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هلذذذذأ ر ة ذذذذذ     مذذذذج ل ذذذذذ      ت  ل ذذذذذق  هذذذذلد وسذذذذ        
  ةسذذذأس     مبفذذذ  و    ممز جذذذ    ت    ذذذق  س   قذذذ  ة   )كأسذذذ ت 

  .   مج وسله   وحملل   وسعأم   
منذذأ ىلذذو سذذهسس  وةسذذهفأ خ منهذذأ ة  جنأهذذأ   ح ص ذذأ

 مكهسب  ىلو هلو وسنحس.
  هللا وملسفق.

 ةاض  و  إعداد: حيـىي قاسم أبو ع  
 



 (2)   (3آل عمران ـ الدرس ) سورة
 بظِ اهلل ايشمحٔ ايشسِٝ 

َٔ ٜأَٜٗٗا َٜا ُٓٛٞا اي٤ٔزٜ َ٘ َسٖل اٖتٝكٛٞا آََ ٘ٔ اي٤ً ٖٔ َٚاٜل ُتٜكأت ُُُٛت َٕ إ٢ال٤ َت ُُٛ ُُٛٞا  َٜٚأُْتِ َٗظًِٔ ـٔ ٢ٌ َٚاِعَت ُّٔٝعا ٔبَشِب ٘ٔ َد  َٚاٜل اي٤ً
َٚاِرٝنُشٚٞا ١َُٜ َتٜؿٖشٝقٛاٞ  ِِ ِْٔع ِٝٝه ٘ٔ عًَٜ ِِ إ٢ِر اي٤ً ـَ ٜأِعَذا٤ّ ٝنُٓت َٔ ٜؾٜأي٤ ِٝ ِِ ٜؾٜأِؿَبِشُتِ َب ٘ٔ ٝقًٝٛٔبٝه َُٔت َٛاّْا ٔبِٓٔع ِِ إ٢ِخ  َػٜؿا ع٢ًََٜ َٚٝنُٓت

َٔ ُسٞؿَش٠ٕ َٗا ايٖٓاس٢ ٜؾٜأْٜكَزٝنِ َٚ ِٓ ُٔ ٜنَزٔيٜو َٚ ِِ َُٜبٝٚ ُ٘ ٜيٝه ٘ٔ اي٤ً ِِ آَٜأت َٕ ٜيع٤ًَٝه َِٗتُذٚ  .(102،103)آٍ عُشإ:َت
ُٔ ٜنَزٔيٜو :تعاىلٚؿًٓا إىل قٛيـ٘  (1)(يف اؾًظ١ ايظابك١)ات ٜاآل ٖزٙتؿظري عشؾٓا  ِِ َُٜبٝٚ ُ٘ ٜيٝه ٘ٔ اي٤ً ِِ آَٜأت  ٜيع٤ًَٝه

َٕ َِٗتُذٚ ظًُـٛا،  ، ٚأْ٘ ال ٜشٜذ يهـِ إٔ تُ هِ، َٔ ًَٓٛل سمحت٘ بيهِ ٖهزا ٜهٕٛ بٝإ َٔ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل َت
سؿش٠ َٔ ايٓـاس نُـا أْكـزنِ َٓٗـا أٍٚ َـش٠       ايهِ إٔ تعٛدٚا ع٢ً ػؿٚال ٜشٜذ  ٚال ٜشٜذ يهِ إٔ تهْٛٛا ناؾشٜٔ،

 .إيٝٗا َٔ دذٜذ اؾتعٛدٚ
ُٜؾإرٟا  ـ      ؾألْ٘ سسِٝ بٓا،  ُٔبُٜٝٚؾٗٛ يٓا  ُٔبٝٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل عٓذَا  خ٘ ُٔ ًَٓٛـل سمحتـ٘، ٖٚـزا أٖـِ َـا سٖط

٘   ُٔبُٜٜٝٚٗذِٜٗ،  ؾألْ٘ سسِٝ بعبادٙ ;ٚإٔ اهلل سسِٝ بعبادٙ (سمحٔ سسِٝ)إٔ اهلل  :ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٛ  ،هلـِ آٜاتـ
ٗـا  ع٢ً سكا٥ل، سكا٥ل ال تتخًـ، سكا٥ل ال ميهٔ إٔ تتخًـ عـٔ إٔ ؼــٌ ْتا٥ذُ   ألْٗا عالَاْت ;ٜٚظُٝٗا آٜإت

ٝ ُٕٛظًٜطُت قتِتؿٖشَا طٛا٤ّ ناْت طًبٟا أٚ إهابٟا. ؾُت٢  ـ ، َت٢ َا تـٛاْ ـٖ قـذ  مت يف َٛادٗـ١ أٖـٌ ايهتـا     ِشتِ ٚق
 سؿش٠ َٔ ايٓاس.  اإىل ػؿ ٕبعذ إمياْهِ ناؾشٜٔ، ٚقذ تعٛدٚ ٕٚتشتٓذ

ُٔ ٜنَزٔيٜو ِِ َُٜبٝٚ ُ٘ ٜيٝه ٘ٔ اي٤ً ِِ آَٜأت َٕ ٜيع٤ًَٝه َِٗتُذٚ ٝع ٖٓـاى  اد١ إىل إٔ تٗتذٚا إيٝ٘، أيعتٗتذٕٚ إىل َا أْتِ  َت
إىل َا بـ٘   ،أْؿظٓا إٔ ْبك٢ َظًُنيماؾظ ع٢ً إىل َا ب٘  إىل إٔ ْٗتذٟبإٔ يذٜٓا ساد١ َاط١ ْؼعش ساد١ َاط١ ٚ

 اْٗتذٟ إىل َا ب٘ ْبتعذ عٔ ايٓاس اييت قذ نٓا ع٢ً ػؿ ؟ايهتا  إىل ناؾشٜٔ بعذ إميآْا ٌُٖيٓا أْبتعذ عٔ إٔ وٛٚ
َا ايـزٟ   ٍ إىل ناؾشإٔ أٖتذٟ ست٢ ال أؼٖٛ عاد١ إىليظت أْا  أقٍٛ: ؟ال أٚ ٖٓاى ساد١ إىل ٖزاٌٖ سؿش٠ َٓٗا، 
 ٌٖ ايهؿش َؼه١ً نبري٠ أّ ال؟ ؟ٟاأؿبشت ناؾشطٝشـٌ إرا 

