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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ.اهلل ٚؾ٢ً ، اذتُد هلل زب ايعاملني

نٝــ عععـِ ثكتٓـا    ، ـجل باهلل ضـبشاْ٘ ٚععـا   ْيف أْؿطٓا نٝـ  ستاٚي١ ايهالّ َٔ بداٜت٘ ٜتذ٘ ضتٛ ستاٚي١
 .نٝـ عهٕٛ ثكتٓا باهلل ق١ٜٛ ،باهلل

ٌٍ آخس ،ح عٓٗا يف زتاالٕت أخس٣ٜذتدابإٔ اذتدٜح عٔ ْعِ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ٜتطع  :ٚقًٓا باألَظ َٔ  ،ٚبػه
إ   ،ٚزبٛبٝت٘ ،يٖٛٝت٘أٚ ،ًَٚهٛع٘ ،ٚزعاٜت٘ ،ٚعدبريٙ ،ٚعًُ٘ ،ٚقدزع٘ ،ٖس َٔ َعاٖس سهُت٘انْٛٗا َع :سٝح

ضتؿٌ َٔ ٚزا٥ـ٘ عًـ٢ ععصٜـص     ٚغ٤ٞ آخس مما ٜطاعد ع٢ً إٔ ْعسف اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  بايػهٌ ايرٟ .غري ذيو
ـ ٚع سدٜج٘ يف ايكسإٓ ايهسِٜ عٔ ذاع٘ ضبشاْ٘ ٚععـا  يف ايجٓـا٤ عًـ٢ ذاعـ٘،     :يجكتٓا ب٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ٖٛ ا ُٖ

ٖٛ َٔ ي٘  ٖٛ زب ايعاملني، ًو،ُُٚأْ٘ ٖٛ َٔ ي٘ اِي، ٖس َٔ َعاٖس ًَهٛع٘اذنسٙ َٔ شتًٛقاع٘ ايهجري٠ باعتبازٖا َع
 ايعاملني.ْٚؿاذ األَس يف ، املًو
ِِ: (ضٛز٠ اذتدٜد)ضبشاْ٘ ٚععا  يف أٍٚ َا ذنسٙ  ٗا:َٓ ِٔ ٔبِط ٘ٔ ايٖسِسُـَ ِِ ايًَّ ٘ٔ َضٖبَض ايٖسٔسٝ ٞ  ََا ئًَّ َٛاتٔ  ٔؾـ  ايٖطـَُ

َٛ َٚاأَلِزِض ُٖ ُِ اِيَعِصُٜص َٚ ، ْصاٖت٘ عٔ نٌ َا ال ًٜٝل ب٘ اٖت٘ ٚقدضٝت٘،ص ٚغٗد بٓ ،ْصٖ٘ :ضبض هلل (1:اذتدٜد)اِيَشٔهٝ
ضـٛا٤ّ   ،ٛات ٚاألزض ٜػٗد بٓصاٖـ١ اهلل ؾهٌ َا يف ايطُ، ا ال ًٜٝل بهُايْ٘صاٖت٘ عُٖ، ْصاٖت٘ عٔ نٌ عٝب ْٚكـ

 .َٔ نإ ٜٓطل بريو، أٚ َٔ نإ يف ْؿط٘ غاٖدّا ع٢ً ذيو
ُٜٓٔامل :ٖٛ ايعصٜص ُٜ، كٗسٝع ايرٟ ال  ُٜػاَيًَـػال  ـ ٔ عُٓض َٖٔٛ ايعصٜص ايرٟ َٜ ٖٛ غايب ع٢ً أَسٙ،، بب ٚال  ٔ صع٘ ََ

ُُِؤَٔٓٔنَي ع٢ًََ َأٔذي١َّٕ:ؾٝؿبشٕٛ نُا قاٍ عِٓٗ ،٤َٙ٘ أٚيٝأعٔ عٓصاعتٓص ب٘، ميٓض َٔ َٔ ع٢ًََ َأٔعٖص٠ٕ اِي  (54)املا٥د٠:اِيَهأؾِسٜ
٘    ، اذتهِٝ يف عدبريٙ، ُا ٜؿدز َٓ٘اذتهِٝ ؾٝ اذتهـِٝ يف عـدبريٙ   ، اذتهـِٝ يف ٖداٜتـ٘، اذتهـِٝ يف عػـسٜع

 .ٕٚ خًك٘ؤيػ
ُ٘ ًُِو َي َٛأت َُ قد ٜهٕٛ اإلْطإ يف ٖرٙ ايدْٝا  .ٗاُهأيٗا ََُٚهًََٔ، و ايطُٛات ٚاألزضًٖٔٛ ََ (2:اذتدٜد)َٚاأَلِزِض ايٖطَُ
ذٚ ٖٛ املًـو  ، ٖٛ املايو، ٗٛ املًوؾا اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  أَٖ، ٙو غرُئًُؾَٝ اخ اْكالب ؾٝؿبض َطسٚدّا َٓؿٝ٘شُدًَهّا ؾَٝ

ُُٔٝت ُِٜشٝٔٞ ضًطاًْ٘و ايدا٥ِ يف امُل ُٜ َٚ َٛ ُٖ ِّ ع٢ًََ َٚ ٤ِٕٞ ُن َٛ، نٌ غ٤ٞ ٜسٜدٙ ٖٛ قادْز عًٝ٘ (2:)اذتدٜدَقٔدْٜس َغ ُٖ َٚ 
ِّ ع٢ًََ ٤ِٕٞ ُن ال أسد ٜطتطٝع إٔ عتـٍٛ بٝٓـ٘   يف: أْ٘ ٚال أٚقض َٓٗا ، يٝظ ٖٓاى أمشٌ َٔ ٖرٙ ايعباز٠ َقٔدْٜس َغ

 .ْ٘ؿط يف ايٛقت ؾٗٛ قادز ٖٚٛ قاٖس، ٚبني َا ٜسٜد إٔ ٜٓؿرٙ
َٛ ُٖ ٍُ ُٖٔس َٚاآلٔخُس اأَلٖٚ ُٔ َٚايعَّا َٛ َٚاِيَبأط ُٖ َٚ ِّ ٤ِٕٞ ٔبُه ِْ َغ ٚبٝإ يهُاي٘ املطًل ضبشاْ٘ ، ع٢ً اهلل ثٓا٤ْ (3)اذتدٜد:عًَٔٝ
َٛ .ٚععا  ُٖ ٍُ ٍُ :عباز٠ اأَلٖٚ ٍَ، ال غ٤ٞ قبً٘ :ععين اأَلٖٚ ٘ ٖٝٔيألٖٚ ال أٚ أبـدّا يف  يـٝظ ٖٓـاى غـ٤ٞ ضـبك٘     ، تـ
َٛ ايٛدٛد ُٖ ٍُ ِ ) :ايـ  ٜسددْٚٗـا   (املـتهًُني )ٖٚرٙ ايعباز٠ أؾكٌ بهجري َٔ عبـاز٠   اأَلٖٚ ؾٝطـُٕٛ اهلل   (ايكـدٜ
ـ ٚإٔ ظتعًٗا َـٔ أاا  ،إٔ ٜؿـ ْؿط٘ :د يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚال َس٠ ٚاسد٠ِسمل َع - ؾُٝا أعتكد - ٖٙٚر، قدميّا ٥ ٘

ُٜ (قدِٜ) :ألٕ ن١ًُ (ايكدِٜ) ـ أْٗا  :ملا ؾٝٗا َٔ إٜٗاّ ٖٚٛ ;ح اهلل بٗا ضبشاْ٘ ٚععا َُديٝطت مما ٜؿض إٔ  ُٖٔع ٛ ِ
أْ٘ مل ٜطـبك٘   َاذا؟ ععين ..إمنا ععين ْ٘ؿطٖٚٞ يف ايٛقت ، ن١ًُ: قدِٜعِٖٛ ايعُل ايصَين،  ،ايعُل ايصَين

 .مل ٜطبك٘ عدّ :(قدِٜ) عدّ
ٍُ:بُٝٓا ن١ًُ ُٖٔع ؾٗٞ ال ،ٖٞ أِٖ بهجري اأَلٖٚ دٕٚ  ،اٜـ١ّ َدٔب ْ٘ؿطـ ٖٚـٞ عتذـ٘ إ  املطًـٛب    ، اّٖرا اإلَٜٗ ُِٛ
َُ إٔ نٌ َٔ ضٛاٙ ٖٛ شتًٛم يـ٘ ضـبشاْ٘   جبت ٜإٔ  :ٖٚرا ٖٛ املطًٛب، األٍٚ ؾال غ٤ٞ قبً٘ اهلل ٖٛ، َاتدَِّكعسعٝب 
ُٖٔسٖٛ  َٚ بعد ؾٓا٤ األغٝا٤ اآلٔخُسٖٛ َٚ ٚععا  ٘ ايعاٖس ، ايعاٖس يعبادٙايعَّا يـٝظ غا٥بـّا   ، ملدًٛقاعـ

ٖرٙ ايعباز٠  (عًِ ايهالّ)ٜعسف ٖرا َٔ قسأ يف نتب  (قٝاضّا يًػا٥ب ع٢ً ايػاٖد)ؾٝكٛيٕٛ:  (املتهًُٕٛ)نُا ٜكٍٛ 
آثـاز ضـ١٦ٝ   َٔ  ذ غٝاب اهلل يف ذ١ٖٝٓ اإلْطإ، ٚؾعاّل اإلْطإ ايرٟ ٜتأٌَ ضٝذد نِ نإ هلرٙعسٓضاي   كاؾس٠اي
 .ٖٚهرا ٜهسزْٚٗا (َٔ باب قٝاع ايػا٥ب ع٢ً ايػاٖد) :بٗرٙ ايعبازات ،غعٛز اإلْطإغٝاب اهلل يف عسضٝذ  ،ددّا

  اتـإ  عسعٝب َكدَ اؾٝأعٛ ،ال ٚٛدٛد أـعٔ ٌٖ ٖٛ َ، ُا دعًٛا اهلل غا٥بّا اجتٗٛا يٝبشجٛا عٔ ٚدٛدٙ ٖٛـٚهلرا ي
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َُ)عبدأ باذتدٜح عٔ  ،َع١ٓٝ َُ  ،يهْٛٗا َالش١َ يعالَات اذتدٚخ ;ث١شَدإٔ ٖرٙ األغٝا٤ ٚددْاٖا  ، ثـ١ شَدإذّا ؾٗـٞ 
َُِشٔدْخ هلا َُ، إذّا ٖٓاى َٔ ٖٛ  ٚع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٜتشسنٕٛ ؾٝذعًٕٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  بايٓطب١ يٓا  (خشٔدإذّا ٖٓاى 

ٖٔ :بُٝٓا ٖٛ ٜؿـ ْؿط٘ ضبشاْ٘ ٚععا  بأْ٘، عاد١ إ  إٔ ْطتدٍ ع٢ً ٚدٛدٙ بأٟ غ٤ٞ َٔ شتًٛقاع٘  ُسايعَّا
مل ٜػـب   ،املعسؾ١ ادتًُٝـ١  ،ٖٛ َٔ َغَسَش يف ْؿٛع عبادٙ َعسؾت٘ ،ٖٛ أظٗس َٔ شتًٛقاع٘ ،ٖٛ أظٗس َٔ شتًٛقاع٘

 .اا٘ عٔ ذ١ٖٝٓ ايبػس١ٜ
ٝـ ناْت عًو األَِ إمنـا  ٚن، ْبٝا٤ ٜدعٕٛ أممِٗ إ  اهللٖٚٛ ٜرنس يٓا نٝـ نإ األ، د ٖرٙٚايكسإٓ ايهسِٜ أّن

يٝٓؿسد اهلل ٖـٛ ٚسـدٙ بعبـادعِٗ     ،أْٗا غري َطتعد٠ إٔ عتد٢ً عٔ اآلهل١ األخس٣ ،بايٛسدا١ُْٝا ٜتعًل عٓاشع ؾٝ
ِ أِْٗ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜجبت أْ٘ بعد مل ٜجبت يدِٜٗ أٚ األْبٝا٤ يف  اي٘، ٜٚٓاشعٛ ٌْ َـٔ اهلل    يـدٜٗ يـٝظ  ، بـأِْٗ زضـ

ُِٗ ََٚي٦ٔٔ ست٢ ٚال عٓد ايهاؾسٜٔ ،ٖٓاى إغهاي١ٝ سٍٛ ٚدٛد اهلل ِٔ َضَأِيَت َٛأت خًَََل َٖ ٖٔ َٚاأَلِزَض ايٖطَُ ُٗ ٖٔ خًَََك  َيَُٝكُٛي

ُِ اِيَعِصُٜص ُِٗ ََٚي٦ٔٔ (9)ايصخسف:اِيعًَٔٝ ِٔ َضَأِيَت َٖ ِِ ُٗ ٖٔ خًَََك ُ٘ َيَُٝكُٛي بٌ  ضأيت ايهاؾسٜٔ. ٔ؟ََ ٚي٦ٔ ضأيَت (87:)ايصخسفايًَّ
ٕ اهلل غَسَش َعسؾت٘ يف ْؿٛع عبادٙ َٔ املال٥هـ١  إ): (ؾًٛات اهلل عًِٝٗ)ٜكٍٛ اإلَاّ ستُد بٔ ايكاضِ بٔ إبساِٖٝ 

 .(بٌ ٚايطري ٚاذتٝٛاْات األخس٣ نًٗا ععسف اهلل) :ست٢ قاٍ أٜكّا (ٚاإلْظ ٚادتٔ
بطبل ؾـاْع٘ يف ؾطسعـو قبـٌ إٔ عٓطًـل     ، ٘ػٗد بطبل خايكعَا عػاٖدٙ أْت يف ٚاقعو  نٌ ،ػاٖدٙٚنٌ َا ُع

َُِشٔدخ ٓدَُِشَدخ ؾال ُبٖرا ): يرتعب َكدَات نال١َٝ َٓطك١ٝ ٕٖ ،ي٘ َٔ  َُِشٔدث ؾجبت أ  ؟(َُشـَدخ ): َٔ أٜـٔ قًـت   (ّاي٘ 
ـ  ،عػـٗد أٚالّ  تأْ ّاإذ ،ؾٝ٘ عالَات ايتدبري ٚارتًل بإٔ إٔ غٗدَتأيٝظ بعد   يف ؾطسعـو بٛدـٛد   عػـٗد أٚالّ  تأْ
 .املكد١َٚملا اْطًكت يرتعب ٖرٙ ، إٔ ٖرا ؾعٌ ٚإال ملا عسؾَت ،ٚعػٗد بطبل ارتايل ارتايل،

