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 (2) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

 بظِ اهلل ايشمحٔ ايشسِٝ
 آي٘ ايٛاٖشٜٔ.ع٢ً ع٢ً طٝذْا قُذ ٚٚطًِ ٚؿ٢ً اهلل  ،ايعاملني اؿُذ هلل سب

ظإ يف ٚاقع ايٓاغ هذ أْٓا كش١ٝ عكا٥ذ باط١ً، ٚثكاؾـ١ َػًٛطـ١ دا٤تٓـا َـٔ  ـاسز      ْإرا تأٌَ اإل :اؿكٝك١
ا مل ْجل باهلل أْٓ -ٖٚٛ األِٖ  -ٖزا ػ٤ٞ. ايؼ٤ٞ اآل ش  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)٘ ايجكًني: نتاب اهلل، ٚعرت٠ سطٛي

ُٜ ملارا؟ ،ثك١ باهللٜعٝؼٕٛ أص١َ نُا ٜٓبػٞ، املظًُٕٛ  ثكتٓا باهلل طبشاْ٘  عضصأيٝع يف ايكشإٓ ايهشِٜ َا ميهٔ إٔ 
ِٛ إٓ ايهشِٜ ٖٛ ايزٟ قاٍ اهلل عٓ٘:. ايكشٚتعاىل؟ ب٢ً َٕ ٜأَْضٞيَٓا ٜي ٣ٌ ع٢ًَٜ ََٖزا اٞيٝكِشآ ُ٘ َدَب َِٜت ـَـٚذّعا  َ أػّعا ي٤َشٜأ  ََٗت

ِٔ َٚ ٔ٘ ًٜٞو َ ِؼ١َٔٝ اي٤ً ٍُ َٚٔت ََِجا ِِ ٔيًٖٓاغ٢ َِْلش٢ُبَٗا اأٜل ُٗ َٕ ٜيع٤ًَ ، اْعذاّ ثك١ باهلل، ٖـٞ  ١ً َعشؾ١ باهللٔق (21)اؿؼش:ََٜتٜؿه٤ُشٚ
ؾًِ ٜٗتـذٚا بٗذٜـ٘، يـٛ ٚثكٓـا بـاهلل نُـا ٜٓبػـٞ         عٔ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل اييت دعًت املظًُني ٜتـشؾٕٛ بعٝذٟا

 قٓا نُـا ٜٓبػـٞ ٚعـذ اهلل طـبشاْ٘ ٚتعـاىل يًُـوَٓني، ٚعـذ اهلل       إال اهلل، يٛ ؿـذٓ   ىؼٕٛ أسذٟاالًْٛل ايٓاغ ال
 ،عـض٠ ٚاي ،ٚايظـعاد٠  ،ٚايٓذـا، َا ٚعذِٖ ب٘ َٔ اـري، ٚايؿـح،،   ،يذٜٓ٘ ٟاأْـاس ألٚيٝا٥٘، ٚعذ اهلل ملٔ ٜهْٕٛٛ

ا يٛ ؿذقٓا بزيو نُا ٜٓبػٞ مل، ت عذٕيف اآل ش٠ َٔ سكٛإ، َٔ دٓاَا ٚعذِٖ ب٘ ٚايك٠ٛ يف ايذْٝا، ٚ ،ٚايهشا١َ
َٚـٔ  ، ، ٚملا سٖبٓا َٔ أسذ، يهاْت نٌ سغبتٓا يف اهلل، ٚؾُٝا عٓذٙ، ٚيف سكاٙ، ٚنـٌ سٖبتٓـا َـٔ اهلل   سغبٓا يف أسذ

 ٚعكاب٘. ،ٚغلب٘ ،ٚعٝذٙ
ِِ ٜكٍٛ يًٓاغ: يكشآْٞ ٜتذذد دا٥ُٟااـٛاب ا ٢ٕ ٜأٜي َٔ َٜٞأ ُٓٛا ي٤ًٔٔزٜ ُٗ َتِخَؼَع ٜإٔ آََ ٘ٔ َََٚا ٔئزٞنش٢ ِِٝقًُٝٛب ٍَ اي٤ً َٔ  ََْض  َٔـ

ـ  إٔ  ـ  بتعبريْا مٔ - ‟ٛ ٚقتٖ َا قذˮٜعين:  ،أمل ٜإٔ اٞيَشٚل َـٔ   ا ْـضٍ َـٔ اؿـل   ؽؼع قًٛبِٗ يـزنش اهلل َٚ
ُْٛا َٚاٜل ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ َٜٝهٛ ٍَ   َٔٔ اٞئهَتاَب ٝأُٚتٛا ٜناي٤ٔزٜ ٜٛـا ٌُ ٜؾ ُِ  ٜقِبـ ٢ٗ ِٝ ِِٝقًٝـٛبُ  ٜؾٜكَظـتِ  اأٜلََـذُ  عًَٜـ  (16:)اؿذٜـذ ُٗ

ٓاغ إىل َا ؿاس إيٝ٘ بٓٛ إطشا٥ٌٝ، ايزٜٔ طاٍ عًِٝٗ األَـذ ٜظـُعٕٛ َـٛاعغ، ٜٚكـش ٕٚ     ؽٜٛـ َٔ إٔ ٜـري اي
ِِ  ٜؾٜكَظـتِ  ٖٚهـزا  ٚتتهـشس ايٓبـٛات  ، ٚيهٔ بربٚد٠ ال ٜتؿاعًٕٛ َعٗا، ٚتتهشس املٛاعغ نتبٟا ُٗ ظـل  ستـ٢ ؾٜ  ٝقًٝـُٛب

ست٢ دشدِٖ َٔ نٌ َا نإ قذ َـٓشِٗ إٜـاٙ: ايٓبـ٠ٛ، ٚساثـ١ ايهتـاب،      أنجشِٖ، ٚست٢ اطتبذٍ اهلل بِٗ غريِٖ، ٚ
 املًو، اؿه١ُ.

، ، ٚاملٛاعغ ترتدد ع٢ً َظاَعٓا نجريٟامٔ املظًُٕٛ ْتعشض ملجٌ ٖزٙ اؿاي١ ؾهتاب اهلل ٜرتدد ع٢ً َظاَعٓا نجريٟا
ال ْتؿاعٌ َعٗا، أؿبض  ،شإٓ بربٚد٠ْتًك٢ آٜات ايك ،، ٚيهٔ ْتًك٢ ايهحّٚايعًُا٤ بني أظٗشْا ٜتشذثٕٛ َعٓا نجريٟا

ٓاطبات، يهـٔ دٕٚ إٔ ْشدـع إىل أْؿظـٓا    املاطتُاع املٛاعغ، ٚسلٛس ٚ، اطتُاع ايكشإٓ ايهشِٜا فشد سٚتني تكشّٜب
ْتعاٌَ بربٚد٠ َع نـٌ َـا ْظـُع، ٚمل ًْٓٛـل     ١ٜ، ٚتتؿاعٌ َع٘ مبـذاق١ٝ. ؾٓذعًٗا تتعاٌَ َع نٌ َا تظُع ظذ

 يٓجل. ،يًٓتضّ ،يٓٛبل دذٚبـذم 
كشإٓ ايهشِٜ ايـزٟ يـٛ أْضيـ٘    َت٢ َا قظت ايكًٛب ٜـبض ٖزا اي -ْٚعٛر باهلل َٔ قظ٠ٛ ايكًٛب  -طتكظٛ قًٛبٓا 

ظ٢ َـٔ اؿذـاس٠،   ٜـبض أق  ؼ١ٝ اهلل، يهٔ ايكًب َت٢ َا ٜقَظا ع٢ً دباٍ َٔ ايـخشات ايـُا٤ يتـذعت َٔاهلل 
 ِٝٗ األَذ ؾكظـت قًـٛبِٗ قـاٍ عـِٓٗ:    أِْٗ طاٍ عًسه٢ ب ٔقاٍ اهلل عٔ بين إطشا٥ٌٝ ايزٜ ؾح ٜوثش ؾٝ٘ ػ٤ٞ.

ِٖ َٞ َبِعٔذ َٚٔ ٝقًُٝٛبٝهِ ٜقَظِت ُث ٢ٗ ِٚ ٜناٞئشَذاَس٠ٔ َرٔيٜو ٜؾ َٔ بعذ َارا؟ َٔ بعذ املٛاعغ، َٔ بعذ  (74:)ايبكـش٠ ٜقِظ٠َٟٛ ٜأَػٗذ ٜأ
  ايكًب. قًٛبِٗ، ٖهزا طبع اهلل شٚا بٗا ؾكظتاآلٜات ايباٖشات اييت مل ٜتؿاعًٛا َعٗا، ٚمل ٜعتربٚا بٗا، ٚمل ٜتزن١

إرا تًٝـت   ٜضداد إمياْـاٟ  ايكًب إرا مل ؼاٍٚ إٔ ػعً٘ ًٜني مما ٜظُع، ًٜني يزنش اهلل، ٜٛدٌ إرا مسع رنش اهلل،
ٛ ؾبٛبٝعت٘ ٖـٛ ٜكظـٛ،   إرا مل تتعاٌَ َع٘ ع٢ً ٖزا ايٓشٛ  ،عًٝ٘ آٜات اهلل ٛ  ،ٜكظـ ـ َٚتـ٢ َـا قٜ   ;ٜكظـ قًبـو   اَظ

تـأتٞ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ؾتهـٕٛ     إرا َا ْظٝت اهلل ْظٝت ْؿظو، ؾٝإ هلل طبشاْ٘ ٚتعاىل، ػؿ١ً ٚايٓظطٝٛشت عًٝو اي
ِِ َُْظٛٞا ري ٚايٓذا٠، ٚايؿٛص ّٜٛ ايكٝا١َا نٓت تشدٛٙ َٔ اـري، أٚ تأًَ٘ َٔ اـعُٖ ٟآَظٝٓ ُٗ َ٘ ٜؾَٓٔظَٝ  (67:)ايتٛبـ١ اي٤ً
ُْٛا َٚاٜل َٔ َتٝهٛ َ٘ َُْظٛا ٜناي٤ٔزٜ ِِ اي٤ً ُٖ ِِأٜ ٜؾٜأَْظا ُٗ ُِ ْٝؿَظ ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  َٕ ٝأ  .(19)اؿؼش:اٞيٜؿأطٝكٛ

ؾتـبض أقظـ٢   ،ايكظ٠ٛ :ايظ١٦ٖٝزٙ اؿاي١  إىل تـٌْتعاٌَ َعٗا َٔ ًَٓٛل اـٛف إٔ قًٛبٓا إرا مل ماٍٚ إٔ 
آلهه  صلى اهلل عليهه وعلهى   )ٍٛ اهللـو سطـال ٜٓؿع ؾٝو ػ٤ٞ، ال ٜٓؿع ؾٝو نتاب اهلل، ٚال ٜٓؿع ؾٝ ذاس٠، ؾش٦ٕٓٝزـَٔ اؿ

 ٚال ٜٓؿع ؾٝو أٟ عع١ متش بو يف ٖزٙ ايذْٝا.  (وسلم



 (3) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

م، إٔ تجل، إٔ متت٧ً باـؼـ١ٝ َـٔ اهلل،   ٚاملًٛٛب َٔ ايكًٛب ٖٛ إٔ ؽؼع يزنش اهلل، ٖٛ إٔ تًني، ٖٛ إٔ تـٚذ
ًـ٘، ٚاًْٛـل يٝــًض    َت٢ َا ؿًض ايكًـب ؿـًض اإلْظـإ به    ،باهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ق١ٟٜٛ َعشؾ١ٟ ا هلل،إٔ متت٧ً س٘ب

 بتٛد٘ سهِٝ يف نٌ َا ٜشٜذ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل َٓ٘. ،بـذم ،بإ حق ،بجك١ ،اًْٛل بإميإاؿٝا٠ بهًٗا، ٚ
 ،تًو ايٛعٛد ايكاطع١ املونذ٠ ٚنأْٗا ٚعٛد َٔ ال ميًو ػ٦ٟٝأَ أٜٔ دا٤ت أص١َ ايجك١ باهلل ست٢ أؿبشت ٚعٛدٙ 

 عٌُ؟ ْعٛد إىل َعشؾ١ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل.نٝـ ْ !؟ٚنأْٗا ٚعٛد َٔ ال عحق١ يٓا ب٘، ٚال عحق١ ي٘ بٓا
ا عشك٘ ايكـشإٓ ايهـشِٜ عـٔ أٚيٝـا٤ اهلل، نٝــ ٜهْٛـٕٛ، نٝــ ٜهـٕٛ         ُٖؼذثٓا ع (1)يف ايذسغ ايظابل مٔ

ألَـشى، يهـٌ أَـٛسى، تٗتـذٟ      ٟاْو دعًت٘ ٚيٝٓ٘، ؾُع٢ٓ أْو أؿبشت َٔ أٚيٝا٥٘ أب جلبعذ إٔ تعشؾ٘ طت ،ا ٙأٚيٝ
 م مبا ٚعذى ب٘، تًتذ٧ إيٝ٘ يف نٌ املُٗات.تـٚذ ،ٛنٌ عًٝ٘ب٘، تظرتػذ ب٘، تجل ب٘، تت

ايزٟ ٜعٛٞ َعشؾـ١ ٚاطـع١، َعشؾـ١    ايكشإٓ ايهشِٜ أِٖ َـذس ملعشؾ١ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايكشإٓ ايهشِٜ، ؾ
َتها١ًَ، َٔ غري ايكشإٓ ايهشِٜ ال ميهٔ إٔ مـٌ ع٢ً املعشؾ١ بايؼهٌ ايزٟ ٜٓبػٞ إٔ ْهٕٛ عًٝٗا، ست٢ تهـٕٛ  

ٜظتشٞ، ٜظـتشٞ َـٔ اهلل أْـ٘     ؾعٟح يكشإٓ ايهشِٜاإلْظإ إرا تأٌَ اؾ ؾ١ تذؾعٓا إىل ايجك١ باهلل أنجش ؾأنجش.َعش
ٙ   نٝـ ال ْجل ب٘، ٚمٔ ْظُع آٜات٘، ٚمٔ ْكش ٖا، ٚمٔ ْؤَ ب  ،. ؾًُـارا إٔ ٖزا ايهتاب ايهشِٜ ٖـٛ َـٔ عٓـذ

 !؟شف يٓتٛالٙ، ثِ ال ْتٛىل اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىلجل؟ ملارا ْبشح عٔ ٖزا ايٛشف أٚ ٖزا ايٛـال ُْارا ـي ،ُاراـي
يف ايكشإٓ ايهشِٜ، تًو ا دّذا بايؼهٌ املًٛٛب ٖٞ آٜات نجري٠ دّذ هللاييت مـٌ َٔ  حهلا ع٢ً َعشؾ١  اآلٜات

عُـ٘ عًٝٓـا، تًـو    اآلٜات اييت تتشذخ عٔ أي١ٖٝٛ اهلل، ًَٚه٘، ٚععُت٘، تًو اآلٜات اييت تتشذخ عٔ ععِٝ ْٔ
تشذخ بإٔ ي٘ ًَو ايظُٛات ٚاألسض، اييت تتشذخ بأْ٘ َايو ايظُٛات ٚاألسض َٚا بُٝٓٗا، ٖٚٛ َـٔ  اآلٜات اييت ت

َٔ ميًو ايٓاس، ٖٛ َٔ ٜعًِ ايػٝب ٚايؼٗاد٠، ٖٛ ايعضٜض، ذٙ َـريْا، ٖٛ َٔ ميًو اؾ١ٓ، ميًو ايّٝٛ اآل ش، ٚبٝ
 ٖٛ اؿهِٝ، ٖٛ ايظُٝع، ٖٛ ايبـري، ٖٛ ايش ٚف، ٖٛ ايشسِٝ.

اييت تتشذخ عٓ٘ طبشاْ٘ ٚتعاىل بأْ٘ دذٜش بإٔ ٜجل ب٘ عبادٙ، ٚإٔ ىاف َٓ٘ عبادٙ، ٚإٔ ًٜتذـ٧  تًو اآلٜات 
َٔ  حٍ ٖزٙ اآلٜات ايهشمي١ َـارا   ٚتعاىل عع١ُ يف ْؿٛطٓا، َت٢ َا عشؾٓاؾُت٢ َا نإ هلل طبشاْ٘  إيٝ٘ أٚيٝا ٙ.

ِ    ؟ي٘ َارا ٜعين أْ٘ سبٓا، ٚأْٓا َشبٛبٕٛ ؟ٜعين أْ٘ ًَهٓا، ٚأْٓا عبٝذ ي٘ َـارا ٜعـين أْـ٘     ؟َارا ٜعـين أْـ٘ سسـٝ
ٜعـين إٔ يـ٘    َارا ؟أْ٘ َٔ ميًو ايظُٛات ٚاألسض َٚا بُٝٓٗا :َارا ٜعين ، أْ٘ َٓتكِ؟اسَارا ٜعين أْ٘ دٓب ؟سمحٔ

ـٓ دٓٛد ايظُٛات ٚاألسض؟ إٔ  ،إٔ ْعٝٗـا  ؟ٕٚ ًَه٘ ٚتذبريٙ يعبادٙ ٚكًٛقات٘وً٘ عٔ ػَارا ٜعين نٌ َا ػشس٘ ٚؾ
ػـٝا٤ فـشد   ُا بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ طبشاْ٘ ٚتعـاىل، عٝـح ال تبكـ٢ األ   ف نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايتعاٌَ ؾٝشيٓع ْؿُٗٗا;
 أمسا٤. 

٢ِ اي٤ً مٔ ْكشأ دا٥ُٟا ٢ِٔبِظ ٢ٔ ايٖشٔسٝ َُ ُِ  ٘ٔ ايٖشِس ُٔنَياٞيَش ٘ٔ َسٚب اٞيَعاٜي  سب ايعاملني؟ يهٔ ال ْعشف :أيظٓا ْكٍٛ ُذ ي٤ًٔ
٢ٔايٖشِسَُ ٜرتتب ع٢ً ٖزا َٔ األػٝا٤ بايٓظب١ يٓا َارا ٜعين أْ٘ سب ايعاملني، َا ٢ِ ـ ـًٔٔو  ايٖشٔسٝ ََ ٢ّ ِٛ َٜ  ٢ٔ  ايـٚذٜ

هـٔ فـشد عبـاسات    ٖهزا ْـؿ٘ بأْ٘ سمحٔ سسِٝ، ٚأْ٘ ًَو ّٜٛ ايذٜٔ، ي (5-1:)ايؿاؼ١َِْظَتٔعنُي ٚإ٢ٜٖاٜى َِْعُبُذ إ٢ٜٖاٜى
ِ     ْ٘ إرا نإ ٖٛ سمحٔ إرٟاعين، أعًٝٗا ال ماٍٚ إٔ ْؿِٗ َارا ْٜكش ٖا، ْٚكؿض   ،ؾٗٛ عٓـذَا ٜٓـضٍ ايكـشإٓ ايهـشٜ

ؾهٌ َـا يف ايكـشإٓ ايهـشِٜ َـٔ تٛدٝٗـات ٚإسػـادات        إرٟا، يهشِٜ ؾٗٛ َٔ ًَٓٛل أْ٘ سسِٝ بٓاٜٚٗذٜٓا بايكشإٓ ا
 بٓا. ٖٚذا١ٜ ٖٞ نًٗا سمح٠١

ـًٔٔو ََ ٢ّ ِٛ َٜ ٢ٔ َٔ هب إٔ ًْتذ٧ إيٝـ٘، ْٚشغـب    إرا نإ ٖٛ َٔ ي٘ املًو ٚسذٙ يف ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٗٛ ٚسذٙ ايٚذٜ
ألْ٘ ّٜٛ ال بذ إٔ مؼش ؾٝ٘ إىل اهلل طـبشاْ٘ ٚتعـاىل، ؾـإرا مل ٜهـٔ ٖٓـاى أٟ       اف َٓ٘;إيٝ٘، ْٚشغب ؾٝ٘، ٚن

ٟ    ٚيٝع املًو إال هلل ايٛاسذ ايكٗـاس، إراٟ  ،أٟ َؼاسن١ ألٟ أطشاف أ ش٣ يف ًَو ريو ايّٝٛ ،ٕوًَُٞ  ؾٗـٛ ٚسـذٙ ايـز
ِ ْعِٝ ٖٓاى يف اآل ش٠ بٝذٙ، ٚأػذ عزاب أيِٝ ٖٓـاى يف اآل ـش٠ بٝـذٙ، ؾٗـٛ َـٔ      ٕ أععأل هب إٔ ناف َٓ٘;

ميًو اؾ١ٓ، َٚٔ ميًو ايٓاس، ؾٗٛ ٚسذٙ ايزٟ ميهٔ إٔ ميٓشٓا اؾ١ٓ، ٖٚٛ ٚسذٙ ايـزٟ ميهـٔ إٔ ٜٛؿـًو إىل    
٢ٔ قعش دِٗٓ ًٞٝو يَُِّ ُُ َّ اٞي ِٛ ٘ٔ اٞيَٝ َٛأسٔذ ي٤ًٔ  .(16:)غاؾشاٞيٜكٖٗاس٢ اٞي
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ـًٔٔو ََ ٢ٔ ٢ّ ايٚذٜ ِٛ َارا تعين عبٛدٜتٓا  ،ٚال ْعشف َارا ٜعين أْٓا عبٝذ يْ٘عبذٙ  إ٢ٜٖاٜى َِْعُبُذ َٚإ٢ٜٖاٜى َِْظَتٔعنُي  َٜ
ا، تكشٜـش عبٛدٜتٓـا هلل طـبشاْ٘ ٚتعـاىل، ٚتكشٜـش ًَهـ٘ عًٝٓـا،        ايكشإٓ ايهشِٜ نشس ٖزا بؼهٌ نـبري دـذ٘   ،ي٘

  .شِٜبؼهٌ نجري ٚسد يف ايكشإٓ ايه ٚأيٖٛٝت٘ عًٝٓا
ِِ ٔ أععِ اآلٜات يف ايكشإٓ ايهشِٜ:َٓٗا ٖزٙ اآل١ٜ اييت ٖٞ َ ُٗٝه ْ٘  َٚإ٢ٜيـ َ٘  ال٤ َٚأسـذْ  إ٢ٜيـ َٛ  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٔ  ُٖـ َُ  ايـٖشِس

