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 بضِ اهلل ايزمحٔ ايزذِٝ

 اذتُد هلل رب ايعاملني. 
 ايطاٖزٜٔ. ايطٝبني ٚؽ٢ً اهلل ٚصًِ ع٢ً صٝدْا ستُد ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ 

يف أْؿضٓا يتعشٜزش ايقكز١   صبراْ٘ ٚتعاىل  َعزؾت٘ َؿاِٖٝٚيف صبٌٝ تزصٝذ  يف زتاٍ َعزؾ١ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل،
 : ايتُحٝد ٚايتععزِٝ هلل صزبراْ٘ ٚتعزاىل    تًو ايٛص١ًٝ ٖٞ ،ٖٓاى ٚص١ًٝ ٖٞ َٔ أِٖ ايٛصا٥ٌ ب٘ صبراْ٘ ٚتعاىل

ٚايكزإٓ ايهزِٜ قد اعتٌُ عًز٢ نزقم َزٔ اٯٜزاك ايهز ز١       ، نُاي٘ املطًل ،َٔ خ٬ٍ عزض ايقٓا٤ عًٝ٘ بهُاي٘
ِٔ :قاٍ تعاىل ، اييت ناْت ع٢ً ٖذا ا٭صًٛب ٔٔ ايٖزٔذٝ ٘ٔ ايٖزِذَُ ِٔ ايًٖ ِٝزٔ     }ٔبِض ُِ اِيَػ ُٖزَٛ َعزأي َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ اٖئذٟ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ ُٖ
ُِ ُٔ ايٖزٔذٝ َُ َٛ ايٖزِذ ُٖ ُ٘ اٖئذ (22) َٚايٖغَٗاَد٠ٔ  َٛ ايًٖ ُٔ اِيَعٔشٜزُش   ُٖ ُٔ ِٝ َٗز ُُ ُٔ اِي َٔ٪ُُِ ُّ اِي ًَُُٔو اِيُكٗدُٚظ ايٖض٬ َٛ اِي ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ٟ ٫ ٔإَي

َٕ ُِٜغٔزُنٛ ٘ٔ َعُٖا  َٕ ايًٖ َُُتَهبُِّز ُصِبَرا ُ٘ ََز    (23) اِيَحٖباُر اِي ُُ َيز َُٜضزبِّ َُا٤ُ اِيُرِض٢َٓ  ُ٘ اِيَأِص َُُؾُِّر َي ُ٘ اِيَدأيُل اِيَبأر٨ُ اِي َٛ ايًٖ ا ُٖ
ُِ َٛ اِيَعٔشُٜش اِيَرٔهٝ ُٖ  .اذتغز() {(24) ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك َٚاِيَأِرٔض َٚ

ُ٘ ََا ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك َََٚا ٔؾٞ اِيزأَ } ّْ َي ِٛ ُٙ ٔص١َْٓ ٫َٚ َْ ُّ ٫ َتِأُخُذ ٞٗ اِيَكٝٗٛ َٛ اِيَر ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ ٫ ٔإَي ِٔ َاا اٖيزٔذٟ َِٜغزَؿُع    ايًٖ ِرٔض ََز
ُٙ ٔإٖيا ٔبٔإِا َِٓد َُا َعا٤َ َٚٔصَع ُنِزٔصٔع ٘ٔ ٔإٖيا ٔب ُٔ ًِ ِٔ ٔع َٔ ٤ِٕٞ َٕ ٔبَغ ُٜٔرُٝطٛ  ٫َٚ ِِ ُٗ ًَِؿ ِِ َََٚا َخ ِٜٔدٜٗٔ َٔ َأ ِٝ ُِ ََا َب ٘ٔ َٜعًَِ ُ٘ ايٖضزَُاَٚأك  ْٔ ٗٝ

ُِ ٞٗ اِيَعٔعٝ َٛ اِيعًَٔ ُٖ َُا َٚ ُٗ ُٙ ٔذِؿُع  .(255)ايبكز٠:{َٚاِيَأِرَض ٫َٚ َُٜ٪ُٚد
َ٘ ٔإٖي} ٞٗ ٫ ٔإَي َٛ اِيَر ُٔنَيُٖ ٘ٔ َربِّ اِيَعاَي ُُِد ئًٖ َٔ اِيَر ُ٘ ايدِّٜ َُدًِٔٔؾنَي َي  ُٙ َٛ َؾاِدُعٛ ُٖ  .(65)غاؾز:{ا 
ُِ اِيَدٔبُم} َٛ اِيَرٔهٝ ُٖ َِٛم ٔعَبأدٙٔ َٚ ُٖٔز َؾ َٛ اِيَكا ُٖ  .(18)ا٭ْعاّ:{َٚ
ُُِد ٔؾٞ اِيُأَٚي٢ َٚاِيآٔخَز٠ٔ َٚ} ُ٘ اِيَر َٛ َي ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ ُٖ ََٕٚ ٘ٔ ُتِزَجُعٛ ِٝ ُِ َٚٔإَي ُ٘ اِيُرِه  .(70)ايكؾؿ:{َي
ًُِو} ُُ ُ٘ اِي ُ٘ اِيَرٗل ََٚي ُِٛي ُٕ َق ِٔ َؾَُٝهٛ ٍُ ُن َّ َُٜكٛ ِٛ َٛ اٖئذٟ خًَََل ايٖضَُاَٚأك َٚاِيَأِرَض ٔباِيَرلِّ ََٜٚ ُٖ َِٓؿُذ ٔؾزٞ ايٗؾزٛٔر      َٚ ُٜز  َّ ِٛ َٜز

ُِ َٛ اِيَرٔهٝ ُٖ ِٝٔ  َٚايٖغَٗاَد٠ٔ َٚ ُِ اِيَػ  .(73)ا٭ْعاّ:{اِيَدٔبُم َعأي
{ِّ َٛ ٔبُه ُٖ َٚ ٤ِٕٞ ٌٖ َع ُ٘ َؽأذَب١ْ َٚخًَََل ُن ِٔ َي ِِ َتُه ُ٘ ََٚيْد ََٚي ُٕ َي ِْ َبٔدُٜع ايٖضَُاَٚأك َٚاِيَأِرٔض أ٢َْٖ َُٜهٛ ٤ِٕٞ عًَٔزٝ ُِ   (101)  َع َأيُهز

ُٙ ٤ِٕٞ َؾاِعُبُدٚ ِّ َع َٛ َخأيُل ُن ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ِِ ٫ ٔإَي ُ٘ َرٗبُه ٌْ   ايًٖ ٤ِٕٞ َٚٔنٝز ِّ َعز َٛ ع٢ًََ ُن ُٖ ُٜزِدٔرُى      (102) َٚ ُٖزَٛ  ُ٘ اِيَأِبَؾزاُر َٚ ٫ ُتِدٔرُنز
ـُ  َٛ ائًٖطٝ ُٖ  .()ا٭ْعاّ{( 103) ِيَدٔبُمااِيَأِبَؾاَر َٚ

ُ٘ ََزا ٔؾز      } :َقٌ قٛي٘ تعزاىل رك بايقٓا٤ ع٢ً اهلل ٖدٚنقم َٔ ايضٛر يف ايكزإٓ ايهزِٜ تَؾ ٘ٔ اٖيزٔذٟ َيز ُِزُد ئًٖز ٞ اِيَر
ُِ اِيَدٔبُم َٛ اِيَرٔهٝ ُٖ ُُِد ٔؾٞ اِيآٔخَز٠ٔ َٚ ُ٘ اِيَر َٗا َََٚا   ،  ايٖضَُاَٚأك َََٚا ٔؾٞ اِيَأِرٔض ََٚي ِٓ ًَُٜٔخ ٔؾٞ اِيَأِرٔض َََٚا َِٜدُزُد َٔ ُِ ََا  َٜعًَِ

ُِ اِيَػُؿُٛر َٛ ايٖزٔذٝ ُٖ َٔ ايٖضَُا٤ٔ َََٚا َِٜعُزُد ٔؾَٝٗا َٚ َٔ ٍُ ِٓٔش  (2-1)صزبأ: { َٜ
ِٔ َأيزَو ٫َٚ َأنِ َع} ٍُ َاٖر٠ٕ ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك ٫َٚ ٔؾٞ اِيَأِرٔض ٫َٚ َأِؽَػُز َٔ ُ٘ َِٔقَكا ِٓ ِٝٔ  ٫ َِٜعُشُب َع ِٔ اِيَػ َبزُز ٔإٖيزا ٔؾزٞ ٔنَتزإب     أي

 .(3 )صزبأ: َٔ اٯ١ٜ{َُٔبنٕي
َُ} :رك بكٛي٘ تعاىلٚصٛر أخز٣ تؾٖد ُُ}أٚ {َصٖب ٘ٔ ََزا  } :٠ صٛر٠ ايتػابَٔا يف أٍٚ ٖذٙ ايضٛرَقٌ  {َُٜضبِّ ُُ ئًٖ َُٜضبِّ

٤ِٕٞ َقٔدْٜز ِّ َع َٛ ع٢ًََ ُن ُٖ ُُِد َٚ ُ٘ اِيَر ًُِو ََٚي ُُ ُ٘ اِي ٘ٔ ََا ٔؾٞ ايٖضزَُاَٚأك  } (1)ايتػابٔ:{ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك َََٚا ٔؾٞ اِيَأِرٔض َي َُ ئًٖ َصٖب
ُِ َٛ اِيَعٔشُٜش اِيَرٔهٝ ُٖ  .(1)اذتغز:{َََٚا ٔؾٞ اِيَأِرٔض َٚ

َٕ } :٘ تعاىلزكٛيٚن ٘ٔ ُتِزَجُعٛ ِٝ ٤ِٕٞ َٚٔإَي ِّ َع ًَََُهُٛك ُن َٕ اٖئذٟ ٔبَٝٔدٙٔ   .(83)ٜٓزط:{َؾُضِبَرا
َٕ  } :اىلز٘ تعزيٛٚق َٕ َٚٔذنَي ُتِؾٔبُرٛ ُُِضٛ ٘ٔ ٔذنَي ُت َٕ ايًٖ ُ٘  (17)َؾُضِبَرا ُُِد ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك َٚاِيَأِرٔض ََٚعٔغّٝٓا َٚٔذزنَي  ََٚي اِيَر

َٕ ِٛٔتَٗزا ََٚنزَذٔيَو ُتِدَزُجز        ( 18) ُتِعُٗٔزٚ ُِٜرٝٔزٞ اِيزَأِرَض َبِعزَد ََ َٚ ِّٞ َٔ اِيَرز ََُِّٝت َٔز ُِٜدٔزُد اِي َُِّٝٔت َٚ َٔ اِي َٔ ٖٞ َُِٕٜدٔزُد اِيَر ٛ 
 َٚا أنقز َا ٚرد يف ايكزإٓ ايهزِٜ َٔ أَقاٍ ٖذٙ اٯٜاك.   ()ايزّٚ{(19)

ِ بٌ ٚرد ع٢ً ٖذا ايٓرٛ أاناايهزِٜ ٚيٝط ؾكط يف ايكزإٓ  ٚيف  ر نقم٠ عزعٗا اهلل يعبادٙ إٔ ٜزددٖٚا يف ؽز٬تٗ
ٚنزذيو   ايؾز٠٬ ار زززز ٖزذٙ َزٔ أان  ٚ .(ٚاهلل أنز   ،، ٚاذتُد هلل، ٫ٚ إيز٘ إ٫ اهلل صبرإ اهلل) َقٌ غم ؽ٬تِٗ

ْزدخٌ يف ايؾز٠٬ بزايتهبم هلل     ، ٚضتٔ يف ايؾ٠٬ ()صبرإ اهلل ا٭ع٢ً ٚعُدٙ،  صبرإ اهلل ايععِٝ ٚعُدٙ()
ُ٘ َأِنَبُزاي)  ٚعٓد ايكعٛد. ،ايزنٛع ٚعٓد ايضحٛد ٚعٓد ايكٝاّ ( ٚداخًٗا ْهزر ايتهبم هلل عٓدًٖ

 ( ٖٞ َٔ ا٭انار اييت ٚردك أذادٜث بؿقًٗا. ٚاهلل أن  ،، ٚاذتُد هلل، ٫ٚ إي٘ إ٫ اهللصبرإ اهللٚايتضبٝر١: )
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 آثارّا يف ايٓؿط. يٝرتى ٜزددٙ اٱْضإ بًضاْ٘، خطاب ثٓا٤ ع٢ً اهلليف ايٛاقع نٌ ٖذا ٖٛ 
ُ٘} يف اٯٜاك ا٭ٚىل قٍٛ اهلل تعاىل ٓاإاا تأًَ َٛ ايًٖ ُٖ  َٛ ُٖز َ٘ ٔإٖيا  ٘ يف ٜتبزادر إىل آٖزو نزٌ َزا عزفز      {اٖئذٟ ٫ ٔإَي

ٚأْز٘ َايزو ٭َزز     ،ٕٚ ايضزُٛاك ٚا٭رض ٪أْ٘ املزدبز يغز  ٚ ،ٚأْ٘ ايزب ،ٚأْ٘ اٱي٘ ،ايكزإٓ ايهزِٜ َٔ أْ٘ املًو
ُٜ ،عتهِ ؾِٝٗ ايذٟ عبادٙ، ٖٛ ُ٘}،ع هلِغزِّٖٛ ايذٟ ٜتٛىل ٖداٜتِٗ، ٖٛ ايذٟ  َٛ ايًٖ ُٖ َٛ ُٖ َ٘ ٔإٖيا   .{اٖئذٟ ٫ ٔإَي

َ٘ ٔإٖيا ايًٖ٘}ن١ًُ ُ٘   }، ن١ًُْٚزؾعٗا يف أاآْا نٌ ّٜٛ يًؾ٠٬اييت ْزددٖا  {٫ ٔإَي َ٘ ٔإٖيزا ايًٖز ايزيت تزرتدد يف    {٫ ٔإَيز
٫ُ٘ ٔإَي} عبار٠، صٛا٤ بايكزإ نقمّا َٛ}أٚ عبار٠ {َ٘ ٔإٖيا ايًٖ ُٖ َ٘ ٔإٖيا  تهزٜزٖا ج٬ّٝ بعد جٌٝ صزّا ٚجٗزّا ٖٞ يف  {٫ ٔإَي

 ذد ااتٗا ديٌٝ ع٢ً أْ٘ ؾع٬ّ يٝط ٖٓاى إي٘ إ٫ اهلل. 
٪إ يف ايؾ٠٬ ٚمبه اك ايؾزٛك  ْبكٞ ٚاذد ثاْٞ. عٓدَا  ،٫ ٜعرتض عًٝٓا ؾٝكٍٛ:جا٤ َٔ ٖٛ ايو اٱي٘ ايذٟ 

ُ٘}٘ إ٫ اهلل( ْٚهزر ايو ثِ ْكٍٛ يف ا٭خم)أعٗد إٔ ٫ إي َ٘ ٔإٖيا ايًٖ َ٘ ٔإٖيزا  }زْٚكزأ ايكزإٓ ٖٚٛ ٤ًَٞ ب {٫ ٔإَي ٫ ٔإَي
ُ٘ َٛ ، ايًٖ ُٖ َ٘ ٔإٖيا   يٛ نإ ٖٓاى إي٘ آخز يعٗز.{٫ ٔإَي

ٛ دْٝا، ٜزددٖا املضًُٕٛ يف نٌ بكاع اي٦َاك ايضٓني زددٖا ج٬ّٝ بعد جٌٝؾٓرٔ ْ ٍ بأْز٘ بزاقٞ   ، ٫ٚ أذد ظٗز يٝكز
إاّا ؾركٝك١ يٝط ٖٓاى إي٘ آخز. ٚاذد ثاْٞ ٖٛ أْا.

