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 زضٚؽ َٔ ٖسٟ ايكطإٓ ايهطِٜ
 

 َعطف١ اهلل
 
 
 
 

 
 (ايسضؽ اؿازٟ عؿط)

ِٵ ْٵُفػٹٗٔ ٛٵا عٳ٢ًَ َأ ٔٳ َأغٵطٳُف ٟٳ اٖيصٹٜ ٌٵ ٜٳا عٹبٳازٹ  ُق
 اؿٛثٞأيكاٖا ايػٝس/ سػني بسض ايسٜٔ 
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 (2) (11رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
 . ٚص٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ.اؿُس هلل ضب ايعاملني

ٚيٓبسأ يف ايسضؽ، زضؽ سٍٛ زع٠ٛ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يعبازٙ يف آٜات نًُاتٗـا َـٔ أضم ايهًُـات ٚأيطفٗـا،     
إىل َـا ٜٓكـصِٖ َـٔ عصابـ٘      تتذ٢ً يف عًُ٘ ع٢ً إٔ ٜٗسٟ عبازَٙٓٗا ٜػتؿعط اٱْػإ ضمح١ اهلل ايٛاغع١ اييت 

 ايؿسٜس.
ٌٵغبشاْ٘ ٚتعاىل:اهلل قاٍ  ٟٳ ٜٳا ُق ِٵ عٳ٢ًَ َأغٵطٳُفٛا ٔٳاٖيصٹٜ عٹبٳازٹ ُٳ١ٹ َٹٔ تٳِكٓٳُطٛا ٫َ َأُْفػٹٗٔ ٘ٹ ضٻسٵ ٕٻ ايًٖ ٘ٳ  ٔإ  ٜٳػٵفٹـطٴ  ايًٖـ

ْٴٛبٳ ٘ٴ دٳُٹٝعٶا ايصټ ٛٳ إْٔٻ ِٴ اِيػٳُفٛضٴ ٖٴ ِٵ ٔإَي٢ ٚٳَأْٹٝبٴٛا  ايطٻسٹٝ ُٴٛا ضٳبُِّه ٘ٴ ٚٳَأغٵًٹ ٌٔ َٹٔ َي ِٴ َإٔ َقبٵ ِٻ اِيعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه ٕٳ ٫َ ثٴ  تٴٓصٳطٴٚ
ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا  ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع ٌٔ َِّٔ ضٻبُِّهِ َِّٔ ٔإَي ِٴ َإٔ َقبٵ ِٵ بٳػٵتٳ١ّ ايعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه ٕٳ ٫َ ٚٳَأْتٴ ٍٳ َإٔ  تٳؿٵعٴطٴٚ  ٜٳا ْٳِفؼٷ تٳُكٛ

٘ٹ دٳٓبٹ فٹٞ َفطٻطتٴ َٳا ع٢ًَ سٳػٵطٳتٳ٢ ٔٳ ُنٓتٴ ٚٳٔإٕ ايًٖ ُٹ ٔٳ َي ٚٵ  ايػٻاخٹٔطٜ ٍٳ َأ ٛٵ تٳُكٛ ٕٻ َي ٘ٳ َأ ٔٳ َيُهٓتٴ ٖٳسٳاْٹٞ ايًٖ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ   اِي
ٚٵ ٍٳ َأ ٛٵ اِيعٳصٳابٳ تٳطٳ٣ سٹنيٳ تٳُكٛ ٕٻ َي ٕٳ َنطٻ٠ّ يٹٞ َأ ٔٳ َفَأُنٛ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ  ٚٳاغٵـتٳِهبٳطٵتٳ  بٹٗٳـا  َفَهصٻبٵتٳ آٜٳاتٹٞ تٵَودٳا٤ٳ َقسٵ بٳ٢ًَ  اِي

ٔٳ ٚٳُنٓتٳ ٔٳ َٹ ّٳ  اِيَهافٹٔطٜ ٛٵ ٔٳ تٳطٳ٣ اِيكٹٝٳاَٳ١ٹ ٚٳٜٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ َنصٳبٴِٛا اٖيصٹٜ ٗٴِ ايًٖ ٖٴ ٛٳزٻ٠ْ ٚٴدٴٛ ٝٵؼٳ َټػٵ ِٳ فٹٞ َأَي ٔٳ َٳجٵٛٶ٣ دٳٗٳٓٻ ُٴتٳَهبِّٔطٜ ًِ  يِّ
ٜٴٓٳذِّٞ  ٘ٴ ٚٳ ٔٳ ايًٖ ِٵ اتٻَكٛا اٖيصٹٜ ِٴ ٫َ بٹُٳَفاظٳتٹٗٔ ٗٴ ُٳػټ ِٵ ٚٳ٫َ ايػټ٤ٛٴ ٜٳ ٕٳ ٖٴ ْٴٛ  .(61-53:)ايعَطٜٳشٵعٳ

َٔ أضم اٯٜات يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ ٚأيطـل ايعبـاضات، تـأتٞ بٗـصا        ٖٞ -عٔ ٖصٙ اٯٜات  -ٜكاٍ عٓٗا ُٝا ٖصٙ ف
ٟٳ ٜٳا املٓطل املتًطل: ٔٳ عٹبٳازٹ ِٵ عٳ٢ًَ َأغٵطٳُفٛا اٖيصٹٜ باملعاصٞ، مبا ٚقعـٛا فٝـ٘ َـٔ ،ـ٬ٍ، ٫ ٜصـٌ بهـِ        َأُْفػٹٗٔ

فرت٣ إٔ َا،ٝو َعًِ، ٚإٔ أعُايو ناْت نًٗا أٚ َععُٗـا قبٝشـ١; فٝتعـعظ يف     ،اغتعطاض َا،ٝهِ َٚا أْتِ عًٝ٘
 .دِٗٓ بس َٔ ٫ ْفػو ايٝأؽ ٚتعٔ بأْ٘:

ُٳ١ٹ َٹٔ تٳِكٓٳُطٛا ٫َ ٘ٹ ضٻسٵ غٛا. ٚايؿٝطإ قس ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜصٌ باٱْػإ إىل ايٝأؽ، فإشا َا أت٢ إيٝو أ٫ تٝ ايًٖ
ٚبتكصريى، فرت٣ إٔ أعُايو اؿػـ١ٓ قًًٝـ١ دـسّا، ٚأعُايـو ايػـ١٦ٝ      ٚأْت ؼسخ ْفػو مبا،ٝو ٚمبٛاقفو 

ُٳ١ٹ َٹٔ تٳِكٓٳُطٛا ٫َ اهلل ٜكٍٛ:، نجري٠ دسّا، فكس ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜٛدس يسٜو ساي١ َٔ ايٝأؽ ٘ٹ  ضٻسٵ َـٔ ضدـا٤    ايًٖـ
 ضمحت٘، َٔ إٔ ؼعٛا بطمحت٘، ٚؼصًٛا ع٢ً َا ٜٛصًهِ إىل َػتكط ضمحت٘. 

ٕٻ ٘ٳ ٔإ ْٴٛبٳ فٹطٴٜٳػٵ ايًٖ َا ٜبعس اٱْػإ عٔ ضمح١ اهلل ٖٞ ايصْٛب، َا قس جيعً٘ ٜكٓط َٔ ضمحـ١ اهلل   دٳُٹٝعٶا ايصټ
ٕٻ ٖٞ ايصْٛب، فٗٓا ٜكٍٛ: نٌ ايصْٛب قس دعٌ هلا تٛب١، َٔ نٌ ايصْٛب ميهٔ إٔ تتدًص ٘ٳ ٔإ ْٴٛبٳ ٜٳػٵفٹطٴ ايًٖ  ايصټ

ٟٸ دٳُٹٝعٶا ٟٸشْب أْت فٝ٘ أ شْب ٚقعت فٝ٘ بإَهاْو إٔ تتدًص َٓ٘ ٚتتٛب إىل اهلل َٓ٘، يٝؼ ٖٓاى شْب يـٝؼ   ، أ
ٕٻ ي٘ تٛب١ ٘ٳ ٔإ ْٴٛبٳ ٜٳػٵفٹطٴ ايًٖ ٘ٴ دٳُٹٝعٶا ايصټ ٛٳ إْٔٻ ِٴ اِيػٳُفٛضٴ ٖٴ ٖٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜػفط ملٔ أْـاب إيٝـ٘، ٜتـٛب     ايطٻسٹٝ

أٟ: نـجري ايػفـطإ،    -نُـا ٜكٛيـٕٛ    -تعين املبايػـ١   ٭ْ٘ غفٛض ٖٚٛ ضسِٝ، بٗصٙ ايعباض٠ اييت ;ع٢ً َٔ تاب إيٝ٘
 ععِٝ ايطمح١.

ِٵ ٔإَي٢ ٚٳَأْٹٝبٴٛا ُٴٛا ضٳبُِّه ٘ٴ ٚٳَأغٵًٹ يف أغاغـٗا َٛدٗـ١ إىل أٚي٦ـو ايـصٜٔ      ٖٞ أيٝؼ ٖٓا ٜطؾس؟ بعس إٔ زعا زع٠ٛ َي
 ضمحت٘ فإْ٘ غفٛض ضسِٝ.غٛا َٔ إٔ بإَهاِْٗ إٔ ٜتدًصٛا مما ِٖ عًٝ٘ ف٬ ٜٝإأغطفٛا ع٢ً أْفػِٗ، إٔ ٜكٍٛ هلِ: 

زٙ، ثِ ٚدِٗٗ إىل نٝل ٜعًُٕٛ، ٖٚصا ٖٛ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ أظٗـط َعـاٖط ضمحـ١ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل بعبـا      
ععِٝ يطدٛعِٗ إيٝ٘، تتهـطض ٖـصٙ يف    ، ثِ ٜبني هلِ َا ميهٔ إٔ حيصًٛا عًٝ٘ َٔ دعا٤ٺحيصضِٖ، ثِ ٜطؾسِٖ
ٕ يٝعٛزٚا إيٝ٘، نٝل ٜعًُٕٛ يٝشصًٛا ع٢ً ثٛاب٘، نٝـل ٜعًُـٕٛ   يٝبني يًٓاؽ نٝل ٜعًُٛ ;ايكطإٓ ايهطِٜ نجريّا

 يٝشصًٛا ع٢ً ض،ٛاْ٘. 
ِٵ ُٴٛااٱْاب١: ايطدٛع إىل اهلل، ايطدٛع بإخ٬ص ٚٳَأْٹٝبٴٛا ٔإَي٢ ضٳبُِّه ٘ٴ ٚٳَأغٵًٹ أغًُٛا أْفػهِ ي٘، أخًصٖٛا ي٘،  َي

ِـًِّ ْفػـو هلل ٜعـين: اْكطاعـو إىل اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل             ِـًِّ ْفػـو هلل، ٚإٔ تػ غًُٖٛا يـ٘، عبِّـسٖٚا يـ٘، غ
ٜٴ  ٫ٚاغتعسازى ٭ٕ تػري ع٢ً ٖسٜ٘، أْٝبٛا: أغًُٛا ٚأْتِ  ٜٴ    تعايـٕٛ يف فـرت٠  كبـٌ َـٓهِ   كبـٌ َـٓهِ اٱْابـ١ ٚ

 عهِ اٱغ٬ّ.اٱغ٬ّ، ٜٚٓفعهِ اٱْاب١، ٜٚٓف
ٌٔ َٹٔ ِٴ َإٔ َقبٵ ِٻ اِيعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه ٕٳ ٫َ ثٴ أَا إشا َا دا٤ ايعصاب فإٕ عصاب اهلل ٫ أسس ٜػـتطٝ  إٔ ٜـطزٙ،    تٴٓصٳطٴٚ



 (3) (11رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 عصاب اهلل ٫ أسس ٜػتطٝ  إٔ ٜسفع٘، عصاب اهلل ٫ ػس َٔ ٜٓصطى يف َٛادٗت٘ يٝشٍٛ بٝٓو ٚبٝٓ٘.
ط أيـٝؼ نـصيو؟ أغـتطٝ  إٔ أقـٍٛ عٓـسَا أتـصنٓ       قس تهٕٛ ٖصٙ ٖٞ ساي١ ْفػ١ٝ ،إٔ ْػًِ يو ،إٔ ْٓٝب إيٝو
َٔ شْٛب إٔ أقٍٛ: أغتػفط اهلل ايععِٝ ٚأتٛب إيٝ٘ بإخ٬ص ٚاْكطاع إىل اهلل، َٚا نـإ   ط َا عًُتٴٚ،عٝيت ٚأتصٓن

 ،اٌَ يٲغ٬ّ هللذ يف ْفػٞ اغتعسازٟ ايهثِ أضغِّ ،َٔ ا٭عُاٍ ي٘ ع٬ق١ باٯخطٜٔ إٔ تٟٓٛ ايتدًص َٔ اٯخطٜٔ
يهٔ يٝؼ إىل ٖٓا  ،قس ؼصٌ يسٜو ،ٟٸٖصٙ ساي١ ْفػ١ٝ قس ؼصٌ يس ،ثِ َاشا بكٞ إشّا؟ ٖٓاى َٓٗر تػري عًٝ٘

، ٖصٙ ٖٞ بسا١ٜ ضدٛعو إىل ايصطاط املػتكِٝ، إىل ايططٜـل ايـصٟ ٜٛصـًو إىل ض،ـٛإ     ٚاْت٢ٗ املٛ،ٛع، اْطًلٵ
 اهلل ٚدٓت٘.
ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع إىل سايـ١   ،َٔ شْب ثِ تعٛز إىل ايٛ،ـع١ٝ ايػـابك١   ٫ تٳتٴبٵ (55)ايعَـط: ضٻبُِّهِ َِّٔ ٔإَي

 ٫. ايٛ،ـع١ٝ ايػـابك١ ْفػـٗا.    ثِ تعٌ يف ،ٚاٱغ٬ّ هلل ،فطاغ، إٔ تٛطٔ ْفػو ع٢ً ا٫غتعساز يًعٛز٠ إىل اهلل
باغـتعساز ْفػـٞ ٜتُجـٌ يف ايتٛبـ١،     ٖصٙ إمنا ٖٞ بسا١ٜ يتصشٝض ٚ،عٝتو يًتدًص َٔ املا،ـٞ املعًـِ، ٜبـسأ    
٭سػـٔ َـا أْـعٍ     ٖٚٞ َاشا؟ ا٫تبـاع  ،ٚتٛطني ايٓفؼ ع٢ً ا٫غتػ٬ّ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ثِ ا٫ْط٬ق١ ايع١ًُٝ

