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 (3) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 ايلسِٝبوِ اهلل ايلمحٔ 
 ٚهًِ ع٢ً هٝـْا قُـ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايٛٝبني ايٛاٖلٜٔ. اهلل ٌُٚ ،اؿُـ هلل كب ايعاملني

 .(هٛك٠ ايوذـ٠)هٝهٕٛ ؿكي ايّٝٛ سٍٛ آٜات َٔ نتاب اهلل ايهلِٜ َٔ 
ِِ ِٔ ٔبِو ٘ٔ ايٖلِسَُع ِِ ايًَّ ٌُ  املايٖلٔسٝ َِٜب اٜل اٞئهَتأب َتِٓنٜ ٘ٔ َك ُٔنَي ٖكٚب َٔٔ ٔفٝ ِّ اٞيَعاٜي َٕ ٜأ ُٙ  َٜٝكٛٝيٛ ٌِ  اٞفَتعَلا َٛ  َبع  ُٖع
َِّٛا ٔيُتٓٔقَك ٖكٚبٜو َٔٔ اٞيَشٗل ُِٖ َٖا ٜق ِِ ٜقبًِٜٔو َٚٔ ْٖٔقٍٜل َٚٔ ٜأَتا ُٗ َٕ ٜيعًََّ ـُٚ َِٗت َٜ ُ٘ َٛاتٔ  ػًَٜعلَ  ائَّقٟ ايًَّ  َََٚعا  َٚاأٜلِكَض ايٖوعَُ
َُا ُٗ َِٓٝ ٍّ ٔهٖت١ٔ ٔفٞ َب ِٖ ٜأٜٖا ٣َٛ ُث َِ ع٢ًَٜ اِهَت ٘ٔ َٚٔ ٜيٝهِ ََا اٞيَعِل ٍّ َٔٔ ُؿْٚٔ َٕ ٜأٜفاٜل ًَٔفٍٝع َٚاٜل َٚٔي ـَٚبُل  َتَتَقنَُّلٚ ََِل ُٜ َٔ  اأٜل  َٔع
ِٖ اأٜلِكِض ِإٜي٢ ايٖوَُا٤ٔ ٘ٔ َِٜعُلُز ُث ِٝ ٍّ ٔفٞ ِإٜي ِٛ َٜ َٕ ُٙ ٜنا ـَاُك َٕ َُٖٚا َه١َٕٓ ٜأٞيَف َٔٞك ـٗٚ ُِ َفٔيٜو َتُع ِٝٔب َعأي ٌَٖٗاَؿ٠ٔ اٞيَغ  اٞيَعِنُٜن َٚاي
ُِ َٔ ائَّقٟ  ايٖلٔسٝ ٌٖ ٜأِسَو ٤ِٕٞ ٝن ًَ ُ٘ ـَٜأ ػًَٜٜك ًَٞل ََٚب ِٕ َػ ِٖ ٔطنٍي َٔٔ اإِلَْوا ٌَ ُث ُ٘ َدَع ِٖ َِٖٗنٍي َٖا٤ٕ َٚٔ ٜي١ُٕهاٜل َٔٔ َْوًِٜ  ُث

ُٙ ٘ٔ ََْٜٚفَؽ َهٖٛا ٘ٔ َٔٔ ٔفٝ ٌَ ٗكٚٔس ُِ ََٚدَع َُِع ٜيٝه َِاَك ايٖو ـ٠َٜ َٚاأٜلِب َٕ َٖا قًٜٔٝاٟل َٚاأٜلٞف٦ٔ ٌِٝهُلٚ ًَٞٓا َفا٤ٔأٜ َٜٚقاٝيٛا َت  اأٜلِكِض ٔفٞ ًَٜٓ
ًٍٞل ٜئفٞ ْٖا٤ٜٔأ ـٕ َػ ـٜٔ ٌِ َد ِِ بًٜٔٔكا٤ ُِٖ َب ِٗ َٕ َكٚب ٌِ ٜنأفُلٚ َٛفَّاٝنِ ٝق ِٛٔت ًَٖٜٝو ََٜت َُ ٌَ ائَّقٟ اٞي ِِ ُٚنِّ ِٖ ٔبٝه ِِ ِإٜي٢ ُث َٕ َكٚبٝه  ُتِلَدُعٛ

ِٛ َٕ ِإٔف َتَل٣ َٜٚي َُٛ ُُِذِل ِِ اَْأنُوٛ اٞي ـَ ُكُؤٚٔهِٗ ِِ ٔعٓ ِٗ َِِلَْا َكٖبَٓا َكٚب ُِٔعَٓا ٜأِب ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا ََٚه َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ ِٛ  َُٛٔق  َٜٚيع
َِٝٓا ٦ًَِٔٓا ٌٖ آلَت َٖا َْٞفٍى ٝن ـَا ُٖ ِٔ ٍُ َسٖل َٜٚئه ِٛ ٕٖ َٔٓٚٞ اٞيٜك َِأٜل َِ أٜل َٔ َدَٖٗٓ َُا ٜفُقٚٝقٛا ٜأِدَُٔعنَي َٚايٖٓاِي اٞئذ١ٖٔٓ َٔ ِِ  ٔب  َْٔوعُٝت
ِِ ٔيٜكا٤َ َِٛٔٝه ِِ إِْٖا ََٖقا َٜ ـٔ َعَقاَب َُٚفٚٝقٛا َْٔوَٝٓاٝن ًٞ َُا اٞيُؼ ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ َُا َتِع ُٔ إِْٖ َٔ ٔبآَٜأتَٓا ُِٜؤَٔ   َػٗلٚا ٔبَٗا ُفنُِّلٚا ِإَفا ائَّقٜ
ـّا ـٔ ََٚهٖبُشٛا ُهٖذ ُِ ِِ ٔبَش ِٗ ِِ َكٚب ُٖ َٕ اٜل َٚ ِِ َتَتَذاٜف٢ َِٜوَتٞهٔبُلٚ ُٗ ُُٓٛب ِٔ ُد َٔأدِع َع َُ َٕ اٞي ـُِعٛ َٜ ِِ ُٗ ِٟٛفا َكٖب  ََُٖٚٔعا  َٜٚطَُّععا  َػ

ِِ ُٖ َٕ َكَمٞقَٓا ُِ ٜفال ُٜٓٔفٝكٛ َٞ َٖا َْٞفْى َتعًِٜ ُِٗ ٝأِػٔف ٍٔ ٝقٖل٠ٔ َٚٔ ٜي ُٝ َُا َدَنا٤ّ ٜأِع ُْٛا ٔب َٕ ٜنا ًَُٛٝ َُٔ َِٜع َٕ ٜأٜف َُٔ َُِؤَّٔٓا ٜنا َٕ ٜن  ٜنا
َٕ الَّ ٜفأهٟكا ُٚٛ َٔ ٜأَٖا َِٜوَت ُٓٛا ائَّقٜ ًُٔٝٛا آََ ِٖأيَشأت ََٚع ِِ اي ُٗ َُٞأ٣َٚ َدٖٓاُت فًٜٜ َُا ُُْناٟل اٞي ُْٛا ٔب َٕ  ٜنا ًَُٝعٛ َٔ  َٜٚأَٖعا   َِٜع  ايَّعٔقٜ
ُِ ٜفَوٝكٛا ُٖ َٚا َُٞأ َُا ايٖٓاُك ٜف َٗا َِٜؼُلُدٛا ٜإٔ ٜأَكاُؿٚا نًَّٝ ِٓ ـُٚا َٔ ٌَ ٔفَٝٗا ٝأٔعٝ ِِ َٚٔقٝ ُٗ ٘ٔ ٝنُٓتِ ائَّقٟ ايٖٓاِك َعَقاَب ُفٚٝقٛا ٜي َٕ ٔب  ُتٜهٚقُبٛ

ِِ ُٗ ُٓٔقٜٜكٖٓ َٔ َٜٚي َٕ اأٜلِؿ٢َْ اٞيَعَقأب َٔ ِِ اأٜلٞنَبِل اٞيَعَقأب ُؿٚ ُٗ َٕ ٜيعًََّ َِِٜٔلٔدُعٛ َََٚ ُِ ٘ٔ ٔبآَٜأت ُفنَِّل َُٖٔٔ ٜأظًٜٞ ِٖ َكٚب  ٜأِعَلَض ُث
َٗا ِٓ َٔ إِْٖا َع ُُِذِلَٔنَي َٔ َٕ اٞي ُُٛ  .ُـم اهلل ايععِٝ (22-1:)ايوذـ٠ََُٓتٔك
ًَٞٓا َفا٤ٔأٜ َٜٚقاٝيٛا تعاىل:ٝهٕٛ نالَٓا َٔ قٍٛ اهلل ه ًٍٞل ٜئفٞ ْٖا٤ٔأٜ اأٜلِكِض ٔفٞ ًَٜٓ ـٕ َػ ـٜٔ ـٖ (10:)ايوعذـ٠ َد ّ َٔ أٍٚ تك

االهتٓهاك َعٔ   ايوٛك٠ اؿـٜح عٔ إٔ نتاب اهلل ايكلإٓ ايهلِٜ ْنٍ َٔ عٓـ اهلل ايعنٜن اؿهِٝ، ٚفنل فٝ٘ أٜٟٔا
ُٜ  بأْ٘ افرت٣ ٖقا ايكلإٓ. (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٓوب إىل كهٍٛ اهلل إٔ 

أّ غع  علبعٞ    ٟانإ علبٝٓع  نإ َٔ ايعلب املتكـَني أّ َٔ املتأػلٜٔ، هٛا٤ّ َٚٔ ٜتأٌَ ٖقا ايكلإٓ هٝعلف هٛا٤ّ
ُٜ َٔ عٓـ أٟ طعلف آػعل، ال ًَعو َعٔ َال٥هع١ اهلل ٚال ْع  َعٔ         فرت٣ إطالقٟاهٝعلف إٔ ٖقا ايكلإٓ ال ميهٔ إٔ 
ِٛ أْبٝا٥٘ ٚال أٟ كًٛم َٔ كًٛقات٘ َٕ َٜٚي ِٔ ٜنا ـٔ َٔ ِِٝل ٔعٓ ٘ٔ ٜغ ـُٚٞا ايًَّ ََٛد ٘ٔٔف ٜي  .(82:)ايٓوا٤ٜنٔجّ ا اِػٔتاٜلٟفا ٝ

ٔ ٜعًِ ايول يف ايوُٛات ٚاألكض، َٔ عٓعـ اهلل،  ٔ عٓـ ََبٌهٌ ٜكٛع املتأٌَ ي٘ أْ٘ ْنٍ َٔ نتاب سهِٝ ايكلإٓ
ٌِ  إٔ ٜهٕٛ ٖعقا ايكعلإٓ َعٔ عٓعـ غع  اهلل، إْع٘ اؿعل        ٚأْ٘ ال ميهٔ أبـٟا ال ميهٔ إطالقٟا َٛ  َبع ٔ  اٞيَشعلٗ  ُٖع  َٔع

ُٙ َٚٔباٞيَشٚلٖٛ اؿل  (3:)ايوذـ٠ٖكٚبٜو ٍَ َٚٔباٞيَشٚل ٜأَْنٞيَٓا فًِ ٜهٔ إْناٍ ايكعلإٓ َعٔ عٓعـ اهلل فعلؿ      (105:اإلهلا٤)ََْن
عًع٢ ايِعفش١ األٚىل ٚعًع٢ غعالف     ، يٝٔع امس٘ ف نتابٟامماكه١ ٖٛا١ٜ إٔ ي٘ كغب١ نأٟ كغب١ عٓـ أسـْا إٔ ٜؤّي

ٖٓاى نتاب، ٚال بـ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َكت٢ٔ اؿه١ُ إٔ ٜهٕٛ  ،ٖٛ اؿل ْٚنٍ باؿل .ايهتاب، تأيٝف فالٕ بٔ فالٕ
 ٜتٓنٍ َٔ عٓـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل. نتاب
ٌِ َٛ َب َِّٛا ٔيُتٓٔقَكي٘ ١َُٗ نرب٣، إْناي٘ يًشل ايقٟ ْنٍ ب٘، ٖٛ  ٚإْناٍ ٖقا ايهتاب أٜٟٔا ٖكٚبٜو َٔٔ اٞيَشٗل ُٖ   َٖا ٜق
ُِٖ ِِ ٜقبًِٜٔو َٚٔ ْٖٔقٍٜل َٚٔ ٜأَتا ُٗ َٕ ٜيعًََّ ـُٚ َِٗت ل ٖعقٙ  ثعِ تعقنٝ   فٗٛ نتاب إلْقاك ايٓاي، إْقاكِٖ يٝٗتـٚا. (3:)ايوعذـ٠ َٜ

َٛأت ػًََٜل ائَّقٟ اآلٜات: إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ َُا َََٚا َٚاأٜلِكَض ايٖوَُ ُٗ َِٓٝ ٍّ ٔهٖت١ٔ ٔفٞ َب  .(4:)ايوذـ٠ٜأٜٖا
َل، ٖٛ ايقٟ ايهتاب ايهلِٜ، ٜأتٞ اؿـٜح ايقٟ ٜـٍ ع٢ً ًَو اهلل، إٔ ي٘ املًو ي٘ األبعـ اؿـٜح عٔ إْناٍ 

ُٜع    ٜـبل ٖٛ ايقٟ ػًل ُ ل ًع ـٚب، ػًل ايوُٛات ٚاألكض ٚػًل اإلْوعإ ٖٚعٛ ايعقٟ  ٕٚ ؤٛات ٚاألكض، ًٚع ؤٕٚ ايوع



 (4) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ُٜ  ٜٗتـٟ ب٘. ٍ هلقا اإلْوإ نتابٟآِناإلْوإ. فهٝف ال 
ٌِ َٛ َب بعاؿل، ٚتعـب ٙ يًوعُٛات ٚاألكض،     ٛات ٚاألكض باؿل، ٚػًل اإلْوإ أٜٔعاٟ ػًل ايوُايقٟ  اٞيَشٗل ُٖ

 ٜٗتعـٟ بع٘    باؿل، ٌٖ ميهٔ إٔ ٜرتى اإلْوإ يف ٖقٙ ايـْٝا ؿٕٚ إٔ ٜٓنٍ يع٘ نتابعاٟ   ٕٚ كًٛقات٘ مجٝعٟاؤيٌ
ٌِ َٛ َب  .(3:)ايوذـ٠ٖكٚبٜو َٔٔ اٞيَشٗل ُٖ

ِٖ تعاىل:سٍٛ قٍٛ اهلل  (1)ثٓا يف ؿكي هابلؼـٓ ٣َٛ ُث َِ ع٢ًَٜ اِهَت ال سادع١ إلععاؿ٠ املٛٓعٛ ،    ٚ (4:)ايوعذـ٠ اٞيَعِل
٘ ؤٜأتٞ اؿـٜح عٔ ػًل اهلل ٚعٔ تـب ٙ يٌ اي٤ٌٞ املالسغ أْ٘ ٖهقا أسٝاْٟاف ػًعل ايوعُٛات ٚاألكض    ،ٕٚ ػًكع

ععٔ   اؿعـٜح َوعبكاٟ  ُْٚٗا، ثِ ٜٓتكٌ إىل اؿـٜح ععٔ ايتٌعلٜع ٚاهلـاٜع١، أٚ ٜعأتٞ     ؤٚتـب ٙ يٌَٚا بُٝٓٗا 
َِـك اهلـا١ٜ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل، ِ نُا ٖٓا، ٖٚٛ َِـك ايتٌلٜع ٚأٚ عٔ ايكلإٓ ايهلٜ ،ٚاهلـا١ٜ ايتٌلٜع

ايوُٛات ٚاألكض َٚا بُٝٓٗا، فٗعٛ ايعقٟ ػًعل، ٖٚعٛ ايعقٟ       ،ٕٚ ػًك٘ نًِٗؤثِ ٜتعكب٘ باؿـٜح عٔ تـب ٙ يٌ
ٕ    ؤإفا نإ ٖٛ ايقٟ ػًل ايوُٛات ٚاألكض ٖٚٛ ايقٟ ٜـبل ًع  .لـٚبُٜ ـَأٜ  ُْٚٗا، ٖعٛ ايعقٟ ػًعل اإلْوعا ًٞعلَ  ََٚبع  َػ

ِٕ َعا ععٔ    ٕٚ اإلْوإ ؽتًف ْٛعٟاؤٕٚ اإلْوإ، ًٚؤايقٟ ي٘ اؿل إٔ ٜـبل ً ٖٛ أٜٟٔا (7:)ايوعذـ٠ ٔطنٍي َٔٔ اإِلَْوا
ٜهٕٛ يف داْب َٓع٘   ، ًإٔ اإلْوإ وتاز إىل ٖـا١ٜ. تـب ألكض ٚاملؼًٛقات األػل٣ اؾُاؿاتٚاٛات ؤٕٚ ايوًُ

 بٌهٌ ٖـا١ٜ، بٌهٌ إْقاك عٔ طلٜل نتب تٓنٍ َٔ عٓـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٚعٔ طلٜل كهً٘ ايقٜٔ بعجِٗ.
 ٖٛ أٜٟٔا ،ْٚٗاؤٖٚٛ ٜـبل ً ،ػًكٗاايقٟ ٖقٙ اؾباٍ ٖٚقٙ األًذاك ٌٖ ٖٞ ؼتاز إىل ْ  أٚ إىل نتاب  اهلل ٖٛ 

ًُٞل ػًل اإلْوإ ،ػًكٓا َٛأت ٜيَؼ ِٔ ٜأٞنَبُل َٚاأٜلِكِض ايٖوَُ ًِٞل َٔ  هقا يف آ١ٜ أػل٣ أمل ٜكٌ اهلل ٖ (57)غافل:ايٖٓاِي َػ
ايقٟ ػًكو ٚبـأ ػًكو َٔ  ،نقيو أْت أٜٗا اإلْوإ ،ممٔ ػًك٘ فإفا نإ ػًل ايوُٛات ٚاألكض ٜوتتبع٘ تـبْ 

ْٚو يف داْب ؤاؾباٍ عٔ األًذاك، عٔ املؼًٛقات األػل٣، تـب  ًْٚو ٚأْت ؽتًف عٔ ؤطني ال بـ إٔ ٜـبل ً
عٔ طلٜل نتب اهلل، ٚعٔ تعًِٝ  ،إكًاؿ، تٛدٝ٘، إْقاك، تٌلٜع ،األنرب ٜتُجٌ يف: ٖـا١ٜ َٔ اهلل َٓ٘ ٖٛ اؾاْب
 طلٜل كهً٘.

ـ قـ ٜهٕٛ يًوٛك٠ ايٛاسـ٠ َٛٓعْٛ  ٚاسعـ   ٖهقا تأتٞ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ َرتاب١ٛ َٚٛٓٛعٗا  تتُشعٛك  ٚك ٚتع
 آ١ٜ ال عالق١ هلقٙ بٗقٙ. ظاْبآ١ٜ  :يٝى ٖهقا آٜاتٗا نًٗا سٍٛ فيو املٛٓٛ ،

ْ٘ نٝف تٓتعل أٜٗا اإلْوإ إٔ ٜهٕٛ ايٛاقع إ: -سوب َا ْفِٗ ٖٚٛ أعًِ هبشاْ٘ ٚتعاىل  -ٖٛ ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ يٓا 
ٝ  ،ٌٖ ميهٔ إٔ ًُٜٗو  ٖٛ ػًكو ،ٖهقا: إٔ ايقٟ ػًكو ًُٜٗو ِ، ٖعٛ كب ايععاملني، ٚأْعت    ٚايقٟ ػًكو ٖٛ سهع

أال   لن١ ايٌُى ٚايكُعل ٚايهٛانعب  ل٣ سأال ْ  أَاَو نبك١ٝ كًٛقات٘، أال تل٣ تـب ٙ ملؼتًف كًٛقات٘ َاثاٟل
 فيو ايتعـب  ايٛاهعع دعـاٟ   ، نٌ ّٜٛ ٖٛ يف ًإٔ  ل٣ إٔ نٌ ّٜٛ ٖٛ يف ًإٔأال ْ  سلن١ ٖقٙ املؼًٛقات بهًٗا ل٣ْ

ـَٚبُل :يًُؼًٛقات ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ََِل ُٜ َٔ اأٜل ِٖ اأٜلِكِض ِإٜي٢ ايٖوَُا٤ٔ َٔ ٘ٔ َِٜعُلُز ُث ِٝ ٍّ ٔفٞ ِإٜي ِٛ َٜ َٕ ُٙ ٜنا ـَاُك  َُٖٚا َه١َٕٓ ٜأٞيَف َٔٞك
َٕ ـٗٚ ٕٖ(5)ايوذـ٠:َتُع َِّٛا َِٚإ ـَ َٜ َٕ َُٖٚا َه١َٕٓ ٜنٜأٞئف َكٚبٜو ٔعٓ ـٗٚ  . (47:)اؿرَتُع

ُٜٕٚ ٚاهع١ ؤتـب  ٚاهع دـٟا، ًٚ ل اهلل فٝ٘ َٔ األَٛك َعا ال ٜوعتٛٝع ايٓعاي إٔ    ـٚبدـٟا دـٟا، يف ايّٝٛ ايٛاسـ 
كعت عًع٢ أسوعٔ    ًٔٔ ُػف يف ٖعقا ايععامل  ملعافا ٚأْعت ََع     ملافا ٚأْت املؼًٛم املوتؼًٜ ،ٜـبلٚا َجً٘ إال يف أيف ه١ٓ

ل ٚسـى َٔ بعني نعٌ   إٔ تٓٝف تلٜـ  ٚيٝات عع١ُٝ دـٟاؤْٝٛت بو َٗاّ نب ٠ ٚٚاهع١ َٚؤ ٝأتكِٜٛ  ملافا ٚأْت ََ
ُٜـٚبل ًؤْٚٗااملؼًٛقات األػل٣ اييت  ٞ    ػًكٗا اهلل ٚ ، إال أْت ٚسـى ٚأْت املؼًٛم األهاهٞ ٚأْعت املؼًعٛم ايل٥ٝوع

 إيٝو ٚإٔ ٜبعح كهاٟل أتوتٓهل َٔ اهلل إٔ ٜـبل ًأْو  أتوتغلب إٔ ٜٓنٍ نتبٟا ،ٚأْت ايعِٓل املِٗ يف ٖقا ايعامل
ٕ    -ل٣ ْفوو أٜٗا اإلْوإ هب إٔ ت ملافا   إيٝو  ،يف ٖعقا ايععامل   ،باعتباك أْو املؼًٛم ايل٥ٝوعٞ يف ٖعقا ايهعٛ

٢ إىل كبو َٔ أٟ كًٛم آػعل يف إٔ ٜتعٛيّ  أسٛز إٔ تٓعل إىل ْفوو بأْو أسٛز  -ؼل ي٘ ٖقا ايعامل بهً٘ ايقٟ ُه
ـَٚبُل ايقٟ ،ْٚو ٜٚٗـٜوؤتـب  ً ََِل ُٜ َٔ اأٜل ِٖ اأٜلِكِض ِإٜي٢ ايٖوَُا٤ٔ َٔ ٘ٔ َِٜعُلُز ُث ِٝ ٍّ ٔفٞ ِإٜي ِٛ َٜ َٕ ُٙ ٜنا ـَاُك  َه١َٕٓ ٜأٞيَف َٔٞك

َٕ َُٖٚا ـٗٚ  ،ٕٚ تًعو املؼًٛقعات ايِعغ ٠   ؤٌٖ ميهٔ إٔ ًُٜٗو  بٌ تلٜـ َٓ٘ إٔ ًُٜٗو، إْ٘ ٜـبل ً (5)ايوذـ٠:َتُع

                                                           



 (5) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ُٜ املؼًٛقات ايِغ ٠ ،ٚتًو ايٌذل٠ ،تًو اي١ًُٓ ٚتًو ايفلا١ً ٞ ـٚبٖٛ ايقٟ  ٚيٝتٗا ؤٖعٞ َعٔ َوع    ل أَلٖا، ٖٚع
 ٚٚدٛؿٖا قـٚؿ. ،ـٚؿ٠َُٚٗتٗا ق ،قـٚؿ٠

ٜـبل ًأْو  ٚإفا َا أكؿت إٔ ٜـبل ًأْو فإمنا تلٜـ إٔ ٜتذع٘ إىل   الَّاإلْوإ تلٜـ إٔ تٓفل َٔ كبو أ ٜٗاأْت أ
أَٛااٟل، إٔ ٜٓنٍ يٞ َٛلٟا، إٔ ٜٓبت يعٞ أًعذاكٟا،   إٔ ٜلمقين  ،أٚالؿٟااؾاْب اــَٞ فكط. أكٜـ َٓ٘ إٔ ٜلمقين 