قـذ   ٖٞ؟ ايٓتٝذ١ َٓٗا اييت تشعبِٗ َا ٖٞ؟ ايٓاغ يف ايذْٝا ٜشٕٚ بعض األػٝا٤ َؼه١ً نبري٠ دذٟا ٚغاٜتٗا َا
ٙ عترب ٜ أيٝعػف يف بٛٓ٘، َٔ امل قًٝاٟل أٚيف سأط٘،  ٟاأٚ ٚدع، اٍامل  َٔأٚ ىظش قًٝاٟل ٟا،ٜهٕٛ إَا طذٓ ٌ  ٖـز  َؼـان

تـبض َؼه١ً نـبري٠ عًٝـ٘   ؾ (2)( َشِؼََ) دض٤ َٔخز عًٝ٘ قٛع١ أسض، أٚ ؤَُٜؼه١ً نبري٠ ألْ٘ قذ  أٚ ؟يف ايذْٝا
ُٜ تــبض َؼـه١ً    ،ؽشز َٔ ؼت٘ ست٢ ٚإٕ ناْت سكـٟا يخخـش   ال١بعٓـ ٜٚبزٍ نٌ أَٛاي٘ يف طبٌٝ أ ؼادشإرا مل 

 إىل ؾشاػ٘ يًّٓٛ، تؼػً٘ ٖٚٛ ميؼٞ.٘ يذٜ٘ تؼػً٘ ٖٚٛ ٜأنٌ، تؼػً٘ ٖٚٛ ٜـًٞ، تؼػً٘ ٖٚٛ َتٛٚد
ُٜأيٝظت  ـ ََ) دض٤ َٔع٢ً  ؼادشٕٚاألَٛس ؼـٌ ٖهزا بايٓظب١ يًزٜٔ  ٙ     ( َشِؼ تــبض   ؟أٚ عًـ٢ أػـٝا٤ َـٔ ٖـز

ٝ ٚتأخز نٌ تؿهريٙ ٚنٌ اٖتُاَ٘، ؾ ،٘اٜيتؼػٌ َب ،َؼه١ً يذٜ٘ نبري٠ ٜتكؼــ،  ؽ ايـبعض يف سايـ١ تكؼــ،    ٝعـ
ٝظـتٛٝ  إٔ ٜٛاؿـٌ   نـإ; ي نٝؿُـا   ٍٚ إٔ ٜــرب عًـ٢ إٔ ٜأنـٌ أنـالٟ    احمله١ُ وا َٔ عٛدٜٚزٖب واٍٚ عٓذَا ٜ

ُٜ -غشمي٘  ‟ٛ٘ال ٜشبˮٓٔ يهٞ (3)ػشٜعت٘  ، أيٝظت َؼه١ً نبري٠؟َؼه١ً نبري٠ يذٜ٘ ٗاألْ - ٍاكنُا 
بري٠؟ ٌٖ ٖٓاى أيٝظت ٖزٙ َؼه١ً ن ؟ٟ بو إىل دِٗٓأيٝظت َؼه١ً نبري٠ إٔ تك  يف ساي١ ميهٔ إٔ تؤٚد ،بطٝٓ
ِِ  ؟َٔ عزا  اؿشٜل ،َٔ عزا  ايٓاس ،أطٛأ َٔ دِٗٓ ٌٖ ٖٓاى ػ٤ْٞ َٔ دِٗٓ؟ أػٓذ ػ٤ْٞ ُ٘ ٜيٝه ُٔ اي٤ً َُٜبٝٚ ٜنَزٔيٜو 

َٕ َِٗتُذٚ ِِ َت ٘ٔ ٜيع٤ًَٝه ُٕٛ يف ايذْٝا، ظًٜهِ ؾال ُتٗذٜهِ إىل َا ؾٝ٘ لاُتا َٜهِ ؾتبشجٕٛ عُٖهِ أْؿُظإرا ناْت تُٗٗ آَٜأت
 عزا  دِٗٓ يف اآلخش٠.  إىل َا تظتٛدبٕٛ ب٘ ٕٚال تـريٚ
ٟٓ ٟٓ ،ْٝاذطشف يف اي ثِ أ ٖـٌ ٖٓـاى    د١ٗ يف ايذْٝا ميهٔ إٔ تهٕٛ أنجش سمح١ بٓا َٔ اهلل طـبشاْ٘ ٚتعـاىل؟   أ
 ؟طبشاْ٘ ٚتعاىل ٚإرا اؾرتكٓا إٔ ٖٓاى َٔ ٖٛ سسِٝ بٓا، ؾٌٗ ٖٓاى َٔ ٜظتٛٝ  إٔ ٜٗذٜٓا نُا ٜٗذٜٓا اهلل أسذ؟

 عًـ٢  ني ع٢ً لاتو، سشٜـنيو، قذ ٜهْٕٛٛ سشٜـتو إخٛأبٛى، قذ ٜشمٝحو و أَو، قذ ٜشمٝحال. قذ تشمٝح
ايـيت تعتـرب   طالَتو، يهٔ ال ميتًهٕٛ عًِ ايػٝب، ال ميتًهٕٛ َا ٜظتٛٝعٕٛ ب٘ إٔ ٜشمسٛا يو طشٜل اهلذاٜـ١  

 .سكا٥ل ال تتخًـ

                                     
 الدرس الثاين، سورة آل عمران. (ٔ)

اِبًعا لِْلم ْزر ع ِة، وِمْن ِخل  يكوُن ت  ادل ْشر ب:  (ٕ)  .ِلِه يـ ْنح ِدُر م اُء ادل ط ِر ِإَل  ادل ْزر ع ة و ي ْسِقيه 

 .هبا يف هذا السياق موضوع اخلصومة بينه وبني خصمه شريعته: ادلقصود (ٖ)



 (3)   (3آل عمران ـ الدرس ) سورة
ى يف قلـ١ٝ ٜهـٕٛ يف   تتشـشٖ  ال١ى، أو أبٛى أٚ أخٛى إىل ايرِتُٗو أَو أٚ ٜٛٚدُٗبٌ قذ وـٌ ايعهع، قذ تٛٚد

