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 (2) حمياي ومماتي هلل

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
 ٚق٢ً اهلل ع٢ً ستُس ٚع٢ً آي٘ ايڀاٖطٜٔ. ،اذتُس هلل ضب ايعاملني
هِ، ْٚتؿطف بعٜاضتهِ، ْٚػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜ٪يف بني قًٛبٓـا،  ْٚؿهط يهِ ظٜاضت، ْطسب بهِ مجٝعاڄ
 . ا، ٜٚٛسس نًُتٓا ع٢ً َا فٝ٘ ضناٙٚإٔ ظتُع قفٓ

ْعڀٞ  ٫ډْػتشٞ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أ ٚيف ايٛاقع ضتٔ ،ّ يف ايعڀ١ً ايكٝف١ٝ، فرت٠ تعًِٝضتٔ يف ٖصٙ ا٭ٜا
بُٝٓا نـإ ايـصٟ    ،١ ايكٝف١ٝ، ٚبك١ٝ ايػ١ٓ ْكهٝٗا يف زتا٫ت أخط٣يتعًِ زٜٓ٘ إ٫ ٖاَؿاڄ َٔ سٝاتٓا ٖٞ: ايعڀً

ْتعًِ  ،ظتب إٔ ٜهٕٛ ستط اٖتُآَا طٍٛ سٝاتٓا ٚع٢ً طٍٛ أٚقاتٓا ٖٛ: إٔ ْتعًِ زٜٔ اهلل، ْتعًِ نٝف ْعبس اهلل
 ٫ڄ نٝف ْعطف اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.أٚ

هًـٗا،  ب١ َٔ ٚقتٓا يف ايعاّ نً٘ ٖٞ ٖاَـ ايػـ١ٓ  ْعڀٞ يسٜٓٓا إ٫ فرت٠ بػٝڀ ٫ډٚيهٔ يػ٤ٛ اذتغ، ٚيؿكا٥ٓا: أ
َُٚٗا تهٔ فرت٠ قكري٠ فإْٗا غتهٕٛ دسٜط٠  ،طض ع٢ً ايٓاؽٜهٔ ٖصا ٚاقعاڄ فڂ أٚ ٚيهٔ َُٗا ٜهٔ تهٔ ٖصٙ ظطٚفاڄ

إشاڄ أْـ٘:   ،إشا َا أخًكٓا، إشا َا ؾعطْا أ٫ٚڄ باذتٝا٤ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل (اٖتُٝٓا)عڀٞ فا٥س٠ نبري٠ إشا َا بإٔ تٴ
ْٴ ْٴَعٓا غتٕٛ َٜٛاڄ أٚ أقٌ فإٔ  ٚيٛ بعهاڄ مما عتكـٌ َـٔ    ا٫ٖتُأَّ ْعڀٝٗا  ٫ډجاقٌ، أـتـككط، إٔ ْـٌُٗ فٝٗا، إٔ 

 اٖتُآَا نڀ٬ب يف املساضؽ ايرتب١ٜٛ، ْػتشٞ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فٓٗتِ.
امل١ُٗ اييت ظتب إٔ ٜٓؿسٖا اٱْػإ ايػا١ٜ ملاشا ْڀًب ايعًِ؟ ملاشا ْڀًب ايعًِ؟ ٚضتٔ نڀ٬ب عًِ ظتب إٔ ْفِٗ 

ٖصٙ ، اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، إٔ عتكٌ ع٢ً ضنٛإ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٢: إٔ عتع٢ بطنَٞٔ نٌ عٌُ قاحل ٖ
ٚيف ٭ٕ حتت ٖصا ارتري نً٘ يف ايـسْٝا   ؛ٖٚصا ٖٛ املڀًب ايهبري ايصٟ ظتب إٔ ٜٓؿسٙ نٌ َػًِ، ٖٞ ايػا١ٜ امل١ُٗ

٘ ٚتعاىل، ٜٳغبشاْ٘ ٜطعاٙ اهلل ٢ ضنٛإ اهلل يف ايسْٝا عتكٌ عًٚيف إٔ  اٯخط٠، ٘ ٜٴ، شٛط٘ بعٓاٜتـ ـ ، ٛفكـ سافع ٜٴ
ُٴ ٜٳشٵغځ ٔٵَٚٳ، ػٝٿط ارتري يًٓاؽ ع٢ً ٜسٜٙٴ ،ؾسٙطٜٴ ،عٓ٘ ٜٴ ،غـعٝسٶا  تٵبطنٛإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜٳ  بعـح غـعٝسٶا  ٚ
ٜٴ ،ّٜٛ ايكٝا١َ ٓاڄـآَ عٓـسَا   ،ؾـسٜساڄ َععـِ ايبؿـط    ف فٝ٘ خٛفـاڄ ٜٚأَٔ يف ايٛقت ايصٟ غتا ،ٜػريٶا اشاغب سػابٶٚ

ٕٻ أځ٫ ٜهـٕٛ َـٔ أٚيٝـا٤ اهلل، ٚأٚيٝـا٤ اهلل ٖـِ َـٔ قـاٍ عـِٓٗ:         ٚٵيٹٝٳـا٤  إڇ ٘ٹ ٫ځ  أځ ٛٵفٷ  ايًډـ ِٵ  خٳـ ٗڇ ٝٵ ِٵ  ٚٳ٫ځ عٳًځـ  ٖٴـ
ٕٳ ْٴٛ ِ   ،يف شيـو املكـاّ ايطفٝـع    عـ٢ ٚعت ،فٝسخٌ ادت١ٓ يف ضنٛإ اهلل (22)ْٜٛؼ:ٜٳشٵعٳ بايٓعُـ١   ،ٚايٓعـِٝ ايععـٝ
 ٣ اييت ٖٞ ضنٛإ اهلل.ايهرب

عٓسَا ْهٕٛ َتأنسٜٔ إٔ  ٖٛ ؟نٝف ميهٔ إٔ ضتكٌ ع٢ً ضنٛإ اهلل َٔ خ٬ٍ عًُٓا ،ضنٛإ اهلل ٖٛ املڀًب املِٗ
 إٔ ايعًِ ايصٟ ْڀًب٘ ٖٛ فع٬ڄ املٓٗر ايصٟ ضمس٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يعبازٙ. ،ايعٌُ ايصٟ ْػري فٝ٘

ًـِ ايـصٟ ضمسـ٘ اهلل    ع٬ُڄ قاذتاڄ، طايـب ايعًـِ ايـصٟ ٜڀًـب ايع     ض إٔ ٜكاٍ: بأْ٘ ٜعٌُيٝؼ نٌ طايب عًِ ٜكٸ
 ٖصا بايٓػب١ يًُٓٗر. .نُٓٗر يٲْػإ ٜتعبس هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ب٘ ٜٚػري يف سٝات٘ ع٢ً ٚفك٘

٘   ،بايٓػب١ يًعٌُ ٚبـني ايعُـٌ    ،اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل شنط يف نتاب٘ ايهطِٜ يف أنجط َٔ آ١ٜ: ايطبط بـني ضنـٛاْ
ِ  .ٛاْ٘ ٚبني اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحلبني ضن ،ايكاحل بـٌ   ،٫ عتكٌ اٱْػإ ع٢ً ضنٛإ اهلل مبذطز أْ٘ قس تعًـ

ٝٴ ٭ْـ٘ يف ٖـصٙ    ؛ككط ٌُٜٚٗ ٜٚكعس ٜهٕٛ عطن١ يػدط اهلل أنرب َٔ سايتـ٘ يـٛ نـإ دـا٬ٖڄ    ضمبا أْ٘ قس تعًِ ف
ٜٴ ٜٴاذتاي١ ٜكعس ٚ  ْفػ٘ قـس٠ٚڄ قس دعٌ  ،خطٜٔيٰ قس٠ٚڅ ٘فػْايٛقت ككط ٖٚٛ يف ككط ٌُٜٚٗ ٚقس عًِ، ٜكعس ٚ

 عامل.  اغِ أٚ ،أغتاش اغِبايعًِ ٚعتٌُ  ٚأقبض أَاَِٗ َعطٚفاڄ ،يٰخطٜٔ
ٚعًـ٢ ا٭َـ١    ،ٜٔٚع٢ً ايـسٿ  ،ًٝ٘ايعٌُ ٫ بس َٓ٘ ٚإ٫ فػٝكبض عًِ اٱْػإ ٚظضاڄ، غٝكبض عًِ اٱْػإ ٚبا٫ڄ ع

هلِ ٚإٕ مل  قس٠ٚڄكبض ٜٴ ،ٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعطفْٛ٘ٚيٛ جملُٛع١ َ يٰخطٜٔ تًكا٥ـٝٽا ايعامل ٜكبض قس٠ٚڄ٭ٕ  ؛أٜهاڄ
إشا نإ ف٬ٕ قس ضنٞ بٗـصا   ،٬ٕ غٝتشطى فٓشٔ َع٘إشا نإ فڂ ،٬ٕضتٔ بعس فڂˮ ِٗ ٜكٛيٕٛ:ف ،ٜهٔ ٜتشسخ َعِٗ

٘  ملا نإ فـ٬ٕ قاعـساڄ   يٛ نإ قشٝشاڄ ،ب٘ يهإ ف٬ٕ عا٬َڄ يٛ نإ ٖصا قشٝشاڄ) ٜكٛيٕٛ: ٚأسٝاْاڄ ‟فٓشٔ َع٘  .(عٓـ
ٌ  قـس٠ٚڄ  ،يف ارتري إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚڄ فإَا ؛اٝٽـصا غٝكبض ساٌَ ايعًِ قس٠ٚ تًكا٥ٖٚه  ٚإ٫ فػـٝهٕٛ قـس٠ٚڄ   ،يف ايعُـ