 ـب  ايقٟ ٜلٜـٙ ايٓاي ٖقا ايقٟ أكٜـٙ. أيٝى ٖقا ايتإٔ ٜباكى يٞ.. إٔ هعًٗا تجُل، إٔ ٜباكى يٞ يف َايٞ، 
ٟ     ملافا ٖقا اؾاْب فكط  ٖقا اؾاْب إمنا ٖٛ ًَشل يًذاْب املِٗ ايٛاهع دعـاٟ   يف سٝاتعو، ٖٚعقا ايتعـب  ايعق

ُت ْفوو ي٘ إٔ ٜـبل ًعأْو بايٌعهٌ اآلػعل    إفا َا هًّ ،إفا َا اٖتـٜت بٗـٜ٘ إهلو ٖٛ هٝأتٞ تًكا٥عٝ٘ا تلٜـٙ َٔ
أيعٝى   ٖٚٛ داْب اإلْقاك، ٚداْب اهلـا١ٜ، داْب اإلكًاؿ، داْب ايتٛدٝ٘، داْعب ايتعًعِٝ.   :ايقٟ أْت تٓفل َٓ٘

 ٖقا ٖٛ اؾاْب ايقٟ ٜٗلب َٓ٘ ايٓاي 
ٕ بعإٔ  ُٛبعين ايبٌعل َوعًّ    معٔ مجٝععاٟ   -َٛقفٓا َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل  ٢ غلاب١مما ٜـيٓا عً -تأًَٛا يف ٖقٙ 

ٕٚ املؼًٛقات َٔ سٛيٓا، أَا ًأْٓا مٔ ٖٚٛ ايٌعإٔ ايٛاهعع، ًعإٔ    ؤايتـب  ٖٛ هلل، يهٔ ْلٜـ َٓ٘ فكط إٔ ٜـبل ً
ِ املٓٗذ١ٝ يف اؿٝا٠، اـ١ٛ اييت ْو  عًٝٗا يف سٝاتٓا، فٓشٔ ْتٗلب َٔ اهلل ٚال ْرتن٘ ٖعٛ  داْب اهلـا١ٜ، كِه

إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايعقٟ ىعتّ بٛٓععٗا يٓعا. أيعٝى ايٓعاي ٖعِ َعٔ ًٜٓٛكعٕٛ اآلٕ يِٝعٝغٛا ايـهعات  ٚايكعٛاْني             
، قا ٖعٛ اؾاْعب األنعرب   ْب املِٗ، ٖٛا ٖقا اؾاْب ِٖ، ٖٚقا ٖٛ اؾاِٖ ٜلٜـٕٚ إٔ ٜتّٛي ايتٌلٜعات ألْفوِٗ ٚ

ٕ تلٜـ َٓ٘ إٔ ٜعـبل  ، ايغلٜب١ ٠نٝف تٓعل إىل اهلل ٖقٙ ايٓعل ٔ سٛيعو ثعِ ال ٜتعـػٌ يف    املؼًٛقعات َٔع   ًعؤٚ
ـٚو نُا ٜكاٍ اآلًؤْٚ ـٚ :أيٝى ٖقا َا ٜكاٍ ،ٜٔ ال عالق١ ي٘ باؿٝا٠ٕ: اي ال  ،ٜٔ ال عالقع١ هلعِ باؿٝعا٠   عًُا٤ اي

ـٚ ٟاأيٝى ٖقا إبعاؿ  ِ عهِ األ١َال عالق١ هل ،األ١َ ٌؤٕٚعالق١ هلِ ب هلل ععٔ   ٟاهلـا١ٜ اهلل، إبععاؿ  ٟأٜ، إبعاؿيً
وتوعتكِٝ  فاإلْوإ  نٝف ال ٜتٛىل ًأْو ٚأْت أْت املؼًٛم يف ٖعقٙ ايعـْٝا ايعقٟ إفا اهعتكُت      ًؤٕٚإٔ ٜتٛىل 

َُا َٚاٞيَبِشِل اٞيَبٚل ٔفٞ اٞيٜفَواُؿ ٜظََٗل  وتفوـ اؿٝا٠ نًٗافاؿٝا٠ نًٗا، ٚإفا فوـت  ـٟٔ ٜنَوَبِت ٔب ِٜ ٔ  ايبكعل، أٚ  ََع  ٜأ
ل ايفواؿ يف ايعرب ٚايبشعل   ايهج ٠ دـٟا يف ٖقا ايعامل ايقٟ ظٖٗقٙ اؿُ ، أٚ ايٛٝٛك، أٚ ََٔ  ََٔ َٔٔ املؼًٛقات 

َُا   إِْٗ ايٓايع٢ً ٜـٙ ـٟٔ ٜنَوَبِت ٔب ِٜ  . (41:)ايلّٚايٖٓاِي ٜأ
ّ أْو تل٣ ْفوو أنرب َٔ أ و إلهلو يٝـبلٖا ٖٛ.ًؤْٚال بـ َٔ إٔ توًِ نٌ  إفٟا فاعًِ بأْو أْت املؼًٛم ايقٟ

ًُٞل ٛات ٚاألكضػًل ايوُ َٛأت ٜيَؼ ِٔ ٜأٞنَبُل َٚاأٜلِكِض ايٖوَُ ًِٞل َٔ ٕ إفا نإ اهلل ٖٛ ايقٟ ٜعـبل   (57)غعافل: ايٖٓاِي َػ  ًعؤٚ
 ;فٝٗا، ثِ اهتكاَتٗا، أٚ فواؿٖا َلتبط بعو ٛات ٚاألكض ٖٚٞ أنرب َٔ ػًكو، ثِ ٖٞ نًٗا َوؼل٠ يو، نٌ َا ايوُ

يتٗتعـٟ، يتوعتكِٝ،    ;فإْو َٔ هب إٔ ٜتٛد٘ ايتـب  ايل٥ٝوٞ إيٝ٘، ٚإٔ ٜتٛد٘ ايتـب  ع٢ً أٚهع ْٛام إيٝ٘
َٔ سٛيعو   وتوتكِٝ اؿٝا٠ نًٗا، سٝاتو أْت ٚسٝا٠ املؼًٛقات نًٗا َٔ سٛيو، هًٝٓٛل نٌ ٤ًٕٞففإفا َا اهتكُت 

 هِ ي٘.ٜؤؿٟ َُٗت٘ ع٢ً ايٓشٛ ايقٟ ُك
ِ مبا فِٝٗ املوًُٕٛ، املؤَٓٛ َٔ ايٓاي مجٝعٟا ،غلٜبٟا َٓا مجٝعٟا أيٝى ٖقا َٛقفٟا أيٝوعٛا    ٕ بٗقا ايكلإٓ ايعععٝ

أْفوِٗ عٔ اهلل فُٝا ٜتعًل باؾاْب املٗعِ،   ٚأ أبعـأيٝوٛا ِٖ ََ  ِٖ اآلٕ َٔ ِٜٝغٕٛ ألْفوِٗ ؿهات  ٚقٛاْني
ـٚ  )ثعِ ٖعِ َعٔ ْنيعٛا قاععـ٠:        اإلْعقاك ْب اهلـا١ٜ، داْب ايتٌلٜع، داْب اإلكًاؿ، داْعب  دا ٜٔ ال عالقع١ يًع

ـٚ، باؿٝا٠ ٓا، ٖٚٛ ايعقٟ هٌٝعل  يٓعا، أْعتِ     ًؤْٚع ًؼِٟا َٓا ٖٛ ايقٟ ٜـبل ٔٓمٔ ه ،ٜٔ بايـٚي١ال عالق١ يً
ـٚ ؿاػٌ َوادـنِ، ؿاػٌ بٝٛتهِ، ع٢ً عًُا٤ ٚقلآْهِ ابكٛا ٖٓاى بعٝـٟا ٜٔ إٔ ٜبتعـٚا ٖٓعاى، معٔ هعٓتٛىل    اي

تـب  ًإٔ األ١َ، ٚمٔ هٓٔع ايـهات ، ٚمٔ هِٓٝغ ايكٛاْني، ٚمٔ أعلف مبتًٛبات ايعِل، ٚمعٔ أععلف   
 .(باملِاحل ألَتٓا ٚٚطٓٓا

ُٜاٚيف بك١ٝ األَٛك ًٜٛبٕٛ َٔ  ،ٖهقا ٜكٍٛ ايٓاي املؤَٕٓٛ بايكلإٓ ايهلِٜ ٍِ :لٖاـٚبهلل إٔ   أْبعتِ  ،يٓا َٛلٟا أْن
ٌِ ،يٓا ًذلٟا أيٝى ٖقا َٔ اؾشٛؿ باهلل  أيٝى ٖقا َٔ ايتٓهل هلل هعبشاْ٘   .إىل آػلٙ.. ٚنقا ،ٚنقا ،يٓا نقا اعُ

ال بعأي   ،فلؿ عاٌَ َعٓعا   إىل فلؿ عاٌَ َعٓا -نُا قًٓا أنجل َٔ َل٠  -ٚتعاىل  أيٝى َع٢ٓ ٖقا إٔ ٜتشٍٛ اهلل 
ْ  ؿٚبِل األًٝا٤ تًو َٔ أدٌ إٔ  ٗعا. يهعٔ قُٝتٗعا    أْبِتايٌعذل ألْفوعٓا    ٓبعت تٛفل فيو يٓا; ألْٓعا ال ْوعتٛٝع إٔ 
 مٔ ايقٜٔ هٓتٛالٖا. ٚتِلٜف قُٝتٗا أٜٔ تو  



 (6) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

يف اإلفوعاؿ يف األكض  َٚعٔ أٜعٔ دعا٤ت ٖعقٙ       وع  تَٔ األَعٛاٍ  املالٜني  ،ى ٖٓاى املالٜني َٔ ايـٚالكاتيٝٚأ
َٔ  َٔ كتًف املِاؿك اييت ٖٞ أهاهٟا تاملالٜني  دا٤ت َٔ ايبرتٍٚ ايقٟ ػًك٘ اهلل ٚأٚؿع٘ يًٓاي يف األكض، دا٤

كًٛقات اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل، َٔ املعاؿٕ، َٔ ايجُاك، َعٔ كتًعف ٚهعا٥ٌ اإلْتعاز ايعيت ٖعٞ َعٔ كًٛقعات اهلل         
فٓشٔ قًٓا هلل: سكٍٛ ايبرتٍٚ مٔ ْؤَٔ بأْٗا َٓو، ٖقٙ املناك  ايهب ٠ ٖٞ َٓو ْٚلٜـ َٓو إٔ  هبشاْ٘ ٚتعاىل.

ٜتعًعل   أٚيوٓا معٔ املوعًُني فُٝعا    ،فٗا نُا ٌْا٤ايقٜٔ هِٓلِٓمٔ تلعاٖا، يهٔ فُٝا ٜتعًل بتِلٜف َٓتذاتٗا 
 بايننا٠ ْٓعل ٖقٙ ايٓعل٠ 

َت٢ َا أُبشت ْكٛؿٟا يف أٜعـٜٓا  ٚ أْبِتٗا( )سبٛب(يٓا  أْبِت (ُٔٓب)يٓا  أْبِت (قات)يٓا  )أْبِت ْكٍٛ هلل يف ٚاقعٓا:
ٌ  الأْت  ،ٖقا إيٝٓا) قًٓا:ٖٚٓا عٓ٘، أعلٓٓا بٛدٛ ٖعقا   أيعٝى  (ال تتعـػٌ يف ًعأْٓا   فِعاعـاٟ َعٔ اآلٕ   ،تتعـػ

% أٚ 5% أٚ 10ٖٞ  ٚايننا٠ نِ ،ماٍٚ إٔ ْتٗلب َٓٗا  ملافا ْعٛٞ ايننا٠ :قًٓا ايٖنٜنا٠ٜ آُتٛٞا َت٢ َا قاٍ: ٟا ُشٝش
ٌَ ْكٍٛ: ال. ،أْفكٛا يف هبًٝٞ :دـٟا. ٜكٍٛ يٓا % ْوب١ بو5١ٛٝظ2 ُٕ ٝقٔت ُٙ ََا اإِلَْوا قتٌ اإلْوعإ   (17)ععبى: ٜأٞنٜفَل

ّْ ٜنفَّاْك !َا أبعـٙ عٔ َعلف١ كب٘ !َا أدشـٙ  نُا ُٚف٘ اهلل يف ايكلإٓ ايهلِٜ. (34:بلاِٖٝإ)ٜظًٝٛ
أيعٝى ٖٓعاى   ، ٚاسعـ٠  - تكلٜبعاٟ  -ِْٚاك٣، ٚٚثٓعٝني، َٚوعًُني ْعلتٓعا إىل اهلل     ،ايبٌل: ٜٗٛؿنًٓا مٔ بين 

ٖٞ َٔ أبعـت ْفوٗا ال.  ٚتو  ع٢ً ْٗر ايكلإٓ  ،ٌٖ ٖٞ تعٌُ بايكلإٓ  سهَٛات َتعـؿ٠ ؿاػٌ ايبالؿ اإلهال١َٝ
ٔ   :ٚأبعـت ًعٛبٗا عٔ تـب  اهلل، ٚنُا أهًفٓا  ،تعـب ٙ يًُؼًٛقعات األػعل٣    إٔ تـب  اهلل يإلْوإ ىتًعف عع

يف داْب اهلـا١ٜ، تٛدٝٗات، ٚإكًعاؿات، ٚتٌعلٜعات، أيعٝى ٖعقا ٖعٛ       -دـٟا  - َٓ٘ نبْ  تـب ٙ يٓا ٜتُجٌ داْْب
اؾاْب األنجل ايقٟ متاز إيٝ٘  ٚمما ٌٜٗـ ع٢ً إٔ ٖقا ٖٛ اؾاْب األنجل: إٔ نٌ ايٌعٛب َٔ كتًعف أدٓعاي   

ْٗعِ ٌٜععلٕٚ أْٗعِ عادع١ إىل ٚٓعع ؿهعات        أيٝى نقيو  أل ،ألْفوِٗايبٌل نًِٗ ًٜٓٛكٕٛ يٛٓع تٌلٜعات 
أٟ بٓعٛ ايبٌعل َوعًُِّٕٛ عًع٢ أْٗعِ عادع١ َاهع١ إىل         ٖٛ ايقٟ وِعٌ   أيٝى ٖقا ،ٚٚٓع قٛاْني ٚٚٓع يٛا٥ض

أْع٘ ال   :بٌ ترتؿؿ ايهًُات ْٚوُعٗا نعج اٟ تهٕٛ ٖٞ يف ٚاقعٗا تـب ٟا يٌأِْٗ ايٛاهع، ، ًِٗؤْٚتٌلٜعات تٓعِ 
ٖعقا   أيعٝى  ،بايـهعتٛك  أيٝى نقيو  إٔ ًْتعنّ مجٝععاٟ   ،ٚفل ايكإْٛ ع٢ً َافا  هاكٜوتكِٝ ٚٓع ايٌعب إال إفا 

ٜٛدع٘ بعااليتناّ     ايقٟ وٌِ َٔ تٛدٝٗات ايل٥ٝى، ٚتٛدٝٗات املًعو، ٚتٛدٝٗعات أٟ مععِٝ يف أٟ بًعـ آػعل     
ايت١ُٝٓ، َعٔ أدعٌ اهعتكلاك هٝاهعٞ، َعٔ أدعٌ       بايكإْٛ، االيتناّ بايـهتٛك َٔ أدٌ اهتكلاك اقتِاؿٟ، َٔ أدٌ 

 أيٝى ٖقا َا ٜكٛيٕٛ  ،هعاؿ٠ األ١َ
َا َٔ ٤ًٞ مما ٚدٗٓا اهلل إيٝع٘ ٚممعا طًبع٘     ٓاألْ ;ٝٓا بني ٜـٟ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىلٖٚقا ٖٛ َا هٝهٕٛ ًاٖـٟا عً

ايبٌل فُعٕٛ ع٢ً أْٓا  نًٓا بٓٛ ٖقا ٚاسـ َٔ ايٌٛاٖـ. ،َٓا إال ٚمٔ ٌْٗـ ع٢ً أْفوٓا بأْٓا عاد١ َاه١ إيٝ٘
عاد١ إىل تٌلٜعات، ٚؿهات ، ٚيٛا٥ض، ٚأْع١ُ ع٢ً َوت٣ٛ ايٌعب ايٛاسـ، ثِ ع٢ً َوت٣ٛ اجملُٛع١ ايٛاسعـ٠  

ٖٓاى ست٢ قعٛاْني ؿٚيٝع١    ، أيٝى ٖقا ساُاٟل اآله١ٜٛٝ أٚ ايعلب١ٝ، ثِ ع٢ً َوت٣ٛ ايـٍٚ نًٗا، ايكإْٛ ايـٚيٞ
ع٢ً أْفوٓا أْٓا عاد١ إىل ٖقا اؾاْب، ٚإٔ ٖعقا اؾاْعب، ٖعٛ اؾاْعب     أيوٓا ٌْٗـ  ايـٍٚ نـٍٚ. ًؤٕٚتٓعِ 

 اؿٝا٠ يف نٌ فاالتٗا  املِٗ ايقٟ توتكِٝ ب٘
ٙ إفٟا فٓشٔ ًٗـْا ع٢ً أْفوٓا مبا ٜلٜـ اهلل َٓا إٔ ْعرتف ب٘ ي٘، فًُافا ْٓهلٙ إفا نإ َٔ داْب اهلل ْٚلا. طٝٓب
ٍّ ٔفٞ ؼًٛقات٘ ايٛاهع١ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ايٛاهع:مل ٌؤٕٚايٜـبل  ايقٟاهلل  !إفا َا نإ َٔ داْبٓا  ٓلٚكٜ٘ا ِٛ َٜ  َٕ  ٜنعا
ُٙ ـَاُك  ْٓا، ٖقا ايقٟ ْل٣ أْ٘ ٓلٚكٟ.أل ي٘ إٔ ٜـبل ًْتّٓه (5:)ايوذـ٠َه١َٕٓ ٜأٞيَف َٔٞك

أْ٘ ملافا  ،ِ ب٘ يف اؿٝا٠ٌٗـ ع٢ً اإلْوإ َا ٖٛ َوًّٜٖقٙ َٔ ايٌٛاٖـ، تٌٗـ ع٢ً اإلْوإ َٛاقف٘ يف اؿٝا٠، 
تٌعٗـ عًع٢    ! (الفعع)  هللإٔ ٜعأتٞ َعٔ داْعب ا   أَٓعا  ٔلٚكٟ، فإفا نإ َٔ داْبو  ،ِ بٗقا فُٝا ٜتعًل بٓفووتوًّ

اإلْوإ َٛاقف٘، تٌٗـ ع٢ً اإلْوإ ٓلٚكٜات٘ اييت ٜعرتف بٗا يف اؿٝا٠، ٌٜٗـ عًع٢ اإلْوعإ يوعاْ٘، ٌٜعٗـ     
 !ـعًٝ٘ دًـٙ، تٌٗـ عًٝ٘ أٜـٜ٘ ٚأكدً٘، َٚا أنجل ايٌٛاٖ

أْٓا ٚٓعٓا أْفوٓا بـٜاٟل عٔ اهلل يف اؾاْب املِٗ، ٚأْٓا نفلْا بعاهلل إٔ ٜعـبل    :أمل ٜتٔض يٓا ٖقا املٛٓٛ  اآلٕ
توتكِٝ وفهتكاّ فاهتكاّ اإلْوإ ألٕ ًإٔ اإلْوإ ٖٛ ايقٟ إفا ا ;ٚتـب  ًأْٓا ٖٛ املِٗ يف اؿٝا٠ نًٗا  ًأْٓا ٖٛ

 اؿٝا٠ نًٗا.
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ٕ  إٔ ْكٍٛ: يوٓا عاد١ إىل تـب  ًإٔ إطالقٟا يٛ إٔ املوأي١ بايٓوب١ يٓا يهٓٓعا َعٔ ٌْعٗـ     ،يهاْت ايك١ٝٔ أٖعٛ
أعًِ بٓعا  ٖٛ أيٝى اهلل   فٟا فًُافا ال ْلدع إىل اهللإ ;ع٢ً أْفوٓا بأْٓا عاد١ إىل أْع١ُ ٚؿهات  ٚيٛا٥ض ٚقٛاْني

اؿ، َعٔ فالهعف١   َٔ فالهف١ االقتِع ٚأعًِ بٗقا ايهٕٛ نً٘ َٔ ايكاْْٛٝني، َٔ االقتِاؿٜني، َٔ فالهف١ ايكإْٛ، 
 ايٓعِ ايوٝاه١ٝ 

ٟ  ٛات ٚاألكض  ٖٚٛ ايقٟ ػًكٓا ٚبـأ ػًكٓا َٔ طني نُا قاٍ ٖٓعا: يف ايوُأيٝى اهلل ٖٛ ايقٟ ٜعًِ ايول   ايَّعٔق
َٔ ٌٖ ٜأِسَو ٤ِٕٞ ٝن ًَ ُ٘ َعا ػًكع٘ عًع٢ أسوعٔ      ًؤٕٚايقٟ أسؤ نٌ ٤ًٞ ػًك٘ أيٝى بإَهاْ٘ إٔ ٜـبل  (7:)ايوذـ٠ػًَٜٜك

كًٛقات٘ مبا فٝٗعا اإلْوعإ ٖٚعٛ     ًؤٕٚايقٟ ٜوتٛٝع إٔ ٜـبل  ٖٚٛ ٚسـٙ ،تكِٜٛ  ب٢ً، ب٢ً ٖٛ ايقٟ ٜوتٛٝع
( آؿّ)قٟ ػًكعو ٚبعـأ ػًكعو َعٔ طعني      و ٖٚٛ ايًؤْٚٚنٝف ال ٜعلف إٔ ٜـبل  ،املؼًٛم املِٗ ع٢ً أسؤ تكِٜٛ

ِٖ ٌَ ُث ُ٘ َدَع   ! (8)ايوذـ٠:َِٖٗنٍي َٖا٤ٕ َٚٔ ٜي١ُٕهاٜل َٔٔ َْوًِٜ
ايتٛايـ أْٓا منل مبلاسٌ  ٚكأٜٓا أْفوٓا ٚعًُٓا َٔ ػالٍ َا ٌْاٖـٙ يف ق١ٝٔ ،فاهلل ايقٟ ػًكٓا ع٢ً ٖقا ايٓشٛ

ْععلٙ إىل اؿٝعا٠   إلْوإ عٓـَا ٜبًعغ ٜتذع٘   أيٝى ا ،فإفا َا اهتهًُٓا قٛتٓا، َت٢ َا اػٗٓا إىل اؿٝا٠ َتعـؿ٠،
أيف  ًٜتفعت إىل اؿٝعا٠ نًعٗا.    ٜلٜـ ٖقا، ٜٚلٜـ ٖقا، ٜٚبعـ ٖقا، ٜٚكلب ٖقا، ٚهُع ٖقا، ٜٚفلم ٖقا.  نًٗا

يف كسعِ   َٗٝٓعاٟ  ٖقٙ امللس١ً بعـ إٔ نٓت يف مجٝع َلاسٌ سٝاتو ايوابك١ ؽٔع يتـب  اهلل َٔ ّٜٛ إٔ نٓت َعا٤ّ 
ٖقا  :هع١ ٚمبذاالتٗا ايٛاهع١، قًت يلبوا اًتـ هاعـى ٚأُبشت ْفوو تٓعل إىل اؿٝا٠ بٓعلتٗا ايٛاأَو فًُٖ

ـٚ ـٚ  ٜٔ باؿٝا٠ال ٜوتٛٝع إٔ ٜـبل ًأْٞ، ال عالق١ يً ِٟ  ،ٜٔ ٖٛ ؿٜٔ اهللاي  أيٝى نقيو  ؿٜٔ اهلل ٖٛ ٖـاٜتع٘، أ
  ! ال عالق١ هلل باؿٝا٠

ـٚ    ٌؤٕٚاإلْوإ نًٗا، ٚي ٌؤٕٚٚألٕ اإلميإ بإٔ ايتـب  ي ٜٔ ٖعقا ٖعٛ   اؿٝا٠ نًٗا مبا فٝٗا داْعب اهلـاٜع١، ايع
ٗا، ٖٛ ؿلن١ اإلْوإ يف ٖقٙ اؿٝا٠ يف نٌ فاالتٗا، ٚع٢ً أٚهع ْٛام يف نعٌ  ًؤْٚيًشٝا٠ نًٗا، ٖٛ يًشٝا٠ بهٌ 

