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 أعٛذ باهلل َٔ ايػٝٛإ ايسدِٝ

٢ِ ٢ٔ ٔبِط ٘ٔ ايٖسِسُـَ ٢ِ اي٤ً ُُِد ايٖسٔسٝ ٘ٔ َزٚب اٞيَش ُٔنَي ي٤ً َُ  اٞيَعاٜي ٢ٔايٖسِس ٢ِ ـ ـًٔٔو  ايٖسٔسٝ ََ ٢ّ ِٛ َٜ ٢ٔ  َِْعُبُد إ٢ٜٖاٜى  ايٚدٜ
ـ   َِْطـَتٔعنيُ  ٚإ٢ٜٖـاىٜ  ِٖ ـ  ٔدَْا ايٚؿـَسا ٜ ا َِامٝلِط َٔ  ٔؾـَسا ٜ   َتٔكٝ ِْ اي٤ـٔرٜ ـ ٜأ ُِ ِٝ َع َِِت عًَٜـ ـ  ٢ٗ ِٝ ِٝ  ُكـٛبٔ املِػ س٢ٜغ ِِ َٚاٜلعًَٜـ ٢ٗ 
 .(7-1:)ايفاؼ١ايٖكايِّنَي

 ايًِٗ ؾٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آٍ ضٝدْا قُد.
 .ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ -أٜٗا اإلخ٠ٛ  - ايطالّ عًٝهِ

ٗٓـا ٜكـٍٛ   ْ٘ ٚتعاىل ٚإسطاْ٘ ايعظـِٝ إيٝٓـا ف  سٍٛ ْعِ اهلل ضبشاأٜكٟا اؿدٜح ّ يف ايدزٚع ايطابك١ قد تكٓد
فط٘ فٝؿػس عٓـدٙ  ِ اهلل يف ْٜٚعٝظ ،س اهللأٚ ٜهُب أٟ َٔ جيب إٔ جيٌٖ (ٚإٕ أسل َٔ نإ نريو): اإلَاّ عًٞ 

  (.َٔ عظُت ْع١ُ اهلل عًٝ٘ ٚيٛف إسطاْ٘ إيٝ٘)؟ نٌ َا ضٛاٙ ٖٛ َٔ
َٛ َٔ اآلٜات ايكسآ١ْٝ اييت ْفِٗ َٓٗا َا ٜتعًل بٗرا املٛقٛع قٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ُٖ ٗٞ َ٘  اٜل اٞيَش َٛ  إ٢ال٤ إ٢ٜيـ  ُٖـ

َُدًِٔٔؿنَي  ُٙ ُ٘ ٜفاِدُعٛ َٔ ٜي ُُِد ايٚدٜ ٘ٔ اٞيَش ُٔنَي َزٚب ي٤ًٔ َٛٚقًٓا: نٌ َٔ ٜطُع ن١ًُ  (65:)غـافس اٞيَعاٜي ٖـٞ قـُ    ٚاييت  ُٖ
ـ ٘ عسفَت ٜعٛد إىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يٝج  يف ْفطو نٌ َا قد داخـٌ آٜـات اهلل يف بكٝـ١ ضـٛز ايكـسإٓ      ٘ ٚمسعَت
 ايهسِٜ َٔ سدٜح سٍٛ عظ١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل. 

َٛٚجيب أٜكٟا إٔ تترنس  يف مجٝع َٛاقفو يف ٖرٙ ايدْٝا، فُت٢ َا ٚقفت َرتددٟا بني إٔ تكـف بؿـدم َـع    ُٖ
س أْـو تكـازٕ   أٚ إٔ متٌٝ َع أطساف أخس٣ بعٝد٠ عٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل فترن١ ،اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل أٚ إٔ تكعد
َٛبني اهلل ٚبني غ ٙ فازدع إىل  ُٖ . 

َٛ ُٖ ٗٞ َ٘ اٜل اٞيَش َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي َُدًِٔٔؿنَي ُٖ  ُٙ ُ٘ ٜفاِدُعٛ َٔ ٜي ُُِد ايٚدٜ ٘ٔ اٞيَش نٌ َا ض٣ٛ اهلل ضٝف٢ٓ،   (65)غافس:اٞيَعاٜئُنَي َزٚب ي٤ًٔ
ٞٓ إٔ أيتذ٧ إيٝ٘ ٚأدعٛٙ ٚأثين  .ٚنٌ َا ض٣ٛ اهلل ْاقـ ٚقعٝف اهلل أّ  عًٝ٘ ٚأثل ب٘؟إذٟا فُٔ ٖٛ ايرٟ جيب عً

ألْ٘  ;ضأزدع إىل اهلل َُٖٛأْا ضأقٍٛ:  غدـ آخس؟ اهلل أّ َُٛع َٔ َٛاَع ايدْٝا؟ اهلل أّ ٣ٖٛ ْفطٞ ٚغٗٛاتٗا؟
َٔ َٛ ُٖ ٗٞ َ٘ اٜل اٞيَش َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ٖٛ اؿٞ ايدا٥ِ ايبكا٤ ايرٟ ال ٜف٢ٓ، ٖٚٛ اإلي٘ ايرٟ ال إي٘ غ ٙ، فٗٛ َٔ جيب إٔ  ُٖ

يف دعا٥ٞ، َٔ أيتذ٧ إيٝ٘ كًؿٟا ي٘ يف ايتذا٥ٞ إيٝ٘، َٔ أتٛنٌ عًٝ٘ َٓكٛعٟا يف تٛنًٞ عًٝ٘، ي٘ أدعٛٙ كًؿٟا 
 َٔ أثل ب٘ َعسقٟا عٔ نٌ َٔ يٝظ يف خٛ٘ ٚع٢ً ؾساط٘. 

ٞٓ  يهُاي٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚيعظِٝ ;ٖٚٛ أٜكٟا َٔ جيب إٔ أثين عًٝ٘ ٞٓ، ٚيطٛابؼ ْعُ٘ عًـ إْـ٘ إيـ٘    .إسطاْ٘ إي
ٞٓ  ا ََٔ ٜأِعسطإ، إي٘ ٜطبؼ ْعُ٘ ع٢ً عبادٙ، عبادٙ ايرٜٔ أْا ٚاسد َِٓٗ، ٚأْزسِٝ، إي٘ عظِٝ اإل ُِ بإٔ ْعُ٘ عًـ ًٜ

ـ      رٟ ٜطـتٛٝع إٔ  ال أضتٛٝع أْا ٚال غ ٟ إٔ حيؿٝٗا. ٚنُا قًٓا يف ضؤاٍ ضابل أثٓـا٤ دزع َـٔ ايـدزٚع: َـٔ اي
 ؟حيؿٞ ْعِ اهلل عًٝ٘
ات ٚاألزض َٚٔ فٝٗٔ، ٖٚٛ ايرٟ ي٘ اؿُد، ٚاؿُد َعٓـاٙ:  ٛض ي٘ ايطَُٔ تطٚبايرٟ صٙ، ٖٛ  ٖٛ املكٓدع، ٖٛ املٓ

 إذٟا فٗٛ َٔ جيب إٔ أخًـ ي٘.  ٖٚٛ زب ايعاملني; َٔ ي٘ ايجٓا٤،ٚ ،ايجٓا٤ ع٢ً اهلل، ٖٛ ٚسدٙ َٔ ٜطتشل ايجٓا٤
ٕ َـا  اإلْطإ ال ٜسا٥ٞ يف أعُاي٘ إال إذا مل ٜهٔ اهلل عظُٟٝا يف ْفط٘، اإلْطـإ ال ٜسا٥ـٞ يف أعُايـ٘ إال إذا نـا    

ٖٚرا َٔ أعظِ اؾٌٗ باهلل ضبشاْ٘  ;ٜسٜدٙ َٔ ايٓاع ٖٛ يف ْفط٘ أعظِ مما ميهٔ إٔ حيؿٌ عًٝ٘ َٔ ٔقَبٌ اهلل
ُٜ  طبػ٘ عًٝٓا َٔ ْعِ، َٔ أعظِ اؾٌٗ بعظِ َا عٓدٙ مما ٚعد ب٘ أٚيٝا٤ٙ املؤَٓني. ٚتعاىل، َٔ أعظِ اؾٌٗ مبا 

َُٖٛيف آ١ٜ أخس٣ ٜكٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ُٖٔس َٚ َِٛم اٞيٜكا َٛ ٔعَبأدٙٔ ٜف ُٖ َٚ ُِ فُٔ ايرٟ  (18:)األْعاّاٞيَدٔبُ  اٞيَشٔهٝ
 ٚايٛاثكني ب٘، ،، ٚاملتٛنًني عًٜٝ٘طتٛٝع إٔ ٜػايب اهلل؟ َٔ ايرٟ ٜطتٛٝع إٔ ٜكٗس أٚيٝا٤ اهلل املعتؿُني ب٘

ُ٘ ٜنَتَبٖٚٛ ايرٟ قاٍ يف نتاب٘ ايهسِٜ: ٖٔ اي٤ً ٕٖ َُٚزضًُٔٞ ٜأَْا أٜلغًَٞٔب َ٘ إ٢ ٟٙ اي٤ً  ُزضًَُٜٓا ٜيَُٓٓؿُس إ٢ْٖا (21)اجملادي١:َعص٢ْٜص ٜق٢ٛ
َٔ ُٓٛا َٚاي٤ٔرٜ َِْٝا اٞيَشَٝا٠ٔ ٔفٞ آََ َّ ايٗد ِٛ ََٜٚ ُّ َٔ ايرٟ ٜطتٛٝع إٔ ٜكف أَاَ٘ فٝشٍٛ بٝٓ٘ ٚبني   ؟(51)غافس:اأٜلِغَٗاُد َٜٝكٛ

َٞ بٛعدٙ يًُؤَٓني ايؿادقني عٓ ٕٖ دَا ٜكٍٛ:ـإٔ ٜٔف ُ٘ َٜٚيَُٝٓؿَس ُٙ ََٔ اي٤ً ٕٖ َُٜٓؿُس َ٘ إ٢ ٟٙ َعص٢ْٜص اي٤ً ٢ٛ  إ٢ٕ (40)اؿر:ٜيٜك
َ٘ َتُٓؿُسٚا ِِ اي٤ً َُٜجٚبِت َُٜٓؿِسٝن َٚ ِِ  ؟(7)قُد:ٜأٞقَداََٝه
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َٔ ٖٛ ذيو  بؿف١ نٗرٙ َٔ ًَٛى ٚشعُا٤ األزض؟إْ٘ ايكاٖس فٛم عبادٙ. َٔ ٖٛ ذيو ايرٟ ميهٔ إٔ ْؿف٘ 
اهلل ٚسدٙ ٖٛ ايكاٖس  .د يف ٖرٙ ايدْٝا َُٗا ًَو َٔ ق٠ٛال أس بٝٓ٘ ٚبني اهلل يف دربٚت٘ ٚقٗسٙ؟ايرٟ قد ْكازٕ 

 ٚضِٗ. ؤفٛم عبادٙ نب ِٖ ٚؾػ ِٖ، ًَهِٗ ٚممًٛنِٗ، ز٥ٝطِٗ َٚس
ٕٚ عبـادٙ،  ؤٖٚٛ اؿهِٝ يف أفعاي٘، اؿهِٝ يف تدب ٙ، أعُاي٘ ال عػٛا١ٝ٥ فٝٗا، ٚال دٗاي١ فٝٗـا، اــب  بػـ   

فٞ بٛعدٙ َٜٔ ْؿسٙ، اـب  نٝف د عًٝ٘، اـب  نٝف ٜٓؿس ََٔ متٖسبأعُاٍ عبادٙ، اـب  نٝف ٜكٗس ََ اـب 
 ملٔ ٚثل ب٘ ٚتٛنٌ عًٝ٘.

َٛ ُٖ َٚ ُِ يف ٖرٙ ايدْٝا لد أَج١ً نج ٠ تبني إٔ نج ٟا َٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٜعتُد عًـِٝٗ   (18)األْعـاّ: اٞيَدٔبُ  اٞيَشٔهٝ
ٕ  . دِٖ هلِ نِ ؼؿٌ َٔ أخٛا٤ٛيٝفٛا بٛعايٓاع فُت٢ َا اًْٛكٛا  ٚٚقفـت َـع    ،أَسٜها عٓدَا دخًـت أفػاْطـتا

أسصاب ايتشايف ايػُايٞ، اييت ناْت َعازق١ ؿسن١ طايبإ نِ سؿٌ َٔ أخٛا٤ َٔ ٔقَبـٌ ايٛـا٥سات األَسٜهٝـ١    
َُ ألسـصاب  دْٟا، ٚقسبت َٓاطل ٖٞ تابع١ ألسصاب املعازقـ١، فشؿـٌ قتًـ٢ نـج  يف َٓـاطل ٖـٞ تابعـ١        فكسبت 

ال أسد َُٗا نإ ْاؾشٟا َعو إذا َا تٛيٝت٘ ٚابتعـدت عـٔ اهلل    ا، ٚأَسٜها ٚقفت َعِٗ.ٛا أَسٜهاملعازق١ ايرٜٔ تٛي١
 ضبشاْ٘ ٚتعاىل ميهٔ إٔ ٜهٕٛ خب ٟا يف نٝف ٜكف َعو. 

ٚقكٛا أعُازِٖ يف ايعُاي١ هلا،  ،ٔ ايصعُا٤ دٓٓدٚا أْفطِٗ ـدَتٗابٌ لد نٝف إٔ أَسٜها ْفطٗا نِ َٔ
ِٗ، ٚأسٝاْٟا ترتنِٗ ٚتتد٢ً عٓ - يف ٚقت ايػد٠، ٚٚقت ثٛز٠ غعٛبِٗ عًِٝٗ -ٗا، ٚيف األخ  ٚتٓفٝر كٛٛات

نِ َٔ غدـ دٓٓد ْفط٘ يٝهٕٛ داضٛضٟا يًُدابسات األَسٜه١ٝ أٚ غ ٖا، فٝبدٚ هلِ يف  تتد٢ً عِٓٗ قبٌ ذيو.
ٖهرا ٜعًُٕٛ  ،١ َٔ اؾٕٓٛ أٚ مٛٙ تفكدٙ غعٛزٙأٚ ٜعًُٛا ع٢ً إٔ تؿٝب٘ عاٖسني َٔ األسٝإ إٔ ٜككٛا عًٝ٘، 

بأٚيٝا٥ِٗ، أفعاٍ يٝطت َٔ اؿه١ُ يف غ٤ٞ، أعُاٍ ٖٞ فُٝا ٜتعًل بريو ايػدـ ايرٟ برٍ دٗدٙ َٔ أدًِٗ، 
 .٠ ض١٦ٝ ع٢ً إسطاْ٘ إيِٝٗأس َهافعتَب٢ بعُسٙ َٔ أدًِٗ ُتٚقٓش

ب ع دٗٛد أٚيٝا٥٘، َٚٔ ٜكٚسَٚٔ ٜكف َع أٚيٝا٥٘، َٚٔ ال ٜكٝٚ ،ٜٓؿس أٚيٝا٤ٙٔ أَا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل فٗٛ ََ
 ألْ٘ اؿهِٝ اـب .  ;فِٝٗ ٚال ٜكٝعِٗ ُٜفٚس أٚيٝا٤ٙ َٓ٘، َٚٔ ال 

َٛ :ٜٚكٍٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ُٖ َٚ ُ٘ َ٘ اٜل اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُُِد ُٖ ُ٘ اٞيَش ٖٛ َٔ يـ٘ ايجٓا٤،  (70:ايكؿـ)َٚاآلٔخَس٠ٔ اأٝلٜٚي٢ ٔفٞ ٜي
صٙ عٔ نٌ ْكـ، ٚعٔ نٌ قبٝض، ٚعٔ  املٓ ٖٛٚيف اآلخس٠، ٖٛ املكدع، )يف ٖرا ايعامل( َٔ يـ٘ اجملد يف ايدْٝا 
 اآلخس٠. يف نٌ عٝب يف ٖرٙ ايدْٝا ٚ

 ٚايدْٝا ٚاآلخس٠ عاٜيُإ اإلْطإ ال بد إٔ ميكٞ فُٝٗا، مٔ يف ٖرٙ ايدْٝا يف عامل األٚىل، ٚال بد إٔ َْٔفَد
فٗٛ ٖٓاى  شاْ٘ ٚتعاىل؟أيٝظ ٖٛ اهلل ضب ؟ى مجٝعٟا إىل عامل اآلخس٠. فُٔ ٖٛ ٖٓاى املًو يف ايّٝٛ اآلخسْٚتشٓس

