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 بطِ اهلل ايسٓٔ ايسسِٝ
 ، اؿُد هلل ايرٟ ٖداْا هلرا َٚا نٓا يٓٗتدٟ ي٫ٛ إٔ ٖداْا اهلل.اؿُد هلل زب ايعاملٌ

، ِ ا٭َـ١ يـٝعً املـنيٌ  ايرٟ بعج٘ اهلل ز١ٓ يًعاملٌ، ٚأْـصٍ عًٝـ٘ ايهتـاب    ٚايؿــ٠٬ ٚايطـ٬ّ ع٢ً زضـٍٛ اهلل ، 
 سٜٔ .ٜٚصنِٝٗ ، ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايڀاٖ

هلـرا   اعتنيـاز ٚيٝظ ذيو عدّ  ،اٯٕ إٍأْٓا مل ْكِ بصٜازتِٗ  خ٠ٛ املعًٌُ ٚيًڀ٬ب ْٝعاڄيف اينيدا١ٜ ْعترز يٲ
ـ ٚإِـا يػـٛا ٌ أخـس٣،     خ٠ٛ املعًُٕٛ ٚايڀ٬ب، ّٛ ب٘ اٱـا ٜكـ، أٚ عدّ تكدٜس مل ايعٌُ إٔ يف  -أٜكـاڄ   -ا ٚيجكتٓ

يف ايرتب١ٝ، ٚيٝظ ٖٓاى ساد١ ٚ يف اٱزغادٚ يف ايتٛدٝ٘ٚ يف ايتعًِٝ خ٠ٛ املعًٌُ َٔ فِٝٗ ايهفا١ٜاملدزض١ َٔ اٱ
ْ رٙ شٜاز٠ ْتػسف بٗا هلرٙ املدزض١، ْتػسف بٗا يٲٓا، يهٔ ٖـبايٓطني١ ي ٝعـاڄ، ٚيٓتشـدخ   خ٠ٛ املعًٌُ ٚيًڀـ٬ب 

خـ٠ٛ  ٭ٓتشدخ َعهـِ ْٚػـرتى َـ  ا   ٚيدًط١ عاد١ٜ طنيٝع١ٝ، بٌ ُشاقس٠، نمل لعًٗا بػهٌ زمسٞ  أٜكاڄ ، َعهِ
 مما أهلُو اهلل(.  سٜدنُا ٜكٍٛ ايٓاع )ْ املعًٌُ يف تٛدٝٗهِ َا أهلُٓا اهلل

ٜٴتـا   كٍٛ: ٖٞ ْع١ُ عع١ُٝ عًٝٓا ْٝعاڄنيدا١ٜ ْـيف اي يٓـا ْٝعـاڄ فسؾـ١ إٔ    ، عًٝٓا نُعًٌُ ٚعًٝهِ نڀ٬ب إٔ 
َٔ ضًو طسٜكاڄ ٜڀًـ  فٝـ٘ عًُـاڄ    )) ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )ففٞ اؿدٜح ايػسٜف عٔ زضٍٛ اهلل   ،ِ ْٚتعًًِْٴع

ع٢ً ايس ِ ممـا ُـٓٔ بـ٘     -، ٚاهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ يف ايكسإٓ ايهسِٜ فٗٞ ْع١ُ ((ضًو اهلل ب٘ طسٜكاڄ إٍ اؾ١ٓ
، ْعُـ١ ايـدٜٔ، ْعُـ١ اٱضـ٬ّ ٜعـدٖا أععـِ ايـٓعِ عًـ٢         عٴدټ ْع١ُ اهلداٜـ١ ٜ -ع٢ً عنيادٙ َٔ ْعِ َاد١ٜ نجري٠ 

قـد  زَـا   -هلرا لد نٝف ذنس اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ يف أنجس َٔ آٜـ١  ،  ايٓاع ْٝعاڄاينيػس١ٜ، أععِ ايٓعِ ع٢ً 
ٔٸ عًِٝٗ بٓع١ُ عع -أزب  َسات يف ايكسإٓ تسددت تهٕٛ  ٔٻ  يځكځـدٵ   ُٝـ١ ٖٚٛ ٜرنس يًٓاع أْ٘ قد َٳ ٘ٴ عٳًځـ٢   َٳـ  ايًډـ

ٌٳ ُٴ٪َٹٓٹ ِٵ بٳعٳحٳ إڇذٵ ايڃ ٔٵ زٳضٴ٫ٛڄ فٹٝٗڇ ِٵ ٜٳتٵًڂٛ َٿ ِٵعٳًځ أځْفڂطٹٗڇ ٗڇ ٘ٹ ٝٵ ِٵ آٜٳاتٹ ٜٴصٳنِّٝٗڇ ِٴ ٚٳ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ ُٳ١ځ ٚٳ ْٴٛاڃ ٚٳإڇٕ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٔ  نځا  َٹـ
ٌٴ ٍڈ يځفٹٞ قځنيٵ ٌڈ قٳ٬ ٘ٹ ٚيف ٖرٙ اٯ١ٜ ٜكٍٛ  (164)آٍ عُسإ: َټنيٹ ِٵ آٜٳاتٹ ٗڇ ٝٵ ٛ عٳًځ ِٵ ٜٳتٵًڂ ٗٴ ٓٵ ٌٳ زٳضٴ٫ٛڄ َٹ ٛٳ ايډرٹٟ بٳعٳحٳ فٹٞ ايڃأڂَٿٝٿ ٖٴ

ِٵ  ٜٴصٳنِّٝٗڇ َٴنيٹٌٚٳ ٍڈ  ٌٴ يځفٹٞ قٳ٬ ٔٵ قځنيٵ ْٴٛا َٹ ٕٵ نځا ُٳ١ځ ٚٳإڇ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ  .(2)اؾُع١: ٚٳ
َٔ إٔ تٓكـ عًٝ٘ ْعِ َاد١ٜ أخس٣،  غس ايك٬ٍ ٚاٯثاز ايط١٦ٝ يًك٬ٍ تعترب بايٓطني١ يٲْطإ أغد ٚأفتو ٚأضٛأ

ًٝٗا آثـاز ضـ١٦ٝ   غسٚز قد ٫ ٜرتت  ع ٚأقساز  َٚؿا٥  ٭ٕ تًو  ،، أضٛأ َٔ املسضأضٛأ َٔ ايفكس ،أضٛأ َٔ اؾٛع
ٙ    ، إٔ ٜعٝؼ اٱْطإ يف ق٬ٍ يك٬ٍ، أَا َؿٝني١ ا دداڄ، أَا ايك٬ٍ ضـ١٦ٝ   ، إٔ ٜعٝؼ ايٓاع يف قـ٬ٍ فـ ٕ آثـاز

ّهـٔ إٔ ػـٛع    -ْعٛذ باهلل َٔ دِٗٓ  -يف دِٗٓ ، َٚٔ أضٛأ عٛاق  ايك٬ٍ ٖٛ اـًٛد دداڄ يف ايدْٝا ٚيف اٯخس٠
ِ    د زَكو بأٟ غ٤ٞفتطٴ ْٞ يف فـرت٠ َـٔ   ، ّهـٔ إٔ تعـا  ، ست٢ ٚيٛ َٔ ايٓنياتات، ٫ٚ ٜ٪دٟ بـو اؾـٛع إٍ دٗـٓ

 ٫ ٜ٪دٟ بو ٖرا إٍ دِٗٓ. يهٓ٘  سضاملفكس أٚ ايتعاْٞ َٔ  ،ؾعني١ اڄسٝاتو ظسٚف
ٕ ٜ٪دٟ بايٓاع إٍ اـصٟ يف ايدْٝا، إٍ ايري١، إٍ ايكٗس، إٍ ايعنيٛدٜـ١ ٭ٚيٝـا  ْ٘ أأَا ايك٬ٍ ف ، إٍ ٤ ايػـٝڀا

 ، ض٤ٛ اؿطاب ٚاـًٛد يف دِٗٓ. ض٤ٛ اينيعح ،، ٚبايتايٞ ض٤ٛ املُاتد ٚاينياطٌاـكٛع يًفطا
ٔٸ عًِٝٗ بسضٛي٘  ٔٸ عًِٝٗ بإٔ أْصٍ عًٝ٘ ايكسإٓ(صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )فاهلل عٓدَا ٜرنچس عنيادٙ بأْ٘ َ ٜتًٛٙ  ، َٚ

ٜٴعًُِٗ ب٘، ٜصنِٝٗ ب٘ع ٜٴصٳنِّ ،٢ً ايٓاع  ِٵ ٚٚٳ ُٳ١ځٝٗڇ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٗٴ ُٴ ٌڈ   ٜٴعٳًِّ َٴـنيٹ ٍڈ  ٌٴ يځفٹٞ قٳـ٬ ٔٵ قځنيٵ ْٴٛا َٹ ٕٵ نځا  ٚٳإڇ
ِٵ ًڃشٳكڂٛا بٹٗڇ ِٵ يځُٻا ٜٳ ٗٴ ٓٵ ٔٳ َٹ ٔٸ اهلل عًِٝٗ، ( 3)اؾُع١: ٚٳآخٳسڇٜ أٚي٦و ايرٜٔ عاؾسٚٙ ْع١ُ ننيري٠ عًِٝٗ َٚٹٓٸ١ عع١ُٝ َ

ِٵِٖ َٚٔ بعدِٖ  ٗٴ ٓٵ ٔٳ َٹ ٛٳ ايڃعٳصڇٜصٴ ايڃشٳهٹِٝايٓاع َٔ ا٭ٌَٝ  َٔ ٚٳآخٳسڇٜ ٖٴ ِٵ ٚٳ ًڃشٳكڂٛا بٹٗڇ ٘ٹ ( 3) يځُٻا ٜٳ ٌٴ ايًډ ذٳيٹوځ فځكٵ
ٌڇ ايڃعٳعٹِٝ ٘ٴ ذٴٚ ايڃفځكٵ ٔٵ ٜٳػٳا٤ٴ ٚٳايًډ ٘ٹ َٳ ٌٷ( )اؾُع١ ( 4)ٹ ٜٴ٪ٵتٹٝ صلى اهلل عليه وعلى آله ايسضٍٛ ) ععِٝ َٔ اهلل إٔ ٜنيعح ٖرا فك

 .يف ا٭ٌَٝ وسل ( 
ِ   ١ )أَٿٌٝ( تڀًل ع٢ً ايعسب باعتنياز أِْٗ ناْٛا فُٝا ٜتعًل بايكسنًُ  ، ٚقـد  ا٠٤ ٚايهتاب١ مل تهـٔ َٓتػـس٠ فـٝٗ

ِ       ٫ٚ  ، ا٭َِ ٜهٕٛ امساڄ ٜڀًل ع٢ً َٔ ض٣ٛ أٌٖ ايهتاب َٔ  تـصاٍ تطـتمدّ إٍ اٯٕ عٓـد أٖـٌ ايهتـاب أْفطـٗ
ٝٵٓٳا فٹٞ ايڃأڂَٿٝٿ ٝٵظٳ عٳًځ ِٵ قځايڂٛا يځ ٗٴ ٌٷذٳيٹوځ بٹأځْٻ ايعسب أ١َ أَٸٝـ١، يـٝظ    ٕنااذا ٚنٝفُا ناْت  (75)آٍ عُسإ: َٔ اٯ١ٜ.ٌٳ ضٳنيٹٝ

هلا ثكاف١، يٝظ يف أٚضاطٗا أعداد ننيري٠ َٔ املجكفٌ َٔ ايعًُا٤، أ١َ تعٝؼ ساي١ بدا١ٝ٥ فإٔ ؼؿـٌ عًـ٢ ٖـرٙ    
يرٟ دعً٘ اهلل َُٗٝٓاڄ عًـ٢  ا ،ايٓك١ً ايعع١ُٝ َٔ َسس١ً اينيدا١ٝ٥ َسس١ً ا٭١َٝ إٍ إٔ تٴُٓض ٖرا ايكسإٓ ايععِٝ

 نٌ ايهت  ايطُا١ٜٚ ايطابك١.
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أععـِ   -يـٛ تجكفـت بجكافتـ٘     -، ثكافت٘ عاي١ٝ دداڄ، عاي١ٝ دداڄ ػعٌ ٖرٙ ا٭١َ نتاب ٚاض  نتاب ععِٝايكسإٓ 
٢ ٚأطٗـس ْفٛضـاڄ َـٔ أٟ    ، ٚأشن ١، ٚأمس٢ ٚقعٝ أمس٢ زٚساڄ ، ٚأمس٢ثكاف١، ٚأنجس إلاشاڄ، ٚأععِ آثازاڄ يف اؿٝا٠

ِٵٜكٍٛ:  إْ٘ ،أخس٣ ١أَ ٜٴصٳنِّٝٗڇ ٘ٹ ٚٳ ِٵ آٜٳاتٹ ٗڇ ٝٵ ٞ  تهٕٛ ْفٛضِٗ شان١ٝف ٜٳتٵًڂٛ عٳًځ ،  ، سٝـاتِٗ شانٝـ١  ، فـتُعِٗ شانـ
 ، أعُاهلِ نًٗا شان١ٝ.ْعستِٗ ؾشٝش١، ز٩ٜتِٗ ؾشٝش١

ُٳ١ځ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ ْ٘ ٖـٛ املُٗـ١ ايس٥ٝطـ١ٝ    ٭ ،ايهتاب ٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜ، نسزٙ َستٌ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ٚٳ
، عًُ٘ نًـ٘ ٜـدٚز سـٍٛ    ٖٛ إٔ ٜتًٛ ايهتاب ع٢ً ايٓاع، ٜعًِ ايٓاع بٗرا ايهتاب (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )يًسضٍٛ 

٘ٹ،  ٜتًٛ عًِٝٗ ايهتاب،  سإٓ ايهسِٜايك ِٵ آٜٳاتٹ ٗڇ ٝٵ  اييت ٖٞ ايكسإٓ ايهسِٜ. ٜٳتٵًڂٛ عٳًځ
ِٴ ايڃهٹ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ ِٵ ٚٳ ٜٴصٳنِّٝٗڇ ُٳ١ځٚٳ ٔ اؿه١ُ ٖٓا َا ٖٞ؟. عاد٠ڄ ٜكٍٛ بعـ  املف  تٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ـ   طـسٜ ٛ . ١ٓأْٗـا ايطٴ ٗا ْٜطـُ

إٔ تهـٕٛ   إٔ تهٕٛ تؿسفاتِٗ سه١ُٝ، اؿه١ُ .ايهتاب ٚايط١ٓ، ٖرا  ري ؾشٝض :ٛاه١ُ قايايهتاب ٚاؿ ، ايط١ٓ
ٌ أعُـاٍ، ٖـٞ   ٣٩، بػـه بػـهٌ ز   تتذطد بػهٌ َٛاقف ٖٞ  ١ُإٔ تهٕٛ ز٩ٜتِٗ سه١ُٝ. اؿه ،َٛاقفِٗ سه١ُٝ

ـ  اڄؾشٝض، ٚعٝ تعهظ ٚعٞ  . سهُـ١ يف ا٭َـٛز  ٚ، تعهـظ ععُـ١ يـد٣ اٱْطـإ      يف ايـٓفظ  تعهـظ شنـا٤ٶ   ،اڄزاقٝ
ُٳ١ځ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ ٔ   ٚٳ ٭ٕ اهلل قـاٍ يف آٜـ١ أخـس٣     ٚيٝطت اؿه١ُ ٖٞ ايطٓټ١ نُا ٜكٍٛ بعـ  املفطـسٜ

ٜٴتٵيٓطا٤ ايٓيب  ٕٳ َٳا  ُٳ١ٹٚٳاذٵنڂسٵ ٘ٹ ٚٳايڃشٹهڃ ٔٵ آٜٳاتٹ ايًډ ٔٻ َٹ ٝٴٛتٹهڂ ٔ ( 34)ا٭سصاب: َٔ اٯ١ًٜځ٢ فٹٞ بٴ ٜكـسإٔ   ٌٖ َع٢ٓ ذيو أْٗـ
  .فٌٗ نإ اؿدٜح ٜت٢ً نُا ٜت٢ً ايكس٤إ ؟  -أٚ ٜرنسٕ َا ٜت٢ً َٔ أسادٜح يف بٝٛتٗٔ  -أسادٜح يف اينيٝٛت؟ 

٠ َـٔ  ن١ًُ )آٜات ايكـسإٓ( ٫ تعـف فكـل ايفكـس    ٚت، ايكسإٓ ايهسِٜ داخً٘ آٜاٚ  ِٜاضِ عاّ يًكسإٓ ايهس ايكسإٓ
ٛز٠ أع٬َـ٘ فُٝـا ٜتعًـل باؿٝـا٠ بؿـ     ٚآٜات٘ سكا٥ك٘ بٌ ، ، َا بٌ ايدا٥س٠ ٚايدا٥س٠ايه٬ّ َا بٌ ايسقِ ٚايسقِ

 ، فُٝا ٜتعًل باهلدا١ٜ بػهٌ عاّ. ُٝا ٜتعًل بايتػسٜعات بؿٛز٠ عا١َ، فعا١َ
بعد إٔ ذنس عـد٠  نُا قاٍ يف ضٛز٠ اٱضسا٤  ٛ اٱْطإ يتُٓش٘ اؿه١ُٚايكسإٓ ايهسِٜ فٝ٘ أغٝا٤ نجري٠ تتذ٘ م

ُٳ١ٹ سه١ُٝ ٚؾاٜا ٔٳ ايڃشٹهڃ ٝٵوځ زٳبټوځ َٹ ٚٵسٳ٢ إڇيځ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٫ تعف  )سه١ُ(ن١ًُ  (39)ا٫ضسا٤: َٔ اٯٜـ١ ذٳيٹوځ َٹُٻا أځ
َٴصلى اهلل عليه وعلى آله وسل . زضٍٛ  اهلل )ضٴ١ٓ إط٬قاڄ إٔ ٜعًِ ايٓاع ٖرا ايكسإٓ َا فٝ٘ َٔ آٜات ٖٚٞ أع٬ّ  ٘ ُٖٛٗتٴ( 
 فاٍ تتٓاٚي٘ .نٌ ٚسكا٥ل يف 
ٜٴصٳنِّٝٗڇِ ٚعِٝٗ ٜستكٞ ٜستف  َا فٝ٘ َٔ اؿه١ُ; ٚهلرا دـا٤ يف أنجـس َـٔ     ،  تصنٛا ْفٛضِٗ تطُٛ تڀٗس ٵٚٳ
٘   ،ايكسإٓ ايهسِٜ بأْ٘ نتاب )سهِٝ( آ١ٜ ٜؿف ٚإٔ  ،إٔ آٜاتـ٘ )أڂسٵهٹُٳـت(  ، ٚ)سهـِٝ(  ٚمساٙ يف أنجس َٔ آٜـ١ بأْـ

هعٌ نـٌ َـٔ ٜطـريٕٚ     ْ٘ يف ا٭خريأ.. ٕ ايهسِٜ َٔ ثٓا٤ ع٢ً ْفظ ايكسإٓآٜات٘ )قه١ُ( إٍ آخس َا يف ايكسآ
ٜٴُٓشٕٛ اؿهُـ١ ع٢ً ٚفل تٛدٝٗات٘ ٜٚ ٕ       ، تجكفٕٛ بجكافت٘   ٫ ٚايعهـظ ايـرٜٔ ٫ ٜطـريٕٚ عًـ٢ ثكافـ١ ايكـسآ

ِ        ٚضٝعٗس ،ٜٗتُٕٛ بايكسإٓ ضٝفكدٕٚ اؿه١ُ يف  ، َـد٣ سادـ١ ايٓـاع إٍ اؿهُـ١ يف املٛاقـف املڀًٛبـ١ َـٓٗ
، ا٭َـ١ ايعسبٝـ١ ا٭َـ١ اٱضـ١َٝ٬     َج٬ڄ اٯٕ يف ٖرا ايٛق  ايرٟ ْعٝؼ فٝ٘ ٚتعٝؼ فٝ٘، ايككاٜا اييت تٛادِٗٗ

٤ عًُـا  املطًٌُ ٚ َٔ، تٗدٜدات أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝ ٚضمسٜتٗا َٔ اٱض٬ّ ٚٔ ْطُ  تٗدٜدات ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ٚم
ؿهُـ١، أٟ ٖـِ   ، ػد َٛقف ايٓاع اٯٕ بهٌ ف٦ـاتِٗ ٜتٓـاف٢ َـ  ا   سهاّ املطًٌُ بػهٌ زٖٝ  دداڄ َٔاٱض٬ّ ٚ

ٕ  ٚ ،مما ٜٛادٕٗٛ ١قف اؿهُٝٛافكدٚا اٯٕ امل ايٓعـس٠ ايؿـشٝش١ يًٛقـ  ايـرٟ     ٚ، ايس١ٜ٩ اؿه١ُٝ ملـا ٜٛادٗـٛ
 ٜعٝػٕٛ.
، بُٝٓا اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ نإ قد أْكـرْا َـٔ تًـو    دٜد٭ڂ١َٝ، عدْا إٍ ا٭١َٝ َٔ دفعادٚا إٍ ااؿه١ُ  فكدٚا
ٞ  ، ٫ تعًِٝ ، ٫ ثكاف١ ،٫ ْعسف غ٦ٝاڄ بدا٥ٌٝ اڄنٓا عسبا ملچ ا٭١َٝ ، ، ٚعـٞ ٜهـٕٛ َطـت٣ٛ قكـاٜا عاملٝـ١     ٫ ٚعـ
ٔ ٚدٛد ايكـسإٓ ايهـسِٜ فُٝـا    عدْا َٔ ددٜد إٍ ا٭١َٝ ع٢ً ايس ِ َ ، اٱْطإ ن ْطإ بؿٛز٠ عا١َ تِٗا قكاٜ

، َٚدازع َتعدد٠ ٚؾشف ٚف٬ت َٚهتنيات يف ايػـٛازع َٚهتنيـات عاَـ١      ِ َٔ أْٓا ْكسأ ْٚهت ، ع٢ً ايس ٝٓٓاب
َ   َٚسانص عًِ نجري٠ دداڄ يف اؾاَعات سانـص عًُٝـ١ َٚهتنيـات ُـٮ     ، َدازع أضاض١ٝ َـدازع ثاْٜٛـ١ ٚداَعـات ٚ

ٜٴمسز ايعسب َـٔ  ، ٚف٬ت نٌ ّٜٛ تؿدز أٚ نٌ أ، ٚنت  ع٢ً ا٭زؾف١ أٜكاڄ تٴنياعايػٛازع ضنيٛع، يهٔ ٫ ّهٔ إٔ 
 ، ز٩ٜتٗا سه١ُٝ.  ١ ثكافتٗا أع٢ً َٔ ثكاف١ اٯخسٜٔ، َٛاقفٗا سه١ُٝفتؿنيض أَ  ا٭١َٝ إ٫ ايكسإٓ ايهسِٜ
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ـ    ز٩ٜـ١ يف ايطـاس١  ، اٯٕ يـٝظ ٖٓـاى    دـداڄ  اڄ، َٚ٪ضفدداڄ اڄزٖٝني ٓا ٚقعاڄٚقع اٯٕ أؾنيض يف  اڄ، يـٝظ ٖٓـاى َٛقف
ٌ  ، ْٚس٣ َ  ا٭ٜاّ نٌ َس٠ ًٌُ اٯٕ، ٖاِٖ َطتططاس١ يًعسباي يف ضٝاضـتِٗ، نـٌ َـس٠     إلاش ٭َسٜهـا ٚإضـسا٥ٝ

ٙ     ، إٍ تكدِٜ اضتطـ٬ّ أنجـس  تٓاش٫ت إٍ، نٌ َس٠ ٜطٛقٕٛ ايعسب إلاش ، ٚبكٝـت ا٭َـ١ نًـٗا    ٚأغـٝا٤ َـٔ ٖـر
يـٛ   ؟!٢ ايعـسب َاذا دٖ ايسدٌ ايعادٟ َٔ ايٓاع ٜكٍٛ:بٌ  ،اڄسهُٝ اڄٛقف سهِٝ؟. يٝظ َٛقفَطتط١ًُ، ٌٖ ٖرا َ

ٌ  قسبإٔ ايعسب ادتُعٛا، يٛ إٔ ايصعُا٤ ادتُعٛا ٫ضتڀاعٛا  َٴشًـٌ عـادٟ َـٔ ايٓـاع ٜػـٗد بـإٔ       أٟ . إضـسا٥ٝ
 .يٝطت َٔ اؿه١ُ يف غ٤ٖٞرٙ نًٗا  ٚقع١ٝ ايعسب

ِ ؟ إٔ ْتعًِ ايك ٓا ٖٛ َاذاُه  إٔ ٜهٕٛ ْٖتعًِ  إذاڄ فٓشٔ عٓدَا ٕ  ، ثكافتٓـا  سإٓ ايهـسٜ  ، قسآْٝـ١  ثكافـ١  تهـٛ
ْٴعًچِ ٚمٔ عٓ ٚمٔ يف أٟ فاٍ َٔ فا٫ت ايجكاف١ إٔ ْدٚز سٍٛ ثكاف١ ايكـسإٓ   ْسغدٛإ سسنتٓا ٚمٔ ْتعًِ ٚ

 ايهسِٜ.
ٚعٓدَا ْكٍٛ مٔ ْسٜد هل٪٤٫ ايڀ٬ب إٔ ٜتعًُٛا ايكسإٓ ايهسِٜ زَا قد غٴٛٿٖت ؾٛز٠ ايكسإٓ فـٝفِٗ ايڀايـ    

ٜٴطٳُٿع٘ َٚعػس ثا)  ٘يٜهٕٛ إٔ  إٔ َعٓاٙ أٟ إٔ ٜكسأ ٜٚسد  َٔ ددٜد ( ْٞ ّٜٛ ٜطُع٘ ست٢ ٜهٌُ املؿشف َٳعٵػٳس 
،  ف عع١ُٝ، ايكسإٓ أٚض  َٔ اؿٝـا٠ ز، ايكسإٓ َعا ايكسإٓ عًّٛ ٚاضع١ عسٚف ضابكاڄ.بايػهٌ امل ثِ ٜعٝدٙ ايكسإٓ 

ِ ٚععٝ ،  دداڄـإٔ تطتٛعني٘ أْت ن ْطإ يف َدازنو، ايكسإٓ ٚاض، مما ّهٔ أٚض  مما ّهٔ إٔ ٜطتٛعني٘ ذٖٓو
ٜٴدزٳى قعسٙعس ))   نُا قاٍ اٱَاّ عًٞ (عس)ٛ ـدداڄ، ٖ  ٫)). 