ّ ضتٔ ايذٜٔ ْؾٓع آهل١ داخٌ أْؿضٓاإمنا  ٚيٝضزٛا ذتز٢ َقزٌ      ، ْؾٓع آهل١ َٔ ا٭عداـ ممٔ ِٖ عبٝد نا٭ْعزا
بك١ٝ ايٓاظ، ضتٔ َٔ ْؾٓعِٗ آهل١، ٚضتٔ َٔ ْؾٓع داخٌ أْؿضٓا آهل١، يف ايٛقت ايذٟ ْضزُع قزٍٛ اهلل تعزاىل    

ُ٘}َضاَعٓا ٚع٢ً هزر يف آاآْا ٜت َ٘ ٔإٖيا ايًٖ ُ٘ ٫ ٔإَي ِِ أَْٖ (. ٚضتزٔ  ٫ إيز٘ إ٫ اهلل . ٚامل٪إ يًؾ٠٬ ٜكزٍٛ يٓزا: )  {َؾاعًَِ
 . {، ٚاهلل أن  ، ٚاذتُد هلل، ٫ٚ إي٘ إ٫ اهللصبرإ اهلل}ْكٍٛ يف ؽ٬تٓا 

َ٘ ٔإٖيا}ملااا ٫ ْؿهز يف نٝـ ظت  إٔ ْضتؿٝد َٔ تهزٜز  ُ٘ ٫ ٔإَي ٕ  ؾ {ايًٖ َزا صز٣ٛ اهلل ٫    ٓزصذ يف داخزٌ أْؿضزٓا أ
عزاد عزٔ إهلٓزا    ْٚط٦ُٔ إيٝ٘ يف َكابزٌ ا٫بت  ،٫ ٜٓبػٞ إٔ طتاف َٓ٘، ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْعتُد عًٝ٘ٚظت  إٔ غتٝؿٓا، 
 ٖٚٛ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل.  ،ايذٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ
ُ٘ َٚاِصَتِػٔؿز    زَؾ} (آله وسلل   صلى اهلل عليه وعلى)ذٍٛ قٍٛ اهلل تعاىل يزصٛي٘  (1) يف درظ صابل َ٘ ٔإٖيزا ايًٖز ُ٘ ٫ ٔإَيز ِِ أَْٖ ِز زاِعً

ِِ َٛاُن ِِ َََِٚق ََُتكًََٖبُه  ُِ ُ٘ َٜعًَِ ُُِ٪ََٔٓأك َٚايًٖ ُُِ٪َٔٓٔنَي َٚاِي ًِ ِْٔبَو َٚٔي  .(19)ستُد:{ٔيَذ
ُ٘} حتدثٓا نقمّا عٔ نٝـ ظت  إٔ ْتعاٌَ َع َ٘ ٔإٖيا ايًٖ ٕ تزدٜدْا هلا، ٚنٝـ ْضزتؿٝد  ٛٚنٝـ ظت  إٔ ٜه ،{٫ ٔإَي

، نٝزـ  اييت حتزاٍٚ إٔ تزصزذ َعاْٝٗزا ؾٝٗزا    ، ٭ثز املِٗ ايذٟ تؾٓع٘ يف ايٓؿٛظا ،َٓٗا، ٚنٝـ ٖٛ ا٭ثز ايهبم
، ممزٔ ٖزِ عبٝزد أا٤٫ فزعؿا٤ أَزاّ اهلل ايٛاذزد         سٕٚ يف ٖذا ايعامل نآهل١ يًٓاظصتؾبُ ق٠ٛ تكٗز نٌ َٔ ٜ
ايذٟ  هٔ إٔ طتاف َٓ٘ ص٣ٛ ، ؾُا    إٔ تهٕٛ ثكتٓا باهلل ثك١ َطًك١ٝـ ظت، ٚن ٚا٭رضايكٗار، جبار ايضُٛاك 

َزٔ ٖزٛ    .؟اهلل ٖٛ اذتٞ ايذٟ ٫  ٛك ص٣َٛٔ  .َٔ ٖٛ ايهاٌَ نهُاٍ اهلل؟ .َٔ ايذٟ  ًو َا  ًه٘ اهلل؟ .اهلل؟
 َٔ ٖٛ ادتبار نح ٚك اهلل؟. ٫ أذد. ٫ أذد.  .ايكاٖز نكٗز اهلل؟

ٔ ُُاَظَعذٙ ا٭رض َٜتذت٢ نٌ َٔ ٜ سٕٚ يف ٖ إْٗزِ   ،إْٗزِ أا٤٫  ٚطٛاغٝزت  ٕٛ أْؿضِٗ ٜٚكدَٕٛ أْؿضِٗ نحبزارٜ
َٚزا أايٓزا    َٚزا أاهلزِ،   َٚزا أذكززِٖ،   َا أفعؿِٗ، ،ايٛاذد ايكٗار اهلل إِْٗ َضانني، َضانني أَاّ ج ٚك فعؿا٤،
َٚا أذكزْا َٚا أعُز٢ بؾزا٥زْا   َٚا أفعؿٓا إاا أؽبرٓا طتاف َِٓٗ ٫ٚ طتاف َٔ اهلل، َا أفعؿٓا  َٚا أذكزْا، ضتٔ،
 ٫ٚ ْط٦ُٔ ٫ٚ ْقل باهلل صبراْ٘ ٚتعاىل. ٓا إيِٝٗ،٦ٓٝإاا اطُ

ٙ   ، ٚب٘ ؾاصزتعٔ ٚإٜاٙ ؾاصأٍ ،ٚعًٝ٘ تٛنٌ ، ب٘ ٔثلٖٛ اهلل ٚذدٙ ؾصبراْ٘ ٚتعاىل  ،  ؾارٖز   ٔ، ٚإيٝز٘ ؾارغز ، ٚإٜزا
ُ٘} ٚإٜاٙ ؾاعبد، ٚي٘ ؾأخًؿ َٛ ايًٖ ُٖ َٛ ُٖ َ٘ ٔإٖيا  تهؿٞ إٔ تتعاٌَ َع اهلل عًز٢ ٖزذا    ٖا. أيٝضت ٖذٙ ٚذد{اٖئذٟ ٫ ٔإَي

ُ٘ إيِٝ٘أ٤َ ْ٘ ٫ إي٘أ ;، ٚإٔ تٓعز إيٝ٘ ٖذٙ ايٓعز٠؟ يٓرٛا ٘ ُُأِؽز  ،أجت٘ إيٝ٘ ، َي  ، أقؾزدٙ، أعبزدٙ إ٫ اهلل  د إيٝز
ِٝٔ  َٚايٖغَٗاَد٠ٔ} ُِ اِيَػ ٘ ٚ ٚأتٛنٌ عًٝ٘ ،،ٚأط٦ُٔ إيٝ٘ ،إىل إٔ أثل ب٘ دؾعينَا ٜ اٖذيف  أيٝط {َعأي  ،أععز بععُتز

مبزٔ ٫ غتؿز٢    اعتؾزُت بز٘   اعتؾزُت ، ؾٗٛ َٔ إاا ٖٛ عامل ايػٝ  ٚايغٗاد٠ .بععُت٘؟ٚأرصذ يف ْؿضٞ ايغعٛر 

                                                           
 صًض١ً َعزؾ١ اهلل، َع٢ٓ )٫ إي٘ إ٫ اهلل(ايدرظ ا٭ٍٚ َٔ درٚظ  (1)
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٫ٚ يف ا٭رض ٫ٚ أؽػز َزٔ ايزو    ٛاكايضُيف  ٠عًٝ٘ ع٤ٞ يف ا٭رض ٫ٚ يف ايضُا٤، مبٔ ٫ ٜعشب عٓ٘ َقكاٍ ار
ٖٛ عامل ايػٝ   ،َٔ ٜعًِ ايػٝ  يف ايضُٛاك ٚا٭رضٕ ٚيٝٞ ٖٛ ٫ٚ أن ، ؾُت٢  هٔ إٔ َِٜضَتِػٔؿًين أعدا٥ٞ إاا نا

َُزا َأِصزَُُع ََٚأَر٣     } أدعٛٙ ؾز٬ ٜضزُعين؟   .ٚأٜٔ  هٔ إٔ أنٕٛ ؾ٬ ٜزاْٞ؟ أٚٚايغٗاد٠؟ ٍَ ٫ َتَداَؾزا إْٖٔٓٔزٞ َََعُه  {َقزا
ِٔ} (46)طز٘: ٌِ ع٢ًََ اِيَعٔشٜٔش ايٖزٔذٝ َٖٛن ُّاٖئذٟ ََٜزاَى ٔذنَي َتُكز  (217) ََٚت ٛ (218)    َٔ ُٖزَٛ    (219) ََٚتكًََٗبزَو ٔؾزٞ ايٖضزأجٔدٜ  ُ٘ إْٖٔز

ُِ  . (ايغعزا٤) {(220) ايٖضُُٔٝع اِيعًَٔٝ
{ُِ ُٔ ايٖزٔذٝ َُ َٛ ايٖزِذ  إٔ زتُٛع ايًؿعتني تؿٝد املبايػ١ يف أْ٘ رذِٝ بعبادٙ. صابل يف درظ ٚنُا قًٓا  {ُٖ

ٕٛ ممًهتز٘  ٦ٕٛ عبزادٙ، يغز  ٦ًٓاظ، َٔ خ٬ٍ تدبمٙ يغز َٔ خ٬ٍ تغزٜع٘ ي ،ٚيٛ تأًَٓا َٔ خ٬ٍ ٖداٜت٘ يًٓاظ
اٖز ذًُ٘ عٓا. رمحت٘ ايٛاصع١ بٓا ٚضتٔ َا ْشاٍ يٛجدْا َا ٜبٗزْا َٔ َعاٖز رمحت٘ بٓا، يٛجدْا َا ٜبٗزْا َٔ َع

 .زْا يف ايكزإٓ ايهزِٜٚبٗذا اٖن ، يف بطٕٛ أَٗاتٓا
١ بايزأؾ١ ٚايغؿك١ ع٢ً ايززغِ َزٔ أْٓزا ْهزٕٛ يف     رمحت٘ بٓا ٚضتٔ يف أذقإ أَٗاتٓا، ٜعطؿٔ عًٝٓا بكًٛب ٦ًَٝ

، ٜكًكٗزا  ٜكًكٗا ٚقت َْٛٗزا  .بأعٝا٤ نقم٠؟ ٘. أيٝط ايٛيد ٜ٪اٟ أَٗٔ، بٌ ْ٪اٜؾٝ٘ بغ٤ٞ ا٭َٗاك ظزف ٫ ْٓؿع
تضزُع ؽزٛت٘،    عٓدَا، ٜعحبٗا ٚتزتاح ذت٢ ، ٜٛصذ ثٝابٗا، ٚختدَ٘ بهٌ رغب١، ختدَ٘ بهٌ ارتٝاحأثٓا٤ عًُٗا

٘  ـ ايًٌٝ بعد أعُاٍ عاق١ ٚإٕ نإ يف َٓتؾ ٛ ُٓز ِرَٚت ،، ٚتقزُ٘ إىل ؽزدرٖا  طٍٛ ايٓٗار، ٜعحبٗا إٔ تضزُع ؽزٛت
 عًٝ٘ بكًبٗا ٚعطؿٗا.

 .تًو اذتٝٛاْزاك ااك املٓعزز ايبغزع    ،٭خز٣، ذت٢ تًو اذتٝٛاْاك ايغزص١ٖٚهذا جتد يف شتتًـ اذتٝٛاْاك ا
با٭صزٓإ   ٤ًٞز ايزو ايؿزِ امل   .يف ؾُٗا ػارٖا؟أٜٔ تقع ؽ ،ؾٝ٘ ز حتتقٔ ؽػارٖاِحٔذ اأْق٢ ايتُضاح اييت يٝط هل

رتصز١، ؾزٝرط   ، ؾِ طٌٜٛ ؾٝ٘ َٛاعم َٔ ا٭صٓإ ؾترٌُ أ٫ٚدٖا بزؾل ٚعؿك١ ؾٛم أصٓاْٗا ايزٖٝبز١ املؿ ايزٖٝب١
٫ حتاٍٚ  ،عٔ ُبِعد يٛىل ٖاربّا َٔ بغاعتٗاؾٛم تًو ا٭صٓإ، اييت يٛ رآٖا ٚاذد َٓا  با٫رتٝاحبايطُأ١ْٓٝ، ٚعتط 

 ٤ٞاملًز ٗا ع٢ً ؽػارٖا، تطبل ؾُٗا بايغهٌ ايذٟ ؾكط  ضزو ؽزػارٖا. ايزمحز١ ذتز٢ داخزٌ ايؿزِ       ؾَُإٔ تطبل 
 ايهقم٠ ايعدد.  با٭صٓإ املؿرتص١ ايبغع١ ايغهٌ

 ٖٚهذا جتد يف بك١ٝ شتًٛقاك اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل ؾُٝا ٜتعًل مبزذ١ً َٔ َزاذٌ املدًٛقاك ٖٞ َزذًز١ ايز٫ٛد٠،  
 َٚزذ١ً اذتقا١ْ يًؾػار.