ايٛاق  طالَتو ٖٚذاٜتو ٚعضتو ٚلاتو يف إٔ تتششى ؾٝٗا، ؾتًٓٛل أَو َٔ با  ايعاطؿ١ َـٔ بـا  ايشمحـ١    
ـ كٝكيهٓٗا ال تظتٛٝ  إٔ تشطِ يو اهلذاٜـ١ اؿ  ؟أيٝظت تتشذخ َٔ ًَٓٛل ايشمح١، بو ١، ال تظـتٛٝ  َُٗـا   ٝ

 .ناْت سس١ُٝ
ٛات ٖٛ ايزٟ ٜعًِ ايظش يف ايظُ ،نجري٠: سمحت٘ ايعظ١ُٝ بٓا، ٚعًُ٘ ؾبايٓظب١ هلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ػتُ  أػٝا٤

َا ٜٗذٜٓا إيٝ٘  خ بإٔٚهلزا ٜتشٓذ ;هٝـ ٜٗذٜٓا َٚا ٖٛ ايزٟ ؾٝ٘ ٖذاٜتٓابٚاألسض، ٜعًِ ايػٝب ٚايؼٗاد٠، عًُ٘ 
ـ  ،ٖٛ آٜات ٚيف  إرا طـشمت عًٝٗـا  ٖـذاٜتهِ  سكـا٥ل ٖـٞ لجـٌ     ،ـَع٢ٓ آٜات: أعالّ ع٢ً سكا٥ل، سكا٥ل ال تتخ١ً

 - بٗـا َٗتذٜٔ إرا َؼٝٓا  -ـٌ ؼٚسا٤ ٖزٙ األعالّ ْٗتذٟ بٗا، ٚال بذ إٔ  ظريطشٜكٗا، ؾآٜات٘ أعالّ ع٢ً سكا٥ل ْ
َا نإ َٓٗا يف ايذْٝا َٔ عـض٠ َٚهاْـ١ ٚػـشف ٚسؾعـ١ ٚاطـتكا١َ،       ٗا، طٛا٥٤ّؼـٌ تًو اؿكا٥ل َٔ ٚساال بذ إٔ 

يف ٜٗذٜٓا ٖٛ ٜٗذٜٓا إىل َا مٔ  عٓذَا سكٝك١ٝ؟ٖذا١ٜ ٖٞ ٚبايٓظب١ يخخش٠ ايؿٛص ايعظِٝ باؾ١ٓ، أيٝظت ٖزٙ 
شتب١ٛ بإٔ مثشتٗا ٖٞ اؾ١ٓ يٝظت َ ات نًٗاايجُشألٕ  ذَؤن١ ٖزا ػ٤ْٞ ،أَع اؿاد١ إيٝ٘ يف ايذْٝا قبٌ اآلخش٠

ُْكٗـش،      ٔ يف أَع اؿاد١ إيٝ٘ يف ايـذْٝا ال ػ٤ٞ قبًٗا، بٌ ٜٗذٜٓا إىل َا مؾكط  ُْـزٍ، ال  ُْظًـِ، ال  ال نـٞ ال 
ِٓأيٝظت ٖزٙ أػ ،ْـبض دٓذٟا يًؼش ٚايباطٌ، ال ْـبض عبٝذٟا يًؼٝٛإ  ٜك  ؾٝٗا؟ ال١اإلْظإ أ ٝا٤ تٗ

ٚع٢ً ايشغِ َٔ ريو أٜلٟا ٜهتب يٓا أدشٟا ع٢ً نٌ َا ْظري ؾٝ٘ مما مٔ يف أَع اؿاد١ إيٝ٘ ؾٝهتب يٓا أدـشٟا  
أيٝظـت ٖـزٙ    !١َٓٚا أعظِ سكٛإ اهلل ايزٟ ٖٛ أعظِ َٔ اؾ !عًٝ٘، ٜٚهتب يٓا ايؿٛص باؾ١ٓ، َٚا أعظِ اؾ١ٓ

َٕ :تعاىلاهلل ٚهلزا قاٍ  ٖٞ َٓت٢ٗ ايشمح١؟ ِِ ٔؾَٝٗا َخأيُذٚ ُٖ  ٔ٘ ١َُٔ اي٤ً ٞ َسِس ٍ عُشإ:ٜؾٔؿ   ٖزٙنُا طٝأتٞ بعذ يف (107)آ
 .اآلٜات، ٖزٙ ٖٞ ايشمح١

ى يٛ اًْٛل بهاٌَ اإلخالق ؾًٔ ٜظـتٛٝ  إٔ  ٘ أَُشسذ َٔ أقاسبو أٟ ػخف ُٜٗٗأدذتو أٟ  ،خايو ،أبٛى ،أَو
، ٚقـذ ال  ٟاو ع٢ً ٖزا ايٓشٛ، َٚت٢ َا ٖذاى ؾإْ٘ ال ميًو يو ػ٦ٟٝا َٔ بعذ، ال ميًـو دٓـ١ ٚال ميًـو ْـاس    ٜٗذَٜ

ٕ  ،ميًو ؾعاٟل أْو َت٢ َا طشت ع٢ً ايٓشٛ ايزٟ ٖذاى إيٝ٘ أْ٘ طٝكـ َعو بهٌ َا ميًو فـشد ْــض    قذ ٜهـٛ
ْو عٓذَا تظـري عًـ٢ َـا ٖـذاى إيٝـ٘ ؾإْـ٘ طـٝكـ َعـو، ٚطـٝؤٜذى، ٚطٝٓــشى،           أ ؾكط، أَا اهلل ؾكذ ٚعذ

 ٚطٝٗذٜو، ٜٚٛؾكو، ٜٚشعاى، ٜٚشػذى. 
ٜتشكل ي٘ َـٔ أٟ  إٔ ال ٘ نٗذا١ٜ اهلل، ال ميهٔ أبذٟا، ٚاإلْظإ إرا تأٌَ ال هذ أٟ طشف إطالقٟا ميهٔ إٔ ٜٗذٜ

 ٚتعاىل. طشف َُٗا نإ ْاؿشٟا ي٘ نُا ٜتشكل ي٘ ع٢ً ٜذ اهلل طبشاْ٘ 
ٚألٕ اآلٜات ٖٞ يف طٝام اؿذٜح عٔ أٌٖ ايهتا  ٚعٔ أعُاهلِ اـبٝج١ ٚخِٛٛٗ املانش٠، بذأ ايتٛدٝـ٘ مـٛ   