 إيٝهِ َٔ ضبهِ.
أْت َعـطض ٭ٕ تعـٛز    عًُٝٽا ٫ تتٛد٘ تٛدّٗا ّاأْت عٓسَا تتٛب َٔ شْب ثِ تعٌ ٖهصا بٛ،عٝتو ايػابك١ فاضغ

ـ   )  تسضٟ إ٫ ٚقس ٚقعت يف ايصْب فتكٍٛ:٫ٔ دسٜس، ثِ إىل ايصْب َ ٚتبكـ٢   (٘أغتػفط اهلل ايععـِٝ ٚأتـٛب إيٝ
ٖٚهصا، ست٢ ٜتػًـب عًٝـو ايؿـٝطإ فٝهـٕٛ ٖـٛ      .. ثِ تسخٌ يف ايصْب َٔ دسٜس ايٛ،ع١ٝ ا٭ٚىل ْفػٗا، ع٢ً

 ايصٟ ٜػًبو يف ا٭خري.
تبـاع أسػـٔ َـا أْـعٍ اهلل إىل     اايتٛب١ ٖٞ بسا١ٜ ضدٛع، ٖٞ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ع٢ً ططٜل ايعٌُ ايصٟ ٜتُجـٌ يف  

َٔ ايٛقٛع يف املعاصٞ َٔ دسٜس ع٢ً ايٓشٛ ا٭ٍٚ، ٚأْت َٓطًـل ٫تبـاع    عبازٙ. ٚ٭ٕ ٖصا ٖٛ ايصٟ ٜٛفط يو أَّٓا
 غـٛا٤ٶ  ،، غٝبعسى ٖصا نجريّا دسّا عٔ َعاصٞ اهللبإضؾازات٘ ،ايكطإٓ ايهطِٜ، إىل ايعٌُ بايكطإٓ ايهطِٜ بٗساٜت٘

 أٚ َا نإ َٓٗا بؿهٌ تكصري ٚتفطٜط. ،َا نإ َٓٗا شْٛب تكرتف
ست٢ أٚي٦و ايصٜٔ  ،أيػٓا عٓسَا ْطد  إىل آٜات اهلل ْهتؿل تكصريّا نبريّا يسٜٓا؟ ْهتؿل تكصريّا نبريّا يسٜٓا

ِ  ٜعٕٓٛ بأِْٗ أصبشٛا َٔ أٚيٝا٤ اهلل نِ ٜهتؿل َٔ تكصـ  يف َٝـسإ ايعُـٌ يف غـبٌٝ اهلل، يف     :ري نـبري يـسٜٗ
 ٙ أيػـٓا َكصـطٜٔ يف ٖـصا؟ ٖٚـصا      ،َٝسإ اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، يف َٝسإ ايعٌُ ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل ٚإص٬ح عبـاز

أٟ ؾ٤ٞ َٔ ايطاعات ا٭خط٣، ٫ تكبٌ َع٘ أٟ طاعـ١   -ضمبا  -كبٌ َع٘ تكصري ضٖٝب دسّا، تكصري نبري دسّا، ٫ تٴ
 َٔ ايطاعات ا٭خط٣.  

غ٬ّ زٜٔ َرتابط، زٜٔ َتهاٌَ ٫ ٜكبٌ َٓو ٖصا ٚأْـت تـاضى هلـصا ٚضافـ، يـ٘، جيـب إٔ تتشـطى يف نـٌ         اٱ
ٝكٓـا يـ٘   فًُـاشا ٜهـٕٛ تطب   ،نـا٬َّ  ٭ٕ اهلل أْعٍ إيٝٓا زّٜٓا ;اجملا٫ت، إٔ تتشطى بهٌ إَهاْٝاتو يف نٌ اجملا٫ت

ّٳ َٜٔٔ ايسِّ آَكٛصّا؟ يٛ نإ ميهٔ إٔ ٜكبٌ َٓا املٓكٛص ٭ْعٍ إيٝٓا دع٤ٶ ٛٵ ًِتٴ اِيٝٳ ُٳ ِٵ َأِن ِٵ َيُه ُٵتٴ زٹٜٓٳُه ُٳ ِٵ ٚٳَأتٵ ٝٵُه   عٳًَ
ُٳتٹٞ ِٴ ٚٳضٳ،ٹٝتٴ ْٹعٵ َٓكٛصـّا؟   ٜٔ ايهاٌَ ْٓطًل يف فاٍ تطبٝكـ٘ تطبٝكـاّ  صا ايسِّـفًُاشا ٖ (3:)املا٥س٠زٹٜٓٶا أٱغٵ٬َّٳ َيُه

 ٜٔ ايهاٌَ.سٙ باؾعا٤ اؿػٔ يف ايسْٝا ٚيف اٯخط٠ َطتبط بٗصا ايسِّٜٔ ايهاٌَ، ٚٚعٵٖٚٛ ضبط ض،اٙ بٗصا ايسِّ
ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع نإٔ ٖصا مما ٜٛسٞ أٜضّا بإٔ ايتٛب١ ْفػـٗا ٫ ٜهـٕٛ هلـا أثـط إشا        ضٻبُِّهِ َِّٔ ٔإَي

ٍٳ َٳا تٓطًل أْت يف اتباع َا أْعٍ اهلل إيٝو. ٖٚٓا ٜكٍٛ: َا   ؟ٌٖ قاٍ بع، َا أْعٍ ،، َا أْعٍٚ  ٜكٌ بع ُأْٔع
مـٔ  ٚايعنا٠ ايـيت  يف ايٛقت ايصٟ أْعيت فٝ٘ ايص٠٬  ْعٍ.ْعٍ؟ تصفض آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ غتذس َاشا ُأايصٟ ُأ
فٝ٘ اؾٗاز، أْعٍ فٝ٘ ٚسس٠ ايه١ًُ، أْعٍ فٝ٘ ا٫عتصاّ عبًـ٘ يٝعـّا، أْـعٍ فٝـ٘     أيػٓا ْعًُٗا؟ أْعٍ  ،ْعًُٗا

ايٓٗٞ عٔ ايتفطم، أْعٍ فٝ٘ ا٭َط باٱْفام يف غبٌٝ اهلل، أْعٍ فٝ٘ ا٭َط بايٓصٝش١ ٚايتٛاصٞ باؿل، أْعٍ فٝ٘ 
 .أؾٝا٤ نجري٠ أخط٣ ٖٞ أنجط مما ْعٌُ

مبـا   (دـس٫ّٚ )تعاٍ ٚاعُـٌ قا٥ُـ١    -سكٝك١  -عتكس إٔ َا ْضٝع٘ َٔ اٱغ٬ّ ْٚرتن٘ ٖٛ أنجط بهجري مما ْطبك٘ أ
س٠، اثٓتـإ، ثـ٬خ، أضبـ ،    ثِ اْعط نِ ٖٞ اييت ْطبكٗا؟ ٚاسـ  ،خ عٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚزعا عباز اهلل إيٝ٘ؼسٸ

ٜٔ ايهاَـٌ هلل  ٚايتٛدٝٗـات ايـيت ٖـٞ  جـٌ ايـسِّ     ، غب ، َٔ عؿطات أٚ َٔ ٦َات ا٭سهاّ ٚاٱضؾازات مخؼ، غت
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 غبشاْ٘ ٚتعاىل.
ٜٴٚعٓسْ ُٳا كاٍ يف أصٛيٓا: بإٔ ايتٛب١ جيب إٔ تهٕٛ تٛب١ َٔ نٌ ايصْٛبا  ٌٴ إْٔٻ ٘ٴ ٜٳتٳَكبٻ ٔٳ ايًٖ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ  (27:)املا٥س٠اِي

إٔ ايـصْٛب يٝػـت فكـط     (شْـٛب )إٔ تتٛب َٔ شْب ٚاسس ٚأْت َصط ع٢ً شْٛب أخط٣، ٚجيب إٔ ْفِٗ نًُا قًٓا: 
ايتكصري َٔ ايصْٛب ايهبري٠، ايكعٛز عٔ ايعٌُ يف غـبٌٝ اهلل،   .َع١ٓٝ ٜتبازض إىل أشٖآْا اقرتاف َعإص تًو اييت
 ٚٳ٫َ از يف غبًٝ٘، عٔ ا٫عتصاّ عبً٘، ايتكصري فٝٗـا َـٔ ايـصْٛب ايهـبري٠.    ـام يف غبًٝ٘، عٔ اؾٗـعٔ اٱْف
ْٴِٛا ٔٳ تٳُهٛ ِٴدٳا٤ٳ َٳا بٳعٵسٹ َٹٔ ٚٳاخٵتٳًَُفِٛا تٳَفطٻُقِٛا َناٖيصٹٜ ٚٵَيـ٦ٹَو اِيبٳِّٝٓٳاتٴ ٖٴ ِٵ ٚٳُأ ٗٴ ِٷ  عٳصٳابٷ َي ٜكـاٍ يف   (105)آٍ عُـطإ: عٳعٹـٝ

 ،ععِٝ ع٢ً ايتفـطم ٚا٫خـت٬ف؟ فهـبري٠    أ  ٜتٛعس بعصاب ،س اهلل عًٝٗا فٗٞ نبري٠ايهبا٥ط: َا تٛعٻ إٕأصٛيٓا: 
 َعص١ٝ نبري٠.

 عصـ١ٝ ٚأْـت َصـط عًـ٢ َعـاصٕ     املفعٓسْا ٜكٛيٕٛ: بإٔ ايتٛب١ جيب إٔ تهٕٛ َٔ نٌ املعاصٞ فتٛب١ دع٥ٝـ١ َـٔ   
أْت يف ٚ،ع١ٝ عصٝإ باعتباضى َكصطّا أٜضّا تكصريّا ٫ َـرض يـو فٝـ٘، فتٛبتـو ٫ تكبـٌ ستـ٢ َـٔ         ٚأأخط٣، 

 .َعإص ا٭ؾٝا٤ اييت مٔ َتفكٕٛ يف عطفٓا ع٢ً أْٗا
ِٗ بٗـا   ٜعـس ايتدًـٞ عٓٗـا     ٘ اهلل عبازٙ إيٝٗا ٚأيعَسِٜٗ عطف: إٔ تًو ا٭ؾٝا٤ اييت ٚدٻايٓاؽ اٯٕ أصبض ي

ٚمـٔ  ْٚكٍٛ:)ف٬ٕ َٔ أٚيٝا٤ اهلل، ٚف٬ٕ ضدٌ باٖط، ٚف٬ٕ نصا(  ؟أيػٓا ْصل بعضٓا بعضّا بأْٓا َ٪َٕٓٛ ،َعاصٞ
ٜصـض إٔ ْـسعٛ بعضـٓا بعضـّا باغـِ      ٫  ْعًِ يٝعّا أْٓا َكصطٕٚ يف أعُاٍ نبري٠ دسّا ٖٞ أغـاؽ اٱغـ٬ّ بهًـ٘.   

ٚأْـت   ٝـو َ٪َٓـاّ  نٝـل أ ِّ  ،ػري ٫ يعـا  ٚ ٫ ؾاٖـٌ، ٫ ٜصـض   اٱميإ ٚمٔ يف ٖصٙ اؿاي١، ٫ يهبري ٫ٚ يصـ 
ْعطف أْٓا َكصـطٕٚ يف   َٔ أٚيٝا٤ اهلل ٚمٔ يٝعّا َٔ أٚيٝا٤ اهلل ٚأْت تػُٝين ٚيّٝا ، أ ٝو ٚيّٝاتػُٝين َ٪َّٓا

 ٫ٚ َعص١ٝ؟ أيػٓا قس تعاضفٓا ع٢ً ْبص ايهتاب، ٚقس اتفكٓا ع٢ً إٔ ٖصٙ   تعس شْبّا !؟ايعٌُ يف غبٌٝ اهلل
ٚقس اتفكٓا ع٢ً إٔ ا٭ؾٝا٤ ايباق١ٝ ٖـٞ َـا ْػـُٞ بعضـٓا      ،نًٓا اتفكٓا ع٢ً ٖصا ،ايٓاؽ ٖهصا ٚصٌ بِٗ ا٭َط

٫ٚ ػـس   (ف٬ٕ َٔ أٚيٝـا٤ اهلل  اؿاز ،ٝسٟ ف٬ٕ َٔ أٚيٝا٤ اهلل)غٓكٍٛ: ف (إميإ)فُٝا إشا نإ ٜ٪زٜٗا باغِ  بعضّا
ُٳا فًػٓا َٔ أٚيٝا٥٘، ٚيػٓا َ٪َٓني فع٬ّ ،اؿاز ف٬ٕ ٜعًُٕٛ يف غبٌٝ اهلل غٝسٟ ف٬ٕ ٫ٚ ٕٳ إْٔٻ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ أ  ٜكٌ  اِي

ُٳا ٖهصا يف أنجط َٔ آ١ٜ؟ ٕٳ إْٔٻ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ ٔٳ اِي ٓٴٛا اٖيصٹٜ ٘ٹ آَٳ ٘ٹ بٹايًٖ ِٻ ٚٳضٳغٴٛيٹ ِٵ ثٴ ٖٳسٴٚا ٜٳطٵتٳابٴٛا َي ِٵ ٚٳدٳا ٛٳايٹٗٔ َٵ ِٵ بٹَأ  فٹٞ ٚٳَأُْفػٹٗٔ
ٌٔ ٘ٹ غٳبٹٝ ٚٵَي٦ٹَو ايًٖ ِٴ ُأ ٕٳ ٖٴ  .(15)اؿذطات:ايصٻازٹُقٛ

ٚتكٍٛ يٞ: أْا َ٪َٔ، يهٔ مٔ نـاشبٕٛ إشا نٓـا ٫ ْعُـٌ يف     ،ٖٓا ٜصض ٚغٓهٕٛ صازقني إشا قًت يو: أْت َ٪َٔ
ٚٵَي٦ٹَو ، ٖٓا قاٍ:َ٪َٔ ٚأقٍٛ يو َ٪َٔيعٌُ يف غبٌٝ اهلل فتكٍٛ يٞ غبٌٝ اهلل، ٫ٚ لسٸ يف ا ِٴ ُأ ٕٳ  ٖٴ  ايصٻـازٹُقٛ

