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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ايطاٖسٜٔ. ، ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ًاذتُد هلل زب ايعاملني

ُ٘ قاٍ اهلل تعاىل: ،عِ اهلل عًٝٓأْ ،ٛع ْعِ اهلل ايعظ١ُٝ ع٢ً اإلْطإايهالّ سٍٛ َٛق ال ٜصاٍ ٟ  ايًٖ ٌَ  اٖيـٔر  َدَعـ
ُِ ِِ ٔبَٓا٤ّ َٚايٖطَُا٤َ َقَساّزا اأَلِزَض َيُه َٔ ََٚؾَٖٛزُن ِِ َفَأِسَط َٔ ايٖطَِّٝبأت ََٚزَشَقُهِ ُؾََٛزُن َِّ ُِ ُ٘ َذٔيُه ِِ ايًٖ ُ٘ َفَتَباَزَى َزٗبُه َزٗب  ايًٖ

ُٔنَي َٛ  اِيَعاَي ُٖ ٗٞ َ٘ اَل اِيَش َٛ ٔإاٖل ٔإَي َُدًِٔٔؿنَي ُٖ  ُٙ ُ٘ َفاِدُعٛ َٔ َي ُُِد ايدِّٜ ٘ٔ اِيَش ُٔنَي َزبِّ ئًٖ  .(64،65)غافس:اِيَعاَي
عـِ اهلل  ، ْٔعِ اهلل ايٛاضـع١ هسِٜ تتشدخ عٔ ْٔي، عد٠ آٜات َٔ نتاب اهلل ااَّا يًُٛقٛع ايرٟ ذنسْاٙ باألَظإمت

ألٕ اهلل  ;ٜػـاٖدٙ يف ٖـرٙ ايـدْٝا    َا ٜتكًب فٝ٘ اإلْطإ يف ٖرٙ ايدْٝا، تػٌُ نٌايٛاضع١ اييت تػٌُ نٌ غ٤ٞ 
، فتطدريٙ ضبشاْ٘ ٚتعاىل يإلْطإ َا يف ايطُٛات َٚا يف األزض ٖٛ َٔ ْطإ َا يف ايطُٛات َٚا يف األزضضدس يإل

 ١ُٝ أٜكّا.عُ٘ ايعظْٔ
٘  ًل َعسف١ٕٓعِ مبعسف١ اهلل ٚتأثريٖا ايهبري يف خعسفٓا عالق١ ايترنري بأي ، ٚتأثريٖـا  ٚاضع١ يد٣ اإلْطإ بسبـ

ْٚالسظ إٔ َٔ  فٝػهسٙ. ٜٚػعس بعظِٝ إسطاْ٘ عًٝ٘ ،إىل إهل٘ فٝشب٘ ٜٚعظُ٘ حبٝح ٜٓػٓد ،ايعظِٝ يف ٚدداْ٘
ـ  -َني ٖٚٛ أنسّ األنس - ايعذٝب إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٓعُـ٘ ايٛاضـع١   س اإلْطـإ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ بٔ   ٖٛ َٔ ذٖن

 تعاىل عًٝ٘.عِ َٓ٘ سٖا نٓٔسٖا ٜٚترٓنرُن، ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜعُ٘متٓٔ عًٝ٘ مبا أضبؼ عًٝ٘ َٔ ْٔٚ ،عًٝ٘
 َأَٜٗٗـا  َٜافُٝا بني ايٓاع أٟ يف ايٛقت ايرٟ صتد إٔ ٖرا غري َطُٛح يإلْطإ ْفط٘ فُٝا ٜتعًل باإلْطإ اآلخس 

َٔ ُِٓٛا اٖئرٜ ِّ ُتِبٔطًُِٛا َؾَدَقأتُهِ اَل آََ َُ ُٜ (264:)ايبكس٠َٚاألَذ٣ ٔباِي ٖٔ اإلْطإ ايرٟ   عطٞ إْطاّْا آخس ال ظتٛش ي٘ إٔ ميـ
ُٜ عًٝ٘ مبا أعط٢ ُٜٚأْا عًُت يو نرا ،ٚأْا أعطٝتو نرا ،و نراعًت يسٙ بأْين َفرٓنفٝظٌ دا٥ُّا  بطـٌ أدـس   ، ٖرا 

 ذا؟ َا ٖٛ ايفازم؟فًُا ٛقٛع إىل َعؿ١ٝ.بٌ ٜتشٍٛ امل ،ايؿدق١
ُٜاهلل ٜتُٓٔ عًٝٓا ٔب ُا بٝٓٓا إذا َا ٚفٝ ،ا إٔ ْترنس َا أْعِ عًٝٓا ب٘، ٜٚطًب َٓسْا بٗا، ٜٚرنِّعددٖا عًٝٓآعُ٘، ٚ

ٖٔ أعط٢ أسْد  إىل ..ٚنـرا  ،، ٚال أْا فعًت يو نراعُ٘ عًٝ٘ٚال إٔ ٜعدد ْٔ ،عًٝ٘ مبا أعط٢ أسدّا ال ظتٛش ي٘ إٔ مي
 ايفازم نبري دداَّ. آخسٙ؟
ُٜايٓٔ ـ    :طدٜٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يإلْطإ هلا عالق١ نبري٠ مبذاالت َتعدد٠عِ اييت  ٔ َظـاٖس  فٗٞ َـٔ دٗـ١ َ

ٔ د١ٗ أخس٣ َٔ َظاٖس زمحت٘ ، ٖٚٞ ١َ أخس٣ َٔ َظاٖس سه١ُ اهلل تعاىل، ٖٚٞ َٔ دٗقدز٠ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل
ا ايعامل ايرٟ ٜتكًب فٝ٘ َٔ َفسدات ٖرْفط٘ ، ٖٚٞ يف ايٛقت ٕتعاىل يإلْطا، ٖٚٞ أٜكّا َٔ دال٥ٌ زعاٜت٘ تعاىل
 ، ٖرا ايعامل ايرٟ اضتدًف اهلل اإلْطإ فٝ٘ فذعً٘ خًٝف١ ي٘ يف ٖرٙ األزض.اإلْطإ
، فٗـٞ ذات عالقـ١ نـبري٠ دـدّا بـدٚز      تعؿٞ - أٜكّا -، ٚاييت بٗا ٖٞ ْفطٗا اآليٝات اييت بٗا تطٝع عُ٘ تعاىلْٔ

ّا بايػـ١  َُٗـ١ دـد   ٚ قكـ١ّٝ فٗٓا تبـد  باعتبازٖا َفسدات ٖرا ايعامل. ٘أزق ٖرٙ ايدْٝا ندًٝف١ هلل يف ٕ يفاإلْطا
ْٔ   ، أع١ُ َٔ زب٘ عًٕٝ٘ َا ٖٛ فٝ٘ ٖٛ ْٔإٔ ٜترنس اإلْطإ أ :بايػ١ األ١ُٖٝ األ١ُٖٝ، عُـ١ اهلل  ٕ ٜتـرنس بأْٗـا َـٔ 
َت٢ َـا غـاب ٖـرا    ا أثسٖا املِٗ، ٚ، ٖرٙ هل عًِٝٗع١ُ َٔ اهللكًبٕٛ فٝ٘ ٖٛ ْٔ، إٔ ٜترنس ايٓاع بإٔ َا ِٖ ٜتعًٝ٘
 عِ إهل١ٝ َٔ اهلل إيِٝٗ تظٗس ضًبٝات خطري٠ ددّا.س أْٗا ْٔٓنتر: ايػعٛز

، ٚأْو ، أعطاى سٛاضو نًٗا، َٓشو ؾشتوأعطاى مسعو، أعطاى بؿسىٖٛ ايرٟ إٔ اهلل بفُجاّل سُٝٓا تترنس 
تؿسف بٗا تؿسفّا خاط٦ّا فتعؿٞ بٗا اهلل ايرٟ َٓشو إٜاٖـا  ، ٚقد تٙ ٖٞ اآليٝات اييت بٗا تطٝع اهللتعسف إٔ ٖر

 .و بٗا، ٚتفكٌ عًٝو بٗاٚنسَٖ
ٕ ٜبٝع إسد٣ عٝٓٝـ٘ مبًٝـٕٛ دٚالز؟ ٖـٌ أسـد     ٚهلرا َٔ َٓا َطتعد أ س إٔ بؿسى ٖٛ ْع١ُ َٔ اهلل نبري٠;رنَت

ؿاز امل١ُٗ بٗـا تػـاٖد   ال أسد ٜسق٢ ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ ميًو عػا٤ ي١ًٝ ٚاسد٠. فٗرٙ األعني ٚض١ًٝ اإلب ٜسق٢؟
ٚتٛضـع   ،، تػاٖد بٗا األغٝا٤ ايهجري٠ اييت تعُل إمياْوهلل، َظاٖس سه١ُ اهلل، َظاٖس زعا١ٜ اهللَظاٖس قدز٠ ا

