمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُم ـ ُمٜم ٤مـم٘مٙمؿ، ًمٙم ـ اًمٜمٔم ٤مم 

ي٘مقل: هل ُمـ صٜمع قمّم ٤مسم٤مت إره٤مسمٞم ٦م، إذن عم ٤مذا ٓ خترضم قن إمم اًمِم قارع سم ٤مًٕمقف 

سمٓم ش اًمٜمٔم ٤مم وٓ خت ٤مومقن همْم ٥م وشمٕمٚمٜمقن سمراءشمٙمؿ يمٓم٤مئٗم٦م ُمـ هذه اعمذاسمح؟ أخت٤مومقن 

 أيمثري٦م ًمـ شمًتٓمٞمٕمقا أن شمًت٠مصمروا سم٤محلٙمؿ ُمـ دوهن٤م سمٕمد اًمٞمقم؟

إن اًمٜمٔم٤مم يقمهٙمؿ أٟمف ؾمٞمخٛمد هذه اًمثقرة سم٘مقة اًمً ،ح، وي٘م قل ًمٙم ؿ ُمٜم ذ ؿم ٝمقر 

بظمٚمّم٧م( ًمٙمٜمٙمؿ شمرون سم٠مقمٞمٜمٙمؿ يمٞمػ أن اًمثقرة شمت٘مدم يقُم٤ًم سمٕمد يقم سمرهمؿ يم ؾ اًم دُم٤مء 
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٤مو وإن يم٤من ٓ يتدظمؾ قمًٙمري٤ًم ومٝمق يٕم زل ه ذا اًمٜمٔم ٤مم واًمدُم٤مر، واجلٞمش يتٗمٙمؽ، واًمٕم

زائ ؾ وم٤مسه ويٕمد اًمٕمدة عم٤م ؾمٞم٠ميت سمٕمده، ومٙمروا ضمٞمدًا سمٛمًت٘مٌٚمٙمؿ، ًمـ مٛم ٞمٙمؿ ٟمٔم ٤مم 

ون إًمٞمٝم٤م ٓ نٚمؽ أؾم٤ٌمب اًمٌ٘م٤مء، ًمـ مٛم ٞمٙمؿ إٓ إقم ،ن ١موًمـ حتٛمٞمٙمؿ دوًم٦م ـم٤مئٗمٞم٦م شمٚمج

 --اًمٜمٔم٤مم وضمرائٛمف واًمتقىمػ قمـ دقمٛمفاًمؼماءة ُمـ هذا 
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ًمٞمس هٜم٤مك أرومع ٟمٗم٤ًًم وأذف ظُمُٚم٘م٤ًم وأـمٝمر ىمٚم٤ًٌم ممـ محؾ روطمف قمغم يمٗمف، واٟمْمؿ إمم 

يمت٤مئ٥م احلؼ يدومع اًمٕمدوان قمـ أهٚمف ويٛمد ضمًده ضمنًا يٕمؼم قمٚمٞمف اعمٔمٚمقُمقن إمم وـم ـ 

 احلري٦م واًمٙمراُم٦م- 

اًمٌٓمقًم٦م واًمِمج٤مقم٦م واًمٗمداء ُم٤م ٓ يقضمد ًم ف أسمٓم٤مل اجلٞمش احلّر ُمـ ُم،طمؿ  ًم٘مد ؾمجؾ

ؿمٌٞمٝم٤ًم ذم صح٤مئػ اًمت٤مريخ ووم٤مىم٧م سمٓمقٓهتؿ يمؾ ُم٤م ٟمٕمرومف ُمـ ىمّم ص اًمٗمرؾم ٤من وُم آصمر 

اًمِمجٕم٤من، وأصمٌتقا أن ٓ ىمقة ذم اًمٙمقن هتزم ىمقة احلؼ واإليامن، قمٜمدُم٤م شم تجغم ذم رضم ٤مل 

اًمذًمٞمؾ ذم يمٜمػ  سم٤مقمقا أٟمٗمًٝمؿ هلل وآصمروا اًمِمٝم٤مدة ذم ؾم٤مطم٤مت اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م قمغم اًمٕمٞمش

 اًمٓمٖم٤مة اعمجرُملم-

إن ُمـ أوضم٥م واضم٤ٌمشمٜم٤م اًمٞم قم أن ٟم٘م دم ًمٚمج ٞمش احل ر يم ؾ أؿم ٙم٤مل اًم دقمؿ اعم ٤مدي 

واعمٕمٜمقي، وذم طملم ذه٥م اًم ٌٕمض إمم شم٘م ديس ه ذا اجل ٞمش واقمتٌ ٤مر أي ٟم٘م د ًم ف ُم ـ 

      اعمحرُم٤مت، اؾم تٖمؾ آظم رون أظمٓم ٤مء سمٕم ض أوم راده ًمٚمتِم ٝمػم سم ف واًمٜمٞم ؾ ُم ـ ؾم ٛمٕمتف، 

نم ُمثٚمٜم ٤م  جٞمش احلر، ومرضم٤مًم ف يٕمٛمٚم قن ذم أص ٕم٥م اًمٔم روف وه ؿ سم ويم،مه٤م أؾم٤مء ًمٚم

 ٓمئقن ويّمٞمٌقن، وهؿ ُمثؾ يمؾ اًمٌنم مت٤مضمقن إمم ُمـ يٜمّمحٝمؿ، ٓ إمم ُم ـ ي٘مّدؾم ٝمؿ 

 أو يِمّٝمر هبؿ-

إن ُمـ أيمؼم اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف اجلٞمش احلر اًمٞمقم هق اًمتٜمًٞمؼ سملم يمت٤مئٌف وشمقطمٞم د 

قمددًا وقمدة، وٓ يٛمٙمـ شمٕمقيض ه ذا اًمتٗم ٤موت ذم ىمٞم٤مداشمف ومٝمق يقاضمف ضمٞمِم٤ًم ُمٜمٔماًم يٗمقىمف 

اًم٘م  درات إٓ سمتقطمٞم  د اًمّم  ٗمقف واًمتٜمٔم  ٞمؿ اًم  دىمٞمؼ واًمتخٓم  ٞمط اًمً  ٚمٞمؿ- ص  حٞمح أن 

اًمٔمروف اعمٞمداٟمٞم ٦م وإُمٜمٞم ٦م وص ٕمقسم٦م آشمّم ٤مٓت شمٕمٞم ؼ ه ذه اًمٕمٛمٚمٞم ٦م، ًمٙم ـ اًمث قار 
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اؾمتٓم٤مقمقا ذم يمثػم ُمـ اعمٜم٤مـمؼ أن يتٖمٚمٌقا قمغم ه ذه اًمٔم روف وأن يْم ٛمقا اعمجٛمققم ٤مت 

ًمّمٖمػمة ذم جمٛمققم٤مت أيمؼم وأن يقضمدوا ىمٞم٤مدات ُمِمؽميم٦م، هذا اجلٝمد جي٥م أن ٓ يتقىمػ ا

ذم يمؾ حم٤مومٔم٦م قمغم طمدة وسملم يمؾ اعمح٤مومٔم٤مت، ومٙمٚمام ارشمٗمٕم٧م وشمػمة اًمتٜمًٞمؼ سملم اًمٙمت٤مئ٥م 

 اعم٘م٤مشمٚم٦م ازدادت ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ونٙمٜم٧م ُمـ حت٘مٞمؼ آٟمتّم٤مرات-

ام سم٠مظم،ق اًمثقرة وروطمٝم ٤م ذم وُمـ اًمتحدي٤مت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م اجلٞمش احلر أيْم٤ًم آًمتز

قمٛمؾ اًمٙمت٤مئ٥م ومم٤مرؾم٤مهت٤م، ُمٝمام أوهمؾ اًمٜمٔم٤مم ذم إضمراُمف ووطمِمٞمتف- وم ٤مًمثقرة ىم٤مُم ٧م ُم ـ 

أضمؾ احلؼ واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وٓ جيقز حت ٧م أي ُم ؼمر أن شمٙم قن مم٤مرؾم ٤مت 

ٜم ٤م اجلٞمش احلر مم٤مصمٚم٦م عمامرؾم٤مت اًمٜمٔم٤مم وؿمٌٞمحتف، سمقصٚمتٜم٤م ذم ذًمؽ أظم،ىمٜم٤م إصٞمٚم٦م وديٜم

ش اهمزوا وٓ شمٖمٚمقا وٓ شمٖمدروا وٓ نثٚمقا» :احلٜمٞمػ يمام ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ٓ شم٘متٚمقا صٌٞم٤ًم وٓ اُمرأة وٓ ؿمٞمخ٤ًم يمٌػمًا » :ويمام أوص أسمق سمٙمر اًمّمديؼ أطمد اعمج٤مهديـ

 وٓ ُمريْم٤ًم وٓ راه٤ًٌم وٓ شم٘مٓمٕمقا ُمثٛمرًا وٓ خترسمقا قم٤مُمرًا وٓ شمذسمحقا سمٕمػمًا وٓ سم٘مرة إٓ

 ش-عم٠ميمؾ وٓ شمٖمرىمقا ٟمحً، وٓ حترىمقه

إن هذا اًمٜمٔم٤مم ؾم٤مىمط ٓ حم٤مًم٦م، ويمؾ ُم٤م ٟمرضمقه ُمـ ضمٞمِمٜم٤م احلر اًمذي هتتػ ًمف طمٜم ٤مضمر 

اًمًقريلم ذم يمؾ ُمديٜم٦م وىمري٦م، أن ي٤ًمهؿ ذم مح٤مي٦م مجٞمع اًمً قريلم سمٕم د ؾم ٘مقط اًمٜمٔم ٤مم 

يٚمٕم ٥م دوره ذم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اٟمتامءاهتؿ اًمديٜمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم ٦م واعمٜم٤مـم٘مٞم ٦م واًمٕمرىمٞم ٦م، وأن 

احلٗم٤مظ قمغم اًمٌ،د ُمـ اًمتٗمٙمؽ وآىمتت٤مل اًمداظمكم، وأن يّمٌح ضمزءًا ُمـ اجلٞمش اًمٜمٔم٤مُمل 

اًمذي ًمـ يتدظمؾ ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ؾمقري٦م اجلديدة وؾمتٙمقن ُمٝمٛمتف مح٤مي ٦م احل دود، 

 -وحترير اجلقٓن، وصٞم٤مٟم٦م وطمدة اًمٌ،د واؾمت٘م،هل٤م وأُمٜمٝم٤م
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هذه دُمِمؼ أهي٤م اجل٤مهؾ اعمٖمرور -- اقمتدى قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٓمٖم٤مة ىمٌٚم ؽ، وم رُمتٝمؿ إمم 

ُمزاسمؾ اًمت٤مريخ، وسم٘مل ي٤مؾمٛمٞمٜمٝم٤م ؿم٤مخم٤ًم يٕم٤مٟمؼ ٟم قر اًمِم ٛمس يم ؾ ص ٤ٌمح -- دُمِم ؼ اًمت ل 

يم٤مٟم٧م ذات يقم شم٘مٌؾ يد اًمٔم٤مو وشمدقمق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمن، ىمررت اًمٞمقم أن شم٘مٓمع يمؾ ي د نت د 

ُمِمؼ اًمتل شمٕمّٓمر شمراهب٤م قمؼم اًمٕمّم قر سم دُم٤مء اًمِم ٝمداء ودُم قع إًمٞمٝم٤م سمٔمٚمؿ أو قمدوان -- د

 إوًمٞم٤مء، وطمٙم٧م يمؾ زاوي٦م ومٞمٝم٤م ىمّم٦م قم٤مو أو قم٤مسمد أو جم٤مهد- 

دُمِمؼ اًمٞمقم حت٧م اًم٘مّمػ شمتٓمٝمر سم٤مًمٜم٤مر ُمـ ظمٓمٞمئتٝم٤م يقم ريمٜم٧م إمم اًمٔم٤معملم، وشم دومع 

 قمـ رى وـمٞم٥م ظم٤مـمر صمٛمـ يمراُمتٝم٤م ُمـ دُم٤مء ؿم٤ٌمهب٤م، سمٕم د أن فم ـ اًمٓم٤مهمٞم ٦م اًمت٤موم ف أن

اًمدُمِم٘مٞملم ٟمًقا ـمٕمؿ اًمٕمّزِة واؾمتٛمرءوا اًمذل واهلقان وأصٌحقا قمٌٞمدًا ًم ف وٕهشم ف إمم 

 أسمد إسمديـ- 

دُمِمؼ أهي٤م اًمٔم٤معمقن، اًمتل ذسمتؿ ُمـ بومٞمجتٝم٤م( وشمٗمّٞم٠مشمؿ ي٤مؾمٛمٞمٜمٝم٤م وأيمٚمتؿ ُمـ ظمػماهت٤م 

ـمقال مخ٦ًم قم٘مقد، ومٚمؿ شمتٕمٚمؿ ىمٚم قسمٙمؿ اعمريْم ٦م طمٌٝم ٤م، وو شمٕم رف ٟمٗمقؾم ٙمؿ اًمّم ٖمػمة 

وم٤مهنٚمتؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مّمػ اًمقطمٌم شمِمٗمٞم٤ًم ُمٜمٝم٤م وطم٘مدًا قمٚمٞمٝم٤م، هؾ شمتقمهقن أٟمٙمؿ  اًمقوم٤مء هل٤م،

ؾمتٙمن  ون ؿم  قيمتٝم٤م، وأهن  ٤م ؾم  تٕمقد إمم سمٞم  ٧م اًمٓم٤مقم  ٦م، وأن ُمِم  ٤م ٝم٤م ؾم  ٞمٕمقدون إمم 

آصٓمٗم٤مف سم٤مًمدور ًمٞمّم٤مومحقا ذًمؽ إمحؼ اًمذي ىمّمػ دي٤مرهؿ وىمتؾ ؿم ٤ٌمهبؿ وهت ؽ 

٦م وطمً ـ اخل راط وحمٛم د أقمراوٝمؿ؟ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت عم٤م شمدقمقن، ومدُم٤مء يقؾمػ اًمٕمٔمٛم

ٜمٍم سم ٢مذن  إؿمٛمر ُم٤م زاًم٧م دمري ذم قمروق اًمدُمِم٘مٞملم وإهن٤م عمٕمريم٦م طمتك اًمِمٝم٤مدة أو اًم

 اهلل- 
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ُمٕمريم٦م دُمِمؼ ًمـ شمٙمقن ُمٕمريم٦م واطمدة، سمؾ ُمٕم٤مرك وُم،طم ؿ ؾمٞمً ٓمره٤م اًمت ٤مريخ ذم 

أٟمّمع صٗمح٤مشمف، وأٟمتؿ أهي٤م اعمجرُمقن ؾمتت٘مٚمٌقن قمغم مج ر اًمرقم ٥م واخل قف ذم اًمِم ٝمقر 

 شمّمؾ إًمٞمٙمؿ يد اعمج٤مهديـ ودمٕمٚمٙمؿ قمؼمة ًمألوًملم وأظمريـ -- اًم٘م٤مدُم٦م طمتك

وم٤مًمّمؼم اًمّمؼم ي٤م أهؾ دُمِمؼ اعمج٤مهدة ومٚمٞمس سملم اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م هم ػم ص ؼم ؾم ٤مقم٦م، 

وىمد ؿم٤مء اهلل أن جيٕمؾ أي٤مم ضمٝم٤مديمؿ وظم،صٙمؿ ذم رُمْم٤من طمٞم٨م اًمٜمٗمح٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م دمٚمق 

ٚم قب وي زداد اًمتٙم ٤مشمػ اًم٘مٚمقب وإرواح ومت٘مقى اًمٕمزائؿ وشمٜمً ٙم٥م اًمِم ج٤مقم٦م ذم اًم٘م

 واًمؽماطمؿ سملم اعم١مُمٜملم-

إهن٤م أي٤مم اهلل ي٤م أهؾ اًمِم٤مم، أي٤مم صقم وضمٝم٤مد واؾمتِمٝم٤مد، أي٤مم سمذل وقمٓم٤مء وإيث٤مر، أي٤مم 

شمْمحٞم٤مت وسمٓمقٓت، وم٤مؾمتٌنموا سمٌٞمٕمٙمؿ اًمذي سم٤ميٕمتؿ سمف، واٟمتٔمروا ه ،ل احلري ٦م وم٘م د 

٘م د ىمٓمٕم ٧م ؿم ٕمرة ُمٕم٤موي ٦م ُم ع همدا ىمري٤ًٌم سم٢مذن اهلل، أُم٤م أٟم٧م أهي٤م اًمٓم٤مهمٞم٦م إسمٚمف اجل٤ٌمن وم

 اًمدُمِم٘مٞملم وقمٚمٞمؽ أن ُمقاضمٝم٦م ؾمٞمٗمف!
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ُمٜمذ يقُمٝم٤م إول ىمقسمٚم٧م صمقرشمٜم٤م سمّم ٛم٧م قم ريب وقم ٤معمل ُمري ٥م، ومٛمجٚم س اجل٤مُمٕم ٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م و يٜم٤مىمش اًمقوع اًمًقري إٓ سمٕمد ُميض مخً ٦م ؿم ٝمقر قم غم سمداي ٦م اًمث قرة رهم ؿ 

سمرص٤مص إُمـ ُمع إن اًمثقرة يم٤مٟم٧م ؾمٚمٛمٞم٦م ظم٤مًمّم ٦م، وجمٚم س  ؾم٘مقط صم،صم٦م آٓف ؿمٝمٞمد

إُمـ اًمدوزم و جيتٛمع ُمـ أضمؾ ؾمقري٦م إٓ سمٕمد قم٤مم ُمـ سمداي٦م اًمثقرة قمٜم دُم٤م ضم ٤موز قم دد 

اًمِمٝمداء اًمٕمنمة آٓف، وُمع ذًمؽ ومِمؾ ذم صم،ث ُم رات ُمتت٤مًمٞم ٦م طمت ك ذم إداٟم ٦م اًمٜمٔم ٤مم 

اًمٖمرسمٞملم باًمداقمٛملم ًمٚمث قرة وهل ؾم٤مسم٘م٦م ذم شم٤مريخ اعمجٚمس، ويمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن وقمقد اًمزقمامء 

اًمًقري٦م( و شمتج٤موز اًمتٍمم٤مت واًمتٝمديدات اجلقوم٤مء، مم٤م ضمٕمؾ اًمٜمٔم٤مم يتامدى ذم قمدواٟمف 

يقُم ٤ًم سمٕم د ي قم إمم أن وص ؾ إُم ر إمم دك اعم دن واًم٘م رى سم٤مًمٓم ٤مئرات احلرسمٞم ٦م وىمت  ؾ 