ُِ هعًٓا ًْتذـ٧ إيٝـ٘ باعتبـاسٙ     نُاي٘ طبشاْ٘ ٚتعاىل بايؼهٌ ايزٟأيٝع ٖٛ ٖٓا ٜتشذخ عٔ  (163)ايبكـش٠: ايٖشٔسٝ
ٜتذرب، بٌ ٖٛ ٜشسِ عبادٙ، ؾهـٌ َـا    اٜتظًط، إهٟل ايٝع إهٟل ،ؾٗٛ إي٘ ،ٟاسسُٝ اْٟاُِساسٙ َسإهلٓا، ًْٚتذ٧ إيٝ٘ باعتب

ألْـ٘   ٌُ ٖزا ايعٌُ بِٗ باعتباسٙ إهلٗـِ; ٍٚ عٔ إٔ ٜعوػشع٘ هلِ، نٌ َا ٖذاِٖ إيٝ٘ إمنا ٖٛ َٔ ًَٓٛل أْ٘ َظ
ُٜ  ،ؾعٓذَا ٜتشذخ .ايشمح١ؾهٌ َا ٜأتٞ َٔ عٓذٙ ٖٛ َٔ ًَٓٛل  ٚألْ٘ سسِٝ إهلِٗ. شػـذْا، أٚ ٜأَشْـا   أٚ عٓـذَا 

ٚ بأػٝا٤ قذ ْشاٖا ػاق١، قذ تبذٚ أَاَ ٚنأْٓـا إمنـا عـذيٓا عٓٗـا ألْٓـا سمحٓـا        ٓا ٚنأْٗا ػاق١ ؾٓعذٍ عٓٗا ؾٓبـذ
ساؿـٌ عٓـذ   َا ٖٛ ٖٛ ٖزا  َا ٜتعبٗا. ،ـٌ عًٝٗا َا ٜؼل عًٝٗاأْؿظٓا، َٚٔ ًَٓٛل سمحتٓا بأْؿظٓا ال ْشٜذ إٔ و

ألْٗـِ   ;ؾاألػٝا٤ اييت ٜشْٚٗا ٚنأْٗـا ثكًٝـ١ ٚػـاق١    ،ٚدِٗٗ اهلل إيٝ٘، ٚؾُٝا أَشِٖ ب٘ال ًٜٓٛكٕٛ ؾُٝا  ،ايٓاغ
ٖٛ أسسِ بو َٔ ْؿظـو، ٖـٛ أسسـِ بـو َـٔ أَـو        ؟ملارا ال تجل بإٔ اهلل ٖٛ أسسِ بو َٔ ْؿظو ،سمحا٤ بأْؿظِٗ

عًٝٗا، األػـٝا٤ ايـيت   ٚأبٝو، ٖٛ أسسِ بو َٔ أٟ قشٜب يو، ٖٛ َٔ ٜعًِ األػٝا٤ اييت ؾٝٗا سمح١ يو إرا َا طشت 
 ٖٞ سمح١ يو، ٖٛ ٚسذٙ ايزٟ ٜعًِ. إرا َا ؼككت
ِِ ُٗٝه ْ٘ َٚإ٢ٜيـ ميهٔ إٔ ٚاهلل ٖزا اإلي٘ ػاق١ تعًُٝات٘ ) كٍٛ:يٝع ٖٓاى آهل١ َتعذد٠ ست٢ ميهٔ إٔ ت َٚأسْذ إ٢ٜي

 (اإلؿـح، )قـ١ َـٔ   ٚبٛا (املـومتش )ٜكٛع ي٘ بٛاقـ١ َـٔ    اإلْظإ ،َجٌ َا ٖٓا يف ايذْٝا (ْشدع إىل اإلي٘ اآل ش
إرا سأ٣ إٔ ٖزا اؿضب يٝع ي٘ َـاحل ؾٝ٘ عاد إىل اؿـضب اآل ـش، إرا    ;أٚ َٔ أٟ سضب آ ش (ايبعح)ٚبٛاق١ َٔ 

 ٖهزا وـٌ؟ أيٝعٜضعذ٘ عذٍ عٓ٘ إىل سضب آ ش،  سـٌ َٔ داْب ٖزا اؿضب َا ٜتعب٘ أٚ
 إيٝ٘، يٝع ٖٓاى َٔ ميهٔ إٔ ٜٓذٝو٘ إال َٓ٘، ال َؿش َٓ يهٔ ال. يٝع ٖٓاى إال إي٘ ٚاسذ، يٝع ٖٓاى َؿش أبذٟا

ٙ  ،َٔ عزاب٘ ٚطخٛ٘ إرا َا طخط عًٝو  ،ٚسهِ عًٝو بعكٛبت٘، يٝع ٖٓاى َٔ ميهٔ إٔ ٜظًبو َا قذ َٓشو إٜـا
ع٢ً إٔ ٜشد ايؿلٌ ايزٟ قذ أساد اهلل طبشاْ٘ ٚتعـاىل إٔ ٜعٛٝـو    ٟايٝع ٖٓاى أٟ طشف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قادس أبذٟا
َُِظِظٜو َٚإ٢ٕ ٕ ميٓشو إٜاٙاـري ايزٟ أساد أٚ إٜاٙ، ُ٘ ٔبُلشٍّ َٜ ـَ ٜؾٜح اي٤ً ُ٘ ٜنأػ َٛ إ٢ال٤ ٜي ُٜش٢ِدٜى ُٖ ِٝش٣ َٚإ٢ٕ   َسآٖد ٜؾـحٜ  ٔبَخ

ٔ٘  .(107:)ْٜٛعٔيٜؿلًِٔ
تًـو  ٚؾٝٗـا   ،عٓذَا ْظُع آٜات٘ تتًـ٢ عًٝٓـا   ، تعآًَا َع اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىلَا ايزٟ وـٌ يف ٖزٙ ايذْٝا يف

ايعٌُ ع٢ً إعح٤ نًُت٘، بإٔ ْهٕٛ يف طبًٝ٘، ب اؾٗادب ،، باإلْؿام يف طبًٝ٘باأل ٠ٛ ،بايتٛسذ اآلٜات اييت تأَشْا
 ٜٗـشب  ؼـيت ٜ ،نزاى ٜتذَ٘ذسٟ ؾني، سأط٘، ٚميؼٞ  ٜٛأط٧ ٜشدعˮ ؟ٚاسذنٝـ ٜعٌُ  ٖٚهزا. ؟يذٜٓ٘ أْـاسٟا

 أٜٔ طتزٖب؟ ‟نزا ال١اتعشض نزا ٚبشأطو ٚؼاٍٚ  (1)شٔبِذٜؼ ،إىل اجملٍٗٛ، واٍٚ ٜعشض ،َذسٟ ؾني
ٝ ؼاٍٚ تٓؼػٌ بأػٝا٤ تتٓاط٢ ٖزا ايؼ٤ٞ، ٚؼاٍٚ تتٗشب ٚؼاٍٚ أْت ؾكط تػايط ْؿظو،   ٕأإىل  ٗـا تـذ ٌ ؾ

ا نٓـت تػـايط ْؿظـو، ٚؽـادع     تذذ بأْو إمنـ تظاٖٞ ْؿظو ست٢ ٜأتٝو املٛت، ؾ زا تظاٖٞ ْؿظو،هتٓظ٢، ٖٚ
 ،أٚ ست٢ تظري تبشـح عـٔ أطـ١ً٦   ˮا أٚ إىل ٖزا إىل ٖز ٜشاقبو طٛا٤ تٗشب ،ٕ اهلل ال ٜٓظ٢، ال ٜػؿٌأل ْؿظو;

ِِ ال ميهٔ ّٜٛ ايكٝا١َ ‟..٘ َٔ أدٌ إراال١ َٔ عٓذ رٜٓا٘ ٚكشز َٔ عٓذ رٜٓ يو تًك٢ تذٚس يو ألط١ً٦ إرا با َٜٚي  ٜأ

ـٔ ُ٘ ٔبَشٚبٜو َٜٞه ٌٚ ع٢ًَٜ أْٜٖ ٤ِٕٞ ٝن ٝ  ،ؼاٖذ ع٢ً نـٌ ػـ٤ٞ، ػـاٖذ عًـ٢ أعُايٓـا     ايٖٛ  (53:ؾــًت  )َػ٢ْٗٝذ َػ ِ بـزات  عًـ
 ايـذٚس.

 ِٖٚ ٜظريٕٚ يف طشٜل ايباطٌ ّٜٛ ايكٝا١َ طٝتربأ َٓو ست٢ أٚي٦و ايزٜٔ نٓت توٜذِٖ يف ايذْٝا ٚتـؿل هلِ
َٔ َتَبٖشٜأ إ٢ِر َٔ اٗتٔبُعٛٞا اي٤ٔزٜ َٔ َٔ ُٚٞا اٖتَبُعٛٞا اي٤ٔزٜ ٤َٛعِت ََٚسٜأ ُِ اٞيَعَزاَب ََٚتٜك ٢ٗ ٍَاأٜلِطَباُب ٔب َٔ َٜٚقا ِٛ ُعٛٞااٖتَب اي٤ٔزٜ ٕٖ ٜيَٓا ٜي  ٜأ

ِِ ٜؾََٓتَبٖشٜأ ٜنٖش٠ٟ ُٗ ِٓ َُا َٔ ُِ ٜنَزٔيٜو َٖٔٓا َتَبٖشُ ٚٞا ٜن ِِ ُٜش٢ٜٗ٢ ُٗ َُاٜي ُ٘ ٜأِع ِِ َسَظَشإت اي٤ً ٢ٗ ِٝ ِ  َََٚـا  عًَٜ َٔ  ٔبَخـاس٢ٔدنيَ  ُٖـ  ايٖٓـاس٢  َٔـ
؟ َـا  ٌ يـو ُـ عَـارا أ  ُسِ، ٜيـو، ˮ :د ٖٚٛ َؼػٍٛ بٓؿظ٘ ٖٛ ٖايو، ٖٛ َزٍٖٛ، ٜكٍٛ يـو ش٢َٝـألْ٘ َط (166،167)ايبكش٠:
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ٚتـبض سظشات تكٛع قًبو، عـزاب ْؿظـٞ، ٖـزا ايـزٟ نٓـت يف       ،أْت تتأمل، تتأمل .‟أطتٛٝع أعٌُ يو ػ٤ٞ
ٖا ٖٛ ٜتربأ َين ،  آ شٙىل٘... إْٓٚا ،ْ٘ٓأ :قٍٛٚأ (1)ٙ، ٚنٓت يف ايذْٝا أسنضَٙذِعَبيف ايذْٝا ايذْٝا أؿؿل ي٘، ٚنٓت 

ُٜٖبَع ِٕيٝت ٔاˮاآلٕ  ٞ  َدا٤ِتـوٜ  ٜقـذِ  ب٢ًَٜ .‟أتربأ َٓ٘ ٚأيعٓ٘ َٔ ؾٛم نٌ َٓرب ٠ثاْٞ َش (2)ش اسدع ايذْٝاُبِظا   آَٜـأت
٘ ٜؾَٓٔظَٝتَٗا آَٜاُتَٓا ٜأَتِتٜو تٞ بعذ نٌ آ١ٜ تتشذخ عٔ ايٓظٝإٜأ ،تش٣ ٖهزا (59:)ايضَشٔبَٗا ٜؾٜهٖزِبَت نٓا يف  (126:)طــ

متؼٞ ع٢ً ٖذٟ اهلل، ال تشتبط بػري ٖـذٟ اهلل ٚاهلـذا٠    ،ايعاملنيتربأ َٔ ت ،ربأ َٔ اجملشَنيتايذْٝا ْكٍٛ يو ت
 ٜٔ اهلل.إىل ٔد

ٔ ٜتُظـو بـ٘   ُٜٓبشح عنإ ٚ ،يف ايذْٝا ٖٓا نإ ٜعشض أيٝظت سظشات ػذٜذ٠ ع٢ً اإلْظإ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ
ِٛ طٝهٕٛ سظش٠ ػذٜذ٠ عٓذَا ٜكٛيٕٛ: أيٝظت ٖزٙ اآلٜات تعين أْ٘ ؟ؾٝأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜتربأ َٓ٘ ٕٖ ٜي  ٜنٖش٠ٟ ٜيَٓا ٜأ

ِِ ٜؾََٓتَبٖشٜأ ُٗ ِٓ َُا َٔ ِٛ تكٛع سظشات ـش اهلل عٔ إٔ ٖزٙ ايه١ًُ اًْٛكت َٔ ْؿٛغ تعٓب (167:)ايبكش٠َٖٔٓا َتَبٖشُ ٚٞا ٜن ٕٖ  ٜيـ ٜأ
ِِ ٜؾََٓتَبٖشٜأ ٜنٖش٠ٟ ٜيَٓا ُٗ ِٓ َُا َٔ ٓا يف ايذْٝا ْـؿل هلِ، ٚنٓا ٚتأمل ػذٜذ َٔ أٚي٦و ايزٜٔ ن ،ػذٜذ غغٝ َٖٔٓا َتَبٖشُ ٚٞا ٜن

تٛدٝٗات يٝظت ع٢ً ٚؾل نتـاب اهلل  ناْٛا ٖهزا،  يف ايذْٝا ْوٜذِٖ، ٚنٓا يف ايذْٝا منؼٞ ع٢ً تٛدٝٗاتِٗ، ِٖٚ
ُِ ٜنَزٔيٜو سظشات عٓذَا قاٍ اهلل: .٘ ٚتعاىلطبشاْ ُ٘ ُٜش٢ٜٗ٢ ِِ اي٤ً ُٗ َُاٜي ِِ َسَظَشإت ٜأِع ٢ٗ ِٝ ِ  َََٚـا  عًَٜ َٔ  ٔبَخـاس٢ٔدنيَ  ُٖـ  َٔـ

 .(167:)ايبكش٠ايٖٓاس٢
ْ٘ َٚأسْذ ِِ إ٢ٜي ُٗٝه ْيب ٚاسذ، ٚنتاب ٚاسذ، َٚٓٗر ٚاسذ، ٚطشٜل ٚاسذ يػا١ٜ ٚاسـذ٠،   ،إي٘ ٚاسذ (163:)ايبكش٠َٚإ٢ٜي

 اهلل ٚاؾ١ٓ. ٢ٖٞ سك
ُ٘ اٜل ِ ٜكٍٛ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ؾٝٗا:آ١ٜ ايهشطٞ اييت ْكش ٖا ٖٚٞ َٔ أععِ آٜات ايكشإٓ ايهشٜ   إ٢ال٤ َ٘إ٢ٜيـ اي٤ً

ٗٞ َٛ اٞيَش ُٖ ُّ ُٙ اٜل اٞيٜكٝٗٛ ّْ َٚاٜل ٔط٠١َٓ َتٞأُ ُز ِٛ َْ ُ٘ َٛأت ٔؾٞ ََا ي٤ ألْ٘ اهلل ايـزٟ ال   ثكٛا ب٘; (255:)ايبكش٠اأٜلِسض٢ ٔؾٞ َََٚا ايٖظَُ
ُْٜٚهِ ٚأَٛسنِ، وْٚهِ، َٔ بٝذٙ ػوأٟ ٖٛ َٔ ميًو ػ ،إي٘ غريٙ سنِ، ٖٛ ٚسـذٙ ايـزٟ ميهـٔ إٔ    ش أَٛذٓبٖٛ َٔ 

 .‟؟اٜظـٟٛ يٓـا  اد بإٜؽ ع، اهلل ٜشمح٘، سمبا قذ َاتˮ :ٖٛ اؿٞ ال ميهٔ إٔ تكٍٛ ،إيٝ٘ ٛا إيٝ٘، ٚتًتذ٦ٛاُٗيٜٞأَت
ٗٛ قا٥ِ ع٢ً نـٌ ْؿـع مبـا    ؾ ،قّٝٛ، ٖٛ ايكّٝٛ ع٢ً نٌ ػ٤ٞ ٖٛ ايؼاٖذ ع٢ً نٌ ػ٤ٞ. ،ٖٛ اؿٞ ،ٖٛ اؿٞ .ال

ْٚو، ٖٛ َٔ ٜكّٛ بتشكٝل َا ٚعذى ب٘، بإلاص وػنظبت. ٖٛ ايكّٝٛ ٖٛ ايؼاٖذ ع٢ً ٖزا ايعامل َٔ ٜكّٛ بتذبري 
 َا ٚعذى ب٘.

ُٙ اٜل ٖٛ أٜلٟا ّْ َٚاٜل أٚ ْٛع َٔ ايػؿ١ً ،أٍٚ ايّٓٛٔط٠١َٓ َتٞأُ ُز ِٛ ٜكـٍٛ   . ال،ساقـذ ٜٗامجٛى ٖٚـٛ  إٔ ُٝهٔ ؾ َْ
اهلل طـبشاْ٘   .ال .‟.. الٜٚشدـع ٜٓتبـ٘ ٚقـذ لشـت     ،ا ٖٚٛ ساقذا إرا ٖٛ بريقذ ؾُٝهٔ ٜباغتْٛٚاهلل إˮَٖ :ٚاسذ

ٚتعاىل ال ٜػؿٌ، ال ٜٓاّ، ال ٜظٗٛ، ال ٜٓظ٢ عٓذَا تجل ب٘ ؾأْت تجل مبٔ ال ٜػؿٌ عٓو ؿع١ ٚاسذ٠، مبـٔ ٖـٛ   
ٚقـ٠ٛ، ٚميـق قًـب     ؾجل مبٔ ٜظـتٛٝع إٔ ميـق قًبـو إمياْـاٟ     ،ٚؿذس عذٚى ،ؿذسى أْت :عًِٝ بزات ايـذٚس

َٔ ٝقًٝٛٔب ٔؾٞ َطٝأٞئكٞ ٚ ٛؾٟا عذٚى سعبٟا ٚي٘ ُٖٝٓـ١   ،َٔ ٖٛ ايزٟ ميهٔ إٔ تتٛالٙ (12:ألْؿاٍا)ايٖشِعَب ٜؿُشٚٞاٜن اي٤ٔزٜ
 .ال صعِٝ، ال س٥ٝع، ال ًَو، ال أٟ أسذ يف ٖزا ايعامل ي٘ ُٖٝٓـ١ عًـ٢ ايكًـٛب    ٢ً ايكًٛب؟ َٔ ٖٛ ايزٟ ميهٔ؟ع

بـٌ  عب؟ َٔ ٔق٤ ٖزا ايُش(؟ َٔ أٜٔ دا(عب َٔ َظري٠ ػٗششت بايُشـُْٔ)) :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )أمل ٜكٌ ايشطٍٛ 
 ٚإمياْٟا ٚميق تًو ايكًٛب ق٠ٟٛ ،عبٟاٜظتٛٝع إٔ ميقٖا ُس ايكًٛب بٝذٙيزٟ ٖٛ ًَٛع ع٢ً ايكًٛب، ٚاٖٛ  ألْ٘ ;اهلل

ُٙ اٜلألْ٘ قّٝٛ  ٚإساد٠ ؿًب١; ،ٚثك١، ٚعضَٟا ّْ َٚاٜل ٔط٠١َٓ َتٞأُ ُز ِٛ َْ. 
٘  تظري، وـٌ َٛقـ، ٍٚ أٚ تادشوذٜل َظٜهٕٛ َعو ٚأْت يف ايذْٝا ٖزٙ ؿممهٔ   :قـايٛا  ،إىل عٓذ باب بٝتـ

ˮ ألْ٘ عاد٠ نٌ َٔ ٖٛ نبري يف ٖزٙ ايذْٝا ٜهـٕٛ   ‟َا ميهٔقايٛا  .ٜا مجاع١ اسٓا عٓذايني بًػٛٙ .عادٙ ساقذؿع١
ىل عٓذ ؾحٕ، َعٓـا َؼـه١ً نـزا    ٜعٌُ يٓا تٛدٝ٘ إرا َعٓا ٚسق١ ْشٜذ  .يٓا ٛٙٛٝؾْػ ،ساقذˮعٔ ايٓاغ  أنجش ابتعادٟا

و ألٕ ٚيٝٓ ‟ػا٤ اهلل بهشٙ إٕهلا  ق١ عٓذ اؿاسغ ٚػٞايٛس ٞؽ١ًميهٔ إٔ . ساقذ، ٚقايٛا: ؿع١ ..، ْٚشٜذنزاٚ
ايؿٝذٜٛ إىل َا قبٌ ايؿذش، ٜٚتابع ايؿلا٥ٝات إىل َا قبٌ ايؿذش، ثِ ٜٓاّ ٜٚٛاؿـٌ َْٛـ٘ إىل    ٜظٗش ع٢ًٖٛ ٖزا 
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، ٖٚٛ ٜـشٛ ؾكط يف ايعٗـش، ٚأْـت   ايبٝت ٝؼرتٟ َـاسٜـيٜٚزٖب  (قات)ٝؼرتٟ ي٘ يايعٗش، ٖٚٓاى َٔ ٜزٖب 
ٜكًبٗـا   عٓـذٙ عٓذَا تٛؿًٗا  ايٛسق١ سكوٚ زٙ طاعات َٔ ايّٓٛ، ، تأساقذو ٖزا ألٕ ٚيٝٓ ;عٓذ ايبابَٓتعش ي٘ 

ـ  (1)بعذ ايػذا٤ شٚخََب عادˮٙأثش بعذ ايّٓٛ ، ٖٚٛ َتقًٟٝح ٜ   ذَا ٜــشٛ بايكـات  ٚإٕ ػا٤ اهلل عٓ شدـع  قبـٌ املػـشب 
ِ    األخ ايؿحْٞ اط١)هلا: ثِ وٛ ‟ٚسقتوٜؼٛف  . (ًعٛا ع٢ً قل١ٝ األخ ؾحٕ ٚاْعشٚا ؾٝٗا ع٢ً سظـب َـا بـذا يهـ

 عٔ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل. ٚإٔ تجل ب٘ بعٝذٟا ،بإٔ تتٛالٙ َجٌ ٖزا يٝع دذٜشٟا
ُٕ َٔٔ ََا ش ع٢ً نٌ ػ٤ٞاؿاك ٖٛ ،ع٢ً نٌ ػ٤ٞ أَا اهلل عٓذَا تتٛالٙ ٖٛ ايؼاٖذ َٛ  إ٢ال٤ َثحَثـ١ٕ  ِْٖذـ٣َٛ  َٜٝهٛ  ُٖـ