ـ   ٕٚ سٝاتـو ؤا٤ ايهجري٠ املستبطـ١ بػـ  تػاٖد األغٝ ،َعسفتو تكًب يف سٝاتـو يف شتتًـف   ـ، بٗـا تطـتطٝع إٔ ت
 . اذتٝا٠األعُاٍ يتٛفس يٓفطو نٌ َتطًبات 

ـ ترٖن .َطذّْٛا يف ٖرٙ ايدْٝا نأْ٘ ضذني، إذا فكد اإلْطإ بؿسٙ عاؽ بؿس َِٗ ددّا ددّايا إٔ بؿـسى  س دا٥ُّا ب
ٌ  ايٓٔإٔ تعؿٞ زبو بَٔ اهلل ، اضتٔض ع١ُ عظ١ُٝ َٔ اهلل عًٝو، إذّا فاضتٔض َٔ اهللْٔ  عًٝـو  ع١ُ ْفطٗا ايـيت تفكـ
ٝ تكًٓ َٓ٘ إٔ اضتٔض، ت تعًِ بأْو يف أَظ اذتاد١ إيٝٗا، ٚأْبٗا عًٝـو َـٔ ايٓظـس املسٜـب إىل     اهلل ُـا سـسّ   بٗـا ف
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ذتٛاضـو، ثـِ   ، ثِ ٖهرا بايٓطـب١  س إىل نٌ َا سسّ اهلل ايٓظس إيٝ٘، ثِ ٖهرا بايٓطب١ يطُعو، َٔ ايٓظايٓطا٤
 .ٖهرا بايٓطب١ ملايو

يكابًـ١  رتـٛاف ا اٖـرٙ  ٚدعٌ فٝٗا  ،سب١َٔ ايرٟ خًل ايُت املاٍ َٔ ايرٟ َٓشو إٜاٙ؟ َٔ ايرٟ تفكٌ عًٝو ب٘؟
س بٗا نـجرياَّ َـٔ َتطًبـات    ْٛف ٗا َبايؼ نبري٠ َٔ األَٛاٍ؟صتين َٔ ٚزا٥ َٔ ايرٟ خًل ٖرٙ األغذاز اييت يإلْبات؟

ٜـااّل ٚاسـدّا يف َعؿـ١ٝ َـٔ     اضـتٔض َـٔ اهلل إٔ تؿـسف ز    سٝاتٓا، َٔ ايرٟ َٓشٗا؟ أيٝظ ٖٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل؟
َٓػسح ايؿدز بٗـا، قسٜـس   و بٗا عًٝو فذعً اييت أْعِايعظ١ُٝ  عُت٘نفس باهلل، ْٔ ،، ٖرا نفس بٓع١ُ اهللَعاؾٝ٘
 (1)َبِصَغـ١ بعد  ١َغِصٚايكات عادٙ ٜا اهلل َبˮ .، فًٛع َتٛفس٠، ْفطو ٖاد١٥فظ بٗا، أْت َستاح، َط٦ُٔ ايٓايعني بٗا

قـفت  ع١ُ ايعظُٝـ١ ٖـٞ ايـيت أ   ٖرٙ ايٓٔ ‟َا بتهٕٛ ْفظ ٚاسد َستاس١ َٚط١ٓ٦ُ؟ ;غا٤ اهلل ظتٞ مببًؼ نرا ٕٚإ
، اضتٔض َـٔ اهلل  يباطٌيف ا َٔ اهلل إٔ تؿسف زٜااّل ٚاسدّا ، فاضتٔضٚايػعٛز بايطه١ٓٝ االط٦ُٓإٖرا  ع٢ً زٚسٝتو

ٌ  إٔ تؿسف زٜااّل ٚاسدّا يف و ايـرٟ َٓشـو ٖـرٙ املبـايؼ     ، اضـتٔض َـٔ إهلـ   َٛقف تتشسى فٝ٘ َٔ َٛاقف ايباطـ
 ال تطـتطٝع أبـداّ   ‟ٖٞ َين ،َا ٖٞ َٔ اهلل (2)ِٖ٘ٝا َتآََا غٞ ˮ :إٔ تكٍٛ ع١ُ ال تطتطٝع أْت، ٖٚٞ نًٗا ْٔايهبري٠
١َُٕ ٔبُهِ َََٚا َٔ َِّٔ ِِّْع ُٔ ٘ٔ َف ًب َٓو إٔ تعطٞ َبًػّا شٖٝدّا َٔ ٖرا املاٍ ايعظِٝ ايرٟ َٓشـو  فإذا َا َط (53:)ايٓشٌايًٖ

تػهس ايٓعُـ١ إٔ تـسف    ، ٚز اإلسطإضبًٝ٘ فاضتٔض إذا نإ يدٜو َس٠٤ٚ، ٚتسع٢ ادتٌُٝ، ٚتكٓدإٜاٙ تؿسف٘ يف 
 إٔ تعطٞ أيف زٜاٍ ٖٚٛ ايرٟ َٓشو َا١٥ أيف زٜاٍ.

ٕٖ ٕ بكٛيـ٘: ٚٓا يٛددْا نٝـف ضتـٔ دـدٜس   ٓا َٔ اهلل َع عظِٝ إْعاَ٘ عًَٝٛقف -فعاّل أٜٗا اإلخ٠ٛ  -يٛ ْتأٌَ   ٔإ
َٕ ّْ اإٔلَْطا ِ إ)َنٖفاْز َيَظًُٛ ٕ ادتٌُٝ ٜسع٢ ال، ٜهفس بايٓع١ُ َنٖفاْز:بٗرٙ ايؿٝػ١ (34:بـساٖٝ ، ٚال ، ٚال ٜكدز اإلسطـا

 ‟بـؼ  َا  نسِٜ،هللاˮآالف زٜاٍ يف ضبٌٝ اهلل. ٜكٍٛ:  َٓٗا مخط١ خسِزأٜٚكٍٛ ي٘:  ،، ٜعطٝ٘ ًَٕٜٝٛػهس ايٓع١ُ
 ٚعبازات َٔ ٖرٙ. ،، َٚدزضني ٚطالب، ٚيف نتبأؾسف أَٛايٞ يف أغسط١إٔ  زٜدُأال 

، اْظـس إىل اآلخـسٜٔ ايـرٜٔ ال    تـتهًِ ٚتٓطـل   ،ْفطويف ا ُٖعيطاْو ايرٟ ٖٚبو اهلل ٚأْت تطتطٝع إٔ تعرب 
اضتٔض ايعظ١ُٝ ، ٖرٙ ايٓع١ُ بأْو يف ْع١ُ عظ١ُٝ، أْو تتُهٔ َٔ إٔ تٓطل ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜتشدثٛا نٝف تًُظ

ـ    َـٔ عًُـو ايبٝـإ ب   ، َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تطتددَٗا يف ايكٍٛ بايباطٌ ا يف ٛاضـط١ ايٓطـل إٔ تعـسب عُٓ
ال غـو فٝٗـا. إذّا    ،بًـ٢  ، أيٝطـت ْعُـ١ عظُٝـ١؟   عظ١ُٝ ٖرٙ ْع١ُ ؟سٜد َع اآلخسٜٔت ، ٚإٔ تتشدخ نُاْفطو

 .ٚتعاىل فاضتٔض َٔ اهلل إٔ تهرب ترنس بأْٗا ْع١ُ عظ١ُٝ عًٝو َٔ اهلل ضبشاْ٘
َٔ ال  -تكسٜبّا  -ا ٖٛ عٓد ، ٖرإٔ منتٓع جملسد ارتٛف ،إٔ طتاف َٔ اهللزتسد ٓا أنجس َٔ املطأي١ ٖٞ تفسض عًٝ

 ،ايـيت ٖٚـبين   ، أضتشٞ َٓ٘ تكدٜسّا يًٓع١ُٔ ايبدا١ٜ َٔ باب اذتٝا٤ َٔ اهلل، ٚغهس ْعُت٘املفسٚض أْ٘ َ، ٜعكٌ
٘   ،بٗرٙ ايٓع١ُ بعظِٝ إسطاْ٘ عًٞ ٚغعٛزّا ٌ  ال أضتددَٗا فُٝـا ٜػكـب ال  ،فـال تهـرب   ،، ال أضـتددَٗا يف ايباطـ
، ال حتًف باهلل أمياّْا فادس٠، ال تؤٜـد  ّاٜػٗد شٚز، ال تهٔ ممٔ ّااشُٓيَ ّااشال تهٔ ُٖٓ ،طدس َٔ اآلخسٜٔال َت ،تػتب
 ألْ٘ ظًّٛ نفاز. !السظٛا َا أنجس َا ميهٔ إٔ ٜطتددّ اإلْطإ ْعِ اهلل يف زتاٍ َعؿٝت٘ باطاّل.