ٜغزع يٓا َزا ٖزٛ فززٚرٟ بايٓضزب١ ذتٝاتٓزا إٔ ْضزم        ،ٓا ٚاصع١ جدّا ذت٢ يف تغزٜع٘ يٓاب تعاىل عاٖز رمحتَ٘
أيزٝط ايٓزاظ    ،يًرٝزا٠ فززٚرٟ   ؾعز٬ّ  ٘عًٝ٘، ذت٢ ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٚرا٥٘ ٫ ج١ٓ ٫ٚ ْار. املتأٌَ ٜزز٣ بأْز  

ٍ  ْار َٔ ايدٚي١ ٚأٖا ج١ٓ ٤ٌٖ ٚرا ؟ٜغزعٕٛ ٭ْؿضِٗ قٛاْني ٚدصاتم  :اييت تغزعٗا؟. ٫. زتزد تغزٜعاك ٜكزا
و ايغزع   يز اؾٌ اصتكزار داخزٌ ٖزذا ايغزع  أٚ ا   ، ٚعتاذتٝا٠ ايضٝاص١ٝ ٚا٫قتؾاد١ٜبٗا متغٕٛ عًٝٗا يتضتكز 

خطزا٤ ايزيت تعٗزز يف تًزو     ٖذا نٌ َا ٜكٛيْٛ٘ َزٔ ٚرا٤ َزا ٜغززعٕٛ. َٚزع ٖزذا َزا أنقزز ا٭        .ؾٝضعد ايٓاظ
اؽزٜٔ ْٚاقؾني عزعٖٛا يًٓاظ، ايٓاظ ايذٜٔ ٫  هزٔ إٔ ٜعًزِ مبزا ٖزٛ     ٭ْٗا ْاقؾ١ جا٤ك َٔ ق ;ايتغزٜعاك

 . صبراْ٘ ٚتعاىل ٫ اهلل ايذٟ خًكِٗتغزٜع َٓاص  هلِ إ
تضتكِٝ يا ٖٛ فزٚرٟ بايٓضب١ ذتٝاتٓا مميٓا  ٘عٓزعإيٝ٘ ٚؾُٝا ٖداْا ؾُٝا تحد نٝـ أْ٘ ؾاهلل صبراْ٘ ٚتعاىل أَا 

ٚبا٭َٔ  بزفاٙ، ٚايقٛاب ايهبم يو با٭جز ايععِٜٝأتٞ يٝعدْا ع٢ً ا ،يٓاظ يف ايضم ع٢ً ْٗحٜ٘ٚضعد ا عًٝ٘،
اييت ؾٝٗا َا تغتٗٝ٘ ا٭ْؿزط ٚتًََزٓذ ا٭عزني. أيزٝط ٖزذا َزٔ        ّٜٛ يكاٙ، ٚبادت١ٓ اييت عزفٗا ايضُٛاك ٚا٭رض

 َعاٖز رمح١ اهلل؟.
ٚقزاٍ: َزٔ ايتزشّ بز٘ ٚصزار عًٝز٘        أٚ قاّْْٛا يف زتاٍ َٔ اجملا٫ك ،يز٩صا٤ ٚؽاؽ دصتٛرّا َعّٝٓايٛ أت٢ ر٥ٝط َٔ ا

 ٫جتز٘ ايٓزاظ   ،ذا ٚنزذا مبقزدتٗا بايكزا٥ُني عًٝٗزا    صعتٗا نز  (ذقزَٛك)ؾضٛف ْعطٝ٘ قطع١ أرض يف ستاؾع١ 
َٔ أجٌ إٔ عتؾزًٛا عًز٢ قطعز١ أرض، أٚ َزٔ      أععِ َٔ إ اِْٗ بايكزإٓرمبا  ٚٯَٓٛا ب٘ تطبٝل ايو ايكإْٛ،ي

رض يف َكابٌ ج١ٓ عزفٗا ا٭ َٚا ق١ُٝ قطع١ ،ا ق١ُٝ ايٛظٝؿ١َٚ، ؾٌ ايٛاذد َِٓٗ ع٢ً ٚظٝؿ١ َع١ٓٝأجٌ إٔ عت
ِِ ََٜتَػٖٝ}ايضُٛاك ٚا٭رض؟!.  ٕٔ َي ِٔ َيَب َٗاْر َٔ ِْ ٕٔ ََٚأ ِٝٔز آٔص ِٔ ََا٤ٕ َغ َٗاْر َٔ ِْ َٕ ٔؾَٝٗا َأ ُُٖتُكٛ ُٚٔعَد اِي ٌُ اِيَح١ٖٔٓ اٖئتٞ  ُ٘ َََق ُُ ِز َطِع

ُِٕز َيٖذ٠ٕ ٔيًٖغأر ِٔ َخ َٗاْر َٔ ِْ ََُؾٓؿ٢ّٔبنَي َََٚٚأ  ٌٕ ِٔ َعَض َٗاْر َٔ ِْ ُٖزَٛ َخأيزْد    َأ  ِٔ َُ ِِ َن ِٔ َربِّٗٔ ََُزأك َََِٚػٔؿَز٠ْ َٔ ِّ ايٖق ِٔ ُن ِِ ٔؾَٝٗا َٔ ُٗ ََٚي
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ِِ ُٖ ََِعا٤َ نٌ تًو ادتٓاك املتدي١ٝ ايقُار، نزٌ تًزو    ، ْٗارا٭ نٌ ٖذٙ (15)ستُزد:  {ٔؾٞ ايٖٓأر َُٚصُكٛا ََا٤ّ َذُُّٔٝا َؾَكٖطَع َأ
رمحز١   ،د٠ َٓ٘ صزبراْ٘ ٚتعزاىل  نً٘ ٜعت  سٜا ،ايو ايٓعِٝ ايدا٥ِ ايذٟ ٫ ٜٓكطعاملضاذاك، نٌ  ١دتٓاك ايٛاصعا

ٖزذٙ رمحز١   ،  ع٘، إٔ  ٓرِٗ ايو ايٓعِٝ ايععِٝ، ٚعدِٖ ب٘ ؾُٝا إاا صارٚا ع٢ً ٖدٜ٘، ٚايتشَٛا بتغزٜيعبادٙ
 عع١ُٝ. 

دؾع٘ بايٓاظ إىل إٔ ٜضمٚا ع٢ً ؽززاط٘ املضزتكِٝ ايزذٟ    ، ٚع٘ يًٓاظ إىل إٔ ًٜتشَٛا بتغزٜع٘ثِ جتد أثٓا٤ دؾ
بعغزز   ١اذتضٓ ١ًَِٖ: َٔ أٍٚ َٚا٭جز أبٛابّا نقم٠ ملقاعؿ١هلِ يف ايدْٝا  ًِٗ إىل َضتكز رمحت٘ ادت١ٓ، ٜؿتُٜٛؽ

 ذضٓاك. 
٘     َٔ أرذِ ايٓاظ بو  أٟ ايٓاظ َٔ أقاربو ٓ  هٔ إٔ ٜباديو ع٢ً ٖزذا ايٓرزٛ يف تؾززؾاتو َعز بعغزز   ١اذتضز

عُزٌ ٚذزاٍٚ   ا ااٖ بين  : ٜا تكٍٛ يوؾع٢ً ٖذا ايٓرٛ يف أَٛر ختؾٗا أَٗو تتعاٌَ َعو إٔ ٌٖ  هٔ  ؟.ضٓاكذ
هٔ إٔ ٜعٌُ ٖهذا؟. ٌٖ  أٚ أبٛى  .أيـ رٜاٍ، ٌٖ ٖذا عتؾٌ؟  َا١٥ رٜاٍ ٚأْا صأعطٝو بدٍ املا١٥يٞ  هض إٔ ت
 ؟َعو ع٢ً ٖذا ايٓرٛ اٜتعاًَٛإٔ هٔ  ٤ بو ايٓاظ ممٔ ِٖ رمحا أٟ .إٔ ٜعًُٛا ٖهذا؟هٔ ٌٖ  ذت٢ أ٫ٚدى  أٚ

 .صبراْ٘ ٚتعاىل  . ٫ أذد إ٫ اهلل؟بعغز ذضٓاك ١بأيـ رٜاٍ أٚ ذضٓ ١َٔ ذٝث املبدأ َا٥
 َٔ ايذٟ ؾزض عًٝ٘ ٖذا؟. ٌٖ أذد ؾزض عًٝ٘ ٖذا َٔ ج١ٗ عبادٙ؟. ٫.

يٓهٕٛ جدٜزٜٔ ع٢ً أعُايٓا، مبقاعؿ١ ا٭جز  ٜٚغحعٓا، ٜزعدْاٖٛ ايز٩ٚف ايزذِٝ ايذٟ  ،ٖٛ ايزمحٔ ايزذِٝ 
هتبٗزا  ٜضز١٦ٝ ٚاذزد٠ َٓزو    ٚايض١ٓ بعغز ذضٓاك . ؾحعٌ اذت ّٜٛ ايكٝا١ََٛاسٜٓٓا  يتقكٌ،  مبا ٚعد ب٘ أٚيٝا٤ٙ

ِِ َذَضزَٓاكٕ   } .ٍ ذضٓاك َهاْٗا، أيٝضت ٖذٙ رمح١؟بدتتنًٗا ٚ ٢تتٛب مترٚعٓدَا ، ٚاذد٠ ُ٘ َصز٦َِّٝأتٗٔ ٍُ ايًٖز  {َُٜبدِّ
َٔ ايٖض٦َِّٝأك} (70)ايؿزقإ: َٔ اٯ١ٜ ِٖٔب ُِٜذ ٕٖ اِيَرَضَٓأك  عتتؿغ يو بزؽٝدى َٔ اذتضزٓاك َُٗزا أَهزٔ،     (114)ٖٛد: َٔ اٯ١ٜ{ٔإ

 ؾتؾبُ أْت َٔ جٓٝت ع٢ً ْؿضو.  ،أتٞ أْت عُاقتو ؾتعٌُ َا عتبطٗاإ٫ إٔ ت
جاٖو ع٢ً ايزأظ ٜزا   ”َااا  هٔ إٔ ٜعٌُ يٞ بدٍ اعتذارٟ إيٝ٘؟. صٝكٍٛ يٞ:  ،أصأك إيٝ٘ إىل عدٕؿ عتذُرأقد 
. أيٝط ٖذا نٌ َا  هٔ إٔ ٜعًُ٘ عدؿ عترتّ ٚؽزٛيو  ”، ٚناْت سٓي١ ٚاْتٗت، ٚضتٔ اخ٠ٛ َٔ اٯٕ ؾؾاعدااٍرٓج
ٙ  -بٌ ٖٛ أذٝاّْا  ،يتعتذر َٔ سي١ بدرك َٓو ضتٛٙ؟. أَا اهلل ؾٗٛ ٜتٛب عًٝوإيٝ٘  ٜتزٛب عًزِٝٗ    - َٚع بعض عبزاد
ِِ}، ٛاٝتٛبأ٫ّٚ ي ٔٗ ِٝ ِٖ َتاَب عًََ َٚت٢ َا تاب أذدْا َٔ سي١ بدرك َٓ٘، أٚ صز١٦ٝ ٖزٞ يف    (118)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ{ٔيَٝزُتُٛبٛا ُث

ؾٮْين رؾعت فزّا عٔ اهلل قٓدر يزٞ   .ٌٖ ٖٓاى فز ع٢ً اهلل ؾُٝا أعٌُ؟ ْؿط ايٛقت فز عًٝ٘ ٚيٝضت ع٢ً اهلل .
 . يٝط ٖهذا. ؟تٗا عٓ٘هؾهايو ايعٌُ ؾباديين عضٓاك بدٍ تًو ا٭س١َ اييت 

٘ زعٓدَا ْ -ٚيهٔ ع٢ً ايزغِ َٔ ايو ٜأتٞ ٖٛ ؾٝبدٍ  ،َعاؽٝٓا فز عًٝٓا ضتٔ ، ٫ تقزٙ َعاؽٝٓااهلل  - تٛب إيٝز
عتذر ضتِٖٛ َٔ سي١ بدرك َٓو إيزِٝٗ ٚإٕ  تا٭َز ايذٟ ٫ ٜهاد إٔ ٜؿعً٘ أٟ عدؿ ممٔ  ،ٜبدٍ ص٦ٝاتٓا عضٓاك
 ناْت فزّا عًِٝٗ.

 ٖهذا ٜتعاٌَ َعٓا.ٚ ،َٔ عؾاٙ ٫ٚ تٓؿع٘ طاع١ َٔ أطاع٘عؾ١ٝ ؾٗٛ ايذٟ ٫ تقزٙ َصبراْ٘ ٚتعاىل أَا اهلل  
ٜؿزتُ زتزا٫ك    َٚا  هٔ إٔ ٜعًُ٘ بايٓضب١ ملقاعؿ١ اذتضزٓاك؟. ٫.  عًٝ٘ثِ ٌٖ ٖذا ٖٛ أنقز َا  هٔ اذتؾٍٛ 

ٍ  قاعُٜٔٔ،  أٚقاك َع١ٓٝ ؾٝٗآٖاى يف خ٬ٍ ايّٝٛ  :ٜٚؿتُ أبٛابّا ٚاصع١ ،ٚاصع١ بعز١  يف خز٬ٍ ا٭ر  .ـ ؾٝٗزا ا٭عُزا
 ٜقزاعـ ؾٝز٘ ا٭عُزاٍ ٚاذتضزٓاك أنقزز. ٖٓزاى داخزٌ        مخٖٓاى ٚقت َتأخز يف ثًث ايًٌٝ ا٭ ٚايعغزٜٔ صاع١

، يف ْؿط ٖذا ايّٝٛ صاع١ ٚاذد٠ ٜقاعـ ؾٝٗا ا٭جزز  قاعـ ؾٝ٘ اذتضٓاك ٖٚٛ ّٜٛ ادتُع١ا٭صبٛع ّٜٛ ٚاذد ٜ
ٚيف ْؿط ايغٗز ي١ًٝ ٚاذزد٠ ٜقزاعـ    أنقز. يف ايض١ٓ ٖٓاى عٗز ٜقاعـ ؾٝ٘ اذتضٓاك أنقز إىل صبعني فعؿّا،

 .ي١ًٝ ايَكِدر ٖٞ اذتضٓاك آ٫ف ا٭فعافؾٝٗا 
ٍٕ ٚأٜاّ َع١ٓٝ ٖٞ يٝاٍ ايعغز ا٭ٚىل اٟ اذتح١ تقاعـ ؾٝٗا اذتضٓاك أنقز . ٖذا بايٓضب١ يًشَٔ .    يف يٝا

ٌ ٜؿتُ ٖٓاى بايٓضب١ يٮَانٔ  ٚنذيو َتعزدد٠ ٖٓزاى    جداملضزا ٚ ،املضزاجد : أَانٔ َع١ٓٝ تهٕٛ ايعباد٠ ؾٝٗا أؾقز
صلى اهلل عليله وعللى آلله    )املضحد اذتزاّ َٚضحد رصٍٛ اهلل ن ،قٌ َٔ ايعباد٠ يف املضاجد ا٭خز٣َضاجد ايعباد٠ ؾٝٗا أؾ

 اذتضٓاك أنقز ٚتقاعـ أنقز. ظٛار ايهعب١ تبدٚ ملضحد اذتزاّيف داخٌ ا .ٚاملضحد ا٭قؾ٢ (وسل 
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عٓدَا تؾًٞ ؾـ إٔ ايعٌُ ادتُاعٞ ٜهٕٛ ا٭جز ؾٝ٘ َقاعؿّا أنقز ؾٝٗا ايعباد٠ جتد نٝ ٣٪دُت ٮجٛا٤ثِ بايٓضب١ ي
 مجاع١ تؾبُ ؽ٬تو بٓرٛ مخط ٚعغزٜٔ ؽ٠٬.