 فاالتٗا، اإلميإ بٗقا اؾاْب َِٗ دـٟا.فاٍ َٔ 
ِ  إنٝف إٔ اهلل قاٍ يًُؤَٓني:  (1)ٚقـ ؼـثٓا يف ؿكي هابل ٕٖ  ِْٗ فُٝا إفا أطاعٛا املٌلنني ٖٚعِ هعاؿيْٛٗ َِٚإ

َُٝذأؿٝيٛٝنِ ِِ ٔي ِٗ ِٚٔيَٝا٥ٔ َٕ ِإٜي٢ ٜأ ُُٝٛسٛ ٌَٖٝأطنَي ٜي فُٝا ٜتعًل بك١ٝٔ املٝت١، عٓـَا نإ ايعلب ٜأنًٕٛ املٝت١،  (121:)األْعاّاي
ِِ ََا ِإالَّ فذا٤ اإلهالّ فشلَٗا ٚمل ٜبض إال َا فنٝتِ نُا قاٍ: ُِٝت َٚعا   (قلَٟا)قايٛا: نٝف َا قتٌ اهلل  (3:)املا٥ـ٠َفنَّ

ٕٖ ك١، تبـٚ َُٓك١  قاٍ اهلل:  أيٝوت ٖقٙ ًب١ٗ َُٓٓ(سالاٟل)ْكتً٘ مٔ  ٌٖعَٝأطنيَ  َِٚإ َٕ  اي ُُٝٛسعٛ ِِ  ِإٜيع٢  ٜي ِٗ ِٚٔيَٝعآ٥ٔ  ٜأ
ِِ َُٝذأؿٝيٛٝن ِٕ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ: ٔي ِِ َِٚإ ُٖ ُُٛ ِِ ٜأٜطِعُت َٕ إِْٖٝه ٌِِلٝنٛ ُُ  .(121:)األْعاّٜي

أْت أطعتِٗ يف سهِ ٚاسـ فُٝا ٜتعًل باملٛقف َٔ املٝت١، ٌٖ وٌ األنٌ َٓٗا أّ ال ٚيف ايفاكم فُٝا بٝٓٗعا ٚبعني   
ِٕ ٠اايقبٝش١ املقّن ِِ َِٚإ ُٖ ُُٛ ِِ ٜأٜطِعُت َٕ إِْٖٝه ٌِِلٝنٛ ُُ  . ٜي

إٔ ٜؤَٔ بعإٔ ايتٌعلٜع ٖعٛ هلل     :ٖقا ٖٛ َا هب ع٢ً اإلْوإ ،إفٟا هب إٔ ْهفل بهٌ تٌلٜع يٝى َٔ قبٌ اهلل
ٕٖ ٚسـٙ، إٔ اهلـا١ٜ ٖٞ هلل ٚسـٙ، َٔ اهلل ٚسـٙ َِٝٓا ِإ ـ٣َ عًَٜ ُٗ ًٞ نُا قاٍ ٖٛ، ٚإٔ ٜهفل اإلْوعإ بهعٌ    (12)ايًٝعٌ: ٜي

 .(قٛاْني، قإْٛ) ن١ًُ: ْهلك ؿا٥ُٟا الَّغ  اهلل، ٖقا َا ال بـ َٓ٘، ٚأتٌلٜع َٔ عٓـ 
ٖعٞ ايبعـٌٜ ععٔ نًُع١:      (قإْٛ)هٌ قٛاْني، أُبشت ن١ًُ: ايٌعٛب اييت اػٗت يِٝاغ١ تٌلٜعاتٗا بٌبعض 

ٍِ). (هللؿٜٔ ا)عٔ ن١ًُ:  (ًلٜع١ اهلل) ٕ   أْت ٜعا  أ ،ػٞأع٢ً ايكإْٛ ٜا  اَ هعب إٔ ًْتعنّ    ،ػعٞ ايتعنّ بايكعاْٛ
أػل٣، ٚمعٔ ٖٓعا يف ايعُٝٔ بعـأْا     َجًُا وٌِ يف َِل ٚبًـإ  (ٓلٚكٟ إٔ ْو  ع٢ً ايكإْٛ ،ْٕٛ مجٝعٟابايكا

 ٖٚهقا. (ٚؿهتٛك ٚؿهات  ،قإْٛ ٚقٛاْني)ْرتٚض، ْلٚض أْفوٓا ع٢ً اهتؼـاّ ن١ًُ 
هب إٔ ٜهٕٛ سـٜح ايٓاي نً٘ بايٌهٌ ايقٟ ٜٛسٞ باالكتباط بٌل  اهلل ٖٚـٜ٘ ٚؿٜٓ٘، ن١ًُ: قإْٛ ٚقٛاْني 

غ  ايٌلٜع١، ست٢ ٚإٕ ناْت نُعا  اؿٝا٠  ًؤٕٚٚؿهتٛك ٖٞ تٛسٞ يإلْوإ مبٓٗذ١ٝ أػل٣ ٚمبِـك آػل يتٓعِٝ 
إٔ ًلٜع١ اهلل، ٚؿٜٔ  أٚ (ًلٜع١ اهلل ،ؿٜٔ اهلل)ّ ن١ًُ: سهاّ ايٌلٜع١، يهٔ ملافا ال ْوتؼـبٌهٌ تكٓني أل :ٜكاٍ
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ٖقا َا ٜٛسٞ ب٘ تلؿٜـْا ايهعج  يهًُع١     اهلل ٖٞ قاُل٠ عٔ إٔ ؼتٟٛ أٚ تٌتٌُ ع٢ً َا تٌتٌُ عًٝ٘ ايكٛاْني
ٚمٖٛا. ٖٚقا ٖٛ َا ميٗـ إلبعاؿ ايٓاي عٔ ايكلإٓ، إلبعاؿ ايٓاي عٔ اإلهالّ، إلبعاؿ ايٓاي عٔ  (ات قإْٛ ٚؿه)

 ًلٜع١ اهلل، إلبعاؿ ايٓاي عٔ ؿٜٔ اهلل. 
ٕ  ،قإْٛ ايو١ًٛ احمل١ًٝ، قعإْٛ نعقا  )ْرتٚض قًٝاٟل قًٝاٟل يف أفٖآْا ع٢ً االكتباط بايكإْٛ ٚايكٛاْني  .. قعاْٛ

 ،قٌٝ يٓا يف ّٜٛ َٔ األٜاّ: ٖقا ايكلإٓ إكٖابٞ، ْل٣ أْفوٓا ال متاز إىل ايكعلإٓ يف أٟ ًع٤ٞ   فإفا َا (إىل آػلٙ
ْعل٣  يف األػع   ٖا يف ُالتٓا، ؤيف ُالتٓا، ال بأي هٓكل ٠ نٓا ْكلأ َٓ٘ آٜات قِ ،ٙ فكط ع٢ً أَٛاتٓاؤنٓا ْكل

ٖقا نً٘ َٔ عًُٝع١ تعلٜٚض    !ايـهات  فٝٗا ايهفا١ٜ، ايكٛاْني فٝٗا ايهفا١ٜ ،أْفوٓا ال ساد١ بٓا إىل ٖقا ايكلإٓ
ـٚ  .قًٝاٟل ،قًٝاٟل ،ٜٔ قًٝاٟلاأل١َ َٔ داْب أعـا٤ اهلل ع٢ً إبعاؿِٖ عٔ اي

ٌٚ َٚع٢ًَٜ ِكَدااٟل َٜٞأُتٜٛى ٔباٞيَشٚر ايٖٓاِي ٔفٞ َٜٚأٚفٕ اؿر اهلل قاٍ يٓبٝ٘ إبلاِٖٝ: ،نُا ٜعًُٕٛ باؿر  َٜعٞأٔتنيَ  َٓأٍَل ٝن
َٔٔ ٌٚ َٜ ٖٛ ٜعًِ إٔ تًو املٌاعل، ٚ ايٖٓاِي ٔفٞ َٜٚأٚفٕ ٚعٓـَا ٜكٍٛ: (27)اؿر:َعٍُٔٝل ٜفرٍّ ٝن عًع٢ تًعو    ٕٚـُٔفع َعٔ 

 .(اتوا ) املٌاعل هٝهٕٛ فٝٗا هلِ هع١
ٝٓ املٌعاعل  ): ، َِل نقا آالف، قعايٛا إىل عٌلٜٔ أيفٟا أكبع١ عٌل٠ أيفٟا ايُٝٔ ،دا٤ تٓعِٝ اؿر ٚممحع١   ،ك١ٓع

ُٜ ،إٜلإ نقا آالف (ًـٜـ٠ ـٖايوعٛؿ١ٜ نقا، ٚنٌ بًـ  ٕ  َعنْي ؿ ي٘ عـْؿش ٍٚ أٖعقٙ   ،. أيٝى فيو َا ٖعٛ ساُعٌ اآل
ؿْٚا عًع٢  عٔ اؿر، عٛٓ -ٍٚ ّٜٛ َٔ أ -يف األػ  ئ ميٓعٛا ايٓاي  ِألْٗ  ٠ٛٛ َٔ ػٛٛات استالٍ ايٝٗٛؿ يًشرػ

أيٝى نعقيو    ،هتهٕٛ َكبٛي١ فالآيًُٝٔ إىل عٌل٠  ٟاأيف عٌلٜٔ ايٓوب١ َٔ كِتؿ٠، فإفا َا ْْوب١ قـٚ قبٍٛ
بايكلع١. اآلٕ  ٜهٕٛنُِل  َكبٛي١، ثِ إفا نإ ايٌعب نب ٟا (نيأيف)إىل  (فالآعٌل٠ )َٔ  كّ تٓثِ يف عاّ َعني

كـّ ايهعج  ممعٔ   بايوِٗ. ٜت ْوُعٗا ٖهقا يف املٌاعل (ذاز ايكلع١أٜٔ ُس)اؿر عٓـ املِلٜني بايوِٗ بايكلع١ 
 يٓتكبعٌ نعٌ ًع٤ٕٞ    ٜلٜـٕٚ اؿر ٚيهٔ بايوِٗ، إفا طًع هُٗو ؼر ؼر، ٖقٙ ٖٞ بـاٜات ايرتٜٚض، ايرتٜٚض

 .ػ يف األ ٜلٜـٕٚ إٔ ٜعًُٛٙ
كٚٓعٓا   ٓعا ألْ ;فض ايعـؿ ٜهٕٛ َكبٛاٟل دـٟابعـ ايكلإٓ ٖٓاى قٛاْني ٚؿهات  بـ١ًٜ عٓ٘، اؿر إفا َا ُػإفا َا ٝأ

ـٚ     ٜٔ ٚال أَعل  أْفوٓا، ٚكٚٓتٓا سهَٛاتٓا املباكن١ اؾا١ًٖ اييت ال تعلف عٔ ايٝٗٛؿ ٦ًٟٝا، ايعيت ال ُٜٗٗعا أَعل ايع
ٚ ايٖوٖقٙ  ٜكٛيٕٛ: ثِ أسٝاْٟا ٜهْٕٛٛ قـ عٛؿْٚا قًٝاٟل األ١َ. ايٌععب ايفالْعٞ ٚايٌععب    ١ٓ اتلنٖٛا يًُِعلٜني، 

ٖٚهعقا ستع٢ ميعٛت اؿعر يف      ،ٖٓاى ٚبا٤ ٜٓتٌل ٜؤدٌٜهٕٛ استُاٍ ٖقٙ ايٖو١ٓ ، أٚ ٜؤدٌ ٖقٙ ايٖو١ٓايفالْٞ 
 أْفوٓا، ست٢ ٜٔٝع َٔ فانلتٓا. 

ِعٌ ًعبٝ٘ بٗعقا     ويعٝى  أ (ايكعـي )لٙ، نُا وٌِ يف ٜٚفٓذ (ايبٝت)ٜٚعتـٟ ع٢ً فٕٓٛ  ،ثِ ٜأتٞ فٕٓٛ
ـ     ،أٚ ولم ،ٜعٌُ تفذ ات كتٌ عكًعٝ٘ا ٕ  ٚهع  ،أٚ ًٜٛل ايٓاك عًع٢ َِعًني ؿاػعٌ املوعذ  ،ٝعٗل فعاْني نعج ٚ

ني ٜٓبٌٕٛ قعرب كهعٍٛ   ٕٛ فاْباسج (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فذلٚا قب١ كهٍٛ اهلل  ،لٚا ايهعب١فذفاْني نج ٕٚ 
 ثِ مٔ ْهٕٛ قـ أبعـْا. (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل 

ًعؼّ، َتع٢ هعتتٛقع أْعو      فالِٜبض ايعـؿ املوُٛغ بع٘ ٖعٛ ثالثع١ آ    (هت١ عٌل ًَْٟٝٛا)َت٢ هتهٕٛ أْت َٔ 
تًو ايبًعـإ. كادعع قعٛا٥ِ    وٛفٝيت، سٌِ أٜاّ سهِ ايٌٝٛعٝني يف ؼاؿ ايٖقا سٌِ َجً٘ يف بًـإ اال  هتشر

ؼاؿ ايوٛفٝيت ٖٚٞ بًعـإ ٚاهعع١   ػـ إٔ تًو ايبالؿ ناْت َٔ أقٌ اؿذاز عـؿٟا، بًـإ اال ،ايبًـإ اييت ؼر
 دـٟا.

٘ يف ػًك٘ ٚايقٟ بـأ ػًل اإلْوإ َٔ طعني، ٚايعقٟ ػًكع٘ ْٚكًّع     نٌ ٤ًٕٞ ٖهقا ٜتٓهل اإلْوإ هلل ايقٟ أسؤ
 أطٛاك ػًك٘ َٔ ساي١ إىل ساي١، ثِ ٜتٓهل هلل ٜٚهفل بهٌ تٌلٜعات٘، ٜٚبعـ ْفو٘ عٔ نٌ ٖـاٜت٘. 

ايقٟ ػًل اإلْوإ يف ٖقٙ ايـْٝا، ٚػًل ٖقٙ ايـْٝا، ٚػًل ٖقا ايعامل بهً٘ يع٘ غاٜع١، ٚيع٘ ْٗاٜع١، ٚيًٓعاي      ٚ
ّْ مجٝعٟا  ٜلدعٕٛ فٝ٘ إىل اهلل. ٜٛ

ُ     يهٔ ٖقا اإلْوإ اؾاٌٖ ايقٟ مل ٜعًِ ٖقا ايتعـب  ايٛاهعع َعٔ     ٛات قبعٌ اهلل هعبشاْ٘ ٚتععاىل: ػًعل ايوع
 ُٗا ايٛاهع١ اييت تـٍ ع٢ً قـكت٘ ايعع١ُٝ، سهُت٘ ايعع١ُٝ، عًُ٘ ايٛاهع.ًؤْٚٚاألكض، ٚتـب  

ًَٞٓا ٔفٞ اأٜل٤ٜٔأ عـ:اهلل ايقٟ بـأ ػًل اإلْوإ َٔ طني ٜكٍٛ ٖٛ فُٝا ب ًَٜٓ ـ٤ِٕٔكِض ٜأَفا  ـٜٔ ًٍٞل َد  (10:)ايوذـ٠ْٖا ٜئفٞ َػ



 (9) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ـْٕٖا ٤ٔأٜ يف األكض ٚتالًٝٓا  ٚٓعٓا إفا َتٓا ٚأُبشٓا تلابٟا ـٜٔ ًٍٞل َد ـ    ٜئفٞ َػ . نٝعف    بعٝعـ إٔ ْبععح َعٔ دـٜع
أيٝى اإلْوعإ ٜعًعِ إٔ     أٚالؿىميهٔ  أمل ٜكٌ يو: أمل تعًِ أْت إٔ اهلل بـأ ػًكو َٔ طني ٚأْ٘ ػًكو ٚػًل 

ًَٞٓا ٔفٞ اأٜلَفا ٤ٜٔأَٜٚقاٝيٛا َٗني  ٖٛ ٜعًِ  ٕ َٔ َا٤ٕٛأٚالؿٙ كًٛق ِِ     ْٖا٤ٜٔأِكِض ًَٜٓ ِِ بًٜٔٔكعا٤ٔ َكٚبِٗع ُٖع  ٌِ ـٕ َب ـٜٔ ًٍٞل َد ٜئفٞ َػ
َٕ  . (10)ايوذـ٠:ٜنأفُلٚ

 ،إْ٘ نفل ،إْ٘ دشٛؿ ;َا ْٛعٟا أٚ إٔ األؿي١ عًٝٗا يٝوت ناف١ٝ، فٝهٕٛ ٖقا ايتواؤٍ ٚدٟٝٗا ،املوأي١ يٝوت غا١َٔ
ـٓ م بايك١ٝٔ، ال ٜلٜـ إٔ ٜؤَٔ بٗا، ٖٛ كافض هلا، ال ٜلٜـ إٔ ٜكبٌ اإلميعإ بٗعا،   إْ٘ نالّ ايقٟ ال ٜلٜـ إٔ ِٜ

 اإلْوإ ٌَٚاعلٙ ٚٚدـاْ٘. ، أؿيتٗا فٛم ايهفا١ٜ، أؿيتٗا تـَغ، تـَغ نٌ َـاكىٚإال فٗٞ ٚآش١ دـٟا
ًَٞل اإِل ايقٟ ـَٜأ َػ ِٔ ٔطنٍيَب َٔ ِٕ ٜوتٛٝع إٔ ٜعٝـٙ َعٔ دـٜعـ.    ،أال ٜوتٛٝع إٔ ٜعٝـ ػًك٘ َٔ دـٜـ  ب٢ً َِْوا

َٕ ِِ ٜنأفُلٚ ِٗ ِِ بًٜٔٔكا٤ٔ َكٚب ُٖ  ٌِ ًَٞٓا ٔفٞ اأٜل٤ٜٔأ أيٝى قٛهلِ: َب ًَٜٓ ـٕ ْٖا٤ٜٔأِكِض َفا  ـٜٔ ًٍٞل َد   ألْع٘  نفعلاٟ أيعٝى   ٜئفٞ َػ
ُٟٓااهتبعاؿ ٖٓا، يٝى اهتفٗاَ إٔ هٝعب عًٝع٘، هٝعب    بعح َٔ دـٜـ  ٖقا هعؤاٍ ميهعٔ   ، يٝى هؤااٟل. ٌٖ مٔ ه

ممهعٔ إٔ هٝعب عًٝع٘، يهعِٓٗ تًفععٛا بع٘ بٌعهٌ        ( صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم    )هٝب عًٝ٘ ايلهٍٛ عًٝ٘ ايكلإٓ 
ـٕ ْٖا٤ٜٔأ ٚاهتبعاؿ ،ٚاهتٓهاك ،اهتغلاب ـٜٔ ًٍٞل َد  !بعٝـ ال ميهٜٔئفٞ َػ

ال أؿيع١ عًٝٗعا ؿاَغع١، ٖعقٙ سايع١       ،ال إٔ ايك١ٝٔ ٖقٙ ال بلاٖني عًٝٗا نافٝع١  ،أٟ: أِْٗ ال ٜلٜـٕٚ إٔ ٜؤَٓٛا
 َٓا مٔ املوًُٕٛ يف قٔاٜا َتعـؿ٠. ؼٌِ عٓـ ايٓاي يف فيو اينَإ مبا ٜتعًل بايبعح، ٚؼٌِ عٓـ نج 

هتفٗاّ عًع٢  ا ٜكاٍ ٖهقا،أيٝى  ( َا ٖٛ ايفلم بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ،َجًٓا ْاْيأتباعِٗ ِٖٚ با نٝف ٜأَلْا اهلل) :َجاٟل
. بعٌ أْعت ال تلٜعـ إٔ    بٌ أْت يف ٚاقعو ال تلٜـ إٔ تؤَٔ بايك١ٝٔ ال إٔ األؿي١ عًٝٗا يٝوت نافٝع١  ٖقا ايٓشٛ 

َٕ تؤَٔ بٗقٙ ايك١ٝٔ، أْت كافض هلا ِِ ٜنأفُلٚ ِٗ ِِ بًٜٔٔكا٤ٔ َكٚب ُٖ  ٌِ ال أْت ال تلٜـ إٔ تكبٌ اإلميإ بٗقٙ ايك١ٝٔ،  َب
تلٜـ إٔ ٜتولب إىل أعُام ْفوو، ٖٚقٙ ٖٞ َٔ اؿاالت اـٛ ٠ عٓـ اإلْوعإ، اؿعاالت اـٛع ٠ إٔ وعـؿ     

 ، ٜـفع نٌ ٤ًٞ َُٗا ناْت أؿيت٘ ٚآش١ ٚق١ٜٛ ٚد١ًٝ.َتُلؿٟا يـٜ٘، هعً٘ َعاْـٟا َوبكٟا َٛقفٟا
ْفوع٘ هلل إٔ ٜتكبعٌ َٓع٘،     ُٟااإلْوإ يف ٚاقع٘ َٓفتشٟا ع٢ً ٖـاٜع١ اهلل، َٚوعًّ   ٗٓا مٔ إىل إٔ ٜهٕٖٛقٙ تٛٚد

ٕ أَاَو، هرت٣ أؿيت٘ ناف١ٝ ٚفٛم ايهاف١ٝ، يف نٌ ًإٔ َعٔ   ٚهرت٣ نٌ ٤ًٕٞ ـٚ  ًعؤٚ ٕ ٜٔ، يف نعٌ ًعإٔ َعٔ    ايع  ًعؤٚ
ـٚ ِِيهٔ إفا اؽقت ٖقا املٛقف املوبل نُا اؽقٙ ٖؤال٤  .َت٢ َا آَٓت بٗقٙ ،ٜٔاي ُٖ  ٌِ َٕ    َب ِِ ٜنعأفُلٚ  بًٜٔٔكعا٤ٔ َكٚبِٗع

٘  ٚنإٔ ايك١ٝٔ ال ؿيٝعٌ عًٝٗعا، ٖعٛ األهعًٛب     (االهتبعاؿ)آػل، بأهًٛب  سٕٛ بلفِٔٗ يهٔ بأهًٛبفِٗ ِٜٚل  ْفوع
أيٝوعت عبعاك٠    (!ال ٜفِلَم بٝٓٓا ٚبٝعِٓٗ   ،ْلاِٖ َجًٓا ،تبا  أًؼاْ َجًٓانٝف ٜأَلْا اهلل با) :ٜكٛي٘ ًؼّ ايقٟ

ـٚ    ،ال أكٜـ إٔ أؤَٔ بٗقٙ ايكٔع١ٝ  ،أْا كافض االهتفٗاّ ْفو٘.)نٝف( ؼٌِ ٖهقا   ّ ٚال أكغعب إٔ أتكبًعٗا، فأقع
 بايٌهٌ ايقٟ ٜٛسٞ بأْ٘ ال ؿيٌٝ عًٝٗا. (اهتبعاؿ)كفٔٞ هلا بِٝغ١ 

ِٞ :  نج ٠ دـٟا دـٟا يف ايكلإٓ ايهلِٜ َٓٗا ٖقٙح أيٝوت نج ٠ دـٟاأؿي١ ايبع ًَ  ٌٖ َٔ ٝن ـَٜأ ٤ٕ ائَّقٟ ٜأِسَو ُ٘ ََٚب ػًَٜٜك
ًَٞل اإِل ِٔ ٔطنٍيَػ َٔ ِٕ ِٔ ُهاٜل  َِْوا َٔ ُ٘ ٌَ َْوًِٜ ِٖ َدَع ِٔ ََا٤ٕ ََِٗنٍيُث ٘ٔ  ٜي١ٕ َٔ ِٔ ُكٚٔس َٔ ٔ٘ ُٙ ََْٜٚفَؽ ٔفٝ ِٖ َهٖٛا َُِع   ُث ُِ ايٖوع ٌَ ٜيٝه ََٚدَع

َِاَك َٚاأٜل ـ٠ََٜٚاأٜلِب َٕ قًٜٔٝاٟل َٖا ٞف٦ٔ ٌِٝهُلٚ ٕٖؿي١ ع٢ً أيٝوت ٖقٙ أ (9-7:)ايوعذـ٠ َت ل ٖقٙ قاؿك ع٢ً بعح عباؿٙ ّٜٛ ٔ ػًََٜ أ
 ايكٝا١َ  إْٗا يهاف١ٝ.

