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 (2) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 ايلسِٝبوِ اهلل ايلمحٔ 
 ايًِٗ صٌ ٚهًِ ع٢ً هٝـْا قُـ ٚع٢ً آٍ هٝـْا قُـ.

 ٚكمح١ اهلل ٚبلنات٘ع ػ٠ٛ أٜٗا اإلع ايوالّ عًٝهِ 
ٌْ ؾَُّٔٔ نٌ ْؿى هلا َا نوبت ٚعًٝٗا َا انتوبت، نٌ إْوإ ٜصـك َٓ٘ عٌُ َُ ٍَ َْٜع ْٝعلاا  َفك٠ٍَّ َِْجكّٔا ٙ   َػ ٔ   َٜعَل  َََٚع

ٌْ َُ ٍَ َْٜع ٙ  ًَلِّا َفك٠ٍَّ َِْجكّٔا آثاك األعُاٍ، آثاك عًُو نإْوإ نؿلؿ، آثاك عٌُ األ١َ، آثاك عٌُ اجملتُعع   (7،8:)اينينيع١ ََٜل
عٌُ األ١َ نأ١َ نً٘ َلصٛؿ، ٚنً٘ ي٘ آثاكٙ ٖٓعا    ٕ نإْوإ، ٚعٌُ اجملتُع نُذتُع، أٟ فتُع نإ، عٌُ اإلْوا

 ايٛػ١ُٝ   اآلػل٠ أٜطاّٗ.ايـْٝا، ي٘ عٛاقب٘ ٖٓا   ايـْٝا، نُا ي٘ آثاكٙ ايّٓٝب١ أٚ عٛاقب٘ 
ٔ آثعاك  ًِ َِع ؾًِ ْٜوع  ،ْٗاٙ اهلل عٓٗا أنٌ َٔ ًذل٠ٍ - ْوإإأٍٚ  - قص١ أبٝٓا آؿّ :مٔ ْكلأ   نتاب اهلل ايهلِٜ

ْ كايؿت٘ يٓٗٞ اهلل، أنٌ َٓٗا ؾٌكٞ ٖٛ ٚمٚدت٘، ٚإّٔ  ٚقعاٍ اهلل هلُعا:   ،نععت عُٓٗعا َالبوعُٗا   ػلدا َٔ اؾ١ٓ، ٚ
ِْ َُا أّٔئّ َٗهّٕ ْْ َُا َعٔ أّٔ ّٖهّٕ ََّذَل٠ِ ِت َُا َٚأّٔقٌّٕ اي َّ يّٜهّٕ ّّْٝٓٔ إّٚ َّ َُا َٕااي ـ ّّٚ ئّهّٕ  ;أنٌ َٔ ًذل٠ ْٗاٙ اهلل عٓٗا (22:ألععلاف ا)َُِّبنٌي َع

ل، ايب ع  كاٍ: إْٗا ًعذل٠ ٜ  ًذل٠ّٗ ٌ، أنّٔعًُ٘ فيو ايقٟ ٜبـٚ عُالّٗ بوّٝٓاّٗ .ؾٓاي٘   ايـْٝا آثاك كايؿت٘ يٓٗٞ اهلل
 ؾٌكٞ. ;يتنيأٚ ًذل٠ ايعٓب، أٚ ًذل٠ ا

ا ألٕ ؾٝٗع  كـميع١ أٜطعاّٗ;  كت   نتعب اهلل اي ْٗا تهلَّإ: ، ٜٚكاٍ أٜطاّٗكت ٖقٙ ايكص١   ايكلإٓ ايهلِٜ نجرياّٗتهلَّ
إٔ ْعلف إٔ نٌ أعُايٓا ٖٓا   ايعـْٝا معٔ ْٓعاٍ دنا٤ٖعا، أٚ      -آؿّ  مٔ بين -عرب٠ ١َُٗ، ؾٝٗا ؿكي ععِٝ يٓا 

ٖٓا   ايـْٝا قبٌ اآلػل٠، ٖٚقا ٖٛ ايٌع٤ٞ ايّٓبٝععٞ، ٖٚعٛ ايٌع٤ٞ      ٗا، َٚٔ عٛاقبٗا ايٛػ٥١َُٝٔ دنا منٛفداّٗ
 ايصشٝض.

ىاف َٔ اآلدٌ، ٚوب ايعادٌ أنجل ممعا  اإلْوإ ىاف َٔ ايعادٌ أنجل مما  اهلل ايقٟ ػًل اإلْوإ ٖٚٛ ٜعًِ إٔ
ٌْ نّٔالّٜ وب اآلدٌ َٕ َب َٕ  ايَّٖعاد١ًِّّٔٔ ت ِشبُّٛ َٔ ايّٓبٝعٞ: إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ايعقٟ   (20،21)ايكٝا١َ:اآلِػَل٠ّٔ ََٚتَقك ٚ

 َٔ أدٌ إٔ ٜـؾع بٗقا اإلْوإ إىل صلاط٘ املوتكِٝ، إٔ هعٌ ٖٓا   ايـْٝا ٚعـاّٗ ٚٚعٝـاّٗ. عٌُ نٌ ٤ًٍٞ
ٜ  إفا نإ اإلْوإ ٜ  شب ايعاد١ً ؾإٕ اهللممٔ  ٌُّ دنا٤ا طّّّّٝعذّْأٜطاّٗ  َا  ْٝا، إضاؾ١ إىلباّٗ ألعُاي٘ ايصاؿ١ ٖٓا   اي

ٜ  ٚعـٙ ب٘   اآلػل٠ َٔ ايٓعِٝ يٝؼعاف َعٔ    ;ًٓٝع٘ عكٛبع١ أعُايع٘ ٖٓعا   ايعـْٝا     ٚاؾنا٤ ايععِٝ، ٖٚٛ أٜطاّٗ 
 عاقب١ أنً٘ َٔ تًو ايٌذل٠.  باْا آؿّأْاٍ أايتكصري، يٝؼاف َٔ ايتؿلٜط، نُا املعص١ٝ، يٝؼاف َٔ 

ػلٟٚ، يهعٔ نعإ ب بعـ إٔ    ل باؾنا٤ األيٝوت َعص١ٝ تبـٚ بو١ّٓٝ؟ تاب عًٝ٘ ؾُٝا ٜتعًل باإلثِ، ؾُٝا ٜتعًأَٚ
َٔ ايؿعلؿ،   ٜٓاٍ دنا٤ٙ ؾُٝا ٜتعًل باألثل ملعصٝت٘   ٖقٙ ايـْٝا; يٝؿِٗ أبٓاؤٙ: إٔ نٌ َعص١ٝ تصـك َِٓٗ هٛا٤ا

 ألؾلاؿ، َٚعص١ٝ فتُعع بأنًُع٘، َٚعصع١ٝ أَع١.     ١ أ١َ، املعاصٞ ؽتًـ: ٖٓاى َعاصّٛأٚ َعص١ٝ فتُع، أٚ َعصٝ
ٜ شاَهب ايٓاي  نأؾلاؿ، ٜٚكاٍ: إٕ اؿواب ٜٛ ٜ ّ ايكٝا١َ ٜهٕٛ ٖهقا أٜطاّٗ:  ٜ شاَهثِ  بٕٛ نعأَِ  شاَهع بٕٛ نُذاَٝع، ٚ

َّ ْٛ ـْع ٛ َٜ َْ َّ ِْ إَّْٔايّٛ نّٕ إيٝ٘   ايـْٝا، ٜا أتباع ؾالٕ، ٜا أصشاب  (1)ٕٚن َتْعبكا٥ـِٖ ايقٟ ناْٛا َٜ (71:اإلهلا٤)ِبإََّٚاَِّٚ
 ؾالٕ.  

ّّقط١ٝ َّّٗ ٖٓاى ٚعـاّٗ ٚٚعٝـاّٗ   ايعـْٝا، إضعاؾ١ إىل ايٛععـ ٚايٛعٝعـ   اآلػعل٠، ٚنُعا        ١ دـاّٗ: إٔ ْعلف أ
ٖ  ًٓا: إٔ دًٗٓا بٗقٙ ايٓك١ّٓ، دٗ(2)أهًؿت   أثٓا٤ ؿكي َٔ ايـكٚي ّٛبإٔ  ٘، عًع٢  ْكرتؾّٕع  ٓاى ٚعٝـاّٗ ع٢ً نٌ عُ

 ٖٓاى ٚعٝـاّٗ.ي٘، إٔ  إهلٞ ب ْوتذٝب  ط ؾٝ٘، ع٢ً نٌ أَلّْٛؿلّْ ل ؾٝٗا، ع٢ً نٌ ٚادٍبْكصّْ نٌ طاع١ٍ
كٛبع١  يٓعلف إٔ َا مٔ ؾٝع٘ ٖعٛ ع    ٓا لٌٗ ٚضعٝتٓا اييت مٔ ؾٝٗا;عًّْٔا   ؾُٗٓا هلقٙ ايكط١ٝ ٖٛ َا دتكصري 
ٍَ  َٓع ّّٖٚسصٌ َٓا ؾُٝا ٜتعًل بأٚاَل اهلل هبشاْ٘ ٚتععاىل، دَ  َٓا، يتؿلٍٜط َخـََس يتؿلٍٜط األَعل إىل إٔ   ا ٖعقا ستع٢ آ

مؿدعاك،  ٖعٞ يال  ٚايعكٛبع١ أهاهعاّٗ   ،ٖٞ   ٚاقعٗعا عكٛبع١   بايبكا٤ ع٢ً ٚضع١ٍٝ ـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىلأصبشٓا ْتعبَّ
 يريتـع اإلْوإ، يٝؼاف.

ٍ     ،ثِ ْكٍٛ ألْؿوٓا: ٖهقا ساٍ ايـْٝا ،ٖٞ عكٛب١ ع٢ً تؿلّٜٓٓا ؾًُافا ْعٌ   ساي١ٍ  ايعـْٝا ٖهعقا ٜهعٕٛ سعا
اهلل ٌ ؾٓشُّْع  ؟َوعانني، ٖٚهعقا   َصا٥ب، ٚأٌٖ اؿل ٜهْٕٛٛ ٖهعقا َوتطععؿني، َوعتقيني،    (بالٟٚ) ايٓاي ؾٝٗا:

                                                           



 (3) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 !ٚي١ٝاملوؤايـْٝا مٌّْ املوؤٚي١ٝ، أٚ 
ُْ ؟ٌٖ ٖقٙ عكٛب١ ،بطّّٝألْ٘ ًَو ٜعٌُ َا ٜلٜـ،  ;عل٠ ٜكٛيٕٛ: ٖقا نً٘ َٔ اهلل ٖهقااألًا ٗعا إفا ناْعت   ؾًٓؿٗ

ٖعٌ ايعـْٝا بّٓبٝعتٗعا تٓعتر ٖعقٙ األٚضعاع، أٚ       ٖقا ٖٛ ساٍ ايـْٝا، نإ  أٚ ٖٞ َافا؟ أٚ ،فاّٗ ؾٗٞ عكٛب١َٔ اهلل إ
ِ٘ اهلل ٖٛ ايقٟ ٜـبل أَٛكٖاايـْٝا َلتب١ّٓ باهلل؟  ْٝ َْل  ٜ ْلَدع  َٚإّٚئّ ٘  األّٔ ؾٌٗ ٖٛ ايقٟ طبع ٖقٙ ايـْٝا  (123)ٖٛؿ:نًّّٕٝ

ٛكٜٔ إٔ ٜععٍٝ ؾٝٗعا أٚيٝعاؤٙ َكٗع     ،إٔ ٜعٍٝ ؾٝٗا أٚيٝاؤٙ أفب٤ َوتطعؿني :ع٢ً إٔ تهٕٛ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ املنعر
 إٔ ٜععٍٝ ؾٝٗعا ضعا٥عاّٗ    -ٙ   ٖقٙ ايعـْٝا  ايقٟ أكاؿ إٔ وهِ ٖٛ عباَؿ - َػًٛبني ع٢ً أَلِٖ، إٔ ٜعٍٝ ؾٝٗا اؿلُّ

ايعقٟ  ٜٔ َٔ هٝاؿ٠ ايباطٌ ٚاْتٌاك ايؿواؿ؟ ٌٖ ٖعٛ  ٜٚعاْٞ ايٓاي األَلّّ ،، ٚإٔ ٜهٕٛ ايباطٌ ٖٛ ايقٟ ٜوٛؿغا٥باّٗ
 .هلل ٢ساًطبع ايـْٝا ع٢ً ٖقا ايٓشٛ؟ 

َٔ ايِّٜقٟ ػًل نٌ ٤ًٞ ع٢ً أمجٌ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛاهلل  َّ أّْٔسَو ٤ٍْٞ نّٕ ًَ  ٘ ِْ (7)ايوذـ٠:ػًَّٔكّٔ َٛنّٕ ِْ  ِيَْٝبّٕ ٔ   أُّّٜٔهّٕع  أّْٔسَوع
َّ (7)ٖٛؿ:َعَُالّٗ َٕ َٖعَقا إّٚ ـِٟ ايّٖكّْٕلآ ْٗ َٞ يًِِّٜتٞ ِٜ ِٖ  ّ َٛ ٘  (9:اإلهلا٤)أّٔقّٖ ٍَ ايًّٜ َٔ َْنَّ ـِِٜح أّْٔسَو ٔ عٌُ َع  نٌ (23)اينَل:ايَّٖش

 .لٙػ آىل... إداْب اهلل نً٘ أسؤ، أسؤ
ػعنٟ؟ إٔ   ْوٝٓا إٔ ْٓعل إىل ٚاقعٓا ٌٖ ٖٛ ٚاقع ػنٟ أّ ٚاقع عن٠؟ يعٛ هعأيٓا أْؿوعٓا َعا ٖعٛ؟ أيعٝى ٚاقععَ       

ّّ ًٚععٛباّٗ  ٜتٗـؿْا ك٥ٝى أَلٜها، ٜتٗـؿ ايعامل اإلهالَٞ بهً٘ سهَٛاٍت ـ   ، إٔ ميتع اّ ٙ إىل إٔ ٜصعٌ إىل سهّٙع  تٗـٜع
تٛقؿعٛا ععٔ إٔ تكٛيعٛا نًُع١ ػعلغ ٌَعاعل ايٝٗعٛؿ        )ؾًّٝٓٓكٕٛ ِٖ ٜٗـؿٕٚ املوعًُني بتٗـٜـاتع٘:    ;املوًُني

 .(ٚايٓصاك٣
إفا نإ ٖقا ٖٛ ٚاقع ػنٟ ؾإٕ اهلل فنل ايهجري   ايكلإٓ ايهلِٜ: إٔ فيو إمنا وصعٌ يًعاصعني، إمنعا وصعٌ     

ِْطني يًُؿلّْ َْْٝا ِؾٞ هلّٕ ُّ ٌٟ اي ِْ ِػْن  ٗ ٌِ َعَقاٌب اآلِػَل٠ِ ِؾٞ َٚئّ بٌ أصبشت املكاٜٝى َعهٛه١، ٚايؿِٗ  (114)ايبكل٠:َعِعٝ
ايٓاي ايقٜٔ ٜٓعلٕٚ إىل ٚضعٝتِٗ   ٖقٙ ايـْٝا ٚضع١ٝ ًكا٤، ٚػنٟ، ٚفي١، بعـ إٔ دعًٛا إٔ ٖقا ٖٛ  ;َػًٛطاّٗ

، ٚهٓشصٌ ًٝٗاٌ ػايكٗا، أٚ َٔ أٟ د١ٗ نإ: إٔ ٖقٙ َلس١ً َؤقت١ ؾًٓصرب عَببعت ب٘ ايـْٝا َٔ ِقاي٤ٌٞ ايقٟ طّٕ
 َعع إٔ اهلل ٜعلبط   ايكعلإٓ ايهعلِٜ:     - ، ٚايٓعِٝ، ٚاملها١ْ ايعع١ُٝ   اؾ١ٓ،   اآلػعل٠ ع٢ً ايلؾع١، ٚايعن٠

ِْ َْْٝا ِؾٞ هلّٕ ُّ ٌٟ اي ِْ ِػْن  ٗ ٌِ َعَقاٌب اآلِػَل٠ِ ِؾٞ َٚئّ ٠ ٜتشعـخ ععٔ ايعكٛبعات   ايعـْٝا،     ٔ َلََِّ كت أنجَلتهلَّ َعِعٝ
 ؟ٖعقا  ؾُٔ أٜٔ دا٤ يٓا مٔ -  اآلػل٠  ًٗا ٚأععِ َٓٗاٝٓقك مبجايو١٦ٝ   ايـْٝا أْٗا ت ٜٚتشـخ عٔ ايٛضع١ٝ 

معع٢ بعايعن٠   عٓـَا ْل٣ أْؿوٓا ؼت أقـاّ ايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣ إٔ ايصرب عًع٢ فيعو ٖعٛ ْؿوع٘ ايٛهع١ًٝ ألٕ      أَٚ
ب. بٌ أقلب َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ األَل ٖٛ: إٔ اهلل كبط بعني ايٌعكا٤   ايعـْٝا ٚايٌعكا٤        !؟ ٚايلؾع١   اآلػل٠

،   اآلػل٠، إفا ناْت ٖقٙ األَع١ تععٍٝ فيًٝع١ّٗ    ؾعالّٗ   ايـْٝا ؾاسقك أْو قـ تهٕٛ ًكٝاّٗ اآلػل٠، ؾإفا نٓت ًكٝاّٗ
َّّٗن١َّٚٗ َكٗٛك٠ّٗ ٜ  ، تعٍٝ   ساي١ ػنٟ   ايـْٝا، ؾًتشقك أ ِْ   اآلػعل٠   ععُٝاّٗ عقاباّٗ ٙإٔ ٚكا٤ٓقك بفيو   هلّٕع

َْْٝا ِؾٞ ُّ ٌٟ اي ِْ ِػْن  ٗ ٌِ َعَقاٌب اآلِػَل٠ِ ِؾٞ َٚئّ  .َعِعٝ

ٍَ ِْٖبّّٓٔا قّٔا َٗا ا ْٓ ِْ َدُِٝعاا َِ ـ ّّٚ ِيَبْعضّٛ َبْعط هّٕ ـا٣ َّّْْٓٞ َٜأِّٖتََّٝٓهِّٕ ؾّٔإََّّٚا َع  ٖ ّٚ َٟ  اتََّبَع ؾَُّٔ ـَا ُّ  ؾّٔعالّٔ  ٖ ع ٌْعك٢ّٔ  َٚبّٔ َِٜطع َٜ 

ْٔ بسعٛا ايلبط: َّ ِفنّٖلّٟٚ َعٔ أّْٔعَلَض َََٚ ٘  ؾّٔإّٚ ١ٌَّٗ ئّ ثعِ َعافا؟ ثعِ ْـػًع٘ ٜعّٛ ايكٝاَع١        (123،124)طعع٘: َضٓهّٗا ََِعٝ
َّ اؾ١ٓ؟ كبط بني ايٌكا٤   ايـْٝا، بني ضٓو املع١ٌٝ ٚبني ايٌكا٤   اآلػل٠ ٘  ؾّٔإّٚ ١ٌَّٗ ئّ ٙ  َضٓهّٗا ََِعٝ ٌ ل  َّ ََْْٚش ْٛ َٜ 

 .(124)طع٘:أّْٔع٢َُ ايِّٖكَٝا١ََِ
ـ إٔ ْٓتعل بعـ اـعنٟ   ايعـْٝا، بعع    :- أٜطاّٗ -َٔ أٜٔ دا٤ ٖقا ايؿِٗ يهجري َٔ امللًـٜٔ، يهجري َٔ عًُا٥ٓا 

ٜ  ..؟ايـْٝا ايقٍ   ايـْٝا، بعـ ايٌكا٤   ، ٢ فيعو ًعكا٤ا  وعَّ ٖٚٛ ًكا٤ يٝى   إطاك عًُ٘   هبٌٝ اهلل، بٌ ب 
ٖهعقا بعـٕٚ    (ضعٓها )ٚ  َٝاؿٜٔ ايعٌُ هلل، ػنٟ ٚفٍ ًٚعكا٤، َٚعٌٝع١    يٝى   فاٍ عًُ٘   هبٌٝ اهلل عٓا٤ٌ

بعٌ   َكابٌ   ايـْٝا، ب َٔ أدٌ دٗـ بقيٓاٙ   هبٌٝ اهلل، ٚب َٔ أدٌ َٛاقـ عع١ُٝ ٚقؿٓاٖا ضـ أععـا٤ اهلل. 
 -َٔ ٚد١ٗ ْعل اآلػلٜٔ  - ػنٜاّٗ ٚإٕ نإـى َا تعتربٙ ب وصٌ ٚأْت تكـ املٛاقـ ضـ أعـا٤ اهلل، ب وصٌ ِض

، أْت َٔ ٜٓعل إيٝعو أععـاؤى ستع٢ ٚأْعت       يو، ٚأْت تعاْٞ َٔ أدٌ اؿل ؾٗقا يٝى ػنٜاّٗ يو، ٚػنٜاّٗ إفببّٗ
 ،، ٚنعبرياّٗ ، ٚععُٝعاّٗ   ايوذٕٛ ٜٓعلٕٚ إيٝو نبرياّٗ، ٚععُٝاّٗ ٚقٜٛاّٗ، ٚتهٕٛ نقيو عٓـ ْؿوو قٜٛاّٗ (مْامِٜٓٗ)

  .يٝى ٖقا
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ٖعٞ َكابعٌ   اييت مٔ ْعاْٞ َٓٗعا   (اضٓهع)اييقٟ مٔ ؾٝ٘، اـنٟ ايقٟ مٔ عًٝ٘ نُوًُني، املع١ٌٝ ايٌكا٤ ا
َّنل اهلل ؟ ٌٖ ٖٓاى ٤ًٞ؟ إْٗا ٖٞ اييت تأتٞ ملٔ أعلض عٔ ِفَافا ٘  ؾّٔإّٚ ٌَع١ّٗ  ئّ ؾًُعافا ٜعأتٞ ايهعجري     َضعٓهّٗا  ََِعٝ

ثِ  ،ٖٚٞ أٜاّ ٚتٓتٗٞ ،ؿْٝا ْصرب ع٢ً ٖقٙ اؿاي١إٕ ًا٤ اهلل بعـ ٖقٙ اؿٝا٠ ْصري إىل اؾ١ٓ، ٖقٙ )ؾٝكٛيٕٛ: 
َّبني ايٌكا٤   ايـْٝا ٚبني ايٌكا٤   اآلػل٠؟ايلبط اـّٓري دـاّٗ  ْعتأٌَا ب ؟ ملاف(ْـػٌ اؾ١ٓ ٘  ؾّٔإّٚ ١ٌَّٗ ئّ  ََِعٝ