ُم ـ  اًمٕمنمات يقُمٞم٤ًم دون أن مرك اًمٕم٤مو ؾم٤ميمٜم٤ًم- جي٥م أن ٟمٗمٝم ؿ أهي ٤م إظم قة أن اًمٙمث ػم

اًمدول صٛمت٧م ذم سمداي٦م اًمثقرة فمٜم٤ًم ُمٜمٝم٤م أن اًمٜمٔم٤مم يًتٓمٞمع ؾم ح٘مٝم٤م ًمٙم ـ صمٌ ٤مت اًمث قرة 

وشم٘مدُمٝم٤م و يؽمك جم٤مًٓ ًمّم٤مُم٧م، وقمٜمدُم٤م سمدأت اًم دول شمٜم ٤مىمش اًمِم ٠من اًمً قري يم٤مٟم ٧م 

اعم٤ٌمدرات شمريمز قمغم إجي٤مد خمرج ًمٚمٜمٔم٤مم وًمٞمس قمغم ٟمٍمة اًمِمٕم٥م اًمًقري، وقمٜمدُم٤م أدرك 

قا يتٗمرضمقن قمغم اًمِم ٕم٥م اًمً قري وه ق ُي ذسمح دون أن اجلٛمٞمع شمٕمذر هذا اعمخرج، وىمٗم

ي٘مدُمقا ًمف ؿمٞمئ٤ًم همػم اًمٙم،م- عم٤مذا ٓ يريدون ًمٚمثقرة اًمًقري٦م أن شمٜمتٍم، وًمٚم دُم٤مر اًمٜم ٤مزل 

سمًقري٦م أن يًتٛمر ٕـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م؟ ًمٙمل ٟمجٞم٥م قمغم هذا اًم١ًمال قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٓمرح قم غم 

اًمًقري٦م وىمٞم ٤مم ؾم قري٦م اًمقاطم دة أٟمٗمًٜم٤م اًم١ًمال اًمت٤مزم: ُمـ ًمف ُمّمٚمح٦م ذم اٟمتّم٤مر اًمثقرة 

احلرة اعمًت٘مٚم٦م؟ أهل اهائٞمؾ اًمتل ؾمتجد سمجقاره٤م ؿمٕم٤ًٌم طمرًا ُمـ أيمثر ؿم ٕمقب اعمٜمٓم٘م ٦م 

ـم٤مىم٦م وطمٞمقي٦م وهق يٌٜمل دوًمتف ويت٘مدم ذم جم٤مٓت اًمتج٤مرة واًمزراقم٦م واًمٕمٚم قم واًمتّم ٜمٞمع 
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 اعمدِن واًمٕمًٙمري ويمؾ ُم٤مًمف قم،ىم ٦م سمٌٜم ٤مء اإلٟمً ٤من اًمً قي واًم قـمـ اًم٘م قي؟ أم إهن ٤م

اًمديٙمت٤مشمقري٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ؾمتجد ؿمٕمقهب٤م ذم ٟمج ٤مح اًمتجرسم ٦م اًمديٛم٘مراـمٞم ٦م ذم ؾم قري٦م 

ٟمٛمقذضم٤ًم يٖمرهي٤م سمرومع صقهت٤م ذم وضمف اًمٓمٖمٞم٤من وؾمٚمقك ـمريؼ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م اًمذي ؾمٚمٙمف 

اًمِمٕم٥م اًمًقري؟ أم إهن٤م دول اًمٖمرب واًمنمق اًمتل هل٤م ُمٓم٤مُمع ذم ؾمقري٦م واًمتل اقمت٤مدت 

هيٛمٝمؿ إٓ اًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٙمرد وًم ق قم غم طمً ٤مب ُمّم ٤مًمح قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمًتٌديـ ٓ 

ؿمٕمقهبؿ، واًمتل ؾمتجد ٟمٗمًٝم٤م ذم طم٤مل ٟمج٤مح اًمديٛم٘مراـمٞم ٦م ذم ؾم قري٦م أُم ٤مم ؿم ٕم٥م واٍع 

يٛمٚم١مه اًمِمٕمقر اًمقـمٜمل ويرومض اًمدوران ذم ومٚمؽ أظمريـ وٓ يًتٓمٞمع احلٙم ٤مم دم٤مه ؾ 

اي ٦م اًمث قرة، أم إرادشمف؟ ًم٘مد ومِمؾ يمؾ ه١مٓء ذم وأد اًمثقرة اًمًقري٦م ؾمقاء سمّم ٛمتٝمؿ ذم سمد

سم٢مقمٓم٤مء اًمٗمرص ًمٚمٜمٔم٤مم ًمقأده٤م سمٛم٤ٌمدراهتؿ اًمٕمٚمٜمٞم٦م وصٗم٘م٤مهتؿ اًمن ي٦م، أم سمٛمٜم ع اًمً ،ح 

اًمٜمققمل اًمٗمٕم٤مل ُمـ اًمقصقل إمم يد اًمثقار مم٤م يٕمجؾ اٟمتّم٤مر اًمثقرة ورطمٞمؾ اًمٜمٔم ٤مم، يم ؾ 

ذًمؽ و يٛمٜمع اًمثقرة ُمـ اًمت٘مدم واًمٜمٔم٤مم ُمـ اًمؽماضمع يقُم٤ًم سمٕمد يقم، ًمذًمؽ و يٕمد ه دومٝمؿ 

م مح٤مي٦م اًمٜمٔم٤مم ُمـ اًمً٘مقط وم٘مد أصٌح ؾم٘مقـمف طمتٛمٞم٦م ٓ ُمٜم٤مص ُمٜمٝم٤م ومتقضمف يمٞم دهؿ اًمٞمق

وُمٙمرهؿ إمم شم٠مظمػم هذا اًمً ٘مقط إلي٘م ٤مع أيم ؼم ىم در ُم ـ اًم دُم٤مر ذم اًم ٌ،د وذم ٟمً ٞم٩م 

اعمجتٛمع اًمًقري سمحٞم٨م يٜمخرط اًمًقريقن سمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم ذم ساقم٤مت ٓ هن٤مي٦م هل٤م، 

وًم٦م ُمقطمدة ىمقي ٦م سمجقاره ٤م، وومٞم ف ُمّم ٚمح٦م وذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م إلهائٞمؾ اًمتل ٓ شمريد د

ًمٚمديٙمت٤مشمقري٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمريد أن شم٘مقل ًمِمٕمقهب٤م اٟمٔمروا ُم٤م اًم ذي ؾم ٞمٜمزل سمٙم ؿ ُم ـ 

ومقى ودُم٤مر إذا آصمرشمؿ احلري٦م قمغم بآؾم ت٘مرار(، وومٞم ف أيْم ٤ًم ُمّم ٚمح٦م ًم دول اًمٖم رب 

ًمٚمٜمٗمقذ  واًمنمق اًمتل هل٤م ُمٓم٤مُمع ذم ؾمقري٦م وشمريد أن شمتخذ ُمـ اًمٜمزاع سملم اًمًقريلم ومرص٦م

ذم ؾمقري٦م وووع اًمٞمد قمغم ُم٘مدراهت٤م، ٟمًتٜمت٩م ُمـ يم ؾ ذًم ؽ أهي ٤م اإلظم قة، أن ُم ـ أول 
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أوًمقي٤مشمٜم٤م ذم ُمرطمٚم٦م ىمٌؾ اًمً٘مقط وذم اعمرطمٚم٦م اًمتل شم كم ؾم ٘مقط اًمٜمٔم ٤مم، ه ل أن ٟمحٛم ل 

اًمثقرة ُمـ آٟمزٓق إمم ىمت٤مل داظمكم، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٤محلٗم٤مظ قمغم اعم٤ٌمدئ وإهداف 

ًمثقرة اًمًقري٦م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م وهل احلري٦م واًمٙمراُم٦م ًمٙم ؾ اًمً قريلم اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ا

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اٟم تامءاهتؿ وُمٕمت٘م داهتؿ، وآسمتٕم ٤مد قم ـ آٟمت٘م ٤مم إقمٛم ك واؾم تٌداًمف 

نمع واًمٕم دل، واًمٕمٛم ؾ قم غم يم ؾ ُم ٤م يٕمٞم د إمم  سم٤مًم٘مّم٤مص اًمٕم٤مدل اعمْمٌقط سمٛمٕم٤ميػم اًم

ٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم ٤مم وذم احلٗم ٤مظ اًمًقريلم اًمث٘م٦م سمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، ومٗمِمٚمٜم٤م ذم اًمٕمٞمش ُمٕم٤ًم سم

قمغم ؾمقري٦م ُمقطمدة ىمقي٦م ُمًت٘مٚم٦م هق ومِمؾ ًمٚمثقرة وهق ومِم ؾ يٜمتٔم ره اًمٙمث ػمون وم٘م ؼ 

ُمّمٚمح٦م اًمٙمثػميـ ًمٙمـ أوه٤مُمٝمؿ هذه ؾمتتحٓمؿ قمغم صخرة وقم ل اًمً قريلم وإرادهت ؿ 

وىمد أسمدى اًمًقريقن ذم هذه اًمثقرة ُمـ اًمققمل واإلرادة ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمٓمٛمئـ إمم أن ُمًت٘مٌؾ 

 قن سمٞمد أسمٜم٤مئٝم٤م سم٢مذن اهلل -- وًمق يمره اعمرضمٗمقن-ؾمقري٦م ؾمٞمٙم
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ىمٌؾ اًمثقرة، يم٤من اعمجتٛمع اًمًقري يم٤مًمٕمٛم،ق اعمٙمٌؾ سم ٤مًم٘مٞمقد، وم ، طمري ٦م إقم،ُمٞم ٦م، 

اًمٚمٝمؿ إٓ جم،ت اًمٓمٌخ واًمري٤مو٦م واًمٗمـ واًمًٞم٤مرات، وٓ طمري٦م ذم شمِم ٙمٞمؾ اجلٛمٕمٞم ٤مت 

ٔمامت اًمتل شمرومع وقمل اًمٜم٤مس سمح٘مقىمٝمؿ وشمٜمٔمٛمٝمؿ وحتِمدهؿ ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم هب ٤م وشمراىم ٥م واعمٜم

وحت٤مؾم٥م اًمٗم٤مؾمديـ واعمٗمًديـ، اًمٚمٝمؿ إٓ اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م وشمٚمؽ اجلٛمٕمٞم ٤مت اًمت ل ٓ 

شم٘مؽمب ذم ـمروطم٤مهت٤م وٟمِم٤مـم٤مهت٤م ُمـ اخلٓمقط احلٛمراء اًمتل نس ُمّم٤مًمح أهؾ اًمٜمٔم٤مم قم غم 

ارة اًمثقرة، وم٠مـمٚم٘م٧م ـم٤مىم٤مت أًمقف ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمدى اًم٘مري٥م أو اًمٌٕمٞمد- صمؿ اٟم٘مدطم٧م ذ

واًمِم٤مسم٤مت يم٤مٟم٧م طمٌٞم٦ًم ىمقاٟملم اًمٜمٔم٤مم وىمٞمقده، وشمِمٙمٚم٧م ُمئ٤مت اًمتٜمً ٞم٘مٞم٤مت واهلٞمئ ٤مت 

اًمثقري٦م واإلقم،ُمٞم٦م واإلهم٤مصمٞم٦م واًمٓمٌٞم٦م قمغم اُمتداد اعم دن واًمٌٚم دات واًم٘م رى اًمً قري٦م، 

، قمٜم دُم٤م وايمتِمػ اًمٜم٤مس طمج ؿ اًم٘م قة اًمت ل يٛمٚمٙمقهن ٤م واًم٘م درة قم غم اًمٗمٕم ؾ واًمت ٠مصمػم

يٙمنون ىمٞمقدهؿ ويامرؾمقن طمريتٝمؿ ويٓم٤مًمٌقن سمح٘مقىمٝمؿ ويٜمٔمٛم قن سم٠مٟمٗمً ٝمؿ ؿم ١مون 

طمٞم٤مهتؿ سمٕمٞمدًا قمـ ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م، هذه اهلٞمئ٤مت اًمثقري٦م اعمدٟمٞم٦م ؾمتٙمقن سم ٢مذن اهلل سم ذرة 

عمٜمٔمامت اعمجتٛمع اعمدِن اًمتل ؾمتٓمٚمؼ ـم٤مىم ٤مت اعمجتٛم ع اًمً قري وؾم تٕمٛمؾ قم غم مح٤مي ٦م 

٘مٞمؼ أه داومٝم٤م ذم سمٜم ٤مء جمتٛم ع اًمٕمداًم ٦م واًمٙمراُم ٦م وؾم ٞم٤مدة ُمٜمجزات اًمثقرة وشم٤ًمهؿ ذم حت

 اًم٘م٤مٟمقن-

يٕمّرف اعمجتٛمع اعمدِن وومؼ ُمقؾمققم٦م ويٙمٞمٌٞمدي٤م سم٠مٟمف يمؾ أٟمقاع إٟمِمٓم٦م اًمتٓمققمٞم٦م اًمتل 

شمٜمٔمٛمٝم٤م اجلامقم٦م طمقل ُمّم٤مًمح وىمٞمؿ وأهداف ُمِمؽميم٦م- وشمِمٛمؾ ه ذه إٟمِم ٓم٦م اعمتٜمققم ٦م 

ػم قم غم اًمًٞم٤مؾم ٤مت اًمٕم٤مُم ٦م- ويْم ؿ شم٘مديؿ اخلدُم٤مت، أو دقمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ اعمًت٘مؾ، أو اًمت ٠مصم

اعمجتٛمع اعمدِن جمٛمققم٦م واؾم ٕم٦م اًمٜمٓم ٤مق ُم ـ اعم ٜمٔمامت هم ػم احلٙمقُمٞم ٦م واعم ٜمٔمامت هم ػم 
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اًمرسمحٞم٦م اًمتل هل٤م وضمقٌد ذم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم ٦م وشم ٜمٝمض سمٕم ٥مء اًمتٕمٌ ػم قم ـ اهتامُم ٤مت وىم ٞمؿ 

٦م أو أقمْم٤مئٝم٤م أو أظمريـ، اؾمتٜم٤مدًا إمم اقمت٤ٌمرات أظم،ىمٞم٦م أو صم٘م٤مومٞم ٦م أو ؾمٞم٤مؾم ٞم٦م أو قمٚمٛمٞم 

 ديٜمٞم٦م أو ظمػمي٦م-

إن اعمجتٛمع اعمدِن م٘مؼ اًمتقازن سملم ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م وؾمٚمٓم٦م اًمٜم٤مس أو ؾمٚمٓم٦م اعمجتٛم ع، 

ًمذًمؽ شمٕمٛمد إٟمٔمٛم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م قمغم إًمٖم٤مء يمؾ ُمٔم٤مهر اعمجتٛمع اعمدِن ًمتٙم قن هل ٤م اًمً ٚمٓم٦م 

ري٤م اعمٓمٚم٘م٦م وم، دمد ُمـ يٜم٤مومًٝم٤م أو يراىمٌٝم٤م أو م٤مؾمٌٝم٤م، ومٕمٜمدُم٤م اؾمتٚمؿ اًمٜمٔم٤مم احلٙمؿ ذم ؾمق

أًمٖمك يمؾ اًمٜم٘م٤مسم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت وطمّقهل٤م إمم ُمٜمٔمامت شم٤مسمٕم٦م ًم ف يم٤مٓحت ٤مد اًمٜمً ٤مئل واحت ٤مد 

اًمٕمامل واحت٤مد اًمٓمٚم٦ٌم واحت٤مد ؿمٌٞم٦ٌم اًمثقرة، ًمتٙمقن ذم ظمدُمتف سمدًٓ ُمـ أن شمٙمقن ذم ظمدُم ٦م 

اعمجتٛمع- وىمد رأيٜم٤م سمٕمد اهنٞم٤مر اًمِمٞمققمٞم٦م ذم اًم دول اًمِم ٞمققمٞم٦م يمٞم ػ ٟمٛم ٧م اًمتجٛمٕم ٤مت 

مج٤مقم٤مت اًمْمٖمط واًمٜم٘م٤مسم٤مت اًمٕمامًمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م أي يمٞم ػ قم ٤مد اعمجتٛم ع وإٟمدي٦م اخل٤مص٦م و

 اعمدِن إمم احلٞم٤مة ُمرة أظمرى-

شمٜمٛم  ل ُم  ٜمٔمامت اعمجتٛم  ع اعم  دِن ُمٗم  ٤مهٞمؿ اًمتٓم  قع وآظمتٞم  ٤مر واحلري  ٦م اًمِمخّم  ٞم٦م 

واعمًئقًمٞم٦م اًمٗمردي٦م دم٤مه اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف اعم رء ويري د اًمٕمٓم ٤مء ًم ف سم ام ًمدي ف ُم ـ 

دي٦م، وهل شمٓمٚم ؼ اًمٓم٤مىم ٤مت اًمٙم٤مُمٜم ٦م ذم اعمجتٛم ع وشمت ٞمح اعمج ٤مل إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ُمٕمرومٞم٦م أو ُم٤م

ًمألوم  راد ًمٞمِم  ٙمٚمقا ُمّم  ٤مئرهؿ اخل٤مص  ٦م ويً  ٤مقمدوا أظم  ريـ - إن اًم  دُم٤مر اهل٤مئ  ؾ قم  غم 

اًمّمٕمٞمديـ اعم٤مدي واعمٕمٜمقي اًمذي أطمدصمتف قم٘مقد آؾمتٌداد ذم سم،دٟم٤م واًمذي شمّقج سم ٤مًم٘مٛمع 

يتٌٕمٝم ٤م اًمٜمٔم ٤مم ًمٚم٘مْم ٤مء قم غم اًمِمديد واًمتدُمػم اعمٛمٜمٝم٩م وؾمٞم٤مؾم٦م إرض اعمحروىم٦م اًمت ل 

اًمثقرة، شمقضم٥م أن شمتحقل اًمٌ،د سمٕمد اىمت،ع اًمٜمٔم٤مم إمم ورؿم٦م سمٜم٤مء وخٛم٦م شمٕمٞمد سمٜم٤مء اًمٌنم 

واحلجر وشمرد ُمٗم٤مهٞمؿ احلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م واًمًٚمؿ إهكم اًمتل ىم٤مُم٧م هذه اًمثقرة 
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ؾ ٓ سم د ُمـ أضمٚمٝم٤م وهذا اًمٕمٛمؾ اجل٤ٌمر ٓ شمًتٓمٞمع ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م ًمقطمده٤م اًم٘مٞم٤مم سمف سم 

ُمـ رومده٤م سمٛمٜمٔمامت جمتٛمع ُمدِن ومٕم٤مًم ٦م شمً ٤مقمد احلٙمقُم ٤مت اًم٘م٤مدُم ٦م قم غم سمٜم ٤مء ؾم قري٦م 