 ٕٚ عبادٙ يف ايّٝٛ اآلخس.ؤَٔ ي٘ املًو ٚسدٙ، ال أسد ٜطتٛٝع إٔ ٜتؿسف يف غ
 ٖٛٚ ٖٛ  ٔ ـ   ضبشاْ٘ ٚتعاىل املطتشل يًشُد ٚايجٓا٤ ٚاجملد يف ايدْٝا ٚيف اآلخس٠، ٖٚٛ ٖـٛ َـ س ال ميهـٔ إٔ ٜتٓه١

ٖٛ َٔ ضتهٕٛ زمحت٘ بو يف اآلخس٠ أعظـِ ٚأعظـِ،    يو، فإذا َا ٚعدى ٖٓا يف ايدْٝا فكد خيًف يف اآلخس٠. ال.
 إسطاْ٘ إيٝو يف اآلخس٠ أنرب ٚأنرب مما سؿٌ يف ايدْٝا.يو ٚضٝبدٚ 

ال ميهٔ إٔ ؽػ٢ إٔ ٜتػ  ٖٛ ايهاٌَ يف ايدْٝا ٚيف اآلخس٠، ف يكدضٝت٘، فٗٛ ،يًشُد ٖٛ يهُاي٘ ٟاٚنْٛ٘ َطتشك
ٕٖ    ٚؾادقٟا َعو فرت٠،  ،َعو  ٖرٙ ايدْٝا، قد ػد غدؿٟا ٚفـٝ٘ايدٜ٘ َصاز نُا حيؿٌ يًٓاع يف ثـِ تًُـظ فٝـ٘ أ

ـ      َصاد٘ بدأ ٜتػ ، س ٚبدأ ٜكًب ٚدٗ٘ عٓو، قد ٜؿدم َعو يف َٛقف َعني، ثِ ٜـأتٞ َٛقـف آخـس فـرتاٙ تػٝٓ
فأْـت   ;د عالٙ ْٛع َٔ ايٓكـ، ٚضـ٤ٛ اـًـل  ق ،ـ قد اعرتاٙ ْكـأيطت تس٣ بإٔ ٖرا ايػد. ٍ ٚقعد عٓوٚتبٓد

بٌ قد تًٓٛل أْت يترَ٘ بعبازات قاض١ٝ تًٛكٗا َٔ فُو، أَا  أيٝظ نريو؟ ؟أْ٘ أؾبض ٜطتشل ايرّتٓظس إيٝ٘ 
فٗٛ ََٔ ضٝهٕٛ غعٛزى مٛٙ يف اآلخس٠ أعظِ مما نٓت عًٝ٘ يف ايدْٝا، تتذًـ٢ زمحتـ٘ يـو    ٚتعاىل اهلل ضبشاْ٘ 

ٚإسطاْ٘ إيٝو أنرب، ٚتأتٝو ايبػازات ايٛاسد٠ تًٛ األخس٣ ٚأْت يف َٛقـف اؿطـاب، فايٓـاع تػـدـ      أعظِ،
ٕٖ ٜأاٜلد٠ اهلٍٛ، ٚأْت ٖٓاى ٦َُٛٔ ـأبؿازِٖ َٔ غ ِٚٔيَٝا٤َ إ٢ ٘ٔ اٜل ٜأ ِْٛف اي٤ً ِِ  َخ ٢ٗ ِٝ ِِ  َٚاٜل عًَٜـ َٕ  ُٖـ ُْـٛ       (62)ٜـْٛظ: َِٜشَص

ُِ اٜل ٔعَبأد َٜا ِٝٝه ِْٛف عًَٜ َّ َخ ِٛ ِِ َٚاٜل اٞيَٝ َٕ ٜأُْت ُْٛ ََـٔ ٖـِ    -ٚايٓاع يف غد٠ اؿطـاب   -ٜهٕٛ أٚيٝاؤٙ  (68)ايصخـسف: َتِشَص
ّ هلـِ  طـ١ بـايفساؽ، ٜكـدٓ   نُا ْكٍٛ يف ايدْٝا، املكاعـد املًبٓ  (ايهٓب)َته٦ٕٛ ٚدايطٕٛ ع٢ً أزا٥و، األزا٥و ٖٞ 

ُٜٜٚكٓد ،ايػساب  صفٛا إىل اؾ١ٓ، ٚايٓاع ٖٓاى يف ٍٖٛ غدٜد. ّ هلِ ايٛعاّ قبٌ إٔ 
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ٞ  ;ٔ إٔ ؽػ٢ َٓ٘ إٔ ٜتػ  أٚ ٜتبدٍاهلل َٔ ال ميه ٍ    ،ألٕ نُاي٘ ٖٛ نُاٍ ذاتـ إذٟا  ;املًٛـل  ٚنُايـ٘ ٖـٛ ايهُـا
أْت قد تجل بػدـ ٖٓا يف ايدْٝا ست٢ ٚيٛ نإ ز٥ٝظ دٚيـ١، ٚأْـت    !ملاذا ال تعظِ ثكتو ب٘؟ !فًُاذا ال تجل ب٘؟

ايّٝٛ أٚ غدٟا، فٝؿبض َطهٟٝٓا ال  اْكالبغدٟا، َٔ احملتٌُ إٔ حيدخ عًٝ٘  تعًِ بأْ٘ َٔ احملتٌُ إٔ ميٛت ايّٝٛ أٚ
ـْ غ٦ٟٝا فكاٟل عٔ إٔ ٜعٌُ يو غ٦ٟٝا.ٜطتٛٝع إٔ ٜعٌُ يٓفط٘  ٜعرتٜ٘، أٚ إي٘  أَا اهلل فٗٛ َٔ ال ميهٔ إٔ ٜػ ٙ ْك

ٚأٌٖ ايجٓا٤، نريو ضـتذدٙ   ،ألْو تساٙ ٖٛ أٌٖ اجملد، ٚأٌٖ اؿُد ;َت٢ َا ٚثكت ب٘ ٖٓا يف ايدْٝا ،آخس ٜكٗسٙ
 ٚال ٜتبدٍ.  ،أَاَوال ٜتدًف عٓو، ٚال ٜتػ   ،ٚأٌٖ ايجٓا٤ ،ٚأٌٖ اؿُد ،أٌٖ اجملدٖٛ يف اآلخس٠ 
ُ٘ ُِ َٜٚي ي٘ اؿهِ يف اآلخس٠ يف  ،ٚي٘ اؿهِ يف اآلخس٠ أٜكٟا ،ٖٛ َٔ يـ٘ اؿهِ ٖٓا يف ايدْٝا (70)ايكؿـ:اٞيُشٞه

تني بني ٜدٜ٘ ّٜٛ ايفؿٌ، ال أسد ٜطتٛٝع إٔ ٜػفع ألسد إال بإذْ٘، ٚملٔ ازتك٢ َٔ عبادٙ، نٌ عبادٙ ٜكفٕٛ ؾاَ
٢ٔ اأٜلِؾَٛاُت ََٚخَػَعت فال تطُع إال ُٖطٟا ُِّطا إ٢ال٤ َتِطَُُع ٜفاٜل ٔيًٖسِسَُ سٕٚ نٌ أٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا ٜتذٓب (108)طـ٘:َٖ

ًٜٚٛكٕٛ ايعبازات ايكاض١ٝ قد املطتكعفني َٔ عباد اهلل، ِٖ ََٔ ضٝكفٕٛ أذال٤ بني ٜدٟ ََٔ أْت  ،يف ٖرٙ ايدْٝا
نُا ناْٛا ٜكشهٕٛ عًٝو يف ٚ ،ٚتطدس َِٓٗ يف اآلخس٠ نُا ضدسٚا َٓو يف ايدْٝا ،تتٛالٙ، ِٖ َٔ ضتكشو َِٓٗ

َّ  ايدْٝا ِٛ َٔ ٜفاٞيَٝ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ َٔ آََ َٕ اٞيٝهف٤از٢ َٔ َٕ اأٜلَزا٥ٔٔو ع٢ًَٜ  َِٜكَشٝهٛ  .(34،35:املٛففني)َٜٓٝظُسٚ
ِٖٚ ٜكشهٕٛ ، جيًطٕٛ عًٝٗا، ٚغساب ٚأنٌ (1)(َََدأنٞ)ّ هلِ كٖدُت ،َستاسني ايرٜٔ آَٓٛاٜهٕٛ  يف ّٜٛ اؿطاب

أف٦دتِٗ إٔ ؽسز َٔ ؾدٚزِٖ َٔ غد٠ اـٛف  تنادقد ِٖ َٔ ، أبؿازِٖت دؿقد غٔ ِٖ ََٚ :ٔ اآلخسَٜٔٔ
  .فرت٣ نِ نإ يتٛيٝو هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ أثس عظِٝ ;ٚاهلًع

ٕٓيف ذيو ايّٝٛ ايػدٜد األٖٛاٍ  ٍٛ فأَٖٓو يف ّٜٛ اهل، و يف ذيو املكاّ ايعظِٝٔ زفَعَٔ تٛيٝت٘ ٖٛ ََ تس٣ أ
َٔ أٚي٦و ايهباز ايرٜٔ ناْٛا يف ايدْٝا ٜكشهٕٛ َٔ أٚيٝا٤ اهلل، َٚٔ تطدس  ،تكشوايػدٜد، فتؿبض أْت ََٔ 

 ٜٚطدسٕٚ َِٓٗ، ٜٚتٗددِْٚٗ، ٜٚطتكعفِْٛٗ، ٜٚتذربٕٚ عًِٝٗ. 
، مـٔ َٚـٔ ٜطـدسٕٚ َٓـا    ، ْٜٔعٝؼ فٝٗا مجٝعٟا مٔ ٚاملطتهرب ٚايفازم نب  ددٟا، يف ٖرٙ ايدْٝا فرت٠ قؿ ٠

ْٔ، ِ اـًٛد األبدٟايّٝٛ اآلٔخس ٖٛ عاٜيمٔ َٚٔ ٜكشهٕٛ َٓا، يهٔ ٖٓاى يف  َـٔ ٖـٛ   ، دا٥ُٟا ٟاآَٓ ضٝهٕٛ ََٔ ٖٛ آَ
ألٕ َٔ تٛيٝت٘ ٖٛ َٔ ي٘ اؿهِ يف  ;فايفازم نب  ددٟا .دا٥ُٟا يف قعس دِٗٓ ٟاخا٥ف َٔ ٖٛ خا٥ف، دا٥ُٟا ذيٝاٟلذيٌٝ 
ُٜٚ، اآلخس٠ ايعظِٝ عًـ٢   ايجٛابتس٣ ٚ ،اؿطٔ اؾصا٤ٚأْت َِٓٗ ضرتدع إيٝ٘ فرت٣ ، سدع ايٓاع مجٝعٟأَ إيٝ٘ 

 ٚتتذ٘ إيٝ٘ يف نٌ أعُايو.  ،تٛيٝو يـ٘، ٚزدٛعو إيٝ٘ يف ايدْٝا، ّٜٛ نٓت تسدع إيٝ٘ يف نٌ أسٛايو
َٖٛٛ أٜكٟا نُا قاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ُٖ َٛأت اي٤ٔرٟ خًََٜل َٚ َّ ٔباٞيَشٚل َٚاأٜلِزَض ايٖطَُ ِٛ ََٜٚ ٍُ ُٕ ٝنٔ َٜٝكٛ ُ٘ ٜفَٝٝهٛ ِٛٝي  اٞيَشٗل ٜق

ُ٘ ًٞٝو َٜٚي ُُ إٔ ٜفسض عًٝ٘ إٔ ٜتدًف عٔ قٛي٘،  ايرٟ ال ميهٔ ألسٕدقٛي٘ اؿل ، قٛي٘ اؿل ايرٟ ال ٜتدًف اٞي
اؿل ايرٟ ال  ٖٚٛ، ٖٛ ايٛاقع ايجابت ايرٟ ال ٜتدًف ُع٢ٓ إٔ قٛي٘ اؿل:ف، أٚ حيٍٛ بٝٓ٘ ٚبني تٓفٝر قٛي٘

َّ .ال قالٍ فٝ٘ٚ، باطٌ فٝ٘ ِٛ ُِ ٔفٞ ُٜٜٓفُذ َٜ ِٝٔب ايٗؿَٛز٢ َعأي َٛ َٚايٖػَٗاَد٠ٔ اٞيَػ ُٖ َٚ ُِ ي٘ املًو  (73األْعاّ:)اٞيَدٔبُ  اٞيَشٔهٝ
ُٜ ،يف ايدْٝا  ٖٚٛ اؿهِٝ اـب . ، ٖٛ عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠، ّٜٛ ايكٝا١َ ،ٓفذ يف ايؿٛزٚي٘ املًو ّٜٛ 

، ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖهرا ٖٛ ،إٔ اهلل ٖهراعٓدَا ْكسأ َجٌ ٖرٙ اآلٜات ايعظ١ُٝ، يٝظ املكؿٛد فكط ٖٛ: إٔ تعسف 
ٚنتاب٘ نتاب ، ٍ نتاب٘ ايهسِٜاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ْٓص ؟ٖرٙ اآلٜات يف ْفطو َٔ أثس ذا ضترتىَا :يهٔ املًٛٛب

جملسد اؿدٜح عٔ عظ١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  فٗٛ ٖٓا ال ٜتشدخ ،نتاب ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜٗدٜو بأٟ ٚض١ًٝ، ٖدا١ٜ
ٞٓ فتٛنٌ، ٚإٜاٟ فاِزُز، ٖٚهرا.فيب ا ٖهرا; أْ :بٌ يٝكٍٛ يو، فكط  ٜفٔجِل، ٚعً

ُ٘عٓدَا ٜكٍٛ عٔ ْفط٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ِٛٝي ُ٘ اٞيَشٗل ٜق ًٞٝو َٜٚي ُُ َّ اٞي ِٛ ُِ ٔفٞ ُٜٜٓفُذ َٜ ِٝٔب ايٗؿَٛز٢ َعأي  َٚايٖػَٗاَد٠ٔ اٞيَػ
َٛ ُٖ َٚ ُِ ْبشح عٔ  ،ٓسدع إىل أْفطٓايْعِ ٖٞ سل، يهٔ  ؟ْعِ ،ضبإٔ ْكٍٛ: ؾعٓٗا ٌٗ لٝب ف اٞيَدٔبُ  اٞيَشٔهٝ

 أثسٟا عظُٝـٟا يف ْفٛضٓـا، نٝف -اييت تتشدخ عٔ عظ١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  -نٝف لعٌ هلرٙ اآلٜات ايعظ١ُٝ 
 فٝعظِ اهلل فٝٗا، فٝؿػس َا دْٚ٘ أَاَٗا. ;ْفٛضٓا تػعس بعظ١ُ اهلللعٌ 
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َٛأت َبٔدُٜع ًُٗا ّ ي٘ َٔ د١ٗ أخس٣، أٚ عُٚدَبتدعُٗا، أٟ ٖٛ مل خيًكُٗا ع٢ً كٛط ٝق (101)األْعاّ:َٚاأٜلِزض٢ ايٖطَُ
 ٖٛ َٔ ابتدعُٗا، ٖٛ َٔ أٚددُٖا َٔ ساي١ ايعدّ ع٢ً غ  َجاٍ استراٙ. ع٢ً َجاٍ عًُت٘ د١ٗ أخس٣،

ُٕ أ٢ْٖٜ ُ٘ َٜٝهٛ ِِ ٜي ُ٘ َتٝهٔ َٜٚيْد َٜٚي ٌٖ َٚخًََٜل َؾأسَب٠١ ي٤ ٤ِٕٞ ٝن َٛ َغ ُٖ ٚ ٌٚ ٤ِٕٞ ٔبٝه ِْ َغ  اَٛعٖداأٚي٦و ايرٜٔ ف (101)األْعاّ:عًَٔٝ
يٓؿاز٣ قايٛا: املطٝض ابٔ ايٝٗٛد قايٛا: عصٜس ابٔ اهلل، ٚا، ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ أٚ دعًٛا أْفطِٗ أبٓا٤ ي٘، دٟا،ي٘ ٚي
ُٕ أ٢ْٖٜٚضدس َِٓٗ: ،اهلل نف١سِٖ بأقٛاهلِ ٖرٙٚاهلل،  ُ٘ َٜٝهٛ ِِ نٝف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيد َٜٚيْد ٜي ُ٘ َتٝهٔ َٜٚي  ي٤
 َٔ ال ميهٔ إٔ ًٜد أٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ، ٖٛ يٝظ عاد١ إىل ٚيد، ٖٛ بدٜع ايطُٛات ٚاألزض، يٝظ ي٘ شٚد١ َؾأسَب٠١
ُٜ ٚال ميهٔ أبدٟا إٔ ًٜد،، إٔ ٜهٕٛ َٛيٛدٟاميهٔ إطالقٟا، ال ميهٔ أبدٟا  ال ،َٛيٛدٟا ألٕ ٖرا ٖٛ غإٔ  ;بٔذِٓإٔ 

  .تعاىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ذيوثات، املدًٛقات، غإٔ احملَد
ٕٓ هلل ٚيدٟا نايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣،  َٔ   ْصاٍ ْطُعال. ِٚ بإٔ يـ٘ ٚيدٟاٚيعِٓٗ بكٛهلفٜهف١س اهلٝل ََٔ ناْٛا ٜكٛيٕٛ بأ

 ،أْ٘ ابٔ اهللبٜتشدثٕٛ عٓ٘ ٜتشدثٕٛ عٔ املطٝض أْ٘ ابٔ اهلل،  ،ايتبػ  بايٓؿسا١ْٝاملبػسٜٔ إذاعات 
ٖرا نفس ٚدٌٗ باهلل ضبشاْ٘ ( ٚاسد يف ثالث١ )ثالث١ يف ٚاسد أٚ ٘ َٚع اهلل إي٘ ٚاسدْ٘ َع أَإ :ٜٚكٛيٕٛ
 ٚتعاىل. 