ٙ  َضٓهّٗا ٌ ل  َّ ََْْٚش ْٛ ٍَ  أّْٔع٢َُ ايِّٖكَٝا١ََِ َٜ َِ َكبّْ قّٔا ٌَْلَتِٓٞ ِي ـْ أّْٔع٢َُ َس ٍَ   َبِصعرياا  نّٕٓت  َٚقّٔ  آَٜات َٓعا  أَّٔتْتعؤّ  نّٔعَقِيؤّ  قّٔعا
َّ َٚنَّٔقِيؤّ ؾَِّٔٓوَٝتَٗا ْٛ ٟ أٟ: ٖٚهقا ٜهٕٛ َٚنَّٔقِيؤّ(126-124)طع٘:ت َٓو٢ ايَّٖٝ ْٔ  َْْذعنّٚ ِْ  أّْٔهعَلفَ  ََع ٔ  َٚئّع  ِبآَٜعاتِ  ٜ عْؤَِ

ِ٘ ٌٟ   ايـْٝا، ٚع٢ُا ًكا٤ٌ (127)طع٘:َكبّْ    اآلػل٠. ٚعقاٌب ٚػن
ٔ ايـْٝا ٜٚٓتٗٞ   اآلػل٠، ٜهٕٛ ٖٓعا  ٜبـأ َِبأْ٘ عٔ ايٛعٝـ  اؿـٜح    آٜات نجري٠   ايكلإٓ ايهلِٜ كتهلَّ

  ايـْٝا بأًهاٍ َتعـؿ٠، عكٛبات تأتٞ بأًهاٍ َتعـؿ٠ َٓٗا َا ٖٞ عكٛبات َع١ٜٛٓ، َٚٓٗا َا ٖٞ عكٛبات َاؿٜع١،  
أْعٛاع ايععقاب   ايعـْٝا يع٘        ايكًٛب، هلا أًعهاهلا ايهعجري٠.   َٚٓٗا َا ٖٞ آبّ ْؿو١ٝ، َٚٓٗا َا ٜتُجٌ بكو٠ٛ

َََُِّٗعٔ ايقٟ ؾّٔؾٓا بٗا. ََض ي٘ ايكلإٓ ايهلِٜ يٝؼّْأًهاي٘ ايهجري٠ تعلَّ َّٕ ٓا ٖقا ايؿٗ عًع٢   ْتَعِبايـْٝا طّٕ املػًٛط: أ
كأ٣ ْؿو٘  اا امؿاؿ ايٛضع ه٤ٛاؾهًُ ،ٔ ٜلض٢ باؿاي١ اييت ٖٛ عًٝٗا، ٚاييت ايـْٝا عًٝٗاٖقا ايٓشٛ، ٚاملؤَٔ ٖٛ ََ

  ٖعقٙ اآلٜع١:   َٔ أٜٔ دا٤ ٖقا ايؿٗعِ؟ أٚيعٝى ايعلبط ٚاضعشاّٗ     !؟أقلب إىل اهلل، ٚكأ٣ ْؿو٘ أقلب إىل اؾ١ٓ
ْٔ َّ ِفنّٖلّٟٚ َعٔ أّْٔعَلَض َََٚ ٘  ؾّٔإّٚ ١ٌَّٗ ئّ ٙ  َضٓهّٗا ََِعٝ ٌ ل  َّ ََْْٚش ْٛ  ايلبط ٚاضض. ؟أّْٔع٢َُ ايِّٖكَٝا١ََِ َٜ

ماٍٚ إٔ ْوتعلض ايهجري َعٔ آٜعات ايكعلإٓ     -إٕ ًا٤ اهلل  - ٓؿِٗ املوأي١ ؾُٗا صشٝشاّٗاملٛضٛع، ِٚيٖقا ٚأل١ُٖٝ 
َٔ ايعكٛبات ع٢ً أعُاي٘   ٖعقٙ ايعـْٝا    ان٤اايهلِٜ اييت تـٍ ع٢ً: إٔ اإلْوإ ٖٓا ًٜك٢ دنا٤ أعُاي٘، ٜٓاٍ د 

ألَل اهلل َٔ داْب بين آؿّ ٚايقٟ نإ ع٢ً ٜعـ أبٝٓعا    كايؿ١ّٗ َعقَّٔٚ ٔ أٍٚ ساؿٍخبسعٛا َِ َٚٔ أٍٚ َعص١ٝ سصًت.
عًٝٗا، ٚإفا َا دا٤  ٚمنلُّ (قص١ آؿّ)، يهٓٓا ْكلأ ٖقٙ اآل١ٜ، ْٚكلأ ؟ ًكٞ ؾعالَّٗلعٌْآؿّ سني أنٌ َٔ ايٌذل٠ أمل َٜ

اؾغ ع٢ً ، واٍٚ إٔ وإثِ ًشل آؿََّٔ ٖقٙ ايكص١ ؿٕٚ إٔ َٜ ز ل ْؼ٘ ٖٛ إٔ ٜبشح عٔ نٝـ َٜأسـ املؿولٜٔ نإ ُّٖ
ْ ًٜشكّٔ بّٜآؿّ أ عٔ دٓى ايٌذل٠، ٚمل  َّٞٚ٘ إثِ ؾُعصٝت٘ سصًت ع٢ً د١ٗ ايتأٌٜٚ، أٚ أْ٘ نإ ْاهٝاّٗ، أٚ كمبا أْ٘ 

 !بعٝٓٗا كصص١ عٔ ًذل٠ٍ َْٜ٘ٓ 
َّعَذَل٠ّٔ ٖعقٙ   َٖعِقِٙ َتكَّٖلَبا َٚبّٔلِٜ:عاٍ   ايكلإٓ ايهعٚيهٔ اهلل ق ْٗاُٖعا ععٔ أنعٌ ًعذل٠      (19ألععلاف: ا)اي

ٝهْٛعا  ٌ َعٔ ٖعقٙ ايٌعذل٠ ؾّٖ   ٚأْ٘ هٝعٌُ ع٢ً إٔ وًُُٗا ع٢ً األن ،هلُا َع١ٓٝ، ٚسقكُٖا َٔ ايٌّٝٓإ أْ٘ عـّّٚ
َُادا٤ إبًٝى َتٝكعني.  ٖ ـَبّٜ ََّذَل٠ّٔ َفاقّٔا ؾًَّّّٔٔا َٓٗا الاملوأي١ ست٢ أنّٔ ُاهل َٔمَّٜ ِبػ ل ٚكّٛ ؾّٔ ـَْت اي َُا َب  ٗ َُا  ئّ  ٗ ْٛآت   َهع

ّٚ َٚطِّٔؿكّٔا َُّْٝٚا َْٜؼِصؿّٔا  .(22ألعلاف:ا)ايَّٖذ١َِّٓ ََٚكمّٚ َِٔ عًَّٔ

َُا َٜٓنّٚع قط١ٝ  مل ٜتعكٌ بعض املؿولٜٔ  ٗ ْٓ َُا َع  ٗ ْ َالبو  ؾعالّٗ اأْٗ (27:األعلاف)ِيَباَه ىعلز َعٔ    ،َُٓٗا ْتَعنُّٚٗا 
  ايـْٝا ٖٓا ٚيٝى د١ٓ اآلػعل٠، دٓع١   ايعـْٝا     ، ىلز َٔ فيو ايٓعِٝ، َٔ د١ٍٓاّٗاؾ١ٓ ٚب وٌُ ست٢ ػّٝٓ

يٝع٘، ؾٝٗعا   ٚؾٝٗا َعا وتعادٕٛ إ   -ا قاٍ اهلل نُ -َٔ سٝح ًا٤ا  هلُا يٝكُٝا ؾٝٗا ٚيٝأنال ؾٝٗا كغـاّٗ ْتَـِّعناْت قـ إّٔ
ٝا٠ اؿٖقٙ ؿا َٔ اؾ١ٓ، ٚػلدا إىل اؿٝا٠ يٝوريا   لّٚست٢ إفا أنال َٔ تًو ايٌذل٠ طّٕ ،َالبوِٗ، ؾٝٗا نٌ ٤ًٞ

  اؿصٍٛ ع٢ً َعٌٝتُٗا ع٢ً ايٓشٛ ايقٟ مٔ ْعًُ٘: مكاع١، ٚسلاث١، ٚأعُاٍ نجري٠ ست٢ وصٌ ع٢ً قٛتع٘،  
ّٚ َٚطِّٔؿكّٔا عت عُٓٗا َالبوُٗا، ست٢ املالبى ب تبك٢ هلُاْٚنّٚ َُّْٝٚا َْٜؼِصؿّٔا  تُٗعا اعٛكيٝوعرتا   ايَّٖذ١َِّٓ ََٚكمّٚ َِٔ عًَّٔ

ع عٓع٘ ستع٢   ٓعنَ ٗا   ايـْٝا ع٢ً َٔ اقرتؾٗا إٔ ٌٜعك٢، ٚإٔ ت  خ ْتٝذت ـ ْشأيٝوت ٖقٙ أٍٚ َعص١ٝ َت ٚيٛ بايٛكم.
 ٖقٙ أٍٚ َعص١ٝ. .ٚتعب   اؿٝا٠ ،ؾٌكٞ ؾعالّٗ ؟٘ ؾٝؼلز َٔ اؾ١َٓالبو 

نقيو تهلَّك   ايكلإٓ ايهلِٜ آٜعاٌت نعجري٠ّ٘ َعٔ     ،١َُٗ، ٚؿكهاّٗ َِّٗا ; ألٕ ؾٝٗا عرب٠ّٗكت   ايكلإٓ ايهلِٜٚتهلَّ
ٜ بّْٝٔ: إٔ ايٓاي وصٌ هلِ   ٖقٙ ايـْٝا عكٛبات أعُاهلِ.ٖقا ايٓٛع اي  قٟ 

ٕ  مٔ نّٓالب عًِ إفا َا اػٗٓا يٓلًـ ايٓاي ؿٕٚ إٔ ْقنّٙ ؾوعٓهٕٛ   ;لِٖ ؿٕٚ إٔ ْلًـِٖ ٚؾل َٓٗذٝع١ ايكعلآ
بعاهلل،     ا ٜلٜـ ايكلإٓ َِٓٗ إٔ ٜؿُٗٛٙ   فاٍ ايتقنريصلف ايٓاي عٔ ايكلإٓ، ٜٚصلف ايٓاي عَّٔ َٜمٔ ََ

أيٝى نقيو؟ يهٔ اإلْوإ بّٓبٝعت٘ ىاف ايعادٌ أنجعل َعٔ    ،ف ايٓاي ظِٗٓمٔ نّْ فاٍ ايتؼٜٛـ َٔ اهلل.
ّٛ  هع٦ٝاّٗ  أيٝى نقيو؟ ٜكرتف عُعالّٗ  ،ـْٝا٘ َٔ دِٗٓ ـٛؾ٘ َٔ هذٔ   ايٜهٕٛ ؾٝ٘ لات  اآلدٌ، ٜتٛقـ عٔ عُ
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َعٔ   افا؟ ػٛؾعاّٗ ملع  ،عٛؿٙ فيو مما ٜؤؿٟ ب٘ إىل دِٕٗٓ قؾٝهٛ ;ٜتُجٌ بعٌُ ٜلتهب٘، أٚ قعٛؿ عٔ سل ٜٓصلٙ هٛا٤ا
 أيٝى ٖقا ٖٛ َا وصٌ؟ ، ايـْٝاهذٔ  

ٌ  ٔ َعافا؟ َِع  ِٗ َِػٛؾّٕ قـ ٜؤؿٟ بِٗ إىل دِٗٓ إبّٜ ـ بايهجري َٔ ايٓاي قعٛؿاّٗكع َا ايقٟ َٜ ّّ ،ٔ ايٛعٝعـ ايعادع  ٚأ
هعذٔ، أٚ إٔ تؿكعـ    :بني ايٛعٝـ ايعادٌ ايقٟ ؽاؾ٘ َٔ داْب ٖقٙ ايـٚي١، أٚ َعٔ داْعب فيعو ايٌعؼ      َكاك١ٍْ

َصًش١ َع١ٓٝ ؽاف ع٢ً َصًشتو، ؽاف َٔ هذٔ، ؽعاف َعٔ تععقٜب   هعذٔ; ؾتتٛقعـ ٚب ؼوعب سوعاب        
 ٖٛ َا وصٌ عٓـ ايهجري َٔ ايٓاي؟أيٝى ٖقا  ،دِٗٓ
  ٖٓعا  ع اإلْوعإ ؿٕٚ إٔ ٜطعع يع٘    ـَ، مل َٜٖقا األهًٛب ْعـَبٌل١ٜ مل َٜيٓؿى اياؿهِٝ، اهلل ايقٟ ٜعًِ ا اهلل

َا ىٝؿ٘ َٔ ايتؿلٜط، َٚا ىٝؿ٘ َٔ اكتهاب املعص١ٝ: عكٛبات    ايـْٝا َا هب إٔ ىاف َٓ٘ ؾٝهٕٛ أَاَ٘ ؿا٥ُاّٗ
 دٌ.و َا ؽاف َٓ٘   ايعآٜؿع ؾٝو اـٛف َٔ اآلدٌ، ٚإب ؾأَاََ ،يـْٝا، ٚعكٛبات   اآلػل٠ا

ْٛ   داْب اهلـا١ٜ،   داْب ايرتغٝب: ٖٚهقا عٌُ أٜطاّٗ َّ َٚئّ ٌَ أّٔ ْٖ ٓ ٛاّٖ ايّٖكَّٕل٣ أّٔ ِّْٝٚ ئّؿَّٔتْشَٓا َٚاتَّكّٔٛاّٖ آََ  َبَلنّٔاٍت عًَّٔ
َٔ أيٝى نقيو؟ َافا ٜعين ٖقا؟ إميإ ٚتك٣ٛ هٝهٕٛ مما ْٓاي٘   ٖقٙ ايعـْٝا ٖعٛ    (96:األععلاف )َٚاألّْٔكضّٚ ايوََُّا٤ِ َّْ

ـٌ    ;مما ْلغب إيٝ٘ مما مب، أًٝا٤اأًٝا٤  َعٔ   ألْٓا مب ايعاد١ً ؾوتهٕٛ ٖٓاى أكمام َبوٛط١، ٜهعٕٛ ٖٓعاى كغع
ُّ ِّْٝٚ ئّؿَّٔتْشَٓا نٌ إْوإ: قط١ٝ ايعٍٝ، املع١ٌٝ ايعٍٝ، ٖٚقا ٖٛ َا ٜٗ َٔ َبَلنّٔاٍت عًَّٔ أيٝى ٖقا  َٚاألّْٔكضّٚ ايوََُّا٤ِ َّْ

ٖ ِ نّٔقَّب ٛاّٖ َٚئّعِهٔ َٔ اهلل؟ ٚعـاّٗ َُا ؾّٔأَّٔػْقَْا ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا   ايربنعات.  أػعقْاِٖ؟ إٔ وعـخ ْكع      َا َع٢ٓ: َٜهِّٖوب ٛ
ٌٟ  ايربنا ق نإ: ْكٌ أٟ أْػ ،قأػقْاِٖ أْػ عباك٠: ٚ  ت، أٚ ػن .. نعِ أْعٛاع ايعكٛبعات َعٔ       ايـْٝا، أٚ فيع١، أ

ٖ ِداْب اهلل نجري٠ دـاّٗ َُا ؾّٔأَّٔػْقَْا ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا  .(96ألعلاف:ا)َٜهِّٖوب ٛ
ٌ هٓني َٔ قبٌ مٛ عٌلٜٔ ه١ٓ، أٚ مخى ٚعٌلٜٔ ه١ٓ، ناْت َٝعاٙ األٚؿٜع١   ٔ قْبأيوٓا ٖٓا   ايُٝٔ ْوُع َِ

   (نع١ ْلِب)تتـؾل   نٌ َهإ، ٚنإ ايٓاي ب ٜلٕٚ أْؿوِٗ عادع١ إىل إٔ وؿعلٚا ػناْعات، ٚنعإ إفا ٖٓعاى      
ٚاسـ٠ قـ ب ٜهٕٛ عُكٗا أنجل َعٔ ثالثع١ أَتعاك     (لن١ِب)ناْت ب أسـ وتاز إيٝٗا إب   ايٓاؿك، ٚ َّٓٓك١ تكلٜباّٗ

 تهؿٞ قل١ٜ بأنًُٗا، األَّٓاك نٌ أهبٛع، نٌ ثاْٞ أهبٛع، نٌ ًٗل، نٌ ثاْٞ ًٗل، ٖٚهعقا ٚاألٚؿٜع١ املعا٤ ٜتعـؾل    
  ب أسـ وتاز إىل إٔ ٜوكٞ. ،ؾٝٗا

قٜٔ وؿعلٕٚ ٦َعات األَتعاك   عُعل     َا ايقٟ سصٌ اآلٕ؟ املا٤ ناؿ إٔ ىتؿٞ ناؿ إٔ ٜػٛك، ست٢ أَاّ أٚي٦عو ايع  
ٓ   سعٛض  ؼت ١ْٓشَص اّٗ:ٌٖ إٔ ٖٓاى أسٛاض !َا ٖقا؟ !َا ٖقا؟ ،األكض ٜػٛك املا٤ ٚىتؿٞ ؼعت   ١)صعٓعا٤( أٚ َصعْش

ٜعّٛ ؿساٖعا،    كضاهلل ٖٛ ايقٟ دععٌ   األ  ؟أٚ تٓتٗٞ ـؿّْٔٓتأػق َٓٗا تهاؿ إٔ َت (1)كتٛامات (اب)صعـ٠( ؾٝٗا َا٤ٌ ٚ)
َٗا أّْٔػَلَزّٜٛ ٖٝأٖا يًُع١ٌٝ  ْٓ َٖا َٖاََا٤َ َِ ِ  ٖٛ ٖٛ َٔ قاٍ: (31)ايٓامعععات: َََْٚلَعا  ٖ َُعا  ؾّٔأَّٔػعْقَْا ْ ٛاّٖ  ِب َٕ  نّٔعا َٜهِّٖوعب ٛ

أػقْاِٖ  (2)(ـَْٝبم )أػقْاِٖ    (طْٛؾّٔ)أػقْاِٖ    (صعـ٠)أػقْاِٖ    ،ػقْاِٖأاْٛا ٜهوبٕٛ، أػقْاِٖ مبا ن
ٌْ ات أػل٣، أيٝى ٖقا ٖٛ َا ٌْاٖـٙ؟  َٓاطل أػل٣، أػقْاِٖ   قاؾع ِْ قّٕ ْٜت  ْٕ أَّٔكأّٔ ِْ أّْٔصَبَض إّٚ ْٛكاا ََاؤ نّٕ  ؾَُّٔٔ غّٔ

َُا٤ٍ َٜأِّٖتٝهِّٕ  .(30)املًو:ََِّعنيّٛ ِب
 ٝ ٛؿ٠ إىل اهلل، بعايع لْا ؼًعٝالت ب تعقنّٙ   ،ناْت صشٝش١ أٚ غري صشٝش١ شًًٛا يٓا األًٝا٤ هٛا٤اٜٚأتٞ اآلػلٕٚ ي

إب َََشطّٙ إصعبعني   ا ؼت صعـ٠ مل ٜعـ ؾ١ٗٝ اييت)اقتِصـٚا   اهتعُاٍ املا٤، ناؿ سٛض صعـ٠ إٔ ٜٓتٗٞ، ايصشٓ
بٌ  ـ   اهتؼـاّ املا٤.ل نٝـ ْكتِصٓؿهّٙؾ .ٓتٗٞ، ٖٚقا َا ػَّع َٓق آبف ايوٓني، اقتِصـٚا   اهتؼـاّ املا٤(ته

٘   ا٤ِكّّٖٔٔ ِتَِٖٛ املا٤ ٖٛ ايقٟ اقتصـ  ِ اهعتٗالى  مل ْععـ عادع١ إىل إٔ ْعٓعّٙ    ،ْؿو٘، اقتصـ ٖٛ َٔ تًكعا٤ ْؿوع
ض َٔ َوت٣ٛ األًعذاك ايعيت ْنكعٗعا، َٚعٔ َوعت٣ٛ      ١ َع١ٓٝ ؾؼؿّٙض عًٝٓا ٚضعَّّٝلاهتؼـاّ املٝاٙ، املا٤ ٖٛ ايقٟ ؾّٔ

ٗ  ض َٔ َوت٣ٛ عـؿ املناكعني أٜطاّٗاملواس١ اييت ْنكعٗا، بٌ ػؿّٙ ٚتلنعٛا   ،ِ ٚغعاؿكٚا ؾايهجري َِٓٗ ٖذلٚا َعناكع
 .ات ٚتلنٛا اآلباك، ٚتلنٛا األًذاك سّٓاَاّٗاملطؼّّ

ٌْ ِْ قّٕ ْٜت  ْٕ أَّٔكأّٔ ِْ أّْٔصَبَض إّٚ ْٛكاا ََاؤ نّٕ َُا٤ٍ َٜأِّٖتٝهِّٕ ؾَُّٔٔ غّٔ ٌٖ أٚي٦و ايقٜٔ ٜتذٕٗٛ يبٓا٤ هـٚؿ يٓعا ٖعِ َعٔ     ََِّعنيّٛ ِب
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قٟ ٜٓنٍ َعٔ  األَّٓاك؟ ٚاألَّٓاك ٖٞ ممٔ؟ َٔ ايهٝأتٕٛ مبا٤ َعني؟ ايوـٚؿ ع٢ً َٔ تعتُـ؟ أيٝوت َعتُـ٠ ع٢ً 
إفاّٗ ايوعـٚؿ ْؿوعٗا هعتًشل بعاطٔ األكض، ؾشٝٓٗعا ب َعٔ بعاطٔ األكض ٚب َعٔ ايوعُا٤          ؟ ٖعٛ اهلل.  ايوُا٤ َعا٤ا 
ِ ٖ َُا ؾّٔأَّٔػْقَْا ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا  ك   ايكلإٓ يًٓاي إٔ ٜؿُٗٛا: إٔ َعاْاتِٗ   ايـْٝا ٖٞ بوبب إعلاضِٗٚنِ نلَّ َٜهِّٖوب ٛ