ِٟ ،َافا قايٛا يف َكابٌ تًو األؿي١ ايـاَغ١ ملا نعإ ٚاقعٗعِ أْٗعِ نعافلٕٚ َعٔ األهعاي       ْعِلايهٔ  كافٔعٕٛ ال   أ
ًَٞٓا ٔفٞ اأٜلَفا ٤ٜٔأ: ٜلٜـٕٚ إٔ ٜؤَٓٛا بٗا ـٕ ْٖا٤ٜٔأِكِض ًَٜٓ ـٜٔ ًٍٞل َد ٖهعقا ٜكعٍٛ اإلْوعإ ايهعافل يف ْفوع٘،       ٜئفٞ َػ

يهٔ ٖعقا ايكعٍٛ ال    ،ايلافض يف ْفو٘ أَاّ أٟ ق١ٝٔ َٔ ايكٔاٜا َُٗا ناْت د١ًٝ، َُٗا ناْت ٚآش١. ٖهقا ٜكٍٛ
ًَٞٓا َفا٤ٔأٜ َٜٚقاٝيٛا مما ٜؤنـ يٓا َا قًٓاٙ: إِْٗ عٓـَا قايٛا: -ٜٓفع٘، اْعِل َافا قاٍ بعـ   ٞ  ْٖعا ٤ٔأٜ اأٜلِكِض ٔفٞ ًَٜٓ  ٜئفع

ًٍٞل ـٕ َػ ـٜٔ أؿيع١   فيو يهٔ يٝى اهتبعاؿ َٔ ال ٜعلف األؿي١ أٚ اهتبعاؿ ق١ٝٔ باعتبعاك أْع٘ ال  إِْٗ ٜوتبعـٕٚ  َد
ِِ - ٚكافض يف ْفو٘ ،عًٝٗا، إمنا اهتبعاؿ َٔ ٖٛ داسـ َٛفَّاٝن ٌِ ََٜت قٌ هلؤال٤: ٖٓاى بععح ال بعـ َٓع٘، ٚبععح      ٝق

تًكا٥ٝعٟا أٚ   يبعٔهِ بعض يٝى ًع٦ٝاٟ  ٟاٖقا املٛت ايقٟ تلْٚ٘ َٜٛٝٓ ٖقٙ تفاًُٝ٘ أَاَهِ ٖٚقٙ بـاٜت٘، أْتِ ست٢
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ٌِ  اؿٝعا٠، إْع٘ ٖعٛ قٔع١ٝ َٛنًع١ إىل طعلف آػعل َعٔ عباؿْعا          ًؤًٕٚأْٟا ٜأتٞ َِاؿف١ َٔ  ِ  ٝقع َٛفَّعاٝن  ًَٖٜعوٝ  ََٜت
ِٛٔت َُ املعٛت   عٓهِ، إٔ بـا١ٜ ايلدٛ  إىل اهلل هتهٕٛ َٔ َت٢  َٔ املٛت، يتعلفٛا أْهِ هتبعجٕٛ كغُٟا (11:)ايوذـ٠اٞي

َٚعٔ أٍٚ ػٛع٠ٛ    ،، فكٌ هلِ: إِْٗ هٝواقٕٛ إىل اهلل كغُٟا عِٓٗ، ٚأْ٘ َٔ أٍٚ ساؿثع١ ٖٛ بـا١ٜ ايلدٛ  إىل اهلل
ميهٔ إٔ  يتعلفٛا بإٔ دشٛؿنِ ٖقا ال ;ٓاٖا، ًَو َٛنٌ َٔ عٓـْا ٜتٛفانِٜواقٕٛ بٗا إىل اهلل ٖٞ ػ٠ٛٛ مٔ ْتب

 .ٜغين عٓهِ ٦ًٟٝا
بو َٓ٘ ال ٜعفٝو ععٔ  ٚي١ٝ أَاَ٘، تٗٗلؤبو َٓ٘ ال ٜعفٝو عٔ املوب َٓ٘ تٗٗلٖٚهقا اؿل ايقٟ ؼاٍٚ إٔ تتٖٗل

كفض ٖعٌ أك٣ ْفوعٞ بعأْين    أبو َٓ٘. عٓـَا تلتهب دلمي١ يف تٗٗل ٕبو َٓ٘ نعاْآثاكٙ، ال ٜعفٝو عٔ آثاك تٗٗل
عٓٓٞ  ال. إٕ ايبعح سل، ٚال بـ َٓ٘ ٚإفا نٓتِ ٖهقا تكٛيٕٛ بوعؼل١ٜ ٚاهعتبعاؿ،   بعـت ٖقٙ ايك١ٝٔ ٚنٌ آثاكٖا أ

ٚإفا نٓتِ يف ايٛاقع إمنا تًٓٛكٕٛ َٔ ٚاقع ايهفل يف أْفوهِ فإْٗا ق١ٝٔ ال بـ إٔ تكع، ال بـ إٔ ؼـخ عًعٝهِ  
ٌِ ، ٖٚهقا ٖعٞ َكعـَاتٗا َعٔ املعٛت     اأْتِ ًؼِٝ٘ ِ  ٝقع َٛفَّعاٝن ِٛتٔ  ًَٖٜعوٝ  ََٜت َُع ٌَ  ٔقٟايَّع  اٞي ِِ  ُٚنِّع ِٖ  ٔبٝهع ِِ  ِإٜيع٢  ُثع  َكٚبٝهع

َٕ  املٛت ٖٛ اـ٠ٛٛ األٚىل يف ايلدٛ  إىل اهلل يف ايعامل اآلػل. (11)ايوذـ٠:ُتِلَدُعٛ
يٝى َعٔ ايٛهعا٥ٌ ايعيت ٜعأتٞ ايتؼٜٛعف بٗعا        - ٚمبٓاهب١ فنلٙ ٖٓا - ٚاملٛت مٔ لـٙ ٖٓا يف ايكلإٓ ايهلِٜ

 ٚهلعقا ال ػعـ اؿعـٜح ععٔ املعٛت إال ػاطفعاٟ       ؿاػٌ ايكلإٓ ايهعلِٜ;  تؼٜٛف إطالقٟايًٓاي، يٝى َٔ ٚها٥ٌ اي
ألْ٘ ايّٝٛ ايٌـٜـ األٖٛاٍ، ٖٛ َا هب إٔ ؽاف٘، ٖٛ َا ٜهٕٛ اؿـٜح عٓ٘ ٖٛ  ;ٚبولع١ ٜٓتكٌ إىل ايّٝٛ اآلػل

ألٚىل، ٖٚعٛ  ، أَا املٛت ْفو٘ إمنا ٖٛ اـٛع٠ٛ ا ٚكعبٟا ايقٟ ِٜٓع اـٛف يف ايٓفٛي، ٖٛ ايقٟ ميأل ايكًٛب ػٛفٟا
يٝى ٖٛ يف سـ فاتع٘ َعا هعب إٔ ىٝعف باعتبعاكٙ       ،، ٖٛ بـا١ٜ ايلدٛ  إىل اهللطبٝع١ٝ، ق١ٝٔ طبٝع١ٝق١ٝٔ 
، يٝهٔ ػٛفو ٖٛ َٔ ايلدٛ  إىل اهلل إىل ايّٝٛ اآلػل، يف ايّٝٛ اآلػل ّٜٛ ايكٝاَع١. أمل ٜعأت ايهعالّ ععٔ     عٟاسـث

ايتؼٜٛف بعايّٝٛ اآلػعل، ٖعٌ ٚكؿ     ٕ َٔ أٚهلا إىل آػلٖا عٔبعض ايوٛك تهٛ  دـٟا ٟاايّٝٛ اآلػل يف ايكلإٓ َهلك
 ؿ.ِلمل َٜ ايكلإٓ ايهلِٜ آٜات ؽٜٛف باملٛت ؿاػٌ 

دوعِٝ   ِْٗ نِ ٜغًٛعٕٛ، نعِ ٜلتهبعٕٛ َعٔ ػٛعأ     يٝعلف أٚي٦و ايقٜٔ ٜتشـثٕٛ َع ايٓاي ٜٚلًـٕٚ ايٓاي أ
يف  ٚنالَعاٟ  ،ٚععقاب ايكعرب   ،ثِ ٜقنلٕٚ هلِ أٖٛاٍ ايكعرب  ،عٓـَا ٜتشـثٕٛ َع ايٓاي عٔ ؽٜٛفِٗ باملٛت ْفو٘

دعـٟا دعـٟا    هع٦ٝاٟ  ٕ ٖقا أهًٛب ٜرتى أثعلاٟ إٍ املٛت إىل ًبض كٝف. نً٘ وٛٚ علٜٟٔا طٜٛاٟل ،طٜٛاٟل ايٓعٍ ٚنالَٟا
 ٜتؼايف َع َٓٗذ١ٝ ايكلإٓ، ٚىايف َا ٜلٜـ ايكلإٓ َٓا. 

، ٌٖ ًٜٓٛل يٝؼٛفو َعٔ املعٛت ْفوع٘،    لبٝو يتهٕٛ فاٖـٟاْ٘ ايقٟ ٜلبٞ ٖقٙ األ١َ تلب١ٝ دٗاؿ١ٜ، ايقٟ ٜإ
 ال ميهٔ ٖقا ست٢ ٚال يكا٥ـ عوهلٟ إٔ ٜعًُ٘.   ٖٚٛ ٜلٜـ َٓو إٔ توتبوٌ ٚإٔ تبقٍ ْفوو يف هبٌٝ اهلل

ايكا٥ـ ايعوهلٟ ٖٚٛ ٜعٌُ ع٢ً كفع َعٜٓٛات اؾٓٛؿ يف َٝـإ املٛاد١ٗ ٖعٌ ٜعأتٞ يٝتشعـخ َعٗعِ ععٔ ايكعرب       
هعًعِٗ ٜوعتٕٗٝٓٛ بكٔع١ٝ املعٛت، هعًعِٗ       اٟعأّ أْ٘ وـثِٗ سـٜجع  ،ٖٚقٙ األًٝا٤ ايهج ٠ٚاألٖٛاٍ،  ٚايٓعٍ

ٜتكافنٕٚ، ٚتوتؼـّ ست٢ اؿلنات، ٚتوتؼـّ ست٢ ْغُات َٛهٝك١ٝ َع١ٓٝ، ٚتوعتؼـّ ستع٢ ُعلػات َعٝٓع١،     
  ٚأْاًٝـ هلا أيفاظٗا املع١ٓٝ نًٗا تـفع باإلْوإ إىل االهتبواٍ

أٚ َٔ أٟ نتاب آػل َٔ نتعب   (تِف١ٝ ايكًٛب)إٔ هاٖـٚا ثِ اقلأ عًِٝٗ َٔ نتاب ع نتٝب١ تلٜـ يهٔ تعاٍ مّج
ؿ ى أسعـ َعِٓٗ  هعتربٓ   ٖلٚايكعرب ثعِ اْععل ٖعٌ هعٝتش      ،ٚهعهلات املعٛت   ،ٚاملٛت ،ايرتغٝب ٚايرتٖٝب عٔ ايٓعٍ

 ْفٛهِٗ. هتَذُٔٓـ ،أعِابِٗ
نعقا   ٧ٚايكرب ًَٝع  ،ٚع٢ً ايٓعٍ نقا ٚنقااإلْوإ إفا تلب٢ ع٢ً اـٛف َٔ املٛت ٚقٌٝ ي٘: إٕ املٛت نقا ٚنقا، 

ـٓ ـٟاعٟا َُٗا نإ َتعٚبإىل آػلٙ ىاف َُٗا نإ َرتّن ...ٚنقا ٜـػٌ يف َٛاد١ٗ  إىل اؿٝا٠ ٚىاف إٔ ٜٛاد٘، إٔ ٌٜٓ
 َٔ ًبض املٛت. ألْ٘ أُبض ػا٥فٟا ;ال ٜلٜـ إٔ ميٛت

ُٔ)ٍ: ايرتب١ٝ ايكلآ١ْٝ ٖٞ ايرتب١ٝ اييت أػلدت فيو ايلدٌ ايقٟ نإ ٜكٛ أبٞ طايب آْى بعاملٛت َعٔ    ٚاهلل الب
َعٔ ايٝعّٛ اآلػعل،     َٔ اهلل، ٚػٛفٟا ل ايّٝٛ اآلػل، نإ ٜتؼٌب دوُ٘ ػٛفٟايهٓ٘ نإ ٖٚٛ ٜتقّن (ايٛفٌ بجـٟ أَ٘

ٔ  ََْؼعافُ  إِْٖعا  ٚاملوعهني ٚاألهع :   ق١ٝٔ إْفاقِٗ ٚإطعاَِٗ ايٝتعِٝ  ٖٚهقا سه٢ عِٓٗ يف َِّٛعا  ٖكٚبَٓعا  َٔع  َعُبّٛهعا  َٜ
ِٜٛلّٜلا ُِ َٛت ٚال َا َٛت، املٛت ال ٚدٛؿ ي٘ يف ايكلإٓ ايهلِٜ إال نشـٜح عٔ قٔع١ٝ ٖعٞ أٍٚ   َا قاٍ  (10ْوإ:)اإلٜق
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 ػ٠ٛٛ إىل ايعامل اآلػل، ٚايكرب إمنا ٖٛ غلف١ نأٟ غلف١ يف بٝتو.
ُعا  ٚايٓاك مل ؽًل بعـ نؼًل بعـ، اؾ١ٓ اؾ١ٓ ٚايٓاك مل ُت .إىل ايٓاك ْٚافق٠ ،باب إىل اؾ١ٓٚ ،ٜكاٍ: د١ٓ ْٚاك
 َٓٗذ١ٝ َغًٛط١ تتشـخ بٗا َع أ١َ ٚنُٓٗر. .(اؾ١ٓ مل ؽًل بعـ ٕٖإ) :ْفو٘ قاٍ اإلَاّ اهلاؿٟ

قـ ٜهٕٛ ٖقا أهًٛبٟا فُٝا إفا اهتشوٓ٘ ًؼّ َعني أَاّ ًؼّ َعني أٚ فُٛع١ َع١ٓٝ ٚبٌهٌ اهتجٓا٥ٞ َؤقت ال 
ٟا، َع إٔ ايهج  َٔ ايتفاٌُٝ اييت ٜكٛيْٛٗا سٍٛ املٛت، ٚسعٍٛ  ذٜهٕٛ َٓٗ، ال ِٜض أبـٟا إٔ ًِٜض إٔ ٜهٕٛ َٓٗذٟا
 غ  ُشٝش١ َٔ أهاهٗا. ،غ  ُشٝش١ ،ايٓعٍ، ٚسٍٛ ايكرب

أكاِٖ ٜبهٕٛ ٚأكاٖعِ ػعا٥فني   أكٜـ إٔ أْتر أْاهٟا يت ايكاُل٠، ْٚعلتٞ ايكاُل٠ نُلًـ ٚبٓعلٜٓعٓـَا آتٞ أْا 
ٚ   ;ٜٚبتعـٕٚ عٔ املعاُٞ َعٝٓٔ َٔ ايٛاعات( ْٛ ايٛاعات )إىل ٜٚتذٕٗٛ  يٝعا٤ اهلل. توعتٛٝع إٔ   فعأقٍٛ ٖعؤال٤ أ

ٜبتعـٕٚ ععٔ   ٚتلاِٖ فعاٟل (1)(أطٝاب)لاِٖ قـ َت !نِ دٓٝت عًِٝٗ يهٓو يٛ تـكٟ ،َٔ ٖقٙ ايٓٛع١ٝ ٟاْاهٝأتٓتر 
ـٚ املعاُٞ ٚتل٣ َعٗلِٖ َعٗل أٚيٝا٤ اهلل يهِٓٗ َٔ  ّ ٚال تؤػل.ايٓٛع١ٝ اييت ال تك

٠ َٔ اـٛف يف ْفو٘، ٖعٛ  ٚال ػٛف ٚال فٓك، ٚبهٌ ٖـ٤ٚ َٝـإ اؾٗاؿ بهٌ ق٠ٕٛ ًٜٓٛل يف و ايلدٌ ايقٟ نإفي
ٞٓقعت عٚاهلل ال أبايٞ أٚ)َٔ نإ ٜكٍٛ:  ألْا آْعى بعاملٛت َعٔ ايٛفعٌ بجعـٟ      )بايٞ أال  (٢ً املٛت أٚ ٚقع املٛت عً

 .(أَ٘
 ;١ إهاب١ٝ ال هعًب١ٝ َعٗعا إطالقعاٟ   يف ْفٛي ايٓاي، ٚػ١ٌٝ َٔ اهلل، ػٛفٟا ٚػٌٝ فا نٓت تلٜـ إٔ تِٓع ػٛفٟاإ
ع٢ً اؿـٜح ععٔ ايٝعّٛ اآلػعل ععٔ تفاُعًٝ٘، ععٔ        ،ع٢ً ايّٝٛ اآلػل :ن ع٢ً َا كنن عًٝ٘ ايكلإٓ ايهلِٜلنِّف

أِٖ ايٛها٥ٌ إلِٜاٍ ا يف ايكلإٓ ايهلِٜ أْ٘ َٔ ٝ٘عٖٚقا ٖٛ َا ظٗل دً، أٖٛاي٘، عٔ ًـا٥ـٙ، عٔ ايٓاك، عٔ اؾ١ٓ
اـٛف َٔ اهلل ٚاـ١ٌٝ َٔ اهلل يف قًٛب ايٓاي. سٝٓٗا هرت٣ إٔ تًو األٖعٛاٍ ايٌعـٜـ٠ تًعو ايٓعاك ايٌعـٜـ٠      

تًو األٖٛاٍ، ٚتأَٔ َٔ  ؿٝا٠ ٚتوًِ تًو األٖٛاٍ، تأَٔ أثٓا٤تٕٗٛ عًٝو ْفوو إٔ تبقهلا ٚيٛ عـ٠ َلات يف ا
ٚفيو املكاّ ايلفٝع هـك بعو إٔ توعتٗني بٓفوعو فتبعقهلا ععـ٠       تًو ايٓاك ايٌـٜـ٠، ٚإٔ فيو ايٓعِٝ ايععِٝ

 َلات يف اؿٝا٠ َٔ أدٌ إٔ تٌِ إيٝ٘. 
أٚ  (ٔ أٚ قعات ُبع )عًع٢ قٛعع١ أكض َنكٚعع١     (2)(بَلٌِع ََ)أٚيٝى ايٓاي ٖٓا يف ايـْٝا ٜوتٕٗٝٓٛ بأْفوِٗ ع٢ً 

ُٝ .(3)َٓنٍ (١َُلَع)    -نُا ٜكعٍٛ ايعبعض    -ٌ هلا َٔ طلف ُػـِال ميهٔ إٔ َت وبأْ) :ٜٚتٗـؿ كتٌ،َوتعـ إٔ ٜكاتٌ ف
 َٔ أدًٗا ْفو٘.  ٣ ٖقٙ ايكٛع١ دـٜل٠ بإٔ ٜبقٍ  اهتبواٍ ألْ٘ ٜلأيٝى ٖقا اهتبوااٟل (إال ع٢ً كقبيت ٖقٙ

كتٌ َٔ دـٜعـ ٚيعٛ   ُتَٔ دـٜـ ثِ  اٗا ْفوو عـ٠ َلات فتشٝإىل اؾ١ٓ هرتاٖا دـٜل٠ بإٔ تبقٍ َٔ أدً اْعِل
 يف نٌ َعلن١.  

ايـْٝا أيٝى ايٓاي ىافٕٛ  ٚقـ ٜهٕٛ بعض املٛاقف ؽٝف اإلْوإ فٝٛادٗٗا ٚيٛ بإٔ ٜبقٍ ْفو٘ َعٔ  ٖٓا يف 
هتذـ دِٗٓ بايٌهٌ ايقٟ تل٣ أْ٘ هب عًٝو إٔ تبقٍ ْفوو ٚيعٛ ععـ٠ َعلات َعٔ      ،أدٌ إٔ ٜأَٔ فيو اؾاْب

َٔ ايٓاس١ٝ املٓٗذٝع١ تلبٜٛعٟا   ألْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ  ;ِٗٓ. ٖقا ٖٛ أهًٛب ايكلإٓ اؿهَِٝٔ د ٛأدٌ إٔ تٓذ
ٕٖ غ  ُشٝض إٔ ٜكٍٛ: َ٘ ِإ ًَِتَل٣ ايًَّ َٔ ا ُُِؤَٔٓٔنَي َٔ ِِ اٞي ُٗ ُِٗ ٜأْٝفَو َٛاٜي َِ ٕٖ َٜٚأ ُِ ٔبٜأ ُٗ َٕ اٜؾ١ٜٖٓ ٜي ٞ  ُٜٜكأتًٝٛ ٌِ  ٔفع ٘ٔ  َهعٔبٝ  ايًَّع

َٕ َٕ ٜفَٝٞكُتًٝٛ ُٜٞكَتًٝٛ ـّا َٚ ٘ٔ َِٚع ِٝ َِٛكا٠ٔ ٔفٞ َسكًّا عًَٜ ٌِ ايٖت ِٕ َٚاإِلٔلٝ صلى اهلل عليه وعلى آله )ثِ ًٜٓٛل كهٛي٘  (111:)ايتٛب١َٚاٞيٝكِلآ
 ،ض ع٢ً اؾٗاؿ بأهعًٛب٘ ايكعٟٛ بعباكاتع٘ اؾنيع١    ف ايٓاي َٔ املٛت ٖٚٛ أععِ فاٖـ، ٚأععِ قٚليٝؼٛٚ (وسهلم 

 ،ٜعلف َٓٗذ١ٝ ايكلإٓ قلآْعٝ٘انإ كداٟل ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايلهٍٛ  مبعاْٝ٘ ايِشٝش١، برتبٝت٘ املوتك١ُٝ.
ـٓ ٔ  ف ايٓاياٙ ٚال ػ٠ٛٛ ٚاسـ٠، ثِ ٜأتٞ يٝؼٛٚال ىايف٘، ال ٜتع ستع٢ هعًعِٗ    َٚعٔ..  ،َٔ ايكرب َٚٔ املٛت َٚع
 ال.  َع ايتٛدٝٗات يًتٔش١ٝ يف ايكلإٓ ٌٖ ٖقا َٓوذِ  ! ٜٓهٌُٕٛ ٚىافٕٛ

فع َعٜٓٛات اؾٍٝ أثٓعا٤  هلٜني ِٖٚ ٜعًُٕٛ ع٢ً كفاْعل إىل ايكاؿ٠ ايعو نٓت تلٜـ إٔ تعلف املوأي١ دًٝ٘ا فاإ

                                                           



 (22) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 ١ُ يـٜٓا.مسع ايبٝاْات ايعوهل١ٜ يتعلف نٝف أْٓا مٔ ٚمٔ بٌل إٔ ٖقٙ ق١ٝٔ َوًّا .املٛاد١ٗ
أيعٝى نعقيو  ٖعٌ     ،ْت قـ تكٍٛ ألٚالؿى إفا َا نٓت يف ػ١َِٛ َع آػلٜٔ تًٓٛل يتٌذعِٗ عًع٢ ايتٔعش١ٝ  أ

هتًٓٛل ٚأْت تتشـخ عٔ ػ١َِٛ ساؿ٠ َع طلف آػل قـ تٌِ إىل ؿكد١ املٛاد١ٗ ثِ ػُع أٚالؿى يف غلفع١ يف  
أْعتِ كدعاٍ   )ٖعٌ ميهعٔ ٖعقا  ال ميهعٔ       ، ٚعٔ ايٓعٍ، ٚعٔ نعقا  ٚعٔ َٓهل ْٚه ،بٝتو ٚؼـثِٗ عٔ ايكرب

ايعقٟ   ٍ ٚع٢ً ايتٔش١ٝ. َعٔ ٖعٛ فيعو األمحعل    ٖهقا   ٌٜذعِٗ ع٢ً االهتبواٜكٛيٕٛ  ٛاأيٝو (ت١ٛٚيٝوت إال َ
ِْ ميهٔ إٔ ٜعٌُ ٖقا َل٠ ثِٗ عٔ َٓهل ْٚه ، ٚايكرب ٚٓغٛات٘ ثِ وـٓ ،آػل يف سٝات٘ فٝذُع أٚالؿٙ َٚع٘ ػِ

 ٞػع اٜا ˮأّ هٝأتٞ ايِباغ ٚنٌ ٚاسـ ٜبشح ي٘ عٔ َٗلب ٜٚكٍٛ:  ،ٌٖ هٝٛادٕٗٛ ٚأًٝا٤ نج ٠ ط١ًٜٛ عل١ٜٔ.
ٔ   ٔٓشٞٓا عٔ ٖقٙ، ال ؿاعٞ إٔ ٜهٝعٛٓ اتلنٖٛا، ،اهلل غين ٙ   ٚاسـ بٓفوع٘ َع  ،َعٛت طٜٛعٌ ععلٜض    ،أدعٌ ٖعق

  ‟إىل آػلٙ. ال أكٜـٖا فًٝأػقٖٚا، ًٚـا٥ـ.. ْٚعٍ نقا ،َٚكابل نقا
ٖٚعٛ ايعقٟ ٜعًعِ     ،ٌٖ ميهٔ إٔ وٌِ ٖهقا َٓا مٔ ايٓاي  فهٝف ميهٔ إٔ وٌِ ممٔ ْنٍ ايكلإٓ ايهلِٜ