ؾُٝا ٜتعًل باملاٍ ٜؿتُ زتا٫ك ملقاعؿ١ ا٭جز بغهٌ أؾقٌ ٚأنقزز َزٔ اذتضز١ٓ بعغزز إىل اذتضز١ٓ بضزبعُا١٥       ٚ
ِِ ٔؾٞ َصٔب}ذض١ٓ ٚأنقز  ُٗ َٛاَي َِ َٕ َأ ِٓٔؿُكٛ ُٜ  َٔ ٌُ اٖئذٜ ِٓب١ًَُٕ َٔا١ُ٥َ َذٖبز١ٕ  َََق ِّ ُص ٌَ ٔؾٞ ُن َِْبَتِت َصِبَع َصَٓأب ٌٔ َذٖب١ٕ َأ ََُق ٘ٔ َن ٌٔ ايًٖ ٝ

ِْ ُ٘ َٚأصْع عًَٔٝ ِٔ ََٜغا٤ُ َٚايًٖ َُ ـُ ٔي َُٜقأع  ُ٘ عًز٢ إٔ  أيٝط ٖزٛ صزبراْ٘ ٚتعزاىل بزمحتز٘ َزٔ ٜعُزٌ        (261)ايبكز٠:{َٚايًٖ
، احملتاجٕٛ إيٝٗزا ضتٔ  بٌ، يٝط عاج١ إيٝٗاٚأعُاٍ بضٝط١ بتًو اذتضٓاك اييت تؾدر َٓا  .ٜقاعـ ذضٓاتٓا؟
٭ْ٘ ذت٢ ٚإٕ نإ ٜزٜد َٓا إٔ ْدخٌ ادت١ٓ ؾٗٛ ٜزٜد إٔ ْدخًٗا ٚضتع٢ بزدرجاك   ،مؾع درجاتٓايؾٝقاعؿٗا يٓا 
 رؾٝع١ ؾٝٗا.

ذا ايٓرزٛ  ؾُٝا ٜتعًل بأعُايو أْت يف ايدْٝا ٚأْت جتُع املاٍ َٔ ايذٟ  هٔ إٔ ٜتعاٌَ َعو َٔ أصزتو عًز٢ ٖز  
ُٜؾ ُٔم رأظ َايو. ؾتحُع عٓد أخٝو أٚ عٓد ٚايدى أٚ عٓد أَو َا١٥ أيـ ؾٝكّٛ زحٗد ْؿض٘ يف َتزِقٝؿزؽ ٚقت٘ ٚ

  ٌٖ ٖٓاى أذد ٜعٌُ ٖذا؟. ،ايشَٔ إ٫ ٚقد أؽبرت صبعُا١٥ أيـعًٝٗا ؾرت٠ َٔ  مُتٓزٖٛ بتقُمٖا َٚقاعؿتٗا ؾ٬ 
أيـ ؾٝكّٛ ٖٛ بايعٌُ ؾٝٗا ٚايتحزار٠ ؾٝٗزا ٚاصزتقُارٖا يتؾزبُ     تٛدع عٓدٙ َا١٥  ؟ ٌٖ  هٔ ٭بٝو إٔ ٜعٌُ ٖذا

٘ ًو ٭َ ايٛيد َٚاأنًٗا ٜٚكٍٛ: ٝ.ص رأظ املاٍ صاملّا ٜبك٢ قد ٫بعد أربع أٚ مخط صٓني صبعُا١٥ أيـ؟. ٫. بٌ  ، بٝز
ٖهزذا جتزد إخٛاْزو    ٖهزذا جتزد أبزاى ،     ،أخزاى  ٖهزذا جتزد   ،عتؾٌ؟. ٖٚهذا جتد أَزو  قد أيٝط ٖذا ٖٛ َا

ُٜ - ممٔ ٖٛ رذِٝ بو -يٝط ٖٓاى أذد َضتعد  ،٤ىأؽدقاٚ َُٝقِّز رأظ َايو ٖهذا.إٔ   حٗد ْؿض٘ ي
َُٜقِّز رأظ َايو ؾٝؾبُ صبعُا١٥ أيـ ٌٖ صٝعطٝو ؾُٝا بعد صٝار٠ قُٝتٗا أربع١ ٬َٜني جا٥ش٠ ع٢ً إٔ  ثِ بعد إٔ 

ك ٜقزاعؿٗا ٜقزاعؿٗا ثزِ يف    أَا اهلل ؾٝعطٞ بعد َقزاعؿ١ اذتضزٓا   .أيـ ٌٖ ٖذا ممهٔ؟ إىل صبعُا١٥ َايو نقز
َٔ      } جا٥ش٠ ١َُٗ جدّا جدّا ٫ ٜضاٜٚٗا ع٤ٞ وا٭خم ٜعطٝ َٔ ٔؾَٝٗزا ََََٚضزأن َٗزاُر َخأيزٔدٜ ِْ ِٔ َتِرٔتَٗزا اِيَأ َجٖٓإك َتِحٔزٟ َٔ

ُِ ُِٛس اِيَعٔعٝ َٛ اِيَؿ ُٖ ٘ٔ َأِنَبُز َأيَو  َٔ ايًٖ َٔ ْٕ ٕٕ َٚٔرِفَٛا  (72ٔ اٯ١ٜ )ايتٛب١: َ{َطَِّٝب١ّ ٔؾٞ َجٖٓأك َعِد
ؾُٝزا  ٚيٛجد َٔ د٥٫ٌ رمح١ اهلل ايٛاصع١ يف زتاٍ ٖداٜت٘ ٚتغزٜع٘ يعبزادٙ   اٱْضإ يٛ ٜتأٌَ يف ايكزإٓ ايهزِٜ

 .أَاّ اهلل ٜضترٞ ٚغتحٌ ٘ظتعً ممابعبادٙ  رذِٝ  رذِٝ ،رمحٔ ٚرذِٝز  ؾع٬ّز نِ ٖٛ  يٛجدٜؾٓع اهلل يعبادٙ 
 ا انزْا َٔ رعا١ٜ ايؾػار يف املدًٛقاك.مم ٕٛ خًك٦ً٘ل بتدبمٙ يغؾُٝا ٜتع ٚنُا صبل ٖذا ؾُٝا ٜتعًل بتغزٜع٘،

ٕٛ خًك٘ َٔ ايًٌٝ ٚايٓٗار ٚاذتز ٚاي د ٚإْشاٍ املطز ٚأعع١ ايغُط ٚنًٗا نًزٗا تهزٕٛ بايغزهٌ    ٦تدبمٙ أٜقّا يغ
 ،٘ ؾٝٗزا ذٙ ايزدْٝا ٫ٚصزتكا١َ َعٝغزت   ٫ٚ ٜقز َا ٜعت  َٔ ايقزٚرٜاك يبكا٥٘ ذٝزّا يف ٖز   ايذٟ ٫ ٜقز اٱْضإ،

ٓ  ،أعع١ ايغُط إيٝٓا بكزدر  ؾٌٚت ،ٜٚأتٞ ايٓٗار بكدر ،ايًٌٝ بكدر ٞؾٝأت  ٍ إيٝٓزا املزا٤ َزٔ ايضزُا٤ َؿزقزاّ     ش ٜٚز
 كطزاك ذت٢ ٫ ظتزف أَٛايٓا ٚبٝٛتٓا ٖٚٛ ٬َٜني ا٭طٓإ يف ايضُا٤. ب

بغهٌ قطززاك َتؿزقز١   ٍ ش ا. يهٔ ٜٓٓٝٓٗٝصنإ  دؾع١ ٚاذد٠ ع٢ً بًد ٚاذد؟املا٤ َٓ٘ ٍ ش ٌٖ ٜأتٞ بايضراب ؾٝٓ
 ٗا ا٭ٚد١ٜ اييت جتزف ايؾدزاك. َٓؾتحتُع ايكطزاك ؾرت٣ 

 .يٝؿُٗٛا أْ٘ رذِٝ بَِٗٔ َعاٖز رمحت٘ بِٗ،  ٕٛ خًك٦٘انز يف ايكزإٓ ايهزِٜ ؾُٝا ٜتعًل بتدبم ع ٚنِ
 .ُٓا أْ٘ رذِٝ بٓا َااا ٜعين ايو؟ٚإاا ؾٗ

َزٔ دْٚز٘ ْطزٝعِٗ     آهلز١  إىل اختزاا ثزِ ْتحز٘    ،(اهلل ، ٚيو ايغزهز ٜزا   هللٜا ا اذتُد)يو  :إٔ ْكٍٜٛعين ٌٖ  
ٚنأْ٘ صبراْ٘ زتزد ؾاعٌ خم ٫ ع٬ق١ ي٘ بٓا ٫ٚ دخٌ ي٘ يف ع٦ْٛٓا ز ٫ ز إْ٘ إهلٓا ًَٚهٓا ٚربٓا ٖٛ   ،ٚمنحدِٖ 

خايكٓا ٚراسقٓا بٝدٙ ذٝاتٓا َٚٛتٓا ٚإيٝ٘ َؾمْا، ٖٛ ايذٟ ظت  إٔ ْطٝع٘ ٚضتب٘ ْٚت٫ٛٙ ْٚعتؾزِ بز٘ ْٚتٛنزٌ    
 ٚطتغاٙ .  عًٝ٘

تضتعزض  - نُا انزك صابكّا -٭ْو ذٝٓٗا  ;املعزؾ١ ععٛرّا َُّٗا يف أْؿضٓا رتى ٖذٙتضؾ ،إاا عزؾٓا نِ ٖٛ رذِٝ بٓا
َزٔ عٓاٜتز٘ ٚرمحتز٘،    ب٘ أقزب املكزبني إيٝو ؾ٬ جتد ؾِٝٗ َٔ  هٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َعغار َعغار َا عتٝطو اهلل 

ر٥ٝط ايبًد ايذٟ أْت ؾٝز٘ َزٔ ٫ ٜعًزِ     ،ؾغ احملاؾع١ اييت أْت ؾٝٗاستا ،َدٜز املدٜز١ٜ اييت أْت ؾٝٗا عٓو دع
ِٖٚ َٔ طتاؾِٗ، َٔ ْزغ  إيِٝٗ، َزٔ ْزَزٞ    ،٫ٚ ٜبايٞ ع٢ً أٟ ذاٍ نٓت ، نٝـ أْت٫ٚ ،٫ٚ ممٔ أْت ،أٜٔ أْت

ِ   أبهٌ تٛجٝٗاك اهلل بعٝدّا عٓا َٔ أجٌ ارتٛف َِٓٗ، َٔ ْرتدد يف إٔ ْكٍٛ اذتل َٔ  ِ ٖزٌ ٖز  ، جزٌ ارتزٛف َزٓٗ
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 تًهٕٛ َا طتاف َٓ٘ َقًُا  تًو اهلل؟. ٫. ٌٖ إٔ ؾقًِٗ عًٝٓا أععِ َٔ ؾقٌ اهلل عًٝٓا؟. ٫. ٌٖ إٔ رمحزتِٗ  
 ؾٓرٔ ْ٪ثز ايزغب١ إيِٝٗ ٚا٫يتشاّ بتٛجٝٗزاتِٗ أنقزز ممزا ٜؾزدر َزٔ جاْز  اهلل       ،ٓاببٓا أععِ َٔ رمح١ اهلل 

 .ملااا؟. ملااا نٌ ايو؟ تعاىل؟.
ٌَ اِي}ْ٘ ٚتعاىل ٭ْا نُا قاٍ اهلل صبرا ُٙٔإُقٔت ُٕ ََا َأِنَؿَز  ( 17)عبط:{َِْضا

  .!!قتٌ: يعٔ، يعٔ اٱْضإ َا أنؿزٙ
 ،ٜتؿِٗ جٝدّا َعاْٞ َعزؾت٘ بزاهلل  ،ٝتؿِٗ جٝٓدّا َعاْٞ رمح١ اهلل ب٘ٚؾع٬ّ نٌ إْضإ ٜضترل ايًع١ٓ إاا مل ٜزجع ي

٫ٚ  ،زٖب١يزغب١ ٫ٚ يادتاْ  ٫  ايودتاْ  أٚ إىل إٔ  ٌٝ إىل ٖذا ا ٝعزف بأْ٘ يٝط ٖٓاى َا  هٔ إٔ ٜدؾع٘ي
 زجا٤.يٛف ٫ٚ رت
ر صزٛر نتابز٘ ايهززِٜ    ا ٜ٪ند يٓا أ١ُٖٝ املعزؾ١ ٚايتؿِٗ ملع٢ٓ أْ٘ تعاىل رذِٝ بٓا إٔ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل ؽٓدممٚ

ِٔ}بآ١ٜ ٔٔ ايٖزٔذٝ َُ ٘ٔ ايٖزِذ ِٔ ايًٖ ١ُ جزدّا جزدّا، عًز٢ إٔ نزٌ     َٔ أععِ اٯٜاك ٚأُٖٗا، هلا د٫يتٗا املٗآ١ٜ ٖٚٞ  {ٔبِض
ٖدا١ٜ َٓ٘ تعاىل، ٚنٌ تغزٜع َٓ٘، ٚنٌ تٛجٝ٘ داخٌ ٖذا ايكزإٓ ايهزِٜ ٖٛ َزٔ َٓطًزل رمحتز٘، ٜكزّٛ عًز٢      