ِِ َٚٞيَتٝهٔثِ االعتـاّ عبً٘، ثِ َارا؟ ،اهلذا١ٜ َٔ األَش بتك٣ٛ اهلل سل تكات٘ َٕ ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه ِٝـش٢  إ٢ٜي٢ َِٜذُعٛ  اٞيَخ
َٕ َُُشٚ َُِعُشٚٔف  ََٜٚٞأ َٕٔباٞي ِٛ َٗ ِٓ ََٜٚ ٢ٔ ُُٜٓهش٢ َع ِٜٚيـ٦ٜٔو اٞي ُِ َٚٝأ ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ يف طشٜل إٔ تهْٛـٛا سظـت٣ٛ إٔ    (104)آٍ عُشإ:اٞي

ٌ    ـتي ،ًٛا أْؿظهِٖٚؤتٛادٗٛا أٌٖ ايهتا  ال بذ إٔ ت ألٕ أٖـٌ   ;تششنٛا أٚاٟل يف فاٍ إؿـال  اتتُـ  َـٔ ايـذاخ
ِٓايهتا   تهْٛـٛا َعتــُني عبـٌ اهلل    ؾـال بـذ إٔ    ،إىل أعُام بٝٛتهِ، إىل أعُام ْؿٛطهِ ،إىل داخًهِؿزٕٚ طٝ
ًٖٛا أْؿظهِ ٚػعًٛا َٔ أْؿظهِ أَـ١ قـادس٠ عًـ٢ إٔ تتشـشى يف     ؤبعذ إٔ ت -بؼهٌ مجاعٞ  اثِ تًٓٛكٛ ،مجٝعٟا

 .يف ايذع٠ٛ إىل اـري ٚاألَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش - ايذاخٌ أٚاٟل
 أٚ إىل إطشا٥ٌٝ أٚ (ْٜٝٛٛسى)إٔ تتذ٘ بعٝٓٝو إىل  :بإٔ َع٢ٓ املظأي١ يف َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتا  ٖٛس أبذٟا ال تتـٛٓ

ٌ   ٜأتٞايعٌُ  ،َٔ ٖٓا أٚ مٖٛا، (باسٜع)أٚ  (يٓذٕ) إىل ِ ألْٗـِ   ;يف َٛادٗتِٗ َٔ ٖٓا َـٔ ايـذاخ ٖـِ يف  ٚ - ٖـ
َٕإىل داخًٗا سختًـ ٚطا٥ًِٗ اـبٝج١ ٕٜتػًػًٛ - فاٍ إٔ ٜلشبٛا األ١َ ِٛ ٞ  ََِٜٚظَع  (33)املا٥ـذ٠: اأٜلِسض٢ ٜؾَظـاّدا  ٔؾـ

 يف نٌ فاالت اؿٝا٠.  ٟايف ايب١٦ٝ، ؾظاد ٟا، ؾظادٟااقتـادٜ ٟا، ؾظادٟاأخالقٝ ٟا، ؾظادٟاثكاؾٝ ٟاؾظاد
ـٚؤٖٚٞ يف طشٜكٗا إىل إٔ ت -يأل١َ  إرٟا ؾال بذ ٔ ٌٖ ْؿظٗا يتهٕٛ سظت٣ٛ َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتا ، ٚيف فاٍ إٔ ؼ

األ١َ عًـ٢ َظـت٣ٛ    طٛا٤ّ -َشتذ٠ بعذ إمياْٗا  ناؾش٠، إىل أ١َٕ ٍ إىل أ١َٕح أٌٖ ايهتا  ست٢ ال تتشِٖٛبٔ ُخْؿظٗا َٔ
ٟٓ ٚايـذع٠ٛ   ى يف فاٍ األَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـش تشٖشتإٔ ال بذ ال بذ  ،١َفتُ  داخٌ ٖزٙ األ األ١َ أٚ أ

و يف داخٌ ِْٖٚ ٜلشبٛ (ٚاػٓٛٔ)عظهش١ٜ يتلش   ٟاض قٛعػٗٚ ش بإٔقذ تهٕٛ أْت تؿه١ إىل اـري، ٚإال ؾُارا؟
 ٖزا ٖٛ اؿاؿٌ؟أيٝع  ،و، ٖزا ال ٜتأت٢، ٖٚزا ٖٛ َا سـٌنٌ بٝت َٔ بٝٛت فتُع
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طا٥شات دبابات، نـٌ َـش٠ ْظـُ      :ؿؿكات أطًش١ ..هلزٙ ،١هلزٙ ايذٚي ،ملـش ،يًُٝٔ ،ؿؿكات أطًش١ يًظعٛد١ٜ

ٝ املًـو أٚ  َٔ  ،َٔ ايهبري ا٤ّبذ األطًش١؟ ى ٖزٙيهٔ َٔ ايزٟ طٝشٚش ،بـؿك١ أطًش١ ع إىل آخـش ػـخف يف   ايـش٥
  .شبت األ١َ َٔ ايذاخٌيكذ ُك َٔ ٖٛ؟ ،اتتُ 

١ُٜٛ :ٍ يؿالٕٛاألَش باملعشٚف ال ٜعين ؾكط إٔ تك ،عٓذَا غا  األَش باملعشٚفٚ ـ  ،ٞ سنبت٘ ؾكطػ ٖـٛ  هـٌ َـا   بٌ ب
٘ ظإٔ ت ،إٔ تٗتذٟ ب٘، إٔ تتش٢ً ب٘ َٝ٘ا األ١َ عاد١ إي بهٌَعشٚف،  يف فـاٍ ايظٝاطـ١ يف    ،ًه٘، إٔ تعٌُ بـ

  .املعشٚف با  ٚاط  دذٟا ،ٜٔالت اؿٝا٠، يف نٌ فاالت ايٚذفاٍ االقتـاد، يف فاٍ األخالم، يف نٌ فا
قادس٠ ع٢ً إٔ تكـ ٛا باؾاْب االقتـادٟ ؾتذعًٛا ايؼعٛ  ٕ عًٝهِ إٔ تٗتُٗإ :إٕ َٔ املعشٚف إٔ ْكٍٛ يخخشٜٔ