فٓشٔ َتـ٢ َـا   ، ٌ َا فٝٗا َٔ ض٤ٛ ست٢ ٜس٣ بإٔ عًٝ٘ إٔ ٜٓصٙ اهلل َٓٗانج  َٔ ايٓاع سٍٛ ٖرٙ املطأي١ ال ٜتعك١
. هلرا َت٢ َا مسع نج  َـٔ  ْفط٘ ْٓصٙ ْ٘ ٖهرا ْصٙ ْفط٘، فٓشٔأب ٞ:َٔ ًَٓٛل إمياْايهج   ٜٓصٖ٘ ْصٖٓا اهلل
َُٜس٣إإذا َا قًت هلِ: فالٕ ٜكٍٛ: ايعٛاّ  ـ  بعكِٗ ال ٜطتٓهس،  .ٕ اهلل  ِ ال تج ٙ ٖرٙ ايكك١ٝ، إال إذا نإ قـد تع٤ً
 .ال بأعَعسف١ ٚعسف 

ـ    ، اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عٓدَا ٜٓصٙ ْفط٘ عٔ َػاب١ٗ خًك٘ ٕٛ عٓدَا ٜٓصٙ ْفط٘ عٔ إٔ ٜهـٕٛ يــ٘ ٚيـد، أٚ ٜه
ٚيـٛ ناْـت فٝـ٘    ، ٜٓصٙ ْفط٘ ألْ٘ يٛ نإ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ يهاْت فٝ٘ دال٥ٌ اؿدٚخ ;َٛيٛدٟا، أٚ ٜهٕٛ يـ٘ ؾاسب١

أسدث٘ ع٢ً ٖرٙ ايهٝف١ٝ ايـيت ٖـٛ عًٝٗـا، فٝهـٕٛ ْاقؿـٟا       ثاْٟٝا دال٥ٌ اؿدٚخ يهإ ذيو ٜعين: إٔ ٖٓاى طسفٟا
َٔٔ تسنٝبٓا عًـ٢ نٝفٝـ١    يٓا، أيٝطت فٝٓا دال٥ٌ اؿدٚخ؟١ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب ،ٜٚهٕٛ غ ٙ أنٌُ َٓ٘، قتادٟا

ْٓا قتادٕٛ، إٔ ٖٓـاى  أيٝظ ذيو ٜدٍ ع٢ً أ .ٚنْٛٓا َٛيٛدٜٔ َٔ بٕٛٛ أَٗاتٓا َع١ٓٝ، ٚٚدٛدْا بعد ساي١ عدّ،
  أيٝظ نريو؟ ،إذٟا ٖٛ أنٌُ َٓا ;ٕٛ بايٓطب١ ي٘، مٔ قتادٕٛ إيٝ٘فٓشٔ ْاقؿ عٌُ ٖرا بٓا؟ ثاْٟٝا طسفٟا

َُِشَدثٟا إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيد، أٚ ٜهٕٛ َٛيٛدٟا،َٔ ٖرا إ ًٜصّ َٔ فإذا ن ، ٚإٔ ٜهٕٛ أٚ تهٕٛ ي٘ ؾاسب١ إٔ ٜهٕٛ 
، أٚ ََٔ دعً٘ ع٢ً نٝف١ٝ ٖٛ َٔ أٚيدٙ َٔ آخس: إٔ ٖٓاى غ ٙ َٔ ٖٛ أنٌُ َٓ٘ ٜهٕٛ ْاقؿٟا، فٗرا ٜعينقتادٟا، ٚ

 . فٝهٕٛ ْاقؿٟا ;َع١ٓٝ قاب١ً ألٕ ًٜد فٝٓذب
سِٜ ٜٚعٌُ هٕ َٔ أعظِ َا ٜؤند عًٝ٘ ايكسإٓ ايإ: - يف ايكسإٓ ايهسِٜ يف آٜات نج ٠ز نُا تهٓس -ٚمٔ ْكٍٛ 

فعٓدَا ، ٖٛ ايهاٌَأٟ ٖٛ َٔ ال حيتاز أبدٟا إىل غ ٙ،  ،ع٢ً تسضٝد٘ يف ايٓفٛع ٖٛ: ايػعٛز بهُاٍ اهلل املًٛل
ِْ ٢ ْفط٘ٝ٘ نُا مٖسْؿف٘ ْٚطُٚ ٖٛ عامل  ،ٖٛ ايرٟ أسا  عًُ٘ بهٌ غ٤ٞ ،فٗٛ ايعًِٝ ايرٟ ال جيٌٗ غ٦ٟٝا عًَٔٝ

 ايػٝب ٚايػٗاد٠. 
ُ٘ ٞ ْفط٘ بأْ٘ قدٜس فإْ٘ ٜكٍٛ:َت٢ َا مسعٓاٙ ٜطُٚٚ ٌٚ ع٢ًَٜ إ٢ْٖ ٤ِٕٞ ٝن ، ال ٜعذصٙ غ٤ٞ (39)فؿًت:ٜقٔدْٜس َغ

ٛاع إٔ ٜٓطف ٖٚٛ املبدأ ايرٟ اضت ،ٚتعاىلٚايكسإٓ ايهسِٜ عٌُ ع٢ً تسضٝذ َبدأ ايهُاٍ، نُاٍ اهلل ضبشاْ٘ 
إٕ اإلي٘ جيب إٔ ٜهٕٛ ناَاٟل، اإلي٘ ايرٟ ٜطتشل ايعباد٠ جيب  :كٍٛ هلِعٓدَا دا٤ يٝ ،ايػسى َٔ ْفٛع ايعسب
خ عٔ فتشٓد، أَا إذا نإ ْاقؿٟا قتادٟا فػ ٙ أنٌُ َٓ٘، إذٟا فػ ٙ أٚىل بايعباد٠ ي٘ َٓ٘، إٔ ٜهٕٛ ناَاٟل نُااٟل ًَٛكٟا

 يف ايكسإٓ ايهسِٜ عٔ ٖرا نج ٟا؟أمل ٜتشدخ  .ال تبؿس بأْٗا ال تٓفع ٚال تكس، ال تطُع،أؾٓاَِٗ 
١ٛعٓد ْيب اهلل إبساِٖٝ إٔ ٖرٙ األؾٓاّ اييت تعبدْٚٗا ْاقؿ١  :يٝج  يف ْفٛع قَٛ٘ ;ِ تًو األؾٓاَّا س

فًُاذا  ;ٝف ميهٔ إٔ تدفع عٓهِفه ،ْفطٗا ال تطتٛٝع إٔ تدفع عٔ، قاؾس٠، ال تطتٛٝع إٔ تٓفع ٚال تكس
إٔ  أسد ٜطتٛٝعايهُاٍ املًٛل، ايرٟ ال  ٚذ ،ايهاٌَ ،إٕ َٔ جيب إٔ تعبدٚٙ ٖٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل تعبدْٚٗا؟

ٜٚكٍٛ ، ست عًٝ٘ قسبو، ٜٚطتٛٝع إٔ ٜكسبوإذا خسدت عٔ ْٗذ٘ ٚػٓب، ايرٟ إذا ايتذأت إيٝ٘ ْفعو، ٜكٗسٙ
٘ٔ يـ٘: دٓٛدٕ نٌ َٔ يف ايطُٛات ٚاألزض بأ :يو َٛأت َٚي٤ًٔ ُُٓٛد ايٖطَُ ِِ ٜفَسَدُعٛا (7)ايفتض:َٚاأٜلِزض٢ ُد  إ٢ٜي٢ ٜأْٝفٔط٢ٗ
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ِِ ٜفٜكاٝيٛا ُِ إ٢ْٖٝه َٕ ٜأُْت ُُٛ ميهٔ إٔ َاذا  !؟تتشِٛ ٖٞ ْاقؿ١، فهٝف ْعبدٖا أؾٓاّ فعاٟل اأْٗعسفٛا  (64:األْبٝا٤)ايظ٤أي
ٟٓ نُاٍ هلا تطتشل ب٘ ٖرٙ األؾٓاّ؟ َٔ أٟ ٚد٘ تطتشل ايعباد٠؟ تعٌُ ُِْدٔكع أْفطٓا هلا، ْٚجيَن  أ إٔ ْعبدٖا، ٚ
 ؟عًٝٗا

يف ايـبالد ايعسبٝـ١    . ٌٖ ٖٓاى ؾِٓإىل اآلٕإٔ ٜٓطف ايػسى َٔ ْفٛع ايعسب ايهسِٜ ٖٚهرا اضتٛاع ايكسإٓ 
أعبدٙ أٚ متجااٟل ف ،أٚ خػب١ ،ا أْؿب ؾدس٠ملاذ :ٜتطا٤ٍألٕ نٌ ٚاسد  ;َٔ ددٜد يٝعبدٚٙ؟ اْت٢ٗ املٛقٛعزنصٚٙ 
ٚ  !بأٟ ٚد٘ ٜطتشل ايعباد٠؟ !أعبدٙ؟ ملاذا !َاذا ميهٔ إٔ ٜعٌُ؟ !؟ٚأؤهل٘ ـ أأٟ نُاٍ فٝ٘ ٜطتشل إٔ أعبـدٙ،  ين ث

 . اْـتٗت !عًٝ٘، ٚأفدٙ، ٚأعظُ٘ ٚأقدض٘؟
ألٕ نـٌ األغـٝا٤    ;ٚال جيٛش إٔ ٜػـب٘ غـ٦ٝاٟ   ،إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ال ٜػب٘ غ٦ٟٝا :فعٓدَا ْطُع إٔ َٔ عكا٥دْا

َُ ٟٗا ألٟ غ٤ٞ َٔ كًٛقات٘ يهإ قـد أؾـبض ْاقؿـٟا قتادـٟا     ػٔبغ ٙ ضبشاْ٘ ٚتعاىل فٝٗا دال٥ٌ اؿدٚخ، فًٛ نإ 
ْطـف  ، َـٔ أضاضـٗا   ٖٚرا ْطف يألي١ٖٝٛ ;س ٖٛ أنٌُ َٓ٘آخ ٟاٚيهإ ٖٛ يف ْفط٘ ديٝاٟل ع٢ً إٔ ٖٓاى طسف، ُجًٗان

٘  ;ي١ٖٝٛ ٚايسبٛب١ٝ َٔ أضاضٗاق٘ األالضتشكا ٖـٛ   ألْٓا ضٓكٍٛ فُٝا بعد: إذٟا ذيو ايرٟ َٓشو ٖرا ايرٟ أْت عًٝـ
، د٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل يف ْفٛضـٓا  ٖٛ مما زٖض -أٜكٟا  -تالسظٕٛ إٔ َبدأ ايهُاٍ ٖٛ أنٌُ َٓو. ٚ ،أددز بايعباد٠

 فٛس٠ فٛس ايٓاع عًٝٗا. 
ُٝكاٍ يو: فالٕ ٚفالٕ، ٚفالٕ، ٚفـالٕ.   نريو؟أيٝظ األنٌُ.  نٌ أعُايو تبشح عٔ يف تأْ أْت تسٜد إٔ تبين ف

ست٢ ٚأْت تبشح  )فالٕ( ايرٟ ع٤ًُ٘، ٖٛ أبؿس َٓ٘، أيٝظ نريو؟ ختازفالٕ ٖٛ تع١ًِ عٓد فالٕ; ضتكٍٛ: ٚاهلٔل ضأ
 َكبـٍٛ، غـهًٗا   ٕٛ طبٝعتٗا دٝـد٠، أزٜد إٔ ته :مٔ كٍٛعٓدَا ْ، ايصٚد١ األنٌُإٔ تبشح عٔ شٚد١ تسٜد عٔ 
تبشح عٔ ايػذس٠ ضأيطت  (قات)ٖهرا ٚأْت تسٜد إٔ تػسع غذس٠  نُاٍ؟أيطت ٖٓا تبشح عٔ  ،َٔ أضس٠ دٝٚد٠ٚ

ٔ  ;امَزْػسع قات َش ْسٜد إٔ ،ادَٛاز أٚ َضَُْػسع َس سٜد إٔ ْال) :تكٍٛ اؾٝد٠؟ ـ ٚ ،ٖٛ أسطـ ٖـٛ   ،كٛـف ايٌ ٜتشُٖ
نُـاٍ  شح عٔ ايجٛز ايرٟ ػد فٝ٘ ممٝصات تب ،ايطٛم أْت تبشح يف اثّٛزٚأْت تسٜد إٔ تػرتٟ  (1)(..ٚنرا نرا،

ِٟ ،جيٝـد اـٝاطـ١   تبشح عٔ خٝـا  إٔ نريو تسٜد ا  تبشح عٔ خٝٓتسٜد إٔ ٚأْت  .بايٓطب١ ي٘  فٝـ٘ ؾـفات   أ
ـ  ُٖأْت تبشح ع ..أزبع١ ،ثالث١ ،ٕااثٓ ،ددنانني اـٝاط١ ٚاس ،نُاٍ أنٌُ َٔ اآلخس  .ٖٚهـرا  ،دٔ؟ عٔ خٝـا  دٝٓ

ـ٤ً ٖٚـٛ ُ ، ٛس اهلل ايٓاع عًٝٗـا اييت ٜف ٛسٚايبشح عٔ األنٌُ ٖٛ َٔ ائف ،اٍَبدأ ايهُ اهلل ضـبشاْ٘  إىل ِ ٜٓتٗـٞ  ض
 ٚتعاىل ايهاٌَ ايهُاٍ املًٛل. 

أيطَت تؿف٘ بؿـف١ َـٔ ٖـرٙ ايؿـفات ايـيت تطـُع اهلل        ،فاقٌ ،نسِٜ ،ؿٟا ْكٍٛ: عاملست٢ عٓدَا ْؿف غد
َِٛميهٔ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜؿف ْفط٘ بٗا؟  ٌٚ َٜٚف ٣ِ ٔذٟ ٝن ًٞ ِْ ٔع إىل إٔ تٓتٗٞ إىل عٓد ايعـامل ايـرٟ     (76)ٜٛضف:عًَٔٝ

ُ٘ َِٜعُصُب اٜل ِٓ ٍُ َذٖز٠ٕ َع َُ ٔفٞ َِٔجٜكا  ََٚزٜق١ٕ َٔٔ َتِطٝكٝط َََٚاعٓد َٔ قاٍ عٔ ْفط٘ بأْ٘  (3)ضبأ:اأٜلِزض٢ ٔفٞ َٚاٜل َٛأتايٖط

َٗا إ٢ال٤ ُُ َُأت َسٖب١ٕ ٔفٞ َٚاٜل َٜعًِٜ يف عًُ٘ ايرٟ ال ٜعـصب    (59)األْعاّ:َٗٔبني٣ ٔنَتإب ٔفٞ إ٢ال٤ َٜأبظ٣ َٚاٜل َزٞطٕب َٚاٜل اأٜلِزض٢ ٝظًٝ
 عٓ٘ غ٤ٞ.

ضـٝظٗس   نٌ ٚاسد َُٓٗا ;تفرتض إٔ ٖٓاى اثٓني ناًَنيال ميهٔ إٔ ، ٚايهُاٍ املًٛل ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إال يٛاسد
ٜطـتًصّ  َا نٌ  ٚهلرا ;ٖٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلٜهٕٛ إال يٛاسد، ٚايهُاٍ املًٛل ال ميهٔ إٔ  ْاقؿٟا بايٓطب١ يآلخس.