َضتكز رمحت٘. ثِ جتد داخٌ ايضٛر ْؿضٗا أْ٘ تهززر   إىلأصاظ رمحت٘، ٜٚضم بٓا يف أجٛا٤ رمحت٘، ٜٚٓتٗٞ بٓا 
ِٔنقمّا انز  ٔٔ ايٖزٔذٝ ِٔ   } أٚ َؿرتق١ َقٌ زتتُع١ ايٖزِذَُ ٔٔ ايزٖزٔذٝ َُ َٔ ايزٖزِذ ٌْ َٔز ِٓٔشٜ ٘ٔ َربِّ   } (2)ؾؾزًت: { َت ُِزُد ئًٖز اِيَر
ُٔنَي  ٖٚهذا تتهزر.  (3ز2)ايؿاحت١: { ِٔزٔٔ ايٖزٔذٝزايٖزِذَُ،    اِيَعاَي
ِٔ} :أتٞ إىل ٖذا ا٫صِ اٱهلٞزيٛ ْ ٘   يهؿتٓا ٖذٙ، ٓاٖز رمحت٘ ؾٝاْتأٌَ َعٚ {ايٖزٔذٝ ِْ  } ؾق٬ّ عزٔ اهز ٚ   عًَٔزٝ
ِْ ِٔ} ايععِٝ اه٘ ، ٙ اذتض٤٢ٓإىل آخز أها {َقٔدْٜزٚ  َبٔؾْمٚ   َصُْٔٝع ٚ َخٔبْم ٚ َذٔهٝ ْتأٌَ ٚيٛ ْأتٞ ٚذدٙ  {ٖرٔذٝ

يف ذاي١ ص١٦ٝ َٔ ايهؿزإ يٛجدْا أْؿضٓا ا َعٓاٙ ْٚتًُٓط َعاٖزٙ يف ذٝاتٓا نًٗا، ٚيف تغزٜع٘ يٓا يٛجدْا أْؿضٓ
ٕٖ اِي} صبراْ٘ ٚتعاىلْؿضٓا نُا قاٍ ، ٚصٓز٣ أاباهلل، َٔ ايعًِ ٭ْؿضٓ ّْ َنٖؿاْرإٔإ َٕ َيَعًُٛ  .(34: َٔ اٯ١ٜإبزاِٖٝ){َِْضا

ٗٛ نذيو يٓٓعز إيٝٗا َٔ َٓعار أْٗا َعٗز َٔ َعاٖز رمحت٘ بٓا أٜقزّا  ؾزْا بٓعُ٘ يف ايكزإٓ ايهزِٜ ٚعٓدَا ٜذنِّ
١َُٕ }ٜكٍٛ يٓا ؾٝٗاآٜاك نقم٠  مل تتهزرأ.بٓعُ٘ عًٝٓا؟ يٓاتعاىل تذنمٙ آٜاك نقم٠ يف هزر تٜأمل  َََٚا ٔبُهِ َِّٔ ِِّْع

ٔ٘ َٔ ايًٓ ُٔ َٖٔز٠ّ ََٚبأطَٓز١ّ  } (53:َٔ اٯ١ٜ ايٓرٌ){َؾ ُ٘ َظزا َُ ِِ َْٔع ُِٝه ٘ٔ ٫    } (20)يكُزإ: َزٔ اٯٜز١   {ََٚأِصَبَؼ عًََ َُزَت ايًٖز ِٕ َتُعزٗدٚا ِْٔع َٚٔإ
َٖا ز َزٔ َعزاٖز   ا ْع١ُ َٓ٘ أيٝط ايزو ٜعزين أْٗزا َعٗز    زًٗا بايٓضب١ يٓنٕٛ ا٭عٝا٤ نٚ (34: َٔ اٯ١ٜإبزاِٖٝ){ُتِرُؾٛ

 . بٓا؟رذِٝ صبراْ٘ ٚتعاىل أْ٘  ٜعين ايورمحت٘ بٓا؟. أيٝط 
يٓٓعزز إيٝز٘    ;تعاىل بٗا ع٢ً ْؿضز٘ يف ٖزذٙ اٯٜز١   ثِ ْأتٞ إىل بك١ٝ ا٭ها٤ اذتض٢ٓ اييت أث٢ٓ اهلل صبراْ٘ ٚ

ًَُٔزوُ     }:ٛر بعع١ُ اهلل١٦ً بايغع٘ ممتٔ ْؿُضََ صبراْ٘ ٚتعاىل ْعز٠َ ُٖزَٛ اِي َ٘ ٔإٖيزا  ُ٘ اٖيزٔذٟ ٫ ٔإَيز َٛ ايًٖ   {اِيُكزٗدٚظُ  ُٖ

ُ٘}ٜهزر ْؿط ايعبار٠ ا٭ٚىل  (23)اذتغز: َٔ اٯ١ٜ َٛ ايًٖ ٚهلذا ايتهزٜز أثزٙ اهلاّ يف خًزل ايتؿاتز١ يزد٣ اٱْضزإ      {ُٖ
تعاىل َٔ أٍٚ اٯ١ٜ تضتغعز ععُز١ اهلل ،    أها٥٘يٝتٛج٘ باْكطاع إىل اهلل ، ثِ أْعز نٝـ جا٤ بعدٖا مج١ً َٔ 

٘ٔ  }ايذٟ قاٍ  ِٔ َخِغز١َٔٝ ايًٖز ََُتَؾدِّعّا َٔ ُ٘ َخأععّا  َِٜت ٌٕ َيَزَأ َٕ ع٢ًََ َجَب ََٖذا اِيُكِزآ َِْشِيَٓا  ِٛ َأ يتتزذنز   (21)اذتغزز:َٔ اٯٜز١  { َي
ُ٘ اٖئذٟ ٫ }دا٥ُّا َٔ ٖٛ، نًُا انز اه٘ أٚ تًٝت عًٝو آٜات٘ أْ٘  َٛ ايًٖ ُٖزَٛ      ُٖ ِٝزٔ  َٚايٖغزَٗاَد٠ٔ  ُِ اِيَػ ُٖزَٛ َعزأي َ٘ ٔإٖيا  ٔإَي

ُِ ُٔ ايٖزٔذٝ َُ ُٔ اِيَعٔشُٜش اِيَحٖباُر ا ،    ايٖزِذ ُٔ ِٝ َٗ ُُ ُٔ اِي َٔ٪ُُِ ُّ اِي ًَُُٔو اِيُكٗدُٚظ ايٖض٬ َٛ اِي ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ اٖئذٟ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ َُُتَهبُِّز ُٖ ِي
ُِٜغٔزُن ٘ٔ َعُٖا  َٕ ايًٖ َُٕصِبَرا َُُؾزِّرُ      }أْز٘   (23زز 22)اذتغز: { ٛ ُ٘ اِيَدزأيُل اِيَبزأر٨ُ اِي ُ٘ اِيَأِصزَُا٤ُ   }أْز٘ ايزذٟ   { ُٖزَٛ ايًٖز َيز

ُِ    }أْ٘ ايذٟ {اِيُرِض٢َٓ َٛ اِيَعٔشٜزُش اِيَرٔهزٝ ُٖ ُ٘ ََا ٔؾٞ ايٖضَُاَٚأك َٚاِيَأِرٔض َٚ ُُ َي ثزِ تأَزٌ نٝزـ جزا٤ك ٖزذٙ       {َُٜضبِّ
ًَُُٔو}ؾكٛي٘ تعاىل ا٫ختؾاـ اييت تؿٝدا٭ها٤ نًٗا بز)أٍ(  ٜعين أْز٘ ٖزٛ ٚذزدٙ َزٔ يز٘ ًَزو ايضزُاٚاك        {اِي

 ٚا٭رض َٚا ؾُٝٗا، إاّا ؾٗٛ ٖٛ ٚذدٙ َٔ ي٘ ذل ايتؾزف ؾٝٓا، ٖٚٛ ٚذدٙ َٔ ظت  إٔ ْزغ  إيٝ٘ ، ٚطتاف َٓ٘ .
َُ ًَُُهثِ جتد  َُ ًٔو٘ صبراْ٘ ٚتعاىل يٝط ن  ،طػٝإ، أٚاَز جاؾز١  وًَُِج ٚك، و ًَُِتضًٗط، و ًِاٯخزٜٔ َٔ ايبغز 

تهززِٜ ٚرعاٜز١    وًَُِرمح١ ٖٚدا١ٜ  وًَُِ ؾإٕ ًَه٘عش ِٚجٌ ٫ تهزِٜ ؾٝٗا ٫ٚ نزا١َ َعٗا. أَا اهلل ، ْٛاٖٞ جاؾ١ٚ
 ، ْؿزط املعٓز٢ ايزذٟ جزا٤ يف أٍٚ صزٛر٠ ايؿاحتز١      ايزمحٔ ايزذِٝ بِٗ  ٖٚٛ ،إٔ رب ايعاملني َٔ َٓطًلقا٥ِ  نً٘



  (7معرفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )

{ِٔ ٔٔ ايٖز ٔبِض َُ ٘ٔ ايٖزِذ ِٔايًٖ ُِ ٔذٝ ُٔنَي، اِيَر ٘ٔ َربِّ اِيَعاَي ِٔ ُد ئًٖ ٔٔ ايٖزٔذٝ َُ ٖزٛ ايزذٟ ربٛبٝتز٘ تكزّٛ      (3-1)ايؿاحت١:{، ايٖزِذ
ًَُه٘ ٚتدبم ًََُٔهِٗ.٦غي ع٢ً أصاظ رمحت٘، ربٛبٝت٘ يعبادٙ َعٗز َٔ َعاٖز   ٕٛ عبادٙ ايذٜٔ ٖٛ 

 ،ٚأْ٘ إهلزو  ،ٚأْ٘ ًَهو بأْ٘ ربوًَتح٦ّا إيٝ٘ جتٗز  ، إيٝ٘ ؾأْت عٓدَا تهٕٛ َٓكطعّا ،َعٓعِٙ امُلَٖشٓ امُل {اِيُكٗدُٚظ}
، أْزت مل تًحز٧ ْؿضزو إىل    ٖٛ َعٓعِ، ٓشٙ ، ٖٛ َٓ(قٗدٚظ) ٘٭ْ ; ؾدْز يو إٔ ٜهٕٛ إهلوٖٛ َٔ  ٚأْ٘ ٚيٝٓو، ؾإْ٘

أَزا اهلل ؾإْز٘ َزٔ     ،ْ٘ ر٥ٝضو أٚ أْ٘ ًَهزو ؾتدزش٣  طزف تضترٞ إاا َا أذد عزف أْ٘ ٚيٝو أٚ أْ٘ قدٚتو أٚ أ
  .أْ٘ إهلو أْ٘ ربو ًَٚهو، َٔ تتغزف بأْو عبْد يٜ٘غزؾو 

َزٔ  إٔ ٚهلذٙ ايكق١ٝ أُٖٝتٗا يف ايضُٛ بايٓؿط ذت٢ ع٢ً َضت٣ٛ ايكدٚاك َزٔ ايبغزز، أمل ْكزٌ يف َكزاّ آخزز      
 (وسل  صلى اهلل عليه وعلى آله)َٔ أٚي٦و املًطدني بعار املدايؿ١ يًزصٍٛ  ٛايٝض، ٔ أٌٖ ايبٝتزا َززإٔ قدٚاتٓ ايؿدز يٓا،

ُٔٝل َعٗزِٖ. ؾٓحٗد ، ٚاملٛاقـ ايض١٦ٝ، املًطدني با٭خطا٤ ٚاملضا٨ٚ ِٓ   أْؿضٓا يف ايدؾاع عِٓٗ ٚيف َت
ممزٔ ٜغززؾٓا إٔ   بإنُاٍ اهلل هلزِ ،   شٖني املطٗزٜٔ ايهاًَني يف أْؿضِٗ قدٚاتٓا َٔ أٌٖ ايبٝت ِٖ َٔ أٚي٦و املٓ

اٱَاّ تعٓزف ع٢ً  عًٞاٱَاّ  عد إىل أبٞ طاي   ْكتدٟ بِٗ. ؾأْت ٫ ختحٌ إاا َا قًت إٔ ٚيٝٓو عًٞ بٔ
 بأْو تت٫ٛٙ.  ،غهٌ ايذٟ ظتعًو تؿتدز بأْ٘ إَاَوباي ،جتد أْ٘ بايغهٌ ايذٟ ٜغزؾو  عًٞ

، عتزؾٕٛ َعزاْٞ ايكززإٓ َزٔ     ِٖٚ دا٥ُّا ٜداؾعٕٛ عُٔ ٜتٛيِْٛٗٚيهٔ اْعز إىل اٯخزٜٔ نٝـ ٜتعبٕٛ أْؿضِٗ 
ِ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل ) صٍٛزاي، عتزؾٕٛ َعاْٞ ن٬ّ أجًِٗ عًز٢ إٔ عتٛيزٛا صز٦ٝاتِٗ إىل    ٜعًُزٕٛ  . َزٔ أجًزٗ
، ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ ٜكدَِٖٛ يٮ١َ نأع٬ّ. ٚيهٔ ٜهؿٝٓا عٗاد٠ ع٢ً أِْٗ يٝضٛا ممٔ  هٔ إٔ ْؿدز بِٗ إاا ذضٓاك

 ٢ قؾٛرِٖ ْٚكؾِٗ. ٚعً ، ْؿضهِ ٚأْتِ تػٓطٕٛ ع٢ً خط٦ٝاتَِٗا اْتُٝٓا إيِٝٗ أْٓا صتدنِ أْتِ تتعبٕٛ أ
ايدْٝا ٖذٙ ٖٛ ايذٟ تؿتدز بعبٛدٜتو ي٘، ٚتؿدز بكزبو َٓ٘. أيٝط ٖٓاى يف  ،{اِيُكٗدُٚظ}اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل 

أْز٘   عًز٢ ايٓزاظ،  ها١ْ عع١ُٝ ٜتطاٍٚ بٗا ٜٚز٣ يٓؿض٘ َ .؟ َٔ ٜؿدز بأْ٘ َكزب َٔ ايز٥ٝط أٚ َكزب َٔ املًو
 .يغٝذ ؾ٬ٕ، أيٝط ٖذا ٖزٛ َزا ْززاٙ؟   عٓد ر٥ٝط ايٛسرا٤ أٚ عٓد ا عدؿ ي٘ نًُت٘ عٓد ايز٥ٝط أٚ عٓد املًو أٚ