 ِ، فأْا ٚأْت ناشبٕٛ، أيٝؼ نصيو؟ِٖ ٖ٪٤٫ ايصازقٕٛ يف إمياْٗ ،ٚسسِٖ
إٔ تتبعٛا أسػٔ َا أْعٍ إيٝهِ َـٔ   ،إٔ تػًُٛا ،إٔ تٓٝبٛا :بعس إٔ زعا عبازٙ إىل ايعٛز٠ إيٝ٘، ايعٛز٠ ٖٞ ٖصٙ

، املعاصـٞ ايـيت مـٔ َعرتفـٕٛ بٗـا َٚتفكـٕٛ عًٝٗـا، أٚ َـٔ         َا ناْت بؿهٌ َعإص ضبهِ، ٜٚهطض إٔ ايصْٛب غٛا٤ٶ
ايعصاب ايصٟ املعاصٞ اييت قس تعاضفٓا ع٢ً أْٗا يٝػت َعاصٞ، جيب إٔ ْتدًص َٓٗا ٚإٔ ْعٛز إىل اهلل ٚإ٫ فٗٓاى 

ٌٔ َٹٔ ضٙ يف اٯ١ٜ َطتني:نطٻ ِٴ َإٔ َقبٵ ِٻ اِيعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه ٕٳ ٫َ ثٴ ٌٔ َِّٔ (54:)ايعَطتٴٓصٳطٴٚ ِٴ َإٔ َقبٵ  بٳػٵتٳ١ّ ايعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه
ِٵ ٕٳ ٫َ ٚٳَأْتٴ  .(55:)ايعَطتٳؿٵعٴطٴٚ

ِٵ:٫سغ ٖٓا يف قٍٛ اهلل ٕٳ ٫َ ٚٳَأْتٴ ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا تٳؿٵعٴطٴٚ ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع ٔ  ٔإَي ِ  َِّـ ٔ  ضٻبُِّهـ ٌٔ  َِّـ ِٴ  َإٔ َقبٵـ  ٜٳـِأتٹٝٳُه
ِٵ بٳػٵتٳ١ّ ايعٳصٳابٴ ٕٳ ٫َ ٚٳَأْتٴ قـس   ػٓا َٚ  بعضٓا بع، أْٓا َ٪َٕٓٛ؟. أيػٓا َتفكني َ  أْفاي١ اييت مٔ فٝٗاـاؿ تٳؿٵعٴطٴٚ

ُنٓا َـ٪َٓني، نٓـا ْكـٍٛ: َـ٪َٓني ٚنـٌ ؾـ٤ٞ غـابط، َـا          !َا بايٓا؟ˮايكٝا١َ بػت١ ٚمٔ ٫ ْؿعط  ٜأتٝٓا ايعصاب ّٜٛ
 .‟!باُيٓا؟

نبريّا َٔ  إ دع٤ٶأأيٝؼ نصيو؟  ،ٚصػاضّا حيصٌ ٖهصا َٔ داْبٓا، ٖٚصا َا مٔ عًٝ٘ نباضّا ٭ْ٘ يف اتباع ايكطإٓ
إشّا فٓشٔ ْػري غري٠ ٚمٔ َػُضٕٛ ع٢ً أعٝٓٓا، فكـس ٫ تفـتض عٝٓٝـو إ٫ ٚدٗـِٓ      ;ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ْعٌُ ب٘
 أَاَو، َٔ سٝح ٫ تؿعط.

ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع ٚ٭ٕ يف تٛدٝٗات اهلل زاخٌ ايكطإٓ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اهلسا١ٜ َٔ اهلل غبشاْ٘  ٔإَي
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ٜطتبط ب٘ أؾٝا٤ نـجري٠ فٗٓـاى    (غ٬ّغٓاّ اٱ): ز  اٙ اٱَاّ عًٞا، اؾٕٗ ايهطِٜ َجٌ اؾٗازٚتعاىل زاخٌ ايكطآ
 ٌ ـ     سػٔ ٚأسػٔ زاخٌ ايتؿطٜ  ْفػ٘، فا٭سػٔ ٖٛ ايصٟ ٜكٛزى إىل إٔ تطبل نـ ٘، فُتـ٢ َـا   َـا ٖـٛ َـطتبط ب

َا ٖٞ َطتبط١ ب٘ َٔ ٖساٜـ١ اهلل   كٛا نٌاْطًكت ي٬ٖتُاّ ب٘ غت٧ٝٗ ْفػو ٚاٯخطٜٔ غ٦ٕٝٗٝٛ أْفػِٗ ٭ٕ ٜطبِّ
يهٔ َت٢ َا أٌُٖ ايٓاؽ ٖصٙ املباز٨ امل١ُٗ ايهـبري٠، َتـ٢    غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ا٭عُاٍ ٚا٭قٛاٍ ٚايػًٛى ٚغريٖا.

 بؿهٌ ٫ ٜرتى أثطّا.املباز٨ ايصػري٠ ا ٚضا٤ٖا، أٚ اْطًكٛا يف َ َا أٌُٖ ايٓاؽ املباز٨ ايهبري٠ أًُٖٛا نٌ
غـ٬ّ  َٔ ٜتأٌَ يف غري٠ أٌٖ ايبٝت )عًِٝٗ ايػ٬ّ( ايكسا٢َ َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ٜـطٕٚ ٖهـصا: إٔ ٖٓـاى يف ا٫   

ٜٔ ن٬ ؾـ٤ٞ، ٚأصـبشت أعُـاٍ ايٓـاؽ نـ٬ ؾـ٤ٞ. ادتُـ         َت٢ َا غابت أصبض ايسِّ ،ٜٔ نً٘ َطتبط بٗاايسِّ أؾٝا٤ٶ
ٟ )فُٛع١ َٔ نباضِٖ يف بٝت ٚاسس َٔ أٚيٝا٤ أٌٖ ايبٝت  ٜٴ  (قُس بٔ َٓصٛض املـطاز ـ ٚنـاْٛا  ـ ًٓصٳ ٣ ٖٚـِ  ازٳطٳٕٛ ُف
 ،ٚحيرتَٕٛ بعضـِٗ بعضـاّ   ،ضٕٚ بعضِٗ بعضّانًِٗ ٜكسِّ ،فتُعٕٛ، ٚيٝؼ َٔ َٓطًل أْ٘ ٫ أسس َِٓٗ ٜجل باٯخط

ٜٴ ِٗ ٜطٕٚ أْ٘، يهٓعًُا٤ أٌٖ ايبٝتنباض  َٔ ًٕٛ صٳست٢ ص٠٬ اؾُاع١ أصبشت ٫ تصض َ  غٝاب إَاّ سل، فهاْٛا 
 ،ٓٛا ؾدصّا َِٓٗ ٚإٔ ٜتفكٛا ع٢ً ؾدص َِٓٗ جيعًْٛ٘ إَاَّاإٔ ٜعِّٝ (قُس بٔ َٓصٛض املطازٟ)فطاز٣، فطًب َِٓٗ 

 فتصض يعتٓا ٚياعتٓا. ;قاٍ: يٓتُهٔ َٔ إٔ ْصًٞ ياع١
ايٓاؽ أْفػِٗ َتبا١ٜٓ، قًٛبِٗ ٜػتٓهطْٚٗا، ٫ أيف١ فُٝا بٝـِٓٗ، ٫ إخـا٤ فُٝـا بٝـِٓٗ، ٫ صـسم فُٝـا       غري٣ 

     ٗ  ا،بِٝٓٗ، ٫ ٚفا٤، ٫ اٖتُاّ بؿإٔ بعضِٗ بع،. أيٝػت ٖصٙ ساي١ ًُْػٗا يف اجملتُعـات؟ ٖـٞ سايـ١ مـٔ ًُْػـ
 ؼصٌ ٖصٙ إشا َا سصٌ تكصري.

ٜٴ ا ٖٞ ٫ تٴٜٚسٍ ٖصا ع٢ً إٔ تًو ا٭عُاٍ اييت تعًُٗ كبـٌ؟  كبٌ َٓو، َا ٜسضٜٓا ٌٖ ص٬تٓا تكبٌ؟ ٌٖ صـٝآَا 
ـ   ٚصـٝآَا  ٌٖ ظناتٓا تكبٌ؟ ضمبا أقص٢ َا ميهٔ إشا صشت ص٬تٓا ٚظناتٓا  ص عًـ٢ أْٓـا تطنٓـا    أْٓـا فكـط ٫ ْ٪اخٳ

، فكط ٫ خطٚدعا٤ٶ َٔ اهلل عًٝٗا ٖصا ؾ٤ٞ آ ايص٠٬ ٚتطنٓا ايعنا٠ ٚتطنٓا ايصٝاّ، يهٔ إٔ تكبٌ َٓا فٓعط٢ ثٛابّا
 ص٠٬. ْٛ٪اخص بأْٓا تاضن

ْا أصًٞ يهٔ ص٬تٞ ٫ تكبٌ، يف ايٛقت ايصٟ ٫ تكبٌ قس ٜهٕٛ أنجط َا أسصٌ عًٝ٘ َـٔ خ٬هلـا ٖـٛ أْـين ٫     أ
 أيػٓا ْتعاسِ يف املػادس ياعات، ْٚكٍٛ ،صٌ ع٢ً ايجٛاب ايهبري َٔ ايص٠٬أعصب بأْٞ تاضى ص٠٬، يهٔ إٔ ؼ

أؾـٝا٤  ٖٞ َٔ ٚ ،عتكس بأْٗا قس تكبٌ ست٢ ايص٠٬ ايٛاسس٠ بايؿهٌ املطًٛبأ٫  ٠؟اؾُاع١ غُػ١ ٚعؿطٜٔ ص٬
 نجري٠.

ايتٛب١ َٔ ٖـصا ايـصْب أٚ    اع أسػٔ َا أْعٍ إيٝهِ َٔ ضبهِ؟تباأيٝؼ ٖٓا ٖٛ ضبط ايتٛب١ ْفػٗا ٚقبٍٛ ايتٛب١ ب
ٔ  عًـ٢ ٖـصا  تباع ٭سػٔ َا أْعٍ إيٝٓا َٔ اهلل، ٚإٔ ٜٓبٗٓا َٔ ٖصا أٚ َٔ ٖصا َطتبط١ با٫ ٌٔ  َِّـ ِٴ  َإٔ َقبٵـ  ٜٳـِأتٹٝٳُه

 ٖٚصٙ ٖٞ اـطٛض٠. بٳػٵتٳ١ّ ايعٳصٳابٴ
ٝ   ،مٔ يف َػريتٓا ْط٣ أْفػٓا ٚنأْٓا ْ٪زٟ نٌ ؾ٤ٞ نا٬َّ فػـٝهٕٛ   ؼ نـصيو؟ فًػٓا ْتٛق  أْٓا قس ْعـصب أيـ

ِ  ّاقس ٜكعٕٛ يف ايعصاب ٖٛ ٜعتر َفاد٦ ٖصا ايٓشٛ عٓسَا ٜطٕٚ أْفػِٗيٓاؽ ع٢ً ايعصاب بايٓػب١   ،بايٓػب١ هلـ
ٝٴ ،بايٓػب١ هلِ؟ يهٔ اجملطّ أيٝؼ ٜعتر َفاد٦ّا ٪اخص ع٢ً أعُاي٘؟ إشّا   ٜهٔ ايعصاب أيٝؼ اجملطّ ٜتٛق  أْ٘ غ
. ٖٛ ٜعطف َٔ بساٜـ١  ٫ ؟ايػاضم أٚ ايصٟ ٜعٌُ َعص١ٝ غٝهٕٛ ايػذٔ بايٓػب١ إيٝ٘ َفاد٦ّا ،بايٓػب١ إيٝ٘ َفاد٦ّا

ٜٴأْ٘ يف َا ٜسخٌ بني أَٛايو يٝػطم  فًٔ ٜهٕٛ ايػـذٔ بايٓػـب١ يـ٘     ،سل إٔ ٜػذٓٛٙٔ ٚهلِ ػذٳساي١ ميهٔ إٔ 
 ،ٚأْت ٫ تسضٟ ملـاشا فٝػذٓٛى  (1)غٝهٕٛ َفاد٦ّا يو إٔ تهٕٛ يف بٝتو فٝأتٕٛ يٹٝٳسٵعٴٛى ٜٚكٛيٛا: )دٳاٚٔب(، َفاد٦ّا

 ؟ٖٙص ؟ بػت١أيٝؼ ٖصا َفاد٦ّا
ٜل اؾ١ٓ، ٚأْٓا ْعٌُ بايكطإٓ، يهٓٓـا يف ايٛاقـ    ٖهصا قس ْهٕٛ يف ٚ،ع١ٝ َتفكني َ  أْفػٓا أْٓا ْػري يف طط

ٖٞ َٔ أسػٔ َا أْعٍ اهلل، فـ٬ ٜفـتض ايٓـاؽ أعٝـِٓٗ إ٫ عًـ٢ ؾـفري       نافطٕٚ أٚ تاضنٕٛ أٚ ضافضٕٛ ٭ؾٝا٤ ١َُٗ 
ِٵ غٝهٕٛ بػت١ ،دِٗٓ، غٝهٕٛ ٖٓاى ايعصاب بايٓػب١ هلِ َفاد٦ّا ٕٳ  ٫َ ٚٳَأْتٴ بـأْهِ نٓـتِ تتذٗـٕٛ إىل     تٳؿٵـعٴطٴٚ

 ططٜل دِٗٓ، بإٔ تًو ايصْٛب قس ت٪زٟ بهِ إىل دِٗٓ.
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أيٝػـت  )ٚاهللٹ َا غطقتٴ، ٫ٚ ظْٝت، ٫ٚ قتًت ْفػّا قطٻ١َ، ٫ٚ أنًت َـاٍ أسـس(   ٫ ميهٔ ّٜٛ ايكٝا١َ إٔ تكٍٛ: 
ـ   ـن)طإٓ ػس ـاملعطٚف١ يسٜٓا؟ يهٔ باقٞ، اضد  إىل ايك ٖصٙ ٖٞ ايعباضات  يفٖـٌ داٖـست    (جري٠ِ بـاقٞ أؾـٝا٤ ن