إىل طسف آخـس فٗـٛ َـٔ    خ ٚقتاز شَدَُأؾبض فٝ٘ دال٥ٌ أْ٘ أْ٘  ٖرا:َػابٟٗا ـًك٘ مبا ٜعين  َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ اهلل
ي١ٖٝٛ ألسهُت بٓطف اضتشكاق٘ ي أْوبألْ٘ َاذا ٜعين؟  ;عتكدٙ بايٓطب١ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلعٓدَا تأنرب ايهبا٥س 
يـٝظ   ،يٝظ ي٘ ٜدٚ .نُا ٜكٍٛ اآلخسٕٚ ،ٕ هلل ٚدٟٗاإال جيٛش إٔ ْكٍٛ:  :ٚهلرا مٔ ْكٍٛ يف عكا٥دْا ;َٔ أضاضٗا
ـًٜـٜكـٗا اْتٖٝرٙ آي نُا ٜكٍٛ اآلخسٕٚ; ي٘ أعني  تادني. يٓا مٔ ايٓاقؿني، مٔ ايكاؾسٜٔ، مٔ احمل َخ

ٌ ٜد تًٝل ب٘، ، ًٜٝل ب٘ ٚد٘ ًٜٝل ب٘، ست٢ ٚيٛ قًٓا نُا ٜكٛيٕٛ: زِدٌي٘ ٚ ،ٚي٘ ٜدٟا ،يٛ قًٓا بإٔ ي٘ ٚدٟٗا  زِدـ
٘ ٜٚـدٙ  أّ إٔ ٚدٗـ٘ ٜـدٙ،    ،زِدًٜ٘دٙ غ  ٌٖ ٚدٗ٘ غ  ٜدٙ، ٚ :ضأهلِاتًٝل ب٘.. ٖهرا ٜكٛيٕٛ.  ٘  ،زِدًـ  ٚزدًـ

، ٜٚـدٟا  يٝـدٕ  ٟاإذٟا ََٔ ايرٟ َٓش٘ ٚدٟٗا َػاٜس .زِدًٜ٘ٚدٙ غ  ٚدٗ٘ غ  ٜدٙ،  ،ٖٞ بايٛبع ،الٚدٗ٘؟ ضٝكٍٛ يو: 
٣ٌَػاٜس٠ ي ٓ ، ْٓا ال ْعسف نٝفٝتٗـا بأ :نٓتِ تكٛيٕٛٚإٕ  .ي٘ أعكا٤ إذٟا أثبتِ !؟سِد ـ فكـط  صٜـ٘ ال ٜعـين    فـايت إٔ ب
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َٔ األضاع إٔ ٜهٕٛ ي٘ عكٛ،  إٔ تٓفٞ عٓ٘ا ٖرا ايٛد٘ ايرٟ أثبٓت٘ هلل، ْو ال تعسف ايهٝف١ٝ اييت عًٝٗإ :تكٍٛ
 ألٕ ايرتنٝب عال١َ َٔ عالَات اؿدٚخ.  ُاذا؟ـي ،ال ٜؿض .َؤيفٟاإٔ ٜهٕٛ ، ٜهٕٛ َسنبٟا َٔ أدصا٤ أٚ

ِٟ َاذا ٜعين اؿدٚخ؟ ٕٖ أ غـ   يف  ٚدعًـٗا يف َٛقـع  ٙ ٔ َٓشـ٘ ٜـدَ  ََٚ، ٘ نُا َٓشو ٚدٗوٖٓاى ََٔ َٓش٘ ٚدَٗ أ
غ  َٛقع ٜدٙ، نُا ٖٛ  ٗاَٛقعهلا أعُاٍ غ  أعُاٍ ٜدٙ، ٚزِدٌ ٚي٘ ، ٚهلا أعُاٍ غ  أعُاٍ ٚدٗ٘ ،ٚدَٗ٘ٛقع 

   ؟ظ نريوأيٝ ،اؿاٍ بايٓطب١ يٓا
َٚٔ َٓش٘ ٖـرٙ األغـٝا٤ ٖـٛ أنُـٌ      ،إذٟا فٗٛ ْاقـ ،إذٟا ٖٓاى َٔ َٓش٘ ٖرٙ األغٝا٤ إذٟا فٗرٙ عالَات اؿدٚخ،

را أذنـس  ٚهلـ  ،تٓتٗٞ يف األخ  إىل نفس باهلل املطأي١ أيٝطت املطأي١ تٓتٗٞ إىل ٖرٙ؟ ٚال إهلٟا، اإذٟا فًٝظ ز٘ب، َٓ٘
ع قبٌ ضٓٛات فت٣ٛ حيهِ فٝٗا ٚٓش (سطني بٔ سطٔ اؿٛثٞ) ايعال١َايطٝد مح١ اهلل عًٝ٘( ٖٚٛ إٔ أسد أعُاَٞ )ز

ُٜ ُٜس٣; ألٕ املطـأي١ ٖهـرا تٓتٗـٞ إىل ٖـرا اؿـد.      س٣ بهفس َٔ ٜعتكد: إٔ اهلل  ٚهلـرا ْـصٙ اهلل   ٜٚكٍٛ: إٕ اهلل 
 أمل ٜٓصٙ ْفط٘ ٖٓا؟  ،ْصٙ ْفط٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيدضبشاْ٘ ٚتعاىل ْفط٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َػاب٘، ٖٚٓا 

َُ َبٔدُٜعٖٛ  ْ٘بأتٓصٜ٘ يرات٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل تأتٞ ٖرٙ اآلٜات تتشدخ عٔ  َٔ  ٖٛ (101)األْعاّ:َٚاأٜلِزض٢ َٛأتايٖط
٘      -ٖٚٛ خيًل َا خيًل ٜٚفٛس َا ٜفٛس  -ال حيتاز   أٚ، إىل إٔ ٜعتُد ع٢ً طسف آخـس ٜطـًُ٘ كٛٛـٟا ي ضـِ عًٝـ

ألٕ نٌ َـا   ;غ ٙ ميهٔ إٔ ٜعٌُ ٖراٖٛ َٔ يٝظ ٖٓاى ، ع نُجً٘، ٖٛ ََٔ ال حيتاز إىل ٖراِٜطَتٞكٔدَّ منٛذدٟا فٝؿٓٚ
َُ، ضٛاٙ كًٛم ٖـٛ َـٔ ال   ، فٗٛ ََٔ ابتـدع ايطـُٛات ٚاألزض   ،أسدث٘ ٖٛ ايرٟ ،شدخ، ٖٛ ايرٟ خًك٘نٌ َا ضٛاٙ 

 ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيد. 
َـا ٖـٞ ؾـف١ ايـٓكـ ٖـرٙ؟ أٟ       ،٘ ْجبتٗـا ؾف١ ْكـ فٝ ؾف١ ْكـ يٛ سهُٓا بإٔ ي٘ ٚيدٟا؟ ٌٖ فُٗٓا اآلٕ بأْٗا

٘  أْٓا أثبتٓا أْ٘ قتاز يٛسف آخس، ٚإٔ َا ٖٛ ايٓكـ؟، أْ٘ ْاقـبضٓجبت  ٔ ٚمـ إذٟا  ايٛسف اآلخس ٖٛ أنٌُ َٓـ
ضٓكٍٛ: إٕ ذيو ايرٟ ٖٛ َٔ ؾـٓع اهلل عًـ٢    ،ٚايتطًِٝ يألنٌُ أيٝظ نريو؟ ،َفٛٛزٕٚ ع٢ً إعٛا٤ اؿل يألٚىل

 نفس غدٜد.  ،ٗرٙ تٓطف ايتٛسٝد َٔ أضاض٘، نفسإذٟا فٗٛ األٚىل. ف ;ٖرا ايٓشٛ، أٚ َٓش٘ ٖرا ايػ٤ٞ ٖٛ األنٌُ
ٌٖ َٚخًََٜل ٤ِٕٞ ٝن ٚخًل  ،كٓا مٔخًٜ ،َٔ ٖرٙ األغٝا٤ اييت ْساٖا أَآَانٌ غ٤ٞ  ،نٌ غ٤ٞ َلًَٜخ ٖٛ َٔ (101:)األْعاَّغ

ٌٖ َٚخًََٜل ن١ًُ:، نٌ ٖرٙ املٛدٛدات اييت أَآَا ٤ِٕٞ ٝن ٚايتكدٜظ  ،هللٚايتُذٝد  ،أتت يف ضٝام ايجٓا٤ ع٢ً اهلل َغ
نُاي٘ ايرٟ ٜطتشل ايجٓا٤ َٔ عبادٙ، بٌ ٖٛ َٔ أث٢ٓ ع٢ً ْفطـ٘ قبـٌ   ، ٚاؿدٜح عٔ نُاي٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،هلل

 إٔ ٜجين عًٝ٘ عبادٙ. 
ٌٖ َٚخًََٜل :فٝكٛيٕٛ فعٓدَا ٜأتٞ اآلخسٕٚ ٤ِٕٞ ٝن  ;املعاؾٞ ٖٛ ايـرٟ خًكٗـا   ،أفعايٓا ٖرٙخًل  ٖٛ أٜكٟا: ٜعين َغ

عـٔ  ، صٜٗ٘ عٔ تٓ، ٖٓا، أْ٘ ٜتشدخ عٔ نُاي٘ذا َأ عٖٛ ٜفُٕٗٛ اؿدٜح ايرٟ خًكٗا. ال إذٟا فٗٛ  (أغٝا٤)ألْٗا 
بأْ٘  (1)ََٜتَُٓدحٔ ٖٛ ََفٌٗ  .ضبشاْ٘ ٚتعاىلعٔ نُاي٘ ، عٔ ايجٓا٤ عًٝ٘، عٔ تكدٜط٘، عٔ متذٝدٙ، صٜ٘ ذات٘ تٓ

ـ  !؟حٗدمتٚخًل ايٓفام؟ ٌٖ ٖرا  ،ٚخًل ايهفس ،ايفطادٚخًل  ،ٚخًل ايظًِ ،ايرٟ خًل املعاؾٞ ـ ٔ َخيٛ نإ ٖٛ ََ  َلًٜ
إذا نٓـا   جين عًٝـ٘. ْـجين عًٝـ٘ َكابـٌ َـاذا؟     ملا اضتشل إٔ ْ ;ايباطٌٚٚايفطاد ٚايٓفام ٚاملعاؾٞ ٚايهفس ايكالٍ 
ٌٖ ٜطتشل ايجٓا٤ عًٝ٘ فُٝـا   !فًُاذا ْجين عًٝ٘؟ ،َٚؿدز ايػسٚز، قبٝض َٚؿدز ايفٛاسؼنٌ أْ٘ َؿدز بْكٍٛ: 
ُِٜج٢َٓ عًٝ٘؟ٌٖ َٔ ٖٛ َؿدز ايكبا٥ض  ًكبا٥ض ٚايفٛاسؼ؟يٓاٙ بأْ٘ َؿدز إذا ٚؾف ٖـٌ اهلل   ٚايفٛاسؼ ٜطتشل إٔ 

ـ  ٜٚتشدخ يف َ ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل ممهٔ إٔ ٜجين ع٢ً ْفط٘ ًـِ ٚايفـٛاسؼ   ٔ خًـل ايظ كاّ ايجٓا٤ ع٢ً ذات٘ بأْـ٘ ََ
ٚغعٛز بعظ١ُ اهلل ضبشاْ٘  ،ٔ يف قًب٘ َجكاٍ ذز٠ َٔ َعسف١ باهلل ؾادق١ميهٔ إٔ ٜكٛي٘ ََمما  ٚايفطاد؟ ٖرا يٝظ

 ٚتعاىل.
      ِ  ٔبٜظـال٣ّ٤  َزٗبـوٜ  َََٚـا أْـ٘ ال ٜسٜـد إٔ ٜظًـِ ايعبـاد:    ، ٖٛ َٔ ْصٙ ْفطـ٘ يف آٜـات أخـس٣ عـٔ ايفطـاد ٚايظًـ

ًَٞعٔبٝٔد ُٜس٢ُٜد َََٚاٖٚٛ َٔ قاٍ: (46)فؿًت:يِّ  ُ٘ ُّا اي٤ً ًٞ ُٔنَي ٝظ ًَٞعاٜي نٌ أْٛاع  -تكسٜبٟا  -ٚن١ًُ ظًِ تػٌُ  (108:)آٍ عُسإيِّ
ٌِ ايفطاد ٕٖ ٝق َ٘ اٜل إ٢ َُُس اي٤ً َٕ ٔباٞيٜفِشَػا٤ٔ َٜٞأ ٘ٔ ََـا  ع٢ًَٜ ٜأَتٝكٛٝيٛ َٕ  اٜل اي٤ً ُُـٛ ٕٖ (28:ألعـساف ا)َتعًِٜ َُسُ   إ٢ َ٘ َٜـٞأ ٢ٍ   اي٤ًـ ٔباٞيَعـِد

٢ٕ ٢َِٗٓ اٞيٝكِسَب٢ ٔذٟ َٚإ٢َٜتا٤ٔ َٚاإل٢ِسَطا ََٜٚ ٢ٔ ُُٜٓهس٢ اٞيٜفِشَػا٤ٔ َع ٢ٞ َٚاٞي ح ٢ٜٗٓ عٓٗا فهٝف ٜتُٖد ٖٛ ايرٟ (90)ايٓشٌ:َٚاٞيَبِػ
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ـ  !؟ٔ خًكٗا فٝوٚنٝف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ََ !؟خيًكٗا ٔبأْ٘ ٖٛ ََ أْـو  بٔ خًكٗـا فٝـو فُعٓـ٢ ذيـو     إذا نإ ٖٛ ََ
ٚغـ    ،بٌ ٚغ  اختٝاز َـٔ أبٝـو  ، َا خًك٘ اهلل فٝو ٖٛ بػ  اختٝاز َٓو ألٕ نٌ ;اًْٛكت فٝٗا بػ  اختٝاز َٓو

ٌٖ أْت قـدَت هلل كٛٛـٟا    ٌٖ ٖٛ باختٝاز َٓو؟ ،غهٌ أعكا٥و ،قؿسى ،طٛيو ،غهًو ،يْٛو :اختٝاز َٔ أَو
ا تعٌُ جًَُشٛ ٚإٔ ٜهٕٛ طٍٛ ٚعسض ٚدٗٞ ع٢ً ٖرا ايٓ ،أزٜد إٔ ػعٌ أذْٞ نرا ٚأْفٞ نرا ٚعْٝٛٞ نرا :فكًت

 ال.  ٚزغ١؟كٟٛٛا يؿاسب 
ٍ    - اسٍٛ ٖـر ع٢ً اختالف أقٛاهلِ  -قٓا إيٝٗا َٚٔ ضا ،ٔ خًل فٝٓا املعاؾٞإذٟا فًٛ نإ اهلل ٖٛ ََ  ٖـِ ًٜتكـٕٛ سـٛ

ٜٚأَسْا إٔ ْعادٟ ايػٝٛإ ٚإٔ ًْعٓ٘ ٚايػٝٛإ إمنـا   ،ٛ يًٝعٔ ايػٝٛإفهٝف ميهٔ إٔ ًٜٓٛل ٖ ،أْ٘ خًكٗا ٖرٙ
ـ  :األضٛأ س٦ٕٓٝرٔ ََ !؟فهٝف ٜعٌُ ٖرا َع ايػٝٛإ ٖٚٛ ٖٛ َٔ خًل ايفشػا٤ !؟ٜٛضٛع يٝشًُٓا ع٢ً ايفشػا٤ ََ ٔ

  ا فكط؟َٔ ٜٛضٛع هل خيًل ايفشػا٤ أٚ
ل ايفٛاسؼ ٖٚٛ خً .عكا٥د ض١٦ٝ ،دعًٛٙ أضٛأ َٔ ايػٝٛإ -ضبشاْ٘ ٚتعاىل ْٓصٖ٘ ْٚكدض٘  -س٦ٕٓٝر دعًٛا اهلل 

٢ِ نتاب اهلل ايهسِٜ بعد ٔ تٓصٍ أٍٚ آ١ٜ َََٔ ٢ٔ ٔبِط ٘ٔ ايٖسِسُـَ ٢ِ اي٤ً ٚأٚهلـا ايجٓـا٤    (ضٛز٠ ايفاؼـ١ )ٖٞ  ايٖسٔسٝ
ُُِد ع٢ً اهلل ٘ٔ اٞيَش ُُِد ي٤ً ٘ٔ  نـٌ اجملـد   ،نٌ ايجٓا٤، نٌ اؿُد بٗرٙ ايعباز٠ اييت تعين:اٞيَش ضـبشاْ٘   ي٤ًٔـ

ُٔنَي َزٚب تعاىلٚ ْفاقٟا ميًؤٖا َٔ ميأل ايكًٛب نفسٟا ٚ، خيًل ايفٛاسؼايرٟ فهٝف ٜطتشل ايجٓا٤  (2)ايفاؼ١:اٞيَعاٜي
َاذا عًُـت   !َاذا عًُٛا؟ !خ  َٔ ٜكٛدِٖ إىل قعس دِٗٓ؟ٚيف األ، زغُٟا عٔ أؾشابٗا، ثِ ٖٛ يف األخ  َٔ ًٜعِٓٗ