ِِ ُٗ َُِظ١ٕ َٚال َسأبُع َٛ إ٢ال٤ َ  ِِ َٚال ُٖ ُٗ َٛ إ٢ال٤ ٜأٞنَجَش َٚال َرٔيٜو َٔٔ ٜأِد٢َْ َطأدُط ُٖ ِِ ُٗ َٔ َََع ِٜ ُْٛا ََا ٜأ ِْ (7:)اجملادي١ٜنا ٔبَزأت  عًَٔٝ
ـُٗذٚس٢ َُ(6:)اؿذٜذاي ُ٘ ََا ٔؾٞ ايٖظ َٔ تًـو اآلهلـ١ ايـيت     يٝع إهلٟا ٖٖٛٛ إهلو،  (255:)ايبكش٠ِسض٢َٛأت َََٚا ٔؾٞ اأٜلٜي

 َجًُا نإ ٜؿعٌ ايعشب طـابكاٟ  -٘ ي تٓعؿ٘ ٚتبخش تازايظاس١ قشب بٝتو، وٚٚكعٗا يف  (اهلٓذ)ػشاٖا دذى َٔ 
 ٖٚٛ ال ميًو ست٢ املهإ ايزٟ ٖٛ َٓـٛب عًٝ٘. -

ال أسـذ   اْاؾّز األسض ًَٟهٛات ٚانْٛ٘ َايٟها َٔ يف ايظُٚ ،ٛات ٚاألسض، ٖٛ َٔ ي٘ ًَو ايظُأَا ٖزا اإلي٘ ايععِٝ
هً٘ َعو، ٖٚـٛ َـٔ   بإرا َا نإ َعو ؾظٝذعٌ ايهٕٛ ؾ ،ٜظتٛٝع إٔ ٜتُشد ع٢ً إسادت٘، ال أسذ ٜظتٛٝع إٔ ٜػايب٘

ُٜ ُٜ ،شذٓبٜظتٛٝع إٔ ٧ٜٝٗ ٚ  ظخش.ٜظتٛٝع إٔ 
ُٙ َِٜؼٜؿُع اي٤ٔزٟ َرا ََٔ َِٓذ ٘ٔ إ٢ال٤ ٔع ُِ ٔبإ٢ِرْٔ ِِ ََا َٜعًِٜ ِٜٔذ٢ٜٗ َٔ ٜأ ِٝ ِِ َََٚا َب ُٗ ًٜٞؿ ست٢ يٛ ظٓٓت َٔ ًَٓٛل آ ش  (255:)ايبكش٠َ 

يف ٖـزٙ ايـذْٝا،    ألْ٘ نإ ٚدٟٝٗا يف اآل ش٠، ؾٝؼؿع يو; بإٔ ريو ايؼخف ايهبري يف ايذْٝا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ نبريٟا
٠ عٓـذ ايعـشب   ناْـت ٖـزٙ ْعـش    .ٜٓؿـع ٜـّٛ ايكٝاَـ١   ٚيذٜ٘ ممتًهات نجري٠، ٚنإ ي٘ ط١ًٛ ععُٝـ١ ميهـٔ إٔ   

يف  ٚدٝٗـاٟ  ٜهٕٛ أٜلٟاميهٔ إٔ اؾاًٖٝني ايظابكني، ناْٛا ٜعتكذٕٚ إٔ ايؼخف ايٛدٝ٘ يف ايذْٝا ايظابكني، عٓذ 
 يف ايذْٝا ععُـا٤ ٖٓا  ألْٓا ;ْٚهٕٛ مٔ ،ٓهٕٛ مٔ َٔ املكشبنيط آ ش٠يٛ ؾشكٓا إٔ ٖٓاى نإ ٜكٛيٕٛ: اآل ش٠، 
ٕٖ إ٢ٜي٢ ٗسٔددٗت َٜٚي٦ٔٔ ِّٝشا َسٚبٞ أٜلٔدَذ َٗا َ  ِٓ يف ّٜٛ ايكٝا١َ ال تهٕٛ ػـؿاع١ إال ملـٔ استلـ٢، ٚال     (36:)ايهٗـًّٜبآَُٜك َٚ

ملٔ ٜأرٕ، ؾُٔ ٜؼؿعٕٛ ِٖ أٚيٝا ٙ، ِٖ أْبٝا ٙ، ٖـِ َـٔ ٖـِ يف طشٜكـ٘ ايـزٟ سمسـ٘، ٚيٝظـٛا ممـٔ         ػؿاع١ إال 
َٕ َٚاٜل كٕٛ أْؿظِٗ عًٜٝ٘ؿش ٢ٔ إ٢ال٤ أٜلٟاَِٜؼٜؿُعٛ َُ ُِٖ اِسَتَل٢ ٔي َٚ ِٔ َٚ ٔ٘ ََُِٕؼ َ ِؼَٝٔت  .(28:األْبٝا٤)ٔؿٝكٛ

ُِ ََا َٔ َٜعًِٜ ِٝ ِِ َب ِٜٔذ٢ٜٗ ِِ َََٚا ٜأ ُٗ ًٜٞؿ أْ٘ ؾعٟح ٜعًِ أْ٘ يٝع ٖٓاى َٔ ٜؼؿع إال بإرْ٘  :يو عٓذَا ٜكٍٛأْ٘  :أَٟ 
ُِ ٜؼؿع إال بإرْ٘ ٖٛ ميًو إٔ ال أسذ ِِ ََا َٜعًِٜ ِٜٔذ٢ٜٗ َٔ ٜأ ِٝ ِِ َََٚا َب ُٗ ًٜٞؿ  ًِٗ،ٜعًِ ساكشِٖ َٚاكِٝٗ َٚظتكبٖٛ  َ 
َٕ َٚاٜل ٛٝٛ ٤ِٕٞ ُٜٔشٝ ِٔ ٔبَؼ َٚ ٔ٘ ُٔ ًٞ َُا َػا٤ إ٢ال٤ ٔع ُِ ٗـٛ  ٖٛ ايزٟ أساط عًُـ٘ بهـٌ ػـ٤ٞ، ؾ    (255:)ايبكش٠ٔب َٔ  ََـا  َٜعًِٜـ ِٝ  َبـ

ِِ ِٜٔذ٢ٜٗ ِِ َََٚا ٜأ ُٗ ًٜٞؿ قـذ  ٖٛ ٜهٕٛ ايباسٟ  يهٔ ٖزا سمباع أسذ إال بإرْ٘، ْ٘ ئ ٜؼؿِّإاهلل قاٍ سمبا ˮ :أٟ ال تكٌ َ 
ٖٛ ٜكٍٛ ست٢ يـٛ   ‟استُاٍ.. ..ٚباقٞ نزا ،عاد باقٞ صَإ طٌٜٛٚإىل ايكٝا١َ، عاد باقٞ َظاؾ١ ألْ٘  بذا ي٘ ػ٤ٞ

ُِ ت٢ َع املح٥ه١ يف فاٍ ايؼؿاع١ٖزٙ اآل١ٜ س نشست ِِ ََا َٜعًِٜ ِٜٔذ٢ٜٗ َٔ ٜأ ِٝ ِِ َََٚا َب ُٗ ًٜٞؿ  َ ُِ ِِ   ََا َٜعًِٜ ِٜـٔذ٢ٜٗ َٔ ٜأ ِٝ  َبـ
ِِ َََٚا ُٗ ًٜٞؿ ٜتذاٚصٖٚـا،  ْ٘ ٜعًِ َا طٝكع، ٜٚعًـِ اؿـذٚد ايـيت ال ميهـٔ إٔ     إٜكٍٛ  يف ايكشإٓأنجش َٔ آ١ٜ  يف َ 

 ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ.ًُا عايؼؿاع١ اييت تع٢ٛ هلِ ؾكط، ٚملٔ تع٢ٛ ؾكط، ؾح ٜتخًـ ايٛاقع عُٖٚايـحس١ٝ يف فاٍ 
ُ٘ َٚٔطَع ُ٘  َٚٔطَع َع٢ٓ ن١ًُ:ٜكاٍ: عًُ٘، ٜٚكاٍ: ًَه٘،  (255:)ايبكـش٠ َٚاأٜلِسَض َٛأتايٖظَُ ٝنِشٔطٝٗ َُ  ٝنِشٔطـٝٗ  َٛأتايٖظـ

َٕ َٚاٜل بعذ إٔ قاٍ: أْٗا مبع٢ٓ عًُٖ٘ٛ ٕٛ ٚأظٗش َا ته َٚاأٜلِسَض ٛٝٛ ٤ِٕٞ ُٜٔشٝ ِٔ ٔبَؼ َٚ ٔ٘ ُٔ ًٞ َُا َػا٤ إ٢ال٤ ٔع ألْ٘ ٖٛ  ٔب
ُٙٛات ٚاألسض َٔ أساط عًُ٘ بايظُ ُٜال َٚال َُٜوُٚد ٘ ُٜ جكً٘، ال  َُـا ٔسٞؿٝع تعب٘، ال ٜؼل عًٝـ ُٗ   ُ ٛات سؿـغ ايظـ

ٕٖ ٚاألسض َ٘ إ٢ ُِٔظٝو اي٤ً ُٜ َُ  .(41:)ؾاطشَتُضٚال ٜإٔ َٛأت َٚاأٜلِسَضايٖظ
ُِ ٞٗ اٞيَعٔعٝ َٛ اٞيعًَٔ ُٖ ٖٚـٛ   ،ي٘ ؾٗٛ ايعًٞ، ٖٛ ايكاٖش ؾٛم عبادٙ، ٖـٛ ايعضٜـض   نٓت َتٛيٟٝاَا أْت إرا  (255:)ايبكـش٠ َٚ
ُٜ اي٘،ايععِٝ يف أؾعْٚ٘، وايععِٝ، ايععِٝ يف ػ  تٛىل، َٔ ٖٛ دذٜش بإٔايععِٝ يف نُاي٘، ؾٗٛ َٔ ٖٛ دذٜش بإٔ 
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 عبذ.ُٜ
ـ   اييت يف ايكشإٓ ايهشِٜ  نجري ٚأْت تش٣ ٖزٙ اآل١ٜ َٛ  اىل:تتشذخ َٔ َجـٌ قٛيـ٘ تع ٟ  ُٖـ ٞ   اي٤ـٔز ِِ ٔؾـ ـَـُٛٚسٝن ُٜ 

٢ّ ـَ اأٜلِسَسا ِٝ ٜ  ٜتشذخ عٔ: ََٜؼا٤ ٜن ٓبـت ايـضسع يٓـا، ٖـٛ     ٖٛ ايزٟ ٜـٛسْا، ٖٛ ايزٟ ٜٓضٍ املٛش يٓا، ٖٛ ايـزٟ 
َٛنِ ، السغ ٖزٙ يف ايكشإٓ ٠ايزٟ.. نجري ِِ ٔؾٞ اي٤ٔزٟ ُٖ ـَُٛٚسٝن ُٜ ٢ّ ـَ اأٜلِسَسا ِٝ َ٘ اٜل ََٜؼا٤ ٜن َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ أمل ٜهـشس   ُٖ

َ٘ اٜلٖزٙ:  َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُِ اٞيَعض٢ُٜض ُٖ يـزٟ ٜــٛسْا   ألْ٘ ٖـٛ ا  ;تعبري عٔ ًَه٘ يٓا، ْٚؿار أَشٙ ؾٝٓا (6)آٍ عُشإ:اٞيَشٔهٝ
َٔ ميًـو ايتــشف ؾٝٓـا، بتـذبريٙ ٚتؼـشٜع٘       ،ٖٛ إهلٓا ،ألْ٘ إهلٓا ْضاٍ يف أسساّ أَٗاتٓا نٝـ ٜؼا٤; ٚمٔ َا

 ٖٚذاٜت٘.
ُ٘ ُ٘ أْٜٖ َ٘ اٜل َػ٢َٗذ اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ َُٜح٥ٜٔه١ٝ ُٖ ِٚٝيٛٞا َٚاٞي ٢ِ َٚٝأ ًٞ َُٟا اٞئع َ٘ ٔباٞئكِظٔط اٜل ٜقآ٥ٔ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُِ ض٢ُٜضاٞيَع ُٖ )آٍ اٞيَشٔهٝ

َ٘ اٜلتتهشس عباس٠:نِ سغ ال (18عُـشإ:  َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ كـشس أيٖٛٝتـ٘   ْٖٛٝت٘، ٝتكشس يف ْؿٛطٓا يف أعُام قًٛبٓا أيي ُٖ
ُٜيف أعُام قً كذّ ْؿظـ٘  ٛبٓا، يف ْؿٛطٓا، ٚترتطخ بؼهٌ ؿشٝض أْ٘ ٚسذٙ إهلٓا، ؾٓشؾض َا طٛاٙ، ْشؾض نٌ َٔ 

ٛ ٚاملح٥ه١ تؼـٗذ  ،ٚسذٙ إهلٓا، ؾٗٛ ايؼاٖذ ع٢ً ٚسذاْٝتٖ٘ٛ اهلل نإي٘ يٓا، ْشؾل٘.  ايعًـِ بأْـ٘ ايكـا٥ِ     ، ٚأٚيـ
َ٘ اٜل ٖٛ ايعذٍ :يف  ًك٘، ٚايكظط ،عبادٙ بايكظط يف َٛ اٞيَعض٢ُٜض إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٖ ُِ ضٜـض ايـزٟ ال ميهـٔ    ٖٛ ايع اٞيَشٔهٝ

 يف تذبريٙ، يف تؼشٜع٘. ،أؾعاي٘هِٝ يف اؿَا ػا٤ ْؿارٙ َٔ أَٛسٙ، ٖٚٛ  دؾري ألسذ إٔ ٜػايب٘
ٖٕ َٛ َٖـَزا إ٢ ُٗ ـَُف ٜي ِٔ َََٚا اٞيَشٗل اٞيٜك َٔ ٕ٘ ٕٖ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُ٘ َٚإ٢ َٛ اٞيَعض٢ُٜض اي٤ً ُٗ َ٘ ٜي ُِ اي٤ً أمل تتهشس ٖـزٙ   (62)آٍ عُشإ:اٞيَشٔهٝ

ٞٗ ا َجٌ قٛي٘:َٔ  املؿشدات اييت تذٍ ع٢ً نُاٍ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل َٛ اٞيعًَٔ ُٖ َُِٚ َ٘ اٜل (255:)ايبكش٠ٞيَعٔعٝ َٛ  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٖ
ُِ اٞيَعض٢ُٜض ٕٖ،اٞيَشٔهٝ َٛ اٞيَعض٢ُٜض َٚإ٢ ُٗ َ٘ ٜي ُِ اي٤ً ُٜؾ؟ اٞيَشٔهٝ كٗش، ٖٚٛ أْت عٓذَا تتٛالٙ ٖٛ ايعضٜض، أْت تٛيٝت َٔ ال 

ال عبح  ،ال محاق١ ؾٝ٘ع٢ً اؿه١ُ، نً٘  اؿهِٝ أْت تٛيٝت َٔ ٜهٕٛ تذبريٙ ؾٝو، َٔ ٜهٕٛ عًُو ي٘ نً٘ قا٥ُٟا
ـ  ،ؾٝ٘، ال دٗاي١ ؾٝ٘، ال  ٛأ ؾٝ٘ ُٜ ذبشى إىل َـا ٖـٛ سهُـ١، إرا َـا أسػـذى إمنـا       ؾٗٛ سهِٝ، ؾإرا َا دبشى إمنا 

 .شػذى إىل َا ٖٛ سه١ُُٜ
ٚعاد٠ َا وـٌ بايٓظب١ يإلْظإ عٓذَا ًُٜع يٓؿظ٘ يف ٖزٙ ايـذْٝا عـض٠ ُٖٚٝٓـ١ إٔ     -اّٟ.. عضٜضٚإٕ نإ ؾٗٛ  

أَا اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ؾٗـٛ سهـِٝ    - ٚايتٛدٝٗات ايعؼٛا١ٝ٥ اييت تعهع دربٚت٘ ،عُاٍ ايعؼٛا١ٝ٥تًٓٛل َٓ٘ األ
‟ِزَْؿ١،  ٝقَبٌ ˮ ٘ إال إٔ تٓؿزٖايٝع ٖٓاى محاق١، يٝع ٖٓاى تٛدٝٗات ٖهزا، أٚاَش عُاق١ ٚعبح ال ُٜٗٓ

ٖـٛ   (1)
، تٛدٝٗـات سهُـ١، إسػـادات    ٚاَش سهُـ١ نًُا دبشى إيٝ٘، نًُا ٚدٗو إيٝ٘ نًُا أَشى ب٘ ٖٞ أ ٖٛ سهِٝ، ،سهِٝ
 يٓجل ب٘.أٟ  .سه١ُ

ٚأْ٘  ،ٜٚشػذِٖ إىل اؾٗاد ،ال ْجل عٓذَا قاٍ اهلل يًُظًُني ٖٚٛ ٜتشذخ َعِٗ عٔ اؾٗاد مٔ تكشٜبٟا .السغ
َٕ ٚأْ٘ نزا ٚنزا، عٓذَا قاٍ: ،أيِٝ ػاس٠ تٓذِٝٗ َٔ عزاب ُُٛ ِِ َتعًِٜ ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ ِْٝش ٜيٝه  َ ِِ ٖزا  َا ٖٛ (41:يتٛب١)اَرٔيٝه

ٛ  ؟نٝـ عباسات ايٓاغ ٖٓـا  !؟َٛى بايشؿاقاـري ايزٟ تزٖب يري ـ ˮ :ٕٜكٛيـ ٖـزٙ   ،ال ‟!ٖـزٙ سهُـ١؟  ٕ أ نٝـ
 ؾٝٗا سمح١ يو، ٚؾٝٗا  ري يو، ٚؾٝٗا ػشف يو. ،أٚاَش سه١ُٝ ،سه١ُ ،سه١ُ

َجـٌ   - ع٢ً ٖـزٙ ٔ َؼ٢ َ ،اَؼٛا عًٝٗاˮ ٗات َع١ٓٝ ٜكٍٛ:ـست٢ ٚإٕ ناْت اؾ١ٓ بٝذٙ، ٖٛ مل ٜأت يريطِ تٛدٝ
َٔ ميؼـٞ عًـ٢ ٖـزٙ مـٔ طـٓعٛٝ٘ اؾٓـ١،        - املذاسغاملظابكات يف  ٚأٗا يف ايتًؿضٜٕٛ، ْاملظابكات اييت ٜعًُٛ

 ،شتَـا طـبَ   شت ٚاال٤ٖا طـبَ بـذٓ  ؾكـط،  ٚتٛدٝٗات َعٝٓـ١  ،ٖهزا أٚاَش َع١ٓٝ .ٚايزٟ ال ميؼٞ عًٝٗا طٓذ ً٘ ايٓاس
نٌ ػ٤ٞ، ؾهٌ تٛدٝ٘ َـٔ تٛدٝٗاتـ٘، نـٌ    ٖٛ اؿهِٝ يف  ،اؿهِٝاهلل ٖٛ ال.  ‟ؾٝٗا  ٛأَا  ؾٝٗا  ٛأ ٚاال١ٜعين 

نٌ ْٗٞ َٔ ْٛاٖٝ٘ ٖٛ ًٜٓٛل عه١ُ، ًٜٓٛل َٔ اؿهِٝ طبشاْ٘ ٚتعاىل. إسػاد َٔ إسػادات٘، نٌ أَش َٔ أٚاَشٙ، 
ؾٝـ٘  ٖٛ ٚسذٙ ايـزٟ   ،ايزٟ ؾٝ٘ ايـح، يو، ال غريٙ ٖٞ؟ ٚكع ايؼ٤ٞ يف َٛكع٘، إٔ ٖزا ٖٛ ٚسذٙ ٚاؿه١ُ َا

 ال ٜـًض إال ٖٛ. ،ايؿح، يو، ال غريٙ، ٖٛ ٚسذٙ ايزٟ ؾٝ٘ لا، ٚؾٛص يو ال غريٙ.. ٚكع ايؼ٤ٞ يف َٛكع٘
يهٔ ست٢  ‟؟ْا نزا ٝقَبٌَشأََؾكط.. ˮ بذٚ ٚنأْٗاَا هلا ٜػاق١، ؾٓكٍٛ: مل ْجل بهجري َٔ أٚاَشٙ ألْٗا تبذٚ ٚنأْٗا 

ؾٗٛ  ، َت٢ َا أَش بؼ٤ٞ ٚبذا يٓا ػاقٟات اؿهِٝ ايشسِٝ أٜلٟاْ٘ ٜأَشْا ٖٚٛ يف ْؿع ايٛقألالسعٛا;  عٓذَا ٜأَشْا

                                                           



 (8) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

 ٓـا ٚيف املٓٗر ايرتبٟٛ يهتاب٘ ايهشِٜ ٜلع األػٝا٤ ايهجري٠ اييت ٖٞ ط١ًٗ يف َتٓاٚيٓا ؾتذعً ،ٜلع يف تؼشٜعات٘
هعـٌ تؼـشٜع٘ بايؼـهٌ ايـزٟ ٜٗٝـ٧       أَآَا، بايؼهٌ ايزٟ ميهٔ إٔ ْـٌ إىل ٖزا ايؼ٤ٞ ايزٟ ٜعترب َظتبعذٟا

 ، ٜٚظٌٗ بعل٘ تٛبٝل بعض.بعل٘ يبعض ٚىذّ بعل٘ بعلٟا
َٚع إٔ تؼشٜع٘ ست٢ يٛ مل ٜهٔ ٚسا٤ٙ د١ٓ، نٌ َا ٖذاْا إيٝ٘ يف نتاب٘ ايهشِٜ ست٢ يٛ مل ٜهٔ ٚسا٤ٙ د١ٓ يهإ 

يـٛ  ٖٚٛ ٚسذٙ املٓٗر ايـشٝض ايزٟ ال تظتكِٝ سٝا٠ ايبؼش إال ب٘، ٚال تظتكِٝ ايـذْٝا إال بايظـري عًٝـ٘، ستـ٢     
٘     ؾشكٓا  ٚال  ،بأْ٘ يٝع ٖٓاى د١ٓ. أَا عٓذَا تهٕٛ املظأي١ بإٔ َا ٖذاْا إيٝ٘ ٖٛ ٚسـذٙ ايـزٟ ال َـٓٗر أقـّٛ َٓـ

ٚيف اؿٝا٠ َٓ٘ ثِ ٜجٝبٓا عًٝ٘، ثِ ٜعٛٝٓا اؾضا٤ ايععِٝ عًٝ٘، ٖزا ٖـٛ َـٔ أبًـؼ َعـاٖش      ػ٤ٞ أؾلٌ يًشٝا٠
ايهشِٜ إال ٖٚـٛ ٜونـذ   نتاب٘ إيٝ٘ يف  أسػذا مم ال تهاد ػذ ػ٦ٟٝاأْو  .سمحت٘، َٔ أبًؼ دال٥ٌ طع١ سمحت٘ يعبادٙ