مل أدد يف ايكسإٓ ايهـسِٜ آٜـ١    - ٚاهلل أعًِ ،ُا أؾِٗؾٝ -ٚهلرا  ;اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ٖٛ أظٗس َٔ نٌ شتًٛقاع٘
 ذنس غـ٦ٝاّ إٔ  -إ  آخسٙ  ..ع٢ً ايسغِ مما ذنسٙ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  َٔ َعاٖس قدزع٘ ْٚعُت٘ ٚسهُت٘ ٚ -ٚاسد٠ 
أيـٝظ  )كـٍٛ:  آٜـ١ ع يٝظ ٖٓـاى  ، ال جتد ٖرٙ يف ايكسإٓ ايهسِٜ (؟أيٝظ ذيو ٜدٍ ع٢ً أْين نرا) :بعباز٠ َٓٗا

أيٝظ ذيو ٜدٍ عًـ٢   ؟ع٢ً أْٞ سهِٝ أيٝظ ذيو ديٝاّل ؟ع٢ً أْٞ سٞ أيٝظ ذيو ديٝاّل ؟ع٢ً أْٞ قادز ذيو ديٝاّل
ٖٕ ُٖٔس ألْ٘ ٖٛ ;مل عسد ٖرٙ إطالقّا (.؟، ٜدٍ..ّاهلا خايك أ ُٖٔس ٖٛ ايعَّا عًـ٢   ٖـٛ ايـرٟ ؾطـس ايٓؿـٛع     ايعَّا

 -ٞ غ٦ّٝا باا٘، ايرٟ ٖٛ اضِ يراع٘ ٜطِّ أٚ، بػسّا باا٘ ٞأٚ ٜطِّ ،ٞ ؾُّٓا باا٘يٝطِّ بٌ مل ٜأٔت أسد ،َعسؾت٘
ٌِ(اهلل) :املكدض١ - ضبشاْ٘ ٚععا  َٖ ُِ ُ٘ َععًَِ ُٔٝ٘ا َي ، ٣ٓصايُع ،تايالَّ ،ٌَبُٖ) آلهل١إٛ نإ املػسنٕٛ ٜطُٗ (65:)َسَِٜض

 .(ٛمُعَٜ، ٛخُػَٜ، ٛاعُض، ٓدَٚ
 ٙ،ٜعسؾٕٛ ٖرِٖ ، ٖٛ ايرٟ خًكِٗ، ٖٛ ايرٟ خًل ايطُٛات ٚاألزض ،ٖٛ اإلي٘ (اهلل)اهلل َعسٚف يد٣ ايبػس أْ٘ 

يف نـٌ   إي٘ َكـدع يـد٣ ايبػـس    ،بٌ ٖٛ إي٘ َكدع يد٣ ايبػس، ٖٛ إي٘، مل ٜأعٛا يٝطُٛا ؾُّٓا آخس باا٘ أبدّا
ـ بعـد إٔ اُ ظٗـس   -يف اضتبٝإ  -بأْ٘ يف ٖرا ايعؿس  :َساسٌ ايبػس١ٜ. بٌ ٜكٍٛ أسد ايهتاب أٜكّا َٓـاطل   ؿتنتٔػ

ٌ أؾسٜكٝا ٚيف َٓاطل أخس٣ يف ٖـرا  ٝبدا١ٝ٥ يف زتاٖ َقَبا٥ٌ، إٔ اهلل َعسٚف يدٜٗا، ٚعسف ببدا١ٝ٥ َقَبا٥ٌ بدا١ٝ٥
  .ٚاهلل َعسٚف يدِٜٗ، ٠سا ٜصاٍ بعكِٗ غب٘ ُعالٚ، ايعامل
ُٖٔس ٖٛ ملكـدَاعِٗ املٓطكٝـ١ سٝـح     ،ضًيب ٚض٧ٝ ددّا يرتعٝبات املتهًُني املٓطكٝـ١ هلرا نإ ٖٓاى عأثري  ايعَّا
ٕٖ :يٓعسف ٚدٛدٙ َٔ سٝح املبدأٖرا إٔ ْطتدٍ عًٝ٘ بأٟ غ٤ٞ َٔ  - ست٢ ْعسؾ٘ -ضتٔ ضتتاز  دعًْٛا  ا،ٖٓاى إهّل أ

َٖا َََٚا ََِْٚؿٍظ :نٝـ ٖٚٛ ايرٟ قاٍ ضبشاْ٘ ٚععا  .(اهلل)إٔ ٖٓاى  ََُٗا  َضٖٛا َٗ َٖا َؾَأِي َٖا ُؾُذَٛز َٛا  (7،8)ايػـُظ: ََٚعِك
ِ   ،ٖٚٞ َٔ أِٖ ،ٚال ٜؿطسٖا ع٢ً َعسؾت٘، نٝـ ًُٜٗٗا ؾذٛزٖا ٚعكٛاٖا ٚال ًُٜٗٗا َعسؾت٘ َـا ميهـٔ إٔ    َـٔ أٖـ

ٌٖ زتسد إٔ عٗتدٟ إ  َا ٖٛ عك٣ٛ  !؟-َعسؾت٘ ضبشاْ٘ ٚععا   -ايؿذٛز ٚعؿسؾٗا عٔ ، اهلد٣عطري بايٓؿظ ضتٛ 
ََُٗا قاٍ:ٖٛ  ٛز أِٖ َٔ َعسؾت٘ ضبشاْ٘ ٚععا ؟ٚإ  َا ٖٛ ؾذ َٖا َأِيَٗ َٛا َٖا ََٚعِك ََُٗا ُؾُذَٛز َٗ َـا   ؾهٝـ ال ًُٜٗٗا َؾَأِي

 !؟ٖٚٛ َعسؾت٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ،ٖٛ األضاع يف إٔ عٓطًل يف ايتك٣ٛ ٚعبتعد عٔ ايؿذٛز
ٚبٛاضط١ زضـً٘ املتعـاقبني   ، ْؿٛضِٗ عًٝ٘ مبا ؾطس ،َٚرتضد١ يف ذٖٓٝتِٗ ،يد٣ ايبػس قا١ُ٥ ؾاملعسؾ١ ادت١ًُٝ
ُٖٔس، ؾٗٛ ٚال عٔ َطاَعٗا ،ؾًِ ٜػب ذنسٙ عٔ ذٖٔ ايبػس١ٜ ،ٚنتب٘ اي  أْصهلا إيِٝٗ، دٝاّل بعد دٌٝ  .ايعَّا
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، قٝاضـّا  قٝاضّا يًػا٥ـب عًـ٢ ايػـاٖد    ،ايػا٥ب ايػا٥ب..): متاَّا اضتدداّ عبازات املتهًُنيإٔ ًْػٞ ظتب إٔ ًْػٞ 
 ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ.يًػا٥ب ع٢ً ايػاٖد( 

ُٖٖٞأْو عكّٛ عبشح ع :يف ْؿطٝتو ٕدٛٚأٍٚ َا ٜسضِّ إٔ  ْبشح ٖٓا ٖٚٓا; صتـد ٖرٙ ايٓع١ُ،  ٔ ٖٛ ايرٟ أضد٣ إي
٘  ٔ ٖٛ؟ََ :بكٞ اإلغهاٍ ؟ٔ ََٖٛ .اعؿكٓامتاّ  .إذّا هلا ستدخ، ٖرٙ ايٓعِ هلا ستدخ  مل ٜطتطٝعٛا إٔ ظتٝبٛا عًٝـ

ٕٖ هلا ؾـاّْعا ألٕ غا١ٜ َا ميهٔ إٔ حتؿٌ عًٝ٘ َٔ خالٍ عًو املكدَات  (َٔ ٖٛ؟)  ،هلـا ؾـاْع   ،ال بـأع  .ٖٛ َاذا؟ أ
 ال جتد. ا ايٓشٛ ميهٔ إٔ ٜٛؾًو إ  اهلل؟ٔ ٖٛ؟ ٚأٟ ديٌٝ ْعسٟ عسعب٘ ع٢ً ٖريهٔ ََ

ٕٖ) :ٖهرا ٕٜكٛيٛ ِٖ (ٖٚٛ اهلل) :ٚهلرا صتد ;ٚنتب٘ٙ ؤٚإال أْبٝا، ؾطسعو ال ٜٛؾًو إ  اهلل إاّل هلا  ؾدٍ ع٢ً أ
ٕٖ هلـا   ، يٝطت ْتٝذ١ َٓطك١ٝ يرتعٝب املكدَات ٖرٙ أبدّاٖرٙ  ايكؿص٠ (ٖٚٛ اهلل ععا  ّاستدث ْتٝذ١ َٓطك١ٝ ٖـٛ أ
٘  َٔ أٜٔ أعٝت بٗا؟ (ٖٚٛ اهلل) :يهٔ قٛيو ستدثّا، ٘    ،إمنا َٔ خالٍ أْبٝا٥ـ  َـٔ خـالٍ َـا ؾطـس     ، َـٔ خـالٍ نتبـ

زعب يٞ َكدَات عٛؾًين إ   َٔ ٖٛ؟ د ضؤاٍ: إذّا ؾُٔ ٖٛ ٖرا احملدخ؟ٖٛ ٜأعٞ بع (ٖٚٛ اهلل)ألٕ  ;يٓؿٛع عًٝ٘ا
 ، اهلل.أْ٘ ٖٛ اهلل
ـ ٖٚـٛ األضـاع يبكٝـ١ أاا    ،اهلل ضبشاْ٘ ٚععـا  ، عًََِ يًرات املكدض١ ،ٖٛ اضِ يًرات املكدض١ :اهلل )َطٝٓب( ٥٘، 

 :يف َكاّ ايجٓا٤ بعد إٔ ٜهٕٛ األضاع ايرٟ عكاف إيٝ٘ ٚعطتٓد عًٝ٘ ٖٛ اا٘ ضبشاْ٘ ٚععا ٘ ٥عأعٞ بك١ٝ أاا
 .اهلل
ٟٓ  .ٖٛ اهلل :ثِ يٝكٍٛ يٞ َٔ ٖٛ؟ :املٓطك١ٝ إ  اإلداب١ ع٢ًضتدالالع٘ اَتهًِ ٜطتطٝع إٔ ٜٛؾٌ بتطًطٌ  ؾأ
ـ إمنا أع٢ َٔ خالٍ ايؿطس٠ اي  ؾطس ايٓؿٛع عًٝٗا، َٚٔ خـالٍ أْبٝا  اهلل ٥ ٘ ٚيـٝظ عٓـدَا عكـسأ يف    ، ٘ ٚزضـً
بٛغ١ بأضـايٝب املعتصيـ١   ؿـ نتب املتهًُني امل)ٖرٙ أٚ عكسأ يف نتب أخس٣ َٔ  (األضاع)أٚ عكسأ يف  (كد ايجُنيائع)

 خل. إ ...ٖٚٛ اهلل، ٖٚٛ اهلل ،ٖٚٛ اهللؾٝكٍٛ يو:  (ٚعبازاعِٗ
بطط شتًٛقاعـ٘ يف  أظتعٌ اهلل عاد١ إ   االضتدالٍايرٟ ذنسع٘، ٖرا  االضتدالٍيهٔ يٝظ ع٢ً ٖرا  ،ٖٛ اهلل

َـٔ َعـاٖس    ّامل صتد يف ايكسإٓ ايهسِٜ آ١ٜ ٚاسد٠ بعد إٔ ٜرنس اهلل نجري - نُا قًٓا ضابكّا -إٔ ٜدٍ عًٝ٘، ٚضتٔ 
ِٝظَ  :أبدّا ٜكـٍٛ يـو   (؟أٚ ع٢ً أْٞ قادز، سٞأْٞ ع٢ً  أيٝظ ذيو ديٝاّل) :خًك٘ َٚؿسدات ٖرا ايهٕٛ ؾٝكٍٛ  َأَيـ

َٞ َإٔ ع٢ًََ ٔبَكأدٍز َذٔيَو َِٛع٢ ُِٜشٝٔ َُ  را؟ٖ ٜؿٓعإٔ  كادز ع٢ًبٖرا ؾٓع  ٔأٟ أيٝظ ََ (40)ايكٝا١َ:اِي
ٕٖ َذٔيَو :(ايبا٤)م بني املٛقٛع إال سسف ٚاسد ٖٛ سسف ُسمل ِٜؿ (ضٛز٠ اذتر)ست٢ يف  ،السعٛا َ٘ ٔبَأ َٛ ايًَّ  اِيَشٗل ُٖ
ُ٘ َِٛع٢ ُِٜشٝٔٞ َٚأَْٖ َُ ُ٘ اِي ِّ ع٢ًََ َٚأَْٖ ٤ِٕٞ ُن ٌ   (6)اذتـر: َقٔدْٜس َغ ذيـو ايسٜـب    بعد إٔ ذنس يف بٝإ األدي١ اي  عكُـع نـ

ٕٖ َذٔيَوُا ٜتعًل بايبعح ايرٟ يد٣ املػسنني ؾٝ َ٘ ٔبَأ َٛ ايًَّ  :ؾتِٖٛ ايعباز٠ ;إٔ اهلل ٖٛ اذتل ذيو :مل ٜكٌ اِيَشٗل ُٖ
 بطبب أْ٘ ٖـٛ اذتـل  ، بطبب أْ٘ ٖٛ اذتل َذٔيَو .، ؾٗٞ ديت ع٢ً أْ٘ سلأْ٘ اضتدٍ ع٢ً أْ٘ سل بٗرٙ األغٝا٤

ُ٘ناْت ع٢ً ٖرا ايٓشٛ َِٛع٢ ُِٜشٝٔٞ َٚأَْٖ َُ ُ٘ اِي ِّ ع٢ًََ َٚأَْٖ ٤ِٕٞ ُن ٚألْ٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ  ،املٛع٢ ٞأٟ ٚألْ٘ عتٝ َقٔدْٜس َغ
 .قدٜس