٘     !؟ٚميأل قًبو فطادٟا ثِ ٜعربو، زغُٟا عٓو ميأل قًبو نفسٟا ْٚفاقٟا ،أْت ٜتٓـاف٢ َـع   ، ٜتٓـاف٢ ٖـرا َـع عديـ
 ٜتٓاف٢ َع دالي٘ ٚعظُت٘ ٚقدضٝت٘.  ، ٜتٓاف٢ َع نُاي٘، ٜتٓاف٢ َع زمحت٘، سهُت٘
ٕ     ،ٖـرٙ عكٝـدتٓا   ١ٓ ٚاؾُاعـ١، أٌٖ ايٗط ٖرٙ عكٝد٠ٜكٛيٕٛ:  ،ٖٚهرا ٌٖ  ًٜـلَ ََٚخ ٖٚـرا ديًٝـٗا َـٔ ايكـسآ  ٝنـ
٤ِٕٞ  إذٟا ٖٛ ايرٟ خًكٗا. ;أغٝا٤ٖٞ ٚاملعاؾٞ  (101:)األْعاَّغ

ٚايكسا٥ٔ احملٝٛـ١   ،بأضايٝب ايعسب، ٚمٔ ْطتددّ ٖرٙ ايعباز٠ ،بًطإ ايعسب ،ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ نتاب عسبٞ
مٔ تػدٜٓا )عٓدَا تكٍٛ: ٜعسف َاذا تعين، ٔخ َع٘ ٖٛ ََٛسف اآلخس ايرٟ تتشٓدّ فٝ٘، ايكٖدٚاؾٛ ايرٟ ُت، بٗا

يف يف ايـدْٝا   ّ يهِ َـٔ نـٌ غـ٤ٞ   أْ٘ قٓدب ذيوٌٖ ضٝفِٗ  أيطٓا ْكٍٛ ٖهرا؟ (يٓا َٔ نٌ غ٤ٞ ّٚقٓد ،عٓد فالٕ
 َٔ األغٝا٤ املع١ًَٛ املعسٚف١. ٛات ٚاألزض؟ ال.ايطُ

ٙ ، ٖرٙ ايدٚآب، ٖرٙ األغذاز ٖرٙ اؾباٍ ٚاألسذاز ،ٖرٙ األغٝا٤ اييت تػاٖدْٚٗا :فٓكٍٛ ٖـرٙ  ، ايهٛانـب  ٖـر
ٌٖ َٚخًََٜل اهلل ٖٛ ايرٟ خًكٗا ،ايطشب ٤ِٕٞ ٝن ٘ إٔ ٖٓألٕ ايٓاع بفٛستِٗ ال أسد ٜتبادز إىل ذ ;َٔ ٖرٙ األغٝا٤ َغ
أْٗـا ٖـٞ ايـيت     ،بٌ ايدٚاب بفٛستٗا تعسف إٔ أفعاهلـا َٓٗـا   ،ألٕ نٌ إْطإ بفٛست٘ ;إذٟا ٖٛ خًل أفعايٞ :ٜكٍٛ

َٔ باب  ٜدخٌ ،أْ٘ عٌُ غ  َطُٛح ب٘بٜعسف  ٖٛايهًب عٓدَا ٜعٌُ عُاٟل  تس٣ ،ٚهلرا تس٣ ايكط ;اًْٛكت فٝٗا
دخٌ ايبٝـت   قد ازتهب خٛأ،ٖٛ  عسف أْٜ٘ألْ٘  ;بطسع١ ٜٗسب َٔ ايبٝت ٟاقسٜب قد ؾست٢ َا مسعو فُت ،ايبٝت

ٌ  ;قبٌ إٔ ٜتٓاٚهلـا ٜٓظس ٖٓا ٖٚٓا أيٝظ  (ايًشِ)قبٌ إٔ ٜتٓاٍٚ  يٝظ َٔ سك٘ إٔ ٜدخٌ ايبٝت. ايكط١ٚ أسـد   ٖـ
فعٓدَا ٜطـُع أسـدٟا قادَـٟا إيٝـ٘ ٜأخـرٖا       ،ٚإذا مل ٜهٔ أسد عٓدٙ أنًٗا َهاْٗا ؟بطسع١ ثِ ٜكفص ًٜٚٓٛل ؟ٜساٙ

 اؿٝٛاْات تعسف إٔ أفعاهلا َٓٗا.ٖهرا ست٢ ، بطسع١ٜٚٗسب 
ٌ  إٔ اهلل ٖٛ ايرٟ خًـل ٖـرا ايفعـٌ     أنٌعٓدَا ٜ ،ٜتبادز إىل ذٖٓ٘ أْ٘ عٓدَا ٜػسبإٔ ميهٔ ٔ َٓا ََ  ،ٚأْـا آنـ

ٖرٙ أفعايٓا مٔ، ٚاؿٝٛاْات هلـا   (1)؟خًل ايتدخني خًل ايتدصٜٔ ‟ٖٔٛ ايرٟ دٓخ ،ٕٖٛ ايرٟ خٓصˮ :ميهٔ تكٍٛ
ـ ٚعًُا٤ ايط٤ٛ  ،أفعاٍ ؽتـ بٗا. ال ٜتبادز إىل ايرٖٔ، يهٔ ايٛٛاغٝت  ،ٔ أدـٌ خدَـ١ ايطٝاضـ١ ايفاضـد٠    ِٖ َٔ

فُتـ٢ َـا   ، فٝػبٕٗٛ ع٢ً ايعٛاّ َـٔ ايٓـاع   ،ٜٚٓطبٕٛ إىل اهلل نٌ قبٝض ،ًٕٛ اهلل نٌ ض٤ٛخد١َ ايٛٛاغٝت حيُٚ
 ،ٚاألعُاٍ اييت تؿدز َٔ َعاٜٚـ١ اهلل ٖـٛ ايـرٟ خًكٗـا    ، ٙايرٟ ٚال١ٖٛ ش٘ ْكٍٛ: اهلل أٜٓا َعا١ٜٚ بٛػٝاْ٘ ٚقبز

ٙ   ،ألْ٘ نً٘ َٔ اهلل ;فأؾبض َعا١ٜٚ َكبٛاٟل بهٌ َا ٖٛ عًٝ٘ ٘     ،ٖـٛ ايـرٟ ٚال فُـٔ ايـرٟ    ;ٖٚـٛ ايـرٟ خًـل أفعايـ
ُٝ ُٓٛا أْفطِٗ ٚدٓدٓٛا ؟أٚ أغباٙ َعا١ٜٚ ٖٚٛ ٜعتكد ٖرٙ ايعكٝد٠ - ٟاإذ -طتجاز قد َعا١ٜٚ ض األَـ١   أيٝطٛا ِٖ َٔ َدٖد

 ٚا إىل اهلل إضا٠٤ بايػ١.ؤِٖ َٔ أضا يًظاملني بعكا٥د َجٌ ٖرٙ؟

                                                 



 (9) (8معرفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )

٣ َا يف نتبِٗ َٔ عكا٥د ٚأْت عٓدَا تس !ٔ ًٜٓٛكٕٛ يف عباداتِِٖٗٚ ََ ،طبشاْ٘ ٚتعاىل َا أعظِ سًُ٘ عِٓٗف
 ،ضـبشإ اهلل ) دٕٚ ملٔ؟ أْت نٝـف تكـٍٛ:  ٚأِْٗ ٜتعٓب، دٕٚ يػ  اهللدٕٚ ضتشهِ بأِْٗ ٜتعٓبٚتساِٖ ٜتعٓب ،باط١ً

 ٖرا تٓاقض. !؟ٔ تعتكد أْ٘ ٚزا٤ نٌ فاسػ١ ٚقبٝضفتجين ع٢ً ََ( ٚاهلل أنرب ،ٚال إي٘ إال اهلل ،ٚاؿُد هلل
ٚ  ٔ؟ٚاهلل ٜتعاٌَ َع َ ،ٚاملٓٛل ايؿشٝض ع٢ً يطاْو فكط ،قًبوثِ أْت ػعٌ ايعكٝد٠ ايباط١ً يف   َع ايكًـب أ

، يهـٔ إٔ  ٙ عًٝٗا ٚقًبو ٦َُٛٔ باإلميـإ ال ٜكـس  هَسُتَع ايكًب. بٌ يٛ اًْٛكت َٔ يطاْو ن١ًُ نفس  َع ايًطإ؟
 ،أسٝاْٟا ٜٚبهٕٛ ٕبايهفس ٚتًٓٛل َٔ يطاْو ن١ًُ إميإ ال تٓفع ٚال ق١ُٝ هلا. ٜكسؤٕٚ ايكسآ ٜهٕٛ قًبو ٦َُٟٛٓا
إذٟا  ;ز نٌ غـ٤ٞ ٖٛ ايرٟ ٜكٚد :ضٝكٍٛ يو ،ُدٙ. اضأي٘ عٔ زب٘ بعدٕٛ: ضبشإ زبٞ ايعظِٝ ٚعشٚيف ايؿال٠ ٜطٓب

بإٔ تًـو ايفاسػـ١    اآلٕ ْطبت إيٝ٘ٚأْت ، ا ال ًٜٝل بهُاي٘صٜ٘ ي٘ عُٖ تٓ ٜعين: ألٕ ايتطبٝض هلل ،ش٘فًُاذا تطٚب
ٖٛ ايرٟ خًل ايفعٌ ايـرٟ اًْٛـل َـٔ     ،زٖاييت ازتهبٗا فالٕ اهلل ٖٛ ايرٟ قٓدتًو اؾسمي١ ا ،اييت اقرتفٗا فالٕ

ٚنٝف تًعٔ ايػٝٛإ ٖٚٛ مل ٜعٌُ إال أقـٌ ممـا عًُـ٘ زبـو      !؟فهٝف تطبش٘ ;ٖرا ايػدـ ٖٚٛ ٜٓفر اؾسمي١
ٕ   !؟ٚقدزٖا ٚضام ذيو ايػدـ إيٝٗا زغُٟا عٓ٘ ،ايرٟ قًت بأْ٘ خًل ايفاسػ١  ،خبٝجـ١  .. عكا٥ـد إْٗـِ َتٓاقكـٛ

 بػهٌ َفكٛح.ايهسِٜ ٓاف٢ َع ايكسإٓ تتعكا٥د 
ـ  (ضـبشإ اهلل، ٚاؿُـد هلل، ٚال إيـ٘ إال اهلل، ٚاهلل أنـرب    )ثِ ال ٜٓفع إٔ ٜكٛيٛا:  ُِـدُ  :ٛاأٚ ٜكٛي ٘ٔ  اٞيَش  َزٚب ي٤ًـ

ُٔنَي َُ  اٞيَعاٜي ٢ٔايٖسِس ٢ِ ـ ُُِد أمل ٜٓٛل به١ًُ: (2،3)ايفاؼـ١: ايٖسٔسٝ ألٕ بعـض ايٓـاع    - ضـابكاٟ نُا قًـت   -يهٔ  اٞيَش
يهٔ فُٝا إذا نإ ايٛاقـع   :ْكٍٛ !؟دٕٚ اهللٚحيُدٕٚ اهلل ٚميٓذشٕٛ اهلل ٜطٓبَجًٓا ٜكٛيٕٛ ِٖ ٖؤال٤ نٝف : ٜكٍٛ

ع٢ً ٖرا ايٓشٛ: إٔ قًٛبِٗ تعتكد عكا٥د باط١ً ٚفكط أيطٓتِٗ تكٍٛ بٗرا فُا ٜؿدز َٔ أيطٓتِٗ إمنا ٖٛ غـٗاد٠  
َع ايهافسٜٔ ايرٜٔ نـاْٛا جيعًـٕٛ َـع اهلل آهلـ١      ايرٟ اضتددَ٘ ايكسإْٓفط٘ ملٓٛل ٖٚٛ ا، ع٢ً قبض اعتكادِٖ

ُِٗ َٜٚي٦ٔٔ أخس٣: ِٔ َضٜأٞيَت َٛأت خًََٜل َٖ ٖٔ  َٚاأٜلِزَض ايٖطَُ ُٗـ ٖٔ خًَٜٜك ُِ  اٞيَعص٢ٜـصُ  ٜيَٝٝكٛٝي  يف آٜـات  ٜٚـسدد  (9)ايصخـسف: اٞيعًَٔـٝ
ِِأخس٣ ُٗ ِٔ َضٜأٞيَت ِٔ خًََٜل َٜٚي٦ٔ َٕ ٜفاٜلٜأقٌ  :ٜكٍٛ بعدٖاثِ  ..ََ َٕ ٜأٜفاٜلَتِعٔكًٝٛ   ََتَتَرن٤ُسٕٚ ٜأٜفاٜلَتٖتٝكٛ
اؿُـد   أْت َٔ تكٍٛ: !فًُاذا ػعًٕٛ َع٘ آهل١؟إذٟا  ;أْتِ تكٛيٕٛ: بإٔ اهلل ٖٛ ايرٟ خًل ايطُٛات ٚاألزضإذٟا 
فأٚي٦ـو عٓـدَا    ْفط٘، ٚاألضًٛب ْفطـ٘. املٓٛل  !فًُاذا تعتكد بأْ٘ َؿدز ايكبا٥ض؟إذٟا  ;ٚتكٍٛ: ضبشإ اهلل، هلل

ٖٔ ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ُٗ ُِ اٞيَعص٢ُٜص خًَٜٜك أمل جيعٌ ٖرٙ سذـ١ عًـِٝٗ ٚغـٗاد٠ اًْٛكـت َـٔ      ، ايرٟ خًكٓاٖٛ اهلل  اٞيعًَٔٝ
ضـبشإ اهلل ٚاؿُـد هلل    ايػ٤ٞ ْفط٘ عٓدَا تكـٍٛ:  عتكدٕٚ َٔ إٔ ٖٓاى آهل١ َع اهلل؟أيطٓتِٗ ع٢ً بٛالٕ َا ٜ

١ ٓذٚقٛيو ُس، فأْت تػٗد ع٢ً ْفطو ،زٖاٖٛ ايرٟ خًكٗا ٚقٓد ،اهلل ٖٛ َؿدز ايكبا٥ض ٚايفٛاسؼ ٚأْت تعتكد إٔ
  !؟إذٟا فًُاذا ال تتشٍٛ عٔ ٖرا االعتكاد ايباطٌ ;عًٝو ٜػٗد ببٛالٕ َا تعتكد

إذٟا ضـأقٍٛ يـريو   ، ألْٞ مسعتو تكـٍٛ: ضـبشإ اهلل ٚاؿُـد هلل    ;ٖرا االعتكاد ال ٜكس :ٚأقٍٛأْا ا إٔ آتٞ أَٖ
ُِٗ َٜٚي٦ٔٔ عٓدَا ٜكٛيٕٛ: ايٓيب ِٔ َضٜأٞيَت َٖ ٖٔ ِِ ٜيَٝٝكٛٝي ُٗ ُ٘ خًَٜٜك ٕ   ..خالف إذٟا :ي٘ضأقٍٛ  (87)ايصخـسف: اي٤ً  :ٖـِ ٜكٛيـٛ
إذٟا فاملطأي١ اْتٗت إىل فسد سذس ٜٛٛفٕٛ سٛهلا; فال تكس ٖرٙ املطأي١، أٚ أِْٗ دعًـٛا ٖـرا إهلـٟا، ٖـِ مل     ، اهلل

ـ  ،ٝ٘ أْ٘ زشمٚال ْطبٛا إي أْ٘ خًل، ٜٓطبٛا إيٝ٘ ـ  ٔٚال ْطبٛا إيٝ٘ أْ٘ ََ ـ    ، س األَـس دٚبُٜ ٔ ٚال ْطـبٛا إيٝـ٘ أْـ٘ ََ
ٖـٌ ٖـرا    ؟فًُـاذا ْتكاتـٌ مـٔ ٚإٜـاِٖ عًٝٗـا      ،ٚال غ٤ٞفسد خساف١ ال تكس  مل ٜعد إال١ إذٟا ;ٚال غ٤ٞ، خًكِٗ
ٚٓ    .األضـًٛب يهٔ ايكسإٓ زفض ٖرا ، ٢ً ٖرا األضاع ممهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓٛلع َٓٛل؟ ٍ يـو ٚأْـت   إذا نٓـت َـٔ أتـأ