ِ ٚ مٔ إذا َا اْڀًكٓا َٔ ا٭ضاع ،  ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٖـٛ ٖهـرا     ضـٓذد  عٓٛإ ثكافتٓا إٔ ْتجكف بايكسإٓ ايهـسٜ
ِ   ب٘  اهلل ٜصنٝٓا ٜطُٛ بٓا، ّٓشٓا ٘ ْٚتنيع٘ا ْتعًُعٓدَ يكـِٝ  ، نـٌ ا اؿه١ُ، ّٓشٓا ايك٠ٛ، ّٓشٓـا نـٌ ايكـٝ

ٌ   ، نُاييت ملا قاعت قاعت ا٭١َ بكٝاعٗاا ٚغـسف   عـسب بايـرات.  ، ٚيف ٚقـ  اي ٖٛ ساؾٌ اٯٕ يف ٚقـ  املطـًُ
ِ     َطت٣ْٛت٢ُٓ إٔ ْهٕٛ ٚ ،ععِٝ دداڄ يٓا ، ٚإٔ ْتجكـف بجكافـ١ ايكـسإٓ     إٔ ْجكـف اٯخـسٜٔ بـايكسإٓ ايهـسٜ

٘ٴايهسِٜ  ٔٵ ٜٳػٳا٤ٴ ٚٳايًډ ٘ٹ َٳ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٘ٹ  ٌٴ ايًډ ِڇ ذٳيٹوځ فځكٵ ٌڇ ايڃعٳعٹٝ ٜػا٤ ممٔ ٓشاٍٚ إٔ ْهٕٛ فًٜ٪تٝ٘ َٔ ٜػا٤  ذٴٚ ايڃفځكٵ
  ٖرا ايفكٌ ايععِٝ. ٜ٪تٛااهلل إٔ 

 تٛدـد يف ْفطـو دٗـ٬ڄ   ، زَا زؾات َٔ ايهتـ   ات َٔ ايهت ؾٓتٗٞ َٔ زْإط٬قاڄ إٔ ايعًِ ٖٛ يف إٔ  تتؿٛزٚا٫ 
ات َـٔ ايهتـ  يف   ؾٸـ د زؾـات َـٔ ايهتـ ، ز   لملدٕ يف ايػٛازع يف ااملهات  ٕ ٫ تٓف . اضتعسض اٯ إْٗا ،ٚق٫٬ڄ

اٱْطـإ ستـ٢   تٓطـف   نِ ػد أْٗا ،أخس٣ يهٔ نِ ػد داخًٗا َٔ ق٬ٍ اؿدٜح يف ايتفطري يف ايفك٘ يف فٕٓٛ
 ٫ ٜنيك٢ ع٢ً فڀست٘.أْ٘ 

ـ     ايطـابك١ ع٢ً فڀستِٗ   ، مل ٜعٛدٚاست٢ يف َٛاقفِٗ َٔ اٯخسٜٔ ايعسبمل ٜعد  عًـ٢   اڄنعـسب ٜـّٛ نـاْٛا عسب
ِ  ،اڄفڀستِٗ ناْٛا ّتًهٛا قُٝ ٜٴعًـ ٜٴكٳاّ، ٜأب٢ إٔ  بكـِٝ َُٗـ١: ايٓٸذـد٠، ايفسٚضـ١ٝ،      ، ٜتُتـ  ٜأب٢ ايعسبٞ إٔ 

ٔ  ملقنيـٌ اٱضـ٬ّ،    عؿـس ستـ٢ يف  ا ، ا٫ضتنيطاٍ. نـاْٛا َعـسٚفٌ بٗـر   ايػذاع١، ايهسّ أسـد ٜطـتڀٝ  إٔ    ٜهـ
يف  ٚإٕ نـإ ٖٓـاى بعـ  َٓـاطل َـج٬ڄ     ،  أسد ٜطتڀٝ  إٔ ٜطتعُسِٖ ٜهٔ مل، َععِ ايني٬د ايعسب١ٝ  ٜطتعُسِٖ
هٔ َج٬ڄ غـني٘ اؾصٜـس٠   ، ياطل يف ايعسام ٜطتعُسٖا ا٭ناضس٠، ٚبع  َٓتطتعُسٖا ايدٚي١ ايسَٚا١ْٝ تايػاّ ناْ
 . ٕٜأبٳٛ، ٚناْٛا ٕٛيف َععِ َساسًٗا ٫ ؽك  ي٬ضتعُاز، ٚناْٛا ٜكاَٚ تٚايُٝٔ ناْ

صلى اهلل )أثٓا٤ سؿاز زضٍٛ اهلل  -، نإ أٌٖ خٝرب اْٛا بأعداد ننيري٠ِٖٚ ن  ٌ ايعسبايٝٗٛد عاغٛا فرت٠ ط١ًٜٛ دداڄ ب
ٜٴك - ـٝرب (عليه وعلى آله وسلل   ٌ   ، ااٍ إٔ عددِٖ مٛ عػسٜٔ أيف َكاتٌنإ  ،  يٝٗٛد ناْٛا مٛ عػـسٜٔ أيـف َكاتـ

ٖٚـِ   ،ْفطـِٗ مل ٜطـتڀٝعٛا يف تًـو ايفـرت٠    ٖـ٪٤٫ أ   ، ٜٚٗٛد آخسٕٚ بف قسٜك١، بف قٝٓكاعْاعات  ٖٓاى
إٔ تازىِٗ نإ فٝـ٘ إَرباطٛزٜـات قاَـت     ٕ، ٜٚعسفٛايڀُٛ  إٍ إقا١َ دٚي١ ٕايٝٗٛد َٔ ّتًهٕٛ املهس ّٚتًهٛ

،  ايػ٤ٞ ايرٟ فات عِٓٗ، ٚيهٔ مل ٜطـتڀٝعٛا  إٍ تهسٜس ذيو ٕٛـٸٜٳشٓ َٕا ٜصايٛ ٚقاَت هلِ سكاز٠ فهاْٛا  هلِ
نإ ايٝٗٛد نٌ ايٝٗـٛد سـٍٛ املدٜٓـ١    ٚ، عسب١ٝ ٚق٣ٛٶب١ٝ إٍ إٔ ٜعٝػٛا يف ظٌ ٓا١ٜ شعاَات عس ٕٛوتاد ناْٛا 

 -ٚافك٬ڄ َٔ إٔ ٜطٝڀس -أٟ مل ٜطتڀ  ايٝٗٛد ٌ املد١ٜٓ َٚا داٚزٖا ،َععُِٗ ٜدخًٕٛ يف أس٬ف َ  شعُا٤ َٔ قنيا٥
 .اڄ، ٚإٔ وككٛا ٭ْفطِٗ أَْٓفطِٗمل ٜطتڀٝعٛا إٔ ٜطتكًٛا يف اؿفاظ ع٢ً أ

ـ ٢ً فڀست٘ ٜدزى أغـٝا٤ نـجري٠  اٱْطإ إذا َا تٴسى ع اْاڄ؟ أسَٝا ايرٟ أٚؾٌ ايعسب إٍ ٖرا أسٝاْـاڄ بعـ     ٘، يهٓ
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٘  ٜدٜٔ اڄعًِ دٜٓ، تكدّ ي٘ اـكٛع يًاڄ، تكدّ ي٘ اؾي دٜٓجكافات ُطم٘ عٔ اٱْطا١ْٝ ٚؼڀ٘اي ، نُـا  اهلل بـ
ٕٛ ٫ٚٓ ٜطت ٜٗتدٕٚ بٗدٜٞ بعدٟ أ١ُ٥ ٫ضٝهٕٛ )  أْ٘ قاٍ(صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )يف ا٭سادٜح عٔ زضٍٛ اهلل زٟٚ

، ٚإٕ قؿـِ ظٗـسى   ا٭َريامس  ٚأط   ) َاذا تأَسْا ٜا زضٍٛ اهلل؟. قاٍ قايٛا ]عٓد سدٕ ٜكفٛ ٫ ْٗا٥ٝاڄ[ (بطٓيت
 .(ٚأخر َايو

ـ  إ ّهٔ إط٬قاڄ إٔ ٜكنيٌ َجـٌ ٖـرا  ، ّٜٛ نإ ع٢ً فڀست٘ َا ن، ّٜٛ نإ داًٖٞ ايعسبٞ ّٜٛ نإ داًٖٞ ا ، يهـٔ مل
ٖـٛ   ،ايطـهٛت ٚاـكـٛع بأْـ٘ ٖـٛ اؿهُـ١      - يف ٖرا ايعسف .. اٯٕاٯٕ - ، ملا قڂدٿّ طأي١ باضِ دٜٔقڂدٿَت يـ٘ امل

،  ، َـٔ أدـٌ نـرا    اٯخسٜٔ عًٝٓا جريتَٔ أدٌ إٔ ٫  ايطهٛت ٚٳقڂدٿّٳ، ٕ أٚ ف٬ٕ، ٖٛ ايس١ٜ٩ اؿه١ُٝ يف٬ايطٝاض١
 كاق١ٝ.َٔ أدٌ نرا. عٓدَا ٜجكف اٱْطإ ثكاف١ َغًٛط١ ٖرٙ ٖٞ ايكسب١ اي

ات ايهجري٠ َٔ ايهت  ايهجري َـٔ ايكـ٬ٍ ايـرٟ ٫ ٜنيكٝـو ستـ٢ ٫ٚ إْطـإ عًـ٢ فڀستـو عًـ٢          ػد بٌ ايسؾٸ
َٴٓض  َٴٓشت بك١ٝ -طنيٝعتو. اٱْطإ بڀنيٝعت٘ ٖٛ  ،ي٘ َػاعسٙ ٚض١ًٝ يًدفاع عٔ ْفط٘ -نٌ سٝٛإ  اؿٝٛاْات  نُا 

ـ    َج٬ڄ  -د ، أْت عٓدَا ػٜٓڀًل ٜداف  عٔ ْفط٘ يريٖ  خؿُ٘ اييت ػعً٘ ـ اي- نـجرياڄ  ٘ايػـ٤ٞ ايـرٟ ْعسف  لچكٹ
ـ  اڄأضٓاْ٘ ٜٚؿـدز ؾـٛت  ، واٍٚ إٔ ٜٓتفخ، ٜٚعسض كايني٘ ٚواٍٚ ٜسٖني٘ ،ايهً  نٝف ٜعٌُ ًٜك٢عٓدَا   اڄ َسعني
ْٴرتٳ. ٜنيعد عٓ٘ ٖٚٛ أنرب َٓ٘ ٚأقدز َٓ٘ ، ٜرتاد  ايهً  أسٝاْاڄ فٝرتى ٭ٕ قكـ١ٝ ايـدفاع    ، ى نأٟ سٝٛإ آخسمل 

، ايدفاع عـٔ ايجكافـ١ ايكا٥ُـ١ يـد٣ ايٓـاع ٖـٞ فڀـس٠ ٖـٞ          دفاع عٔ ايهسا١َ، ايدفاع عٔ اينيًداي ،عٔ ايٓفظ
َٵػٴـٛا ٚٳاؾٵـنيٹسٴٚا عٳًځـ٢     ٜغكنيٕٛ ٯهلتِٗ ٚ ٛادٗٛا اٱض٬ّيٝ  سٜص٠، أمل ٜٓڀًل ايعسب  ٕڇ ا ِٵ أځ ٗٴ ٓٵ ُٳًځأڂ َٹـ ْٵڀځًځلٳ ايڃ ٚٳا
ٜٴسٳادٴ ٞٵ٤ٷ  ٖٳرٳا يځػٳ ٕٻ  ِٵ إڇ قـسٜؼ ضـمسٚا ا٭َـٛاٍ     ،قشٛا َٔ أدًٗا ،، داٖدٚا َٔ أدًٗاا َٔ أدًٗاتًٛقا (6)فٸ: آيٹٗٳتٹهڂ

فهـاْٛا   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  ) ٌُٜٛ دٝؼ قد قُديف سٖٚا م، ضأٜاّ  ص٠ٚ بدزكاف١ً أَٛاٍ ائَ  اييت دا٤ت
٘   إْطاْاڄ ،اڄْاضأتًو ايفرت٠ ّٜٛ ناْٛا ٫ شايٛا  ٖهرا يف عًـ٢ َـٔ ٜعًُـ٘،     ، ٜغكـ  ٜغك  ٜجٛز يتكايٝـدٙ يجكافتـ

 . اـٓٛع ٚاؾُٛد  ٣ّٚ احملسف١، باؿه١ُ اييت تٴكځدٿ، بايفتابايجكاف١ املغًٛط١ أؾنيشٓا ٖهراٚ
إٔ ٜعًُٓـا ايهتـاب    (صللى اهلل عليله وعللى آلله وسلل      ) ٫سغ عٓدَا ٜكٍٛ اهلل ٖٓا يف ايكسإٓ ايهسِٜ إٔ َٔ َٗاّ زضٍٛ اهلل

ٜ  َا ٖٞ اؿهُـ١ اٯٕ يف  ،ٚاؿه١ُ ٌ  َٛادٗـ١ أَس ِ هـا ٚإضـسا٥ٝ ِ   ، َٚـ٪اَساتٗ ٚايـيت أؾـنيشت عًٓٝٸـ١      ٚخڀڀٗـ
ضمس١ٜ،  ،يصعُا٤ ٖرٙ ا٭١ََٚهػٛف١، ٚأؾنيشت أٜكاڄ ٖذ١ُ يٝظ َعٗا ٫ٚ أٟ ذز٠ َٔ اسرتاّ هلرٙ ا٭١َ ٫ٚ ست٢ 

؟ ػد أْٗـا اؿهُـ١ ايـيت    ا يف ايتازٜخ، َا ٖٞ اؿه١ُ اٯٕ، زَا مل وؿٌ َجٌ ٖراستكاز، اَتٗإ بػهٌ عذٝ 
، ٫ٚ أسـد  كـ  ٚؽ طـهت ت، ؟. ايطـهٛت ، َا ٖـٞ اؿهُـ١  بٗا اييت ٜٗدد ايكسإٓ ع٢ً َٔ ُطو  ٗا ايكسإٜٓسفك

 . ٫ٚ تتهًِ يف أَسٜها ،٫ غعاز ٜسٳدد ، ه١ًُب ٜتشدخ
ايـرٟ ٜكـُٔ يًنيًـد     ٚأيرٟ ٜكُٔ يًٓاع ض١َ٬ َا ِٖ عًٝ٘، ايعذٝ  إٔ ٖرٙ اؿه١ُ قد تٴعترب أْٗا ٖٞ ايػ٤ٞ ا

َٔ خ٬ٍ ٖـرٙ ايطٝاضـ١    ٘إٔ ايصعِٝ ايف٬ْٞ ّهٓ ،ٚإٔ ٖرا َٛقف سهِٝ  ، ا٤ اهللٝ٘ أعدض٬َت٘ ف٬ ُٜٗٝٔ عً
ِ  ، ٜٚكٛيٕٛإٔ ٜٛفس يًني٬د َنيايغ ننيري٠ َٔ ايد٫ٚزات اضـتڀاع إٔ ىـدع ا٭َـسٜهٌٝ     أْـ٘ زدـٌ سهـِٝ،    : زأٜـت

ْفطـٗا ايـيت ٚعـد     ٭َٛاٍا أَٛا٫ڄ .بكدز َا ٜأخر َِٓٗ فكل ،  ىسدِٗإٔ  باضتڀاعت٘ ذيو ٚبعدب٬دْا  ٕٝدخًٛف
را ايتربٜس ـٖ ٜٓڀًل . ٚعٛد ناذب١ إْٗا ، فغاْطتإ ٚمل ٜعڀٛا ٭سدأ، مل ٜعڀٛا ست٢ مل ٜطًُٖٛا ٗا ا٭َسٜهٕٝٛب

 ِ ًٓٛا ايكسإٓ.ـ  أغماف ٖـست٢ َٔ بع
، ف  ًلسٖرا تؿ .٫ٜٴكاٍ يو :  -ايرٟ ٖٛ سهِٝ نُا قاٍ اهلل فٝ٘ -ل َٓڀل ايكسإٓ ـٛ ٚفـٖ تٓڀًل فٝ٘ عٌُأٟ ٚ 
اْڀًكـت اؿهُـ١   ، ٫ٚ َٛقـف.  ٘ضـهت ٚإٍ نرا ،  ا، ٜٚ٪دٟٜ٪دٟ إٍ نر، ٚايككا٤ ع٢ً ايصٜد١ٜ إٍٖرا ٜ٪دٟ ٚ

ف ايڀنيٝعـٞ َـٔ   املٛقيف  ، مل ٜنيل يٲْطإ إٔ ٜٓڀًلٕ ست٢ تكدٜسات٘ ايڀنيٝع١ٝ يٮغٝا٤، مل ٜنيل يٲْطاَغًٛط١
 .باضِ سه١ُ ٕ ايٓاع، ىريٛايٓاع ٕٜٴذٳُٿدٚبٌ ، ايككاٜا اييت أَاَ٘

١ ناْت ا٭١َٝ ا٭ٍٚ أفكـٌ  ، ٚضٓعٛد إٍ أڂَِٜٝ فطٓفكد نٌ غ٤ٞجكف بجكاف١ ايكسإٓ ايهسـمٔ إذا مل ْتٖٚهرا 
ٌڈ ا٭١َٝ اييت قاٍ اهلل عٓٗا بأْٗا،  َٓٗا َٴنيٹ ٍڈ  ٌٴ يځفٹٞ قٳ٬ ٔٵ قځنيٵ ْٴٛا َٹ ٕٵ نځا َسسًـ١  ضـٓعٛد إٍ   (164)آٍ عُسإ: َٔ اٯ١ٜ ٚٳإڇ

ٌڈ ٛأ أضٛأ بهجري مما نإ أٚي٦و ايرٜٔ قاٍ ع٬ٍِٗٓ أضــَٔ ايك َٴنيٹ ٍڈ  ٌٴ يځفٹٞ قٳ٬ ٔٵ قځنيٵ ْٴٛا َٹ ٕٵ نځا ٭ْٓا فكدْا  ;ٚٳإڇ
اييت ٖٞ يٲْطـإ نـأٟ سٝـٛإ    ٚأٜكاڄ قُٝٓا اٱْطا١ْٝ ايڀنيٝع١ٝ ، ٚفكدْا  ، إٔ ْتُطو بكُٝ٘ صّ بدٜٓٓاـتـإٔ ًْ
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ـ ٝغك  فأيٝظ اٱْطإ ٜتُت  َػاعس ايغك   آخس. ٟ    اڄ أسٝاْ ّ   ،؟ ٖـرا غـ٤ٞ فڀـسٟ ٚ سٜـص ، سـ   سـ  ا٫ْتكـا
٢ يـدٜٓا  ٫ ٜنيك سٝٓٗا ،ضٓؿنيض أڂٌَٝ أضٛأ َٔ ا٭١َٝ اييت نإ عًٝٗا ايعسب .أدٌ غ٤ٞ عصٜص عًٝ٘؟ايتكش١ٝ َٔ 

 ، ٫ٚ أٟ غ٤ٞ آخس. ٫ٚ غذاع١، ٫ٚ إبا٤، ٫ٚ فسٚض١ٝ ،٫ٚ نسا١َ ،٫ٚ ٜنيك٢ يدٜٓا لد٠ ،دٜٔ
سـد َـا   دَا ْأتٞ إٍ املدزض١ ْٚتعًِ فكد تطُ  أْت نًُات َٔ ٖٓا ٖٚٓاى: )ٜـتعًِ ٚا إذاڄ فًٝفِٗ نٌ طاي  أْ٘ عٓ

إٔ  يـو َٚـا عًٝـو(    يـ٘ َٚا عًٝ٘(. َٚڀنيٛع يف ذٖٓو ٚذٖٔ َٔ ودثو )َا ٜعًِ َا ،ي٘ َٚا عًٝ٘ أٚد  اهلل، َٚا
ٕ   ًٝٓايٓا َٚا ع َا ..٫ا٭َس تعسف نٝف تتٛقأ ٚنٝف تؿًٞ ٚنٝف تؿّٛ ٚنٝف تصنٞ ٚؼر ٚاْت٢ٗ   ،ٖـٛ ايكـسآ

ٖـٞ غـ٤ٞ شٜـاد٠ عًـ٢     تؿٛز بإٔ ثكاف١ ايكسإٓ ايهـسِٜ  ْفعٓدَا   ، ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ أيف٘ إٍ ٜا٥٘باختؿاز ٖٛ 
ٚس٦ٓٝـرٺ  ايڀٗاز٠ إٍ ْٗاٜـ١ أبـٛاب ايفكـ٘،    ٭عسف َٔ باب  اڄأْا أزٜد إٔ أقسأ نتاباڄ فكٗٝ فتكٍٛ : َايو َٚا عًٝو

ٞٸ. ٘   ٘تعسف، ٖرا دص٤ ؾشٝض ٖرا  ري أقٍٛ: قد عسفت َايٞ َٚا عً  ، تعـسف نٝـف تتٛقـأ   مما ٜٓنيغـٞ إٔ تعسفـ
يـدٜو،  ، نٝف تتعاٌَ َ  أفساد أضستو َـ  ٚا  ، نٝف ؼر ، نٝف تصنٞ نٝف تؿّٛ ، نٝف تؿ٢ً نٝف تتڀٗس

، يف دـداڄ  اڄنٝف تتعاٌَ َ  اجملتُ  َٔ سٛيو. ٚيهـٔ ٜنيكـ٢ اجملـاٍ ٚاضـع    ، َ  إخٛاْو، نٝف تتعاٌَ َ  درياْو
دداڄ ٖٞ أنجس ايٛادنيات ٖٚٞ ايٛادنيات امل١ُٗ اييت إذا مل ًْشعٗا ْٚتجكف ست٢ ْعسف نٝف ّهـٔ  فا٫ت نجري٠ 

تؿًٞ تؿـنيض ايؿـ٠٬ ٫    فعٓدَا ،نيادات اييت ْكٍٛ ْسٜد إٔ ْتعًُٗاإٔ ْؿٌ إٍ أدا٥ٗا ضٓفكد أٜكاڄ ق١ُٝ ٖرٙ ايع
تعُـٌ أعُـا٫ڄ َـٔ ٖـرٙ     ،  ؼر ٞ، تصناڄ٫ تفِٗ َٓٗا غ٦ٝ، ٫ ق١ُٝ هلا فُٝا بٝٓو ٚبٌ اهللق١ُٝ هلا يف سٝاتو، 

فاقد٠ ملا ّهٔ إٔ تؿٓع٘ يف ْفطو َٔ أثـس ٜػـدى إٍ اهلل ضـنيشاْ٘     ، ايٛاق  فاقد٠ ٭ثسٖا يف اؿٝا٠تعترب يف
 ٚتعاٍ.

ٍ  تجكف بجكاف١ ايكسإْٓ فٓشٔ عٓدَا ْكٍٛ ـ   ، ٚعٓدَا ْأتٞ ْٚكـٛ تعًِ َـا أٚدـ  اهلل عًٝٓـا، ٜٚـدزٟ     ْسٜـد إٔ ْ
، ، فٝـ٘ َـا ّٓشٓـا اؿهُـ١    ا ٜصنٝٓا، فٝ٘ َيٓا ٖٚٛ َا عًٝٓاعًٝ٘ ْتذ٘ إٍ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ َااٱْطإ َاي٘ َٚا 

ا هعًٓا ِٛت ضعدا٤ ْٚنيعح ضعدا٤، ْٚدخٌ اؾ١ٓ، ْٚطًِ َـٔ عـراب   ، فٝ٘ َفٝ٘ َا ٜٗدٜٓا يف نٌ غ٦ٕٛ اؿٝا٠
 ، فايكك١ٝ ٖرٙ ١َُٗ دداڄ.اهلل

، ٚأبسش عٓٛإ يف املسانص ٚيف سٝاتٓا ايجكافٝـ١ بؿـٛز٠ عاَـ١     سانصإٔ ٜهٕٛ أبسش عٌُ يٓا يف املٚأعتكد أْ٘ ه  
٘   ٕ ايهسِٜ، ٚإٔ ْدٚز سٍٛ ايكسآ٢ إٔ ْتجكف بجكاف١ ايكسإٓ ايهسِٜٖٞ إٔ مسف عً ، ، ْٚٗـتِ َعازفـ٘ ٚعًَٛـ

 ْٚٛطِّٔ أْفطٓا ع٢ً إٔ ْهٕٛ َٔ ايٓٛع١ٝ املُتاش٠ اييت أث٢ٓ عًٝٗا داخً٘ )امل٪ٌَٓ(.
دٖا ؾـفات  عٓدَا تعٛد إٍ اجملتُ  ػٚزاق١ٝ  اڄٕ ؾفات امل٪ٌَٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ هد ؾفاتعٓدَا ٜكسأ اٱْطا

  ..عٔ ْٛع١ٝ َٔ ايٓاع يٝطت َٛدٛد٠؟؟ ٚنإٔ ايكسإٓ ٜتشدخ َفكٛد٠، أيٝظ ٖرا ساؾٌ
ٞٸ يٞ َٚا عأْا أزٜد إٔ أعسف َا  - ، اٱْطإ قد ىدع ْفطٖ٘را َٔ اـداع يًٓفظٚ -تكٍٛ  أْت َاإذاڄ فعٓد ، ٫ٚ ًـ

ٞٸ ٖٛ إٔ أنٕٛ ممٔ ٜتُت  بتًو املٛاؾفات اييت ذنسٖا اهلل ٭ٚيٝا٥٘ ٚامل٪ٌَٓ َـٔ عنيـادٙ يف ايكـسإٓ     أز٣ إٔ مما عً
ايعـص٠  ٚ،  ، أعـدت ٭ٚيٝـا٤ اهلل   ٭ٕ اؾ١ٓ أعدت ملٔ؟ أعدت يًُ٪ٌَٓ، أعدت يًُتكٌ ِ فأْا أخدع ْفطٞ ;ايهسٜ

٘ٹ ايڃعٹيف ايدْٝا أعدت يًُ٪ٌَٓ  ٌٳٚٳيٹًډ ُٴ٪ٵَٹٓٹ ًڃ ٘ٹ ٚٳيٹ ايـتُهٌ   ، ايػسف، ايكـ٠ٛ  ،ايسفع١ (8)املٓافكٕٛ: َٔ اٯ١ٜصٻ٠ڂ ٚٳيٹسٳضٴٛيٹ
ٛٵفٷ    ، ا٭َـٔ ٭ٚيٝـا٤ اهلل    ؟ ٭ٚيٝـا٤ اهلل  ٖٛ يًُ٪ٌَٓ. ٚيف اٯخس٠ اؿطاب ايٝطري ملٔ ٘ٹ ٫ خٳـ ٚٵيٹٝٳـا٤ٳ ايًډـ ٕٻ أځ أځ٫ إڇ

ٕٳ ْٴٛ ِٵ ٜٳشٵصٳ ٖٴ ِٵ ٚٳ٫  ٗڇ ٝٵ ٕٳٖهرا؟  اهلل أمل ٜكٌ  (62ْٜٛظ:) عٳًځ ْٴٛا ٜٳتٻكڂٛ ٓٴٛا ٚٳنځا ٔٳ آَٳ  . (62ْٜٛظ:)ايډرٹٜ

، ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ عٓدَا ٜكسأ ايكسإٓ هد إٔ بٝٓ٘ ٚبـٌ تًـو    اڄفعٓدَا ٜعٔ اٱْطإ إٔ ب َهاْ٘ إٔ ٜكسأ نتاباڄ فكٗٝ
٘ ٝٓٗا َ، إٔ بٝٓ٘ ٚبأٚيٝا٥٘ عٔ امل٪ٌَٓ عٔ املتكٌ املٛاؾفات اييت عسقٗا اهلل عٔ  ،طافات، ٜٚس٣ ايٓاع َٔ سٛيـ

ٜس٣ ش٤٬َٙ، ٜس٣ أضست٘، ٜس٣ اجملتُ  نً٘ َٔ سٛي٘ بعٝد عٔ ٖرٙ فاعسف أْـو ُػـ٢ عًـ٢ طسٜـل ٖـٞ  ـري       
 ،ت يًُ٪ٌَٓ، ت٪دٟ بو إٍ  ا١ٜ ٖٞ  ري ايغا١ٜ اييت ت٪دٟ إيٝٗا ايطنيٌٝ اييت زٴمسمست يًُ٪ٌَٓايڀسٜل اييت زٴ

ٜٴنياڄٜهٕٛ سطابِٗ ٜطـري  ، اؾ١ٓأيٝطٛا ٜطريٕٚ إٍ .أٜٔ ٜطري امل٪َٕٓٛ؟  ،     ٌ  ٚ، عجـٕٛ فـسسٌ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ آَـٓ
، ٚأْت ٫ ؼـاٍٚ إٔ  يو َٚا عًٝوأْو تسٜد إٔ تعسف َا ، فٌٗ تٓتعس أْت ٚأْت تكٍَٛهسٌَ إٍ اؾ١ٓ ٕٜطاقٛ

ٓـ١  ٚإٔ تـدخٌ اؾ  ، ٪ٌَٓ؟ٌٖ تٓتعس إٔ ؼػـس نـامل   تتش٢ً بٗرٙ ايؿفات اييت ذنسٖا ايكسإٓ ايهسِٜ يًُ٪ٌَٓ
 نامل٪ٌَٓ؟. ٫.
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، ايـرٟ وُـٌ   ٜهٔ اٱْطإ ايرٟ ٜٓڀًل يًتعًِٝ َٔ داْ  آخس أضٛأ إذا مل ، ايكك١ٝ أٜكاڄ ٚايكك١ٝ أضٛأ َٔ ٖرٙ
ف ْ٘ ضٝهٕٛ َـٔ ىـدّ يف   ،  ييت أزادٖا اهلل يٲْطإ املطًًُِٛاؾفات ايكسآ١ْٝ اي اڄاضِ )َطًِ( إذا مل ٜٓڀًل ٚفك

 ٚزا٤ٙ ٜٗٛد. إٕ ٌٓ عًُاڄ، خاؾ١ إذا نإ باطٌ، ىدّ اينياطٌ ست٢ ٚ سٝات٘ اينياطٌ أنجس مما ىدّ اؿل
ِ   ٕ، ْكٍٛ أنجس َٔ َس٠ ايٝٗٛد ٜطتڀٝعْٛكٍٛ أنجس َٔ َس٠مٔ  ٜٴطٳٝٿسٚا عًُـا٤ ــدَتٗ ـ ، إٔ ٜطـريٚا ع  إٔ   اڄادني

ٚا إْطاْاڄ ريطٜإٔ  ٕٜطتڀٝعٛ ف ِْٗ ، إذا مل ْعد إٍ ايكسإٓ ْٚتجكف بجكافت٘ َع٢ٓ ؾشٝض ٚبػهٌ داد ـدَتِٗ
 ىدَِٗ.قد  ملِٗ، عاتدَْٚٗازٙ ـٜتعنيد يًٝ٘ 
، يـٝظ  ُتـ  عهُـ١  ٭ْو س٦ٓٝـرٺ ٫ تت  ، َٔ سٝح ٫ تػعس ،ٔ سٝح ٫ تػعسمسز ٚؽدّ ايٝٗٛد َتقد تتعًِ ٚت

٘    يدٜو ز١ٜ٩ سه١ُٝ ِ  يف اي ، ٫ تتُت  باملٛاؾفات اٱّا١ْٝ املٛاؾفات ايـيت ذنسٖـا اهلل ٭ٚيٝا٥ـ ،  كـسإٓ ايهـسٜ
، ٌُ ايكسإٓ ٖٚرا َٔ أضٛأ ا٭غـٝا٤ ٚأْت ؼ كٌ، ُٚٓشِٗ شنا٤ ايٓفظ فت، ُٚٓشِٗ اؿه١ُٓشِٗ ايك٠ٛاييت ُ
ِ تٴعً ٚأتعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ـ، إٔ ت  سٌُِٜ ايكسإٓ ايهـسإٓ ٚإٍ اهلل إٔ ؼـا٠٤ إٍ ايكـا٤ إضـٝـِ ا٭غـَٚٔ أعع

  َٛاقفو َٔ أعدا٤ اهلل. يف اڄقعٝف ٖص٬ٜڄ اڄٚيف ْفظ ايٛقت تنيدٚ إْطاْ ايكسإٓ ايهسِٜ
نً٘ ز٣٩ ؾشٝش١ ٚسًٍٛ ؾشٝش١ تعڀٞ نٌ َٔ ٜطريٕٚ ع٢ً ْٗذـ٘   ،نً٘ غسف ،ايكسإٓ ايهسِٜ نً٘ ق٠ٛ، نً٘ عص٠

ِ فُا ناْٛا ٚإٔ ٜهْٛٛا َطت٣ٛ إٔ ٜكسبٛا أعدا٤ اهلل نٝ ـ  ف،  نٝفُا ناْت قـٛتٗ ٌ ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٫ٚ   ايـرٟ هٗ
ِ    ٖٛ َٔ ضـٝهٕٛ يف ايٛاقـ     -ازٙ ٚإٕ نإ ٜتًٛٙ يًٝ٘ ْٚٗ -ٜتجكف بجكافت٘  ،  ممـٔ ْنيـرٚا نتـاب اهلل ٚزا٤ ظٗـٛزٖ

، قـعٝفاڄ يف ز٩ٜتـ٘ يًشـٌ ايـرٟ      اهلل ٚضرت٣ إٔ ايػمـ ايرٟ وٌُ ايكسإٓ ٚتساٙ قعٝفاڄ يف َٛاقف٘ َٔ أعـدا٤ 
ٕ    ٜٗدٟ إيٝ٘ ايكسإٓ فاعسف أْ٘ َعصٍ عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚبعٝد عٔ ايكسآ ، ٕ ايهـسِٜ، ٚأْـ٘ ٜطـ٤ٞ إٍ ايكـسآ

فٝؿنيض قـد٠ٚ يٰخـسٜٔ يف قـعف٘      ، ٖرٙ املرتد١ٜ ٚقعف٘ ع٢ً اٯخسٜٔ أْ٘ يف ْفظ ايٛقت ضٝعهظ ٚقعٝت٘ٚ
ِ   ، يف قٛت٘ -ٖٚٛ وٌُ ايكسإٓ ايهسِٜ  -بد٫ڄ َٔ إٔ ٜهٕٛ قد٠ٚ يٰخسٜٔ  ، فٓشٔ ه  إٔ ْـتعًِ ايكـسإٓ ايهـسٜ

 ٚإٔ ْتجكف بجكافت٘.
ٕ   عسف إٔ ٖرا فأ، ٓعسف نٝف ْكٝٸِ اٯخسٜٔض أْٓا ٚمما ٜعڀٝٓا ايكسإٓ ، إٔ َٛاقف٘ قسآ١ْٝ َٚٓطـذ١ُ َـ  ايكـسآ

ٝت٘  ـري َٓطـذ١ُ َـ  ايكـسإٓ     نيـدٚ ٚقـع  ت -، َُٗا نإ ّتًو َٔ نتـ   َُٗا نإ غهً٘، َُٗا ناْت عنيادت٘ -ٖرا 
وـجِٗ   ،ع٢ً اؾٗـاد  ايٓاعايكسإٓ ايهسِٜ  وح، يف ايٛقت ايرٟ ٩اٙ  ري َٓطذ١ُ َ  ايكسإٓ ايهسِٜ، زايهسِٜ

ـ     ا٭خ٠ٛ ع٢ً اٱْفام يف ضنيٌٝ اهللع٢ً ع٢ً ايٛسد٠  أَسٚا بـاملعسٚف  ، ع٢ً إٔ ٜنيٝعـٛا أْفطـِٗ َـٔ اهلل عًـ٢ إٔ ٜ
ٔ َايٓا ساد١  ” -ٚاملطنيش١ يف ٜدٙ  -، ػد ن٬َ٘ ٜأَسِٖ بإٔ ٜكاتًٛا أعدا٤ اهلل، ٜٚٚٓٗٛا عٔ املٓهس ع يًٓـا  ٚأسطـ

ٔڇ، ٚقد ٜطهتٛا   ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓطذُاڄ َ  ايكسإٓ ايهسِٜ.ن٬ّ َٔ ٖرا ايٓٛع، ٖرا ٫ٚ ”أْفطِٗايٓاع ع٢ً  ٜٳذٵ
ْٴُٓض  عًِ ٕضٓؿنيض قشاٜا يهجري ممٔ وًُٛ ْٴُـٓض َكـاٜٝظ قسآْٝـ١     -مٔ نڀ٬ب عًِ نٓـاع َطـًٌُ    -إذا مل 

ـ ٚسسنت٘ قسآ١ْٝ  ، َٚٔ ايرٟ تعترب َٛاقف٘ ؾشٝش١ا إٔ ْعسف َا ٖٞ املٛاقف ايؿشٝش١ْطتڀٝ  َٔ خ٬هل َٚ ، ٔ
ٕ   زداٍٜا  ” ، قد تطُ  َج٬ڄايهسِٜ، ضٝؿنيض اٱْطإ قش١ٝايرٟ ٖٛ بعٝد عٔ ايكسإٓ   ضٝدٟ ف٬ٕ أٚ ضـٝدْا فـ٬

ِ اٯخسٜٔ ع٢ً   ضٝجريٕٚ  فكل يًٓاع ٖٛ ٜكٍٛ  ،نراٜكٍٛ ٫ٚ  ،ا٭غٝا٤ ٫ٚ ٜٗتِ بٗرٙ عامل ننيري ذاى   ، ْفٛضـٗ
٘  يطٓا  ..٫ٚ  ه١ًُ ٫ٚ..ب ٜتفٖٛٛاطهتٛا ٫ٚ أسطٔ يًٓاع ٜ ٌ ،  أسطٔ َٓـ ٔ   ٖـ ٘  فـ٬ٕ أسطـ أيـٝظ ٖهـرا    . ”َٓـ

ٝد َٓـ٘ نٝـف ْهـٕٛ سهُـا٤ يف     ايٓاع ع٢ً ٖرا ايٓشٛ؟. ٫. ه  إٔ ْسد  إٍ ايكسإٓ ايهـسِٜ فٓطـتف  ٜتؿسف 
، ٚيف َعسفتٓـا   أعدا٩ْا ٜرنسٙ، ٚيف َعسفتٓا ملا  ، يف تكُٝٝٓا يٰخسٜٔ َٔ سٛيٓا ا ٭ْفطٓا أ٫ٚڄٓز٩ٜتٓا، يف تكُٝٝ

 ملا ٖٛ اؿٌ يف َٛاد١ٗ أعدا٥ٓا. 
ٜٴٛدٸـ٘    ؟ نُٛقف سهِٝ يف َٛادٗـ١ أعـدا٤ اهلل  دّ ايكسإٓ ايهسِٜ ايطهٛت املڀًل َت٢ ق  َسسًـ١ َعٝٓـ١  يف قـد 
ٔ ، ظ ايٛقت، تعُـٌ ٫ تتٛقـف إط٬قـاڄ   يف ْف تعٌُ، ٚأْت  فرت٠ َع١ٓٝيف  ،ؾفضأعف ٚأ: فٝكٍٛ  أدٿًڃٗـِ يف   يهـ

، أْت تٗٝـ٧،  فظ ايٛقت أْت تعٌُٚيف ْ، غٌ بِٗ تػ٬ تف، ِٖ ٫ ٜػهًٕٛ خڀٛز٠ بايغ١ ،افاملٛقف ٖرا ِٖٚ قع
 ا ٚعًٓاڄ َٛاقف ٚاقش١. ضسٽ، أْت ػٗص 

٘ٳ عٳًځ٢ ٜٳسڇد يف ايكسإٓ ايهسِٜ أسٝاْاڄ عنيازات َٔ ٖرٙ  قد  .. ْعِ  ٕٻ ايًډ َٵسڇٙٹ إڇ ٘ٴ بٹأځ ٞٳ ايًډ فځاعٵفڂٛا ٚٳاؾٵفځشٴٛا سٳتٻ٢ ٜٳأڃتٹ
ٞٵ٤ٺ قځدٹٜسٷ ٌٿ غٳ ّ أْـ٘  ، أنـٌ غـ٤ٞ  ضٝعفٛ ٜٚؿفض ٜٚٛقف  ايسضٍٛاهلل بأَسٙ؟. ٌٖٚ َاذا ٜعف  (109)اينيكس٠: َٔ اٯ١ٜ نڂ



 الثقافة القرآنية 

٫شايٛا ٜٗٛد َعٌٝٓ  أدٌَٔ ٖرا املٓڀًل  إِا زَا  ، ٜٓڀًل ٜٚتشسى باضتُساز ؟ ٓڀًل ٜٚتشسى باضتُسازـإ ٜـن
ٔ َٛقفِٗ قد ٜهٕٛ  ،َطتكعفٌ ِ  قنيًٝـ١ َعٝٓـ١   أٚ ، ري خڀري يف ذيو ايـصَ ِ  َـٓٗ ِ   فـأتسنٗ ، ٫ ٫ تٓػـغٌ بٗـ

 .َفسدِٖ غاٍ بٗ٪٤٫ تاخرِٖ ع٢ً ٖرا فتغسم أْت يف ا٫غت٪
، ٖٓاى أځَسٴ اهلل يف ا٭خـري ٜطـتڀٝ    ٚيف بٓا٤ أ١َ ،ٚيف بٓا٤ دٚي١ ،ٚيف بٓا٤ فتُ  قٟٛ ، ٜٓڀًل يف ايعٌُ ايعاّ

ٛ  ٚا، إذا مل ٜٗدٳإذا مل ٜكفٛا عٓد سدٚدِٖ ، ب ٖ٪٤٫إٔ ٜكس املـ٪اَسات قـد ايـٓيب ٚقـد      ٕ، إذا َا ظًـٛا وٝهـ
 ايكسإٓ تٛدٝٗات بايطهٛت املڀًل. مل ٜأت يفاٱض٬ّ. 

 َٚٔ ٜتني٢ٓ ثكاف١  ري ثكاف١ ايكسإٓ ٖٛ ْفط٘ َٔ هٌٗ اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ.
َٔ أِٖ املٛاقٝ  يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ تسنٝصٙ ايهنيري فُٝا ٜتعًل َعسف١ اهلل ضـنيشاْ٘ ٚتعـاٍ،    ،َٔ أِٖ املٛازد

ٚتدٚز َعازفـ٘ فُٝـا     ، ايكسإٓ ايهسِٜ ّٓشو ثك١ باهللٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜدز ملعسف١ اهلل أفكٌ ٚأِٖ ٚأععِ َؿ
ضـنيشاْ٘ ٚتعـاٍ   خ يد٣ اٱْطإ غـعٛزاڄ بععُـ١ اهلل   ٜكدَ٘ َٔ َعسف١ عٔ اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ بايػهٌ ايرٟ ٜسض

ٌ     ٚيف ْفظ ايٛقت ثك١ ق١ٜٛ باهلل، ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ هلل ٚسنياڄ   يـد٣  ، ٖرٙ ايجك١ يٝطـت نتًـو ايجكـ١ ايـيت ؼؿـ
 ، ٖٚـٛ ٫ ًّـو أَـٛا٫ڄ   سادـ١ َعٝٓـ١  فتكس إٍ اَسٜ  أٚ َع٘ َسٜ  أٚ  ،اٱْطإ إذا َا أؾنيض يف ساد١ إٍ غ٤ٞ

ٖـرٙ اؿايـ١ ناْـت ؼؿـٌ تكسٜنيـاڄ يًُػـسنٌ يف       ،  ٜدعٛ اهلل ب خ٬ف ،ٛع إٍ اهللفٝؿنيض يدٜ٘ ساي١ َٔ ايسد
ٌٳ اينيشس إذا َا خػٛا َٔ ايغسم  َٴمٵًٹؿٹ ٘ٳ  ٛٴا ايًډ ٔٳدٳعٳ ٔٳ ايػٻانٹسڇٜ ٔٻ َٹ ٖٳرٹٙٹ يځٓٳهڂْٛٳ ٔٵ  ٝٵتٳٓٳا َٹ ْٵذٳ ٔٵ أځ ٔٳ يځ٦ٹ ٘ٴ ايدٿٜ  )ْٜٛظ:   يځ

ٖٚـٛ   -٭ٕ اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعـاٍ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ     ،يٝطت ثك١ عُٝا٤ٚ، ايجك١ باهلل تٓڀًل ثك١ ٚاع١ٝ(22َٔ اٯٜـ١ 
٘   ذنس أِْٗ نٝف   -ٜتشدخ عٔ أٚيٝا٥٘  ، ٚذنـس يف ايكـسإٓ نٝـف أْـ٘ نـإ       ناْٛا ٜٓڀًكٕٛ ع٢ً أضـاع ايجكـ١ بـ

ٕٵ ٜٳنيٵطٴـڀڂٛا   ّٓشِٗ ايسعا١ٜ ٭ِْٗ ناْٛا ٜجكٕٛ ب٘  ّٷ أځ ٛٵ ِٻ قځـ ٖٳ ِٵ إڇذٵ  ٝٵهڂ ٘ٹ عٳًځ ٓٴٛا اذٵنڂسٴٚا ْٹعٵُٳتٳ ايًډ ٔٳ آَٳ ٜٳا أځٜټٗٳا ايډرٹٜ
ِٵ ٓٵهڂ ِٵ عٳ ٗٴ ٜٵدٹٜٳ ِٵ فځهځفٻ أځ ٗٴ ٜٵدٹٜٳ ِٵ أځ ٝٵهڂ  ِ عٓهِ.فهف أٜدٜٗ (11)املا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ إڇيځ

٘     اهلل َٔ أَج١ً نجري٠ دداڄ تٛقض يٲْطإ نٝف إٔ ٚنِ ذنس يف ايكسإٓ ايهسِٜ ، ٜسع٢ أٚيٝـا٤ٙ ايـرٜٔ ٜجكـٕٛ بـ
، أمل ٜكٌ عٔ تًـو اجملُٛعـ١ ايـيت خٳًڂؿـت َـٔ      ٜداف  عِٓٗ، نٝف أْ٘ ٜ٪ٜدِٖ، نٝف أْ٘ ٜٓؿسِٖ  ٘نٝف أْ

، قًًٝـ١ د إٔ غسب ايهجري َٔ ايٓٗس فنيكٞ فُٛع١ بع -يف قك١ٝ طايٛت ٚدايٛت  -اٯ٫ف امل٪يف١ َٔ بف إضسا٥ٌٝ 
ٔٵ فٹ٦ٳ١ٺ قځًٹٝقاٍ بعكِٗ  ِٵ َٹ ٘ٹ نځ َٴ٬قڂٛ ايًډ ِٵ  ٗٴ ٕٳ أځْٻ ٔٳ ٜٳعڂٓټٛ ٍٳ ايډرٹٜ ٓٴٛدٹٙٹ قځا ّٳ بٹذٳايڂٛتٳ ٚٳدٴ ٛٵ ًځ١ٺ  ځًځنيٳتٵ فٹ٦ٳ١ڄ ٫ طځاقځ١ځ يځٓٳا ايڃٝٳ

ٔٳ ٘ٴ َٳ ٳ ايؿٻابٹسڇٜ ٘ٹ ٚٳايًډ ٕڇ ايًډ ساي١ َٔ ضٝڀس٠ اهلل عًـ٢   ٜعٝػٕٛ ،َ٪َٕٓٛ ٚاثكٕٛ باهلل (249)اينيكس٠: َٔ اٯ١ٜ نځجٹريٳ٠ڄ بٹ ڇذٵ
٘ٴ َٳـ ٳ     قايٛا يف ْفٛضِٗ،  ، اهلل سٞ يف َػاعسَِٖػاعسِٖ ٘ٹ ٚٳايًډـ ٕڇ ايًډـ ًٝځ١ٺ  ځًځنيٳتٵ فٹ٦ٳ١ڄ نځجٹريٳ٠ڄ بٹـ ڇذٵ ٔٵ فٹ٦ٳ١ٺ قځًٹ ِٵ َٹ نځ
ٔٳ ِٵ ، َاذا سؿٌ بعد؟ قاٍ ايؿٻابٹسڇٜ ٖٴ َٴٛ ٘ٹفځٗٳصٳ ٕڇ ايًډ  .(251)اينيكس٠: َٔ اٯ١ٜ بٹ ڇذٵ

ٕ     َٛض٢ ايسدٌ ايفكري ايرٟ ٫ ّ ٜتشدخ عٔ قك١ٝ عؿ٢ َٛض٢ ، ٫ تًو ا٭ضـًش١ ايـيت ناْـت يـد٣ فسعـٛ
٘     ، ٖٚٛ َتذ٘ا، يف ٜدٙ عؿنإ يد٣ فسعٕٛ ّتًو اؾٝؼ ايرٟ  اهلل ، قـاٍ  إٍ َؿـس بصٚدتـ٘ ٚأ ٓاَـ٘ َٚٛاغـٝ

َٴ ُٹٝٓٹوځ ٜٳا  ٖٴؼټ بٹٗٳا عٳًځ٢  ځٓٳُٹٞ ،  ٛضٳ٢ٚٳَٳا تٹًڃوځ بٹٝٳ ٝٵٗٳا ٚٳأځ ٟٳ أځتٳٛٳنډأڂ عٳًځ ٞٳ عٳؿٳا ٖٹ ٍٳ  ٞٳ قځا  (18 -17)طـ٘:أڂخٵسٳ٣ َٳآزڇبٴ فٹٝٗٳا ٚٳيٹ
 تسع  فسعٕٛ ٚقَٛ٘. ق٠ٛ اايعؿإٔ هعٌ َٔ تًو  اهلل أزاد -فُٝا أز٣  -س َٔ ٖرا ـيٝظ هلا دٚز أنج

ايٓاع إٍ دزد١ ايٛثٛم ايكٟٛ باهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ ف ْـ٘ َـٔ ضـٝذعٌ    إذا َا بًغ  فُٔ ٜجل باهلل، َٔ ٜجكٕٛ باهلل،
ـ ، ناْت تتشٍٛ إٍ س  فسعَٕٖٛٛض٢ ناْت تس ا، ذاتٳ فاع١ًٝ ننيري٠، عؿفاع١ًٝ ا٭غٝا٤ اينيطٝڀ١ ذات ، ناْـت  ١ٝ

ٕٵ أځيڃـلڇ  ، أٚس٢ اهلل إيٝ٘ ، قكت ع٢ً نٌ ذيو اٱفو، ع٢ً نٌ َا عًُ٘ ايطشس٠آٍ فسعٕٛ ْٝعاڄ  ٖستٴ عٳؿٳـاىځ   أځ
ٕٳ ٞٳ تٳًڃكځفٴ َٳا ٜٳأڃفٹهڂٛ ٖٹ ٞٸ اييت نإ  تًتُٗ٘ ْٝعاڄ، (117)ا٭عساف: َٔ اٯ١ٜ فځ ڇذٳا  ىٌٝ ٚقكت ع٢ً نٌ تًو اؿنياٍ ٚايعٹؿٹ

، ٚعنيـاز٠ عـٔ آٜـ١    ،عنيـاز٠ عـٔ ضـ٬    ْٗـا  إ ،اڄ فعا٫ڄ ض٬س ػهٌتناْت  اٖرٙ ايعؿ،  سِٖ أْٗا تطع٢َٔ ضش ِإيٝٗ
، قـاعت نـٌ قـ٠ٛ فسعـٕٛ ٚدربٚتـ٘ ٚدٝٛغـ٘ ٚآيٝاتـ٘ ايعطـهس١ٜ         ا أدٚاز َتعدد٠ٚض١ًٝ يًفسز، هل ٚعنياز٠ عٔ

ٖٴؼټ بٹٗٳا عٳًځ٢  ځٓٳُٹٞاييت قاٍ عٓٗا َٛض٢:  اٚسؿْٛ٘ أَاَٗا، تًو ايعؿ ٗٳا ٚٳأځ ٝٵ  .(18)طـ٘: َٔ اٯ١ٜ .أځتٳٛٳنډأڂ عٳًځ
، فُتـ٢ َـا   إٔ تجل باهلل إٔ عًٝود٘ مٛ اٱْطإ يتماطني٘ بٖٚهرا ػد يف ايكسإٓ ايهسِٜ أغٝا٤ نجري٠ دداڄ تتٛ

ٛ ٖٛ إٔ تتأند بأْو تطري ع٢ً ٖدٜ٘ ٚثكت ثك١ ؾشٝش١، َٚٔ ايجك١ ب٘ ، قـد هتُـ  ؾـف َـٔ     ، ٚإ٫ فكد تـدع
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يٝطـت املطـأي١ عًـ٢     ،٢ً أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝ ٫ٚ وؿٌ غ٤ٞعضنيشاْ٘ ٚتعاٍ  يف َطذد ٜدعٕٛ اهللايعًُا٤ ايعنيٻاد 
 ٖرا ايٓشٛ.

