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تعريفات  :الناس هنا والناس يف بالدي

اىل ٥ٺٍ اٹىهكٌ
ٌٕٞلٻوٿ ثبٹٮوا٧
ٌٍبه٣وٿ إىل زلىڃ ،أو إٹ٪بئڄ٫ ،
اٹڂبً څڂب َٲٺٲهټ اٹَأٻ٫ ،
واٹڂبً يف ثالكٌ َٲزٺهټ اٹٮٲو ،٭زَبه٣وٿ إىل زلىڃ ،أو إٹ٪بئڄ يفٕٞلٻوٿ ثبجللاه
اٹڂبً څڂب َڂبٽىٿ ٵٮبَ ٫ىٽهټ ،ٷَڂهٚىا ثبٵواً ٵٍ ال َ٬وهتټ ّٶٸ احلُبح ادللوٿ يف
ىٱيٱخ اٹٶبئڂبد احلُٓخ
ٽٖىة إىل اٹجبةَ ..ڂهٚىٿ
ح
واٹڂبً يف ثالكٌ َڂبٽىٿ ٹُٺهټ حيزٚڂىٿ ثڂبكٱهټ  ،وُ٥ىهنټ
ٱُٺىٷ ً٩ن ٽڂْ٦ڄ وڅټ
٭ذفنڅټ ح
ثبٵواً ٵٍ الَٮىهتټ ٝبثىه االځز٢به ادلجين ٽڂن ٹُٺخ اٹجبهػح ،أ
ٱُبٻ ،٭ُؾٺپىٿ ٹى أٿ (ٽَ٦ىال) َڂزْٺهټ ٽڀ ةَڀ اٹوٵبٻ ،وَ٦ٚهټ يف اٹٖ ٬األ وٷ ،كوٿ
ٍُٸ ٽڀ اٹزْٶواد ..
طةِٹىا ٥ٺُهب
اٹڂبً څڂب ال جيلوٿ يف اٹزلفٌن ٹنح ً٩ن ٥بكح ُ
واٹڂبً يف ثالكٌ َٺزهپىٿ اٹلفبٿ اٹزهبٽبً ،٭ُزَوة إىل وعلاهنټ ٭ال خيوط ٽڂڄ ٍّء.
اٹڂبً څڂب خيوعىٿ اىل احلُبح ٽڀ كوٿ ٽٖڂٮبد سبُيڅټ ،٭ٶٺهټ ٍىاء.
واٹڂبً يف ثالكٌ ٽ٦و٭ىٿ ثَُل ،و٥بٽٍ ..رٲىكڅټ ر٦وَٮبهتټ إىل اٹَپى أو احل ،ُ٘ٚوڅټ
٥ٺً ّبٳٹخ احلُبح وادلىد ؽىت ٱُبٻ اٹَب٣ح.
ثبٹٮٞوح  ،ال

اٹڂبً څڂب ٍىاكڅټ وثُبٙهټ ُٝت ٍُ ،لڅټ ٥جل ٽٺنارڄ ،و٥جلڅټ ٍُل
َُُٚٲهُټ ٍّء ،٭پلاڅټ ٽوڅىٿ ثزبهَـ ٽزَبٻػ.
واٹڂبً يف ثالكٌ ٍىاكڅټ األٍىك ،وثُبٙهټ األثٍُُ٘ ،لڅټ ٍُل و٥جلڅټ ٥جل ،وڅټ
ٵنٹٴ ٱجٸ والكاهتټ ،واههتبهنټ ثڂَٰ احلُبح وؽٌن َج٦ضىٿ..

اٹڂبً څڂب ٱٺُٺىا اٹٶالٻ  ،ويف ٵالٽهټ سلزٖو اٹٶالٻ  ..ال َزڂبثيو ٿ ثبألٹٲبة ( ثئٌ االٍټ
اٹٮَىٯ !) َ٦زنهوٿ ٥پب َٮ٦ٺىٿ ،و٥پب ال َٮ٦ٺىٿ ،ووعىڅټ شلهىهح إىل اةرَبٽڄ ٝج٦ىا
٥ٺُهب ال رٶبك رٮبهٱهټ ؽىت وڅټ ځُبٻ..
واٹڂبً يف ثالكٌ ٵضًنوا اٹٶالٻ  ،ويف ٵالٽهټ ٽهناه اٹٶالٻ  ..رٶبك اٹْٶىي ال رٮبهٱهټ
وڅټ ٍواځُىٿ ٹلهعخ اٹٺ٦ڀح ٥ٺُهټ فى٭ب ٽڀ اجملهىٷ ادلڂز٢و  ،اٹنٌ ٍُجب٩زهټ ال زلبٷ  ..ال
َ٦و ٫اال٥زناه ٝوَٰاً إىل أ٭ئلهتټ ادلزَُلڃ اٗٝواثب ..االثزَبٽخ مس٦ىا ثِهب َىٽب ٹٶڂهټ مل
َزٲڂىا ٭ڀ شلبهٍزهب ٭أٗا٥ىڅب ٥ڂل أوٷ ٽڂبىٹخ ٚ٩ت.
اٹڂبً څڂب ال َ٦و٭ىٿ اٹَواينّ ح ،٭٦ىهاهتټ ٥ىهاد ١بڅوڅب ٹٺٲبٍٕ واٹلاين  ،ٹٶڀ ٽالٽَزهب
زلٖىهح ثوْ٥خ اٹٲٺت ..اٹْبم ٽڂهټ ٹڄ ٕؾٮڄ ،وإ٥الٽڄ ،وٽزٶٮٸوڃ ٽڀ اإلځٌ واجلڀ
واٹڂبً يف ثالكٌ ٕلوهڅټ أٱٮبٷ اٹوعبٷ  ،أٙب٥ىڅب ٽٮبرُؼ ٭ٚٺذ رَوَجبهتب ذبوٌ ٵپب
ٹى أځڄا ٍزڂٮغو ٥ڂل أوٷ ٽڂبىٹخ َجزٶووهنب  ،وَيؽٮىٿ ضلىڅب ثٶٸ ٝبٱبهتټ  ،وؽُڂپب ديو
َىٽهټ ثَالٻ َٮزٲلوٿ ٩بئجهټ احلبٙو  ،٭ُزْبعووٿ ٽ ٤أځٮَهټ وفىإهټ ،شلڀ څټ ربذ
أديبهنټ٥ .ىهاهتټ ادلٞ٪بح عُلاً رٶِ٭هب ُ٥ىهنټ وؽىاٍهټ رلزپ ٤ح ،٭بخلُبځخ څٍ ادلزىٱ٤
اال٭زواٗ .٭بدلَ ًٞ٪وَل أٿ َزڂٮٌ ٹٶڂڄ سلڂىٯ  ،أٿ َوي اٹڂىه ٹٲل ٽٸَّ االٹزؾب ٫وكهعخ
احلواهڃ ٭ىٯ االهثٌ٦ن ُٕٮبً  ،ٵزى ٬ُ١زلپل فًٚن يف  45كهعخ ٽئىٌ ح يف هواَزڄ
اٹْهًنح.