ـ َشاٞي :اْو نًُـات اًْٛكت َٔ يط اؾاسب ٖرٙ ايعكٝد٠ ايباط١ً ألْٗ ـ ٔي ُدُِ ـ  :ٚنًُـات  ١ًٔ٘ ََٕشِبُض ٍ  اهلٔل ا  :فـأقٛ
ُ   ٖـٛ  اهلل ، س األَـس اهلل ٖٛ ايرٟ ٜـدبٚ  بعد إٔ قاٍ: يريو املػسى: خالف إذٟا ضأقٍٛ ،خالف ٛات ايـرٟ خًـل ايطـ
خـالف ٜـا   ˮْكـٍٛ:   ،ٖهرا ٚزد اعرتافِٗ بٗرا ..صٍ َٔ ايطُا٤ َا٤ اهلل ٖٛ ايرٟ ٜٓ، اهلل ٖٛ ايرٟ ٜسشم ،ٚاألزض

قُد، خالف ٜا ْٛح، خالف ٜا فالٕ، خالف.. اْت٢ٗ املٛقٛع. َاذا تسٜـدٕٚ َـِٓٗ ْكـّٛ ْكاتًـِٗ ٖٚـِ ٖـؤال٤       
ٛ  !؟َعرتفٕٛ إٔ اهلل ٖٛ ايرٟ فعٌ نٌ غ٤ٞ ٜكٛيـٕٛ: إْٗـا إيـ٘، ٖٚـِ      ٟاا سذـس فكط تعترب فسد خساف١ أِْٗ ْؿـب

غٗاد٠ ع٢ً بٛالٕ  اعرتافِٗال. بٌ اعترب  ٘ ايكسإٓ؟ًٜٔبالسظ ٌٖ ٖرا َٓٛل ٜق .‟ٖؤال٤ ٜكٛيٕٛ: إْٗا َا عًُت غ٦ٟٝا
 مما ٖٛ خيتـ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل.ست٢ ٚإٕ ناْٛا ال ٜٓطبٕٛ إيٝ٘ غ٦ٟٝا  ٟااعتكادِٖ ظعٌ ٖرا إهل



 (01) (8معرفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )

َٔ ٜنٜفَس ي٤ٜكِد ٕٖقايٛا  ٜقاٝيٛٞا اي٤ٔرٜ َ٘ َثأيُح إ٢ ال. ٌٖ ميهٔ  ٌٖٚ اهلل يف ٚاقع٘ ثايح ثالث١؟ (73:)املا٥د٠َثاٜلَث١ٕ اي٤ً
نفسٚا ٚإٕ مل ٜهٔ إال فسد قٍٛ. ٚفعـاٟل   !؟ايسٜاح ٗاِتًَٜسَُفسد ن١ًُ  ٖٚرٙ ،يهٔ اهلل يٝظ ثايح ثالث١ :قٍٛإٔ أ

، ٟايٛ نإ هلل غسنا٤ سكٝكٕٝٛ يهإ ايػسى سك غسنا٤ سكٝكٕٝٛ؟ى سكٝك١؟ ٌٖ هلل ٌٖ يًػس ،ايػسى ال سكٝك١ ي٘
ِٟ ٘ أنْٛ٘ ال سكٝك١ ي٘ ٚال  ب.طٝٓٚال سكٝك١ ي٘.  ،ال أؾٌ ي٘ :فايػسى باطٌ أ إذٟا ال ، د خسافـ١ ٖٚـٛ فـسٓ   ،ؾٌ يـ

هلل ٚيٝظ ٖٓاى غـسٜو   ،أٟ يٝظ ٚاقعٟا أضاع ي٘. َاذا ٜعين ال أضاع ي٘؟ كتٌ ؾاسب٘ ٚإٕ نإ ٖرا الُٜ. ٜكس. ال
 يف ٚاقع األَس. سكٝك١ ٚ

َ٘ َثأيــُح نــريو عٓــدَا قــايٛا: َُــا اهلل إيــ٘ ٚاســد ال. هلل ثايــح ثالثــ١؟ٖــٌ ا َثاٜلَثــ١ٕ اي٤ًــ ُ٘ إ٢ْٖ ْ٘ اي٤ًــ  إ٢ٜيـــ
ٚ  ٚجيب ٔق ;ٕٚ يف دِٗٓٚضٝدًد ،ٚضٝدخًٕٛ دِٗٓ ،يهٔ ِٖ نافسٕٚ (171)ايٓطا٤:َٚأسْد ٍ تـاهلِ. إٔ آتـٞ  )ٜـا   :أقـٛ

أخٞ ٖرٙ ن١ًُ َتِشًُٔٝٗا ايسٜاح، ٚنًٓا ْعسف إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إمنا ٖٛ إي٘ ٚاسـد، فـإذا قـايٛا: إٕ اهلل ثايـح     
ثالث١، ٌٖ قد ؾازت َسِٜ ٚاملطٝض آهل١؟ ٌٖ ضٝؿبشٕٛ آهل١ سكٝكٝني جملسد ٖرا ايكٍٛ؟ ال. إذٟا ال تكس املطأي١( 

 . نافسِٕٖٚ  ،ال. ِٖ نافسٕٚ ٘ اهلل؟ًٜٔبٌٖ ٖرا املٓٛل ٜق
ٌٖ َٚخًََٜل إذٟا فذا٤ت ن١ًُ: ٤ِٕٞ ٝن ٚأْٓا بفٛسْا  ،ٖٚٛ ٜعًِ أْٓا ْفِٗ ،يف َكاّ ايجٓا٤ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل َغ
ٌٖ َٚخًََٜل عاؾٞ ٖٛ أٜكٟا داخٌ ؼت ن١ًُ:املَا ْعًُ٘ َٔ ٖٓاى ىل أذٖآْا إٔ ال ميهٔ إٔ ٜتبادز إ ٤ِٕٞ ٝن ايٓـاع   َغ

 ،بـايكسا٥ٔ املكايٝـ١   ،ك١ أْٗا َكٝد٠ بايكسا٥ٔ اؿاي١ٜٝفُٕٗٛ يف ؽاطبِٗ َاذا تعين ايعبازات املًٛ عسب ٚايٓاع
 بٌ ال ٜتبادز إىل ايرٖٔ غ٤ٞ َٔ ٖرا. ، ٚقسا٥ٔ ،مبا حيٝط بايهالّ َٔ َالبطات

َٛ ُٖ ٚ ٌٚ ٤ِٕٞ ٔبٝه ِْ َغ فٗٞ  نُاي٘؟ؿدٜح عٔ ٚا ،َٔ عبازات ايجٓا٤ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل أٜكٟاأيٝظ ٖرا  عًَٔٝ
َٛأت َبٔدُٜع نًٗا َٔ ٚإثبات أْ٘ خًـل نـٌ   ، ؾاسب١ٜهٕٛ ي٘ إٔ أٚ  ،صٜٗ٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيد ٚتٓ َٚاأٜلِزض٢ ايٖطَُ
ـ  تٓ ،عٔ نُاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٟادٜجأيٝطت ٖرٙ نًٗا س ،ٚأْ٘ بهٌ غ٤ٞ عًِٝ، غ٤ٞ ٘  ٟاصٜٗ ، ٚثٓـا٤ّ عًـ٢   يراتـ
 ذات٘؟

ُِ ُ٘ َذٔيٝه ِِ اي٤ً َ٘ اٜل َزٗبٝه َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜيـ أٚ ٜهـٕٛ يـ٘    ،صٙ عـٔ إٔ ٜهـٕٛ يـ٘ ٚيـد     املٓ ،ٛات ٚاألزضبدٜع ايطُ :ذيهِ ُٖ
ٌٚ َخأيُل ٖٛ زبهِ ال إي٘ إال ٖٛ ،َٔ ٖٛ بهٌ غ٤ٞ عًِٝ، َٔ ٖٛ خايل نٌ غ٤ٞ، ؾاسب١ ُٙ ٝن ٤ِٕٞ ٜفاِعُبُدٚ َٛ َغ ُٖ  ع٢ًَٜ َٚ
ٌٚ ٤ِٕٞ ٝن ٌْ َغ ُ٘ ال٤  َٚٔنٝ َٛ اأٜلِبَؿاُز ُتِدز٢ٝن ُٖ َٛ اأٜلِبَؿاَز ُِٜدز٢ٝى َٚ ُٖ ُٛٔٝف َٚ أٜكـٟا دـا٤ت آٜـ١     (102،103)األْعـاّ: اٞيَدـٔب ُ  اي٤ً
ـ ال ًٜٝـل   صٜ٘ ذاتـ٘ ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل عُٖـا     اّ تٓصٜٗ٘ عٔ ايسؤ١ٜ عٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز دا٤ت أٜكٟا يف َك تٓ إٔ ب
قـايٛا ساضـ١ ضادضـ١ أٚ     ضـٛا٤ّ ، نٝفُا ناْت ٖرٙ األبؿاز، ال ميهٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز، يرات٘تٓصٜ٘ ، ب إيَٝ٘ٓطُٜ

ٚع١ًُٝ ايسؤ١ٜ ال ؽسز عٔ نْٛٗـا  ، ٟانٝفُا قايٛا فٗٞ ال ؽسز عٔ نْٛٗا أِبَؿازأٚ ضابع١ أٚ ثا١َٓ أٚ ساض١ تاضع١ 
 ْصٙ ذات٘ عٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز.  ،ضبشاْ٘ ٚتعاىلْصٙ ْفط٘ فٗٛ ، ٟاإِبَؿاز
ِ  ٚيف، ٘ ايهسِٜإٔ ٜسِٜٗ ٚدَٗب أٜكٟاٜٚدعٕٛ اهلل ، ا يف اآلخس٠ فطٓساٖٙرا يف ايدْٝا أَٜٓعين  :قايٛا  :أدعٝـتٗ

ايٓكـ ايـرٟ ْـصٙ اهلل ذاتـ٘ عٓـ٘      ،ايباطٌ (.ٖٚهرا، ايًِٗ أزْا ٚدٗو، عٓا بايٓظس إىل ٚدٗو ايهسِٜايًِٗ َٓت)
 ِٓٗ َٔ اؿؿٍٛ عًٝٗا. ًٜٚٛبٕٛ َٔ اهلل إٔ ميه١، دٕٚ اهلل بٓطبتٗا إيٜٝ٘ؿبض عٓد بعض املطًُني عباد٠ ٜتعٖب

ُ٘ اأٜل ال٤  ;يراتـ٘ يف ايـدْٝا ٚاآلخـس٠    تٓصٜ٘  يرات٘ فٗٛ تٓصَٜ٘ا ٖٛ  ٚنٌ، ٚتأتٞ ايعباز٠ ًَٛك١ ِبَؿاُزُتِدز٢ٝن
َٛ ألْ٘ نُا قاٍ ضابكٟا: ُٖ َٚ ُ٘ َ٘ اٜل اي٤ً َٛ إ٢ال٤ إ٢ٜي ُُِد ُٖ ُ٘ اٞيَش يرات٘  تٓصٜ٘ َا ٖٛ فهٌ (70:)ايكؿـَٚاآلٔخَس٠ٔ اأٝلٜٚي٢ ٔفٞ ٜي

عاملني  ايٝطت - ضبشاْ٘ ٚتعاىل -ٚايدْٝا ٚاآلخس٠ بايٓطب١ هلل ، يف اآلخس٠يف ايدْٝا ٚ ًَٛل يرات٘ ضٛا٤ّتٓصٜ٘  ٖٛ
ِ ٚاسد ٚقـع١ٝ ٚاسـد٠ اهلل ال   عاٜي، ال حيدخ ٖرا ايتػ  يف ايهٕٛ أٟ تػ  بايٓطب١ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، َتػ ٜٔ
ؿـاز ال يف ايـدْٝا ٚال يف   فٗٛ َٔ ال ميهٔ إٔ تدزنـ٘ األب  ،سٖاغ٤ٞ َٔ خالٍ تػٝٗٚال ٜٛسأ عًٝ٘ ، سٖاس بتػٜٝٗتػٝٓ

 اآلخس٠.
يف ايهـالّ ْفطـ٘ ايـرٟ قًٓـاٙ      صٙ ٖٛ ذات٘ عٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز؟ٚملاذا ْٓصٙ ذات٘ عٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز نُا ْ

ٜ  :قٛيـ٘ تعاىل عٓدَا ْصٙ ْفط٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيد أٚ إٔ تهٕٛ ي٘ ؾاسب١ هلل يف اعـين: إثبـات ْكــ    إٔ ٖـرا 
ُٜس٣ :ألْ٘ َت٢ َا قًٓا ;ضبشاْ٘ ٚتعاىل فايسؤ١ٜ ال تتشكـل إال َـٔ خـالٍ: إٔ ٜهـٕٛ بٝٓـو ٚبـني        ،بأْ٘ ميهٔ إٔ 

املس٥ٞ َطاف١ َعكٛي١ متهٓو َٔ زؤٜت٘، ٜٚهٕٛ ٖٛ ع٢ً نٝف١ٝ قدٚد٠ تتُهٔ َٔ زؤٜت٘، ٚتطـكط عًٝـ٘   ايٛسف 
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ٟٓ ،إبؿازى (َغَبٔه١ٖٝ)عًٝٗا إىل األغع١ يتٓكٌ ؾٛزٟا َٔ ايهٝف١ٝ اييت ٖٛ  ٚض١ًٝ ناْت، ٚال بـد إٔ ٜهـٕٛ عًـ٢     أٚ بأ
إذٟا  ;ٖٚـٛ َـٔ دال٥ـٌ اؿـدٚخ     ،ثاتشَدامٝلاألدطاّ، َٔ خٛاف ٚايتشدٜد ٚايتهٝٝف ٖٛ َٔ خٛاف ، نٝف١ٝ قدد٠

َُ   أسدث٘.ٔ ََٚ ،ك٘ٔ خًٜإذٟا فًٝصّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ََ، فًٝصّ إٔ ٜهٕٛ كًٛقٟا ،شدثٟافًٝصّ إٔ ٜهٕٛ 
ـ  ، ٚإٔ ٜهٕٛ قتادٟا ،فًصّ إٔ ٜهٕٛ ْاقؿٟا، أسدث٘ ٚأٔ خًك٘ ٚإذا يصّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ََ ٔ ٖـٛ  ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓـاى ََ

 ميهٔ إٔ تدزن٘ األبؿاز إطالقٟا. فال ;إىل نفس باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٚرا ٜٓتٗٞ إىل َاذا؟، أنٌُ َٓ٘
ُُِد ٜٚكٍٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ٘ٔ اٞيَش ُ٘ اي٤ٔرٟ ي٤ًٔ َٛأت ٔفٞ ََا ٜي ُ٘  اأٜلِزض٢ ٔفٞ َََٚا ايٖطَُ ٞ   َٜٚيـ ُِـُد ٔفـ َٛ  اآلٔخـَس٠ٔ  اٞيَش ُٖـ َٚ 

ُِ ُِ  اٞيَدٔبُ  اٞيَشٔهٝ َٗا َِٜدُسُز اأٜلِزض٢ َََٚا ٔفٞ ًَُٜٔر ََا َٜعًِٜ ِٓ ٍُ َََٚا َٔ َٔ َٜٓص٢ ُِ   ٔفَٝٗـا  َِٜعـُسزُ  َََٚا ايٖطَُا٤ٔ َٔ ُٖـَٛ ايـٖسٔسٝ َٚ 
٢ِ إىل قٛي٘ تعاىل: اٞيَػٝفُٛز ِٝٔب َعأي ُ٘ َِٜعُصُب اٜل اٞيَػ ِٓ ٍُ َذٖز٠ٕ َع َٛأت ٔفٞ َِٔجٜكا َذٔيٜو  َٔٔ ٜأِؾَػُس َٚاٜل اأٜلِزض٢ ٔفٞ َٚاٜل ايٖطَُ
ايرٟ ٜطتشل ايجٓا٤ نـٌ ايجٓـا٤ ٖـٛ اهلل    ، ايجٓا٤ ع٢ً اهلل :اؿُد هلل َعٓاٙ (3-1)ضـبأ:َٗٔبني٣ ٔنَتإب ٔفٞ إ٢ال٤ ٜأٞنَبُس َٚاٜل

ًٞـوٝ  ٚتـأتٞ ايعبـاز٠ أسٝاْـٟا بًفـظ:    ، ٖٛ َـٔ يــ٘ َـا يف ايطـُٛات َٚـا يف األزض     ، ٚتعاىلضبشاْ٘  َٛاتٔ  َُ  ايٖطـَُ
ُ٘ ٚأسٝاْٟا: (107:)ايبكس٠َٚاأٜلِزض٢ َٛأت ٔفٞ ََا ٜي ُ ٚن (6ط٘:)ٔفٞ اأٜلِزض٢ َََٚا ايٖطَُ ٛات ًٗا تفٝد أْ٘ ٖٛ َايو َا يف ايطـ

ٖٚـٛ   ،ٚيف األزض. ٚي٘ اؿُـد يف اآلخـس٠ نُـا يـ٘ اؿُـد ٖٓـا يف ايـدْٝا       ٛات ٚي٘ املًو يف ايطُ، َٚا يف األزض
 .اؿهِٝ اـب 