ٖٚٛ ايزٟ ٜعًِ ايظش يف ايظـُٛات   ،ٚ ًل اإلْظإ ،ايذْٝاألْ٘ ٖٛ ايزٟ  ًل  ؾٝ٘ ؿح، اؿٝا٠ ٖٓا يف ايذْٝا; إٔ
 ، ٚميٓشو اؾ١ٓ يف اآل ش٠، ايٓعِٝ األبـذٟ، نبريٟا ٚؾٛصٟا نبريٟا ٜلٝـ إىل ٖزا أدشٟا - ٜلٟاأ -ارا ُإرٟا ؾً .ٚاألسض

 اؾ١ٓ. أيٝع ٖزا َٔ طع١ سمحت٘؟ ٓعِٝ ايععِٝ، ٚايذسدات ايعاي١ٝ يفاي
َٔ َٚأَٜٖا هلزا قاٍ اهلل:ٚ ِِ اي٤ٔزٜ ُٗ ُٖ ُُٚدٛ ِِ َسِس١َُٔ ٜؾٔؿٞ اِبَٖٝلِت  ُٖ  ٔ٘ َٕ ٔؾَٝٗا اي٤ً أِْٗ يف َٛاقؿِٗ  (107)آٍ عُشإ:َ أيُذٚ

ُٜ ،عًُـٛا ُٜ ال١دِٖٛٗ ٖٞ َٛاقـ ال بذ َٓٗا يف أٖزٙ يف ايذْٝا اييت تبٝض ٚ ـ  ٚال  ُٜ زيٛا، ٚإٔ ٜعٝؼـٛا  كٗـشٚا، ٚال 
ؾتـبض اؾ١ٓ صٜاد٠  ري بايٓظـب١ هلـِ،    ،يف ايذْٝا، ٚإٔ ٜعٝؼٛا نشَا٤ ٚأعضا٤ ٚأقٜٛا٤، ٚتظعذ سٝاتِٗ أسشاسٟا

ِِ َسِس١َُٔ ٜؾٔؿٞؾظُاٖا سمح١  ُٖ  ٔ٘ َٕ ٔؾَٝٗا اي٤ً  .َ أيُذٚ
ُ٘ اٜل َ٘ اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ََُعٖٓٝه ُٖ ٢ّ إ٢ٜي٢ ِِٜيَِٝذ ِٛ َِٜب اٜل اٞئكَٝا١ََٔ َٜ ِٔ َس َََٚ ٔ٘ َٔ  ٜأِؿَذُم ٔؾٝ ٘ٔ َسـٔذّٜجا   َٔـ نـجري   (87)ايٓظـا٤: اي٤ًـ

َ٘  اٜل:تتهشس ن١ًُ َٛ إال٤إ٢ٜي ُٜال  ،ٜٛدذ ال نزا ٚال نزآع أْ٘ ال كَت َٔ أدًو ُٖ ٚال  ،غريٙ ٧ٔذًَٞؿش ٚال ًَذأ، ال َٔ 
٢ّ اٞئكَٝا١ََٜٔيَِٝذَُ ، ٖٚٛ َٖٛٙٔ تًتذ٧ إيٝ٘ غري ِٛ ِِ إ٢ٜي٢ َٜ ٕ ٜتٗـشب عـٔ اؿلـٛس ٜـّٛ     َٚٔ ايزٟ ٜظتٛٝع أ َعٖٓٝه

ٍُ ؟ايكٝا١َ ُٕ َٜٝكٛ َٔ اإل٢َْظا ِٜ ٦ََِٕٔٛز ٜأ َُٜؿٗش َٜ  َبَعَجَٓـا  ََٔ تكّٛ َٔ قربى .ال ٜٛدذ َؿش (10،11)ايكٝا١َ:ََٚصَس اٜل ٜنح٤  اٞي
ُٔ ََٚعَذ ََا ََٖزا َِٖشٜقٔذَْا َٔٔ َُ َٕ ََٚؿَذَم ايٖشِس ُُِشَطًٝٛ  .(52ع:)ٜاٞي

٘ٔ اٜل َِٜب ٔؾٝ  ،ش ْؿظ٘ بٗا يٝكشس ْؿظ٘ بٗا أْين ال بذ إٔ أَٛتاإلْظإ إرا رن١ ،ٖٚزٙ سكٝك١ ١َُٗ .ال ػو ؾٝ٘ َس
 سؼش ٜـّٛ ايكٝاَـ١.  تأنٝذ ال بذ إٔ ٝأايزٟ بٝيت يف قٌ نزا، باي ،أْا ؾحٕ بٔ ؾحٕسؼش ال بذ إٔ ٝأ ،بعحال بذ إٔ ٝأ

 ِٜ بؼهٌ نـبري، ْظـٝإ ٜـّٛ ايكٝاَـ١    يف ايكشإٓ ايهش تشسٚهلزا ٝن ايكٝا١َ ساي١  ٛري٠ ع٢ً اإلْظإ; ّٜٛ ْظٝإ
ؾتشؼش ّٜٛ  ;يكٝا١َٔ ْؿظو يف ايذْٝا ؾح تعٝؽ اـٛف َٔ اغؿ١ً ػذٜذ٠، تٓظٝو عٔ اإلعذاد هلزا ايّٝٛ، توَٚ

٘ٔ اٜل ايكٝا١َ  ا٥ؿٟا َِٜب ٔؾٝ ٌٗ  إ٢ٕ ف، يهٌ ػـخف ال بـذ إٔ وؼـش   يهٌ ػخ ال ػو ؾٝ٘، ال بذ َٓ٘ َس ٔ  ٝنـ ٔؾـٞ   ََـ
َٛأت ٢ٔ آٔتٞ إ٢ال٤ َٚاأٜلِسض٢ ايٖظَُ َُ ِِ ٜيٜكِذ  َعِبّذا ايٖشِس ُٖ ِِ ََٚعٖذ ُٖ ـَا ٜعشف  ،ثحث١، نٌ إْظإ ،اثٓإ ،ٚاسذ َع٘ذا ٜأِس

ِِ ال ٜٓظ٢ ،نٌ ٚاسذ، ٚطٝشؼش نٌ ٚاسذ ُٗ ٘ٔ َٚن٥ًٝ َّ آٔتٝ ِٛ ِ  ؾـشداٟ  ؾـشداٟ  (95-93)َشِٜ:ٜؾِشّدا اٞئكَٝا١ََٔ َٜ ال ٜٓظـ٢   نًـٗ
ُْٔؿَخ أبذٟا .ِْٗٝظ، قبٛس ٖٓاى ال أسذ َٓٗا ًٜٛع ٚال ٜبك٢ ،أسذ ـٗٛس٢ ٔؾٞ َٚ ـَٔعَل اي َُ ٔؾٞ ََٔ ٜؾ ٞ  َََٚٔ َٛأتايٖظ  ٔؾـ

ُ٘ َػا٤ ََٔ اأٜلِسض٢ إ٢ال٤ ِٖ اي٤ً ٘ٔ ُْٔؿَخ ُث ّْ ُِٖ ٜؾإ٢َرا ٝأِ َش٣ ٔؾٝ َٕ ٔقَٝا  ٛات َٚٔ يف األسضنٌ َٔ يف ايظُ (68)ايضَـش: َٜٓٝعُشٚ
٘ٔ اٜل َِٜب ٔؾٝ  ال ػو ؾٝ٘. َس
ٕٖ ؟ أٚ ّٜٛ َارا؟ ّٜٛ ايؿـٌسؿٌ عاّٚ ،ٌٖ ٖٛ عباس٠ عٔ ادتُاع عاّايكٝا١َ ّٜٛ ٖزا ايّٝٛ ٚ َّ إ٢ ِٛ َٜ ٢ٌ ـِ َٕ اٞيٜؿ  ٜنا

َّ  َٜٔٝكاّتا ِٛ َٕ ٔؾٞ ُٜٜٓؿُخ َٜ ـٗٛس٢ ٜؾَتٞأُتٛ َٛاّدا اي ٜؿـٌ  ،ظاقٕٛ إىل اؿؼش، مساٙ ّٜٛ ايؿـٌت ،عاتمجا (17،18:أ)ايٓبٜأٞؾ
ؾٝتذًـ٢ ٖٓـاى    ;ؾُٝا بني ايٓاغ ؾُٝا ناْٛا ؾٝ٘ ىتًؿٕٛ، ٜؿـٌ ؾٝبني نٌ ايكلاٜا اييت نإ ايٓاغ ؾٝٗا ٜؿشطٕٛ

ععِ تكـريِٖ، ٜتذ٢ً ٖٓاى ط٤ٛ آثاس أعُاهلِ، آثاسٖا ايظ١٦ٝ ايبايػ١ ايظ٤ٛ، ٜتذ٢ً يو تؿشٜٛو ؾرت٣ نٝــ  
َا دشٙ تكـريى، تش٣ َا دشت٘ دٗايتو، ستـ٢ تظـام إىل دٗـِٓ، ٚأْـت تـش٣ بأْـو أؿـبشت         ، تش٣نٓت غاؾٟح

َِٝع ظام إىل دِٗٓ ؾٝكاٍ:ُتٜكٍٛ املح٥ه١ عٓذَا عٓذَا ، ِٗٓؾ َظتشكٟا ٍَ  ََٚسٚبَٓـا  بًَٜـ٢  ٜقـاٝيٛاٞ  ََٖزا ٔباٞيَشٚل ٜأٜي  ٜقـا
ّ ايَعَزاَب ٜؾُزٚٝقٛٞا ِِ بٛاب دِٕٗٓ ع٢ً أٚايٓاغ َضدمحٛ اتػشب دّذست٢ املح٥ه١ ٜبذٚ أْٗا تظ (30:)األْعـا َٜٚي  َتـوٝ  ٜأ
ِِ ِِ ٝٓاتناْٛا ٜأتْٛٓا بايب ب٢ً (50:)غـاؾش ٜقاٝيٛا ب٢ًَٜ ٔباٞيَبَٝٚٓأت ُسُطًٝٝهِ َتٞأٔتٝٝه ِِ ٜأٜي ٌْ َٜٞأٔتٝه َٕ   ُسُط ِِ َِٜتًٝـٛ ِِ  َٚـٓٝه ِٝٝه  عًَٜـ
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ِِ آَٜأت ِِ َسٚبٝه ُٜٓٔزُسَْٚٝه ََٖز ٔيٜكا٤ َٚ  ِِ َِٛٔٝه ِٔ ب٢ًَٜ ٜقاٝيٛا اَٜ ١َُٝ َسك٤ِت َٜٚئه َٔ ع٢ًَٜ اٞيَعَزأب نًٜٔ ٖزٙ يٝظت  (71:)ايضَشاٞيٜهأؾش٢ٜ
نٌ ػ٤ٞ، ٚأسػـذْٚا  ٜٚعْٛٛا  ،ٓا نٌ ػ٤ٜٞأتٝإ نٚاهلل ب٢ً . بٌ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىلٜٔ ٖٞ َٔ ٔقَٔ نًُات ايهاؾش

 .َا ٖٛ ؿشٝضبايٞ، ٚنٓا ْكٍٛ: ميهٔ تٓاط٢، ٚنٓا ٌُْٗ، ٚنٓا ال ْـيهٔ نٓا ْٓظ٢، ٚنٓا ْ ،إىل نٌ ػ٤ٞ
ِٔ َٔ ٜأِؿَذُم َََٚ ٘ٔ َسٔذّٜجا َٔ ايعباسات ايـيت   َٔ اسذ٠ٚ ٖزٙ أيٝظتٌٖ ٖٓاى أؿذم سذٜح َٔ اهلل؟  (87:)ايٓظـا٤ اي٤ً
يتأ ـز ٖـزٙ    .أْ٘ يٝع ٖٓـاى أؿـذم َـٔ اهلل سـذٜجاٟ     تؤَ ؾٝهٕٛ إمياْو ؿادقٟاي ؟أعُام ْؿظوأعُام ؽاطب 
ٙ اآل١ٜ ؾتهتبٗا يف دذاس قًبـو، ؾتذـذ يف اآلٜـات األ ـش٣ عٓـذَا ػـذ ٚعـٛد اهلل، ٚٚعـذٙ         يتأ ز ٖز ،ايعباس٠

ِٔ ٟاأْ٘ يٝع ٖٓاى أؿذم َٔ اهلل سذٜج ٚٚعٝذٙ، ػذ ؾعٟح َٔ ٜأِؿَذُم َََٚ ٘ٔ َسٔذّٜجا َٔ   .اي٤ً
٤ِٕٞ َٔٔ ُتٓٔؿٝكٛٞا َََٚا عٓذَا ٜكٍٛ: َٖٛف ٔؾٞ َػ ُٜ  ٔ٘ ٢ٌ اي٤ً ِِ َطٔبٝ ِٝٝه َِِٜٚأ إ٢ٜي َٕ اٜل ُْت ُُٛ ؾهٔ أْت يف ْؿظو  (60:ألْؿاٍا)ُتعًٜٞ

ِٔ :اٟخَشٓط َٔ ٜأِؿَذُم َََٚ ٘ٔ َسٔذّٜجا َٔ ٕٖ،اي٤ً ـَُش ُ٘ َٜٚيَٝٓ ُٙ ََٔ اي٤ً ـُُش َٜٓ ٖٕ َ٘ إ٢ ٟٙ َعض٢ْٜض اي٤ً ٢ٛ ٖـزا   أيـٝع  (40:)اؿـر ٜيٜك
ِٔ؟ ٟاَونذ ٟاإهلٝ ٟاٚعذ َٔ ٜأِؿَذُم َََٚ ٘ٔ َسٔذّٜجا َٔ ِِ ٜئ ،اي٤ً ِِ ٜأّر٣ َٚإ٢ٕ إ٢ال٤ َُٜلٗشٚٝن ُِ ُٜٜكأتًٝٛٝن َٛي٥ٛٝن ِٖ اأٜلُدَباَس ُٜ  اٜل ُث

َٕ ـَُشٚ ُٜٟاأيٝع ٖزا ٚعذ (111)آٍ عُشإ:ُٜٓ ِٔ إميإ هعًو أْت ؽاطب ْؿظو بأًْ٘ٛب َٓو ؟ ؾكط  َٔ ٜأِؿَذُم َََٚ َٔ 

٘ٔ َسٔذّٜجا ـُُشٚا إ٢ٕ ،اي٤ً َ٘ َتٓ ِِ اي٤ً ـُِشٝن َُٜجٚب َٜٓ ِِ ِتَٚ ألْين أعًـِ   أثل; َارا أقٍٛ أَاّ ٖزٙ؟ ؾعٟح (7)قُذ:ٜأٞقَذاََٝه
 .أْ٘ يٝع ٖٓاى أؿذم َٔ اهلل سذٜجٟا

ِٔ ٓظب١ يآل ش٠آٜات ايٛعذ ٚايٛعٝذ بايإىل ٖٚهزا تأتٞ  ٕٖ َعٔ ٔرٞنش٢ٟ ٜأِعَشَض َََٚ ُ٘ ٜؾإ٢ ُٙ  َكٟٓها ََٔعَٝؼ١ٟ ٜي  ََِْٚشُؼـُش
َّ ِٛ  طـبشاْ٘ ٚتعـاىل؟ أيـٝع    َٔ سـذٜح اهلل  ٟأَ قٍٛ اهلل؟ أيٝع سذٜج أيٝع ٖزا قٛاٟل (124)طـ٘:اٞئكَٝا١ََٔ ٜأِع٢َُ َٜ

ِٔ ؟ٟاٚعٝذ ٕٖ َعٔ ٔرٞنش٢ٟ ٜأِعَشَض َََٚ ُ٘ ٜؾإ٢ ُٙ َكٟٓها ََٔعَٝؼ١ٟ ٜي َّ ََِْٚشُؼُش ِٛ ِٔ  ،اٞئكَٝا١ََٔ ٜأِعَُـ٢  َٜ َٔ  ٜأِؿـَذمُ  َََٚـ ٘ٔ   َٔـ اي٤ًـ
 .َسٔذّٜجا

ٔ سد١، إىل دسد١ إٔ ْٓعش إىل نٌ ٚعذ َٔ ٚعمٔ ْشٜذ إٔ ْـٌ إىل ٖزٙ ايذ ٙ  ٛد اهلل، إىل نٌ ٚعٝذ َـ ، ٚعٝـذ
 ًؿـاٟ َتخ أْ٘ َٔ ال ٜأتٞ ايٛاقع أبذٟا :ٟاٚاألؿذم سذٜج ،ٔ يٝع ٖٓاى َٔ ٖٛ أؿذم َٓ٘ سذٜجٟاأْ٘ ٜأتٞ ممٔ؟ ممب

٘ٔ   اٜل املـذاق١ٝ ٖٞ بايٓظب١ يًٛاقع إٔ ٜهٕٛ َتشككـاٟ ٚ ،عُا أ رب ب٘ عٓ٘، ايزٟ ال ٜتخًـ إطحقٟا ِٜـَب ٔؾٝـ  ال َس
ُ٘ اٜل :ػو يف ؼكك٘، ؾعٓذَا قاٍ َ٘  اي٤ً ٢ّ اٞئكَٝا١ََٔ إال٤إ٢ٜي ِٛ ِِ إ٢ٜي٢ َٜ ََُعٖٓٝه َٛ ٜيَِٝذ ٖٛ ىرب عٔ ٚاقع أيٝع  (87:)ايٓظـا٤ ُٖ

 عٔ ٚاقع طٝشـٌ؟ ٟاّٜٛ ايكٝا١َ، ٚهتُع ايٓاغ ؾٝ٘، أيٝع ٖزا إ باس مس٘اّٜٛ  طٝشـٌ؟
عٓـ٘ ؾٝهـٕٛ غـري     باعتباس ايٛاقع عٓـذَا ٜـأتٞ ايٛاقـع َتخًؿـاٟ     ، ٚقذ ٜهٕٛ نزبٟاقٟا. اـرب قذ ٜهٕٛ ؿذطٝب

ال ٜتخًــ  نـحّ  ٖـزا   ؟ ألٕؾُٔ أؿذم َٔ اهلل سـذٜجاٟ  ،ٓ٘ملا أ رب ب٘ ع ؿادم، ايـذم ٖٛ: إٔ ٜهٕٛ ايٛاقع ٚؾكٟا
عٌ ٖزٙ األػـٝا٤ ٖـٛ،   ٖٛ َٔ ٜعًِ ايػٝب ٚايؼٗاد٠، َٚٔ ٜكٍٛ ٖزا ٖٛ َٔ ٜؿٖزا ألٕ َٔ ٜكٍٛ  ;ٚاقع ال ٜتخًـٚ

ٜظـ٢ُ   ٟاآ ش طٝعٌُ َٜٛ ابإٔ ٖٓاى إهٟل ٖٚٛ ايعضٜض، ٖٚٛ اؿهِٝ، ٖٚٛ املًو، ٖٚٛ ايكاٖش ؾٛم عبادٙ، يٝع إ باسٟا
ـ    .اإلي٘ اآل ش ٜتهاطٌ ؾح ٜعٌُ ػ٦ٟٝاٖزا ّٜٛ ايكٝا١َ ثِ ميهٔ إٔ  ا أ ـرب  اهلل ىرب عٔ أؾعاي٘ ٖٛ َـا طـٝؿعٌ، َٚ

٘ٔ اٜل عٓ٘ َٔ أؾعاي٘ ؾًٔ ٜتخًـ َِٜب ٔؾٝ ٘ٔ َسٔذٜجٟا (2:)ايبكش٠َس َٔ اي٤ً ِٔ ٜأِؿَذُم َٔ َََٚ. 
ّٜٛ ٚسا٤ٙ دِٗٓ، إرا مل ٜهٔ اإلْظإ ٖٓـا يف   ،يٛ تشطخ يف ْؿٛطٓا اـٛف َٓ٘، ّٜٛ ػذٜذ األٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
، ال هـذ  ذ كشدـاٟ ّٜٛ ايكٝاَـ١ ال هـ   ،وزس، ىاف ٖٚٛ ال ٜضاٍ ٖٓا يف ايذْٝا ،َتزنشٟا ،َتٝكعٟا ،ايذْٝا َتٓبٟٗا

يف ايـذْٝا   كبٌ َٓ٘.ُتٜميهٔ إٔ ٜؿذٟ ْؿظ٘ ب٘، ٚال تكبٌ َٓ٘ ست٢ يٛ ًَو َا ميهٔ إٔ ٜؿذٟ ْؿظ٘ ب٘، ال  ػ٦ٟٝا
مخظ١ آالف أٚ عؼش٠ آالف ٚأ شدٛٙ، أَا ٖٓاى ال  ذؾعصَت ع٢ً اإلْظإ ست٢ ٖٚٛ يف ايظذٔ ميهٔ ٜٖٓا َت٢ َا تأ

إٔ ٜعٛٞ س١ٖٓٝ بذي٘ ٚىشز، أٚ ٜـذاٍٚ   ٚاسذ ذٔايذْٝا ميهٔ إرا ُط تكبٌ ؾذ١ٜ ٚال تكبٌ س١ٖٓٝ بذيو، ٖٓا يف
ٌٗ َْٞؿع٣ ٢ ٚطٝط ٚىشد٘، أَا ٖٓاى ال ميهٔٚىشز، أٚ وـٌ عً ٟاؾًٛطبٝٓ٘ ٚبني س١ٖٓٝ أ ش٣، أٚ ٜعٛٞ  َُا ٝن  ٔب

٠١َٖٓٝٔ ٜنَظَبِت َُا َتِظَع٢ (38)املذثش:َس ٌٗ َْٞؿع٣ ٔب  ع مبا تظع٢. ػض٣ نٌ ْؿ (15:)طـ٘ٔيُتِذَض٣ ٝن
١ً َعشؾتٓا باهلل ٜودٟ إىل ْكف يف  ٛؾٓا َٓ٘، إىل كـعـ  ٖٞ أػٝا٤ تتٛاىل: ٔق َا ايزٟ ٜٓظٝٓا عٔ ّٜٛ ايكٝا١َ؟