إىل

اٹڂبً څڂب ال َٺزٮزىٿ اىل اخلٺ ٬ٵضًناً أصڂبء ًَوڅټ ،أو رٌَ َوُٓڃ ٻ  ..٭هټ ٽڂٖو٭ىٿ
ٽٖؾىة ثُٚبء ٽُ٦و ،٫وإٿ اٹزٲذ رببّىڅب كوٿ ؽوط.
ح
األٽبٻ ،وٿٟهاهتټ ً٩ن ؽبكح أو
ُٙبء ُ٥ىهنټ ٭برو وً٩ن ٽڂزټٍ  -ٽزَبٻٍ ٥ٺً احلييبح  -مل ميرل يلٽبهً رٞبوٹڄ وسببٻ اجلَل
ادلٲبثٸ.

اٹزڂٮٌ ٥ڂلڅټ ٽ٦زلٷ ؽٌن اٹٶالٻ  ،وؽٌن اٹ٦ٞبٻ ..ؽٌن اجلٺىً ،وؽٌن اٹٲُبٻ ،ال َ٦و٫
االهرجبٳ ٝوَٲڄ إٹُهټ ،اٵزٮبئهټ ثبٹٲٺُٸ كَلهنټ  ،وڅټ ٽڀ مواد اٹىعجبد اٹَوَ٦ڄ أٵالً
وّوثبً ،رڂٮَبً،عڂَبً ،ٱُبٽبً ،ٱ٦ىكاً ..وڅٶنا .رْبهٵهټ ؽُىاځبهتټ اٹيت اځَغپذ ٽ٦هټ
ٹلهعخ اٹزٮبڅټ اٹٶبٽٸ ٭هٍ رڂ ٰٞوإٿ أفوٍهب اٹلڅو..
اٹڂبً يف ثالكٌ َزٮؾٖىٿ اٹٲبكٻ ؽلٓ اٹجُ٦ل ،ٳأ ٿ ٽٲلٽڄ ٽ٦ين هبټ ٍٺجبً أو إجيبثبً ،ؽىت
رالّذ اخلٖىُٕبد ..رٶبك ٭واٍزهټ اٹَجبٱخ كوٽبً أٿ رڂٖت ٥ٸي اځزٲبكڃ ،٭هنا أ٥ىه ،
وإٿ ٵبٿ ثًٖنا  ،وڅنا أؽىٷ ،وڅنا أمسو ،وڅنا أةَ٘ ،وڅنا ٝىَٸ  ،وڅنا ٱًٖن  ..إىل
٭زىٿ إىل اخلٺ ٬دل٦بَڂخ ٱٮبڃ وڅټ َوٝڂىٿ
ٽبّبء اهلل ..وإما ٽب ر٦لاڅټ اٹٲبكٻ ةٍالٻ إ٫هنټ َٺذ
وَٖٞلٽىٿ أةٕڂب٭ٔهټ.
َٲىٷ ٱبئٺهټ إين ارٮؾٔ اٹىاؽل ٵپب ٹى أځڄ ٥وَبٿ ،وٵأځڄ كٹُٸ اځزجبڃ ومٵبء حيَل ٥ٺُڄ..
اٹزڂٮٌ ٥ڂلځب َٖبؽجڄ ٝوك اٹي٭ًن دبٺٸ ٥بٹٰ ځذُٓٝو ثڄ ..االهرجبٳ مسزڂب ادلپُي ح ٭ڂؾڀ
سلٺىٱبد ٽورجٴح ُٻهرظٓح دأىب االٕٞلاٻ ،ٹنٹٴ څٍ رزؾبّبڃ وإٿ ٵبٿ ثٺجٸ ٽ٪وكاً ،ځزقُٺڄ
ؽغواً ٽٲٖىكا..
٦ٝبٽڂب ٦ٝبٻ ځْج ٤ثڄ أٽ٦بئڂب ٱجٸ ؽىاٍڂب  ،وڅى أٵضو ٽڀ ٽٶزپٸ ،وځجٶٍ ،وځزْبعو ٽ٤
اٹىعت ځجبڅٍ هبب اٹُْٞبٿ ،ځلفٺڄ ثزپبٽڄ ك٭٤ح واؽلح ،ؽىت َڂٲ٤ٞ
ح
هثبد ثُىرڂب إٿ مل رٶڀ
ځىةٍ٦بٷ رڂزهٍ أةٿ ُٿٙوة ٥ٺً ٱٮبځب ،ٹڂ٪بكهڅب وال ر٪بكهځب.
اٹڂٮٌ ،ورُٖجڂب ح
احليٿ څڂب ٍب٣حَ ،ٲ ٬ادلزغپهووٿ وٱٮخ رأٽٸ مجُٺخً٩ ،ن هٽبكٌح ،أو ٽجبٹ ٨٭ُهب  ،وڅټ يف
ٵبٽٸ ىَڂزهټ  ..ادلُذ ٽورلٕ ثيرڄ اجلپُٸح ،وهثبٝڄ ا ألځُٰ ،ٻُٝت ثبٹيڅىه وٱل و ٤ٙيف
ربثىد أمجٸ ٽڀ اٹٺىػح ،وؽُڂپب َىاهي اٹضوي َڄ ٌٹىٿ اٹزواة ٥ٺُڄ ثو وٌِٓح ،وَ٦ٚىٿ أٵبٹُٸ
اٹيڃ وه ،خيٺ٦ى ٿ ځ٢بهاهتټ اٹَىكاء ٍ ،ب َوٍٺى ٿ إّبهح اٹٖٺُت  ،ٹُڂٖو٭ىا إىل رٮبُٕٸ
احلُبح.
احليٿ يف ثالكٌ كڅو رلَل ،٭جُڂپب ادلُذ ٽوٻٍ يف ربثىرڄ اخلْيب اٹزواصٍَ ،زواٽً ٥ٺُڄ احملت
وادلجَٚ ،٘٪وثىٿ وعىڅهټ أةَلَهټَٞ ،ٺٲىٿ إٔىاد اٹجٶبء أة٥ٺً إٔىاهتټ َوعىٿڃ ثأال
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َوؽٸ وَزوٵهټ َزبٽً اٹلڅو ،وَزپڂىٿ أةٿ دُ٥بك ٹڄ احلُبح صبځُخَٖ ،ىثىٿ ثڂ٢واهتټ
اٹَپبء ا٥زواٙبً وعىكَبً ٕىة فبٹٲڄ ،اٹنٌ أٽو طثوائُٸ خب ٬ٞهوؽڄ.
َزَبٱٞىٿ ث٦لڅب ديُڂبً ومشبال ،وٱل فبهد ٱىاڅټ  ،وروافذ أوربه إٔىاهتټ ،واځٜ٭أ د ٽُبڃ
هةَ ،ٺزيٽىٿ هٵڂبً ثُ٦لاً يف فٺى ح َٖجىٿ ٥زبهبټ ضلى
ُ٥ىهنټ ،وإٮوٓد وعىڅهټ ادلذ ح
اٹجُ٦ل ،وڅټ يف ّجڄ ُ٩بة ربٻ..
ال َزٶٺپىٿ إال اٞٙواها ،وال ٌأٳ ٹىٿ إال ٭زبرب ،وال َڂبٽىٿ إال ٥ٺً رٲْ ٬كوٿ وٍبئل..
ةهنبه ُ٥ىهنڀ  ..صُبهبڀ ٽٲ٤ٞح ،هؤوٍهڀ
أٽب اٹڂَبء  ..٭ُٖج٪ڀ وعىڅهڀ ثبٹزواة ادلجٺىٷ أ
ٽڂٮىّخ اٹْ٦وٍ ،ب َٺيٽڀ احللاك وٽب أٽوٓڃ..
احليٿ يف ثالكٌ ٵضُ ٬وهٽبكٌ وٱبًب ،ال ځلهٌ إىل ٽىت ٍُلوٻ واىل ٻَ ٍُڂزهٍ..
ٕىدْ َهپٌ يف ٍوٌ:
ثالكٌ أځذ ٽڀ ٍُٲىك اٹ٦بمل إىل ٽَورڄ ؟
أٙ٫ؾٴ ثبٵُبً..