ُِ َٗا َِٜدُسُز اأٜلِزض٢ َََٚا ٔفٞ ًَُٜٔر ََا َٜعًِٜ ِٓ ًَُٜٔر يف األزض أٟ ٜدخٌ فٝٗا َٔ أْـت عٓـدَا تػـسع غـذس٠     ، نٌ غ٤ٞ 
نـٌ غـ٤ٞ ٜـدخٌ يف ٖـرٙ      أيطت تدخٌ ايبـرٚز يف األزض؟  عٓدَا تبرز ايبرٚز زض؟ٌ درٚزٖا يف األدٔخأيطت ُت
 ال ٜػٝب عٓ٘.   مبع٢ٓ: ،ال ٜعصب عٓ٘ أبدٟا َجكاٍ ذز٠ ،ٚنٌ غ٤ٞ خيسز َٓٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعًُ٘ ،األزض

ـ   ،َٚا ٜعسز فٝٗا ،صٍ َٔ ايطُا٤ ا ٜٓمبٜعًِ أٜكٟا  ُ    ٜ٘دٍ ٖرا عًـ٢ أْ ٛ ٚ ،ٛات ٚاألزضَـٔ ميًـو ايطـ ًَـو   ٖـ
َُ ،ضايطُٛات ٚاألز ٌٖ ايس٥ٝظ ٜعًِ مبا ًٜـر يف ايـُٝٔ َٚـا    ، ًو َتُٝص غالف َٔ ميًهٕٛ يف ٖرٙ ايدْٝايهٓ٘ 
ٖٚرا َٔ ايػ٤ٞ ايرٟ ٜبٗس اإلْطـإ أَـاّ عظُـ١ اهلل     ٚتعاىل،اهلل ضبشاْ٘  ال ٜعصب عٓ٘ َجكاٍ ذز٠؟ ،خيسز َٓ٘
ٚايؿٓف ايٛاسد نِ آالف َـٔ  ، املدًٛقاتػد نِ يف ٖرٙ ايدْٝا َٔ آالف ، عًُ٘ ايٛاضع ،قدزت٘ تعاىل،ضبشاْ٘ ٚ
  !أفسادٙ

٤ٛ أٚ أٟ غ٤ٞ َٔ أْٛاع اؿبٛب نِ ميهٔ إٔ  (ُبس)شزاع١ أٚ  (ُذَز٠)ٚقت شزاع١  ،ٚقت ايصزاع١ع ع٢ً بًد ًٔعٓدَا ت
ـ ) نـِ يف ايجُـس٠ ايٛاسـد٠ َـٔ سـب     ، ايٛاسـد٠ َـٔ شزع   املصزعـ١  نِ يف، ٜهٕٛ يف ٖرٙ املٓٛك١ َٔ سبٛب ٞٛ  ٢ٟٛامل

ٙ  شٖس٠ ؾػ ٠ ٜطُٖٗٓاى فٝٗا ٜهٕٛ ٚيف زأع نٌ سب١  (1)ايٛاسد( نـٌ ٖـرٙ َعًَٛـ١ هلل    ، ْٛٗا سبٛب يكـاح أٚ مـٛ
، َٔ سبات ايكُض يف ٖرٙ ايدْٝا َع١ًَٛ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايرٟ فًكٗا ٚبسأٖاًَٝازات ًَٝازات ، ضبشاْ٘ ٚتعاىل
 فٝٗا. ٖٛ ٜعًِ نٌ سب١ ، ٖٛ ايرٟ خًل ايجُس٠ اييت فٝٗا، ٖٛ ايرٟ أْبتٗا

ضرتايٝا َٔ ًَٝـازات سبـات   أنِ يف ، ضبشاْ٘ ٚتعاىل ب٘ يبٗسى ضع١ عًُ٘ يٛ تأتٞ إىل ؾٓف ٚاسد َٔ كًٛقات٘
، ٖٓاى ايبػس، َٔ كًٛقات٘ ٟاٚاسد ٟاثِ ػد ٖرا ؾٓف إٔ حيؿٝٗا؟ َٔ ايرٟ ٜطتٛٝع؟ نِ.. ايكُض ٚقت ايصزاع١

 دٚاب ايؿػ ٠ ٚاؿػسات بأؾٓافٗا. ٖٓاى اي، ٖٓاى األغذاز األخس٣ بأؾٓافٗا، ٖٓاى اؿٝٛاْات بأؾٓافٗا
أؾٓاف اؿٝٛاْات بأعدادٖا اهلا١ً٥ يف ايبشس ٖٛ أٜكٟا َـٔ  ، املدًٛقات يف ايبشاز أٜكٟا اييت ٖٞ أنجس مما يف ايرب

عٔ إٔ ٜسع٢ َالٜني األمساى يف ايبشاز عٔ يف ايُٝٔ َٚٔ ٜسعاٖا. ال ٜػػً٘ ٖٚٛ ٜسع٢ سب١ قُض ٜفًكٗا  ،ٜعًُٗا
 .عًِ ٚاضع ز٠ َٔ مسه١ ٚاسد٠. قدز٠ عذٝب١،عٓ٘ ذ إٔ ٜعصب
ٚجيٝـب   ،ٚع٢ً اختالف أيٛاِْٗ ٚبكاعِٗ فٝعًُِٗ مجٝعٟا ،ٚمبدتًف ساداتِٗ ،ٙ ايٓاع مبدتًف هلذاتِٜٗدعٛ
 فٝشؿٞ ع٢ً نٌ ٚاسد َـِٓٗ أْفاضـ٘،   نًِٗ ٜتشسنٕٛ يف ٖرٙ ايدْٝا، ٜٚرتى َٔ ال ٜطتشل إٔ جيٝب٘ ،َٔ جيٝب

 ٖٛ عًِٝ برات ايؿدٚز. ، ٜعًِ برات ؾدزٙ
ػد َـا  ، ٚتتأٌَ يف ضع١ عًِ اهلل َٔ خالٍ ايتعدد اهلا٥ٌ ألؾٓاف كًٛقات٘ ػد َا ٜبٗسى ،تفهسأْت يٛ تأتٞ 

ثِ تس٣ بإٔ ٖـرا   ٚيٝظ فكط َس٠ ٚاسد٠ أٚ ض١ٓ ٚاسد٠ ٖٚٛ ٖهرا ،ميأل قًبو غعٛزٟا بعظ١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل
٣ٔ ٚفٗد قد  ًَٚٝـازات َـٔ سبـات    ، أزاقب ًَٝـازات األمسـاى يف ايبشـاز    نِ أدًظ ،ترتن٘ ٚتتد٢ً عٓ٘عٌُ َك
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ّ  ،٢ اهللميهٔ ٖرا عً ال ..بتَع ،بتَع ،ًَٚٝازات ايدٚاب ،ًَٚٝازات ايبػس، ًَٚٝازات األشٖاز، ايكُض ، ٖٛ سٞ قٝٓـٛ
ُٙ َٚاٜلٖٛ نُا قاٍ عٔ ْفط٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف آ١ٜ ايهسضٞ: َٛ   َُٜؤُٚد ُٖـ َُـا َٚ ُٗ ٞٗ  ٔسٞفٝظ ُِ  اٞيعًَٔـ ال  (255:)ايبكـس٠ اٞيَعٔظـٝ

ػ٤ٞ ايٛاسـد أٚ  عٔ اي ،ال ٜٓطٝ٘ غ٤ٞ عٔ غ٤ٞ، ال ٜػػً٘ غ٤ٞ عٔ غ٤ٞ آخس، ال ٜسٖك٘، ال ٜػػً٘، ٜتعب٘ ٖرا
 .عدادٙ قدٚد٠أ أٚ ثالث١ أٚ ؾٓفثٓني ا

َبٗـٛزٟا. تـساٙ   ضع١ عًُ٘ نٝف ضـٝذد ْفطـ٘   ٚ ،عًَُ٘ٚظاٖس  ،إذا تأٌَ اإلْطإ يف َظاٖس قدزت٘ .ضبشإ اهلل
ثِ تتذ٘ أٜكـٟا يتبشـح عـٔ    ، ٚقد تٓتٗٞ األسذاّ بايٓطب١ يًشٝٛاْات إىل ايفٌٝ، ٜسع٢ األغٝا٤ ايهب ٠ ايهب ٠

أنـرب َٓٗـا    (ايبـا٤ )ايٓك١ٛ اييت ؼت سـسف   بعكٗا قد تهٕٛ ،ددٟا اؿػسات ايؿػ ٠ فرت٣ سػسات ؾػ ٠ ددٟا
 ايؿـفش١، ٛع ايطـٛس َـٔ طسفـ٘ إىل طـسف     ست٢ تك نِ ػًظٚ، تتشسى ٚتساٖا فٛم ؾفش١ َٔ ؾفشات نتابو

ٚهلـا األْـٛاع   ، ٚهلا سٝاتٗا اـاؾـ١  ،ٚهلا إسطاضٗا ،دزاناتٗاإٚهلا ، ٚأْت تساٖا ظطُٗا ايهاٌَ ٚاملتهاٌَ، َطاف١
 اعسٖا ٖٚٞ تبٝض ٖٚٞ تسبٞ ؾػازٖا.ٚهلا َػ، اييت تعٝؼ عًٝٗا

يًبشح عٔ األغٝا٤ ايؿػ ٠ إىل إٔ تٓتٗٞ بايف ٚضات ايعؿس اآليٝات  ٔػف يف ٖرانُتثِ تتذ٘ إىل ٖٓاى بعدَا ا
ٜٓتٗٞ إدزانو ٜٓتٗٞ إٔ تتؿـٛز  ، اإلسطاع بؿػسٖا دٜٓتٗٞ إدزانو عٓ، كًٛقات ؾػ ٠ ددٟا ددٟا ،ٚاؾساثِٝ

ٚأْـت تتـابع   ست٢ مل ٜعد ٖٓاى غ٤ٞ، ٜٓتٗٞ، َا عدت تطتٛٝع إٔ تٛاؾٌ مبطـ ٠ ذٖٓـو    ..ؾػس ،ؾػس ،ؾػس
 .َا ال ْٗا١ٜ ؿٛز ايؿػس ايؿػس إىلت

ّْإْ٘  :ثِ ٜأتٞ اإلْطإ نُا قاٍ اهلل عٓ٘ َٕ(34)إبساِٖٝ:ٜنف٤اْز ٜيٜظًٝٛ ٔ  خًََٜل اإل٢َْطا ٜٛٞفـ١ٕ  َٔـ َٛ  ٜفـإ٢َذا  ْٗ ِْ  ُٖـ  َخٔؿـٝ
ـ  ، َٔ ْٛف١ ًٜفت ْظسى إىل إٔ أؾًو (4:ايٓشٌ)َٗٔبنْي دـدٟا   اؾـػ ّ  ٟاٜٚهػف ٖرا ايعًِ اؿدٜح بأْو نٓـت سٝٛاْ

دبٛع ؾػ  عًـ٢ زأضـ٘   ، ػتُع ع٢ً زأع َدٗبٛع ؾػ  زمبا آالف َٔ ٖرا اؿٝٛإ قد (امل٢َٟٛٓ اؿٝٛإ)ٜطُْٛ٘ 
َِٜكـ١ )ػٞ ٚأْت تبشح عـٔ  ثِ مت، اييت نٓت ٚاسدٟا َٓٗا آالف َٔ ٖرٙ اؿٝٛاْاتقد ػتُع  َٛ تتذـ٘ إيٝٗـا   ٚ (ايُب

ٓدَا ؽسز َٔ بٛٔ أَـو ٚأْـت ال   ثِ ع، ذ فٝو ايسٚحٜٓففُتثِ تؿ  دٟٓٝٓا قعٝفٟا، ، ثِ تتدؿب، فتػتبو َعٗا
ٚيف َهـإ  ، قسٜبـٟا َـٔ فُـو   غـرا٤ى   جيعٌ ،ٜٚؿٓع يو غرا٤ى ،تعًِ غ٦ٟٝا ٜٗدٜو إىل إٔ تسقع َٔ ثدٟ أَو

ٚبعـد إٔ   !دى تتشـٍٛ إىل خؿـِٝ هلل  عٛٚبعد إٔ ٜػتد ، ؼظ٢ فٝ٘ باؿٓإ ٚايدف٤ ٚايعٛف ٚايسمح١ ٚايػرا٤
 أيٝظ ٖرا ايرٟ حيؿٌ عٓد ايٓـاع؟  !َفهسٟاٝ٘ ٚتجل ب٘ فكد أؾبشت زداٟل يإنٔ ٜسعاى ٖرٙ ايسعا١ٜ مل تعد تس

يف  تك١ًبٚت ،َٔ ؾًب أبٝو ؽسزَٔ ّٜٛ  ْٓط٢ َط ٠ سٝاتٓا، ْجل بهالَ٘ ٚمل ْعد، فُٝا بعديٝ٘ إمل ْعد ْسنٔ 
  .بزسِ أَو ست٢ ؽسز َٔ بٛٓٗا ثِ تٔػ

فتؿـبض   ،ٚعًُ٘ ،ٚعظُت٘ ،خالهلا ضع١ قدز٠ اهلل اييت ٜتبني يو َْٔاٖٝو عٔ األغٝا٤ األخس٣ يف ٖرا ايعامل 
ٚتكـسأ  ، ى ٖٛ ذيو ايـرٟ جيعًـو ال تجـل بـاهلل    ثِ تؿبض أْت تس٣ إٔ ذنا٤، خؿُٟٝا َبٟٝٓا َعاْدٟا َتُسدٟا فاشفٟا

.. دشٛد بـاهلل ضـبشاْ٘   ٚال ٜطتٛٝع إٔ ٜعٌُ غ٦ٟٝا ،ّ أٚ ٜؤخسٚنأْ٘ ال ٜطتٛٝع إٔ ٜكٚد، ايكسإٓ ٚال تجل بٛعٛدٙ
  ٚتعاىل.
٘ٔ َُٜطٚبُض َٛأت ٔفٞ ََا ي٤ًٔ ُ٘ اأٜلِزض٢ ٔفٞ َََٚا ايٖطَُ ًٞٝو ٜي ُُ ُ٘ اٞي َٛ َٜٚي ُٖ ُُِد َٚ ٌٚ ع٢ًَٜ اٞيَش ٤ِٕٞ ٝن  َضـٖبضَ  (1)ايتػـابٔ: ٜقٔدْٜس َغ

ٔ٘ َٛأت ٔفٞ ََا ي٤ًٔ َٛ اأٜلِزض٢ ٔفٞ َََٚا ايٖطَُ ُٖ ُِ اٞيَعص٢ُٜص َٚ َٕ (1)اؿػس:اٞيَشٔهٝ ٌٚ ًََٜٝهُٛت ٔبَٝٔدٙٔ اي٤ٔرٟ ٜفُطِبَشا ٤ِٕٞ ٝن ٘ٔ  َغ ِٝـ  َٚإ٢ٜي
َٕ ا ٜعٓٝ٘ ايتطبٝض َٔ تٓصٜ٘ هلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل   نِ تهسز ايتطبٝض يف ايكسإٓ ايهسِٜ مبتس٣  (83ـظ:)ُٜتِسَدُعٛ

ُٜ تٓصٜ٘ا ٜعٓٝ٘ أضاضٟا َٔ مب، ٚتكدٜظ ٚإدالٍ ٚتعظِٝ ي٘ ٘  ب إيٝـ٘ ال باع َٓطـ هلل عُا ال ًٜٝل إٔ  ٚال  ،تبـاز ذاتـ
 تػسٜع٘. ٚال يف ،أفعاي٘

صٜٗ٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل قك١ٝ ١َُٗ بايػ١ األ١ُٖٝ جيب إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ َطتػـعسٟا هلـا دا٥ُـٟا، ٚقاعـد٠      ٚألٕ تٓ
 .ًٜٓٛل َٓٗا يف َعسفت٘ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل

 َُٜطٚبُضٜطبشٕٛ ي٘ ُاَا فٝٗ َا يف أزق٘ يٝكٍٛ يو بإٔ نٌ ٚنٌ ،َ٘ا يف مساٚات ٜطتٓفس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نٌ
ٔ٘ َٛأت ٔفٞ ََا ي٤ًٔ َٚا بـني َـٔ    ،بًطإ املكاٍصاٖت٘ َا بني َٔ ٜٓٛل بريو  نٌ َا فٝٗا ٜػٗد بٓ اأٜلِزض٢ ٔفٞ َََٚا ايٖطَُ