 عٔ فنل اهلل.
ٜٚلمسعٕٛ يٓعا    ،لْٚٓا بٗعقا لْا بٗقا، ٚب نجري ممٔ ًّٜٓٓكٕٛ إلكًاؿْا عًع٢ َٓابلْعا ٜعقنّٙ   يهٔ ب سهَٛاتٓا تقنّٙ

عجٛا عٔ األًٝا٤ ايو١ًٗ ٚتلنعٛا ايكطعاٜا    ،لْٚا بايعٛؿ٠ إىل اهللنٝؿ١ٝ ايعٛؿ٠ إىل اهلل، أٚ َت٢ َا آًّْكٛا يٝقنّٙ
ْعاْٞ َٓٗا، ٜٛدْٗٛٓا يألًعٝا٤ ايبوع١ّٓٝ    ٚكا٤ نٌ َصٝب١ٍ ٛتكصريْا ؾٝٗا ٖ امل١ُٗ اييت ٖٞ ٚكا٤ نٌ َصٝب١، اييت

 ٚب تجري أٚي٦و اآلػلٜٔ، ٚب تهًـ ٖقا، ٚب تٌل ع٢ً ٖقا. ،اييت ب تجري ٖقٙ ايو١ًّٓ
َٔ أَُّّٜٔٗا َٜا ـ إىل ٖقٙ اآلٜات ٜكٍٛ اهلل تعاىل:يٓع  ٓ ٛاّٖ ايِّٜقٜ َ٘ اتَّكّٕٛاّٖ آََ َٞ ََا ََٚفك ٚاّٖ ايًّٜ َٔ َبِك   َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ايلَّْبا َِ

ِْ ؾّٔإّٕٚ ْ ٛاّٖ َتؿَّٖعّٕٛاّٖ يّٜ َٔ ِبَشْلٍب ؾّٔأَّٖف َّْ ِ٘ ِ٘ ايًّٜ َافا ٜعين ٖقا؟ عكٛب١   ايـْٝا أيٝى نقيو؟ بعٌ   (278،279)ايبكعل٠: ََٚكه ِٛي
ـَ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل هٝتذ٘ إىل طلف واكب عباؿٙ ،سلب َٞ  ََا ََٚفك ٚاّٖ بامل ٜقكٚا ايلّْ با، إفاعٛا ايلّْإفا مل ٜ  َبِكع

َٔ ِْ ؾّٔإّٕٚ  َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ايلَّْبا َِ ْ ٛاّٖ َتؿَّٖعّٕٛاّٖ يّٜ ‟بعٝض ايٛدع٘ ا ˮبعباكاتٓا:  ؾّٔأَّٖف
بأْٓعا   معّٝٓهِ عًُعاّٗ  ) إًععاك  (1)

ُ . ٚسلب اهلل إفا َا ؿػٌ   سلب َع ايٓاي ي٘ دٓ(هٓـػٌ   سلب َعهِ واكبعو َعٔ نعٌ     ،ٛات ٚاألكضٛؿ ايوع
د١ٗ، َٔ سٝح تٌعل َٚٔ سٝح ب تٌعل، واكبو   ْؿوو، واكبو   ؿاػعٌ أهعلتو، واكبعو   هعٝاكتو،     

بعا  واكبو   َطؼتو، واكبو   َنكعتو، واكبو ؿاػٌ َصٓعو، واكبو   نٌ ٤ًٞ، أيوعٓا ْعل٣ آثعاك ايلّْ   
َعا  ٛؿ٠؟ ٖبط َوت٣ٛ اؾٛؿ٠   اإلْتاز ؾأصبض ست٢ ؾُٝا ٜتعًل بايتصٓٝع؟ أمل ٜٗبط َوت٣ٛ اإلْتاز، َوت٣ٛ اؾ

مما نإ قـ ب ٜكبًع٘ اإلْوعإ قبعٌ مَعإ ٚب باجملعإ، غابعت املٓتذعات         (تكًٝـ)   أهٛاقٓا َٓتذات مما ْوُٝٗا
ٓ   اؾٝـ٠، ٚتـْت َٛاصؿات املصٓٛعات   كتًـ اجملابت، ٚايػال٤ أصبض َٓتٌلاّٗ تٌعل،    ايـْٝا نًعٗا، غعال٤ َ

 ٖٞ أهباب٘؟ مل ٜؿُٗٛا َا
ٜ  اْؿوٗ (ايٝابإ)   ٛ )كاٍ إٕ ايػال٤   اييت ٖٞ َٔ ايـٍٚ املصٓع١ ايهرب٣،  ْؿوعٗا   ايعاصع١ُ ٚصعٌ     (طٛنٝع

ببعض ايبًـإ ايطعٝؿ١ أٚ ايصػري٠ أْٗا مل توتّٓع إٔ توتأدل ألْؿوٗا هؿاكات ؿاػٌ طٛنٝٛ ٚإمنا ػعاكز، غعال٤   
ملعافا؟ َعٔ أٜعٔ دعا٤ ٖعقا؟       غال٤؟ ٚنٌ ه١ٓ تلتؿعع األهععاك،  ٓاى ًـٜـ   نٌ بكع١   ايعامل. ٚعٓـْا أيٝى ٖ

ٛ )ٍ إىل قعلاطٝى صعػري٠، عًعب    ؼَّ ،ٚاملع١ٌٝ تتـ٢ْ، أمل ْل األًٝا٤ تصػل؟ أمل تصػل عًب اؿًٝب  (ايٌعاَب
  قلاطٝى صػري٠ ٖٚهقا تصعػل، تصعػل    ٜ ٓتر أيٝى نقيو؟ ٚايصابٕٛ بـأ ؟نجري َٔ املٓتذات صػلت، صػلت

َعٔ عٓعـ    ‟ّْٟٚعع ُِايˮّٖٜعقٖب ٜأػعق يع٘    ايٌؼ  عات نإ َإ ّٜٛ مل ٜهٔ ٖٓاى   األهٛام ٌَّّؾٓصبض نُا نإ م
نٓا قـ ٚصًٓا إىل إٔ ٌْرتٟ ايكام أٚ ٌْرتٟ  ٌٖ أسـ َٓهِ ٜقنّٕل ٖقا؟ ،ٜٚعٛؿ إىل ايبٝت (2)(قام)٘ ٦ٜٚعبّْ (اؾناك)

‟دلانˮٌؼتًـ أْٛاعٗا   احمللٚقات مب
(3). 

َعٔ ٜأػعق مخوع١ أنٝعاي، عٌعل٠       ،ايرب أنٝاينإ ايٓاي مَإ ٜأػقٕٚ  !ٚأهؿٌ أهؿٌاآلٕ األًٝا٤ تتـ٢ْ إىل 
كغُاّٗ عٓا، ثِ ْصـ نٝى، ٚنعاْٛا ٜوعتشٕٝٛ َعٔ إٔ ٜأػعقٚا      ٚاسـاّٗ أنٝاي ؿؾع١ ٚاسـ٠، أيٝى نقيو؟ ثِ نٝواّٗ

ؾأصبض كبعع نعٝى، ٚاآلٕ بعـأ     ؟ أصبض ٖٛ ايوا٥ـ ْصـ نٝى، ثِ ْنٍ أٜطاّٗقبٌ ؾرت٠، أيٝى نقيوْصـ نٝى 
‟ٗاائَّبقˮٌّٜ٘رتٟ نٌ ٚدب١  ،بٝع ايـقٝل بايهًٝٛ

ٍ ًلاؤٖا بعأَٛاٍ َـْوع١   أيوٓا   سلب؟ ألٕ نٌ املٓتذات ميَّ (4)
 با.بايلّْ

سالبّٗ. ؾايٓكٛؿ اييت   دٝٛبٓا َٔ أٜٔ تأتٞ؟ َٔ ايبٓٛى، ايبٓٛى    آػل اينَإ ب ػـ ؿكُٖاّٗ :ٚنُا ٜكاٍ بأْ٘
با، نٌ ايٓكعٛؿ ايعيت   نٌ َا ْأنٌ َصبٛؽ بايلّْ ،باتتعاٌَ   ايـاػٌ ٚتتعاٌَ   اـاكز بايلّْ ،باٖٞ َٔ تتعاٌَ بايلّْ

 با نٝـ ْعٌُ؟ َافا ْعٌُ؟  دٝٛبٓا َصبٛغ١ بايلّْ
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با، با، املوًُٕٛ أْؿوِٗ اهتواغٛا ايلّْ; ألِْٗ اهتواغٛا ايلّْاهلل ع٢ً ايٓاياؿلب اييت ٌٜٓٗا يٓل٣  ًٛا دٝـاّٗتأَّّ
با َٔ ٦َات ايوٓني، يهٔ بّٓلٜكتِٗ اـبٝج١ ٖٚقا َٔ آثاك عٌُ ايٝٗٛؿ، ايٝٗٛؿ غبجِٗ، ايٝٗٛؿ ِٖ املعلٚؾٕٛ بايلّْ

ِْ باإلضالٍ: َٔ إّٚي٢ّٔ َتَل أّٔئّ َٔ َِْصٝباا إّٔٚت ٛاّٖ ايِّٜقٜ َٕ ايِّٖهَتاِب َّْ ٌَْتل ٚ َٕ ايطَّالّٔي١ّّٔٔ َٜ ـ ٚ ٜ لّٜٚ ٌَ َتطًِّٝٛاّٖ إّٔٔ َٚ   (44)ايٓوا٤:ايوَِّبٝ

با َوتواغاّٗ   أٚهعاط املوعًُني، َوتوعاغاّٗ   ايتعاَعٌ بعني ػعاك       يهٔ ٖهقا بّٓلٜكتِٗ اـبٝج١ ست٢ ٜصبض ايلّْ
عًُا٥ٓا، َٔ داْبٓا نّٓعالب  ٚب ست٢ ابهتٓهاك ايهجري َٔ داْب  ، ٜٚصبض طبٝعٝاَّٗوًُنياملوًُني ٚ  بٓٛى أَٛاٍ 

با َعٔ أنعرب اؾعلا٥ِ.    ، ايلّْبا ًـٜـ دـاّٗٚايلّْ .ىل ابٖتُاّ إٔ ْوتٓهلٖاإمل ٜعـ ٖٓاى قط١ٝ تـؾعٓا  ،ًِ أٜطاِّٗع
ؾُٝعا ٜتعًعل باملوعًُني باؾاْعب      باؾاْب ابقتصاؿٟ؟ ٖقا مما ٜؤنـ إٔ اإلهالّ ٜٗعتِ دعـاّٗ   َلتبّٓاّٗ يٝى ٦ًٝاّٗأَٚ

 ابقتصاؿٟ يعباؿ اهلل، باؾاْب ابقتصاؿٟ يًُوًُني.
 ٜؤؿٟ إىل تؿهٝو ايعالقات ؾُٝا بِٝٓٗ. ،،   ٚاقع اؿٝا٠ بايٓوب١ يًُوًُنيبا أضلاكٙ نجري٠ دـاّٗايلّْ

 ع٢ً ايكلض، ايكلض املٌعلٚع ايعقٟ يوعت ًَنَعاّٗ     ععُٝاّٗ عٓ٘ أدلاّٗ با، ٜٚطع بـبّٗدا٤ اإلهالّ يٝكطٞ ع٢ً ايلّْ
ـ و َا١٥ أيـ ت ٙ، أقلَضكأي املاٍ تلؿّّ ،ؾٝ٘ بإٔ تـؾع ؾٛا٥ـ إضاؾ١ٝ ؾذععٌ ايكعلض مبجابع١     ،عٝـ إيٝ٘ َا١٥ أيع

يصاسبو باعتباكٙ َعولاّٗ ٜعتعرب مبجابع١ صعـقتني   ايٝعّٛ      ثِ إفا أضؿت أدالّٗ ،صـق١ نٌ ّٜٛ إىل أدً٘ احملـؿ
 ايٛاسـ عٔ نٌ ّٜٛ.

٘    ;نبرياّٗ ايكلض دعٌ اهلل عًٝ٘ أدلاّٗ ٘  ،يًّٝٓٓل املعؤَٔ ملوعاعـ٠ أػٝع كأي َعاٍ يٝوعتّٓٝع إٔ ٜتشعلى     إلعّٓا٥ع
 بأنجل َٔ كأي املاٍ. ٖٚٛ ٜل٣ ْؿو٘ يٝى ًَنَاّٗ ،أٚ ٜنكع ؾٝتذل

% ؾإفا بعو  1% أٚ ست٢ 5ظ2% أٚ 5با قـ تل٣ ايؿا٥ـ٠ ْوب١ بو١ّٓٝ ني، يهٔ ايلّْايؿٛا٥ـ تهؿٌ اهلل بٗا ٖٛ يًُكلض
ٚأْت تعٌُ عًع٢ إٔ تعتؼً     ، ٚتل٣ ْؿوو َلٖكاّٗبض ايؿٛا٥ـ ْؿوٗا أنجل َٔ املبًؼتل٣ ْؿوو بعـ هٓني قـ تص

ًو إضاؾات نعٌ هع١ٓ، نعٌ     ٜناٍ وّّب ٜناٍ ٜٓتر بٚ  ٜناٍ قا٥ُاّٗبأَا كأي املاٍ ؾٗٛ فاى  ،َٔ ايؿٛا٥ـ اإلضاؾ١ٝ
 ه١ٓ.  

يقيو ايٌؼ  أٚ يقيو ايبٓو ايقٟ أقلض٘ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ؟ َٔ ٖٛ؟ أيوت  أٚ ٜل٣ مجٝالّٗ َٔ ايقٟ هٝشٌُ ٚؿاّٗ
ب كبا ؾٝع٘   ، قلضاّٗسوٓاّٗ يهٔ فيو ايقٟ ٜكلضو قلضاّٗ ؟أْ٘ أكٖكو بٗقا ايتعاٌَ هتًعٓ٘، ٚتل٣ ْؿوو   ساي١ٍ

ّّهرت٣ ي٘ اؾٌُٝ، ٚتلع٢ ي٘ اؾٌُٝ،  ك ي٘ َا عٌُ ٚتلتبط ب٘، ؾٝهٕٛ فيو َعٔ أٖعِ ايعلٚابط ؾُٝعا بعني      ٚتك
ا ْاٖٝعو عَُّع   ،با ؾإْ٘ ٖٛ ايقٟ وِّٓ ايعالقات ؾُٝا بني املوًُنياملوًُني ِٖٚ ٜعّٓؿٕٛ ع٢ً بعطِٗ بعض، أَا ايلّْ

    ٞ َعٔ   ٜؤؿٟ إيٝ٘ َٔ تهـٜى األَٛاٍ   ؾ١٦ قـٚؿ٠ نُا ٖٛ ظاٖل، ٚتهـٜى األَٛاٍ   ؾ٦ع١ قعـٚؿ٠ ٖٚعٞ ٖع
   املٛقـ ٚايكلاك ايوٝاهٞ يأل١َ.  ِ ثِ تتشهّٙ ،توتّٓٝع إٔ تتػًب ع٢ً نٌ ٤ًٞ

َٖـِئّ))با ًـٜـ ست٢ ٚكؿ   اؿـٜح ايلّْ أْٖٛٗعا إٔ تنْعٞ    ،َٔ كبا أععِ عٓـ اهلل َٔ مخعى ٚثالثعني مْٝع١    ٌِك
ؿكِٖ ٚاسـ َٔ كبا، ملافا؟ ألٕ اؾاْب ابقتصاؿٟ بايٓوب١ يًُوًُني َِٗ   إٔ ٜوعتّٓٝعٛا إٔ   ((بأَو عٓـ ايهعب١

ٚيٝتِٗ أَاّ اهلل َعٔ ايعُعٌ عًع٢ إععال٤     ؤٜكؿٛا   َٛاد١ٗ أعـا٥ِٗ،   إٔ ٜوتّٓٝعٛا إٔ ٜكَٛٛا بٛادبِٗ ٚمبو
 نًُت٘ ْٚصل ؿٜٓ٘، ٌْٚل ؿٜٓ٘   األكض نًٗا.

إىل  ٜلدع ٖعٛ ْؿوعٝاّٗ   عٔ إٔاجملتُع إفا ناْت َعٌٝت٘ قًك١ ٜهاؿ ٖقا ٜصلؾ٘  اإلْوإ إفا ناْت َعٌٝت٘ صعب١،
، ٚب ٜؿهعل بعإٔ ٜوعتُع إىل َعٛاعغ إىل إٔ     ايكٛت، نٝـ ٜٛؾل ألهلت٘ سادٝاتٗا هٝـ ٜٛؾل ألًٖ٘باهلل، ٌَٓػٌ 

، فٖٓع٘  بٌ تأتٞ يتعع٘ ٚفٖٓ٘ ٌَػٍٛ ،إىل إٔ وطل إىل فًى عًِ، أٚ وطل إىل َـكه١ ٜوتؿٝـ َٓٗا ،ٜٗتـٟ
ّٛ ننَآْا ٖقا ؾرت٣ أعـا٤ٖا ٜٗـؿْٚٗا ٚتل٣ ايطلبات ؿاػًٗا ٖٓا ٖٚٓاى ثِ ْٓععل إىل   ٌَػٍٛ، تأتٞ األ١َ   مَ

 أْؿوٓا ؾإفا بٓا ب ْوتّٓٝع إٔ ْكـ ع٢ً أقـآَا، اؾاْب ابقتصاؿٟ يٓا َٓٗاك.
ٚيٝتٗا، ؤل األَع١   ايكٝعاّ مبوع   ٚ  إٔ تًّٓٓل األ١َ   َٛاد١ٗ أعـا٥ٗا ٚإٔ تًّٓٓ ،أل١ُٖٝ املاٍ   بٓا٤ األ١َ

ٝ إؾُٝا ٜتعًل بٗقا اؾاْب اهلل قاٍ:  ٧با ايوٝٚألثل ايلّْ أيٝى ٖقا أقص٢ َا ميهٓو إٔ تصٌ إيٝ٘ َعع   ،شاكبْ٘ ه
أيٝوت ٖقٙ ايعبعاك٠ ٖعٞ    ض(بٝؾايٛد٘ ا ا إٔ ترتى ٚإبَّّّٜ)إ ١ َا؟ايّٓلف اآلػل ايقٟ بٝٓو ٚبٝٓ٘ ػالف سٍٛ قطٝ

ٌٖ ٜوُعٗا أصعشاب ايبٓعٛى؟    ،ٖقٙ ايكط١ٝ ب أتواَض ؾٝٗا أبـاّٗ ،ٖقا اي٤ٌٞ َِٗ يـٜوآػل ٤ًٞ؟ ٜـٍ ع٢ً إٔ 
؟ ٌٖ ٜلٕٚ آثاكٖا   أْؿوِٗ ٚ  اؿٝا٠؟ آثاك اؿلب اإلهل١ٝ؟ مٔ اك؟ ٌٖ ٜوُعٗا ايٓاي مجٝعاٌّٖٗ ٜوُعٗا ايتذّّ

 ْل٣ آثاك اؿلب اإلهل١ٝ   نٌ ٤ًٞ.



 (8) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ْ ٛاّٖ ِ٘ ََّْٔ ِبَشْلٍب إٜقإ أٟ: إعالّ ؾّٔأَّٖف ِ٘ ايًّٜ لنات نعٌ ععاّ   أيٝوت املع١ٌٝ نٌ عاّ تهٕٛ أصعب؟ ٚايَب ََٚكه ِٛي
؟ ايصـٚك تطٝل، ايٓؿٛي تتبأٜ، املعٌٝع١  ؟ ٚايكًٛب أًـ انتعاَاّٗ ٚأًـ ضٝكاّٗأقٌ؟ ٚايٓؿٛي نٌ عاّ أًـ تبآٜاّٗ

ْعل٣ أْؿوعٓا ْعل٣     ،ٖقا ْؿو٘ ايقٟ ب مصٌ عًٝ٘ إب َعٔ اـعاكز   (بّّاؿّٔ)، ٚتتـ٢ْ تٌتـ، ٚاملٓتذات تتـ٢ْ
ٖٛ نٌ َا ميًو ؿاػٌ ايبٝت، ٌٖ ٖٓاى استٝاط َٔ اؿبٛب ؿاػعٌ  ٚ ،ايهجري ب ٜوتّٓٝع إٔ ٌٜرتٟ إب ْصـ نٝى

ٚقعـ بعـأ ايبٝعع     ،ثِ هٝصٌ ايٓاي إىل ايهًٝٛ ،ثِ كبع نٝى ،ْصـ نٝى ؿقٝل ،ايبٝٛت؟ ب. بٌ ٚب نٝى ٚاسـ
 بايهًٝٛ يًـقٝل.

ٌٖ ٖٓاى َٔ قاؾعات أػل٣ ؿاػٌ بالؿْا َٓتذات أػل٣؟ معٔ أصعبشٓا    ،ٓاثِ أٜٔ ايبـا٥ٌ؟ ٌٖ ٖٓاى   أَٛاي
بعا عًع٢   َٔ ايقٟ أٚصًٓا إىل ٖقا؟ ِٖ امللابٕٛ ايقٜٔ ثكؿِٗ ايٝٗٛؿ ٚايقٜٔ اهتواغٛا ايلّْ ،ب ست٢   قٛتٓاشاَكْ 

ٜطلبْٛٓا َٔ سٝعح ب  ٓا َٔ سٝح ب ٌْعل، ْٖهقا ٜطًٛايٝٗٛؿ ٜعًُٕٛ  إٕ :٠ٚمٔ قًٓا أنجل َٔ َلّّ .أٜـٟ ايٝٗٛؿ
 ٌْعل، ٜؿوـْٚٓا َٔ سٝح ب ٌْعل، ٜـٚهْٛٓا بأقـاَِٗ ٚمٔ ب مى ب٤ٌٞ. ٖقا ٖٛ َا وصٌ.