ٖٛ إٔ  ٕ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ اٱْطإ ٜعٝؼ ساي١ ايجك١ باهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ إٔ ٜٓڀًل،ؼسنٛا َٔ َٓڀًل ايجك١ ٭
، اڄٜس٣ ْفط٘ قعٝف،ٜس٣ نٌ َا سٛي٘ بعٝداڄ عٓ٘ ٜتشسى ست٢ يف ايعسف ايرٟ ٜس٣ نٌ َا سٛي٘ يٝظ يف اػاٖ٘،

، إذا َـا اْڀًكـت يف    تدٍ ع٢ً َد٣ ثكتـو بـاهلل   ، ٖرٙ ٖٞ ايًشع١ اييتاڄٜس٣ َٓڀك٘ ممكٛت ،اڄٜس٣ َٛقف٘  سٜني
 ، يف َسس١ً َع١ٓٝ.ظسٚف َجٌ ٖرٙ

ٜٚؿـنيشٕٛ  ،  ٝظ س٦ٓٝرٺ ضٝؿنيض ايٓاع أقٜٛا٤؟ٖرا نٌ َا يدٜٓا ؼت أٜدٜهِ، أي  ٫سعٛا، يٛ تأتٞ دٚي١ ٚتكٍٛ
ـ    َ؟ أاٯخسٜٔ؟. ملاذا ٕتٗددٕٚ ٜٚتٛعدٚفُٝا بعد ٜ إٍ  ٛاإٔ تؿـً  ِإٔ ب َهـاْه  ِا يف ظـسف نٗـرا ٚاهلل ٜكـٍٛ يه
ُتًـو ايدٚيـ١    أععـِ ممـا   ، ، فُت٢ َا نإ َعهِ فٗٛ َٔ يـ٘ دٓٛد ايطُاٚات ٚا٭زضَعهِ اهلل هَٕٛطت٣ٛ إٔ ٜ

عـٔ   اڄملاذا أزاى بعٝـد  ؟.ذي٬ٝڄ اڄملاذا أزاى ٖهرا َكٗٛز؟. اڄ؟. ملاذا أزاى َطتطًُاڄ، ملاذا أزاى قعٝفايف١ْٝ٬ َٔ أضًش١
ـ  .ايجك١ بـاهلل؟ عٝؼ ساي١ املعسف١ باهلل، ٫ٚ ت٭ْو ٫ تعٝؼ ساي١  .تفهري يف أٟ عٌُ قد أعدا٤ اهلل؟ أٟ و ديٜٚ

 ٕٓاع نًِٗ ضٝؿنيشٖٛرٙ فُٛع١ أضًش١ َٚعطهسات ؼت تؿسفهِ ضٓس٣ اي  ع٢ً ٖرا أْ٘ يٛ تأتٞ ايدٚي١ تكٍٛ
ٚف ابتعـاداڄ عُـا   ، ٚيف أغد ايعـس باهلل يف أؾع  ايعسٚف ٕاهلل ٜجكٛأٚيٝا٤  .؟ٛا ضٝؿنيشٕٛ أقٜٛا٤أيٝط أقٜٛا٤..
أٖـِ َـا زنـص عًٝـ٘      ايجك١ باهلل ٖٞ َٔ ٘ َٔ تؿٛز عًُٞ يف َٛاد١ٗ أعدا٤ اهلل.ْ، عُا ٜكدًٍَٛٛ٘ َٔ سْٜكدَٛ

 .ايكسإٓ ايهسِٜ
، نٝـف ؟. َـج٬ڄ ػـد    إٍ ساي١ َٔ ايهفس ٫ ٜػعسٕٚ بٗـا ٚػد أْ٘ إذا افتكد ايٓاع ايجك١ باهلل قد ٜؿٌ ايٓاع  

٘ٴ َٳآٜات ؾسو١ عٓدَا ٜكٍٛ اهلل:  ٕٻ ايًډ ٓٵؿٴسٳ ٟپ عٳصڇٜصٷٚٳيځٝٳ ٘ٳ يځكځٛڇ ٕٻ ايًډ ٙٴ إڇ ٓٵؿٴسٴ ٓٵؿٴـسٴٚا   (40)اؿر: َـٔ اٯٜـ١   ٔٵ ٜٳ ٕٵ تٳ إڇ
ٜٴجٳنيٿتٵ أځقڃدٳاَٳهڂِ ِٵ ٚٳ ٓٵؿٴسٵنڂ ٘ٳ ٜٳ ِٵ      ( 7)قُد: َٔ اٯ١ٜ ايًډ ٗڇ ٝٵ ِٵ عٳًځـ ٓٵؿٴـسٵنڂ ِٵ ٚٳٜٳ ٖٹ ٜٴمٵـصڇ ِٵ ٚٳ ٜٵـدٹٜهڂ ٘ٴ بٹأځ ِٴ ايًډ ٗٴ ٜٴعٳرٿبٵ ِٵ  ٖٴ قځاتٹًڂٛ

ٌٳٚٳٜٳػٵفٹ ؾٴدٴٚزٳ  َٴ٪ٵَٹٓٹ ّڈ  ٛٵ ٕٳ   (14)ايتٛبـ١:  قځ ٓٵؿٳـسٴٚ ٜٴ ِٻ ٫  ِٴ ايڃأځدٵبٳازٳ ثٴـ ٛٳيڊٛنڂ ٜٴ ِٵ  ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٕٵ  ِٵ إڇيډا أځذ٣ٶ ٚٳإڇ ٔٵ ٜٳكٴسټٚنڂ )آٍ  يځ

ٛ    إٍ ايٓـاع  إيٝٓـا ،  سدـ  ٚيهٔ عٓدَا ت .َٔ ْعا٥سٚنِ هلرٙ اٯٜات  (111عُسإ:  ، نـرا  ٕفتكـٍٛ: أعـدا٤ اهلل ٜعًُـ
َٚـاذا ْطـتڀٝ    ، ، َا بأٜدٜٓا غ٤َٕٞٛطتكعف مٔ ،ْطتڀٝ ٚاهلل َا  فٝكاٍ : ؟.ْفعٌ  ٫َا يٓا  نرا، يف ٕٜٛتشسن
 .؟إٔ ْعٌُ

أْ٘ يف ا٭خري أْـف أقـسأ تًـو اٯٜـات،      .؟ َاذا ٜعف ٖرا ؟.أٜٔ ْأتٞ بٗا  ٚتًو ايٛعٛد اييت يف داخٌ ايكسإٓ 
ٙٴ ٚأقسأ قٛي٘ تعاٍ ٓٵؿٴسٴ ٔٵ ٜٳ ٘ٴ َٳ ٕٻ ايًډ ٓٵؿٴسٳ ٟپ عٳصڇٜصٷ ٚٳيځٝٳ ٘ٳ يځكځٛڇ ٕٻ ايًډ ٞ  إڇ ٚمـٔ يف ٚاقعٓـا ْٝعـاڄ    ،  ٚأْا يف ٚاقعـ

يهٔ إذا نإ ٖٓاى أعدا٤ َجٌ قـسٜؼ،  ، ٚأْت قٟٛ ٚأْت عصٜص ،تڀٝ  إٔ تٓؿسفكل أْت تط مهِ ع٢ً اهلل بأْ٘
ايكـ٣ٛ ٚاهلل َـا   ُتًو َٔ أضـًش١ ٖـرٙ   َا  أَا،، أَا أَسٜها أَا إضسا٥ٌٝ ٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا يف َٛاد١ٗ قُدَجٌ أ

مٔ أَاّ أَسٜها ٫ ْطتڀٝ  إٔ ْعٌُ   َٔ ٜكٍٛ أٟ مٔ يف ْعستٓا إٍ اهلل ع٢ً ٖرا ايٓشٛ،ٖرا ٚاق   ،تطتڀٝ  
ٟپ عٳصڇٜصٷ:  غ٦ٝاڄ بعد إٔ قاٍ اهلل يـ٘ ٘ٳ يځكځٛڇ ٕٻ ايًډ ٙٴ إڇ ٓٵؿٴسٴ ٔٵ ٜٳ ٘ٴ َٳ ٕٻ ايًډ ٓٵؿٴسٳ ٟپ عٳصڇٜصٷبٗرٙ ايعنيازات  ٚٳيځٝٳ  .قځٛڇ

 ص ايٓؿس يٲض٬ّ / اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا  /  أنرباهلل ط
قـاٖس فـٛم      ،، أْت  اي  ع٢ً أَسىف٬ّ أَسٜها ، أْت عصٜص يهٔ أَاٚاهلل ؾض أْت قَٟٛع٢ٓ ٖرا يف ا٭خري أْ٘ 
؟ نفـس  ٝ كـ ايفَٔ ايهفـس  أيٝظ ٖرا ، اق ، ْعس٠ ايٓاع ٖٞ ٖهرا يف ايٛ، ٖهرا ايٛاق ف٬عنيادى يهٔ أَا ٖ٪٤٫ 

 ٝ  يف داخًٓا ٚمٔ ٫ ْػعس.فك
، قعف ايجك١ باهلل ػعًو تس٣ إٔ اهلل ٫ ٜطتڀٝ  إٔ ٜعُـٌ غـ٦ٝاڄ أَـاّ أٚي٦ـو     ؟ قعف ايجك١ باهللضنيني٘ َاذاإٕ 

ٝٵعٓ٘: اهلل  ِٖٚ َٔ ِٖ؟ ِٖ أٚيٝا٤ ايػٝڀإ ايرٟ قاٍ ٝٵدٳ ايػٻ ٕٻ نځ ٕڇ إڇ ٝٵڀځا ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ايػٻ ٕٳ قٳـعٹٝفاڄ  فځكځاتٹًڂٛا أځ ٕڇ نځـا  ڀځا
ِ ، أيـٝظ ٜعـف ذيـو أْٗـِ     ٚاشداد فطادِٖنًُا شاد خنيجِٗ ٚ( 76)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ ٕ  اشداد ٩٫ٖٚـ نًُـا اشداد  ٚ  يًػـٝڀا

،  ڀـٛا بكـعٝف َـرَّٛ َـدسٛز طـسدٙ اهلل     نًُا ععُت ٫ٜٚتِٗ يًػـٝڀإ نًُـا ازتني    ؟. قعفاڄ ٩٫ِٖٚ ي٘ اشدادٚا
ٕٳ قٳعٹٝفاڄ ذي٬ٝڄ اڄقعٝفًَعْٛاڄ  اڄَرََٛاڄ َدسٛز  ايڀاب ٚطنيع٘ بٗرا  ٕڇ نځا ٝٵڀځا ٝٵدٳ ايػٻ ٕٻ نځ ٕڇ إڇ ٝٵڀځا ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ايػٻ  . فځكځاتٹًڂٛا أځ
يٝا٤ ايػٝڀإ ْعس٠ ْساى تٓعس إٍ أٚ يهٔ ملاذا ، ، ٚمٔ َ٪َٕٓٛٝكٍٛ يو: مٔ َٔ أٚيٝا٤ اهللف أسداڄ قد تطأٍ 

٘  ٜساِٖ ننياز .املهرتخ َا ِٖ عًٝ٘؟ .املٓنيٗس بِٗ؟ أَـاّ اهلل،  بـٌ  ، اڄ، ٜساِٖ ضٳداڄ أَاّ اهلل، ٚيٝظ فكل أَـاّ ْفطـ
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 ٖٙـر .. ْـو.. ٚأْـو  ، ٚأْو َٔ أٚيٝـا٤ اهلل، ٚأ ، ٚأْو َٔ أبٓا٤ اٱض٬ّتطُٞ ْفطو بأْو َٔ أبٓا٤ ايكسإٓ ٚأْت
دزدـ١  تعسف ع٢ً اهلل َٔ خ٬ٍ ايكسإٓ ف ٕ أٟ ٚضا٥ٌ أخس٣ يًُعسف١ ٫ تؿٌ بٓا إٍ ٖـرٙ اي ـإذا مل ْ ساي١ خڀري٠

، ٚأْت تكٍٛ )اهلل أنـرب( ٚأْـت تـساٙ    ايٞ ّهٔ إٔ تطنيٿض ٚإٔ تؿًٞ هللاييت ضٝٛؾًٓا إيٝٗا ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚبايت
 ٜٓؿس َٔ ٜٓؿسٙ ٚإٕ قاٍ أْ٘ قٟٛ عصٜص ،إٔ ٖٛ ٫ ٜطتڀٝ  ، ٦ٝاڄ أَاّ أٚي٦ويف ٚاقعو أْ٘ أعذص عٔ إٔ ٜعٌُ غ

عسف اهلل َٔ خ٬ي٘ ملـا ٚدـدْا أٟ غـ٤ٞ أبـداڄ أَآَـا      ٜ يهسِٜنٌ َٔ وٌُ ايكسإٓ اٚ، يٛ نٓا ْفِٗ ايكسإٓ ايهسِٜ
، ٖٛ ايـرٟ  ٖٚٛ ًَو ايطُاٚات ٚا٭زض ،سإٓ ٜكٍٛ يٓا بأْ٘ ٖٛ ٜدبس ا٭َس٭ٕ اهلل يف ايك ; -َُٗا بدا ننيرياڄ  -ننيرياڄ 

عٌُ ا٭غٝا٤ ، ٖٛ ايرٟ ٜايفسف أٜٗٝٚ ٖٛ ايرٟ ٜفتض اجملا٫ت  أإٔ ٜٗٝ ٖٛ ايرٟ ٜطتڀٝ بأْ٘  تسد  إيٝ٘ ا٭َٛز،
، تـ٢ ٜطـتڀٝعٛا إٔ ٜؿـًٛا دزدـ١ َعٝٓـ١     ايدفاع عٔ أٚيٝا٥٘ سٖٛ ايرٟ ٜكّٛ ب ،إط٬قاڄ تتٗٝأايهجري٠ اييت قد ٫ 

 أغٝا٤ نجري٠ ٫ ْطتڀٝ  إٔ ْطتٛعنيٗا. أِٖ غ٤ٞ يف املٛقٛع ٖٛ إٔ تهٕٛ ثك١ ايٓاع باهلل ق١ٜٛ. 
ِ ايٓاع َا أٚد  اهلل عًـِٝٗ ستـ٢ ٜعـسف    عًأ إٔ أزٜد أْا َعًِٚأْا  أْڀًل ٚأ،  فعٓدَا تٓڀًل ٚأْت طاي  عًِ إذاڄ

، ٚئ ٜؿٌ إٍ َعسفـ١  ي٘ ٚنٌ َا عًٝ٘ ، ٚأْت ٫ تتعسض يٓكاط نٗرٙ فأْت ضتٓطف نٌ َاي٘ َٚا عًٝ٘نٌ ٚاسد َا
 تٓفع٘ يف اٯخس٠.ست٢  ، ٫ٚدص٥ٝات تؿنيض ٫ تٓفع٘ يف ايدْٝا ، إ٫ي٘ َٚا عًٝ٘ َا

، قك١ٝ أدب ناْٛا يف قك١ٝ ٚاسد٠ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ػٕٛ َ  زضٍٛ اهلل ٫سعٛا نٝف أٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا ٜعٝ
٘ٴ    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )َ  ايسضٍٛ  ٞٿ ٚٳ٫ تٳذٵٗٳـسٴٚا يځـ ٛٵتٹ ايٓٻنيٹ ٛٵمٳ ؾٳ ِٵ فځ ٛٳاتٳهڂ ٓٴٛا ٫ تٳسٵفځعٴٛا أځؾٵ ٔٳ آَٳ ٜٳا أځٜټٗٳا ايډرٹٜ

ِٵ يٹ ٗٵسڇ بٳعٵكٹهڂ ٍڇ نځذٳ ٛٵ ٕٳبٹايڃكځ ِٵ ٫ تٳػٵعٴسٴٚ ْٵتٴ ِٵ ٚٳأځ ُٳايڂهڂ ٕٵ تٳشٵنيٳلځ أځعٵ ؼـنيل أعُـايهِ، َـا ٖـٞ      (2)اؿذـسات: َـٔ اٯٜـ١   نيٳعٵ ڈ أځ
؟ ٚسكـٛز َـ    أفكٌ َٔ أٟ ؾ٠٬ بعد أٟ غمـ آخس ، أيٝطت ايؿ٠٬ بعد زضٍٛ اهلل؟ ؾ٠٬ بعد زضٍٛ اهللأعُاهلِ

ٌٳ أدب ٺ َ  ٚ عع١ُٝ قد ٜٓطفٗا َٛقنٌ ٖرٙ ا٭غٝا٤ اييت تنيد ضٍٛ اهلل ٚدٗاد َع٘ يف املٝادٜٔ،ز ف تنيدٚ َع٘ قًٝ
ٕٳ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )ايٓيب   ِٵ ٫ تٳػٵعٴسٴٚ ْٵتٴ ِٵ ٚٳأځ ُٳايڂهڂ ٕٵ تٳشٵنيٳلځ أځعٵ ـ    أځ  ت قًٝـٌ أدب َـ  اهلل  فهٝف إذا َـا نٓ

هلرا أؾنيشٓا يف ٚقـع١ٝ  ٚ ;  ، ٖٚرا َا مٔ عًٝ٘ اڄ عٔ إٔ وكل َا ٚعد ب٘ أٚيٝا٤ٙ، تكدَ٘ عادص ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ
ٛ   ، ٫ ٜطتڀٝ  اٱْطإ إٔ ٜتؿـٛزٖا ض١٦ٝ دداڄ دداڄ َـات ٚدٝـٛؽ ٚأفـساد نًـِٗ يف     ، نًٓـا عًُا٤ْـا ٚشعُا٤ْـا سه

 ، ؼت َٔ قسب اهلل عًِٝٗ ايري١ ٚاملطه١ٓ ٚبا٤ٚا بغك  َٔ اهلل. اؿكٝ ، يف أسل َطت٣ٛ
ٕ ٜعًكـٛا عًٝٗـا نُـا ٜعًـل عًٝٗـا ا٭ٚزبٝـٕٛ       ، ٫ ٜطتڀٝعٕٛ ست٢ أتسعنيِٗ ْٝعاڄز٥ٝظ أَسٜها  ن١ًُ َٔ )بٛؽ(

 ، بُٝٓا ٖٓـاى ات َٚنيازى ٚأغنياِٖٗعسف قاٍ نُاتاز إٍ غ٤ٞ َٔ اٱٜكا ( فٝكٛيٕٛ )ن١ًُ دٝد٠ َٚتٛاش١ْ إِا ؼ
ٖهرا أؾنيشٛا إٍ دزد١ ن١ًُ َٔ )بٛؽ( تٗصِٖ أنجس مما ٜٗـصِٖ   ،ٜٓكدٖا اٯخسٕٚايفسْطٕٝٛ ٓكدٖا ٜ يف أٚزٚبا

٘  ايكسإٓ، ٜنيشجٕٛ عٔ سٌ َٔ ٖٓاى ٫ٚ ًٜتفتٛا إٍ ِٜايهس ٚعٝد ايكسإٓ ّهـٔ إٔ ٜهـٕٛ يدٜـ٘     ، ٫ٚ ٜسٕٚ أْـ
 . أبداڄ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ س٬ڄ٫ ، س٬ڄ

عٓدَا تٗتص ثك١ اٱْطإ باهلل ْتٝذ١ ملعسفت٘ املغًٛط١ بـاهلل أٚ قـعف نـجري يف َعسفتـ٘ بـاهلل ضٝؿـٌ إٍ ٖـرٙ        
ٕ    ٜؿنيض يٝا٤ ايػٝڀإٕ ٜهٕٛ قٜٛاڄ ع٢ً أٚاؿاي١ بد٫ڄ َٔ أ َـٔ إٔ ٜتػـسف بـإٔ    ، بـد٫ڄ   عنيـداڄ ٭ٚيٝـا٤ ايػـٝڀا
ٝـا٤ ايػـٝڀإ،   ، ٚتهٕٛ قٛت٘ اَتداداڄ يك٠ٛ اهلل ٜؿنيض ٖٛ َٔ ٜنيشح عٔ اؿًـٍٛ َـٔ عٓـد أٚي    ٜٗتدٟ بٗدٟ اهلل
ٔ   ٌٖٚ ّهٔ يًػٝڀإ إٔ ٜكدّ س٬ڄ ،  يٝكدَٛا يـ٘ س٫ًٛڄ ـ  ، ؟ ٫ ّهـٔ أبـداڄ  يٲْطـإ املـ٪َ ُٳـا ٜٳ ٘ٴ  دٵعٴٛ إڇْٻ سٹصٵبٳـ

ٔٵ أځؾٵشٳابٹ ايطٻعٹريڇ ْٴٛا َٹ ، ٌٖ ٖٛ ٜسٜد إٔ هعًِٗ رٜٔ قد ٚايٛٙ ٚأطاعٛٙ ٚدخًٛا َع٘سصب٘ اي (6)فاطس: َٔ اٯ١ٜ يٹٝٳهڂٛ
ٔٵ أځؾٵشٳابٹ ايطٻعٹري؟ ٫. زق٢ َطت٣ٛ ٜٚطٛقِٗ إٍ أفكٌ  ا١ٜع٢ً أ ْٴٛا َٹ ٘ٴ يٹٝٳهڂٛ ُٳا ٜٳدٵعٴٛ سٹصٵبٳ نيض أٚي٦ـو  ؾاف إڇْٻ
 . زب ايعاملٌ ٫يتذا٤ إٍ اهلليًُطًٌُ بد٫ڄ َٔ ا ،ملًذأ يًٓاع، يًعسبِٖ ا

، ٚ ٜتطـابل ايصعُـا٤  أٚيٝـا٤ ايػـٝڀإ ،    ْنيشح عٔ نٝف ْتٍٛ ٓا، أقعٓا ٫ٜٚت٘ فأؾنيشعٓا زضٛي٘أق ،أقعٓا اهلل
ٛٴدٿ أَسٜهابا ٚأٔ ٖٛ ايرٟ وع٢ بؿداق١ أَسٜها ٜتطابل ا٭سصاب ع٢ً َ هرا ستـ٢ داخـٌ   ، ٖيكسب َٔ أَسٜها، ٚب

ٚ  ِبعكٗ -فُٝا ْكسأ  -ايُٝٔ  ايُٝٔ أؾنيشت ا٭سصاب يف يـ١ ٭ٕ ٜهـٕٛ أقـسب إٍ    ٜتِٗ بع  بإٔ َٛاقف٘ ٖـٞ قا
 ، ٖٚهرا.ػعً٘ ٖٛ َٔ ٜؿٌ إٍ ايطًڀ١ٚ أَسٜها ٭ْ٘ زَا تأتٞ أَسٜها ، ٜٚتٛدد إٍأَسٜها

ـ    ، أُٜٓـا عٓٛاْاڄ أَآَـا  يف أعُام ْفٛضٓا مٔ ه  إٔ ْفِٗ أْ٘ ه  إٔ ٜهٕٛ عٓٛاْاڄ داخ٬ڄ تجكف ـضـسْا ٖـٛ إٔ ْ
ضاضـ٘، ْتشـسى يف   ، ْٚتشـسى يف ايٓـاع عًـ٢ أ   ًِ ايكسإٓ، ْتدبسٙ، ْجل ب٘، ْتفِٗ آٜات٘، إٔ ْتعبجكاف١ ايكسإٓ
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٘   ، ْكٝٸ ، ْكٝٸِ اٯخسٜٔ نًِٗ َٔ خ٬ي٘ داخ نًٗا َٔ خ٬ي٘ـ، ْكٝٸِ ا٭س ٘ـايٓاع ع٢ً أضاض ،  ِ أْفطـٓا َـٔ خ٬يـ
أٚيٝـا٤  َٔ  اَاڄ ضتمسز يف ا٭خري أقعف بهجري، ٖٚهرا، َا مل فًٛ تعًُت ضتٌ ع٢ً أضاع َكاٜٝط٘ع أْفطٓاْكٝٸِ 

 ٖرا ساؾٌ؟. َا  ،مما ؽاف اهلل، تغايل اهلل تمافِٗ أنجسف، تس٣ أٚيٝا٤ ايػٝڀإ ايػٝڀإ 
ٜٴشٳـسٿؽ   ٜكٍٛ: زَا ٜجري ايدٚيـ١ قـدْا   ٫سعٛا نٝف ٚاقعٓا اٯٕ عٓدَا ْٓڀًل يف عٌُ َعٌ، َٔ ايٓاع ، زَـا 

ٜٴطذٔ غمـ ستُـا٫ت ايـيت   ٖـرٙ ا٫ستُـا٫ت لعًـٗا َـٔ ا٫      ، زَا وؿٌ نرا زَـا.. أَسٜها عًٝٓا. زَا قد 
يهـٔ استُـا٫ت أْـ٘ زَـا إذا     ، فٓطـهت ْٚكعـد.   ت ْتنيٓاٖا بػهٌ َٛاقف يف ا٭خري، استُا٫ْتعاٌَ َعٗا ظد١ٜ

ِ ظ٘ ٚعرابـ٘ ٚعكابـ٘   إٔ ْهـٕٛ َطـتشكٌ يطـمڀ   ، زَا ا إذا ضهتٓا إٔ ٜغك  اهلل عًٝٓا، زَقعدْا ، ٖـرٙ  ٗـٓ
 ا٫ستُا٫ت اييت ٖٞ إٍ اهلل ٫ ْٗتِ بٗا.