ُٕ َأَِٜشَطُب :قاٍ ععا  (ايكٝا١َ)يف آخس ضٛز٠  ِِ  ُضّد٣ ُِٜتَسَى َإٔ اإِلَْطا ٍّ َِّٔ ُِْطَؿ١ّ َُٜو َأَي َٖٔٓ ٢َُِٓ ُٜ  ِٖ َٕ ُث  َنا
ٌَ  َؾَط٣ٖٛ َؾدًَََل عًَََك١ّ ُ٘ َؾَذَع ِٓ َٔ ِٔ ِٝ َِٚد َِٝظ  َٚاأُلَْج٢ ايٖرَنَس ايٖص َٞ َإٔ ع٢ًََ ٔبَكأدٍز َذٔيَو َأَي َِٛع٢ ُِٜشٝٔ َُ  (40-36:)ايكٝا١َاِي

ٕٖ َٔ قـدز عًٝـ٘ ٖـٛ قـادز عًـ٢ إٔ       ٕ ذيو ٖٛ إغاز٠ إ  اهلل؟إ :ٌٖ عطتطٝع إٔ عكٍٛ ال، أيٝظ ٖرا ديٝاّل ع٢ً أ
َـٔ  ، قادْز ع٢ً ٖراؾٗٛ َٔ قدز ع٢ً ٖرا ، إ  ايؿعٌ ٚيٝظ إ  ايدالي١ عًٝ٘ ٖٛ االضتدالٍٛد٘ ٝؾ عتٝٞ املٛع٢؟
 .ٖٚهرا عأعٞ ،قادز ع٢ً ؾٓع ٖراؾٗٛ ؾٓع ٖرا 

 االضتدالٍٖرا  :ضتكٍٛ ٗاْؿطًُ٘ ع٢ً ايطسٜك١ عٝح يٛ مل حت ،ْ٘ؿط األضًٛبب (ضٛز٠ ايػاغ١ٝ)جتد أٜكّا يف 
ٌِ :- ٖٚٛ ٜبني قدزع٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ع٢ً ايبعح -عٓدَا قاٍ  .غري َٓطكٞ  (1)ايػاغـ١ٝ: اِيَػأغـ١َٝٔ  َسـٔدٜحُ  َأَعاَى َٖ
َٕ َأَؾاَل إ  إٔ قاٍ:، ايكٝا١َ ٌِ ِإَي٢ َُٜٓعُسٚ ـَ اإِلٔب ِٝ ـَ ايٖطَُا٤ٔ َِٚإَي٢  خًَُٔكِت َن ِٝ ٍِ َِٚإَي٢  ُزٔؾَعِت َن ـَ اِئذَبا ِٝ   ُْٔؿَبِت َن
ـَ اأَلِزِض َِٚإَي٢  ِٝ ٕٖ ٖٓاى بعجّا،ع٢ً  االضتدالٍيف َاذا؟  َكاّ يف (20-17:)ايػاغ١ُٝضٔطَشِت َن  ال بد َٔ بعح. أ
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َا ايعالق١ بني قاَـ١   ؟ٚبني ايبعح - (نرتعٝب َكدَات َٓطك١ٝ) اٝ٘ـَٓطك -ُا٤ َا ايعالق١ بني ادتٌُ ٚادتبٌ ٚايط
ٚظٗـس   ،إٔ َٔ قدز عًـ٢ ٖـرا   :إال َٔ ٖرا ايكبٌٝ ؟ٌٖ ٖٓاى عالق١ ازعؿاع٘ ٚطٍٛ قٛا٥ُ٘ ٚبني ايبعح؟ادتٌُ ٚ

َـٔ   ،عًـ٢ ايبعـح   ؾًٗرا نإ ادتٌُ ديٝاّل ;ٖٛ قادز ع٢ً ٖرا ايػ٤ٞ اآلخس، يف ٖرا سهُت٘ ٚقدزع٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ
ٕ  ،ٚع٢ً خًل ٖرا ادتبٌ ،ٕ َٔ قدز ع٢ً ؾٓع ٖرا ادتٌُإسٝح   ٚع٢ً زؾع ٖرٙ ايطُا٤ مبا ؾٝٗا َٔ ٚقٛح عًـ٢ أ
قـادز عًـ٢ إٔ ٜبعـح    ، ؾٗٛ قادز ع٢ً إٔ عتٝـٞ املـٛع٢   ،إذّا ؾايبعح ممهٔ ;هلا، ال ٜعذصٖا غ٤ٞ ى قدز٠ ال سٓدٖٓا

 ايٓاع َٔ ددٜد. 
ٍ   ، ٚضتٔ َْٔعـغ ، ٚضتٔ ْتشدخ، ذ ٖرا األضًٛب ست٢ ال ْطتطٝع إٔ طتًـ أْؿطٓا َٓ٘عسٓض : ٚضتـٔ ْسغـد، ْكـٛ

ْطـتددّ  أيطـٓا   (..دٍ ع٢ً إٔ اهللٚ ،دٍ ع٢ً إٔ اهلل نرا، ؾدٍ ع٢ً إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس)
يهٔ ٖٞ خالف أضـًٛب ايكـسإٓ ايهـسِٜ ايـرٟ ٜٛدـ٘ ْعـسى إ  املكازْـ١ بـني         ، دت ؾٝٓا بػهٌ زٖٝبعسٓض ؟ٖرٙ

ٜأعٞ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ: ؾـدٍ عًـ٢ أْـ٘    ال  .َا يف ٖرا َٔ َعاٖس ٜدٍ ع٢ً إٔ َٔ قدز عًٝ٘ قادز ع٢ً نرا :األؾعاٍ
 ؾدٍ ع٢ً أْ٘ سهِٝ.، دزاق

ال عتتـاز إ  غـ٤ٞ    ،ٚيهٔ ألٕ اهلل ٖٛ ايعاٖس ايرٟ سهِ بأْ٘ ظاٖس ،ممهٔ إٔ ْطتددَٗا ؾعاّل بأضًٛبٓا ايكاؾس
ٖـٛ ضـبشاْ٘ ٚععـا  يٝطـتددّ ٖـرا       ؾًـِ ٜـأتٔ  ، أظٗس َٔ نٌ غـ٤ٞ  ٖٛ ٖٛ أظٗس َٔ نٌ غ٤ٞ، ،ٍ ب٘ عًُِٜٝ٘طتَد

، عأًَٛا ٖرٙ (..ؾدٍ ع٢ً، دٍ ع٢ً أْٞ سهِٝ ،ؾدٍ ع٢ً أْٞ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس)األضًٛب ايرٟ ْطتددَ٘ ضتٔ: 
س غـٗادع٘ ٖـٞ   نُّٚعـرَ ، س سكٛز اهللنُّعَر :١ ددّاقك١ٝ َُٗٓ ،١ٖٚٞ قك١ٝ َُٗٓ .ال أعتكد ٗا يف ايكسإٓ؟ٌْٖ جتدٚ

ٌ ، ايتطـبٝض  :ٚزا٤ نجري َٔ األذناز اي  غسعت ايػا١ٜ امل١ُٗ َٔ ِ عـرنّ ، ايتشُٝـد ، ايتهـبري ، ايتًٗٝـ  الَّأ، س ايـٓع
  .ضتػعاز سكٛز اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ٚغٗادع٘ا :عٓطاٙ، أغٝا٤ نجري٠ ددّا نًٗا عؿب يف ٖرٙ ايػا١ٜ ٖٛ

َـا ايـرٟ سؿـٌ؟ بعـد إٔ ؾُٗٓـاٙ غا٥بـّا        !؟َعسؾ١ اهلل ؾٓكدَ٘ غا٥بـاّ  :ؾهٝـ ْأعٞ يف ايهتب اي  َٛقٛعٗا ٖٛ
ِِ نٌ ٚاسد َٓـا ٜٓعـِس ٖـٛ     ;ْطًكٓا ضتٔ يٓشهِ أْ٘ يف ايٛاقع غابت أعالّ اهلد٣ا ذ يف َػاعسْا غا٥بّاٚعسٖض ؾًٝك

ألْـ٘   ;ٖٞ األسهاّ اي  ٜـدٜٔ اهلل بٗـا   أ: َعٜبشح  تٗدنٌ ٚاسد ٜكّٛ ٜٓعس ٚظت َٔ ددٜد ٜبشح عٔ خايك٘،
 ٚاْكطع ايٛسٞ ؾػاب.( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) إٔ اهلل غاب َٔ ّٜٛ َات ْبٝ٘ :يف ايؿٛز٠ َّدُِّق

ّ   زعـت قؿـ١ ايػـِٓ ايـ     )يف قؿ١ عذٝب١ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ    ،سْا بأْ٘ مل ٜػببُٝٓا ٖٛ ٜرنِّ  ايـصزع يف أٜـا
ٍ  سُٝٓـا  (ضًُٝإ َُٚٚد :قـا َٕ  ََٚدا َُا ِٝ ـًَ ِٕ  ِإِذ َُٚض َُـا ٞ  َِٜشُه ٘ٔ  ََْؿَػـتِ  ِإِذ اِيَشـِسخٔ  ٔؾـ ُِ  ٔؾٝـ ِّ  َغـَٓ ِٛ ِِ  َُٚنٖٓـا  اِيَكـ ُِٔٗـ  ٔيُشِه
َٔ ٖٔٔدٜ ِِ  َُٚنٖٓـا  :سعٛا ايعباز٠ ٖـرٙ ال (78:األْبٝـا٤ )َغا ُِٔٗـ َٔ  ٔيُشِه ٖٔٔدٜ َٖـا   َغـا َُِٓا َٕ  َؾَؿٖٗ َُا ِٝ ـًَ َِٝٓـا  َُٚنـالِّ  ُض ُّـا  آَع  ُسِه
ُّا ًِ ٚنأْـ٘   ،َع ايككاٜا ٚنإٔ اهلل غا٥ـب  ٕاإلضالّ ٜتعاًَٛؾٝأعٞ اآلٕ زتتٗدٕٚ ٚع٢ً طٍٛ عازٜذ  (78،79:األْبٝا٤)َٚٔع

ٍُ ٚاْكطع باْكطاع ايٛسٞ ،ازعؿع عٔ ٖرا ايعامل   .ب٘ االعؿا
ٖٛ ٖٕ ٕ داٚد  .ت قًٝاّل َٔ ايـصزع زعقك١ٝ غِٓ  :قك١ٝ بطٝط١ ٜرنس أ ٕ  ،ْـيب داٚد  ،ٚضـًُٝا   ٚضـًُٝا

ِٕابٓ٘ قِب ٛ    ذاذبٕٛظتٍٛ يف أذٖاِْٗ أٚ ٜت ِٖٚ ،املؿطؿني األخٝاز َٔ ِٗٚنً ،اٜهٕٛ ْبٝ٘ ٌ أ  ٕايهـالّ نٝــ عتهُـ
ِِ َُٚنٖٓا :اهلل قاٍ ،ؾٝٗا ِٗ ُٔ َٔ ٔيُشِه ٖٔٔدٜ ٚضًُٝإ بـايطبع إٔ ايـرٟ    بايطبع بعد إٔ عسؾع ايكك١ٝ إ  داٚدَاذا؟  َغا

َُ :ظتٍٛ يف خاطسٙ ٖٛ ٖـرا بـايطبع    ،ع٢ً إٔ ٜٓتعس ايٛسٞ ٢سٓبَا ٖٛ اذتهِ ؾٝٗا؟ ست٢ ٚإٕ نإ يف قساز٠ ْؿط٘ 
َـٔ    ٚابٓ٘ ضًُٝإ (ٜٛس٢ إيٝ٘)نٝـ ٜهٕٛ اذتهِ ؾٝٗا؟ ٖٛ ْيب عٔ طسٜل ايٛسٞ  ٜتطا٤ٍ ،ظتٍٛ يف ْؿط٘
َٖا ؿٞ يٝهٕٛ َٔ ٚزث١ ايهتابٖٛ ممٔ اؾُط ،ٚزث١ ايهتاب َُِٓا َٕ َؾَؿٖٗ َُا ِٝ اهلل قاٍ: إْ٘ عدٓخٌ ٖٓا بأْ٘ غـاٖد،   ضًَُ

ٕ  ،غدـ آخس ع٢ً غدـ أغٓاّ٘ زعتيف اذتهِ يف قك١ٝ شزع اهلل ٌ عدٓخ  َؾِٖٗ اذتهِ يف ٖرٙ ايكك١ٝ ضـًُٝا

 ٖٚٛ ٜؿِٗ أعالّ دٜٓ٘. ،٥٘ؾٗٛ ٜٛسٞ إ  أْبٝا  ِ ضًُٝإٖٚٛ أٜكّا ٜؿٖٓٗٛ ٜٛسٞ إ  داٚد 
ٕ االدتٗاد يف ايككاٜا ٖٛ إ)ؾُٝا سه٢ عٓ٘ غازح األضاع أْ٘ ٜكٍٛ:  (اإلَاّ ايٓاؾس األطسٚؽ)ٖٚرا ٖٛ َا قاي٘ 

ـ ٓديهٔ ٚؾل ايجكاؾ١ اي  ُق ٚؾعاّل (اختؿاف أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتَٔ  ٚازعؿـع عـٔ   ، ّ غا٥بـاّ ٓدَت يف زتاٍ َعسؾ١ اهلل ُق
نٌ ٚاسد ٜٓعس ٜبشـح أٜـٔ اهلل؟ ٚنٝــ     ست٢ عٔ اهلل،، ست٢ عٔ اهلل ٜبشح ٜكّٛ ٖٛاإلْطإ  شت٢ؾ، ٖرا ايعامل
   !اهلل... إخل
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ِِ  َُٚنٖٓـا ميهٔ يف قك١ٝ شزع بطٝط١ إٔ ٜكٍٛ اهلل بأْ٘ نـإ غـاٖدّا    ٌٖ ُِٔٗـ َٔ  ٔيُشِه ٖٔٔدٜ ٚإٔ ، ٖـٛ ال ٜػٝـب   َغـا
، بـٌ ٖـرا أٚ ٖـرا   َٔ ٔق يالدتٗادرتى املطأي١ ُعٚمل ، ْيب  ٖٚٓاى أبٛٙ داٚد  ٜتدخٌ ؾٝٗا ؾؿُٗٗا ضًُٝإ