تًعـ  َٔ دـٜـ إىل ٖقٙ اؿٝا٠ ٚكأ٣ أَت٘ ٖقٙ املٓتٌعل٠   ك ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)عح كهٍٛ اهللنٝـ يٛ ب 
ٌٖ كمبعا   :هٝٓعل ؟أَاّ ٖقٙ األ١َ؟ نٝـ هٝهٕٛ ًعٛكٙ نٝـ هٝهٕٛ ًعٛكٙ ؟باٚتتعاٌَ بايلّْ بكاع ايعامل تأنٌ كباّٗ

 ٜناٍ ؿاػعٌ بٝعٛت أعطعا٤    ب ثِ ٜل٣ إٔ ايكلإٓ أٜطاّٗ ؟كمبا ِٖ مل ًّٜٓعٛا ع٢ً آ١ٜ نٗقٙ ،إٔ ايكلإٓ غري َٛدٛؿ
ٛ  ،بااك أصشاب بٓو ٜتعإًَٛ بايلّْاجملايى اإلؿاك١ٜ يًبٓٛى، أٚ فُٛع١ َٔ ايتذّّ تِٗ ٖٚعِ َعٔ   املصاسـ ؿاػٌ بٝع

وصعٌ ٖعقا    !ُٛع١ َٔ املصاسـ ؿاػٌ َب٢ٓ ايبٓوسذلات ػاص١ يًصال٠   بعض ايبٓٛى، ٚؾٝٗا ف ٜبٕٓٛ أٜطاّٗ
   بعض ايبٓٛى.

َٔ أَُّّٜٔٗا َٜا أٜٔ مٔ َٔ آ١ٜ: ٓ ٛاّٖ ايِّٜقٜ َ٘ اتَّكّٕٛاّٖ آََ َٞ ََا ََٚفك ٚاّٖ ايًّٜ َٔ َبِك ٕ   َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ايلَّْبا َِ ِْ  ؾّٔعإّٚ  َتؿَّٖعّٕعٛاّٖ  يّٜع
ْ ٛاّٖ َٔ ِبَشْلٍب ؾّٔأَّٖف َّْ ِ٘ ِ٘ ايًّٜ ٖعقا   ،َأيٛؾاّٗ يعـٜٓا  ٚأصبض ٦ًٝاّٗ ،با عٓـْا َوتواغاّٗٚقـ أصبض ايلّْ (278،279)ايبكل٠:ََٚكه ِٛي

، إىل إٔ ٜصبض نٌ ؾواؿ َعٔ دعاْبِٗ َوتوعاغاّٗ    ؾ٦ٌٝاّٗ ،ؾ٦ٌٝاّٗ ،ضْٛٓا ٦ًٝاٌّٗ ايٝٗٛؿ ايقٜٔ ٜلَّْٚبٖٛ ايرتٜٚض َٔ ِق
ستع٢ تصعبض ايلنًع١ بايكعـّ َكبٛيع١       ،ثعِ أنعرب   ،ثعِ أنعرب   ،ًُّْٜٚٓٛٓا ي١ُّٓ بعـ ي١ُّٓ، صػري٠، ثِ أنرب َٓٗا

 َٚوتواغ١، ػبجِٗ ًـٜـ.
ًٗٝـإ، ثالث١، ٚاسـ،  :بسعٛا نٝـ ٜوريٕٚ ع٢ً ٖقٙ ايّٓلٜك١ ست٢   ؾًوّٓني، ابْتؿاض١ َٔ ّٜٛ َا بـأت

ِٖٚ ٜعلؾٕٛ إٔ اثٓني نٌ ّٜٛ، ثالث١ نعٌ   ،ٚب ٜتٛقـ ري اآلػلٜٔ،أكبع١، َٜٛٝاّٗ، َٜٛٝاّٗ ٖٚهقا، ب ٜأتٞ بعـؿ ٜج
أنجعل   ٚنِ ٚصٌ إىل سـ اآلٕ قت٢ً ابْتؿاض١ ؿاػٌ ؾًوّٓني نِ؟ تكلٜبعاّٗ ّٜٛ، نِ هٝهٕٛ عـؿ ايكت٢ً   ايو١ٓ؟ 

ٜ  ٕٜطلبٛٚا ؤيٛ دا َٔ ثالث١ آبف ًؼ .   .أيٝى ٖقا هٝنعر ايعامل؟ يهٔ ب ، ٌ ؾٝٗا ثالمثا١٥ ًؼكَتضلب١ 
ٌٖ اْنعذٓا ّٜٛ َا كأٜٓا ثالث١ آبف، كقِ ثالث١ آبف اْنعذٓا؟ ب. يهٔ يٛ قتًٛا ثالمثا١٥ ًعؼ  ؿؾعع١   ، بطّّٝ

إفاّٗ ؾٛاسعـ   .ٚؼعـخ أًعٝا٤ نعجري٠    ،ٚوصٌ َعاٖلات ،هٓٓنعر ٚوصٌ اهتٓهاك ًـٜـ ايًٗذ١ ٓاٚاسـ٠، كمبا ن
ضِٗ ع٢ً إٔ ٜكبًٛا ٖقا ايتعاَعٌ هعريٕٚ     لّْٖٚؤب٤ ايٓاي ايقٜٔ ْ ٚهري٣ ،ٖٚهقا ع٢ً اثٓني ع٢ً ثالث١ َٜٛٝاّٗ

ٖعٌ   ،بفاآلنبري٠ ثِ ب تجريِٖ ٖٚقا أؾطٌ ؾٓوُع عٔ إسصعا٥ٝات ثالثع١ آبف قتٝعٌ ٚدلسع٢ بع      األػري أكقاَاّٗ
 ٖهقا ٜعًُٕٛ   نٌ ٤ًٞ. ،؟ ب. طبٝعٖٞقٙ اإلسصا٥ٝاتاهتجاكْا ػرب 

   ٌ بعا إٔ األَع١ هعتٓاٍ عكٛبع١ َعٔ اهلل عًع٢       نايلّْ َٚٔ ٖٓا ْعلف: نٝـ إٔ اقرتاف األ١َ ملعص١ٝ َعٔ ٖعقا ايكبٝع
 اكتهابٗا، ٖقا ٖٛ ٚعٝـ ٚداْب َٔ ايٛعٝـ   ايـْٝا.

َٕ:ٜكٍٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل أٜطاّٗ ٛ ٓ َٕ ايِّٖهَتاِب ِبَبْعضّٚ أّٔؾّٔت ْؤَِ ٌ  ََٔ َدَنا٤  ؾَُّٔا ِبَبْعضّٛ ََٚتهّٖؿّٕل ٚ ِْ  َفِيعؤّ  َٜؿَّٖع  إّٚبّٜ َِعٓهّٕ
ٌٟ َْْٝا ايَّٖشَٝا٠ِ ِؾٞ ِػْن ُّ َّ اي ْٛ َٕ ايِّٖكَٝا١ََِ ََٜٚ ّْ إّٚي٢ّٔ ٜ َلؿُّٚ ًَ ٘  َََٚا ايَّٖعَقاِب أّٔ ّٛ ايًّٜ َٕ َعَّا ِبَػاِؾ َُّٕٛ أمل ٜقنل ٖٓا  (85)ايبكل٠:َتْع

ّّ    ايـْٝا ٚ  اآلػل٠؟ َا باٍ امللًـٜٔ ؿا٥ُعاّٗ  ٚعٝـاّٗ ثٕٛ ععٔ ايٛعٝعـ   ايعـْٝا ٖٚعٛ داْعب َٗعِ         ب ٜتشع
ٌْ داْب َِٗ ؟َعصٝت٘ؽٜٛـ اإلْوإ َٔ  َّ قّٕ ـ٣َ إّٚ  ٖ ِ٘ َٛ ايًّٜ ـ٣َ ٖ   ٗ  ٚأْت تلٜـ إٔ تؤثل فْٖباأْت  (120)ايبكل٠:ايّٖ

ٚافنعل   ،ِٗ بٗاؾّٖؾِٗ   ايـْٝا َٔ عكٛبات أعُاهلِ ؾؼّْاهلل، ػـ إٔ اهلل ىّْ ع٢ً َٓٗاز ٖـٟ   ْؿوٝات ايٓاي
ىاؾٕٛ ايعادٌ أنجعل ممعا    :ألٕ ايٓاي ٖهقا ;ٚع٢ً أٟ مٛ هتهٕٛ ،ٚنٝـ هتهٕٛ ،هلِ َافا هتهٕٛ ٖقٙ ايعكٛبات

ٜكعٛا   ايعكٛب١ اآلد١ً، أيٝى ٖقا َٔ كمح١ اهلل؟ إفا ػؿٓا  بّٜٔ ايعادٌ إىل أِٗ ػٛؾِٗ َِؾوٝـؾع  ;ىاؾٕٛ اآلدٌ
 ،تعؤؿٟ إيٝٗعا   إىل إٔ معقك َعٔ تًعو املعاصعٞ ايعيت     ٓا ػٛؾٓا َٔ ايعكٛبعات   ايعـْٝا     ايـْٝا هٝـؾع  عكٛباٍت
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 ٚبايتايٞ هٓوًِ ايعكٛب١ ايٌـٜـ٠   اآلػل٠ ٖٚٞ دِٗٓ.
ٌ  ََٔ َدَنا٤  ؾَُّٔا ِْ َفِيؤّ َٜؿَّٖع ُ  ،ٜؤَٔ ببعض َٔ ايهتاب ٜٚهؿل ببعض (85)ايبكل٠:َِٓهّٕ    ٚاقعٓعا  نينُا مٔ املوعً

َعٔ ؿاػعٌ    بوعّٝٓاّٗ  ا٤اْأػعق دعن   !ْأػق اؿر ْٚرتى ٚسـ٠ ايه١ًُ !عًٝ٘، ْأػق ايصال٠ َٔ ايهتاب ْٚرتى اؾٗاؿ
َٖ !ايكلإٓ ايهلِٜ ْٚرتى اؾن٤ األنرب ٜٚعرتى   ،ٔ ؿاػٌ ايكلإٓ مخوُا١٥ آ١ٜ ع٢ً أنجل تكعـٜل َِ ٘ عُُّبٌ اجملتٗـ 

َٕ !ـ بتالٚتٗااآلبف َٔ اآلٜات األػل٣ جمللؿ ايتعبُّ ٛ ٓ َٕ ايِّٖهَتاِب ِبَبْعضّٚ أّٔؾّٔت ْؤَِ ٌ   ََٔ َدَنا٤  ؾَُّٔا ِبَبْعضّٛ ََٚتهّٖؿّٕل ٚ  َٜؿَّٖعع
ِْ َفِيؤّ ٌٟ إّٚبّٜ َِٓهّٕ َْْٝا ايَّٖشَٝا٠ِ ِؾٞ ِػْن ُّ  .(85)ايبكل٠:اي
اآلػل يعٝى َٓع٘؟    اْٚصؿٗ ،نٝـ ٖٛ ايهؿل ببعض؟ ٌٖ إٔ أٌٖ ايهتاب ٜكٛيٕٛ: إٕ ْصـ ايتٛكا٠ َٔ اهلل ،بطّّٝ

ٚمٔ   ٚاقعٓا ْعؤَٔ بعبعض    ،: ايكلإٓ نً٘ َٔ اهللأيٝى نقيو؟ مٔ ْكٍٛ أٜطاّٗ ٖٞ نًٗا َٔ اهلل، :ب. ٜكٛيٕٛ
ْ    ْاابتعاؿ ٓا ي٘، ٓا، كؾط َافا ٜعين نؿلْا بايبعض اآلػل؟ إْ٘ كؾط  ،ْٚهؿل ببعض ٓا ستع٢ ععٔ   عٔ تّٓبٝكع٘، ْوعٝا

َّ ،َٔ ؿٜٓٓا تصٓٝؿٓا ي٘ بأْ٘ دن٤ٌ ٔ ٖهقا ْصبض   ٚاقعٓعا نعاؾلٜٔ بعبعض ٚإٕ مل ْهع    ، ٓاعًٝ٘ تتٛقـ لات  ٚأ
 .ْٓهل إٔ ٖقا ايبعض ٖٛ َٔ اهلل
ِْ ؾّٔإّٕٚ َٔ ايقٟ ٜٓهل إٔ ٖقٙ اآل١ٜ: ْ ٛاّٖ َتؿَّٖعّٕٛاّٖ يّٜ َٔ ِبَشْلٍب ؾّٔأَّٖف َّْ ِ٘ ِ٘ ايًّٜ ٌٖ أسعـ ٜٓهلٖعا؟    ؟ٖٞ َٔ اهلل ََٚكه ِٛي

 ٜٔ بعبعض ايهتعاب  بعا نعاؾل  ست٢ ٚب امللابٕٛ أْؿوِٗ ب ٜٓهلْٚٗا، يهٔ أيٝوٛا عٓـَا ًّٜٓٓكعٕٛ   ايتعاَعٌ بايلّْ  
ٌ  ََٔ َدَنا٤  ؾَُّٔاٖهقا ٜكٍٛ عٔ ايعكٛب١   ايـْٝا:ٚايلؾض ٖٛ: نؿل، ؟ نيكاؾط ِْ  َفِيعؤّ  َٜؿَّٖع ٌٟ  إّٚبّٜ َِعٓهّٕ ٞ  ِػعْن  ِؾع

َْْٝا ايَّٖشَٝا٠ِ ُّ  .اي
ٌٟاـنٟ ٌٖ ٖٛ هٌٗ؟ اـنٟ هب إٔ ٜنعذٓا ن١ًُ: هب إٔ ٜٓنعر اإلْوإ إفا َا مسع ن١ًُ ػعنٟ     ِػْن

٘  ألٕ فيو ايٌؼ  دا٤ ع٢ً يواْ٘ نًُع١ سعىّّ  ; اّٗيٝى ايٓاي قـ ٜكاتٌ بعطِٗ بعطأَٚايـْٝا،  أٚ ٜهعٕٛ   ،علضع
 ٜ ٌ    ;٣ٓوب إيٝ٘ مما هعً٘ ىعن ايهالّ ايقٟ قاي٘ ؾٝ٘ أٚ ْوب٘ إيٝ٘ ٜعين إٔ  اـعنٟ   ؟ؾٝٓؿععٌ ٜٚػطعب ٜٚكاتع

 ًـٜـ.
ألْ٘ سصٌ إميإ ببعض ايهتعاب ٚنؿعل    ;يٝى ٚاقع ٖقٙ األ١َ ٖٛ ٚاقع ػنٟ؟ َٔ أٜٔ دا٤ ٖقا اـنٟ؟ ٖهقاأَٚ

 أ١ُٖٝ.اؾل٠ ب٘ ٖٛ اؾن٤ املِٗ ٚاألنجل أٚ أصبشت األ١َ   ٚاقعٗا ن ،ببعض، ٚايبعض ايقٟ نؿلٚا ب٘
ٞ ْٚعبين  ؟ معٔ ْصعًّٙ  ٕٛ أٜطعاّٗ ٜصعًّٙ  ٕٛامللابع ست٢  ،أؾٛاداّْٗٚٗا ؤٚاملصًٕٛ ميً ،ت ايـْٝاأيٝوت املوادـ قـ َأل

ّّ ْٚعٌُ أعُابَّٗوادـ ٚمٔ ّْٓبع ايكلإٓ ايهلِٜ،  ٖٚٞ املُٗع١ ايعيت ب    ،ْرتنٗا ٖٞ امل١ُٗ ٖٓاى أعُابّٗ أػل٣ يه
 :ؾاـنٟ ايقٟ األ١َ ؾٝ٘ ٜعين فيوٗا إب َعٗا ٚبايتٛد٘ إىل أؿا٥ٗا. ٚب تعّٓٞ ايصال٠ مثلت ،بٗا ٌ ايصال٠ إبّٙكَبت 

 قا ايهتاب مل ْتذ٘ إيٝٗا.ألًٝا٤ ١َُٗ دا٤ت   ٖ أْ٘ نإ بوبب نؿلِٖ ببعض ايهتاب ايقٟ سجٌ بصٛك٠ كؾضّٛ
ٚإمنا بوبب َا وصٌ َعٔ داْبٓعا    ،ت عًٝٗا ايـْٝا َٔ ّٜٛ ػًكٗا اهللًِّٔبإفاّٗ ؾًٝى اـنٟ ٖٛ َٔ ايّٓبٝع١ اييت د 

ٓتٗا طٓا   عًُٓا ٚ  ٚاقعٓا يًعٌُ بأًٝا٤ نجري٠ مما تطََُّٔ ٖـٟ اهلل، ٚكؾّٖ   أؿا٤ دٛاْب ١ٍَُٗ مٔ َٔ تكصريّٛ
 آٜات اهلل   نتاب٘.

ٕ األَع١ يٝوعت   إ :َٔ ايقٟ ٜوتّٓٝع إٔ ٜكٍٛ .١ ػن١ٟ األ١َ ٖٞ   سايتٓا ؾٛدـْا إٔ ٚضعّّٝؾإفا َا قُٝٓا ٚضعّّٝ
  ساي١ ػنٟ؟ امسع ايتًؿنٜٕٛ هرت٣ نٝـ َٛاقـ اـنٟ، نٝـ ايهًُعات املؼنٜع١ تًّٓٓعل َعٔ ايهبعاك، ٚنٝعـ       

اْعل نٝـ  ،ْكافٖا، ٚيتبٝني نتاب اهلل هلاإل نٛا   أٚهاط األ١َ;عًِٝٗ إٔ ٜتشلَّايٛقٛف املؼنٟ وصٌ ممٔ هب 
نٝعـ ايوعهٛت املؼعنٟ     ْعْلاٌ أعـا٥ٗا، َبٔ ِقايتٗـٜـات اييت تأتٞ َِ ٖٞ املٛاقـ املؼن١ٜ يأل١َ بٌهٌ عاّ أَاّ

ٌَ أَاّ َا وـخ َٔ ضلباٍت نٝـ اؿٝعا٠ املؼنٜع١ إٔ ٜصعبض عٌٝعٓا ؼعت       اْعْلنٌ بكع١،    نٌ دٛاْبٗا، ٚؿاػ
 ؟أيٝى ٖقا ػنٜاّٗ !تٓا َٔ ؼت أٜـٟ أعـا٥ٓاْٛكمح١ أعـا٥ٓا، ٚق

إفا ؾُٗٓا أْٓا   ساي١ ػنٟ، ٚؾُٗٓا إٔ اـنٟ إمنا ٜأتٞ إفا آًّْكٓا مٔ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ: ْؤَٔ ببعض ايهتعاب  
ْٗ ،ْٚهؿل ببعض ض ٚضعٝتٓا هٝـؾعٓا فيو إىل إٔ ْصشّْ ،ٓا يٛاقعٓا ٚؾُٗٓا بإٔ ٖقٙ ْتٝذ١ يتكصريْاُ سٝٓٗا هٝهٕٛ ؾ

إٔ ْصرب ٚإٕ نٓعا ْععلف إٔ ٖعقا    ٖهقا، ٚإٔ عًٝٓا ايـْٝا ، يهٔ إفا ؾُٗٓا إٔ ا صشٝشاِّّٗٝععًُ إىل اهلل كدٛعاّْٗٚلدع 
مٔ أٌٖ اؿل ٚدـْا أْؿوعٓا َوتطععؿني    :ٖقا ساٍ ايـْٝا ٚاملوًُٕٛ ٖهقا ٜهْٕٛٛ َوتطعؿني، ٚإفا قًٓا ،ػنٟ
إٔ أٌٖ اؿعل ٖعِ ٜهْٛعٕٛ ععاؿ٠ َوتطععؿني أنجعل، َٚوعانني،         ،ٖقا ٖٛ ايـيٌٝ ع٢ً أْٓا ع٢ً سل :قايٛا ،أنجل

َ  !ٚأفب٤، َٚكٗٛكٜٔ نعإ فيعو ٜععين:    أنرب;  أيٝى نقيو؟ نًُا نٓت   ػنٟ ل،ِشإفاّٗ ؾٝصبض اـنٟ عال١َ أْو 
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َٕيهٔ ٖٓا ايكلإٓ ايهلِٜ ٜكٍٛ: !ل أنجل ٚأنجلأْو ع٢ً اؿ ٛ ٓ َٕ ايِّٖهَتاِب ِبَبْعضّٚ أّٔؾّٔت ْؤَِ  َدَنا٤  ؾَُّٔا ِبَبْعضّٛ ََٚتهّٖؿّٕل ٚ
ََٔ  ٌ ِْ َفِيؤّ َٜؿَّٖع ٌٟ إّٚبّٜ َِٓهّٕ َْْٝا ايَّٖشَٝا٠ِ ِؾٞ ِػْن ُّ ثِ ٜعأتٞ ايعلبط ايعقٟ تعلاٙ نعجرياّٗ   ايكعلإٓ ايهعلِٜ بعني          اي

تٛقع بعـ اـنٟ   ايـْٝا عقاباّٗ ععُٝاّٗ   اآلػعل٠   ،  اآلػل٠ ب تتٛقع بعـ اـنٟ   ايـْٝا كؾع١ّٗ ،اؿايتني
ٌٟ إّٚبّٜ هللْعٛف با َْْٝا ايَّٖشَٝا٠ِ ِؾٞ ِػْن ُّ َّ اي ْٛ َٕ ايِّٖكَٝا١ََِ ََٜٚ ّْ إّٚي٢ّٔ ٜ َلؿُّٚ ًَ ٘  َََٚا ايَّٖعَقاِب أّٔ ّٛ ايًّٜ َٕ َعَُّا ِبَػاِؾ َُّٕٛ   (85)ايبكل٠:َتْع

ٖهعقا ػعنٟ ٚكا٤ٙ كؾعع١   اآلػعل٠، غعري      اؿٝعا٠  ُٓعا: إٔ  ٔ ًّٜٓٓل يٝعًّٖٙهقا هب إٔ ْؿِٗ، ٖٚهقا ْلؿ ع٢ً ََ
 صشٝض. ايكلإٓ   أنجل َٔ آ١ٜ ٜلبط ع٢ً ٖقا ايٓشٛ.