ٜٚهٕٛ ٖٛ يف ايٛاقع قس ٫ ٜفِٗ أْ٘ ٖهصا ٜٓعط ايٓاؽ إيٝ٘ ٜٚكتـسٕٚ   ،يٰخطٜٔ يف اٱُٖاٍ ٚايتككري ٚايكعٛز
ٕ   ،ب٘ يف ٖصا اجملاٍ أٚ شاى ِ       فٝف ،ٜعٔ أْ٘ غانت ٚايٓـاؽ غـانتٛ  ػـط غـهٛت ايٓـاؽ أْـ٘ غـهٛت تًكـا٥ٞ ٚأْٗـ

 ٘ـٜٓعطٕٚ إيٝ فٝهٕٛ ٖٛ ٚايٓاؽ ايصٜٔ ؛زض٣ ٚأعًِٛ أـأْ٘ ٖ ،ٞپـعًُ ِ ٜفػطٕٚ غهٛت٘ أْ٘ غهٛتٷـٖٚ ،َككطٕٚ
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ˮَتٗازْني‟
 .ايتككري ايصٟ ناْٛا عًٝ٘ مجٝعاڄ قس ًٜكٕٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فٝهتؿف هلِ س٦ٓٝصٺ ،فُٝا بِٝٓٗ (1)

يف ايسْٝا  ٚادتعا٤ أٜهاڄ ،ٚاضتبط ب٘ ٚع٢ً ٚفك٘ ادتعا٤ يف اٯخط٠ ،ٛإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلايعٌُ ٖٛ ستط ضن
فإشا نٓا ْطٜس َٔ طًب ايعًِ ٖٛ: إٔ ضتع٢ بطنٛإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فُع٢ٓ شيـو إٔ تتذـ٘ أ٫ٚڄ    .قبٌ اٯخط٠

 عطفتٓا باهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل قاقـط٠څ  ضتٔ َ ْتعطف ع٢ً اهلل، ٜتعطف ايٓاؽ ع٢ً اهلل، ،ٌ نافٺإىل َعطف١ اهلل بؿه
 ،بٌ ٚيف نجري َٔ اذتا٫ت أٚ يف نجري َـٔ ا٭ؾـٝا٤ َػًٛطـ١ أٜهـاڄ     ا،َعطفتٓا باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ق١ًًٝ دسٽ ،ادسٽ

َا ٖـٞ ع٬قتٓـا بـاهلل     :يف اهلل ثِ ْتعطف ع٢ً أْفػٓا أٜهاڄْتعطف ع٢ً  ،يٝؼ فكط زتطز دٌٗ بٌ َعطف١ َػًٛط١
 ْعبٿس أْفػٓا هلل. ،طغذ يف أْفػٓا ايؿعٛض بأْٓا عبٝس هللْٴ ،غبشاْ٘ ٚتعاىل

هلل ٜٓڀًل يف نٌ عٌُ ٜطنٞ اهلل  فٝهٕٛ َػًُِّاڄ ،ٚإٔ ٜعبٿس اٱْػإ ْفػ٘ هلل َعٓاٙ يف ا٭خري إٔ ٜػًِِّ ْفػ٘ هلل
ٗ٘ ٖٛ ًَه٘ ٚإيځٜٚتعاٌَ َع اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل باعتباضٙ  ،٘ إٔ عتكٌ ع٢ً ضنٛإ اهللُـټـباعتباضٙ عبساڄ هلل ٖ

ٚيف ٖصٙ اذتاي١ ٜهٕٛ اٱْػإ قس ضغِ  ،يف ٖصٙ اذتاي١ ٜهٕٛ اٱْػإ أقطب َا ٜهٕٛ إىل اٱخ٬م .ٙ ٫َٛٚٙٚغٝسٴ
ٌٵ عٓسَا قاٍ ي٘:( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) َط اهلل ب٘ ضغٛيٜ٘ػري عًٝ٘ ٖٛ ْفػ٘ ايصٟ أځ يٓفػ٘ ططٜكاڄ ٕٻ قڂ  إڇ

ْٴػٴهٹٞ قٳ٬ځتٹٞ ٟٳٚٳَٳشٵٝٳ ٚٳ ُٳاتٹٞ ا ٘ٹ ٚٳَٳ ٘ٴ ؾٳطڇٜوځ ٫ځ ايڃعٳايځُٹنيٳ ضٳبٿ يٹًچ ٍٴ ٚٳأځْٳاڃ أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ يځ ُٴػٵًٹُٹنيٳ أځٚٻ  (122،123)ا٭ْعاّ:ايڃ
ٜٴ ،ٛز ع٢ً ْفؼ نٌ ٚاسس َٓاٖٚصا ٖٛ ايؿعٛض ايصٟ ظتب إٔ ٜػٴ ،ٖصٙ ٖٞ ايػا١ٜ  ػٝڀط ع٢ً ْفؼ نٌ ٚاسس َٓاٚ

ٌٵ ٕٻ قڂ ْٴػٴ قٳ٬ځتٹٞ إڇ ٟٳ عبازتٞ بهًٗا هٹٞٚٳ ُٳاتٹٞ ٚٳَٳشٵٝٳا ٘ٹ سٝاتٞ ٖٞ ٚٳَٳ ْٴ يٹًډ ػهٞ: نُا إٔ ق٬تٞ هلل، ٚ
 .هلل صيو سٝاتٞ ٖٞ هلل ٚمماتٞ أٜهاڄ ٖٛن ،عبازاتٞ نًٗا هلل
ٝـف ميهـٔ إٔ ٜهـٕٛ َـٛت     ن ،هلل ٚمماتٞ أٜهاڄ يف غبًٝ٘ يف طاعت٘،سٝاتٞ هلل  ْصضتٴ اهلل: أْ َٚع٢ٓ إٔ سٝاتٞ

َٔ ايصٟ ٜػتؿعط إٔ باٱَهإ إٔ ٜهٕٛ املٛت عبـاز٠؟ ٚإٔ ٜهـٕٛ املـٛت عبـاز٠ ععُٝـ١ هلل غـبشاْ٘       ؟ اٱْػإ هلل
٘ٴ ؾٳطڇٜوځ ٫ځ نُا قاٍ: ٚتعاىل ظتب إٔ تهٕٛ أٜهاڄ خايك١ڄ  .أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ يځ

ٟٳ  بُٝٓا ٖٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ يطغٛي٘: ،ْٓعط يًُٛت نٓٗا١ٜ نٓا ٞ  ٚٳَٳشٵٝٳـا ُٳـاتٹ ٘ٹ  ٚٳَٳ  ايڃعٳـايځُٹنيٳ  ضٳبٿ يٹًچـ
 ٚٳأځْٳـاڃ  أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ ٫سعٛا ٖـصٙ:  أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ ٚغأَٛت هلل ،هلل فػأسٝا ،فشٝاتٞ نًٗا هلل ،ض َٛتٞ هللػأْصٴف
ٍٴ ُٴػٵًٹُٹنيٳ أځٚٻ ٫  ،ا ٖصا ايؿعٛضس إٔ عت٫ًُٛ بٴ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) فهٌ املػًُني ايصٜٔ ٜكتسٕٚ بطغٍٛ اهللايڃ

  .ٜٚهٕٛ َٛتِٗ أٜهاڄ هلل ،تهٕٛ سٝاتِٗ هللـبس إٔ تهٕٛ عبازتِٗ هلل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: ف
سٝٓٗـا غـري٣ إٔ ٖٓـاى َـا      ،ٚعبٻس ْفػ٘ هلل ثاْٝـاڄ  ،٫ ٜتشكل يٲْػإ إٔ تهٕٛ سٝات٘ هلل إ٫ إشا عطف اهلل أ٫ٚڄ

غـري٣ ْفػـ٘ ٜٓڀًـل يف ٖـصا      ،ٜٓصض سٝاتـ٘ نًـٗا هلل   غري٣ بأْ٘ فدط ي٘: إٔ ،ٜؿسٙ إىل إٔ تهٕٛ سٝات٘ نًٗا هلل
تكًبات٘ يف اذتٝا٠ َػريت٘ يف اذتٝـا٠ نًـٗا    ،املٝسإ بطغب١ ٚاضتٝاح إٔ ٜٓصض سٝات٘ هلل فتهٕٛ سطنت٘ يف اذتٝا٠

  .اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٢َا عتكل ضنَٔ أدٌ اهلل ٚع٢ً ٖسٟ اهلل ٚإىل 
ٚأْ٘ َڀًٛب َٓ٘ نُػًِ ٜكتسٟ بـأٍٚ املػـًُني    ،اٱْػإ َٛت٘ هلل ضأعتكس أْٓا صتٌٗ نجرياڄ ٖصٙ املػأي١: إٔ ٜٓصٴ

 .إٔ تهٕٛ سٝات٘ هلل ٚممات٘ هلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َط بٗصا ٖٚٛ ضغٍٛ اهلل ايصٟ أڂ
اٯٜـ١ ٚضزت يف غـٝام    !ٚاهلل ٖٛ َايو َٛتٞ نُـا قـس ٜفػـطٖا ايـبع      ،اٯ١ٜ ٫ تعين إٔ اهلل ٖٛ َايو سٝاتٞ 

ْٴ ،ايعباز٠اذتسٜح عٔ  ٌٵ ػهٞدا٤ قبًٗا: ق٬تٞ ٚ ٕٻ قڂ ْٴػٴهٹٞ قٳ٬ځتٹٞ إڇ ٟٳ ٚٳ ُٳاتٹٞ ٚٳَٳشٵٝٳا ٘ٹ ٚٳَٳ  ٫ځ ايڃعٳـايځُٹنيٳ  ضٳبٿ يٹًچ
٘ٴ ؾٳطڇٜوځ ٞٳ أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ يځ ٚإٔ َٛتٓـا ٖـٛ بٝـس اهلل نٝـف      ،بٝس اهلل يٛ ناْت املػأي١ ٖٞ سسٜح عٔ إٔ سٝاتٓا ٖ

