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ِا إْ ٚصً األصذلاء اٌثالثت إٌٝ اٌشمت اٌفٕذل١ت دخٝ بادسُ٘ داسط اٌبٕا٠ت بؼشض خذِاحٗ وافت، بّا ف١ٙا صٚجت 

دذ اهلل ب١ٕٕا ٚب١ٓ اٌذشاَ، فال ألبً ٌىُ أبذا إال اٌذالي، ػٍٝ وخاب اهلل ٚعٕت سعٌٛٗ صٍٝ : ٌىً ٚادذ ُِٕٙ لائال

اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٚاٌّذاِٟ ػٕذٖ اٌؼمٛد جا٘ضة، لاي أبِٛذّذ ٚلذ سافك صادب١ٗ فٟ اٌغفش ٌٍّشة األٌٚٝ ٌّا سأٜ 

ٚو١ف ٔشجغ بٙٓ إٌٝ بٍذٔا؟ فٕظش أدذ اٌصادب١ٓ إٌٝ صادبٗ بضذىت صفشاء ثُ سد : اػخ١ادّ٘ا ػٍٝ اٌّىاْ بخذِاحٗ

فف١ُ اٌضٚاج ٚاٌطالق : لاي أبِٛذّذ. إٕٔا ِا ٔؼٛد ٚال ِشة بٛادذة ِٓ ٘زٖ اٌضٚجاث ٚإّٔا ٔطٍمٙٓ ٠َٛ عفشٔا: بمٌٛٗ

أٞ دالي ٚفٟ أٞ شش٠ؼت؟ أِا ػٍّخّا أْ ٌٍضٚاج ششٚطا ال ٠صخ إال بٙا، ِٕٙا : لاي! دخٝ ٠ىْٛ دالال: إرْ؟ فشد ػ١ٍٗ

 ّٟ ١ٔت دٚاَ اٌّؼاششة أٞ اٌخأب١ذ ٚإال أصبخ ػمذ إ٠جاس ال ػمذ صٚاج، ٚاهلل عبذأٗ وشَ اٌضٚجت ػٓ أْ ُحغخأجش وبِغ

د١ٓ جؼً اٌمأْٛ : لاي! أ١ٌظ اٌضٚاج إ٠جابا ٚلبٛال؟ ٚٔذٓ ٔؼشض ٚ٘ٓ ٠مبٍٓ: ٚػٓ أْ حىْٛ ِشداضًا ػاًِا، فشد ػ١ٍٗ

ِٓ ِّاسعت اٌضٔا ِمابً األجش جش٠ّت ً٘ ٠خُ رٌه إال باحفاق ٚسضا؟ فٍّارا جشِٗ اٌمأْٛ اٌٛضؼٟ؟ أ١ٌظ اٌماحً 

ٚاٌغاسق ٚاٌضأٟ ٚاٌّشحشٟ ٚوً ِجشَ ِا فؼً إال ػٓ سضا؟ بً ُ٘ ٠خططْٛ ٠ٚشحبْٛ ١ًٌٕ ِشادُ٘ فًٙ ٠ؼخذ بٙزا 

اٌشضا؟ إْ اٌشضا اٌّمصٛد فٟ اٌضٚاج أعّٝ ِٓ رٌه بىث١ش، إٔٗ إوشاَ اٌّشأة فال حضطش حذج ضغط ٌٍمبٛي ٚإال واْ 

اٌضٚاج باطال، ًٚ٘ حمبً ٘زٖ اٌّشأة ِا حغّٛٔٗ صٚاجا ِذذد اٌّذة إال وّا حخفك اٌبغٟ ػٍٝ لضاء ٚلج فٟ اٌذشاَ 

بّبٍغ ِؼ١ٓ؟ ١ٌخىّا ع١ّخّا ٘زٖ اٌؼاللت باعّٙا اٌذم١مٟ، فٍؼً اهلل أْ ٠خٛب ػ١ٍىّا إْ ألشسحّا باٌّؼص١ت ٠ٛٔٚخّا 
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اٌخٛبت، أِا أْ حغ١ّا اٌضٔا صٚاجا ٚحذٍال ِا دشَ اهلل فّٓ حغخغفالْ ٚبأٞ شٟء حٍؼباْ؟ أ٘زا ٘ٛ اٌضٚاج اٌّمصٛد 

ًَّت}بمٌٛٗ عبذأٗ  ََٚسْد َٛدًة  َُٕىُ ِ ًَ َب١ْ ََٚجَؼ َٙا  ُٕٛا ِإ١ٌَْ َٚاجًا ٌَخْغُى ُْ َأْص ْٓ َأُٔفِغُى ْْ َخٍََك ٌَُىُ ِ ِٗ َأ ْٓ آ٠َاِح ِِ  ( 21: اٌشَٚ ) {َٚ

ّٞ ٌٚىً ِغخأجش؟   أَ أٔٙٓ ٠ؤجشْ أجغاد٘ٓ أل

 

:  سدُ اهلل اِشأة أٌجأحٙا اٌذاجت إٌٝ عؤاي ابٓ ػّٙا، فغاِٚٙا ػٍٝ ػشضٙا فاسحؼذث لائٍت ٌٗ: ثُ لاي

 

أال أ٠ـٙا إٌـاعٟ ١ٌـَٛ سد١ـٍٗ أسان ػـٓ اٌّـٛث اٌّفـشق ال١٘ـا 

ٌُٚ حؼخبش باٌشاد١ٍٓ إٌٝ اٌِبٍَٝ ٚحشوُٙ اٌذٔـ١ا جّـ١ؼا وّا ١٘ا 

ٌُٚ ٠خشجٛا إال بمطٓ ٚخشلت ِٚا ػّشٚا ِٓ ِٕضي ظً خا٠ٚا 

ٚأٔج غـذا أٚ بؼـذٖ بجـٛاسُ٘ ٚدـ١ذًا فـش٠ذًا فٟ اٌّمابـش ثا٠ٚا 

 

.  ٚأدسوخٗ ػٕا٠ت اٌغّاء فغغٍخٗ دِٛع اٌخٛبت، فأوشِٙا ٚصشفٙا فخاب اهلل ػ١ٍٗ

 

َُ  (إٌج)افخخ : حغ١شث ٔبشة اٌىالَ ٚلاي أدذّ٘ا ٚضغ جٍّت حأب١ذ اٌضٚاج ٚعخشٜ خالفا دٌٛٙا ِٚٓ اٌؼٍّاء ِٓ أجاص فٍِ

ٚحش٠ذاْ ِٕٟ أْ أوْٛ ِؼىّا؟ : لاي. ٔؼُ: أػجبىّا والَ ِٓ أباح؟ لاال ِؼًا: حشذد ػ١ٍٕا ٚاألِش ف١ٗ ِخغغ؟ فماي

فّٓ ِٕىّا ٠ضٚجٕٟ أخخٗ ٘ىزا ٌخىْٛ ِؼٟ فٟ عفشحٟ اٌّمبٍت ثُ أسد٘ا إ١ٌٗ؟ : لاي! ٠ا ١ٌج: لاال
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