ّٵ ٫. أ  ْكٌ يو: غبٌٝ اهلل؟ ِٵ  َأ ِٔ  ٚٳَيُٻـا  اِيذٳٓٻـ١َ  تٳـسٵخٴًُٛاِ  َإٔ سٳػٹـبٵتٴ ٘ٴ  ٜٳعٵًَـ ٔٳ  ايًٖـ ٖٳـسٴٚاِ  اٖيـصٹٜ ِٵ  دٳا ِٳ  َٹـُٓه  ٚٳٜٳعٵًَـ
ٔٳ َاٍ أسـس،   ، ٫ٚ أنًت٫ قتًت ْفػّا): بني ٖصٙ ّاضقٌُٖ ميهٔ إٔ تضٝفٗا  أ  ٜكٌ ٖهصا؟ (142)آٍ عُطإ:؟ايصٻابٹٔطٜ

َٴصًِّٞ ٚصا٥ِ ˮيٝؼ يسٜ٘ دٗاز يف غبٌٝ اهلل فع٬ّ، ٌٖ ميهٔ إٔ تكٍٛ:  (؟٫ٚ داٖست يف غبٌٝ اهلل اؿُس هلل أْا 
َٴعٓنٞ ٚساز بٝت اهلل ٓت٘؟ ٌٖ ٖٓاى ؾ٤ٞ آخط؟ ٌٖ ميهٔ إٔ تكٍٛ: َٚٓفل يف غبٌٝ اهلل، ٚفاٖس تَٚاشا؟ أ   ‟ٚ

س َ  إخٛاْٞ ٚأٚصـٞ اٯخـطٜٔ   َٚتعإٚ ع٢ً اير ٚايتك٣ٛ، َٚتٛسٸ املٓهط،يف غبٌٝ اهلل، ٚآَط باملعطٚف، ْٚاٙٺ عٔ 
 ٖٞ غا٥ب١؟ٚأؾٝا٤ نجري٠  أيٝػت ؟.. إىل آخطٙباؿل ٚبايصر ع٢ً اؿل، ٚأقٍٛ ن١ًُ اؿل

ًـٗا يف خسَـ١ تًـو املبـاز٨ ايضـا٥ع١.      ايػاٜـ١ َٓٗـا ٖـٞ ن    -يٛ تفُٕٗٛ  -َعٓا أضب  مخؼ، ا٭ضب  ٚاـُؼ ٖصٙ 
ايصٝاّ نًٗا يف خس١َ املباز٨ امل١ُٗ اييت ضنع عًٝٗا ايكطإٓ ٚايـيت أع٬ٖـا اؾٗـاز يف    ٚ ،اؿرٚ ،نا٠ايعٚ ،ايص٠٬ف

 ٚايعٌُ ع٢ً ْؿط زٜٓ٘، ٚقاضب١ أعسا٥٘. ،غبًٝ٘
ٕٻ أ  ٜكٌ يف ايص٠٬: ٓٵٗٳ٢ ٠َايصٻ٬َ ٔإ ٔٔ تٳ ُٴَٓهٔط اِيَفشٵؿٳا٤ٹ عٳ َٓٗـا يف   أيٝؼ دـع٤ٷ  ،ايعنا٠ نصيو (45:)ايعٓهبٛت؟ٚٳاِي

أ٫ٖ ٜهـٕٛ ٖٓـاى ف٦ـ١    ست٢ أٚي٦و ايفكطا٤ ايصٜٔ ٜعطٕٛ َٔ ايعنا٠، ٖٛ يت١٦ٝٗ اجملتُـ  يف زاخًـ٘،    ؟غبٌٝ اهلل
ـ   تعٝـ َبتعس٠ ْفػٝٽا عٔ ايف٦ات ا٭خط٣،  ٕٷٛٵفايفكري جيس ْفػ٘ ٜأنٌ َ  ايػين َٔ أَٛاي٘، فًٝؼ بٝٓ٘ ٚبٝٓـ٘ بٳ

ٚهلصا ٚدبـت ايعنـا٠ يف ايعـني، يف أعٝـإ      إشّا قطٜب َٔ إٔ ٜتٛسس َع٘; ،ب َٓ٘فٗٛ قطٜ ،يف زاخٌ أعُام ْفػ٘
ايعنـا٠ إٔ تهـٕٛ َـٔ    ا٭َٛاٍ، ٫ تكبٌ ْكسّا إ٫ يف سا٫ت خاص١ عٓسَا ٜهٕٛ ايٓكس ٖٛ ا٭صًض، ٚإ٫ فايٛادب يف 

اٍ، ٚغـٝأنٌ َعـو   عاضع، ٜط٣ ا٭َٛاٍ، ٜط٣ بأْ٘ غٝشصٌ َعو َٔ ٖصا املُٳـ٭دٌ ايفكري ايصٟ ٜط٣ ايملاشا؟  ،ايعني
َـٔ  َعو  (لًَعٳ)ٚحيصٌ ع٢ً  (ٔايبٴ)ٜٚؿطب ق٠ٛٗ َعو َٔ شيو  ‟ٚخيعٕ َعو َٔ شيو ايكاتˮ َٔ ٖصٙ املعضع١،

 فٝهٕٛ ايٓاؽ يف ٚاقعِٗ نأِْٗ أغط٠ ٚاسس٠، ٜعٌُ ع٢ً تععٜع ايطٚابط فُٝا بِٝٓٗ. (لًَايعٳ)شيو 
ٜٴ، فاّاايفكري إشا َا أصبض ٜط٣ نٌ ؾ٤ٞ، ٜٚط٣ أْ٘ ٫ أسس ٜعطٝ٘ ؾ٦ٝ ْ  ;٢ ي٘ ؾ٤ٞ َٓٗاعَطيعنا٠ ٫  ٘ فغـري٣   ػـ

، فٗٛ بعٝس عِٓٗ بٓفػٝت٘، بٌ قس ٜٓطًل يٝػطم أَـٛاهلِ، ٜٓطًـل يٝٓٗـب،    يف ٚ،ع١ٝ بعٝس٠ عٔ اٯخطٜٔ دسّا
 ايعني.َٔ فٛدبت ايعنا٠  ;حيػس إشا َا ضآى يف ْع١ُ

ٟٸ ٜٴعٵَط٢ َٔ ٣ ٚنأْٗا ي٘، فكري ٜط٣ ا٭َٛاٍ ٜط فأ ٝٴعٵَط٢ َٔ ٖصا، ٚ ٖصا، فايعنا٠ َٔ عني َا ضأ٣; ف٬ حيكـس، ٫ٚ  غ
ٜٴعٵَطـ٢ سـ٫ّ٬ َـٔ شيـو )ايكـات(؟ نٝـل          حيػس، ٫ٚ ٜعازٟ، ٫ ٜتعسٸ٣. نٝل غٝػطم ٖٚٛ ٜط٣ بـإٔ بإَهاْـ٘ إٔ 

  ٣ ع٢ً مثاضى َٔ اؿبٛب ٚمٖٛا ٖٚٛ ٜط٣ بأْو غتٛصٌ إىل بٝت٘ ظنا٠ّ َٔ ٖصا املاٍ؟غٝتعسٸ
ٚايٓفػـ١ٝ فُٝـا بـني ايٓـاؽ; يتِّٗٝـ٦ِٗ يٝهْٛـٛا       ا٫دتُاع١ٝ ط ٚايع٬قات فايعنا٠ ْفػٗا ؽسّ أٚ تٴععظ ايطٚاب

٭ٕ  ٦ـاّ ٫ٚ ٜهٕٛ فتُعّا قًكّا يف زاخً٘ َؿانٌ نجري٠ تصطف٘ عٔ ايكضـاٜا ايهـبري٠، فٝهـٕٛ َٗٝٻ    فتُعّا َتٛسسّا،
 تأَط باملعطٚف، ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط، ٚتسعٛ إىل اـري. ٜهٕٛ أ١َّ

 .ٔ غاٜاتٗا ايهر٣: إٔ ؽسّ ايكضاٜا امل١ُٗ يف اٱغ٬َّٹ مناضغٗا إمنا ٖٞ يف ٚاقعٗااييت  ٖهصا نٌ ا٭عُاٍ ٖصٙ
ٔٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛا ٍٳ َٳا َأسٵػٳ ٝٵُهِ ُأْٔع ٌٔ َِّٔ ضٻبُِّهِ َِّٔ ٔإَي ِٴ َإٔ َقبٵ ِٵ بٳػٵتٳ١ّ ايعٳصٳابٴ ٜٳِأتٹٝٳُه ٕٳ ٫َ ٚٳَأْتٴ إٕ ٖـصا   (55)ايعَط:تٳؿٵعٴطٴٚ

ٜٴ بإٔ ٖٓاى شْٛبّاٜٛسٞ  أ  ْتفل عًـ٢   ،ايجاْٞ بأْٓا َكصطٕٚ ِهًٓمٔ ٫ ْؿعط بأْٗا شْٛب قس اتفكٓا بإٔ ٫ أسس 
، تععين، ٚأععـو ٫ٚ أ ـ  َٓـو، ٫ٚ تػـُ  َـين نًُـ١ تطؾـسْٞ أٚ        ْػـ بعضٓا بعضّا -فع٬ّ  -ٖصا؟ فأصبشٓا 

 ،٫ ْؿـعط  َـٔ سٝـح  ايعصاب  فٝأتٞ ;اْت٢ٗ ا٭َط أصبشٓا ٫ ْؿعط ،مٔ َكصطٕٚ فٝ٘ ٦ّاؾٝتطؾسى إىل إٔ ٖٓاى 
ٖٛ ٜؿعط أْٗا شْٛب ٚضا٤ٖا عكٛب١ ٜٚػتشل عًٝٗا عكٛب١. َٔ ٖٛ شيـو   صْب ايصٟ ٜكرتف ايصْٛب املعطٚف١ٚإ٫ فامل

دا٤ أسس ٜطٜس إٔ ٜعاقب٘  ٚأْ٘ يٛ ا٥ِ ٖٚٛ ٜط٣ أْ٘ ٫ ٜػتشل عكٛب١،ايصٟ غٝٓطًل يٝعٌُ دطمي١ َٔ ٖصٙ اؾط
ٜٴ طّ ٜعطف٫. اجمل ي٘؟ غٝهٕٛ َفاد٦ّا  ب.عاَقأْ٘ َػتشل بإٔ 

ٗصا ٜٛسٞ بإٔ ٖٓاى شْٛبّا ٖٞ َٔ ٖصا ايٓٛع ايـصٟ أيػـاٙ ايٓـاؽ َـٔ قا٥ُـ١ ايتـصنري يبعضـِٗ بعـ، بـأِْٗ          ف
ثِ َاشا ميهٔ إٔ حيصٌ َٔ ٚضا٤ ايصْٛب ٖٓا يف ايسْٝا ٚايتكصـري ٖٓـا    ، ٚأِْٗ بتكصريِٖ َكرتفٕٛ هلا.َكصطٕٚ

يف ايسْٝا؟ ّٜٛ ايكٝا١َ غٝهٕٛ ّٜٛ ْسا١َ ٚسػط٠ يًُكصطٜٔ يًصٜٔ أغطفٛا ع٢ً أْفػـِٗ، ٚ  ٜٓٝبـٛا إىل اهلل،   
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 ْعٍ إيِٝٗ. ٚ  ٜػًُٛا أْفػِٗ ي٘، ٚ  ٜتبعٛا أسػٔ َا ُأ
ٌٔ َِّٔ ٍ بايٓػب١ يًعصاب:ٜبسأ ٜتشسخ َاشا ميهٔ إٔ حيصٌ بعس إٔ قا ِٴ َإٔ َقبٵ ِٵ  بٳػٵتٳـ١ّ  ايعٳـصٳابٴ  ٜٳِأتٹٝٳُه  ٫َ ٚٳَأْـتٴ

ٕٳ طْا بعـصاب دٗـِٓ؟ أ    ٚ٭ٕ ايٓسّ ؾ٤ٞ مٔ ْعطف٘ يف ايـسْٝا. أيـٝؼ اهلل ٜـصنٓ    ،ط عاي١ ايٓسّٜصٓن تٳؿٵعٴطٴٚ
عـصاب دٗـِٓ نـإ عـصابّا آخـط مـٔ ٫       يٛ إٔ أيػٓا ْعطف ايٓاض يف ايسْٝا؟  عصاب دِٗٓ ْاضّا، ْاضّا ْعطفٗا؟ جيعٌ

 ْاضّا. :مٔ ْعطف دٓػ٘ ضمبا َا نإ ٜفٝس ايتصنري يٓا ب٘، يهٔ دعٌ دِٗٓ عصابّا ،ْعطف َا ٖٛ
ٚمٔ ْعطف أْ٘ يٛ   تهٔ دِٗٓ إ٫ نٗـصٙ   ، أيٝؼ نصيو؟مٔ ْعطف يف ايسْٝا ٖصٙ ايٓاضفٓا بايٓاض فعٓسَا خيِّ

ٜٴ فِٗ بـ٘ ممـا دٓػـ٘    دِّايٓاض يهاْت نفا١ٜ ٚفٛم ايهفا١ٜ، ٚيطمح١ اهلل ايٛاغع١ بعبازٙ ٖهصا ٜٓطًل: إٔ ٜهٕٛ َا 
أيٝؼ اٱْػإ يف سٝات٘ ؼصـٌ   ،فٓا َٔ سا٫ت ايٓسّ ٚاؿػط٠ثِ خٛٻ ،فٓا بايعصابَعطٚف يسِٜٗ يف ايسْٝا، خٛٻ

 ٤ ايٓسّ ٚأثٓا٤ ايتشػط نٝل تهٕٛ؟ْفػو أْت أثٓاتط٣  ط؟ ٌّٖ؟ ٜتشػٸٓسٸي٘ َٛاقل ٜت
ط٠ ٚايٓسّ ٖـٞ يف سـس شاتٗـا    طْا أٜضّا بأْ٘: غٝشصٌ ٖٓاى ْسّ ؾسٜس، ٚسػط٠ ؾسٜس٠، ٚايتشػط أٚ اؿػٜصٓن

ٜٴ    -نُـا ٜكٛيـٕٛ    -عصاب ْفػٞ ؾسٜس، بٌ أصبض ايعصاب ايٓفػـٞ  عصاب،  ّ يف ايتعـصٜب يف  ػـتدسٳ َـٔ أنجـط َـا 
 ذٕٛ، ايتعصٜب ايٓفػٞ غري ايتعصٜب اؾػسٟ، تعصٜب ْفػٝتو بأٟ ططٜك١.ايػ