ٍَ ٜٚكٍٛ هبشاْ٘ ٚتعاىل: َّ َٔ ؾَّٔب ُ ٛاّٖ ايِّٜقٜ ْٛبّٗ ظًّّٔٔ َْٝل قّٔ ٌَ ايِّٜقٟ غّٔ ِْ ِقٝ  ٗ َٔ  ع٢ًَّٔ ؾّٔأَّْٔنيَّٖٓا ئّ ُ عٛاّٖ  ايّٜعِقٜ َٔ  كّْٚدعناّٗ  ظًّّٔٔ  َّْع
َُا ايوََُّا٤ِ ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا ١ مبعا  سّٓ (58)ايبكعل٠: ِس١ّّّٜٓ٘ َٚقّٕٛيّٕٛاّٖ ه ذَّـاّٗ ايَّٖباَب َٚاْؿػ ّٕٛاّٖ قاٍ: يٛا ن١ًُ،َـَّب (59)ايبكل٠:َٜؿّٖو كّٕٛ

 (سّٓٓع١ )لٖٚا غَّٝبٌ  (1)عذبِٗ إٔ ٜكٛيٛا ٖقٙ ايه١ًُ بّٓٝب١ ْؿىٜ ملعٓا ه٦ٝاتٓا،  عٓا فْٛبٓا، سطّٙ تعٓٝ٘: سطّٙ
بإضعاؾ١ ْعٕٛ    أصبض َا قايٛٙ تبعـٜالّٗ ٖقا ايٕٓٛ إىل َافا أؿ٣َّ؟ ؟ ِس١ّّّٜٓ٘ع٢ً (ْٕٛ)ػل٣، أمل ٜنٜـٚا أٚ بعباك٠ أ

ٌِ   ٚمل ٜكٛيٛا: س١ّٓ. أصبض ايٕٓٛ ٖٓا يقٜقاّٗ ِْٗ قايٛا: س١ّٓٓ.إ :ٜٔنُا ٜكٍٛ بعض املؿول ، ايٕٓٛ أصبض يع٘ طعع
ٍَ .يقٌٜق َّ َٔ ؾَّٔب ُ ٛاّٖ ايِّٜقٜ ْٛبّٗ ظًّّٔٔ َْٝل قّٔ ٌَ ايِّٜقٟ غّٔ ِْ ِقٝ  ٗ َٔ  ع٢ًَّٔ ؾّٔأَّْٔنيَّٖٓا ؾُا ايقٟ سصٌ؟ ئّ ُ عٛاّٖ  ايّٜعِقٜ َٔ  كّْٚدعناّٗ  ظًّّٔٔ  َّْع

ّّ هتشكٛا كدناّٗا ايوََُّا٤ِ َعٔ ايوعُا٤،    َٔ ايوُا٤: عقاباّٗ مسا٤؟ مسا٤ دِٗٓ أّ مسا٤ ايـْٝا؟ كدناّٗ َٔ ايوُا٤، أ
َُا بأٟ ْٛع نإ َٔ أْٛاع ايعقاب اّٗ،تعين: عقاب كدن ن١ًُٚ ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا  مٜاؿ٠ ْٕٛ دعًعت ايًؿعع١   (59)ايبكل٠:َٜؿّٖو كّٕٛ

ّّ ،ٚا بٗال َِاييت إّٔ ٖقٙ بـبّٗ عٔ ايًؿع١  ،بإٔ ٜكٛيٛٙ عٓعـَا ٜعـػًٕٛ ايبعاب    إَِّٔل ٚايني يًكٍٛ ايقٟ أصبشٛا بٗا َب
َعٔ ايوعُا٤، ٚوهعِ عًعِٝٗ      كدٌن اأصبشٛا َوتشكني إٔ ٜٓايٛا عكٛب١ إضاؾ١ ْٕٛ إىل س١ّٓ ؾٝأتٞ بعـ ايٕٓٛ ٖق

َُا بأِْٗ قـ ؾوكٛا ْ ٛاّٖ ِب َٕ نّٔا  َٜؿّٖو كّٕٛ
ٍَ ب٘ بتعاقب:ٝايقٟ ٜؿٝـ هلع١ سصٍٛ ٖقا ٚتلت (ايؿا٤)ٞ علف ٜٚأت َّ َٔ ؾَّٔب ُ ٛاّٖ ايِّٜقٜ ْٛبّٗ  ظًّّٔٔ ْٝعلَ  قّٔع ٟ  غّٔ  ايّٜعِق

ٌَ ِْ ِقٝ  ٗ  (ثِ أْنيٓا)مل ٜكٌ  (ثِ)ؽتًـ عٔ )ايؿا٤(  ؾّٔأَّْٔنيَّٖٓا تؿٝـ ايتعاقب ايولٜع أٜطاّٗ (ايؿا٤) ؾّٔأَّْٔنيَّٖٓا ئّ
ـَتْ ؼصعٌ عكٛبع١ بوعلع١ نُعا قعاٍ:      بُٝٓا )ايؿا٤( تؿٝـ ايتعكٝعب، ، ٖقا قـ ٜٛسٞ بأْ٘ بعـ ؾرت٠ َُعا  ؾَّٔبع  ٗ  ئّ

َُا  ٗ ْٛآت   .  آؿّ ٚسٛا٤ هلٜعاّٗ (121)طع٘:َه
يعقيو   ٝؿُٗعٛا إٔ ايعكٛبع١ املهتٛبع١ دعنا٤ا    لٜٔ، ؾً٘ هلا: إٔ ايٓاي َت٢ َا ناْٛا َكصّْع ٖقٙ قط١ٝ هب إٔ ْتٓبَّ

َٔ  ايتكصري تأتٞ هلٜعاّٗ َِ ّٛ ّٖ ِْؾِّٔبعّٕ  ٗ ِْ طَّّْٔٝباٍت إّٔسًِّْٜت ئّ ّْٚٝ ََْٓا عًَّٔ َٖاؿ ٚا َسلَّ  َٔ بٌعهٌ   ٚقـ تهٕٛ ايعكٛب١ أٜطاّٗ ايِّٜقٜ
ّٛ تٌلٜعات ًاق١ ّٖ َٔ ؾِّٔبعّٕ َّْ َٔ ََْٓا َٖاؿ ٚاّٖ ايِّٜقٜ ِْ َسلَّ ّٚ ْٝ ِْ  إّٔسًِّْٜت طَّّْٔٝباٍت عًَّٔ ٗ ع ِْ  ئّ ِٖ ّْ ٔ  َِٚبَصع ّٚ  َعع ِ٘  َهعِبٝ   نّٔعِجرياا  ايًّٜع

 ِ ِٖ ـْ يلَّْباا َٚأّْٔػِق ٗ ٛاّٖ َٚقّٔ  ْ  ٘ ْٓ ِ   (160،161)ايٓوا٤:َع أيعٝى   ،ٖٚهقا ؾكاٍ إْ٘ عٓـَا ًلع سلّ عًِٝٗ طٝبات أسًعت هلع
صلى اهلل عليه )شُـ عٖقا ؾٝ٘ عقاب؟ ْٛع َٔ ايعقاب ٚمل ٜعـِٖ بلؾع ٖقا ايتشلِٜ عِٓٗ إب إفا آَٓٛا بلهٍٛ اهلل َ

ُّ نُا قاٍ: (وعلى آله وسلم ٜ ِش َٚ  ِ  ٗ ّ  ايَّّّْٜٓٝباِت ئّ ٜ َشلّْ َٚ  ِ ّٚ ْٝ ِْ َََٜٚطع  ايَّٖؼَبآ٥َِح عًَّٔ  ٗ ْٓ ِْ  َع  ٖ ٍَ  إّْٚصعَل ٞ  َٚاألّٔغّٖعالّٔ  نّٔاَْعتْ  ايِّٜتع
ِْ ّٚ ْٝ ٌٌٍلنإ ٖٓاى إْص (157ألعلاف:ا)عًَّٔ  .ؾٝوتشكٕٛ عكٛباتؿٕٚ، ألِْٗ ناْٛا ٜتُلَّ ;ٌ تٌلٜعاتدا٤ت بٌه : أثكا

ِ  ّ عًِٝٗ ٦ًٝاّٗ َٔ ايّٓٝبات ؾٝهعٕٛ ًعاقاّٗ  ولّّ ٚقـ تأتٞ ايعكٛبات بٌهٌ ؿا٥ِ تأتٞ بٌهٌ إٔ أمل وعلّ   ،عًعٝٗ
اؿٛاٜا أٚ َا اػعتًط بعععِ.    :َٔ ايٌشّٛ ايقٟ مل ولَ٘ عًِٝٗ نٌ ايٌشّٛ؟ سلّ عًِٝٗ ايٌشّٛ إب ٦ًٝاّٗ َعٝٓاّٗ

    ٌ ٛ  - ٚقـ تأتٞ ايعكٛب١ بٌهٌ ٤ًٞ َعٟٓٛ ٜتذ٘ إىل ايكًٛب نُا قاٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتععاىل ععٔ بعين إهعلا٥ٝ  ٚبٓع
ّـّخ ايكلإٓ عِٓٗ ٚمل  ،يٓا ٌلَبِع ٘إهلا٥ٌٝ   تاكىِٗ ايٌّٜٓٛ ؿاػًّٔ ٍٛ َعا وصعٌ ألٚي٦عو هٝشصعٌ يٓعا      ٜكٜٚتش

ـٌِّٝعتاكى ايكلإٓ يٝى نتاباّٗألٕ  مٔ; ٌٌ  َِّّّٚ  ا ٜتشـخ عٔ قص  يًتو١ًٝ، ٚألٕ تاكٜؽ بين إهلا٥ٌٝ ٖٛ كصٝ  ساؾع
َّ َُا: - َ٘ يٓابايعرب ٚايـكٚي ق ِْ َْكِّٖطِّٚ ؾِّٔب  ٗ ِْ ََّْٝجاقّٔ  ٖ َّٖٓا ئّعَّٓا ِْ ََٚدَع  ٗ َٕ قّٔاِه١َّٝٗ قَّّٕٕٛب َِ ٜ َشلّْؾّٕٛ ٔ  ايّٖهًِّٔ ِ٘  َعع َٛاِضعِع ََّ 

ِ٘ ف نِّل ٚاّٖ ََّّْا َسعّٞا ََْٚو ٛاّٖ  .(13)املا٥ـ٠:ِب

                                                           



 (44) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 ٜ ٜ علّٖٚهقا اإلْوإ قـ ٜكرتف َعاصٞ، أٚ قـ  ٘    صّْكّٔض عٔ ٖـ٣، أٚ قـ  ؾتهعٕٛ   ;ل   عُعٌ ممعا عًٝع٘ إٔ ٜعًُع
١ٓ، قوع٠ٛ ايكًعب َعافا ٚكا٤ٖعا؟ ٚكا٤ٖعا نعٌ ايٌعكا٤          ٘، ٚقو٠ٛ ايكًب يٝوت قط١ٝ ّْٖٝقًب  َٛو كّٖإٔ َٜ :ٝذ١ايٓت

ألْعو قعـ    و بوبب َعص١ٝ ٚاسـ٠ َع١ٓٝ هعتًّٓٓل أْعت إىل املعاصعٞ;   قًب  َٜكّٖو ٛايـْٝا، ٚكا٤ٖا دِٗٓ، بٌ عٓـَا 
تطعٌ ٚتعنؿاؿ    ،نعجري٠  نعبري٠، َٚععاصّٛ   ٚمل تعـ ؼع٢ بلعاٜت٘، هتًّٓٓل أْعت   َععاصّٛ   ،َٔ داْب اهلل َتيِّٖقػ 

 ػبٝج١ ٜرتانِ اـبح ؿاػًٗا. ٍ إىل إْوإ وٌُ ْؿواّٗ، ٚتتشَّضالبّٗ
ٜ قًٛب  ْتقَّٔو  :قعاٍ اهلل  لٚا ب٘، ثِ نُعا نّٙمما ف  نجرياّٗ عٔ َٛاضع٘، ٚسصٌ إٔ ْوٛا سعاّٗ ًَِِؾٕٛ ايهّٔشلِّْٗ ؾآًّْكٛا 
ٍ  َٚبّٔ ِْ َػآ١ٍَٓ٥ِ ع٢ًََّٔ َتًِّّٜٓع  َتَنا  ٗ ْٓ ِ  قًِّٔٝالّٗ إّٚبّٜ َّْ  ٗ ْٓ ايكًعب آًّْعل اإلْوعإ     اَوػٝا١ْ، ػـاع، َهل، إفا قّٔ (13)املا٥ـ٠:َّْ

ٜ ْلا   ٖقٙ اؿٝا٠، آًّْل إىل عٌُ املعاصٞ بهٌ د ًلِّ  ؾٛا ايهًِ عٔ َٛاضع٘ ؾٝؿرتٚاشلّْأ٠، بًؼ بِٗ اؿاٍ إىل إٔ 
َُاملافا؟ ٚمبافا قوت؟، ألٕ قًٛبِٗ قـ قوت ;ايهقب ع٢ً اهلل ِْ َْكِّٖطِّٚ ؾِّٔب  ٗ ٛا باملٝجام ايقٟ ؿّٕألِْٗ مل َٜ ََّْٝجاقّٔ

املٝجعام َعصع١ٝ تعأتٞ بععـٙ ٖعقٙ       ض بِٝٓٗ ٚبني اهلل، ألِْٗ مل ٜؿٛا باملٛاثٝل اييت بِٝٓٗ ٚبني اآلػعلٜٔ، ؾعٓكّٖ  
 ايكًب. َٜكّٖو َٛايعكٛب١: إٔ 

َٔ قَٛ٘ إٔ ٜـػًٛا ايكل١ٜ اييت نتعب    ٚتعاىل   آ١ٜ أػل٣ بعـ إٔ طًب ْيب اهلل َٛه٢ثِ ٜكٍٛ هبشاْ٘ 
ّٚ َٜا :-ايكص١ ١َُٗ دـاّٗ  -  اهلل هلِ إٔ ٜـػًٖٛا ْٛ ١َُّٔ اْفنّٕل ٚاّٖ قّٔ ِ٘ ِْْع ِْ ايًّٜ ْٝهّٕ ٌَ إّْٚف عًَّٔ ِْ َدَع  َُّّٕٛنّٗا ََٚدعًَّٔهِّٕ أِّْٔبَٝا٤َ ِؾٝهّٕ

ِْ ََّا َٚآَتانِّٕ ـاا ٜ ْؤِت ئّ ّٚ َٜا ايَّٖعائُِّنَي َّْٔ أَّٔس ْٛ ََّه١ّٔ األّْٔكَض اْؿػ ّٕٛا قّٔ ٘  نَّٔتَب ايِّٜتٞ املّٕكّٔ ِْ ايًّٜ ُّٚا َٚبّٔ ئّهّٕ ِْ ع٢ًَّٔ َتْلَت  أّْٔؿَباكّٚنّٕ
َٔ ؾَّٔتٓكًِّٔب ٛا َّ َ َٛه٢ َٜا قّٔايّٕٛا َػاِهلّٜٚ َْٛاا ِؾَٝٗا إّٚ َٔ قّٔ ـْػ ًَّٔٗا ئّٔ َٚإَّّْٚا َدبَّاكّٜٚ َٗا َْٜؼل د ٛاّٖ َست٢ََّ َّْ ْٓ َٗا َْٜؼل د ٛاّٖ ؾّٔإّٕٚ َِ ْٓ  ؾّٔإَّّْٚا َِ
َٕ ٍَ َؿاِػّٕٛ ّٚ قّٔا َٔ َكد الّٔ َِ َٔ َٕ ايِّٜقٜ َِ ََٜؼاؾّٕٛ َْْع ٘  أّٔ َُّْٝٚا ايًّٜ ِ  اْؿػ ّٕٛاّٖ عًَّٔ ّٚ ْٝ ٙ  ؾّٔإَّٚفا ايَّٖباَب عًَّٔ ٛ ُ ّٖت  ِْ َؿَػ َٕ ؾّٔإَّّْٚهّٕ  َٚع٢ًَّٔ غّٔاِيب ٛ

ِ٘ َٛنّّٜٕٛاّٖ ايًّٜ ـْػ ًَّٔٗا ئّٔ إَّّْٚا َ َٛه٢ َٜا قّٔايّٕٛاّٖ َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ؾَّٔت ـاا َّْ َ ٛاّٖ ََّا أَّٔب َعص١ٝ؟  ت ٖقٙأيٝو (24-20)املا٥ـ٠:ِؾَٝٗا َؿا
َْٖبَا ايقٟ سصٌ َٔ عكٛب١   ايـْٝا؟ !كؾطٛا ٖ َٓا إَّّْٚا ؾّٔكّٔاِتالّٔ ََٚكبُّؤّ أَّْٔت ؾّٔاْف َٕ َٖا ـ ٚ ٍَ  (24)املا٥ـ٠:قّٔاِع  ؾّٔإََّّْٚٗعا  قّٔعا
ِْ َ َشل١َََّّ٘ ّٚ ْٝ ٍَ :بعـ ٖقا دا٤ بايعكٛب١ عًِٝٗ   ايـْٝا عًَّٔ ِْ َ َشل١َََّّ٘ ؾّٔإََّّْٚٗا قّٔا ّٚ ْٝ َٕ َه١َّٓٗ أّْٔكَبِعنَي عًَّٔ ٛ ٗ  األّْٔكضّٚ ِؾٞ َِٜتٝ

ّٚ ع٢ًَّٔ َتأَّٖي ؾّٔالّٔ ْٛ  .(26)املا٥ـ٠:ايّٖؿّٔاِهِكنَي ايّٖكّٔ
ب ٜبٓعٕٛ َوعانٔ ٚب    (٤هعٝٓا )  ايـْٝا سصٌ يبين إهلا٥ٌٝ؟ تاٖٛا أكبعني ه١ٓ   صعشلا٤   أيٝى ٖقا ٚعٝـاّٗ

ٌ٘ؾهلٟ،  ٌْ٘ٝٗٓا َتْٝ٘، يهٔ َتْٝباآلبف تا٥ٗني َجًُا مٔ، مٔ اآلٕ   ساي١ َت .ٜنكعٕٛ ْٝ ٌعانٌ،  املْعل٣   ،ثكعا   َت
ٍ  ٌ ِصٚب ْـكٟ َافا ْصٓع، َٜٚ ،صا٥ب َٔ نٌ د١ٗاملْٚل٣  أسعـ: ٖعقا   قعاٍ يٓعا   ٗٓا أْ٘ َت٢ َا ْٝ ساي١ َتبٓا   اؿا

ّّ ٝ  :ْا َْٓ٘لِؼَه ;أٚ قٛيٛا ٖهقا ،س  ٘؟ْٝأيوٓا   ساي١ َتؿعٓا ْتٝ٘.  (1)(لٌٜٔؼَّّ ) ٓا ٖهقاْعَؿ ب. ذـٟ ٖقا؟َافا ه
ّّ   - نًٓا مٔ املوًُني - ست٢ تتأنـ أْٓا   ساي١ تٝ٘ ٜعُعٌ  ا خ عَُّع اْعل إىل ٚها٥ٌ اإلعالّ   ايتًؿنٜعٕٛ تتشع

ثِ اْعل ٌٖ ٖٓاى سعـٜح ععٔ سعٌ، أٚ سعـٜح      ،ا ٜعٌُ ايٓصاك٣ا ٜعٌُ ايٝٗٛؿ   نٌ َّٓٓك١ ٚعَّاألَلٜهإ ٚعَّ
ٜ  .ٓا إٔ ْوُعتا٥ٗني، ؾكط ُّٜٗ ٔ َٛقـ إهالَٞ أٚ َٛقـ علبٞ؟ ب.ع قٛيٖٛا قـ كمبا  ،كاٍ ست٢ ن١ًُ ٚاسـ٠إٔ 

ّّب بأي ٜهٕٛ َٛقـ ب بأي  ،كًكِٗ قًٝالّٗنعذِٗ أٚ ت قـ ت  ،تنعر أٚي٦و )َافا ٜعٌُ ٖعقا؟ ب. َؿْعٓعا    .قًٌٝ أق
ٌِؼّّاكˮنُا ْكٍٛ مٔ  -ٖهقا ْتًقف بايتٝ٘  ‟ب

ٚي١َُّّّٖٓٔ ٖٓا ٚئَُّّّٖٓع١  ي١َُّّّٖٓٔ ٖٓا  :: َؿْعٓا ٖهقا، كضٝٓا بٗقٙ اؿاي١- (2)
ـٌ ؿ اكأٚإفا أسـ آًّْل قًٓا ي٘: اههت. ٚإفا (. ٖٓا ـ  ٗٓا عًع٢ إٔ ٜهعٕٛ يٓعا   إٔ ٜٓبّْأس إٔ  أٚ إٔ ٜكعٍٛ ًع٦ٝاّٗ   ،َٛقع

 .ٖهقا ايتٝ٘ .(. ؿعٓااههت .ب). قايٛا: ٘ ٖؤب٤ األعـا٤ يٓنعذِٗ يٓكًكِْٗصلؾ   ٚد
ألِْٗ اَتٓعٛا ععٔ إٔ ٜعـػًٛا األكض املكـهع١ ايعيت نتعب اهلل هلعِ   فيعو         ;بٓٛ إهلا٥ٌٝ تاٖٛا أكبعني ه١ٓ 

َْٖباينَإ، بٌ قايٛا تًو ايعباك٠ ايك١ًًٝ األؿب: ٖ َٓا إَّّْٚا ؾّٔكّٔاِتالّٔ ََٚكبُّؤّ أَّْٔت ؾّٔاْف َٕ َٖا ـ ٚ  . قّٔاِع
ؿؾعٛا بِٗ إىل إٔ ٌٜذعِْٛٗ يـػٍٛ   ٕ إضاؾ١ إىل ْيب اهلل َٛه٢كدالنٝـ أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى إب  ٚبسعٛا

ّ    ،ٕ ؾكطٖقٙ األكض اييت نتب اهلل هلِ، كدال أٚي٦عو   األغًب١ٝ نًِٗ يٝوٛا سٍٛ ٖقا املٛضٛع، يهٔ أمل ٜهعٔ نعال
أمل ٜوعّٓل   ،ٚست٢ كدٌ ٚاسـ ،ٕكدال ؟َٙلنّٖـ ِفلٙ   نتاب٘ ٚػًّٙؾوّّٓٙ ;عٓـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل اَُِّّٚ  ايلدًني نالَاّٗ

                                                           



 (42) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ألْ٘ ب عرب٠ باجملعاَٝع   (هٛك٠ غاؾل)؟ ٜٚأتٞ بصؿش١ نا١ًَ ملؤَٔ آٍ ؾلعٕٛ   (َؤَٔ آٍ ؾلعٕٛ)نالّ كدٌ ٚاسـ 
ًّٜٓٓعل يريًعـ    ٚاسعـاّٗ  َُٗا ناْت َهاْتِٗ، َُٗا ناْت قـكاتِٗ، ٚإٔ كدالّٗ ،َُٗا ناْت ثكاؾتِٗ اييت ب تكٍٛ ٦ًٝاّٗ

 ع٢ً األ١َ. ١ذّّاأل١َ ي٘ قُٝت٘ ايعع١ُٝ عٓـ اهلل، ٖٚٛ س 
ٜٓتعل ايعًُعا٤ نًعِٗ إٔ ٜكٛيعٛا، ٚايعًُعا٤ نًعِٗ إٔ       -نُا قـ ٜكٍٛ ايبعض  - يوٓا عاد١ إىل إٔ ْٓتعل إمجاعاّٗ