٘ قٚاييت ٖٞ َٔ أ ،ني ايبايػ١ ارتطٛز٠تًو ايُٝ ،أْت عٓدَا حتًف ميّٝٓا فادس٠  ;ض َا ٜؿدز َٔ اإلْطإ َع زبـ
ِ    ،، ٚأْت تعًِ أْو ناذبٕ ايكك١ٝ ايفال١ْٝ نرا ٚنراأ ألْو تكطِ باهلل ، تكـفٞ  فباهلل ايعظـِٝ، بسبـو ايعظـٝ

ٛ  وْأل ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل; االفرتا٤، َٔ ٍَٔ ايتكٛٓ .ع٢ً ايباطٌ ؾبػ١ اذتل ، أٚ ٍ: أقطـِ بـاهلل  عٓدَا تكـ
باضتدداّ  مباذا؟ ،سز بأْٗا ؾشٝش١اٍٚ إٔ تكٞ املطأي١ ٚحتأْت متٓػ َاذا ٜعين ٖرا؟ ،ٚنرا ،نراْٗا تكٍٛ: ٚاهلل إ

عًـ٢ إٔ ٖـرٙ ايككـ١ٝ ٖـٞ     جتعٌ اهلل نفٝاّل، جتعٌ اهلل ٚنـٝاّل  ، ، فهأْو جتعٌ اهلل غٗٝدّاقٛععظ١ُ اهلل يف املٛ
 ، بامس٘ تظًِ اآلخسٜٔ.ٚاهلل ٜعًِ أْو ناذب. فبامس٘ تأخر سكٛم اآلخسٜٔ ،، ٚأْت تعًِ أْو ناذبٖهرا

سؿـٌ   د إىل َٓطك١ ٚقاٍ: أْا ابٔ فـالٕ، ٚاس ضاز، إذا غدـ آخس اضِٜطتددّ  إٔ اإلْطإ َٓا َت٢ َا سؿٌ َٓ٘
 إٔ ٜطـري  ، أيـٝظ ٖـرا ٜعتـرب إضـا٠٤ إيٝـو؟     ٖرٙ قد حتؿٌ َٔ بع  األغداف َُطاعد٠،ٚأْا أزٜد ، يٞ نرا نرا

 ٜكٍٛ:ٞ ايجاْ عٓدإىل  ٚاسدأٚ ٜطري  ،عسٚف يف املٓطك١ تًوبعدَا عتٌُ امسو ع٢ً أضاع إٔ امسو َ  (3)(بٜطًٖ)
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 بامس٘ أعطـاى؟ َـاذا ضـٝكٍٛ ٖـرا؟     ، أيٝظًؼ نرا قسق١ ٖٚٛ ضٝعطٝو فُٝا بعد، ٚأعطاىقاٍ فالٕ تعطٝين َب
 اآلخسٜٔ. َتِػَػ، ٚبامس٘ َغاآلخسٜٔ، ٚبامس٘ نربت ع٢ً فبامس٘ أخرت َا أخرت ،اضتددَت َهاْت٘
، ٖـٛ ايـرٟ   َػاعسْا ٖٛ ايرٟ ٜـدفعٓا يف  ّاَرتضد ،ايرٟ ٜسٜد َٓا إٔ ٜهٕٛ امس٘ يف ْفٛضٓاٚتعاىل اهلل ضبشاْ٘ 

َٔ  س اهلل نُا قاٍ يف ؾفات املـتكني: ، إٔ تترنٜسدعٓا عٔ إٔ ْتذاٚش ع٢ً اآلخسٜٔ ِٚ َفأسَػـ١ّ  ٔإَذا َفَعًُـٛاِ  َٚاٖيـٔرٜ  َأ
ُُِٛا ِِ ظًََ ُٗ ُِْفَط ِِ َذَنُسِٚا َأ ٔٗ ُْٛٔب َ٘ َفاِضَتِػَفُسِٚا ٔيُر ُٜإٕ  (135:)آٍ عُسإايًٖ ٙ نـسٙ ٚأْـت تتـرنس   ٜهـٕٛ ذٔ سٜد َٓـو إٔ  اهلل 
ْصايـ٘ عًـ٢ ايباطـٌ،    ، فهٝف تأتٞ ٚتطـتددّ امسـ٘ يف إ  امس٘ يتٓصدس عٔ ظًِ اآلخسٜٔ، عٔ املعاؾٞ ٚتترنس

عظُـ١ اهلل يف  يتطـدري  ايأٚ  ،ضبشاْ٘ ٚتعـاىل  أيٝظ ٖرا َٔ ايطدس١ٜ باهلل !؟، أٚ تكسز ب٘ باطاّلٚيتٓاٍ ب٘ باطاّل
ـ   إٔ)) :اذتدٜحٚهلرا دا٤ يف  ؟إقفا٤ غسع١ٝ ع٢ً ايباطٌ ِ  هلـا دـصا٤ْ  ٛع يـٝظ  ايـُٝني ايػُ ٚإٔ ))، ((إال دٗـٓ

 ملـاذا؟  ،ٝـ١ ِ، ٚاملٛت ٜفتو بِٗ فتؿبض بٝـٛتِٗ خاي دٖٛز أسٛاهلتت (( ايػُٛع ترز ايدٜاز َٔ أًٖٗا بالقعنيايُٝ
 ، ٚاهلل ٜسٜد إٔ تهٕٛ بامس٘ تستدع عٔ ايباطٌ.بػ١ اذتلاهلل أقفٝت ع٢ً ايباطٌ ٔؾألْو باضِ 
ٖٚبـو اهلل إٜاٖـا ٚأضـبؼ     ايبايػ١ اييت قد حتؿٌ َٓو باضتدداّ ايٓع١ُ ايعظ١ُٝ اييت َٔ اإلضا٠٤ٖرٙ ٚاسد٠ 

 باألسسف بٛاضط١ يطاْو ٚغفتٝو. ،، اإلعساب بايهًُاتايبٝإ، ، ْع١ُ ايٓطلبٗا عًٝو
إٔ ٖرٙ  ألْو تكٍٛ: أغٗد هلل ;ُني ايفادس٠تػب٘ ايْٝفط٘ ، غٗاد٠ ايصٚز ٖٞ ايػ٤ٞ إٔ تأتٞ يتػٗد غٗاد٠ شٚز

َـٔ   ٖٚهرا نـِ ضـرت٣ إٔ نـجرياّ    !غٗاد٠ ايصٚزَا أضٛأٖا َٚا أقبشٗا  !ٖٚٞ َا أضٛأٖا َٚا أقبشٗا ،ايكك١ٝ نرا ٚنرا
٘  عًٝو س ْع١ُ اهللاملعاؾٞ ميهٔ إٔ تطتددّ بٛاضط١ ايٓطل فتهٕٛ ممٔ ضٓد ـ يف َعؿـٝت ِ اآلخـسٜٔ، يف  ، يف ظً

س بإٔ ، ٚترٖن، يف تأٜٝد ايباطٌ. إذّا فاضتٔض َٔ اهللقِٖٗتو أعسا ، يفأخر سكٛم اآلخسٜٔ، يف اذتط َٔ َهاْتِٗ
 عظ١ُٝ أْعِ بٗا عًٝو. ٖرٙ ْع١ُُ

 ،ألٕ هلـا عالقـ١ نـبري٠ بٓـا     ;سْا اهلل ٚإٔ ٜطًب َٓا إٔ ْترنس ْعُ٘ ايعظ١ُٝ عًٝٓأَ ٖٓا ْعسف أ١ُٖٝ إٔ ٜرنِّ
ٝٛدد يف أْفطـٓا  ضـ ْٗا ْع١ُ َٓ٘ فإٕ ٖـرا  سْا أ، فُت٢ َا ترٖنٚبٗا ْعؿٞ ،اآليٝات اييت بٗا ْطٝعباعتباز أْٗا ٖٞ 

 .، أٚ إٔ ْٓطًل الضتدداَٗا يف َعاؾٝ٘ا طًب َٓا فٝٗأَ اهلل، إٔ ْتٛقف عُٓ سٝا٤ّ
سدات ٖرا ايعامل ايـرٟ ضتـٔ   بترنس إٔ َا بني أٜدٜٓا ٖٛ َٔ ْع١ُ اهلل عًٝٓا نْٛٗا َٔ َفظٗس َٔ األغٝا٤ اييت َٜ

ا تكًب داخٌ َفـسدات ٚأدـصا٤ ٖـر   ـ، أْت عٓدَا ت يترنس ْع١ُ اهللَٔ أثس نبريظٗس السظ نِ ضٝ هلل فٝ٘.خًفا٤ 
، إذا َـا نـإ ايٓـاع    بأْٗا َـٔ ْعُـ١ اهلل   ّا، إذا َا نٓت َترنسأغٝا٤ نجري٠. ٚ..ع ٚتٓتر ٚتبدع ٚتعُسايعامل فتؿِّٓ