اعمًت٘مٌؾ اًمتل ٟمحٚمؿ هب٤م مجٞمٕم ٤ًم ونٜم ع قم قدة آؾم تٌداد حت ٧م أي ُمً ٛمك يم ٤من، ونٜم ع 

اًمتدظم،ت اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل ٓ شمّم٥م ذم ُمّمٚمحتٜم٤م اًمقـمٜمٞم٦م، يمؾ ذًم ؽ مت ٤مج إمم ُم ٜمٔمامت 

ًمٜم٤مس اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ونٚمؽ اًم٘مدرة قم غم اًمقص قل إمم جمتٛمع ُمدِن ىمقي٦م شمٚمٌل طم٤مضم٤مت ا

أوؾمع ذم٦م ُمـ اعمقاـمٜملم وشمٕم ريٗمٝمؿ سمح٘م قىمٝمؿ وُمّم ٤محلٝمؿ وشمٜمٔم ٞمٛمٝمؿ وحتِم ٞمدهؿ 

 ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م-
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أصٌح ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت اًم٘مقل إن هذه اًمثقرة و يدع إًمٞمٝم٤م ؿمخص، وو شمٗمجره٤م مج٤مقم ٦م، 

نمات اعم دن واًمٌٚم دات  ي٘مده٤م طمزب، سمؾ هل طمريم٦م ؿمٕمٌٞم٦م واؾمٕم٦م، اٟمٓمٚم٘م٧م ذم قم وو 

واًم٘مرى اًمًقري٦م، سمِمٙمؾ ُمتزاُمـ، وُمـ دون ؾم٤مسمؼ ختٓم ٞمط، صم ؿ أظم ذت شم ٜمٔمؿ ٟمٗمً ٝم٤م 

ودمٛمع شمٜمًٞم٘مٞم٤مهت٤م وشمقطمد ىمقاه٤م يقُم٤ًم سمٕمد يقم طمتك أظمذت ؿمٙمؾ صمقرة اًمِمٕم٥م اًمراؾمخ٦م 

قع اًمقـمـ يمام يٛمتد اًمٜمًغ ذم قمروق اًمتل دمري ُمٜمف جمرى اًمروح ذم اًمٌدن واُمتدت ذم رسم

 إهمّم٤من ومٞمٛمٜمحٝم٤م احلٞم٤مة واًمٜمٛمق- 

وىمد ضم٤مءت هذه اًمثقرة ٟمتٞمج٦م ًمٔمٚمؿ ؾم ٞم٤مد واضمتامقم ل ـمقي ؾ قم ٤مٟمك اًمٜم ٤مس حت ٧م 

وـم٠مشمف قم٘مقدًا ُمـ اًمزُمـ، وؾمدت ذم وضمقهٝمؿ يم ؾ ـم رق اإلص ،ح واًمتٖمٞم ػم، ذم فم ؾ 

جر اًمِمٕم٥م سمٕمد اطمت٘م٤من طمٙمؿ ؿمٛمقزم و يؽمك أي ه٤مُمٍش ًمٚمتٕمٌػم أو اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد، وم٤مٟمٗم

 ُمديد، يمام طمدث ذم يمؾ اًمثقرات اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل همػمت وضمف اًمت٤مريخ-

ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ، وُم٤م اًمداقمل إمم هذا اًمٙم،م اًمٌدهيل اًمذي يٕمرومف اًم٘م٤ميص واًمداِن، وُم٤م 

قم،ىمتف سمٕمٜمقان اعم٘م٤مل طمقل احلراك اًمًٚمٛمل؟ أردت أن أذيمر هبذه اًمٌدهيٞم٤مت أهي٤م اإلظمقة، 

اًمذي أجل٠م اًمٜم٤مس  ,م قمٛمؾ ُمٜمذ جلقئف إمم اًمٕمٜمػ اًم،حمدود ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمثقرة ٕن اًمٜمٔم٤م

 –إمم محؾ اًمً،ح سمٕمد أن هدُم٧م ُمدهنؿ وىمراهؿ وىمتؾ أهٚمٞمٝمؿ واقمتدي قمغم أقمراو ٝمؿ 

قمغم أن ُئمٝمر أن ُم٤م مدث ذم ؾمقري٦م هق ساع ُمًٚمح سم لم اًمدوًم ٦م وقمّم ٤مسم٤مت ظم٤مرضم ٦م 

ذه اًمٜمٔمرة قم٤معمٞم٤ًم، ومجٛمٞمع دول اًمٕم٤مو شمريم ز قمٚمٞمٝم٤م، وىمد ٟمجح ًمألؾمػ اًمِمديد ذم شمًقيؼ ه

اًمٞمقم قمغم باًمٍماع اعمًٚمح( اًمذي جيري ذم ؾمقري٦م، صحٞمح أن طمٚمٗم ٤مء اًمٜمٔم ٤مم يتامه قن 

ُمٕمف ذم رواي٦م اًمٕمّم ٤مسم٤مت، ًمٙم ـ ُم ـ يً ٛمقن أٟمٗمً ٝمؿ بأص دىم٤مء اًمِم ٕم٥م اًمً قري(، 
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احلدي٨م  يريمزون أيْم٤ًم ذم ظمٓم٤مهبؿ قمغم باًم٘مت٤مل( سملم اًمٜمٔم٤مم واعمٕم٤مرو٦م، ويم٤مد يٖمٞم٥م ن٤مُم٤مً 

٦م، ويقاضمٝم ف ٟمٔم ٤مم ٓ ذقم ل سم٤مًم دسم٤مسم٤مت  قمـ بصمقرة ؿمٕم٥م( يٓم٤مًم٥م سمح٘مقىم ف اعمنموقم 

واًمٓم٤مئرات، وُمـ هٜم ٤مك يم٤مٟم ٧م أمهٞم ٦م آؾم تٛمرار ذم اعمٔم ٤مهر هم ػم اًمٕمً ٙمري٦م ًمثقرشمٜم ٤م 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ُمـ أضمؾ إسمٓم٤مل رواي٦م اًمٜمٔم٤مم طمقل اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمًٚمح٦م، وإطم٤ٌمط ُم٤م يريده ُم ـ 

ٓم٤مًم٥م اًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م اًمثقرة ُمـ أضمٚمٝم ٤م وه ل احلري ٦م شمٖمٞمٞم٥م ًمقضمف اًمثقرة اًمِمٕمٌل، وًمٚمٛم

واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م- إن اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمًٚمح٦م ٓ خت٤مـمر سمٜمٗمًٝم٤م سم٤مخلروج ذم اعمٔم٤مهرات، وٓ 

شمرومع اًم،ومت٤مت اعمٓم٤مًمٌ ٦م سم٤محلري ٦م، وٓ شم ٌخ قم غم اجل دران اًمِم ٕم٤مرات اعمٜم ددة سم٤مًمٜمٔم ٤مم، 

ي٦م، شمْم٩م صٗمح٤مهت٤م سم٤مًمٗمٙمر اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمًٚمح٦م ٓ شمٓمٌع اعمٜمِمقرات وًمٞمس هل٤م جم،ت صمقر

اًمقاقمل، واًمٗمـ اهل٤مدف، واًمٙمٚمٛم٦م اعم١مصمرة، هذه اعمٔم٤مهر واًمٜمِم ٤مـم٤مت أهي ٤م اإلظم قة رهم ؿ 

حمدوديتٝم٤م ذم اًمٕم٤مصٛم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ اًمتل ُم٤م زاًم٧م حت٧م ؾمٞمٓمرة اًمٜمٔم ٤مم، سمً ٥ٌم 

اًم٘مٌْم٦م إُمٜمٞم٦م اًمِمديدة، إٓ إهن٤م شمٕمؼم قمـ روح اًمثقرة اًمًقري٦م وضمقهره٤م، صمقرة ؿم ٕم٥م 

قم ظمرج يٓم٤مًم٥م سمح٘مقىمف وطمريتف ويمراُمتف، وجي٥م أن شمًتٛمر وشمتقؾمع طمتك ؾم ٘مقط ُمٔمٚم

اًمٜمٔم٤مم سم٢مذن اهلل، واؾمتٛمراره٤م يٗم٧ّم ذم قمْمد اًمٜمٔم٤مم وهيز أريم٤مٟمف ويٚم٘مل اًمٞم٠مس واإلطم٤ٌمط 

ذم صٗمقف أشم٤ٌمقمف ومرج طمٚمٗم٤مءه اخل٤مرضمٞملم ويّمّٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمٝمٛم٦م اًمدوم٤مع قمٜمف، احل راك 

اًمٙمت٤مئ٥م اعم٘م٤مشمٚم٦م وًمذًمؽ م٤مرسمف اًمٜمٔم٤مم يمام م٤مرب اًمًٚمٛمل يٗم٧م ذم قمْمد اًمٜمٔم٤مم يمام شمٗمٕمؾ 

اًمٙمت٤مئ٥م اعم٘م٤مشمٚم٦م ومٞمٓمٚمؼ اًمرص ٤مص قم غم اعمتٔم ٤مهريـ ويٕمت٘م ؾ اًمٜم٤مؿم ٓملم اًمً ٚمٛمٞملم سم ؾ 

 ويّمٗمٞمٝمؿ عم٤م يِمٙمٚمقن ُمـ ظمٓمقرة قمٚمٞمف-

ذم اخلت٤مم قمٚمٞمٜم٤م أٓ ٟمٜمًك أهي٤م اإلظمقة أن اجلٜم٤مح اًمٕمًٙمري ذم اًمثقرة جي٥م أن يٙمقن ذم 

قرشمٜم٤م و شم٘مؿ ًمٜمٜمت٘مؾ ُمـ طمٙمؿ قمًٙمري إمم طمٙمؿ قمً ٙمري آظم ر، ظمدُم٦م اجلٜم٤مح اعمدِن، ومث
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وإذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم ؾمٞمً٘مط سم٢مذن اهلل سمٗمْمؾ ؿمج٤مقم٦م أسمٓم٤مًمٜم٤م ذم اجلٞمش احلر، وم ٢من اؾم تٛمرار 

احلراك اًمًٚمٛمل سمٕمد اًمً٘مقط هق اًمذي ؾمٞمْمٛمـ مح٤مي٦م اًمثقرة مم ـ ؾم ٞمح٤موًمقن هىمتٝم ٤م 

وشمّمقب ظمٓم ٠مهؿ وحت ت٩م وهق اًمذي ؾمٞمٙمقن اًمٕملم اًم٤ًمهرة قمغم احلٙم٤مم اجلدد شمراىمٌٝمؿ 

قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمِم٤مرع إذا ن٤مدوا ذم اخلٓم٠م وهذه ه ل اًمْم امٟم٦م اًمقطمٞم دة ًمقص قل اًمث قرة إمم 

 -هم٤مي٤مهت٤م وسمٜم٤مء دوًم٦م اًمٕمدل وإُم٤من واًم٘م٤مٟمقن
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 ًمٓم٤معم٤م شمٖمٜمك اًمٌٕمض سمح٘مقق اعمرأة وقُم٘مدت اعم١منرات واًمٜمدوات هلذا اًمٖمرض، ًمٙمٜمٜمل

أقمت٘مد أن أقمٔمؿ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م ذم اًمٜمٔمر إمم اعمرأة وىمٞمٛمتٝم٤م وطم٘مقىمٝم٤م، هل شمٚمؽ اًمتل طم٘م٘متٝم ٤م 

اعمرأة اًمًقري٦م سمٛمِم٤مريمتٝم٤م اجلقهري٦م ذم صم قرة احلري ٦م وُمٜم ذ اًمٞم قم إول- ٟمزًم ٧م اعم رأة 

اًمًقري٦م إمم ؾم٤مطم٦م اًمٜمزال إمم ضم٤مٟم٥م اًمرضمؾ ًمتٜمتزع طمري ٦م اًمرضم ٤مل واًمٜمً ٤مء وم قق أرض 

عمرأة اًمًقري٦م إمم ؾم٤مطم٦م اجلٝم٤مد سمٙمؾ صدىمٝم٤م وقم٤مـمٗمتٝم٤م وأُمقُمتٝم ٤م ؾمقري٦م احلٌٞم٦ٌم، ٟمزًم٧م ا

ورىّمتٝم٤م وىمًقهت٤م وطمٜم٤مهن٤م وذاؾمتٝم٤م، ٟمزًم٧م ًمتث٧ٌم أن وفمٞمٗم٦م اخلّمقسم٦م اًمتل ظمص اهلل هب٤م 

اعمرأة ٓ شمٕمٜمل وٓدة إـمٗم٤مل وطمً ٥م وإٟم ام شمٕمٜم ل وٓدة احلري ٦م واًمٙمراُم ٦م واًمٌٓمقًم ٦م 

اعمجتٛمٕم٤مت احل رة اًم٘مقي ٦م اًمٕمزي زة،  واًمّمدق واًمِمج٤مقم٦م ويمؾ اًم٘مٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شمٌٜمل

ٟمزًم٧م اعمرأة اًمًقري٦م إمم اًم٤ًمطم٦م ٓ ًمتٙمقن ظمٚمػ اًمرضمؾ سمؾ ًمتٙمقن ظمٚمٗمف وأُم٤مُم ف وقم ـ 

يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ُمٙمقٟم٤ًم أصٞمً، ُمـ ُمٙمقٟم ٤مت اًمث قرة اًمً قري٦م ٓ يٛمٙم ـ ًمٚمٛمٜمّم ػ أن 

 يتخٞمؾ ٟمج٤مح اًمثقرة وصٛمقده٤م ًمقٓ وضمقده!

ٕم٧م يمثػمًا ُمـ اًمرضم ٤مل قم غم اعمِم ٤مريم٦م، وم ، إن ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم اًمثقرة اًمًقري٦م ؿمج

رء ي٘متٚمع اخلقف واًمؽمدد ُمـ ىمٚم٥م اًمرضمؾ أيمثر ُمـ أن يرى باعمرأة( وىم د داؾم ٧م قم غم 

ظمقومٝم٤م وشم٘مدُم٧م اًمّمٗمقف وأىمًٛم٧م أٓ شمٕمقد إمم سمٞمتٝم٤م إٓ وىمد اٟمتزقم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م وؿمٕمٌٝم٤م 

 طمري٦م اهمتّمٌٝم٤م اًمٔم٤معمقن-

اًمٓم٤مهمٞم٦م وطم٥ًم، وإٟمام هزت قمرش سمٛمِم٤مريمتٝم٤م ذم اًمثقرة و هتز اعمرأة اًمًقري٦م قمرش 

اًمٔمٚمؿ واًمتح٤مُمؾ اًمذي ُم٤مرؾمف اًمٌٕمض قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م ودوره٤م، وم٠مصمٌت٧م ُمٙم٤مٟمتٝم ٤م إمم ضم٤مٟم ٥م 

اًمرضمؾ، وأصٌح٧م أي٘مقٟم٦م ًمٚمتحّدي وحتّٛم ؾ اعمً ١موًمٞم٦م واعمٌ ٤مدرة، ومٝم ل اعمً ٕمٗم٦م اًمت ل 

  شمْمٛمد اجلراح وشمٕم٤مًم٩م اعمّم٤مسملم ذم أظمٓمر إُم ٤ميمـ وإوىم ٤مت، وه ل اإلقم،ُمٞم ٦م اًمت ل 
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صقرة اًمثقرة وشمٗمْمح سمٓمش اًمٜمٔم٤مم وإضمراُمف أُم٤مم اًمٕم٤مو، وهل اعمتٔم٤مهرة اًمتل شم دك  شمٜم٘مؾ

ضمدار اخلقف ذم ىمٚمقب اًمرضم٤مل، وهل اعمتٓمققم٦م اًمتل شمٓمٝمق اًمٓمٕم٤مم وشمٜم٘مٚم ف ًمٚمٛمج٤مه ديـ 

واًمٜم٤مزطملم، وه ل اعمقاؾم ٞم٦م اًمت ل شمرقم ك وشم قاد إيت ٤مم واًمثٙم ٤ممم وإراُم ؾ، وه ل 

واإلهم٤مصمٞم٦م قمؼم احلقاضمز وذم اعمٜم٤مـمؼ إؿمد ظمٓم رًا،  اعمخ٤مـمرة سمً،ُمتٝم٤م شمٜم٘مؾ اعمقاد اًمٓمٌٞم٦م

وهل اًمزوضم٦م ختٚمػ زوضمٝم٤م اعمج٤مهد ذم أهٚمف، وهل إم شمدقمق ٓسمٜمٝم ٤م اًمث ٤مئر ذم فمٚم امت 

هلٗم ل  –اًمٚمٞمؾ، وهل اًمٜم٤مؿمٓم٦م واإلداري ٦م واًمٙم٤مشمٌ ٦م واًمٗمٜم٤مٟم ٦م واعمٗمٙم رة واعمدرسم ٦م، وه ل 

ً ٤مٟم٦م( اًمت ل شمٗم ٞمض قم غم اًمِمٝمٞمدة واعمٕمت٘مٚم٦م واجلرم٦م، وىمٌؾ يمؾ رء هل باإلٟم ,قمٚمٞمٝم٤م

 اًمقضمقد ظمّمقسم٦ًم وقمٓم٤مًء وطم٤ًٌم وصدىم٤ًم وإظم،ص٤ًم-

ًم٘مد ىمٞمؾ ويُمت٥م اًمٙمثػم قمـ اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م ذم جمتٛمٕمٜم٤م، ًمٙمـ ُم٤م شمٙمتٌ ف اعم رأة اًمً قري٦م 

اًمٞمقم سمجٝم٤مده٤م وشمٕمٌٝم٤م وؾمٝمره٤م ودُمققمٝم٤م وأعمٝم٤م ودُمٝم٤م هق اًم ذي ؾم ٞمث٧ٌم ذم ص ٗمح٤مت 

اًمتل نتٚمط هب٤م آٓف اًمّمٗمح٤مت، حتؽمق أُم ٤مم اًمت٤مريخ- إن يمثػمًا ُمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمٜمٔمري٦م 

طمرارة اًمقاىمع، وقمٜمدُم٤م حتلم ؾم ٤مقم٦م احل٘مٞم٘م ٦م يٜمٙمِم ػ اًمزي ػ وشمٔمٝم ر اعمٕم ٤مدن وشمتٌ لم 

احل٘م٤مئؼ ُمـ آدقم٤مءات، وىمد يمِمٗم٧م ُمِم٤مريم٦م اعمرأة اًمًقري٦م اًمٜمققمٞم٦م واًمقاؾمٕم٦م ذم اًمثقرة 

 ف-اًمًقري٦م قمـ طمجؿ اًمٓم٤مىم٤مت اهل٤مئٚم٦م اًمتل يٙمتٜمزه٤م جمتٛمٕمٜم٤م سمرضم٤مًمف وٟم٤ًمئ