إىل غؿ١ً ْٚظٝإ، تودٟ ايػؿ١ً ٚايٓظٝإ إىل غٝاب ساي١ اــٛف َـٔ ٜـّٛ ايكٝاَـ١،     ٖزا ؾٝودٟ  ;يف  ؼٝتٓا َٓ٘
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طٛس ايكـشإٓ ايهـشِٜ   ، أٚ اطتعشض طٛس٠ َٔ أٚ مسع َشػذٟا ،تزنش َٝتٟاش اإلْظإ أسٝاْا تزنش، أٚ سأ٣ َت٢ َا رنِّٚ
 غؿ١ً.. ساي١ ايحػعٛس بؼ٤ٞ َٔ ٖزٙ األػٝا٤ :يهٔ ٚواٍٚ إٔ ٜعٝذ إىل رٖٓٝت٘ اؿاي١ ايظابك١ ،تزنش

سغبتـ٘   ؾُٔ ٜعشف اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل َعشؾ١ ناؾ١ٝ ال بذ إٔ ىؼاٙ، ال بذ إٔ تععِ  ؼٝت٘ َٓ٘، ٚتععِ أٜلٟا
زٙ ايذْٝا َا ٜكشب٘ إىل اهلل، ٚوـٌ ّٜٛ ايكٝا١َ ـوشق ع٢ً إٔ ٜعٌُ يف ٖ ،ٟا، َتزنشَتزنشٟا ٘، ؾٝهٕٛ دا٥ُٟاـٝؾ
، ؾٝهـٕٛ َـٔ   ٜظريٟا ع٢ً ايؿٛص باؾ١ٓ، ٚع٢ً إٔ واطب يف ّٜٛ ايكٝا١َ سظابٟا -َٔ  حٍ عًُ٘ ٖزا ٚبشمح١ اهلل  -

 دـذاٟ  ْ٘ َتزنش يًكٝا١َ، تزنش ايكٝا١َ ي٘ أثشٙ ايععِٝ دذٟاأل يزٜٔ ال  ٛف عًِٝٗ ٚال ِٖ وضْٕٛ;أٚيٝا٤ اهلل ا
يف اجملايني: يف فاٍ إٔ تٓعش َٔ األعُاٍ إىل َا ؾٝ٘ لاتو ّٜٛ ايكٝا١َ ؾتًٓٛل ؾٝ٘، ٚتبتعـذ عـٔ األعُـاٍ أٚ    

 ؾتبتعذ عٓ٘.   كـري ايزٟ ؾٝ٘ ٖحنو ّٜٛ ايكٝا١َعٔ ايت
ألْ٘ ّٜٛ ػذٜذ األٖٛاٍ يف سذ رات٘، ٚؾٝـ٘   ;ػذٜذٟا ِٜ ؽٜٛؿٟاف اهلل ب٘ عبادٙ يف ايكشإٓ ايهشّٜٛ ايكٝا١َ  ٖٛ
ملـٔ مل ٜهْٛـٛا ٜٗتـذٕٚ     يًُعشكني عٔ رنش اهلل، سظاب عظري دذٟا يًعاملني، سظاب عظري دذٟا سظاب عظري دذٟا

ِٔ ٜؾٜأَٖا بُٝٝٓ٘، ٚعُٔ أٚتٞ نتاب٘ بؼُاي٘ٔ أٚتٞ نتاب٘ ٜتشذخ عُٓ (طٛس٠ اؿاق١)يف  .بٗذٟ اهلل ََ ُ٘ َٞ ٔنَتاَب  ٝأٚٔت
ٔ٘ ُٔٓٝٔ ٍُ ٔبَٝ ُّ ٜؾَٝٝكٛ َٝ   أْٜٚٞ ٜظَُٓٓت إ٢ْٚٞ  ِ٘ٔنَتأبَٝ اٞقَشُ ٚا َٖاُ  َٛ   َُِ٘ـحم٣ ٔسَظـأب ُٗـ ٞ  ٜؾ ٞ   ٖسأكـ١َٕٝ  ٔعَٝؼـ١ٕ  ٔؾـ  َدٖٓـ١ٕ  ٔؾـ
ِٔ َٜٚأَٖاَارا ٜكٍٛ؟  بؼُاي٘ٔ ٜوت٢ نتاب٘ مل بايٓظب١ (22-19:)اؿاق١َعأي١َٕٝ ََ َٞ ٘ٔ ُ٘ٔنَتاَب ٝأٚٔت ٍُ ٔبٔؼَُأي َِٝتٓٔٞ َٜا ٜؾَٝٝكٛ  ٜي

ِِ ِِ  ِ٘ٔنَتأبَٝ ٝأَٚت ٜي َِٝتَٗا َٜا ِ٘ٔسَظأبَٝ ََا ٜأِدس٢ َٜٚي ٖـٞ   يٝـت إٔ تًـو املٛتـ١ األٚىل    (27-25:)اؿاقـ١ اٞيٜكأكـ١َٜٝ  ٜنأَْت ٜي
ِ٘ ايكاك١ٝ ؾح أبعح ٚال أسؼش ٜٛأَْٝ ًٞ ـ     ايظًٛإ ايزٟ نٓـت  (29)اؿاق١:ًَٖٜٜو َعٓٚٞ ُط ت ؾٝـ٘، أٚ ايظـًٛإ ايـزٟ نٓ

ِ٘  أيتذ٧ إيٝ٘ يف ايذْٝا ًٖو عين ِ٘ ََا ٜأٞغ٢َٓ َعٓٚٞ ََأيَٝ ٜٛأَْٝ ًٞ يٞ مل ٜػٔ عين، مل َا (28،29)اؿاق١: ًَٖٜٜو َعٓٚٞ ُط
َٔ سشاّ، ٚنٓت أغٌ إٔ أؿشف َٓ٘ ٚ ٚأسشق ع٢ً مجع٘ َٔ سحٍ ،، ايزٟ نٓت أمجع٘ يف ايذْٝاٜذؾع عين ػ٦ٟٝا

 .مل ٜذؾع عين ػ٦ٟٝا، ٘ يف طبٌٝ اهلل مل ٜػٔ عين ػ٦ٟٝاٚأْؿل َٓ
 ِ٘ ٜٛأَْٝ ًٞ ًَُٖٜٜٙو َعٓٚٞ ُط ُٙ ٜؾػ٥ًُٛ  زٚٙ ؾػًٛٙ، ٚناْت ٖزٙ اآل١ٜ َٔ اآلٜات اييت  :ٜكاٍ يًُح٥ه١ (29،30)اؿاق١:ُ ُزٚ
ُٙ ٛس٠ املٛقـ عٓذَا ٜكاٍ يًُح٥ه١:ٖٚٛ ٜتأٚٙ، ٜتـٛس  ٜٛـشخ َٓٗا اإلَاّ عًٞ  ُٙ ُ ُزٚ  ؾٝـا )قاٍ:  ٜؾػ٥ًُٛ

ُٙ :، عٓذَا ٜكاٍ يًُح٥ه١، ٚساي١ سٖٝب١ دذٟاساي١ ػذٜذ٠ دذٟا !َأ ٛر ( ٜا ي٘ َٔي٘ َٔ َأ ٛر ُٙ ُ ُزٚ ِٖ ٜؾػ٥ًُٛ  ُث

ُٙ َِ ؿ٥ًَٛ ِٖ  اٞيَذٔشٝ ًٞظ١ًٕٜٔ ٔؾٞ ُث َٕ َرِسُعَٗا ٔط ُٙ ٔرَساّعا َطِبُعٛ َٕ  ٜؾاِطًٝٝهٛ ُ٘ ٜنا ُٔ اٜل إ٢ْٖ ٢ِ ٘ٔٔباي٤ً ُِٜؤَ  ع٢ًَٜ َُٜشٗض َٚاٜل  اٞيَعٔعٝ

٢ّ ُِٔظٔهني٢ ٜطَعا َِٝع  اٞي ُ٘ ؾًٜٜ َّ ٜي ِٛ َُٖٓا اٞيَٝ ِْ َٖا ّْ َٚاٜل  َسُٔٝ ِٔ إ٢ال٤ ٜطَعا ُ٘ إ٢ال٤ اٜل  ٔغظًِٔني٣ َٔ َٕ َٜٞأٝنًٝ  (37-30)اؿاقـ١: اٞيَخأطُوٚ

 نإ يف ايذْٝا ال ٜؤَ باهلل ايععِٝ.
، اإلميإ باهلل ايزٟ هعًو ؽـاف  يهٔ نٝـ ٖزا اإلميإ؟ إميإ ال ٜظاٟٚ ػ٦ٟٝامٔ ْؤَ باهلل، أيٝع نزيو؟ 

َٔ  ٛؾـ٘  باهلل، اإلْظإ املؤَ باهلل ٖٛ َٔ ٜهٕٛ  ٛؾ٘ َٔ اهلل أععِ  غري اهلل أنجش مما ؽاف َٔ اهلل يٝع إمياْٟا
سايـ١ ايتـزنش هلل،    ٟاٜعٝؽ دا٥ُ املؤَ باهلل ٖٛ َٔ ،٘ يف غريٙيف اهلل أععِ َٔ سدا٥ َٙٔ غريٙ، ٖٛ َٔ ٜهٕٛ سدا 

َت٢ َا  -اإلميإ باهلل ٖٛ إميإ عًُٞ ٜبعح  ُا عٓذ اهلل.، اـٛف َٔ بٛؽ اهلل، ايشغب١ ؾٝاهلل ٢اؿشق ع٢ً سك
ٖٛ ٜبعجو ع٢ً ايعٌُ، ٜبعح يف ْؿظو اـٛف، ٜبعـح يف ْؿظـو ايشدـا٤، ٜبعـح يف ْؿظـو       - ؿادقٟا نإ إمياْٟا
 ايشغب١.

ايٓشـٛ، أمل ٜهْٛـٛا    بـاهلل عًـ٢ ٖـزا    : نإ ايهاؾشٕٚ َـوَٓني ٛع فشد تـذٜل، مٔ ْكٍٛأَا إميإ َٔ ٖزا ايٓ
ُ٘ َوَٓني باهلل؟ ٖٔ اي٤ً ِِ ٜيَٝٝكٛٝي ُٗ ِٔ  ًَٜٜك ََ ِِ ُٗ ِٔ َطٜأٞيَت نإ اؾاًٖٕٝٛ ٜوَٕٓٛ باهلل مبع٢ٓ أِْٗ عاسؾٕٛ  (87:)ايض شفَٜٚي٦ٔ
ٛات ٚاألسض، ٖٚـٛ ايـزٟ   ٚاألسض، ٖٚٛ ايزٟ ٜذبش ػوٕٚ ايظُٖٛ ايزٟ  ًل ايظُٛات  (اهلل) :امس٘ ابإٔ ٖٓاى إهٟل
يٝع ٚسـذٙ،   ،ِٖ ناْٛا َوَٓني بٗزٙ، ؾكط ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ال ،هٌ ٖزٙ األػٝا٤. ٜوَٕٓٛ ب.ٖٚٛ ايزٟ.ٜٓضٍ املٛش، 

 بٌ ٖٓاى آهل١ أ ش٣.
زا اإلميـإ أٟ ػـ٤ٞ   إميإ مبذشد ٚدٛد اهلل، ٚيٝع ٚسا٤ ٖ :إرا َا أؿبض إميآْا يف ٚاقع٘ نإميإ ايهاؾشٜٔ أٟ

 .ٓاغ ممٔ ال ٜوَٕٓٛ باهلل ايععِٜٝهٕٛ اي يف ْؿٛطٓا، يف ٚاقع سٝاتٓا، ؾعٟح
ُِٔظٔهني٢ َٚاٜل  ٢ّ اٞي  ٢ وح اآل شٜٔ عًـ٢ إطعـاّ املظـهني;   ، ٚال ستنإ يف ايذْٝا غٟٝح (34)اؿاق١:َُٜشٗض ع٢ًَٜ ٜطَعا

 ،ٜتزنش َظأي١ ثٛاب ؾريدٛ َٔ عًُ٘ ٖزا َـا ٜكشبـ٘ إىل اهلل   ألْ٘ يلعـ إمياْ٘ باهلل، أٚ الْعذاّ إمياْ٘ باهلل ال
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ِْ ٚوـٌ ع٢ً األدش عٓذ اهلل. َُٖٓا َسُٔٝ َٖا  َّ ِٛ ُ٘ اٞيَٝ َِٝع ٜي ّْ  َٚاٜلب يف ايكٝا١َ ميهٔ إٔ ٜٓؿعٟ٘ َكٖشأ ؾًٜٜ  إال٤ٜطَعا
ِٔ ٔغظًِٔني٣ ُ٘ إ٢ال٤ اٜل  َٔ َٕ َٜٞأٝنًٝ ــاس٠ أٖـٌ ايٓـاس َـٔ ايكـٝض      ايػظـًني ٖـزا ٖـٛ: ع   ٕ إٜكاٍ: ٚ (35،37)اؿاق١:اٞيَخأطُوٚ
 ْعٛر باهلل. ٚايـذٜذ.

يف ػـش، تؿاؿـٌٝ ريـو املٛقــ     ٓشدـع إىل ايكـشإٓ نـِ ٚسد    يف نتـاب اهلل، ؾ  ب إٔ ْتأٌَ نجريٟاه ّٜٛ ايكٝا١َ
سٖا ٚقذَٗا بـٛس٠ نا١ًَ، تؼخٝف ناٌَ ؾِٗٓ ايشٖٝب، نٝـ تٓاٍٚ ايكشإٓ ايهشِٜ اؿذٜح عٔ دِٗٓ، ست٢ ؿٛٓ

خ عـٔ أًٖـٗا ٖٚـِ ٜــٛش ٕٛ     خ عٔ ػشسٖا، ؼـذٓ خ عٔ هلبٗا، ؼٓذخ عٔ ٚقٛدٖا، ؼٓذت٢ نأْو تشاٖا، ؼٓذس
 عٔ طعاَٗا، عٔ ػشابٗا، تـٜٛش ناٌَ. ،خ عٔ د اْٗا، ؼٓذَػايكٗاخ عٔ خ عٔ أبٛابٗا، ؼٓذؾٝٗا، ؼٓذ

 دِٗٓ، ثِ كعٗا يف ٚسق١ تهٕٛ أٟ ٚاسذ َٓا واٍٚ إٔ هُع َا رنشٙ ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ اآلٜات يف ،أْت ٞيٛ تأت
ٚتشاٖا ؿٛس٠ َتها١ًَ، تربص يو ؿٛس٠ ر١ٖٝٓ َٔ  حٍ ٖزا ايتؼـخٝف ايكشآْـٞ    ،تش٣ نٝـ تتـٛس دِٗٓ ،أَاَو

ـ ٖٞ ٖزٙ املٗٛي١ ايؼذٜذ٠، ٚأٜكٓت بإٔ ٖزٙ دِٗٓ ٖٞ َا عشؾت إٔ دِٗٓ إرا  يف آٜات َتعذد٠. د ًـٗا ال   ِٔاييت ََ
ٕٖ ىشز َٓٗا أبذٟا ٣ِ ٜئؿٞ اَساأٜلِبَش إ٢ ٕٖ اٞيٝؿٖذاَس  َْٔعٝ ٣ِ  ٜئؿٞ َٚإ٢ ََِْٛٗا   َدٔشـٝ ـًٜ ـِ َٜ  َّ ِٛ ٢ٔ  َٜـ ِِ  َََٚـا   ايـٚذٜ َٗـا  ُٖـ ِٓ  َع

  ًٛد. (16-13:)االْؿٛاسٔبَػا٥ٔٔبنَي
ٗـِٓ ٖـزٙ   قايٛا عٓ٘: نإ ٜٓعش إىل َظأي١ اـًٛد يف د - عًٝ٘ اهلل ١ٚقذ َات قبٌ ؾرت٠ سمح -ايعًُا٤  أسذنإ 

ست٢ يٛ إٔ ايبكا٤ يف دِٗٓ  ،اـًٛد يف دِٗٓ ٖٛ ايؼ٤ٞ ايزٟ ىٝـ دذٟا ،ٝـذٖا ايؼ٤ٞ ايزٟ ىٜكٍٛ ٖٞ ٚسٚ
ْعٛر باهلل َٔ  -أيـ ط١ٓ، مخظ١ آالف ط١ٓ، ٖٚٓاى أٌَ يف اـشٚز َٓٗا يهاْت املظأي١ َا تضاٍ ١ٖٓٝ، يهٔ اـًٛد 

َٔ ٔؾَٝٗا ٜأَبّذَ أئذ :ايؼ٤ٞ ايزٟ تونذٙ اآلٜات ايهشمي١ٖٛ ٚ -اـًٛد يف قعش دِٗٓ  َٔ ٔؾَٝٗـا  (57:)ايٓظـا٤ اٜ  َ أئذٜ
ـ  ٔبٔجنَي ٔؾَٝٗااٜل إٔ متش آالف ايظٓني :اـًٛد َعٓاٙ (14:)ايٓظا٤ٔؾَٝٗا اَ أيّذ (119:املا٥ذ٠)اٜأَبّذ ـ  (23)ايٓبـأ: اٜأِسٜكاّب  ٟاأسكاب

 ٖٞ اؿاي١ املضعذ١. -ْعٛر باهلل  -اـًٛد يف دِٗٓ  ط١ٓ، ًَْٝٛني ط١ٓ، ًَٝاس ط١ٓ،َتتابع١، آالف ايظٓني، ًَٕٝٛ 
   ٛ إىل ايؼـؿاع١   اٚهلزا ػذ اآل شٜٔ َٔ عبٝذ ايذْٝا نٝـ واٚيٕٛ إٔ ٜتٗشبٛا عٔ اـًـٛد يف دٗـِٓ ؾًٝٓٛكـ

ٕ ايهـشِٜ  أػٝا٤ َٔ ٖزٙ ٜذٍ ع٢ً ؾٗـِ َػًـٛط يًكـشآ    ٚأمبكذاس َا عٌُ، ؾكط ألٌٖ ايهبا٥ش، أٚ ايبكا٤ يف دِٗٓ 
يف دٗـِٓ إال مبكـذاس َـا    أْت يـٔ تكعـذ   قايٛا:  ،ج٘ عٔ ايعكٛبات مبا ؾٝٗا ايٓاسذٜيف س ٚملٓٗذ١ٝ ايكشإٓ ايهشِٜ

 !عًُت
ـ   أٚؿًو إىل دِٗٓ سكٝك١، يهٔ َارا؟يٝظت املظأي١ ع٢ً ٖزا ايٓشٛ، أْت عًُو ٖٛ ايزٟ  إٔ األعُـاٍ  ٌٖ تعـٔ ب

٤ٛ ُُٜتظ زا إىل ٖـزا ثـِ ٜٓعـش    ٜلاف ٖثِ ٓعش إىل نِ ٜظاٟٚ، نِ ايعكٛب١ ايحص١َ ع٢ً ٖزا ايعٌُ ايؿحْٞ، ش ثِ 
عٓـذَا تعـشض    (نُا قًٓا يف دًظ١ طابك١  )إٕ املظأي١ َٔ أطاطٗا ٖٛ أْو عٓذَا تعشض عٔ ٖذٟ اهلل  ؟نِ طتبك٢

ْظإ  بٝح، ٌٖ تعًُٕٛ إٔ نٌ َعـ١ٝ يٝع ؾكط ٜٓعـش إيٝٗـا َـٔ  ـحٍ أْٗـا فـشد       إعٔ ٖذٟ اهلل تتشٍٛ إىل 
ع٢ً ْؿظو، نٌ َعـ١ٝ تشطخ ْظب١ َٔ اـبـح يف   ى أثشٟااقرتاف يعٌُ يف  اسز إطاس ػخـٝتو، نٌ َعـ١ٝ ترت

 .ؾعٟح ، تـبض  بٝجٟا بٝجٟاْؿظو، ٖٚهزا ٚاسذ٠ بعذ ٚاسذ٠ ست٢ ؼٝط بو  ٦ٝٛاتو، ؾتـبض 
ٌ احملؼش ٜتُٝـضٕٚ  طٝب يف األ ري، أٖ بٝح ٚأطاغ خ بأْ٘ طٝهٕٛ متٝٝض ايٓاغ ع٢ً اهلل يف ّٜٛ ايكٝا١َ ؼٓذ

، هعـٌ اـبٝـح َكـشٙ    اـبٝح نً٘ هُع٘ ؾرينُـ٘ ؾٝذعًـ٘ يف دٗـِٓ مجٝعـاٟ     ٚطٝب، ، بٝح إىل ؾشٜكني ؾكط:
 دِٗٓ.