 ؛َطت إٔ تهٕٛ سٝاتٞ بٝس اهلل٫ ٜكض إٔ ٜكاٍ: أڂ ،َطت إٔ تهٕٛ سٝاتٞ هللأْا أڂ أڂَٹطٵتٴ ٚٳبٹصٳيٹوځ ميهٔ إٔ ٜكٍٛ:
  .َٔ زٕٚ أَط ٖٞ بٝس اهلل ستُاڄ ،٭ٕ ٖصٙ قه١ٝ ٫ حتتاز إىل أَط

ٜٴ مماتإٔ ٜهٕٛ  ،َطت إٔ ٜهٕٛ مماتٞ هللأڂ عٓـسَا ٜڀًـب    ،ذٓس ْفػ٘ هلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل اٱْػإ هلل ٖٛ عٓسَا 
 .يٓفػ٘ إٔ ميٛت يف غبٌٝ اهلل ٛطٓاڄعٓسَا ٜهٕٛ َ ،عٓسَا ٜػتعس يًؿٗاز٠ يف غبٌٝ اهلل ،يف غبٌٝ اهللايؿٗاز٠ 

 ،ا٫ أتكٛض َع٢ٓ آخط ميهٔ إٔ عتكل يٲْػإ إٔ ٜهٕٛ َٛت٘ هلل إ٫ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٚيٝؼ فكط إٔ ٜهٕٛ َػتعسٽ
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ٕ  ٖٚـصٙ ٖـٞ قـف١څ    ، غـبٌٝ اهلل إٔ عتعـ٢ بايؿـٗاز٠ يف  ٚ ،٭ٕ ٜهٕٛ َٛت٘ يف غبٌٝ اهللٜػع٢  ،بٌ ٜػع٢  ايكـطآ
ٖٛ ايؿعٛض  ،ٖٛ ايؿعٛض ْفػ٘ ايصٟ ْتٗطب َٓ٘ ،ايهطِٜ دعًٗا َٔ ايكفات اي٬ظ١َ يًُ٪َٓني إٔ يسِٜٗ ٖصا ايؿعٛض

‟إىل آخطٙ ...ع٢ً ؾػًو ٚعًُو َـا ،َا يو ساد١ ،ٌبڀˮِّبع  املتسٜٓني ب٘ ست٢ ْفػ٘ ايصٟ قس ٜٓكشٓا 
(1). 

ٜكـف عبـازٙ املـ٪َٓني بـأِْٗ ٖـِ َـٔ ٜعطنـٕٛ        يف ايكطإٓ ايهطِٜ  غبشاْ٘ ٚتعاىل اهللٚبُٝٓا ايكطإٓ ايهطِٜ 
ٕٻ أْفػِٗ يًبٝع َٔ اهلل عٓسَا قاٍ: ٘ٳ اؾٵتٳطٳ٣ إڇ ٔٳ ايًډ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ِٵ ايڃ ٗٴ ٕٻ أځْفڂػٳ ٗٴِ بٹأځ ٛٳايځ َٵ ِٴ  ٚٳأځ ٗٴـ   (111)ايتٛبـ١: ادتځٓٻـ١ځ  يځ

ٔٳ ٘ٴ ٜٳؿٵطڇٟ َٳٔ ايٓٻاؽڇ ٚٳَٹ ٘ٹ َٳطٵنٳاتٹ ػٳا٤ٳابٵتٹ ْٳفڃػٳ ٕٻ ٖٚصٙ اٯ١ٜ: (201:)ايبكط٠ايًډ ْٴػٴهٹٞ قٳ٬ځتٹٞ إڇ ٟٳ ٚٳ ُٳاتٹٞ ٚٳَٳشٵٝٳا  ٚٳَٳ
٘ٹ ٖـٛ: أْٗـِ ٜٓـصضٕٚ     ،عتًُـٕٛ ٖـصا ايؿـعٛض    أيٝؼ ٖصا ٜعين: إٔ امل٪َٓني ِٖ زا٥ُـاڄ  (122:)ا٭ْعاّايڃعٳايځُٹنيٳ ضٳبٿ يٹًچ

 ؟سٝاتِٗ هلل ٚإٔ ميٛتٛا يف غبًٝ٘
تـسعٛ إىل ارتـري    ٫ٚ إٔ ٜهْٛـٛا بؿـهٌ أَـ١    ،٫ٚ إٔ ٜهْٛٛا أْكـاضاڄ هلل  ،َٓني إٔ ٜعًٛا ن١ًُ اهلل٫ٚ ميهٔ يًُ٪

ـ   ،ٖصا ايؿعٛض ٖٛ: أِْٗ ْـصضٚا سٝـاتِٗ َٚـٛتِٗ هلل    ِمل ٜهٔ يسٜٗ ٚتأَط باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط َا ِ ٖـٛ أْٗ
 .ٜطٜسٕٚ إٔ ميٛتٛا يف غبٌٝ اهلل

ٖٚٛ ٜفتض أَاَِٗ اجملـا٫ت ايٛاغـع١ ٚاملتعـسز٠ ملـا عتكـًٕٛ َـٔ        - بعبازٙايٛاغع١ غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ضمح١ اهلل 
٫  فتض أَاّ اٱْػإ إَها١ْٝ إٔ ٜػتجُط ست٢ َٛت٘ ايصٟ ٖٛ ستُٝـ١څ  - ٚضا٥٘ ع٢ً ضنٛاْ٘ ٚع٢ً َا ٚعس ب٘ أٚيٝا٤ٙ

فـإٕ اهلل يطمحتـ٘    ،ٕ ميـٛت ٫ بـس أ  أٚ قػريٶا اا نبريٶا أٚ فادطٶضٽانإ ب قه١ٝ ٫ بس َٓٗا يهٌ إْػإ غٛا٤ٶ ،بس َٓٗا
أعًـ٢ ٚأضقـ٢    ،إَها١ْٝ إٔ ٜػتجُط َٛت٘ ع٢ً أع٢ً ٚأضق٢ زضدـ١  :ٖٛأَاّ اٱْػإ ٖصا ايباب ايععِٝ  بعبازٙ فتض

   .زضد١
٘   ،اغتجُط سٝات٘ فعٓسَا ٜهٕٛ يس٣ اٱْػإ ٖصا ايؿعٛض: ْصض سٝات٘ هلل ْٚصض َٛت٘ هلل فٗٛ فع٬ڄ  ،اغـتجُط َٛتـ

 ،يف غبٌٝ حتكٝل ضنـٛإ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل    دعٌ سٝات٘ َٚٛت٘ نًٗا ع٬ُڄ ،َٔ َٛت٘اغتفاز  ،اغتفاز َٔ سٝات٘
 .ٜفٛظ بايٓعِٝ ايصٟ أعسٙ ٭ٚيٝا٥٘ٚإٔ  ،ٚإٔ عتع٢ بايكطب َٓ٘

ملاشا؟  ،إشاڄ فًُاشا ؛َتأنس َٔ أْ٘ غُٝٛت َٓا نٌ ٚاسس ؟ٜٚٓعط إىل أْ٘ ٌٖ فع٬ڄ غُٝٛت ،عٓسَا ٜفهط أٟ ٚاسس َٓا
ملاشا ٫ ٜػتفٝس نٌ ٚاسس َٓا َـٔ ٖـصا   ، اْ٘ ٚتعاىل قس دعٌ ست٢ املٛت مما ميهٔ إٔ تػتفٝس َٓ٘إشا نإ اهلل غبش

ٖـٞ   ،نإ باٱَهإ إٔ ٜهٕٛ املـٛت قهـ١ٝ عازٜـ١    !؟قكط طاٍ ب٘ ايعُط أٚ ٜٗذِ عًٝ٘ غٛا٤ٶ املٛت ايصٟ ٫ بس إٔ
ٚتعـاىل ايـطسِٝ بعبـازٙ ايـطسِٝ     يهـٔ اهلل غـبشاْ٘    ؛ػـتجُط ٫ ميهـٔ إٔ تٴ  ،ْٗا١ٜ ٫ ٜطتبط بٗا ؾ٤ٞ يف شاتٗا
 بأٚيٝا٥٘ دعٌ املٛت ع٢ً ٖصا ايٓشٛ.