ٍٳ َإٔ ٍٳ َإٔ َٔ قبٌ إٔ تصٌ إىلٚأٟ:  ْٳِفؼٷ تٳُكٛ ٘ٹ دٳٓبٹ فٹٞ َفطٻطتٴ َٳا ع٢ًَ سٳػٵطٳتٳ٢ ٜٳا ْٳِفؼٷ تٳُكٛ  (56)ايعَط:ايًٖ
أصبض َـٔ أٖـٌ دٗـِٓ، ٚدٗـِٓ أَاَـ٘      ، أيٝؼ ٖصا تعبريّا عٔ ايتشػط عٓسَا ٜط٣ ْفػ٘ إىل أٜٔ ٚصٌ ب٘ اؿاٍ

عٗـا ٜٚػـُعٕٛ ظفريٖـا، ٖٚـٛ     ٜٚػـُعٕٛ تػٝټ ِٓ ترظ ّٜٛ ايكٝا١َ أَاّ ايٓـاؽ  ٖصا ايؿ٤ٞ املدٝل: إٔ دٗ؟ ٜطاٖا
ٜٴ ـ  َفطٻطتٴ َٳا ع٢ًَ سٳػٵطٳتٳ٢ ٜٳا ٖٛ يف ساي١ َٔ ايعصاب، عصاب ايتشػط ،ػام إىل دَِٗٓٓتعط إٔ   طتع٢ً َا قصٻ

٘ٹ دٳٓبٹ فٹٞ  .يف طاعت٘ ايًٖ
طت فُٝا ي٘ ع٬ق١ باهلل، فُٝا نإ ميهٔ إٔ أسصٌ َٔ خ٬ي٘ ع٢ً أْا قصٻ (يف أٚاَط اهلل) ٫سعٛا ٖٓا   ٜكٛيٛا:

ٛا يف ّٜٛ ايكٝا١َ ممٔ ٜعٌُ يف ٖصٙ ْٛه  ٜ ض،٢ اهلل، َٚا نإ ميهٔ إٔ ٜكٞ ْفػٞ َٔ ٖصٙ ايٓاض اييت أؾاٖسٖا.
ايكٝـاّ بـ٘   ادب َٔ َٓعاض ،ٝل، ايصٟ ٫ َٓاص َـٔ  ٜتعًل بايٛادب فكط، ٚايٛايسْٝا ع٢ً إٔ ٜتعاٌَ َ  اهلل فُٝا 

 ع٢ً أقٌ َػت٣ٛ.
ٟٸٜٛز أْ٘  ٓه َٴعٌُ فٝ٘  ٔ ٖٚٛ يف ايسْٝا إٔ ٜعٌُ أ غأعٌُ فكط تًو ) (1)ٞصٹَق ،ا٠اصٳَكض،٢ هلل،   ٜعس يسِٜٗ 

ب دٗـِٓ  عـصا  ،فٝٗـا ٚضأ٣ ايعـصاب   ضأ٣ ؾس٠ اؿػط٠ ٚايٓسا١َ اييت ٖٛ .(  ٜعس ٖٓاى فاٍ إشاا٭ٚاَط اـاص١ 
ين عًُـت نـٌ َـا    يٝت)يف أعُاٍ ايطاعات؟ ٫.  اّٝصٹدسّا َٚق ّاسٳسٸَٜٔ ٜهٕٛ  مبعٗط ٜعٗطى ٌٖ اٱْػإ ٖٓا ،أَاَ٘

 .(ميهٔ إٔ أعًُ٘ يف دٓب اهلل ٚيف طاعت٘ ٚيف ض،اٙ ٭غًِ َٔ ٖصٙ
 ،عٓس بع، َٔ املـتعًُني  ،، َٔ ايعًُا٤عٓس بع ،ٖصٙ اؿاي١ ٖٞ اييت ؼصٌ عٓس نجري َٔ ايٓاؽ ٖٓا يف ايسْٝا

يٝػـأٍ  قـس أصـبض ٚادبـّا، ٜٚـصٖب      ا:ٜبشح عٔ اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايٛادب بعس إٔ ٜكٛيٛ :عٓس بع، َٔ املتسٜٓني
 ؟ٖصا قس ٚدب ٖصا: ٌٖ فع٬ّ

ٍٵشٖب ا أيـٝؼ   (ٜـات ايعنـا٠  آٖصٙ آٜات َٓػـٛخ١ ب )غٝكٍٛ يو:  ،َٔ ايٓاؽ عٔ اٱْفام يف غبٌٝ اهلل اُّـعايٹ اغأ
أْ٘   ٜعُـٌ نـٌ َـا نـإ     ّ سٸٖٓا املتشػطٕٚ ٚاملتٓسَٕٛ، تٓٳ ايٓاؽاغأٍ. يهٔ اْعط َاشا ٜكٍٛ نصيو؟ اٯٕ اشٖب 

ـ َكٜٴ٫ ˮنـإ  ُا نٝف ،َػتشب ،َٓسٚب ،هلل ض،٢ يف ٖصٙ ايسْٝا، ٚادببإَهاْ٘ إٔ ٜعٌُ مما فٝ٘   -٭ٕ دٗـِٓ   ‟ٞاصٹ
 ٖٚٝٓـاّ  بػـٝطاّ  تفهط إٔ تكٞ ْفػو بأٟ ؾ٤ٞ، يٝؼ ؾـ٦ٝاّ  ٖٞ مماكٞ ْفػ٘ َٓٗا، ٜيف إٔ ٜفهط إٕ اٱْػإ  - فع٬ّ

ٛ ٖ ٛ ًٜعّ، قسٖ ٜا غٝسْا ف٬ٕ، قس ٛ ًٜعَٓا ٜا غٝسٟ ف٬ٕٖ صا قسٌ ˮٖٖ دسّا فُٝا ٜكٝو َٓٗا. ‟ٞاصٹَكَٴˮتهٕٛ 
 .‟ٚادب عًٝٓا، أٚ عاز َعٓا كطز أٚ َعٓا نصا؟

ٕ تعًُ٘ مما فٝ٘ َا ميهٔ أ دِٗٓ بايؿهٌ ايصٟ جيعًو تٓطًل أْت يتعٌُ نٌ يٝػتٚٳأ. ْعط إٔ أَاَو دِٗٓاأْت 
ٜٴدـطز فًٛغـّا إشا قـس صـاض يف َؿـادط٠ ٜٚطٜـسٕٚ إٔ          ˮ لا٠ ْفػو َٓٗا؟ أيٝؼ ايٛاسس ٜـأتٞ ٜفـتض ايؿـٓط١ ٚ

ٖٚـِ   -إشا أضزت  -ٜكاصـٞ. ٖـات عؿـط٠ آ٫ف    ٜعـس   ٜػذٓٛٙ؟ ٜعطٞ ضؾ٠ٛ هلصا ٚضؾ٠ٛ هلصا، ٌٖ ٖٛ ٜكاصـٞ؟   
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مبـا٥يت ضٜـاٍ ؿُـّا: ملـاشا ٫ تعٜـس      -َج٬ّ  -طدْٛو. قاٍ: تفضًٛا. ٚيف ايبٝت عٓسَا ٜكٛيٕٛ ٖٚٛ ٜؿرتٟ ي٘ غٝد
؟ يهٔ يف سايـ١ ايػـذٔ: عؿـط٠ آ٫ف    قس ٜكاصٞأيٝؼ ٖٓا  !مبا٥تني؟ غٝكٍٛ: يٝؼ بأضبعُا١٥ نٌ ّٜٛ، ٖصا نجري

: ٌٖ تطٜس تػع١ آ٫ف ٚمخػُا١٥ أٚ ٫؟ ٌٖ -أبسّا  -ٚغٝدطدْٛو. قاٍ: تفضًٛا. أيٝؼ ٜط٣ بأْٗا غ١ًٗ؟ ئ ٜكٍٛ 
ٌ( ٖهصا: تػع١ آ٫ف ٚمخػُا١٥ ئ أظٜس ضٜا٫ّ ٚاسسّا؟ قس ٜكٍٛ: )أَا١ْ َا ض،ٝٛا( إ٫ بـاثين عؿـط   ادٹطٳٝٴأسس )غٳ

ٜٴكاصٞ ‟أيل. غتكٍٛ: تفضٌ. ٫ أسس 
(1). 

. يـٝهٔ غـ٪ايو   (املكاصـا٠ )، فاٱْػإ ٫ ٜٓطًل يف ٚقا١ٜ ْفػ٘ َٔ دِٗٓ َٔ َٓطًـل  (تكاصٞ)مما  تدِٗٓ يٝػ
يًعًُا٤: ٌٖ يف ٖصا هلل ض،٢؟ ٖصا ٖٛ ايصشٝض. ٌٖ إشا أْفكت يف فاٍ نصا ٌٖ فٝ٘ هلل ض،٢؟ َٔ ايـصٟ غـٝكٍٛ   

ٞٸ، ٌٖ.. ٌٖ... إىل آخطٙ؟( .ٖصا ٖٛ ايػ٪اٍ ايصشٝض ٫؟ يو: ؽتًل  )ٌٖ قس صاض ًٜعَين؟ ٌٖ قس صاض ٚادبّا عً
٫. قس ٜتشسخ َعو َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ، قس ٫ ٜٓفعو ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ. قـس   أْعاض ايعًُا٤ يف ٖصٙ، ٚايصٟ ٜكٍٛ يو:

يف ايٛاق  ًَعَّا، إمنا أْت ايصٟ تبشح عٔ كاضز ٚسٌٝ. اْطًل يف يٝؼ نُا قاٍ شيو ايؿدص، تهٕٛ ٜهٕٛ ا٭َط 
فكـٌ: ٖـٌ    - ا فٝ٘ لا٠ يٓفػـو ُٻس٠، ٚأْٗا تػتسعٞ َٓو إٔ تبشح عإشا نٓت تط٣ بإٔ دِٗٓ ؾسٜ -غ٪ايو يًعًُا٤ 

ٖصا ايعٌُ فٝ٘ ٚقا١ٜ َٔ ايٓاض؟ ٌٖ ٖصا ايعٌُ فٝ٘ هلل ض،٢؟ ٚغتذس اؾٛاب ٚاسسّا. ٖٚصا ٖـٛ ايصـشٝض، غـرت٣    
 اٱداب١ ٚاسس٠.

ٍٳ َإٔ ٘ٹ دٳٓبٹ فٹٞ َفطٻطتٴ َٳا ع٢ًَ سٳػٵطٳتٳ٢ ٜٳا ْٳِفؼٷ تٳُكٛ ٔٳ ُنٓتٴ ٚٳٔإٕ ايًٖ ُٹ ٔٳ َي نٓت يف ايسْٝا َٔ  (56)ايعَـط: ايػٻاخٹٔطٜ
اخطٜٔ، َٚا أنجط َا ٜػدط بع، ايٓاؽ َٔ أؾٝا٤ نجري٠ ٖٞ مما تكـٞ اٱْػـإ َـٔ عـصاب اهلل َٚـٔ اؿػـط٠       ايػ

َـٔ   ٫ٖتسا٤. قس ٜهٕٛ ٖٓاى َـٔ ٜػـدط  بٌ إٕ ساي١ ايػدط١ٜ ٖٞ مما ٜبعس اٱْػإ عٔ ا !ٚايٓسا١َ ّٜٛ ايكٝا١َ
ٞ ˮ ٫. ٛ غـٝأتٞ؟ ٌٖ ٖ ،٭ْ٘ يف ْفػ٘ يف ساي١ ؾعٛض بػدط١ٜ ;ادتُاع نٗصا ِ  ميؿـ ‟: اتـطى أبـٖٛ

َـا ٖهـصا    (2)
أيـٝؼ   ،ٜكٍٛ؟ غدط١ٜ، ايػاخط ٫ ٜٗتسٟ، ايػاخط حيٍٛ بني ْفػ٘ ٚبني َصازض اهلسا١ٜ، ٚبني فايؼ اهلساٜـ١ 

ٔٳ ُنٓتٴ ٚٳٔإٕ ٖٓا ٜتشػط، ٜٚتٓسّ ُٹ ٔٳ َي  نٓت يف ايسْٝا ممٔ ٜػدطٕٚ. ايػٻاخٹٔطٜ
ٍٳ َإٔ عس٠ سا٫ت َٔ سا٫ت ايٓسّ ٚايتشػطعطض  ٘ٹ دٳٓبٹ فٹٞ َفطٻطتٴ َٳا ع٢ًَ سٳػٵطٳتٳ٢ ٜٳا ْٳِفؼٷ تٳُكٛ  ُنٓتٴ ٚٳٔإٕ ايًٖ

ٔٳ ُٹ ٔٳ َي ٚٵ ،ايػٻاخٹٔطٜ ٍٳ َأ ٛٵ تٳُكٛ ٕٻ َي ٘ٳ َأ ٔٳ َيُهٓتٴ ٖٳسٳاْٹٞ ايًٖ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ ٛٵ اهلل ٖـساْٞ  يٝـت إٔ   (57)ايعَـط: اِي ٕٻ َيـ ٘ٳ  َأ  ايًٖـ
ٕٔٸ ٖٳسٳاْٹٞ يٝ٪نس  (59:)ايعَـط بٹٗٳا َفَهصٻبٵتٳ آٜٳاتٹٞ تٵَودٳا٤ٳ َقسٵ بٳ٢ًَ ٖٓاى: عًٝ٘ب ادإٔ اهلل ٖساْٞ. ، يٝت أساي١  

اهلل يعبازٙ بأْ٘ ٫ ٜأتٞ َٔ داْب٘ تكصري أبسّا، بـٌ ٫ٚ خيـاطبِٗ باؿـس ا٭زْـ٢، ٜهـطض ٜٚعُـٌ عًـ٢ تطغـٝذ         
ٜٴ  ايصٟ ٜهفٞ فكط.ِ. ٚيٝؼ فكط حيسثٓا باؿس ا٭ز٢ْ، أٚ بايؿ٤ٞ كػٹٖساٜت٘، ٜٛ،ض، ٜبني، ٜهطض، ٜ٪نس، 

ٛٵ ٕٻ َي ٘ٳ َأ ٔٳ َيُهٓتٴ ٖٳسٳاْٹٞ ايًٖ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ ؾـسٜس٠ قـس ٜهـٕٛ يف     ؟ ضأ٣ أٖـٛا٫ّ (يهٓت َٔ املـ٪َٓني )  ٜكٌ: ملاشا  اِي
؟ يهٔ ٌٖ ِٖ َتكٕٛ؟ قًٌٝ. يٝتين اٖتسٜت ٚأْـا يف  أيٝؼ ايٓاؽ َ٪َٓني بٗصٙ ،ّا ظِٗٓبٗا، َ٪َٓ ايسْٝا نإ َ٪َّٓا
 ٔ إٔ أصٌ إىل ٖصٙ اؿاي١ ايػ١٦ٝ.فاْطًكت يٛقا١ٜ ْفػٞ ٚأْا يف ايسْٝا َٹ ;اهلل ٖساْٞايسْٝا، ٚيٝت إٔ 