ِٛ أيـٝع ٖـزا    ،ٛٝ  إٔ تكـ يف َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتا تٗا ايلشٚسٟ يتظتع٢ً أقذاَٗا َهتؿ١ٝ بزاتٗا ؾُٝا ٜتعًل بك
ست٢ أؿبض ٖزا املبذأ ايعظِٝ َبذأ األَش باملعشٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ   ُا ْتـٛس، ؾٖٝٛ ؟ يٝع املعشٚف ؾكط فَٔ املعشٚ

ٖهزا؟ تكشٜبـٟا تٓتٗـٞ    أيٝظت ‟سنبتو ط١غًِّل املظذ١ً، ٜغˮ ١ٛ دذٟابظٝ ،أػٝا٤ بظ١ٛٝباملٓهش ٜعين ؾُٝا ٜتعًل 
إٔ ٜـبشٛا أ١َ قادس٠ عًـ٢  ٌٖ ايٓاغ أْؿظِٗ إىل ؤٚهلزا متاز إىل إٔ تهٕٛ ٖٓاى أ١َ، إٔ ٜ (املعشٚف) ٙإىل ٖز

ِٝش٢إىل اـري ؼت عٓٛإ  إٔ تذعٛ ٚت٢ٗٓ ايٛاط ، ٚإٔ تهٕٛ أ١َ تأَش باملعشٚف ؼت ٖزا ايعٓٛإ ايٛاط ،  اٞيَخ
َا نإ  طٛا٤ّ ،ثالث١ عٓاٜٚٔ ٚاطع١ دذٟا، ثالث١ عٓاٜٚٔ ١َُٗ تؼٌُ نٌ فاالت اؿٝا٠ عٔ املٓهش بعٓٛاْ٘ ايٛاط ،

 ٜٔ. عًكٟا بايٚذتبايذْٝا، َٚا نإ َٓٗا َإال ْشاٙ َتعًكٟا ال َٔ ٚد١ٗ ْظشْا 
ـ عٌ اإلْظإ ٜجل بأػباهلل،  عًو تجلػ، إرا أسذ تأٌَ ؾعاٟل ؟١ٝسكٝكٞ ٖذا١ٜ أيٝظت ٖزٙ ٖ ٘ ٜلـ  اـٛـط   ْ

ٖٚٛ ٜعًِ َا طٝعٌُ أٌٖ ايهتا ، ٚنٝـ طتهٕٛ أطايٝبِٗ، ٚأِْٗ طٝػضٕٚ األَـ١ َـٔ    ،عًٝٗا ظرياؿه١ُٝ يأل١َ يت
ٖا كـش١ٝ  هلـِ، ٚؿـػاسُ   دٓـٛدْ  ٖـا ع١ هلِ، َتٛي١ٝ هلـِ، نباسُ ٥األ١َ تكـ َظتظ١ًُ أَاَِٗ، طا ٕٛايذاخٌ ؾٝذعً

 ذ ٚتتعٌٛ نٌ ٚطا٥ٌ ايك٠ٛ األخش٣. يؿظادِٖ، ؾتتذُٖ
ملٓتؼـش٠ يف َعظـِ   ا ايبرتٍٚ يف األسض ٜـبض ال ميجٌ َا ميهٔ إٔ ميجً٘ َٔ آي١ كػط عًـِٝٗ، ٖـزٙ اــريات   

ش١ املتٛـٛس٠  ٖـزٙ األطـً   (ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣) ػط ع٢ً دٍٚ ايػش لتعذ لجٌ ٚط١ًٝ يً ملنزيو ايبالد اإلطال١َٝ 
ـ  ٟاأؿبشت قٛعٖٞ ٚتًو ايذٚي١  ،ٖٚزٙ ايذٚي١ ،اييت ميتًهٗا ٖزا ايؼعب ٖٚزٙ ايذٚي١ ذ٠ ال َعٓـ٢ هلـا ال   َتذُٚ

ـ    !ق١ُٝ هلا، بٌ طتـبض قٛعٟا تتششى بؿاع١ًٝ يف خذ١َ أَشٜها ٚإطشا٥ٌٝ يلش  ايؼعٛ  ْؿظٗا ٔ أيـٝع ٖـزا َ
 ع ٖزا َٔ اـبح ايٝٗٛدٟ ايؼذٜذ؟أيٝ ايذٖا٤ ايٝٗٛدٟ؟

طٛا٤ّّ َٔ سٝح تؼعش  - أَشٜهاإطشا٥ٌٝ ٚنت ـذ١َ ٚؾعاٟل نِ ٚدذْا إٔ األطًش١ ايعشب١ٝ ٚاؾٝٛؾ ايعشب١ٝ ؼٖش
ايزٟ بـشص   (اإلَاّ اـُٝين)يف إٜشإ َٚٛاد١ٗ  (ايجٛس٠ اإلطال١َٝ)نت مجٝعٟا يف َٛاد١ٗ عٓذَا ؼٖش - أٚ ال تؼعش

َـٔ   ى دٝـٛؾْ ايهشِٜ يف َٛاد١ٗ ايٝٗـٛد ٚايٓــاس٣، تتشـشٖ   نأعظِ قا٥ذ وٌُ أؾلٌ ْظش٠ َٓبجك١ َٔ ايكشإٓ 
ـ     كتًـ ايذٍٚ ايعشب١ٝ، ٚقْٛ  ١ عظهش١ٜ َٔ كتًـ دٍٚ ايعامل، قٛ  أطًش١ تتشـشى يف َٛادٗـ١ ٖـزٙ ايذٚي
أِْٗ محٛا إطشا٥ٌٝ َٔ أخٛش د١ٗ نـإ ميهـٔ إٔ    ٞؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ يف األخري ٖ ،املظ١ًُ ٖٚزٙ ايجٛس٠ اإلطال١َٝ

 ا ايعـش، نإ ميهٔ إٔ تكلٞ عًٝٗا ؾعاٟل، نإ ميهٔ إٔ تكلٞ ع٢ً إطشا٥ٌٝ. تٛادٗٗا يف ٖز
ـ َتِظٓذ٠ طشطا١ْٝ هب إٔ ُتٕ إطشا٥ٌٝ ٝغأ)ٜشؾ  ػعاس:  (سمح١ اهلل عًٝ٘)ٚنإ اإلَاّ اـُٝين  ٚنـإ ؾعـاٟل    (ٌأَؿ