أيٝى ٖقا ٖٛ َا ٜـٚك عٓـ ايبعض؟ املِٗ ٖٛ: إٔ ٜهٕٛ ٖٓعاى َعٔ ٜكعٍٛ ٚيعٛ      ،نٛاٚايعًُا٤ نًِٗ إٔ ٜتشلَّ ،ٜكؿٛا
ٌٌ ـٌ كد ٍَ  :ٖٓعا  ٕ ؾكط نُا سصٌ يكّٛ َٛهع٢  كدالإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ٜكٍٛ ٚيٛ  ،، نُؤَٔ آٍ ؾلعٕٛٚاس  قّٔعا

ّٚ َٔ َكد الّٔ َِ َٔ َٕ ايِّٜقٜ يعٓيب   ابهتذاب١ىاؾٕٛ اهلل ٚىاؾٕٛ عكٛبت٘، عكٛب١ عـّ ابهتذاب١ ٚايتؿلٜط    ََٜؼاؾّٕٛ
َِ اهلل َْْع ٘  أّٔ َُّْٝٚا ايًّٜ  .بابٖتـا٤باإلميإ، بايٛعٞ، بايؿِٗ، بايتك٣ٛ،  :أْعِ عًُٝٗا عًَّٔ

ِ  اْؿػ ّٕٛاّٖ ٚضعٛا هلِ ػ١ّٓ: ّٚ ْٝ ٙ  ؾّٔإَّٚفا ايَّٖباَب عًَّٔ ٛ ُ ّٖت  ِْ َؿَػ َٕ ؾّٔإَّّْٚهّٕ ٌّنّٚألْ٘ نُا   األثل )َا غّٕ غّٔاِيب ٛ  لّٚكّٖع   ع  ٟ قٛ
ٚهتػًبِْٛٗ.  ،ٜٚتؿلقٕٛ ،ٚهٝطعؿٕٛ ،ؾإفا ؿػًتُٛٙ ؾِٗ هٝٓٗنَٕٛ ْؿوٝاّٗ ،يٛا( اٖذُٛا عًِٝٗ ايبابِٖ إب َفؿٚكّٚ

 سه١ُٝ؟ ٗٛا ـ١ٍّٓدَّأيٝوٛا ٖٓا َٚ
بٕٛ أَلِٖ بإٔ ٜـػًٛا ٖقٙ األكض، ٖٚقإ ايلدالٕ ؼـثا عٔ ػ١ّٓ عٓـَا ٚدـِٖٚ ٜتٗلَّ  ْيب اهلل َٛه٢

ِ  اْؿػ ّٕٛاّٖ َٔ ايـػٍٛ ّٚ ْٝ ٙ  ؾّٔإَّٚفا ايَّٖباَب عًَّٔ ٛ ُ ّٖت  ِْ َؿَػ َٕ ؾّٔإَّّْٚهّٕ ِ٘ َٚع٢ًَّٔ غّٔاِيب ٛ َٛنّّٜٕٛاّٖ ايًّٜ تٛنًٛا عًع٢   َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ؾَّٔت
ألْٗا ناْت ػ١ّٓ عًُٝع١ يتٓؿٝعق   ؟  نُا فنل نالّ َٛه٢ أمل ٜقنل اهلل نالّ ايلدًني .ٕبٛٚهتػًِ ;ٚاؿػًٛا ،اهلل

ٚنعالّ    ني ٖٓعا َعع نعالّ َٛهع٢    أمل ٜوّٓل نالّ ايلدً  َافا؟ يتٓؿٝق األَل ايقٟ دا٤ َٔ ْيب اهلل َٛه٢
  املكاّ اآلػل أٜطاّٗ؟ ألٕ ايه١ًُ هلا أُٖٝتٗا، ايه١ًُ ايعيت تٛدع٘، ايهًُع١      ٍ ؾلعٕٛ َع نالّ َٛه٢َؤَٔ آ
١ ًَتنَع١ بعـٜٓٗا هلعا    ١، ٚيتهٕٛ األَّّع ١ ٚيبٓا٤ األَّّع١ًُٝ يًشؿاظ ع٢ً األَّّ لًـ، ايه١ًُ اييت تطع ػّّٓٓاّٗاييت ت 

 أُٖٝتٗا.
ٌََذل٠ٍ يًه١ًُ ايّٓٝب١ ٜطلب اهلل َجالّٗ أمل َّ إّٔنًَّّٕٔٗا ت ْؤِتٞ  ايوََُّا٤ِ ِؾٞ َٚؾّْٔلع َٗا َثاِبٌت أّْٔصَّٕٗا طَّّْٔٝب١ٍ نّٔ ّٚ ِسنيّٛ نّٕ  ِبإّْٚف
ِ )َكبَّْٗا ب تٓتعل اؾُٝع إٔ ٜكٛيٛا، ب تٓتعل ايهعٌ إٔ ٜكٛيعٛا َعٔ     ،ٚإٕ مل تهٔ إب َٔ كدٌ ٚاسـ ؟(24،25:إبعلاٖٝ

ٔ ٜكعـ  ى، اْععل إىل ََع  ٔ ٜتشعلَّ إٔ ٜكؿٛا. اْعل إىل ََ ًنعُا٤ مجٝعاّٗٔ املجكؿني، ب تٓتعل يًشهاّ يايعًُا٤، أٚ َ
َع٘، أمل ٜوّٓل نالّ ايلدًني ع٢ً أهاي أْ٘ نالّ ًَّٓٛب َٔ بعين إهعلا٥ٌٝ إٔ ٜتذٗعٛا عًع٢      ـَْع٘ ِٚق ىّٖؾتشلَّ

ِ   اْؿػ ّٕعٛاّٖ  ّٓلت ٚملعا ؿْٚعت  ْت ػ١ّٓ ػاط١٦ ملا ه أهاه٘ ٚإٔ ٜعًُٛا ب٘؟ يٛ نا ّٚ ْٝ ٖعقٙ ػّٓع١ عًُٝع١     ايَّٖبعابَ  عًَّٔع
ٙ  ؾّٔإَّٚفاوهل١ٜ ع ٛ ُ ّٖت  ِْ َؿَػ َٕ ؾّٔإَّّْٚهّٕ ِ٘ َٚع٢ًَّٔ غّٔاِيب ٛ َٛنّّٜٕٛاّٖ ايًّٜ  .َُّْؤَِِٓنَي نّٕٓت ِ إّٕٚ ؾَّٔت

ؾهاْعت هلعا قُٝتٗعا ٚإٕ مل     َٔ بين إهلا٥ٌٝ إٔ ٜوعريٚا عًٝٗعا;   ألْ٘ أصبض ًَّٓٛب ;ّٓلتٖقٙ ػ١ّٓ صشٝش١ ه 
َٔ كدًني. ٚقـ ٜهْٛا كدًني َٔ أٚهط ايٓاي َعٔ أطعلف   ، ٚإمنا أتت ك َٔ أعٝإ ْٚكبا٤ بين إهلا٥ٌٝ مجٝعاّٗـ ْصَت

نُا ٜكٍٛ عٔ املأل َٔ نباك ايٓعاي، أٚ َعٔ أعٝعإ ايٓعاي أٚ َعٔ ْكبعا٤ بعين         ،ايٓاي، مل ٜقنل أُْٗا ناْا َٔ املأل
ْٔ ،ٕكدال ،إهلا٥ٌٝ  أْعِ عًُٝٗا باهلـ٣. ،ٕ، أْعِ اهلل عًُٝٗا باإلميإإ ؾاُٖكدال يه

َّ قٚا نالّ ٖقٜٔ ايلدًني ملا تعاٖٛا أكبععني هع١ٓ. أمل ٜتٝٗعٛا أكبععني هع١ٓ عٓعـَا        أِْٗ ْؿّٙ ٜكٍٛ يٓا: يٛاهلل  نأ
ؾتاٖٛا  ؟ إٔ ٜـػًٛا ٚعٔ ايـػٍٛ بعـ ٚضع اـ١ّٓ َٔ قبٌ ايلدًني  اَتٓعٛا عٔ تٓؿٝق طًب ْيب اهلل َٛه٢

إٔ ٜكٛيٛا أٚ ْٓتعل معُا٤  هٓٓتعل يًعًُا٤ مجٝعاّٗ)ٚنإٔ ٖقا ٜكٍٛ يًهجري َٔ ايٓاي ايقٜٔ ٜكٛيٕٛ: ، أكبعني ه١ٓ
ّْ (ست٢ ٜكٛيٛا مجٝعاّٗ نٛا، أٚ املٌاٜؽست٢ ٜتشلَّ ٝعاّٗايعلب مج  صعشٝشاّٗ  نالَعاّٗ  ٕكدعٌ أٚ كدًعني ٜكعٛب    اْعل إىل أ

هلل َعٔ بعين إهعلا٥ٌٝ إٔ     اًَّّٗٓبع ٖٓعا  ٚتأنـ بأْ٘ ًَّٓب َٔ اهلل نُا نإ نعالّ ايعلدًني    ،ٜؤؿٟ إىل َٛقـ صشٝض
 .   نتاب٘ َع نالّ ْبٝ٘ َٛه٢لٙ ٜوريٚا عًٝ٘ ٚإب ملا هّّٓٙ

/ املوت  مريكاو/ / طاهلل أنعرب   مٔ ٖٓعا ْكعٍٛ:   ًٚوّٙ ألٕ ايهجري قـ ٜـػٌ   ْؿو٘ كٌٜب ;ٖٚقٙ قط١ٝ ١َُٗ
يهٔ ٖٓاى َـ١ٜٓ ع١ًُٝ ٖٓاى فاَٝع َٔ ايعًُا٤ ب  ايٓصل يإلهالّصاملت  إلسيائيل / اللعنة على اليهتد / 

ٌ  ُٖا ٌٖ ناْا  - ٕ سه٢ اهلل عُٓٗا َٔ بين إهلا٥ٌٝايًقا - بٗا. ٌٖ نإ ٖقإ ايلدالٕ ٜتهًُٕٛ  ،ق١ُ بعين إهعلا٥ٝ
أمل ٜهٔ   بين إهلا٥ٌٝ عًُا٤ ع٢ً أقعٌ تكعـٜل    ؟أٚ إٔ ٖٓاى ايباقٞ ايهجري ممٔ ِٖ كاؾطٕٛ ٚممٔ ِٖ هانتٕٛ



 (43) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ٍ   ٖٚٛ ٜتهًِ ٖٚٛ  ممٔ ٜوُعٕٛ َٛه٢ أمل ٜهعٔ ؾعِٝٗ عًُعا٤ ٚٚدٗعا٤؟      ؟ٜلًـ ٖٚٛ ٜٛد٘ ؾٝعًُٕٛ َعا ٜكعٛ
ـْػ ًَّٔٗا ئّٔ يهِٓٗ ناْٛا هانتني أٚ نإ َٛقؿِٗ نُٛقـ اآلػلٜٔ ـاا َّْ َ ٛاّٖ ََّا أَّٔب ٖعٌ نعإ َكعاَِٗ بايٌعهٌ      ِؾَٝٗا َؿا

هلا٥ٌٝ ٚههتٛا أٚ نإ ٖقا ٖٛ كأِٜٗ ؾُا قُٝع١ نعالّ   إأعٝإ بين  َا ؿاّ قـ دًى)ؾٝكٍٛ:  ;اهلل ٜ٘السعايقٟ مل 
َّا. ب ؟(ب ٤ًٞ ،ايلدًني قٜٔ قعـٚا َٔ ، ٚدعٌ أٚي٦و ايععُٝاّٗ بهالّ ايلدًني ٚدعٌ ي٘ قُٝت٘، ٚدعً٘ نالَاّٗ عت

ٕ ؾكعط ٚايبعاقٞ َعافا؟ إَعا إٔ ٜهْٛعٛا هعانتني أٚ ٜهْٛعٛا ممعٔ         كدال ب ٤ًٞ. اؿِٖبَّعَٔ ع  عًُا٥ِٗ َٔ ٚدٗا٥ِٗ
ـْػ ًَّٔٗا ئّٔ ٜكٛيٕٛ: ـاا َّْ َ ٛاّٖ ََّا أَّٔب َْٖب ِؾَٝٗا َؿا ٖ َٓا إَّّْٚا ؾّٔكّٔاِتالّٔ ََٚكبُّؤّ أَّْٔت ؾّٔاْف َٕ َٖا ـ ٚ يٓعلف أْ٘   نٌ مَإ ٌٖ  قّٔاِع

أٚ  ْ٘ هٝهٕٛ َع كدٌ أٚ كدًني َٔ ٖٓعا أٚ أ ،ٕ َٔ عًُا٤ ٚعباؿ ٚٚدٗا٤ ٚمعُا٤هٝهٕٛ اهلل َع أٚي٦و ايقٜٔ ٜوهتٛ
  ؟ع١ًُٝ يأل١َ توري عًٝٗا، ٚػّّٓٓاّٗ يتٛع١ٝ األ١َ ٚإلكًاؿ األ١َ ٖٓاى ًّٜٓٓكٕٛ يٝطعٛا ػّّٓٓاّٗ

َّ اهللّٔ ٖٛ َع اجملعاَٝع األػعل٣ اؾايوع١     (يهإ ايعًُا٤يٛ نإ ٖقا )أْت عٓـَا تكٍٛ:  أْت تتصَّٛك   فٖٓو ٚنأ
عًُٝٗعا،   اهلل َعُٗعا ٚأثٓع٢  نعإ  كدالٕ  ٖٚقا ٖٛ ًاف ٖٓاى. ،٘ ٖٛ َع أٚي٦وتتؼٌٝ ٚنأْٚايوانت١، أيٝى نقيو؟ 

ّّ بايعًُعا٤، ٚب باألعٝعإ، ٚب بايعبعاؿ،     ٚدعٌ اـ١ّٓ اييت قايٖٛا ػ١ّٓ سه١ُٝ ًَّٓٛب١ َٔ بين إهلا٥ٌٝ ٚمل ٜعت
َّ ،ٚب بايٛدٗا٤ اآلػلٜٔ َٔ بين إهلا٥ٌٝ ِٖ قععٛؿِ  ًعٛا أٚماكَ بِٗ؟ ب. بٌ تاٖٛا نُا تعاٙ اآلػعلٕٚ، ٚؼَّ   ٌٖ اعت

َْٖب:ه١ًُ ايكبٝش١ٖقٙ اي ناْٛا ِٖ ممٔ قاٍ ٚههٛتِٗ، هٛا٤ا ٖ َٓا إَّّْٚا ؾّٔكّٔاِتالّٔ ََٚكبُّؤّ أَّْٔت ؾّٔاْف َٕ َٖا ـ ٚ أٚ قاهلا  قّٔاِع
 ت.آػلٕٚ ؾٌُ

إفا َا دا٤ت ن١ًُ ه١٦ٝ َٔ أطلاف ايٓاي ٚههت أٚي٦و ايقٜٔ هب عًِٝٗ إٔ ٜكؿٛا ضـٖا ؾهأْٗا ٖٞ ن١ًُ تعرب 
ٚ )ٚنعِ ؼعت   ، قعايٛا  قّٔعايّٕٛاّٖ ٖٓا قاٍ وهٞ عٔ بين إهلا٥ٌٝ  ألْ٘ ٖا ;عٔ َٛقـ اجملتُع نً٘   نًُع١   (ايعٛا

ـْػ ًَّٔٗا ئّٔ إَّّْٚا َ َٛه٢ َٜا قّٔايّٕٛاّٖتؿِٗ ٚنأْ٘ َا عـا ايلدًني قّٔايّٕٛاّٖ ـاا َّْ َ ٛاّٖ ََّا أَّٔب ؾٌٗ تتٛقع بإٔ ايعقٜٔ   ِؾَٝٗا َؿا
ٔ قاٍ ٖقٙ ايعباك٠، قـ قـ ب ٜهٕٛ ايبعض مم ؟اؿ بين إهلا٥ٌٝقايٛا ٖقٙ ايعباك٠ ِٖ َٔ عًُا٤ بين إهلا٥ٌٝ ٚعبَّ

ـٌ َٔ عًُا٥ِٗ ٜتشا٢ً عامٌل اؿ ٚٚدٗعا٤  اؿِٖ إٔ ٜكٍٛ ٖقٙ ايعباك٠، يهٓٗعا قًٝعت ٚمعٔ عًُعا٤ ٚعبّّع     َٔ عبّّ أٚ عاب
ٜ  ،ٚأعٝإ ههتٓا  ل عٔ اؾُٝع.عبّْؾهاْت ٖٞ املٛقـ ايقٟ 

نعٛا نًعِٗ، ب   يًنعُا٤ إٔ ٜتشلَّٓتعل تنٛا نًِٗ، ب ٓتعل يًعًُا٤ إٔ ٜتشلَّتب  ،يٓا مٔ ؾؿٞ ٖقٙ ايٓك١ّٓ عرب٠ّ٘
علن١ كدٌ أٚ كدًني ٜكعـ َٛاقعـ    ىّٖؼلَّ ،ى نًٗآتعل يأل١َ إٔ تتشلَّتنٛا نًِٗ، ب ٓتعل يًٌُاٜؽ إٔ ٜتشلَّت

ٙ َٚـْ، ٚأقٌ َا ميهٔ إٔ تًُوع٘: إٔ ٖعقا املٛقعـ يع٘ َدع     صشٝض املٛقـ; ٚهتًُى أْت إٔ فيو صشٝش١ ، ٜٚٓؿعع  ا
 أيٝى نقيو؟ ،٤ًٞ ٤ًٞ أؾطٌ َٔ ب ؾٝهؿٞ ٖقا.

إفا  ٜعين: ععِٝ ي٘ قُٝتع٘.  ،ؾاعلف أْ٘ عٌُ ػّٓري أٜطاّٗ إفاّٗ ،نٗقا ػّٓري ثِ إفا َا علؾٓا بأْ٘ ٜكاٍ: إٕ عُالّٗ
: إٔ عًُو ي٘ قُٝت٘ ٚي٘ أثلٙ ايبايؼ عًع٢  فيو ٜعينقٌٝ يو بإٔ ٖقا عٌُ ػّٓري عًٝهِ، َافا ٜعين ٖقا؟ أيٝى 

ٌٖ ٖقا َعكٍٛ؟ نٝـ بإَهاْو  !باآلػلٜٔ إٔ ْبشح عٔ أعُاٍ ب تطلُّ أعـا٤ اهلل؟ إفاّٗ ٖٛ َا تلٜـٙ. أٚ أْٓا ْلٜـ
؟ كمبا ايّٓٛ، ايٓعّٛ  ٖقا ايعٌَُا ٖٛ  !؟بآػلٜٔ إٔ تكـ   َٛاد١ٗ أعـا٤ اهلل ٚبأعُاٍ ب تهٕٛ ػّٓري٠ ٚب تطلُّ

 أيٝى نقيو؟ ،وِب آلػلٜٔ يهٔ هٝطلُّبا ٖٛ ئ ٜطلَّ
آًّْكٓا   عٌُ آػل، ؾكٌٝ: ٖعقا ػّٓعري،   ثِ  عٌُ ػّٓري، ؾذًوٓا، ؾكٌٝ يٓا: ٖقا ،إفا َا آًّْكٓا   عٌُ َعني

ْٟؾ ا عًٝٓعا، ؾعإفا مل   أْٓا ْلٜـ إٔ ْبشح عٔ عٌُ ْكـ َع٘ ضـ أعـا٤ اهلل يهٔ ب ْلٜـ إٔ ٜهٕٛ ػّٓعريا  ذًوٓا، أ
ْوعُٝ٘؟  ؾٗقا اؾٗاؿ َعافا ميهعٔ إٔ    ا عًٝٓا ٜعين أْ٘ يٝى ًـٜـ ايٓها١ٜ بأعـا٤ اهلل. أيٝى نقيو؟ٜهٔ ػّٓريا

دٗاؿ َٔ ْٛع يّْٝٔ، أٚ دٗاؿ )اْتواب( نّٓالب اؾاَع١، ٜـكي   اؾاَع١ عٔ ب ْعـ. َت٢ َا قٌٝ يعو: عًُعو ٖعقا    
َّ أعـا٤ اهلل. َّ عًُو ٖقا َؤثٌل ض  ػّٓري; ؾإْ٘ ًٗاؿ٠ّ٘ أ

ْ٘ َتع٢  و إٔ تبشح عٔ األعُاٍ اييت تلضٞ اهلل، ٚاييت تهٕٛ َؤثل٠ ضـ أعـا٤ اهلل ؾإُّٜٚٗ ؾإفا نٓت فاٖـاّٗ
ـٌ ;ٕ عًُو ٖقا ػّٓريقٌٝ يو: إَا  ع٢ً  أٜطاّٗ ؾٗٛ ًٗاؿ٠ أْو ع٢ً ايٓٗر ايصشٝض   َٛاد١ٗ أعـا٤ اهلل، ٖٚٛ ًاٖ

 - أسٝاْعاّٗ  ٓعا أنجل ػّٓٛك٠ عًٝو; ألْ إ أٜطاّٗعا ٌٜهٌ أنجل ػّٓٛك٠ عًِٝٗ، ٚإٕ نإٔ عًٝو إٔ تبشح أنجل ٚأنجل عَّ
ـ ْٓعل إىل اـّٓٛك٠  -ٖٚقا ٖٛ َا لًٗ٘ مجٝعاّٗ  ٔ    اييت ؼ ٚيهٓٓعا ب   ،خ َٔ ٚكا٤ فيو ايعُعٌ َعٔ داْعب اآلػعلٜ

ـ اهلل ع٢ً ايكعٛؿ ٚع٢ً ايوهٛت َٔ عكٛبات أقًٗا اـنٟ   ايـْٝا ٚايعقاب   ْٓعل إىل ػّٓٛك٠ ايكعٛؿ َٚا تٛعَّ
كٞ أيٝوت ٖقٙ ٖٞ اـّٓٛك٠ ايبايػ١ اييت هب إٔ ناؾٗا؟ أيٝى ٖقا ٖٛ اـّٓل اؿكٝ ،اآلػل٠، ب ناف َٔ فيو
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قاكٕ بني ههٛتو ٚبني عًُو أُٜٗا هٝهٕٛ أػّٓل عًٝو َٔ داْب َٔ؟ اـّٓٛك٠ َٔ  ايقٟ هب إٔ ناؾ٘؟ ؾش٦ٍٓٝق
َّ ؟ٌٖ ههٛتٞ أٚ آّْالقٞ   ايعٌُ .داْب٘ أًـ ٚايعكٛب١ َٔ داْب٘ أععِ ٖٚٛ اهلل َٔ داْب اهلل  أُٜٗا أػّٓل عً