 ٕ املضانني. ٛايٓاقؾٕ ٚايكاؽز فاايبغز ايقع ؟.َٔ ِٖ ٖ٪٤٫ .ٖ٪٤٫؟ َٔ ِٖٚ
، ؾًُزااا ضتزٔ ٫ ْؿدزز عًز٢     ِهلز  ٜؿدز بتٛيٝ٘ هلِ، َٔ ٜؿدز بطاعتَ٘ٔ  ،َِٓٗؾإاا نٓا صتد َٔ ٜؿدز بكزب٘ 

ٚعش٠ يٓزا، ٚؾدزز    ،عٔ نٝـ ضتؾٌ ع٢ً َا ؾٝ٘ زتد يٓا إٔ ْبرث.  إىل اهلل؟!ٓا ْعٌُ يٓهٕٛ َكزبنياٯخزٜٔ بأْ
 .{اِيُكٗدُٚظ}٭ْ٘  ;ع٬قتٓا ب٘، ٚإٔ ْزصذ تٛيٝٓا ي٘ سيٓا ٖٛ إٔ ْكزب َٔ اهلل ٚإٔ ْعشِّ

{ُٔ َٔ٪ُُِ ُّ اِي ، ايق٬ٍ با٭َٔ َٔ ١معاى ٚعتٝطو بايض٬َي٘ ٥، ؾهٔ َٔ أٚيٝا٥٘، َ٪َٔ ٭ٚيٝا٥٘ص٬ّ ٭ٚيٝا {ايٖض٬
، أمل ٜؾزـ جٓززت٘ بأْٗزا دار ايضز٬ّ يف     صٝٛؽزًو إىل دار ايضز٬ّ يف اٯخزز٠   َٔ ايذٍ يف ٖذٙ ايدْٝا، ٖٚٛ َٔ 

 اٯخز٠؟.
{ُٔ ُٔ ِٝ َٗ ُُ هزا  . إاا نإ ر٥ٝط أَزٜ!!  ممٔ ِٖ حتت ُٖٝٓتٖ٘ٚنٝـ تز ،ـ ختافؾهٝ ،ٖٛ املُٗٝٔ ع٢ً نٌ ع٤ٞ {اِي

ٖزذا ايهزٕٛ    اهلل َُٗٝٔ عًٝ٘؟. ؾُا ٖٛ إ٫ ار٠ َزٔ اراك  ٖٛ ََٔ يٝطأ ََٔ ٖٛ؟ٚ ،ٖٛ َٔ ُٜٗٝٔ ع٢ً بك١ٝ ايشعُا٤
، ٖٚزذا  عزدؿ آخزز  َٗزُٝٔ عًٝز٘    ٖٚٛطتاف َٔ عدؿ ٖٓاى  :ْعز نٝـ ْزتعاٌَ ضتٔؾا ،ايذٟ ُٜٗٝٔ اهلل عًٝ٘

ٖزٛ اهلل ايٛاذزد   ٚ ا٭خم ٖٓاى َٔ ٖزٛ َٗزُٝٔ عًٝز٘    ٖٛ َُٗٝٔ عًٝ٘ عدؿ آخز، ٖٚذا ايهبم يفاٯخز ايغدؿ 
ُ٘}ايذٟ ٜكٍٛ يٓا يف نتاب٘  ،ايكٗار َٛ ايًٖ ُٖ}. 

، إىل ٖذٙ ادتٗز١ أٚ إىل ٖزذٙ ادتٗز١    عبار٠ )ٖٛ( ٖٞ تٓاجٝو يف نٌ ذتع١ ٚأْت تبرث عٔ إٔ تزٓؾزف بذٖٓو
َٛ}تكٍٛ يو:  ُ٘}ٚذدٙ  {ُٖ  . {ايًٖ

اٱصز٬ّ   نُا ٖٛ ذاٍ ايعزب اٯٕ يف ؽزاعِٗ َع أعزدا٤ ، تبرث عٔ ا٭َٔ أٚ ،باٱَهإ إاا نٓت تبرث عٔ ايض٬ّ
ٚإمنزا ٚجزدٚا ا٫ّ ٚقٗززّا    أَٓزّا  ٚمل ظتزدٚا   ّاص٬َؾًِ ظتدٚا  ،ٜٚزبرقٕٛ عٔ ا٭َٔ  قٕٛ عٔ ايض٬ّٚاملضًُني ٜبر

ٖٛ ايذٟ صُٝٓرهِ ايض٬ّ. أيٝضت إصزا٥ٌٝ ٖٞ يف َٛقزع صز٬ّ   ٚقداّ. ملااا ٫ تعٛدٕٚ إىل اهلل ، ٚدٚصّا با٭ٚإٖا١ْ
 ٌٖ ٖٞ اييت ختاؾِٗ أّ ِٖ ايذٜٔ غتاؾْٛٗا؟. .؟ِ٭ْٗا ١َُٓٝٗ عًٝٗ ;بايٓضب١ يًؿًضطٝٓٝني

ٚأٚي٦زو ايهبزار ايزذٜٔ     عٔ ايض٬ّ اذتهَٛاك اييت تبرثتًو ز مبا ؾٝٓا   ضتٔ يٛ ايتحأْا إىل اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل
، ٜززبرقٕٛ عزٔ ايضز٬ّ َزٔ بًزدإ أٚرٚبزا، بزٌ        ٜها، ٜٚبرقٕٛ عٔ ايض٬ّ َٔ رٚصزٝا َٔ أَزٔ ايض٬ّ ٜبرقٕٛ ع
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 ٓرهِ ايعش٠ ؾتهْٛٛا أْزتِ   ،إىل اهلل ٖٛ ايذٟ صُٝٓرهِ ايك٠ٛ عٛدٚا -، ّ َٔ إصزا٥ٌٝ ْؿضٗارقٕٛ عٔ ايض٬ٜزب
 ؟.ٜضٝطز عًٝهِ ٖٚٓاى َٔ ايذٟ ٜضتطٝع إٔ  ايض٬ّ امل٪َٔ املُٗٝٔاهلل باملُٗٝٓني ع٢ً اٯخزٜٔ ٭ْهِ متضهتِ 

 ايض٬ّ؟. أٚيٝط ٖذا ٖٛ  .َٔ ايذٟ  هٓ٘ إٔ ٜكٗزنِ؟ .َٔ ايذٟ ٜضتطٝع إٔ ٜ٪اٜهِ؟ 
 نُزا ٜؾزٓع   - ايض٬ّ ٫ ٜتركل يو إ٫ إاا نٓت يف َٛقـ عش٠ ٚق٠ٛ َٚها١ْ، أَا إٔ تبرث عٔ ايض٬ّ ٚأْت حتزت، 

دٚى، ٚأْت يف ايٛاقع حتت رمح١ ع ،ٖٛ اصتض٬ّ ،صتض٬ّؾإمنا ٖٛ ا - ٚنُا ٜؾٓع ايعزب اٯٕ ،نيٝايؿًضطٝٓبعض 
َغه١ً َع أٟ بًد آخز ؾتدخٌ يف ذزب َع ايو ايبًزد نُزا    ، بإَهاْ٘ إٔ غتتًل يوبإَهاْ٘ إٔ ٜقزبو يف أٟ ٚقت

 رأٜٓا. 
ٔ  ؾًٝعزٛدٚا إىل   .ٚأَّٓا مبا تعٓٝ٘ ايهًُز١؟  ،د ايٓاظ ص٬َّا مبا تعٓٝ٘ ايه١ًٌُٖ ٜزٜ ايزذٟ  ،ايضز٬ّ املز٪َٔ املُٗٝ

عِ ايعامل ، ٜٚٓذٝٓٗا صٝرعٕٛ بايض٬ّٚع٢ً بك١ٝ ا٭َِ بهتاب٘  صٝحعًِٗ َُٗٝٓني ايذٟ ،نتاب٘ َُٗٝٔ ع٢ً ايهت 
  نً٘ بايض٬ّ.

أعدا٤ اهلل  َعَٔ جاْ   إقؿاٍ ًَؿاك اذتزب ٚيٝط مبع٢ٓ ،ٚاٱص٬ّ ٖٛ دٜٔ ايض٬ّ، يهٔ ايض٬ّ مبعٓاٙ ايؾرُٝ
، ًْٚػٞ اذتززٚب يٓعزٝػ َزع اٯخززٜٔ يف     ًْػٞ ادتٗاد : اْت٢ٗ ا٭َزإٔ ْكٍٛٝط ٖذا ٖٛ ايض٬ّ.؟ ؾً ٚأعدا٥ِٗ 

ْزٜد  ًٛا ًٜٗقٕٛ ٚرا٤ ايض٬ّ ٜٚٓاعدٕٚ اٯخزٜٔ بأْٓاظ ،َا عًُ٘ نبارْاُني، ذا ٖٛ َا ذؾٌ يٓا ضتٔ املضًٖ .ص٬ّ
ٌ صز٬ّ أّ  ٌٖ ذؾ .ؾُا ايذٟ ذؾٌ؟ ،(ادتٗاد)، بعد إٔ أيكٛا آي١ اذتزب ٚأيػٛا اصِ ايض٬ّ ٜٚزبرقٕٛ عٔ ايض٬ّ

 ذؾٌ اصتض٬ّ. أيٝط ٖذا ٖٛ ايذٟ ذؾٌ؟. بٌ ذؾٌ دٚظ با٭قداّ؟. 
 َت٢ َا صزك ع٢ً ْٗخ ٖذا ايدٜٔ، يهٔ مبع٢ٓ آخز، ،ٗٛ دٜٔ اهلل ايض٬ّؾيو ايض٬ّ، ل ؾِٗ إص٬َو ايذٟ صٝركإ

 ،صزتهٕٛ عشٜزشاّ   ،ٚاهلادٟ بٗزذا ايزدٜٔ صزتهٕٛ قٜٛزاّ     عَت٢ َا اعتؾُت باهلل املغزِّ ،َت٢ َا متضهت بٗذا ايدٜٔ
ٚإَهاْٝزاك َادٜز١    ذت٢ ٚإٕ نٓتِ تزٕٚ أْؿضهِ يف ٚفع١ٝ ٫ متًهٕٛ َا  ًو ايعدٚ َزٔ قزدراك   صتهٕٛ ا٭ع٢ً

{ِِ َُاَيُه ِِ َأِع ِٔ َٜٔتَزُن ِِ ََٚي ُ٘ َََعُه َٕ َٚايًٖ ِٛ ُِ اِيَأعًَِ ُِْت ِٔ ََٚأ ًِ ُٓٛا ََٚتِدُعٛا ٔإَي٢ ايٖض  . (35)ستُد:{َؾ٬ َتٗٔ
ؾهٝـ تبرث عٔ ايٓضًِ َزع   .َٛقـ ظت  إٔ ٜهْٛٛا ِٖ ا٭عًٕٛ؟ ًِ ِٖٚ يفأمل ٜضتٓهز عًِٝٗ إٔ ٜدعٛا إىل ايضِّ

ِ  ًِ َعزو أْت َٔ ظت  إٔ تهٕٛ أْت َٔ عتاٍٚ اٯخزٕٚ إٔ ٜبرقٛا عزٔ ايضِّز  اٯخزٜٔ ٚ أدخًزٛا يف   :، ؾتكزٍٛ هلز
  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل   )أمل ٜهٔ ٖذا َا عًُ٘ ايزصٍٛ هٕٛ يهِ َا يٓا ٚعًٝهِ َا عًٝٓا.يٝ،ًِاٱص٬ّ يترعٛا بايضِّ

ٚ أ ،٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ستُدّا رصٍٛ اهللإَا ايغٗاد٠ بإٔ ٫ إي :غتمِٖ بني ٚاذد٠ َٔ اثٓتني نإ عٓدَا ،جٗادٙيف أٜاّ 
ـ  ا يف ٖذا اٱص٬ّ يترعٛا بايض٬ّدخًٛأإاّا  اذتزب. أْتِ تزٜدٕٚ ايض٬ّ ذٝٓٗزا   .، ٚإ٫ ؾًٝط أَزاَهِ إ٫ ايضزٝ

، اٙايزذٟ ُعزِّٙ َعٓز    )ايضز٬ّ(  نًُز١ ، ٚذٝٓٗا صٓعزف َع٢ٓ ْؿضٓا بأْٓا قد ذؾًٓا ع٢ً ايض٬ّٜؾُ إٔ ْكٍٛ عٔ أ
 صتض٬ّ يٰخزٜٔ.٫ا ؾأؽبُ ٜعين اٯٕ

{ُٔ ُٔ ِٝ َٗ ُُ ُٔ اِي َٔ٪ُُِ ُّ اِي ًَُُٔو اِيُكٗدُٚظ ايٖض٬ َٛ اِي ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ اٖئذٟ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ أيزٝط يف ٖزذٙ ا٭هزا٤     { اِيَعٔشُٜش اِيَحٖباُر ُٖ
ٛا َُز َتك١ يف ْؿٛظ أٚي٦و ايذٜٔ اِرأيٝط ؾٝٗا َا ٜؾٓع ايق - اييت تتردث عٔ نُاٍ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل -اذتض٢ٓ 

ٚأْٗزِ   ،أْؿضِٗ بأِْٗ َضًُٕٛبعٔ اهلل ِٖٚ َٔ ٜعرتؾٕٛ ٜٚغٗدٕٚ ملااا ٜعزفٕٛ  .حتت أقداّ أَزٜها ٚإصزا٥ٌٝ؟
 . (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٚبزصٛي٘ ايهزِٜ ستُد  َ٪َٕٓٛ بٗذا ايكزإٓ ايهزِٜ؟

، عدّ ايقك١ باهلل ذت٢ ؾٝٓا ضتٔ ايؾػار طتزاف َزٔ   (ّ ايقك١ باهللعد)ؽػارّا ٖٚذٙ ٖٞ اييت فزبت املضًُني نبارّا 
ٚايذٟ ٖٛ َٗزُٝٔ عًٝز٘ َضزهني بايٓضزب١ يزذيو       ،ٗٓاى َٔ ٖٛ َُٗٝٔ عًٝ٘ؾٰخزٜٔ عدؿ ٖٛ َضهني بايٓضب١ ي
 ٕ حتت ج ٚك اهلل ٚقٗزٙ.َٚٚكٗٛر ٚايهٌ َضانني ،يذٟ ٖٛ َُٗٝٔ عًٝ٘ا٭َزٜهٞ ايذٟ يف ٚاعٓطٔ ا

، ٖٚٛ َٔ صٝحعًو قّٜٛا أق٣ٛ ْٝا، ٚارتبط باهلل رأصّا، ٚثل ب٘جتاٚس نٌ ٖذٙ ا٭ؽٓاّ يف ٖذٙ ايدٚ باهلل رأصّابط تار
 ٤ َٔ ٚصا٥ٌ ايك٠ٛ يف ٖذٙ ايدْٝا.مما  ًه٘ ٖ٪٫