                بطغـٍٛ اهلل   تسا٤ـا٫قـ يف  إٔ تهـٕٛ قـازقاڄ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )تفا٥و يطغٍٛ اهلل ـيف اق فإٔ تهٕٛ قازقاڄ
ٖٛ إٔ أعح عٔ نٝف نإ ضغٍٛ اهلل يٝؼ فكط  .ض َٛتو هللٚتٓصٴ ،ض سٝاتو هللٖٛ إٔ تٓصٴ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)
 ٖصا ؾ٤ٞ. !؟أخط٣ أٚ نٝف نإ ٜ٪زٟ أعُا٫ڄ ؟ (2)(ٛىػٵُٳٜٳتٳ) (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

ظتب إٔ ٜكتسٟ ب٘ يف نٌ ٖصٙ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اٱْػإ ايصٟ ٜعًِ أْ٘ ظتب عًٝ٘ إٔ ٜكتسٟ بطغٍٛ اهلل 
ختـتل   ٚيٛ قًٓا نُا قس ٜكٍٛ ايبع : بـإٔ ٖٓـاى أؾـٝا٤ٶ    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل ضغٍٛ ٗا ب طٳَٹأڂا٭ؾٝا٤ اييت 

ٗـسٙ عًـ٢ أعًـ٢    ٖـٛ إٔ ٜبـصٍ دٴ  ( صلى اهلل عليله وعللى آلله وسللم    )بايٓيب، يهٔ أَا يف َٝازٜٔ ايعٌُ فكس غتتل بايٓيب 
  .ِٗ إٔ ٜبصيٛا دٗٛزِٖ ع٢ً أع٢ً َػت٣ٛيهٔ شيو ٫ ٜعين: بإٔ اٯخطٜٔ يٝؼ أَاَ ع٢ً أع٢ً َػت٣ٛ، ،َػت٣ٛ
فُا ٖٛ يف زتاٍ ايعٌُ يف غبٌٝ اهلل ٫  ،تسٟ ب٘ـْا بإٔ ْكَطڇضتٔ أڂ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ب٘ ضغٍٛ اهلل أڂَٹطٳ فُا 

إٕ قـشت   -يف زتـاٍ ايعُـٌ يف غـبًٝ٘ إ٫ خكٛقـ١ٝ      (صلى اهلل عليه وعلى آلله وسللم  )صتس إٔ ٖٓاى خكٛقٝات يًطغٍٛ 
 .ٙ ع٢ً أع٢ً َا ميهٔ يف غبٌٝ اهللٗسإٔ ٜبصٍ دٴ ،ايتهًٝف ع٢ً أضق٢ َػت٣ٛ -يعباض٠ ا

 فٓشٔ ٖٓا يف قٍٛ ،إٔ ٜكتسٚا ب٘ ع٢ً أع٢ً زضد١ ممه١ٓأَاَِٗ ب ٚيهٔ اٯخطٜٔ َٔ ايٓاؽ ٫ ظاٍ اجملاٍ َفتٛساڄ
ٟٳ تعاىل: اهلل ُٳاتٹٞ ٚٳَٳشٵٝٳا ٘ٹ ٚٳَٳ فًـٛ   ،بٗـصا أڂَٹطٳ إٔ ٜكٍٛ ٖهصا ٚأْ٘  ٖٚٛ ٜكٍٛ يطغٛي٘ (122:)ا٭ْعاّايڃعٳايځُٹنيٳ ضٳبٿ يٹًچ

ْٚٓـصض َٛتٓـا هلل غـرت٣ َـاشا      ،َٓا إٔ ْكتـسٟ بـ٘ فٝٗـا: فٓٓـصض سٝاتٓـا هلل      قًٓا بإٔ املػأي١ يػٓا أٚ يٝؼ َڀًٛباڄ
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دساڄ  ٚمل تهٔ ْاشضاڄ ملٛتو هلل فإْو غتبتعس عٔ أؾٝا٤ نجري٠ دساڄ ،أْ٘ أْت إشا مل تهٔ ْاشضاڄ ذتٝاتو هلل ،غٝشكٌ
غتفكس قف١ َٔ ايكفات اييت فطنٗا ايكطإٓ ايهـطِٜ نكـف١    ٚأْو أٜهاڄ ،ب عًٝو إٔ ت٪زٜٗاظتَٔ ا٭عُاٍ اييت 
 . ٖٞ: أِْٗ باعٛا أْفػِٗ َٔ اهلل٫ظ١َ ٭ٚيٝا٤ اهلل

٢ عبازٙ ملا شنطٖا يف َكاّ آخط َٔ ايكفات اييت أث٢ٓ عً( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فًٛ أْٗا َػأي١ شتتك١ بايطغٍٛ 
ٕٻ امل٪َٓني بايتشًٞ بٗا ٘ٳ اؾٵتٳطٳ٣ إڇ ٔٳ ايًډ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ِٵ ايڃ ٗٴ ٕٻ أځْفڂػٳ ٗٴِ بٹأځ ٛٳايځ َٵ ِٴ ٚٳأځ ٗٴ ٕٳ ادتځٓٻ١ځ يځ ٞ  ٜٴكځاتٹًڂٛ ٌڇ  فٹـ ٘ٹ  غٳـبٹٝ  ايًډـ
ٕٳ ٜٴكڃتٳًڂٛ ٕٳ ٚٳ ٘ٹ ٚٳعٵسٶا فځٝٳكڃتٴًڂٛ ٝٵ ٛٵضٳا٠ٹ فٹٞ سٳكًّا عٳًځ ٕڇ ايتٻ ٌڇ ٚٳايڃكڂطٵآ ٔٳ ايٓٻاؽڇ نصيو يف قٛي٘ تعاىل: (111تٛب١:)ايٚٳاٱڇصتٹٝ  ٚٳَٹ

٘ٴ ٜٳؿٵطڇٟ َٳٔ ٘ٴ ضٳ٩ٴٚفٷ َٳطٵنٳاتٹ ابٵتٹػٳا٤ٳ ْٳفڃػٳ ٘ٹ ٚٳايًډ ٫سعٛا نٝف ٖصٙ اٯ١ٜ ت٪نس إٔ املػأي١ ٖٞ  (201)ايبكط٠:بٹايڃعٹبٳازٹ ايًډ
ٔٳ بٗا ع٢ً عبازٙ غبشاْ٘ ٚتعاىل اهلل ٔٻٚايطأف١ اييت َٳ ،َٔ ايطمح١ أٜهاڄ ٔ  ايٓٻاؽڇ ٚٳَٹ ٟ  َٳـ ٘ٴ  ٜٳؿٵـطڇ  ابٵتٹػٳـا٤ٳ  ْٳفڃػٳـ

٘ٹ َٳطٵنٳاتٹ ٝٴٜعين  ايًډ ٝٴ ،كتٌ يف غبًٝ٘باع ْفػ٘ َٔ اهلل ي ٘  ،عاْٞ يف غبًٝ٘ي َٴيٝبـصٴ  ،يٝتعب يف غـبًٝ ٗذتـ٘ يف  ٍ 
٘ٴ ضٳ٩ٴٚفٷ غبًٝ٘ قاٍ بعسٖا:  يـٝؼ  فتض أَـاَِٗ إٔ ٜػـتجُطٚا َـٛتِٗ،    ٖٛ ض٩ٚف بِٗ إىل زضد١ أْ٘ بٹايڃعٹبٳازٹ ٚٳايًډ
ٜٴ عٌُأْ٘ ٜعين: سكٌ  َع٢ٓ ض٩ٚف بِٗ ٚإ٫ فٗٛ ض٩ٚف بِٗ ، ٚإمنا ٖهصا غاَطٚا بأْفػِٗ، َِٓٗطٜسٙ َِٓٗ ٖٚٛ ٫ 

 !ٚبٝع أْفػِٗ ابتػا٤ َطنات٘؟، ا ٚقًٛا إيٝ٘ َٔ ؾطا٤ أْفػِٗ ٫َ٘ٓ ٜطٜس إٔ ٜكًٛا إىل َ
ـ املٛاغع١ ٚايـُذا٫ت ـايٕ اهلل ٜفتض أَاَ٘ ايطأف١ ٚايطمح١ باٱْػإ تتشكل بأإٕ  عسز٠ يٝشكـٌ عًـ٢ ايكـطب    ـت
يٝشعـ٢ بايػـعاز٠ ا٭بسٜـ١ يف     ،يٝشع٢ بايٓعِٝ ايسا٥ِ يف ادتٓـ١  ،يٝشع٢ بطنٛاْ٘ ،يٝشع٢ بايكطب َٓ٘ ،َٓ٘
إناف١ إىل َعاٖط ايطمح١ يف ايسْٝا اييت تتشكل يٲْػإ يف ٖصٙ ايـسْٝا ٖٚـٞ نـجري٠     ،ٖصٙ ٖٞ ايطمح١ ،ادت١ٓ
 دساڄ.

فإشاڄ فُا زاّ إٔ ايطغـٍٛ  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٔ إٔ ْكٍٛ بأْٗا مما ٖٞ شتتك١ بايطغٍٛ ٫ ميهمما فاملػأي١ إشاڄ 
ٖصٙ اٯ١ٜ نٌ َٔ عتـاٍٚ َعـو   بعس  ٚس٦ٓٝصٺ ،ض مماتٓا هللْٚٓصٴ ،ض سٝاتٓا هللفٓشٔ نصيو َأَٛضٕٚ بإٔ ْٓصٴأڂَٹطٳ قس 
ٜٴ ٜٴ ،سى عٔ عٌُكعإٔ  ٜٴ ،دٛفوـإٔ  ٢ إٔ عتٍٛ بٝٓـو ٚبـني إٔ تـ٪زٟ ٖـصا ا٭َـط      أْ٘ ٜعٌُ عًبڀو فافِٗ جـإٔ 

ض َٛتـو  ض سٝاتـو أ٫ٚڄ ٚتٓـصٴ  إٔ تٓصٴ ،ض َٛتو هللإٔ تٓصٴ ،ْٚع١ُ عع١ُٝ عًٝو ،اٱهلٞ ايصٟ ٖٛ ؾطف ععِٝ يو
إشا ْعطْا ، ٚايهجري َٓهِ ؾباب فُٝا أعتكس ،َج٬ڄ يف ٖصا ايعَٔ !نجط َا عتكٌ ٖصاأَٚا  ،ثاْٝاڄ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

ضنـٛا أٚ مل   غٛا٤ٶ - ٓصض سٝاتِِٗ يف َعػهطات يف َٓاطل أخط٣ َؿ٢ بِٗ اذتاٍ ٚغ٤ٛ اذتغ إىل إٔ تٴإىل أَجاٍ يه
 .(إغطا٥ٌٝ)يف غبٌٝ  (أَطٜها)ٓصض سٝاتِٗ يف غبٌٝ َٔ؟ يف غبٌٝ تٴ - ٜطنٛا