ٞٸ َـٔ داْـ  ٖـ٪٤٫ اينيػـس    ، أَاَٞ زَ يف ايٛاق  إذا ٚقف بٌ استُايٌ ًِـإ املطـٚاٱْط قـس قـد    ا وؿٌ عً
ٞٸ َٔ داْ  اهلل ضمڀ٘  ،ٚضهت ،، ٚزَا إذا ٚقفتٜٓتٗٞ بايكتٌ ٘ ٚٚؾربت وؿٌ عً ، فأُٜٗـا أخڀـس عًـ٢    عرابـ

تساعـٞ داْـ  اهلل   .  أٚ أزاعٞ داْ  اٯخسٜٔ؟؟ َٚٔ ا٭ٍٚ َٔ ا٫ستُا٫ت بإٔ أزاعٞ؟. أزاعٞ داْ  اهللاٱْطإ
٘ٹ، أْ٘ نُا قاٍ أْ٘ املٓعِ عًٝو، باعتنياز أْ٘ ٚيٝٸو بهٌ اعتنياز ٔٳ ايًډ ُٳ١ٺ فځُٹ ٔٵ ْٹعٵ ِٵ َٹ ، أْـ٘  (53)ايٓشٌ: َٔ اٯ١ٜ ٚٳَٳا بٹهڂ

فأقؿ٢ َا ٜؿٌ بـو إيٝـ٘   ، أَا اٱْطإ ٫ أسد ٜطتڀٝ  إٔ ٜٓكرى َٔ عراب٘، ايرٟ عراب٘ غدٜد و ، إْ٘ ٖٛإهل
اهلل هعًـو  . عٓـدَا تكتـٌ   ٫ ّتًـو غـ٤ٞ ٚزا٤ ذيـو     ؟ ٓدَا تكتٌ ٌٖ ّتًو غ٤ٞ ٚزا٤ ذيـو ، عٖٛ إٔ تكتٌ

، َـٔ ايطـعدا٤    خـس قنيٌ ايّٝٛ اٯ ٚتهٕٛ َٔ ايطعدا٤  ، ، تعٝؼ سٝاڄ تسشم تعٝؼ سٝاڄ َٔ ددٜد، ٚتعٝؼ غٗٝداڄ
ْ  ضتمطس فُٝا ٜتعًل ظاإذا مل  تساعڇ ا٫ستُا٫ت فُٝا ٜتعًل باهلل ، ف٬ ػعٌ هلا أ١ُٖٝ ، يهٔ قنيٌ دخٍٛ اؾ١ٓ

ڀٝ  إط٬قـاڄ  ؟. ٫ أسد ٜطت   يف ا٭خري إٔ ٜٓكرى َٔ ٜد اهللٌٖ أسد ٜطتڀٝ  ،، فتهٕٛ ممٔ ٜطتشل عراب٘ اهلل
 ، ضتُٛت ز ُاڄ عٓو.إٔ ٜٓكرى َٔ ٜد اهلل

ٜٴ ُسض ثِ عٓدَا  ٚعٌُٝ ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ ٭َسٜها ،ا تٳؿٹٌ َج٬ڄ إٍ عٌُٝ زقِ ٚاسدعٓدَ ّ يـو  كـدٸ فأقؿ٢ َا 
ٖٓاى يف ا٭خـري ضـتُٛت بـٌ      ، هتُ  سٛيو أزق٢ ا٭طنيا٤ ، َسٜهاطا٥س٠ خاؾ١ تٓكًو إٍ أزق٢ َطتػف٢ يف أ

ٖـٛ أٍٚ خڀـ٠ٛ    ٚ؟ إٔ ّٓعٛى َـٔ املـٛت    ٌٕٖ ٜطتڀٝعٛ ،أٜدِٜٗ ُٚٛت بٌ ،أٜدِٜٗ، ٜأخرى اهلل ز ُاڄ عِٓٗ
 .إٔ وٛيٛا بٝٓو ٚبٌ ض٤ٛ اؿطاب؟ ٌٕٖ ٜطتڀٝعٛ،ٕ إٔ وٛيٛا بٝٓو ٚبٌ إٔ تنيعح٫ ٜطتڀٝعٛ .يًّٝٛ اٯخس؟
ٔ نٌ غـ٤ٞ َـٔ داْـ  ايٓـاع َُٗـا      يه،  أبداڄ ٫ٕٛ ٜطتڀٝع .؟ إٔ وٛيٛا بٝٓو ٚبٌ دخٍٛ دِٗٓ اعٛـٌٖ ٜطتڀٝ

٘   ، قد تؿٌ إٍ ايتُجٌٝا٫ستُا٫ت قد تؿٌ إٍ ايكتٌ طاٍ، ضـٛا٤ إٔ ٫ تؿـٌ    ، فهً٘ بطسع١ ٜٓكـرى اهلل َٓـ
 .إٔ ٜكتًٛى ٚبطسع١ تتشٍٛ إٍ غٗٝد سٖٞٛ  ، فأقؿ٢ َا وؿٌأٚ إٔ تؿٌ إيٝٗا فع٬ڄ ، إيٝٗا
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 ٖرا َا ه  إٔ ْفُٗ٘ يف ٖرا املٛقٛع. 
س٠ ؾـشٝش١ يًكـسإٓ أْـ٘    ، بٓعتكدٜظ، بب د٬ٍ، باسرتاّ، بتععِٝ، ْتعاٌَ ِ عٓدَا ْتعاٌَ َ  ايكسإٓ ايهسِٜث

ٞٵ٤ٺ نتاب يًشٝا٠، ٌٿ غٳ ٓـدَا  ، ٚع(185)اينيكـس٠: َـٔ اٯٜـ١    ٖٴد٣ٶ يٹًٓٻـاعڇ نُا قاٍ اهلل عٓ٘ ( 89)ايٓشٌ: َٔ اٯٜـ١  تٹنيٵٝٳاْاڄ يٹهڂ
كـاٜا اينيطـٝڀ١ يف   فٌٗ َٔ املعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ فكل ٖد٣ يف ايك ٖٴد٣ٶ يٹًٓٻاع، عٓدَا ٜكٍٛ اهلل يٓا ٜكٍٛ اهلل يو

َٔ تًو ٚع٢ً دٜٓٓا ف ْـ٘   عًٝٓا ٚأضٛأ آثازاڄ  ،هنيري٠ اييت ٖٞ أخڀس عًٝٓا َٔ تًو، أَا املػانٌ اياملػانٌ ايؿغري٠
ٖـٛ ٖـد٣ يًٓـاع يف نـٌ ايككـاٜا أَـاّ نـٌ         ٖٴد٣ٶ يٹًٓٻاعڇٜكٍٛ  فعٓدَا، ٖرا  ري ؾشٝض. ٜٗدٟ إٍ سٌ هلا٫ 

ٓعس إيٝ٘ بأْ٘ ٖد٣ يًٓاع يف ايٛقـت ايـرٟ مـٔ أسـٛز َـا ْهـٕٛ إٍ َـٔ        ت ، ملاذا ٫يف نٌ املٝادٜٔ ا٫تا٫ستُ
 ٜٗدٜٓا يف َٛاد١ٗ أعدا٤ ّتًهٕٛ إَهاْٝات ٖا١ً٥. 

ٜٴ ٖٴد٣ٶ يٹًٓٻاعڇ ٙ   اڄ(ٝٿنيط)عًچِ اٱْطإ نٝف ٜهٕٛ َعٓاٙ   ،غـ٤ٞ  ٫ٚ ٜتـدخٌ يف  ، ٜؿـ٢ً ٜٚؿـّٛ   ٚأغٝا٤ َـٔ ٖـر
، ٫ٚ٠ ٜٗدٟ ٭ٟ ضنيٌٝ فُٝـا ٜتعًـل باملػـانٌ ايهـنيري     ، ، ٫ٚ ٜعڀٞ أٟ سٌّتًو أٟ ز١ٜ٩ فٓكدّ ايكسإٓ ٚنأْ٘ ٫

ٕ  ، يف نٌ فاٍ ٖٴد٣ٶ يٹًٓٻاعڇ، ٖٛ  فُٝا ٜتعًل باملماطس ايعع١ُٝ ـ     يف نٌ غـأ  سِٜ، فتهـٕٛ ْعستٓـا يًكـسإٓ ايه
 - ٭ْـ٘ أٚضـ  َـٔ اؿٝـا٠     - طـتڀٝ  فعـ٬ڄ  ٜبٌ ، نتاب ٜتشسى عسن١ اؿٝا٠ ، نتاب سٞ ٖرا ٖٛ  ،ْعس٠ ؾشٝش١

ٜٴكٝٸِ يو ا٭سداخ - ٚفل ْعس٠ ؾشٝش١، ، إذا َا نٓت تعٝؼ َع٘ڀٹٝت فُٗ٘إذا َا أڂعٵ - طتڀٝ ٜ فتهٕٛ أدم َـٔ   إٔ 
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  ريٖا يف تكدٜسى يٮسداخ. ٝاض١ أَسٜها ٚ، أدم َٔ أٟ َٗٓدع يطأٟ قًٌ ضٝاضٞ آخس، أدم َٔ أٟ ؾشفٞ آخس
، ز١ٜ٩ ُٓش٘ املنيـادز٠ يف املٛاقـف   ، ٜسبٝ٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ يدٜ٘ٚ٭ْ٘ ّٓض اٱْطإ ثٛابت، تعترب َكاٜٝظ ثابت١

، ٖٛ َـٔ ٜسبٝـو عًـ٢ إٔ تعـسف     ٌُ بو ايعدٚ يتفهس بعد َاذا تؿٓ ٖٛ ٫ هعًو بايػهٌ ايرٟ تٓتعس َاذا ضٝع
، عـدٚى نيدا١ٜ، ٖٚٛ َٔ قد قدّ يو َٔ اينيدا١ٜ ايػس  ايڀٌٜٛ ٚاٱهاش يتعسف نٝف َٔ ايٚعدٚ نٝف تكسب اي

ٕٳ آ١ٜنـ  ، ٘ٚنٝف ٚاقع ٓٵؿٳسٴٚ ٜٴ ِٻ ٫  ِٴ ايڃأځدٵبٳازٳ ثٴ ٛٳيڊٛنڂ ٜٴ ِٵ  ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٕٵ  ِٵ إڇيډا أځذ٣ٶ ٚٳإڇ ٔٵ ٜٳكٴسټٚنڂ  اڄأيٝظ ٖـرا تكسٜـس   يځ
تطـتڀٝ    ٫، تكسٜساڄ عٔ عدٚٙ بأْ٘ ضـٝهٕٛ ٖهـرا  ٕ إٔ ٜعڀٞ ٫ ٜطتڀٝ  أٟ غمـ َُٗا نا عٔ ا٭عدا٤؟. اڄإهلٝ

ًـٗا  ٜكـسٖا إ٫ أذ٣ ٚإٕ ٜكات  عٔ ايعسام اٯٕ بأْٗا إذا َا تٛدٗت يكسب ايعسام ف ْـ٘ ٫  اڄأَسٜها إٔ تعڀٞ تكسٜس
ٜٴٓؿس . ٫ تطـتڀٝ  إط٬قـاڄ   ،تطتڀٝ  أَسٜها َمابساتٗا بأقُازٖا بأدٗصتٗا ايدقٝكـ١  ٫. ضٝٛيٝٗا ا٭دباز ثِ ٫ 

 يهٔ اهلل ٭ْ٘ عامل ايغٝ  ٚايػٗاد٠ ٖٛ َٔ اضتڀاع إٔ ٜهػف ٭ٚيٝا٥٘ نٝف ضتهٕٛ ْفط١ٝ أعدا٥٘. 
ِٵ  َا ػ٢ً يف ا٭ٜاّ ٖرٙ عٓدَا قـاٍ اهلل عـٔ ايٝٗـٛد بـأِْٗ      ،َٚٔ ذيو بػهٌ عذٝ ذيو ٜتذ٢ً ٚ ٜٴكځـاتٹًڂْٛٳهڂ  ٫

ٔٵ ٚٳزٳا٤ٹ دٴدٴ ٚٵ َٹ َٴشٳؿٻٓٳ١ٺ أځ ِٵ غٳتٻ٢دٳُٹٝعاڄ إڇيډا فٹٞ قڂس٣ٶ  ٗٴ ِٵ دٳُٹٝعاڄ ٚٳقڂًڂٛبٴ ٗٴ ِٵ غٳدٹٜدٷ تٳشٵطٳنيٴ ٗٴ ٝٵٓٳ ِٵ بٳ ٗٴ  (14)اؿػس: َـٔ اٯٜـ١   زڈ بٳأڃضٴ
َا ُتًه٘ إضـسا٥ٌٝ، لـد    بكدز غ٦ٝاڄ، َكا١َٚ بطٝڀ١ ٫ ُتًو إضسا٥ٌٝ أَاّ َكا١َٚ ايفًطڀٌٝٓٝػًت ٖرٙ يف 

ـ    اٯ١ٜ ٖرٙ ٜعٗس َؿداقٗا ٚاقشاڄ فتنيف إضسا٥ٌٝ ا٭ضٛاز، ٚغاٖد ، ْٚفـظ   دٴزٚا أْـتِ يف ايتًفصٜـٕٛ ا٭ضـٛاز دٴ
فِٗ ٖهرا ع٢ً ايس ِ َٔ أْٗا دٚيـ١   ،  ت اييت تكاّ يًٝٗٛد ٖٞ قس٣ قؿ١ٓ، املطتٛطٓااملطتٛطٓات قس٣ قؿ١ٓ

ٔ ، إذا َا ناْت َٛاد١ٗ هلا دـرٚز ُتـد     بك١ٝ ايدٍٚ ا٭خس٣ يف املٓڀك١، يهٓٗا يف َٝدإ املٛاد١ٗق١ٜٛ تٴسعٹ  َـ
 )ٓاع ٖٞ تًُٝر٠ سصب اهلل(.  قايٛا ،سضٛي٘ ٚ٭ٌٖ بٝت٘، َجٌ َا قايٛا ِٖ عٔ ٓاعاي٤٫ٛ هلل ٚي
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ٟ ، أيـٝظ ٖـرا ايػـ٤ٞ ايـرٟ ٫ ّهـٔ ٭     ٚقس٣ قؿ١ٓ اڄ دٴدٴز ، ٚتساِٖ ٜنيٕٓٛقايٛا عٓٗا ٖٞ تًُٝر٠ سصب اهلل
ٛ   َُٗا بًغت قٛتآخس  ٫ ّهٔ ٭ٟ طسف .طسف آخس إٔ ٜعڀٝ٘ يًُطًٌُ؟ ، ٘ إٔ ٜهتػف أعدا٤ٙ عًـ٢ ٖـرا ايٓشـ

ٟپ عٳصڇٜـصٷ  ; ٚهلرا عٓدَا ٜكٍٛ يف ايكسإٓ ايهسِٜ بأْ٘ أبداڄ إ٫ اهلل ٫ ّهٔ ..فٝهػف ٚاقعِٗ ٖـٛ ٜكـٍٛ    قځـٛڇ
ٛ  اي  ع٢ً أَسٙ، ٖٚٛ قاٖس فـٛم عنيـادٙ، ٖٚـٛ    عصٜص، ٖٚفٗٛ قٟٛ  ،٘ باملطت٣ٛ ايرٟ ٜٓنيغٞ إٔ ٜتٛيٛٙيًٓاع بأْ

عـدٚى   قًـ ٳ ّٮ ، ٜطتڀٝ  إٔ ٜعًِ ايغٝ  ٚايػٗاد٠، ٜطتڀٝ  إٔ ٜهػف يو ٚاق  عدٚى، ٜعًِ ايطس ٚايٓذ٣ٛ
٫ وكـل يـ٘    َا يدٜ٘ َٔ قـ٣ٛٶ ٚ ٕ إَهاْٝاتو اينيطٝڀ١ ٖٞ َٔ تسعني٘، ٜٚس٣ إٔ َا يدٜ٘ َٔ إَهاْٝات، فتهٛزعنياڄ
بإٔ اؿسب مل ؼكـل هلـِ   يف ا٭خري ٜعرتفٕٛ ايكاد٠ ايعطهسٜٕٛ يف إضسا٥ٌٝ  ا٥ٌٝ أؾنيضنُا سؿٌ يف إضس، ا٭َٔ

ـ  ٚاْتكاّ يف اْتكاّ  ثِ، )نًُا اْتكُٓا سؿٌ زدٚد فعٌ أنجسا٭َٔ بٌ أؾنيشٛا ٜكٛيٕٛ بأْ٘  ا يف ا٭خري ئ وكـل يٓ
 كٍٛ اٱضسا٥ًٕٝٝٛ أْفطِٗ.ٚئ وكل يٓا إ٫ إْٗاناڄ ٫قتؿادْا(. ٖهرا ٜ ،اڄ، ٚئ وكل يٓا اضتكسازاڄأَٓ

تعًُـ٘ ٚأْـت تٳعٴـد    ت، عٓـدَا تـتعًِ ايكـسإٓ     يًكسإٓ ٓعست، عٓدَا  ًكسإٓ ؾشٝش١يه  إٔ تهٕٛ ْعستٓا مٔ 
٘ٹ٢ اٯٜات ـتكافص عً، ٚإ٫ فطتهٕٛ َٔ تًو ايٓٛع١ٝ اييت تْفطو ٚاسداڄ َٔ دٓٛد اهلل ْٵؿٳازٳ ايًډ ْٴٛا أځ )ايؿـف:  نڂٛ

ِٵ أڂَٻ١څ، أْا َايٞ دخٌ() فٝكٍٛ:. نْٛٛا أْتِ  (14َٔ اٯ١ٜ ٓٵهڂ ٔٵ َٹ ٖٚهـرا   أْـا َـايٞ دخـٌ(   ) (104)آٍ عُسإ: َٔ اٯٜـ١  ٚٳيڃتٳهڂ
ِ   اڄسذني تتكافص ع٢ً اٯٜات فتهٕٛ أْت َٔ تك  أَاَو ، ٚبايتـايٞ ضـتهٕٛ أْـت َـٔ     عٔ ا٫ٖتدا٤ بـايكسإٓ ايهـسٜ
 تكدّ ايكسإٓ ايهسِٜ يٰخسٜٔ قعٝفاڄ ٖص٬ٜڄ.

ٜٴعًچِ ايكسإٓ إٔ ٜعًِ ايكسإٓ نُا يٛ نـإ يف َٛادٗـ١ َـ  ايعـدٚ ٚيف    مٔ قًٓا: ه  ع٢ً ا  اؾنيٗـ١  ٱْطإ ايرٟ 
، عٓـدَا ٜتشـدخ عـٔ ٚعـٛدٙ يًُـ٪ٌَٓ،       عٓدَا ٜتشدخ عٔ اؾٗـاد ،  ، تعڀٝ٘ س١ٜٛٝ ا٭ٍٚ يف َٛاد١ٗ ايعدٚ

ٖٝـٌ ْفطـٗا يتؿـٌ    ، عٓدَا ٜتشدخ عٔ ا٭غٝا٤ اييت ه  إٔ تهٕٛ ا٭١َ عًٝٗا يف تأعٓدَا ٜتشدخ عٔ أعدا٥٘
ٕ  إٍ َطت٣ٛ إٔ تهٕٛ َٔ أْؿاز اهلل، َٚٔ أْؿاز دٜٓ٘  ايٛقـ   ، ه  إٔ تتشدخ ٚإٕ نٓت أْت يف ٚاقعو تس٣ بـأ

٫ تعهـظ  ٜؿض َٓ٘ غ٤ٞ ، ٚايٓاع ئ ٜٓفعٛا بػ٤ٞ، ٚايدْٝا نًٗا قد اْتٗت، ٫ٚ ٜٛدد بأٜدٟ ايٓـاع غـ٤ٞ،    ٫
أٚ ْـسدٙ ٖـٛ    ،أْفطـٓا  ٘ عًـ٢ هٕٛ أزق٢ َٔ إٔ ْعڀفـ ه  إٔ ٜ ٫ هٛش; ٭ٕ ايكسإٓ ايكسإٓ أبداڄ،آٜات  ٖرٙ ع٢ً

 ٘ ٔ   فٓذعٌ َا يدٜٓا َٔ َػاعس َٔ قعف ٖٛ املكٝاع ايرٟ ع٢ً أضاضـ ، ٖـٛ ايػـ٤ٞ ايـرٟ ْؿـنيغ     ْكدَـ٘ يٰخـسٜ
 ، ٖرا ضُٝٝت ايكسإٓ.كدَ٘ يٰخسٜٔ، ٖرا ضٝكتٌ ايكسإٓايكسإٓ ب٘ عٓدَا ْ
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، عًـ٢  يتكدٜسات ايكعف اييت تطـٝڀس عًٝٓـا   ، كٹ  ملػاعسْا; ٭ٕ ايكسإٓ يٛ أڂخ قدَ٘ ع٢ً أؾً٘ .؟ نٝف تعٌُ
ُٴعًچِٖرا ٚع٢ً ذاى ِ ، ، فنيايتايٞ ضٝكدّ ايكسإٓ َٝتاڄ د٬ٝڄ بعد دٌٝ، ٖرا بايٓطني١ يً نـريو   بايٓطني١ يڀاي  ايعًـ

 تدبس آٜات ايكسإٓ، عٓدَا تٴرٸنس بآٜات ايكسإٓ ه  إٔ تتعاٌَ َـ  ايكـسإٓ ظدٜـ١،   ْكسأ ايكسإٓ، عٓدَا ْعٓدَا 
أْو تسٜد إٔ تهٕٛ فع٬ڄ نُا ذنس اهلل عٔ أٚيٝا٥٘ يف ايكسإٓ، ٚإٔ تهٕٛ ممٔ ٜؿٌ ع٢ً أضـاع تعـسف َايـو َٚـا     

٘ٹ عًٝو، إٔ تؿٌ إٍ َٔ قاٍ عِٓٗ ْٵؿٳازٳ ايًډ ْٴٛا أځ ِ    ، إٔ تهٕٛ َٔ قـُٔ ٖـ٪٤٫  نڂٛ  ، إٔ تهـٕٛ ممـٔ قـاٍ عـٓٗ
ٝٵسڇ ٚٳ ٕٳ إڇيځ٢ ايڃمٳ ِٵ أڂَٻ١څ ٜٳدٵعٴٛ ٓٵهڂ ٔٵ َٹ ٓٵهځسڇٚٳيڃتٳهڂ ُٴ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ُٳعٵسٴٚفٹ ٚٳٜٳ ٕٳ بٹايڃ َٴسٴٚ ٖٚهرا يف بك١ٝ  (104)آٍ عُسإ: َٔ اٯ١ٜٜٳأڃ

ٚسـد٠ سكٝكٝـ١ عٓـدَا تطـُ  اهلل ٜكـٍٛ عـٔ        ،ٛايِٝٗ ؾفاڄ ٚاسـداڄ ، إٔ تهٕٛ َ  اٯخسٜٔ َٔ امل٪ٌَٓ تا٭غٝا٤
ٚٵيٹٝٳ  ٌٓامل٪َ ِٵ أځ ٗٴ ُٴ٪ٵَٹٓٳاتٴ بٳعٵكٴ ٕٳ ٚٳايڃ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ ٓٵهځسڇٚٳايڃ ُٴ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ُٳعٵسٴٚفٹ ٚٳٜٳ ٕٳ بٹايڃ َٴسٴٚ .إذا (71)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ ا٤ٴ بٳعٵ ڈ ٜٳأڃ

طـتٗتدٟ بـايكسإٓ   ف، أْ٘ نـ٬ّ اهلل   َٔ اهللٓعس إيٝ٘ نهتاب تتعاًَت َ  ايكسإٓ ٚأْت طاي  عًِ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ 
 ٚضتؿٌ إٍ فِٗ نجري َٔ آٜات٘. ،صنٞ ْفطوٝضٚ

ٙ  عس )  نُا قاٍ اٱَاّ عًٞ ع٢ً ايس ِ َٔ أْ٘  دداڄ عڀٞ أغٝا٤ نجري٠ٚايكسإٓ يف ظاٖسٙ ٜ ٜٴـدزى قعـس  ٫) ،
ٝات ايكسإٓ اييت أَتاش بٗا عٔ أٟ ن٬ّ آخس أْـ٘ ٜعڀـٞ ايٓـاع ايهـجري ايهـجري َـٔ املعـازف        ـٖرٙ َٔ خؿٛؾ يهٔ

ٜٴدزى قعسٙ بعاٖسٙ ٚإٕ ـځٛاف ٜعسفٕٛنإ ٫ شاٍ عساڄ ٫  رٟ ٫ تطـتڀٝ  أعُـازِٖ إٔ   يَٓ٘ ايهجري ايهجري ا ، فا
 .(عس ٫ ٜدزى قعسٙ) ،تطتٛعني٘

ٚنإٔ نٌ غمـ ٜطتڀٝ  إٔ ٜفطسٙ ٖٛ َفسدٙ ، بٌ ٜهـٕٛ ُٖـو    فعٓدَا ْتعاٌَ َ  ايكسإٓ ٫ ْتعاٌَ َع٘ بابتراٍ
ٕٳنُا قاٍ اهلل عٔ زضٛي٘ تكسأ ايكسإٓ يًٓاعٖٛ إٔ تتدبس أْت ٚتترنس أْت ،  ٛٳ ايڃكڂسٵآ ٕٵ أځتٵًڂ ( 92َـٔ اٯٜـ١   )ايُٓـٌ:  ٚٳأځ

ٕ يْعـستِٗ   ٚ٭ٕ ايٓاع قد تـأثست  ، ايكسإٓ بعاٖسٙ ٜعڀٞ ايهجري يًٓاع دَات نُكـ ٝكـات  تعً أعـل  ضـًنياڄ  ًكـسآ
ٔ   ثِبطٝڀ١ سٍٛ املٛقٛع  ٔٵ اْڀًكـٛا نُفطـسٜ مل ٜكـدَٛا ايكـسإٓ    تأتٞ باٯٜات ايكسآ١ْٝ. ٫ تٓڀًل نُفطس. َٳ

تـساِٖ   تكسأ تفاضـري أخـس٣  أٚ  ،أ )تفطري ايڀربٟ(تكسأٚ  ،كسأ )ايهػاف( يًصكػسٟعٓدَا ت، بايػهٌ ايؿشٝض
َستنيڀـ١   ،َستنيڀ١ بٛاق  ايٓـاع فٗٞ  سٛز َا ْهٕٛ إٍ فُٗٗا ايّٝٛ،، مٔ أغفًٕٛ اؿدٜح عٔ آٜات ١َُٗ دداڄٜٴ
ٕ  إذاٚ ، س َفسدات٘فطٝ، ٜٓڀًل ي ص عًٝٗا ٚاْت٢ٗ املٛقٛعـ، ٜكف ، ١َُٗ دداڄ ٝا٠ ايٓاعـع سهـِ َعـٌ    ٖٓـاى  نـا

 ؿ١ َع١ٓٝ ٜتشدخ سٛهلا باختؿاز ٚاْت٢ٗ املٛقٛع.ٜطتٓنيڀ٘ أٚ ق
ٍٳ اهلل ايٓاع إيٝ٘ ست٢ ايهافسٜٔ ٢يهٔ ايتدبس يًكسإٓ ايرٟ دع ٛٵ ِٵ ٜٳدٻبٻسٴٚا ايڃكځـ نٹتٳـابٷ   (68)امل٪َٓـٕٛ: َـٔ اٯٜـ١    أځفځًځ

٘ٹ ٚٳيٹٝٳتٳرٳنډسٳ أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃنيٳا َٴنيٳازٳىڅ يٹٝٳدٻبٻسٴٚا آٜٳاتٹ ٝٵوځ  ٙٴ إڇيځ ْٵصٳيڃٓٳا ٌٵ َٹٔ َټـدٻنٹسڈ  (29)فٸ:بٹأځ ٕٳ يٹًرٿنڃسڇ فځٗٳ  ٚٳيځكځدٵ ٜٳطٻسٵْٳا ايڃكڂسٵآ
، عٓدَا ُس بآٜات ايٛعد ٚايٛعٝد تطُ  اؿـدٜح عـٔ دٗـِٓ أٚ    ٖرا ايٓشٛ تكسأ اٯٜات ايكسآ١ْٝ ع٢ً  (17)ايكُس:

ست٢ اؿاي١ ايٓفطـ١ٝ  ايكسإٓ ٜعسض يف ٖرا املٛقٛع ف، خ عٔ دِٗٓ، عٔ اؿطاب ايعطريتكسأ اٯٜات اييت تتشد
ِ ٚ،  اهلل يف ضـاس١ ايكٝاَـ١  اـٛف ٚايسع  ٚايفصع ٚايٝـأع ايـرٟ ٜطـٝڀس عًـ٢ أعـدا٤       ، ساي١ايط١٦ٝ  يف دٗـٓ

ٔ   بْفظ ايػ٤ٞ ٜعسض ايعراب ايػـدٜد   ٜعسقٗا ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚقـٛد   ، غـد٠ ايعـراب   تفاؾـًٝ٘، ٜتشـدخ عـ
ٖٳا ايٓٻاعٴ ٚٳايڃشٹذٳازٳ٠ڂايعراب نُا قاٍ نريو ٜتشدخ عُا ٜكٛي٘ أٌٖ ايٓاز يف ايٓاز عٓـدَا  ٚ (٠24: َٔ اٯٜـ١ )اينيكسٚٳقڂٛدٴ