يـٛا إىل دٓـٛد   ٔ ؼ٠ٖٛ، يهٔ ايعش  ايزٜٔ ٜـشخٕٛ اآلٕ َٔ إطشا٥ٌٝ، ايعش  ايزٜٓذدادٟا يف إٔ ٜظتأؿٌ ٖزٙ ايُػ
يتكــ   ،ايجـٛس٠ ايعظُٝـ١  ٚ ايعظـِٝ، ٚريـو ايؼـعب ايعظـِٝ،     إلطشا٥ٌٝ ِٖ ايزٜٔ ٚقؿٛا يف ٚد٘ ريو ايكا٥ـذ 

 ستكٓذَٚت٢ َا اْت٢ٗ خٛش ريو ايؼبض املخٝـ تظتُش إطشا٥ٌٝ يف عًُٗا، ال  ،ػ٦ٟٝا ١ دٕٚ إٔ ؽظشإطشا٥ٌٝ قُٖٝ
ِِ  مل وــٌ ٖـزا   إٔ ٖؤال٤ خذَٖٛا ؾتتعاٌَ َعِٗ بٛداع١ ٚطـالّ،  :ال تشع٢ مجٝاٟل - ع٢ً أقٌ تكذٜش -  َٖـاٜأُْت

ِٚاٜل ِِ ٤ٔٝأ ُٗ ِِ َٚاٜل ُتٔشٗبَْٛ َٕ ُٜٔشٗبَْٛٝه ُٛٓ ٘ٔ َٚإ٢َرا ٔباٞئهَتأ  َُٚتِؤَٔ ِِ نًِّٝ ِٛٞا َٚإ٢َرا آََٖٓا ٜقاٝيٛٞا ٜيٝكٛٝن ُِ َعٗلٛٞا خًَٜ ِٝٝه َٔ عًَٜ َٔ ٌَ  اأٜلَْأَ
ِٝٔظ ٛنِ بإسظإ، ٖٚزا ٦ذسٚا يهِ دٗٛدنِ، ئ ٜشعٛا يهِ مجٝاٟل، ئ ٜهاؾَُٗا عًُتِ هلِ ئ ٜك١ (119عُـشإ: )آٍ اٞيَػ

ا نإ َٔ املؿرتض إٔ إطشا٥ٌٝ تشع٢ ريو اؾٌُٝ هلزٙ ايذٍٚ ايعشب١ٝ اييت اآلٕ، أََ ْٙؼاٖذ ايزَٟا سـٌ، ٖٚزا 
أَـا   ؟ؾتضٜض ريو اـٛش عـٔ ٚدٗٗـا   (اإلَاّ اـُٝين)ٚ (ايجٛس٠ اإلطال١َٝ)اًْٛكت يتكـ بذاٟل عٓٗا يف َٛاد١ٗ 

  ؟دٚي١ تٗتِ بأَش ايعش  ٚػأِْٗ ،إطشا٥ٌٝ إىل دٚي١ َظامل١تتشٍٛ  نإ َٔ املؿرتض إٔ
أؿـبشت املظـأي١    ؟آخش رس٠ َٔ تـشا  أسض ؾًظـٛني  ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ال بذ َٔ ؼشٜش ؾًظٛني ست٢  السظ ايعش 
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ايٝٗـٛد ٖـِ    ،ٚآخش دٓذٟ َٔ أبٓا٤ أٚطاِْٗ، يهٔ ؼت عٓاٜٚٔ أخش٣بايعهع طٝخذَٕٛ إطشا٥ٌٝ ست٢ آخش رس٠، 

 ى ؼتٗا. ًٕٛ ايؼبا  يف ايتشٗشًٕٛ األ١َ ٜٚؼٓػٜعشؾٕٛ نٝـ ٜشمسْٛٗا، ٚنٝـ ٜؼٓػ
إرٟا ؾإرا غا  ايعٌُ ع٢ً تـشٝض ايٛك  َٔ ايذاخٌ ؼت ايعٌُ يف إطـاس ايـذع٠ٛ إىل اــري ٚاألَـش بـاملعشٚف      

ألٕ  أطًش١ يف َٛاد١ٗ ايٝٗٛد ٚايٓــاس٣ َُٗا اَتًهت َٔ أبذٟا  ٟااأل١َ ع٢ً قذَٝٗا أبذ ش ؾًٔ تكـٚايٓٗٞ عٔ املٓه
ٌٖ األَـ١ ملٛادٗـ١ أٖـٌ ايهتـا  ايٝٗـٛد      ؤاملظتُش٠ اييت ت اـ١ٛ ،أت٢ يف إطاس ٚك  اـ١ٛ اؿه١ُٝ ٖزا األَش

يف سؾـ  لًُٗـِ    ٚأإىل نـاؾشٜٔ َشتـذٜٔ بعـذ إميـاِْٗ      ايٛيف محا١ٜ أْؿظِٗ َِٓٗ نٞ ال ٜتشٖٛ ٚايٓـاس٣، طٛا٤ّ
 عِٓٗ، ٚيف قٛ  أٜذِٜٗ عٔ بًذاِْٗ، ال بذ َٔ تؿعٌٝ األَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٚايذع٠ٛ إىل اـري.

دٓـ٢ عًـ٢ ٖـزا املبـذأ ْؿظـ٘ ٖـِ       ايـزٟ  ٢ٓ ع٢ً ٖزا املبذأ ِٖ ايؿكٗا٤ أْؿظِٗ، َدايزٟ  يهٔ َا ايزٟ سـٌ؟
أْت ): ٔ سٛيٛا املظأي١ إىل َظأي١ ؾشد١ٜايزٜ ٚايؿكٗا٤ أْؿظِٗ (عًِ ايهالّ)ٚأؿشا  نتب  (أؿٍٛ ايؿك٘)أؿشا  

َـا  ، ت ايتـأثري ِٓأٚ لٓ َت٢ َا اَتًهت ايكذس٠) قاٍ: ؟َت٢ (ش باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهشهب عًٝو ػخـٟٝا إٔ تأَ
ؾذعًٛا نٌ ػخف ٜٓظش إىل ٖزا ايٛادب ايعظـِٝ، ٖٚـزا املبـذأ املٗـِ، ٖٚـزٙ اهلذاٜـ١ ايشباْٝـ١         (عًٝو ؾُامل 