 :-ْٚعٛش باهلل َٔ إٔ ْهٕٛ ممٔ ٜكٛهلا يف ّٜٛ ايكٝاَـ١   -شيو اٱْػـإ صٙ ٖٞ قط١ تأٌَ يٓا يٝعّا إٔ ٜكٍٛ ـٖ
ٛٵ ٕٻ َي ٘ٳ َأ ٔٳ َيُهٓتٴ ٖٳسٳاْٹٞ ايًٖ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ أيٝؼ يف شيو املكاّ ٖٚٛ ٜتٓسّ ٜفهط فُٝا نإ ميهٔ إٔ ٜصٓ  ي٘ ٚقاٜـ١   اِي

ضمبا نإ َٔ امل٪َٓني مبعٓـ٢  قس ؟ (يهٓت َٔ امل٪َٓني)قاٍ:  ٖٛأٚ  ،َٔ دِٗٓ َٚٔ تًو اؿاي١ ايػ١٦ٝ ساي١ ايٓسّ
 ;ط ٖصٙ اؿاي١ يسٜٓا، يهٔ   ٜصٓ  يف ايسْٝا َا ٜكٝ٘ َٓٗا، َٚا أنجّااملصسقني بايّٝٛ اٯخط، ٚإٔ ٖٓاى د١ٓ ْٚاض

ٔٳ َأٜټٗٳا ٜٳاعباض٠: مبجٌيف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚهلصا خياطبٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٓٴِٛا اٖيصٹٜ ٘ٳ اتٻُكِٛا آَٳ  (102:)آٍ عُطإايًٖ
يهٔ اتل اهلل، ٜعين: أْت آَٓت فاْطًل يف إٔ تصٓ  يٓفػو ايٛقاٜـ١ ممـا    ،أْت َ٪َٔ ؟أيٝؼ خياطبو بأْو َ٪َٔ

 س اهلل ب٘ اجملطَني.مما تٛعٻ ،طٜٔاهلل ب٘ املكصِّس تٛعٻ
شا؟ غفٛض ضسِٝ ٚأْ٘ ؾسٜس إشّا فًٓٓطًل يف إٔ ْعٌُ، ٭ٕ إميآْا باهلل أْ٘ َا أيٝػت ٖصٙ ٚاسس٠؟ .مٔ آَٓا باهلل

. أْت آَٓت فاْطًل يتكٞ ْفػو َٔ عصاب اهلل. أْت آَٓـت بايٓـاض   ّاإٔ يسٜ٘ د١ٓ ٚيسٜ٘ ْاض ايعكاب، أيٝؼ نصيو؟
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 اْطًل يتكٞ ْفػو َٔ ايٓاض.ف
ٚٵ ٍٳ َأ ٛٵ اِيعٳصٳابٳ تٳطٳ٣ سٹنيٳ تٳُكٛ ٕٻ َي ٕٳ َنطٻ٠ّ يٹٞ َأ ٔٳ َفَأُنٛ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ ٕٵ  ،ايه٬ّ عٔ ايٓفؼ - ْفؼٷأٚ تكٍٛ  (58)ايعَط:اِي َأ

ٍٳ ْٳِفؼٷ ٜٳا سٳػٵطٳتٳ٢ ٖٳسٳاْٹٞ ،تٳُكٛ ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ ٛٵ َأ ٍٳ َي ٚٵ تٳُكٛ ٚٵ - َأ ٍٳ َأ ٛٵ اِيعٳصٳابٳ تٳطٳ٣ سٹنيٳ تٳُكٛ ٕٻ َي ٞ  َأ أٟ: يٝـت يـٞ    َنـطٻ٠ّ  يٹـ
ٕٳ نط٠: ضدع١ إىل ايسْٝا ٔٳ َفَأُنٛ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ عطف أٜضّا ٖٓاى إٔ َا ٜكٞ َٔ دِٗٓ َٔ ايعصاب ٖٛ: إٔ ٜهٕٛ َـٔ   اِي

هلل  َتكٝـاّ  تتذ٢ً يف إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٖـصا ايٓشـٛ:  ضأ٣ إٔ ايٛقا١ٜ َٔ ايعصاب ناْت  املتكني، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ احملػٓني.
 .ٚقػّٓا
يهٔ َطًٛب َـين إٔ   ،إىل َا ب٘ ٜهٕٛ اٱْػإ َتكّٝا، أْا قس أنٕٛ َ٪َّٓا أْت ٖٓا يف ايسْٝا فًٓطد  يٝعّاٚ ،طٝٸب

ٔٳ َأٜټٗٳا ٜٳا أنٕٛ َتكّٝا ٓٴِٛا اٖيصٹٜ ٘ٳ اتٻُكِٛا آَٳ ٘ٹ سٳلٻ ايًٖ ٔٻ ٚٳ٫َ تٴَكاتٹ ُٴٛتٴ ٕٳ ٚٳَأْتٴِ ٔإ٫ٖ تٳ ُٴٛ ُٴٛاِ   َټػٵًٹ ٌٔ  ٚٳاعٵتٳصٹـ ٘ٹ  بٹشٳبٵـ  ايًٖـ
ٔٳ َأٜټٗٳا ٜٳا أيٝػت ٖصٙ َٔ ايتك٣ٛ؟ ٚإ٫ فُٝهٔ إٔ تهٕٛ أْت َٔ (102،103)آٍ عُطإ:تٳَفطٻُقِٛا ٚٳ٫َ دٳُٹٝعٶا ٓٴـٛاِ  اٖيصٹٜ  آَٳ
 فٝأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚأْت نٓت فكط َٔ املصسقني، يهٔ يٝؼ يسٜو َا تكٞ ْفػو ب٘ َٔ عصاب اهلل.  ،فكط

َا نإ بؿهٌ تكصري عـٔ أعُـاٍ    ٚنإ بؿهٌ أفعاٍ أَا  غٛا٤ٶ -تٓطًل يف ا٭عُاٍ  (اٱميإ)نٓت ٚأْت ؼت اغِ 
 .(َ٪َٔ) غِاِٗٓ ٚأْت ؼٌُ اغِ إميإ، ٚؼٌُ أْت تٓطًل يف ططٜل د -أخط٣ 
ٔٳ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ ٝ    اِي اهلل، ٚباٱْفـام يف  ٌ َا شنطٙ اهلل يف َٛا،  نجري٠ ٖٞ َٛا،  ع١ًُٝ تتعًـل باؾٗـاز يف غـب
ٔٳ ٖتُاّ بصٛض٠ عا١َ بأَط زٜٖٓ٘تُاّ بأَط عبازٙ، ٚبا٫ٚبا٫ ،غبًٝ٘ ٖٳسٴٚا ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ فٹٝٓٳا دٳا ٗٴ ٗٵسٹٜٳٓٻ ٕٻ غٴبٴًَٓٳا َيٓٳ ٘ٳ ٚٳٔإ   ايًٖ
ُٳ ٳ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َي ٜٴ (69)ايعٓهبٛت:اِي ٛٵ ٝكٍٛ:فا أَا ٖص اجملاٖسٜٔ قػٓني؟ ِِّػٳأ   ٕٻ َي ٕٳ َنطٻ٠ّ يٹٞ َأ ٔٳ َفَأُنٛ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ  .اِي

ِٵ َِّٔ َٳػٵفٹطٳ٠ٺ ٔإَي٢ ٚٳغٳأضعٴِٛا ٛٳاتٴ عٳطٵ،ٴٗٳا ٚٳدٳٓٻ١ٺ ضٻبُِّه ُٴتٻكٹنيٳ ُأعٹسٻتٵ ٚٳاَ٭ضٵضٴ ايػٻُٳ ًِ ٔٳ  يٹ ٕٳ  اٖيصٹٜ ٞ  ٜٴٓفٹُكـٛ  ايػٻـطٻا٤ٹ  فٹـ
ٝٵَغ ٚٳاِيَهاظٹُٹنيٳ ٚٳايضٻطٻا٤ٹ ٔٔ ٚٳاِيعٳافٹنيٳ اِيػٳ ٘ٴ ايٓٻأؽ عٳ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ ٜٴشٹبټ ٗا؟ًَٜٝاشا  ٚٳايًٖ أ  ٜعطض  (133،134)آٍ عُطإ:اِي

٘   ،صفات احملػٓني؟ إْفام يف سا٫ت ايػطا٤ ٚايضطا٤، ٚنعِ ايػٝغ، ٚعفٛ عٔ ايٓـاؽ  أيٝػـت   ،ٚدٗـاز يف غـبًٝ
ٚممٔ ٚقٛا أْفػـِٗ َـٔ    ،٭ٕ ٜهْٛٛا ممٔ أعست هلِ اؾ١ٓ ٖصٙ َٔ َٛاصفات ايٓاؽ ايصٜٔ ٜ٪ًٖٕٛ أْفػِٗ فع٬ّ

  ؟عصاب اهلل َٔ ايٓاض َٚٔ ٖصا ايتشػط
ٕ َا ٜكٛي٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ أٚي٦و ايٓاؽ إمنا ٜكٛي٘ بعـسَا تتذًـ٢ سكـا٥ل يـسِٜٗ يف     إأضٜس إٔ أقٍٛ: 

ٝٴ  عطض يف احملؿط ّٜٛ ايكٝا١َ.احملؿط، فهأْٓا ٚمٔ ٖٓا يف ايسْٝا اطًعٓا ع٢ً َا غ
املضًني املضًني، نًـِٗ ٜؿـهٕٛ    ،با٭َؼ نٝل ٜتشػط ٖ٪٤٫، نٝل ًٜعٔ ٖ٪٤٫ ٖ٪٤٫ تًو اٯٜات اييت قطأْاٖا

ٍ    ، أيٝؼ نصيو؟َٔ املضًني ، ٚإٔ ايضـ٬ٍ ٜـأتٞ َـٔ    ػ٢ً هلِ ا٭َط: بإٔ َا ٜ٪زٟ باٱْػإ إىل ايٓـاض ٖـٛ ايضـ٬
كسغـٗا، ٖٚـصا ٜبشـح    ٖصا ًٜعٔ قطٜٓ٘، ٖٚصا ًٜعٔ ا٭١َ ا٭ٚىل اييت نإ ٜساف  عٓٗا ٜٚ ٔ ِٖ؟، َٳأططاف أخط٣

ٛ    . ػًْٓفػ٘ ٖصا ايؿ٤ٞ ،لعًِٗ ؼت أقسآَاأٜٔ ِٖ  ٔ فٝـ٘  ّ ايكٝاَـ١ ٜـّٛ تتبـٝٸ   ت ا٭َـٛض بؿـهٌ ٚا،ـض، ٜـ
 .ٚ  ٜرتنٓا اهلل ٚمٔ يف ايسْٝا عٔ إٔ ٜٛ،ض يٓا تًو اؿكا٥لاؿكا٥ل، 

ٛٵ  :عٓسَا ٜكٍٛ -َٔ بسا١ٜ ٖصٙ اٯٜات اييت ؼسثٓا عٓٗا أ٫ّٚ  - فعٓسَا ٜكٍٛ ٖصا اٱْػإ ٕٻ َيـ ٘ٳ  َأ ٞ  ايًٖـ  ٖٳـسٳاْٹ
ٔٳ َيُهٓتٴ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ ٕٻ (َٔ امل٪َٓني)ٚ  ٜكٌ  اِي ٜ٪زٟ ب٘ إىل دِٗٓ أٚ َا نإ أنجط َا  ٚ  ٜكٌ بعباضات أخط٣. عطف أ

 ، ابتعس عٔ إٔ ٜصٓ  يٓفػـ٘ ٚقاٜـ١،  تفطٜط، تكصري دعً٘ ٜصٌ ب٘ ا٭َط إىل إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ دِٗٓ ٖٛ: سا٫ت
ٛٵ  ْكص٘ ساي١ ايٛقا١ٜ َٔ دِٗٓ ،  ٜٓكص٘ تصسٜل ظِٗٓ ٖٚٛ يف ايسْٝا نإ ٜ٪َٔ ظِٗٓ ٕٻ َيـ ٘ٳ  َأ ٞ  ايًٖـ  ٖٳـسٳاْٹ

ٔٳ َيُهٓتٴ ُٴتٻكٹنيٳ َٹ  .اِي
ُاٍ إسػإ، ٖٞ ْفػٗا اييت صاسبٗا باحملػٔ أٟ أع ٢عط،ت ٚأْٗا ٖٞ ا٭عُاٍ اييت ٜػُٸ أٜضّا ضأ٣ ا٭عُاٍ اييت

َٔ دِٗٓ ٚغاقتِٗ امل٥٬ه١ إىل اؾ١ٓ ضآِٖ ْٛعٝـ١   ٛنإ هلا أثط نبري يف ايٛقا١ٜ َٔ دِٗٓ، عٓسَا ضأ٣ أٚي٦و ل
 أخط٣ ممٔ ناْٛا فاٖسٜٔ، ممٔ ناْٛا َٓفكني، ممٔ ناْٛا صابطٜٔ، ممٔ ناْٛا َتكني ٚقػٓني.