ـٍ طم ر  يم ريؿ،  سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمثقرة ؾمٞمٙمقن ًمٚمٛمرأة اًمًقري٦م دوٌر يمٌػٌم ذم سمٜم٤مء جمتٛمع ُم١مُم

يٕمكم ُمـ ؿم٠من اإلٟم٤ًمن ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن رضمً، يم٤من أم اُمرأة، وًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ ُم٤م زال أُم٤مُمٜم٤م 

ـمريؼ ـمقيؾ، اعمٝمؿ أن هذه اًمثقرة أظمرضمتٜم ٤م سمٗمْم ؾ اهلل ُم ـ ُمً تٜم٘مع آؾم تٌداد اًمٜم تـ 

 ًػم ذم هقاء احلري٦م اًمٜم٘مل-اخل٤مٟمؼ، ًمٜمٌدأ اعم
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إؾم،ُمٜم٤م، ٓ ٟمخٗمل اٟمتامءٟم٤م إًمٞمف، واقمتزازٟم٤م سم ف، وٓ ٟمخٗم ل ىمٜم٤مقمتٜم ٤م سم٠مٟم ف ُم ٜمٝم٩م طمٞم ٤مة 

ؿم٤مُمؾ وًمٞمس قم،ىم٦م سملم اعمرء ورسمف ومح٥ًم، وٓ ٟمخٗمل أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن احلٞم٤مة ٓ شمّم ٚمح إٓ 

تٜم٤م احلْم٤مري٦م اإلؾم،ُمٞم٦م إضم٤مسم٤مت قمغم يمثػم ُمـ إؾم ئٚم٦م اًمت ل أره٘م ٧م سمف، وأن ذم ُمرضمٕمٞم

طمْم٤مرة اًمٖمرب اعم٤مدي٦م، وٓ ٟمخٗمل أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ؾم ٕم٤مدة اًمٌنم ي٦م شمٙمٛم ـ ذم فم ،ل ه ذه 

اعمرضمٕمٞم٦م اًمتل سمً ٓم٧م أظم،ىمٝم ٤م اًمرومٞمٕم ٦م وىمٞمٛمٝم ٤م اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م اًمً ٤مُمٞم٦م ذم ـم قل إرض 

ل قمرومتٝم٤م اًمٌنمي٦م، طمْم ٤مرة وقمروٝم٤م ذات يقم ومٙم٤مٟم٧م طمْم٤مرة ُمـ أروع احلْم٤مرات اًمت

ٟمٛم٧م وازدهرت ذم أطمْم٤مهن٤م اعمٕم٤مرف واًمٕمٚم قم اًمت ل يم٤مٟم ٧م أؾم٤مؾم ٤ًم ًمٕمٍم  اًمٜمٝمْم ٦م ذم 

أوروسم٦م سمِمٝم٤مدة اعمٜمّمٗملم ُمـ قمٚمامء وُم ١مرظمل اًمٖم رب أٟمٗمً ٝمؿ- ه ذه طم٘م ٤مئؼ وُمٌ ٤مدئ 

ٟمٕمٚمٜمٝم٤م قمغم اعمأل سم٤مًمٗمؿ اعممن دون شمقري٦م أو ظمجؾ، وُمـ هم ػم جم٤مُمٚم ٦م أو حم٤مسم ٤مة، ومٙم ام أن 

حلؼ ذم أن يٕمٚمٜمقا قمـ ُمرضمٕمٞم٤مهتؿ ويٕمٚمٜمقا أهنؿ يٕمٛمٚمقن ًمتح٘مٞم٘مٝم ٤م واىمٕم ٤ًم قم غم ًممظمريـ ا

إرض ويٕمٚمٜمقا أهنؿ يرؾمٛمقن ظمٓمٓمٝمؿ وسمراجمٝمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م، ًمٜم٤م احلؼ ذاشم ف 

 --ؾمخطذم أن ٟمٗمٕمؾ يمام يٗمٕمٚمقن، ريض ُمـ ريض وؾمخط ُمـ 

ُمٚمٞم٤ًم قمٜمد ه ذا وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٢مقم،ن باًمدوًم٦م اإلؾم،ُمٞم٦م( جي٥م أن ٟمتقىمػ 

اًمِمٕم٤مر وقمٜمد اعمّمٚمح٦م ُمـ رومٕمف أن ىمٌؾ أن شم٘م قم ًمٚمدوًم ٦م اًمً قري٦م ىم٤مئٛم ٦م، وىمٌ ؾ أن 

يٕمرف اًمٜم٤مس ُم٤م شمٕمٜمٞمف بدوًم٦م إؾم،ُمٞم٦م(، سمؾ ىمٌؾ أن يٕمرومقا ُم٤م يٕمٜمٞم ف ُمٗمٝم قم باًمدوًم ٦م( ذم 

اًمٕمٍم احلدي٨م- أوًٓ ٓ سمد ُمـ اًمتذيمػم سم٠من ُمّمٓمٚمح بإؾم،ُمل( ٓ وضمقد ًم ف ذم اًم٘م رآن 

إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، وإٟمام هق ُمّمٓمٚمح طمدي٨م اؾمتخدم ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمـ يتخ ذ اًمٙمريؿ أو 

اإلؾم،م ُمرضمٕمٞم٦م ًمف ذم إـم٤مر ُم٤م يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م أو آىمتّم٤مد أو اإلقم،م أو اًمؽمسمٞم٦م وهمػم ذًمؽ، 
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وإن اإلسار قمغم شمًٛمٞم٦م بإؾم،ُمل( يٕمٙمس طم٤مًم٦م اًمٖمرسم٦م اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م إُم ٦م سمٕمٞم دًا قم ـ 

ؾم ،ُمٞم٦م قم غم أرض اًمقاىم ع، ومتً ٚمؽ اًمٓمري ؼ ديٜمٝم٤م، وقمجزه٤م قم ـ حت٘مٞم ؼ هقيتٝم ٤م اإل

إؾمٝمؾ وإهع اًمذي يِمٌع طم٤مضمتٝم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م إمم اًمِمٕمقر سم٤مهلقي٦م وآٟمتامء سم٤مًمؽميمٞمز قمغم 

بآؾمؿ( سمدًٓ ُمـ اًمٓمريؼ إصٕم٥م وإـمقل وهق اًمؽميمٞمز قمغم حت٘مٞمؼ باعمًُ ّٛمك( واىمٕم ٤ًم 

ه، أرأي٧م إمم اًمرضمؾ قمغم إرض يتجغم سم٤مًمتزام أومراد اعمجتٛمع سم٠مظم،ق اإلؾم،م وُم٘م٤مصد

اعمتح٘مؼ سمّمٗم٤مت اًمرضمقًم٦م، هؾ مت٤مج أن ي٘مقل ًممظمريـ دائاًم بأٟم ٤م رضم ؾ(! إن اعمجتٛم ع 

اعمًٚمؿ هق اًمذي يٜمت٩م دوًمتف وًمٞمس اًمٕمٙمس، وقمٜمدُم٤م ٟمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مء هذا اعمجتٛم ع اًم ذي 

يتخٚمؼ أومراده سم٠مظم،ق اإلؾم،م ويٕمٛمٚمقن قمغم حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده ٓ يٕمقد ُمٝماًم اؾم ؿ اًمدوًم ٦م 

دير ؿم١مون هذا اعمجتٛمع- ًم٘مد اًمتّم٘م٧م قمٌ ٤مرة باًمدوًم ٦م اإلؾم ،ُمٞم٦م( سم ٤مًمٙمثػم ُم ـ اًمتل شم

اًمّمقر واعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م، إُم٤م ٟمتٞمج٦م جلٝمؾ اًم ٌٕمض سمح٘مٞم٘م ٦م اإلؾم ،م، أو ٟمتٞمج ٦م خلٌث ف 

وشمٕمٛمده شمِمقيف هذه احل٘مٞم٘م٦م! قمٜمدُم٤م شم٘مقل بدوًم٦م إؾم،ُمٞم٦م( ؾمػمشمًؿ ذم أذه ٤من اًمٙمث ػميـ 

ّق وأؿمخ٤مص٤ًم ُيرمجقن وفمٝمقرًا دُمٚمد وأي ٍد شُم٘مٓم ع!! ذم داظمؾ ؾمقري٦م وظم٤مرضمٝم٤م أقمٜم٤مىم٤ًم شُمد

وؾمٞمٌٜمقن ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمدوًم٦م سمٜم٤مء قمغم هذا اًمتّمقر، ُمع أن آي٤مت احل دود شمٕم د قم غم 

أص٤مسمع اًمٞمد ُمـ سملم ُمئ٤مت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن اًم٘مقيؿ واعمجتٛم ع 

 اعمجتٛمع يمؾ ُم ٤م مّم ٜمف ُم ـ اًمٜم٤مهض، ووومؼ ُمٜمٝم٩م ٓ يٓمٌؼ احلدود إٓ سمٕمد أن م٘مؼ ذم

ادرؤوا احل دود »دواقمل اجلريٛم٦م وآٟم   حراف ووٛمـ ذوط هم٤مي٦م ذم اًمدىم٦م واحل ذر 

، ومٝمؾ ُمـ ُمّمٚمحتٜم٤م وُمّمٚمح٦م ديٜمٜم٤م أن ٟمرومع ؿمٕم٤مرًا ي٘م دح ذم أذه ٤من اًمٜم ٤مس شسم٤مًمِمٌٝم٤مت

صقرة ظم٤مـمئ٦م قمـ اًمديـ ىمٌؾ أن ٟمًٌط ُم٤ٌمدئ هذا اًمديـ وطم٘م٤مئ٘مف ذم اعمجتٛمع وٟمزيؾ ُم ٤م 

ؾم ،م ُم ـ ص قر ٟمٛمٓمٞم ٦م ظم٤مـمئ ٦م؟! وه ؾ ُم ـ اعمّم ٚمح٦م أن ٟمٜم ٤مدي سم٤مًمدوًم ٦م قمٚمؼ سم٤مإل
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اإلؾم،ُمٞم٦م وٟمحـ و ٟمٌـ دوًمتٜم٤م سمٕمد، وو ٟمتٗمؼ قمغم ُم٤م شمٕمٜمٞمف باًمدوًم٦م اإلؾم،ُمٞم٦م( طمتك سم لم 

اًمداقملم إمم هذه اًمدوًم ٦م أٟمٗمً ٝمؿ؟ إن آٟمتّم ٤مرات اًمت ل م٘م٘مٝم ٤م صمقارٟم ٤م قم غم إرض 

اقم٤مت ُمٌٙم رة طم قل ـمٌٞمٕم ٦م اًمدوًم ٦م سمٌٓمقٓت شمِمٌف إؾم٤مـمػم جي٥م قمدم شمْمٞمٞمٕمٝم٤م سمٍم 

وشمًٛمٞمتٝم٤م، جي٥م أن ٟمؽمك حتديد ذًمؽ إمم ُم ٤م سمٕم د اًم تخٚمص ُم ـ ه ذا اًمٜمٔم ٤مم اًمٖم٤مؿم ؿ، 

 وقمٜمده٤م أُم٤مُمٜم٤م ظمٞم٤مران ٓ صم٤مًم٨م هلام: إُم٤م آطمتٙم٤مم إمم اًمً،ح أو إمم صٜم٤مديؼ آىمؽماع--

ؽ ومٞمام أو يٜمتٍم اعمج٤مهدون إومٖم٤من قمغم أقمٔمؿ ضمٞمش سمري ذم اًمٕم٤مو صمؿ شم٘م٤مشمٚمقا سمٕمد ذًم

سمٞمٜمٝمؿ ٕهنؿ جل٠موا إمم اخلٞم ٤مر إول وم ، دوًم ٦ًم أىم ٤مُمقا وٓ إؾم ،ُم٤ًم ٟمٍم وا؟! جي ٥م أن 

ٟمحرص سمٕمد إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم قمغم وطمدة ؾم قري٦م وؾم ،ُم٦م أراو ٞمٝم٤م وقم دم طم دوث أي 

اىمتت٤مل داظمكم سملم أسمٜم٤مء اًمقـمـ اًمقاطمد وإقم ٤مدة اًمً ،م وإُم ـ إمم جمتٛمٕمٜم ٤م، أُم ٤م اؾم ؿ 

ؽمك ًمّمٜم٤مديؼ آىمؽماع، وقمجٌ ل ُم ـ اًم ذيـ ي٘مقًم قن ٓ اًمدوًم٦م وُمرضمٕمٞمتٝم٤م ومٞمج٥م أن يُ 

جيقز آؾمتٗمت٤مء قمغم ذع اهلل، وم٤مٓؾمتٗمت٤مء هٜم٤م ًمٞمس قمغم اًمنمع وإٟمام قمغم يمٞمٗمٞم ٦م وشمقىمٞم ٧م 

اًمتٓمٌٞمؼ، وؾمٞمٙمقن ذًمؽ قمغم ؿمٙمؾ ُمقاد ذم اًمدؾمتقر اًم٘م٤مدم شمْمٕمف هٞمئ٦م شم٠مؾمٞمًٞم٦م ُمٜمتَخ٦ٌم 

قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ورضم٤مل ىم ٤مٟمقن ٓ وُيٕمرض قمغم آؾمتٗمت٤مء اًمِمٕمٌل، هذه اهلٞمئ٦م ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م 

 ي٘مٚمقن طمرص٤ًم قمغم شمٓمٌٞمؼ اإلؾم،م وحت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده قمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس-

ىمقًمقا زم سمرسمٙمؿ، إذا و ُيٗمًح اعمج٤مل ًمألُم٦م يمل شمٕمؼم قمـ رأهي٤م ذم هذا اعمقوقع إه ؿ 

وقم ؼم ص ٜم٤مديؼ آىم ؽماع، ومٙمٞم ػ ٟم٘م قل إن صمقرشمٜم ٤م ىم٤مُم ٧م  ,وُمرضمٕمٞمتٝم٤م اؾمؿ اًمدوًم٦م,

 ٕمؼم قمـ إرادهت٤م سمحري٦م؟!!٤ًمح اعمج٤مل هل٤م ًمتص٤مي٦م قمٚمٞمٝم٤م وإومحرير إُم٦م ُمـ اًمقًمت
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ُمـ ؾمٜمـ اهلل ذم احلٞم٤مة أن اعم٤مء اًمٕمذب اًمٜم٘مل إذا ؾمٙمـ حتقل إمم ُمًتٜم٘مع آؾم ـ شمتٙم ٤مصمر 

٨ٌَم ُمـ إومراد واعمجتٛمٕم٤مت وجي دده٤م ويرشم٘مل ومٞمف اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت اًمْم٤مرة، وم، رء يٓمرد اخلَ

هب٤م أيمثر ُمـ احلريم٦م اًمدائ٦ٌم ذم ؾمٌٞمؾ هدف قمٔمٞمؿ وهم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م- قمٚم ؿ اًمٓمٖم ٤مة هب ذه اًمً ٜم٦م 

اإلهلٞم٦م، وسم٠من شمٓمٗمٚمٝمؿ قمغم اعمجتٛمٕم٤مت وهىم٦م ظمػماهت٤م ٓ يٛمٙم ـ أن ي تؿ إٓ إذا ؾم ٙمٜم٧م 

وريمٜم٧م إمم اهلقان واٟمٕمدُم٧م ومٞمٝم٤م أؾم٤ٌمب احلريم٦م واحلٞم٤مة ومٗمروقا قمٚمٞمٝم٤م ىمٞم قدًا نٜم ع أي 

٘مٞم٦م طمتك ذم قم٤مو اًمٗمٙمر واًم٘مقل ومٙم٤مٟم٧م ىمّم٤مئد ـمؾ اعمٚم قطمل ؾم ٤ًٌٌم ًمرُمٞمٝم ٤م ذم طمريم٦م طم٘مٞم

ـّ قمغم جمتٛمٕم٤مشمٜم ٤م سمرسمٞم ع قم ريب زاه ر، وم٤مضم٠مٟم ٤م ىمٌ ؾ أن  اًمًجـ ؾمٜملم قمديدة! ًمٙمـ اهلل ُم

يٗم٤مضمط أقمداءٟم٤م، وهٙمذا اؿمتٕمؾ رسمٞم ع احلري ٦م ذم شم قٟمس ٟم ٤مصمرًا أزاه ػمه ذم ـم قل اًم ٌ،د 

 سم،د اًمِم٤مم ومٙم٤مٟم٧م قم غم ُمققم د ُم ع ؿم ٤ٌمب اًمٕمرسمٞم٦م وقمروٝم٤م ووصٚم٧م ري٤مح اًمتٖمٞمػم إمم

ؾمقري٦م اعمٕمروف سمذيم٤مئ ف وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشم ف وشمقىم ده وقمٜمٗمقاٟم ف، وشم٠مضمج ٧م صم قرة اًمٙمراُم ٦م ذم 

ؾمقري٦م، وايمتِمػ اًمِم٤ٌمب اًمًقري ُم٤م أودع اهلل ومٞمف ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م، وحتقل ؿم ٤ٌمب 

 يـ-وؿم٤مسم٤مت يم٤من يٌدون ىمٌؾ اًمثقرة أؿمخ٤مص٤ًم قم٤مديلم إمم أسمٓم٤مل وُمٌدقملم ذم يمؾ اعمٞم٤مد

ُم٤م يم٤من هلذه اًمثقرة، أن شمٌدأ وشمًتٛمر يمؾ هذه اًمِمٝمقر، وأن شمٜمتٍم قمغم أقمتك إٟمٔمٛم٦م 

ذم اًمت٤مريخ، ًمقٓ ؿم٤ٌمب وؿم٤مسم٤مت اشمّمٗمقا سمروح اعم٤ٌمدرة وحتٛمؾ اعمً ١موًمٞم٦م، ٟمٗمْم قا قم ـ 

يم٤مهٚمٝمؿ هم٤ٌمر اًمًٚمٌٞم٦م واٟمتٔم٤مر ص،ح اًمديـ، وىمرر يم ؾ واطم د ُم ٜمٝمؿ أن يٙم قن ص ،ح 

ٞمجد إظمقة ُمثٚمف يِم٤مريمقٟمف اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واهلدف اًمٜمٌٞم ؾ، اًمديـ اعمٜمتٔمر، وشمٚمّٗم٧م طمقًمف ًم

واًمث٘م٦م سم٤مهلل وسم٤مًمٜمٗمس، وسم٠من اعمًت٘مٌؾ يٗم تح أسمقاسم ف ًمٚم٘مٚم قب احل ٤مرة واًمٕم٘م قل اجلريئ ٦م، 