َِٝٓا َُٚنالِّ ٘ع٢ً ايسغِ َٔ أْ ُّا آَع ُّا ُسِه ًِ َِٝٓا َُٚنالِّ أيٝظ ٖرا؟ بًػٛا دزد١ االدتٗاد ٚشٜاد٠ َٚٔع ُّا آَع ُّـا  ُسِه ًِ  َٚٔع
ٚأسداثّا زٖٝب١،  ،ٖٚٞ ضتٛاد٘ قكاٜا نرب٣ َٚطتذدإت نجري٠ ددّاٌُٝٗ ٖرٙ األ١َ ؾٌٗ ض يهٔ ال، ٖٛ َٔ ٜتدخٌ،

ٚنتابّا ٚاسـدّا ثـِ   ، ٖرا خامت األْبٝا٤ :ٚاسدّا ثِ ٜكٍٛ اٜٚبعح إيٝٗا ْبٝ٘، ٜرتنٗا ٖٚٞ آخس األَِٚأسداثّا نبري٠، 
٘ ٜتعٓب ٚعُٖاسد ٜبشح عٔ إهل٘ ٜٚٓطًل ايٓاع نٌ ٚا ،ثِ ٜكؿٌ املًـ، ٖرا آخس ايهتب :ٜكٍٛ ٌُٝٗ ٖـٌ ضـ   !؟د بـ

ؾتـدخٌ ٖـٛ يف    ؟قًـٝاّل َـٔ ايـصزع   أغٓـاّ ؾـاسب٘ عًٝـ٘    زعـت  ، أؾً٘ َاأٚ  ّاؾًططٝٓٝ ّاٚاسداأل١َ ٖٚٛ مل ٌُٜٗ 
 قك١ٝ ؾسعٝـ١  رٙغاٖد، ٖٚ ألْ٘ ;نٝـ ٜهٕٛ اذتهِ غاٖد ع٢ً سهُِٗ، ٚإْ٘ ؾِٗٓ ضًُٝإٚقاٍ: إْ٘ ٖٛ ، ايكك١ٝ
ٟٗ ٚاسد ي٘: (ٜا أخٞ َطُٛح) :ؾٝٗا نٌ ٚاسد ٜكٍٛطبعّا،  ٔ بـدالّ  ٓباذَت  َٔقًٝاّلأِعٔط٘  أٚ ٜكٍٛ أ ـ   َـ ايـرٟ   ٓباذَت

 أٚ بعبازات َٔ ٖرٙ. ،َٓٗا نٌُأ
ِِ ػاٖداي ٗٛؾ ََٚي ـٔ َأ ُ٘ ٔبَسبَِّو َِٜه ِّ ع٢ًََ أَْٖ ٤ِٕٞ ُن اهلل يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٜؤند يٓا بأْـ٘ غـاٖد    (53:)ؾؿـًت َغِْٗٝد َغ

َـٔ   ّاَـا زضـد٘ ايكـسإٓ ايهـسِٜ يتؿادٜٓـا نـجري       أذٖآْـا يٛ أْ٘ عسضذ يف ٚ ،ٚساقس ع٢ً نٌ غ٤ٞ ،ع٢ً نٌ غ٤ٞ
ألٕ اهلل مل ٜعد يـ٘ سكـٛز    ;باهللمل ْجل  ألْ٘ بطبب أْٓا ;االضتطاط ايرٟ ٚؾًٓا ؾٝ٘ ساي١َٔ  ّاٚنجري ،اإلغهاالت
 :ٜسضـذ أْـ٘ عًـ٢ نـٌ غـ٤ٞ غـٗٝد       ٖٚٛ ٜكٍٛ يف آٜات نجري٠، ٚسكٛزٙ غٗادع٘مل ٜرتضذ يف أْؿطٓا ، يف ْؿٛضٓا
ِِ ََٚي ـٔ َأ ُ٘ ٔبَسبَِّو َِٜه ِّ ع٢ًََ أَْٖ ٤ِٕٞ ُن  .َغِْٗٝد َغ
ٖٛٚ ُٔ ـَ  ضبشاْ٘ ٚععا  اِيَبأط ُٕ  ؾُٝا ٜتعًل براع٘ ؾال عدزن٘ اذتٛاع، ٚال ميهٔ إٔ عكـ َٓـ٘ عًـ٢    األذٖـا
ُٜ، نٝؿ١ٝ ُٜشظ، س٣ٚال ميهٔ إٔ  َُٜذظ، ٚال ميهٔ إٔ  ُٜ، ٚال    .ُظٚال 
َٛ ُٖ َٚ ِّ ٤ِٕٞ ٔبُه ِْ َغ َٛ  ز ٖٛ ظاٖسالسغ نٝـ عهٓس ،يهٔ ال ٜعين ذيو بأْ٘ غا٥ب عٔ األغٝا٤ ،ٖٛ باطٔ عًَٔٝ ُٖـ َٚ 
ٌِّ ٤ِٕٞ ٔبُه ِْ َغ ٚال إٔ ْكـٍٛ بـإٔ   ، ال ميهٔ إٔ ْتدٝـٌ يـ٘ نٝؿٝـ١    ،باطٔ ؾُٝا ٜتعًل براع٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ٖٛ عًَٔٝ

ٙ  ،أبدّا ،٘أٚ ًُْطبإَهآْا إٔ ْساٙ  ُ٘  الَّبأبؿـازْا   إٔ ْـسا َٛ  اأَلِبَؿـازُ  ُعِدِزُنـ ُٖـ َٛ  اأَلِبَؿـازَ  ُٜـِدِزىُ  َٚ ُٖـ ـُ  َٚ  ائًَّطٝـ
َٛ(103)األْعاّ:اِيَدٔبرُي ُٖ َٚ ِّ ٤ِٕٞ ٔبُه ِْ َغ  .عًَٔٝ
َٛ ٍّ ٔضٖت١ٔ ٔؾٞ َٚاأَلِزَض َٛأتايٖطَُ خًَََل ائَّرٟ ُٖ ِٖ َأٜٖا ٣َٛ ُث ُ  (4:)اذتدٜداِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت ٖـرا  ، ٛات ٚاألزضخًل ايطـ

املطـاؾات َـا بـني    زٕٚ نُا ٜكٛيـٕٛ يف ٖـرا ايعؿـس ٖٚـِ ٜكـدِّ      - داخٌ ٖرا ايعاملَٞ األطساف اايعامل ايهبري املرت
ٍّ ٔضٖت١ٔ ٔؾٞ داخٌ ٖرا ايعامل ايٛاضع  - َا بني ايهٛانب املطاؾاُتَالٜني األَٝاٍ ، ايهٛانب مبالٜني األَٝاٍ ؾُٝا  َأٜٖا

ٚإال ؾًٝظ ٖٓاى شَٔ، ايصَٔ بايٓطب١ يٓا يف األزض ٖٛ سسن١ األزض اي  ٜتأيـ َعٗا  ،ز بطت١ أٜاّ َٔ أٜآَاٜكٖد
 .ٚسسن١ األزض ٖرا ٖٛ ايصَٔ، سسن١ ايًٌٝ ٚايٓٗاز، ايًٌٝ ٚايٓٗاز

أؾال ٜهٕٛ قـادزّا عًـ٢ إٔ    ،ٔ خًل ايطُٛات ٚاألزض يف ضت١ أٜاّ ٖٛ قادز ع٢ً نٌ غ٤ََٞ، ؾٗٛ قادز ع٢ً نٌ غ٤ٞ
ايـرٟ ٜجـل ٖـٛ ََـٔ ٜعـٝؼ سكـٛز اهلل يف ذٖٓـ٘،         يهٔ َٔ ايرٟ ٜجـل؟  ؟٘ َا ٚعدِٖ ب٘ يف ايدْٝا٥ٜٓذص ألٚيٝا

ًٜٚػـٞ عبـازات اآلخـسٜٔ    ، سٙ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعأًَ٘ يف ايكسإٓ ايهسِٜز عدٓبٔ ٜهٓسََ، ٤ٞٚغٗادع٘ ع٢ً نٌ غ
أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝـت ايكـدا٢َ   ن ايًِٗ إال َٔ نإ أضًٛب٘ ٜدٚز سٍٛ أضًٛب ايكسإٓ ايهسِٜ، ايكاؾس٠ يف زتاٍ َعسؾت٘

 (ْٗر ايبالغ١)ُا صتد يف ٚؾٝ، إبساِٖٝ ناإلَاّ اهلادٟ ٚاإلَاّ ايكاضِ بٔ، ايرٜٔ مل ٜتأثسٚا باملعتصي١ ٚال بػريِٖ
 سٍٛ ايكسإٓ.  ُٕٚزُِٚدٔ َٜٖؤال٤ ِٖ ََ ،َٔ ؾكسات مج١ًٝ ددّا يف اذتدٜح يف زتاٍ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا 

ِٖ ٣َٛ ُث عـٔ َعـاٖس   ، عٔ عع١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚععـا   ٜات َٔ أٚهلا ٖٞ عتشدخ عٔ َاذا؟اآل اِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت
حتدخ عٔ خًكٗا عٔ عهٜٛٓٗا، أيٝطت ٖرٙ آ١ٜ عع١ُٝ ع٢ً قدزع٘،  ،ٖٛ خًل ايطُٛات ٚاألزض، قدزع٘ ايعذٝب١

 ع٢ً سهُت٘، ٚأْ٘ ٚسدٙ ايرٟ ي٘ ًَو ايطُٛات ٚاألزض؟
ِٖ ٣َٛ ُث ِٟ :باملع٢ٓ ايرٟ ٜكٍٛ اآلخسٕٚ اِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت٣َٛ:ْأعٞ إ  اذتدٜح عٔ ن١ًُ اِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت  أ

َا قُٝـ١ إٔ ٜكـٍٛ اهلل    ،نٝـ ضتٗبط اآل١ٜ إ  أسط َطت٣ٛ اْعس !ضتٛا٤ّ ًٜٝل ظالي٘ااضت٣ٛ عًٝ٘ ٖٓاى عسؽ 
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َا قُٝتـ٘ بايٓطـب١ يٓـا يف َكـاّ ايداليـ١ عًـ٢ قدزعـ٘         ٘؟ٖٛ ٜطتٟٛ عًٝ ّابإٔ ٖٓاى عسغ - ضبشاْ٘ ٚععا  - يٓا
غدـ َٓـا إٔ ٜتشـدخ بـإٔ يـ٘      ٌٖ ميهٔ ألٟ !؟ع٢ً ععُت٘ ٚدالي٘، ع٢ً سهُت٘، ع٢ً عدبريٙ ،ضبشاْ٘ ٚععا 

ؾالٕ ععِٝ ٖٚٛ َٔ أٚيٝا٤ اهلل ٖٚٛ نرا ٖٚـٛ نـرا َٚعـ٘     :إٔ أقٍٛ :َا ق١ُٝ ٖرا ؟عًٝ٘ يف بٝت٘ ٜسقد ضسٜس ّْٛ
  !أٚ ي٘ نسضٞ يف ؾايت٘ ٜطتٟٛ عًٝ٘ ؟ق١ُٝايهالّ  ٌٖ هلرا !؟أٜكّا ضسٜس يف غسؾت٘ ٜٓاّ عًٝ٘

َُِت ٔنَتاْب ايكسإٓ ايهسِٜ نٌ َؿسد٠ داخً٘ هلا أُٖٝتٗا ُ٘ ُأِسٔه ٜتشـدخ عـٔ خًـل ايطـُٛات ٚاألزض      (1:)ٖٛدآَٜاُع
بـٌ قـد    َا ق١ُٝ ٖرا يف زتاٍ سهُت٘، يف زتاٍ قدزع٘، يف زتـاٍ َـاذا؟   !ٜٚكٍٛ: ٚيـ٘ أٜكّا عسؽ ظتًظ عًٝ٘

ٍ ٖرا يف َٓطكٓا ضتٔ  ‟ع٢ً ايهسضٞ سك٘ ٜسعاح قًٝاّلثِ ععب ٚزدع ˮبأْ٘  :عطتٛسٞ َٓٗا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ  ْكـٛ
؟ س٦ٕٓٝر أيطٓا ْكٍٛ ٖهرا (ٓؿطٞ ع٢ً ايهسضٞبؾأيكٝت  ;ٚعدت إ  ايبٝت ألضرتٜض ،إ  بعد ايعؿس عًُُت): ٖرا

 .ععبتأْو قد ، تعبع٢ً اي يهٔ يف ايدالي١ ع٢ً َاذا؟ ّا،ششٝؾ هاَْ٘ايهسضٞ يف  ٔع وٜهٕٛ نالَ
ِٖ ٣َٛ ُث اهلل اضت٣ٛ عًٝ٘. ٚيهٔ قايٛا: ؾ ،نسضٞ ضسٜس أٚ :ٜعين ،ٖٓاى عسؽ :َٕٛا ٜكٛيدعٓ اِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت

ٖٛ إٔ ٖٓـاى   د ثبت يف ايؿٛز٠؟يهٔ َا ايرٟ ق، ًٜٝل ب٘ اضتٛا٤ّ قايٛا: دًظ نرا أٚ نرا؟ٌٖ  ؟نٝـ اضت٣ٛ عًٝ٘
ٖٓـاى   ٖـرا ايـرٟ عتؿـٌ يف ايرٖٓٝـ١؟     أيٝظ ٙ ؾٛق٘؟ؤٜهٕٛ اضتٛا َا دزٜٓا نٝـ يهٔ ،ؾٛق٘ ًظد ٚاهلُل ّا،غعس

 .ًٜٝل ب٘ اضتٛا٤ّ ٕع٢ً سد عباز٠ َٔ ٜكٛيٛ ،عسؽ ٖٚٓاى دًظ ؾٛق٘
ُ   ٔ يوعبِّٝاِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت٣َٛ :ن١ًُ ُ   ،ْٗـا نٖٛ ،ٛات ٚاألزضإٔ اهلل َٔ سٝح املبدأ خًـل ايطـ ٛات يهـٔ ايطـ

ٌٖ ْٚٗا نجري٠ ددّاؤممًه١ ٚاضع١، غ، ممًه١ عع١ُٝ، ٚاألزض غؤْٚٗا ٚاضع١ ٍّ ُن ِٛ َٜ َٛ ٍٕ ٔؾٞ ُٖ ٔ َغِأ  َُٜدبُِّس (29:)ايـسمح
ََِس َٔ اأَل ِٖ اأَلِزِض ِإَي٢ ايٖطَُا٤ٔ َٔ ٘ٔ َِٜعُسُز ُث ِٝ ٍّ ٔؾٞ ِإَي ِٛ َٜ َٕ ُٙ َنا ـَ  َِٔكَداُز ٕٚ ممًهتـ٘ يف ايٝـّٛ   ؤغـ  (5:)ايطـذد٠ َضـ١َٕٓ  َأِيـ