 عًٝو.  ععُٝاّٗ اّٗهبشاْ٘ ٚتعاىل؟ هتذـ إٔ ايوهٛت ٖٛ ايقٟ ٌٜهٌ ػّٓل
ْعل٠ ػاط١٦، ْعل٠ ب تًتؿت إىل داْب ايٛعٝـ ب   ايـْٝا ٚب   اآلػل٠، َت٢ َا آًّْل ايٓاي   عٌُ ؾكٌٝ 

ٚدعًعٛٙ   ،أٚ ػاكدٝع١  ـّٓل احملتٌُ َٔ داْب د١ٗ ؿاػًٝع١ إىل فيو ا، اػٗت أفٖاِْٗ ٚأْعاكِٖ ا ػّٓرٌيهلِ: ٖق
 ِ. ٗقًٛب  ِٗ، ٚاضّٓلبْتؾلا٥ص  ٚاكتعـْت ،نٌ ٤ًٞ

َٔ إفا نإ ايٓاي ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ؾوٝهْٕٛٛ ممٔ قاٍ اهلل عِٓٗ: ٍ  ََٔ ايَّٓايّٚ ََِٚ ِ٘ آَََّٓا َٜكّٕٛ يهعٔ   آَََّٓعا   ِبايًّٜ
َٟ ؾّٔإَّٚفا (1)إفا ايـْٝا هالَات ِ٘ ِؾٞ إِّٔٚف ٌَ ايًّٜ ِ٘ نَّٔعَقاِب ايَّٓايّٚ ِؾْت١َّٓٔ َدَع ٚدعًٗا ْهابّٗ ملا بني ٜـٜٗا َٚعا   (10)ايعٓهبٛت:ايًّٜ

     ٌٌ ٌْ يهعِ: إٕ ٖعقا عُع ػًؿٗا، ثِ ب ٜلؾع ي٘ كأهاّٗ بعـ فيو، ٚب ٜلؾع ي٘ ٜـاّٗ، ٚب تًّٓٓل َٔ ؾُ٘ ن١ًُ. )أمل َْكّٕع
ٌْ يهِ: اتلنٛا ٖقا ايعٌُ،   ؟( أيٝى ايٓاي ٜكٛيٕٛ ٖهقا؟مل ٜعذبهِػّٓري؟ أمل َْكّٕ

ـٍقٌ هلِ َا قاٍ اهلل   نتاب٘ َِ ،أْت قٌ يآلػلٜٔ َٚعا ٚععـِٖ    ،ملٔ ٜتؼافيٕٛ، ملٔ ٜوهتٕٛ ،ملٔ ٜكعـٕٚ ٔ ٚعٝ
فيو اؾنا٤ ايععِٝ ايقٟ هعٌ  ،إفا آًّْكٛا ٜعًُٕٛ ،ٔ دنا٤ سؤ   ايـْٝا ٚ  اآلػل٠ب٘ َٔ أدل ععِٝ، َٚ

يقٟ ٜكٍٛ يو: عًُو ٖقا ػّٓري، قٌ ل ايٓاي بٗقا، اِ ايٓاي بٗقا، فنّٙعًِّعنّٔ .نٌ ػّٓل َٔ داْب اآلػلٜٔ ب ٤ًٞ
، ْعلض ههٛتو ْٚعلض عًُعٞ عًع٢ نتعاب اهلل    ،أْا ٚأْت ٚتعاٍ لًى َعاّٗ ،ي٘: يهٔ أْت ههٛتو أٜطاّٗ ٖٛ ػّٓري

إفا نإ عًُٞ ٖعٛ   ،ٚمٔ َوتعـٕٚ إىل إٔ ْكـ، إىل إٔ منتٓع ،ِ أْا ٚأْت، ٚسٝٓٗا هٓوًِّؾٓٓعل أُٜٗا أًـ ػّٓلاّٗ
ّّ َٔ داْب اهللأنجل ػّٓلا ّ ا عً ى ا ؾإْع٘ هعب عًٝعو إٔ تتشعلَّ    و ٖٛ األنجل ػّٓلاٚإٕ نإ ههٛت  ،بهالَو  هأيتن

كٍٛ هلِ ْنالَهِ ػّٓري، عًُهِ ٖقا ػّٓري(. ملافا ب  ،كٍٛ يآلػلٜٔ ٖهقا؟ َٔ ٜكٛيٕٛ: )اههتٛاعلنيت، ملافا ب ْ
 ٖقا؟ مٔ ْٓو٢.

 ْٓا عاد١ إىل إٔ ْهٕٛ دٓٛؿاّٗإ :(2)(اإلميإ ٌَبإمياْٞ أنَُ ْؼٚبًِّ)أمل أقٌ قبٌ َٜٛني   ًلغ نالّ مٜٔ ايعابـٜٔ 
َٔ ٖٛ فيو ايقٟ قـ ٜكٍٛ َجٌ ٖقا ايهعالّ إفا   ؟هلل، ْعٞ نٝـ ْتشـخ َع اآلػلٜٔ، ْعٞ نٝـ ناطب اآلػلٜٔ

ًعل  بو١ّٓٝ، ؾإفا َعا آّْ ٖقٙ  تناٍ أعُايٓا بٚمٔ  -قـ ٜهٕٛ ايكًٌٝ َٓا  -ّٓ٘ عٔ عٌُ جبّْٝ َا آًّْل ًؼ  آػل ِي
 ٜ ػّٓري عًٝو  قٌ ي٘: ههٛتو أْت أٜطاّٗ ،عًُو ٖقا ػّٓري :َٔ هٝكٍٛ يو .ّٓ٘ عٔ عٌُ تاٙ بؿهلٙ ٚههتجبّْأسـ 

ّْ ،ٚػّٓٛك٠ ع٢ً األ١َ ،عًٝو ػّٓٛك٠ّ٘ :اـّٓٛك٠ ايبايػ١ ٖٞ   ههٛتوٚ ،أَاّ اهلل يهٔ عًُٞ  .ٜٔٚػّٓٛك٠ ع٢ً اي
ّْ ك٠ فيو ايقٟ ٖٛ ضعلب  ؾأُٜٗا أًـ ػّٓٛ .ٜٔقـ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ػّٓٛك٠ ع٢ً ًؼصٞ ؾكط ٖٚٛ بٓا٤ يأل١َ ٖٚٛ ْصل يً

ْـّ ّْ    ٜٔ ٚيأل١َيً ٜٔ، ٚؾعٛم يعو     ٚيإلْوإ ْؿو٘، أّ ٖقا ايقٟ قـ ٜهٕٛ يٌؼصو يهٓ٘ ْصل يألَع١، ْٚصعل يًع
 ايـْٝا ٚاآلػل٠؟

ّّتشـخ َع اآلػلٜٔ عٓـَا ًّٜٓٓكٕٛ يٝجبّْهب إٔ ْصٌ   ٚعٝٓا إىل إٔ ْعلف نٝـ ْ َٚا مايت  - عٌُ ّْٓٛا عٔ أ
ـٌ - أعُاٍ ايٓاي بو١ّٓٝ  بإكداؾع٘، ٚب  ب بتطعًًٝ٘، ٚب  إٔ ٜٛقؿٓا أبعـاّٗ  يٓهٕٛ دٓـاّٗ َٔ دٓٛؿ اهلل ب ٜوتّٓٝع أس

ّّٟ  .أهًٛب نإ بأ
ّٚ- نالّ ايلدًني ٍَ َكد ال أيٝى نقيو؟ أْٗا ناْت َتؼافيع١.   ،َتؼافي١ٜـٍ ع٢ً إٔ اجملاَٝع األػل٣ ناْت  - قّٔا

ّٚ مل ٜكٌ ٖٓا ست٢ قاٍ عاملإ أٚ قاٍ نبريإ، بٌ ٍَ َكد ال نٓت تؿرتض  اهتذـ إف - نُا قًت هابكاّٗ - ٚأْت اْعْل قّٔا
يٝوٛا   فيو اؾاْعب اآلػعل املتؼعافٍ؟ ػعق     أٜٔ ِٖ؟ أ ،اؿ ؿاػٌ بين إهلا٥ٌٝعًُا٤ ٚايعبّّإٔ ٖٓاى فاَٝع َٔ اي

نٕٛ، ٚب ايٛدٗعا٤  ٜتشلَّ َٔ ٖقا، أْ٘ ٖهقا   نٌ مَإ، ٚايتاكٜؽ ٌٜٗـ أْ٘   نٌ مَإ يٝى ايعًُا٤ مجٝعاّٗعرب٠ 
ٖقا ٖٛ اي٤ٌٞ املعلٚف َٔ  ،ٜتشـخّٜٓٓل ٚ نٕٛ، ٚب نٌ َٔ ميتًو ؾُاّٗلَّٜتش نٕٛ، ٚب املؤَٕٓٛ مجٝعاّٜٗتشلَّ مجٝعاّٗ

 ػالٍ ايكلإٓ ايهلِٜ َٚٔ ػالٍ ايتاكٜؽ، تاكٜؽ األ١َ.
ٍ  بّٔ أَُّّٜٔٗا َٜا :ٜكٍٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل أٜطاّٗ َٔ َْٜشن ْؤّ ايلَّه ٛ َٕ ايِّٜقٜ َٔ ايّٖهّٕؿّٖلّٚ ِؾٞ ٜ َواكّٚع ٛ َٔ قّٔايّٕٛاّٖ َِ  آَََّٓا ايِّٜقٜ

ِْ ِّٖٚ َٛا ِْ ِبأّٔؾّٖ ِْ ت ْؤَِٔ َٚئّ  ٗ َٔ قّّٕٕٛب  ِٖاؿ ٚاّٖ ََِٚ  َٔ َٕ ايِّٜقٜ ّٖهِّٔقِب َهَّاع ٛ َٕ ِي ّٛ  َهَّاع ٛ ْٛ َِٔيكّٔ ِْ آَػلّٜٚ َٕ َٜأّٖت ٛىّٔ ئّ َِ ٜ َشلّْؾّٕٛ  ايّٖهًِّٔ
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ـِ َِٔ َٕ َبْع ِ٘ َٜكّٕٛيّٕٛ َٛاِضِع ََ ْٕ ِْ إّٚ ٙ  َٖعَقا إِّٔٚتٝت  ِْ َٚإّٕٚ ؾّٔؼ ق ٚ ٙ  يّٜ ْٛ ٘  ٜ لِّٚؿ ؾّٔاْسَقك ٚاّٖ َََٚٔ ت ْؤَت ٘  ِؾْتََٓت ًُِْؤّ ؾًّّٔٔٔ ايًّٜ ٘  َت َٔ ئّ َِ 
ْٚئّع٦ِؤّ ٦ْٝاا إّٔ ًَ  ِ٘ َٔ ايًّٜ ِْ ايِّٜقٜ ٘  إّٔٔ ٜ لِّٚؿ ئّ ِْ  ٜ ّّّْٓٔٗعلَ  ايًّٜ  ٗ ِْ  قّّٕٕعَٛب ٗ ع َْْٝا   ئّ ُّ ٌٟ  ِؾعٞ ايع ِْ  ِػعْن ٗ ع ٞ  َٚئّ  َععَقابٌ  اآلِػعَل٠ِ  ِؾع

ٌِ   ايـْٝا ٜهعٕٛ ٚكا٤ٙ  ٜبـأ َٔ ايـْٝا ٜٚٓتٗٞ باآلػل٠ ع٢ً منط ٚاسـ؟ ػنٟ  أيٝى ٖقا ٚعٝـاّٗ (41)املا٥ـ٠:َعِعٝ
 عقاب ععِٝ.

َٔ َٔ يِّٕع ٌَ َبِٓٞ َِٔ نّٔؿّٔل ٚاّٖ ايِّٜقٜ ّٚ ع٢ًَّٔ إّْٚهَلا٥ِٝ ٚ َٚؿ ِيَوا ّٚ َِٚعَٝو٢ َؿا َِ اْب َُا َفِيؤّ ََْلَٜ ْ ٛاّٖ َعَصٛا ِب َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ْ ٛاّٖ  َْٜعَت  نّٔا
َٕ بّٔ ْٛ َٖ ٙ  َُّٓهّٔلّٛ َعٔ ََٜتَٓا ْ ٛاّٖ ََا ئِّب٦َْى ؾَّٔعّٕٛ َٕ نّٔا ِْ نِّٔجرياا َتَل٣  َٜؿَّٖعّٕٛ  ٗ ْٓ َّْ َٕ ْٛ َٛيّٜ َٔ ََٜت َََّْت ََا َىئِّب٦ْ نّٔؿّٔل ٚاّٖ ايِّٜقٜ ِْ قّٔ  ٗ  ئّ

ِْ  ٗ ٘  َهِؼطّٔ إّٔٔ أّْٔؿّٕو  ِْ ايًّٜ ّٚ ْٝ ِْ ايَّٖعَقاِب َِٚؾٞ عًَّٔ  ٖ َٕ ـ ٚ ْٓ  أمل ٜوؼطّٖ (80-78)املا٥ـ٠:َػاِي ِٗ   عًِٝٗ   ايـْٝا؟ أمل ًٜعع
ايهعجري َعٔ    اهلل عٓعـَا تعأتٞ يتعتًُى ايهعجري     ا َٔ كمح١ اهلل، ٚكمح١ايـْٝا؟ ايًع١ٓ   ايـْٝا َافا تعين؟ طلؿا

َعٔ كمحع١ اهلل، مل ٜععـ     طلٌؿ !عًٝو أٚ ع٢ً أ١َ َٔ األَِ إٔ ًٜعٓٗا اهلل َعاٖلٖا ػـ نِ ٖٞ ػواك٠ نبري٠ دـاّٗ
تصعبض   ،ِ ايتٛؾٝل ٚاأليّٓعاف، َعٔ ععامل ايعٓاٜع١ ٚايلعاٜع١ اإلهلٝع١      ؿ َٔ عائَّّٓلٌ اهلل، ت َبَٔ ِق وع٢ بلمح١ٍ

 تًّٓٓل نُا آًّْل ايٌّٝٓإ. ًلٜلاّٗ ؾلٜو١ يًٌّٝٓإ، ؾلٜو١ يًُطًني، تصبض إْواْاّٗ
َافا سصٌ؟  ،ِٔعأمل ًٜعٔ اهلل ايٌّٝٓإ بعـ تًو املعص١ٝ اييت اقرتؾٗا عٓـَا اهتهرب عٔ ايوذٛؿ آلؿّ؟ بعـ إٔ يّٕ

 يًٌعل، أصعبض كَعناّٗ    ، أصعبض كَعناّٗ  ، كدُٝعاّٗ يعٝٓعاّٗ  أمل ٜتعنم يـٜ٘ ايطالٍ ٚاإلضالٍ ٚاـبح ست٢ أصبض ًعّٝٓاْاّٗ 
 ٗإ.ٚت  ،كٗلقٍ، ٚت ؼقٍ، ٚت ألٕ اهلل يعٓ٘، ٚأ١َ إفا يعٓٗا اهلل ت  ؟يًباطٌ يًطالٍ، أصبض كَناّٗ يًو٤ٛ، أصبض كَناّٗ

َٔ َٔ يِّٕع ٌَ َبِٓٞ َِٔ نّٔؿّٔل ٚاّٖ ايِّٜقٜ ّٚ ع٢ًَّٔ إّْٚهَلا٥ِٝ ٚ َٚؿ ِيَوا ّٚ َِٚعَٝو٢ َؿا َِ اْب  تناٍ ايًع١ٓ قا١ُ٥ عًِٝٗ. يهعٔ  بٚ ََْلَٜ
افا؟ ألْٓا يٛ أتٝٓا إىل ؿكاه١ ٚاقعٓا مٔ، عأْؿوٓا مٔ املوًُني ؼت أقـاَِٗ؟ ململافا ْلاِٖ ٖهقا أق٣ٛ َٓا ْٚل٣ 

ٖقٙ  .ٓا أنجل َِِٓٗعْا أنجل َِٓٗ ٚيّْٕؿلّٚطّٕعِ اؾلمي١ اييت اكتهبٓاٖا مٔ املوًُني يٛدـْا أْؿوٓا أْٓا قـ ٚإىل ِع
 سكٝك١.

ألٕ ٖقٙ األ١َ ؾُٝعا اقرتؾتع٘ َعٔ     ـاَِٗ؟ إبّٙؾعت عٔ بين إهلا٥ٌٝ؟ ؾًُافا كأٜٓا أْؿوٓا ؼت أقٌٖ إٔ ايًع١ٓ ك 
ٚي١ عٔ إصعالغ األَعِ   ؤٚيٝتٗا ٖٚٞ آػل األَِ، ٚاملوٝٗا عٔ َوؤري عٔ ؿٜٔ اهلل،   ؽًّٙ  إعلاضٗا ايهب ،دلا٥ِ

ّْاألػل٣ مجٝعاّٗ أصبشت ٚضعع١ٝ   ٛا.ٓ ِعايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣ ايقٜٔ قـ ئّٕٜ، عٔ إٔ تكّٓع أٜـٟ ، عٔ ايٓٗٛض بٗقا اي
 ؾهإٔ األ١َ   يع١ٓ أًـ َٔ يع١ٓ بين إهلا٥ٌٝ. ،أهٛأ بهجري َٔ ٚضع١ٝ بين إهلا٥ٌٝ اييت يعٓٛا بٗاٖقٙ األ١َ 

يعٝى ٖعقا   أإفا َا أفيو فيٌٝ َافا ٜعين فيو؟  ؟إفا َا غًبو ضعٝـ ؾُافا ٜعين فيو؟ أب ٜعين أْو أضعـ َٓ٘
ٌ  أٚ ْكٍٛ بإٔ ٖٓاى كمبا ايًع١ٓ قـ اكتؿعت عٔ  ٜعين أْو أفٍ َٓ٘؟ ٖهقا. ٖعٌ إٔ بعين إهعلا٥ٌٝ     !بعين إهعلا٥ٝ

صبشٛا َوتشكني أؾ ;  ايـْٝا باإلؾواؿ أّ أِْٗ امؿاؿٚا ه٤ٛاّٗ ٚامؿاؿٚا ضالبّٗ ٚإضالبّٗ، ٚسلن١ّٗ ،اػٗٛا إىل األؾطٌ
ِْٗ، أٚ ألمسا٥ِٗ، أٚ ملٛاقعِٗ أليٛا اْ٘ ٚتعاىل مل ًٜعٔ أًؼاصاّٗألٕ اهلل هبش ;ًعٔ أ١َيهٔ ٚهت  ؟يًع١ٓ أنجل ٚأنجل

َّّعّٖبٓٛ إهلا٥ٌٝ ألعُاهلِ هت  ْتَِٓعايـْٝا، إمنا ألعُاهلِ ؾهُا يّٕ   ٖقٙ اقرتؾت تًو األعُاٍ  أ١َ ناْت، إفا ٔ أ١َ أ
 أٚ أهٛأ َٓٗا، ٚهتهٕٛ ايًع١ٓ عًٝٗا أًـ ٚأععِ إفا اقرتؾت أععِ مما اقرتؾ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ.