ٓ  ،ايؿباب اٯٕ ،ٚايبؿط اٯٕ فػـ٘  أْتِ ايؿباب بايصات أَاّ َطس١ً فُٝا أعتكس: إَا إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ قس ضغـِ ي
 .ٖصٙ ايكه١ٝ ايؿباب َكبًٕٛ عًٝٗا ،إٔ تهٕٛ سٝات٘ َٚٛت٘ هلل، ٚإ٫ فػتهٕٛ سٝات٘ َٚٛت٘ َٔ أدٌ أَطٜها

نُٔ مح١ً عًـ٢ َٓڀكـ١ َعٝٓـ١ ٜكـاٍ:      ف إٔ ختطزـًډهتٴـأْت يف َعػهط ف ٛيٜها ض سٝات٘ ٭َطغتهٕٛ ممٔ ٜٓصٴ
ٜٴٴ ،ايٓاؽ ٜٚٗس٨ ،ممٔ ظتُس ايٓاؽ ٕٛ أْت َعًِـأٚ ته ،فٝٗا إضٖابٕٝٛ أيػـت ٖٓـا تعُـٌ ملكـًش١      ،جبط ايٓـاؽ ٚ

َا يٓـا   ،ٌبڀچˮ ٚن١ًُ َع شاى: ،أَطٜها؟ أٚ تهٕٛ أٜهاڄ ٚيػت َعًُاڄ ٚأْت إْػإ عازٟ ٜٓڀًل َٔ فُو ن١ًُ َع ٖصا
زٟ بايٓـاؽ إىل ايكعـٛز إىل   ٖصا ايعٌُ ايـصٟ ٜـ٪  نٌ أيٝؼ  .‟َا سكٌ يف أفػاْػتإ اْعطبا تهًفٛا عًٝٓا  ،ساد١
ٜهـٕٛ   ،ٚغتُٛت يف غبٌٝ أَطٜهـا  ،أيٝؼ خس١َ يٮعسا٤؟ فتهٕٛ أْت قس ْصضت سٝاتو يف غبٌٝ أَطٜها؟ ارتٓٛع

 عًٝٗا. مل ٜهٔ َٛتو َ٪ثطٶا ،مل تهٔ سٝاتو َ٪ثط٠ڄ عًٝٗاَٛتو خس١َ ٭َطٜها ٭ْ٘ 
 ،ؾـباباڄ هـجري َـٓهِ يف َكتبـٌ ايعُـط ٫ ظايـٛا      ايفاٱْػإ إشا مل ٜتفِٗ َٔ اٯٕ ٚضتٔ يف َكتبٌ ٖصٙ املطس١ً ٚ

هجري٠ ست٢ ظتعًـٛا ايٓـاؽ ٜٓـصضٕٚ سٝـاتِٗ     اي٭ؾٝا٤ اايٝٗٛز عٓسِٖ قسض٠ إٔ ٜجكفٛا ايٓاؽ ٚإٔ ٜعًُٛا . ط٬باڄ
٘  ،١ـطى بػهب ٚؾطاغـفادتٓسٟ ٜتش ،هلِ ٌ  ،ٜٚهـطب بٝت أر َػـًِ يـ ـ  ،ٜكتـ ايٛقـت  ٛ يف ـٜٓٗـب، ٖٚـ  ، سَطٜٴ
ِ  ، ا ٚاغـع ٭ٕ اجملاٍ فٝٗ ؛كبض قه١ٖٝٚهصا تٴ، إمنا غتسّ أَطٜها -ِ أٚ مل ٜفِٗ فٗ غٛا٤ٶ - ٘ػـْف  ،ميهـٔ يًُعًـ

أَٛايـ٘ َبـايؼ نـبري٠ خسَـ١     ْفػ٘ غٝدطز َـٔ  ميهٔ ست٢ ايتادط  ،ميهٔ يًتادط ،ٝ٘ميهٔ يًٛد ،ميهٔ يًُطؾس
 . ٭َطٜها

ـ  ،ض سٝاتٓا ي٘إٔ ْفِٗ بأْ٘ ظتب إٔ ْٓصٴ -٭ْ٘ ضسِٝ بٓا  -ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜطٜس َٓا  صضت سٝاتـو  فُت٢ َا ْٳ
خاق١ ٚأْت تعطف ايٓٗر ايصٟ تػري عًٝ٘ ٚتعطف ايكطاط املػتكِٝ ايصٟ ظتػس َا أْت عًٝـ٘ َـٔ أْـو قـس     هلل 
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ٕ    ،ئ تػري ع٢ً ططٜل آخط ٚس٦ٓٝصٺ ؛ْصضت سٝاتو هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يـٔ   ،ئ جتعٌ سٝاتـو يف خسَـ١ ايڀػٝـا
 جتعٌ سٝاتو يف خس١َ أعسا٤ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.

يف ْكط زٜٔ اهلل يف زفـع أعـسا٤    ،هلل فأْت َٔ غٝٓڀًل يف غبٌٝ إع٤٬ ن١ًُ اهللقس ْصضت َٛتو  إشا نٓت أٜهاڄ
أْـت قـس اختـصت يٓفػـو قـطاضاڄ إٔ تػـتجُط        ،٭ْو مل ٜعس يسٜو خٛف َٔ املـٛت  ؛يف ستاضب١ أعسا٤ اهلل ،اهلل

 َٛتو، ٚأْو قس ْصضت َٛتو هلل.
 ٫ډ، َـٔ اذتُاقـ١ أ  حتكٌ يس٣ أٟ إْػإ َٓـا  ٫ډٕ غري٣ بأْٗا قه١ٝ َٔ اذتُاق١ أٖٚصٙ ايكه١ٝ إشا تأًَٗا اٱْػا
ٚغتُٛت  ؟ املٛت قه١ٝ ٫ بس َٓٗا،أيٝؼ نصيوملاشا؟ ٭ٕ املٛت قه١ٝ ٫ بس َٓٗا  ،ٜهٕٛ أٟ َ٪َٔ قس ْصض َٛت٘ هلل

ٖصا ايٓشٛ فكس ٜهٕٛ ارتٛف يس٣ بع  ايٓاؽ  إشا نإ ا٭َط ع٢ً ،إَا باملٛت ايڀبٝعٞ أٚ متٛت ع٢ً ٜس أعسا٤ اهلل
ٕٻ ،ا٭مليتٳكٳٛض يٝؼ  عتؼ  ،ٜتؿبح باذتٝا٠ ،اْ٘ ٜطٜس إٔ ٜبك٢ سٝٽأٚإمنا ٫غتؿعاض  ،اُٶـيځٖٓاى أځ يٝؼ ٫غتؿعاض أ
 .٫ ٜطٜس إٔ ٜسخٌ يف غٝبٛب١ َڀًك١ ،باذتٝا٠

ٙ عٓسَا قاٍ غبشاْ٘ ٘ دػسٳاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس َٓض ايؿٗٝس اذتٝا٠ ا٭بس١ٜ َٓص إٔ تفاضم ضٚسٴ فاملػأي١ إشاڄ:
ٔٻ ٚٳ٫ځ اىل:ٚتع ٔٳ تٳشٵػٳبٳ ٌڇ قڂتٹًڂٛاڃ ايډصٹٜ ٛٳاتٶا فٹٞ غٳبٹٝ َٵ ٘ٹ أځ ٌٵ ايًډ ِٵ عٹٓسٳ أځسٵٝٳا٤ٷ بٳ ٕٳ ضٳبٿٗڇ  .(121)آٍ عُطإ:ٜٴطٵظٳقڂٛ

فـإٕ املفـرتض    ؛إشاڄ فارتػاض٠ اذتكٝك١ ٖٞ: إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ َتٗطباڄ َٔ اذتٝا٠ ا٭بس١ٜ، إشا نٓت ختاف َـٔ املـٛت  
ـ  ٝبٛب١ َڀًك١ َـٔ بعـس إٔ تفـاضم   ا ف٬ ٜسخٌ يف غعتطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ سٝٽ إٔ تهٕٛ ممٖٔٛ َٓو   ،ٙ٘ دػـسٳ ضٚسٴ

 .غتهٕٛ سٝٽا
ٚإٔ طايب ايعًِ إشا مل ٜهٔ ٜطٜـس َـٔ ٚضا٤ طًـب ايعًـِ ٖـٛ إٔ       ،َٔ ٖصا طتًل إىل قه١ٝ باعتباضْا ط٬ب عًِ

ْٴ ٜ ٜهٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: إٔ تهٕٛ ق٬ت٘ ٚإٔ ٜهٕٛ  فـ٬   ،هـٕٛ َٛتـ٘ هلل ضب ايعـاملني   ػه٘ ٚإٔ تهٕٛ سٝاتـ٘ ٚإٔ 
أْت نڀايب عًِ ظتب إٔ تهـع ٖـصا   ٫ فا٥س٠ يف عبازت٘.  ،٫ فا٥س٠ َٔ َٛت٘ ،٫ فا٥س٠ يف سٝات٘ ،فا٥س٠ يف عًُ٘

ٚإٔ ٜهـٕٛ ممـاتٞ    ،ٚإٔ تهٕٛ سٝـاتٞ هلل  ،ْكب عٝٓٝو: ملاشا أضٜس إٔ أطًب ايعًِ؟ أْا أضٜس إٔ تهٕٛ عبازتٞ هلل
 هلل.
٘ يٝؼ ايعًِ ايصٟ تفطف امل٥٬ه١ أدٓشتٗـا يڀا  ،صا فًٝؼ ايعًِ ايصٟ ٖٛ عباز٠ هللًِ آخط ٜكطفو عٔ ٖعٹ  ،يبـ