اطتٛاعت٘، ٚنٌ ػـخف َٓـا    َٔ ًَٓٛل رات٘ ٚاطتٛاعت٘ أٚ عذّٚايعظ١ُٝ، نٌ ػخف ٜٓظش إيٝٗا بٓظش٠ ؾشد١ٜ 
ري٣ طـ ف يف َٓٛكـ١  ؾًٓهٔ عؼش٠ آال ؟ٖزا ايزٟ طٝشـٌأيٝع عادضٟا عٔ إٔ ٜعٌُ ػ٦ٟٝا، ْؿظ٘  يف األخري طري٣

ٞ إرٟا أْا ال أطتٛٝ ، ٚايجاْٞ  ،، ؾٝكٍٛ: إرٟا استؿ  ايٛدٛ  عينٖٛ نٌ ػخف ْؿظ٘ عادضٟا عٔ إٔ ٜعٌُ ػ٦ٟٝا ، َجًـ
ْ٘ يف ؼكٝل ٖـزا األَـش   إ :ٜكٍٛطبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ اهلل  ،ْاطني إٔ ايكشإٓ، ، ٖٚهزاَجًٞٚايشاب   ،َجًٞ ٚايجايح

ٔ   ٜتشٓشى ايٓـاغ  إال بإٔ  - ٛبٝعٞ ٚايػايبايؼ٤ٞ ايٖٚٛ  -َٔ املعًّٛ أْ٘ ال ٜتأت٢  يـزا   ;بؼـهٌ مجـاعٞ َتٛسـذٜ
عٓذَا ٜتٛسذٕٚ، عٓذَا ٜهـٕٛ َـٓٗذِٗ ٚاسـذٟا، عٓـذَا      - س٦ٕٓٝزقادس٠ ًٛا أْؿظِٗ يٝـبشٛا أ١َ ٖٚؤؾعًِٝٗ إٔ ٜ

ٗ   ٕٛ ٜهٕٛ َٓٗذِٗ قا٥ُٟا ع٢ً االعتـاّ عبٌ اهلل فتُعني، عٓذَا ٜهْٛ س٦ٓٝـٕز   -ِ ؿادقني َتعـاْٚني ؾُٝـا بٝـٓ
 ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهش.  ،ع٢ً إٔ تذعٛ إىل اـري، ٚتأَش باملعشٚف طٝـبشٕٛ أ١َ قادس٠

ٚإرا دب عًٝو إرا اطـتٛعت،  )ٚاي٘: تكٍٛ ذ ٚبل ٖزا املبذأ ع٢ً أؾشاد ٖزا اتتُ  املتٛٚسٜطيهٔ ٚتعاٍ ؾُٝا بعذ 
ست٢ ؽشز َـٔ آخـش    ،ٚايجايح بعذٙ ،تعضٍ ايجاْٞ بعذٙ ثِ مل تظتٛ  أْت ػخـٝ٘ا ؾُا عًٝو( ؾعضيت أْت ٖزا،

ٚيٞ عزسٟ أْا خالق استؿ  ايٛدٛ  عين  ،أطتٛٝ َا أْا  ٚاهلل)نٌ ٚاسذ ٜكٍٛ: تذذ ط ، أسذ ٜظتٛٝ الايــ ٚ
ُٗ(عٓذ اهلل يتٛد٘ نٌ اـٛا  ايزٟ ٖٛ يف ايكشإٓ  (أؿٍٛ ؾك٘)٢ اًْٛكت ايكٛاعذ اييت تظُٖ ،ٓا. ٖهزا اًْٛل ؾك

ٛٚ  َٔ خالٍ ايؿشد أْ٘ هب عًٝ٘ إٔ ٜتششى يف إطاس أ١َ خٛا  مجاعٞ يأل١َ  ْـٛا  يف تأٌٖٝ ْؿظـ٘ ٚاآلخـشٜٔ يٝه
دـ  إىل ْؿظـ٘ طـري٣ ْؿظـ٘ عـادضٟا      ػٝا٤ يتخاطب األؾشاد نأؾشاد، ٚنٌ ػـخف ٜش األاًْٛكت  ،ؿشسٟا ػاكٟا بأ١َ

  .(َ  ايظال١َٚ ،ػ٦ٟٝا، أْا يٞ عزسٟ عٓذىأْا ال أًَو ) :ٝكٍٛ هللؾ
ِٔ :ٜكٍٖٛٓا اهلل  ِِ َٚٞيَتٝه سؿشدٙ ال ٜظتٛٝ  إٔ ٜعٌُ ػ٦ٟٝا، أسٝاْٟا وتاز اإلْظـإ   ٜعًِ إٔ نٌ ؾشٕد ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه

 ،قذ ؼتاز إىل ٖزا داخٌ أطـشتو  ،ٔ ٜعٝٓ٘ َٔ اآلخشٜٔيف تشب١ٝ أطشت٘ يف ايذاخٌ يف تشب١ٝ أٚالدٙ إىل ََ ٖٛ
 ب١ٛ.لأطش٠ َٓيٝهْٛٛا ٕٚ أطشت٘ ؤع٢ً تشب١ٝ أٚالدٙ، ع٢ً تٓظِٝ ػوتاز إىل َٔ ٜعٝٓ٘ َٔ اآلخشٜٔ 

، ٚخٛـ١  ع٣بذ إٔ تهٕٛ بؼـهٌ ٚا  يذع٠ٛ إىل اـري ٚاألَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش الا َكاّ ثِ ألٕ املظأي١ يف
ـ إٔ تتشٖشٚاسذ٠، َٚٓٗر ٚاسذ، ٚأطًٛ  ٚاسذ، ٚعٌُ ٚاسذ، ٚإال ؾٗٛ َٔ املٓهش  ٘ ى أْت بٛشٜكتو اـاؿ١ ؾتٛٓد

ْٞ إىل اـري ٚأَْش تٛدٝٗات تعتكذ أْٗا دع٠٠ٛ ٚآخش يـ٘ خـط آخـش ٚأطـًٛ  آخـش ٚٚدٗـ١        ،عٔ َٓهش سعشٚف ْٚٗ
ٍ يف اتتُ  ثكاؾات َتعذد٠، ٚدٗات ْظش َتعـذد٠، دعـ٠ٛ إىل أػـٝا٤    ض ٝٓؾ ،ٚثايح ٚساب  ع٢ً ٖزا ايٓشٛ ،أخش٣