٘ٴٜڀًنيٛا  ِٴ ايًډ ٚٵ َٹُٻا زٳشٳقځهڂ ُٳا٤ٹ أځ ٔٳ ايڃ ٝٵٓٳا َٹ ،  غـسب١ َـا٤ يٝطـت بـازد٠     ٕٖهرا ٜسٜدٚ  (50َٔ اٯ١ٜ  )ا٭عساف:أځفٹٝكٴٛا عٳًځ
 تٌُ إٔ تهٕٛ أْت ٚاسد َٔ أٚي٦ؤَ احمل أْت عٓدَا تكسأٙ ػد أْ٘ .ٝٗاعً ٕوؿًٛ ف٬ غسب١ َا٤ طنيٝع١ٝ عاد١ٜ

ٔ   ْ٘٭ آٜات ايٛعٝد ٚنأْ٘ ٜكؿد أْاضاڄ آخسٜٔ ٫ تعسفِٗ ; ، ٫ تكسأ ايـرٜٔ قـاٍ    َٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٚاسـداڄ َـ
ٕٳ فٹٝٗٳاعِٓٗ ِٵ ٜٳؿٵڀځسڇخٴٛ ٖٴ س٦ٓٝرٺ ه  إٔ تًشغ أْ٘ نٝف أعٌُ ست٢ أقٞ ْفطـٞ َـٔ عـراب    ( 37)فاطس: َٔ اٯٜـ١  ٚٳ
 اهلل.
ِٵ       ٜٳـا ٜات يف ايٛعد ٚايٛعٝد آٜات ايٛعٝد ؾسو١، تفهس ٖٓا عٓدَا ٜكٍٛفاٯ ْٵفڂطٳـهڂ ٓٴـٛا قڂـٛا أځ ٔٳ آَٳ أځٜټٗٳـا ايډـرٹٜ

ٖٴ ٘ٳ َٳا أځَٳسٳ ٕٳ ايًډ ٗٳا َٳ٥٬ٹهځ١څ  ٹ٬ظڅ غٹدٳادٷ ٫ ٜٳعٵؿٴٛ ٝٵ ٖٳا ايٓٻاعٴ ٚٳايڃشٹذٳازٳ٠ڂ عٳًځ ِٵ ْٳازاڄ ٚٳقڂٛدٴ ٖٵًٹٝهڂ ـ  ٚٳأځ ٜٴ ٕٳ َٳـا  ٕٳِٵ ٚٳٜٳفڃعٳًڂٛ  ٪ٵَٳسٴٚ
ٖٳٛهلا٩عٓدَا تكس (6)ايتشسِٜ: اهلل ٜدعْٛا ٖٓا عٓـدَا ٜكـٍٛ يٓـا ٚمـٔ ٖٓـا      ، َؿري ض٧ٝ ترنس ٖٓا أْ٘ ، ٖا ترنس 

ايعُس يف ٖرٙ ايدْٝا ٖٛ ايفسؾ١ ايٛسٝد٠ يٲْطإ إٔ ٜنيشح عُا ٜكٞ ْفط٘  ٜعف إٔ ٖرٙ ٖٞ ايفسؾ١ ايٛسٝد٠،
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عراب اّ سٍٛ َا ٜكٞ ْفطو َٔ إٔ تٓڀًل ظد١ٜ ٚتفهري ٚاٖتُ.؟اَعٓاَٖا ٖٛ  إٔ تتفهس يف ٖرٙ اٯ١ٜ ،َِٗٓٔ د
عٓدَا ػد أٜكاڄ اؿـدٜح  ، ، أيٝظ ٖرا ممهٔ إٔ ٜترنس اٱْطإ َجٌ ٖرٙ اٯ١ٜ؟. نريو آٜات أخس٣ نجري٠ اهلل

َ     اقسأَا ٚعد اهلل ب٘ امل٪ٌَٓ يف اؾ١ٓ ثِ  اقسأيف اؾ١ٓ نريو عُا ٚعد اهلل ب٘ امل٪ٌَٓ  ٌٓ َـا قايـ٘ عـٔ املـ٪
ا قاي٘ عٔ أٚيٝا٥ـ٘ س٦ٓٝـرٺ تـرنس.    عُ ،أؾشاب اؾ١ٓ ايرٜٔ ٚعدٚا باؾ١ٓ عُا قاي٘ عٔ املتكٌ ،أؾشاب اؾ١ٓ

فٝٗـا َـا ٖـٛ فـٛم اٱدزاى ،      ، ٖرٙ اؾ١ٓنٕٛ ممٔ وع٢ بريو ايٓعِٝ ايععِٝإذا نٓتٴ أزٜد إٔ أ إٔ أتٳٓٳنيٻ٘ ه 
 عطٌ َؿف٢.أْٗاز َٔ بٌ أْٗاز ،  قازٚز٠ يف )نځٛٸ٠( أٚ كنيأ َعو يفاملػسٚبات اؾٝد٠ فٝٗا يٝطت فكل َعًني١ أٚ 

، أَا  دٝد٠ ١ساي يف ْ٘أٜٚعترب ْفط٘ ،ؾنياساڄ  َٓٗا ق٬ًٝڄي٘  ٜأخر، ٚف ْ٘ ىنيأٖا قازٚز٠ عطٌ َٓا  ٛاسديً نإ إذا 
ٕٳ َٳ، ، أْٗاز َٔ يي مل ٜتغري طعُ٘أْٗاز َٔ عطٌ ٖٓاى ُٴتٻكڂٛ ٚٴعٹدٳ ايڃ ٌٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ ايډتٹٞ  ٔڈ  جٳ ٝٵسڇ آضٹـ ٗٳازٷ َٿٔ َٻا٤  ځ ْٵ فٹٝٗٳا أځ

ٌڈ ٔٵ عٳطٳ ٗٳازٷ َٿ ْٵ ٌٳ ٚٳأځ ُٵسڈ يډرٻ٠ٺ يًِّػٻازڇبٹ ٔٵ خٳ ٗٳازٷ َٿ ْٵ ٘ٴ ٚٳأځ ُٴ ِٵ ٜٳتٳغٳٝٻسٵ طځعٵ ٔڈ يډ ٗٳازٷ َٹٔ يډنيٳ ْٵ ٌٿ ايجٻُٳسٳاتٹ ٚٳأځ ِٵ فٹٝٗٳا َٹٔ نڂ ٗٴ  َټؿٳفڋ٢ ٚٳيځ
ـ ّػٞ إيٝٗـا َٳ َٓا إٔ  ٖرٙ  ا١ٜ ّهٔ يًٛاسد ٗاتكٍٛ بأْ ٖٓا ٫ ،دداڄ ؾفٗا بأٚؾاف عع١ُٝٚٚ  (15َٔ اٯٜـ١  :قُد)  اڄٝٳػٵ

عٓـدَا قـاٍ عـٔ اؾٓـ١      ، َـا قايـ٘ عـٔ أٖـٌ اؾٓـ١      بٌ أْعس  و اؾ١ٓ. ٫.ًَػٛاز ضٝاز٠ ٜٛؾ عٔ يوفتنيشح 
ِٵ ٚٳدٳٓٻ١ٺ عٳسٵقٴٗٳا ايطٻُٳاٚٳاتٴ ٚٳايڃأځزٵضٴ  ٔٵ زٳبٿهڂ ٌٳٚٳضٳازڇعٴٛا إڇيځ٢ َٳغٵفٹسٳ٠ٺ َٹ ُٴتٻكٹ ًڃ سد ايرٟ ٖٛ ٚؾف ٚا (133)آٍ عُسإ: أڂعٹدٻتٵ يٹ

ٔڇ ايٓٻـاعڇ     . ِٗ َٔ أٚؾاف املتكٌ ٚنِ ٚؾف ٌٳ عٳـ ٝٵغځ ٚٳايڃعٳـافٹ ٌٳ ايڃغٳـ ٕٳ فٹٞ ايطٻسٻا٤ٹ ٚٳايكٻسٻا٤ٹ ٚٳايڃهځاظٹُٹ ٓٵفٹكڂٛ ٜٴ ٔٳ  ايډرٹٜ
ٌٳ ُٴشٵطٹٓٹ ٜٴشٹ ټ ايڃ ٘ٴ  ٔٳ إڇذٳا فځعٳًڂ (134) ٚٳايًډ ٔٵ ٜٳغٵفٹسٴ ٚٳايډرٹٜ ِٵ ٚٳَٳ ْٴٛبٹٗڇ ٘ٳ فځاضٵتٳغٵفځسٴٚا يٹرٴ ِٵ ذٳنځسٴٚا ايًډ ٗٴ ْٵفڂطٳ ُٴٛا أځ ٚٵ ظځًځ ٛا فځاسٹػٳ١ڄ أځ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ٜٳعٵًځ ٖٴ ٜٴؿٹسټٚا عٳًځ٢ َٳا فځعٳًڂٛا ٚٳ ِٵ  ٘ٴ ٚٳيځ ْٴٛبٳ إڇيډا ايًډ ٌٳ:ٖٚٓاى ٜكٍٛ )آٍ عُسإ( (135) ايرټ ُٴ٪ٵَٹٓٹ ٔٳ ايڃ ٘ٳ اغٵتٳسٳ٣ َٹ ٕٻ ايًډ  إڇ
ِٴ ايڃذٳٓٻ١ځ ٗٴ ٕٻ يځ ِٵ بٹأځ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٵ ٚٳأځ ٗٴ ْٵفڂطٳ  ،َهإ زاقٖٞرا ، ٚاهلل ْعِٝ ععِٝ  ٫ تكسأ آٜات اؾ١ٓ ٚتكٍٛ (111)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜأځ

سـاٍٚ إٔ تتشًـ٢    ازد  إٍ ْفطو ٚازد  إٍ اٯٜات اييت تؿف أؾشاب اؾ١ٓ س٦ٓٝرٺ إذا نٓت تسٜـد اؾٓـ١  بٌ 
خ٬ٍ اؿدٜح عٔ اؾ١ٓ ٚعٔ ايٓاز إٔ يٝظ َع٢ٓ ذيو إٔ قك١ٝ اؾٓـ١ ٖـٞ قكـ١ٝ    بتًو ايؿفات، ثِ تعًِ َٔ 

 ٫ ،ٖٓـاى  خـازز  شسا٤يهٔ إذا َا أزاد ممهٔ هًظ يف ايؿ اختٝاز١ٜ ملٔ أزاد إٔ ٜدخٌ اؾ١ٓ ممهٔ ٜدخٌ اؾ١ٓ،
يٓاع عٓدَا ؼـدخ  إَا إٔ تهٕٛ َٔ أؾشاب اؾ١ٓ أٚ إٔ تهٕٛ َٔ أؾشاب ايٓاز، ٖهرا قطٸِ اهلل ا ٫ٚ ْاز، ٫.د١ٓ 

ٞپ ٚٳضٳعٹٝدٷ عٔ احملػس  ِٵ غٳكٹ ٗٴ ٓٵ ، ٫ ٜٛدد َهـإ آخـس أٚ عـٛد٠    غكٞ ٚضعٝد ٫ ٜٛدد طسف آخس (105)ٖٛد: َٔ اٯ١ٜ فځُٹ
 إٍ ايدْٝا َٔ ددٜد، ٫. إَا د١ٓ أٚ ْاز. 

ٚيـٝهٔ   ، أؾنيض ّٝص ٜٚدزى ٜطـتڀٝ  إٔ ٜتـرنس  هٔ ٭ٟ إْطإ قد أؾنيض ّٝص ٜٚدزىايترنس بآٜات ايكسإٓ مم
، فاهلل قد ٜطس ايكسإٓ ع٢ً ٖـرا ايٓشـٛ   ٕ يف ضٛزٙ نًٗا َٔ أٚي٘ إٍ آخسٙترنسٙ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٖٚٛ ٜكسأ ايكسآ

ِٵ ْٳـازاڄ بعد إٔ ترنست َجٌ آ١ٜ  اڄأْت س٦ٓٝرٺ ضتذد ْفطو قسٜنيٚ ،ًرنسي ٖٵًٹٝهڂ ِٵ ٚٳأځ ْٵفڂطٳهڂ جاهلـا فأْـت   ٚأَ قڂٛا أځ
َٔ ا٭عُاٍ اييت تعترب ٚقا١ٜ يٓفطو َـٔ ايٓـاز،    اڄ، تؿنيض أْت قسٜنيُاّ، ساي١ َٔ ا٫ٖتتعٝؼ ساي١ َٔ ايٝكع١ض

ٚهلـرا ٚؾـف اهلل املـتكٌ     ، َٔ ٖـرا ٭ْـو ٜٳكٹـغ    اڄأْت قسٜني تٴدعٳ٢ إٍ عٌُ ؾاحل يف َٛاد١ٗ أعدا٤ اهلل تهٕٛ
 إذاڄ ، ُٕٛ ايغٝغ ٜٚعفٕٛ عـٔ ايٓـاع  عٓدَا وهٞ عِٓٗ بأِْٗ ٜٓفكٕٛ يف ايطسا٤ ٚايكسا٤ ٜٚهع  عاي١ ايٝكع١

، ٖرٙ ايككاٜا ٜعسف أْ٘ ٫ بد َٔ أدٌ خدَتٗا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إْفام فٗـٛ ٜٓفـل يف   بككاٜا ننيري٠ اڄاٖتُاَ ٕوًُٛ
 ايطسا٤ ٚايكسا٤ ٫ ٜنيايٞ.  

ٓا َٔ ددٜد ػد أْٓا ٫ ْعٝؼ ساي١ ايتك٣ٛ ٫ٚ ْعٝؼ َػاعس املتكٌ، ػدْا مل ْطتڀ  إٔ ْؿـٌ  ـ  إٍ ٚاقعـازد
، مـٔ ْكـٍٛ يًٓـاع: مـٔ بعـد مل ٜؿـٌ       نأبطل خؿ١ً َٔ ايهُايٝـات ايَٝٛٝـ١  إٔ ٜهٕٛ يف خد١َ اٱض٬ّ إٍ 

ّ    ايفذ)بإٍ اٖتُآَا باـكس٠ اٖتُآَا يف فاٍ اٱْفام يف ضنيٌٝ اهلل  ؿـٌ إٍ  ٜ، مل  ٌ( ايـرٟ ْػـرتٜ٘ نـٌ ٜـٛ
ني١ دخإ، يٛ ٜنيرٍ ، فٝنيرٍ يف َٜٛ٘ ق١ُٝ س َا ٜطا٣ٚ سني١ دخإ دخإدزد١ إٔ ٜٗتِ ايٛاسد َٓا باٱض٬ّ نشني١ 

 آ٫ف َٔ ايٓاع َا ٜطاٟٚ سني١ دخإ يف ايّٝٛ ايٛاسد ٫ضتڀاعٛا إٔ ٜعًُٛا أعُا٫ڄ عع١ُٝ دداڄ يٲض٬ّ.  
فٗـٌ ّهـٔ إٔ ٜهـٕٛ أٚي٦ـو      ،يف ايطسا٤ ٚيف ايكسا٤ ع  اؿا٫تاملتكٕٛ ٚؾفِٗ ٖٓا بأِْٗ ٜٓفكٕٛ ست٢ يف أؾ

ُايٝـات سٝـاتِٗ  ـري ايكـسٚز١ٜ، يٝطـٛا َـتكٌ، ٫ ّهـٔ إٔ        َٔ ن ٖاَؼ  َٟا ٜطاٚايرٜٔ ٫ ٜعترب اٱض٬ّ ٫ٚ 
عُاٍ اييت تعترب أبٛاباڄ َٔ أبٛاب اـري يو تػهٌ ٚقا١ٜ يٓفطو َٔ دِٗٓ يٛ اْڀًكت فٝٗا، ُس ا٭،ٜهْٛٛا َتكٌ

 ُس ٫ٚ تنيايٞ بٗا. 
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٘  إٕ اؾٗاد باب َٔ أبٛاب)قاٍ:   اٱَاّ عًٞ  س َسسًـ١ ّهـٔ إٔ   ، قـد ُـ   (اؾ١ٓ فتش٘ اهلل ـاؾ١ أٚيٝا٥ـ
، اڄ ع٢ً عدٚى، ٜهٕٛ فٝ٘ ْؿس يدٜٓوٜهٕٛ يو أثس فٝٗا، أَاَو ض٬  َعٌ ّهٔ إٔ تطتمدَ٘ فٝٗا فٝهٕٛ َ٪ثس

٘  ٚ٭ْو ٫ ؼٌُ اٖتُاَاڄ ٫ تـس٣ هلـرا    ، ٘ ٚقا١ٜ َٔ نجري َٔ ايػسٚز ٭َتوٜهٕٛ فٝ ، ٫ ًٜتفـت   ايػـ٤ٞ قُٝتـ
َٔ عٓـد اينيـاب   أْت  ُسٚ اييت تٴفتض ـاؾ١ أٚيٝا٤ اهلل تٴفتض ٭بٛابا ، فتُسذٖٓو إيٝ٘، بٌ قد تعتربٙ ٫غ٤ٞ

 ٕ اؾٗاد بـاب َـٔ أبـٛاب اؾٓـ١     أَا بعد ف) . عٓدَا قاٍ اٱَاّ ع٫ًٞ تعسف أٖٛ َفتٛ  أّ َغًل ، تًتفتف٬ 
ٔٵ ٜٳسٵتٳدٻ ٖهرا قاٍ ايكسإٓ ايهسِٜ: ٚ. (فتش٘ اهلل ـاؾ١ أٚيٝا٥٘ ٓٴٛا َٳ ٔٳ آَٳ ٛٵفٳ    ٜٳا أځٜټٗٳا ايډرٹٜ ٘ٹ فځطٳـ ٔٵ دٹٜٓٹـ ِٵ عٳـ ٓٵهڂ َٹ

ٕٳ ٖٹدٴٚ ٜٴذٳا ٔٳ  ٌٳ أځعٹصٻ٠ٺ عٳًځ٢ ايڃهځافٹسڇٜ ُٴ٪ٵَٹٓٹ ٘ٴ أځذٹيډ١ٺ عٳًځ٢ ايڃ ٜٴشٹنيټْٛٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٜٴشٹنيټ ّڈ  ٛٵ ٘ٴ بٹكځ ٕٳ    ٜٳأڃتٹٞ ايًډ ٘ٹ ٚٳ٫ ٜٳمٳـافڂٛ ٌڇ ايًډـ فٹٞ ضٳنيٹٝ
ِڈ  ٛٵَٳ١ځ ٥٫ٹ ٘ٹ يځ ٌٴ ايًډ ٔٵ ٜٳػٳا٤ٴ ٚٳذٳيٹوځ فځكٵ ٘ٹ َٳ ِٷٜٴ٪ٵتٹٝ ٘ٴ ٚٳاضٹ ٷ عٳًٹٝ ٝا٤ اييت تعترب ُس ا٭غ ؟ أمل هعً٘ فك٬ڄ (54)املا٥د٠:ايًډ

، ٚنٌ عُـٌ يـدٜٓو    يدٜٓو هٓو أثٓا٤ٖا إٔ تكدّ خد١َ، ُس ايفسف امل١ُٗ اييت ّ بٗا٫ تعًِ ٌ ععِٝ ٚـفك
ٞ  ٞ ٚاسد٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٖـ أٟ يٛ ترنسْا سٍٛ آ١ٜ  ،، ف٬ تعنيأ ب١ٜ٘ يٓفطو َٔ دِٖٗٓٛ ٚقا قڂـٛا  ٖـرٙ ٖـ

ِٵ ْٳازاڄ ٖٵًٹٝهڂ ِٵ ٚٳأځ ْٵفڂطٳهڂ ٚػعٌ نٌ إْطإ ٜدزى إٔ ٖـرٙ فسؾـ١،   ، اڄ١ ٚنف١ًٝ بإٔ ػعٌ نٌ إْطإ ٜكعيهاْت نافٝ  أځ
٘     فڂتض ي٘ ، إٔ ٖرا باب َٔ أبٛاب اـري إٔ ٖرا عٌُ َِٗ ، ٚبايتـايٞ ضـٝهٕٛ ايٓـاع    ، إٔ ٖـرا فكـٌ عٴـسض عًٝـ

ؾـسٜض عنيازتٗـا ٫ ْٗـتِ    يهٔ ست٢ اٯ١ٜ ٖـرٙ يف  َٔ دِٗٓ،  ٍ تكٞ أْفطِٗقسٜنيٌ دداڄ َٔ إٔ ٜٓڀًكٛا يف أعُا
ِٵْكس٩ٖا  ،بٗا ْٵفڂطٳهڂ ، ه  إٔ تهـٕٛ ٖٓـاى ٚقاٜـ١    ،يهٔ نأْ٘ ودخ آخسٜٔ، ٖٓا غغٸٌ ذٖٓو يف املٛقٛع قڂٛا أځ

ـ يٝطت َطأي١ ٖٞ َٛنٛي١ إٍ اهلل ٖرا خڀاب َٔ اهلل ٜدٍ ع٢ً إٔ ٚقا١ٜ اٱْطإ َٔ دِٗٓ ٘ ىًـل ْـاع   ، َج٬ڄ أْ
ِ  ، ، ٜٚؿسف٘ عٔ دِٜٗٓدخٌ اؾ١ٓ ٖرا رتىٜٖهرا ثِ قد   ٜكٍٛ يو أْت أٜٗا اٱْطإ ٚض١ًٝ ٚقاٜتو َـٔ دٗـٓ

 ٓاز ٖٞ بأٜدِٜٗ. ٜكٍٛ يًٓاع إٔ ٚقا١ٜ أْفطِٗ َٔ ايٖٞ بٝدى  ،ٖٞ بٝدى
ٙ ٜٚسدٛٙ ٜٚعًُٛا يف ٜٚدعٛ، فل َا ٜسٜد اهلل َِٓٗ ٚ ،ٚفل َا ٜٗدِٜٗ اهلل إيٝ٘؟ أٟ إٔ ٜٓڀًكٛا َا َع٢ٓ بأٜدِٜٗ
، يهٔ ِٖ َٔ ؾـٓعٛا ايٛقاٜـ١ ٭ْفطـِٗ َـٔ     فٗٛ يف ا٭خري َٔ ضٝدخًِٗ اؾ١ٓ ،ٜٚتٛبٛا إيٝ٘ ضنيًٝ٘ ٜٚطتغفسٚٙ

.. ٖهـرا. ٫ ٜعـف ذيـو إٔ    ا٤ هلل، ٚتٛبـ١ إٍ اهلل أعُاٍ، ٚثك١ بـاهلل، ٚزدـ   ،يٓاز َذُٛع١ أغٝا٤ اْڀًكٛا فٝٗاا
َـٔ ايًنيـاع    ٦اڄغٝ ىرتعإٔ  شاٍٚاٱْطإ فٕٝ ٚقاٜيت َٔ دِٗٓ َعٓاٙ ٜكّٛ ، إٔ تهٛاملطأي١ َفؿٛي١ عٔ اهلل ُاَاڄ

ـ     ٫. ٜكٝ٘ َٔ سساز٠ ايٓاز ، ٘. ٚقاٜتو َٔ دِٗٓ ٖٛ إٔ تٓڀًل ٚفل َا ٜسٜد اهلل َٓو ٚعًـ٢ أضـاع َـا ٖـداى إيٝ
ِٵفعٓدَا ٜكٍٛ ْٵفڂطٳهڂ  أيٝظ ذيو ٜعف بإٔ ضني  ٚقا١ٜ أْفطهِ َٔ دِٗٓ ٖٞ بأٜدٜهِ؟. قڂٛا أځ

؟ يـٛ ناْـت   أيٝطت ايٓاز َعسٚف١ يدٜٓا ٶاْٳازتشدخ عٔ دِٗٓ ٖرٙ ٚهعٌ دِٗٓ َٔ دٓظ عرابٺ مٔ ْساٙ ثِ ٜ
عسف َـا دـٓظ ٖـرا    ا ٫ ْْٓقد ٫ ٜهٕٛ ي٘ أثس يف ْفٛضٓا ٭ ، زَااڄ َٔ دٓظ آخس مٔ ٫ ْعسف َا ٖٛدِٗٓ عراب

ٖـرٙ ايٓـاز ايـيت تؿـٌ دزدـ١       ايٓـاز ، ِ َٔ دٓظ غ٤ٞ مٔ ْـساٙ يف ايـدْٝا  ، اهلل دعٌ دٗٓايعراب ست٢ ناف٘
ٜػاٖد ٖرٙ ايٓاز ٜترنس عٓدَا ٜطـُ  اهلل   ادزدات اؿساز٠. اٱْطإ ست٢ ٖٚٛ آ٫ف َٔ سسازتٗا إٍ آ٫ف َ٪يف١،

ِٵ ْٳازاڄ ٜكٍٛ ٖٓاى  ٖٵًٹٝهڂ ِٵ ٚٳأځ ْٵفڂطٳهڂ ٛ    ٫، غ٤ٞ   ٫ ٜتطا٤ٍ اٱْطإ َا ٖٞ ْازاڄ ْٳازاڄن١ًُ   قڂٛا أځ ،  ْـدزٟ َـا ٖـ
، ٜتـرنس َـا   بايٓاز، تعٌ دا٥ُاڄ ترنسٙ ظِٗٓ، بٌ زبڀت سٝا٠ اٱْطإ يف ايدْٝا تساٖا يف بٝتهِ ع٢ً طٍٛأْت 

ٔ  ٫ْػـرتٟ  ـاش    ، اڄ، ْػرتٟ سڀني زْا ٫بد َٔأنٌ  سٜد، ْْاز ف٬بد َٔق٠ٛٗ  سٜدٖٛ يف بٝتِٗ نٌ ضاع١، ْ  بـد َـ
٘ ، ٚتٛقد  فايٓاز تٛقد يف بٝتو دا٥ُاڄ ٓاز.يبا اش  ٛز سڀ  أٚٓت يف أٟ َدٜٓـ١   ،ظٛاز أٟ َڀعِ أْت قد تأنٌ فٝـ

 َٔ املدٕ. 
ٖٳـا    ٖٞ َعسٚف١ يهٓٗا تصداد ٚتفٛم سسازتٗا بػـهٌ نـنيري ٖـرٙ ايٓـاز     ٶْٳازاإذاڄ فٗرٙ ايٓاز عٓدَا ٜكٍٛ  ٚٳقڂٛدٴ

ٗٳا َٳ٥٬ٹهځ١څ  ٹ٬ظڅ غٹدٳادٷ ٝٵ ٜٳـا َٳايٹـوڂ يٹـٝٳكڃ ڇ     َا تكـٍٛ  ٥٬َه١ ٫ ّهٔ إٔ ٜسڇمٸ يو قًني٘ عٓد  ايٓٻاعٴ ٚٳايڃشٹذٳازٳ٠ڂ عٳًځ
ٝٵٓٳا زٳبټوځ ، ٫  ـ٬ظ غـداد   ، أٚ أٟ تكـسع آخـس، أبـداڄ   زبو ىسدٓا َٔ ٖـرٙ ايٓـاز   أٚ أڂدعٴ يٓا( 77)ايصخسف: َٔ اٯ١ٜ عٳًځ