صلى اهلل عليه وعلى آلله  ) اهلل ٍٛـبٗا ضغ َطٳٖصٙ ططٜل ادت١ٓ اييت أڂٴ ،ططٜكاڄ إىل ادت١ِٓ ايصٟ َٔ غًه٘ غًو ـيٝؼ ايعً
ٖـصٙ   ،أخ٬قْ٘ٚتش٢ً ب ،ْٚػري بػريت٘ ،٘ٚإٔ ْػري ع٢ً ْٗذ ،تفٞ آثاضٙـٚإٔ ْك ،َطْا بإٔ ْكتسٟ ب٘ايصٟ أڂ( وسللم 
 .قه١ٝ

ٖٳ :ايكه١ٝ ايجا١ْٝ اٱْػإ َٔ ٚضا٤ ايتعًِ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َها١ْ ضفٝع١ عٓـس ٖـصا أٚ عٓـس     ِټـ٫ ظتٛظ إٔ ٜهٕٛ 
أِٖ َا ظتب إٔ تڀًب٘ ٚأِٖ ضفع١ ظتـب إٔ تڀًبٗـا    .ٖصٙ َٔ اذتُاق١ أٜهاڄ ،أٚ عٓس ٖ٪٤٫ ايٓاؽ أٚ أٚي٦و ،شاى
فػو إيٝ٘ ٖٛ: إٔ حتع٢ بايكطب َٔ ـٞ بٓـٌُ ع٢ً إٔ تطتكـؿسٙ ٚتڀًب٘ ٚتعـظتب إٔ تٓ أععِ عًٛٸؿسٖا ٚـٚتٓ
 .اهلل
٫ٚ ق١ُٝ ٭ٟ ضفع١ إشا نإ اٱْػإ  ،أععِ ايٓاؽ ٖٛ أقطبِٗ إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،أع٢ً ايٓاؽ ،أضفع ايٓاؽ 

 .إ اٱْػإ ٫ نطا١َ ي٘ عٓس اهللإشا ن ،اڄ عٓس اهللَٓشڀچ
 ،بإٔ ايطفع١ يف ايكطب َٓ٘ ،بإٔ ايكطب َٓ٘ ،ٜهٕٛ يف ْفػو ؾعٛض بإٔ ععُت٘ ٫ډ٘ أٚبععُتباهلل  ا٫غتٗتاضَٚٔ 

َٚٔ املهاْـ١ عٓـس    ،َٚٔ ايعًٛ عٓس ايٓاؽ ،بإٔ ايعًٛ ٚايػُٛ يف ايكطب َٓ٘ ٖٛ أععِ ٚأِٖ َٔ ايطفع١ عٓس ايٓاؽ
قـس   ٭ْـو س٦ٓٝـصٺ   ؛ُٖو إٔ تهٕٛ َكطباڄ عٓـس اهلل ٫ٚ ٜهٕٛ  ،اغتٗتاض باهلل إٔ تٓؿس ايطفع١ عٓس ايٓاؽ .ايٓاؽ

فأقـبض ايكـطب َـِٓٗ     ،ٚدعًت ايٓاؽ أععـِ عٓـسى َـٔ اهلل    ،دعًت يًٓاؽ يف ْفػو َها١ْ أععِ َٔ َها١ْ اهلل
إىل زضد١ أْو ٫ تًتفت إىل قه١ٝ ايطفعـ١   ،ٚأِٖ أغ٢ًأقبشت املها١ْ عٓسِٖ أقبشت ايطفع١ يسِٜٗ ٖٞ عٓسى 

بععُـ١ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل َٚـٔ ادتٗـٌ بـاهلل ٚممـا         ا٫غتٗتاضٖصا ٖٛ َٔ  ،يكطب َٓ٘عٓس اهلل ٚايعًٛ عٓسٙ ٚا
 ٜٓػف أعُاٍ اٱْػإ نًٗا.

إٔ  ،عًـٞ ؾدكـٝتو  عًٞ ن١ًُ اهلل ٫ إٔ تٴٚظتب إٔ تعٌُ ع٢ً إٔ تٴ ،ظتب إٔ حتطم ع٢ً إٔ تهٕٛ َكطباڄ َٔ اهلل
إٔ  ًٞ ا٭١َ ٫ إٔ تٗتِ بؿدكٝتو أْت، ٜهفٝو ؾطفاڄعإٔ تطفع ا٭١َ ٚإٔ تٴ ،تطفع ضا١ٜ اٱغ٬ّ ٫ إٔ تطفع ضأغو

ٖـصا ٖـٛ ايؿـطف     ،ِ ايكطب َٔ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل  ـًچٚأْو تػري يف غٴ ،٢هلل ضن ٛتؿعط أْو تػري يف ططٜل ٖ
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ضفع١ ا٭١َ  ٚإٔ تعٌُ يفع٢ً إٔ تطفع ا٭١َ،  ،عًٞ ن١ًُ اهللع٢ً إٔ تٴ ،ثِ اعٌُ ع٢ً إٔ تطفع ن١ًُ اهلل ،ايععِٝ
 .ايٛنع١ٝ املٓشڀ١ اييت تعاْٞ َٓٗأَ ٖصٙ 

ٌٖ ميهٔ إٔ عتكٌ يس٣ أٟ ؾدل ايؿعٛض بٗصا؟ أٚ قس ٜهٕٛ نٌ ٚاسس َٓا ٜكـٍٛ: َـاشا ميهـٔ إٔ أعُـٌ هلـصٙ      
٭ْٓا أقبشٓا نُػـًُني بابتعازْـا عـٔ    ا ٚاسس َٓا ٖص أٟ قس ٜكٍٛ !؟ا٭١َ؟ َٔ أْا ست٢ أعٌُ ع٢ً ضفع١ ٖصٙ ا٭١َ

ٙ    ـٚ٭ْٓا مل ْعس ْع ،ايكطإٓ ايهطِٜ بابتعازْا عٔ اهلل مل  ،تس بكسض٠ اهلل ظربٚت اهلل بأْ٘ ٖـٛ ايكـاٖط فـٛم عبـاز
 نإ َعٓا. إشا َا ،ٝسـت٘ تأٜإٔ َعٝٸ ،ت٘ ْكطإٔ َعٝٸ ،ت٘ ق٠ٛإٔ َعٝٸ ،تْ٘عس ْعتس مبعٝٸ

٣ بأْـ٘ ٫  ٜط أقبض نٌ ٚاسس تكطٜباڄٚ ،اأقبشٓا َٗعَٚني ْفػٝٽ ،ا فكسْا ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ُٻـا يأقبشٓا َٗعَٚني ْفػٝٽ
يهٔ أْت يٛ تطدع إىل أَج١ً نـجري٠ يف ٚاقـع   . ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض يف إْكاش ا٭١َ َٔ ايٛنع١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا

ٚعًـ٢ أٜـسٟ    ،اذتٝا٠ غتذس ٚع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ إٔ إْكاش عباز اهلل دا٤ يف أغًب سا٫ت٘ َٔ سٝح ٫ حتتػب ا٭١َ
 .تاضغتٗاٚيف  سٝاتٗا يف ٦اڄكسض أْ٘ ممهٔ إٔ ٜعًُٛا ؾٝا٭١َ تٴ هٔتَٔ مل 
آخـط ٚقٝـٌ يـ٘: إٕ ٖـصا غـٝعٌُ يف       يٛ يكٞ ضد٬ڄ (خٴُٳني)َٔ قط١ٜ تػ٢ُ  اڄَٗادط اڄفكري خطز ضد٬ڄ (ارتُٝين)

ٌ   ،إٔ ٖصا َػتشٌٝ ٖصا ا٭خري ضمبا ٭قػِ إغ١َٝ٬ڄ ٚغٝكِٝ زٚي١ڄ ععُٝاڄ املػتكبٌ ع٬ُڄ  ،٭قػِ إٔ ٖـصا َػـتشٝ
 ري٠.ٖٚهصا أَج١ً نج ،يهٔ حتكل ٖصا

فُٝا ٜتعًل بايكطإٓ ايهطِٜ: إٔ عًٝو ٚأْـت   (1)- ٚضتٔ حتسثٓا َعهِ يف دًػ١ غابك١ - فاٱْػإ ٜعطف أْ٘ ظتب
عـٔ   ،تتشسخ عٔ آٜات ايٛسس٠ عًـ٢ أضقـ٢ َػـت٣ٛ    ؛عس دٓساڄ هللكسَ٘ يًٓاؽ ٚنأْو تٴتعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ تٴ

ـ  َـط ا٭ عٔ ،أْكاضاڄ هللعٔ ا٭َط بإٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ  ،عٔ آٜات اٱْفام ،آٜات ادتٗاز إٔ ٜهْٛـٛا أَـ١ ٚاسـس٠ تـأَط     ب
 ،ٖصا ٖٛ َٓڀل ايكطإٓ، عس د٬ٝڄ زتاٖساڄٌ تكسَ٘ ٚنأْو تٴعٔ نٌ َا ٖٛ َٔ ٖصا ايكبٝ ،باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط

 .ٚع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ فتكسَ٘ ٖع٬ٜڄ، فػٝتو ٖٚعميتو ايٓفػ١ٝ ع٢ً ط٬بو٫ حتاٍٚ إٔ تعهؼ ْ
ـ ا ،عٓسَا تكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ تسخٌ إىل ايكطإٓ بٓفػـٝتو املٗعَٚـ١   أْت نڀايب عًِ أٜهاڄ إىل ايكـطإٓ   ٌٵزخٴ

بكـٍٛ اهلل غـبشاْ٘    ايتعاَـاڄ  ؛ا هللٚدعًت َٔ ْفػو دٓـسٜٽ  ،ْٚصضت َٛتو هلل ،بعس إٔ تهٕٛ قس ْصضت سٝاتو هلل
ٔٳ أځٜټٗٳا ٜٳا ٚتعاىل: ٓٴٛا ايډصٹٜ ٘ٹ نڂْٛٛا أځْكٳاضٳ آځَٳ ٚتأًَ٘ يتعطف نٝف ت٪ٌٖ ْفػو  فاقطأ ايكطإٓ س٦ٓٝصٺ (14:)ايكفايًډ