ٌٖ ميهٔ إٔ ِٜـك َعٔ كهعٍٛ اهلل  اهلل    ! ٛات ٚاألكضايول يف ايوُل١ٜ، ٖٚٛ ايقٟ ٜعًِ غِا٥ّ ايٓفى ايبٌ
ُٜ فٗٛ  ;٢ إيٝ٘، ٖٚٛ ٜعلف ٖقا ايكلإٓ بأبعاؿٙ، بعُك٘، بغاٜات٘ ايبعٝـ٠َٛساُٛفاٙ، اهلل أنًُ٘، ٖٛ ْفو٘ ٜتبع َا 

ال  يألَع١  إؿٖع  ٖٛأيٝى نقيو   ،يأل١َ َٚلبٍّ يأل١َال ميهٔ إٔ ِٜـك َٓ٘ ن١ًُ ٚاسـ٠، أٚ َٛقف ٚاسـ ألْ٘ َعًِ 
 عـ ٖٓاى.، ٚيٛ ع٢ً ُبعـ أيف نًٝٛذ١ٝ ايكلإٓ ٚيٛ ع٢ً ُبٜتعاكض َع َٓٗ ٤ْميهٔ إٔ وٌِ َٔ داْب٘ ًٞ

ايٓعاي بهعٛا   ا ٖقٙ ػٛب١ مج١ًٝ، أَٓ) كاٍ:مٔ يف ٖقا اينَٔ بايقات َلًـٕٚ، َعًُٕٛ، َت٢ َا أسب إْوإ إٔ ٜ
ـٚ ٜبشح يألساؿٜح َٔ ؿاػٌ نتب ايرتغٝب (َٓٗا  ايعلٜض عٔ املٛت ٚايكرب.ّ اؿـٜح ايٌٜٛٛ ٚايرتٖٝب، فٝك

 ٚبعض ايعًُا٤ اهتٓهل فعاٟل ال تٌعل ب٤ٌٞ، ال تٌعل ب٤ٌٞ. ،ٜٚٗاٍ عًٝو ايرتاب فٝٗا ،ايكرب سفل٠ تلقـ فٝٗا
 .ٛبٝعٝع١ ايًُال٥ه١ ٖقٙ األمسا٤ املنعذ١ غ  اهلل ي ْ٘ ست٢ يٝى يف أمسا٤أ (َٓهل ْٚه )عـ ٚأْهل ق١ٝٔ بهتٚا
ٟٓ (َايو)امس٘ َكبٍٛ  -ِٓ أًـ  أيٝوت دٗ -ًو ػامٕ دِٗٓ َُعَٔ أمسا٤ املال٥ه١  ال. اهِ اي( َٓهل ْٚه ) ٚاسعـ   أ

ِٚا (َايو)َٓا قـ ٜوُٞ ابٓ٘ بٗقا االهِ ايٛبٝعٞ  َِٝٓا ٔيَٝٞكِض ََأيٝو َٜا ََْٚاَؿ ملافا ايكرب ٜٔع ي٘  (77:)اينػلفَكٗبٜو عًَٜ
ِٕ َٚٛلقع١ ال ت  - َوعتبعـ دعـاٟ   ٖٚعٛ فععالٟ   -ٖقا مما اهتبعـٙ عًُا٤  (ْه )ٚٚاسـ  (َٓهل)ًَهني ٚاسـ   وعتٛٝع أ

ًُٜ  ٜناٍ دوُ٘ ع٢ً َا ٖٛ عًٝع٘ ٚإٕ نعإ   الٚأًٝا٤ َٔ ٖقٙ. فتٍ عٔ املٝت بعـ أٜاّ هرتاٙ  (بٝع١ ٚال َٔل)كٗا ؼ
ُٜنافلٟا    .رتنٕٛ يف ايجالدات فال توُع ٦ًٟٝا، ِٖ ميٛتٕٛ يف املوتٌفٝات ٚ

ُٜعقب يف ايكرب   -يًهفاك ٜكاٍ   ِٕ ٍَ:-أيٝى ايهافل ٖٛ اؾـٜل بأ ِِ ٜقا ِِ ٜن ـََؿ اأٜلِكِض ٔفٞ ٜئبِجُت  ٜقعاٝيٛا   ٔهعٓٔنيَ  َع
َِّٛا ٜئبِجَٓا َٜ ِٚ ٍّ َبِعَض ٜأ ِٛ ععح بععـ آالف   ُب إىل إّٜٔٛ َا قعبض ًَعو املعٛت كٚسع٘     ٔ َٔ َا ْـكٟ ٚاهلٔل (112،113)املؤَٓعٕٛ: َٜ

ـَْٔا َٔععٔ َبَعَجَٓععا ََععٔ َععٖلت نععال ًعع٤ٞ ،ايوععٓني  َٔععٔ َبَعَجَٓععا ََععٔ أيٝوععٛا ٜكٛيععٕٛ ٖهععقا ٜععّٛ ايكٝاَعع١ َِٖلٜقعع
ـَْٔا ُٜ يٛ نإ ايكرب َنعذٟا (52:)ٜعى َِٖلٜق ٖٚعِ   (ـٟاٜقع ِلََ)ٙ ُِٖٛعاإلمععاز ؿاػًع٘، َهع    ِٛا َٔيٝتؼًّ ;جٛابَعيفلسٛا إٔ 
ـَْٔا َٔٔ َبَعَجَٓا ََٔنافلٕٚ ـَ ََا ََٖقافٝكاٍ هلِ:  َِٖلٜق ُٔ ََٚع َُ أػلدٛا اآلٕ ٖقا ٖٛ ايّٝٛ ايٌـٜـ،  (52:)ٜعىايٖلِس

ّْ ََٖقا ٖٓاى هٝكٍٛ ايهافلٕٚ: ِٛ ّْ ََٖقا أمل ٜكٛيٛا يًكرب َلقـ، ٚقايٛا يّٝٛ ايكٝا١َ: (8:)ايكُلَعٔوْل َٜ ِٛ  َعٔوْل َٜ
 ّٜٛ ًـٜـ ّٜٛ ًـٜـ األٖٛاٍ 

ٚعٔ َٓهل ْٚهع ، ٚععٔ املعٛت بتفاُعٌٝ نعج ٠ لعًع٘ ٖعٛ ايٝعّٛ ايعوعل،           ٚمٔ بايعهى ْتشـخ عٔ ايكرب،
 هٝتٌبح أسـْا باؿٝا٠ ال ٜلٜـ إٔ ميٛت يف هبٌٝ اهلل، ٚيٛ نإ يف َٛت٘ إعال٤ ن١ًُ اهلل يف ايـْٝا نًٗا.

ٜغًعط   ـك عًع٢ َوعاَع٘، ٚقع   يهجل٠ َا تهٓل (1)(ىتٓٓذ)عٓـٙ املٛت  ٖٓاى أسـ ايعباؿ نإ إفا فنلٜكاٍ: بأْ٘ نإ 
ِٕ َٜ اإلْوإ ْفو٘ َع ْفو٘،  غ ْفو٘، ٜبشح يتًو ايهتب اييت فٝٗا األػباك َٔ ٖقا ايٓٛ .ٔعٜلٜـ أ

ِٛ  ٖٞ يف ايكلإٓ ايهلِٜ عًع٢ أعًع٢ ؿكداتٗعا    ٖا شح عٔ اـ١ٌٝ َٔ اهلل أْت تب ،كدع إىل ايكلإٓ ايهلِٜا  ٜيع
َٕ ََٖقا ٜأَْنٞيَٓا ٌٍ ع٢ًَٜ اٞيٝكِلآ ُ٘ َدَب َِٜت ًّٔعا يََّلٜأ ـّٚعا َػا َِ ِٔ ََٗت َٚ ١ٌَِٔٝ ٘ٔ َػ  تلٜـ اـٛف َٔ اهلل  ٚتلٜـْت أ (21:)اؿٌلايًَّ
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هرت٣ عكٛبات األعُاٍ َاث١ً أَاَعو يف   ،إىل ايكلإٓ ايهلِٜكدع ا ;ٔ أعُايو، ؽاف َٔ عكٛب١ أعُايوؽاف َإٔ 
ٍْايـْٝا ٚيف اآلػل٠ فتؼاف. أَا إٔ ؽٛٚ ٍ إٔ تكّٛ عٔ  ورت٣ ْفوو بعٝـٟافَع١ٓٝ  ف ْفوو يتبتعـ عٔ َعا  بأعُعا

ٔ اـٛعأ يف  أيعٝى ٖعقا َٔع    املع١ِٝ ايهب ٠، تلنٗا ٖٛ ايقٟ هعٌ تًو ايٛاععات ال قُٝع١ هلعا.    ٛٗا ٖٝنِل١َُٗ َت
  َٔ اـٛأ يف املٓٗذ١ٝ َع أْفوٓا أٚ َع اآلػلٜٔٚايرتب١ٝ، 
ٌِ َٛفَّاٝنِ ٝق ِٛٔت ًَٖٜٝو ََٜت َُ ٌَ ائَّقٟ اٞي ِِ ُٚنِّ ِٖ ٓتكٌ إىل ايّٝٛ اآلػلٚبولع١ ٜ ٔبٝه ِِ ِإٜي٢ ُث َٕ َكٚبٝه ٜٚتشـخ  ُتِلَدُعٛ

ايقٜٔ ناْٛا ْاهني هلقا  ٚعُٖا ٜالقٞ اجمللَٕٛـٕٚ، هٝالقٞ أٚي٦و ايٓاي املوتبٔعٚعُٖا عٔ تفاٌُٝ ايّٝٛ اآلػل، 
ثعِ َٓهعل ْٚهع      ،ٍ ؼًُٕٛثِ ع٢ً ايٓع)خ عٔ املٛت به١ًُ أػل٣ ا ٜالقْٛ٘ يف فيو ايّٝٛ، ٌٖ ؼـٓايّٝٛ، عُٖ

 ال.  ( ٌٖ ٖٓاى ن١ًُ ٚاسـ٠ يف ايكلإٓ ٌٖ ٖٓاى ٤ًٞ  ..ثِ ،ثِ ،ٕٚٓنًُٜت ايًشٛؿ ثِ يف ،ٔلبٕٛمبٛاكقِٗ ُت
أيعٝى ٖٓعاى أساؿٜعح بعٌ قبعٌ       ،فعو َعٔ املعٛت   إٔ ٜلٜـ َٓو إٔ تٔشٞ بٓفوو ٖٚٛ ىٛٚ ألْ٘ يٝى طبٝععٝ٘ا

ِٔ َتٝكٛٝيٛٞا َٚاٜل ايقٟ هعًو توتٗني باملٛت ايٌهٌ األساؿٜح أيٝى ٖٓاى آٜات ايٌٗاؿ٠ ٖٞ ب َُ ٌُ ٔي ٞ  ُٜٞكَت ٌِ  ٔفع  َهعبٝ
ٔ٘ َٛاْت ايًَّ َِ املٛت بايٓوعب١ هلعِ َعٔ     ال توُِٖٛ أَٛاتٟا يٝى ٖٓاى َٛت. أمل ٜهٔ إيغا٤ ،قا١ُ٥ املٛت متاَٟا أيغ٢ ٜأ

ٌَِٔ أدٌ إٔ ٜٓـفعٛا إىل ايٌٗاؿ٠، إٔ ٜوتبوًٛا يف هعبٌٝ اهلل   أدٌ َافا  َٕ الَّ َٜٚئهٔ ٜأِسَٝا٤ْ َب ٌُِعُلٚ  (154:)ايبكعل٠ َت
ٖٔ َٚاٜل نقيو: َٔ َتِشَوَب ٌِ ٝقٔتًٝٛٞا ائَّقٜ َٛاّتا ٔفٞ َهٔبٝ َِ ٘ٔ ٜأ ٌِ ايًَّ ـَ ٜأِسَٝا٤ْ َب ِِ ٔعٓ ِٗ َٕ َكٚب ملعافا سٝعا٠      (169)آٍ عُلإ:ُِٜلَمٝقٛ

٘  ٞ املٛت بهً٘ َٔ قا١ُ٥ اجملاٖعـٜٔ، أيغ ٜكٍٛ ال تعٔ أْ٘ ست٢ َٝت ٙ َٝتٟا  ملافا َُٛٗوا ٜكٍٛ ال ُتملاف ملعافا    ،بهًع
املٛت بهًع٘ أَعاّ    بٌ هًٝغ٢ ،َٓٛكٞأهًٛبٟا غ  أَاَِٗ قـ ٜهٕٛ  َاثاٟل ًبض املٛت أٚ اهِ املٛتألْ٘ ست٢ إٔ ٜبك٢ 

ِٗ أَٛاتعٟا ٚال  أيٝى نعقيو  ال ؼوعبِ  ( َٝت)اجملاٖـٜٔ، فال ٖٛ َٔ ميٛت، ٚال ٖٛ َٔ ِٜض إٔ ٜكٍٛ ي٘ اآلػلٕٚ 
 . ٖقا ٖٛ األهًٛب ايِشٝض. أسٝا٤ْ ٚقٛيٛا ِٖ أسٝا٤ْ ،ِٗ أَٛاتٟاتوُٚ

ايقٟ أيغٞ ؿاػعٌ قا٥ُع١   ف ايٓاي باملٛت نالّ آػل ىٛٚ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٌٖ ميهٔ إٔ ٜأتٞ َٔ كهٍٛ اهلل 
ِ آػعل، فٝهعٕٛ   يتععٛؿ إىل دوع   (يع١ ـب)تٓتكٌ كٚس٘ َعٔ  بٌ  ،اجملاٖـ ئ ميٛت نُا ميٛت اآلػلٕٚ اجملاٖـٜٔ 

ٚتعًكٗعا   أيوعت ؽًعٗعا أسٝاْعاٟ    (ايهٛت ٚاؾٓب١ٝ ٚايجعٛب ) اييت أْت ؼًُٗا: ي١ـدوُو ٖقا إمنا ٖٛ ًبٝ٘ بايب
أًعب٘    آػعل  تٛلسٗا ٚتًبى ثٛبعاٟ  (١َبِِٚاؾٓب١ٝ ٚايَع ثٛبو ٚنٛتو) ْت تلاٖا ٖٓاى تل٣ ْفوو قبٌ هاع١ٚأ

 بٗقٙ.
ملافا  ألٕ ٖعقا ٖعٛ    ،يف هبٌٝ اهلل قتٌ يف هبٌٝ اهلل، ٚنإ ًٗٝـٟافاإلْوإ ال ميٛت نُا ميٛت اآلػلٕٚ ٖقا إفا 

ٖعقٙ األَع١    إٔ ىعٛف  ف٘ َٔ املٛت ٚأْعا أكٜعـ إٔ ٜهعٕٛ فاٖعـاٟ    أػٛٚإٔ ايقٟ هٝـفع باإلْوإ إىل ايتٔش١ٝ، أَا 
ٖٛ     ِٖٚ ،ايعلب١ٝ َٔ املٛت  ،دبٓعا٤ هلِ َٔ ناْٛا ٜوتبوًٕٛ يف َٝاؿٜٔ ايكتاٍ َع بعِٔٗ بععض، فذعا٤ اإلهعالّ فشع

ِٗ قِٝـ٠ َٔ ايٌعل، نإ بٝعت َعٔ   ٝنؼٚل - هابكٟا -ٓٛا ٚقـ ناْٛا ُبَٔ أٜٔ دبٓٛا  َٔ أٜٔ َد !أيٝوٛا اآلٕ دبٓا٤ 
فٝكاتًٕٛ ع٢ً عكاٍ بع ، أٚ ع٢ً فلي، أٚ ع٢ً ْاق١  ٌٖ اإلهالّ ٖٛ ايعقٟ   ;هتبواٍيالنِٗ ٚلوأبٝات ًاعلِٖ 

ـٚأّ احملٚل ،ٕٚٚامللًـ ٕٛععاٛايأّ  ،ِٖٓٗبعَد ـٓ ،ٜٔفٕٛ يً ـٚأّ املك  ٜٔ بِٛك٠ َغًٛط١ َٕٛ يً
 ،ٌٖ إٔ اإلهالّ ٖعٛ ايعقٟ دٓع٢ عًٝٓعا فأُعبشٓا دبٓعا٤        أيوٓا اآلٕ نعلب أدي َٔ أٚي٦و ايبـٚ قبٌ اإلهالّ

ـٓ ْ٘ فعاٟلإ َٔ قـَٛا اإلهالّ بٌهٌ آػل يٓا  أّ ،أفال٤  ;َغًعٛط َٛٙ بٌعهٌ  عٓـَا د٦ٓا ْتًك٢ اإلهالّ َٔ آػلٜٔ ق
 يف نٌ اجملاالت.  ايو٧ٖٝٛ ايقٟ تلى فٝٓا ٖقا األثل 

ـٚأيٛ  ٜٔ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ َٚٔ أٌٖ بٝت كهٍٛ اهلل ملا عٌٓا أفال٤ أبـٟا، ٚال ًعبٟا ٚاسعـٟا. ٚيعٛ مل ٜهعٔ    ػقْا اي
   ٛ ٕ ٖعقا  ايعلب بهًِٗ إال نٌعب ٚاسـ َٔ ايٌعٛب املٛدٛؿ٠ يهاْٛا ِٖ َٔ ٜكٗلٕٚ ايعامل، ٚيهاْٛا ٖعِ َعٔ ُٜٛعً

ـٚ يٛ إٔ َعٞ مخوُا١٥ ًعؼّ  )َاّ اهلاؿٟ ْفو٘ نإ ٜكٍٛ: اإل ٛا ٜؤَٕٓٛ بٗقٙ ايفهل٠، َٚٔ نأْٜ إىل األ١َ نًٗااي
ـٓ، مخوُا١٥ ًؼّ نإ ٜكٍٛ .(ػت بِٗ األكضكًِني يـٖٚ ّ هلِ اإلهعالّ بٌعهً٘   ٜفُٕٗٛ اإلهالّ بٌهٌ دٝـ ٜك

يًٓفى، ػٛاب٘ يًٛدـإ، ػٛابع٘ يًٌُعاعل، ٜجكعٕٛ بعاهلل     ايِشٝض، ٜفُٕٗٛ ايكلإٓ َٚٓاٖذ٘ ايرتب١ٜٛ ٚػٛاب٘ 
 َٔ ايًِب. َٔ اؿـٜـ، نتاٟل ٚيهاْٛا نتاٟل ،ؾ ايعامل بهً٘ايقٟ ْنٍ ايكلإٓ يهاْٛا ْٛع١ٝ أػل٣ تـٚٚ

ِٖ إمنا هب إٔ ناف٘ ٖٛ ٖقا ِِ ِإٜي٢ ُث َٕ َكٚبٝه ِٛ (11)ايوذـ٠:ُتِلَدُعٛ َٕ ِإٔف َتَل٣ َٜٚي َُٛ ُُِذِل ِِ  اَْأنُوٛ اٞي ـَ  ُكُؤٚٔهعِٗ  ٔعٓع
ِِ ِٗ ِٛ (12:)ايوذـ٠َكٚب َٕ ِإٔف فيو اهلٍٛ ايٌـٜـ َتَل٣ َٜٚي َُٛ ُُِذِل ِِ اَْأنُوٛ اٞي ـَ  ُكُؤٚٔهِٗ ِِ  ٔعٓع ػاًععٕٛ، أفال٤،   َكٚبِٗع



 (24) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

َِِلَْا َكٖبَٓاٜكٛيٕٛ هلل:  ُِٔعَٓا ٜأِب َِِلَْا َكٖبَٓا اآلٕ اتٔض يـٜٓا نٌ ٤ًٞ ٚأُبشٓا َٛقٓني ََٚه  ٜفاِكٔدِعَٓعا  ََٚهعُِٔعَٓا  ٜأِب
ٌِ َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ أٚي٦و اجمللَٕٛ ايقٜٔ ناْٛا ٜوتبعـٕٚ ايبعح، أٚي٦و ايٓعاي ايعقٜٔ نعاْٛا     (12:)ايوذـ٠َُٛٔق

ٙ  ٜلفٕٔٛ إٔ ٜتٛيَّ ٕ    ;٢ اهلل ٖٛ ٖـا١ٜ عباؿٙ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايتكـٜل ي٘ يف ًعإٔ عبعاؿ ال  :ف فٔعٕٛ ؿٜٓع٘، ٜٚكٛيعٛ
 َكٖبَٓعا  هٝٓهوٕٛ كؤٚهِٗ بني ٜـٟ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعّٛ ايكٝاَع١ فٝكٛيعٕٛ:    ;ي٘ باؿٝا٠. ِٖ فلَٕٛ عالق١
َِِلَْا ُِٔعَٓا ٜأِب أيٝوٛا ِٖ ََٔ ناْٛا يف ايـْٝا َافا ٜعين أبِلْا ٚمسعٓا  أمل ٜبِلٚا يف ايـْٝا ٜٚوُعٛا  ب٢ً.  ََٚه

ـٜٚٔ ْفو٘;  فٝتذٕٗٛ يِٝاغ١ ايكٛاْني ٚايـهات  ألْفوِٗ، ألْٓا معٔ أععلف    ٜلٕٚ أْفوِٗ أنجل إبِاكٟا َٔٔ اي
أيٝوٛا ٜكٛيٕٛ ٖهقا: مٔ أعلف مبتًٛبات ايعِل ٚبٌؤٕٚ اؿٝعا٠، ٚمعٔ ْلٜعـ إٔ ًْشعل بلنعاب اآلػعلٜٔ،       

ـٜٚٔ ال ٜعلف ٖقا   !اي
ـٓأ ـٚ  ٛا ألْفوِٗ بأِْٗ أنجل بِلٟاُعمل ٜ يف ٖعقٙ ايعـْٝا،    ٜٔ  يهعِٓٗ هع ٕٚ أْٗعِ نعاْٛا عُٝعاٟ     ٚبِ ٠ َٔ ايع

علفٓعا إٔ ٖٓعاى    ،آػعل  ٟاأبِلْا فعاٟل. علفٓا بإٔ ٖٓاى َٜٛ ا اآلٕكبٓا أَٓ :اهلل فٝكٛيٕٛ بني ٜـٟ ٚهٝشٌلٕٚ عُٟٝا
ٜ   ،ع٢ً األعُاٍ علفٓا إٔ ٖٓاى دنا٤ّ ،قٝا١َ ٛ ٖٚعا ٖعِ    ،عاٌٜعْٛٗا أٜكٓا بٗقٙ. ٚنٝف ال ٜٛقٓعٕٛ ٖٚعِ   اَْأنُوع

ِِ ّٛع َٓهوٕٛ يلؤٚهِٗ أَاّ اهلل غٌٛ  ٚتعقيّ  ُكُؤٚٔهِٗ َِعِلَْا  َكٖبَٓعا  ِف ٚتعلسٓ ٌ ٚتً ٌِ  ٜفاِكٔدِعَٓعا  ََٚهعُِٔعَٓا  ٜأِب َُع  َِْع
ـٖ - نُا ٜكٛيٕٛ - عٓـَا ٜلدع ٖؤال٤ يٝعًُٛا ُاؿٟا  َُأيّشا بعٌ إٔ   ،عٛا بأِْٗ يف ايـْٝا قـ عًُعٛا ُعاؿاٟ  أمل ٜ

ـٖ  ايِالغ ٖٛ َا عًُٛٙ ٌِ ٕٛ يف ايـْٝا ُعأمل ٜهْٛٛا ٜ ٌِ ٝق َٖ ِِ َٔ َُْٓٚب٦ُٝه َُااٟل ٔباأٜلِػَوِلٜ َٔ  ٜأِع ٌٖ ائَّقٜ َٓ ِِ ُٗ ُٝ  ٔفٞ َهِع
َِْٝا اٞيَشَٝا٠ٔ ـٗ ِِ اي ُٖ َٚ َٕ ِِ َِٜشَوُبٛ ُٗ َٕ أْٜٖ ُٛٓ ِّٓعا ُِٜشٔو ـٓ (103،104)ايهٗف:ُُ َٔ ٝأٜٚي٦ٜٔو عٕٛ ٖهقا أمل ٜهْٛٛا ٜ  ٜنٜفُلٚا ائَّقٜ
ِِ ٔبآَٜأت ِٗ  .(105:)ايهٗفَكٚب

ـُٖعٛا ألْفوعِٗ بعأِْٗ ٖعِ       ٚاآلػلٕٚ )ِٖٚ: املكٕٓٓٛ، اؿهَٛات، اجملايى ايتٌلٜع١ٝ، فايى ايٓعٛاب( أمل ٜع
َا ٖٛ ٖعقا  ايقٜٔ ووٕٓٛ األعُاٍ، ٚأِْٗ أسؤ عُاٟل ِٖٚ ٌٜٚلعٕٛ، ِٖٚ ٜٔعٕٛ ايـهات  ِٜٚٝغٕٛ ايكٛاْني  

ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا إفا كدعتِ إىل ايـْٝا هتعًُْٛ٘  أْهِبايعٌُ ايقٟ قًتِ  َُ قـ عًُعتِ يف ايعـْٝا ؿهعات      َُأيّشا َِْع
ٚقٛاْني، ٚنٓتِ تكٛيٕٛ: بأْٗا ٖٞ ايعٌُ ايِاحل، ٚتًنَٕٛ اآلػلٜٔ بٗا، ٚال تتشـثٕٛ ععٔ ًعل  اهلل ٚال ؿٜٓع٘    

ـٓ هٝتذ٢ً ٖٓاى ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا   ًُض األعُاٍنِ ايقٜٔ تعًُٕٛ أـَِسٛا ألْفوهِ بأْهِ نٓتِ َُٚعٚال نتاب٘. أمل ت
ٕ ؿٝا٠، يف نعٌ  إٔ ايعٌُ ايِاحل ٖٛ ايو  ع٢ً ٖـٟ اهلل، يف نٌ َٓاسٞ ا ػ٢ً يف ايـْٝا أٜٟٔا اؿٝعا٠، يف   ًعؤٚ

َعلٚفع١  ٚاالدتُاع١ٝ، ٚيف نٌ اجملاالت اييت أُبشت اآلٕ عبعاكات   ،ٚايجكاف١ٝ ،ٚاالقتِاؿ١ٜ ،دٛاْبٗا ايوٝاه١ٝ
أيٝوعت ٖعقٙ ايعبعاك٠     (يف نٌ اجملاالت ايجكاف١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚاالقتِاؿ١ٜ ٚاالدتُاعٝع١  )، أمل ْوُع عباك٠ ُتَلٖؿؿ

إفا َا هاك عًٝٗعا إٔ  ي٘ اإلْوإ نً٘، قـ ٚٓعٓا ايتٌلٜعات اييت تهفٌ  ًؤٕٚاؿٝا٠ نًٗا ٚ ًؤٕٚتتهلك، ٜكٛيٕٛ: 
ػٛعأ، ٚنعإ   ٌ َعا نعاْٛا ٜعًُْٛع٘ يف ايعـْٝا     انتٌفٛا أْفوِٗ بإٔ نع  تهٕٛ نٌ ٖقٙ اجملاالت ُشٝش١ َٚوتك١ُٝ.