ٚ  ٝمسدـٛا.. ٫. أبـٛاب َ٪ؾـد٠   فػهًٛا ثـٛز٠ فٝكتشُـٛا أبـٛاب دٗـِٓ     ٜطتڀٝ  أٌٖ ايٓاز إٔ ٜ زا٤ ، أعُـد٠ َـٔ 
ٔ ٕٛ أبداڄا٭بٛاب، ٫ ٜطتڀٝع ٜٴكُعـٕٛ َكـاَ  َـٔ سدٜـد      ، نًُا اقرتب أٌٖ دِٗٓ َـ ، فـ٬ أٖـٌ ايٓـاز    ا٭بـٛاب 

بعـ  ايطـذٕٛ قـد هتُـ      أسٝاْاڄ  ،ايٓاع يف ايدْٝا ٜفعٌٛا ٖرا ايطذٔ نُا تشفـٕٛ إٔ ٜػهًٛا ثٛز٠ فٜٝطتڀٝع
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ـ  أَـا   ،ايطذٓا٤ فٝكتشُٛا ايطذٔ ٜٚكتًٛا اؿساع أٚ ٜفهٛا ا٭بٛاب ٚىسدـٛا  ٝ  ،٬دٗـِٓ ف ٖٓـاى إَهاْٝـ١    ظيـ
 ٹـ٬ظڅ  ، ٚىسدـٛٙ َٓٗـا   أٚ أٟ غـ٤ٞ اسد زغ٠ٛ ٜعڀِٝٗ ٚإٔ  ّهٔممٔ  زقاب١ ِ، ٚيٝظ ٖٓاى عًٝٗيًمسٚز َٓٗا

ٕٳ ٜٴ٪ٵَٳسٴٚ ٕٳ َٳا  ِٵ ٚٳٜٳفڃعٳًڂٛ ٖٴ ٘ٳ َٳا أځَٳسٳ ٕٳ ايًډ  .غٹدٳادٷ ٫ ٜٳعٵؿٴٛ
٘  َ٘ ع٢ً ٖرا ايٓشٛقد ، ٜٚهٕٛ ُٖ٘ إٔ ٜترنس عٓدَا تكدَ٘ يًٓاعبايكسإٓ ٜترنس اٱْطإ دا٥ُاڄ ، ، تـرنسِٖ بـ

، إٔ تغـٛف يف أعُـام ايكـسإٓ قـد ؽڀـ٧     أٚ  ، ٚيٝظ بأضًٛب املفطس، تٓڀًل ٚنأْو َفطس يًكسإٓ، قـد ؽڀـ٧  
، ٖٛ غـ٤ٞ  ٜٳدٻبسٚٙ هٞإٔ تدٻبسٙ ٚإٔ تدعٛ اٯخسٜٔ ي ،إٔ تترنس ب٘ ٚإٔ ترنس اٯخسٜٔ بٜ٘هفٝو ظاٖس ايكسإٓ 

 ٚاض  دداڄ.
، فهٌ ٚاسـد ٜٓڀًـل ٜٚـس٣    تر٫ڄ، مٔ ٫ ْسٜد إٔ ٜهٕٛ َني ا ٜتعًل بايتعاٌَ َ  ايكسإٓ٘ فُٖٝرا َا أزٜد إٔ أقٛي

أٚ ٜطـتٛسٞ َـٔ    ،عُام ٖرٙ اٯٜـ١ أٚ تًـو  ٜٚطتڀٝ  إٔ ٜغٛف يف أ ،ٜٚطتڀٝ  إٔ وًٌ ،ٜطتڀٝ  إٔ ٜفطسأْ٘ 
ٕٳ يٹ، اْڀًل َ  ظاٖس ايكسإٓ ايرٟ ٖٛ َٝطس ٖرٙ اٯ١ٜ أٚ تًو  .(17)ايكُس: َٔ اٯ١ٜ ًرٿنڃسڇٚٳيځكځدٵ ٜٳطٻسٵْٳا ايڃكڂسٵآ

، إْ٘ نٝف بايٓطني١ يًٛقـ٤ٛ بايٓطـني١     تهٕٛ ٖٞ ايكك١ٝ اييت تػغٌ بايوست٢ قك١ٝ اضتٓنياط أسهاّ غسع١ٝ ٫
ُٳسٳافٹـلڇ    دا٤ت يف آٜات َكتكني١ كتؿس٠  فٗٞيًؿ٠٬  ِٵ إڇيځـ٢ ايڃ ٜٵـدٹٜٳهڂ ِٵ ٚٳأځ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ِٵ إڇيځ٢ ايؿٻ٠٬ٹ فځا ڃطٹًڂٛا  ُٵتٴ إڇذٳا قڂ

ٔڇٚٳ ٝٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃهځعٵنيٳ ِٵ ٚٳأځزٵدٴًځهڂ َٵطٳشٴٛا بٹسٴ٩ٴٚضٹهڂ يهٔ يف اجملا٫ت ا٭خس٣ امل١ُٗ ٜتهسز اؿدٜح سٛهلـا   (6)املا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ ا
املٛازٜـح دـا٤ بٗـا يف    نـريو   ، ٜتشدخ نجرياڄ دداڄ ٜٚعسض ايكؿـ ٚا٭َجاٍ ٚتتعدد يف ايكسإٓ.ايكسإٓ نجرياڄيف 

 آٜات قؿٛز٠ ب١ٓٝ.
 ..ٚ .قكاٜا ٚ  سزنٌ ٚاسد َٔ عٓدٙ ٜطتٓنيل أسهاّ ٚى ذيو إٔ ٍٛ: إذا اْڀًكٓا إٍ ايكسإٓ فُع٢ٓد ٜكاينيع  ق

، ْٚدعٛ ايٓاع إٍ أْ٘ ه  إٔ ْتعاٌَ َ  ايكسإٓ ٚفل َا دعاْا اهلل إيٝـ٘ يف  مٔ ْسٜد إٔ ْدعٛ أْفطٓا ٫ :قٍٛأ
ٕٳ يٹًرٿنڃسڇ ايكسإٓ عٓدَا قاٍ َٴدٻنٹسڈ ٚٳيځكځدٵ ٜٳطٻسٵْٳا ايڃكڂسٵآ ٔٵ  ٌٵ َٹ َٴنيٳـازٳىڅ يٹٝٳـدٻبٻسٴٚا     (17)ايكُس: فځٗٳ ٝٵـوځ  ٙٴ إڇيځ ْٵصٳيڃٓٳا نٹتٳابٷ أځ

ٛ ايڃأځيڃنيٳابٹ ٘ٹ ٚٳيٹٝٳتٳرٳنډسٳ أڂٚيڂ ٫ ْسٜد إٔ  ، ٖرا ايرٟ ْسٜد. عڀٞ ايهجري ايهجري يف ٖرا اجملاٍٚإٔ ايكسإٓ ٜ (29)فٸ:آٜٳاتٹ
ـ ، نُا ْ ٰخسٜٔي، فهاْٛا قل اْتكاد  َنيتٳرٳي١١ هٕٛ َجٌ ايٖٛابٌٝ عٓدَا قدَٛا ايطټٓت دِٖ ايغصايـٞ يف نتـاب   ك

 طـسف ، ٜٚنيدأ َـٔ   بٌ ٜدٜ٘ نًٗاايط١ٓ  إٔ يف ْعسٙهُ  نت  اؿدٜح ٚ )ايط١ٓ بٌ أٌٖ ايفك٘ ٚأٌٖ اؿدٜح(
ـ   ، قد ٜهٕٛ ٖرا اؿدٜح باط٬ڄ اڄقعٝف ٜهٕٛ ٖرا اؿدٜح ّهٔ إٔ قدأْ٘  ٜدزٟ ٫ٚ ٜأخر اؿدٜح ٕٛ ، قـد ٜه

 . ٜهٕٛ نرا.. إٍ آخسٙ ، قد اڄٖرا اؿدٜح كؿٛؾ
َٝـدإ ٚاضـ    بٌ ٖٛ  ،أغٝا٤ َٔ ٖرٙٚ  َٓطٛخ١أٚ  ٜات اييت تط٢ُ كؿٛؾ١يف َكاّ ايترنس أْت ئ تؿٌ إٍ اٯ
ٚأنجـس  ، سإٓ قًٌٝ دداڄايٓطخ يف ايك١ ، ٖٓاى آٜات ْاضم١ َٚٓطٛخ فٝكٛيٕٛ  دداڄ. عٓدَا ْدعٛ ايٓاع إٍ ايكسإٓ

مـٔ يف َكـاّ   ،  ت عٓـٛإ ايٓطـخ  دٿّ ٖٛ ْطخ َٔ قٹنيٳٌ فتٗدٜٔ قسبٛا آٜات قسآ١ْٝ َُٗـ١ ؼـ  ـيرٟ قڂخ اـايٓط
ايتدبس نـريو ايتـدبس    ٗا.بايترنس اٯٜات ايهجري٠ ايككاٜا ايهجري٠ ٖٞ مما يٝطت َٛزداڄ يًٓطخ ٫ٚ ع٬ق١ يًٓطخ 

، ٚتسٜـد إٔ تتعاَـٌ َعـ٘ نُـا     فٛم ايكسإٓ، فتٓڀًل أْت َٔ ف٬ ْغًل نُا  ًل ايٖٛابٕٝٛ ،ٚايترنس َعٓاٙ َتكازب
، )غـٝخ  َٜٛاڄ. )غٝخ اٱض٬ّ أبٛ اؿطـٔ(  دزع إ٫ أزبعٌمل ٜٚ)غٝخ اٱض٬ّ( فٝكٛيٕٛ  حتعاٌَ أٚي٦و َ  اؿدٜ

 ، ٜٚٓڀًل غٝخ ٜٚطسد ع٢ً ايٓاع أسادٜح يف احملازٜ  ٖٚهرا.أبٛ َعاذ( أبٛ قُداٱض٬ّ 
إٍ اٯٜات اييت ْكس٩ٖا ست٢ تهـٕٛ أذٖـاِْٗ َ٪ًٖـ١     ٧ٝ ذ١ٖٝٓ ايٓاعبطٝل عٝح ْٗ ، ْعًل تعًٝل تًٛ ايكسإٓـْ

ٜٴكدّ إيِٝٗ َٔ ايكسإٓ.  ٭ٕ ٜترنسٚا َا 
٘  َٛب ٫ ٜطتڀٝ  أسد إٔ هعٌ َٓڀكـ٘  ايكسإٓ ّتاش بأضً ٌ غٓٝـاڄ عٓـ ايٓـاع ٜطـتغٕٓٛ َٓڀكـ٘ عـٔ      ، إٔ هعـ

، ٫ تصاٍ ا٭١َ عادـ١  زت٘ ع٢ً فِٗ ايكسإٓينيٝا١ْٝ يف قدَُٗا بًغ اٱْطإ يف قدزت٘ ا ، ٫ ّهٔ إط٬قاڄايكسإٓ
ٕ ؾـسواڄ ٖـٛ   يف ايٛقت ايـرٟ ىاطـ  اٱْطـا    ،ايكسإٓ ْفط٘ ٖٛ خڀاب َٔ ْٛع خاف إٍ إٔ تطُ  ايكسإٓ; ٭ٕ
ايٛدـدإ نُـا   ، ملػاعسٙ ايداخ١ًٝ بػهٌ ٫ ٜطتڀٝ  أسد إٔ ٜؿٌ تعنيريٙ إٍ خڀاب ذيو خڀاب يٛددإ اٱْطإ
 فٝكـٍٛ  ، أٚ إٔ ٜـدعٞ   ٌ َٓڀكـ٘ فـٛم َٓڀـل ايكـسإٓ إط٬قـاڄ     هٔ يػمـ إٔ هع، ف٬ ّىاطني٘ ايٓـ ايكسآْٞ

ْـٞ  مٔ عاد١ ْٝعـاڄ إٍ إٔ ْطـُ  ايـٓـ ايكسآ    ضڀش١ٝ ٚمٔ ضٓعڀٝهِ. دزاض١ًٓاع ادزضٛا ايكسإٓ ايهسِٜ ي
ٞ   َِا ّهٔ إٔ ٜعڀٝٗ، فاـاؾ١ ٫ ّهٔ إٔ ٜعڀٛا ايعا١َ ايرٟ ىاط  ٚددإ نٌ غمـ فٝٓا ، اـڀـاب ايكسآْـ



 الثقافة القرآنية 

، ٚنٌ َا ٜكدَ٘ اـاؾ١ سـٍٛ ايكـسإٓ    سإٓفِٗ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ ايك إيٝ٘ ِٴ اـاؾ١ َا٫ ٜؿٌ ٫ٚ ٜستكٞٚقد ٜفٗ
 ، فايكسإٓ ٫  ٢ٓ يًٓاع عٓ٘.يعا١َ إٍ فِٗ ايكسإٓ أٜكاڄ أنجسطت٣ٛ ذٖٔ اَبإٔ ٜستكٞ ٖٛ ٜٓعهظ 
 إبـدأ قسأ أؾـٍٛ ايفكـ٘،   اابدأ  أ٫ٚڄٓاٚي٘ ٫ تت ٫ تكسب٘، ايكسإٓ .. عٓدَا ٜأتٞ أسد يريٖ  عًٝٓا اڄفًٝظ ؾشٝش

ٌڈ  (28)ايصَس: َٔ اٯ١ٜقڂسٵآْاڄ عٳسٳبٹٝٸاڄ. ايكسإٓ ٖٛ عسبٞ ٚنرا اقسأ نرا َٴـنيٹ  ٍّ ٕڈ عٳسٳبٹ ْـصٍ بًغتٓـا    (195)ايػـعسا٤:  بٹًٹطٳا
ـ    ٚمٔ ٫ ْصاٍ عسباڄ، ٫ تصاٍ أضايٝ  اـ ايتعـنيري   ،املفـسدات  تڀاب ايعسبٞ أنجسٖا َـا تـصاٍ قا٥ُـ١، ٚإٕ اختًف

ـ   ،  عٓـد  ـري ايعـسب   ، بٌ زَا  باملفسدات ٫ تصاٍ َػاعس ٚأدٛا٤ اـڀاب قا١ُ٥ بٌ ايٓاع ٘ اٱْطـإ ن ْطـإ ي
ـ  ، قـد ٜهـٕٛ غـني٘ ٚاسـد يف كتًـف ايًغـات ٚإٕ اختًفـت        اڄأضًٛب يف ؽاطني٘ َ  أبٓا٤ دٓط٘، قد ٜهٕٛ َتكازب

 املفسدات.
عٓدَا ْٗتِ بايًغ١ ايعسب١ٝ ْتعسف ع٢ً أؾٌ ايًغـ١ ْفطـٗا،   ٚ، فٓشٔ ضٓٗتِ بايًغ١ ايعسب١ٝ، ْٗتِ بايًغ١ ايعسب١ٝ

هـ٬ّ ايـرٟ نـاْٛا ٜعتربْٚـ٘ زاقٝـاڄ،      ، ْتعسف تٳرٳٚم ايعسب يًه٬ّ، َا ٖٛ ايتعسف ع٢ً أضايٝ  ايعسب بػهٌ أنربْ
 ، ٚعٓدَا ْعسف يغ١ ايكسإٓ ضتهٕٛ َعسفتٓا يًكسإٓ أنجس ٚاضتفادتٓا َٓ٘ أنرب.ست٢ ْعسف يغ١ ايكسإٓ

ٔٷ ٜكـسب ايكـسإٓ قـسب١ قاقـ١ٝ،      يٝظ ؾشٝ شاڄ بأْ٘ َتٛقف ع٢ً فٕٓٛ أخس٣ نأؾٍٛ ايفك٘. أؾٍٛ ايفك٘ ٖٛ فـ
تـدخٌ  ، ٜك  َكاٜٝظ  ـري ؾـشٝش١   سب فڀستو، ٜكسب تٛدٗو مٛ ايكسإٜٓكسب ايكسإٓ قسب١ غدٜد٠، ٜك
ْٓـا  ايكـسإٓ ٭  ٚهلرا لد أْفطٓا نٝف إٔ ايكسإٓ مل ٜعٌُ عًُ٘ فٝٓـا، مل ٜطـتڀ    إٍ ايكسإٓ ٚايكسإٓ بػهٌ آخس;

٘ ، أَاّ  ٚقعٓا عٛا٥ل أَاّ فُٗٓا يـ٘ ٘   ، أغـٝا٤ نـجري٠ سايـت بٝٓٓـا    اٖتدا٥ٓا بـ ٙ ، ٚبايتـايٞ   ٚبـٌ إٔ ْفُٗـ ،   قتًٓـا
 ، ٚأضأْا إٍ ايكسإٓ ايرٟ ٖٛ أععِ ْع١ُ َٔ اهلل عًٝٓا.  شٓا أ١َ َٝت١، أضأْا إٍ أْفطٓا، أؾنيٚأؾنيشٓا أ١َ َٝت١

ٕ اٱْطإ يٛ هًظ طٍٛ عُسٙ ضادداڄ هلل غهساڄ ع٢ً ٖرا ايكـسإٓ ملـا ٚفـ٢    إ: )ذنس اٱَاّ اـُٝف يـ٘ ن١ًُ قاٍأ
 عل غهس اهلل ع٢ً ٖرٙ ايٓع١ُ ايعع١ُٝ(.  

 ص ايٓؿس يٲض٬ّ / اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا  / اهلل أنرب ط
ٛ   َِٚٗ دداڄ يف ٖرٙ  ،ٖرا غسف ععِٝ دداڄ يٓا، إٔ ٜهٕٛ تٛدٗٓا قسآْٝاڄ  ٕاملسس١ً بايـرات ٭ٕ أعـدا٤ اهلل ٜتٛدٗـ

ٔ  ، إٍ تغٝٝ  ايكسإٓ اڄ إٍ قسب ايكسإٓ يف ْفٛع ايٓاع، إٍ إقؿا٤ ايٓاع عٔ ايكسإٓأضاض ، إٍ خًـل  َُٗـا أَهـ
، يهِٓٗ ٫ ٜطـتڀٝعٕٛ إٔ ّطـٛا ْــ    كافات تػهو ست٢ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، سسب غدٜد٠ قد ايكسإٓ ايهسِٜث

أذٖآْا بأغٝا٤ تؿـسفٓا عٓـ٘،    ٕ، ضٝػغًٛٓا عْٓ٘، ضٝنيعدٚٓا عْٓ٘ايط٤ٛ، ضٝفؿ٤ًٛٛ، ضُٝطْٛا مٔ بايكسإٓ بط
 ٚبايتايٞ ٜؿنيض ايكسإٓ َعصٍ عٔ سٝاتٓا، عٔ ايتفاتاتٓا أَاّ أٟ إغهاي١ٝ ْعاْٞ َٓٗا.

ٜٴػتت ايكـسإٓ بػـهٌ   ، ٫سعٛا ست٢ يف املدازع ٝ ـ، ايتغٝٝ ـٜتعسض إٍ ايتغٝقد ٬ڄ ايكسإٓ ٚيف ا٭خري فع أمل 
ضـابكاڄ   ٓـا ، بُٝٓا نَعسف١ ايكسإٓ ٚسفغ ايكسإٓ ايهسِٜضٌٓ ست٢ تٓتٗٞ َٔ بعد  ، غٴتٿتٳ ايكسإٓ ضٌٓطنيٝعٞ  ري

ِ نإ يف ض١ٓ أٚ ضٓتٌ ٜطتڀٝ  ايٓاع أ ٕ قـد ٜغ ،  ٕ ٜٓتٗٛا َٔ تعًِ ايكسإٓ ايهـسٜ ٝنيـٛٙ يف  ايكـسإٓ نُـا     ٝنيـٛ
ٌ  ع١، ثكافات خًٝع١ّ خًٝ، أف٬ا٫ؼاد ايطٛفٝيت ضابكاڄ، قد ٜػغًٛا ايٓاع بأغٝا٤ نجري٠ ، زَـٛش فـٔ   ، زَـٛش خًـٝع

تؿٛزٙ ـايٛاق  ايرٟ ْٖٛ  ، ٖرا عدٚا عٔ ايكسإٓ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ٚاق  ايٓاع أضٛأ بهجري نًُا ابت ٚزٜاق١ ٚ ريٖا
 أنجس. ٖٓاى استُا٫ت ٭غٝا٤ بكٞدداڄ، زَا  ض٧ٝ

ْاتر عـٔ َـاذا؟   ٭ٕ َع٢ٓ ايط٤ٛ ٖٓا  ،٠ اٯخس ٕٛ أٜكاڄ ٚاقعِٗ أضٛأ يفٚنًُا نإ ٚاق  ايٓاع أضٛأ يف ايدْٝا ضٝه
٭ْـ٘ نًُـا اْتػـس ايفطـاد      ،ٚيٝات عًِٝٗ َٔ د١ٗ٪تكاعفت املط، ٚنًُا قؿس ايٓاع يف َسس١ً ْاتر عٔ تكؿريْا

٘ٳ عٓٚيٝات٪قرتٕ َع٘ عهِ اـڀاب ايكسآْٞ يًٓاع َطانًُا  دـا٤ َٓهـس آخـس، تفـسع      ٘.، َٓهس ٚاسد أْت مل تٓ
ٚي١ٝ َ  نٌ فطاد ٜٓتػـس فٝهـٕٛ نًُـا    ٪سز عًٝو ايٛاد  َ  نٌ َٓهس؟. تتعاظِ عًٝو املط، أمل ٜتهعٓ٘ َٓهسات

ٜٓـا أْفطـٓا ٫ ْطـتڀٝ  إٔ    ، ٚنًُـا زأ  ٛي١ٝ عًٝٓا، ٚنًُا زأٜٓا ايط٤ٛ يف سٝاتٓـا ٦اْتػس ايفطاد نًُا تعاظُت املط
،  اينيع ، قد ٫ ٜ٪دٜٗـا إ٫ ايـنيع    ٜؿٌ إيٝٗا إ٫ف٬  . يف ا٭خري إَا إٔ ْس٣ املٗاّ ايؿعني١ ؾعني١ دداڄْ٪دٟ غ٦ٝاڄ

َٕٛ ع٢ً اهلل ٖايهٌ ٜٚكد  ًٜٗو ايٓاع يف ايدْٝا ،ايه١، ٚتهٕٛ َععِ ا٭١َ ٖد ٫ ٜستكٞ إٍ أدا٥ٗا إ٫ اينيع ق
 .، ْعٛذ باهلل َٔ دخٍٛ دِٗٓبدخٍٛ دِٗٓ ٕٛ، ًٜٗهّٜٛ ايكٝا١َ

، عٓـدَا تٓــصٍ    يجكافـات َتعـدد٠  يف ٖرٙ املسس١ً َعسض ؿسب غـدٜد٠، ٚمـٔ َعسقـٕٛ     فايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ



 الثقافة القرآنية 

يت ٫ ٜكنيًـٗا ستـ٢ ٫ٚ   ، ػُ  نٌ تًو ا٭سادٜح ايَس)ًَص١َ َٔ ٚشاز٠ ا٭ٚقاف( تجكف ايٓاع سٍٛ طاع١ ٚيٞ ا٭
، ٚإٕ نـإ ٫   ٛدٛب طاعـ١ اؿـانِ ٚإٕ نـإ ظاملـاڄ، ٚإٕ نـإ  ػـَٛاڄ      ، با٭َسٜهٕٝٛ، ٫ ٜكنيًٗا ست٢ ٫ٚ ا٭ٚزبٕٝٛ

٘   ا، ٚإٕ ، ٚإٕ أخر أَٛاٍ ايٓاعٜطً بط١ٜٓٗتدٟ بٗدٟ ٫ٚ  ، هـ  إٔ تطـُ    ضتنيد غريات ايـني٬د يـ٘ ٚ٭ضـست
ضـأٍ  ا؟. ٫.  نـرا  ْسٜـد ٚعٓدَا تكـٍٛ   ،، ٚأدٸ قسٜنيتو ، أدٸ شناتو يو ٚأځدٿ َا عًٝوٚتڀٝ  ٚتؿرب ٚتطأٍ اهلل َا

أَـا إٔ   َـا إٔ تٓكـد  ، أبٝـد اؿـانِ ٚؼادثـ٘ ٚتػـاٚزٙ ضـساڄ     ٫ٚ تٓكد إ٫ إذا ُهٓت إٔ تأخر  اهلل، ٫ٚ تعرتض،
 ٖٚهرا. ٖٛ ظٌ اهلل يف أزق٘ َٔ، يطًڀإبا اڄٗريتػٜعترب  ، ٖرا٬ف، أَا إٔ تٗاْ٘. تعرتض

ٜٴساد َٓٗاًَص١َ تٓـصٍ ٚتعُِ ٜٴعـد      بٗا; يٝماطنيٛا اجملتُإٔ ٜتجكف بٗا اـڀنيا٤ ٚاملسغدٕٚ ، ٚ ، ٖرا غـ٤ٞ ممـا 
 ، ُٚٗٝداڄ ٭ٕ وهُٓا ست٢ ايٝٗٛد أْفطِٗ.َسٜها٭ٕ ٜطٝڀس عًٝٓا ع٤٬ُ أ ُٗٝداڄٚ ،يًكسإٓ ْفط٘سسباڄ 

، بـٌ ٚستـ٢ ٚإٕ    املسٖا مل ٜهتفٹ َطأي١ إٔ تطُ  ٚتڀٝ  يًشانِ ايعـ ـَٔ ايعذٝ  إٔ ٖرٙ املًص١َ ْفطٗا يف آخ
ِ عٓدَا ٜس٣ ايٓاع أْفطِٗ ، عٓدَا تس٣ ْفطو ، ، أْت ّهٔ إٔ تعٝؼ يف ظً٘ ١ُٖٓٝٚ نفس اڄنإ ٖٓاى نفس  أْٗـ
ٜٴ ع٢ً ايٓاع نربـ٘ زٖٝنيـ١ دـداڄ    ٕٝهربٛف، ٖرا ايهفس، إذاڄ فًٝعٝػٛا ٚبظٵٕ ٜصًٜٛا أ ٫ٕ ٜطتڀٝعٛ مـدٳع  ، ٚقـد 
 .٫ٕ ٜفُٗٛ ننيري عٓدَاايٓاع بػهٌ 

، اؾٗادٜـ١ سضـٍٛ  ايِٜ سٝا٠ دػس ض١ٓ يف َه١(. أيٝطت ٖرٙ َٔ تكقايٛا )زضٍٛ اهلل عاؽ يف ظٌ ايهفس ث٬ث١ ع
٘  ٜٚنيأٜ قَٛ٘ ، قازب٘، سٝا٠ ٖٚٛ ٜنيأٜ أا ٜ٪َسسٝا٠ ٖٚٛ ٜؿدع َ ٜٴعرٻب أؾـشابٴ ، ٖٚـٛ ًٜؿـل بـ٘     ، سٝا٠ ٖٚٛ 