ـ  ايهٕٛ ايرٟ خًك٘ مل غتًكـ٘  ؾٗرا ، ايٛاسد ٜٓذص ؾٝٗا َا ال ٜٓذص إال يف أيـ ض١ٓ مما ْعد ٘  سِّثـِ َٜ  (1)ٖٓـاى  بـ
 (بايعسؽ)س عٓ٘ ٕٚ ٖرا ايعامل ايؿطٝض، ٖٚرا ٖٛ َا ٜعٓبؤعدبري غ ،ْٚ٘ؤإ  عدبري غ ،خًك٘ ثِ اجت٘ إ  عدبريٙ

 .ايطًطإ ٚاملًُه١ :ايرٟ ٜعين
ضـٛز٠  )ٚدا٤ ؾـسعتّا ٖـرا يف أٍٚ   ، ٖٛ خًك٘ ثِ دبسٙ ،ْٚ٘ؤثِ اجت٘ ضتٛ عدبري غ :ع٢ً ايعسؽ َعٓاٙ االضتٛا٤
ؿٞ أٍٚ ؾ ،عاٖس قدزع٘ ضبشاْ٘ ٚععا ملعأعٞ يف َكاّ عسض  (اضت٣ٛ ع٢ً ايعسؽ) :َٚععِ َا عأعٞ عباز٠ (ْٜٛظ

ٕٖ :ٜكٍٛ ععا  (ضٛز٠ ْٜٛظ) ُِ ِإ ُ٘ َزٖبُه ٍّ ٔضٖت١ٔ ٔؾٞ َٚاأَلِزَض َٛأتَُايٖط خًَََل ائَّرٟ ايًَّ ِٖ َأٜٖا ٣َٛ  ُث  اِيَعـِسؽِ  عًََـ٢  اِضـَت
ََِس َُٜدبُِّس ٘ اضتٛا٤ ًٜٝـل   :ٚيف األثس، اضتٛا٤ ًٜٝل ب٘)ٜكٛيٕٛ: ِٖٚ  .ٜدبس األَس (3:)ْٜٛظاأَل ٚؾـًٓا  ٚأُٜٓـا   (!بـ
ِْ !اضتٛا٤ ًٜٝل ب٘: (اضت٣ٛ ع٢ً ايعسؽ): عٓد أْـ٘   :أٟ .يعع١ُ ايكسإٓ ٚسهُت٘ سط ،سطبٌ ، َػًٛط يًكسإٓ ؾٗ
ٌٕٓٚ ؤذٚ ايػٚعٓدَا خًل ٖرا ايهٕٛ ايؿطٝض  ،خًل ٙ ٖٛ َٔ ٜـدبِّ ، ٖٛ ًَه٘ ٖٛ ٚيٝ٘، ،عٓ٘ ايهجري٠ مل ٜتد ، س أَـس

‟َا عاد ي٘ ساد١ ˮَ٘ٓثِ  ،ب٘ ٞال غتًل غ٦ّٝا ٖٓاى ثِ ٜسَ ٖٛ سهِٝ ،ٖٛ سهِٝ
(2). 

ًِو ٚايطًطإ ٚالٜـ١ األَـس ٜطـُْٛٗا     ،ٖٚرا َا ٜعين يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ،ْٚ٘ؤاجت٘ إ  عدبري غ ايعسب ٜطُٕٗٛ امُل
َٔ األغٝا٤ عٓـد املًـٛى ٖـٛ إٔ ٜهـٕٛ      - ٚؾُٝا ٖٛ َعسٚف ،يف يػ١ ايعسب - ٖٛ أضاضّا َأخٛذ، عسؽ املًُه١ ايعسؽ،

ٞٓ، ال ظتًظ عًٝ٘ إال املًو ،يًًُو عسؽ ظتًظ عًٝ٘ ٖـرا ايعـسؽ ايـرٟ ٖـٛ     ، ايعٗد ٜهٕٛ ي٘ َكاّ آخس ست٢ ٚي
عهسز يف اير١ٖٝٓ اضتدداّ  ، عسؽ١ أٜكّا. عسؽبو ًَُٖٝٔع٢ً اِي ٜكؿٞ ،َؿدَِصخسف نبري نسضٞ  ،أؾً٘ نسضٞ

 .واملًُه١ ٚاملًِ :عينايعباز٠ ع تثِ أؾبش (. عسؽعسؽ)
ؾكاٍ: ٖٛ خًل ٖـرا  ، ٚبأضايٝب ايعسب ٜتشدخ ،بًطإ ايعسب ،ٖٛ قسإٓ عسبٞ ،ٚايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ قسإٓ عسبٞ

س عٔ املطأي١ بايعباز٠ املعسٚؾ١ يد٣ ايعسب عٖب، ألْ٘ ًَهٗا ;ْٚٗاؤثِ اجت٘ ضتٛ عدبري غ (ايطُٛات ٚاألزض)ايعامل 
 .(ع٢ً ايعسؽ االضتٛا٤)
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 َـٔ االضـتٛا٤   ّامبٓاضب١ َسٚز مخط١ ٚعػسٜٔ عاَ)ؾٝ٘:  َهتٛبع دٜٓاز أزدْٞ ٔبس أْ٘ يف األزدٕ قبٌ ؾرت٠ ُطأذُن
  .َعسٚف إ  اآلٕ ،ٙيف ايدٜٓاز األزدْٞ طبعٛ ،أٚ بعباز٠ عػب٘ ٖرٙ (ع٢ً ايعسؽ
ايسعب١ اي  ٖـٛ ؾٝٗـا، ال   ، املكاّ ،املٓؿب ؟(١ نسضٖٞرٙ )نًُععين  ذاَا ؟ايهسضٞ ٍ٘ٚ ُٖؤٕ املطإ :أيطٓا ْكٍٛ

ٜهـٕٛ   عـٔ املكـاّ مبـا ٖـٛ عـاد٠ّ      ،عٔ املٓؿب ،وًُُِـايتعبري عٔ اي، عطتعٌُ عصاٍ ايه١ًُ َعسٚؾ١ يدٜٓا إ  اآلٕ
ٞ  ٘ايس٥ٝظ َا ُٖٓ :ؾٓكٍٛ، ٚينيؤيد٣ املًٛى ٚيد٣ املط ّاَتٛؾس ـ    ،إال ايهسضـ ٞ  ٘ز٥ـٝظ ايـٛشزا٤ ُٖ ٚشٜـس  ، ايهسضـ

  ؟ْكٍٛ ٖهراضتٔ أيطٓا  ،ايهسضٞ ٘ارتازد١ٝ ُٖ
ٜا أخٞ ضتٔ ضٓبشح ي٘ عٔ نسضـٞ ْٚٛؾـً٘   ) :ٍ يوٜٛكإٔ ممهٔ  ٌٖ ،إال ايهسضٞ َ٘ا ُٖ :ايرٟ ٜطُعو عكٍٛ

 ُٖ٘ ،املٓؿب ُٖ٘ :ٍ يو ٖرا، ٖٛ ؾاِٖ أْ٘ ٜعينٛسد ٜكأال  ؟ٌٖ أسد ضٝكٍٛ نرا ؟(إ  بٝت٘ َٔ غري إٔ ٜصعذٓا
 .ايصعا١َ ٘املًو، ُٖ
ٖٕ ُِ ِإ ُ٘ َزٖبُه ٍّ ٔضٖت١ٔ ٔؾٞ َٚاأَلِزَض َٛأتَُايٖط خًَََل ائَّرٟ ايًَّ ِٖ َجٌ عباز٠ ضٛز٠ اذتدٜد َأٜٖا ٣َٛ ُث  اِيَعـِسؽِ  ع٢ًََ اِضَت
ََِس َُٜدبُِّس ٘ٔ َبِعٔد َٔٔ ِإالَّ َغٔؿٍٝع َٔٔ ََا اأَل ُِ ِإِذْٔ ُ٘ َذٔيُه ِِ ايًَّ ُٙ َزٗبُه َٕ َأَؾاَل َؾاِعُبُدٚ ْؿطٗا اآلٜات  سىرّنُع (3:ْٜٛظ)َعَرنَُّسٚ
ُِ (ضٛز٠ ْٜٛظ)يف  رٟ دا٤ا ٖٛ مبع٢ٓ: ٜدبس األَس ايمب (ضٛز٠ اذتدٜد)يف   َِٜدـُسزُ  َََٚـا  اأَلِزِض ٔؾٞ ًَُٜٔر ََا َٜعًَِ
َٗا ِٓ ٍُ َََٚا َٔ َٔ َِٜٓص  .ََِسَُٜدبُِّس اأَل ٖرا َع٢ٓ و؟ًَُٔعؿسف اِي أيٝظ ٖرا (4:اذتدٜد)ٔؾَٝٗا َِٜعُسُز َََٚا ايٖطَُا٤ٔ َٔ

َٛ ُٖ َٚ ِِ َٔ َََعُه ِٜ ِِ ََا َأ ُ٘ ُنُٓت َُا َٚايًَّ َٕ ٔب ًَُُٛ عٓـدَا عتـاٍٚ املتهًُـٕٛ دا٥ُـّا إٔ ٜعًُـٛا      ، ٖٛ َعٓا (4:)اذتدٜدَبٔؿرْي َعِع
١ًُِٖٝٔ ،ايتعسٜؿات يهٌ غ٤ٞ أقـٌ َـا عتـدخ ؾٝٗـا ٖـٛ       ،حتدخ إغـهاالت  ؾال ٜدعٛا املٛقٛع يًُعسؾ١ ايؿطس١ٜ ادُت

ال ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ َـا     -أٜكـّا   -نت املؿسد٠ عتذ٘ ضتٛ ايٛددإ ضٝهٕٛ بايػهٌ ايـرٟ  ِساملؿّٗٛ ايرٟ ؾُٝا يٛ ُععكٝٝل 
 .ال ٜهٕٛ ؾٝ٘ َا ٖٛ عػبٝ٘ هلل ،ٜتٓاؾ٢ َع عٛسٝد اهلل ضبشاْ٘ ٚععا 

َٛ ُٖ َٚ ِِ َٔ َََعُه ِٜ ِِ ََا َأ قـادز عًـ٢ إٔ   ، غـ٤ٞ شؿـٞ عًـٝهِ نـٌ    ُٜ، عًِٝ بهِ، زقٝب عًٝهِ، ال ٜػٝب عٓهِ ُنُٓت
 .عًِٝ برات ايؿدٚز ،ٜعًِ نٌ اذتاالت ٚايعسٚف اي  متسٕٚ بٗا، ٜسعانِ
ُ٘ َُا َٚايًَّ َٕ ٔب ًَُُٛ ٜٚعًِ ، ٜٚعًِ دٚاؾعٗا، ٖٛ ٜعًُٗا ٜٚعًِ َالبطاعٗا، ال غتؿ٢ عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ أعُايهِ َبٔؿرْي َعِع
 .غاٜاعٗا
ُ٘ ًُِو َي َُ َُ ٘ٔ َِٚإَي٢ َٚاأَلِزِض َٛأتايٖط َُُٛز ُعِسَدُع ايًَّ ُٜ   (5)اذتدٜد:اأُل ـ ٖرٙ اآلٜات ختتًـ عٔ اآلٜـات ايـ   د ؾٝٗـا  دَِّع
ٖٛ املًو ٚ، املطًلباعتبازٙ ٖٛ ذٚ ايهُاٍ  ٜتشدخ عٔ ذاع٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ٘؟األضًٛب ْؿطيف  أيٝظ نريو، ايٓعِ

ُ٘ ٖٚٛ ًَهِٗ، ٖٚٛ زب ايعاملني، هلرا ايعامل ًُِو َي َُ َُ أيـٝظ ٖـرا ٖـٛ ايـديٌٝ     ، ٗاًَُه َُٙدِسي٘ َٚ َٚاأَلِزِض َٛأتايٖط
 ٕ إٔ ٜهٕٛ ي٘ غـسع١ٝ َـٔ عٓـد اهلل؟   اهلل دٚ ٕٚ عبادؤايهايف ع٢ً أْ٘ ال ظتٛش ألسد إٔ ٜٓطًل ضتٛ ايتشهِ يف غ

إ  َسنـص  ، إذّا ؾٝذٛش ألٟ غدـ إٔ ٜٓطًل إ  َسنـص احملاؾعـ١ ؾٝـتشهِ ؾٝٗـا     ،ظتٛش ٖرا .ال. :إذا ناْٛا ٜكٛيٕٛ
 غـريٙ،  ٚدٕٚ إذٕ َٔ ز٥ـٝظ ٚشزا٤ ٚال ، ٚدٕٚ إذٕ َٔ ًَو، ٜٚتشهِ ؾٝ٘ دٕٚ إذٕ َٔ ز٥ٝظ ٢املدٜس١ٜ ؾٝأخر املبٓ

 !؟. ملاذا ْكبً٘ بايٓطب١ هلل ضبشاْ٘ ٚععا يٝظ َكبٛاّل ٌٖ ٖرا َكبٍٛ يف عاملٓا؟
٘ ، ٚععا بأْٓا صتِّٛش ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ْػٗد ع٢ً أْؿطٓا  ،عُايٓا ْػٗد ع٢ً أْؿطٓاأضتٔ يف  ، ٚؾُٝا ٜتعًل بػـأْ

ُ   .ٚيف أْؿطٓا، ُا ٜتعًل بعاملٓاغ٘ ؾٝشٙ ٚال ْطِّٚؾُٝا ٖٛ َٔ اختؿاؾ٘ َا ال صتِّ َـا   ،ٛات ٚاألزضٖٛ ي٘ ًَـو ايطـ
إٔ ، إٔ ٜسضِ ٖداٜتِٗ، ع هلِإٔ ٜػسِّ ،س غأِْٗإٔ ٜدبِّ، ٞ أَسًِٖٖٔٛ ايرٟ ي٘ اذتل يف إٔ َٜ ،َٔ ؾٝٗا ؟َع٢ٓ ًَهٗا