أخط٣ يتسخٌ إىل ايكطإٓ بعس فتُط بآٜات َٔ ٖصا ايٓٛع  يهٔ إٔ تكطأ ايكطإٓ أٚ تكطأ عًَٛاڄ ،نذٓسٟ َٔ دٓٛز اهلل
ّ ٫ٚ ٜـ٪خط  ٫ ٜكـسٿ  ٖٚصا ٖـٛ ايـصٟ ظتعـٌ اٱْػـإ فعـ٬ڄ      ،إٔ ٖصا ٖٛ ايؿكا٤بسٖا َهاْٗا فاعطف فتشاٍٚ إٔ جتُٸ

 .بٌ ٜهط بٓفػ٘ ،ٜٔبٌ ٜهط بايسٿ ،بٌ ٜهط با٭١َ ،١يٮَ
٘ٹ نڂْٛٛا أځْكٳاضٳ ٜكٌ إىل َجٌ آ١ٜ:عٓسَا  ـ  ،ٖصٙ آ١ٜ ستًٗا سكٝكˮ١ غٝكٍٛ: ايًډ عٓـس  ( 2)‟؟ٔ شٟ دٗـسٙ بؼ َٳ
ِٵ ٚٳيڃتٳهڂٔ آ١ٜ: ٕٳ أڂَٻ١څ َٿٓهڂ ٝٵطڇ إڇيځ٢ ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ ايڃدٳ َٴطٴٚ ٕٳ ٚٳٜٳأڃ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳٜٳ ٔڇ بٹايڃ ُٴٓهځطڇ عٳ ٖـصا  ˮ ٜكـٍٛ:  (104:)آٍ عُطإايڃ
‟ٚايٓاؽ َا ِٖ طـاٜعني  ،؟ ايٓاؽ َا َِٓٗ ؾ٤ٞدٗسٙ شٟيهٔ َٔ  ،قض

ٖٚهـصا عٓـسَا ٜـسخٌ اٱْػـإ بٗـصٙ      . (3)
ٜٴٜٚهٕٛ يف ٚاق ،ئ عتكل ؾ٦ٝاڄ ،ايطٚس١ٝ ئ ٜعٌُ ؾ٦ٝاڄ ٖٛ َٔ ظتـب   :ايعامل .ڀًل عًٝ٘ اغِ عاملع٘ ٫ ٜكض إٔ 
يف سٳـٝٽا ٚ ،ا يف ٚاقع اذتٝا٠ايكطإٓ سـٝٽٚإٔ ٜهٕٛ عًُ٘ بايؿهٌ ايصٟ ظتعٌ  ،إٓ ايهطِٜإٔ ٜػتفٝس عًُ٘ َٔ ايكط

س نٌ ٖـصٙ   ا٭خري إىل إٔ ظتُٿيفٜكطأ يٝٓتٗٞ  ،أَا إٔ ٜكطأ ،يف ٚاقع اذتٝا٠يف ْفػ٘ ٚ سٳـٝٽاظتعٌ ايكطإٓ  ،ْفػ٘
 سٖا.اٯٜات َهاْٗا فٗٛ يٝؼ عاد١ إىل إٔ ٜكطأ ست٢ ظتُٿ

٘  ع٢ً نٝف ظتُٿ ايٝتشا٫ًٜٛ إٔ ٜتعًُٛا  ،س َٔ ايٓاؽ إٔ ٜتعًُٛا يٝعًُٛاٜطٜإٕ اهلل  ٖٚـٛ   ،سٕٚ أٚاَـطٙ ْٚٛاٖٝـ
هٔ إٔ تٛقٌ بايٓاؽ إىل أزا٤ َا غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓسَا ٜأَطْا ٫ ٜأَط بؿ٤ٞ إ٫ ٚقس ضغِ ايڀطم املتعسز٠ اييت مي

ِٵ ٚٳيڃتٳهڂٔ عٓسَا ٜكٍٛ: .ٚا ب٘أڂَٹط ٕٳ أڂَٻ١څ َٿٓهڂ ٝٵطڇ إڇيځ٢ ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ ايڃدٳ َٴطٴٚ ٕٳ ٚٳٜٳأڃ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳٜٳ ٔڇ بٹايڃ ُٴٓهځـطڇ  عٳ يـٝؼ   ايڃ
ٖٞ يف َتٓـاٚهلِ إشا َـا اغتؿـعطٚا     ،ٖٛ ضغِ عس٠ أؾٝا٤ َتعسز٠ ٖٞ يف َتٓاٍٚ ايٓاؽ ،زتطز أَط ٖهصا يف اهلٛا٤

 ،ٓهـط امل َط باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔتسعٛ إىل ارتري ٚتأ ١ڄـأَ َِٓٗتذعٌ غٖٞ يف َتٓاٍٚ ايٓاؽ يف ا٭خري  ،ٚي١ٝ٪املػ
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َـا  ٚاهلل ˮثـِ ْكـٍٛ:     -ع٢ً َا ْكٍٛ  - (ن١ًُ ٜطَٞ بٗا ايباضٟ إىل ٖٓاى)يٝؼ ٖٓاى أَط  ٖٚهصا يف بك١ٝ ا٭ٚاَط،
 .‟ا ٖصَٙٸدٗسْا ا

ٚهلـصا   ؛١َ يف إٔ تكٌ إىل تٓفٝص ٖصا ا٭َـط َٔ ايتؿطٜعات اييت ختسّ ا٭ڂ ٖٛ ٫ ٜأَط بؿ٤ٞ إ٫ ٚقس ٖٝأ نجرياڄ
ْتعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنُا أغًفٓا إٔ ٜهٕٛ َٔ أِٖ َا ٜتٛد٘ شٖٓو إيٝ٘ ٚأْت تتعًِ ٖٛ ايتعـطف عًـ٢ اهلل   ا عٓسَ

 بايؿهٌ ايصٟ ٜتٓاغب َع ععُت٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚبايؿهٌ ايـصٟ ضتـٔ يف أَـؼٸ    َٚعطف١ اهلل ٖٛ ،غبشاْ٘ ٚتعاىل
ْٴ ْٴتٳـكـث ععظ اذتاد١ إيٝ٘ يف ٖصٙ املطس١ً َٔ تاضغتٓا ٖٛ: إٔ ْعطف نٝف  ٓا باهلل غبشاْ٘ تٳـكـععظ ثٓا باهلل، نٝف 

ْٴ ٘ ْا إٔ ْكّٛ ب٘، إٔ ْهٕٛ قٛاَني بايكػط، إٔ ْهٕٛ أْكـاضٶ ٓفص نٌ َا أَطٳٚتعاىل ست٢ ْط٣ إٔ باٱَهإ إٔ  إٔ  ،ا يـ
 فُٝـا إٔ ْهٕٛ َـ٪َٓني   ،إٔ ْهٕٛ زتاٖسٜٔ يف غبًٝ٘ ،ْهٕٛ أ١َ تسعٛ إىل ارتري ٚتأَط باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط

 .ْأَط باملعطٚف ٢ْٗٓٚ عٔ املٓهط ،بعهٓا أٚيٝا٤ بع  ،بٝٓٓا
 ،ٓت٘ يف ايتؿـطٜع ٓت٘ يف اهلسا١ٜ غٴٚعطفٓا غٴ ،تٓا باهللـكـنٌ ٖصا غٝكٌ ايٓاؽ إيٝ٘ إشا َا عًُٓا ع٢ً تععٜع ث
ِ   ،ًَو ضسِٝ ٖٛ ،ٚعطفٓا أْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ًَو غتتًف عٔ بك١ٝ املًٛى ٚيطمحتـ٘ ٚبطمحتـ٘ دعـٌ    ؛ ٖـٛ ضسـٝ

 ،فإشا َا أَطى فأعًِ أْ٘ أَطى َـٔ َٓڀًـل ضمحتـ٘ بـو    ، ٜع٘ نً٘ َٓٛطاڄ بطمحت٘ريٙ نً٘ ٖٚساٜت٘ نًٗا ٚتؿطتسب
ٖٚهـصا َـع نـٌ أٚاَـطٙ َٚـع نـٌ       ، ٪زٟ ٖصا ا٭َط َٔ َٓڀًل ضمحت٘ بـو ٚعٓسَا أَطى ٖٛ غ٧ٝٗٝ يو َا ظتعًو ت

 ْٛاٖٝ٘.
ٌڈُټـٜهٕٛ ٖإٔ ٜكطأ اٱْػإ ايكطإٓ  ٕ   بري َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜن ٘ إٔ ٜتعطف ع٢ً اهلل بؿه . َٔ خـ٬ٍ ايكـطآ

٘    ٖصٙ املطس١ً بايصات ضتٔ أسٛز َابٗصا أ٩نس بإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ يف ٚيف ٖـصٙ املطسًـ١ بايـصات ٖـٛ      ،ْهـٕٛ إيٝـ
ايكـطإٓ   ،ايكطإٓ يف سٝاتٓا ،ايكطإٓ يف ْفٛغٓا ٟ ايٝٗٛز. ٚيٝؼ ايكطإٓ يف ْفػ٘،ض رتڀٛض٠ بايػ١ ع٢ً أٜسٜتعطٸ