ددّ يف إٔ تطـت  ٕٛ َـٔ اهلل ٝٝطـتش ضَٔ ْع١ُ اهلل عًِٝٗ فإِْٗ ضٝدػٕٛ َٔ اهلل ٖٚٞ َترنسٜٔ بإٔ ٖرٙ األغٝا٤ 
 أٚ إٔ تطتددّ يف اإلقساز باآلخسٜٔ َٔ عبادٙ. ،َعاؾٝ٘

ـ   تًف اجملاالتاضتدداّ املٓتذات املتعدد٠ يف شتٚب عٓدَا اْطًل ايػسبٕٝٛ يف ايتؿٓٝع،  ا، أيطٓا ْس٣ َـا أنجـس َ
دِٜٗ َٔ بإٔ َا بني أٜ يٛ ناْٛا ِٖ ممٔ ٜترنس ايٓاع؟ ، ٚيف إفطاد عباد اهلل ٚيف ظًِتطتػٌ يف اإلفطاد يف األزض
أْٗـا  ٖرٙ: ٜترنسٕٚ  ْع١ُ،، ِٗاهلل عًَٝٔ  ٖٞ ْع١ُ، َا بني أٜدِٜٗ َٔ إَهاْٝات طاق١، َا بني أٜدِٜٗ َٔ آيٝات

ِٛاْع١ُ ال ، فٝؿبض س٦ٕٓٝر ترنس ٚإبعاد يعبادٙ عٔ طاعت٘ ٚعبادت٘ َٔ اهلل إٔ تطتددّ فُٝا ٖٛ إفطاد يعبادٙ ِضَتِشَٝ
يف عُـاز٠   تعـاىل نٌ ٖرٙ املطدسات يف اجملاٍ ايرٟ ٜسٜد اهلل ضبشاْ٘ ٚ أْٗا ْع١ُ َٔ اهلل ٜػهٌ قُا١ْ يف تطٝري

 .األزض بايؿالح
 ، ٚنأْٗـا ٖٓـا  أغٝا٤ طبٝع١ٝ ثابت١ٖٞ نأْٗا ٚ، ال إٔ تساٖا ٝوإٔ تترنس بإٔ ٖرٙ ْعِ َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عً

ميهٔ  ٝفٛتو َٔ أغٝا٤ نجري٠ مما، نِ ضاهلل ٖٛ ايرٟ َٓشٗا ٗا َٔ، ال تترنس بأْٖٓا َٔ شَإ ٖٚٞ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘
٘       إٔ تعطٝ٘ ٖٞ َٔ َعسف١، ٚتسضٝذ َعسف١   هلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل فُٝـا ٜتعًـل حبهُتـ٘ ٚقدزتـ٘ ٚزعاٜتـ٘ ٚيطفـ

 ، ال تطتفٝد َٓٗا ٖرٙ املعاْٞ امل١ُٗ.ٚزمحت٘
، ٚأز٣ ٞ ٖٛ ْع١ُ َٔ اهلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل  َا أضتُتع ب٘ يف شتتًف غؤٕٚ سٝات نٌ ،َت٢ َا ترنست إٔ نٌ َا أز٣

أمل ٜٓٗٓـا   ٓا عٔ ايتبـرٜس؟ ، أمل ٜٓٗإٔ تهٕٛ ذات ق١ُٝ يدٟ ،زٖاايهسمي١ أْ٘ ٜسٜد َين إٔ أقدِّ َٔ خالٍ آٜات٘
، فإذا َا ْظست إيٝٗـا  هلرٙ األغٝا٤ ق١ُٝ يدٜهِ، ٖٞ ذات ق١ُٝ هٕٖٛٛ تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜ ؟افعٔ اإلضس
، ْعُـ١ عًـ٢ ايٓـاع    ْع١ُ َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عًٝـو ٗا يػعٛز ٚايترنس بأْباؿاسب ٖرا ايػعٛز ٜنرات ق١ُٝ 

قـدز٠ اهلل، يف نْٛٗـا    ٖٞ َٔ َعازف، يف نْٛٗا َٔ َظاٖسُا تعطٝ٘ فٝتأٌَ ، فإٕ ٖرا ٖٛ َا ٜطاعد ع٢ً إٔ تمجٝعّا
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 ،ىلٚتعـا  بشاْ٘ضـ باهلل نجريّا فٝرتضذ ٜٚصداد إمياْو نجريّا  ;نْٛٗا َٔ َظاٖس زعا١ٜ اهلل ، يفَٔ َظاٖس زمح١ اهلل
 ٚتعظِ ثكتو ب٘.

 ،بشاْ٘ ٚتعاىلٖٛ نٝف ْجل باهلل ض املٛقٛع؟ٖٛ ٖرا أيٝظ  ْجل باهلل،ٚاملٛقٛع َٔ أضاض٘ ٖٛ اذتدٜح عٔ نٝف 
ٖٕ َٚـا   ،ٓا إيٝ٘، فُا ٚدَٗيٝٓا، سهِٝ يف تدبريٙٔ فعًٗا ٖٛ عظِٝ ايسعا١ٜ يٓا، عظِٝ اإلسطإ إََ تديٓا ٖرٙ ع٢ً أ

ِ   .، ٚال تؿـسف أمحـل  ، ٚال ٚزط١ يٓا، ٚال خطأٝ٘ زتاشف١إٔ ٜهٕٛ فهٔ ال مي ،ْا إيٝ٘أزغَد فٝطـاعدى   ،ٖـٛ سهـٝ
، قُٝـ١ يف ٚاقـع   هْٛٗا ذات قُٝـ١ يـدٜو   ٜطاعدى ع٢ً تهسٜس ايتأٌَ فٝٗا ياهلل ١س إٔ َا بني ٜدٜو َٔ ْعُترٓن

ِ اذتٝا٠ إال ، مما ال تطتكٝؤٕٚ اذتٝا٠ بايٓطب١ يًٓاع مجٝعّااذتٝا٠ باعتبازٖا مما متظ اذتاد١ إيٝ٘ يف شتتًف غ
ـ ٚتعظِ ثكتو ب٘ ،اهلل ضبشاْ٘ تعاىلب ثكتو بٗا فتصداد ٗـو  يف نـٌ َـا ٚدٓ    اْطًكـتَ اهلل، َٚت٢ َا عظُت ثكتو ب
 ؟فهٝف ال أثل ب٘ ؟، فهٝف ال أثل ب٘، أْ٘ سهِٝ، أْ٘ قدٜسْو ٚاثل بأْ٘ زسِٝ، أْ٘ ٜسع٢أل إيٝ٘;

َُ، بني اهللبٝٓٓا ٖٚرا فُٝا ٜتعًل بايترنري بٓعِ اهلل فُٝا  ْ  يهٔ ملاذا  فـظ األضـًٛب   ٓع اإلْطإ َـٔ إٔ ٜطـتددّ 
َُفُٝا ٜعطٞ َع اآلخسٜٔ؟  ٔٓٓ ٓع؟ملاذا  ٔٓ املعاؾٞ؟َٔ ٖٛ  أيٝظ امل ٖرا إٔ حتبط نٌ َـا نـإ    مبا تعطٞ ٜعين إٔ مت

َٔ َأَٜٗٗا َٜا إبطاٍ ي٘: ،ٝ٘ َٔ األدس مما أعطٝتميهٔ إٔ حتؿٌ عً ُِٓٛا اٖئرٜ ِّ أتُهُِتِبٔطًُِٛا َؾَدَق اَل آََ َُ  َٚاألَذ٣ ٔباِي

ُ٘ ُٜٓٔفُل َناٖئرٟ َٚاَل ٔز٥َا٤َ ََاَي ُٔ ايٖٓاعٔ  ّٔ ُِٜؤَٔ ِٛ ٘ٔ َٚاِيَٝ ُ٘ اآلٔخٔس ٔبايًٖ ًُ ََُج ٌٔ َف ََُج ٕٕ َن َٛا ٘ٔ ُتَساْب َؾِف ِٝ ُ٘ عًََ ٌْ َفَأَؾاَب ُ٘ َٚأب  َفَتَسَن

ًِّدا ٖرا اإلبطاٍ ٜٓٗـ٢ ايعُـٌ    املطس فرتنٗا ًَطا٤.دا٤ ٚابٌ  ،ابسٌ تنؿدس٠ نإ عًٝٗا قًٝ ،أًَظ (264:)ايبكس٠َؾ
 ٠.باملٖس
أثس عـاطفٞ يف ْفـظ اإلْطـإ     هلا ،َاد١ٜ اأٚ ْعُّ ،َع١ٜٛٓ اناْت ْعُّ ضٛا٤ ،أٚ ايٓعِ بؿٛز٠ عا١َ ،ملا نإ املاٍٚ

ًـل  ، ناْت ايٓعِ فُٝا ٜتعٜػدٙ ضتٛٙ ،املعسٚف ، إىل َٔ أضد٣ إيٝ٘ ٖراىل ايطسف ايرٟ َٓش٘ ٖرٙ ايٓع١ُٜػدٙ إ
١َُٔ ََٚأَٖاَسبٛط١ بايترنسٖٞ  ،ترنسْا أْٗا ْع١ُنبري فُٝا إذا  بعالقتٓا باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ذات تأثرٕي  َزبَِّو ٔبِٓٔع

ضتـٛ  ا ٝ٘ـأْٗا تػدْا عاطف ،ٙ فال تعطٝٓا أٟ َع٢ٓ َٔ املعاْٞأَا إذا نٓا ْاضني يًٓعِ ٖر، بايترنس (11)ايكش٢:َفَشدِِّخ
 اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل.