ـ  أعُااٟلؾكط املظأي١  ت، يٝظ بٝجٟا املظأي١ ٖٞ َشتب١ٛ بٗزا ٖٛ غبجو أْت أؿبشت إْظاْٟا ٚألْ٘ ؾعٟح تٗا ـاقرتؾ
هـبري يف ْؿظـو ستـ٢    ألْٗا قذ تشنـت أثشٖـا اي  بٌ  ;ال .ا أػٝا٤ يف  اسز إطاس ػخـٝتوأْٗ ٜٓعش إيٝٗا َٔ  حٍ

ُْ إىل أؿبشت  بٝجٟا ، أمل ٜكـٌ اهلل  ابكٟاٗٝت عٓ٘ طـ دسد١ إٔ دِٗٓ يٛ تبك٢ ؾٝٗا ًَٝاس ط١ٓ ثِ ؽشز يعذت إىل َا 
ُ٘ :عٔ أٌٖ ايٓاس ِٓ ُٗٛا َع ُْ َُا  ِٛ ُسٗدٚا ٜيَعاُدٚا ٔي ألٕ ْؿٛطِٗ قذ  بجت، ْؿٛطِٗ أؿبشت  بٝجـ١،  ؟ ملارا؟ (28:)األْعاَّٜٚي

يهٔ ايٓؿٛغ ناْت قذ بًؼ  ؟ست٢ ًَٝاس ط١ٓ يف دِٗٓدًظٛا األعُاٍ ايظابك١، ٚقذ  ْظٛاقذ  أيٝظٛاؾإرا َا  شدٛا 
 .- ؾعٟح - بٗا اـبح دسد١ إٔ دِٗٓ ال ميهٔ ؾِٗٓ ْؿظٗا إٔ تٛٗشٖا ؾتشٛهلا إىل ْؿٛغ طٝب١

ُِ اأٜل سْا عٔ قظ٠ٛ ايكًٛب، قظ٠ٛ ايكًبٚهلزا اهلل وز ٢ٗ ِٝ ٍَ عًَٜ ٜٛا ِِ ََُذ ٜؾٜكَظِتٜؾ ُٗ ملـش نـٌ    (16:)اؿذٜـذ ٝقًُٝٛب
ٖبٓـا  بعـذَا ْظـُعٗا َجًُـا ر   ، ٚنٌ ن١ًُ ْعٛد َٓٗـا  ي١ًٝ، ملش نٌ مجع١، ٚنٌ َٓاطب١ ّٜٛ اـُٝع، ملش نٌ
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إٜـؽ  تٓعـش  ٜظش، ٚهٞ.. ػٞ  ،ٜظش، ٚهٞٞ َجٌ طحب املذسط١، تظري ٚػˮٜـبض ٖزا فشد سٚتني ، إيٝٗا
 .‟!ٜهتب ٛٝع إٔ ٜكشأ ٚالؾرتاٙ ال ٜظت ،طادغيف ؿـ قذ ٖٛ  ،َع٘

َجٌ  هٞ غذَجًُا د٦ت، ٖٚهزا  لٟٛٚت ٚػٞ ،تظري ٚػٞٓؿظو ساي١ إٔ تظُض ي) ساي١ ايشٚتني ٖزا املتذذد
ٖزٙ ْؿظٗا ساي١ تظاعذ ع٢ً َارا؟ إٔ تــبض ايهًُـات ال أثـش هلـا يف ْؿظـو، ؾٝكظـٛ        (ايّٝٛ ٚبعذ غذ َجٌ غذ

ايـيت  ٚاملـٛاعغ  ْؿظو، ألٕ تعٌُ ع٢ً إٔ ٜكظٛ قًبو، ترتطخ يف اجملاٍ ألٕ يقػٝا٤ األ ش٣ ألْو ترتى  ;قًبو
 ،ٖٛ ايزٟ مسعت٘ أٍٚ ّٜٛ، ٖٚهـزا  ، ٚايزٟ مسعت٘ ثايح ّٜٛغري اييت مسعتٗا أَع تشٜذ إٔ تظُعٗا ايّٝٛ يٝظت

 :عٔ املـوَٓني هلزا قاٍ اهلل  ;عوػ٤ٞ ٜٓؿد ٜٛعح ست٢ ٜكظٛ قًبو ؾ ..ٖٚهزا ،ٖٚهزا ٓذىملظأي١ ٖهزا عتـبض ا
َُاإ٢ ْٖ َٕ ُٛٓ ُُِؤَ َٔ اٞي ِِ ُرٔنَش إ٢َرا اي٤ٔزٜ ُٗ ُ٘ َٚدًِٜٔت ٝقًُٝٛب ِِ تًَُِٔٝت َٚإ٢َرا اي٤ً ٢ٗ ِٝ ُ٘ عًَٜ ِِ آَٜاُت ُٗ . (2:ألْؿاٍا)إ٢مَياّْاصادتِٗ  َصاَدِت
ٌ  َ أْت تش٣ ْؿظو بأْو ال تضٜذ إمياْٟاٚ َـٔ نـٌ نًُـ١     ال تـضداد إمياْـاٟ   ،ٔ نٌ ن١ًُ تظُعٗا ست٢ ٚيٛ َـٔ طؿـ

ٖٚهزا نًُـ١ بعـذ    ،ٗا ؾاعشف بأْو َتعشض يًخٛٛس٠ اييت تعشض هلا بٓٛ إطشا٥ٌٝ، أْ٘ طٍٝٛٛ عًٝو األَذتظُع
 ال ٜٓؿع ؾٝو ػ٤ٞ. ٚس٦ٕٓٝز ،ؾٝكظٛ قًبو، ٚؽبح ْؿظو ;ان١ًُ ٚأْت ال تضداد إمياّْ

ا إٔ ٓظـ عًـ٢ أْؿ ٚيٓكٗش ْؿٛطٓا إٔ ْؿشض ماٍٚ ، إٔ ْعٌُ ع٢ً إٔ ْهٕٛ َٔ ٖوال٤ املوَٓني - ٠ٛ أٜٗا اإل -هب 
ؾـشض  ا، باهلل يٓا، إٔ ْضداد إمياْٟاْظُع٘ َٔ نٌ آ١ٜ ْظُعٗا َٔ آٜات اهلل تت٢ً عًٝٓا، َٔ نٌ تزنري  ْضداد إمياْٟا

د ْؿظو ع٢ً إٔ تعٌُ، ٚإٔ ض ْؿظو، ٚعٛٚتًٓٛل ؾٝٗا، سٚٚ ع٢ً ْؿظو أعُااٟل ؾشضا، ع٢ً ْؿظو إٔ تضداد إمياْٟا
 ٓؿع ؾٝو، ثـِ يف األ ـري ٜكظـٛ قًبـو    َٔ إٔ تـبض األػٝا٤ ال ت  ٛؾٟا ;اْٟاتشطخ يف ْؿظو اإلميإ، ٚتضداد إمي

ِٖ ٜتعـشض هلـا اإلْظـإ،     ٖزٙ ساي١  ٛري٠ دـذاٟ ، َٔ بعذ تًو اآلٜات (74:)ايبكش٠َرٔيٜو َبِعٔذ َٚٔ ٝقًُٝٛبٝهِ ٜقَظِت ُث
ِ نأْ٘ ظ١ً، ٚعٓذَا سأٚا آٜـات  ل اهلل اؾبٌ ؾٛقَٗتـََجًُا سـٌ يبين إطشا٥ٌٝ عٓذَا ْ ،ست٢ بعذ اآلٜات ايكاٖش٠

ايٓؿع ٖٞ ايٓؿع، قظت قًٛبِٗ َٔ بعذ ريـو   (و األٍَٚبِظَُـيا يوسدعٛا يز، اؾبٌ سدع) َٔ ٖزا ايٓٛع املضعر
 ؾٗٞ ناؿذاس٠ أٚ أػذ قظ٠ٛ. 

ِٛ :ايكشإٓ ايهشِٜ ايزٟ قاٍ اهلل عٓ٘ميهٔ إٔ ْؿظش ٖزٙ اؿاي١ اييت مٔ عًٝٗا إٔ ٚ َٕ َٖـَزا ايٞ  ٜأَْضٞيَٓا ٜي  ٝكـِشآ

٣ٌ ع٢ًَٜ ُ٘ َدَب َِٜت ـَٚذّعا َ أػّعا ي٤َشٜأ ِٔ ََٗت َٚ ٔ٘ إٔ قًٛبٓا سمبا تهٕٛ قذ أؿبشت أقظ٢ َٔ اؿذاس٠.  (21:)اؿؼشَ ِؼ١َٔٝ اي٤ً
ِِ إرٟا ؾًٓعٌُ ع٢ً إٔ تًني ٢ٕ ٜأٜي َٔ َٜٞأ ُٓٛا ي٤ًٔٔزٜ ِِ َتِخَؼَع ٜإٔ آََ ُٗ ٘ٔ َََٚا ٔئزٞنش٢ ٝقًُٝٛب ٍَ  اي٤ً َٔ  َْـَض  .(16:)اؿذٜـذ اٞيَشـلٚ  َٔـ

أ ش٣ َا رنـشٙ اهلل عـٔ    ١ُٕٚاسذ٠ َا رنشٙ اهلل عٔ دِٗٓ، ٚاعشض يف قا٥ واٍٚ نٌ ٚاسذ َٓا إٔ ٜعشض يف قا١ُٕ٥
ثايج١ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚطرت٣ ايؼ٤ٞ ايزٟ ٜضعذو، ايؼـ٤ٞ ايـزٟ ىٝؿـو، ايؼـ٤ٞ      اعشض يف قا١ُٕ٥اؾ١ٓ، 

َـٔ ايٓعـِٝ ايععـِٝ    ؾٝٗـا  ش اهلل عٔ أٚؿـاؾٗا، َٚـا ٚعـذ املـوَٓني     عٓذَا تش٣ اؾ١ٓ َٚا رنايزٟ ٜؼذ سغبتو، 
ِِدات ايعاي١ٝ سٚايذ ََُعٖٓٝه ٢ّ إ٢ٜي٢ ٜيَِٝذ ِٛ َِٜب اٜل اٞئكَٝا١ََٔ َٜ ِٔ َس َََٚ ٔ٘ َٔ ٜأِؿَذُم ٔؾٝ ٘ٔ َسٔذّٜجا َٔ ؾًٓشـاٍٚ إٔ   (87:)ايٓظـا٤ اي٤ً

نشْـاٙ عظـ٢ إٔ ٜظـاعذ ٖـزا األطـًٛب يف إٔ      ايـزٟ ر ٖزا ع٢ً ايؼهٌ  -َٔ  حٍ ايكشإٓ  -ْظتعشض ّٜٛ ايكٝا١َ 
َٔ نٌ َـا ْظـُع، يف إٔ ْـضداد     ؽؼع قًٛبٓا يزنش اهلل، يف إٔ ْكاّٚ ايكظ٠ٛ اييت يف ايكًٛب، يف إٔ ْضداد إمياْٟا

َٕ :ٚيٝع ممٔ قاٍ اهلل عٓ٘ .ؿادقٟا َٔ نٌ َا ْظُع ؾٝهٕٛ إمياْٟا ٚعٟٝا ُ٘ ٜنا ُٔ اٜل إ٢ْٖ ٘ٔ ُِٜؤَ ٢ِ ٔباي٤ً  (33)اؿاقـ١: اٞيَعٔعٝ
‟اتََٛٞكˮ ٖٚٛ نإ وًـ باهلل يف نٌ)

ٜكٛي٘ َـٔ   نحّٜبٝعٗا، ٚوًـ باهلل بعذ نٌ  ٚوًـ باهلل ع٢ً نٌ طًع١ (1)
٣ٕ مٔ عاد١ إىل (أدٌ إٔ ٜـذق٘ ٖزا أٚ ٖزا ٣ٕإىل  ،ساطخ إميا  .ٚاع٣ إميا

 ٌِ ٟٗ ٝق ٤ِٕٞ ٜأ ٢ٌ َػَٗاد٠ٟ ٜأٞنَبُش َػ ُ٘ ٝق ِٝٓٔٞ ََٚب َػ٢ْٗٝذ اي٤ً ِِٔب َٞ َِٝٓٝه ٖٞ َٚٝأٚٔس ُٕ إ٢ٜي ٘ٔ أٝلْٔزَسٝنِ ََٖزا اٞيٝكِشآ ِِ بًََٜؼ َََٚٔ ٔب  ٜأ٥ٖٔٓٝه

َٕ ٕٖ ٜيَتِؼَُٗذٚ ٘ٔ آٔي١َٟٗ َََع ٜأ ٌِ ٜأِػَُٗذ ال٤ ٝقٌ ٝأِ َش٣ اي٤ً َُا ٝق َٛ إ٢ْٖ ُٖ ْ٘ َٕ َبش٤ْٟ٢ َٚإ٢ْٖٓٔٞ َٚأسْذ إ٢ٜيـ ٌِ (19)األْعاّ:َُٖٚا ُتِؼش٢ٝنٛ  ٝق

ٟٗ ِٞ ٜأ أععِ ػٗاد٠ ٖـٞ ػـٗاد٠ اهلل، ػـٗاد٠ اهلل عًـ٢ تٛسٝـذٙ، ػـٗاد٠ اهلل عًـ٢ ؿـذم ٚعـذٙ           َػَٗاد٠ٟ ٜأٞنَبُش ٤َٕػ
      ٘  ،ٚٚعٝذٙ، ػٗاد٠ اهلل ع٢ً أْ٘ طٝٓذض َا ٚعذ ب٘ أٚيٝا٤ٙ، ػٗاد٠ اهلل بأْ٘ سسـِٝ بعبـادٙ ؾهـٌ َـا ٜشػـذِٖ إيٝـ

ايكـا٥ُني بايكظـط    ، ٜٚشٜذ َٓو إٔ تهٕٛ َٜٔٚٗذِٜٗ إيٝ٘ ٖٛ َٔ ًَٓٛل سمحت٘، ػٗاد٠ اهلل بأْ٘ ايكا٥ِ بايكظط
 .ل ٖذاٜت٘ألٕ أٚيٝا٤ٙ ِٖ َٔ ًٜٓٛكٕٛ يف اؿٝا٠ ٚؾ يتهٕٛ َٔ أٚيٝا٥٘;

                                                           



 (13) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

ُ٘ ُ٘ أْٜٖ َ٘ اٜل َػ٢َٗذ اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ َُٜح٥ٜٔه١ٝ ُٖ ِٚٝيٛٞا َٚاٞي ٢ِ َٚٝأ ًٞ َُٟا اٞئع ٕ ٔباٞئكِظٔط ٜقآ٥ٔ َٔاي٤ٔز ٜأَٜٗٗا َٜا ثِ ٜكٍٛ: (18:)آٍ عُـشا ٜ 

ُٓٛٞا ُْٛٞا آََ ٕٚ وػـ  ٖٛ قا٥ِ بايكظـط، ٚدبـش   ٛاَني بايكظط نُا إٔ اهلل ٖٛ َٔنْٛٛا ق (135:)ايٓظا٤ٔباٞئكِظٔط ٜقٖٛأَنَي ٝنٛ
 ٖزٙ اؿٝا٠ ع٢ً أطاغ ايكظط. 

َٞ ٖٞ َٚٝأٚٔس ُٕ إ٢ٜي ٘ٔ أٝلْٔزَسٝنِ ََٖزا اٞيٝكِشآ  بعـذ دـٝحٟ   ؼش دٟٝحيهٌ ايبَٚٔ بًػ٘ ٖزا ايكشإٓ، ؾٗٛ ْزٜش  بًََٜؼ َََٚٔ ٔب
إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚؾٝ٘ َا ٜهؿٞ َٔ املٛاعغ، ؾٝ٘ اإلْزاس ايهايف، اإلْـزاس عـٔ عٛاقـب اإلُٖـاٍ يف ايـذْٝا، عـٔ       
عٛاقب ايتؿشٜط يف ايذْٝا، عٔ عٛاقب املعاؿٞ يف ايذْٝا، عٔ عٛاقب ْظٝإ اهلل ست٢ ٖٓا يف ايـذْٝا، ٚاإلْـزاس   

٘ٔ أٝلْٔزَسٝنِ ظاب، ٚعٔ ايعزاب ايؼذٜذ يف د٠ِٓٗ اؿعٔ ايعاقب١ ايؼذٜذ٠ يف ايكٝا١َ َٔ ػذ  .ٔب
ُِ ِِ َرٔيٝه ُ٘ َسٗبٝه َ٘ اٜل اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ٌٚ َ أيُل ُٖ ٤ِٕٞ ٝن ُٙ َػ َٛ ٜؾاِعُبُذٚ ُٖ ٌٚ ع٢ًَٜ َٚ ٤ِٕٞ ٝن ٌْ َػ ٌِ (102)األْعاّ:َٚٔنٝ  ايٖٓاُغ ٜأَٜٗٗا َٜا ٝق

ٍُ إ٢ْٚٞ ِِ َسُطٛ ِٝٝه ٘ٔ إ٢ٜي ُٔ اي٤ً ُ٘ ّٝعاَد ًٞٝو اي٤ٔزٟ ٜي َُ َُ َ٘ اٜل َٚاأٜلِسض٢ َٛأتايٖظ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٓٛٞا ُِٜشٝٔـٞ ُٖ ُُٔٝت ٜؾآَٔ ُٜ َٚ ٔ٘ ٘ٔ  ٔباي٤ً  ََٚسُطـٛٔي
ٚٞ ٞٚ ايٖٓٔب ُٔ اي٤ٔزٟ اأٝلَٚ ٘ٔ ُِٜؤَ َُأت َٚنًٜٔ  ٔ٘ ُٙ ٔباي٤ً ِِ َٚاٖتٔبُعٛ َٕ ٜيع٤ًَٝه َِٗتُذٚ ِٛ ٜؾإ٢ٕ (158ألعشاف:ا)َت َٛي٤ ٌِ ٞاَت َٞ ٜؾٝك ُ٘ اٜل َسِظٔب َ٘  اي٤ً إ٢ٜيـ

َٛ إ٢ال٤ ُٖ ٔ٘ ِٝ َٛن٤ًُٞت عًَٜ َٛ َت ُٖ ٢ِ اٞيَعِشؾ٢ َسٗب َٚ ِِ ٜؾإ٢ٕ (129)ايتٛبـ١: اٞيَعٔعٝ ِِ َِٜظَتٔذُٝبٛٞا ي٤ ُُٛٞا ٜيٝه َُا ٜؾاعًِٜ ٢ٍ أْٜٖ ٢ِ ٝأْض٢ ًٞ ٘ٔ   ٔبٔع اي٤ًـ
َ٘ إ٢ال٤ ال٤ َٜٚإٔ َٛ إ٢ٜيـ ُٖ ٌِ َٗ ُُٛ ٜأُْتِ ٜؾ َ٘ ال٤ :نِ تتهشس ٖزٙ ايعباس٠ (14)ٖـٛد: ََٕٗظًِٔ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ َ٘ ال٤ُٖ َٛ  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ثـِ   ُٖـ

َ٘ ال٤ :ًٜٓٛل يٝتشذخ عٔ أٟ ػ٤ٞ نُا قاٍ ٖٓا َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٖ ٌِ َٗ َٕ ٜأُْتِ ٜؾ ُُٛ ُٕٛ أْؿظهِ يـ٘ باعتبـاس   َظًِّ :أٟ َٗظًِٔ
َ٘ ال٤ :أْ٘ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ عتــاَهِ بـزيو اإليـ٘    ُٛا أْؿظهِ يـ٘، أٚ ٜـذؾعهِ ا  ٘ آ ش ميهٔ إٔ تظًِّؾًٝع ٖٓاى إي ُٖ

ِ      ال٤اآل ش إىل أ ـ  ،تظًُٛا أْؿظهِ هلل، ال إي٘ إال اهلل ٚسذٙ ؾٗٛ ايـزٟ هـب إٔ تظـًُٛا يـ٘ أْؿظـه ذٚا يـ٘  ٚتعٚب
 .أْؿظهِ

ًَٞٓاٜى ٜنَزٔيٜو ًٝ ٜقبًَِٔٗا َٔٔ  ًَِٜت ٜقِذ ٝأ١َٕٖ ٔؾٞ ٜأِسَط ِْ يَِّتِت ُِ ٛاٝأََ ٢ٗ ِٝ َٟ عًَٜ ِٜٝو اي٤ٔز َِٝٓا إ٢ٜي َِٚس ِِٖٚٛ ايكشإٓ  ٜأ ُٖ َٚ َٕ  َٜٞهٝؿُشٚ

ٌِ ٢ٔ ٝق َٛ ٔبايٖشِسَُـ َ٘ اٜل َسٚبٞ ُٖ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ُٖ ٔ٘ ِٝ َٛن٤ًُٞت عًَٜ ٘ٔ َت ِٝ ٖهزا ٜهٕٛ أْبٝا٤ اهلل، ٖٚهـزا ٜهـٕٛ    (30:)ايشعذَََتأب َٚإ٢ٜي
 اِْٗ ايكٟٛ باهلل، ٚثكتِٗ ايك١ٜٛ باهلل.أٚيٝا٤ اهلل، ٜتٛنًٕٛ ع٢ً اهلل َٔ ًَٓٛل إمي

٘ٔ ايكشإٓ ايهشِٜ بحؽ يًٓاغ يًِّٖٓاغ٢ َبٜحْؽ َٖـَزا َُٝٓزُسٚٞا ٔب ُُٛٞا َٚٔي َُا َٚٔيَٝعًِٜ َٛ أْٜٖ ُٖ  ْ٘ ِٚٝيـٛاٞ  َٚٔيَٝـٖزن٤شَ  َٚأسـذْ  إ٢ٜيــ  ٝأ
ُُٛٞا السغ نٝـ ايرتنٝض ع٢ً إٔ هعٌ (52:إبشاِٖٝ)اأٜلٞيَبأب َُاأٜ َٚٔيَٝعًِٜ ْٖ َٛ ُٖ ْ٘ َٔ أِٖ املكاؿذ ايكشآ١ْٝ،  َٚأسْذ إ٢ٜيـ

ُُٛٞاٖٛ سابع غا١ٜ َٔ ايػاٜات األسبع يف ٖزٙ اآل١ٜ، ٖٚٛ ايػا١ٜ ايهرب٣ دا ٌ ٖزٙ ايػاٜات األسبع  َُـا  َٚٔيَٝعًِٜ َٛ  أْٜٖ  ُٖـ
ْ٘ يف قشاس٠ أْؿظٓا أمنا ٖٛ فشد  رب ْظُع٘ ٜٛشم آرآْا ؾكط، بٌ ْعًِ  ْعًِ يف قشاس٠ أْؿظٓا، يٝع َٚأسْذ إ٢ٜيـ

ِٚٝيٛٞا َٚٔيَٖٝزن٤َش ًتذ٧ إيٝ٘، ْٚتٛنٌ عًٝ٘، ْٚجل ب٘ذ أْؿظٓا ي٘، ٚيٓؾًٓعٚب ;إي٘ ٚاسذ، ٖٛ اهلل  .اأٜلٞيَبأب ٝأ
ٍُ َُآل٥ٜٔه١ٜ َُٜٓٚض ِٔ ٔباٞيٗشٚ،٢ اٞي َِش٢ٙٔ َٔ ِٔ ََٜؼا٤ ََٔ ع٢ًَٜ ٜأ َٔ ِٕ ُ٘ ٜأْٔزُسٚٞا ٔعَبأدٙٔ ٜأ َ٘  اٜل أْٜٖ ٢ٕ  ٜأَْـاٞ  إ٢ال٤ إ٢ٜيــ  (2)ايٓشـٌ: ٜؾـاٖتٝكٛ

َـارا تعـين؟    َظأي١ أي١ٖٝٛ اهلل، طبشاْ٘ ٚتعاىل، ترتطخ يف أرٖآْاَٛكٛع ٖزا ايذسغ ٖٛ سٍٛ ؾِٗ أي١ٖٝٛ اهلل 
ّ ؾكط ٚيٝع  ٚاعٟٝا إمياْٟاٚسذٙ إهلٓا ٖٛ َت٢ َا آَٓا بأْ٘  ِـًّ   ;فشد نـح ِ أْؿظـٓا يـ٘، طـٓجل بـ٘،     طـٓتكٝ٘، طٓظ