ومتِمٙمٚم٧م قمغم اُمتداد ؾمقري٦م وظم٤مرضمٝم٤م ُمئ٤مت اعم٤ٌمدرات اجلامقمٞم٦م، اًمت ل شمٕمٛم ؾ ذم ؿم تك 
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 اًمٕمٛم ؾ اإلقم،ُم ل واًمٗمٜم ل اعمج٤مٓت سمدءًا ُمـ شمٜمٔم ٞمؿ اًمتٔم ٤مهر واحل راك اًمً ٚمٛمل، إمم

 واإلهم٤مصمل واًمٓمٌل-

ًم٘مد طمٗمرت قم٘مقد آؾمتٌداد وشم٘مٞمٞمد احلري٤مت ويمؿ إومقاه واًم٘مٝمر اًمِم ديد، أظم٤مدي د 

قمٛمٞم٘م٦م ُمـ اًمًٚمٌٞم٦م واًمٞم٠مس ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس، ومٕمٜمدُم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م اًمثقرة فمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

٦م واحلٞم ٤مة، يٗمريمقن قمٞمقهنؿ همػم ُمّمدىملم أن هذا اًمِمٕم٥م يٛمٙمـ أن يِمؼ ـمري٘مف إمم احلري

وسم٥ًٌم اخلقف ُمـ سمٓمش ٓ يرطمؿ قمٜمد اًمٌٕمض، وسم٥ًٌم قم٘مٚمٞم٦م اعم١ماُمرة اًمتل شمرى أن ٓ 

رء يتحرك ذم هذا اًمٙم قن إٓ سم ٢مُمرة اًمٞمٝم قد واعم٤مؾم قٟمٞم٦م وذم ؾم ٌٞمؾ ُمّم ٤مًمح اًمٖم رب 

واًمّمٝم٤ميٜم٦م قمٜمد اًمٌٕمض أظمر، شمردد ه١مٓء ذم دقمؿ اًمث قرة قمٜم د سم دء اٟمٓم،ىمتٝم ٤م، ًمٙم ـ 

ٓمقري، ووطمِمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمٛمٕمٝم٤م، وهترسمف اعمً تٛمر ُم ـ شم٘مدم اًمثقرة وصم٤ٌمهت٤م إؾم

احلٚمقل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واقمتامده احلؾ إُمٜمل، واخلٓم٤مب اإلقم،ُمل اعمتدِن اًمذي اٟمتٝمجف اًمٜمٔم٤مم 

ُمٕمتٛمدًا اًمٙمذب واًمتزوير واًمتحريض واهلزء سمٕم٘مقل اًمًقريلم، واًمتآُمر اجلكّم قم غم ه ذه 

ًم ٦م آؾم تثٜم٤مئٞم٦م اًمت ل أسم داه٤م اًمث قار ذم وضم ف اًمثقرة ُمـ اًمٕم٤مو يمٚمف سمنمىمف وهمرسمف، واًمٌٓمق

حم٤موٓت إمخ٤مد اًمثقرة واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، يمؾ هذه اًمٕمقاُم ؾ ضمٕمٚم ٧م ُمزي دًا ُم ـ اًمِم ٤ٌمب 

ي٘متٜمٕمقن سمٛمّمداىمٞم٦م هذه اًمثقرة، ويتِمجٕمقن قمغم آٟمخراط ذم صٗمقومٝم٤م، وُمع ذًم ؽ ُم ٤م 

قم٘م قد شمزال هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت اعمٕمٓمٚم٦م واًمِم٤ٌمب اعمٝمّٛمش سم٥ًٌم ُم ٤م ورصم قه قم ـ 

آؾمتٌداد ُمـ ظمقف وشمردد، وإيث٤مر ًمٚمراطم٦م واًمً،ُم٦م، وظمقف ُم ـ اعمٌ ٤مدرة واعمٖم ٤مُمرة، 

ووٕمػ صم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس وسم٤مًم٘مدرة قمغم صٜم٤مقم٦م اعمًت٘مٌؾ وحتديد اعمّمػم، إن ُم ٤م ي ذي٥م ه ذه 

إؾم٤ٌمب أيمثر ُمـ اًمتٜمٔمػم هق أن جيد اًمِم٤مب ٟمٗمًف أُم٤مم هم٤مي ٦م واو ح٦م ودمرسم ٦م ٟم٤مضمح ٦م 

 ب ُمثٚمف دم٤موزوا ُم٤م أًمٗمف ُمـ مخقل وريمقن-ذات ٟمت٤مئ٩م ُمٚمٛمقؾم٦م  قوٝم٤م ؿم٤ٌم
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وٕن اًمثقرة طمريم٦م وطمٞم٤مة ودمدد، وم٘مد يم٤من ـمٌٞمٕمٞم٤ًم أن نر هذه اًمثقرة سم٠مـمقار خمتٚمٗم ٦م، 

وأن شمقاضمف ذم يمؾ ـم قر حت دي٤مت خمتٚمٗم ٦م، وًم ئـ اؿم تدت احل٤مضم ٦م ذم سمداي ٦م اًمث قرة إمم 

ًم٘م درة قم غم اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام وروح اًمٌٓمقًم٦م واًمتْمحٞم٦م، وم٢من احل٤مضم٦م اًمٞم قم أؿم د إمم ا

اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٔمٞمؿ واإلدارة واؾمتٖم،ل اًمٓم٤مىم٤مت واًمٕمٛم ؾ سم روح اًمٗمري ؼ، وم٘م د أص ٌح 

واوح٤ًم ًمٚمجٛمٞمع أن هذه اًمثقرة ًمـ حت٘مؼ يمؾ أهداومٝم٤م سم٢مؾم٘م٤مط اًمٜمٔم ٤مم، وأن أُم ٤مم اًمث قار 

حتدي٤مت قمٔمٞمٛم٦م سمٕمد اًمً٘مقط، شمٌدأ سم٢مقمامر اًمٌ،د واًمٜمٗمقس، ومح٤مي٦م اًمثقرة ممـ ؾم ٞمح٤مول 

٤م قمـ أهداومٝم٤م، وصقًٓ إمم سمٜم٤مء دوًم٦م اًمٕمدل واًم٘م٤مٟمقن، اًمت ل سم ذل هىمتٝم٤م وآٟمحراف هب

 اًمِمٕم٥م اًمتْمحٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ أضمٚمٝم٤م-

ًم٘م  د أص  ٌح٧م اًمً  ٤مطم٦م اًمٞم  قم ُمٗمتقطم  ٦م ًمٚمجٛمٞم  ع، ًمٚمّم  ٤مًمح واًمٓم  ٤مًمح، ًمٚمٛمخٚم  ص 

واًمقص  قزم، ًمألظمٞم  ٤مر وإذار، واحلٞم  ٤مة ٓ حتتٛم  ؾ اًمٗم  راغ، وم٤معمٙم  ٤من اًم  ذي ٓ يٛمٚم  ١مه 

دون، وم٢ممم اًمٕمٛمؾ واحلِمد  واًمتٜمٔمٞمؿ أهي٤م اًمِم٤ٌمب إطمرار، اعمّمٚمحقن ؾمٞمتًٚمؾ إًمٞمف اعمٗمً

إمم دمٛمٞمع اًمٓم٤مىم٤مت، وإـم،ق اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت، وُمـ أؾم٘مط ٟمٔم٤مُم٤ًم هبذا اجلؼموت ًم ـ يٕمج زه 

 رء سم٢مذن اهلل، واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن-
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ُمع إـم،ًم٦م اًمرسمٞم ع اجلدي د، شمٓم ؾ اًمث قرة اًمً قري٦م قم غم قم٤مُمٝم ٤م اًمث٤مًم ٨م، واًمِم ٕم٥م 

اًمًقري ي٘مؽمب أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣م ُمـ طمريتف اعمٜمِمقدة اًمتل ؾم ٙم٥م أهن ٤مر اًم دُم٤مء 

ًمٜمٞمٚمٝم٤م- وُمع اظميار ؾمٝمقل طمقران وضم٤ٌمل إدًم٥م، وشمٗمتح أزه٤مر اًمٖمقـم٦م خت تٚمط دُم قع 

قف وأودع ُم ثٚمٝمؿ ذم اًمً جقن وذد نمات إًم احلزن سمدُمقع اًمٗمرح وم٤مًمٓم٤مهمٞم٦م ىمتؾ قم

اعم،يلم وشمرك ُمـ اًمدُم٤مر واجلراطم٤مت وأٓم ُم٤مو شمِمٝمد ؾمقري٦م ُمثٚمف ذم شم٤مر ٝم ٤م،  ًمٙم ـ 

اًمٓم٤مهمٞم٦م اجل٤ٌمن أصٌح حم٤مسًا ذم اًمٕم٤مصٛم٦م يٜمتٔمر هن٤ميتف اعمِم١موُم٦م سمٕم د أن ؾم ٞمٓمر اًمث قار 

سمٓم ؾ واقم ؽمف  قمغم صم،صم٦م أرسم٤مع اًمٌ،د، واًمٕم٤مو ٟمٗمض يده ُمـ اًمٜمٔم ٤مم اًم٘م٤مشم ؾ ُمٙمره ٤ًم ٓ

سم٤معمٕم٤مرو٦م ممثٚم٦م سم٤مٓئت،ف اًمقـمٜمل ممثً، ذقمٞم٤ًم وطمٞمدًا ًمٚمِمٕم٥م اًمً قري، واًمث قار قم غم 

 إرض م٘م٘مقن آٟمتّم٤مرات واطمدًا شمٚمق أظمر، وُمٕمٜمقي٤مهتؿ ذم ارشمٗم٤مع ُمًتٛمر- 

وٟمحـ ذم اًمذيمرى اًمث٤مًمث٦م ٟٓمٓم،ق هذه اًمثقرة اعم٤ٌمريم٦م ٓ سمد ًمٜم٤م ُم ـ ٟمٔم رة سم٤مٟمقراُمٞم ٦م 

ة، ٟمًتٕمرض ومٞمٝم٤م أيـ وصٚمٜم٤م، وإمم أيـ جي٥م أن ٟمتج ف، وُم ٤م اًمتح دي٤مت قمغم ُم٤ًمر اًمثقر

اًمتل شمقاضمٝمٜم٤م، ًمٙمل ٓ شمْمٞمع اًمٌقصٚم٦م ويٜمح رف اعمً ٤مر- يمٚمٜم ٤م يٕمٚم ؿ أن اًمث قرة سم دأت 

ؾمٚمٛمٞم٦م ُمٜم٤مدي٦م سم٤محلري٦م واًمٙمراُم٦م وأن اًمِم ٕم٥م أراده ٤م أن شمً تٛمر ؾم ٚمٛمٞم٦م ًم ذًمؽ ص ٛمد 

ُمٔم ٤مهراهتؿ اًمً ٚمٛمٞم٦م  اًمِم٤ٌمب سمّمدورهؿ اًمٕم٤مري٦م ذم وضمف اًمرص٤مص اًم ذي يم ٤من يٗم رق

ؿمٝمقرًا ـمقيٚم٦م، ًمٙمـ إيٖم٤مل اًمٜمٔم٤مم ذم اًم٘متؾ واًمتقطمش، ويمثرة آٟمِم ٘م٤مىم٤مت ُم ـ ضمٜمقدٟم ٤م 

إسمٓم٤مل اًمذيـ رومْمقا أواُمر اًمٜمٔم٤مم سم٘متؾ إظمقاهنؿ، صٜمع ُم٘م٤موُم٦م ُمً ٚمح٦م قم غم إرض 

سمدأت سمحامي٦م اعمٔم٤مهرات صمؿ حتقًم٧م إمم مح٤مي٦م اًم٘م رى وإطمٞم ٤مء ُم ـ هج امت اًمِم ٌٞمح٦م 
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نمت ذم ـم قل اًم ٌ،د  ًٕم٧م ًمتتحقل إمم ُم٘م٤موُم ٦م ؿم ٕمٌٞم٦م ُمً ٚمح٦م اٟمت وجم٤مزرهؿ صمؿ اشم

وقمروٝم٤م وآًم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م أن شمْمع طمدًا إلضمرام هذا اًمٜمٔم٤مم سم٘مقة اًمً،ح إمم ضم٤مٟم٥م ىمقة 

اًمِمٕم٥م اًمذي اطمتْمـ اعم٘م٤موُم٦م ومٕم٤مىمٌف اًمٜمٔم٤مم سمتدُمػم اًم٘مرى واعمدن سمٙمؾ أٟمقاع إؾم ٚمح٦م 

 ٖم٤مة اًمذيـ ىمٛمٕمقا صمقرات ؿمٕمقهبؿ- اًمٗمت٤ميم٦م قمغم وضمف و ٟمجد ًمف ُمثٞمً، ذم شم٤مريخ اًمٓم

ًم٘مد أراد اًمٜمٔم٤مم ُمٜم ذ سمداي ٦م اًمث قرة أن يً ٛمٝم٤م سم ٤مًمٕمٜمػ واإلره ٤مب ًمٞمخ قف اًمٕم ٤مو 

واًمًقريلم ُمٜمٝم ٤م، وأومٚم ٧م ؿم ٌٞمحتف ًمػمشمٙمٌ قا اعمج ٤مزر وظمّمقص ٤ًم ذم ُمٜم ٤مـمؼ اًم تامس 

اًمٓم٤مئٗمل ًمٞمجر اًمِم ٕم٥م إمم طم رب ـم٤مئٗمٞم ٦م شمْم ٞمع ذم أشمقهن ٤م ُمٓم٤مًم ٥م اًمِم ٕم٥م سم٤محلري ٦م 

اًمٕم٤مو أن هٜم٤مك صمقرة ذم ؾمقري٦م ىم٤مُم٧م ود اًمٔمٚمؿ وآؾم تٌداد ويتٕم٤مُم ؾ واًمٙمراُم٦م ومٞمٜمًك 

 ُمٕمٝم٤م قمغم أهن٤م طمرب سملم ـمروملم- 

و يٜمجح اًمٜمٔم٤مم ذم ضمر اًمٌ،د إمم ساع ـم٤مئٗمل، ًمٙمٜم ف ٟمج ح ٟمً ٌٞم٤ًم ذم حت٘مٞم ؼ اهل دف 

إول وهق إظم٤موم٦م اًمٕم٤مو وسمٕمض اًمًقريلم ُمـ اٟمتّم٤مر اًمثقرة ٕهن٤م حتٛمؾ ـم٤مسمٕم ٤ًم إؾم ،ُمٞم٤ًم 

وُمـ هٜم٤م يم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم اًمثقرة أن شُمٗمٝمؿ أظم ريـ سمً ٚمقك اًمث قار قم غم إرض  ضمٝم٤مدي٤ًم،

وسمخٓم٤مهب٤م اإلقم،ُمل أن اًمثقار قمٜمدُم٤م يرومٕمقن اًمِمٕم٤مرات اإلؾم،ُمٞم٦م ومألٟمٜم٤م ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ، 

وُم٤م يمؾ ُمـ ـم٤مًم٧م حلٞمتف ص٤مر إره٤مسمٞم٤ًم هيدد أُمـ اًمٕم ٤مو، سم ؾ إن اإلؾم ،م يْم ٌط ؾم ٚمقك 

وإقمراض وإُمقال أيمثر ُمـ أي ُمرضمٕمٞم ٦م أظم رى، اعم٘م٤مشمٚملم ذم احلروب ومرم اًمدُم٤مء 

قمغم اًمثقرة أن شمؼمز ًمٚمٕم٤مو وًمٌٕمض اًمًقريلم اخل٤مئٗملم أن احل قادث اًمت ل م ٤مول اًمٜمٔم ٤مم 

وإقم،م اًمٖمرب اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م حتدث ذم ؾمٞم٤مق صمقرات ُمـ هذا اًمٜمقع ًمٙمٜمٝم ٤م ًمٞمً ٧م ُم ـ 

قمت داء قم غم آٟمتِم٤مر سمحٞم٨م أهن٤م فم٤مهرة قم٤مُم٦م، إن أيمث ر طم قادث اًم٘مت ؾ واخلٓم ػ وآ

إُم،ك حتدث ُمـ ىمٌؾ اًمِمٌٞمح٦م ورضم٤مل اًمٜمٔم ٤مم وًمٙم ـ جي ٥م أٓ ٟمٜمٙم ر أن سمٕمْم ٤ًم مم ـ 
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يٜمتٛمقن إمم اجلٞمش احلر ي٘مقُمقن هبذه إُمقر حت٧م ذرائع ؿم تك، وه ق ُم ٤م جي ٥م أن ي تؿ 

اًمتّمدي ًمف سمٙمؾ طمزم ُمـ ىمٌؾ ىمٞم٤مدات اجلٞمش احلر واهلٞمئ٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحررة 

ًمٕمٚمامء أن يٚمٕمٌقا دورًا ري٤مدي٤ًم ذم هذا إُمر، وأٓ يٙمتٗمقا سم٢مـم،ٓت ًمٙمل ٓ يتقؾمع، وقمغم ا

ظمجقًم٦م ذم وؾم٤مئؾ اإلقم،م أو سمٞم٤مٟم٤مت ُمتٗمرىم٦م، وأٓ ي٘مٗمقا ُمقىمٗم٤ًم دوم٤مقمٞم٤ًم يدومٕمقن ومٞمف هتٛم ٦م 

اإلره٤مب قمـ اإلؾم،م، سمؾ جي٥م أن يؼمزوا ًمٚمٕم٤مو طم٘مٞم٘م٦م ديٜمٜم ٤م احلٜمٞم ػ وطمرُم ٦م اًم دُم٤مء 

اًمتل شمِمٙمٚم٧م سمٕمد    ١منر ضم٤مُمع ًمٙمؾ دمٛمٕم٤مت اًمٕمٚمامء وإُمقال ومٞمف، وأن يٙمقن ذًمؽ ذم ُم

اًمثقرة يمٝمٞمئ٦م قمٚمامء اعمًٚمٛملم وراسمٓم٦م قمٚمامء اًمِم٤مم واًمتجٛمع اإلؾم،ُمل ُم ـ أضم ؾ ؾم قري٦م 

وهمػمه٤م، ًمٞمٕمٚمٜمقا قمغم اًمٕم٤مو ذم ُم١منر ضم٤مُمع ُيدقمك إًمٞمف ىم٤مدة اًمٙمت٤مئ٥م اإلؾم،ُمٞم٦م واجل ٞمش 

ؾم،م وىمٞمٛمف، ويّمٌح يم ؾ ظم ٤مرج احلر،  ُمٞمث٤مق ذف ًمٚمٛم٘م٤مشمٚملم يٚمتزُمقن ومٞمف سمتٕم٤مًمٞمؿ اإل

 قمغم هذا اعمٞمث٤مق خم٤مًمػ ًمٚمنمع يًتقضم٥م اًمردع واًمٕم٘مقسم٦م- 

أُم٤م اًمتحدي أظمر اًمذي يقاضمف اجلٞمش احلر واًمٙمت٤مئ٥م اعمً ٚمح٦م اًمٞم قم ومٝم ق دمٛمٞم ع 