اٹڂبً څڂب َضٲىٿ ثجٚ٦هټ اٹج ، ٘٦ٽ ٤٭بهٯ اٹٶن ة ادلْوو ٣وً٩ن ادلْووٕ .. ٣بكٱهټ
ٕبكٯ ،وٵبمهبټ ٵبمة ،وڅټ ٽزٮٲىٿ ٥ٺً رًَُن أَبٽهټ اٹَٺٌح ،ال َ٦و ٫اٹز٦ٲُل ٝوَٲبً
إىل ؽُبهتټ ادلٮهىٻح ادلزغبځَخ ٽ ٤رٮبُٕٸ اٹٮٖىٷ االهث٦خ
َٶنثىٿ يفُٕلٯ ٵنهبټ  ،وٌُٕلٱىٿ إةفواط ٍوائوڅټ وك٭بئڂهټ  ،كوٿ فى ٫أو وعٸ ٽڀ
أؽل ،ٹُٖٮٰ ذلټ ا جلپُ ..٤ٹٶبمهبټ ،وٹٖبكٱهټ ؽىت رُٖجٴ احلًن ح ٽڀ مجهىه ادلٖٮٲٌن
٭ُپب َنڅجىٿ إٹُڄ عواء مٹٴ.
څٸ َجبهٵىٿ ٽ٦بكٹخ احلُبح اٹَبئوح ثٌن ٽٞت واځجَب ،ٛأٻ أٿ ذلټ زبوجيخ أفوي ؟ اهلل
ا٥ٺټ..
واٹڂبً يف ثالكٌ ٌدفجٜوٿ اٹضٰح إٹُهټ ٝوَٲب ّ ..ٶبٵىٿ ،وٵأٿ كَٶبهد ٭ُٺَى٫
اٹْٴ فوط ٽڀ ثٌن ١هواٿٌڅټ ،وٹٌُ أوهثُب زلٚب.
٭ٖبكٯ ٻ ٵبمة وإٿ ٕلٯ
ڃ