 ذ٧ إيٝ٘، ْشغب ؾٝ٘، ناف َٓ٘.طٓتٛنٌ عًٝ٘، ًْت
ِِ ُٗٝه ْ٘ إ٢ٜي َٔ إ٢ٜي َٕ اٜل َٚأسْذ ٜؾاي٤ٔزٜ ُٛٓ ُِٗ ٔباآلٔ َش٠ٔ ُِٜؤَ ُِٖ َٗٓٔهَش٠٠ ٝقًُٝٛب َٚ َٕ ٍَ (22)ايٓشٌ:َِٗظَتٞهٔبُشٚ ُ٘ اٜل َٜٚقا  َتٖتٔخُزٚٞا اي٤ً

٢ٔ ِٝ ٢ٔ اِثَٓ ِٝ َُا إ٢يـَٗ َٛ إ٢ْٖ ُٖ ْ٘ َٟ َٚأسْذ إ٢ي ٢ٕ ٜؾإٜٖا َُٖبٛ َُا (51)ايٓشـٌ: ٜؾاِس ٌِ إ٢ْٖ ِِ َبَؼْش ٜأَْا ٝق ٖٞ َُٜٛس٢ َِٚجًٝٝه َُا إ٢ٜي ِِ أْٜٖ ُٗٝه ْ٘ إ٢ٜي  إ٢ٜي

َٕ ٜؾَُٔ َٚأسْذ ٘ٔ َِٜشُدٛ ٔيٜكا٤ ٜنا ٌِ َسٚب َُ ًَِٞٝع ٘ٔ ٔبٔعَباَد٠ٔ ُِٜؼش٢ٞى َٚاٜل َؿأيّشا َعَُٟح ٜؾ ُ٘  (110)ايهٗـ:ٜأَسّذا َسٚب َ٘ اٜل اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُٖ 

ُ٘ ُِ (8)طـ٘:اأٜلِطَُا٤ اٞيُشِظ٢َٓ ٜي ُٗٝه َُا إ٢ٜي ُ٘ إ٢ْٖ َ٘ اٜل اي٤ٔزٟ اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ٌٖ َٚٔطَع ُٖ ٤ِٕٞ ٝن ُّا َػ ًٞ  .(98)طـ٘:ٔع
اْٝـ١ ٖـٞ بٛاقـ١    ايٛسذيف ايهًُـ١  ٖـزٙ  ٚأل١ُٖٝ اإلميإ بأي١ٖٝٛ اهلل ع٢ً ٖزا ايٓشٛ، تـبض نًُـ١ اإلقـشاس   

، ٖٚٞ ايزنش ايزٟ هـب إٔ ٜـرتدد يف األرإ،   ايزٟ هب إٔ ٜشددٙ ايٓاغ مجٝعٟا ، ٖٚٞ ايزنشايذ ٍٛ يف اإلطحّ
ٜو أػٗذ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسـذٙ ال ػـش  ٚيف دا ٌ ايـح٠ )  (ال إي٘ إال اهلل) ٕ يًـح٠، ن١ًُ:ِٖٚ ٜورْٕٛ ٜٚٓادٚ

ْت يف اييت تؼٗذ بٗا ٚأ ٖٞ ايؼٗاد٠ اييت تذ ًو يف اإلطحّ، ٖٚٞ ايؼٗاد٠( عبذٙ ٚسطٛي٘ ٟاٚأػٗذ إٔ قُذ ،ي٘
  عبذٙ ٚسطٛي٘. ٚإٔ قُذٟا ،أْت تؼٗذ أْ٘ ال إي٘ إال اهللايًشعات األ ري٠ َٔ عُشى، ؾ
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ذْٝا غري ا يف ٖزٙ اياييت ػعًو تهؿش بهٌ َٔ ٜربص يو إهٟلٖٞ ألُٖٝتٗا  اد٠ بٛسذا١ْٝ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىلؼٗاي
 ا يو، ٜٚـربص ايٛٛاغٝـت آهلـ١ يـو، ٚتـربص     ٜربص اـٛف إهٟلا يو، ٚقذ ٜربص اهل٣ٛ إهٟل ،اهلل، ٚإٕ نإ ٣ٖٛ ْؿظو

ؾظٛف تكٗـش نـٌ    ;يف ْؿظو أي١ٖٝٛ اهلل ٚسذٙ ٟاؾعٓذَا تهٕٛ َكشس .يو نًٗا آهل١ٟيو، ٚتربص املٛاَع  اّٗـايذْٝا إي
َِٜت :أمل ٜكٌ اهلل ا آ ش غري اهلل يو.َٔ ٜربص يف ٖزٙ ايذْٝا إهٟل ٢ٔ ٜأٜؾَشٜأ ُ٘ اٖتَخَز ََ َٗ َٛ إ٢ٜي َُٖٙ أْت أٜٗـا   (23:)اؾاثـ١ٝا

ـ  ّٗـإيػعً٘ اإلْظإ ميهٔ إٔ تتخز ٖٛاى  ذت ْؿظـو يـ٘، َـٔ    ا يو، نزيو َٔ تٛٝع٘ َٔ دٕٚ اهلل ؾأْت قـذ عٖب
ّ  ؾهأْو اؽزت٘ إهٟلذت ْؿظو ي٘، ـ١ٝ اهلل تـبض قذ عٓبتٛٝع٘ يف َع ِِ  :ا. أمل ٜكـٌ اهلل يـبين آد  ٜأِعَٗـذِ  ٜأٜيـ

ِِ ِٝٝه َّ ٜإٔ َبٓٔٞ َٜا إ٢ٜي َٕ ال٤ َتِعُبُذٚا آَد ٜٛا ِٝ ُ٘ ايٖؼ ِِ إ٢ْٖ ألْٗـِ   طـاعتِٗ يًؼـٝٛإ عبـاد٠;    ٢مٖسـ  (60ـع:)َٜٗٔبنْي َعُذٚٙ ٜيٝه
ـ   ،أطاعٛٙ يف َعـ١ٝ اهلل ا يـو، ؾـإرا أطعتـ٘    ٚنٌ َٔ ٜٛدب عًٝو إٔ تٛٝع٘ يف َعـ١ٝ اهلل ؾكذ دعٌ ْؿظـ٘ إهٟل

أنذ ٖزٙ املظأي١ بؼهٌ نبري، ؾُٝا ٜتعًل بتؿـٌٝ  (اطايبظ)اإلَاّ ايٓاؿش يف ٚ .اؾهأْو عبذت٘، ٚنأْو دعًت٘ إهٟل
 اهلل.، تٛٝع٘ يف َعـ١ٝ نٟا، دعً٘ ػشت غري اهلل أؿبشت َؼشنٟاايعباد٠ أْ٘ دعٌ َٔ كُٓٗا ايٛاع١، ؾُت٢ َا أطع

 ٣ٍ ِٔ َسُطٛ ِٔ ٜقبًِٜٔو َٔ ًَٞٓا َٔ ُ٘ اٜل إال٤َََٚا ٜأِسَط ٘ٔ أْٜٖ ِٝ َ٘  ُْٛٔسٞ إ٢ٜي ٢ٕٜأَْا ٜؾاِعُب إال٤إ٢ٜي َُا  (25:األْبٝا٤)ُذٚ ٖٞ أْٜٖ َُٜٛس٢ إ٢ٜي َُا  ٌِ إ٢ْٖ ٝق
َٕ ُُٛ َُظًِٔ  ِِ ُِْت ٌِ ٜأ َٗ ْ٘ َٚأسْذ ٜؾ ِِ إ٢ٜي ُٗٝه ُ٘ اٜل (108:األْبٝا٤)إ٢ٜي َٛ اي٤ً ُٖ َٚ  َ٘ ُُِذ ٔؾٞ اأٝلٜٚي٢ َٚاآل إال٤إ٢ٜي ُ٘ اٞيَش َٛ ٜي ُٖ ُِ ُ٘ اٞيُشٞه ٔ َش٠ٔ َٜٚي

َٕ ٘ٔ ُتِشَدُعٛ ِٝ َُ اِرٝنُشٚا ٜأَٜٗٗا ايٖٓاُغ َٜا (70)ايكـف:َٚإ٢ٜي ٘ٔ ١ِْٜٔع ِِ اي٤ً ِٝٝه ٌِ عًَٜ َٖ ِٔ ُِٝش َ أيل٣ َٔ ٘ٔ ٜغ َٔ اي٤ً  ايٖظَُا٤ َِٜشُصٝقٝهِ َٚ

َ٘ اٜل َٚاأٜلِسض٢ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي َٕ ٜؾأ٢ْٖٜ ُٖ ا٤؟ َـٔ  َٔ ايزٟ ٜشصقهِ؟ َٔ ايزٟ ؿـٛسنِ يف األسسـاّ نٝــ ٜؼـ     (3)ؾاطش:ُتِوٜؾٝهٛ
َ٘  اٜل ايزٟ ٖٛ اهلل، ٖٛ اهلل يعامل يهِ؟ايزٟ طخش ٖزا ا َٛ إال٤إ٢ٜي ُٖ. 

ٌِ ٚثكتو ايعع١ُٝ ب٘؟ ،ايو ايكٟٛ ب٘ٚاتـ ،ْؼذاد ايكٟٛ ب٘أْ٘ َتذ٘ إىل تشطٝخ اال :أيٝع ٖزا ٜعين َٖ ِٔ َٔ 

ُِٝش َ أيل٣ ٘ٔ ٜغ َٔ اي٤ً َ٘ اٜل َٚاأٜلِسض٢ ايٖظَُا٤ َِٜشُصٝقٝهِ َٚ َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي َُٕتِو ٜؾأ٢ْٖٜ ُٖ ؾعٓذَا تشدع إيٝ٘، ٚتتٛنٌ عًٝ٘،  إرٟا ٜؾٝهٛ
 ٖٛ َٔ ميًو ايظُٛات ٚاألسض، اييت ؾٝٗا َٚٓٗا سصقو. ميًو سصقو، ٖٛ َٔ ميًو إٔ ٜشصقو،ٚتجل ب٘ ٖٛ َٔ 

َٛ ُٖ ٗٞ َ٘ اٜل اٞيَش َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ـٔنَي ُٖ َُخًِٔ  ُٙ ُ٘ ٜؾاِدُعٛ َٔ ٜي ُُِذ ايٚذٜ ٘ٔ اٞيَش ُٔنَي َسٚب ي٤ًٔ َ٘  اٜل (65ؾش:)غااٞيَعاٜي َٛ إال٤إ٢ٜي  ٚاُوؾاٜؾُٖ
إيٝ٘ ٚادعٛٙ كًـني ي٘ دٜٓهِ، كًـني ي٘ يف ايذعا٤. ايذعا٤ نُا ٚسد بأْ٘ َـخ ايعبـاد٠، يهـٔ ايـذعا٤ إرا َـا      

 َع عٌُ.مل ٜرتاؾل َع تكـري، ٚإمنا تشاؾل َع٘ عٌُ، ايذعا٤ ايزٟ 
ٌِ َُا ٝق ِِ َبَؼْش ٜأَْا إ٢ْٖ ٖٞ َُٜٛس٢ َِٚجًٝٝه َُا إ٢ٜي ِِ أْٜٖ ُٗٝه ْ٘ إ٢ٜي ُُٛا َٚأسْذ إ٢ٜي ٘ٔ  ٜؾاِطَتٔكٝ ِٝـ ُٙ  إ٢ٜي ُُِؼـش٢ٔننيَ   َٚاِطـَتِػٔؿُشٚ ًٞ ٌْ يِّ ِٜـ َٚ َٚ  
َٔ َٕ اٜل اي٤ٔزٜ ُِٖ ايٖضٜنا٠ٜ ُِٜوُتٛ َٚ ِِ ُٖ َٕ ٔباآلٔ َش٠ٔ  ِِ (6،7)ؾـًت:ٜنأؾُشٚ ُ٘  ٜؾاعًِٜ َ٘  اٜل أْٜٖـ ُ٘  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ  ٔيـَزْٔبوٜ  َٚاِطـَتِػٔؿشِ  اي٤ًـ

ُُِؤَٓٔنَيَٚ ًٞ ِِ  :(صلى اهلل عليه وعلى آلهه وسهلم  ) ٜكٌ اهلل يشطٛي٘أمل  (19:)قُذٔي ُ٘  ٜؾـاعًِٜ َ٘  اٜل أْٜٖـ ُ٘  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ أمل ٜهـٔ  ؟ اي٤ًـ
َ٘   اٜلسطاي١ اإلي٘ ايزٟ  بٗزا؟ ٖٛ سطٛي٘ ٚقذ اؿٛؿاٙ، ٖٛ ايزٟ ٜبًؼ عاملٟا( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايشطٍٛ   إال٤إ٢ٜيـ

َٛ ِِ :ؾُا َع٢ٓ ٖزٙ ايعباس٠ ُٖ ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُُِؤَٓٔنَي ٔيَزْٔبٜو َٚاِطَتِػٔؿِش اي٤ً ًٞ  ٜتكـشس يف ْؿظـو دا٥ُـاٟ    ؟َٚٔي
ُ٘ اٜل بـ شطخ ايعًَِت ٚدسدات َتؿاٚت١ دذٟا ،بؼهٌ ٚاع، ٖٚٛ فاٍ ٚاطع دذٟا َ٘  أْٜٖ  .ٖٛإال٤إ٢ٜي

َٛ إال٤َ٘ إ٢ٜي اٜلْكٍٛ:  يظٓا مجٝعٟاأ َ٘  اٜليهٔ ٌٖ عًُٓا بأْ٘ ؟ ُٖ َٛ إال٤إ٢ٜي ال. ٌٖ عًُٓا  ؟نعًِ اإلَاّ عًٞ  ُٖ
َ٘  اٜلبأْ٘  َ٘  اٜليٛ نٓا ْعًِ أْ٘  ؟( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)نعًِ سطٍٛ اهلل  ٖٛ إال٤إ٢ٜي َٛ إال٤إ٢ٜي الًْٛكٓا يف ٖزٙ  ُٖ

ًٓا إٔ ٜلـ ، ٚال أسـذ ٜظـتٛٝع   أسذ ىـذعٓا أبـذاٟ  ال ، ٚٚال أسذ ىٝؿٓا أبذٟا ،ال أسذ ٜٛقؿٓا أبذٟا ايذْٝا ؿٛاسٜخ
َٛ  اٜلٕ دسد١ عًُٓا بأْ٘. يهٓا ْحسغ بأ، ٚال أسذ ٜظتٛٝع إٔ ٜكٗشْا أبذٟاأبذٟا ُٖـ َ٘ إال٤  ُـ١  ، نًٖابٛـ١ دـذاٟ  إ٢ٜي

َٛ اٜل ُٔٓتـشؾو ع ُٖ َ٘ إال٤  ٣ٕبهً٘، أٚ ع٢ً أْو تؿكذ ايعًِ ٖزا ٜذٍ  ٚعٔ طشٜك٘، َاإ٢ٜي  يف عًُو ب٘؟ دذٟا َتذ
َٛ اٜلكعٝـ يف عًُو بأْ٘ أيٝع عٓذَا ٜٓكذ، يف ْؿظو  ٛف َٔ غري اهلل ؾترتادع ٜذٍ ع٢ً أْو  ُٖ َ٘ إال٤   . إ٢ٜي

َٛ اٜلإٕ َع٢ٓ  ُٖ َ٘ إال٤  ٖـٛ اــايل،    هٔ إٔ تظتعشك٘ يف ايكشإٓ ايهشِٜ:َا مي َا تكذّ، ٚنٌ ٜشتبط بٗا نٌ إ٢ٜي
ٙ بٛعٛد ، بٝذٙ اؾ١ٓ، ٖٛ ايزٟ ٚعذ أٚيٝا٤َايزٟ طٝذُع ايٓاغ يّٝٛ ايكٝا١َ، ٖٛ ايزٟ بٝذٙ ايٓاس ٖٛ ايشاصم، ٖٛ

يف نجري٠، ٖٛ ؿادم ايٛعذ ٚايٛعٝذ، ٖٛ ايشمحٔ ايـشسِٝ، ٖـٛ عـامل ايػٝـب ٚايؼـٗاد٠، ٖـٛ ايـزٟ ٜعًـِ ايظـش          
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َ٘  اٜل، كعـ عًُو بأْ٘ كعـ ٜذٍ ع٢ً ؾعٓذَا ؽاف َٔ غري اهلل ؾعٟح.  آ شٙىل.. إٖٛ ،ايظُٛات ٚاألسض، ٖٛ إ٢ٜي
َٛ ُٖ  إال٤ 

َٛ اٜل١ً ْشطخ يف أْؿظٓا دًظات طٜٛ ؾٓشٔ يٛ طشدْا أٜاَٟا ُٖ َ٘ إال٤  ْؿٛطـٓا بؼـهٌ   ٚيٛ ط١ٓ نا١ًَ ٜرتطـخ يف   إ٢ٜي
َٛ اٜلٚاع  ُٖ َ٘ إال٤  َٛ اٜل: ٚن١ًُ إ٢ٜي ُٖ َ٘ إال٤  : َٔ تشطٝخ َع٢ٓيف َكابٌ َا مـٌ عًٝ٘  يهاْت ايظ١ٓ ٖزٙ قًٟٝحإ٢ٜي
َٛ اٜل ُٖ َ٘ إال٤   .إ٢ٜي

َٔ املاٍ، ٚهٓذى كذ أٚيٝا٤ اهلل، أٚ ٜـشؾو عٔ ْٗر اؿـل، أٚ تـذ ٌ َعـ٘     ٟاعٓذَا ٜأتٞ ػخف ٜعٛٝو َبًػ
َٛ اٜل٢ أْو ال تعًِ أْ٘ يف باطٌ، أيٝع ٖزا ٜذٍ عً ُٖ َ٘ إال٤  ُ٘ اٜل  إ٢ٜي َ٘  أْٜٖ ُ٘ إال٤إ٢ٜي  ؾاْـشؾت عٔ ْٗـر اهلل  ؟اي٤ً

ٛات ٚاألسض، ٚسغبت يف َبًؼ صٖٝذ َٔ املاٍ قذّ يـو  األٚؿاف ايعع١ُٝ، َٔ ي٘ ًَو ايظُايزٟ ٚؿـ ْؿظ٘ بٗزٙ 
ـ  و َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓا َكابٌ ٚال٤ َعني، أٚ َٛقـ باطٌ تذ ٌ ؾٝ٘، أٚ عٌُ باطٌ تكّٛ ب٘، أيٝع ٖزا ٜذٍ ع٢ً أْ

ِِ :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)٘ ٖهزا ٜكٍٛ اهلل يشطٛي ،ؾاعًِ ال تعًِ باهلل، ٚال تؤَ باهلل؟ ُ٘  ٜؾاعًِٜ َ٘  اٜل أْٜٖـ  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ

ُ٘  ايبعٝذ. ،ايبعٝذ ،ايبعٝذ هلا عُكٗا ،ٖٚٛ َٔ ٜعًِ، يهٓٗا هلا عُكٗا اي٤ً
ـ   ال  ،ش ٚايتكـ٣ٛ َا ايزٟ هعًٓا كعؿا٤،  ا٥ؿني، َتٛدظني، غري ؿادقني َع بعلٓا بعض، غري َتعاْٚني عًـ٢ ائب

َ٘ إال٤   اٜلَا ٖٛ؟ أْٓا ال ْعًِ مبا ٜشٜذ اهلل َٓا إٔ ْعًِ أْ٘ ؟هلل، ْؿٛغ كعٝؿ١، ْؿٛغ َٗض١َْٚٓؿل يف طبٌٝ ا إ٢ٜيـ
َٛ َٛ اٜلألْ٘ ;بٌ إسػاداتَ٘ٔ ْكٖٛ  تٛد٘ بتٛدٝٗات٘،ـٖٛ َٔ ْؾٗٛ َٔ ْشغب ؾٝ٘، ٖٛ َٔ ناؾ٘، ُٖ ُٖ َ٘ إال٤  إ٢ٜي

َٛ اٜلٖا: ألْ٘ ٤كٍٛ ٚسات نٌ ٚاسذ٠ مما أسػذى إيٝٗا ميهٔ إٔ ،ٚألٕ نٌ ٚاسذ٠ ُٖ َ٘ إال٤  ٛ  أْـا يـٔ أ ـاف إال    إ٢ٜي  ٖـ
َ٘  اٜل ملارا؟ ألْ٘  َٛ إال٤إ٢ٜي َ٘ إال٤   اٜل اهلل ٚسذٙ؟ ألْ٘ أْا ئ أسغب إال ؾٝ٘، ملارا طرتؾض نٌ ػ٤ٞ ٚتشغب يف ُٖ إ٢ٜيـ

َٛ ـ      .إال اهلل ؟ِٔإيٝ٘ ؾأسدٛٙ، أٚ أ اؾ٘.. إال ََ َٜ٘يٞأأٟ يٝع ٖٓاى َٔ ٖٛ دذٜش بإٔ ٜأ ُٖ ٔ عٓـذَا أثـل بـ٘ أععـِ َ
َٛ اٜل٘ ـألْ ;ثكيت بػريٙ ُٖ َ٘ إال٤  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٍٛ ـا ايشطـ١ اًْٛل َٓٗـت ٖٞ قاعذ٠ عاَـٚهلزا ناْ إ٢ٜي

ِِ ٘ إيٝٗاٚدَُٚٚ ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُُِؤَٓٔنَي ٔيَزْٔبٜو َٚاِطَتِػٔؿِش ؼ٤ٞ؟بٌٖ دا٤ بعذٖا  اي٤ً ًٞ َت٢ َا عًُت أْ٘  َٚٔي
َٛ اٜل ُٖ َ٘ إال٤  َـٔ  ؾظتذذٖا أَاَو يف نٌ َٛقـ َٔ َٛاقـ اؿٝا٠، طتذذٖا ٖـٞ َـٔ تٛدٗـو إىل اهلل، ٖـٞ      إ٢ٜي

ـِٔ َََٚٔ ػعًو تعتـِ باهلل ٘ٔ ٜؾٜكِذ َِٜعَت َٟ ٔباي٤ً ٣ِ ٔؿَشإط إ٢ٜي٢ ُٖٔذ  .(101:)آٍ عُشإَِٗظَتٔكٝ
َٛ اٜل :إٔ ْشطخ يف أْؿظٓاع٢ً  ٓعٌُ دا٥ُٟاؾً ُٖ َ٘ إال٤  ـ   ،مجٝعـاٟ ٖـا   َشٞكَْمٔ نِ نٓا ْكشأ آٜات،  إ٢ٜي ا ٚمنـش عًٝٗ