َـا بـني تعاَـٌ اهلل َـع     ٖـٛ   - ، ٚايكاضِ املػرتىإذا نإ يًٓعِ أثسٖا ايعاطفٞ ،يهٔ إذا نإ يًُاٍ أثسٙ ايعاطفٞ
ٕ   ٖٛ ادتاْب ايعـا  -بع  ايٓاع َع بعكِٗ  تعاٌَع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٚفُٝا ٜ اإلْطإ  ،طفٞ، فٗـٛ بايٓطـب١ هلل َكـُٛ

ِ    ايٝ٘ نـإ  إ َتد، َت٢ اْػدٚتعاىل إظتابٞ َتهاٌَبايٓطب١ هلل ضبشاْ٘ ٚ يـو   ْػـدادى إيٝـ٘ يف ؾـاذتو ٚتهـسٜ
 ، ٚتعطٞ َا حتدثٓا عٓ٘ ضابكّا.ٛ يسٚسٝتو، ٚطٗاز٠ يٓفطو، ٚمسٖٛ تهاٌَ فٝو ٚتعظِٝ يو،

بايطبع يٛ بكٞ اجملاٍ َفتٛسّا فُٝا بني ايٓاع أْ٘ ع٢ً نٌ ٚاسـد إٔ ٜتـرنس    يهٔ بايٓطب١ يإلْطإ َاذا ضٝشدخ؟
٘    ْ٘فطاملٛقف ، ٜٚكف َٓ٘ ْ٘فط بايػعٛزَا أعط٢ إيٝ٘ اآلخس فٝكابً٘  َـع اهلل ضـبشاْ٘    ايرٟ ٜكفـ٘ ٜٚػـعس بـ

ٖٛ إٔ نجريّا  :خطٛز٠ بايػ١ املطأي١ ٕ يفا، يٛ نإ اجملاٍ َفتٛسّا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ يهَٔ ْعِعًٝ٘  ٚتعاىل فُٝا أعطاٙ
ُٜ ّا، نجرئَ أؾشاب األَٛاٍ ٕ إس :سٕٚ ايباطٌ بأعُاٍ َٔ ٖـرا ايٓـٛع  طَٝٓٔ أٌٖ ايباطٌ أيٝطٛا  ٍ ٚبـرٍ   ،طـا  ،َـا

 أيٝظ ٖرا ٖٛ َا ٜطتددَْٛ٘؟ -بري إٕ ؾض ايتع -عِ ْٔ ٚتطٗٝالت َع١ٓٝ، ٚبرٍ َعسٚف؟
ُٜ   فُٝـا إذا فُٔ ايالشّ يًتأثري ايطًيب هلرٙ ايكك١ٝ  ـ ناْـت َفتٛسـ١ إٔ  د ادتاْـب ايفهـسٟ ايجكـايف ايـدٜين     بَع
ُٝات املادٜـ١ بايٓطب١ يإلْطإ عٔ إٔ غتكـع يًتـأثري   ٟ  ،ٚايجكـايف  ،ادتاْـب ايـدٜين   عـد ب، ف  ،ايتٛدٗـات  ،ايفهـس

ٛ َـٔ  ترتن٘ املاد٠ َٔ عٛاطف َٚػاعس يف ايٓفظ تػد ضتـ قد د عٔ ادتاْب املادٟ ٚعٔ تأثريات َا تبَع ،املٛاقف
ٔ    -ا ناْت ُأٚ نٝف ،ْكد١ٜ ضٛا٤ّ ناْت أَٛااّل - ; ألٕ املاد٠ٜطدٜٗا ـ  ٖـٞ ضـالح ذٚ سـدٜ نـبري يف ادتاْـب   س ، هلـا أث
٘   ايف ادتاْب ايطًيب، ست٢ املؤَٓني ْٗٛس نبري ، ٚهلا أثاإلظتابٞ ٛ  ،عٔ ٖرا، إقفااّل يًُٛقٛع َـٔ أضاضـ عـٔ   اْٗـ
ٓٔ  .امل

ٓٔ سٜـد َـٔ   ت (ٚأْـا نـرا   ، ٚأْا نراو نرا ٚعًُت يو نراأْا عًُت ي) ٜت يآلخسٜعين ايترنري مبا أضدايرٟ  ٚامل
ٍ   َٛاقف٘ بايػهٌ ايرٟ ٜطـتذٝب ملـا أزدت َـٔ ٚزا   ٚٚزا٤ ذيو إخكاع َػاعسٙ ٚعٛاطف٘  أٚ  ،٤ إعطا٥ـو ذيـو املـا

 ، ٖرا ٜتٓاف٢ َع نسا١َ اإلْطإ.ملٛقف ايرٟ تعتربٙ ْع١ُ َٓو عًٝ٘ٚقٛفو َع٘ ذيو ا
إىل ايهاَـٌ   َٟٔ ايـٓعِ ايعظُٝـ١ ٖـٛ غـد     رنريٟ مبا أْعِ عًٞإيٝ٘ َٔ خالٍ تٚتعاىل إٔ ٜػدْٞ اهلل ضبشاْ٘ 

يهٔ السظ نٝف ٜهٕٛ بايعهظ فُٝا ٜتعًـل   يٞ. زتباطٞ ب٘ ٚقسبٞ َٓ٘ تهسميّا، إىل َٔ ٜعترب اإىل ايهُاٍاملطًل 
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ٚؾاسب٘  ط٘دٟ إيٝ٘ ع٢ً ْفبٛطأ٠ َعسٚف َعني أض ،كٌ، ٜػعس بٔجبِٝٓٗ، نٝف ٜػعس اإلْطإ بايكع١ بايٓاع فُٝا
 .(سٙخ آىلإ ...، ٚأْاأْا ضٜٛت يو نراٚ، ًُت يو نراأْا ع)ٜهسز 

ُْ ٕٚيرا تالسظٛ ٔٓ اُٛٗأْ٘ ست٢ املؤَٓني  ـ َٚس مما ٜبطـٌ أثـس ايؿـدق١،    ٔٓعٌ امل، َٚدعٔ امل ِ ايككـ١ٝ بايٓطـب١   َه
ِِ  ُْٔسٜـدُ  اَلٖـٛ إٔ ٜبتػـٞ بـ٘ ٚدـ٘ اهلل      -إذا نـإ ٜسٜـد إٔ ٜهـٕٛ يعطا٥ـ٘ أثـس       -يًُعطـٞ    َٚاَل٤ّ َدـَصا  َٔـُٓه
ُٜ (9:ْطإ)اإلُغُهّٛزا َٛ   ساد َين َٔ ٚحبٝح ال ٜػعس ايطسف اآلخس بأْ٘  ، فٗـرا  ٙزا٤ َا أعط٢ اضـتػالٍ عـٛاطفٞ ضتـ
ُ٘ ُٜٓٔفُل َناٖئرَٟجًُا قاٍ: غ٤ٞ مبٔ ٜعطٞ زٜا٤ّ أغب٘ ِِ  ُْٔسٜـدُ  اَل (264:)ايبكس٠ايٖٓأع ٔز٥َا٤َ ََاَي  َٚاَل٤ّ َدـَصا  َٔـُٓه
ُٙ أَلَسٕد َََٚا ،ُغُهّٛزا ١َُٕ ٔعَٓد ٘ٔ اِبٔتَػا٤ ٔإاٖل  ُتِذَص٣ َٔٔ ِِّْع ٘ٔ َِٚد ٜ  (19،20)ايًٌٝ:اأَلع٢ًَِ َزبِّ هـٔ  أٚ أقٌ غـ٤ٞ إذا مل 

، أٚ إٔ ٜهٕٛ َـٔ َٓطًـل إْطـاْٞ حبـت    فهلرٙ األغٝا٤ َجًُا عتؿٌ زمبا يًهجري ايهجري َٔ ايبػس  ّااإلْطإ َترنس
ٌِ، َٔ باب ٠ املتبادي١ فُٝا بني ايٓاعأهافَٓطًل امل ٕٔ َدَصا٤ُ َٖ ُٕ ٔإاٖل اإٔلِسَطا  .(60)ايسمحٔ:اإٔلِسَطا
ٔٓ -ضذ يف اجملتُع إٔ ْس ْسضـذ يف اجملتُـع إخكـاع ايعٛاطـف يًتـأثريات املادٜـ١ ٖـرٙ         -مبا ْعطٞ  َٔ خالٍ امل