وٵبمهبټ ٕبكٯ وإٿ ٵنة..
إال ٽب هؽټ هيب
أَهټ اٱوة ٹٺزٲىي ؟
َٲىٷ اٹىهكٌ :ٵٺڂب ٵنٹٴ ،ث٦ل ٵٸ ٭ٲوح ،ؽىت ذبي ٣ٽڀ روكَلڅب ،وٳأ ځڄ ٽهجىٷ هبب..
اٹٖلٯ يف ثالكٌ ٽٖڂ ٬إٔىٹُبً ،واٹٶنة ٵنٹٴ  ..ٵٸٌ ٽلوٿٌ ثٶزت ٕٮواء  ،زلٮىٟح
يف أعڂلح ٱٺىهبټ ،اٵزَجىڅب أثبً ٥ڀ عل ،ٵپب حيٟ٬وٿ رَٺَٸ أځَبهبټ اٹيت رَزٲجٺٴ
ٵٮبربخ اٹٶزبة يف اٹٖبٹىځبد ادلجقوح ث٦ڂبَخ هثبځُخ..
ََزٮزؾىٿ هنبهڅټ وڅټ ٥ٺً رْب ؤٻڅټ ادل٦زبك ،وَٲٚىٿ ٹُٺهټ ٍهواً َزٲٺجىٿ ٥ٺً
وٍبئلڅټ ادلزقبٕټح ٽ٦هټ ،وربذ هؤوٍهټ ادلٖؾ ٬احلب٭ ،٠ٵٍ ال َجب٩زهټ اٹٍْ ٝبٿ
وَ٦و ٫ذلټ رٮبُٕٸ اٹ٪ل ادلِؤوٻ
اٹٺهټ اٍزو ..
ٽ٦ٲلوٿ ٥ٺً ثَبٝخ عوائوڅټ ..إٿ عبئهټ اٹْزبء ؽڂىا إىل اٹُٖ ٬اٞٙواهاً وڅووثبً ،وإٿ
عبئهټ اٹُٖ ٬اٍز٦بځىا ثبخلوَ ٬واٹوثُ ، ٤ؽټٓاٷ أوعڄ ،٭هټ أڅٸ ٕؾواء وعلة ،وٽب
ح ،محٲً ر٦ي ٫كوهنټ !
حيُ ٜهبټ ٹٌُ ٽٖبك٫
إٿ ٕلٱىا اٹٲىٷ فبٹٮىڃ ثبٹٮ٦ٸ  ،وإٿ ها٭ٲىڃ ثبٹٮ٦ٸ ٭هټ ّومٽخ أڅٸ رٲىي ٽڂجىم ح،
فوگ ) ال َٺٰ ذلټ ثبٷ ؽىت
ڃ
ٌَُوٓه ځَپُڄ أثى
٭ٲًنح ،ٱٺُٺڄ احلظ ح واحلُٸح ( اإلٽبٻ ادلب ِ
حيپٺىٿ ٥ٺً ٍجٌ٦ن زلپٸ..
وإٿ ٵنثىا ٭بٹٲبځىٿ اٹ٦بٻ ٽ٦هټ  ،٭ٶزجزڄ ٵناثىٿ ثبؽزوا ٫وحيپٺىٿ – ثبٹٴٍو ح ٥ -ٺً
ٍجٌ٦ن زلپٸ ٹٞٺت اٹ٦نه ذلټ ٥ٺً ٵنهبټ  ،وَٖجؾىٿ أثٞبالً ربهخيٌُن يف ؽُٺزهټ ،ٹنٹٴ..
٭پغبٹَزهټ ٽڀ ٹلٿ اٹ٦بٻ ح څٍ أّوػ ٹٺڂٮٌ ٽڀ ٻُ عبٹَخ ً٩نڅټ  ،٭هټ خيٮٮىٿ ث٘٦
امل ىٯ أٱوة اٹُهټ ؽُٺخ ٽڀ كفىٹڄ.
اذلپىٻ وڅټ ٽجَىٝىا اٹُل واحلُٸح ،واخلووط ٽڀ أ
اٹڂبً يف ثالكٌ ال َڂٖٮىٿ اٹٖبكٯ وال اٹٶبمة  ،٭هټ ٹڀ َڂٖٮىا أځٮَهټ ،ٵىٿ اٹىا ؽل
ٽڂهټ ٽڂٲَټ حبَت اٹزٚبهٌَ واأل ؽىاٷ وا ألٽٖبه ،٭ٲٺىهبټ ؽًني  ،و٥ٲىذلټ ٽْلوڃ ح،
وځٮىٍهټ عبئ٤ح ،وأ٭ئلهتټ فبئو ح ،وعوائوڅټ أ٭َلڅب اٹٞ٦ت  ،واٹَٺٞبٿ ٭ىٯ هؤوٍهټ

دبقبٹجڄُ٦ٍ ،ل ث٦وّڄ ..خيزٺٮىٿ يف اٹٶبمة ٵالٽُبً  ،وَٖٞٮىٿ ٽ٦ڄ ..وَٖٮٲىٿ ٹٺٖبكٯ
ٽڂبىٷ فبٍوح.
وخيبٹٮىٿڃ يف أٱوة ح
ٌٽڂىٿ ةاِ فوح وثُىٻ
اٹوؤٍبء څڂب َڂٖزىٿ إىل ٙپًن اٹْ٦ت  ،وخيب٭ىٿ ٥ٲبة اٹلځُب  ،وال ؤ
احلَبة ،ٹنٹٴ څټ واٙؾىٿ ،وٽ٦و٭ىٿ وال َز٦بٽٺىٿ ثبٹُ٪جُبد.
وادلٺىٳ يف ثالكٌ َڂٖزىٿ إىل ٙپًن ځَىاهنټ وُْ٥ٲبهتټ ثبٹوٗا٣ح ،وٽڀ إٕ ٬ٞٮهټ
ٽڀ ًْ٥نهتټ َ ،ٲىٹىٿ يف عٺَبهتټ ّ :بوهوا ادلوأ ح وفبٹٮىڅب ،ٵپب ٥ٸّٽهټ ٭ٰ ڃ ا ؤڅټ،
ٹٶڂهټ ٥ڂل ادلَبءاد ر٪نَهټ ځَبئهټ إٔىٷ االٍزجلاك ،وڅټ َٺ٦ٲىٿ ؽىا٭وڅڀ ..ال خيب٭ىٿ
٥ٲبة اٹلځُب  ،وَ٦و٭ىٿ ٥ٲبة اِ فوح ،ٹٶڀ ٽْوُ٥هټ ٽڀ اٹٮٲهبء اٹنَڀ فربوا ؽلَش
ر٬٦څټ َىٻ اِفوڃ ٽڀ اٹ٦ٲبة..
اِفوح وعلوا ذلټ ؽُٸ وسلبهط ّوٍ٥ح ،و
ح ،وإٿ ٵبٿ عبئوا ،واٹٚووهاد رجُؼ ادلؼٟوهاد )
( ٝب٥خ ويل األٽو واعت