 أيٝوت ٖقٙ ٖٞ اـواك٠  ٖٞ اـواك٠ ايعع١ُٝ.  ;ٓالاٟل
 فكط بايٌهٌ ايهعايف بعٌ مٜعاؿ٠ عًع٢     يٝى ،ّ ٖـٟ اهلل يعباؿٙ بايٌهٌ ايهايف ٚمٜاؿ٠ ع٢ً ايهفا١ٜـٓيف ايـْٝا ٝق
يفال١ْٝ َا ٜهفٞ يتعـَ  ايهعل٠ األكٓع١ٝ    أيوٓا نًٓا ْوُع اآلٕ بإٔ يـ٣ ايـٚي١ ا. َٚلات، َٚلات ،ايهفا١ٜ َلات
ـٓ عـ٠ َلات  ـٓفإٕ ؿٜٔ اهلل ق ّ يًٓاي مبا فٝ٘ نفا١ٜ ٚمٜاؿ٠ ع٢ً ايهفا١ٜ عـ٠ َلات يوهإ ّ يًٓاي ٖٚـٟ اهلل ق

 ٖقا ايعامل نً٘.
َِِلَْا َكٖبَٓا ُِٔعَٓا ٜأِب ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا ََٚه َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ عبعاك٠   ،أيٝوت ٖقٙ ايعباك٠ عبعاك٠ اـآعع   (12:)ايوعذـ٠ َُٛٔق
ٌُعباك٠ َٔ علف إٔ اهلل كب٘  ٖٛ ايقٟ قاٍ ي٘ ٖٓا: ،عباك٠ املتأؿب ،اـاًع ِٜعبَ  ال اٞئهَتأب َتِٓنٜ ٘ٔ  َك ٔ  ٔفٝع  ٖكٚب َٔع
ُٔنَي أْت ال تلٜـ إٔ تعرتف ب٘ أْ٘ كب ايعاملني إال عٓـَا تكف بني ٜـٜع٘ فيعو املٛقعف ايعقٟ ال      (2)ايوذـ٠:اٞيَعاٜي

ٌِ  ،ٖٞ ؽلز َٔ أعُام أعُام أْفوِٗ َكٖبَٓا عٓـَا ٜكٛيٕٛ: ! ٜٓفعو إطالقٟا ِٔ    قع ٖٓعا يف   ٖٓعا يف ايعـْٝا. آَع
ٖـاى مبا ميهعٔ إٔ تبِعل ٚتوعُع     فكـ ْنٍ يف نتاب٘، ٚقـ ٚامسِع بِِل، ٚأبلب ايعاملني ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ايـْٝا

 ع٢ً أفٌٔ ٤ًٞ يف نٌ فاالت اؿٝا٠.
َِِلَْا َكٖبَٓا ُِٔعَٓا ٜأِب ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا ََٚه َُ ك َجعٌ ٖعقٙ يف   ايـْٝا أُبشت ًَٛٛب١ يًعُعٌ ايِعاحل، أمل تهعلٓ    َُأيّشا َِْع



 (25) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 هعٓني أِْٗ ٜٛايبٕٛ اهلل ٜٚتُٕٓٛ إٔ ٜلدععٛا إىل ايعـْٝا ٖعقٙ ايعـْٝا ايعيت عاًعٛا فٝٗعا         :ايكلإٓ أنجل َٔ َل٠ٕ
ِِنُا قاٍ هلِ يف آ١ٜ أػل٣: ،ط١ًٜٛ َٜٚي ٘ٔ ََٜتَقنَُّل َٖا َُْعُِٚلٝنِ ٜأ ََُِٚدا٤َ َتَقنََّل ََٔ ٔفٝ أْعت اآلٕ   (37:)فعاطل ايٖٓٔقُٜل ٝن

تٛايعب إٔ تلدعع إىل    .ٖٓعا  ٚاعًُٛا ُاؿٟا ،ٚامسعٛا ،فأبِلٚا ;يف ايـْٝا ٜا بين آؿّ أْتِ اآلٕ مجٝعٟا ،يف ايـْٝا
ـٓ َٚافا .اعٌُ ُاؿٟافْت اآلٕ يف ايـْٝا ٖا أ نُا تكٍٛ، يتعٌُ ُاؿٟا ;ايـْٝا ّ يو فُٝا يعٛ ععـت إىل   ميهٔ إٔ ٜك
ـٓ  ايـْٝا ـٓ ،ّ يو غ  ٖقاٌٖ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ٜك ُٝ َ٘ يو اآلٕ َٔ غ  َا ق ـٓاهلـا١ٜ  ٌٖ هع  ّ يإلْوعإ ًع٤ٞ  ك

آػل َٔ ٚها٥ٌ اهلـاٜع١ بٛاهعٛتٗا أٜكعٔ ٚأبِعل      . أّ أْ٘ انتٌف يف اآلػل٠ ٦ًٟٝاآػل فُٝا يٛ عاؿ إىل ايـْٝا  ال
‟ايˮٌُِٝٓـَا كأ٣، كأ٣ ايعقاب، كأ٣ ٚمسع  ال. إمنا ع

ٖعقا ػٛعاب    ،ٖٚهقا مٔ ايعلب. ٖٚقا ػٛاب يًعلب (1)
ٚقعـ أسعـم بٓعا اـٛعل. سُٝٓعا ٜهعٕٛ       إال عٓـَا ْهٕٛ يف َٛاد١ٗ اـٛل،   ْوُعيٓا مٔ ايعلب. ال ْبِل ٚال

 بِاكْا ٚمسعٓا ال ق١ُٝ ي٘ ٚال أثل ي٘.إ
ك اػٛع ، ٖعٞ ايٓفوع١ٝ ايكا٥ُع١ يعـٜٓا اآلٕ يف ايعـْٝا أَعاّ األ      أٜٔعاٟ   ْناٍ علبٟاالٚمٔ  ،ٖؤال٤ ِٖ نفاك علب

ـٔ ٘ ايٌـٜـ٠ عًٝٓا نأ١َ، ٚاـٛٛك٠ ايعع١ُٝ ع٢ً ؿٜٓٓا ن أيعٝى ٖٓعاى ػٛعٛك٠ قـقع١      ، ٜٔ ْؤَٔ ب٘ ْٚعتن بع
أيٝى ٖٓاى تٗـٜـات ُلو١  يهٔ ٖؤال٤ ناْٛا أهالفٓا ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ال ٜبِلٕٚ ٚال ٜوُعٕٛ إال ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 ٚإفا نٓا ٖهقا يف ايـْٝا فوٓهٕٛ ٖهقا يف اآلػل٠. ;مٔ ٖهقا
١ٝ ايعيت  ْٗا ايٓفو١ٝ اييت تكـّ بٗا ع٢ً اهلل، ايٓفوؽ يـٜٓا إفٝذب إٔ ْفِٗ إفا نٓا يف ايـْٝا ٖٞ طبٝع١ ترتٓه

إْٗعا ايٓفوع١ٝ    .هِٝعلؾ  س٦ٕٓٝق ;بائلب١ ايكا١ٝٓ ِتتؤَٔ غٛٛك٠ ٤ًٞ إال إفا أسٓو الَّكٚٓتٗا ٖٓا يف ايـْٝعا أ
َُا ٜفُقٚٝقٛا اييت تكـّ بٗا ع٢ً اهلل، إْٗا ايٓوٝإ هتأتٞ اآل١ٜ: ِِ ٔب ِِ ٔيٜكا٤َ َْٔوُٝت َِٛٔٝه ْاهعني، ال   (14:)ايوعذـ٠ ََٖقا َٜ

أالَّ ، ٛا نٝعف أْٗعا سايع١ ػٛع ٠    عالسع اي١ يف ايـْٝا ٖٓا.عٔ ْعاْٞ َٔ ٖقٙ اؿعم ، ٚال ْوُع.ًْتفت، ال ْبِل
يٝوعت ٖعٞ ايٓفوع١ٝ، ٖٚعٞ اؿايع١      أَٚ ،ساي١ ػٛع ٠  إال َت٢ َا أسـم ب٘ اـٛل. ٖقٜٙبِل اإلْوإ ٚال ٜوُع 

 .ب بايقات  ع٢ً ايعلب بايقاتاط ٖقٙ األ١َ، ٚع٢ً ايعلايوا٥ـ٠ يف أٚه
ْٚل٣ ٚاقعٓا أَعاّ ٚاقعٗعِ،    ،ْٚل٣ ٓلباتِٗ، ْٚل٣ عذنْا أَاّ ٓلباتِٗ ،ٜٚتٗـؿْا ايِٓاك٣ ،ٜتٗـؿْا ايٝٗٛؿ

َِعِلَْا  َكٖبَٓعا    ْلدع إىل أٜعٔ  ال ْوُع، َافا هٓكٍٛ بعـٚثِ أٜٟٔا ع٢ً ايلغِ َٔ ٖقا نً٘ ال ْبِل،   ََٚهعُِٔعَٓا  ٜأِب
ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ ُْ َُٛٔق ٕ  ٜنُعا   (علفعات ) ُا ٜلدعب نَٔلهٝهٕٛ كدٛعٓا عٓـَا   ،لدعع ايفًوعٛٝٓٝٛ

ٜلدععٕٛ   ايعلب ٖهعقا: بٌ نٌ معُا٤   أيٝوٛا ٜلدعٕٛ إىل أَلٜها، ٜلٜـٕٚ ايوالّ َٓٗا ٜٚوتذـٕٚ ايوالّ َٓٗا
 إىل أَلٜها، ٜٚوُْٛٗا كاع١ٝ ايوالّ، ٖٚٞ ايٌٝٛإ األنرب، ٖٚٞ املج ٠ يًشلٚب يف ايعامل.

ٝٓا أْفوٓا ع٢ً ٖقا ايٌععٛك  . إفا كٖبيف ايـْٝا هب إٔ ْبِل ْٚوُع يف ايـْٝا أَاّ األػٛاك احملـق١ بٓا ٚبـٜٓٓا
ٕٛ يف ايـْٝا، ٚهٓبِل ْٚوُع ٖٓا يف ايعـْٝا، َعا   وٓكـّ ع٢ً اهلل ٚمٔ َبِلٕٚ، هاَعفٓا٤ ٚايَب ،ٚاؾٝـ ،املِٗ

 ٖٛ ْعِٝ، َا ٖٛ أَٔ، َا ٖٛ ًلف يٓا، َا ٖٛ ْعِٝ ؿا٥ِ يف اآلػل٠ اؾ١ٓ ٚكٓٛإ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
ٍَ أَا ايقٟ ال ٜبِل ٚال ٜوُع يف ايـْٝا فٗٛ نُا قاٍ اهلل عٓ٘: َِ َكٚب ٜقا ٌَِلَتٓٔٞ ٔي ـِ ٜأِع٢َُ َس ِٔعّ ا  ٝنٓعتُ  َٜٚق  َب

ٍَ اـا١ُ ٌٞؤْٚب ٟانٓت بِ  نٓت تتعا٢َ عٓٗعا ال تبِعل ٚال توعُع أيعٝى      ٜفَٓٔوَٝتَٗا آَٜاُتَٓا ٜأَتِتٜو ٜنَقٔيٜو ٜقا
َّ َٜٚنَقٔيٜو نقيو  ِٛ ٘ ُتَٓو٢ اٞيَٝ َٕ َََٚٔ ٚنقيو ٜكٍٛ يف آ١ٜ أػل٣: (125،126 :)طعع ٞ  ٜنا ٙٔ  ٔفع َٛ  ٜأِعَُع٢  َٖععٔق ُٗع ٞ  ٜف  ٔفع
ٌٗ ٜأِع٢َُ اآلٔػَل٠ٔ َٓ ٚايٌعكا٤   ،السعٛا نٝف ٜأتٞ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜلبط بني ايٌكا٤ يف ايعـْٝا  (72:اإلهلا٤)َهٔبٝاٟل َٜٚأ

 ٚايع٢ُ يف اآلػل٠. ،يف اآلػل٠، بني ايع٢ُ يف ايـْٝا
ْٚععٛف   -ٍٛ ٖقا ايكعٍٛ  ْٚك ،ٚدِٗٓ أَاّ أعٝٓٓا إاّل مٔ يف ايـْٝا ئ ْبِل يف اآلػل٠مل ْبِل ٚ يٓفِٗ أْ٘ إفا

َِِلَْا َكٖبَٓا :- هٕٛ ممٔ ٜكٍٛ ٖقا ايكٍَٛٔ إٔ ْباهلل  ُِٔعَٓا ٜأِب ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا ََٚه َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ أيٝوعت ٖعقٙ     َُٛٔق
ٞ   أالَّ ٜكٛهلا، ًٜٚٛب َٔ اهلل أالَّ   نٌ ٚاسـ َٓا ٜت٢ُٓ ايعباك٠ ػٛ ٠ دـٟا  .ػٛع  دعـاٟ   ٤ٜهٕٛ ممعٔ ٜكٛهلعا  ًع

 بني ايٌكا٤ يف ايـْٝا ٚبني ايٌكا٤ يف اآلػل٠. ،يف اآلػل٠ ٢يف ايـْٝا ٚبني ايعُ ٢ٜلبط بني ايعُ

                                                           



 (26) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ِ، أٚ مُعٌ  ٚمٔ مٌُ اهِ ععائ  ،ِ ايٓايٚمٔ ْعًّٚمٔ ْلًـ ايٓاي،  اي٤ٌٞ ايقٟ ٜغٝب عٔ أفٖآْا نج ٟا
اآلٕ معٔ   لبط املٗعِ. آلػلٜٔ، ال ْفِٗ ٖعقا ايع  ِ ايكلإٓ يأٚ مٔ ْكلأ ايكلإٓ ع٢ً اآلػلٜٔ، أٚ ْعًّ ،اهِ عابـ

إٔ ْعًُ٘، ْل٣ َعا   ْل٣ َا مٔ عًٝ٘، ْل٣ َا هب ،ٓآل٣ ٚاقعأيٝى نقيو  ي ،ُني إٔ ْبِل ْٚوُعماٍٚ نُوً
ٌِ  ٜفاِكٔدِعَٓعا أيعٝى ٖعؤال٤ ْعـَٛا عٓعـَا قعايٛا:       ،ٖهقا ٌْعل بايٓـّ ٖٓا يف ايـْٝا ،ٜٓبغٞ إٔ ًْٓٛل فٝ٘ َُع  َِْع

ٕٖع٢ً َافا ْـَٛا  علفٛا   َُأيّشا أْفوِٗ بٔٝاعٗا، علفٛا إٔ تًعو   عٛاعُاٍ ايِاؿ١ ٖٞ اييت ٓاعت فٖٔٝاأل أ
ُٜ  ،ٖعٞ هعبب ايٓـاَع١    - باطًع١ مل ٜععـ هلعا قُٝع١    أعُاٍ  ٖٚٞ -ذٗـٕٚ أْفوِٗ فٝٗا األعُاٍ ايهج ٠ اييت ناْٛا 

 ُاؿ١  أيٝوٛا ٖٓا متٓٛا أعُااٟل
ألْع٘ ِٜعًض سٝعاتٞ ِٜٚعًض      ٖٞ لاتو يف ايـْٝا، ٖٞ لاتو يف اآلػعل٠، عًُعت ُعاؿاٟ    :األعُاٍ ايِاؿ١

١ عًِشع ََٚ ،يٓعا ايعـْٝا  ا٠ عًِش١ يف اؿََٝ :ا٠عافا  ُاؿ١ يف اؿٝعُاؿ١ يف َ ،ُاؿ١ ااٟلعآػلتٞ. ٚمسٝت أعُ
َٔ ِإالَّ يف اآلػل٠ يٓا ُٓٛا ائَّقٜ ًُٔٝٛا آََ ِٖأيَشأت ََٚع  !َٚا أنجل ن١ًُ: ُاؿات ُاؿات (227:)ايٌعلا٤اي

ُٜ ُٜ    ٟا،ُاؿ ٢ عُاٟلوُٖقـ ٜهٕٛ إْفاقو َا١٥ كٜاٍ  ُٖ أيٝى نقيو  ٚإْفام مخوع١ آالف يف فعاٍ آػعل   ٢ عُعالٟ وع
َا ايفاكم  ٌٖ فلؿ ايعٛا٤ ٖٛ ايقٟ ٜو٢ُ: ُاؿٟا  إفٟا فًتهٔ اـُو١ اآلالف ٖٞ ايِاؿ١ ٚاملا١٥ ايلٜاٍ  ،باطاٟل

 ٖٞ ايعٌُ ايباطٌ. اجملاالت اييت تتذ٘ يف أعُايو مٖٛا، فاالت أعُايو ٚإال فهٌ ايٓاي ٜعًُٕٛ. 
هج ٠ أنجل مما ٜٓفل أٌٖ اي ألَٛاٍاأيٝى أٌٖ ايباطٌ ٜتشلنٕٛ ٜٚوٗلٕٚ ٜٚتعبٕٛ  أيٝى أٌٖ ايباطٌ ٜٓفكٕٛ 

ُْٛٞا ِإٕ ٖٓاى أمل ،اؿل  ٖٓاى إْفام َٕ َتٝهٛ ُُٛ ِِ َتٞأٜي ُٗ َٕ ٜفإِْٖ ُُٛ َُا َٜٞأٜي َٕ ٜن إٕ تهْٛٛا تٓفكعٕٛ فٗعِ    (104:)ايٓوعا٤ َتٞأٜيُٛ
ٔ .. ٖٚهقا. األعُاٍ ًهًٝتٗا ٚاسع ٛا تتعبٕٛ فِٗ ٜتعبٕٛ نُا تتعبٕٜٛٓفكٕٛ نُا تٓفكٕٛ، إٕ تهْٛ ٖٓعاى   ـ٠، يهع

ٍَ ٜئ ًَٓٛكاتٗا ٖٞ اييت ػعًٗا ُاؿ١ فُٝا إفا ناْت تو  ع٢ً ٖـٟ اهلل أعُاٍ ُاؿ١ غاٜاتٗا َ٘ ََٜٓا ََُٗا ايًَّ   ٝيُشٛ
َٖا َٚاٜل ُ٘ َٜٚئهٔ ٔؿََاُؤ ِِ ايٖتٞك٣َٛ ََٜٓاٝي ألْ٘ يف ًَِشتو  ;عٌُ ُاحل  ٟ يف اؿرـٔأيٝى ٜتشـخ عٔ اهٜل (37:)اؿعر َٔٓٝه

ألٕ  ;تبقي٘ َٔ أدٌ ِْل ؿٜٓو ٚايـفا  عٔ ؿٜٓو إْ٘ يف ًَِشتو أْت يف َِعًش١ ايبٌعل١ٜ نًعٗا   أْت، ٚنٌ َا 
ـٚ ل أسهاَ٘، ٚإٔ ٜوٛؿ ٖـٜ٘ يف ٖقٙ ايعـْٝا.  ٜٔ ٚاهتكاَت٘، ٚإٔ تٛٓبُالغ ايبٌل١ٜ ُالغ األ١َ نً٘ َلتبط باي

ا نٌ َٔ أٓاعٗا يف ٖقٙ ايـْٝا، ٌفٗا اجمللَٕٛ فُٝا بعـ، ٖٚٞ َا هٝهتٌفٗتٜهٖقٙ ٖٞ األعُاٍ ايِاؿ١، ٖٚٞ َا 
 .ه ٣ إٔ تًو األعُاٍ ايِاؿ١ ٖٞ ْٛع١ٝ َع١ٓٝ َٔ األعُاٍ

ُعاؿٟا   ، كأٚا إٔ إْفاقِٗ فيو نً٘ مل ٜهٔ عُعالٟ   ناْٛا ٜٓفكٕٛ نج ٟامل ٜهٔ اجمللَٕٛ ِٖ ممٔ ٜٓفكٕٛ نج ٟاأٚ
َٔ أدعٌ ايُٛعٍٛ إىل أٖعـاف َعٝٓع١، َعٔ أدعٌ ؼكٝعل أًعٝا٤ َعٝٓع١ يعـِٜٗ            أبـٟا، ِٖ َٔ ناْٛا ٜتعبٕٛ نج ٟا

. أيٝى ٖقا ٖٛ َا هٝشٌِ  أٟ أِْٗ مل ٜهْٛعٛا يف ايعـْٝا يعٝى يعـِٜٗ أٟ     ُاؿ١ انتٌفٖٛا أْٗا مل تهٔ أعُااٟل
 نعقيو   أيٝى ،نًِٗ ٜتشلنٕٛ ،أٚيٝوت ايـْٝا نًٗا ١٦ًَٝ بايبٌل ايعاًَني  نًِٗ عإًَٛ ،عٌُ، نإ ٖٓاى أعُاٍ
ٕ فٝٗا. يهعٔ ٖٓعاى   ٛيف ٖقٙ ايـْٝا  نٌ ايٓاي ًغاي كاقـٚنًِٗ ٜعًُٕٛ. َٔ ٖٛ ايقٟ ٖٛ  ،ايٓاي نًِٗ ٜتشلنٕٛ

ناْعت لاتٓعا   اييت هٓهتٌف أْٗا ناْت ٖٞ امل١ُٗ يف ايـْٝا، ٚأْٗعا ٖعٞ ايعيت    ٖٞ  ٍ ُاؿ١ ٖٞ ٓا٥ع١، ٖٞأعُا
 َا هٝهتٌف٘ ايٓاي. َتٛقف١ عًٝٗا، ٖقا
ٖٓا يف ايعـْٝا  إفٟا ايكلإٓ ٖٛ يٝٛسٞ يٓا اؿ١ اآلٕ يف ايـْٝا، نٌ ػٛاب ٢ انتٌاف األعُاٍ ايِفًُافا ال ْعٌُ عً

ِٔأفاعًُٛا نقا، إفٟا ٖٓا يف ايـْٝا   ،لٚا ٚامسعٛا، إفٟا ٖٓا يف ايـْٝا انتٌفٛا األعُاٍ ايِاؿ١ يتًٓٛكٛا يف أؿا٥ٗاب
ِٔع    ،لؿ ق١ِا هٝشٌِ َٔ أٚي٦و جمليٝى فلؿ إػباك عُٖ مسععٛا ٚاعجعٛا ععٔ األعُعاٍ     لٚا ٚاإْ٘ ٜكعٍٛ يٓعا: أب