َُُتَهبُِّز} ٖٛ أٜقّا ا ؾأْت عٓدَمبا يف ٖذٙ ا٭ها٤ َٔ َعاْٞ ايعش٠ ٚادت ٚك ٚايكٗز يٮعدا٤ ،  {اِيَعٔشُٜش اِيَحٖباُر اِي
 ؾزإاا نزإ نزذيو ؾًزٔ عتززى صزانٓا َزع        ، يهٔ ْؿض٘ هر١اهلل ٖٛ طٝ  ” ٍٛ عٓ٘: تك٫  هٔ إٔ تًتح٧ إيٝ٘ 

ضتضزٔ أخ٬قٓزا َعٗزِ ٭ْز٘ َضزهني صزايو       إٔ ُ أنتاؾِٗ ٚضتاٍٚ ُضُْٔٓ إٔ ْاٜزٜد ؾٗٛ ي٘، عارؾني ٔ، ٚضتٓا٥أعدا
 ٜهٕٛ نذيو . اهلل إٔ ٢ذاع. ٌٖ اهلل ٖهذا؟ .” يطزٜك٘ ٫ ٜزٜد إٔ ٜتدخٌ يف ع٤ٞ
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ُٔ}اهلل يف ايٛقت ايذٟ ٜكٍٛ يٓا َٔ٪ُُِ ُّ اِي ًَُُٔو اِيُكٗدُٚظ ايٖض٬ َٛ اِي ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ اٖئذٟ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ ٚ  ٖزذٙ ا٭هزا٤   {ُٖ  تبزد
دا٥و ٚأعدا٥٘ َزٔ ٜزٜزدٕٚ   إاا َا ٚثكت ب٘ ٚأْت يف َٝدإ املٛاج١ٗ ٚايؾزاع َع أعز أٜقّا  ٜكٍٛ  ، ٚيهٓ٘ رقٝك١
صٝكٗزِٖ، ٚصزٝحعًو أْزت    ََُتَهبِّز( ، )َجٖبار، ٖٛ   هٓو إٔ متتٓع ب٘ {َعٔشٜش}ٖٛ  ز   وٚاصتذ٫ي وٚقُعظًُو 

ـٔ ُؽزُدَٚر     }، أمل ٜكٌ اهلل تعاىل  َٔ تكٗزِٖ ِِ ََِٜٚغز ٔٗ ِٝ ِِ عًََز ُِٓؾزِزُن ََٜٚ ِِ ٖٔ ُِٜدٔش َٚ ِِ ِٜٔدُٜه ُ٘ ٔبَأ ُِ ايًٖ ُٗ َُٜعذِِّب  ِِ ُٖ َقأتًُٛ
َُِ٪َٔٓٔنَي  ّٕ ِٛ  . (14ب١:)ايتٛ{َق
، تقزل بزاهلل  عٓزدَا  بزٞ .   ايهٔ عٓدَا تقكٛ ،َٚته ٜٔ ع٢ً أعدا٥هِ ،صأجعًهِ جبارٜٔ ع٢ً أعدا٥هِ: ٖٛ ٜكٍٛ

ْٔ يو يف َكاَاك ايض٬ّ َع٘،  صتقل مبٔ ٖٛ ص٬ّ يو َِ ٚن ٜا٥ز٘  عشٜش جبار َتهز  صزُٝٓرو َزٔ عشتز٘     ٖٚٛ ٚأ
 يف جاْ  اهلل عٓدَا تقل ب٘ ٚتًتح٧ إيٝ٘.  ، يٝط ٖٓاى ْكؿ إط٬قّاى ٚأعدا٤ٙ٤َا تكٗز ب٘ أعداٚج ٚت٘ 

ؾعز٬ّ   ”: كٍٛت، ٚاييت ْضُعٗا نقمّا َٔ بعقٓا بعض ط ؾٝ٘ ؽؿ١ ٚاذد٠ نُا ٖٞ يف ايٓاظعٓدَا تغعز بععُت٘ يٝ
ِٝجر ّاؾ٬ْ إٔ اييت حتتاد إىل ايكز٠ٛ، ٫ٚ قزدر٠ يز٘ يف     املٛاقـ ٖذٙأٌٖ يٝط َٔ يهٔ يف ع٤ٞ ٜكؾز ٫ ، ٚد ٌ ج

  . ” ـ َقٌ ٖذا املٛق
ٚ  ، ٚيو بأنقز مما  هٔ إٔ تدرى ،َٔ ٜهٕٛ يو يف نٌ املٛاقـٗٛ ؾأَا اهلل   زٮ  ٜٚزعاى َٔ ذٝزث ٫ حتتضز  ، 

٫ٚ  هزٔ إٔ تؾزٓع٘ أٜقزّا آيٝتزو      ،ٟ ٫  هزٔ إٔ تؾزٓع٘ ٚصزا٥ٌ إع٬َزو    قًٛب اٯخزٜٔ رعبّا بايغزهٌ ايزذ  
ِٖ أٚي٦و ايزذٜٔ ُذٛؽززٚا يف    .ػ ايذٟ َع٘؟ع  مبضاؾ١ عٗز، ٚنِ نإ ادتٝايعضهز١ٜ. ٖٛ َٔ ْؾز ْبٝ٘ بايٗز

 ،ٕ بٝٛتِٗ ٜٚكطعٕٛ طتًِٝٗ أذٝاْزاّ ؾهإ بعض أعدا٥٘ َٔ ايٝٗٛد غتزبٛ ،ْٚؾزٙ اهلل بايزع عدد قًٌٝ املد١ٜٓ 
 .قبٌ إٔ ظتٝٓػ ادتٝٛؼ عًِٝٗٚرعبّا َٔ ٜٚزذًٕٛ خٛؾّا 

{ُٜ ٘ٔ َعُٖا  َٕ ايًٖ َُُتَهبُِّز ُصِبَرا َٕاِيَعٔشُٜش اِيَحٖباُر اِي بعد ٖذٙ ا٭ها٤ اذتض٢ٓ تزز٣ غزٜبزّا جزدّا جزدّا أٚي٦زو       {ِغٔزُنٛ
ِٗ!، عٓدَا َٚا أ٭َ ،َٚا أتعضِٗ! ،َا أذط َهاْتِٗ! ، صبراْ٘ ٚتعاىل َا أصٛأ ذاهلِ!ايذٜٔ ًٜتح٦ٕٛ إىل غم اهلل

ٜزجٕٛ َٓز٘  ٚ ٭ِْٗ غتاؾٕٛ، ;أٚ ؽِٓ َٔ ايبغز اذتحزإىل ؽِٓ َٔ ا٭خغاب أٚ ؽِٓ َٔ  ،ًٜتح٦ٕٛ إىل غم اهلل
ُٔ        }ٚاهلل قاٍ هلِ يف ٖذٙ اٯٜاك  ،أعٝا٤ ُٔ ِٝ َٗز ُُ ُٔ اِي ُُزِ٪َٔ ُّ اِي ًَُٔزُو اِيُكزٗدُٚظ ايٖضز٬ ُٖزَٛ اِي َ٘ ٔإٖيا  ُ٘ اٖئذٟ ٫ ٔإَي َٛ ايًٖ ُٖ

َٕ ُِٜغٔزُنٛ ٘ٔ َعُٖا  َٕ ايًٖ َُُتَهبُِّز ُصِبَرا ٘  ا هٔ إٔ تعتُدٚ َٔ ،َٔ  هٔ إٔ تزجٛٙ (23)اذتغزز:  { اِيَعٔشُٜش اِيَحٖباُر اِي ، عًٝز
َتؾؿّا بهُزاٍ اهلل  يٝط ٖٓاى يف ايٛجٛد َٔ  هٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚ٭ْ٘ يٝط ٖٓاى يف ٖذا ايعامل،; َٔ ظت  إٔ ختاؾٛٙ
َٔ ايعًِ ٭ْؿضٓا َٚٔ اٱصا٠٤ إىل ؾإٕ  - إٕ ؽُ ايتعبم -٫ٚ ظش٤ٕ َٔ نُاٍ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل  ،صبراْ٘ ٚتعاىل

ًَُٔ}اهلل ربٓا ايذٟ ٖٛ  ُٔ اِيَعٔشاِي ُٔ ِٝ َٗ ُُ ُٔ اِي َٔ٪ُُِ ُّ اِي َُُتَهبُِّزُو اِيُكٗدُٚظ ايٖض٬ إٔ  َٔ اٱصا٠٤ ايبايػ١ إيٝ٘ {ُٜش اِيَحٖباُر اِي
 ٚإيِٝٗ ْزغ . ،صتعٌ ي٘ عزنا٤ ؾُٓٓرِٗ ٤٫ْٚا، َِٚٓٗ طتاف

{َٕ ُِٜغٔزُنٛ ٘ٔ َعُٖا  َٕ ايًٖ  كدٜط ي٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ عزٜو ٚتٜ٘ هللشٓ ، تٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ عزٜوٜ٘ هلل عشٓ ت {ُصِبَرا
ْٖٔدا ي٘، أٚ عزٜهّا ي٘ ، تٓشٜ٘ ي٘ عٔ أٟ تٓشٜ٘ ي٘ عٔ إٔ ٜض٣ٓٛ ب٘ غمٙ ، ؾٝحعٌ  إيٖٛٝت٘عزٜو يف يف ًَه٘، 

 .قؾٛر أٚ تكؾم يف تدابمٙ يغ٦ٕٛ خًك٘
ُُ َيز      } َُٜضزبِّ ُ٘ اِيَأِصزَُا٤ُ اِيُرِضز٢َٓ  َُُؾزُِّر َيز ُ٘ اِيَدأيُل اِيَبأر٨ُ اِي َٛ ايًٖ ُٖزَٛ اِيَعٔشٜزُش       ُٖ ُ٘ ََزا ٔؾزٞ ايٖضزَُاَٚأك َٚاِيزَأِرٔض َٚ

ُِ  . (24)اذتغز:{اِيَرٔهٝ
ُ٘ اِيَدأيُل} َٛ ايًٖ ِِ   }ٖٛ َٔ قاٍ يبين إصزا٥ٌٝ:  {ُٖ ًَِٓزاُن ٍٕ ََٚبزٓٔنَي ََٚجَع َٛا َِ ِِ ٔبَأ ََِدِدَْاُن ِِ ََٚأ ٔٗ ِٝ ُِ اِيَهٖز٠َ عًََ ِٖ َرَدِدَْا َيُه ُث

ُٜ ،ضتٔ قًٌٝ اٯخزٕٚ قد ٜضتذيْٛا ” :عٓدَا ٜكٍٛ ايٓاظ (6:ا٤اٱصز){َأِنَقَز َْٔؿمّا قًٝزٌ ٫   ٚضتٔ ،كتٌ َٓا نذاقد 
يكَٛز٘   ، أمل ٜكزٌ ْزٛح   ذٟ ٜضتطٝع إٔ  دنِ بأَٛاٍ ٚبٓنياهلل ٖٛ ارتايل، ٖٛ اي .”ْضتطٝع إٔ ْعٌُ ع٦ّٝا

َٕ َغٖؿارّا} ُ٘ َنا ِِ إْٖٔ ًُِت اِصَتِػٔؿُزٚا َرٖبُه ٌٔ  (10) َؾُك ِِ َِٔدَرارّاُِٜزٔص ُِٝه ٍٕ ََٚبٓٔنَي (11 ) ايٖضَُا٤َ عًََ َٛا َِ ِِ ٔبَأ ُِٔدِدُن ُٜ َٚ    ِِ ٌِ َيُهز ََِٜٚحَعز
َٗارّا  ِْ ِِ َأ ٌِ َيُه ِِ  }ا٤ آخززٜٔ  زٌ ابين ٖذا ٚابين ٖذا ٖٛ َٔ صزُٝدْٞ بأبٓز  ٔتإاا َا ُق ( ْٛح ) {(12)َجٖٓإك ََِٜٚحَع ُِزٔدِدُن ُٜ
ٌِ َيُه ٍٕ ََٚبٓٔنَي ََِٜٚحَع َٛا َِ َٗٔبَأ ِْ ِِ َأ ٌِ َيُه  . {ارّازِِ َجٖٓإك ََِٜٚحَع

، أٚ أْ٘ ؾاطز  بتداعا٫ ٚأ٘ َٔ اٱبداع زؾُٝا تعٓٝ {َخأيل}تغب٘ َع٢ٓ ن١ًُ  {َبأر٨}، ن١ًُ ٖٛ ايبار٨ ٖٛ ارتايل
 َا خًك٘. 
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َُُؾُِّر} نإ يف َقَضزِ اٱَزاّ    ، نُاايذٟ بزأ ايَٓٓض١َُع٢ً ضتٛ َعني،  ع٢ً نٝؿ١ٝ َع١ٓٝ إٔ غتًل ايغ٤ٞ {اِيَبأر٨ُ اِي
 ، ؾطزٖا ٖٛ ٚابتدعٗا ٖٛ بدٕٚ َقاٍ صابل. يَٓٓض١ُ( خًكٗا ع٢ً نٝؿ١ٝ َع١ٓٝ)ٚايذٟ ؾًل اذتٓب١ ٚبزأ ا  عًٞ
َُا٤ُ اِيُرِض٢َٓ} ُ٘ اِيَأِص تعين نُا٫ّ بايٓضب١ هلل صبراْ٘  .؟تعين  َااا، اذتض٢ٓ  أها٥٘انز يٓا زتُٛع١ َٔ ؾٗٓا  {َي

ٔ    عزد٠ اٯٕ يٛ ٚفعٓا يغدؿ َٓزا   .٤ أيؿاظ ٫ تعين ع٦ّٝايٝط زتزد أها ٚتعاىل، إٔ تشٜزد يف   أهزا٤ ٖزٌ  هز
 ٖٙزذ  ػزم ؟. ٫. ٖزٌ ت و أمحد ٚستُد ٚقاصِ ٚؽاحل َٚضؿز ٚجابز. ٖزٌ هلزذا سٜزاد٠ ؾٝز     :َعاْٝ٘ ع٦ّٝا ؾٓضُٝ٘

ذتضز٢ٓ ايزيت   ا  أها٥٘اهلل ٖٓا عزض يٓا زتُٛع١ َٔ  .؟عٗاد٠ بهُايو.أٚ تعطٞ بايٓضب١ يو؟عٔ نُاٍ ايهًُاك 
املًو ايكدٚظ ايض٬ّ   ايزمحٔ ايزذِٝ  ، ، )عامل ايػٝ  ٚايغٗاد٠ٖٞ ذدٜث عٔ نُاي٘، نُاي٘ املطًل يف نٌ ع٤ٞ

 .املُٗٝٔ ايعشٜش ادتبار املته ( امل٪َٔ
مجعٗزا ٚصزتحد نزِ    اٚ ايكزإٓ ايهزِٜ يف ر ، ُعد إيٝٗا يف بك١ٝ اٯٜاك ٚايضٛي٘ ا٭ها٤ اذتض٢ٓ ثِ قاٍ يو أٜقّا

ذًِٝ ، إيٝٗا ٖٓاى ذهِٝ بك١ٝ ايضٛر ٚاٯٜاك ا٭خز٣، ارجعيف   أها٥٘أعب٘ ع٤ٞ بإذاي١ يٓا إىل َا انزٙ َٔ  ٖٞ.
يرت٣ ْؿضو بأْ٘  هٔ يو، بزٌ ظتز     ،، تًو ا٭ها٤ اييت تغٗد بهُاي٘ اذتض٢ٓ  ا٥٘أهبؾم إىل آخز ، هٝع

 ٕ تضتغعز ععُت٘ صبراْ٘ ٚتعاىل. ٚأ ،ٚإٔ تقل ب٘ ،عًٝ٘ تتٛنٌإٔ   عًٝو، بٌ ٫ ظتٛس يو غم ٖذا
، قق١ٝ َُٗز١، ٫ٚ عز٤ٞ  هزٔ إٔ  ٓرٓزا     قق١ٝ ١َُٖٗذٙ ،إٔ متٮ ععُت٘ ْؿٛصٓا يف ْؿٛصٓات٘ اصتغعار ععُ

َٚزا ؾٝٗزا َزٔ عزٗاد٠     َٚعاٖزٖا،  ،، َٚعاْٝٗاؾُٝا ٜعزف٘ َٔ أها٤ اهلل اذتض٢ٖٓذا ايغعٛر ص٣ٛ ايكزإٓ ايهزِٜ 
 بهُاٍ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل.