٘    ،ضاسس ،نراب ،َفرتٟ اتاز٠ ٜكٛيٛٚ ،غاعس ا، تاز٠ ٜكٛيٛأضٛأ ايتِٗ أضـاطري   ٜٚكٛيٕٛ عٔ ايكسإٓ ايـرٟ دـا٤ بـ
ـ اّ ايهفسـٌ ْعـ؟ أْٗا عٝؼ يف ظري أْٗا َاذاـأٚي٦و تفطس يف ا٭خؿازع َ  ت، ٖٚٛ ٜا٭ٚيٌ ٬ثـ١  ا عـاؽ ث ـ، فهُ

 ؟.ْعٝؼ يف ظٌ ايهفس. َاذا ٜعف ٖراإذاڄ ممهٔ نًٓا  -ٖٚٛ ايٓيب  -س عاَاڄ ـعػ
 ٖٓـاى ٭ْـ٘ اٯٕ  هل١ُٓٝ ايٝٗـٛد ;  يد٣ ايٓاع قاب١ًٝ هل١ُٓٝ ايٝٗٛد عًٝٓا، فٝهٕٛ اڄٖرا ٜعف خڀ٠ٛ أٍٚ ُٗٝد

. أَـا إذا قـد قڂـدٿَت    ٦اڄٌ غٝضٝكٍٛ: مٔ ٫ ْطتڀٝ  إٔ ْعُ، سٝٓٗا أٟ ٚاسد إننياز ٭َسٜها ٚإضسا٥ٌٝ ْعس٠ قا١ُ٥
،  قايٛا يو زضٍٛ اهلل ٖـٛ نـإ ٖهـرا    أَا إذا ،عًٝو يف ظًِٗ ٛي٦١ٝع٢ً ٖرا ايٓشٛ إذاڄ فنياٱَهإ إٔ تعٝؼ ٫ٚ َط

 ، ٚإٕ نإ ايػس ٖٛ ايرٟ وهُو.أبٛابٗا إذاڄ فاؾ١ٓ َفتش١ يو 
، ٚإٔ ؾُٗٛزٜـ١ نًـٗا  زغـاد يف عُـّٛ ا  ، ٚض٧ٝ دداڄ إٔ ٜٓـصٍ َٔ إداز٠ ٖٞ َع١ٝٓ بايٛعغ ٚاٱٖرا غ٤ٞ ض٧ٝ دداڄ

 ملسغـدٜٔ ٚخڀنيـا٤ يٝٓڀًكـٛا    تدزٜنيٝـ١  ْـص٫ٚڄ يف دٚزات تأًٖٝٝـ١  بـٌ   ، إٍ املهتنيـات  اڄتًكا٥ٝيٝظ  ْص٫ٚڄٓـصٍ ت
ٛادٗـ١ أعـدا٤   َٟ ٜـأَس ايٓـاع   اير ؟  يًٓاع عٔ زٚ  ايكسإٓ ظ ٖرا إبعاد، أيٝايٓاع ِٖ بٗرٙ ايجكاف١ ٝجكفٛاي

ٔ    إٔ ، ايعاملٌ، ايفاضكٌ، أٌٖ ايهتـاب  ٛاد١ٗ ايهافسٜٔ،َ، اهلل ٔٳ ٫    ٜهْٛـٛا عًُـٌٝ فاٖـدٜ قځـاتٹًڂٛا ايډـرٹٜ
ٔٳ ايڃشٳ ٕٳ دٹٜ ٓٴٛ ٘ٴ ٚٳ٫ ٜٳدٹٜ ٘ٴ ٚٳزٳضٴٛيڂ ٕٳ َٳا سٳسٻّٳ ايًډ َٴٛ ٜٴشٳسٿ ّڇ ايڃآخٹسڇ ٚٳ٫  ٛٵ ٘ٹ ٚٳ٫ بٹايڃٝٳ ٕٳ بٹايًډ ٓٴٛ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃهٹتٳابٳ ٜٴ٪ٵَٹ ٔٳ ايډرٹٜ لٿ َٹ

ٜٴعٵ ٔٵ سٳتٻ٢  ِٵ ٜٳدٺڀڂٛا ايڃذٹصٵٜٳ١ځ عٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٜعرتفـٕٛ   ،هِ فٛم أٜدِٜٜٜٗدأبإٔ  ٌعرتفَٗا ِٖٚ ْٜعڀٛ (29)ايتٛب١:  ؾٳا ٹسٴٚ
ٕٳ ،غازِٖ ؼت ُٖٝٓتهِبؿٳ ِٵ ؾٳا ٹسٴٚ ٖٴ ٔٵ ٜٳدٺ ٚٳ ٜٴعٵڀڂٛا ايڃذٹصٵٜٳ١ځ عٳ   .سٳتٻ٢ 

بـ٘ َـٔ نتـاب     ؾك١ يرٖٓ٘ آخس َا ىسز، ٚعاد٠ڄ ايكاز٨ ٜهٕٛ أقسب غ٤ٞ ٬َعٓدَا ؽسز َٔ قسا٠٤ تًو املًص١َ
ايـرٟ نـإ عـامل    ؟ ن٬ّ )يًفٛشإ ٚيٮينياْٞ( ؽسز ب٘ َٔ تًو املًص١َ ٖٛ َاذا آخس َافهإ  ،َعٌ َٔ ًَص١َ َع١ٓٝ

باؿسف ايٛاسـد )أْـ٘ ٫    ٖٛ أْ٘ قاٍ  - عٓدِٖ - ، ٚعامل َعتُد يف تؿشٝض ا٭سادٜح ٚتكعٝفٗاايط١ٓ قنيٌ فرت٠
ٜـسٕٚ أْفطـِٗ   عٓدَا ٜهٕٛ ايٓاع يف ٚقـع١ٝ   -بايعنياز٠ ٖرٙ  -افس املكڀٛع بهفسٙ إط٬قاڄ( هٛش اـسٚز ع٢ً ايه

 ٛا ايهفس ،،ًإٔ ٜصٜ ِٕٗ ٫ ٜطتڀٝعٛأْ
هفس ْٚعـاّ  ، أَا إٔ تكٍٛ فكد عاؽ زضٍٛ اهلل يف ظٌ ١ُٖٓٝ ايٖرٙ ايدزد١.. نإ ممهٔ إٔ ترتى ايه٬ّ إٍ ْعِ 

عـٔ   ايكـسإٓ ٜتشـدخ  ، (صلى اهلل عليه وعلى آلله وسلل   )، ٖٚرا إضا٠٤ يًسضٍٛ ١ايهفس ث٬ث١ عػس عاَاڄ، ٖرا َطخ يًشكٝك
ٔ  ٖٚٛ  ،َٔٔ ؾساع َ  ايهافسٜ ٘، عُا نإ ٜعاَْٝعاْا٠ زضٍٛ اهلل ٖٚٛ يف َه١ ، نٝـف ٜكـاٍ بأْـ٘     َنيـأٜ يًهـافسٜ

ٛ   بـاؿسف ايٛاسـد إٍ إٔ ٜڀٝعـٛٙ؟!.    ٖٚٛ ٜدعِٖٛ ايهفس عاؽ يف ظٌ ْعاّ ٝ  ٖـٛ زضـ ِٗ إٔ ٍ اهلل إذاڄ هـ  عًـ
سانِ عًِٝٗ ع٢ً َا ٖـِ عًٝـ٘.    فسدإٔ ٜهٕٛ َِٓٗ  ه  إٔ ٜتمًٛا عُا ِٖ عًٝ٘، يدزد١ أْ٘ مل ٜكنيٌ ،ٜڀٝعٛٙ

ٜكٍٛ ٖرا بأْ٘ ، فهٝف  املطأي١ أزق٢ َٔ إٔ ٜهٕٛ ًَهاڄ  ؟. ِ إذا أزاد إٔ ٜهٕٛ ًَهاڄـوهُٗ ٝ٘ إٔـٛا عًــأمل ٜعسق
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اڄ عًـِٝٗ؟!.  ًَهـ ٜهٕٛ إٔ ؾًِٗ ٖٛ إٍ دزد١ إٔ ٜعسقٛا عًٝ٘ أٚٚ، عاؽ يف ظٌ ُٖٝٓتِٗ، ِٖٚ قد بًغ بِٗ اؿاٍ
٘  بٗدٜ٘ ٕ، ٜٗتدٚ إٔ ٜڀٝعٛٙ ْنيٝاڄ ٜأُسٚا بأَسٙ ، ٖٞ املطأي١ أزق٢ َٔ ٖرٙ . أيـٝظ ٖـرا    ، ٜتمًٛا عُا ِٖ عًٝـ

 قُٸ١ ايؿساع.
هـإ ٜفهـس ٚنـإ    ، ٚإ٫ ف٭ْ٘ مل ٜتٛفس ي٘ دٓٛد، مل ٜتٛفس ي٘ أْؿـاز  َطأي١ أْ٘ مل ٜدخٌ َعِٗ يف قتاٍ َٝداْٞ
ِ  )ضٝٓؿسٙ( ٢، َا َعٓسٜٙعسض ْفط٘ ع٢ً ايكنيا٥ٌ َٔ ايرٟ ضٝٓؿ ،  فعـ٬ڄ  ؟ إٔ ٜكف يف ٚد٘ ايهافسٜٔ فٝكـسبٗ

٭ٕ نـجرياڄ َـٔ ايٓـاع ٫     ٜكاٍ عٓ٘ يف ا٭خري: نإ ٜعٝؼ يف ظٌ ١ُٖٓٝ ايهفس. ٖٚـٞ عنيـاز٠ ضـتمدع ايٓـاع    ثِ 
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٜعسفٕٛ ضري٠ زضٍٛ اهلل 

، ٖـٌ ّهـٔ إٔ    ٚضـلٺ نـافس   نٌ ْيب ٜنيعـح يف ٭ْ٘ نإ زض٫ٛڄ إٍ  ايهفاز يف َه١، عاؽ يف َه١ ث٬ث١ عػس ض١ٓ 
تُـ   ، ٚيف فٝا٤ ناْٛا ٜنيعجٕٛ يف ظٌ ٚضل نافس: إذاڄ فايهفس ٖٛ قك١ٝ ّهٔ ايعٝؼ يف ظًٗا ٭ٕ نٌ ا٭ْني ٍٛـْك

؟ عنياز٠ عـٔ خـسٚز عًـ٢ ٚاقـ       ثٛز٠ ع٢ً ٖرا اجملتُ   عنياز٠ عٔ؟. أمل ٜهٔ ايٓيب نافس؟. َاذا نإ ٜعٌُ ايٓيب
ِٵ  ٜتشداِٖ  ،هاٖد ،ٜؿدع َا ٜ٪َس ،ُ ؟.ٜؿسٿ ٖرا اجملت ِٵ ٚٳغٴـسٳنځا٤نڂ َٵـسٳنڂ ُٹعٴٛاڃ أځ ٌڇ ادٵعٴـٛاڃ    (71ٜـْٛظ )فځأځدٵ قڂـ

ٕڇ ٕڇ فځ٬ځ تٴٓعٹسٴٚ ِٻ نٹٝدٴٚ ِٵ ثٴ خري ٖرا ٜعترب َربز غسعٞ ٭ٟ ٍ يف ا٭اٖرا َٓڀل ا٭ْنيٝا٤. ثِ ٜك (195: ا٭عساف)غٴسٳنځا٤نڂ
 إْطإ َطًِ ٜعٝؼ يف ظٌ ايهفس!!.

 ، ٖـرا َـٔ ايتُٗٝـد هلـا ضـٛا٤ غـعس ايـرٜٔ نتنيٖٛـا ٚٚشعٖٛـا أٚ مل         سٜه١ٝ ايٓاع َكنيًٕٛ عًٝٗا يًٝٗٛد١ُٖٓٝ أَ
بٗا،  أْت أٚ أٟ إْطإ مس  ٖرا اـڀٝ  ايرٟ قسأ ٖرٙ املًص١َ ٚتأثس إذا نٓت أْا ٚ ،٭ْ٘ يف ا٭خري َاذا؟ ،ٜػعسٚا

 أْ٘ ّهٔ إٔ ٜعٝؼ يف ظٌ ايهفس. 
ٚ َِٗعًّٛ إٔ ايٝٗٛد ايٓؿاز٣ دزد١ ثا١ْٝ عٓد أٌٖ ايط١ٓ ِٖ ٫ ٜؿٓٿفِْٛٗ نُػسنٌ نُـا ْؿـٓٿفڂ   ِ  ٕ، ٜعتـرب  أْٗـ

ـ ٜعترب ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ عٓد نجري َٔ املطًٌُ ٚ،  أسطٔ َٔ ايهفاز ٫ شايٛا،  فٛم ايهافسٜٔ أسطـٔ َـٔ    ٛا٫ ٜصاي
 املًص١َ إٔ أعٝؼ يف ظـٌ ايهفـس ايؿـسٜض    تًوإ قد دٳٛٻشٳتٵ ٚضٛٻ ځتٵ يٞ ، ف ذا نهتاب ٚقع١ٝ أسطٔايهفاز، أٌٖ اي

: مٔ ٫ ْطـتڀٝ   قايٛا .: ملاذا وهُٓا؟أقٍْٛػعس عسز، فطٝشهُٓا ايٝٗٛدٟ ٚمٔ ٫  فنيا٭ٍٚ يف ظٌ ايٝٗٛدٟ
إٔ ْتعاَـٌ َـ  ايكـسإٓ َـٔ َٓڀًـل َػـاعسْا        ٫ هٛش عاٍأْ٘ ٫ هٛش ٚ را َا قًٓاٙ ضابكاڄٖ .٦اڄإٔ ْعٌُ قدٙ غٝ

ٓ  ٭ْ٘ ٖهرا  ; ٓعهظ قعفٓا ع٢ً ايكسإٓ، فاملغًٛط ٚتكُٝٝٓا مٔ يًٛق  بايػهٌ فطـ١ٝ بايػـمـ   ؾـٓعت ٖـرٙ اي
، فُا ٜربز ساي١ ايكعف ٖٛ ٜعڀٞ َـاذا؟   ٝف قدّ يًٓاع َا ٜربز ساي١ ايكعف، قعاملًص١َ ايرٟ قدّ يٓا َجٌ تًو

ٕ ْتعاَـٌ َـ    ; ٚهلرا قًٓـا أْـ٘ هـ  أ   ١ إٔ تُْٗٝٔٝايًٓؿس ، ١ٜيًٝٗٛد ،يًفطاد ،ىيًػس ،يًهفس ٜعڀٞ ُٗٝداڄ
ْٴ ، ْرتن٘ ٖٛ ٜعًُٓا ٜٚصنٝٓـا، ٫ إٔ ْـأتٞ إيٝـ٘    ڀك٘تعاٌَ َع٘ ٚفل َٓـ، ْ ايكسإٓ بسٚس١ٝ عاي١ٝ ٓٴُٝتـ٘ ٚ ـ ف  دذُٿ

، نـٌ  قعف٘ نٌ تكدٜسات٘ يف ا٭خري نٌ،  اُڄ، ٖهرا ضٝهٕٛ اٱْطإ ايرٟ وٌُ عً ات٘ ْٚكدَ٘ يٰخسٜٔ َٝتاڄـآٜ
 ؟ ىدّ أعدا٤ اهلل.، يف ا٭خري ىدّ َاذااملغًٛط١ ثكافت٘

٭ٕ نـٌ ٚاسـد َـٔ     ،ػعًِٗ قـابًٌ هلُٝٓـ١ ايٝٗـٛد    ذ١ٖٝٓڄ ايٓاع بٗرٙ ايجكاف١ ضٝؿٓ  يدِٜٗ أيٝظ َٔ ٜجكف
بأْ٘ ٜٓعس فٝكازٕ قٓابٌ ذز١ٜ. فهٌ غمـ ٜهتفٞ  يٝظ يدٜٓا،  ٦اڄغٝ ْطتڀٝ  إٔ ْعٌُ ٚاهلل َا مٔايٓاع ٜكٍٛ: 

ِ ً، إذاڄ ف ، مٔ ٫ ِتًو ٖرٙ ، أَسٜها ُتًو قٓابٌ ١ْٜٚٛ سا٥ٌٝٓ٘ ٚبٌ أَسٜها ٚإضـبٝ  ٚيـٝظ ،  ٓعٝؼ يف ظًـٗ
 عًٝٓا أٟ سسز أَاّ اهلل.

 ٓفـ  ت، ُٓشو غسع١ٝ إٔ تعٝؼ يف ظـٌ ايهفـس ٫ٚ    ضتهٕٛ ايكٓني١ً ايرز١ٜ ٖٞ ْفطٗا أق٣ٛ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ
  . ٓف  اٯٜات ايكسآ١ْٝ إٔ تػدى إٍ ايعٌُ يف َٛاد١ٗ ايهفست٫ ٚ ، ايكٓابٌ ايكسآ١ْٝ

َـٔ سٝـح   -اف١ ايـيت تٗٝـ٧ اجملتُـ  اٱضـ٬َٞ     ٝهٕٛ اٖتُاّ ٖ٪٤٫ بايجكف،  نٝف تٴكدّ املطأي١ يف ا٭خري ٫سعٛا
ـ  يكاب١ًٝ ١ُٖٓٝ ايٝٗٛد - ٜػعسٕٚ ٜػعس أٚي٦و أٚ ٫ ٌٳ  ، ٖٚٞ املسس١ً يف ايٛاق  اييت ٜفرتض ايكـسإٓ إٔ ٜه ٕٛ عُـ

، ِٝٗ تٛعٝـ١ دٗادٜـ١  عٌُ املسغد اـڀٝ  نٌ إْطإ َطًِ إٔ وسى اٯخسٜٔ ٜٚـدعٛ اٯخـسٜٔ ٜٚـٛع    ، ايعايٹِ
، ٖـرٙ ٖـٞ املسسًـ١    ْٛٛا َطتعدٜٔ إٔ ٜكفٛا يف ٚدِٖٛٗوًُٛا َػاعس ايتؿدٟ ٭ٚي٦و فٝه ٭ٕ، تسب١ٝ دٗاد١ٜ

  اييت ه  إٔ تهٕٛ ايجكاف١ فٝٗا ٚايتٛع١ٝ فٝٗا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ.
، ه  إٔ مرز َٔ َجٌ ٖـرا   كنيٌ ايهفس ْٚتكنيٌ ١ُٖٓٝ ايهافسٜٔيطٓا عاد١ إٍ ثكاف١ تكفٞ غسع١ٝ ع٢ً إٔ ْت

 ، قش١ٝ يجكافات أخس٣. كاف١ ايكسإٓ فطٓهٕٛ قش١ٝ يٰخسٜٔ، ٚإٔ ْعسف أْ٘ إذا مل ْجكف أْفطٓا بج املٓڀل
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ٍٳ ٚٳأڂٚيٹـٞ     أٚهلا ٖرٙ املًص١َ مل ٜطتڀ  إٔ ٜأتٞ فٝٗا َٔ ايكسإٓ إ٫ بآ١ٜ ٚاسد٠ يف ٘ٳ ٚٳأځطٹٝعٴـٛا ايسٻضٴـٛ أځطٹٝعٴٛا ايًډ
ِٵ ٓٵهڂ َٵسڇ َٹ ٚ  ، ٚنٌ غع َ  نٌ شعِٝ ْٛٗانيٜكًاييت دا٥ُاڄ  (59)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ ايڃأځ ِ  ِْٗعًُا٩ٙ َسغدٚٙ ٜطـمس ، يـصعُٝٗ

د اهلل، ٚ ٖهـرا  ، ٚيف ا٭زدٕ يًًُـو عنيـ  ؿطف َنيازى، ٚيف ايطعٛد١ٜ يفٗـد ففٞ ايُٝٔ يعًٞ عنيد اهلل ٚيف َؿس 
 ت٬عنيٛا بٗرٙ اٯ١ٜ.

ٜ َا شعُٛا فأٜٔ ِٖ  ْٚطٛا ْطٛا قك١ٝ أْ٘ ست٢ يٛ فسقٓا إٔ اٯ١ٜ ٖرٙ ع٢ً ٍ   ٔأٚي٦و اؿهاّ ايـر  ٜؿـض إٔ ٜكـا
ِٵ  )َٓهِ(؟ عِٓٗ ٓٵهڂ َٵسڇ َٹ أؾنيشٛا أنجس اْطذاَاڄ َ  أَسٜهـا،   ، ٖ٪٤٫ أٚيٞ ا٭َس مل ٜعٛدٚا َٓا ٚددْا ٚٳأڂٚيٹٞ ايڃأځ

ٌ   بإٔ ٜس٣ غعني٘ ٜتعاٖس ٜڀاي   ، أَسٜها، َععُِٗ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ َ  ضٝاض١ ، ٜڀايـ    تٴكـاط  أَسٜهـا ٚإضـسا٥ٝ
ض١ٝ، بإٔ تكاط  َكاطع١ اقتؿاد١ٜ، بإٔ ٜٛقفٛا تؿـدٜس ايـنيرتٍٚ، بـإٔ ٜفتشـٛا     سهَٛت٘ بإٔ تكاط  َكاطع١ ضٝا

َـٛقفِٗ بايػـهٌ    ا ٖـٛ َـٛقفِٗ؟.  أٚي٦و َٚ. أيٝطت ا٭١َ ٖٞ تٓادٟ بٗرا؟.  ٤، بإٔ ٜعًُٛا نٌ غٞ أبٛاب اؾٗاد
 يٛ ناْٛا َٓا يهاْٛا َطتذٝنيٌ ملا ْڀً . . ٌٗ أؾنيض ؾادقاڄ عًِٝٗ َطأي١ )َٓهِ(؟ف، أَسٜها ٙايرٟ تسٜد

، مٔ َٔ ْطـتڀٝ    ْڀاي  باؾٗاد ٭ٚي٦و ، مٔ ٓشٔ ْكٍٛ مٔ ايػع فٕ عًٝٓا. ٛناْٛا ٜكٛيٕٛ: ِٖ خا٥فٚإذا 
ٚناْت املعـاٖسات ٖهـرا تڀايـ  اؿهَٛـات بـإٔ تكـاط         - ا ْكٍٛ قاطعٛا. عٓدَ ع١ٝ اقتؿاد١ٜإٔ ْتشٌُ أٟ ٚق

َطتعدٕٚ إٔ تتشًُٛا ِ َتَطتعد َا دأْا  ، باضتڀاع١ أٟ شعِٝ إٔ ٜكٍٛ: ٫ بأع ٚيٝهٔ َا نإ ضٓتشٌُ -اقتؿادٜاڄ 
ـ  قتؿـاد١ٜ ٚايدبًَٛاضـ١ٝ ٚايطٝاضـ١ٝ، ٚقڀـ  تؿـدٜس ايـٓفل ٚ ـريٙ       املكاعفات ٚاٯثـاز يًُكاطعـ١ ا٫   تِ ، ٚأْ

َٛادٗـ١ إضـسا٥ٌٝ    ْصيٛا َطأي١أيٛ  ٫ بأع. ت إَهاْٝاتهِ قعٝف١، َُٚٗا ناْتعدٕٚ إٔ ػاٖدٚا َُٗا نإ ا٭َسَط
 % ملٛاد١ٗ أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝ. 9 0، ضٝؿٛتٕٛ تكسٜنياڄ بٓطني١  ، نٝف ضٝهٕٛ ايٓاع يف اضتفتا٤ غعيب

٘ٳ ٚٳأځطٹٝعٴٛا ايسٻفٓشٔ ْكٍٛ ملٔ ٜطتمدَٛا آ١ٜ  ِٵ أځطٹٝعٴٛا ايًډ ٓٵهڂ َٵسڇ َٹـ ٍٳ ٚٳأڂٚيٹٞ ايڃأځ أٜـٔ ٖـِ ايصعُـا٤ ايـرٜٔ      ضٴٛ
، ٚأقـسب إٍ   ، ٚأقـسب إٍ ضٝاضـ١ أَسٜهـا َٓـا     ٚمٔ ْساِٖ أقسب إٍ أَسٜها َٓا تؿدم عًِٝٗ ن١ًُ )َٓهِ(؟.

ـ   تكسأ ، نإ ّهٔ إٔ اٯ١ٜ بهًٗا ٚقت مل ٜعد،  اع١ أَسٜها َٔ ا٫ضتذاب١ يػعٛبِٗط ا٤ ٖرٙ اٯ١ٜ يف أٜـاّ اـًف
دٚيـ١  ٫ ٜٛدـد  ،  تعترب قسازات٘ َٔ داخٌ تَاشاي،  انِ عسبٞسَاشاٍ  ، ()َٓهِ ٭ْ٘ َاشاٍ،   ٚايعنياضٌٝا٭ٌَٜٛ

يـٞ ا٭َـس ايـرٜٔ أَـس اهلل     . ٖ٪٤٫ ِٖ يٝطٛا َٔ أٚ ، َٚ  ٖرا نإ ايٓاع ٜكٛيٕٛ: ٫ إ٤٬َاتأخس٣ تفسض عًٝ٘ 
، ٖٛ مل ٜعد ٜطتڀٝ  ٫ٚ ٜتُهٔ إٔ وكـل أْـ٘    ع٢ً أَسٙسْا بڀاع١ غمـ ٖٛ َغًٛب ٜأَ ف ْ٘ ، أَا ٖرا بڀاعتِٗ

٘  ِل سٝات٘، غهً٘، بٝت٘   سب١ٝ،، ِل سٝات٘ يف بٝت٘ شاٍ َٔ ا٭١َ، بٌ بعكِٗ ثكافت٫٘  ، ا٭غـٝا٤   ،ثكافتـ
ِٵ، مل ٜعد ٜؿدم ع٢ً ايهجري َِٓٗ َع٢ٓ  ٜتابعٗا نًٗا ػعً٘ غمؿاڄ  سبٝاڄاييت  ٓٵهڂ ١ٜ عًـ٢  ست٢ يٛ ناْت اٯ  َٹ

 ؟ بكٞ ٭َسٜها تسٜد إٔ تعٌ ٠٫ٚ فِٗ َٓٗا ٚيٝطٛا َٓا.  (َا ٜسٜدٕٚ فُا بكٞ )َٓهِ
 ص ايٓؿس يٲض٬ّ / اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا  / اهلل أنرب ط

نـٌ غـ٤ٞ   إٔ ٜٛفكٓا ْٝعاڄ ٭ٕ ْفِٗ نتاب٘، ْٚٗتدٟ بهتاب٘، ٚإٔ ٜتكنيٌ َٓا، إْـ٘ عًـ٢   أضأٍ اهلل ضنيشاْ٘ ٚتعاٍ 
 ; إْ٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس.إٔ ٜسشقهِ ايفِٗ ٚاؿفغ ٚاٱخ٬ف، ٚقدٜس، ٚإٔ ٜعٝٓهِ ع٢ً طً  ايعًِ

 .ٚبسنات٘ ٚايط٬ّ عًٝهِ ٚز١ٓ اهلل

 مت ٖرا اٱخساز اؾدٜد
 ب غساف د١ٗ اٱؾداز
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