 .ٖٛ ِٜٗٗٛٓد
َُ :دَا ٜكٍٛعٓ ِ  ٖٛ ًَو زمحٔ ،نأٟ ًَو َٔ املًٛى اآلخسٜٔ ّايٝظ ًَه ،ٛات ٚاألزضايطُ َوًِبإٔ ي٘   ؤٚفز، زسـٝ
٘ ؤٜعسض ايكسإٓ ايهسِٜ يف آٜات أخس٣ نٝـ عدبري اهلل يػ .زسِٝ َـا ٖـٛ األضـاع ايـرٟ ٜكـّٛ عًٝـ٘       ، ٕٚ خًكـ

 .ٖٛ زمحٔ زسِٝ، هلِ، َٔ َٓطًل زمحت٘ بِٗ ٖٚداٜت٘، ِْٚٗؤعػسٜع٘ يعبادٙ ٚزعاٜت٘ يػ
ُ٘ ًُِو َي َُ َُ ٟٓ َٚاأَلِزِض َٛأتايٖط ِٖ ممـٔ داخـٌ    يٝظ ايٓاُعأَٚ، غدـ ٜتشهِ ع٢ً زقاب ايٓاع إذّا ؾال غسع١ٝ أل
دست هلِ ٛا ع٢ً ٖرٙ األزض ؾُطؿدًِٖٔ َٔ اضُت، ٛات ٚاألزضداخٌ ايطُ ِٖ ايعٓؿس األضاع بٌ ٛات ٚاألزض؟ايطُ
ُـا ٜتعًـل بـاألزض    ؾٝ ،ست٢ نجري َٔ املال٥ه١ أعُاهلِ َسعبطـ١ ؾُٝـا ٜتعًـل بايٓـاع     ،َٚا ؾٝٗا ٛات ٚاألزضايطُ
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َٕ َُٔ ََِٜٚطَتِػٔؿُسٚ عأعٞ َٔ دٗتِٗ ممـٔ اؾـطؿاٙ اهلل   ، ٕٚ األزض َسعبط١ بِٗؤنجري َٔ غ (5:)ايػـٛز٣ اأَلِزِض ٔؾٞ ٔي
ايهـٌ  سٍٛ اإلْطـإ.  ايهٌ  ،ايهٌ، ُنٖتابَٚع عبادٙ ، ١َعَؿَٚع عبادٙ َس، ٚسٝ٘ بإْصاٍ نتب٘ بالؽإَٔ داخًِٗ ٜكّٛ ب
 سٍٛ اإلْطإ.

ؾُٝـا   - ضبشاْ٘ ٚععـا   -ال ساد١ إ  أخر غسع١ٝ َٔ د١ٗ اهلل  :ٚقًٓا ،ثِ إذا اْتصعٓا ًَو اهلل َٔ ٖرا اإلْطإ
 !ؾُـاذا بكـٞ هلل؟ عسنٓـا هلل األغـٝا٤ ايباقٝـ١     ، ْٚ٘ؤٚايتشهِ يف غ ،ٚاهل١ُٓٝ عًٝ٘، ٜتعًل باذتهِ هلرا اإلْطإ
ٚضـدس يـ٘ األزض    ،ثِ ْأعٞ إ  املدًٛم ايس٥ٝطٞ ايرٟ ٖٛ خًٝؿـ١ هلل يف ٖـرٙ األزض   !عسنٓا ي٘ األغٝا٤ ايباق١ٝ

ايطـًط١ ًَـو    :بٌ ْأعٞ يٓكٍٛ ،ْٚأعٞ ضتٔ ٚال ْسبط أْؿطٓا باهلل، ؾٓٓتصع ضًطإ اهلل َٓ٘ ،ٛات َٚا ؾُٝٗاٚايطُ
ُٜ ـعبازات نٗرٙ بايتاعريْا ايعسب١ٝ ـٖهرا يف دض، يًػعب ميٓشٗا َٔ ٜػا٤ ـ ؿسٜض أٚ َـا  ٖٚـٛ ايـرٟ    ،ِ َعٓاٖـا ؿِٗ

ٌِ :ٜكٍٛ ِٖ ُق ُٗ ًِٔو ََأيَو ايًَّ ُُ ًَِو ُعِؤٔعٞ اِي ُُ ًَِو ََٚعِٓصُع َعَػا٤ُ ََٔ اِي ُُ ٍٗ َعَػا٤ُ ََٔ َُٚعٔعٗص َعَػا٤ُ َُٖٔٔ اِي َعَػا٤ُ ََٔ َُٚعٔر
، عباز٠ خطري٠ ددّا ع٢ً األَـ١ ايٖرٙ ، ايعباز٠ يٝطت ض١ًٖٗرٙ  !ٖهرا ْكٍٛ (ايطًط١ ًَو يًػعب )ال، (26:)آٍ عُسإ

 عباز٠ خطري٠. ،ٚإٔ ٜدٜٔ بٗا غعب، إٔ عدٜٔ بٗا دٚي١
ُ٘ ًُِو َي َُ َُ دادّا ٚال غسع١ٝ ملٔ ال ٜعترب يف سهُ٘ اَت ،س غأِْٗؾٗٛ ٖٛ َٔ ي٘ اذتل إٔ ٜدبِّ ّاإذ َٚاأَلِزِض َٛأتايٖط

ٚال ظتـٛش إٔ ْـدٜٔ بػـسع١ٝ أٟ غـدـ حتـت أٟ       ،ٛات ٚاألزضايرٟ ٖٛ ًَو ايطُ ،يػسع١ٝ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا 
ُُ (إَاّ)٢ نإ ست٢ ٚيٛ نإ حتت اضِ َطُٖ  ٘ اَتدادّا يػسع١ٝ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا . ال ٜهٕٛ سه

٘ٔ َِٚإَي٢ َُُٛز ُعِسَدُع ايًَّ يهـٔ أيٝطـت األَـٛز ختـسز عـٔ       !َا أنجس املًٛى يف ٖرٙ ايدْٝا ٚايسؤضا٤ ٖٛ ًَهٗا، اأُل
ِ     سـٛاٍ غـعٛبِٗ؟  ٚيف نـجري َـٔ أ  ، سٛاهلِأأٜدِٜٗ يف نجري َٔ  ـ َُ، ختـسز األَـٛز عـٔ أٜـدٜٗ ـ َُ، قاؾـس و ً و ًِ

٘   ًَو َٔ ال، ٛات ٚاألزضضس ايطُ ًٕٛو َٔ ال ٜعًَُُ، ايٓاقؿني ؾهـجري َـٔ   ، ٜعًِ بعكِٗ بهجري مما غتــ غـعب
 ؟ع٢ً َا ٜسٜدٕٚ طريٌٖ األَٛز عٚايصعُا٤ ايعسب اآلٕ ، األَٛز جتسٟ ع٢ً خالف َا ٜسٜدٕٚ

ٖٚـٛ  ، ؾٗٛ ال ٜدزٟ إال ٚقد أؾبض ٜٓادٟ بايدميكساط١ٝ، ٜٚتػري ايصَٔ َٔ سٝح ال ٜػعسٕٚ ،األَٛز طريعٖهرا 
بكسٚز٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى زتًظ غٛز٣ ٖٚٛ ممٔ نإ ال ٜسٜد إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  -َجاّل  -أؾبض ٜٓادٟ ، ٔ نإ ال ٜسٜدٖاََ

 .ؿسض األَٛز َٔ ٖٓا إ  ٖٓاُع، إٔ ٜػاٚزٙ يف أَٛزٙإ  ـ آخس عتتاز أٟ غد
 .ٖٚٛ ايرٟ ٜطـتطٝع إٔ غتًـل ٜٚٗٝـ٧ املـتػريات    ، ؾٗٛ ٚسدٙ ايرٟ إيٝ٘ عسدع األَٛز -ضبشاْ٘ ٚععا   -أَا اهلل 
يف املا٥ـ١ يف  الت بٓطـب١ َا٥ـ١   حتٛٗ ،َتػريات عذٝب١ ،َتػريات عذٝب١ ،حتؿٌ أسداْخ - عٓدَا عتأٌَ - ٚيف ايدْٝا
 َٔ ٖٛ قادز ع٢ً نٌ غ٤ٞ.، ع٢ً أَسٙ ٖٛ غايْب ِٔاهلل ٖٛ ضبشاْ٘ ٚععا  ََ، بعض األَٛز
٘ٔ َِٚإَي٢ :َٔ ٖرٙ عأعٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٠ؾهٌ عباز َُُٛز ُعِسَدُع ايًَّ ٘ٔاأُل ِٝ َُِس ُِٜسَدُع َِٚإَي ُ٘ اأَل ٖـٛ   (123:)ٖٛدنًُُّ

ٔ ٚأْا ََ، ٚيف ايعٌُ إلعال٤ نًُ ، اْطًكٛا يف ْؿسٟ، اْطًكٛا يف عبادعٞ ،ثكٛا بٞ :ٜكٍٛ يعبادٙ ٜكٍٛ يًُؤَٓني
ٞٓ عسٔد ُٜ ،ع األَٛزإي  .ٔ ض٧ٝٗٝ ايعسٚفََ، ٔ ضٝدًل املتػرياتََ، ٔ ض٧ٖٝٗٝٛ ََ .هِكؿٌ أَاََؾال أدع اجملاٍ 
٘ٔ َِٚإَي٢ َُُٛز ُعِسَدُع ايًَّ ؾٗرا  :بعٝدٜٔ عٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ٕؾٛست٢ ٚإٕ نإ ايٓاع ٖٓا يف ايدْٝا ٜتؿٖس اأُل

ًُّ، ٜتصعِ ع٢ً ٖرا ايػعب ٖـِ َـا شايـٛا يف     .ٖٚهـرا  ،ٖٚرا ٜكؿص ع٢ً ٖرا ايػعب، و ع٢ً ذيو ايػعبٖٚرا ٜت
َٛداخٌ ستٝط قدزع٘ ععا   ُٖ ُٖٔس َٚ َِٛم اِيَكا ، ض عًِٝٗ بت٦ٝٗـ١ َـٔ اهلل  ؿَسبٌ نجري َٔ األَٛز ُع (18:)األْعأّعَبأدٙٔ َؾ

 ال ٜػعسٕٚ.َٔ سٝح 
 ُٜ  ،كؿًـٛا نـٌ غـ٤ٞ بايٓطـب١ يًُطـًُني     ٚيٛ عأًَٓا يٛددْا أْ٘ ست٢ أعدا٤ اإلضالّ أْؿطِٗ ايرٜٔ عتـاٚيٕٛ إٔ 

ألٕ اهلل غايـْب   ;٘ؾٝ اأدٛا٤ عع١ُٝ ددّا يًُؤَٓني َٔ خالٍ َا حتسنٛ ٦ٜٕٝٗٛيف زتاٍ ٚال ٜدزٕٚ بأِْٗ  ٕٜٓطًكٛ
 .ع٢ً أَسٙ

ُٜ  ، يتهٕٛ بدٜاّل عٔ ْعاّ اإلضالّ ;ٚا بايدميكساط١ٝؤدا ـ ٚيٓهٕٛ ضتـٔ املطـًُني  ْٓـا إٔ ٖٓـاى يف   اذٖأض َـٔ  َُط
 ضؿَسُٜ ؟ايدميكساط١ٝ ْؿطٗا َا ايرٟ سؿٌ، بايدميكساط١ٝ ٕؾٝأعٛ ،ٖٓاى دٚي١، أَس ١ٜٖٓاى ٚال، ّااإلضالّ ْعاَ

أيٝظ ٖرا ٖـٛ َـا   ، ايكٍٛ سس١ٜ، سس١ٜ ايتذُع، سس١ٜ ايتشصب، سس١ٜ ايتعبري، سس١ٜ ايه١ًُ، داخًٗا سس١ٜ زأٟ
 .ؾهِ أعطٛا ايٓاع َٔ َتٓؿظ ععِٝ عتؿٌ؟



 (01) (6رفة اهلل ـ عظمة اهلل ـ الدرس )مع

ـ ٜهـٕٛ ٖٓـاى نَ   الََّٔ أدٌ أ ;ايدميكساط١ٝ زمح١ّ بٓاٚا بؤدا ِْٗإ :ٌٍٖٛ ْك ا٤ ٖرا؟َٔ أٜٔ د ال.  ت ٚال قٗـس؟ ِب
ِٖٚ ٜتذٕٗٛ ضتٛ طُـظ َعـامل   ، يهٔ اهلل ٧ٜٝٗ ست٢ َٔ خالٍ َا ٜؿسقْٛ٘ ِٖ، هلِ أٖداف أخس٣ ٚغاٜات أخس٣

ؾـال ٜـدزٕٚ بـأِْٗ    ، عؿاي٘ بأٟ غإٔ َٔ غؤٕٚ اذتٝا٠ مبا ؾٝٗا غإٔ ٚال١ٜ األَـس ا اير١ٖٝٓاإلضالّ ست٢ ٜػٝب عٔ 
 إٔ اهلل ٧ٜٝٗ َٔ خالٍ َـا أزادٚا إٔ ٜؿسقـٛٙ إٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى َتـٓؿظْ      :ٕأٚ ال ٜػعسٚ َٕٔ سٝح ٜػعسٚ ٕميٓشٛ
ـ   !ْؿسادات اي  حتؿٌَا أنجس اال !ْؿسادات اي  عأعَٞا أنجس اال - اإلْطإيٛ عأٌَ  -َٚا أنجس ، ٥٘ألٚيٝا ٔ يهـٔ ََ

ٟٓال ٧ٜٝٗ ْؿَط  ٚال ٜبايٞ.  ، األغٝا٤ ٚال ق١ُٝ هلا عٓدٙ عٌُ يف ضبٌٝ اهلل متٓس ٘ أل
ٌَ ُٜٛٔيُر ِٝ ُٜٛٔيُر ايَٖٓٗاِز ٔؾٞ ايًَّ ٌِ ٔؾٞ ايَٖٓٗاَز َٚ ِٝ َٛ ايًَّ ُٖ َٚ ِْ ايًٌٝ ، س نٌ غ٤ٖٞٛ َٔ ٜدبِّ (6)اذتدٜد:ايٗؿُدِٚز ٔبَرأت عًَٔٝ
ٜتعاقبإ ٜٚتداخالٕ ؾٝـٓكـ ٖـرا سٝٓـّا    ، ؾٝٛجل ايًٌٝ يف ايٓٗاز ٜٚٛجل ايٓٗاز يف ايًٌٝ ;سٖٙٛ ايرٟ ٜدبِّ ٚايٓٗاز