اٹڂبً څڂب ال َٶزوصىٿ أل مسبء آثبئهټ ،وًَْنوٿ إىل أٽهبهتټ ثوٍبئٸ ٽىعي ح يف ادلڂبٍجبد..
ٍذځَىٿ ثڄَ ،ٺجَىڃ يف اٹربك  ،وحيټٓٽى ٿڃ ثٌن ا ألَبٻ ،وََٶڂىڃ ؽغو ح
أٌٹٮىٿ احلُىاٿ و ٌ أ
أٌٹٮهب ٍوَ٦بً  ،وَز٦بٽٸ ٽ٦هب وٳ أ هنب فبٕزڄ  ،وَ٦ٞپىٿڃ ٦ٝبٽبً َزڂبٍت ٽ ٤ؽغپڄ ووىځڄ ،
كوٿ إٵواڃ ،وؽُڂپب خيوط احلُىاٿ ٽب يف ثٞڂڄ َ٦ٚى ٿ – اٹ٦نهح  -يف ٵٌُ ًٕ٪ن ٌُ٭زؼ
ٹٺپوح األوىل وَوٽىځڄا يف احلبو َخ..
يف
وؽُڂپب ديوٗ احلُىاٿ أٌفنوٿڃ ٹٺ٦الط  ،وحيوٕىٿ ٥ٺً ٍالٽزڄ  ،وإٞ٥بئڄ اٹ٦الط
األوٱبد ادلؼك كح ،٭بحلُىاٿ څڂب َٮهټ وَٲله عهل ٕبؽجڄ  ،وََزغُت أل واٽوڃ وځىاڅُڄ ،
وجيهل ځٮَڄ ٹز٦ٺټ ٹ٪خ ٽوثُڄ ..ٱُبٽبً وٱ٦ىكاً ،مڅبثبً وإَبثب..
وؽُڂپب َنڅت إىل اٹڂىٻ إ٫ځڄ ٌُٹٲٍ اٹزؾٍح إىل ٕبؽجڄ  -رٖجؼ ٥ٺً فًن  -ٽش ٷ ٝٮٸ
ربٍ اٹىكا ..٣وهدبب
ٻؤكة ،وإما ٽبد ََبه٥ىٿ إىل ك٭ڂڄ ٵپب َل٭ڂىٿ اٹجْو ،وَٺٲىٿ ٥ٺُڄ ح
ودٽٸ.
رَٲ ٜث ٘٦اٹلٽى ٣ٽ ٤ؽَوح أ

اٹڂبً يف ثالكٌ َٮزقووٿ أةمسبء آثبئهټ ،وخيٮىٿ أمسبء أٽهبهتټ ،ألٿ اٍټ ادلوأح ٥ىهح ،وأهنب
اٹٲوَت ٥ٺً اٹناٵو ح
ح
ٌٵوٻ اٹَبٽ - ٤ؽُڂپب َڂبكوٿ ٥ٺُهب ٦َ ،و٭ىځڄا يف األىٽبٿ ادلبٍٙح
 ُٽبجل  -و – څىِ  -وإځيت -ويف أؽَڀ اٷٟهو ٫واألؽىاٷ اؽزواٽبً  -أٻ ٭الٿ ..-َأٹٮىٿ احلُىاٿ ٹٶڂهټ ال حيزوٽىځڄ  ،ألځڄ ؽُىاٿ َ -ٶوٻ اٹَبٽَ - ٤ٲَىٿ ٥ٺُڄ  ،وإځڄ
وٽذڅت ٹٺهووة ،ٽزٞو٫
ٝوَلڃ ،٭هى فبئ ٬وؽنه وٱٺٰ - ،جيٮٸ -ألٌ ؽوٳح ،أ
وٳأ ځڄ وٕبؽجڄ وعهبٿ ٹ٦پٸح واؽلح.
اٹٞبئو يف ثالكٌ َزىاهي ٥ڀ األځ٢به ،وَٶبك خيزٮٍ وَڂٲوٗ ٭هى ٝوَلح ٽٖٞبك.
دهىب احلُىاځبد ٹذؤٳٷ ،أو ٹُؾپٸ ٥ٺُهب  ..٭هٍ ٹَُذ ٹٺيَڂخ ،إم ال وٱذ ٹٺپَبٽو ح ٽ- ٤
ُ
ؽُىاځبد  -٭ىعىكڅب رلبى ال َٖؼ اإل ٝالٯ ٥ٺٍڅب ..أدٵٸ ٽڀ ٭زبد ادلىائل ؽٌن اال ځزهبء،
ؽَبً ٽڂب ،و٥بكح واٹلرڂب ٥ٺً أٵضو ادلز٦به ٫ٽڀ
اً
ويف أؽَڀ األؽىاٷ َزنٵو األهڅ ٬إ
٥ٮٍ مة األ ٵٸ ٹٺؾُىاٿ فُٞڄ ٽڀ اٹٖجؼ ٽب ٽبٵٸ  -٭ُجبّو أؽل
ماٵوح ال سبؾً  -ديڄ ح
األوالك ٥ٺً عي ٣ٹُٲىٻ دبب وٵٺزڄ إٹُڄ اٹىاٹلح..
أرنٵو واٹلٌ ٵبٿ َٲىٷ يل  :ثبثب گوٻ اًگٌ ،أو ا٥ٛټ  -ؽٖبځٴ – فٍٞح ،ديٶڀ
ذٓ ..وٵڂذ أٹيب م ٹٴ أل ځڄ ؽٖبين  ..عيء ٽڀ ماٌب اجلبئ ٤ح ،أو
ْٞ٥بٿ أّى ٵب٥ل جي ه
ٌٵٸ ٽڀ ثٲُخ احلُىاځبد يف
اٹ ..ًْٞ٦ٹٰك ر٦ىكد احلُىاځبد يف ثالكٌ ٥ٺً أٵٸ ٽب ال ؤ
ثالك اٹ٪وة ٽضالً  ..څٍ أدٳٷ اٹزىاثٸ وادلقٸالد  ،وإما ٽب ٽوٙذ إ٫هنب رزوٳ ٹٺٲله ٹٶٍ
َ٦بجلهب ،أو ٹ٦الط ثلوٌ إٱٞب ٍ٥ٱَوٌ َ٦زپل ٥ٺً اٹناٵو ح ،وإٿ ٍو٥خ اٹجلَهُڄ يف مٹٴ
ذلٍ زل ٜرڂله ٥ڂل اٹىاؽل اٹْبٝو ،اٹنٌ خيزو٥ ٣العبً ً٩ن ٽز٦به ٫ٹٺؾُىاٿ ادلوَ٘..
خبْت أةٌ هثب ،ٛوال َهټ  ،٭بال٥زڂبء
ٽضالً ٵبځذ رٚپل هعٸ اٹٞبئو ادلٶَىه ح ثوثٞهب ح
اٹيائل ثبحلُىاٿ ڃ و  -ٽُى٣ح  -ال رٺُٰ ثبٹوعٸ ،وٳاځذ رلاوي كثوح احلٖبٿ يف ١هوڃ أةٿ
ٞ٥بة َ -ور ِ٦ٹىٱ٦زهب ١هوڃ اٹوعواط..
َى٥ ٤ٙٺُهب ٞ٥بثخ  -وأٌ ح
إٔىيل
اٹٶالة ٥ڂلځب ٽڂجىم ح وٝوَلح ،واٹٲ ٜٞٵنٹٴ ..وځجن اٹٶالة ٵبٿ ثٲواه
٭ڂٞبىٌ اؽزبهد اٹ٦ٲىٷ دبلي ٥ٺزڄ اٹٮب٥ٸح ،ځٔ ً٩ن ٽلوٿ ثٲوٝبً ؽو ٻ ٽالٽَزهب ،
٭جبد اخلُبٷ يف ؽًنح ٽڀ أٽوڃ ،٭بٹٲٺت َهىي اٹٶٺت ٵىځڄ ال خيىٿ ٕبؽجڄ  ،وحيوً
اٹلاه ،وديُي اٹٲوَت ٽڀ اٹجُ٦ل ،احملت ٽڀ ادلج..٘٪