 . د ع٢ً ْصا١ٖ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلٜٓٛل بًطإ اؿاٍ فٝػٗ
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ِٙ ددٟا، تٓصٜٗ٘ عٔ َاذا؟  تٓ إٔ تٓطـب  ، ذات٘ إٔ تٓطـب إيٝـ٘ ْكؿـاٟ   يف صٜٗ٘ عُٖا ال ًٜٝل ب٘  يًتطبٝض َع٢ّٓ َٗ
ُٜ  ، إيٝ٘ َٔ ايعٝٛب َا ال ًٜٝل بإٔ تٓطبٗا إيٝ٘ نُا ْطب إيٝ٘ اآلخسٕٚ َٔ أْ٘ ذٚ أعكـا٤  ٞ كـدٚ َـٔ أْـ٘  ، ز املعاؾـ

، َٔ ال ٜفعٌ ايفطـاد  ،ٖٛ َٔ ال ٜظًِتٓصٜ٘ ي٘ أٜكٟا يف أفعاي٘ ٜٚسٜدٖا ٜٚككٞ بٗا.  ،ٚخيًل املعاؾٞ ٚايفٛاسؼ
ٓ ، ٖٛ َٔ خًل نٌ غ٤ٞ فكدزٙ تكـدٜساٟ ، اف٢ َع اؿه١َُٔ ال ٜفعٌ َا ٜتٓ ْ٘  تـ يـ٘ ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل أٜكـٟا يف      صٜـ

  .ٖداٜت٘يف ٚ ،تػسٜع٘
ٖٞ إٔ، ع يٞ طاع١ َٔ ٜعؿٝ٘أْصٖ٘ عٔ إٔ ٜػٚس إٔ أطٝع ايظاملني ٚاؾبـازٜٔ ٚايٛٛاغٝـت ٚاملتهـربٜٔ     ٜٛدب عً

ِ     ،ٖٚٛ َٔ ًٜعِٓٗ يف نتاب٘ ٖٚـٌ ٜػـسف اهلل   ؟ ٖٚٛ َٔ ٜطتٓؿسْٞ ألقف يف ٚدـِٖٛٗ فهٝـف ٜـأَسْٞ بٛـاعتٗ
ِ      ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل َفطـدٕٚ ٚفسَـٕٛ ٚطٛاغٝـت     أٚ ًٜٝل ب٘ إٔ ٜهٕٛ ٖؤال٤ َـٔ ٜٛدـب عًٝٓـا إٔ ْٛـٝعِٗ ٖٚـ

دٙ اطـس  :ٚاآلخسٕٚ ٜكٛيٕٛ يو ،إذا َا ٚددت٘ ابٟٓا فاضدٟأَ بٝتو . أيطت أْت َٔ ؼاٍٚ إٔ تٛسد ابٓو ٚنافسٕٚ
ُٜأْت ال تػٚس ،ٖت مسعيتأْت غٖٛ :ٚأْت تكٍٛ البٓو َٔ بٝتو؟  .بيناأْت  كاٍفين إٔ 

ٖرٙ ٚاسد٠ َٔ ايعكا٥د ايباط١ً اييت ْطبٖٛا  ؟ٜٙٛدب عًٝٓا إٔ ْٛٝع أعدا٤َميهٔ إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نٝف 
ـ تتيٛ تأتٞ ٖٚدٜ٘.  ٖٛٚدٜٔ اهلل ٖٛ تػسٜع٘  ،إىل دٜٔ اهلل ا ْطـب إىل اهلل  ايكبٝـٌ ممـ  َـا سؿـٌ َـٔ ٖـرا     ع تٓب

٘ ، أِْٗ ْطبٛا إيٝ٘ َا ال ًٜٝل ب٘بيٛددت  ضبشاْ٘ ٚتعاىل يعظـِ   ،ٚأَاّ ٖؤال٤ اضتٓفس اهلل نٌ كًٛقات٘ يتطـبش
 أٚ يف ذات٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل. ، أٚ يف أفعاي٘ ،أٚ يف ٖدٜ٘، قبض َا ْطبٛا إيٝ٘ يف تػسٜع٘

 :اهلل قاٍ عٔ َال٥هت٘، ٚداخٌ املدًٛقات نًٗا ،داخٌ املال٥ه١ٚايتطبٝض ٖٛ ايرٟ أخر املطاس١ ايٛاضع١ يف ايتعٗبد 
َٕ ٌَ َُٜطٚبُشٛ ِٝ َٕ َٚايَٖٓٗاَز اٜل اي٤ً ُ٘  ُتَطٚبُض يو: ٍٛكٜثِ  ،خيربْا عٔ أِْٗ ٜطبشْٛ٘ ،قاٍ يٓاٚ (20:األْبٝا٤)َٜٞفُتُسٚ  ٜيـ

َٛاُت ايٖطِبُع ٖٔ َََٚٔ َٚاأٜلِزُض ايٖطَُ قـبض عظـِٝ إٔ   ، دسميـ١ نـب ٠  ، أْٗا قك١ٝ نـب ٠  ؟َاذايتفِٗ  (44:اإلضسا٤)ٔف٢ٗٝ
ـ ، َع قدضٝت٘، تٓطب إيٝ٘ َا ال ًٜٝل ب٘، َا ٜتٓاف٢ َع دالي٘ ٘   ،َ٘ع نربٜا٥ األَـس ايـرٟ ال ٜٗـص يف     ،َـع عظُتـ

 .ٝتفاعٌ إذا َا مسع بإٔ ٖٓاى َٔ ٜٓػس عكا٥د باط١ًيًٜٓٛل ٚال ، ايهج  َٓا غعس٠ ٚاسد٠
بأْـ٘   :ٜٚكٛيٕٛ، ٜػفع ألٌٖ ايهبا٥س (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٕ زضٍٛ اهللإ :ٜٚكٛيٕٛ، ٕ اهلل نرا ٚنراإ :ٜكٛيٕٛ

ٕٓ ، ٚاْت٢ٗ األَس، ال ٜػكب( ٕٛفسَ ٚاهلٔل): فٝكٍٛ ..جيب طاع١ ايظاملني، ٜٚكٛيٕٛ نرا ٖـرٙ قكـ١ٝ    ال ٜعـسف أ
، ١َُٗ ددٟا تـدفعو إىل إٔ تػكـب هلل  ٚيتفِٗ إٔ ايكك١ٝ  .٠٤ بايػ١ إىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلأْٗا إضا، طبٝع١ٝغ  

 يف اؿدٜح َـع ايٓـاع  ال. تًٓٛل  يتٓؿس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل فتكٍٛ ألٚي٦و:ٚتبرٍ َايو تبرٍ ْفطو ٚإىل إٔ 
ُٜ ،ٚأْ٘ غسع نرا ٚنرا، ٚإٔ َا ٜكاٍ بأْ٘ نرا ٚنرا، صٜ٘ اهلل عٔ تٓ ب إىل اهلل. تًٓٛل يف َٓطٖرا باطٌ ال جيٛش إٔ 

َٔ ٜأَٜٗٗا َٜا و:ْؿس اهلل نُا قاٍ ي ُٓٛا اي٤ٔرٜ ُْ ٜآََ ٘ٔ ٛا ٜأَْؿاَزٝنٛ  . (14:)ايؿفاي٤ً
زدع إىل ايكسإٓ ايهسِٜ عٓدَا ٜكٍٛ يو بإٔ نٌ َٔ يف ايطُٛات ٚاألزض ٜطبشٕٛ ي٘، ٚاملال٥ه١ عًُِٗ ايـدا٥ِ  ا

َٕ ايتطبٝض ي٘ ٌَ َُٜطٚبُشٛ ِٝ َٕ َٚايَٖٓٗاَز اٜل اي٤ً ٜطُع تسدٜد ايتطـبٝض   ٚتعاىل ٜعذب٘ إٌٖٔ ألٕ اهلل ضبشاْ٘ َٜٞفُتُسٚ
ٕ قكـ١ٝ إٔ مـافظ يف أْفطـٓا عًـ٢     إٚإمنا يٝكـٍٛ يٓـا:   ، صٙ عٔ ٖرا َٖٓٛ ٔ ََضبشاْ٘ ٚتعاىل  ٖٛ يٝطتُتع ب٘؟

تًٝـل بـ٘ ٖـٞ     الٚإٔ ْطب١ غـ٤ٞ إيٝـ٘   ، اإلميإ بهُاي٘ املًٛل ايرٟ ٜدفعٓا إىل إٔ ْٓصٖ٘ عٔ نٌ َا ال ًٜٝل ب٘
 عًٝٓا مٔ.  عًٝٓا مٔ؟ ٝؿٌ قسٖا إىل اهلل أٌٖٚ ض ٚع٢ً َٔ؟ .قك١ٝ نب ٠ ددٟا

ع٢ً  يهٔ أٜٔ سؿٌ ايكس؟ ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٞ قبض إٔ تٓطب إىل اهلل ٖا؟قٓس دا٤عكا٥د َٔ ٖرٙ أٜٔ  ،السظٛا
 شْا ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜهٕٛ يف تػـسٜع٘ طاعـ١ يًُذـسَني   َت٢ َا دٖٛ ٓاألْ ;ع٢ً ايبػس١ٜ ْفطٗا ،األ١َ

 ،تكـٝع نساَتٓـا   يٛٛاغٝت َا ايرٟ حيؿـٌ يف سٝاتٓـا؟  ٓا اٚإذا سهَُ، ٓا ايٛٛاغٝتاضتطػٓا مٔ ايبػس إٔ حيهَُ
ٍُْٓ، تكٝع عصتٓا ٚضـاطٓا  تػٝب عٓا ٚعـٔ أ ، ٜطٛد فٝٓا ايفطاد، سُْكَٗ، َُْكاّ، تؿبض سٝاتٓا َٚعٝػتٓا قٓه١، طتر

 ٚإٔ اهلل غسع ٖرا.  ،قايٛا يٓا بأْ٘ جيٛش َٚا ايطبب؟ ائكَِٝ املج٢ً ٚايفكا٥ٌ.
ٕ أٚي٦ـو  إ: (1)عٓدَا قًٓا يف احملاقس٠ يف ايكاع١ ٜـّٛ اـُـٝظ   ،اْظس نٝف ٚؾًت باأل١َ ٖرٙ ايعكٝد٠ ٚسدٖا

ِ     ،ملطًُني يٝدٓدٓٛا األ١َ يًظـاملني ايرٜٔ اًْٛكٛا فٛم َٓابس ا نٝـف أؾـبض ٖـؤال٤     ؟أمل ٜعًُـٛا َـا دٓـت أٜـدٜٗ
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نُا عاؽ أضـالفٓا   -ٚنٝف أؾبشٓا يف ٚاقعٓا االقتؿادٟ ال ْطتٛٝع إٔ ْعٝؼ غٗسٟا ٚاسدٟا  ؟دٜدٓدٕٓٛ األ١َ يًٝٗٛ
  ؟َعتُدٜٔ ع٢ً أْفطٓا -قبٌ أيف ض١ٓ 

نُـا نـإ    ،قٛتِٗ َٔ داخٌ بًدِٖٚ ِأْفطٗإٔ ٜطتٛٝع ايُٕٝٓٝٛ إٔ ٜعٝػٛا غٗسٟا ٚاسدٟا َعتُدٜٔ ع٢ً  ؼد٣أ
عـٌ  . َـا ايـرٟ د  َٚٔ أؾشاب ايعؿـٛز املظًُـ١   ،ِْٗ َتدًفٕٛإ :عِٓٗأٚي٦و ايرٜٔ ْكٍٛ ، أضالفٓا قبٌ أيف ض١ٓ

ؿـض  ٜشْا بأْـ٘  َٖٛٔ ّٜٛ َا آَٓا ٚد ؟اضتطػٓاٖا َت٢عكا٥د ايباط١ً. َٔ ٖٞ ٖرٙ اي ايبػس ٜؿًٕٛ إىل ٖرا املطت٣ٛ؟
إٔ ٜعًُ٘ ايتطـبٝض يف   ْٚطٝٓا َا نإ باإلَهإ، ٚتهٕٛ مما غسع٘ يعبادٙ ،َٔ دٜٓ٘ اتهٕٛ دص٤ّٓطب إىل اهلل فإٔ ُت

ٚعٓـدَا ٜكـٍٛ عـٔ    ، األزض يٝطبشَٛٙٔ يف عٓدَا لد اهلل ٜطتٓفس نٌ َٔ يف ايطُٛات ٚ .ْفٛضٓا يٛ زدعٓا إيٝ٘
 ِْٗ ٜطبشٕٛ ايًٌٝ ٚايٓٗاز ال ٜفرتٕٚ. إَال٥هت٘ 

 (ايُػٖٓـ١ ) ُٜٚٗٓا ػٜٛد سسٚف٘ مافظ عًـ٢ ، يهٔ ٖهرا عٓدَا ٜؿبض ايكسإٓ ع٢ً أيطٓتٓا فسد ٜيكًٜٜٞك١ بايًطإ
َٕ :تسٜد َٓا ٖرٙ اآلٜاتعُٖا ْٓؿسف ٚ ،ٚمٖٛا (ايكًك١ً) ع٢ًٚ  (املد)ٚع٢ً  ٌَ َُٜطٚبُشٛ ِٝ َٕ َٚايَٖٓٗاَز اٜل اي٤ً  َٜٞفُتُسٚ

 ايطذٛد يف ايسنٛع يف ،يف ؾالتٓا تطبٝض طاس١ ايٛاضع١ يف ايتعبد؟ملاذا ايتطبٝض ٖٛ ايرٟ أخر امل :ست٢ تتطا٤ٍ
ُٜػ نريو؟أيٝظ  ،يف ايكٝاّ  ،ٚال إيـ٘ إال اهلل  ،ٚاؿُـد هلل  ،ضبشإ اهلل)ع نرنس َٔ أذناز اهلل امل١ُٗ: ٖسٚايتطبٝض 
 . (ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايعظِٝ ،ٚاهلل أنرب

ٖٛ إٔ ًُْـظ إٔ  ، أٚ ابتعدْا عٔ ٖرٙ اآلٜات فًِ ْدعٗا ترتى يف ْفٛضٓا األثس املِٗ هلا ،أٚ دًٗٓا ،عٓدَا ْطٝٓا
عٓـدَا   اضتطـػٓا عٓدَا ْطٝٓا ٖـرا  ، َا ال ًٜٝل ب٘ يف تػسٜع٘ ١ ١َُٗ ددٟا ٚخٛ ٠ ددٟا إٔ ْٓطب إىل اهللايككٝ
إىل  ...قاٍ قاٍ زضٍٛ اهلل نـرا نـرا  أخربْٞ فالٕ سدثين فالٕ ٚزٚاٙ فالٕ عٔ فالٕ قاٍ ، ٖرا َٔ دٜٔ اهلل :قايٛا
ُٜفـرتَ  (صلى اهلل عليه وعلى آلهه وسهلم  )ب ع٢ً ايٓيب ُٜهَر كدْاٖا ٚٔضِسْا عًٝٗا.ـٚاعت ;ؾدم زضٍٛ اهلل .آخسٙ عًـ٢ اهلل   ٣ٚ

 ضبشاْ٘ ٚتعاىل. 
فٝٓبػٞ عًٝٓا إٔ ْعٛد إىل ٖرٙ اآلٜات ايعظ١ُٝ ْطتًِٗ َٓٗا َا حيٍٛ بٝٓٓا ٚبني ايٛقٛع يف ٖرا ايكالٍ ايػدٜد 

َٕ ٘ٔ ٜفُطِبَشا َٕ َٚٔسنَي ٔسنَي اي٤ً ُُِطٛ َٕ ُت ُ٘  ُتِؿٔبُشٛ ُُِد  َٜٚي َٛأت ٔفٞاٞيَش َٕ َٚٔسنَي َٚاأٜلِزض٢ ََٚعٔػٝ٘ا ايٖطَُ  ُِٜدس٢ُز  ُتٞظ٢ُٗسٚ
ٖٞ َٔ اٞيَش َُٝٚٔت َٔ ََُٝٚت اٞي ُِٜدس٢ُز اٞي َٚ َٔ َٔ ٚٞ ُِٜشٝٔٞ اٞيَش ِٛٔتَٗا َبِعَد اأٜلِزَض َٚ َٕ َٜٚنَرٔيٜو ََ   (19 -17:)ايسُّٚتِدَسُدٛ

ٓ   ، َػاعس عظُت٘أضأٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ جيعًٓا ممٔ متأل قًٛبِٗ  صٜٗـ٘ ٚتطـبٝش٘    ممـٔ ًٜٓٛكـٕٛ يف تـ
 ٚتكدٜط٘ بكًٛبِٗ ٚأيطٓتِٗ ٚأعُاهلِ إْ٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس.
 .ٚبسنات٘ ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل

 ايٓؿس يإلضالّص/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / طاهلل أنرب 
 
 
 
 



 (05) (8معرفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )



 (06) (8معرفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )

 