ٜرتنٗا َا ْعطٞ يف ٖرا قد ضتٔ قد ال ْطتددّ ايعٛاطف اييت  ،ضٝظٗس هلا ضًبٝتٗا ايهبري٠ ست٢ ٚإٕ نٓا َؤَٓني
ٔٓ ،قد ال ْطتددَٗا يف داْب ايباطٌ ،ايػدـ اآلخـس بـإٔ   ايرٟ ٜعين ايترنري ٚاضتػالٍ ايعٛاطف ٚإغعاز  يهٔ امل
ٌ     ض اجملتُـع رت ، تسضٝد٘ ٜؿبض مما ٜعـسِّ زٜد٘ إٔ ٜطري نُا ُأعًٝ ٛ طـٛز٠ بايػـ١ بايٓطـب١ ألٖـٌ ايباطـ  ٕ، فٝـأت

يآلخسٜٔ َٓذصاتِٗ فُٝـا   ، ٜٚعسقٛايف ايترنري مبا أعطٛا ْ٘فطاألضًٛب ، ٜٚطتددَٛا ويٝدفعٛا أَٛااّل أنجس َٓ
ُٜ  ِقٖٚحبهِ أْٓا قد ز -، فتؿبض ذٖٓٝتٓا ا ٚنراأصتصٚٙ يف زتاٍ نرا ٚنر طـدٟ إيٝٗـا   ٓاٖا ع٢ً إٔ تطري خًـف َـٔ 

 ، ٜٚدخٌ يف ايباطٌ.ْطإ إىل إٔ ٜكف املٛاقف ايباط١ً، ٜٚؤٜد ايباطٌفتؿبض َعسق١ ألٕ تدفع باإل -َعسٚفّا 
ُٜاملاد٠ طتددّٚاذتكٝك١ أْ٘ ال ميهٔ إٔ ُت ، بٌ ايعهظ ٖٛ املطًـٛب  ٜٔ يف َكابٌ املاد٠بايكِٝ، بايدِّ كش٢، أٚ إٔ 

َٕٖٔ اإلْطإ  َ٘ اِغَتَس٣ ٔإ َٔ ايًٖ ُُِؤَٔٓٔنَي َٔ ِِ اِي ُٗ ٕٖ َأُْفَط ُِٗ ٔبَأ َٛاَي َِ ُِ ََٚأ ُٗ سايـ١ املكازْـ١ بـني     يف (111:)ايتٛبـ١ ادَتٖٓـ١َ  َي
ُٜٚاملبادئ ات ٚايكِٝ ٜاملاد باملادٜات ست٢ ٚإٕ نإ أغ٢ً املادٜات يدٜو اييت ٖٞ زٚسو ٚدطُو بهً٘  كش٢ايد١ٜٝٓ 
َا حتؿٌ عًٝـ٘ َـٔ َؿـًش١ يٓفطـو     ، ال يف َكابٌ ٜٔ يف َكابٌ املاد٠تبٝع ايدِّإٔ ٚال  ،ٜٔكشٞ ب٘ َٔ أدٌ ايدِّت
 ،حل َٔ د١ٗ َع١ٓٝ ٚعُـٌ َعـني  غدؿٝات هلا َؿا -َجاّل  -، إذا نإ ٖٓاى اآلخسٜٔ ، ٚال َٔ باب َساعا٠ َؿاحلأْت

ٕ ٚي ،نرا ٚنراَعٓا ، ضتٔ مجاع١ أْتِ ضتؤثسٕٚ ع٢ً َؿاذتٓا : ٜاٜكٛيٕٛ  ثسٚا عًـ٢ َؿـاذتٓا  ؤتـ  ٝظ يهِ سـل أ
ُْيصَٓا بأُأ َطاعدات َع١ٓٝ. قٌ ي٘: ضتٔ غدؿٝ٘اٜؤدٟ إىل قطع َعاغاتٓا أٚ مبا  كـشٞ بأَٛايٓـا َـٔ أدـٌ دٜـٔ      ٕ 
َُٜؿاذتو أْت ْٚؤثسٖا ع٢ً دٜٔ اهلل، فهٝف ْساعٞ اهلل  ؟كشٞ مبؿاذت٘ َٔ أدٌ دٜٔ اهلل، ٚأْت ممٔ ًٜصَ٘ إٔ 

; ألْـو تسبـٞ اجملتُـع    كٓا َع بع  َٔ باب املٔ مبا أعطـ٢ ٜتشدخ بع هلرا ًْشظ نٝف أْ٘ ال ظتٛش إطالقّا إٔ
ٔ  ،ؾـاسب املٓذـصات ايعظُٝـ١    :، فٝظٗس ٖرا ٜٚكٍٛس عٛاطف٘ يًباطٌطٖدع٢ً إٔ ُت ٔ  ،ٚضتـ ٔ ٚ ،ٚضتـ  إىل ...ضتـ

، ٚأْت تعًِ أْٓـا  ٜا أخٞ أْت تعًِ أْٞ قد أعطٝتو نرا ٚنرا)، ٚأْا أحتدخ َعو: ٚأْا قد زبٝتو َٔ قبٌ .سٙخآ
ٝ  أيطت أْت تكـٛدٙ بعٛاطفـ٘؟   ؟ٚاسد٠أيٝطت ٖرٙ  .‟بػسأ ،وٚال ُٜٗٓ ،ٝضٚاهلل ؾشˮفتكٍٛ:  (ًٓا نرافع كٛدٙ ضـ

 ب١ٝ ألٕ ٜٓكاد ٚزا٤ ايعٛاطـف ايـيت  ألٕ ٖرا ضريضذ يف اجملتُع تس ;ست٢ املؤَٓني ، ف٢ٗٓاآلخسٕٚ بٗرٙ ايعٛاطف
، بـدٍ إٔ تهـٕٛ نُـا قـاٍ     كاٜٝظ َاد١ٜ نًـٗا طس َا ٜكسب األ١َ، تؿبض امل، ٖٚرا َٔ أخختًكٗا ايتأثريات املاد١ٜ

املكـاٜٝظ ايـيت   أٟ قاٍ: )ظتب عًٝٓا إٔ تهٕٛ َعاٜريْا إهل١ٝ( ٖٛ  ،عاٜري إهل١ٝامل :اإلَاّ ارتُٝين زمح١ اهلل عًٝ٘
   .إهل١ٝ ٚيٝطت َاد١ٜ أٚ ْكف َع اآلخسٜٔ ،ٌَ َع اآلخسَٜٔٔ خالهلا ْتعا

إٔ ، يهـٔ  ٜـدى ؤُأ سـل  باعتباز َٛقفو ،ٜدى باعتباز َٛقفوإٔ أزاى ممٔ ظتٛش يٞ إٔ أقف َعو يف َٛقفو فأؤ
ٞٓ، أٚ ُتَٔ املاٍ فأؤٜدى ّاآخر َٓو َبًػ ، ٖرا مما ٜعين أْـين دعًـت   فّا َعّٝٓا فأؤٜدى ٚأْت ع٢ً باطٌَعسٚ طدٟ إي

، ٖٛ َـا ٜهـٕٛ ٖٓـاى َـٔ     إٔ أغازنِٗ يف أعُاهلِ ،إٔ أؤٜدِٖ ،يف إٔ أقف َعِٗ ،اع يف تعاًَٞ َع اآلخسٜٔٝاملك
ٍ ٖٚرٙ خطٛز٠ بايػ١ ،عا٥دات َاد١ٜ ٝ   ; ألٕ ايباطٌ ٜطتددّ املـا ١ً ٜطـتددَ٘ اذتـل ٜٚطـتددَ٘    ، املـاٍ ٖـٛ ٚضـ

، ٚأٖـٌ ايباطـٌ ٜعًُـٕٛ    ذتل ال بد َٔ برٍ املاٍ يف ضبًٝ٘ألٕ ا اهلل;، فأْت ًَصّ بإٔ تٓفل َايو يف ضبٌٝ ايباطٌ
ًٗرا ظتب ع٢ً اإلْطـإ إٔ ٜٓظـس   ف ضالح ذٚ سدٜٔ; ٛإذّا فاملاٍ ٖ ;ٜٚتأندٕٚ بإٔ ايباطٌ ال ٜطري إال بٛاضط١ املاٍ