ٕبه ٕ٪بهځب ٽڂْٞوَڀ ثٌن مجبٹُخ اٹٲٺت وٝٮىٹُزڄ  ،وثٌن أثى حٌٓ اٹ٦ٲٸ وٕواٽزڄ  ..وٹٌُ
٩وَجبً ؽٌن َجب٩زڂب األٝٮبٷ ثبٹٺ٦ت ٽ ٤اٹٶٺت وڅټ ٽڂَبةوٿ ٥ٺً ٍغُزهټ وثٌن فٞبة
أثىٌ ٕبهٻ ٌأٌب ٽڀ وهاء اٹلاه َڂهبڅټ  ،وَل٥ىځڄٻ إىل االٍزؾپبٻ ٭هټ أصلبً سلٺىٱبد
اهلل.
رڂبٻ ؽُىاځبرڂب يف ىهائت يف اٹ٦واء  ،أو ذبل ذلب ٽڂيو يّ ،أعهلد ځٮَهب ةاٵزْب٭ڄ  ،وهدبب
امل وي ؽُىاځبد أفوي ً٩ن ٽزؾبثڄ ٽ٦هب ،وڅٶنا رٶىٿ احلُىاځبد ٽضٺڂب ثٌن
َْبهٵهب أ
ٕلاٻ زلزپٸ ،أو ځٮبٯ ٽڀ أعٸ اٍزپواه كوهح األَبٻ ٥ٺً ٽ٘ٚ

أو

َ٦توٿ دبب ؽىذلټ ,ال َٞ٦ىٿ كهوٍبً
ٵجبه اٹَڀ څڂب ٽڂٖو٭ىٿ إىل ثٲُخ ّجبهبټ  ،ال ؤ
إهّبكاد ،أو خيزٖووٿ ؽُبهتټ ملا كوهنټ ٽڀ األ ٥پبه ،وڅټ أث٦ل ٽب َٶىځى ا ٥ڀ ادلىا٠٥
ٷأل ٕ٪و ٽڂهټ ٍڂب ،٭هټ ٻرُٲڂىٿ أةٿ ؽُبهتټ ذلټ وؽلڅټ ثٶٸ ٽب٭ُهب ٽڀ ٍٺجُبد
وإجيبثُبد ،وٽڀ اإلٍٮب ٫دبٶبٿ أٿ َزؾىٹىا اىل ٽلهٍخ زبزٖو ادلَب٭بد ٹأل عُبٷ ،
٭ڂَٰڃ ٻ َ٦ڂُهټ ٭ٲ ، ٜوديووٿ ٵواٽبً ،وال َجبٹىٿ ثبٹجُ٦ل واٹٲوَت  ،٭ٺهټ ٽب َ٦ڂُهټ  ..وڅنا
څى كَلٿ احلُبح..
اثزٌ ٻهتټ دب٦ىن أو ثلوٿ ٽ٦ىن ٥ٺً اٹٲبٍٕ واٹلاين  ،ؽىت ٌُفٍٓٷ أهنټ ٥ٺً ٽَب٭خ
ٌوى٥ىٿ ا
واؽلح ٽڀ اجلپُ.٤
وٵجبه اٹَڀ يف ثالكٌ ٽلاه ً ٽزڂٲٸح ،ث٪ضهب ومسُڂهب  ،حيپٺىٿ ؽُبهتټ ٱوا ٌُٝٽٲلًح يف
أٹىاػ ٱلٍٍح ،حيوٕىٿ ٥ٺً رٺٲُڂهب ث٦ڂبك ٽجبٹ ٨٭ُڄ ٹٺٲوَت واٹجُ٦ل  ،ٽزڂبٌٍن أث٦بك اٹيٽبٿ
وادلٶبٿ.
َزلفٺىٿ ٭ُپب ٌ٥ڂُهټ وٽب ال َ٦ڂُهټ ،وَٖووٿ ٥ٺً أهنټ فالٕخ ا ألىٽڂڄ اٹواؽٸح ،ادلٲووءح
وٱلٍٍ رىؽٍ ث٦لٻ
ح
ثوڅت
وادلوئٍ ،و٥ٺً األثڀاء و أثڂبء األثڂبء أٿ َڂٖزىا إٹُهټ ح
ح
وادلَپى٣ح
اٹزپوك ..وؽىت اٹٌؤاٷ ،وأٿ َٲٺلوڅټ ؽىت يف ؽوٵبهتټ وٍٶڂبهتټ ،ألٿ األٱلٻ ٍڂب ًڅى ٽڀ
رزى٭و ٭ُڄ عٸّ اٹٖٮب د احلپُلح؛ ٳاٹوعىٷح ،واخلْىځڄ ثُ٦لاً ٥ڀ ٽُى٥خ اٹزو ٫واٹالٽجبالح ,
ٹنٹٴ ٵجبه اٹَڀ ٥ڂلځب ٽٲلًوٿ ٭ىٯ اٹ٦بكح.