ُّايًٖ} ٞٗ اِيَكٝٗٛ َٛ اِيَر ُٖ َ٘ ٔإٖيا  ٖٞ يف ْؿزط ٖزذا املضزار    ،  -  حتدثٓا عٓٗا يف درظ صابل  -  ٖذٙ آ١ٜ ايهزصٞ {ُ٘ ٫ ٔإَي
  أها٥٘ٚعٗاد٠ بهُاي٘، ٚنٌ  ،ل ععٛر بعع١ُ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل، ٚثٓا٤ عًٝ٘تردث عٓٗا يف زتاٍ خًز هٔ إٔ ْ
 ل صبراْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايعًٞ ايععِٝ. ، ٖٞ َؿزداك تع  عٔ نُاي٘ املطًاذتض٢ٓ

 َعٝٓز١  ٚقاك نُا ضتٔ ْدعٛ اهلل يف أٚقزاك ٖٚذا ا٭صًٛب بايٓضب١ يٓا ظت  إٔ ْزصد٘ يف ذٝاتٓا إٔ تهٕٛ ٖٓاى أ
٘ٔ،  ُصزِبَرا َٔ خ٬ٍ انزٙ ايهقم ايذٟ عزع٘ َقٌ ) ،ْكدظ اهلل ، ْععِ اهللهٕٛ ٖٓاى أٚقاك منحِّد اهلل ؾٝٗاٜ َٕ ايًٖز

ُُِد ٔي َ٘ٔٚاِيَر ُ٘ َأِنَبُزًٖ ُ٘، ٚايًٖ َ٘ إ٫ ايًٖ ٚتععزِٝ  ، ٖٞ ثٓا٤ ع٢ً اهلل ، اٱْضإ ٖذٙ ايتضبٝر١ نًُا تذنز ( ٜزدد، ٫ٚ ٔإَي
 ، ٚتذنز دا٥ِ هلل صبراْ٘ ٚتعاىل.ععٛر بعع١ُ اهللٖٛ ، ترتى يف ايٓؿط أثزّا طٝبّا ٚمتحٝد هلل صبراْ٘ ٚتعاىل

َٔ ٖزذا ايٓزٛع،    ، ٚؾُٝا أثز عٔ اٱَاّ سٜٔ ايعابدٜٔ أثز عٓ٘ أٚ يف َا  ٖٓاى أٜقّا يف دعا٤ اٱَاّ عًٞ
 ٣ أْؿضزٓا ْزدعٛ اهلل  ؾكط ضتٔ ْزز  .َٓاص  جدّا إٔ ٜعٛد اٱْضإ إيٝ٘ ،نقمَٔ ايه٬ّ ايذٟ ٖٛ متحٝد هلل ع٤ٞ 

ُ     ( أيٝطايًِٗ..ايًِٗ،  ايًِٗ اقض ذاجاتٓا .. :)ربٓا آتٓاأدع١ٝ صبراْ٘ ٚتعاىل ٢ ٖذا ٖٛ َزا عتؾزٌ؟. ٖزذا ٜضز
ٚهلا أثزٖا ؾُٝزا ٜتعًزل   ،، ٖٛ عباد٠ ١َُٗ ااك ق١ُٝ عع١ُٝ(متحٝد هلل ٚثٓا٤ عًٝ٘)، ٖٓاى ْٛع آخز ٜض٢ُ دعا٤

 بايٓؿط، يف َكاّ َعزؾ١ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل ٚاصتغعار ععُت٘. 
ايًزِٗ يزو اذتُزد     ،)اذتُد هلل رب ايعزاملني :يف دعا٤ ّٜٛ عزؾ١ قاٍ  ؾُٝا أثز عٔ اٱَاّ سٜٔ ايعابدٜٔ

ٞ ، ٚٚارث نزٌ   ٚخايل نزٌ شتًزٛم   ، ُٛٙيِأٚإي٘ نٌ ََ ، رب ا٭رباب ، ٜع ايضُٛاك ٚا٭رض اا ادت٬ٍ ٚاٱنزاّبد  ، عز
 .، ٖٚٛ ع٢ً نٌ ع٤ٞ رقٝ  ٖٚٛ بهٌ ع٤ٞ ستٝط ، ٫ٚ ٜعشب عٓ٘ عًِ ع٤ٞ ، يٝط نُقً٘ ع٤ٞ

 ،ايععِٝ املتععِ ، إي٘ إ٫ أْت،ايهزِٜ املتهزّ ٫ٚأْت اهلل  . دزَِّؿَتايؿزد امُلد،ٛذَِّت٫ إي٘ إ٫ أْت،ا٭ذد امُل أْت اهلل
ٔ  . اٍَرٚأْت اهلل ٫ إي٘ إ٫ أْت ايعًٞ املتعاٍ ايغدٜد امل . ايهبم املته  ِ  ٚأْت اهلل ٫ إي٘ إ٫ أْت ايززمح  ايززذٝ
ايهززِٜ   أْزت ٚأْزت اهلل ٫ إيز٘ إ٫    . ارتبم  (1) ٚأْت اهلل ٫ إي٘ إ٫ أْت ايضُٝع ايبؾم ايكدِٜ . ايعًِٝ اذتهِٝ

ٚاٯخز بعد نٌ عدد. ٚأْزت اهلل ٫ إيز٘ إ٫   ، إي٘ إ٫ أْت ، ا٭ٍٚ قبٌ نٌ أذد ٚأْت اهلل ٫ ايدا٥ِ ا٭دّٚ. ،ا٭نزّ
ُِّْٙ. ٚأْت اهلل ٫ إي٘ إ٫ أْت اٚ ايَب ٚايه ٜا٤ ٚاذتُد. ٚأْزت اهلل ٫   ،ا٤ ٚاجملدَٗأْت ايٓداْٞ يف عًٛٓٙ ٚايعايٞ يف ُد

                                                           
 نذا ٚردك، ٚيعٌ أؽًٗا )ايكدٜز( أٚ )اذتًِٝ(.   ( 1) 
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 مت ٖذا اٱخزاد ادتدٜد
 بإعزاف ج١ٗ اٱؽدار

 ٖز1425ستزّ  10بتارٜذ/
ّ 2004/  3/  1ايزُٛاؾل/ 

ٖٛ (1) ذِٔٔٓٔغم صَٔٔٔ غأك ا٭عٝا٤ إي٘ إ٫ أْت ايذٟ أْ ٍ     ، ٚؽز عاك بز٬  املبتزدَ  ٚابتزدعتَ  ،رك َزا ؽزٛرك َزٔ غزم َقزا
 ٚدبزك َا دْٚو تدبمّا.  ،ٜٚضزك نٌ ع٤ٞ تٝضمّا ،رك نٌ ع٤ٞ تكدٜزّاا٤، أْت ايذٟ قٖدَذاذٔت

ِٓو ع٢ً خًكو عزٜو، ٚمل ٜ٪اسرى يف أَزى ٚسٜز، ٚمل ٜهٔ يزو َغزاٖد ٫ٚ    ُٜٔع ْزت ايزذٟ   ْعزم، أ أْت ايذٟ مل 
 ، َا ذهُت، أْت ايذٟ ٫ عتٜٛو َهإؿّا َؾ، ٚذهُت ؾهإ َْد٫ّ َا ققَٝتؾهإ َع َٝت، ٚقَقأردك ؾهإ ذتُّا َا أردك

ُِٜعٝٔو بزٖإ ٫ٚ بٝ ، ٚجعًت يهٌ عز٤ٞ أَزدّا   إ. أْت ايذٟ أذؾٝت نٌ ع٤ٞ عددّاٚمل ٜكِ يضًطاْو صًطإ، ٚمل 
َُّزٚقدرك نٌ ع٤ٞ تكدٜزّا. أْت ايذٟ قُؾ ُّ اَ٭ ك، ٚعحزش عزٔ ااتٝٓتزو   ك ا٭ٖٚا  تزدرى  ٚمل ،عزٔ نٝؿٝتزو   ؾٗزا

ِٜٖٓٔٝٔتو ٛ    ،(2)ٌ ؾتهٕٛ َٛجٛدّاٖقُد ؾتهٕٛ ستدٚدّا، ٚمل ُتَر، أْت ايذٟ ٫ ُتا٭بؾار َٛفع أ دّا. ٚمل تًزد ؾتهزٕٛ َٛيز
َُٝهأثَزىأْت ايذٟ ٫ فد َعو ؾٝعاْدى اصزتردث  ، ٚابتزدأ ٚاخزرتع   ايذٟ أْت ،٫ٚ ْٖٔد يو ؾٝعارفو ،، ٫ٚ ٔعِدٍ َؾ
 .ٚابتدع، ٚأذضٔ ؽٓع َا ؽٓع

ـٕ   باذتل ؾزقاَْز  ع، ٚأؽد(3)و، ٚأِص٢َٓ يف ا٭َانٔ َهاَْصبراْو َا أجٌ عأْو ، َزا أيطؿزو   و، صزبراْو َزٔ يطٝز
َِٕا أرأؾو ٚر٩ٕٚف َزا أرؾعزو، اٚ ايبٗزا٤     َا أٚصعو، ٚرؾٝزعٕ  َا أَٓعو، ٚجٛإد َا أعزؾو، صبراْو َٔ ًَٕٝو ، ٚذهٝ
ؾت اهلدا١ٜ َٔ عٓدى، ؾُٔ ايتُضو يدٜٔ أٚ ٔزُعَٚ، (4)، صبراْو بضطت بارتماك ٜدى، ٚايه ٜا٤ ٚاذتُدٚاجملد

 دْٝا ٚجدى. 
ًكو، صزبراْو ٫  صبراْو خقع يو َٔ جز٣ يف عًُو، ٚخغع يععُتو َا دٕٚ عزعو، ٚاْكاد يًتضًِٝ يو نٌ خ

ز. ٫ٚ متزانَ  ،ع، ٫ٚ ختزادَ ٫ٚ٣ ُتَُزارَ  ،٫ٚ٣ جتزارَ  ،ٓزاسع ُت ٫ٚ ،(5)اط، ٫ٚ ُتَُط، ٫ٚ ُتَهزاد ٫ٚ ُتَُز  ُتَرٓط ٫ٚ ُتَحط
ِ، ٚإرادتزو عزشّ.   ِتهزِ، ٚققزا٩ى َذز   ٚأْت ذٞ ؽُد. صبراْو قٛيزو ذُ  ،دَع، ٚأَزى َر(6)صبراْو صبًٝو َجَدد

 ٫ٚ َبدٍ يهًُاتو. صبراْو باٖز اٯٜاك ؾاطز ايضُٛاك، بار٨ ايٓضُاك(.  ،ملغ٦ٝتو ٫ رآدصبراْو 
 ٝدّا هلل تعاىل؟.أيٝط ٖذا متح

د ٜغ ،ٛ اهللد اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل بٗذا ا٭صًٛب ايذٟ ٜغد ايٓؿٛظ ضتحَُُِّٜ ٖٚهذا اٱَاّ سٜٔ ايعابدٜٔ 
، َا ، ٚتعزف صع١ عًِ اهللهلل اذتض٢ٓ، َٚٔ خ٬ي٘ تتعزف ع٢ً َعاْٞ أها٤ اايكًٛب ضتٛ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل

 تعزف ذهُت٘، ٚتدبمٙ، ٚقدرت٘. ٚأَهٓو ايو، 
 ،َا ظتعًٓا ْقل ب٘ ، ٚإٔ ٜعزؾٓا َٔ نُاي٘اذتض٢ٓ  أها٥٘عدْا، ٚإٔ ٜعزؾٓا بأصأٍ اهلل صبراْ٘ ٚتعاىل إٔ ًُٜٗٓا ر

 ْٚعتُد عًٝ٘، ْٚعتش ب٘ ؾٓ٪َٔ ب٘ ْٚكدظ ي٘.
 ٚؽ٢ً اهلل ع٢ً صٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ايطاٖزٜٔ.

 ٚايض٬ّ عًٝهِ ٚرمح١ اهلل ٚبزنات٘
 
 
 
 

 

                                                           
 أٟ َٔ غم أؽٌ.  (1)
 أٟ يٛ نإ يو َٔقٌ يهإ ٖٓاى َٔ أٚجدى.  (2)
 َهاْو: َكاَو. (3)
 تعبم عٔ ٔعَعِ تؿقً٘ ٚصع١ جٛدٙ ٚنزَ٘.  (4)
  ُتبَعد.أٟ ٫ ُتَٖٓر٢ ٫ٚ (5)
 أٟ ٚافرّا َضتّٜٛا.(   6)