اًمّمٗمقف واٟمْم امم اعمجٛمققم ٤مت اعم٘م٤مشمٚم ٦م إمم سمٕمْم ٝم٤م اًم ٌٕمض شمقطمٞم دًا ًمٚم٘م قى ودمٜمٌ ٤ًم 

 ُمًتقى يمؾ حم٤مومٔم٦م وقمغم ُمًتقى ؾم قري٦م ًمٚمٗمقى وهق أُمر مدث سمِمٙمؾ شمدرجيل قمغم

 يمٙمؾ-

ُمـ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف اًمثقرة ذم قم٤مُمٝم٤م اًمث٤مًم٨م، ىمدرة اعمقاـمٜملم قمغم إدارة اعمٜم ٤مـمؼ 

اعمحررة، وىمد سمدأت اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مم هبذه اعمٝمٛم٦م حم٘م٘م٦م ٟمج٤مطم٤ًم واو ح٤ًم يتٗم ٤موت 

ظمتٞم٤مر أقمْم٤مء هذه اعمج ٤مًمس ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى، وهٜم٤م ٓ سمد ُمـ اقمتامد آٟمتخ٤مسم٤مت ذم ا

إذا يم٤مٟم٧م اًمٔمروف إُمٜمٞم٦م شمًٛمح سم٢مضمرائٝم٤م وجي٥م رومده٤م سم٠مصح٤مب اًمٙمٗم٤مءات وشمزويده٤م 

 سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ شمدري٥م ووؾم٤مئؾ ًمت٘مقم سمٛمٝمٛمتٝم٤م قمغم أطمًـ وضمف- 
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قمغم اًمثقرة أن شمًت٘مٌؾ قم٤مُمٝم٤م اًمث٤مًم٨م سمزظمؿ ضمديد، ومٜمحـ اًمٞمقم أيمثر شمّم ٛمٞماًم ُم ـ أي 

نمات  ٣م ذم ؾم ٌٞمؾ صمقرشمٜم ٤م قم  اًمثقرة، يمٞمػ ٓ، وىمد ىم وىم٧م ُم٣م قمغم حت٘مٞمؼ أهداف

د اعم،يلم --- إن دُم ٤مء اًمِم ٝمداء  إًمقف ُمـ اًمِمٝمداء، وقُمذب ُمثٚمٝمؿ ُمـ اعمٕمت٘مٚملم، وُذّ

ودُمقع اعمٕمذسملم أُم٤مٟم٦م ذم أقمٜم٤مىمٜم٤م، ؾمٜمح٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلٗم٤مظ قمغم اهل دف اًم ذي صم ٤مروا ُم ـ 

 سمٞمٜمٝمؿ- أضمٚمف: سمٜم٤مء وـمـ مؽمم يمراُم٦م ُمقاـمٜمٞمف وم٘مؼ اًمٕمداًم٦م 
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شمِمٙمٚم٧م اعمج٤مًمس اًمثقري٦م ذم اعمدن واعمٜم٤مـمؼ اًمًقري٦م  ُمـ اضمتامع شمٜمًٞم٘مٞم٤مت وهٞمئ ٤مت 

اًمثقرة ذم ُمديٜم٦م أو ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م حت٧م ُمٔمٚم ٦م واطم دة، شمٗم٤موشم ٧م ه ذه اعمج ٤مًمس ذم ُم دى 

، يمام شمٗم٤موشم٧م ذم ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م وـمٌٞمٕم ٦م ٟمِم ٤مـم٤مهت٤م نثٞمٚمٝم٤م ًمٚمحراك اًمثقري ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى

قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اًمًٚمٛمٞم٦م ُمٔمٝمر اًمثقرة إسمرز ىمٌ ؾ حتقهل ٤م إمم  –ُمـ شمٜمٔمٞمؿ ًمٚمحراك اًمًٚمٛمل 

إمم اإلهم٤مصم٦م إمم اإلقم،م إمم اإلطمّم٤مء واًمتقصمٞمؼ إمم اًمدوم٤مع اعمدِن  –ُم٘م٤موُم٦م ؿمٕمٌٞم٦م ُمًٚمح٦م 

ُمًٚمح٦م اٟمْمؿ يمث ػم ُم ـ  إمم همػم ذًمؽ ُمـ ٟمِم٤مـم٤مت، وقمٜمدُم٤م شمٓمقرت اًمثقرة إمم ُم٘م٤موُم٦م

اًمٜم٤مؿمٓملم ذم اعمج٤مًمس اًمثقري٦م إمم اًمٙمت٤مئ٥م اعم٘م٤مشمٚم ٦م، ذم طم لم اٟمْم ؿ آظم رون ذم اعمٜم ٤مـمؼ 

اعمحررة إمم اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م اًمتل شمِم ٙمٚم٧م ذم شمٚم ؽ اعمٜم ٤مـمؼ، وهٙم ذا أص ٌح٧م ُمٝمٛم ٦م 

اعمج٤مًمس اًمثقري٦م ُمٚمت٦ًٌم، وم٤مًم٥ًٌم اًمذي أٟمِمئ٧م ُمـ أضمٚمف وهق شمٜمٔم ٞمؿ احل راك اًمً ٚمٛمل 

ًٞم٤مد قمٜمف و يٕمد هق ُمٝمٛمتٝم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م، مم٤م اؾمتدقمك أن شم٘مقم ه ذه اعمج ٤مًمس واًمتٕمٌػم اًم

سمٛمراضمٕم٦م ًمدوره٤م ُمـ أضمؾ حتديد ُمٝمٛمتٝم٤م ذم اًمقاىمع اجلدي د اًم ذي ظمٚم٘مت ف اًمث قرة وه ق 

 واىمع ُمتٖمػم وُمتجدد سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل-

ًمٙمل ٟمحدد ُمٝمٛم٦م اعمج٤مًمس اًمثقري٦م ٓ سمد ُمـ اًمٕمقدة إمم ؾم ٥ٌم ىمٞم ٤مم اًمث قرة اًمً قري٦م 

سم٠مهداومٝم٤م-  قمٜمدُم٤م يؽمايمؿ اًمْمٖمط اًمًٞم٤مد وآضمتامقم ل ذم جمتٛم ع ُم ٤م سمً ٥ٌم  واًمتذيمػم

آؾمتٌداد وشمٕمٓمٞمؾ احلري٤مت وشمٜمٕمدم يمؾ ـمرق اًمتٕمٌػم واًمتٖمٞمػم اًمتل ُم ـ ؿم ٠مهن٤م ختٗمٞم ػ 

هذا اًمْمٖمط مدث آٟمٗمج٤مر قمغم ؿم ٙمؾ صم قرة ؿم ٕمٌٞم٦م قم٤مرُم ٦م، طم دث ه ذا ذم شم ٤مريخ 

ء- إذن هدف اًمثقرة هق سمٜم٤مء جمتٛمع اًمٌنمي٦م ُمرات وُمرات واًمثقرة اًمًقري٦م ًمٞم٧ًم اؾمتثٜم٤م

طمّر شمًقده اًمٕمداًم٦م وحُتؽمم ومٞمف يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن، وُم٤م إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم إٓ اخلٓمقة إومم ٟمحق 
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حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م- إن هدف اًمثقرة هق إطمداث اًمتٖمٞمػم اًمث٘م ٤مذم واًمً ٞم٤مد وآضمتامقم ل 

قائ ؼ اًمت ل شم٘م ػ ذم اًمذي ي١مدي إمم سمٜم٤مء جمتٛمع احلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمٙمراُم٦م وإزاًم٦م يمؾ اًمٕم

وضمف هذا اًمتٖمٞمػم، وُمـ هٜم٤م حتت٤مج اًمثقرة ًمٙمل شمًتٛمر طمت ك حت٘مٞم ؼ أه داومٝم٤م إمم هٞمئ ٤مت 

صمقري٦م شمٌٚمقر هذا اهلدف قمغم ؿمٙمؾ ظمٓم٤مب ومٙمري وؾمٞم٤مد واوح، وشمٜمقر اًم رأي اًمٕم ٤مم 

سم٤مؾمتٛمرار سمحٞم٨م ٓ شمتحٙمؿ ذم ُمّمػم اًمِمٕم٥م ىمقى ُمًتٌدة ضمديدة شم ١مصمر ُمّم ٤محلٝم٤م قم غم 

ذا اًمرأي  ُمـ ظم،ل وؾم٤مئؾ آطمتج٤مج اًمً ٚمٛمل ًمٞمِم ٙمؾ ىم قة اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم، وحتِمد ه

 و٤مهمٓم٦م قمغم أصح٤مب اًم٘مرار سمحٞم٨م حت٘مؼ ىمراراهتؿ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم-

ًمٙمل شم٘مقم اعمج٤مًمس اًمثقري ٦م سمٛمٝمٛمتٝم ٤م ه ذه، ٓ سم د أن شمٙم قن ُمٜمٗمّم ٚم٦م يمٞم٤مٟمٞم ٤ًم قم ـ 

اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م واًمٙمت٤مئ ٥م اعمً ٚمح٦م وإطم زاب اًمًٞم٤مؾم ٞم٦م، ومٛمج ٤مل قمٛم ؾ اعمج ٤مًمس 

س اإلهم٤مصم٦م أو شم٘مديؿ اخلدُم٤مت وًمئـ اوٓمرت إمم اًم٘مٞم٤مم هبذه إقمامل ًمٔم روف اًمثقري٦م ًمٞم

اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ومٞمج ٥م أن شمً ٕمك إمم شمٗم قيض اهلٞمئ ٤مت إظم رى هب ٤م طمت ك شمتٗم رغ  عمٝمتٛمٝم ٤م 

إؾم٤مؾمٞم٦م وهل ُمٝمٛم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ومٙمري٦م سم٤مًمدرضم٦م إومم شمتجغم ذم اعم٤ًممه٦م ذم شمققمٞم٦م وطمِمد 

دور اًمرىمٞم ٥م قم غم اعم١مؾمً ٤مت اخلدُمٞم ٦م اًمرأي اًمٕم٤مم واًم٘م قى اعمجتٛمٕمٞم ٦م ًمٙم ل  شمٚمٕم ٥م 

واًمٕمًٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يٗمؽمض أهن ٤م وضم دت خلدُم ٦م اعمجتٛم ع وحت٘مٞم ؼ ُمّم ٤محلف، 

اعمج٤مًمس اًمثقري ٦م جي ٥م أن شمٙم قن اهلٞمئ ٤مت اعمٕم ؼمة قم ـ شمٓمٚمٕم ٤مت اًمِم ٕم٥م سمٕمٞم دًا قم ـ 

 اًمتج٤مذسم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمّم٤مًمح اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م-

أن شمٗمتح أسمقاب آٟمت٤ًمب إًمٞمٝم٤م ًمٙم ؾ ُم ـ  ًمٙمل شم٘مقم اعمج٤مًمس اًمثقري٦م سمٛمٝمٛمتٝم٤م جي٥م

ي١مُمـ سم٠مهداف اًمثقرة وًمق و يِم٤مرك ذم اًمثقرة ىمٌؾ ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم، وم٤مًمثقرة ٓ شمٙمتٛمؾ ُم٤م و 

 شمتحقل إمم طمريم٦م اضمتامقمٞم٦م ه٤مئٚم٦م يِم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ اًمِمٕم٥م- 
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ًم ٦م إن اعمج٤مًمس اًمثقري٦م هل وٛمػم اًمثقرة احلل اًمذي ؾمٞم١مدي إمم حتقل اًمثقرة ُمـ طم٤م

اٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ـم٤مرئ٦م إمم صم٘م٤موم٦م جمتٛمٕمٞم٦م شم٠مسمك اًمًٙمقت قمغم اًمٔمٚمؿ وشمرومض آٟم٘مٞم٤مد ٕي ُمًتٌد- 

صحٞمح أن اًمِمٙمؾ اًمقاوح اًمٍميح ًم،ؾمتٌداد ؾمٞمزول سمزوال اًمٜمٔم٤مم، ًمٙم ـ آؾم تٌداد 

اًمذي ظمرج ُمـ اًم٤ٌمب ؾمٞمح٤مول اًمٕمقدة ُمـ اًمِم٤ٌمك يمام ي٘مقًمقن، ؾمٞمح٤مول اًمٕمقدة سمٓم رق 

٤مك اًمٙمث ػم ُم ـ اًم٘م قى اًمداظمٚمٞم ٦م واخل٤مرضمٞم ٦م ٓ شمٜمً جؿ ظمٗمٞم٦م أيمثر ُمٙمرًا وده٤مء،  ومٝمٜم 

ُمّم٤محلٝم٤م ُمع وضمقد ؿمٕم٥م طمر واع عمّم٤محلف- ىمد شمٙمقن هذه اًم٘مقى قمغم ؿمٙمؾ أص ح٤مب 

رؤوس أُمقال ورضم٤مل أقمامل ي١مصمرون ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م قمغم اعمّم ٚمح٦م اًمٕم٤مُم ٦م، وىم د 

ل ٓ شمٙمقن قمغم ؿمٙمؾ دول إىمٚمٞمٛمٞم٦م ٓ شمريد ًمٚمتجرسم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم ؾمقري٦م أن شم ٜمجح يم 

شمٜمت٘مؾ قمدوى احلري٦م إمم ؿمٕمقهب٤م، وىمد شمٙمقن قمغم ؿمٙمؾ دول يمؼمى شمتقهؿ  أن ُمّم ٤محلٝم٤م 

ذم اعمٜمٓم٘م٦م ٓ شمتح٘مؼ إٓ قمغم طم٤ًمب ُمّم٤مًمح اًمِمٕم٥م اًمًقري، وىمد شمٙم قن قم غم ؿم ٙمؾ 

يمت٤مئ٥م قمًٙمري٦م شمريد أن حتٙمؿ اًمٜم٤مس سم٘مقة اًمً،ح حت٧م ذرائع خمتٚمٗم٦م، وىمد شمٙم قن قم غم 

ٝم٤م شمًٕمك إمم اهلٞمٛمٜم٦م وإًمٖم٤مء أظمريـ سمٓمرق ؿمتك، ؿمٙمؾ أطمزاب شمتٖمٜمك سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ًمٙمٜم

إن ُمٝمٛم٦م اعمج٤مًمس اًمثقري٦م هل اعم٤ًممه٦م ذم شمققمٞم٦م اًمٜم٤مس وطمِمدهؿ ذم وضمف هذه اًم٘م قى، 

وذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن احلر اًمقاقمل اعم١ًمول اًمذي هق اًمٚمٌٜم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم سمٜم ٤مء وـم ـ ُمً ت٘مؾ 

 يٜمٕمؿ سم٤مٓؾمت٘مرار وآزده٤مر-
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ذم ومجر أول أي٤مم رُمْم٤من اعم٤ميض هم٤مدر قمٜم٤مس اًمٜمٔم٤مم ُمديٜم ٦م ُمٜم ٩ٌم ذم طمٚم ٥م سمِم ٙمؾ 

ُمٗم٤مضمط، اؾمتٓم٤مع أسمٜم٤مء اعمديٜم٦م سمحٜمٙمتٝمؿ وطمًٝمؿ احلْم٤مري أن م ٤مومٔمقا قم غم ُم١مؾمً ٤مت 

اًمدوًم٦م ويديروه٤م وم٤مؾمتٛمرت احلٞم٤مة ذم اعمديٜم٦م يمام يم٤مٟم٧م ُمع وم٤مرق واطم د، ه ق أن اًمٜم ٤مس 

قا أطمرارًا، وذم ومْم٤مء احلري٦م اًمرطم٥م هذا اٟمٓمٚم٘م٧م ـم٤مىم٤مت إه٤مزم وم٠مؾمس جمٛمققم٦م أصٌح

 "طمريم٦م اًمتٖمٞمػم واًمٌٜم ٤مء ذم ُمٜم ٩ٌم"ؿمخّم٤ًم( طمريم٦م أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م  51ُمـ اًمِم٤ٌمب بطمقازم 

ُمٝمٛمتٝم٤م ظمدُم٦م اعمجتٛمع قمـ ـمريؼ ُم٤ٌمدرات وُمِم٤مريع يم٤من ُمٜمٝم٤م: دمٛمٞمؾ ؿم قراع اعمديٜم ٦م، 

تقي٦م، واًمْمامن اًمّمحل اًمتٓم ققمل- وذم سمٚم دة وُمنموع إو٤مطمل، وشمقزيع إًم٦ًٌم اًمِم

ُمٕمدان اعمحررة ذم اًمرىم٦م أدار اعمجٚم س اعمح كم اعمٜمٓم٘م ٦م وىم ٤مم سمحامي ٦م وإدارة اعم١مؾمً ٤مت 

احلٙمقُمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م صقاُمع احلٌقب اًمْمخٛم٦م اًمتل بو ُيًح٥م ُمٜمٝم ٤م طمٌ ٦م ىمٛم ح واطم دة( 

ٛم ؾ طم٥ًم ُمّمٓمٗمك اًمٕمكم قمْمق اعمجٚمس اعمحكم ذم اًمٌٚمدة، واؾم تٛمرت اعم دارس ذم اًمٕم

رهمؿ قمدم وضمقد رواشم٥م ًمٚمٛمقفمٗملم واعمٕمٚمٛملم- هذان ُمث٤مٓن ُمـ قمنمات إُمثٚم ٦م اًمت ل 

أصم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمًقريقن ىمدرهتؿ قمغم إدارة ؿم١موهنؿ، وأسمٓمٚمقا ظمراوم٦م ـم٤معم٤م روج هل ٤م اًمٜمٔم ٤مم، 

وهل اًمتخقيػ ُمـ اًمٗمقى ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يٜمًح٥م ُمٜمٝم٤م- هٜم٤مك سم ، ؿم ؽ أُمثٚم ٦م قم غم 

اعمحررة، ومٜمحـ ٓ ٟمٕمٞمش ذم جمتٛمع وم٤موؾ، ًمٙمـ اًمّم قرة ُمٔم٤مهر ؾمٚمٌٞم٦م سمرزت ذم اعمٜم٤مـمؼ 

اًمٙمٚمٞم٦م شمقطمل سم٠من اًمًقريلم ىم٤مدريـ قم غم شمٜمٔم ٞمؿ ؿم ١موهنؿ ُم ـ هم ػم  أن ُيً ّٚمط ؾم ٞمػ 

  .آؾمتٌداد ومقق رؤوؾمٝمؿ

شمِمٙمؾ اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م سمديً، ُمـ اًمدوًم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل شمً ٌؼ ؾم ٘مقط اًمٜمٔم ٤مم وذم 

طمتك ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اًم٘م ٤مدرة قم غم شمٚمٌٞم ٦م طم٤مضم ٤مت اعمرطمٚم٦م آٟمت٘م٤مًمٞم٦م اًمتل نتد ُمـ ؾم٘مقـمف و