َٔ تعايٛا إىل ٖقٙ اآل١ٜ: َٔ يِّٕع ٌَإّْٚه َبِٓٞ َِٔ نّٔؿّٔل ٚاّٖ ايِّٜقٜ أٜٔ ِٖ ايٝٗٛؿ ايقٜٔ ِٖ ناؾلٕٚ بعايتٛكا٠ بأْٗعا    َلا٥ِٝ
 ،ٕٛ بعايتٛكا٠  ٜنايٕٛ إىل اآلٕ ّٜٓبعٕٛ ايتعٛكا٠ ٜٚٗتُُّع  بيٝوت َٔ اهلل أٚ ناؾلٕٚ باهلل نإي٘؟ ٌٖ ٖٓاى أسـ؟ ِٖ 

ٓ ٛاملافا  ،ٛآ ِعيهٔ ايهؿل فيو ايلؾض، ايلؾض ايقٟ ٖٛ َٛدٛؿ يـٜٓا ٚيـِٜٗ، يّٕ ّٚ ع٢ًَّٔ يِّٕع ٚ َٚؿ ِيَوا ّٚ َِٚعَٝو٢ َؿا  اْب
َِ ألِْٗ نقا. ٚاهلل ب ٖٛاؿ٠ بٝٓع٘   تعين تعًٝالّٗ َفِيؤّأَاَو   نٌ َكاّ ٚ َفِيؤّ ٚػـ ن١ًُ: َفِيؤّ ؟ََْلَٜ

 ٚبني أسـ َٔ عباؿٙ.
َُا َفِيؤّ ٔ نُجًَ٘عّٖإفا آًّْل َٓو َا اهتشل ب٘ اآلػل ايًع١ٓ ؾوت  ْ ٛاّٖ َعَصٛا ِب َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ٓ ٛا َْٜعَت َُعا مبافا؟ يِّٕع  ِب

ْ ٛاّٖ َعَصٛا َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ٜ  َْٜعَت ٝ َعٌّٖٖ إٔ اآلػلٜٔ إفا عصٛا ٚاعتـٚا ئ   ٕٓٛ، ٚإٕ ناْٛا َٔ أٌٖ بٝت كهٍٛ اهللَعّٖٓٛا؟ ه
َّٖعٕٓٛ  ٝ ًِٗ ع٢ً َوأي١ إٔ اهلل ؾطّّ اأِْٗ ب ٜعتُـٚ ،، بٌ اؿـٜح عٔ بين إهلا٥ٌٝ ٖٛ عرب٠ ألٌٖ ايبٝت أْؿوِٗه
يهٔ ايتؿطٌٝ إفا سصٌ َع٘ عصعٝإ، إفا   ،ٌ قبًِٗ بين إهلا٥ٌٖٝا، ٖٛ ؾطّّـَْسع٢ً ٖقٙ َٚ اؾرينٓٛ ،األ١َ  ٖقٙ 

 ،َعٔ نتعاب اهلل   يٌع٤ٍٞ  ْ٘ كؾٌضإٜعترب نؿلاّٗ َٔ سٝح ْؿو٘ سصٌ َع٘ ٚاقع ٖٛ   ايٛقت  سصٌ َع٘ تؿلٜط، إفا
ٝ  ;بِٗ ِٖٚ ٚكثت٘ مما ٖٛ َٓٛطّ٘ ب ًو ؾٝع٘ ٚب ٖعٛاؿ٠    أٚي٦و ايؿطال٤، ٖقا ٤ًٌٞ َِٔعٔ أٚي٦و ايؿطال٤ نُا يَّٕعّٖؾو



 (46) (44رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

َُا َفِيؤّبني اهلل ٚبني أسـ، ٖٚٛ ايقٟ ٜكٍٛ ٖٓعا:  ْ ٛاّٖ َعَصٛا ِب َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ألْٗعِ اعتعـٚا، ٚإب    ،ألْٗعِ عصعٛا   َْٜعَت
َّ يٞ َٛقـؾًٝى  َّ (بٓٛ إهلا٥ٌٝ)امسِٗ  َِٓٗ أ أٚ أِْٗ َٔ ههإ املّٓٓكع١ ايؿالْٝع١، ب. ٖعٛ     (ٜٗٛؿ)امسِٗ  أٚ أ
َعٔ ايععاملني. يهعٔ     ٚايهتاب، ٚاؿه١ُ، ٚاملًو، ٚآتاِٖ َا مل ٜؤت أسـاّٗ ،ٖٛ اصّٓؿاِٖ، دعٌ ؾِٝٗ ايٓب٠ٛ ،ؾطًِٗ

  ٜ تٓعاٖٕٛ ععٔ َٓهعل ؾعًعٛٙ ٚب ٜٓٗعٕٛ      عٓـَا سصٌ َِٓٗ عصٝإ، ٚعٓـَا سصٌ َِٓٗ اعتـا٤، عٓعـَا نعاْٛا ب 
 .ًْٛ٘، ٚعٓـَا آًّْكٛا ٜتٛيٕٛ ايقٜٔ نؿلٚااآلػلٜٔ عٔ َٓهل ٜؿع

ٌٖ ٖٓا   ٚاقعٓا َٔ ٖقا ايٓٛع أّ ب؟ ٖٓاى عصٝإ ٖٓاى اعتـا٤، ٖٓاى قعٛؿ ععٔ ايٓٗعٞ ععٔ املٓهعل ٚاألَعل      
األ١َ ٚبٌهٌ كمبعا  ٖقٙ   َٛدٛؿ  ايقٟٖٛ يًعاملني، أيٝى ٖقا  (تٛيٞ)ٓاى يًهاؾلٜٔ، ٖ (تٛيٞ)باملعلٚف، ٖٓاى 

ٕ ٖقٙ األ١َ نإ املؿرتض َٓٗعا ٖعٞ إٔ   إَٔ سٝح  أٜطاّٗ عٓـ بين إهلا٥ٌٝ، ٜٚعترب أهٛأ اعتباكٜاّٗ هٛأ مما ٖٛأنجل ٚأ
ٞ   ،تًّٓٓل يتصشض ٚضعٝتٗا  ؟ؾتهٕٛ ٖٞ اييت تٌٓل ٖقا ايـٜٔ   ايعامل نً٘، ؾهاْت املعص١ٝ ٚابعتعـا٤ ٚايتعٛي

 َعص١ٝ َٔ داْب أ١ٍَ ٖٛ أٜطاّٗ ،قعٛؿ عٔ األَل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، مبا أْ٘ َعص١ٝ   ْؿو٘ مبا أْ٘ أٜطاّٗ
ؾهاْعت   ;ٚيٝتٗا   قٝاؿ٠ األَِ األػل٣، ٖٚـاٜع١ األَعِ األػعل٣   ؤٚيٝتٗا ايـ١ٜٝٓ، ٚعٔ َوؤدعًٗا تتؼ٢ً عٔ َو

ْٟٓ ِعيّٕ ٔؼت أقـاّ ََ -مٔ نُوًُني  -١ ٖٓا أنرب، هلقا كأٜٓا أْؿوٓا اؾلمي ٝ  : إٔ ٚاقع ٖقٙ األ١َ ػّٓرٌيٛا أ  ٧ٌٚهع
ؾهٝـ ٜكاٍ: بأْ٘ يٝى ٖٓاى ساد١ إىل إٔ ْتشـخ عٔ نٝـ ْعلف ٚضعٝتٓا، ٚنٝعـ ْععٞ ٚاقعٓعا، ٚنٝعـ      دـاّٗ.

  ٚاقعٗعا أعععِ َعٔ    ؿو عٓا تًو ايًعٓع١ ايعيت ٖعٞ    ًّْٓٓل إىل أٟ عٌُ َُٗا نإ يٓعٌُ ع٢ً إكضا٤ كبٓا ست٢ ٜ
أب هـك بٓا إٔ ْبشح عٔ أٟ عٌُ نإ ٚيٛ بٌعهٌ صعلػ١ ْعًٓٗعا ًٚععاك      !؟ إهلا٥ٌٝايًع١ٓ اييت ٚقعت ع٢ً بين

ْ ؿ ْلؿّْ   ؟ل ؾٝ٘ عٔ َٛقـعبّْٙ 
ِْ نِّٔجرياا َتَل٣  ٗ ْٓ َّْ َٕ ْٛ َٛيّٜ َٔ ََٜت َََّْت ََا ئِّب٦َْى نّٔؿّٔل ٚاّٖ ايِّٜقٜ ِْ قّٔ  ٗ ِْ ئّ  ٗ  ئِّب٦َْىٖقٙ عباك٠ َؤمل١ دـاّٗ (80)املا٥عـ٠: أّْٔؿّٕو 

َََّْت ََا ئِّب٦َْىَٗـؿ٠ دـاّٗ ِْ قّٔ  ٗ ِْ ئّ  ٗ َٔ أَُّّٜٔٗا َٜاأمل ٜكٌ اهلل   آ١ٜ أػل٣: أّْٔؿّٕو  ٓ ٛا ايِّٜقٜ َ٘ اتَّكّٕٛا آََ  َٚيَّٖتٓعّْٕل ايًّٜ
َََّْت ََّا َْؿٌّٖى ـٍ قّٔ َا أهٛأ َا قـَ٘ ٖؤب٤ ألْؿوِٗ عٓـَا ناْٛا ع٢ً ٖقا ايٓشٛ: عصعا٠، َعتعـٜٔ، ب    (18)اؿٌعل: ِيَػ

َََّْت ََا ئِّب٦َْى ٜتٓاٖٕٛ عٔ َٓهل ؾعًٛٙ، ٜتٛيٕٛ ايهاؾلٜٔ ِْ قّٔ  ٗ ِْ ئّ  ٗ ٘   َهعِؼطّٔ  إّٔٔ أّْٔؿّٕو  ِْ  ايًّٜع ّٚ ْٝ قعـ  ٖٚٓعاى   عًَّٔع
٘  َهِؼطّٔ إّٔٔ .ؼـخ بأْ٘ يعِٓٗ ِْ ايًّٜ ّٚ ْٝ ٚنٝـ هتشع٢ أ١َ بتأٜٝـ اهلل أٚ ْصلٙ، نٝعـ هعتشع٢    ،  ايـْٝا عًَّٔ

ِْ ايَّٖعَقاِب َِٚؾٞبلعاٜت٘ ٚعٓاٜت٘ إفا نإ قـ هؼط عًٝٗا   ٖ َٕ ـ ٚ  !؟(80)املا٥ـ٠:َػاِي
ٞ )أيٝى ٖٓاى   أٚهاطٓا  ّّ    (تعٛي ُّ مععِٝ ب عالقع١ يع٘ بايهعاؾلٜٔ       يًٝٗعٛؿ ٚايٓصعاك٣ ٚيًهعاؾلٜٔ؟ أ ؿٚيع١ أ

اتؿاقٝات ؿؾعاع ٌَعرتى، اتؿاقٝعات ثكاؾٝع١،     اق١ مح١ُٝ، ٚاتؿاقٝات اقتصاؿ١ٜ، ٚبايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣ عالقات صـ
ٜ  ؟اتؿاقٝات ػاك١ٜ، اتؿاقٝات تباؿٍ ػربات ست٢   اجملاٍ ايرتبٟٛ ض َِٓٗ إٔ ؿرَتصـاق١ مح١ُٝ قا١ُ٥ بني َٔ 

 .ٜهْٛٛا ِٖ َٔ ٜكؿٕٛ   ٚد٘ أٚي٦و َٔ أعـا٤ اهلل ايهاؾلٜٔ ٚايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣
ٞ )ٔ ٜتٛىل، أٚ أٜطاّٗ ٚيهٔ بأهًٛب آػل إَا ع٢ً طلٜل ايتـكٜر ْتٛىل ٢ََ ٚمٔ ْتٛيّٙ ٚقعـ ٜصعٌ    ،َباًعل  (تعٛي

َََّتْ  ََعا  ئِّبع٦ْىَ  ايٓاي إىل ايتٛيٞ املباًل َٔ سٝح ٌٜعلٕٚ َٚٔ سٝح ب ٌٜعلٕٚ ؾٝهٕٛ ايٓاي س٦ٓٝعقٍ  ِْ  قّٔع ٗ ع  ئّ
ِْ  ٗ ٘  َهِؼطّٔ إّٔٔ أّْٔؿّٕو  ِْ ايًّٜ ّْٚٝ ِْ ايَّٖعَقاِب َِٚؾٞ عًَّٔ  ٖ َٕ ـ ٚ ْٛ  َػاِي ْ ٛا َٚئّ َٕ نّٔا ٛ ٓ ّْ ِباهلل ٜ ْؤَِ ٍَ َََٚا ٚايَِّٓب ِ٘ إّْٔنّٚ ْٝ ِْ ََا إّٚئّ  ٖ  اتََّؼق ٚ

ِْٚيَٝا٤َ  باهلل ٚبايٓيب قُـ، ٚبهتاب اهلل ايكلإٓ ايهلِٜ َا اؽقْا ايٝٗٛؿ نينٓا مٔ املوًُني َؤَٓ يٛ (80،81)املا٥ـ٠:أّٔ
َّ ٚيّٓٗلْا األكض َٔ ؾواؿِٖٚايٓصاك٣ أٚيٝا٤، بٌ يٛقؿٓا ضـِٖ،  ِْ نِّٔجرياا َٚئّعِه  ٗ ْٓ َّْ َٕ  .(81 :)املا٥ـ٠ؾّٔاِهكّٕٛ

ِْ َٚإّْٚفٜٚكٍٛ هبشاْ٘ ٚتعاىل: ّٖت  َٔ ئّٔ َ َٛه٢ َٜا قّٕ َ٘ ََْل٣ َست٢َّ ئّؤّ ُّْْؤَِ َْٗل٠ّٗ ايًّٜ ِ  َد أيٝوت ٖقٙ  ايصَّاِعك١ّّٕٔ ؾّٔأَّٔػَقْتهّٕ
ِْعكٛب١؟  َٕ َٚأّْٔت  ِ   َٚض لَّٚبْت عٔ بين إهلا٥ٌٝ: ٜٚكٍٛ أٜطاّٗ (55)ايبكل٠:َتٓعّٕل ٚ ّٚ ْٝ َُْوعه١َّّٕٓٔ  ايقّْيّٜع١ّٕ  عًَّٔع ْٚاّٖ  َٚايّٖ  ََٚبعآؤ 

َٔ ِبَػَطٍب َّْ ِ٘ ِْ َفِيؤّ ايًّٜ  ٗ ْ ٛاّٖ ِبأَّّْٔ َٕ نّٔا ِ٘ ِبآَٜاِت َٜهّٖؿّٕل ٚ ٖقا ٜعين: إٔ اؿـٜح عٔ بعين   ،ٖهقا ػـ فيو (61)ايبكل٠:ايًّٜ
ّّ ِ إفا مل ْهٔ بعٝـٜٔ عَّ ٓاأْ :ّ يٓا عرب٠ مٔإهلا٥ٌٝ ق ٚهعٝهٕٛ َٛقعـ    ،ا ناْٛا عًٝ٘ ؾوٝهٕٛ ٚاقعٓا نعٛاقعٗ

ٔ ِٖ أبٓا٤ ْب ،ٚتعاًَ٘ َعٓا نتعاًَ٘ َعِٗ ،اهلل َٓا نُٛقؿ٘ َِٓٗ ؾطعًِٗ،   ٝ٘ إبلاِٖٝ، ػًًٝ٘ إبلاِٖٝ، ِٖ ايعقٜ
َٔ ايعاملني، ؾإفا نإ قـ أٚصًِٗ إىل ٖقٙ اؿاي١، ؾٗعٌ هعريسِ آػعلٜٔ ٚصعًٛا إىل      آتاِٖ َا مل ٜؤت أسـاّٗ ايقٜٔ

ـٍ ؟اقرتؾٛا َا اقرتف أٚي٦و ،ٖقٙ اؿاي١ ْؿوٗا ؾعإٕ أٚي٦عو أبٓعا٤     ٌٖ هريمحِٗ؟ إٕ نإ هريسِ ٜٚتػاض٢ عٔ أس
ٓ     ٔ دعًِٗ ٚكث١ نتاب٘، ََََٚٚ ،ػًًٝ٘ إبلاِٖٝ بعٛات، يهعاْٛا ٖعِ    ٔ دعٌ ؾعِٝٗ ايٓبعٛات طًٝع١ ايتعاكٜؽ تعاكٜؽ اي
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 ٜطلب عًِٝٗ ايقي١ ٚاملوه١ٓ. ٜؤاػقِٖ، ٚأبّٙ ًٜعِٓٗ، ٚأبّٙ اؾـٜلٜٔ بأبّٜ
ٌ بًعؼ بٗعِ اؿعاٍ عٓعـَا ملوعٛا      ايعلب ٜلٕٚ َكاَِٗ بايٓوب١ هلل أععِ َٔ َكاّ بين إهلا٥ٌٝ؟ بٓٛ إهلا٥ٌٖٝ 

ٔ ِٗ ايععِٝ ايقٟ ٚضعِٗ اهلل ؾٝ٘ إٔ قايٛا:َكاَ ِ٘ أّْٔبَٓا٤  َْْش ٙ َٚ ايًّٜ ايععلب أْؿوعِٗ ٖعٌ ٜعلٕٚ      (18:)املا٥ـ٠أِّٔسبَّاؤ 
، ٚؾطعًِٗ  َٔ ايعاملني، ٚدعٌ ؾِٝٗ أْبٝا٤، ٚدعًِٗ ًَٛناّٗ ألْؿوِٗ فيو املكاّ عٓـ اهلل، أْ٘ آتاِٖ َا مل ٜؤت أسـاّٗ

ؾٛا ًلّّّٚ، اؾٛيهِٓٗ ًلّّّٚ ،ايعلب   ٚاقعِٗ مل وعٛا مبا سعٞ ب٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ .؟ بع٢ً ايعاملني بأًٝا٤ نجري٠ دـاّٗ
بإٔ نإ ايكلإٓ ايهلِٜ  ًلّّّٚؾٛاٚ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٚػامت األْبٝا٤ ٤َِٓٗ هٝـ األْبٝا اْيب اهلل علبِّٝ بإٔ نإ

بإٔ ناْٛا ِٖ األ١َ اييت أكاؿ اهلل إٔ تًّٓٓل ٖٞ يتشٌُ ٖقٙ ايلهعاي١ ايععُٝع١ إىل ايععامل نًع٘،      ًلّّّٚؾٛاػتِٗ، ِّٕٚب
ؾهإ ٖقا ايٌلف ٖٛ ايقٟ هٝأػق نٌ ايٌلف ايقٟ أعّٓٝ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ، ٚهٝهٕٛ ايعلب بهتعابِٗ ايهعلِٜ ايعقٟ    

 هٝهْٕٛٛ ِٖ َُٗٝٓني ع٢ً نٌ األَِ.  ،دا٤ بًػتِٗ َُٗٝٓاّٗ ع٢ً نٌ ايهتب
  ؿعع١  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) أعّٓٛٙ   ؿع١ ٚاسـ٠؟ ّٜٛ بعح اهلل قُـاّٗ دـاّٗ ععُٝاّٗ هٔ ٖقا َكاَاّٗأمل ٜ

 ;ؿٛا عٓ٘، ٚؽًٛا عٓ٘لٚا ي٘، ٚؽًّٙٚاسـ٠،   ّٜٛ ٚاسـ أعّٓٞ ايعلب ٖقا ايٌلف ايععِٝ، ٚيهِٓٗ كؾطٛٙ ٚتٓهّٙ
عًِٝٗ ايقي١ ٚاملوه١ٓ ٚباؤٚا بػطب َٔ  ْتَبلّٚٔ قـ ض ؾٝ٘ َََٔ ايٛاقع ايقٟ  أؾِٝٗ ٖٛ أهٛ ؾاهتشكٛا إٔ ْل٣ ٚاقعاّٗ

ّّ ّّ اهلل َٔ بين إهلا٥ٌٝ، َافا ٜعين ٖقا؟ أ ٚي١ٝ ؤؽًٝٓا عٔ ٖقٙ املوع  دلميتٓا أععِ َٔ دلمي١ بين إهلا٥ٌٝ، أ
 ٚإٔ ٌٌُٜ ؾواؿِٖ ايـْٝا بهًٗا. ،ايقٟ أتاغ ايؿلص١ يبين إهلا٥ٌٝ إٔ ٜوعٛا   األكض ؾواؿاّٗ ٛ ْؿوٖ٘

عًُا٤ َٚعتعًُني َٚوعًُني َٚعؤَٓني نعاف اهلل      يٓذـ مجٝعاّٗ نُا أنلك نجرياّٗ ،قط١ٝ ١َُٗ إٔ ْتعلف ع٢ً ٚاقعٓا
ّّ ،  ؿْٝاْا ٚآػلتٓا مجٝعاّٗ  .يًّٓٓٓل   تصشٝض ٚضعٝتٓا ;كْتصَّ إىل أهٛأ َا ميهٔ إٔ ٚاقعٓا ه٧ٌٝ أ

 َفِيعؤّ  ل ن١ًُتقنّٙ ،ؾكط بايًع١ٓ يبين إهلا٥ٌْٝعٛؿ إىل بين إهلا٥ٌٝ، ْٚعٛؿ إىل ٚاقعٓا، ٚب نلز َٔ ايكلإٓ 
َُا ْ ٛاّٖ َعَصٛاّٖ ِب َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ِْ قّٔايّٕٛا(61)ايبكل٠:َْٜعَت  ٗ  َٚض علَّٚبتْ ؟أمل ٜعأت نعجرياّٗ   ..فيو مبا نعقا  (275)ايبكعل٠: َفِيؤّ ِبأَّّْٔ

 ِ ّٚ ْٝ َُْوه١َّّٕٓٔ ايقّْي١ّّٜٕ عًَّٔ ْٚاّٖ َٚايّٖ َٔ ِبَػَطٍب ََٚبآؤ  َّْ ِ٘ ِْ َفِيؤّ ايًّٜ  ٗ ْ ٛاّٖ ِبأَّّْٔ َٕ نّٔا ِ٘ ِبآَٜاِت َٜهّٖؿّٕل ٚ َٕ ايًّٜ ْٝلّٚ ايَِّٓبّْٝنَي ََٜٚكّٖت ّٕٛ  ايَّٖشلّْ ِبَػ
َُا َفِيؤّ ْ ٛاّٖ َعَصٛاّٖ ِب َٕ َّٚنّٔا ـ ٚ ب عًعِٝٗ  طعلَ هلقا اهعتشكٛا إٔ ت   ;ٜعين يًتعًٌَٝفِيؤَّلتني ٜقنل  (61)ايبكعل٠: َْٜعَت

 ،ٓا بايهالّ نً٘ مٔ ايعلب، مٔ أبٓعا٤ ٖعقٙ األَع١   ٖٛ ػّٓاب ملٔ؟ ىاطب َفِيؤّٚعٓـَا ٜكٍٛ: ،ايقي١ ٚاملوه١ٓ
ىاطبٓا بأْ٘ ٖهقا سصٌ عًِٝٗ بهقا ٚنقا ٚيهقا ٚنقا سصٌ عًِٝٗ ٖقا، هٝشصٌ عًٝهِ َجً٘ ٚأعععِ َٓع٘ إفا   

ـْ  :ٜطعاّٗ أثِ ٜكعٍٛ  ، نٓتِ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ ايقٟ نإ عًٝ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ أٚ أععِ مما نإ عًٝ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ  َٚئّكّٔع
 ِ ُْت  َٔ عًَِ ـَٚاّٖ ايِّٜقٜ ِْ اْعَت َّٖٓا ايوَّْبِت ِؾٞ َِٓهّٕ ِْ ؾّٔكّٕ  ٗ ْ ٛاّٖ ئّ  أيٝوت ٖقٙ عكٛب١   ايـْٝا؟ (65)ايبكل٠:َػاِه٦ِنَي ِقَلَؿ٠ّٗ نّٕٛ

يٓؼعاف َٓٗعا، يٓشوعب     ;ًع ع٢ً ٚعٝـ اهلل   ايـْٝا، ع٢ً املعاصٞ ٚايتؿلٜطٖٚهقا هب إٔ ْؿِٗ، هب إٔ ّّْٓٙ
أٚ  أْٓا   ساي١ عكٛبع١ عًع٢ تؿعلٜطٍ    ْعلف. ست٢ ايٛاقع، يٝـؾعٓا فيو إىل ؾِٗ ٚاقعٓا، ٚتكِٝٝ أيـ سوابهلا 

يرتض٢ بٗقا ٚتٌعهل اهلل عًٝع٘، أٚ ؽعاف َعٔ فيعو ؾتٓتكعٌ ععٔ         ;أْٓا   ساي١ دنا٤ سؤ ع٢ً طاع١ عًُٓاٖا
 ٠.ْٚوًِ ايعقاب   اآلػل ،يٓوًِ اـنٟ   ايـْٝا ;ْت عًٝٗاايٛضع١ٝ اييت أ

َٚعٔ اـعنٟ ٚايععقاب       ْوأٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٓذٝٓا َٔ اـنٟ   ايـْٝا، َٚٔ عكٛبات٘   ايعـْٝا، 
 اآلػل٠ إْ٘ ع٢ً نٌ ٤ًٞ قـٜل.

 .ٚايوالّ عًٝهِ ٚكمح١ اهلل ٚبلنات٘
 ايٓصل يإلهالّص/ املت  مريكا/ / املت  إلسيائيل / اللعنة على اليهتد / طاهلل أنرب 
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