ٝٴيف ٚاقعٓا ٖٛ ا ٛ  ،أَا ايكطإٓ يف ْفػ٘ ٫ ٜػتڀٝع ايٝٗٛز إٔ عتطفٛٙ ،هطبيصٟ غ إٔ ٜعٜـسٚا فٝـ٘    ٫ٕ ٜػـتڀٝع
بايٓػب١ يٓا إٔ ظتعًْٛا بايؿهٌ ايصٟ ٫  ٕيهٔ ٜػتڀٝعٛ ،إٔ ميػٛٙ بػ٤ٛ أبساڄ ٫ٕ ٜػتڀٝعٛ ،ٜٓككٛا َٓ٘إٔ ٫ٚ 

 ا أٟ ايتفات إىل ايكطإٓ.٫ ٜبك٢ يٓ ،٫ ٜبك٢ يٓا أٟ اتكاٍ بايكطإٓ ،بٓفٛغٓا ٜبك٢ يًكطإٓ ع٬ق١څ
أَطٜهـا  ٚإغـطا٥ٌٝ  ٚأْتِ يٛ تتإًَٔٛ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭سساخ ٚجتسٕٚ عٓسَا ٜتشسخ ايعطب عٔ َٛنٛع ايكطاع َـع  

سس٠ َـٔ أٟ ستًـٌ   ٚاسس٠ َٔ ظعِٝ عطبٞ؟ ٌٖ تػُع ن١ًُ ٚا ٌٖ تػُع ن١ًُڄ ،َٚا ٜفهطٕٚ فٝ٘ يف َٛاد١ٗ أَطٜها
يٝكٌ ايٓاؽ إىل سٌ هلصٙ  ؛ٚايعٛز٠ إىل اهلل ز٠ إىل ايكطإٓ ايهطِٜيهطِٜ ٚايعٛايكطإٓ ا اعتُازٜ٪نس ع٢ً نطٚض٠ 

 ،مل ٜعس يف شٖٓٝتِٗ إط٬قاڄ: إٔ باٱَهإ إٔ ٜهٕٛ اذتٌ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ،كًٛا َٓ٘٭ٕ ايكطإٓ قس فڂ ؟ ٫.املؿه١ً
 ٚمتهٔ أعسا٩ْا َٔ ايتػًب عًٝٓا َٚٔ قٗطْا. ،ايعطب َتدبڀني ٖهصا نُا ْؿاٖس ٚظٌ

تط٣ نٌ ا٭عُـاٍ تػـري يف    ،فُٝا ٜتعًل بايعطب تكسَاڄ٫ٚ  إصتاظاڄ٢ ايعَٔ ؾٗطاڄ بعس ؾٗط ٫ تط٣ ٚتط٣ نًُا َؿ
ٚاسـس٠ ٫ٚ   يهٔ بايٓػب١ يًعطب ٫ٚ ْكڀـ١څ  ،نٌ َط٠ ٜتشكل ؾ٤ٞ إظتابٞ بايٓػب١ يًٝٗٛز ،قاحل إغطا٥ٌٝ ٚأَطٜها

عٔ ططٜـل ايٝٗـٛز أٚ    غٛا٤ٶ -ايبسا١ٜ ٭ِْٗ َٔ  ،٭ِْٗ ٖهصا أعطنٛا عٔ ايكطإٓ ؛ٚاسس٠ ٫ٚ َٛقف ٚاسس ڀ٠ٛڅخٴ
ٔٵ اْكطفٛا عٔ ايكطإٓ ٚابتعسٚا عٓ٘، ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ: -خط آعٔ أٟ ططٜل  ٕٻ  عٳٔ شٹنڃطڇٟ أځعٵطٳضٳ ٚٳَٳ  فځـإڇ

٘ٴ ٙٴ نٳٓهڄا َٳعٹٝؿٳ١ڄ يځ ّٳ ٚٳْٳشٵؿٴطٴ ٛٵ ٜػتڀٝع إٔ ٜكٌ ٫  ،ٖٛ أع٢ُ يف ايسْٝا ٚأع٢ُ يف اٯخط٠ (124)طـ٘:ايڃكٹٝٳاَٳ١ٹ أځعٵُٳ٢ ٜٳ
 ٖصا ٖٛ َا تعاْٞ َٓ٘ ا٭١َ. ،ٚؾطف ٚضفع١ ٚق٠ٛ ي٘ إىل َا فٝ٘ ععٸ ٫ٟٚ ٜٗتس ،إىل سٌ ٫ٟٚ ٜٗتس ،إىل سٌ

إشا َا تعًِ اٱْػإ ٚاظزازت َعطفت٘ عًـ٢ ٖـصا ايٓشـٛ ٜػـتڀٝع إٔ      ،ع٢ً ٖصا ايٓشٛايكطإٓ ٚضتٔ إشا َا تعًُٓا 
 ،ٜػتڀٝع ايٓاؽ إٔ ظتعًٛا َٔ أْفػِٗ أ١َ ٜهـٕٛ هلـا زٚضٖـا    ،ٔيف اٯخطٜ ٜػتڀٝع إٔ ٜهٕٛ َ٪ثطاڄ ،ٜهٕٛ َ٪ثطاڄ

 .ٜٔ ٚبايٓػب١ يعباز اهلليٓػب١ يًسٿٜهٕٛ هلا فا٥ستٗا ايعع١ُٝ با ،ٜهٕٛ هلا أثطٖا
اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓسَا أَط ايٓاؽ مل ٜأَط ايؿدكٝات ايهبري٠ أٚ ٜأَط أقـشاب ض٩ٚؽ ا٭َـٛاٍ فكـط خاطـب     

ٌ  ؟َاشا ْعˮٌُ٪٤٫ ايصٜٔ ْكٍٛ: خاطبٓا ضتٔ ٖ ،ايٓاؽ مجٝعاڄ ـ  ؟َاشا ميهٔ إٔ ْعُـ بـا ْػـٛٿٟ؟ اسٓـا َـا      (1)صَٟٗ
؟ يهٔ ملاشا غتاطبٓـا اهلل؟ ٖـٛ مل غتاطبٓـا إ٫ ٖٚـٛ ٜعًـِ إٔ      أيػٓا ْكٍٛ ٖهصا. ‟اسٓا َا َعٓا ؾ٤ٞ بأٜسٜٓا ؾ٤ٞ،

   .ٚإ٫ يهإ َٔ حتٌُٝ َا ٫ ٜڀام باغتڀاعتٓا إٔ ْعٌُ ؾ٦ٝاڄ
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ٔٳ أځٜټٗٳا ٜٳا اهلل ٖٛ ٜكٍٛ: ع٢ً فاٱْػإ قس ٜطزټ ٓٴٛا ايډصٹٜ ٘ٹ نڂْٛٛا أځْكٳاضٳ آځَٳ أٟ ٚاسـس   ٓايهٔ يٛ غأيڃ (14:)ايكـف ايًډ
 ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكٍٛ: ٫؟ ٔٵَٓا عٔ أٍٚ اٯ١ٜ ٌٖ أْت َٔ ايصٜٔ آَٓٛا؟ يكاٍ: ْعِ. َٳ

٘ٹ نڂْٛٛا أځْكٳاضٳ اهلل ٜكٍٛ يو نٛاسس َٔ بك١ٝ امل٪َٓني: ،طٝب ‟َا دٗـسْا ˮقاٍ: ايًډ
أْـت يف ٖـصٙ اذتايـ١     (1)

 .ٜسٍ ع٢ً إٔ اهلل يٝؼ ي٘ َها١ْ يف ْفػو ،ٜسٍ ع٢ً دًٗو باهلل تتعاٌَ َع اهلل تعا٬َڄ
٘ٹ نڂْٛٛا أځْكٳاضٳ أْت ظتب إٔ تفِٗ أْ٘ مبذطز إٔ ٜكٍٛ: ي٘ إ٫ ٖٚٛ ٜعًـِ إٔ   أْ٘ ٫ ٜأَطْا إٔ ْهٕٛ أْكاضاڄايًډ

ٜعًِ ايػٝب؟ ٜعًِ ايػٝب ٚايؿٗاز٠ ٖٛ عامل بهٌ ايصٟ ٛ ٜعًِ ايػٝب، أيٝؼ ٖٛ ٖٚ ،ي٘ باغتڀاعتٓا إٔ ْهٕٛ أْكاضاڄ
إىل ايڀطٜك١ اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا  ٖٛ عامل ٖٚساْا فع٬ڄ ،يسٜٓ٘ ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ إٔ ْػتدسَٗا فٓهٕٛ أْكاضاڄ

 .ٚأْٗا نًٗا مبتٓاٚيٓا ،ي٘ أْكاضاڄ إٔ ْ٪ٌٖ أْفػٓا ست٢ ْهٕٛ
يف َتٓاٚهلِ إٔ ٜعًُٛٙ إَا َباؾط٠ أٚ يف َتٓاٚهلِ إٔ ٦ٜٝٗٛا أْفػِٗ ٭ٕ ٜكًٛا  ٖٚٛ إ٫ اهلل ٫ ٜأَط ايٓاؽ بؿ٤ٞ

  .اف ايٓاؽ مبا ٫ ٜڀٝكٕٛ أبسٶٚايطسِٝ ٫ ٜهًچ ،ٝف َا ٫ ٜڀامإىل ايعٌُ ب٘ ٚإ٫ يهإ َٔ تهًٹ
٘  إىل إٔ ،إٔ ٜٛفكٓا إىل اٱخ٬م ي٘ ٚتعاىل غأٍ اهلل غبشاْ٘أ .ٖصا َا أضٜس إٔ أ٩نس عًٝ٘ ٚإٔ  ،تهٕٛ عبازتٓا يـ

 . إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ،ٍٛ ع٢ً ضناٙٓا ٖٛ اذتكٚإٔ ظتعٌ ُٖٸ ،ٚإٔ ٜهٕٛ مماتٓا ي٘ ،تهٕٛ سٝاتٓا ي٘
 .ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
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