٘   ،س٠ بأَس اهلل ضبشاْ٘ ٚععا يف سسن١ٕ َطتُس٠ َٓع١ُ َٚدٖب، ٜٚطٍٛ ٖرا سّٝٓا آخس  ،ٖرا َعٗس َٔ َعـاٖس ًَهـ
 ٜتشـدخ ثـِ ٖـا ٖـٛ    ، ْٚٗاؤس غـ ع٢ً ايعسؽ يٝدبِّ ٥٘ضتٛااٖٛ خًكٗا ثِ حتدخ عٔ  ،إٔ ي٘ ًَو ايطُٛات ٚاألزض

 ٚاألزض َٚا بٝٓٗٔ َٚا ؾٝٗٔ.  تٛايًطُٚنٝـ عالقت٘ بٗا نًُو ، ْٚٗاؤس غنٝـ ٜدبِّ
َٛ ُٖ َٚ ِْ ٔٗ  ايٗؿُدِٚز ٔبَرأت عًَٔٝ ُٜٔذ ٘ ٖرا ايًٌٝ ايرٟ  ٚ  ،قطع١ َٔ ٖرٙ األزض بعالَـ أَـاّ األْعـاز ٚنأْـ٘     ؾٝبـد

ِْ : إْٜ٘كٍٛ، غتؿٞ أغٝا٤ نجري٠ عٔ اهللأؾبض ميهٔ إٔ  عًو ايؿدٚز اي  ٖـٞ ظًُـ١ يف    ايٗؿُدِٚز ٔبَرأت عًَٔٝ
أغٝا٤ داخٌ ايـٓؿظ، اهلل ٜعًـِ    ،داخً٘ ٖٛادظ َٔ ايٓؿظ ٚداخً٘ َاذا؟، جتٜٛـ ايؿدز يف داخً٘ َعًِ، داخًٗا

ُٜ ؾال ميهٔ، برات ايؿدٚز ْؿطٗا  ملَٔ أغٝا٤ ٖرا ايعا ٤أٟ غٞ ٞٚال غتؿ، ٔ عبادٙعتؿٌ َٔ ادؿٞ غ٦ّٝا ممَّيًٌٝ إٔ 
 .عٓ٘
ٌَ ُٜٛٔيُر ٖرٙ اآل١ٜ قٛي٘ ععا : َٔ ِٝ ُٜٛٔيُر ايَٖٓٗاِز ٔؾٞ ايًَّ ٌِ ٔؾٞ ايَٖٓٗاَز َٚ ِٝ ٚايٓٗـاز  ا ْؿِٗ َٓ٘ بـإٔ ايًٝـٌ   مم ايًَّ
ـ ؾٓػٗد ، عتؿٌ بُٝٓٗا عداخٌثِ ، ٕ َع بعضاَٛدٛد نُـا  ، ببإٔ اذتسن١ سسن١ َطتُس٠ يًٌٝ ٚايٓٗاز ٚبػهٌ دا٥

قد عتؿٌ بػدـ إ  َٓطك١ أخس٣ يف ايعامل ؾٝهٕٛ ايٛقت عٓـدى  ، انتػـ أخريّا ٚأؾبشت األغٝا٤ ٚاقش١ ؾعاّل
 .ٚأْت يف ايًٌٝ ّا ٜصاٍ ْٗازال اعؿٌ بأَسٜها جتد ايٛقت ٖٓاى .ٚ ايعهظأْٗازّا ٚعٓدٙ يٌٝ 

ٙ   ،ْٗا ؾٛم قسٕ ثٛزإٚ ،هلا عهٜٛس َعني األزض ٕإ :ٕٛؾأٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا ٜكٛي ، ٖـٞ خساؾـات   ،ٚأغٝا٤ َـٔ ٖـر
ـ    ،َا ٜسغد بُٝٓا يف ايكسإٓ َـٔ   تزَِّٛا ٜسغد ؾعاّل أٚ َا ٜػري إ  إٔ األزض بٗرا ايػهٌ ايرٟ انتػـؿت أخـريّا ُٚؾ

ٚسسن١ سٍٛ ، سسن١ سٍٛ ْؿطٗاٚهلا ، ٚأْٗا عتشسى بؿٛز٠ َطتُس٠، بٝكا١ٜٚ ايػهٌ أْٗا نس١ٜٚ ايػهٌ أٚٚ، ُبِعد
ٌُؾ .ايػُظ  ع٢ً ٖرا ايٓشٛ.  إيف ٖرا ايعامل َتعاقب ٚايٓٗاُز ايًٝ
ُٓٛا ٘ٔ آَٔ ٘ٔ ٔبايًَّ اهلل ضـبشاْ٘ ٚععـا  ثـِ خًكـ٘     ُا ٜتعًل بهُـاٍ  زت اآلٜات األٚ  ؾٝبعدَا قٓس (7:اذتدٜـد )ََٚزُضٛٔي
َٔ ٖٛ ذيو ايـرٟ ميهـٔ إٔ ٜهـٕٛ يـ٘ ٖـرا       ،آَٓٛا ب٘إذّا ; َٚا ؾُٝٗا ٛات ٚاألزض ثِ ًَه٘ يًطُٛات ٚاألزضيًطُ
ٖٛ  َٔ ،أٚ عسٚا إٔ عًٝهِ سكّا إٔ عؤَٓٛا ب٘، ؾرتٚا أْؿطهِ ًَصَني بإٔ عؤَٓٛا ب٘ ;إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٖرا املًو، ايهُاٍ

  ٖرا غري اهلل ضبشاْ٘ ٚععا ؟
ـ ، ٔ زؤضا٤ األزضَٔ ،ٔ ًَٛى األزضثِ َٔ ٖٛ ايرٟ ميهٔ إٔ ختاؾٛٙ َٔ ََ ِٖٚ ِ ـ  ،ٔ ٖـ ايٓطـب١ ملًـو اهلل   ٔ ٖـِ ب ََ

 ََٔ ٝع إٔ ٜػايب اهلل ضبشاْ٘ ٚععا ؟َِٓٗ ٜطتط ََٔيٓطب١ يهُاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا ؟ ٔ ِٖ باََ ضبشاْ٘ ٚععا ؟
  !اهلل؟ ٕؾهٝـ ختاؾِْٛٗ أنجس مما ختاؾٛ ؟ز عٔ دا٥س٠ قدزع٘ ٚدربٚع٘ ٚقٗسٙ يعبادٙدُسَِٓٗ ٜطتطٝع إٔ َٜ

يتعصش داخًٗا اإلميإ ٚايجك١ املطًك١ بـاهلل   ;ضتٛ ْؿط١ٝ اإلْطإنٌ سدٜح أٚ نٌ آ١ٜ َٔ ٖرٙ اآلٜات نًٗا عتذ٘ 
 ضبشاْ٘ ٚععا . 

ُٓٛا ٘ٔ آَٔ ٘ٔ ٔبايًَّ ٘ٔ َِٗطَتدًَِٔؿنَي َدعًََُهِ َُٖٔا ََٚأْٔؿُكٛا ََٚزُضٛٔي َٔ ٔؾٝ ُٓٛا َؾائَّرٜ ِِ آََ ِِ ََٚأَْؿُكٛا َُٔٓه ُٗ  (7)اذتدٜـد: َنـٔبريْ  َأِدْس َي
ٕ ؤحتدثت بدا١ٜ اآلٜات عٔ عدبريٙ يػ، السغ ٞ  ًَٜٔـرُ  ََـا  ٕٚ شتًٛقاع٘ ؾُٝا ٜتعًل عسن١ ايهـٛ  َََٚـا  اأَلِزِض ٔؾـ
َٗا َِٜدُسُز ِٓ ٍُ َََٚا َٔ َٔ َِٜٓص ٖٛ ْؿط٘ ايرٟ ، ايًٌٝ ٚايٓٗاز يف سسنتُٗا املتعاقب١ ٖٛ ٜعًُ٘. ٔؾَٝٗا َِٜعُسُز َََٚا ايٖطَُا٤ٔ َٔ

ـ  .يف ايٓٗاز ٜٚٛجل ايٓٗاز يف ايًٌٝى ايًٌٝ ٚايٓٗاز ؾٝٛجل ايًٌٝ شسُِّٜ ِ  شتًٛقاعـ٘؟ ٕٚ ؤَـٔ غـ   ّاأيٝظ ٖرا داْب  ثـ
 ؿاؾ٘ـَٔ اخت ٘بأْ :ػسٜعٞ داْب اهلدا١ٜ بايٓطب١ يإلْطإ يٝكٍٛ يٓاـٖٚٛ ادتاْب ايت :ٜتذ٘ إ  ادتاْب اآلخس
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 .ألْ٘ ٖٛ املًو ;َٔ اختؿاؾ٘ ٖٛ ضبشاْ٘ ٚععا  ٖرا نً٘ ،ٖٛ
ٍ     ََ، ع يعبادٙٔ ي٘ اذتل إٔ ٜػسِّؾٗٛ ََ  :ٔ ي٘ اذتل إٔ ٜأَسِٖ ست٢ ؾُٝا ٜتعًل بـأغ٢ً األغـٝا٤ يـدِٜٗ ٖٚـٛ املـا

٘ٔ َِٗطَتدًَِٔؿنَي َدعًََُهِ َُٖٔا ََٚأْٔؿُكٛا ؼ غسٜعت٘ ٖٚدٜـ٘  ٙ ؾٝبًّدٔ عبادٙ زضٛاّل يعبأ ي٘ اذتل إٔ ٜؿطؿٞ َٖٔٛ ََ ٔؾٝ
ُٓٛا إيِٝٗ ٘ٔ آَٔ ٘ٔ ٔبايًَّ ٘ٔ َِٗطَتدًَِٔؿنَي َدعًََُهِ َُٖٔا ََٚأْٔؿُكٛا ََٚزُضٛٔي ٛات ُز يهِ بأْ٘ ٖٛ ايـرٟ خًـل ايطـ   بعد إٔ قٖس ٔؾٝ
َُ، ٛات ٚاألزضٚإٔ ي٘ ًَو ايطُ ،ٚاألزض ٍ     طتدًَإذّا ؾُا أْتِ إال عباز٠ عٔ  ٖـٛ   ،ؿني ؾُٝـا بـني أٜـدٜهِ َـٔ أَـٛا

 ٖٚٛ املايو اذتكٝكٞ هلا. ،ارتايل هلا
ٚٚالٜـ١ أَـسِٖ    ،ِْٚٗؤٚعدبري غ ،إٔ ٜؿؿًٛا ضًطإ اهلل عٔ عبادٙ ؾُٝا ٜتعًل بايتػسٜع ٚاهلدا١ٜ ٕٔ عتاٚيََٛ

نٗـرٙ  ٕ ٜكـٍٛ اإلْطـإ عبـاز٠    أ ضبشإ اهللٚ -اهلل  ٕٛيِّٛعتؾهأِْٗ ، ٜط٦ٕٝٛ إضا٠٤ نبري٠ إ  اهلل ضبشاْ٘ ٚععا 
، آٜـصٍ َطـسّ  ٚ ،ٖرا ايػ٤ٞ سٜدبِّٚ، ايًٌٝ يف ايٓٗازٜٛجل  :يدِٜٗ ااّلغٓػاهلل أؾبض  - َُٗا ناْت يهٔ اذتاد١ إيٝٗا

ِ     ، ٕٚؤٕٚ عبادٙ نُا ٜػاؤٜتشهُٕٛ يف غ ََٔ ِٖٚ، غػاٍ يدِٜٗ .ٚ.. ٖـرٙ إضـا٠٤   ، ؾٗـِ املًـٛى ٖٚـٛ عاَـٌ يـدٜٗ
ُا ٜتعًل ٜهٕٛ غسنّا ٖٚٛ ٜكٍٛ يًُؤَٓني ؾٝنٝـ ال ٚ .ٖرا غسى :عاّل نُا ٜكٍٛ بعض ايعًُا٤ٔؾ عع١ُٝ إضا٠٤ بايػ١.

ؾهـاْٛا  ، اإلضـالّ ٜكـٍٛ: ال ظتـٛش أنـٌ املٝتـ١     ؾذـا٤   ;نـاْٛا ٜـأنًٕٛ املٝتـ١    ا،ِٗ سٛهلْٛنإ ايهؿاز ظتاديباملٝت١ 
ٕٖ نٝـ ْأنٌ َا قتًٓا ٚال ْأنٌ َا قتٌ اهلل :ٜٚكٛيٕٛ ،ظتاديِْٛٗ َٕ ايٖػَٝأطنَي َِٚإ ُُٝٛسٛ ِِ ِإَي٢ َي ِٗ ِٚٔيَٝآ٥ٔ ِِ  َأ َُٝذـأدُيُٛن  ٔي

ِٕ ِِ َِٚإ ُٖ ُُٛ ِِ َأَطِعُت َٕ إُِْٖه ُُِػِسُنٛ ٕ    شتًٛم ٕ عطٝعِٖٛ يف غإٔ إ (121)األْعاّ:َي  ;ٚاسد َـٔ شتًٛقاعـ٘ إْهـِ إذّا ملػـسنٛ
نٝــ ْأنـٌ َـا    )َٔ أْ٘ ال َاْع َٔ أنًٗا بٓا٤ّ عًـ٢ أْـ٘    :قبًتِ س٦ٕٓٝر َا قسزٚٙ ِٖ ؾُٝا ٜتعًل باملٝت١قد ألْهِ 

  .(قتًٓا ٚال ْأنٌ َا قتٌ اهلل
ََُٜ يهٔ ال. ؾٝٗا؟ ا٦ّغٝقسزٚا  أيٝطٛا ـ    ،ادٕٙٚ عبؤز يف غكسِّٔ ٖٛ ايرٟ ي٘ اذتل إٔ  ٔ ٚعتهِ ؾِٝٗ مبـا ٜسٜـد؟ ََ
ِٕ  (ْعذ١ َٝت١ أٚ أٟ سٝٛإ َٔ األْعاّ) إذا أطعتُِٖٛ يف غإٔ َٝت١ ،اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  ٖٛ؟ عطٝعـِٖٛ ؾتكبًـٛا   إ