َٕ  إِْٖعا  ٖقا ايكٍٛ يف ايّٝٛ اآلػعل ايـْٝا ست٢ ال تهْٛٛا ممٔ ٜكٍٛ  ايِاؿ١ ٚأْتِ ٖٓا يف ُٓعٛ ٜكعني َجعٌ    َُٛٔق
 .ايٌُى

 ايعٝكني. اإلَعاّ عًعٞ     تِٓع ايعٝكني  يٝٗا َٔ ػالٍ ايكلإٓإٓعل٠ ايكلإٓ ِٜٓع ايٝكني، أسـاخ اؿٝا٠ ٚاي
ٚاهلٔل يعٛ  )َٚٔ ػالٍ ايكلإٓ ايهلِٜ، نإ ٜكٍٛ: ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايقٟ سٌِ ع٢ً ايٝكني َٔ ػالٍ ايلهٍٛ 

ٌَٔف يٞ ايغٛا٤ُ َا امؿؿُت ٜكٟٝٓا  .(ٝن
َٕ إِْٖا ٚعٓـَا ٜكٛيٕٛ: ،ٚعٓـَا ٜكٍٛ أعُااٟل ُاؿ١ ُٛٓ ِٖع  َُٛٔق ل ٖٓعا يف ايعـْٝا فًعِ    ٌٖ ٜعين فيو إٔ اهلل ق
ِٖأ ،ٜبني األعُاٍ ايِاؿ١ َا ٖٞ ل يف ٖـاٜت٘ يًٓاي ٖٓا يف ايـْٝا فًِ ٜهٔ بني أٜـِٜٗ َا ًُِٜٛٗ إىل ؿكد١ ٚ ق
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. يعٛ نعإ األَعل    ال  ايعٝكني ٚإمنا يف ايكٝا١َ ٖٓاى أبإ هلِ األعُاٍ ايِاؿ١، ٖٚٓاى أًُِٚٗ إىل ؿكد١  ،ايٝكني
ِٚع  َُٜيٖهقا  ٚيف تبعٝني طعلم األعُعاٍ     ،ٖٓعا يف ايعـْٝا يف ٖـٜع٘ يًٓعاي    ل ا دام ع٢ً اهلل هبشاْ٘ ٚتععاىل إٔ ٜك

مٔ مل ْعًِ بٗا، ٚمل ٚباقٞ، ٚ ،نإ باقٞ) ٕٛ:ٝكٛيثِ ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ف ،إٔ ٜفُٗٛٙ ايِاؿ١ تكِ ٟا ال ميهٔ
ُْ  ،١ يًٓاي ع٢ً اهلل  هٓكٍٛ بايتأنٝـٓذأيٝوت ٖقٙ ُس (إيٝٗا ًـْاٜهٔ يف ٖـٜو َا ٜل لًعـ إيٝٗعا،   يهٔ معٔ مل 

ُِ ٓٓ .ٗا يف ايـْٝا إطالقٟاٚمٔ مل ْعً ٞٓملافا تأتٞ ٖٓا يف ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتٛ ٚيف  ،دـٟا ض يٓا األًٝا٤ بٌهٌ ٚآض ٚدً
 ال هٛم ع٢ً اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.   ٔ داْب كهًوداْبو يف نتبو َٚٔٔ ايـْٝا نإ ٖٓاى تكِ  َٔ

ٕ ِ عـ٠ ُٓا يف ايكلإٓ ايهلٜٚنًّ ،ٖٔٝٓٓا يف ايـْٝا َباهلل  أيوعٓا ْوعُع ٖعقٙ     .َعبني  ، نتعاب َعبني  َلات أْ٘ بٝعا
يهعٔ    ٝنيَٚٔ أٜٔ ؼٌِ ع٢ً ؿكد١ ايٝكني يف األًٝا٤  أيٝى َٔ ايتبع  ايهلِٜ يف ايكلإٓ  ك نج ٟاايفكل٠ تتهٓل
ٖٚهقا مٔ يف ايـْٝا  ،عٓـَا ؼى بائلب١ تٛقٔ ،ب يف كأهؤَلتٛقٔ إال عٓـَا ُت ُت ْفوو أاّلأْت ايقٟ عًّ
ِٖ َٔ مل ٜٛقٓٛا ٚمل ٜوُشٛا ألْفوعِٗ إٔ   ،الفٓا نعلب ايقٜٔ سه٢ اهلل عِٓٗ أِْٗ قـ ٜكٛيٕٛ ٖهقاٖٚؤال٤ أه

ُٓ لبٛا يف كؤٚهِٗ، فأُعبشت كؤٚهعِٗ   ٜتغًغٌ إىل أعُاقٗا ايٝكني َٔ ػالٍ ايتبٝني ايٛآض، مل ٜٛقٓٛا إال عٓـَا 
َِِلَْا َكٖبَٓا و١َّٓه ُِٔعَٓا ٜأِب  ـْٝا يف أع٢ً ؿكدات٘.ايٝكني ٖٓا َتٛفل يف اي ََٚه

ٌَٔف يٞ ايغٛا٤ُ)ٚيًكلإٓ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖٛ ايٌاٖـ يف نٌ ٤ًٞ يلهٍٛ اهلل   َاّ عًٞٚاال  ٚاهلٔل يٛ ٝن
ٟٖ    (ٜكٟٝٓا َا امؿؿُت -ٚكأٜت نٌ ٤ًٞ  ٟاايكٝا١َ ٚكأٜت د١ٓ ْٚاك ِٟأ - َعٔ ػعالٍ ايكعلإٓ ايهعلِٜ      ايعٝكني تعٛفل يعـ

َٕ ٜأٜفَُٖٔٛ ايٌاٖـ يلهٍٛ اهلل  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚايلهٍٛ  ٘ٔ َٚٔ َب١َٕٓٚٝ ع٢ًَٜ ٜنا ُٙ ٖكٚب ـْ ََِٜٚتًٝٛ ٖٔ ُ٘ ًَا ِٓ  (17:)ٖٛؿَٚ
ُٜى، ٜٚبًّايلهٍٛ نإ ع٢ً ب١ٓٝ َٔ كب٘ ٖٚٛ ٜتشٖل ُٜ ،ٞلٚبغ، ٚ ُِٙعًّٚ ـْٜٚتبع٘ ََِٜٚتًٝٛ ٖٔ ُ٘ ًَا ِٓ ٞ  اإل َٚ  َعاّ عًع

  ٍٛأْ٘ مل وٌِ َٔ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)نإ ايٌاٖـ ايٛسٝـ، ايٌاٖـ ايهاٌَ يف نٌ َٓاسٞ ايتبًٝغ يًله
يهٓا مٔ َٔ ال ْوعُض ألْفوعٓا    ،ٚايكلإٓ َتٛفل بني أٜـٜٓا، ايكلإٓ نإ ٜتشلى علن١٘ تكِ ، ٚايلهٍٛ داْب

َٕ  إِْٖا يف ايـْٝا هٝهٕٛ ٖهقا يف اآلػل٠ ٖقٙ ْفوٝت٘ ِٔإٔ تٛقٔ، ٖٚهقا مٔ يف ايـْٝا، ٚهٝهٕٛ ََ ُٓعٛ يف  َُٛٔق
 .٢ نٌ ٤ًٞاآلػل٠ ػًّ

ععٔ   ،ؿعـٜح ععٔ ايٓعاك   اؾ١ٓ ٚايٓعاك بايٌعهٌ ايتفِعًٝٞ، ا   عٔ اؿـٜح  :٢ نٌ ٤ًٞيهٓ٘ ٖٓا يف ايـْٝا ػًّ
عٓع٘ ايكعلإٓ يف أدًع٢     عقابٗا ًٚـت٘، عٔ طعاَٗا، عٔ ًلابٗا، عٔ يباي أًٖٗا، عٔ ُلاػِٗ فٝٗا، أمل ٜتشـخ

ٔ    ،ُٙٛك اؾٓع١ نعقيو، أٖعٛاٍ      ٚبٛلٜك١ ف١ٝٓ عذٝب١ تهاؿ إٔ تل٣ فيو املٌٗـ َٔ ػالٍ سـٜجع٘ عٓع٘ فتعٛق
 تِغٞ هلقا ايكعلإٓ ابتعـا٤ّ  يهٔ أْت َٔ ال  ،ايكٝا١َ، أٖٛاٍ فيو ايّٝٛ نقيو دا٤ت بايتفٌِٝ ؿاػٌ ٖقا ايكلإٓ

ٌُ يف ايكععلإٓ ك نععج ٟاٚهلععقا تهععٓل ،تفٗععِ أْعع٘ َععٔ عٓععـ اهلل  َععٔ إٔ ِٜععَب ال اٞئهَتععأب َتِٓنٜعع ٘ٔ َك  ٖكٚب َٔععٔ ٔفٝعع
ُٔنَي ف عًع٢  ٚتعٓل ،ْعل إىل ايكلإٓ ايهلِٜ أْ٘ َٔ اهللا ل ايوٛك ك ٖهقا يف أنجأمل ٜتهٖل ،َٔ اهلل (2)ايوعذـ٠: اٞيَعاٜي

ٚتل٣ فٝٗا ايبٝإ، ٚتعل٣ فٝٗعا ايتٛٓعٝض ايعقٟ ُٜٛعٌ إىل       ،ٚتلاٖا نا١ًَ ،هرت٣ نًُات ٖقا ايكلإٓ ١َُٗٚ ;اهلل
ٌُٚيهٔ ال . ؿكد١ ايٝكني يف نٌ ٤ًٞ  ٖقا َا وٌِ يـ٣ ايهج  َٓا. ،َع٘ ع٢ً أْ٘ ػٛاب َٔ اهلل أتعاَ

إىل أٌٖ َٓٛك١ فٝتعإًَٛ َع تًعو ايٛكقع١ بهعٌ دعـ ٚاٖتُعاّ ٚهتُععٕٛ        ٟاتأتٞ ٚكق١ ػٛاب َٔ ايل٥ٝى أَل
عٔ أْفوِٗ، أيعٝى ٖعقا   اـٛل ٚايتٗـٜـ ايقٟ فٝٗا  ٤ٕ َٔ أدٌ تٓفٝقٖا، أٚ َٔ أدٌ ؿكٜٛٚتٌاٚكٕٚ نٝف ٜعًُ

ُٜ ٖٛ َا وٌِ  ٘  شٚليهٓا ٖٓا بايٓوب١ يًكلإٓ ايهلِٜ ال  ستع٢   ;ى فٝٓا ًعل٠ ٚال ْتذُع يٓعلف نٝف ْٓفق َعا فٝع
 ٖٚٛ ىتًف عٔ أٚاَل اآلػلٜٔ.  .خ عٓٗاعٔ أْفوٓا اـٛٛك٠ اييت ؼـٓ أْـك

ْ     ٚأْت ايقٟ هتفّه ،أَل َٔ ايل٥ٝى فٝ٘ تٗـٜـ َبِٗقـ ٜأتٝو  فوعو فيعو   ل ٚتبشعح ععٔ نٝعف تعـفع ععٔ 
ثِ إكًاؿى إىل نٝف تكٞ  ،اؿـٜح عٔ اـٛل - ألْ٘ َٔ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ -٢ ٖٛ فكـ تٛيَّ اـٛل، أَا ايكلإٓ

ا ٖٓعا ٚيف اآلػعل٠.   ى يف ؿك٤ فيو اـٛل عٔ ْفوو يف ايـْْٝفوو َٓ٘، ثِ ٜعٛٝو دا٥ن٠ عع١ُٝ ٚأْت تتشٖل
ٟٓ ٟٓ أيٝى ٖقا ٖٛ أنٌُ َٔ أ ٔ    بٝاْات أػل٣ أٚ َٔ أ تًعو ايبٝاْعات ٚتًعو      أٚاَل أػل٣ تأتٝٓا َعٔ عٓعـ اآلػعلٜ

ؿك٤ ػٛٛكتٗعا  ع ٚنٝعف ْعُعٌ يف تٓفٝعقٖا، أٚ يف    تُع ْٚتٌاٚك نٝف ِْٓٚاَل اييت تٗن ٌَاعلْا ٚػعًٓا لاأل
َٔ ايعل٥ٝى ٚيعٝى    ْهتكٍٛ: )ٖقا أَل (ٖقٙ ايٛكق١ اتلٞى): ٛ ٜكٍٛ يو ًؼّ، يعٔ أْفوٓا ٚايتٗـٜـ ايقٟ فٝٗا

ٌْ  أيٝى أٟ ًؼّ هٝكٍٛ ٖهقا  ٌٖ مٔ ْكٍٛ ٖقٙ ايعباك٠ َع ايكلإٓ ايهلِٜ ٖعقا  نالَٟا فآٟٝا( ٔ  َتِٓنٜع  ٖكٚب َٚع
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ُٔنَي ٚال َافا ٜلٜعـ. تعال٠ٚ ال    ،ال ْوتٌعل َٔ أٜٔ ْنٍ (َؿِكََٚه٘)٘   بٌ ْـكُهٌٖ مٔ ْكٍٛ ٖقٙ  (80)ايٛاقع١:اٞيَعاٜي
ـٓ  ّ ٚال تؤػل.تك

ِٛ ثِ ٜكٍٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل: َِٝٓا ٦ًَِٔٓا َٜٚي ٌٖ آلَت َٖا َْٞفٍى ٝن ـَا َا ٖٛ  َافا نإ ٜٓتعل أٚي٦و ايٓاي  (13:)ايوذـ٠ُٖ
ُٜ عِٓٗ ٚقولٟا إىل نٌ ق١ٝٔ فٝٗا أدل نب  هلِ، إىل نٌ عٌُ  كغُٟا واقٛا هٛقٟااهلـ٣ ايقٟ ناْٛا ٜٓتعلْٚ٘  إٔ 

ُٜ  اقٛا هعٛقاٟ إٔ ٜو فٝ٘ ًَِش١ هلِ، إىل نٌ عٌُ فٝ٘ ؿك٤ يًعقاب عٔ أْفوِٗ اإلْوعإ مبكـَع١    وَُوع بايعِعا، 
ُٝ ُٜ وام غِبٟاكأه٘ ف ـُعٓ٘ إىل َٝاؿٜٔ اؾٗاؿ، ثِ تلٜف وام غِبٟاعٓ٘ إىل ايِال٠، ثِ  ٔعلب  ُٜٚعٓع٘   ٙ غِعباٟ ع ٜ

 ال ميهٔ.  َاٖقا  ،ال ميهَٔا ن١ َٔ ٖقا ايٓٛ   ٖقا عٓ٘. ٌٖ نٓت تٓتعل سل ٕ غِبٟاٚٗا اآلػلب
 ، أٟ ٖعـ٣ ٚٚٓعٛساٟ  ٗا ٚأنجلٖا تفِٝاٟليكـ دا٤ اهلـ٣ ع٢ً أع٢ً َوتٜٛات٘، ٚدا٤ اهلـ٣ يف أبني آٜات٘ ٚأسهُ

ِٛ نٓت تٓتعلٙ  نإ باإلَهإ إٔ ْٗـٜو ٖقا ايٓٛ  َٔ اهلـ٣، نُا ٜفولٕٚ ٖقٙ اآل١ٜ: َِٝٓا ٦ًَِٔٓا َٜٚي ٌٖ آلَت  َْٞفٍى ٝن
َٖا ـَا  تتٛٓعأ غِعباٟ  ياملعا٤   يفٜٚٔععو   ،فْو إىل املوذـأب وع٢ً طلٜك١ ايكول ٚاإلؾا٤، إٔ ميوه :ٜكٛيٕٛ ُٖ

ٚ عٓو، ٚأكبع١ أٚ مخو١  ٚتًِٞ غِبٟا ،عٓو عٓو، ٜٚلفعو غِبٟا ٚكا٤ى ٖعِ  َال٥ه١ بأٜـِٜٗ هٝاط ٜٔعلبْٛو 
 أُٜٓا فٖبت. 

ُٖ  َافا هٝهٕٛ اإلْوإ س٦ٓٝعقٕ  .ْوإ يو ؿكدتو ٚيو نلاَتوإ. إْو يوت إْواْٟا أْت س٦ٕٓٝق ،ـ٣يهٔ ٖقا يٝى 
ٙ   ،َافا ٜكاٍ ي٘  قـ ٜكاٍ ي٘: محاك  إفا نإ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ توعام نُعا ٜوعام    إٔ  :ٌٖ نٓت تلٜـ يف ايعـْٝا ٖعق
ـِ اؿُاك  إٕ اهلل قاٍ: ََِٓا َٜٚيٜك َّ َبٓٔٞ ٜنٖل ِِ آَؿ ُٖ ًَٞٓا َُ محًعو يف ايعرب عًع٢ ٖعقٙ      (70:هعلا٤ )اإلَٚاٞيَبِشعلِ  اٞيَبعلٚ  ٔفٞ ََٚس

ل أٟ ٤ًٞ َٓٗا ٖٛ نلاَع١ يعو   تٛٚب تنو فٝٗا ٚأْايـٚاب، ٖٚـاى ٖـا١ٜ تٛفل يو ايهلا١َ ٚفٝٗا نلاَتو، ٚؼٗل
َُ  ،ن يوٚٔع أْعت ٚاقعف َٓتِعب ايكاَع١ تِعٌ       ،َعاٟ هٖليف سٝاتو ٚأْت تتٓاٍٚ طعاَو ًٚلابو بٌهٌ تهٕٛ فٝع٘ 

 ؼلت يو ٖٞ َٔ تتٓاٍٚ طعاَٗا بفُٗا.بٛعاَو عٔ طلٜل ٜـى إىل فُو، يهٔ تًو اؿٝٛاْات األػل٣ اييت ُه
ـِ  ٌ عًٝٗاشَُدعًٓاى ُتَٓاى بإٔ هٓت تٓتعل إٔ توام يف ٖقٙ ايـْٝا نُا توام تًو اؿٝٛاْات اييت نٖلفأ  َٜٚيٜكع

ََِٓا َّ َبٓٔٞ ٜنٖل ِِ آَؿ ُٖ ًَٞٓا َُ ُْ  َٚاٞيَبِشِل اٞيَبٚل ٔفٞ ََٚس  . ٌٖ نٓتو اؿٝٛاْات اييت ْوٛقٗا يف ايربوام نتًيٛ نٓا ْلٜـ إٔ 
 ايقٟ تلنب٘، ٖٚٛ ٜكٍٛ يو: إمنا هؼل فيعو اؿُعاك يعو، تهلميعاٟ    اؿُاك توٛم تٓتعل َٔ اهلل إٔ ٜوٛقو نُا 

  ل يو تًو اؿٝٛاْاتيو، ٚأْ٘ َٔ َِاؿٜل تهلمي٘ يو إٔ هَؼ
إفٟا فاهلـ٣ يف َتٓاٚيو ع٢ً أع٢ً ؿكدات٘ بايٌهٌ ايقٟ ٜتٓاهب َع تهلميو، ٚيهٓعو َعٔ أٖٓعت ْفوعو، َعٔ      

ِٕ أُبشت يف ٚاقعو نُا قاٍ اهلل عٓو: ِِ ِإ ِّ ِإالَّ ُٖ َِْعا ٌِ ٜناأٜل ِِ َب ُٖ  ٌٗ َٓع ٕ ٜأ ب َعٔ  تتٗعلٖ أْعت تلٜعـ إٔ    (44:)ايفلقعا
ا ايتهلِٜ ست٢ يف ٚه١ًٝ اهلـا١ٜ يو، ٚأْت َٔ تلفض إٔ تتٓاٍٚ طعاَو ًٚلابو ع٢ً غ  طلٜك١ ايتهلِٜ، أَٖع 

ـٖٚاهلـ٣ َٔ اهلل    ّ يو ع٢ً غ  ًهٌ ايتهلِٜ، أيٝى ٖقا ايقٟ ْلٜـٖٛ أنلّ َٔ طعاَو ًٚلابو فرتٜـ إٔ ٜك
ايٌعلاب  ٚايٛععاّ  يهٓٓا ْلٜـ إٔ ٜعٛٝٓا األِٖ َعٔ   ،ٌَلف١ ٚنلمي١ ١َٓا ًٚلابٓا بٛلٜكاهلل دعًٓا ْتٓاٍٚ طعا

فٝوٛقٕٛ نٌ ٚاسـ َٓا نُا  ،إٔ هعٌ أكبع١ َٔ َال٥هت٘ َع نٌ ًؼّ َٓا، ٚبأٜـِٜٗ ايوٝاط ٚاؿباٍ ،بٌهٌ َٗني
ٌِ  و ٖٚٛ ٜوٛقو بايوٛطَعًَُعٜوام اؿُاك. نٝف هٝكٍٛ يو اي  :أٚ نُا تكٍٛ يًشُعاك، أْعت تكعٍٛ يًشُعاك     ،تفٔ

ٌِاأٚ تفٌٔ  ،ِزػُلاتفٌٔ    ايـفع ٚايوٛم كات أػل٣ ال تعين أنجل َٔ عباكاتأٚ تكٍٛ بعبا ،ؿػ
ٖٕ ٕٖ هب إٔ ْفِٗ تهلِٜ اهلل يٓا، ٚأ ـَٖٔ تهلمي٘ يٓا يف ٖـاٜت٘، ٚأ ّ ٖـاٜت٘ يٓا بايٌهٌ ايعقٟ  ٔ اؿه١ُ إٔ تك

ٚايٌلاب ثِ ال تهٕٛ اهلـا١ٜ بايٌعهٌ ايعقٟ فٝٗعا    ا إٔ ٜهلَٓا فُٝا ٜتعًل بتٓاٍٚ ايٛعاّ ٜتٓاهب َع تهلميٓا. أَٖ
داْب  يف نٌ ى آثاك ايهلا١ًَْٓٛل ْتًُٓ ،جل، ِْـمع، ْْعكٌ، ْفِٗ، ْٛقٔ ،مٔ تهلِٜ يٓا ٚعٔ طلٜك١ أْفوٓا

أيٝوعت ايععن٠    ،أيٝى ٖقا بٛهعٓا  ٚهرت٣ نٝعف هِٝعٌ ايٓعاي ٚتِعٌ أْعت إىل ايععن٠       ،َٔ دٛاْب ٖـاٜت٘ يٓا
 يًُؤَٓني 
 (ؾا٤)ايكول ٚاإلَٔ فيو ايٓٛ   تٓتعل ٖـا١ٟٜ إفا نَٓت ٔ ٜكرتغ ع٢ً اهلل إٔ ٜهٕٛ أٚيٝاؤٙ ناؿُ مم إفٟا فهَٓت
٘ٔ ٖٛ ٜكٍٛ: ٘ٔ اٞئعٖن٠ٝ َٚئًَّ ُُِؤَٔٓٔنَي َٚٔيَلُهٛٔي ًٞ ٕ َٚٔي  إٔ ٜواقٛا ٌٖ هتهٕٛ ايعن٠ ألٚيٝا٤ اهلل ،ايعن٠ يًُؤَٓني (8:)املٓعافكٛ

 يٝوت ٖقٙ عن٠.  نٌ ًؼّ َِٓٗ ٚكا٤وام اؿُ  عٔ طلٜل ًَهني أٚ ثالث١ نُا ٜ



 (29) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ّ ٚيف ايكعٛاْني ايـٚيٝع١   ايتعقٜب يف ايوذٕٛ قعلٖ   ٕ نإ نافلٟاإمل ولّ اإلهالّ ايتعقٜب يإلْوإ ست٢ ٚ أَٚ
ٛ      أٜٟٔا ٕ ؿٚيعٞ  ، َٔ ُٓٔ بٓٛؿ سكٛم اإلْوإ ايكا١ُ٥ اييت فٝٗا تٓععِٝ ؿكعٛم اإلْوعإ ٚكعاٜع١ سكٛقع٘ نكعاْ

 .ٜتٓاف٢ َع نلاَت٘ ،ألْ٘ ٜتٓاف٢ َع نلاَت٘ ;ؼلِٜ تعقٜب٘ يف ايوذٕٛ
َٖا ـَا ُٖ ٌٖ َْٞفٍى  َِٝٓا ٝن ٦ًَِٔٓا ٜيآَت  ِٛ ٌٖ تلٜـ إٔ تل٣ ٖـ٣ َٔ ٖقا ايٓٛ  ايقٟ نٓت تكرتس٘ ع٢ً اهلل هعبشاْ٘   َٜٚي

أيٝى  ،ٖٚٛ اي٤ٌٞ ايقٟ ال ميهٔ إٔ ٜعًُ٘. اْعل إىل ايوذٕٛ إىل ايتعقٜب ٖٓاى ٖـ٣ بٛها٥ٌ ايتعقٜب ،ٚتعاىل
  بتعقٜبو بايكٝٛؿ ٚبايهٗلبا٤ ٚبٛها٥ٌ أػل٣ :بتًو ايٛلٜك١ ٍٚ فٝو إٔ ٜٗـٜو ألٕ تٛٝع ايو١ًٛإ واٖذايٖو