ٖـزا ػـ٤ٞ   ) نأْٓا ْشٜذ إٔ ًْٓٛل يف سذٜح آ شإرا نٓا يف ٖزٙ اؾًظ١ ٜبذٚ َٚشٚس ايهشاّ، ْأ ز عرب٠ َٔ ٖزٙ 
َـٔ   ٖٚٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ٟا ْبٝ٘ قُذؾخز عرب٠ َٔ إٔ ىاطب اهلل (ال إي٘ إال اهلل، ٚال إي٘ إال َٖٛعشٚف 

ِِ :ٖٛ يف َعشؾت٘ باهلل ؾٝكٍٛ ي٘ ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي اهلل عًِ املظًُٕٛ َعؼاس َا عًُ٘ سطٍٛ ٚيٛ  ،يٛ عًُٓا اي٤ً
َٛ اٜلَٔ أْ٘ ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ُٖ َ٘ إال٤  ذا يٓا ألٕ اهلل َب ١َ ايجك١ باهلل;اييت طببٗا أص ،ًت املؼه١ً بهًٗاٝؿإ٢ٜي

 ْٚشؾل٘. آهل١ أ ش٣ مٔ ْأي٘ إيٝٗا ، بٌ بذتٚنأْ٘ يٝع إهلٟا
نـإ   ،أطـٛأ َـٔ املؼـشنني   طـبشاْ٘ ٚتعـاىل    يف تعآًَـا َـع اهلل   ،، أؿبشٓا يف ٚاقعٓـا أؿبشٓا أطٛأ َٔ املؼشنني

ٛ  ،ٖزا ٕ٘ ٜٚشدْٛريدٛ، ؾَٓٗا ٕٚ اهلل ٚاسذٟاٜعبذٕٚ آهل١ َتعذد٠ ٜٚعٓذ املؼشنٕٛ ٛ  ٖـزا،  ٕٜٚشدـ  ،ٖـزا  ٕٜٚشدـ
اهلل أؿـبض   -ٖٛ ايزٟ ٜذٍ عًـ٢ عـذّ ثكتٓـا بـاهلل     ٚ -أَا مٔ أؿبشٓا يف ٚاقعٓا  ،اهلل أنجش ٕٜشدٜٛهْٕٛٛ ٚقذ 

٤ِٕٞ َٚٔ َََٚا ٜأْٜؿٞكُتِ:عٓذَا ٜكٍٛ َٛ َػ ُٗ ُ٘ ٜؾ ٍ   (39:)طــبأ ُٜخًِٔٝؿ ٜـا  ـبري   ˮ :ال ْجل ب٘ نُا ْجل بٛاسذ َٓا عٓـذَا ٜكـٛ
 - تكشٜبٟا -أْٓا مل ْعذ ْتعاٌَ َع اهلل ع٢ً ٖزا ٜذٍ أيٝع أيٝع نزيو؟  ‟ٟايو غذ طأعٝذْٙا أعٛين أيـ سٜاٍ ٚأ

 ّٜٛ ايكٝا١َ.ٝٓا ١ عًٓذٜعترب ُسػٗاد٠ ع٢ً أْؿظٓا نإي٘ إال ؾكط ْزنش فشد امس٘ 
يـٛ   ؟أيظت طـتتششى  ٚأْا ٚسا٤ىٜكٍٛ: ؼشى ؾٝعذى  ٞ عبذ اهلليٛ ٜأتٞ عً !جلـٜعذْا ايٛعٛد ايـادق١ ؾح ْ

ٚ   بظـشع١ ٕ ٛطـتًٓٛك  ِأيظـت  طشا٥ٌٝى كذ أَشٜها ٚإتٞ ؾٝكٍٛ يو: اًْٛل أْت ٚأْا ٚسا٤ٜأ  ايتــش ٛا؟ ٚتأ ـز
ٕ اهلل،  ا٥ؿني  َٔ عًٞ عبذٚاهلل  ا٥ؿني) يهٔ ٜكٍٛ اهلل ؟بٓادقهِ ٚتتششنٛا ٕ    ، َٔ ؾـح إرا َـا    ـا٥ؿني َـٔ ؾـح

اهلل نُـا ْتعاَـٌ   أٟ أْٓا مل ْعذ ْتعاٌَ َع  ،إٔ ثكتٓا باهلل كعٝؿ١ َارا؟ ٜعين ٖزا( ايٓـاس٣ؼشنٓا كذ ايٝٗٛد ٚ



 (16) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

 !ْٚشدٛ اهللناؾ٘ ْٚشدٛٙ أنجش مما ناف  ،اهلل يف ايٛاقع ٖٛ إي٘ بايٓظب١ يٓا أؿبض عًٞ عبذ ،َع عًٞ عبذ اهلل
ٚطبب٘ ٖـٛ   ،ٚايرتٖٝبَٚا أنجش َا ٜٓششف ايٓاغ بايرتغٝب  ،ست٢ يف َكاّ ايشغب١ َٚا أنجش أيٝع ٖزا ٖٛ ايٛاقع؟

َٛ اٜلأْ٘  أِْٗ مل ٜرتطخ يف أْؿظِٗ ُٖ َ٘ إال٤   .إ٢ٜي
أيٝع سغبات ٜؼذى إىل سغبـات   ؟َا ايزٟ طٝعٌُ ٖٛاى .إ ٜهٕٛ ٖٛاى إهٟلْ٘ ميهٔ أإ :إرا نإ اهلل قذ قاٍ يو

ؾو اهلل َا  ٛٓ ػعًِٗ آهل١ عٓذَا ؽاف ٚتشغب يف َكابٌ َا ٜعٌُ اآل شٕٚ َٔ  اسز ْؿظو أْتٖٛ ْؿظ٘  ؟َع١ٓٝ
ا؟ ٖـٛ َـٔ ميًـو اؾٓـ١     ٗزا؟ أيٝع ٖـزا ؿـشٝشّ  ٚمٔ ْؤَ ب َٓ٘ ٚسغبو ب٘، أيٝع اهلل ٖٛ ايزٟ ميًو اؾ١ٓ

ٜٔ ًْٓٛـل ٚسا٤ٖـا   أٚ َٔ أػخاق آ ـش  ،ٚيني، أٚ َظوٚمٔ ْؤَ بٗا، يهٔ َت٢ َا أتت سغبات َٔ آ شٜٔ َٔ ػاس
، إميإ ال ٜتذـاٚص  ٖهزا ٚطٛشٝات نًٗا ،نً٘ إميإ أدٛف؟ ٜذٍ ع٢ً إٔ إميآْا عًٝ٘ َارا ٜذٍ ٖزا ،ْٚرتى اؾ١ٓ

 إىل أعُام ْؿٛطٓا. مل ٜٓضٍ ،تشاقٝٓا
 :سٖا يٓا يف تًو ايـٛس٠ ايبؼـع١، ٜتشـذخ عـٔ طعـاّ أًٖـٗا     ٜـٛٓ ،ٚايكشإٓ ٜعشكٗا دا٥ُٟا ،ايٓاس أيظٓا ْؤَ بٗا

ًُٞعَٗا :ػذش٠ ايضقّٛ، ٜتشذخ عٔ مثش ٖزٙ ايؼذش٠ ُ٘ ٜط ِِ  َٝأطني٢ايٖؼ ُسُ ُٚغ ٜنأْٜٖ ُٗ َٕ ٜؾإ٢ْٖ َٗا آلٔنًٝٛ ِٓ َُأي َٔ ٦َُٕٜؾ َٗاٛ ِٓ َٔ 

َٕ ٛٝٛ ِٖ  اٞيُب ٕٖ ُث َٗا إ٢ ِٝ ِِ عًَٜ ُٗ ِّٛبا ٜي ِٔ ٜيَؼ َٚ ٣ِ   .(67-65:)ايـاؾاتَسُٔٝ
ٚاسـذ٠   ٚدب٠١ ،ٚاسذ٠ دمس١ ع٢ً أٜذٟ أسذ ايٓاغ ايزٟ ٖٛ يف طشٜل باطٌ تـذٙ عٔ اؿل بعض ايٓاغ ٚدب٠١

 ىاف تًو ايٛدبات املش٠ ايؼذٜذ٠ اييت تػًٞ يف ايبٕٛٛ نػًٞ اؿُِٝ، ٜـوثش تًـو ايٛدبـ١    ٚال ،دمس١ ٜوثشٖا
ٕ   ٖزا ايذمس١ ع٢ً تًو ايٛدبات ايعع١ُٝ يف اؾ١ٓ. ع٢ً َارا ٜذٍ ٖزا؟ أيٝع  كـعـ   ؟ٜذٍ عًـ٢ كـعـ إميـا

نآهل١، بٌ ٚأؿـبشٓا ال  أْٓا ًْٓٛل َع اآل شٜٔ ؾٓتعاٌَ َعِٗ  :إميإ ؾُٝٔ؟ يف اهلل ايزٟ ميًو اؾ١ٓ ٚايٓاس، أٟ
ٌ       ْعٓذ َـٔ   ،اهلل يف تعآًَا َعِٗ نإي٘. ايٓاغ ىاؾٕٛ عٓذَا ٜكٍٛ أسذ: هـب إٔ ٜهـٕٛ يٓـا َٛقــ َـٔ إطـشا٥ٝ

 اط ايٓاغ، هب إٔ ناف َـٔ إٔ تظـٛد  هب إٔ مزس َٔ إٔ ٜرتطخ ايشعب َِٓٗ يف أٚط ، هب إٔ ْـشخ،أَشٜها
نٌ ٚيٞ َٔ أٚيٝا٤ أَاّ  دذٟا ٟا ط٦ٟٝاتـبض َربسٚ ،ايٓاغ ٢ أرٖإؾتـبض ٖٞ ايه١ًُ اييت تظٝٛش عً (إسٖاب) :ن١ًُ

ُٜ  .‟َا ع٢ً أبٛٙإسٖابٞ ˮ :ايٓاغ كٍٜٛب. َشِلاهلل إٔ 
 هب إٔ ْتششى ْٚـشخ يف ٚد٘ أَشٜها ٚإطشا٥ٌٝ ًْٚعٔ ايٝٗٛد، ْٚشؾع ريو ايؼعاس يف نٌ َهـإ. عٓذَا ْكٍٛ: 

 إرٟا .‟ايذٚي١ طتلـشب ايٓـاغ   ،مٔ طٓهًـ ع٢ً ايٓاغ ،اف َٔ ايذٚي١، ايذٚي١ طتكّٛ كذْامٔ نˮ :ٕٛكٛيٜ
َٛ اٜل٘ ـأْت مل تعًِ أْ ُٖ َ٘ إال٤  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) اٟذـا قُـٖٚٞ ايكاعذ٠ اييت أعٛاٖ ،ز ٖزٙ قاعذ٠ـ إ٢ٜي

ـ  َت٢ َـا بـشصت املشغبـات ا   ـٛف أَاَو ؾإمنا ٜربص نإي٘ آ ش، نـُاّ أَإ يف نٌ َٛقـ، َت٢ َا بشص ا و أل ـش٣ ي
َٛ اٜلِ أْ٘ ؾاعً يتتخ٢ً ؾإمنا تربص نآهل١ أ ش٣ ُٖ َ٘ إال٤  َٛ اٜلاعًِ أْ٘ شى ٖٓا، ٚؼ إ٢ٜي ُٖ َ٘ إال٤  ٚاتشى ٖـزا،  إ٢ٜي

َٛ اٜلاعًِ أْ٘  ُٖ َ٘ إال٤   ٖزٙ قاعذ٠ ١َُٗ.. ٖٚهزآَٗا ٚاًْٛل إ٢ٜي
ا يهتاب اهلل طـبشاْ٘ ٚتعـاىل، َٚـٔ  ـحٍ     ع٢ً تشطٝخ ٖزٙ يف ْؿٛطٓا بؼهٌ نبري َٔ  حٍ تأًَٓ ٚيٓعٌُ مجٝعٟا
ـ بهٌ دٗذ إٔ  ماٍٚ ال ق١ُٝ ألٟ سذٜح إرا مل ماٍٚ ،دسٚغ َتتابع١ ٔ  ٖـٞ أٍٚ  ٛـ٠ٛ   اٗـ تٛىل اهلل; ألْـْ  َََٚـ

ٍٖ َٛ ُ٘ ََٜت ََٚسُطٜٛي  َ٘ َٔ اي٤ً ُٓٛٞا َٚاي٤ٔزٜ ٕٖ آََ ُِ ٔسِضَب ٜؾإ٢ ُٖ  ٔ٘ َٕ اي٤ً  بعذ سذ٠اكاؾض ع٢ً ٖزٙ ٚتـٕ ْأال ميهٔ  (56)املا٥ذ٠:اٞيَػأيُبٛ
ُِ ٔسِضَبسذ٠ ست٢ ْـٌ إىل عٓذ اٚ ُٖ  ٔ٘ َٕ اي٤ً نٝـ ْتـٛىل   ،ْتٛىل اهلل :سذ٠اٚ ..سذ٠اٚ ،ال .ٖزْٙتـٛس اٞيَػأيُبٛ

 ثـِ طتــبض ؾعـحٟ    ،ثِ اًْٛل إىل سطٛي٘، ثِ اًْٛل إىل ايزٜٔ آَٓٛا ت٢ ْش٣ أْؿظٓا ععُٝٞ ايجك١ باهلل،اهلل؟ س
 .نيٚطتهْٕٛٛ أْتِ غايب ،أْت ٚإ ٛاْو سضب اهلل

ٜكـٍٛ:  ، ْعٌُهب إٔ  ،ٜكٍٛ: ٜا مجاع١ مٔ هب إٔ ْتششىٚمسع َٔ بعض ايؼباب َت٢ َا تعًِ  ،بعض ايٓاغ
تعاٍ اعشض يٞ ٚعٝو، اعشض يٞ ؾُٗو اإلميـاْٞ، اعـشض يـٞ     :ي٘يهٔ قٌ  (نزا.. طني٢ِٚسََذ) ًْٛا َارا ْعٌُ؟ 

ِِف بأْ٘ قذ تشطخ يف دا ٌ ْؿظو ٜٔ ْٚعشتو إىل اؿٝا٠ ست٢ أعشْعشتو إىل ايٚذ ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي  اي٤ً
ألْٗا دا٤ت َٔ آهلـ١ أ ـش٣ ال قُٝـ١ هلـا عٓـذى، ٚألْٗـا        ;ؾُت٢ َا تعشكت ملـا٥ب يؼذا٥ذ طتهٕٛ ١ٖٓٝ عٓذى

َٛ   اٜلأػٝا٤ بظ١ٛٝ ال أثش هلا عًٝو يف َكابٌ َا ؽاؾ٘ َـٔ اهلل ايـزٟ    ُٖـ َ٘ إال٤  ٗـِٓ، ثـِ املشغبـات    ٖٚـٞ د إ٢ٜيـ
بات تعـشض عًٝـو ستـ٢ ْعـشف     َشغبات تعشض عًٝو، َٚشٖ، ذشب ْؿظوتأْت بعذ مل متش مبشاسٌ ؾ األ ش٣.

َٛ اٜل َذ٣ متهٔ ُٖ َ٘ إال٤  َٛ اٜل :ٚترتطخ َع٢ٓ يف ْؿظوإ٢ٜي ُٖ َ٘ إال٤  ٖٚهزا ايكشإٓ ايهشِٜ عٓـذَا   .يف ْؿظو إ٢ٜي



 (17) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع

ألْٗا ثحث١ أػـٝا٤ منؼـٞ ؾٝٗـا     ;َٔ تٛيٝ٘ ٖٛ ٤ّابذ ْ٘ؿظايٛقت يف  يذٜٓ٘ ٖٛ ٜوًٖٓا ٕٛ أْـاسٟاهوذثٓا نٝـ ْ
 .تٛيٝٓا يإلَاّ عًٞ ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)هلل، تٛيٝٓا يشطٛي٘ ٚاع يف تٛيٝٓا، تٛيٝٓا بؼهٌ 

سٝاتٓا، مٔ عاد١ إىل إميآْا باهلل يف نٌ فاالت  ،خ إميآْا باهللشٓطُت اٚال ْهٔ َظتعذًني ٚمٔ ملش دسّٚط
ـ  ;باهلل يف ٖزا ايعـش أععِ َٔ أٟ عـش َل٢ اإلميإمٔ عاد١ إىل  ٚاؾٗـِ،   .٢ ال ْهـٕٛ عشكـ١ يًُلـًني   ست

٘  ادعٌ ٖزٙ عرب٠ إٔ ٜكٍٛ اهلل طبشاْ٘ ٚتعـاىل  ِِ  :يشطـٛي ُ٘  ٜؾـاعًِٜ َ٘  اٜل أْٜٖـ ُ٘  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ أؿـشاب عًـِ ايهـحّ     اي٤ًـ
مل ٜــٌ إىل دسدـ١ ايـٝكني     ٌٖٚ نإ سطـٍٛ اهلل  ،ٜـٌ إىل ايٝكنيدٛب ايٓعش، ٖٛ إٔ ٜعتربْٚٗا َٔ األدي١ ع٢ً ٚ

ٖٛ ععِٝ ايجك١ باهلل، ٜكٝٓ٘ باهلل ععِٝ، يهٔ املظأي١ َُٗـ١، املظـأي١   ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٍٛ اهلل ـسط !؟باهلل
   .ٚاطع١ األعُام ،ٚاطع١ األعُام

ِِ  ؾٝٗا: أ ز ٚسق١ يف دٝبو ٚانتبساٍٚ إٔ ت ،ٚاْعش نٝـ طتـبض ٚاسذٟا ؼػًٗا ػٗشٟاساٍٚ إٔ ت ُ٘  ٜؾـاعًِٜ  اٜل أْٜٖـ
َ٘ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي َٛ اٜل،اي٤ً ُٖ َ٘ إال٤  ٚاعشض  اعشض عًٝ٘ ،أَاّ نٌ َٔ ٜشغبو ٚاْعش نٝـ طتهٕٛ أْت ،ًٗا ػٗشٟاػٔػٚ إ٢ٜي

َٛ اٜل :ع٢ً ْؿظو ُٖ َ٘ إال٤  َـٔ   ،َٔ ٜشغبو ،ؾو. َٔ ىٛأْ٘ ال أسذ ٜظتٛٝع إٔ ٜوثش ؾٝو أبذٟانٝـ ٚاْعش إ٢ٜي
يف نـٌ َٝـادٜٔ    ،ٌ َؼاعشى يف نٌ َٛاقؿـو يتعًِ أْٗا مبجاب١ دٝؽ يتؼػ ،بٗا متظوقذ  ٜٓـشو بأػٝا٤ أ ش٣

ٍ  :اؿٝا٠ نًٗا اؾعـٌ   .يف فاٍ ْـش دٜٔ اهلل، ٚيف فاٍ َكاسع١ أعذا٤ اهلل، ٚيف فاٍ ؼـني ْؿظو َٔ أٟ كـح
ِِ ش ْؿظو بٗزٙن١تز ٚاسذٟا طبٛعٟاأعشف أثشٖا، أٚ ريو ػٗشٟا ست٢ ت ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي   .اي٤ً

ال ٜأتٞ ْــ ايًٌٝ إال ٚاإلْظإ قذ ٖبط نجري َٔ سٚسٝت٘ ايـيت  ؾٝ٘  ست٢ سمبا بعذ نٌ دسغ لًع ٘ عاد٠ٟألْ
ٝ   :أٟ (َبرياإل)قًٟٝح أٚ يف تًو ايكاع١، ٜٗبط نإ عًٝٗا ٖٚٛ ٖٓا أٚ ٖٓا يف ٖزا املهإ  ا٤ دا ًٝـ١،  أْٗا ؼـذخ أػـ

اتو ايٓؿظ١ٝ َـٔ  ـحٍ َـا مسعـت،     ٖبٛط َعٜٓٛاتو ٚتأثريتأثري يف ٜتٛد٘ رٖٓو إىل أػٝا٤  اسد١ٝ تودٟ إىل 
ِِ ٌؼػـؾًُت ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي  ترتنو ع٢ً ساي١ ط١ًُٝ َظتك١ُٝ. اي٤ً

ِِ :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )يشطٛي٘  ٚهلزا قاٍ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ُ٘ ٜؾاعًِٜ َ٘ اٜل أْٜٖ ُ٘ إ٢ال٤ إ٢ٜي  ٔيـَزْٔبوٜ  َٚاِطَتِػٔؿِش اي٤ً
ُُِؤَٓٔنَي ًٞ ُُِؤََٓأت َٚٔي ُ٘ َٚاٞي ُِ َٚاي٤ً ِِ َٜعًِٜ ِِ ََُتك٤ًَٜبٝه َٛاٝن َٛ (19:)قُذَََِٚج ُٖ ُ٘ َ٘ اٜل اي٤ٔزٟ اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُٖ ُِ ِٝٔب َعأي َٚايٖؼَٗاَد٠ٔ  اٞيَػ

َٛ ُٖ َُ ُِ ُٔايٖشِس َٛ  ايٖشٔسٝ ُٖ ُ٘ َ٘ ال اي٤ٔزٟ اي٤ً ًَُٔٝو إ٢ال٤ إ٢ٜي َٛ اٞي ُّ اٞيٝكٗذُٚغ ُٖ ُٔ ايٖظح ُُِؤَ ُٔ  اٞي ُٔ ِٝ َٗـ ُُ  اٞيَذٖبـاسُ  اٞيَعض٢ٜـضُ  اٞي

َُُتٜهٚبُش َٕ اٞي ٘ٔ ُطِبَشا َٕ َعُٖا اي٤ً  ؿذم اهلل ايععِٝ. (22،23)اؿؼش:ُِٜؼش٢ٝنٛ
َٛ   اٜلأْ٘ٓا ست٢ ْعًِ بـا٥شْا، ٚإٔ ٜشطخ إمياْأطأٍ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٓٛس  ُٖـ َ٘ إال٤  ٚإٔ تهـٕٛ ٖـٞ    إ٢ٜيـ

َٛ  اٜلَٔ ًَٓٛل اإلميإ ايـادم ايشاطخ بأْ٘  ،ايكاعذ٠ اييت ًْٓٛل عًٝٗا يف نٌ سٝاتٓا ُٖـ َ٘ إال٤  ستـ٢ ْـشؾض   إ٢ٜي
 أمجعني. يف ٚاقع اؿٝا٠ نًٗا َٔ  ًل اهلل ،ٚيف  اسز ػخـٝاتٓا ،نٌ آهل١ طٛاٙ يف دا ًٓا

 . ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْا قُذ ٚع٢ً آي٘ ايٛاٖشٜٔ
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 (18) (1رفة اهلل ـ الثقة باهلل ـ الدرس )مع
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