اعمقاـمٜملم- شمٗم٤موشم٧م فمروف شمِمٙمٞمؾ اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م ذم اًمث قرة اًمً قري٦م ُم ـ ُمٜمٓم٘م ٦م إمم 
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أظمرى، ومٗمل سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ حتقًم٧م اًمتٜمًٞم٘مٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمٔمؿ احلراك اًمث قري اًمً ٚمٛمل 

اعمدٟمٞم٦م اًمت ل  إمم جمٚمس حمكم، ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى شمِمٙمؾ اعمجٚمس اعمحكم ُمـ اضمتامع اعمٜمٔمامت

شمِمٙمٚم٧م ذم فمؾ اًمثقرة واًمتل قمٛمٚم٧م ذم اإلهم٤مصم٦م واإلقم،م واًم دوم٤مع اعم دِن وهمػمه ٤م ُم ـ 

اعمج٤مٓت، ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ ىم٤مُم٧م اًمٙمت٤مئ٥م اعمًٚمح٦م سمتِمٙمٞمؾ اعمجٚمس اعمحكم، ذم ُمٜم ٤مـمؼ 

أظمرى يم٤من اعمجٚمس اعمحكم اؾمتٛمرارًا ًمٚمٛمجٚمس اًم ذي يم ٤من ىم ٤مئاًم ىمٌ ؾ اًمث قرة، وأظم ػمًا 

اعمحٚمٞم٦م ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ قمـ ـمريؼ آٟمتخ٤مسم ٤مت يم ٤معمجٚمس اعمح كم ذم شمِمٙمٚم٧م اعمج٤مًمس 

 حم٤مومٔم٦م طمٚم٥م- 

إن اًمٓمري٘م٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمتِمٙمٞمؾ اعمجٚمس اعمحكم هل آٟمتخ٤مسم٤مت وسمام إن فم روف اًمث قرة 

ٓ شمًٛمح سم٢مضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت ذم يمؾ اعمٜم٤مـمؼ، وم٘مد وضمدت سمٕمض اعمج٤مًمس سمحٙمؿ إُم ر 

         ورهم ؿ إهن ٤م هم ػم ُمٜمتَخٌ ٦م وم ٢من اًمٙمث ػم ُم ـ ه ذه اًمقاىمع سم٤مًمٓمرق اًمتل ذيمرٟم٤مه ٤م ؾم ٤مسم٘م٤ًم، 

اعمج٤مًمس يم٧ًٌم ذقمٞمتٝم٤م وىمٌقهل٤م ُمـ اًمٜم٤مس سمٗمْمؾ يمٗم٤مءة أقمْم٤مئٝم٤م وىمدرهتؿ قم غم شمٚمٌٞم ٦م 

  .طم٤مضم٤مت اًمًٙم٤من

سمام إن اعمجٚمس اعمحكم هق اًمٌديؾ قمـ اًمدوًم٦م ذم اعمرطمٚم٦م آٟمت٘م٤مًمٞم ٦م وم ، سم د أن شمٙم قن 

ٕمٞم٦م  ن ُمٜمٝم٤م اًمدوًم٦م وه ل اًمً ٚمٓم٦م اًمتنمي هٞمٙمٚمٞمتف ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمًٚمٓم٤مت اًمث،ث اًمتل شمتٙمق

واًمتٜمٗمٞمذي٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م- نثؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم اعمجٚمس اعمحكم بهٞمئ٦م إُمٜم٤مء( وشمتِمٙمؾ 

ُمـ اًمقضم٤مه٤مت وقمٚمامء اًمديـ وأصح٤مب اعمّمداىمٞم٦م واًمٙمٚمٛم ٦م اعمً ٛمققم٦م ذم اعمٜمٓم٘م ٦م، أُم ٤م 

ّم ٞم٦م يم٤معمٙمت ٥م اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ومٝمل باعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي( اًم ذي ي دير اعمٙم٤مشم ٥م اًمتخّم

اإلهم٤مصمل واعمٙمت٥م اإلقم،ُمل وُمٙمت٥م اًمدوم٤مع اعمدِن وُمٙمت٥م طمؾ اًمٜمزاقم٤مت وهمػمه ٤م ُم ـ 

ٕمٞم٦م اًمت ل  اعمٙم٤مشم٥م اًمتل شمٚمٌل طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس، وشمِمٙمؾ باهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م( اًمًٚمٓم٦م اًمتنمي 

 شمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت وشمّمدر أطمٙم٤مُم٤ًم سمحؼ اعمجرُملم- 
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ذي وه ق ؿم خص جي ٥م أن يتٛمت ع يٗمْمؾ أن ختت٤مر هٞمئ٦ُم إُمٜم٤مء رئٞمَس اعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞم

سمٙمٗم٤مءات إداري٦م قم٤مًمٞم٦م صمؿ ي٘مقم سمدوره سم٤مظمتٞم٤مر رؤؾم٤مء اعمٙم٤مشم٥م اًمتخّمّمٞم٦م ُمـ أص ح٤مب 

اخلؼمة واًمٙمٗم٤مءة اًمذيـ ؾمٞمِمٙمٚمقن ُمٕمف أقمْم٤مء اعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي، شمقاومؼ هٞمئ٦م إُمٜم٤مء قمغم 

إؿمخ٤مص اًمذيـ اظمت٤مرهؿ رئٞمس اعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي بسمام يِمٌف اعمقاوم٘م٦م قمغم احلٙمقُم٦م ُم ـ 

ىمٌؾ اًمؼمعم٤من(، وي٘مقم اعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي سمرومع شم٘م٤مرير دوري٦م سمٕمٛمٚمف إمم هٞمئ٦م إُمٜم٤مء اًمتل ُمـ 

ُمٝم٤مُمٝم٤م ُمراىم٦ٌم قمٛمؾ اعمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي وإىمرار اعمٞمزاٟمٞم٦م وُمِم٤مريع اًم٘م قاٟملم اًمت ل ي٘مؽمطمٝم ٤م 

هذا اعمٙمت٥م، أُم٤م باهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م( ومٞمٛمٙمـ أن يِمٙمٚمٝم٤م برئٞمس ىمْم٤مة( ختت٤مره هٞمئ٦م إُمٜم ٤مء 

ٝمٛم٦م، دون أن شمتدظمؾ ذم قمٛمٚمف أو قمٛمؾ اهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م حت٘مٞم٘م ٤ًم عمٌ دأ اًمٗمّم ؾ سم لم هلذه اعم

  .اًمًٚمٓم٤مت

ٓ سمد ُمـ وضمقد شمٜمًٞمؼ قم ٤مزم سم لم اًمٙمت٤مئ ٥م اعمً ٚمح٦م واعمجٚم س اعمح كم ذم اعمٜمٓم٘م ٦م، 

وم٤مًمٙمت٤مئ٥م هل اًمتل شمٙمٗمؾ طمٗمظ إُمـ وشمٜمٗمٞمذ ىمرارات اعمجٚمس اعمحكم وذم اًمقىم٧م ٟمٗمً ف 

قمٞم٦م واًم٘مٌقل ُمـ ىمٌؾ احل٤مو ٜم٦م اًمِم ٕمٌٞم٦م اًمت ل ٓ شمً تٓمٞمع وم٢من هذا اعمجٚمس يٕمٓمٞمٝم٤م اًمنم

 .اًمٙمت٤مئ٥م آؾمتٖمٜم٤مء قمـ دقمٛمٝم٤م

إن دمرسم٦م اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م شمٓمٚمؼ ـم٤مىم٤مت اعمجتٛمع ٕهن٤م شمدرب أه٤مزم يمؾ ُمٜمٓم٘م ٦م  قم غم 

حتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م إدارة ؿم١موهنؿ واعمِم٤مريم٦م ذم صٜمع اًم٘مرارات اًمتل شم١مصمر ذم طمٞم٤مهتؿ، وه ل 

ٞم٤مهتؿ وؾمـ اًمتنم يٕم٤مت اعمحٚمٞم ٦م اًمت ل شمٜم٤مؾم ٌٝمؿ وشمٚمٌ ل نٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمتٕمٌػم قمـ ظمّمقص

اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ، إن اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م نٜمع  قمقدة آؾمتٌداد وشمريمٞمز اًمًٚمٓم٤مت ذم ي د اًمدوًم ٦م 

اعمريمزي٦م وهل شمِمٙمؾ سمذور اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمتٕمددي٦م واعمِم٤مريم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م  ذم ؾم قري٦م احل رة 

  .اًم٘م٤مدُم٦م ىمري٤ًٌم سم٢مذن اهلل
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ُمـ أيمثر اًمٜمٔمري٤مت اًمتل شمٕمرو ٧م ًمٚمٜم٘م ٤مش ذم اًمث قرة اًمً قري٦م ٟمٔمري ٦م باًم،قمٜم ػ( 

وم٤مٟم٘مًٛم٧م أراء طمقهل٤م سملم ُمـ يرى ومٞمٝم٤م شمٜمٔمػمًا ٓ يًت٘مٞمؿ ُم ع اًمقاىم ع، وُم ـ ي رى أن 

قمدم آًمتزام هب٤م هق ؾم٥ٌم اًمدُم٤مر اًمذي طمّؾ سمًقري٦م، ومٚمق فمٚم٧م بؾمٚمٛمٞم٦م( ًمً٘مط اًمٜمٔم ٤مم 

  .أىمؾسمثٛمـ 

أوًٓ، أومّْمؾ اؾمتٌدال قم٤ٌمرة باًم٘مقة اعم٤مدي٦م( سمٕم٤ٌمرة باًمٕمٜمػ( ذم ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اعمقوقع، 

ٕن قم٤ٌمرة باًمٕمٜمػ( ذات ُمدًمقل ؾمٚمٌل شمٕمٓمل ُمـ يٜم٤مس ومٙمرة اًم،قمٜمػ شمٗمقىم٤ًم أظم،ىمٞم ٤ًم 

 َٓ ﴿ :ومهٞم٤ًم، ومٛمـ يداومع قمـ باًمٕمٜمػ( إٓ إذار؟! يمام أومْمؾ قمدم اًمزج سم٘مقًم ف شمٕم ٤ممم

ـِ إيِْمَراَه ذِم  ي ذم اًمٜم٘م٤مش ٕٟمف ُم٤م ُمـ قم٤مىمؾ ي٘مقل سم٢مُمٙم٤مٟمٞم ٦م اؾم تخدام  [256﴾ ]اًمٌ٘مرة: اًمدِّ

اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ًمتٖمٞمػم ىمٜم٤مقم٤مت اًمٜم٤مس اًمديٜمٞم٦م! سمرأيل أن اًمقصػ اًمدىمٞمؼ ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اعمخَتٚم ػ 

قمٚمٞمٝم٤م هق: هؾ جيقز اؾمتخدام باًم٘مقة اعم٤مدي٦م( ذم دوم ع إذى قم ـ اًم ٜمٗمس وأظم ريـ ذم 

 قز ُمٓمٚم٘م٤ًم؟سمٕمض احل٤مٓت أم إن ذًمؽ ٓ جي

 جوايب البسقط هو أن ا مر مرهون باإلجابة اذ ا شئؾة الثالث التالقة : 

 هؾ هٜم٤مك سمدائؾ أظمرى همػم اًم٘مقة اعم٤مدي٦م؟ ,1

ُم٤م هل اًمٕمقاىم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م قمغم اعم ديلم اًم٘مّم ػم واًمٓمقي ؾ اًمٜم٤ممج ٦م قم ـ  ,2

 اؾمتخدام يمؾِّ ُمـ هذه اًمٌدائؾ؟ 

ٌديؾ إومْمؾ اًمذي يدومع أيمؼم ىم در ُم ـ إذى سم٠مىم ؾ سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ، ُم٤م هق اًم ,3

ىمدر ُمـ اخل٤ًمئر؟ اذا ايمتِمٗم٧م أن اسمٜمل يدظمـ اًمًج٤مئر ُمثً،، ومٝمؾ نزيؼ قمٚمٌ ٦م اًمً ج٤مئر 

ير اًمت دظملم وُمً ٤مقمدشمف قم غم  أُم٤مُمف وصٗمٕمف ؾمٞمحؾ اعمِمٙمٚم٦م، أم حم٤موًم ٦م بإىمٜم٤مقم ف( سم 

 اًمتخٚمص ُمـ هذه اًمٕم٤مدة؟ 
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ؿم٤مهدشمف ُمٜمدومٕم٤ًم إمم اًمٜم٤مومذة ًمٞمٚم٘مل ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م ًمق أن زم صدي٘م٤ًم ُمّم٤مسم٤ًم سم٤ميمتئ٤مب ؿمديد، و

هؾ إومْمؾ أن أًم٘مل سمجًدي قمٚمٞمف وأؾمتخدم اًم٘مقة اعم٤مدي ٦م يم ل أوىمٗم ف، أم أن أطم ٤مول 

بإىمٜم٤مقمف( سم٘مٞمٛم٦م احلٞم٤مة وطمرُم٦م آٟمتح٤مر وهق ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمذهقل ٓ يدرك ُمٕمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم وىمد 

م شمً ٚمؾ يٛمٞمٜم لٌّ يّمٌح ضمث٦م ه٤مُمدة أؾمٗمؾ اًمٌٜم٤مء ىمٌؾ أن أيمٛمؾ سمْمع يمٚم امت؟ ُمٜم ذ أقم قا

ُمتٓمرف إمم ضمزيرة ٟم٤مئٞم٦م ذم اًمٜمروج أىمٞمؿ ومٞمٝم٤م ُمٕمًٙمر ًمٚمِم٤ٌمب وسمدأ سم٢مـم،ق اًمٜم٤مر قمٚم ٞمٝمؿ 

وىمتؾ وضمرح اًمٕمنمات، ًمق يمٜم٧ُم هٜم٤مك أمحؾ ؾم ،طم٤ًم وؿم ٕمرُت أن إـم ،ق اًمٜم ٤مر قمٚمٞم ف 

ؾمٞمقىمػ اعمجزرة وو أؿمٕمر ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م  أن ًمدي ـمري٘م٦م أظم رى إلي٘م٤مومٝم ٤م ه ؾ جي قز 

ىمٞم٤ًم أٓ أـمٚمؼ اًمٜم٤مر؟ ٓ أريد اإليمث٤مر ُمـ إُمثٚم٦م ومٖم٤ميتل هل اًم٘مقل أٟمف قم٘مً، وذقم٤ًم وأظم،

جيقز اؾمتخدام اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت ًمدومع إذى طمتك قمـ اجلٝم٦م اًمتل شمري د أن 

شم١مذي ٟمٗمًٝم٤م! ومٕمٜمدُم٤م شمتٛمتع دوًم٦م سمجٞمش ىمقي يرد سم٘مقة وطمزم قمغم أي اقمتداء قمٚمٞمٝم٤م وم٢من 

٤م ُمـ أن شمٗمٙمر دوًم٦م أظمرى سمٛمٝم٤ممجتٝم٤م أي أٟمف ؾم ٞمٛمٜمع اؾمتخدام اًم٘مقة اعم٤مدي٦م هذا ؾمٞمحٛمٞمٝم

احلرب اًمتل ؾمُتٜمزل إذى سم٤مًمدوًم ٦م اعمٝم٤ممِج ٦م أيْم ٤ًم، إن اؾم تخدام اًم٘م قة اعم٤مدي ٦م ذم ردع 

 اعمٕمتدي مٛمل اعمٕمتدي ٟمٗمًف مم٤م ىمد جيٜمٞمف قمٚمٞمف اشم٤ٌمُع ؿمٝمقة اًمٔمٚمؿ وآقمتداء- 

ُمؾ سم٤محلًٜمك واؾمتخدام يٕمتٛمد باًم،قمٜمٗمٞمقن( ذم ٟمٔمريتٝمؿ قمغم اومؽماض ُمٗم٤مده أن اًمتٕم٤م

اإلىمٜم٤مع ُمع ُمـ يًتخدم اًم٘مقة ودك ؾمٞمحرك ومٞم ف اجل٤مٟم ٥م اإلٟمً ٤مِن واجل٤مٟم ٥م اًمٕم٘م كم 

اعمٜمٓم٘مل ومٞم٘متٜمع سمٕمدم اؾمتخدام اًم٘مقة ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف- هذا آومؽماض ٓ يٜمٓمٌؼ  قمغم يم ؾ 

اًمٜم٤مس،  ٕن اًمٜم٤مس ٓ حتريمٝمؿ اًم٘مٜم٤مقم٤مت وم٘مط وإٟمام حتريمٝمؿ اًمِمٝمقات أيْم٤ًم وُمٜمٝم٤م ؿمٝمقة 

ا﴿ؿ واًمٕمٚمق اًمٔمٚم ًُ ُٝمْؿ فُمْٚم اًم َوقُمُٚم قا ؿم ٝمقة  [14 :اًمٜمٛم ؾ] ﴾َوضَمَحُدوا هِب٤َم َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م َأٟمُٗم

ي رون وسم٤مًمت ٤مزم  اًمٔمٚمؿ واًمٕمٚمق شمٖمٚمؼ اًمٕم٘مقل ومٞمذهؾ أصح٤مهب٤م قمـ إدراك ُم٤م يً ٛمٕمقن أو
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َّٓ ﴿شمٜمتٗمل ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ ًمٚمت٠مصمر سمتٙمتٞمٙم٤مت اعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م  قَن هِبَ ٤م َيْٗمَ٘مٝمُ  هَلُْؿ ىُمُٚمقٌب 

 َّٓ ٌٍِْمُ  َوهَلُْؿ َأقْملُمٌ  َّٓ ُي َٛمُٕمقَن هِب٤َم ُأْوًَم ِئَؽ يَم٤مَْٕٟمَٕم ٤مِم سم ْؾ ُه ْؿ أَ  وَن هِب٤َم َوهَلُْؿ آَذاٌن  ًْ  ﴾ؾُّ َو َي

وؾمتٔمؾ ؿمٝمقة اًمٔمٚمؿ واًمٕمٚمق ُمقضمقدة ذم ٟمٗمقس اًمٌنم ُم ٤م دام هٜم ٤مك  [179 :إقمراف]

  .سمنم قمغم وضمف إرض

باعم٘م٤موُم٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م(؟ أسم دًا، قم غم اإلـم ،ق، إن  هؾ يٕمٜمل ُم٤م ؾمٌؼ أٟمٜمل أٟمٗمل ضمدوى

اؾمتخدام باعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م( ذم إؾم٘م٤مط اًمٓمٖم٤مة اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ٟم٤مضمح٦م ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت، 