 ٚيٝظ َٔ خالٍ املادٜات. ،إىل األغٝا٤ َعتُدّا ع٢ً َكاٜٝظ إهل١ٝ
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َِٝظ :َٔ أٍٚ َٔ اضتددّ ٖرا األضًٛب يف ايكسإٓقؿت٘ فسعٕٛ ايرٟ ذنس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  ًُِو ٔيٞ َأَي  َِٔؿَس َُ
َٖٔرٙٔ َٗاُز َٚ ِْ َٕ َفاَلأَ َٔٔ َتِشٔتٞ َتِذٔسٟ اأَل ِّ  ُتِبٔؿُسٚ ِْٝس َأَْا َأ ِٔ َخ َٛ اٖئرٟ ََٖرا َِّ ِٛاَل  ُٜٔبنُي ََٜهاُد ََٗٔنْي َٚاَل ُٖ َٞ فًََ  ُأِئك

 ٔ٘ ِٝـ ٔ  َأِضـَٛٔز٠ْ  عًََ َٖـبٕ  َِّـ ِٚ َذ ُ٘  َدـا٤َ  َأ َُاَل َََعـ ُٙ   َفاِضـَتَدفٖ   َُِكَتـٔسْٔنيَ  ٥َٔهـ١ُ اِي ُ٘ َفَأَطـاُعٛ ََِٛـ ِِ  َق ُٗـ ُْٛا  إْٖٔ َِّٛـا  َنـا  َق
 فسعـٕٛ، َٚٛضـ٢ زدـٌ ال ميًـو ٖـرٙ،     ٜد  ٖا يف، أضاٚز َٔ ذٖب زأٚاملكاٜٝظ يدِٜٗ َاد١ٜ (54-51:)ايصخسفَفأضٔكنَي
ج٢ً. اضتدف فسعـٕٛ قَٛـ٘   أْٗاز ايكِٝ امُل، ٖٓاى، ٚأْٗاز ايعص٠ ٚايػسف لأْٗاز اذت ٕٛٚال ٜعسف ،ْٗاز ٖٓاأٖٚهرا 
، يتعـسف نـِ ٖـٞ ارتطـٛز٠     ٖا ِٖ ٚعاٜػٖٛا ِٖبٝٓات زأٚ ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل ميًو عػس آٜات ،َٛض٢ ١يف َكابً

نـإ ميتًـو آٜـات     إٕ ْيب اهلل َٛضـ٢  .كاٜٝظ َاد١ٜضتٛ األغٝا٤ ٚفل ََ اّا إذا َا اْطًل ايٓاع يٝٓظسٚغدٜد٠ دٓد
ٖرا ممـا نـاْٛا ٜعـإْٛ َٓٗـا ستـ٢       ،ايدّ ٚايكفادع ٚايكٌُ ٚادتساد ، ايفساع١ٓ ٚأٌٖ َؿس،ت ٚعاٜػٖٛا ِٖبٝٓا

ٌ  إٔ ٜدعٛ اهلل إٔ ٜسفعٗا عِٓٗ ٚأِْٗ ضٝؤَ ٔ َٛض٢طًبٛا َ طـت املطـأي١   ، يٕٝٓٛ ب٘ ٚضٝطًكٕٛ َع٘ بـين إضـسا٥ٝ
اضـتطاع   َـٔ خـالٍ املادٜـات    ،فتهـٕٛ هلـا قُٝـ١   إىل األغٝا٤  ٜٓظسٚا اٖلأ :، يهٔ ْطٛا َطأي١أِْٗ مل ٜعسفٛا غ٦ّٝا
ُِٜٗٗ َادٜاتِٗ َٚػازٜع ٚخـدَات فًـٝهٔ    ،، ُِٜٗٗ َؿاحل أْفطِٗألِْٗ ناْٛا قَّٛا فاضكني ;فسعٕٛ إٔ غتدعِٗ

  !فسعٕٛ يف َكابٌ َٛض٢ ال تٛدد َػه١ً
ٞ ٚ (1)ايرٟ ذنسْاٙ باألَظٖرا نإمتاّ يًُٛقٛع  سـٍٛ َـا يف ايتـرنري يإلْطـإ      :ميهٔ أْ٘ بكٞ ْكط١ ٚاسد٠ ٖـ

ممـا تطـاعد عًـ٢    ٖٞ ْفطٗا  ،يف إٔ ٜٓظس إٔ نٌ َا بني ٜدٜ٘ ٖٛ ْع١ُ َٔ اهلل ٚأْٗا ذات ق١ُٝ ،بٓع١ُ اهلل عًٝ٘
ٕٖ:نُا قاٍ ضابكّا ،ايتفهري فٝٗا ّٕ آلَٜإت َذٔيَو ٔفٞ ٔإ ِٛ َٕ ٖيَك ٔ  َٚٔيَتِبَتُػـٛا :بعدَا قاٍ تعـاىل  (13 :)ادتاثـ١ََٜٝتَفٖهُسٚ  َٔـ

ٔ٘ ِِ َفكًِٔ َٕ ََٚيعًَُٖه َُ ٔفٞ َٖا َيُهِ ََٚضٖدَس  َتِػُهُسٚ ُ٘  َدُّٔٝعـا  ٔفـٞ اأَلِزضٔ  َََٚـا  َٛأتايٖط ِٓـ َِّ ٖٕ ٞ  ٔإ ّٕ  آلَٜـاتٕ  َذٔيـوَ  ٔفـ ِٛ  ٖيَكـ
َٕ ٚيٝتِٗ ندًفا٤ مبطؤ ١ستبطٕٚ إٔ نٌ َا بني أٜدِٜٗ ي٘ قُٝت٘ املفٝٓطًل ايٓاع ِٖٚ ٜس  (12،13)ادتاثـ١ٝ:ََٜتَفٖهُسٚ

يف فٗرا ٖٛ ْفط٘ َٔ إسـد٣ ايـدٚافع باإلْطـإ إىل إٔ ٜػـٛف      .أْٗا ْع١ُ َٔ ْعِ اهلل، َٚترنسٜٔ هلل يف األزض
 ، ٜٚهتػف األضساز اييت أٚدعٗا اهلل يف ٖرا ايعامل.ع، ٜٚؿِّٓ، ٜٚٓترات ٖرا ايعامل فٝبدعأعُام َفسد

ايٓـاع ٜٚعظـِْٛٗ   َٔ ٖٓا ْعسف نِ ٖٛ ايفازم بني َا تعطٝ٘ ٖرٙ اآلٜات ٚبـني َـٔ ٜٓطًكـٕٛ فٝتشـدثٕٛ َـع      
 ،خداعـ١  ،از٠ٚأْٗا غـسٓ  ،١ُ هلاٚال قٝ ،إٔ ٜهٕٛ ْظس َٔ ٜسفكٗا)، ٚإٔ ايٓظس إىل ايدْٝا ظتب بايصٖد يف ايدْٝا
َُٜهاز٠، ٚاتسِن ٕ ٖرا ْفط٘ َٔ إسـد٣ ايعٛاَـٌ   أ (ٚال تأخر إال ايهفا١ٜ َٓٗا فكط، طُض يو فكط َٔ أطسافٗاٗا، ٚ

، ٚإٔ ٜتفهـسٚا  س اهلل هلِ يف ايطُٛات ٚيف األزضاييت قسبت املطًُني فذعًتِٗ بعٝدٜٔ عٔ إٔ ٜطتددَٛا َا ضد
ايتـرنري  بُٝٓـا   !ٖٞ نًٗا ال تطاٟٚ دٓـاح بعٛقـ١   ،، يٝطت ذات ق١ُٝد١ُِٜٝٗ يألْٗا أؾبشت يٝطت ذات ق ;فٝٗا
عسفٛا ( 2)داٍايسِّ ،ٚعسف اآلخسٕٚ نٝف إٔ هلا ق١ُٝ هلا ق١ُٝ. ،ق١ُٝ تسْا إٔ ْٓظس إيٝٗا نرااهلل ٜرنِّإٔ  :ٜٛسٞ

. هلـا قُٝـ١  ّا أٜكـ ٖـٞ  أْٗـا   أْٛفٓا عٓدَا منس َٔ عٓدٖا ٜعسفٕٛبٌ ست٢ األغٝا٤ اييت ْهُِ  نٝف إٔ هلا ق١ُٝ،
 كّا املا٤ َٔ ددٜد ْكــٝ٘ا أٜ ، ٜٚطتدسدٕٛطتدسدٕٛ َٓٗا األمسد٠اجملازٟ مبشطات تؿف١ٝ فٝ ٜطتددَٕٛ أيٝطٛا
 ؟ٜني ايدٚالزات، ٚأمسد٠ تباع مبالض َٔ اذتدا٥ل ٚايبطاتني ٚاملصازعطكٞ األزفٝعاد ي

 ،ٚال ْعـسف غـ٦ٝاّ   ،أؾبشٓا ال منًو غ٦ّٝا ، ست٢از٠ َٔ أٚهلا إىل آخسٖاخداع١ َٓه ،از٠غٓس :نًٗا ٚضتٔ ْكٍٛ عٓٗا
ّٕ سٚابشٓا عبٝدّا ألٚي٦و ايرٜٔ تفٓهثِ أؾ ِٛ َٕ َق  فأبدعٛا. ;، ٚأٚي٦و قّٛ تفهسٚاضتٔ قّٛ صتٌٗ ََٜتَفٖهُسٚ