ٚإ٫ فكـس   (إميإ)ا ِٗ َ٪َٕٓٛ، ٚيهٔ   ٜٓف  اغِ  ناْٛا ِٖٚٝػاقٕٛ إىل دِٗٓ أِْٗ ممٔ غ ّانجريعٓسٙ  ٚضأ٣
ـ   ٓ ٛنٓا َ٪َٓني، مبع٢ٓ: َصسقني بايّٝٛ اٯخط ٚبايٓاض، يهٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜػاقٕٛ إىل اؾٓـ١ َتك ٕ، أ  ٕٛ قػـ
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ُٴتٻكٹنيٳ ُأعٹسٻتٵ ٜكٌ ٖٓاى: ًِ ُٴتٻكٹنيٳ ُأعٹسٻتٵ اؾ١ٓ يٹ ًِ   ؟ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ صفاتِٗ يٹ
ٛٵ أيٝؼ ٖٓا ٜت٢ُٓ؟ .ب٢ً بٳ٢ًَ ٕٻ َي ٘ٳ َأ ٛٵ ،ٖٳسٳاْٹٞ ايًٖ ٕٻ َي يف  (59:)ايعَطآٜٳاتٹٞ تٵَودٳا٤ٳ َقسٵ بٳ٢ًَ ،َنطٻ٠ّ يٹٞ َأ
آٜات نجري٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، يٝؼ ٖٓاى أععِ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ نـٌ ايهتـب ايـيت ْعهلـا اهلل إىل      ،ايسْٝا

بٝإ صازم ٫ ميهٔ إٔ تكٍٛ: ٖصا اؿسٜح قـس ٜهـٕٛ    ٖٛعبازٙ، ٚيٝؼ ٖٓاى أععِ َٓ٘ يف فاٍ ايبٝإ يًٓاؽ، 
ايـيت  دٳا٤ٳتٵَو آٜٳاتٹٞصطحي١  ٜاتٷآ .بأق٣ٛ َٓ٘، أٚ عباضات َٔ ٖصٙ ّا، أٚ ٖصا اؿسٜح قس ٜهٕٛ َعاض،َٛ،ٛعّا

تبني يو نٝل تهٕٛ َٔ املتكني، ٚنٝل تهٕٛ َٔ احملػٓني، ٚنٝل تٓطًل يف ايعٌُ فُٝا ٜط،ٞ اهلل فتهٕٛ بعٝسّا 
َقـسٵ دٳا٤ٳتٵـَو    اهلس٣، ٚيٝؼ ممـٔ ٜتشـٍٛ إىل غـاخط    عٔ ايتفطٜط يف دٓب اهلل، ٚنٝل تهٕٛ ممٔ حيطص ع٢ً

 . (59:)ايعَطبٹٗٳا َفَهصٻبٵتٳ يهٔ أْت ايصٟ نصبت آٜٳاتٹٞ
٫ أسس َٓا ٜكٍٛ: نصب أبسّا، يهـٔ   صب. ٌٖ مٔ ْكٍٛ يف ايكطإٓ: نصب؟إٔ تكٍٛ: ن ٖصا ايتهصٜب ٫ ًٜعّ فٝ٘

٫ ْهـاز ْعـس أْفػـٓا ٭ٕ ْصـػٞ يًشـسٜح عٓٗـا أٚ ٭ٕ        ،يف ٚاقعٓا ناملهصبني، أعُاٍ ١َُٗ تتٛقل عًٝٗا لاتٓا
َٴ ز ٚا٭صٌ ٖٛ ايعُـٌ، ٚإ٫ فُذـطٸ   ،بٔ ٖٛ َهصٹٌ َٳْػُعٗا، َٚت٢ َا  عٓاٖا ْهٕٛ قاٚيني نٝل ْتدًص َٓٗا، تعا

 ايتصسٜل بايًػإ قس ٫ ٜٓف .
ِْٗ نافطٕٚ ب٘؟ ٖٚـٛ  إ٦و أ  ٜكٌ عٔ أٚي ٚاٱميإ باهلل مبذطز ن٬ّ ٜٓف ؟ٌٖ ايتصسٜل باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

ٗٴِ ٚٳَي٦ٹٔ َٔ سه٢ عِٓٗ بأِْٗ: ٔٵ غٳَأِيتٳ ِٵ َٻ ٗٴ ٔٻ خٳًََك ٘ٴ َيٝٳُكُٛي ـ   ،أيٝػٛا َعرتفني بـاهلل  (87:)ايعخطفايًٖ  ،اهللَٚـ٪َٓني ب
اٱميإ نً٘ عًُٞ يف اٱغ٬ّ نً٘، يف ايكـطإٓ نًـ٘، ا٫عتكـازات عًُٝـ١، اٱميـإ       َٚصسقني بٛدٛزٙ، ٚأْ٘ إي٘؟

 عتر نُٔ يٝؼ مب٪َٔ.تعًُٞ، أَا فطز إميإ ٫ ٜتبع٘ عٌُ 
فإشا نإ إمياْٞ باهلل ٫ ٜٓفعين ٭ْين   أْطًل يف ايعٌُ ع٢ً َا ٜكتضٝ٘ ٖصا اٱميإ فهصيو اٱميـإ بآٜـات   

ت اهلل غٝهٕٛ أنجط َٔ اٱميإ باهلل ٖٛ؟ اٱميإ بآٜات٘ ٚأْت ٫ تٓطًل يف َٝـسإ ايعُـٌ   أٚ إٔ اٱميإ بآٜا ،اهلل
اٱْػـإ ٜكـل أَـاّ آٜـات اهلل َٛقـل       ٚٳاغٵـتٳِهبٳطٵتٳ  بٹٗٳا َفَهصٻبٵتٳ آٜٳاتٹٞ تٵَودٳا٤ٳ َقسٵ بٳ٢ًَ بٗا غتهٕٛ ناملهصب بٗا

ٔٳ ٚٳُنٓتٳ ًٜتعّ بٗا يف ٚاقع٘ايطاف، ٫عتباضات أخط٣، َٚٛقل املػتهر ايصٟ ٜأْل َٔ إٔ  ٔٳ َٹ  (59:)ايعَطاِيَهافٹٔطٜ
صا يٝؼ ايصٟ ٜكٍٛ: ٫. ٖصا يٝؼ بٓيب، ٖ ،ٖٛ ضف،، فايصٟ ٜطف، يف ٚاقع٘ نُٔ ٜطف، يف َٓطك٘ ايهفط أغاغّا

 ،يف ايٛاق  ايعًُٞ َا ايصٟ ٜفطم بٝٓ٘ ٚبني َٔ قاٍ: ْعِ ٖصا ْـيب ٖٚـصا نتـاب اهلل    ؟اأيٝؼ ٖصا نفطٶ ،ن٬ّ اهلل
   ايعًُٞ َػتٜٛٔ؟أيٝػٛا يف ايٛاق ؟ٚيهٓ٘ ٫ ٜعٌُ مبا دا٤ ب٘ ايٓيب ٫ٚ ٜٗتسٟ بٗصا ايٓيب

ّٳ ٛٵ ٔٳ تٳطٳ٣ اِيكٹٝٳاَٳ١ٹ ٚٳٜٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ َنصٳبٴِٛا اٖيصٹٜ ٗٴِ ايًٖ ٖٴ ٛٳزٻ٠ْ ٚٴدٴٛ ّٳْعٛش باهلل َټػٵ ٛٵ ٔٳ تٳطٳ٣ اِيكٹٝٳاَٳ١ٹ ٚٳٜٳ  عٳ٢ًَ َنصٳبٴِٛا اٖيصٹٜ
٘ٹ ٗٴِ ايًٖ ٖٴ ٛٳزٻ٠ْ ٚٴدٴٛ ٝٵؼٳ َټػٵ ِٳ فٹٞ َأَي ٛٶ٣ دٳٗٳٓٻ ٔٳ َٳجٵ ُٴتٳَهبِّٔطٜ ًِ فكس ٜهٕٛ مما حيٌُ اٱْػإ ع٢ً ايهـصب عًـ٢    (60)ايعَط:يِّ

اهلل ساي١ تطف  َٔ ايتعاّ مبا ٖس٣ إيٝ٘ اهلل، نُا ٖٛ يف زاخٌ املػًُني اٯٕ سا٫ت نـجري٠ َـٔ ايهـصب عًـ٢ اهلل     
ٜٔ، يف اؿـسٜح عـٔ   يف اؿـسٜح عـٔ ايـسِّ   ايهصب عًـ٢ اهلل يف ا٫عتكـازات،    َٔغبشاْ٘ ٚتعاىل، سا٫ت نجري٠ 

 املٛاقل اييت جيب إٔ ٜكفٗا املػًُٕٛ.
يهـإ غـٝسٟ    يٛ نإ ٖـصا صـشٝشاّ  ) :أيػٓا ْكٍٛ أسٝاّْا ،ٓا يف َٛاقفٓا نُٔ ٜهصب ع٢ً اهلليف أعُاي ٚمٔ أٜضّا

تػـري إىل   ؟أيـٝؼ ٖـصا تهـصٜباّ   ؟ ٖصا ٖٛ َا أيٝؼ ٖهصا؟ أٟ فًٝؼ صشٝشّا ؟ أيػٓا ْكٍٛ ٖهصا؟(ف٬ٕ يف املكس١َ
ٖصا ف٬ٕ ٜكٍٛ ٫ظّ ْعٌُ نصا ْٚٓطًل َٔ أدٌ ْعٌُ نصا، ٚإٔ ايكطإٓ قاٍ نصا  (1)ٜا خبريˮايعا  ايف٬ْٞ فتكٍٛ: 

 قس ٜكٍٛ يو: ٫ ًٜعَو ٖصا بهً٘، أٚ شيو ؾ٤ٞ ضمبا يٝؼ ي٘ فا٥س٠. ‟ٚنصا
يٛ نإ ٖصا ايعٌُ صشٝشّا أٚ ٫ظَّا يهإ غٝسٟ ف٬ٕ ٚغٝسْا فـ٬ٕ  )أْت قًت يف ْفػو قبٌ، أٚ غتكٍٛ يٰخطٜٔ: 

أٟ قًـت: ٖـصا غـري     أيػت إشّا نصبت بٗـصا؟  .(ٚايعا  ايف٬ْٞ ٚايع١َ٬ ايف٬ْٞ يف املكس١َ. يٝؼ يسِٜٗ إ٫ نصب
. ٖـصا ْفػـ٘ َعٗـط َـٔ َعـاٖط      ،ـ٢ هلل فٝ٘ ض فهأْو قًت: ٖصا عٌُ ٫ ق١ُٝ ي٘. قًت: ٖصا عٌُ يٝؼ ،صشٝض

 ايهصب ع٢ً اهلل، أْت قسَت املٛ،ٛع: بإٔ ٖصا ٫ ع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبني اهلل، فأْت نصبت يف ٖصا.
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ٍ   !َٚا أنجط َا حيصٌ َٔ ايٓاؽ َٔ ،عاف اٱميإ ٖصٙ ايتػا٫٩ت يف سا٫ت املٛاقل ايعًُٝـ١  عـٔ   ٫ أسـس ٜػـأ
. أيػٓا نًٓا ْٓطًل يف أزا٥ٗـا بػـٗٛي١، ٫ٚ أسـس ٜـصٖب يٝػـأٍ      َٔ ٖصٙأٚ عبازات ايص٠٬، أٚ ٜػأٍ عٔ ايصٝاّ، 

يهٔ َت٢ َا دا٤ت أعُاٍ ٖٞ ا٭عُاٍ امل١ُٗ ايـيت تتٛقـل عًٝٗـا ايٓذـا٠، ٖـصٙ       َٓٗا؟ ٜبشح إشا ٚدس ي٘ كطدّا
ٔٳ َيُهٓتٴا٭عُاٍ اييت ٜتُٓاٖا ٖ٪٤٫: ايتك٣ٛ، اٱسػإ  ُٴتٻكٹنيٳ َٹ ٕٳ، اِي ٔٳ َفَأُنٛ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ تبـسأ ايتػـا٫٩ت    اِي

ب ملاشا أتٗطٻ، ٖصٙ ٖٞ َٔ ايعًِ يًٓفؼ، َٔ دٗاييت، َٔ دٗاييت إشا   أْطًل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ،ٚتبسأ ايتؿهٝهات
يـ٘ إ٫  أ٫ٖ أعٌُ ٌٖ إٔ اهلل عسٚ يٞ فأْا أضٜس  !؟٢ب مما فٝ٘ هلل ض،ملاشا أساٍٚ إٔ أتٗطٻ !مما فٝ٘ لاتٞ َٔ ايٓاض؟

 ٖصٙ ساي١ غري طبٝع١ٝ أبسّا. ؟إىل ٖصا اؿس ‟أقاصˮٞ ؟ٔأقٌ َا ميه
٫ بأؽ أْت تطٜس إٔ تعطف ٌٖ ٖصا ايعٌُ سطاّ سطاّ هٔ إٔ تػأٍ فكط يتتأنس ٌٖ ٖصا َؿطٚع أٚ أْ٘ قطّ، مم

 يؿطع اهلل. ّاباعتباضٙ كايف باعتباضٙ يٝؼ َؿطٚعّا
ـ فكاتـٌ ثـِ قُ    فكاتٌ ٚتعطض ي٫ّٰ، خطز اٱَاّ عًٞ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)خطز ضغٍٛ اهلل  فدـطز   ،ٌتٹ

تٌ. ٖـٌ نـإ يـس٣    ٌ بايػِ، فدطز اٱَاّ اؿػني فكاتٌ ست٢ ُقتٹ، ثِ ُقأصشاب٘اٱَاّ اؿػٔ فكاتٌ ست٢ خصي٘ 
َـا   ٭ْـ٘ إشا  ;نٌ سطن١ َٔ أدـٌ أ٫ٖ ًٜشكـ٘ أ    تٛقلٵًت٘ فْفػِٗ بإٔ اٱغ٬ّ ٜتُجٌ يف ؾدصأٚي٦و ْعط٠ إىل أ

بٌ ناْٛا ٜطٕٚ بإٔ ايتضش١ٝ بأْفػِٗ ٖٞ اـس١َ يٲغـ٬ّ ٖٚـٞ اؿفـاظ عًـ٢      ؿك٘ ؾ٤ٞ فاٱغ٬ّ ،طب بهً٘؟
 اٱغ٬ّ.  