ًمٙمـ هذه اعم٘م٤موُم٦م ٓ شمٕمٛمؾ سمٓمري٘م٦م اإلىمٜم٤مع وم٘مط وإٟمام شمٕمٛم ؾ سمٓمري٘م ٦م اإلىمٜم ٤مع واإلضمٌ ٤مر 

٘م٤موُم ٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م ىمٜم٤مقم٤مشم ف ُمٕم٤ًم، يمٞمػ ذًمؽ؟ هٜم٤مك صٜمػ ُمـ اًمٜمٔم٤مم آؾمتٌدادي شمٖم ػم اعم

ويتقًمد اًمٕمٓمػ ذم ىمٚمٌف سم٥ًٌم ؾمٚمٛمٞم٦م اعم٘م٤موُملم وؿمج٤مقمتٝمؿ بيم٤مجلٜمقد واًمْم ٤ٌمط اًم ذيـ 

يٜمِم٘مقن قمـ اًمٜمٔم٤مم(، وًمٙمـ هٜم٤مك صٜمػ صم٤مٍن ٓ يتٖم ػم وٓ يت ٠مصمر ٕٟم ف يٜمتٛم ل إمم ذًم ؽ 

اًمٜمقع ُمـ اًمٌنم اًمذي وصٗمتف أيت٤من اًم٤ًمسم٘مت٤من ممـ همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ؿمٝمقة اًمٔمٚم ؿ واًمٕمٚم ق 

ٍمون، ُمٝمٛم ٦م اعم٘م٤موُم ٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م ه ل قم زل  يٌ ٓ يٗم٘مٝمقن وٓ يًٛمٕمقن وٓ وم٠مصٌحقا

اًمّمٜمػ إول قمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مِن مم٤م ي١مدي إمم شمٖمٞمػم ُم قازيـ اًم٘م قة اعم٤مدي ٦م ذم ص ٗمقف 

قم غم شم رك   ,وًمٞمس سم٤مإلىمٜم ٤مع  –اًمٜمٔم٤مم آؾمتٌدادي وإضم٤ٌمر اًمّمٜمػ اًمث٤مِن سم٤مًم٘مقة اعم٤مدي٦م 

ن اجلٞمش بوهق ًمٞمس ُم١مؾم٦ًم ٓ قمٜمٗمٞم٦م!( اٟمح٤مز اًمًٚمٓم٦م- ُم٤ٌمرك وسمـ قمكم شمريم٤م اًمًٚمٓم٦م ٕ

إمم ضم٤مٟم٥م اًمِمٕم٥م وأضمؼممه٤م قمغم اًمرطمٞمؾ، ذم اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م واضم ف اعمحتج قن اجل ٞمش 

سم٤مًمقرود وإٟم٤مؿمٞمد اًمقـمٜمٞم٦م وم٤مٟم٘مٚم٥م قمغم اًمِم٤مه وخم٤مسمراشمف باًم٤ًموم٤مك( واٟمح ٤مز إمم اًمِم ٕم٥م 

واًم ٞمٛمـ ودول  وهرب اًمِم٤مه وأقمقاٟمف جمؼَميـ، إُم ر ذاشم ف طم دث ذم روُم٤مٟمٞم ٤م وسسمٞم ٤م

أظمرى ُأضمؼم ومٞمٝم٤م اًمٓمٖم٤مة وأقمقاهنؿ قمغم اًمرطمٞمؾ ٕن اًمثقرات اًمِم ٕمٌٞم٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م هم ػمت 

 -ُمٞمزان اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ومٚمؿ يٕمد ذم ص٤محلٝمؿ
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ُمـ اإلضمح٤مف اًم٘مقل أن اًمثقرة اًمًقري٦م و شمٜمجح ذم اظمت٤ٌمر باعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م(، وأهن٤م 

اظمت٤ٌمر اعم٘م٤موُم٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م سم٤مُمتٞم ٤مز اٟمجّرت هيٕم٤ًم إمم محؾ اًمً،ح! ًم٘مد ٟمجح٧م اًمثقرة ذم 

وو يًجؾ اًمت٤مريخ أن ؿمٕم٤ًٌم نًؽ سمًٚمٛمٞم٦م صمقرشمف ـمقال ؾم ت٦م ؿم ٝمقر ُم ع ؾم ٘مقط آٓف 

اًم٘متغم وقمنمات أًمقف اجلرطمك وُمئ٤مت أًمقف اعمٕمت٘مٚملم ذم هذه اعمدة اًمقضمٞمزة، وىمد آشم ٧م 

هذه اًمًٚمٛمٞم٦م ُأيُمٚمٝم٤م ومٌٗمْمٚمٝم٤م اٟمِمؼ ُمـ اٟمِمؼ قمـ اجل ٞمش وسمٗمْم ٚمٝم٤م اٟمٙمِم ٗم٧م وطمِم ٞم٦م 

م سمٓمري٘م٦م أوم٘مدشمف يمؾ ذقمٞم٦م داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م وووٕمتف قم غم ؾم ٙم٦م اًمرطمٞم ؾ، ًم٘م د اًمٜمٔم٤م

يم٤مٟم٧م يمٚمٗم٦م اًمثقرشملم اًمتقٟمًٞم٦م واعمٍمي٦م ىمٚمٞمٚم٦م ٕن اجلٞمش اًم ذي طمً ؿ إُم ر ذم ه ذيـ 

اًمٌٚمديـ اٟمِمؼ قمـ اًمٜمٔم٤مم دومٕم٦م واطمدة، سمٞمٜمام يٜمِمؼ اجلٞمش ذم ؾمقري٦م قمغم دومٕم٤مت ص ٖمػمة 

قمغم أطمد( وهذا ُم٤م أـم٤مل أُمد اًمثقرة وضمٕمؾ يمٚمٗمتٝم٤م بسم٥ًٌم شمريمٞمٌتف اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمتل ٓ ختٗمك 

وأٟم ٤م  –قم٤مًمٞم٦م- وئمؾ اًم١ًمال، ُم٤مذا ًمق أن اًمثقار و مٛمٚم قا اًمً ،ح؟ ؾم ٞمجٞم٥م اًم ٌٕمض 

أن اًمثقرة يم٤مٟم٧م ؾمتٜمتٝمل وؾمٞمٕمقد شمٖم قل اًمٜمٔم ٤مم قم غم اعمجتٛم ع  –ُمٜمٝمؿ وىمد أيمقن خمٓمئ٤ًم 

رائؿ اًمٜمٔم ٤مم يم ام أيمثر مم٤م يم٤من وؾمٞمدظمؾ اًمًقريقن ذم ي٠مس ىم٤مشمؾ وؾمٞمًٙم٧م اًمٕم٤مو قمغم ضم

وؾمُٞمً ت٘مٌؾ  ,قمدا سمٕمض اإلضمراءات اًمِمٙمٚمٞم٦م يم٤مإلداٟم ٤مت واعمٓم٤مًمٌ ٤مت  –ؾمٙم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم 

سمِم٤مر إؾمد ذم قمقاصؿ اًمدول اًمتل شمٜم٤مدي سمرطمٞمٚمف اًمٞمقم يم ام اؾم ت٘مٌؾ سمٕم د اهت٤مُم ف سم٘مت ؾ 

احلريري، وؾم ٞمدظمؾ اعمجتٛم ع اًمً قري ذم طم٘مٌ ٦م ُم ـ اإلطمٌ ٤مط اًمٜمٗمز  وآٟمح ،ل 

أؾمقأ ُمـ احل٘م٦ٌم اًمتل أقم٘م٧ٌم أطمداث اًمثامٟمٞمٜم ٤مت- ؾم ٞمجٞم٥م  إظم،ىمل واًمدُم٤مر اعمٕمٜمقي

آظمرون أن اًمثقرة ًمق و شمٚمج٠م إمم اًمً،ح ٟٓمتٍمت سمًٚمٛمٞمتٝم٤م، وًمٙمـ يمٞمػ؟ يمٞمػ يٛمٙمـ 

ًمٚمٜم٤مس أن يًتٛمروا ذم اخلروج ؾمٚمٛمٞم٤ًم وإظمقاهنؿ يت٤ًمىمٓمقن طم قهلؿ سم٤مًمرص ٤مص يقُمٞم ٤ًم؟ 

أه٤مًمٞمٝمؿ ضمثث٤ًم ممزىم ٦م؟  يمٞمػ يٛمٙمـ أن يًتٛمروا سم٤مخلروج وإظمقاهنؿ يٕمت٘مٚمقن ويٕم٤مدون إمم
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يمٞمػ يٛمٙمـ أن يًتٛمروا سم٤مخلروج واًمدسم٤مسم٤مت حت ٤مس ُم دهنؿ وىم راهؿ؟ طمت ك وؾم ٤مئؾ 

ع يم٤مإلضاسم٤مت شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٜمٔم ٤مم راتل ٓ  رج اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م إمم اًمِمقاعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اًم

سم٤مًمقطمِمٞم٦م ذاهت٤م، وم٤معميسمقن اقمت٘مٚمقا ُمـ سمٞمقهتؿ وقم٤مد سمٕمْمٝمؿ إمم أه٤مًمٞمٝمؿ ضمثث٤ًم ُمِم ّقه٦م! 

يٙمقن إُمر ممٙمٜم٤ًم وًمٙمـ ُمـ يتحدث قمـ إُمٙم٤مٟمٞمتف جي٥م أن يٙمقن ممـ اؾمتٛمر سم٤معم٘م٤موُم٦م ىمد 

اًمًٚمٛمٞم٦م وًمٞمس ممـ و  رج ذم ُمٔم٤مهرة واطمدة ويٜمّٔمر قم ـ باًم،قمٜم ػ( ُم ـ اخل ٤مرج أو 

اًمداظمؾ، أو ممـ ظمرج قمدة ُمرات صمؿ ظم٤مف ومجٚمس ذم سمٞمتف أو هم٤مدر اًمٌ،د سمٕم د أن طمّٚم ؼ 

ف أو اقمُت٘مؾ ًمٗمؽمة حمددة أو أصٌح اؾمٛمف قمغم ىم٤مئٛم ٦م اًمرص٤مص ومقق رأؾمف أو اقمُت٘مؾ إظمقاٟم

اعمٓمٚمقسملم، وم، يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مٜمع اًمٜم٤مس سم٤مٓؾمتٛمرار سم٤معم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م سمرهمؿ سمٓمش اًمٜمٔم ٤مم 

 اًم،حمدود إذا و شم٘مٜمع ٟمٗمًؽ سمذًمؽ! 

يروى أن اُمرأة ًمدهي٤م ـمٗمؾ ُمّم٤مب سم٤مًمًٙمري ٓ يٚمتزم سم٤محلٛمٞم٦م ـمٚم٧ٌم ُم ـ هم٤مٟم دي أن 

ًمًٙمر وم٘م٤مل أُمٝمٚمٞمٜمل أؾمٌققم٤ًم، سمٕمد أؾمٌقع حت دث هم٤مٟم دي ُم ع ي٘مٜمٕمف سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ أيمؾ ا

اًمٓمٗمؾ ىمٚمٞمً، واُمتٜمع اًمٓمٗمؾ سمٕمده٤م قمـ أيمؾ اًمًٙمر، ؾم٠مًم٧م إم هم٤مٟم دي: يمٞم ػ أىمٜمٕمت ف؟ 

وم٠مضم٤مب: اُمتٜمٕم٧م قمـ أيمؾ اًمًٙمر عمدة أؾمٌقع! ًمق اؾمتٛمر سم٤معم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م أوًمئؽ اًمذيـ 

إىمٜم٤مع أظمريـ سمقضمٝم ٦م  ,رسمام  –يدقمقن إمم آؾمتٛمرار هب٤م وآىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ٓؾمتٓم٤مقمقا 

ٟمٔمرهؿ، قمٚماًم سم٠من اعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م و شمتقىمػ سمقضم قد اًمٕمٛم ؾ اعمً ٚمح واًم ذيـ اؾم تٛمروا 

سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٚمٛمل مّٞمقن اجلٞمش احلر ذم ُمٔم٤مهراهتؿ وُمٜمِمقراهتؿ واًمٕم٤ٌمرات اًمتل يٙمتٌ قن 

يم ام يٗمٕم ؾ سمحامؾم ٦ٍم وي٘م لم سمٕم ض دقم ٤مة  –قمغم اجلدران وٓ  ّٓمئقن ُمـ محؾ اًمً،ح  

ًم،قمٜمػ اًمذيـ و يِم٤مريمقا ذم اعم٘م٤موُم٦م باًم،قمٜمٗمٞم٦م( أو ؿم٤مريمقا ًمٗمؽمة صم ؿ شمقىمٗم قا سمً ٥ٌم ا

ه١مٓء اًمذيـ اؾمتٛمروا سم٤معم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وٓ يٕم٤مروقن اًمٕمٛمؾ اعمًّٚمح  ,بقمٜمػ( اًمٜمٔم٤مم!
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يٕمتؼمون أن اًمثقرة حتّٚمؼ سمجٜم٤مطملم: ؾم ٚمٛمل يٕم ؼم قم ـ روطمٝم ٤م وضمقهره ٤م، وقمً ٙمري 

 .أوضمدشمف اًميورة

ؼ أن شمٙمقن اًم٘مقة اعم٤مدي٦م هل احل ؾ إول أو اًمقطمٞم د، ًمٙمٜمٜم ل ٓ أرى ٓ يٕمٜمل ُم٤م ؾمٌ 

اؾمتٌٕم٤مد اًمٚمجقء إمم اًم٘مقة اعم٤مدي٦م قمٜمد اًميورة أُمرًا واىمٕمٞم٤ًم، وأومٝمؿ أن اعم٘م٤موُم ٦م اًمً ٚمٛمٞم٦م 

هل إؾمٚمقب اًمذي جي٥م أن ٟمٚمج٠م إًمٞمف ذم ؾمقري٦م اعمًت٘مٌؾ سمٕمد اًمتخٚمص سم٤مًم٘مقة ُمـ ه ذا 

ؾ أو و ٛمػم، وأن ظم،وم٤مشمٜم ٤م سمٕم د روم ع ؾم ٙملم اًمقطمش اًمٗم٤مًم٧م اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ذرة قم٘م 

اًمٜمٔم٤مم قمـ أقمٜم٤مىمٜم٤م جي٥م أن ٟمحٚمٝم٤م سم٤محلقار ذم فمؾ دوًم٦م شمٕمددي٦م حتؽمم رأي إيمثري٦م اًم ذي 

حٍم  شمٗمرزه صٜم٤مديؼ آىمؽماع، وأن اؾمتخدام اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ذم دوًمتٜم٤م اعمٜمِمقدة جي٥م أن ُي 

٤مئؾ إظم رى، وأن سمجٞمش اًمدوًم٦م وذـمتٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق اًميورة وم٘مط سمٕمد اؾم تٜمٗم٤مذ اًمقؾم 

سمٕمض ُمـ محؾ اًمً،ح ؾمٚمؽ ُمًٚمٙم٤ًم همػم أظم،ىمل يتِم٤مسمف ومٞمف ُمع اًمٜمٔم ٤مم يم٤مًم دوس قم غم 

رؤوس اًم٘متغم ُمع أن اإلؾم،م طمرم اًمتٛمثٞمؾ سم٤مجلث٨م ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م، وأن اًمث قرة جي ٥م 

أن شمًتٛمر سمٕمد رطمٞمؾ اجلّزار سم٤مًمٓمرق اًمً ٚمٛمٞم٦م طمت ك شم ١ميت ُأيُمَٚمٝم ٤م جمتٛمٕم ٤ًم شمً قده صم٘م٤موم ٦م 

اإلٟم٤ًمن، وأٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن اًمتٖمػمات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمت ل شمٜمتجٝم ٤م اًمث قرات  اطمؽمام يمراُم٦م

 -شمٙمقن هيٕم٦م، سمٞمٜمام شمًتٖمرق اًمتٖمػمات اًمث٘م٤مومٞم٦م وىمت٤ًم أـمقل
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 الصػحة ادوضوع

 1 ادؼدمة.* 

 3 -اخلقاـمر الؼسم ا ول: *

 166 -اعم٘م٤مٓت الؼسم الثاين: *

 166 -اـمٞم٦مهائٞمؾ اعمذقمقرة ُمـ اًمديٛم٘مرإ 

 171 -اًمًقريقن ذم طم٤مًم٦م طم٥م 

 172 -اإلؾم،م اًمٗمٓمري ودوره ذم اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م 

 176 -اًمِمٕم٥م اًمًقري ُم٤م سمٞمٜمذل 

 178 -هي٤م احلٞم٤مديقن ومٙمروا ًمتٜم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ وشمٜم٘مذوا اًمٌٚمدأ 

 182 -رؾم٤مًم٦م إمم اعمقاًملم 

 185 اًمٕمّمٞم٤من اعمدِن: هؾ وم٤مت إوان؟ 

 189 -احلري٦م = آٟمْم٤ٌمط 

 192 -ّمحٞمح ُمٗم٤مهٞمؿ اًمديـاًمثقرة وشم 

 195 -أهي٤م اًمت٤مضمر اًمدُمِم٘مل أضم٥م داقمل اهلل وأضب 

 199 -إمم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمقي٦م: ظمرضمٜم٤م ُمـ ظمقومٜم٤م وٟمٜمتٔمر ظمروضمٙمؿ 

 212 -اجلٞمش احلر: وطمدة اًمّمػ وأظم،ق اًمٗمرؾم٤من 

 214 -هذا دُمِمؼ --يٚمكم سمدو يتحدى 

 216 -ٟمج٤مح اًمثقرة وسمٜم٤مء اًمدوًم٦م 
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 الصػحة ادوضوع

 ٓ219 -ؾمت٘مراراعمجتٛمع اعمدِن: وامن اًمتٜمٛمٞم٦م وا 

 212 احلراك اًمًٚمٛمل: هؾ اٟمتٝمك دوره؟ 

 215 -اعمرأة اًمًقري٦م: أم اًمثقرة 

 217 اًمدوًم٦م اإلؾم،ُمٞم٦م: ؿمٕم٤مر ٟمرومٕمف أم واىمع ٟمّمٜمٕمف؟ 

 اًمثقرة طمٞم٤مة واحلٞم٤مة ُم٤ٌمدرة وطمريم٦م ٓ شمتقىمػ- 

 

221 

 223 -اًمثقرة ذم قم٤مُمٝم٤م اًمث٤مًم٨م: شم٘مدم ُمًتٛمر وحتدي٤مت ُمًتجدة 

 227 -ة ووامن اؾمتٛمراره٤ماعمج٤مًمس اًمثقري٦م: وٛمػم اًمثقر 

 231 -اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م: نٙملم اعمجتٛمع وإـم،ق ـم٤مىم٤مشمف 

 233 هؾ باٟمحروم٧م( اًمثقرة سمحٛمؾ اًمً،ح؟ 

 239 الػفرس.* 

 

 

 