ُٜ اإٔ املطأي١ يٝطت ضَٜٛ٘ٔ خالٍ َا عسفٓا َٔ  ْ٘فطايٛقت ْعسف يف  َٔ ْعِ إىل ٚتعاىل طدٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ فُٝا 
 .قد ظٗس إٔ املطأي١ يٝطت ضٜٛ٘اٚ ،ٚفُٝا عتؿٌ فُٝا بني ايٓاع َع بعكِٗ ايبع ، اإلْطإ

، تُدٚا ع٢ً قاعد٠ باطًـ١ َـٔ أضاضـٗا   أِْٗ اع :يف زتاٍ َعسف١ اهلل (املعتصي١)بُٝٓا صتد إٔ أٍٚ خط٠ٛ خطاٖا 
فٗٓـاى   ، إذّاهسٜٙعطٞ ٖرا ظتب عًٝـ٘ إٔ ٜػـ  إٔ ٖرا عٓدَا  ،أِْٗ ْظسٚا أٚاّل فُٝا عتؿٌ بٝٓٓا ضتٔ ايٓاع ٖٞ

ضتٔ قًٓا: ايكاضِ املػرتى ٖٛ ادتاْب  َا ايرٟ سؿٌ؟ ًُطأي١؟أمل ٜطٛغٛا ي .ا يٓػهس ايرٟ أضداٖاْعِ ْٓطًل َٓٗ
ايػـاٖد ٖـٛ    !ايػا٥ب ع٢ً ايػـاٖد  -٢ً َا قايٛا ع -فتأتٞ يتكٝظ  إٔ تٓظس إىل املطأي١ نأْٗا ضٜٛ٘ا، يهٔ ،ايعاطفٞ

إذّا  ،بأْ٘ ظتب غهس املٓعِ -نُا ٜكٛيٕٛ  -ُا بٝٓٓا اييت تعطٞ سهُّا عكًٝ٘ا ٌَ فٝاإلْطإ ٖٚرٙ ايؿٛز٠ ايها١ًَ يًتعا
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بعـد َـٔ أٜـٔ ٖـٞ،      ايٓعِ اييت مل ْـدز فٓٓطًل َٓٗا يٓكٝظ عًٝٗا تعآًَا َع َٔ أضد٣ إيٝٓا ْعُّا َٔ داْب ٖرٙ 
ـ   فٓبشح عُٔ أضداٖا ٔ أضـد٣ إيٝٓـا ٖـرٙ    ، فهاْت ٖرٙ ٖٞ أٍٚ خط٠ٛ اييت بٓٛا عًٝٗا ٚدٛب ايٓظـس يف َعسفـ١ َ
 ايٓعِ يٓػهسٙ.

ٖٝ   ،ٖٛ تسضٝذ ساي١ ايتط١ٜٛ َا ارتًٌ يف ٖرٙ؟ ٜ٘   َع إٔ ايكـسإٓ بـ يـٝظ ٖٓـاى زتـاٍ     ،أ إٔ املطـاي١ يٝطـت ضـٛ
ٕٖيف  ُا ٜتعًل بادتاْب ايعاطفٞ فٝيًُكاٜط١ إال ٓٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف اهلدا١ٜ اضتػًت ادتاْب ايعاطفٞ يف ُض أ

اييت ذنسْاٖا ضابكّا فُٝا ٜتعًل بٓظستـ٘ إىل  ٖرٙ ٚالعتبازات َتعدد٠ ٖٞ  ،يإلْطإ ضتٛ اهللاملطأي١ يف خًل ايػد 
ِِ  ، فٝأتٞ ايػهس ٚاسد٠ َٔ ايػاٜـات َا بني ٜدٜ٘ نٓعِ َٓ٘ تعاىل َٕ  ََٚيعًَُٖهـ ٌ َتِػـُهُسٚ ايػـهس   أمل ٜـأت  (14:)ايٓشـ

 َٓٗا؟ ٠ٚاسد
ٍ ايتعاٌَ فُٝا بٝٓٓا َع بعكٓا رب ايككاٜا ايعك١ًٝ َٔ خالضتٔ ايٓاع فٓعتَٓا  إٔ ْٓطًل :فِٗ زضدٛا ٖرٙ املطأي١

ْـ٘ يـٝظ   أ إٔ ايفازم نبري،صتد  نجري٠; ألْٓافشؿٌ أخطا٤  ،بع  ٖٞ األضاع ايرٟ ْكٝظ عًٝ٘ تعآًَا َع اهللاي
ـ  ;س َٔ أعطاِٖ بٓعُ٘أز٣ إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜرنِّ ْٞؾشٝشّا أ ِ س اآلخـسٜٔ ايـرٜٔ أع  فأْطًل أْا ألذنِّ  طٝـتٗ
ـ ، ُأٌ ٖرا املٛقـٛع متاَـاّ  قٔفٚأعٌُ َجً٘. ال. ُأ ،ٓٗر اهللَٚأضري ع٢ً  ،، فأقٍٛ أختًل بأخالم اهللبٓعُٞ ٌ ٖـرا  قٔف

بُٝٓا قد ٜهٕٛ أضاع املطأي١ ٖٛ إٔ ايٓاع يف تعاًَِٗ ايطبٝعٞ خاؾ١ َٔ مل ٜسبٛا تسبٝـ١ إهلٝـ١    املٛقٛع متاَّا.
ٔٓ االبتعاديف  ضتٛ اهلل  االْطالق١ ،طٝب يطًٛى ايطبٝعٞ يد٣ ايٓاع؟را ٖٛ ا، أمل ٜهٔ ٖبع ع٢ً بعكِٗ  عٔ امل

إٔ َا ضتٔ عًٝـ٘  ٚ ،ضتدداّ ادتاْب ايعاطفٞالأْ٘ فكط ب اتكضايطًٛى ايرٟ ٖٛ قا٥ِ بني ايٓاع  ع٢ً أضاع ٖرا
ٔٓ .، ٖٛ خطأٖٛ خطأ ٙ ى عطاؤسطُِّٜٝ اٖلَٔ داْب أ َٝتٔطِعُأ، ٚظتب عًٝو فُٝا إذا مبا أعطٝت متاَّا ظتب إٔ ًٜػ٢ امل

  ُا ٜسٜد.ٝس عٛاطفو فإٜاى فٝطِّٝ
 ،ْعُـ١ ظتعٌ يهـافس ٚال يفاضـل عًٝـ٘     اٖلأبٚتعاىل  بشاْ٘ضبٌ ٚزد يف األدع١ٝ أْ٘ َطًٛب إٔ اإلْطإ ٜدعٛ اهلل 

ٞٓ) :فٞ دعا٤ اإلَاّ شٜٔ ايعابدٜٔف ألٕ  ملـاذا؟  (ْعُـ١ تسشقـ٘ َـٔ قًـيب بٗـا َـٛد٠       ٚال جتعٌ يفاضل ٚال يهافس عً
 عًُ٘.اإلسطإ ٜعٌُ 

ُْ ; ألٕ اإلسطـإ ٜـؤثس فٝـؤدٟ    دع٠ٛ قٝاف١ست٢ ٗٞ أٜكّا عٔ إٔ ظتٝب اذتانِ أٚ ايرٟ ًٜٞ أَسّا َٔ أَٛز ايٓاع 
ُّْاإسطاْطدري عٛاطف٘ َع َٔ أضد٣ إيٝ٘ إىل ت ٖٚـٛ   دعا اعًٝ٘اإلَاّ ٕ ، ٚأذنس فُٝا زٟٚ أايٓاع عٔ ٖرا ٗٞ، 

ال تكـٌ   - يف َعٓـ٢ اذتـدٜح   -فكـاٍ   َٔ خًك٘، أسٕد اهلل ال عتٛد٘ إىلٕ أ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)عٓد زضٍٛ اهلل 
 (غـساز خًكـو   ايًِٗ ال حتٛدين إىل)ٚيهٔ قٌ:  ،ىل غريٙ أٚ إىل خًكً٘ٝظ أسد َٔ ايٓاع إال ٖٚٛ ستتاز إٖهرا ف

ٞٓفٝ ،فٝؤثس ع٢ً عٛاطفٞ ;أٚ أقبٌ عطٝت٘ ،فٝعطٝين ٖٛ ،إٔ أستاز إىل غساز خًل اهلل َٛاقفٞ يف  ػهٌ قػطّا عً
 فشاٍٚ إٔ تبتعد عٔ إٔ ٜهٕٛ يفادس تأثري ع٢ً عٛاطفو. .ايد١ٜٝٓ

 ٚميهٔ إٔ ْطتهٌُ املٛقٛع إٕ غا٤ اهلل فُٝا بعد. .ٖرا فُٝا ٜتعًل بٓعِ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل
 ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘.
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