ادللاهً څڂب ٽزڂيڅبد وٽال٥ت وٽٶزجبد  ،رَزْو ٫ادلَزٲجٸ اٹجُ٦ل  ،و٭ٖىٷ كهاٍٍ ح
ثبٹْوٌ٫
ح
رزڂب٩ټ ثلوٿ اځٮ٦بٷ أو ٭ز٦بٷ  ..اٹزٸٽُن ََپٍ ادللهً ثبمسڄ ثلوٿ ٽٲلٻ ح رىؽٍ
ادلَب ٫اٹيٽينح ثٌن
ح
واألثىٌح ،ؽىت وٳأ ٿ اٹزالٽُن وادللهٌٍن ٽڀ ٥پو واؽل  ،ثبٹو٩ټ ٽڀ
االصڂٌن.
ََپؼ ٹٺزٺپُن ثبالٍزوفبء واٹوَبٗح ،وػرً اٹڂىٻ يف ٩و ٫فبٓح ،ويف ؽبالد اإلُ٥بء أو
اٹز٦ت ،وڅڂبٳ ٝجُت يف ٵٸ ٽلهًح ،وٽْو ٫ځٮٍَ واعزپب.ٍ٥
األٝٮبٷ څڂب ؽلائٰ ٽزڂٲٸح ،عڂبئڀ رَپى هبب اٹٞجُ٤ح اخلالٯح ،وال ََپؼ ٹٲبځىٿ اٹ٪بة
ثبالٱزواة ٽڂهب  ،٭بٷٕؾواء واٹزٖؾو أث٦ل ٽب َٶىٿ ٽڀ اٹزپب٥بد اٹىهوك  ،واألفٚو اٹنٌ
رزڂَټ ٽڂڄ األ ځٮٌ ،ورزواٱٔ ثڄ و٥ٺُڄ ،ورلوً أٱلاٻ ٭ٺناد األٵجبك ،ؽىت َٖ٦ت ٥ٺً
اٹزٺپُن أٿ رڂهٍ اٹَب٣ح األفًنح ٹُ٦ىك إىل ثُزڄ  ،٭ُجٲً ٽ٦ٺٲبً ثبألٹ٦بة ،وٙؾٶبد أٱواځڄ،
وڅلڅلاد ادللهٌٍن ،وځ٦ىٽزهټ ادلْزهبح..
 ،هتُئهټ
٭٦جشٻ ؽٰ  ،وؽٲهټ ٹٌُ ٥جش
ؽلوك اٹٞٮىٹخ څڂب احلُبح دبب هؽجذ  ..ڃ
واحلٍَ ألث٦ل ٽب َٶىٿ كوٿ ٵىاثؼ أو ٻ ٗاكاد  ،فال
ح
واٹجٖوٌ
ح
االٵزْب٭بد اٹَپٍ٦ح
ٗواثً٩ ٜن رْڂغڄ َزٲجٺهب األ والك أةهحيٍح ،وكوٿ ٽٲلٽبد  ،وڅٍ ٽڀ ٗهوهاد اٹَالٻح
اٹ٦بٻح..
هوٗاهتټ ٽلائڀ أٹ٦بة ،وهٽبٷ ٹَُذ ٽزؾوٳح ,ٽزڂيڅبد ..رَپ ٤مثنثبد اٹجالثٸ
واٹٖ٦ب٭ًن واٹُٞىه رزواٱٔ ،ٹُيڅى ادلٶبٿ ث٦بمل اٹرباءح ادلزٶبٽٸ.
وادللاهً څڂب ٭ٖىٷ كهاٍُڄ ٱًٖن ح ادللحً٩ ،ن ٽضٲٸح َٲ ٍٚاٹٞبٹت األ َبٻ ثٌن ادلَبثؼ
واٹوؽالد وادل٦بٽٸ ،وأٽبٵڀ اٹزواس ،ديزيط ثٌن اٹڂبً زلب ٛثبدللهٌٍن واثزَبٽبد
اٹْىاه ٣دبب هؽجذ ٹُ٦ىك وَنوٿ ماٵوح رزَ ٤حلت اٹىٝڀ.
واألٝٮبٷ يف ثالكٌ هعبٷ ٱجٸ أواهنټَ ,زجقزووٿ يف ٽُْزهټ ٝىالً و٥وٙب ،ومل رَ٦هټ
ىٯٕ ,جُبٿ أٿٗعزهټ ادلووَبد و٩ال١خ احلُبح ُٱبئهب ٭بځزغزهټ ً٩ن ٥بةئَڀ
اٹْىاه ٣واأل ح
دبَزٲجٺهټ ادلڂْىكًٌ ،ا ٱىٿ اىل ادللاهً ٍىٯ احلپًن  ،وڅټ ٵبهڅىٿ ذلب ٵُ ٬ال  ..وڅټ
څبهثىٿ ٽڀ ٩ال١خ ا ألة وا ألؿ ا ألٳثو إىل ٖ٥ب ادل٦ٺټ  ،وٽلَو ادللهًح اٹنٌ أثبػ ٹڄ
اٹٲبځىٿ اٹ٦ويف اٹٚوة واٹْزټ وځ٦زهټ أةمسبء احلُىاځبد ،وٽب ٥ٺً اٹزٺپُن ٍىي اٹٞب٥خ