دعًتِ َا ٖٛ َٔ اختؿـاف اهلل َٚـا ٖـٛ سـل هلل دعًتُـٛٙ      ، نيأْتِ إذّا َػسن اٚال عكبًٛا سهِ اهلل عهْٛٛ، سهُِٗ
ٚ ؾ دعًتِ ٖؤال٤ ِٖ املًٛى، َػسنني ب٘ يف ًَه٘، ؾأؾبشتِ َػسنني ب٘ ;يآلخسٜٔ ٚ   ِٕٗ ايرٜٔ ٜكـسز يف  َٕـا ٜـس

 ٚاذتل ؾٝٗا إ  اهلل. ،غإٔ ٖرٙ املٝت١
ض ٚعؿـسِ ، ٚعكبٌ أْت بإٔ يطسٕف آخس اذتل إٔ ٜكسز َا ٜسٜد ،ؾػإٔ أ١َ عكسز أْت ،ٖرا َجاٍ ٚاسد يف غإٔ َٝت١

أٚي٦ـو   - ٛا َػسننيؾإذا ناْ أيٝظ ٖرا أععِ َٔ غإٔ َٝت١؟ ،ٕٚ أ١َؤزٙ يف غع٢ً ْؿطو إٔ عطٝع٘ ٚعؤَٔ مبا قٖس
ٖـٛ  ًٛا قساز ايهاؾسٜٔ يف سهِ بق إذاَػسنني ؾُٝا  ٕٛهْٛٝضِٖ  - ؾشاب٘ٚ ،ؾشاب١ :ايطابكٕٛ ايرٜٔ ْكٍٛ عِٓٗ

 .ضبشاْ٘ ٚععا  ٔ اختؿاف اهللَٔ
ُٜ أؾُا أضٛ ٕ ٜٚٚهٕٛ املًٛى ٖـِ اآلخـس  ، ٘ عباز٠ عٔ عاٌَ يد٣ اآلخسّٜٔ إهَلكدِّاإلْطإ إٔ ٜهٕٛ يف ٚاقع٘ ممٔ 

بٌ ِٖ ال ٜؿسقٕٛ إٔ ألْؿطِٗ غسع١ٝ َـٔ  ، بٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا ايرٜٔ ال ْؿرتض إٔ ٜهٕٛ ملًهِٗ غسع١ٝ َٔ ٔق
أٚ ٚؾل قإْٛ ايٛزاث١ يف ايتعاقب ع٢ً ، ٚإمنا غسع١ٝ ْعا١َٝ ٚؾل قإْٛ ايدميكساط١ٝ، قبٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا 

، ٔ عًٝو اذتل إٔ عطـُع ٚعطٝـع  ٚعؿبض أْت ََ، ٔ ي٘ اذتل إٔ عتهِؾٝؿبض ٖٛ ََ، ايطًط١ يف ايبًد ٖرا أٚ ذاى
   غسع١ٝ إهل١ٝ.إ دٕٚ إٔ ٜطتٓدٚا زقاب ايٓاع ٕس عٓدَا عتهُٛجَٔ داْبِٗ أن ٚاإلضا٠٤، ارتطٛز٠ عًِٝٗ أغد

    ُٜ ـ بٌ ُقدَِّّ ٖرا املٓطل بأْ٘ َٓطـل َسؾـٛض، ٖـٛ َـا  ٞ )٢ بـاذتهِ  َُٖط ـ )َـا ٜكابـٌ    (ايجٝـٛقساط  (١ايدميكساطٝ
ٙ ََٚ ،اهلل ال دخٌ ي٘ يف ايعامل، أٟ اذتهِ اإلهلٞ (١ايجٝٛقساطٝ)  الَّٚأ، ٔ ٜٓادٕٚ بإٔ ٜهٕٛ اهلل ٖٛ َٔ عتهِ عبـاد

ٖـرا ٖـٛ ْعـاّ    ، ايطًط١ بـاهلل  ُطِبَز ،اذتهِ باهلل ُطِبَز :قايٛا، عتهِ يف أزق٘ ٔ اهلل إٔٔ ي٘ غسع١ٝ َْٔكبٌ إال ََ
ٖرا ٖٛ ايٓعاّ ، ايٓعاّ ايدميكساطٞ ايرٟ ظتعٌ ايطًط١ ًَهّا يًػعب :٘عٓ ٌٜبد ،ضٖٛ ْعاّ َسؾٛ (ثٝٛقساطٞ)

 ٖهرا ٜكٛيٕٛ.، َٞ ٚايٓعاّ األؾكٌايتكٗد
، غسٜلٚعٓد اإل، ٌ اإلضالّ بؿرت٠ ط١ًٜٛ عٓد ايْٝٛاْٝنيِبٔ َقايٓعاّ ايدميكساطٞ أٚ ٖرٙ ايعٓاٜٚٔ ٖٞ َٔإٔ َع 

يهـٔ  ، ٚقطُٖٛا إ  عكطـُٝات َعٝٓـ١   ،َٛا عٓاًٜٚٔٛا َا ٜتعًل باألْع١ُ ؾكٓدٔ عؿًطؿٛا ٚسًّعٓد ؾالضؿتِٗ ِٖ ََ
ضـ١ٓ أٚ أنجـس    عُسٖا قد ٜهٕٛ زمبا ضتٛ أيؿٞ ِٖٔٚٞ ََ، ّعكٗد َٞاذا؟ ٖٚايدميكساط١ٝ ٖٞ  ،اّؿاإلضالّ أؾبض ختًّ

ال ٜهٕٛ يدٜ٘  ،ٚزضٛي٘ زمح١ يًعاملني ثِ ال ٜهٕٛ يدٜ٘ أٟ ْعاّ ،ًعاملنيي ّاثِ ٜأعٞ اإلضالّ دٜٓ ،غسٜلَٔ أٜاّ اإل
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ُا ٜتعًل باإلْصاٍ يًٗداٜـ١ إ  خًكـ٘ ال بـد إٔ    إذا نإ عدبريٙ ؾٝ ،ٜهٕٛ اَتدادّا يطًطإ اهلل يف أزق٘ ،أٟ ْعاّ
ُ٘ ٜسعبط بػدـ َٔ َِٜؿَطٔؿٞ ايًَّ َُاَل َٔ َٔ ُزُضاّل ٥َٔه١ٔاِي بـد   ال١ٜ غإٔ عبادٙ يف ٖـرا ادتاْـب ال  ؾٛ (75)اذتر:ايٖٓاِع ََٚٔ

ٕ ٜؿـطؿٞ ٚغتتـاز ٜٚعـِّٝٔ ٚعتـدد ٖـٛ ضـبشاْ٘       أٔ يـ٘ اذتـل   ٖٚٛ ٖٛ ََ، َٔ عبادٙ أٜكّا إٔ عهٕٛ َسعبط١ بأسٕد
 .ٚععا 

ٚاملًـو   ،األَس يٓا :ٚد٦ٓا يٓكٍٛ، ضًطآْا َٔ ٜدْٙٚصعٓا  - إٕ ؾض ايتعبري -ؾٓشٔ املطًُني عًُٓا ثٛز٠ ع٢ً اهلل 
ـ   ، ٔ ْتشهِ ؾٝٗا ٚمنٓشٗا َٔ ْػا٤ٓشٔ ََؾ ،ٚايصعا١َ يٓا ،يٓا  - ٔبُٝٓا ٖٛ يف ٖرٙ اآلٜات ٜتشدخ َعٓا بأْـ٘ ٖـٛ ََ

ِٖ :بعد إٔ قاٍ ٣َٛ ُث ـ   اضٛا٤ َا نإ سسن١ ٖر ،ٕٚ شتًٛقاع٘ؤٜدبس غ - اِيَعِسِؽ ع٢ًََ اِضَت مبـا ؾٝٗـا    ٘ايعـامل بهً
ٕٖ ٛات ٚاألزض إٔ عصٚالإَطاى ايطُست٢  َ٘ ِإ ُِٔطُو ايًَّ ِٕ َشاَيَتا ََٚي٦ٔٔ َعُصٚاَل َإٔ َٚاأَلِزَض َٛأتايٖطَُ ُٜ َُا  ِإ ُٗ ََِطـَه ِٔ  َأ  َٔـ
ثِ ٜكٍٛ يٓا بعد مما ٜدٍ ع٢ً أْ٘ ؾُٝا ٜتعًـل باهلداٜـ١ ٚايتـدبري ٚايتٛدٝـ٘ ٚاألٚاَـس       (41)ؾاطس:َبِعٔدٙٔ َِّٔ َأَسٕد

ٚسل َٔ اذتكٛم ي٘ اي  ظتـب إٔ  ، ٖٚٞ أٜكّا َعٗس َٔ َعاٖس ًَه٘، ٔ غتتـ بٗا ضبشاْ٘ ٚععا ٚايٓٛاٖٞ ٖٛ ََ
 .ٛ ايرٟ خًلـٖٚ، ٖٚٛ اإلي٘ ،ألْ٘ املًو ;سل غتتـ باهلل ضبشاْ٘ ٚععا أْٗا  :ٗابْؤَٔ 

َٔ ُٓٛا َؾائَّرٜ ِِ آََ ِِ ََٚأَْؿُكٛا َُٔٓه ُٗ ي٘ عالق١ مبا ٜتعًل مبعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘  - ضًؿت ضابكّاأنُا  -ٖرا  َنٔبرْي َأِدْس َي
 (ؾـسدّا ؾـُدّا مل ٜتدـر ؾـاسب١ ٚال ٚيـداّ     أسـدّا  إٔ ععسؾ٘ إهلّا ٚاسدّا ) :ؾكط نُا ٜكاٍ إذّا يٝظ َعسؾت٘ .ٚععا 

، ملنيثِ َاذا ٜعين إٔ أؤَٔ بأْ٘ إهلٞ ٚإي٘ ايعا، ٖٛ إهلو ٖٛ ًَهو، ٕ ععسؾ٘ إهلّاأ .ؾتشؿغ ٖرٙ ايهًُات نعٓاٜٚٔ
ٖٞ بأْ٘ ٖٛ ٚسـدٙ ايـرٟ يـ٘ اذتـل إٔ      ّإ َؤَٓٛإٔ عه :ٖٛ ٖرا ؟بأْ٘ زبٞ ٚزب ايعاملني، ًَٚو ايعاملني بأْ٘ املًو عً

 ٕٚ عبادٙ نًٗا.ؤف يف غٜتؿٖس
ـٔ  ، ٔ عٓدٙأْصي٘ َٔ ٘ ٜدٚز سٍٛ داْب اهلدا١ٜ يعبادٙ؟أٚيٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ نً إٔ ٜؿـطؿٞ   ستـ٢ مل ٜهتـ

ِ  بٌ ٖٛ ايرٟ ٜتـٛيّ  ،ع يًٓاع نُا عس٣أْت ؾػسِّ أسدّا َٔ زضً٘ ثِ ٜكٍٛ ي٘ اْطًِل ُ٘  َؾَبَعـحَ  ٢ ايتػـسٜع هلـ  ايًَّـ
َٔ ايٖٓٔبِّٝنَي َٔ ََُبػِِّسٜ َُٓٔرِزٜ َٚ ٍَ ُِ ََٚأَْص ُٗ صلى )ٖٚهرا نإ زضٍٛ اهلل ، عٖٛ ايرٟ ي٘ اذتل إٔ ٜػسِّ (213)ايبكس٠:اِئهَتاَب َََع

ـ  ، نٝـ ضٝهٕٛ اذتهِ ؾٝٗا َٔ قبٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚععـا   ٜٓتعس ،يف نٌ قك١ٝ ٜٓتعس (اهلل عليه وعلى آله وسلم ٔ ٖٚـٛ ََ
 قد اؾطؿاٙ اهلل ٚأنًُ٘.

عسددت يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ    ،أْ٘ ًَهٓا (ؤًََ)ن١ًُ  ٖٛ إٔ ْؿِٗ َعسؾ١ ٚاضع١ :ؾايرٟ ْسٜد َٔ خالٍ َعسؾ١ اهلل
يهٔ صتٌٗ َاذا  أيٝظ نريو؟ ،ٚأْ٘ ًَو ّٜٛ ايدٜٔ، ْؤَٔ بأْ٘ ًَو ايٓاع يف ٖرٙ ايدْٝا ،ٚضتٔ ْؤَٔ بٗا، نجريّا

ـ ، يف زؤ٣، ألْو قد عدخٌ يف ايٛاقـع يف اعتكـادات   ;ٖٚٛ ايرٟ ْسٜد إٔ ْؿُٗ٘، ٜعين ٖرا ْعـس ٖـٞ    اتيف ٚدٗ
، ًَـو ايـدْٝا ٚاآلخـس٠    ،٠ٚأْ٘ ًَو ايعاملني يف ايدْٝا ٚاآلخـس  ،َتٓاؾ١ٝ َع َا عؤَٔ ب٘ َٔ إٔ اهلل ٖٛ ًَو ايٓاع

ِٕ:َٔ أٚي٦و ايرٜٔ قاٍ اهلل أؾتهٕٛ يف ٚاقعو أضٛ ِِ َِٚإ ُٖ ُُٛ ِِ َأَطِعُت َٕ إُِْٖه ُُِػِسُنٛ  .َي
ٖـٛ  ، ألْ٘ ٖٛ ايعًِٝ بـرات ايؿـدٚز   ،إذّا ؾًٓجل ب٘ ;أْ٘ ضبشاْ٘ ٚععا  ٖٛ ًَهٓا -َعسؾ١ ٚاع١ٝ  -ٚسُٝٓا ْعسف 

ُٜ ٘  عؾًُـاذا ال  ، ٜعًـِ نـٌ َـا ٜـدٚز يف ٖـرا ايعـامل       ٖٛ، ايًٌٝ ٚايٓٗازسسن١ ، ى ٖرا ايعامل بهً٘شسِّايرٟ   جـل بـ
  ٖرا َا ضتاٍٚ َٔ خالٍ نٌ دزع. ؟ٓطًل يف عٛدٝٗاع٘ َٔ َٓطًل ايجك١ ب٘عثِ  ،تٛالٙـتـؾ

 ٚأضأٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚععا  إٔ ٜٛؾكٓا مجٝعّا ذتطٔ َعسؾت٘ ٚايجك١ ب٘ إْ٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس.
 .ٚبسناع٘ ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل
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