ٕٛ ٖـاٜت٘ يآلػلٜٔ عًع٢ ٖعقا   ميهٔ إٔ تهاهلل ال  إٖا١ْ ممٔ ٜفعً٘  ٖٛ إٖا١ْ.أْ٘ ٚ أ ،ٌٖ فيو تهلِٜ يًوذني
 ألْ٘ ايهلِٜ ٖٚٛ ايعنٜن ٖٛ َٔ ٜلٜـ إٔ ٜهٕٛ أٚيٝاؤٙ نلَا٤ ٚأعنا٤. ايٓشٛ;
ِٛ َِٝٓا ٦ًَِٔٓا َٜٚي ٌٖ آلَت َٖا َْٞفٍى ٝن ـَا هب إٔ ْفِٗ ٖقٙ: إٔ اهلل قـ ٖـاْا ًٚا٤ ٖـاٜتٓا يهٔ ع٢ً ايٌعهٌ ايعقٟ    ُٖ

 ،ٖٛ نلاَتٗعا  ،ٜتٗاٚلٕ تعبٝـ أْفوٓا ي٘ ٖٛ ُسإٜكٍٛ يٓا:  -هبشاْ٘ ٚتعاىل  -فٝ٘ نلاَتٓا، ست٢ ٖٚٛ ٜعٓبـْا يٓفو٘ 
ايٌعٛاٖـ عًع٢ إٔ   أَعاّ نعٌ دٝعٌ ايٌعٛاٖـ،      -يف اؿآل ٚاملآٞ َٔ اؿٝعا٠   -ٚقـ ٚٓع يف اؿٝا٠  ،ٖٛ عنتٗا

ُٜ ُٜ و آػل ًى يٓفو٘ يٝى نأٟ َـُعٚبايعبٛؿ١ٜ هلل ٖٞ ايهلا١َ ٖٚٞ ايعن٠، ٖٚٛ هبشاْ٘ ٚتعاىل  و َعع ٛٛٚوعاٍٚ إٔ 
يٓعا  اهلل ٚتهعلِٜ   ،ٖٓا قٗل. أَا َٔ داْب اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل فٗعٛ تهعلِٜ ٚععن٠    ،ٖٓا إٖا١ْ ،يٓفو٘، ٖٓا إفالٍ

ـٖٜت٘ ع٢ً ٖقا ٚعنت٘ يٓا متجًت يف ٖـا  َ٘ يٓا.ايٓشٛ ايقٟ ق
ُٜيف ثِ اْعل  لاعٞ تهلميو، ٜلاعٞ نلاَتو ست٢ ٖٚعٛ  ايكلإٓ ايهلِٜ ػـ إٔ ػٛاب٘ َعو ع٢ً ايٌهٌ ايقٟ 

َ٘  ُٜٞكعِلضُ  ائَّقٟ َفا َٖٔ أمل ٜكٌ:  هبًٝ٘،ٜٛدٗو إىل إٔ تٓفل يف ّٓعا  ايًَّع ُ٘  َسَوعّٓا  ٜقِل َٔعأعٜف ُٝ ُ٘  ٜف . (245:)ايبكعل٠ ٜيع
ِٕ ٔعَبأؿ َٜا ٜٚكٍٛ: ُٜ  (16:)اينَلٜفاٖتٝكٛ إ ؼذعٌ اإلْوع  ٜتشـخ َع ايٓاي مبٓٛل يٛٝف، ٚبأهًٛب كسِٝ، ٚبأهعًٛب 
َٓعا  يهٓ٘ نٖل ،ال َكاك١ْ  ٚاقع أْفوٓا بايٓوب١ هلل ٔ مٔ يف  ََٔ مََٔ ،بٝٓٓا ٚبني اهللملافا  نِ ايفلم  ،أَاّ اهلل

 ٖٚٛ ٜتشـخ َعٓا بٓشٛ ٜٛسٞ بتهلمي٘ يٓا.
ٕٛ أْفوِٗ ألَلٜها ٚإهلا٥ٌٝ ْبـٚ أعنا٤ أَاّ اهلل هبشاْ٘ ٚتععاىل،  أفال٤ أَاّ أًؼاْ ٜقّيمٔ َٔ ْل٣ أْفوٓا 

ٚ   ،ْبـٚ نباكٟا ْٚتشـ٣ ْٚلفض ،ْٚبـٚ نباكٟا يف َٛاد١ٗ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل أٚي٦عو  بعني  ٚنِ ٖٛ ايفعاكم بعني اهلل 
  أيٝى ايفاكم نب ٟا  أيٝوٛا ِٖ يف ٚاقعِٗ إمنا ِٖ عبٝـ أفال٤ هلل ،  أْفوٓا هلٌِ أْفوٓا هلِ، ْٚٛٛٚايقٜٔ ْقّي

ِٕ ٚقـ ٜهٕٛ ايهج  َِٓٗ يف قا١ُ٥ ِِ ِإ ِّ ِإالَّ ُٖ َِْعا ٌِ ٜناأٜل ِِ َب ُٖ ٌٗ َٓ ٕ ٜأ ٌ أْفوعٓا ملعٔ ٖعِ أٓعٌ َعٔ      فٓقّي (44:)ايفلقعا
 ١، ٖٞ ايعن٠.ٌ أْفوٓا هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚتقيٌٝ أْفوٓا ي٘ ٖٞ ايهلاَاألْعاّ ٚال ْقّي

ِٛ َِٝٓا ٦ًَِٔٓا َٜٚي ٌٖ آلَت َٖا َْٞفٍى ٝن ـَا ُٖ ِٔ ٍُ َسٖل َٜٚئه ِٛ ٕٖ َٔٓٚٞ اٞيٜك َِأٜل َِ أٜل َٔ َدَٖٗٓ ٖٓاى  (13ايوذـ٠:)ٜأِدَُٔعنَي َٚايٖٓاِي اٞئذ١ٖٔٓ َٔ
ِٛ بني يف ايٛهط أًٝا٤ نج ٠ دـٟا َِٝٓا ٦ًَِٔٓا َٜٚي ٌٖ آلَت َٖا َْٞفٍى ٝن ـَا ِٔ ٚبني ُٖ ٍُ َسٖل َٜٚئه ِٛ ال تعين ايعباك٠  َٔٓٚٞ اٞيٜك

. يٝوعت ايكٔع١ٝ عًع٢ ٖعقا     . الين ميني إٔ أعقبِٗ ٚهأعقبِٗبأْ٘ نإ بإَهاْٞ إٔ أٖـٟ نٌ ًؼّ ٚيهٔ هبل َ
 ايٓشٛ.

ـٓيكـ ٖـ٣ اهلـا١ٜ ايهاف١ٝ، ٚتٖٛع ٘ٔ  اِهَتٔذُٝبٛٞا ّ إيِٝٗ ٖـاٙـ ٖٓا يف ايـْٝا أٚي٦و ايقٜٔ ق ٍَِٚٔيًٖلُهع  ئًّع  ِإَفا ٛ
َُا َؿَعاٝنِ ِِ ٔي َ٘ َٜٚأٔطُٝعٛا ايٖلُهٍٛ (24:ألْفاٍا)ُِٜشٝٔٝٝه َٕ  (59:)ايٓوا٤ٜأٔطُٝعٛا ايًَّ أمل ٜهعلك سـٜجع٘ َعع     يعًهِ تلمحعٛ

 اتبعتِ ايٌٝٛإ فعإْٞ قعـ أقوعُت    قاٍ إفا هلمت يف طلٜل ايٌٝٛإ إفاْفو٘ ايٓاي ٖٚٛ ٜٗـِٜٗ  ٚيف ايٛقت 
ٖٕ َِأٜل َِ أٜل َٔ َدَٖٗٓ َِألٕٖ ممٔ تبع ايٌٝٛإ  (13ايوذـ٠:)ٜأِدَُٔعنَي َٚايٖٓاِي اٞئذ١ٖٔٓ َٔ َِ أٜل ِِ َدَٖٗٓ  (18:ألعلافا)ٜأِدَُٔعنَي َٔٓٝه

أقوِ إٔ ميأل دِٗٓ َٔ أٜٔ  ممٔ تبع ايٌٝٛإ، ممٔ أعلض عٔ اهلـ٣، ممٔ أعلض عٔ فنعل اهلل، ممعٔ كفعض    
 اإلفعإ ٚايتوًِٝ هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل. 

ل إال َبَا عاؿ َهع  ،َينن١ًُ  تقـ مّييهٔ  ،إْ٘ سكٝك١ ٚاهلٔل ،ال بأيˮٍ ايٛاسـ َٓا: يٝى نُا ٜكٛ ،ايكٍٛ َٓ٘هبل 
‟لأفُذ إٔ .. تلٜـنقا

طلٜك١ ُٓا ْ٘ هُٝأل دِٗٓ ممٔ ٜتبعٕٛ ايٌٝٛإ ٚقـ عًّقـ هبل ايكٍٛ يف ايـْٝا، أ ال.  (1)

                                                           



 (:2) (23رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ٕٖ افاؽقٚٙ عـٚ٘. أمل ٜكٌ إْ٘ يهِ عـٚ ايٌٝٛإ ٚسقكْا َٔ ايٌٝٛإ َٕ ِإ ٜٛا ِٝ ٌٖ ِِ اي ـُٚٙ ٜيٝه ُٙ َع ـُٚ٘ا ٜفاٖتٔؼُقٚ َُا َع  إِْٖ
ـُِعٛ َٜ ُ٘ ُْٛا ٔسِنَب ِٔ ٔيَٝٝهٛ َُِشأب َٔ ف، ٚهع ٣  ٖٛ ال ميهٔ إٔ ٜتؼًّ ُٙـُِعيكـ هبل نٌ ٤ًٞ َٓ٘، َٚ  (6)فاطل:ايٖؤعِ  ٜأ
ه ٕٚ أْفوِٗ عٓـَا ٜواقٕٛ إىل دِٗٓ أْ٘  ،ٖقا ايهالّوني يلؤٚهِٗ ٜٚكٛيٕٛ ايقٜٔ ٚقفٛا َّٓه - أٜٟٔا -ٖؤال٤ 

َِٝى، ٚأِْٗ دـٜلٕٚ بإٔ ٜواقٛا إىل دِٗٓ ال عقك هلِ إطالقٟا ٍَ  ََٚكٚبَٓعا  بًَٜع٢  ٜقعاٝيٛا  ٔبعاٞيَشلٚ  َٖعَقا  ٜأٜي  ٜفعُقٚٝقٛا  ٜقعا
ِٔ (30:)األْعاّاٞيَعَقاَب ٍُ َسٖل َٜٚئه ِٛ ٕٖ َٔٓٚٞ اٞيٜك َِأٜل َِ أٜل َٔ َدَٖٗٓ َُعا  ٜفعُقٚٝقٛا  ٜأِدَُٔعنَي َٚايٖٓاِي اٞئذ١ٖٔٓ َٔ ِِ  ٔب  ٔيٜكعا٤َ  َْٔوعُٝت
ِِ َِٛٔٝه  .(13،14)ايوذـ٠:ََٖقا َٜ

ٓٓ ،يٝوت ن١ًُ مي١ َين ٌٖ شُتٚ يهعٌ ًع٤ٞ ٚعًع٢ أبعني َعا ميهعٔ إٔ ٜهعٕٛ         ٤ًٞ، ٖٚـاٟ نإ ًاَاٟل يف ايـْٝا ن
َُا ٜفُقٚٝقٛا إفٟااـٛاب َعهِ أْتِ َٔ نٓتِ تتٓاهٕٛ.  ِِ ٔب ِِ ٔيٜكا٤َ َْٔوُٝت َِٛٔٝه ٜعَٛهِ ٖععقا َعا ٖععٛ  ٜعّٛ       َٖعَقا  َٜ

ِِ إِْٖاايكٝا١َ  ٜٓقكنِ املٓقكٕٚ عٔ ػٛٛك٠ ٖعقا   ،ال ؼوبٕٛ سواب٘ ،نٓتِ يف ايـْٝا ْاهني هلقا ايّٝٛ َْٔوَٝٓاٝن
إفٟا فعقٚقٛا أثعل    ;ٕٓٛ يهِ طلٜل ايٓذا٠ يف فيو ايّٝٛ، فهٓتِ تٓوٕٛ نٌ ٤ًٞ، ٚتتٓاهٕٛ نٌ ًع٤ٞ ايّٝٛ، ٜٚبٝٓ

ِِْوٝاْهِ ٟٓٚإٕ نٓتِ تّٓه إِْٖا َْٔوَٝٓاٝن ٌِ      ٚتكٛيٕٛ: وٕٛ كؤٚههِ بني ٜـ َُع َِعِلَْا ََٚهعُِٔعَٓا ٜفاِكٔدِعَٓعا َِْع َكٖبَٓا ٜأِب
َٕ ُٛٓ َُٛٔق ِ  ألْهِ أْتِ ََ ;أْتِ َرتٚنٕٛ ،ٕٛأْتِ َٓوٝٗ ،ال مسا  يهالَهِ ٖقا َُأيشٟا إِْٖا  ٖهعقا   ،ٔ ْوعٝتِ أْفوعه

ٜكٍٛ ملٔ  ألٚي٦و ايقٜٔ ِٖ ْانوٛ كؤٚهِٗ عٓـ كبِٗ  ٜفُقٚٝقٛا ٜعين ايهالّ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل فُٝا ْفِٗ
َِِلَْا َكٖبَٓا ُِٔعَٓا ٜأِب َُا ٜفُقٚٝقٛا ٜكٍٛ هلِ: ََٚه ِِ ٔب ِِ ٔيٜكا٤َ َْٔوُٝت َِٛٔٝه ِِ إِْٖا ََٖقا َٜ ـٔ َعَقاَب َُٚفٚٝقٛا َْٔوَٝٓاٝن ًٞ َُعا  اٞيُؼ  ٔب
ِِ َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ غ  ايعقٟ نٓعا ْعُعٌ، نٓعتِ      أْتِ ٜا َٔ تكٛيٕٛ ْلٜـ إٔ ْلدع فٓعٌُ ُاؿٟا بأعُايهِ (14)ايوذـ٠:َتِع

تعقٚبٕٛ يف  ٚتعًُٕٛ األعُاٍ ايو١٦ٝ، ٚناْت قا١ُ٥ األعُاٍ ايِاؿ١ أَاَهِ ٚآش١، فهٓتِ َٔ تِٓلفٕٛ عٓٗا، 
ـٔ  َععَقابَ  َُٚفٚٝقعٛا  إىل ٖقٙ ايعاقب١ ايو١٦ٝأًُٚتهِ  ايٌلٜل٠ اييت ،ايكبٝش١ ،تًو األعُاٍ ايباط١ً ًٞع َُعا  اٞيُؼ  ٔب

ِِ َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ ٜعًعِ ايٓعاي َجكعاٍ فك٠ ال يف ايعـْٝا ٚال يف اآلػعل٠، فٗعقا ايععقاب ٖعٛ         ال  ،اهلل ال ٜعًِ أسـٟا َتِع
 ٠. دلأ بأعُايهِ أْتِ، ٚأعُايهِ اييت نٓتِ تًٓٛكٕٛ فٝٗا بهٌ

ٜٚٓفكعٕٛ أَعٛاهلِ يف ايباطعٌ،     ،ايـْٝا يف ايباطٌ ًٜٓٛكٕٛ يف األعُاٍ ايباط١ً بلغبع١ أٚيٝى ايٓاي يف ٖقٙ 
ُٜ  اؿل أيٝى نقيو يف ٜٚتشلنٕٛ يف ايباطٌ، بٌ ًَٜٕٛٛ َٔ ٜتشلى  هعلٙ ايٓعاي عًع٢    ٌٖ أسـ ٖٓا يف ايعـْٝا 

 ِ.ايباطٌ  ِٖ َٔ ًٜٓٛكٕٛ يف أعُاٍ ايباطٌ بلغبتِٗ ٚبٌٛقِٗ ٜٚبقيٕٛ َٔ أدً٘ ْفٛهِٗ ٚأَٛاهل
كت َعٔ  ٓققعـ ُسع   ٔ داْب أسـ، ٚنٓت يف ايـْٝا أٜٟٔأَ اٙ عًٝٗهَلٖقٙ آثاك أعُايو تًو اييت نٓت يف ايـْٝا ال ُت

اييت مل تهٔ تٓوام إيٝٗا إال نلٖٟا ٚفا١ًَ، مل تهٔ تًٓٛل فٝٗا إال  ،فٟا ٖٞ تًو األعُاٍ اييت أٓعتٗاإ، عٛاقبٗا
 ب بٗا ّٜٛ ايكٝا١َ.اييت هتٛاٜيّ، ٖٞ األعُاٍ ٌ ٚمتًّبتجاقٌ، إال بتشٝٗ

أٚيٝى ايٓاي ٖٓا يف ايـْٝا نٌ َٔ ؼٖلى ي ًـ ايٓاي، يٝٓقك ايٓاي تًُى َٔ ايٓعاي تجعاقاٟل معٛ األعُعاٍ     
ِٕ ٜتوعابل ايٓعاي معٛ       ايِاؿ١  أٚيٝى ايٓاي ٖهقا: ٜتجاقًٕٛ ٜٚتباطؤٕٚ  بُٝٓا ٖٛ ٜكٍٛ: إٕ املفعرتض ٖعٛ أ

أيٝى ايٓعاي   ، أيٝى نقيو باط١ً ن١ًُ ٚاسـ٠ ٚاػٗٛا إيٝٗاٜٚواكعٕٛ إيٝٗا، يهٔ األعُاٍ اي األعُاٍ ايِاؿ١،
ٕ بٛهٛهع١ ٚأْعت   ًٜٓٛكٕٛ يف األعُاٍ ايباط١ً ؿٕٚ تٛدٝ٘ ٚؿٕٚ إكًاؿ  بعٌ ٜهتفعٞ ايٌعٝٛإ ٚأٚيٝعا٤ ايٌعٝٛا     

ـٓ ٚبهٌ كغب١. هتًٓٛل أٚتَٛاتٝهعٝ٘ا ٖـاٜع١،   ميًُؤٖاٖا إْقاكٟا، ُٚؤك آٜات٘ ٚميًايٌٝٛإ ٜٛهٛي يهٔ اهلل ٖٓا ِٜ
ك ع٢ً َواَع عباؿٙ ؿا٥ُٟا، فال ًٜٓٛكٕٛ، ال ًٜٓٛكٕٛ يف أؿا٤ األعُاٍ اييت تلًعـ إيٝٗعا نُعا ًٜٓٛكعٕٛ يف     ٚتتهٓل

 األعُاٍ اييت ٜٛهٛي هلا ايٌٝٛإ ٚهٛه١.
ٍ ايباطًع١، ٚمل  ب َعٔ األعُعا  املٓافكٕٛ أيٝوٛا ٜؤثلٕٚ يف ايٓاي أنجل مما ٜؤثل املًِشٕٛ  ألْٓا مٔ مل ْتٗٝٓع 

 ;َعلفتٓا آلثاك ٖعقٙ، ٚآثعاك تًعو    ض أْفوٓا ع٢ً ايلغب١ يف األعُاٍ ايِاؿ١، ٚع٢ً االْٛالم فٝٗا َٔ ػالٍْلٚٚ
تجاقٌ يف األعُاٍ ايِاؿ١، ثِ ّٜٛ ايكٝا١َ هتهتٌف املوأي١ أْٓعا هعٓقٚم ٚبعاٍ    ْٚ ،فًٓٓٛل يف األعُاٍ ايباط١ً

ـٔ  َععَقابَ  َُٚفٚٝقعٛا  هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل إفا َا قٌٝ يع٘: ١ ع٢ً آذٌٖ هتبك٢ ألسـ َٓا ُس أعُايٓا. ًٞع َُعا  اٞيُؼ ِِ  ٔب  ٝنٓعُت
َٕ ًَُٛٝ ٖعقٙ ايعاقبع١    تٓعا إىل فكـ نٓعا ًْٓٛعل يف ٖعقٙ األعُعاٍ ايعيت دلٖ      فعاٟل ٚاهلٔل) أْت أْ٘   هرت٣ ْفووَتِع
ـْٚال ْل٢ٓ  ،ايو١٦ٝ َٔ ايٓاي وعقكْا عٛاقبٗعا، ٚال    ْتٛقف، ٚال ْوُع َٔ ٜٓقكْا، ٚال ْتٛقف إفا َا اًْٛل أس
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 .(يِاؿ١ اييت مٔ اآلٕ ْبشح عٓٗاٌ ع٢ً األعُاٍ اكٔبُْ
ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ  قعاٍ يعو:   ألْ٘ ;١ يو ع٢ً اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىلٓذهرت٣ أْت ْفوو أْ٘ ال ُس َُٛٔق
ـٔ َعَقاَب َُٚفٚٝقٛا ًٞ َُا اٞيُؼ ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ ََُٜٚ َتِع ٙ ع٢ً ايباطٌ  ثكًت عًٝو هَلٔ َٓا ه ٣ ْفو٘ أْ٘ نإ يف ايـْٝا 

َعٔ  إيٝٗعا  األعُاٍ فكٌٝ يو: فم مبا نٓت تعٌُ تًو األعُاٍ اييت نٓت تًٓٛل فٝٗا بلغبتو ٚاػتٝاكى، ٚتٓوام 
  ٚأْت َٔ نٓت تعٌُ تًو األعُاٍ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ،ٌٖ هرت٣ إٔ يو عقكٟا ،تًكا٤ ْفوو

َُا ال تتِٛك بأْٗا ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ عًٝو،  ِتَبٔوٙ ملا ُسهَلٙ ع٢ً ٖقٙ األعُاٍ، يٛ نٓت ُتنَلأْين نٓت يف ايـْٝا ٝأ َتِع
نج  َعٔ    ال تؤاػق عًٝٗا -ٙ عًٝٗا هَلنج  َٔ األًٝا٤ اييت ُت - عًٝ٘ َتِٖنِلإٔ َا ٝأ :يف ايتٌلٜع اأٚيٝى ٖقا ًَغٝ٘

ـٓاألًٝا٤ تهَل َِٖتيٛ  ،ْافق٠ ٙ عًٝٗا ال تع ِٖعتَ ٓعٟا، أٚ  َعٖٝ ع٢ً إٔ تبٝع َبٝععاٟ  ٝأنِل ًّٛع عًع٢   ٝأنِل ال ل مٚدتعو.  إٔ ت
 ٜٓفق، أيٝى ٖقا َٔ كمح١ اهلل 

َُاإفٟا فٗقٙ األعُاٍ  ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ ٖٞ األعُاٍ اييت نٓا ال أسـ ٜٛقفٓا عٔ االْٛالم فٝٗا، ٚال ِْغٞ ألسعـ   َتِع
ـٔ َعَقاَب َُٚفٚٝقٛاًٜٛب َٓا إٔ ْلفٔٗا ٚإٔ ْرتنٗا، ٚإٔ ًْٓٛل يف األعُاٍ ايِاؿ١  ًٞ َُا اٞيُؼ ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت ًَُٛٝ  .َتِع

ِٚ ٜٚوُعٕٛ، ٚإٔ هعًٓا َعٔ أٚيٝا٥ع٘    ْا ٖٓا يف ايـْٝا، إٔ هعًٓا ممٔ ٜبِلَٕٚلأهأٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜب
يف ايـْٝا ٚال يف اآلػل٠، ٚإٔ ٜٓذٝٓا َٔ دِٗٓ، ٚإٔ ٜٓذٞ نٌ ٚاسـ َٓعا  ال ايقٜٔ ال ػٛف عًِٝٗ ٚال ِٖ ونْٕٛ 
َِِلَْا َكٖبَٓا َٔ إٔ ٜهٕٛ ممٔ ٜكٍٛ ٖقٙ ايه١ًُ: ُِٔعَٓا ٜأِب ٌِ ٜفاِكٔدِعَٓا ََٚه َُ َٕ إِْٖا َُأيّشا َِْع ُٛٓ ٚإٔ ٜنٜـْا ٜكٟٝٓا يف  َُٛٔق
 ْناٍ يف ٖقٙ ايـْٝا ْوتٛٝع إٔ ْعٌُ، ْٚوتٛٝع إٔ ًْٓٛل ع٢ً ٖعـاٙ، إْع٘   الايـْٝا، ٚبِ ٠ يف ايـْٝا، ٚمٔ 

 ع٢ً نٌ ٤ًٞ قـٜل.
 .ٚايوالّ عًٝهِ ٚكمح١ اهلل ٚبلنات٘
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