اٹ٦پُبء ،وٽواٱت اٹٖ ٬اٹنٌ َٲ ٬أٽبٻ اٹزالٽُن  -ؽىت رلٍء ادل٦ٺټ ََغٸ ٥ٺً اٹٺىؽڄ
أمسبء ادلْبٵٌَن ،ٹُ٦بٱجهټ ادل٦ٺټ وَ٦ٚهټ يف اٹٲبئپخ اٹَىكاء .-
ؽوائٰ ٽَز٦و ح ،ٽٶجىرڄ ځبٱټح ٥ٺً هئٌُ اٹلوٹخ و األة واألؿ األٵرب وٽلَو ادللهً ح
وادل٦بوٿ وادل٦ٺپٌن ثلوٿ اٍزضڂبء..
ٽواٵي ٷٷرٮڂڀ ٽڀ أعٸ اٹزپٺٔ واخلالٓ ،ٹٺزغٌَ واٹزڂٖذ واالٍزوعبٷ..
٩بة ٽڀ ادلزڂبٯٗاد  ،رزوٕلڅب اٹ ، ٍٖ٦وادلقربوٿ ا ألٱىَبء ،وادللَو ً٩ن اٹْلَل  ..رڂٮٺذ
ح
ٍٍبً ٹٲُبكح أعُبٷ ٽْؾىځخ ثبٹٶجذ ادلٶجىد..
ٙؾٍ وٽضبالً ئ
ح
املكهًح ٽڀ ثٌن َلَڄ وَٖجؼ
أعَبٽهټ ضلُٸح ٽهيوٻح ،وُ٥ىځڄ رلوه رٮزِ ٥ڀ سلجأ ٍوٌ َ ,زڂٮَىٿ اٹجُ٦ل حبىاٍهټ ال
أةځى٭هټ ،و٥ٲىذلټ رَزوٯ اٹَپ ٤ٱجٸ آماهنټ ،وآماهنټ َلٽ٪هب ه٩ى ٽُضبٹىعٍ ً٩ن ٽٮهىٻ
َج٦ش ٭ُهټ اٹو٥ت واٹزپوك واٹزؾُٞټ.
ُ٥ىهنټ رجؾش ٥ڀ زلبعوڅب احلٲُٰح ٹزَزٲو هبب  ،رڂزٲٸ ثَو٥خ اٹربٯ وال رٌ ٱدو  ..محواء
كاٽُڄ ٥ٸي اٹلواٻ ،وثُبٙهب ٽبئٸ اىل اٹٖٮوح ثلهعبد.
ا٣ربكوا رٖؾو احلُبح و٥ز٦زب رڄا ْ٦َ ..ٲىٿ ادلَبؽبد اخلٚواء يف ٽووَبهتټ اجلٮب ٫٭هټ
رواثُىٿ وځلاء اٹٖؾواء َٖهٸ يف أوكاعهټ ،ٹٌُ ثُڂهټ وثٌن احملوٽبد أٌ ؽىاعي ٭هټ -
ثيهح  -اځٮٺٲذ ٽڀ ثٌن اٹوٵبٻ  ،وا٥زبّذ ٥ٺً ثٲبَب اٹڂٮبٌاد اٹٶوَهخ اٹنوٯ واٹ٦ٞټ
واٹوائؼ ح ،واجلجهبد ٽٮزىػح ،ٹنا ٭هټ ٽزڂبٍٲى ٿ ،وٽُ٦به ٱبځىٿ اٹ٪بة اٹنٌ وعلوا
أځٮَهټ عيءاً ٽڀ ًٕنوهرڄ.
ٕٮى ٫اٹلهً أٹىاهنب هٽبكٌحَْ ،ٲٲهب اٹٖلأ ،واٹوؽالد اٹيت جيٺَىٿ ٥ٺُهټ ال رَ٤
َذٱٺپىا ٽ ٤رٶىهڅټ ،وَٖ٪ىا ثبځزجبڃ دل٦ٺپهټ
شلزٺئ و٥ٺُهټ أٿ أ
ٽٲبٽبهتټ اٹڂؾُٸح ،٭هٍ ح
احملجت ..ځٖٮهټ ٽٞ٦ٸ واٹڂٖ ٬اِ فو َڂز٢و ٕب٭وح اجل هً ،ٹُڂٖو٭ىا
وٽبكرڄ اٹ٪ٺٍٟڃً٩ ،ن ح
إىل ٭ى ٗاڅټ َ ،ٮٶىٿ ٥ڀ أځٮَهټ و أعَبكڅټ ؽجَخ اٹلهً وٽْهل ادل٦ٺټ اٹ٪ٺٍ ٟواٹٖ٦ب
هٵىٿ اىل عڂجڄ.
امل ح
ََپ ٤اٹزٺپُن ثبٹىهوك ٹٶڂڄ مل َو ڃ ا ،وإٿ ٕبك٭ڄ ا َىٽب ،٭ٲل ؽب ځذ اٹٮوٕخ اٹيت مل رزٶوه
أٿ
٭َُو ٣ٹٲٞٮهب وَٖ٦وڅب يف َلڃ ؽىت سبىد ثٌن ر٦وٱبد ٵٮڄ ادلٞجٰ  ،وٳأ ځڄ َوَل
َزْٮً ثبحلُبح ٽڀ احلُبح..

ٽ٦تح ثبٹىهوك ،واٹ٪جبه َ٢ٺٺهب  ،واألٻ
ٹٲل ر٦ىك ه ؤَخ ٽىد ادليڅوَڄ االٕٞڂبُ٥ڄ يف كاهڃ أ
ر٦ذ ه ؤَخ اٹىهوك
أَ٘ مل ك
٥ٺً اىكؽبٻ وٱزهب مل رٸد٭ذ إىل ٍّء ،ال وعىك ٹڄ أٓالً  ،٭هٍ اً
رزڂٮٌ ثبذلىاء اٹٞٺٰ..
ٵىاثؼ اٹٞٮٸ يف ثالكٌ ؽٲُٲُڄ الر٦و ٫اٹْٮبيفح إٹُهب ٝوَٲبً ،٭هى َٶرب ٍڀح ثَڂىاد ،ٹنا
٭غواؽڄ عواػ وهصهب ٽڀ ٝجُ٦زڄ اٹٲبٍٍح ثٴٷ ٽٮبٕٺهب ،وإٿ اځلٽٺذ ٍب٣ح اهرُبػ ٽجب٩ذ
٭بدلٮبهٱبد ً٩ن اٹَبه ح رزوٕلڃ ٹزڂزي ٣ٽڀڃ حل٠ح ٍووه ال ََزؾٲهب يف اٹيٽڀ اخل ٜأ،
ٹذٌٍ أمنبٝبً وٽ٦بًَن ٕ٦ت االځٮالد ٽڂهب.
ؤ
اٹٞٮىٷ يف ثالكٌ اٍذؽٲبٯ ثال ٽ٦بًَن وال ٽٲبٌَُ وال أهٍٙح ،رزڂٮٌ ٕ٦لاء اٹرباء ح
ح
واٹْٮبيفح ٽڀ فالٹڄ  ،٭هى هعٸ ادلَزٲجٸ ادلَزهٺٴ  ..څنا اٹجب٥ش ځٮـ يف عَلڃ وهوؽڄ
ووعلاځڄ ٵز٦ىَنڃ مل ٌَر ٤ٞاالځٮٶب ٳ ٽڂهب يف اٹجُذ واٹْبه ٣وادللهً ح ،ٹن ٹٴ څى
احملبهة اٹًٖ٪ن أةٍٺؾخ اٹلٽبه اٹْبٽٸ.

اٍزواٹُب