َٚا ظاٍ ايٓاؽ غري َتأنـسٜٔ ٖـٌ   يف بساٜت٘  (سعب اؿل)نإ ٜكاٍ يٓا أٜاّ ايعٌُ يف  ٙمٔ َطضْا عاي١ َٔ ٖص
أصـبشت ايٓعـط٠: إٔ    .‟ع٢ً أسس َـٔ ايعًُـا٤   (1)ا ع٢ً ايعًُا٤بطٹٸًٛا با تهًفˮٛاؿعب١ٝ َػُٛس١ أّ ٫. ٜكٛيٕٛ: 
ّ يٝؼ نصيو، بٌ ع٢ً ايعا  إٔ ٜٓطًل ٖٛ ٜٚتكـسٻ  ،ٖٞ اؿفاظ ع٢ً اٱغ٬ّ سٝٽا اؿفاظ ع٢ً ؾدص ايعا  يٝبك٢

 ٖصا ٖٛ ايعٌُ يف خس١َ اٱغ٬ّ.  ٚثِ يٝكتٌ ٖٛ. ٖصا ٖٛ ايعٌُ يًشفاظ ع٢ً اٱغ٬ّ،  ،اجملاٖسٜٔ يف غبٌٝ اهلل ٖٛ
 صـٛض٠ عـا   غـبعني  ميهٔ َـا ٫ ٜكـٌ عـٔ    خاضز املس١ٜٓ دػط َعرتض ع٢ً اـط فٝ٘  (قِ)عٓسَا ظضْا َس١ٜٓ 

ٜٴ ،غكطٛا ؾٗسا٤ يف غبٌٝ اهلل  إٜطإ عٓسَا غكط ايعًُا٤ ؾٗسا٤؟ شفغ اٱغ٬ّ يفأ  
اٱغ٬ّ فٗصٙ ْعط٠ َػًٛط١، إٔ ٜكٍٛ يـو أٚ   إٔ ٜأتٞ عا  فٝعٔ إٔ اؿفاظ ع٢ً ؾدص٘ ٖٛ ميجٌ اؿفاظ ع٢ً

ٜٴصيو ايعايٹبِ، أٚ ٭ْو غت٪زٟ بٗصا ايعايٹ ;ٜكٍٛ يٞ: ٫ تتشطى سافغ عًٝـ٘،   ،سطاّ ،كتٌ، فشافغ عًِٝ٘ إىل إٔ 
إىل َـا قـس ٚصـًٛا إيٝـ٘ َـٔ       يٛ أِْٗ خطدٛا ٚصسعٛا باؿل ملا ٚصـٌ ايعاَـ١   !غتكضٞ ع٢ً اٱغ٬ّ ّاٜعتر سطاَ

أيػٓا اٯٕ ْعٝـ سايـ١ ايتٜٗٛـس يًُذتُـ ؟ سايـ١ ا٫ضتـساز بعـس        تؿط ايٖٛابٕٝٛ يف نٌ َٓطك١؟  ٜٓ. أايض٬ٍ
ٖـٞ   ،عا١َ ٖٞ ايكعـٛز ايكاعس٠ ايهٔ إٔ تهٕٛ اٱميإ؟ قس ٜهٕٛ ٖٓاى عًُا٤ هلِ عصضِٖ فُٝا بِٝٓٗ ٚبني اهلل. ي

 ب اٱغ٬ّ.ٖصا ٖٛ ايصٟ ٜضط ;أ٫ٖ تتشطى َٔ أدٌ أ٫ٖ حيصٌ نصا َٔ أدٌ أ٫ٖ ٜهٕٛ نصا
ٚ٭ٕ ايهصب ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس ٜهٕٛ أسٝاّْا فُٝا ٖٛ صس عٔ َٛاقل سل، صـس عـٔ سايـ١ ٖـٞ تكـ٣ٛ      

ٗٴِ تكٞ اٱْػإ َٔ ايٓاض ٖٴ ٛٳزٻ٠ْ ٚٴدٴٛ ّٳ (غٛض٠ آٍ عُطإ)نتًو اٯ١ٜ يف  َټػٵ ٛٵ ٛٳزټ ٚٴدٴٛٙٷ تٳبٵٝٳ،ټ ٜٳ  َفَأَٻـا  ٚٴدٴٛٙٷ ٚٳتٳػٵ
ٔٳ ٛٳزٻتٵ اٖيصٹٜ ِٵ اغٵ ٗٴ ٖٴ ِٵ بٳعٵسٳ َأِنَفطٵتٴِ ٚٴدٴٛ ِٵ بٹُٳا اِيعٳصٳابٳ َفصٴُٚقِٛا ٔإميٳاْٹُه ٓٵتٴ ٕٳ ُن حيصٌ نـصب عًـ٢    (106)آٍ عُطإ:تٳِهُفطٴٚ

اهلل. َٚت٢ غٝشصٌ يسٜو ايطغب١ يف إٔ تسخٌ يف قض١ٝ ٖٞ يف ايٛاقـ  نـصب عًـ٢ اهلل إ٫ يف َٛادٗـ١ أعُـاٍ      
 ٖهصا حيصٌ يف ايعاز٠. ،أخط٣

عٓسَا  ،عٓسَا تعٗط زعٛات سلأٟ باعح آخط يٝهصب ع٢ً اهلل؟ فا َٔ د١ٗ ْفػ٘ بػري ٝٽـغٝٓطًل تًكا٥َٔ ايصٟ 
 عٗط َٛاقل سل ٖٓا ٜعٗط يف اؾاْب اٯخط ايهصب ع٢ً اهلل.تعٓسَا  ،عٗط أعُاٍ سلت

اهلل ١َ تصسض ممٔ حيٌُ اغِ عًِ، ٚقس ٜهٕٛ ايهـصب عًـ٢   ٚقس ٜهٕٛ ايهصب ع٢ً اهلل بؿهٌ فت٣ٛ، فت٣ٛ قطٸ
بعباض٠ تٓطًل َٔ أيػ١ٓ ايٓاؽ يًصس عٔ تًو املٛاقل اؿل فٮِْٗ صسٚا عٔ َٛاقل سل فهإ صـسِٖ ٖـٛ ممـا    

َٚعًُّا؟ ٖهصا َٔ ٜعًُـٕٛ عًـ٢    أيٝؼ ايٛاق  أغٛزٳ ؟أيٝؼ ايتاضٜذ أغٛز ،ز ٚد٘ اؿٝا٠ فتهٕٛ ٚدِٖٛٗ َػٛز٠غٛٻ
 .تهٕٛ ٚدِٖٛٗ َػٛز٠ إٔ ٜبك٢ ٖصا ايٛ،  َعًُّا
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ٝٵؼٳ ِٳ فٹٞ َأَي ٛٶ٣ دٳٗٳٓٻ ٔٳ َٳجٵ ُٴتٳَهبِّٔطٜ ًِ ٚضمبا قس ٜهٕٛ ممـا ٜـسف  اٱْػـإ إىل إٔ ٜهـصب عًـ٢ اهلل يف َٛادٗـ١        يِّ
ز ْفػـ٘  ٭ْ٘ ٜعِّ ٚ َٔ أتباع ٖ٪٤٫، فٝػتهر ٜٚأْلَٛقل أْ٘ يف ْفػ٘ َتهر يٝؼ َػتعسّا إٔ ٜهٕٛ َ  ٖ٪٤٫ أ

. إشّا ٖٛ غٝهصب، ٚإشا ٖٛ ٚضا٤ اٯخطٜٔ َٔ أٌٖ اؿل. ٫ٙ، إٔ ميؿٞ ٕ ٖٛ ايهبري ايصٟ ميؿٞ ايٓاؽ ٚضا٤إٔ ٜهٛ
 ٜٔ فٗصا ٖٛ ايهصب ع٢ً اهلل، ٖٚصا ٖٛ َا حيصٌ.نإ ايهصب ٫ ٜٓفل إ٫ بايهصب باغِ ايسِّ

ٜٴٓٳذِّٞ ٘ٴ ٚٳ ٔٳ ايًٖ ِٵ اتٻَكٛا اٖيصٹٜ ٜٴٓٳذِّٞ ايتك٣ٛ ٖٞ اييت تٓذٞ اٱْػإ بٹُٳَفاظٳتٹٗٔ ٘ٴ ٚٳ ٔٳ ايًٖ ِٵ اتٻَكٛا اٖيصٹٜ  بٹُٳَفاظٳتٹٗٔ
ِٴ ٫َ مبا عًُٛٙ مما سكل هلِ ايفٛظ ٗٴ ُٳػټ ِٵ ٚٳ٫َ ايػټ٤ٛٴ ٜٳ ٕٳ  ٖٴ ْٴـٛ إشّا فاعُـٌ ٭ٕ تهـٕٛ َـٔ ٖـ٪٤٫.      (61:)ايعَـط ٜٳشٵعٳ

ِٴ ٫َ -إٕ ؾا٤ اهلل  -ٕ ْهٕٛ َٔ ٖ٪٤٫ ممٔ ٭فًٓعٌُ  ٗٴ ُٳػټ ِٵ ٚٳ٫َ ايػټ٤ٛٴ ٜٳ ٕٳ ٖٴ ْٴٛ  .ٜٳشٵعٳ
سّا، ٚغرت٣ نٌ ؾ٤ٞ ـِ دـرت٣ أْت إٔ ٖصا ايعٌُ َٗـٚغ ،َٔ قاعس٠: إٔ يف ٖصا ايعٌُ هلل ض،٢فاْطًل يف عًُو 

غرت٣ ٭١ُٖٝ ٖصا يف ؼكٝل ٖصا ايٛادب ٚيف خس١َ ٖصا ايٛادب غـرت٣ ايـسْٝا نًـٗا    يف ا٭خري ، ٚادبّا - تكطٜبّا -
 ، نٌ ؾ٤ٞ ٚادبّا.ٚادبّا تصبض تكطٜبّا

قس ٜهٕٛ ممٔ يـٝؼ يسٜـ٘ اٖتُـاّ     (ٖصا َا قس ٚدب، ٖٚصا َا قس يعّ)ٍٛ: م بني ا٭سهاّ فٝكايصٟ ٜٓطًل ٜفطِّ
َا خيـسّ إصـ٬ح ٚ،ـع١ٝ ا٭َـ١، َـا      خيسّ ٖصٙ ايكضاٜا، ٫ ٜعطف ق١ُٝ بكضاٜا نبري٠ فٗٛ ممٔ ٫ ٜعطف ق١ُٝ َا 

 خيسّ إع٤٬ ن١ًُ اهلل فرياٙ ٫ ًٜعّ، ٖٚصا ٫ ًٜعّ، ٖٚصا ٫ ًٜعّ. ٚاْتٗت نًٗا.
ٔٳ  غتهٕٛ َٔ أٚي٦و املتكني ايصٜٔ سه٢ اهلل عِٓٗ يف قٛي٘: يهٔ َت٢ َا اْطًكت ٕٳ  اٖيـصٹٜ ٞ  ٜٴٓفٹُكـٛ  ايػٻـطٻا٤ٹ  فٹـ

ٝٵَغ ٚٳاِيَهاظٹُٹنيٳ ٚٳايضٻطٻا٤ٹ ٔٔ ٚٳاِيعٳافٹنيٳ اِيػٳ اشٖب اغأٍ عٓٗا نـٌ ٖـصٙ يف قا٥ُـ١ املٓـسٚبات يف      (134:)آٍ عُطإايٓٻأؽ عٳ
اهلل قايٛا: َٓػٛر بآٜـ١ ايعنـا٠. ٚاْتٗـ٢ املٛ،ـٛع. فايـصٜٔ ٜٓفكـٕٛ يف       قا١ُ٥ املٓسٚبات نًٗا. اٱْفام يف غبٌٝ 

سػٓات، ٚنعِ غٝغ، ٚعفٛ عـٔ ايٓـاؽ.    ٜطٜس قًٌٝ ،َٓسٚب١ :ٜعين ،ايػطا٤ ٚايضطا٤ عباض٠ عٔ تطٛعات فكط
ثـِ قـس تطاٖـا     ،َُٗـ١ دـساّ   بُٝٓا ٖٞ ٚضزت ٖٓا يف أبطظ صفات املتكني ايصٜٔ أعست هلِ اؾ١ٓ، ٚغرتاٖا أعُا٫ّ

فتعطف أ١ُٖٝ ٖصٙ يف خس١َ ٖصا ايصٟ أْت ٜهٕٛ يسٜو اٖتُاّ نبري عٓسَا يف سا٫ت نجري٠ ٚادب١  ،ٚادب١ عًٝو
 تٗتِ ب٘.

نٝل ٜكٍٛ عٔ اؾ١ٓ اييت أعست يًُتكني ثِ ٜتشسخ عٔ َٓسٚبات فكط ٜٚرتى ايٛادبات امل١ُٗ ٖٓاى ٫ ٜـأتٞ  
فهط يف إٔ ٖصا َٓسٚب أٚ ٖـصا ٚادـب فٗـِ ٜٓطًكـٕٛ     إ٫ يٝكٍٛ يو: املتكٕٛ ِٖ أْاؽ عًُٕٝٛ، ِٖ ممٔ ٫ ٜ ؟بٗا

ٚايضـطا٤، ٚنعـِ ايػـٝغ،     ،ْفام يف ساي١ ايػـطا٤ اٱؾٝا٤ ا٭ضبع١: ْط٬ق١ يتشكٝل ٖصٙ ا٭٫ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، ٚا
 ؟ّاتػُٝٗا ٚادبأٚ  ّاتػُٝٗا َٓسٚب غٛا٤ٶ .٤ ن١ًُ اهللٚايعفٛ عٔ ايٓاؽ ٖٞ َٔ ا٭غؼ امل١ُٗ يف َٝسإ ايعٌُ ٱع٬

بٗـا; ٭ْـ٘    ٫ بس ٚأْت َعسٚز َٔ املتكني إٔ تهـٕٛ َتشًٝـاّ   -ٚأْت يف ساي١ ايعٌُ ٭ٕ تهٕٛ َٔ املتكني  -بس  ْ٘ ٫أ
ـ بٗـا َصـسٸ   . أ  ٜأتٹاتِٗ اي٬ظ١َ ٚيٝؼ فكط يف ايٓازضبأْٗا صف١ َٔ صفٖهصا ٚصل املتكني  ـ ا)ض٠ بـ ؟ ايـصٜٔ  (يـ

ِٴ  ٫َ .نصف١ زا١ُ٥ يسِٜٗ ايٓاؽ.ٜٓفكٕٛ يف ايػطا٤ ٚايضطا٤، ايهاظُني ايػٝغ، ايعافني عٔ  ٗٴ  ٚٳ٫َ ايػټـ٤ٛٴ  ٜٳُٳػټـ
ِٵ ٕٳ ٖٴ ْٴٛ  .ٜٳشٵعٳ

ِٖ حيعْـٕٛ، ٚإٔ ٜطظقٓـا ايطغبـ١ يف    أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ جيعًٓا َٔ أٚيٝا٥٘ ايصٜٔ ٫ خٛف عًِٝٗ ٫ٚ 
 ايعٌُ مبا فٝ٘ ض،اٙ، ٚإٔ ٜتكبٌ َٓا ٚجيعٌ أعُايٓا خايص١ يٛد٘ ايهطِٜ.

 .ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ ٚايػ٬ّ عًٝهِ
 ايٓصط يٲغ٬ّص/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / طاهلل أنر 

 
 

 



 (13) (11رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 



 (14) (11رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 