ٕٓ ََٔ َِٗٓ :َتعذد٠ ِٙ ٜش٣ أ ٌٙ ٜش٣ ََٔ ِبايؼ األ١ُٖٝ، َٚٓٗ ٖزا َٗ اطِ و بىاطُب إٔ ٖزا ال َع٢ٓ ي٘ َٔ أؿً٘، ٚن
ٜؤدٟ إىل تؿشٜل اتتُـ ، ٜـؤدٟ إىل تبـأٜ    ٚ ،َٔ املٓهشطٝـبض ْؿظ٘ ؾٗزا  ;و باطِ ايٓـٝش١ٜٔ، ٚىاطُبايٚذ

 ٚتبآٜٗا.  ٘، ٜؤدٟ إىل تؼتت ٚتعذد َٛاقؿٙٚدٗات ْظش
ـ األَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـش ٚايـذع٠ٛ إىل اــري إٔ ٜتششٖ     كاّؾال بذ يف َ ٚاسـذ٠، َـٔ    َـٔ قاعـذ٠ٕ   ٛان

أَشٟا سعشٚف ْٟٚٗٝا عـٔ َٓهـش ٚدعـ٠ٛ إىل     -ؾعاٟل  -ست٢ ٜهٕٛ  ;ٚاسذ٠ ٚاسذ٠، ٚأطايَٝب ٚاسذ٠، ٚخ١ٕٛ تٛدٝٗإت
ٜٔ، ؾُٝا ٜتعًل باٖتُاَاتٗا بأَش ايٚذ ٠، تهٕٛ ْتٝذتٗا تـب يف قايب تأٌٖٝ األ١َ ؾُٝا ٜتعًل بٛسذتٗا،٤ا بٓٓاـري

 يف ايذاخٌ أٚ يف اـاسز.  ؾُٝا ٜتعًل باٖتُاَٗا يف َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتا  طٛا٤ّٚ
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ّ إيٝو طٛا٤ّّ عٔ طشٜل خٛب مجع١ أٚ سًكات دسغ أٚ َذاسغ تكـذّ إيٝـو   أتٞ أسٝاْٟا أطايٝب د١ٜٝٓ ُتكٓذتقذ 
َُايٚذ ٜأتٞ آخش ٜتششى إيٝو ًٜٛعو ع٢ً األػـٝا٤  ٚػٝا٤ األخش٣ امل١ُٗ، ب أَاَو األػ١ٓٚٝ ُتعٖٜٝٔ بؼهٌ اٖتُاَات 

ٟٖٓزٙ أػٝا٤ ال تؼه١ :ؾٗزا ٜكٍٛ ،اييت ٜشاٖا ١َُٗ ُٜ ،َؼه١ً ٌ أ ٝ  ٓذَعٖزٙ أػٝا٤ ال  ٜ  ٦ٟااالٖتُاّ بٗا ػـ َـا   ،ٟاكـشٚس
ٌ َبٞكٔ َٜع٢ً ْٗذ٘، َِٚٓٗ ََ ظريم ٖزا ٜٚٔ ٜـٓذُِٓٗ ََؾ؟ يٝع طٝشـٌ تبأٜ يف اتتُ  ْؿظ٘أ ؟ايزٟ طٝشـٌ

 ؟أل١َ ست٢ ٚإٕ ناْـت قـذ تٛسـذت   أيٝع ٜؤدٟ إىل خًخ١ً ٚسذ٠ ا ؾٝؤدٟ إىل َارا؟ ;ع٢ً طشٜكت٘ ظرئٜ ٖزا َٚٔ
 ؾتخًخٌ ؿؿٗا َٔ دذٜذ.  ،  نٝاْٗا  ٚسذتٗا، ٚكِشؤدٟ إىل كِشٝط ذتست٢ ٚإٕ ناْت قذ تٖٛس

ِٔ ِِ َٚٞيَتٝه َٕ ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه ِٝش٢ إ٢ٜي٢ َِٜذُعٛ َٕ اٞيَخ َُُشٚ َٕ ََٜٚٞأ ِٛ َٗ ِٓ َُِعُشٚٔف ََٜٚ ٢ٔ ٔباٞي ُُٜٓهـش٢  َع ـ  ب (104)آٍ عُـشإ: اٞي ـٚ  ١َٝػٗـزٙ اي
ِٔ ايؿعـٌ امللـاسع    ى ٜٚـأتٞ بــٝؼ  تتشٖش أ١َ :هب إٔ تهْٛٛا ع٢ً ٖزا ايٓشٛ؟ ٟاَؤنذ ()طًبٟاأيٝع ٖزا  َٚٞيَتٝه
َٕ ِٝش٢ إ٢ٜي٢ َِٜذُعٛ َٕ اٞيَخ َُُشٚ َٕ ََٜٚٞأ ِٛ َٗ ِٓ َُِعُشٚٔف ََٜٚ ٢ٔ ٔباٞي ُُٜٓهش٢ َع ـَٚٝؼ اييت تؿٝذ  اٞي ٕ   -َٔ اي اؿـذٚخ   - نُـا ٜكٛيـٛ

ٜـذعٛ إيٝـ٘،   ٜذعٛ إىل خري  إٔ ايذع٠ٛ إىل اـري، ٜتششى نٌ إْظإ باطتٛاعت٘ يف ٚاؿشن١ املظتُش٠ ايتذذدٚ
إىل  ،خري بأطـايٝب َتعـذد٠  إىل  سزاس َٔ دعٛإت اس٢َزٚإال ؾَش ،يهٔ يف إطاس اـ١ٛ، يف إطاس ٚد١ٗ ايٓظش ايٛاسذ٠

إىل ْٗٞ عٔ َٓهش بأطايٝب َتعذد٠، َٔ ًَٓٛل تٛدٝٗات َتعـذد٠، ٚإال ؾهًُـا نـإ     ،أَش سعشٚف بأطايٝب َتعذد٠
ٖٞ: تؿشٜل ن١ًُ األ١َ ؼت  بأٜ يتأثري اآلخش، َٚا ايٓتٝذ١؟َٓٗا َٓؿشدٟا عٔ اآلخش ؾال بذ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تأثريٙ امل

 .دع٠ٛ إىل اـري ٚأَش سعشٚف ْٚٗٞ عٔ َٓهش :عٓٛإ
ـ   ،إهل١ٝ ١ٓٙ ٖٞ ُطنذ يٓا كشٚس٠ إؿال  اتتُ  َٔ ايذاخٌ ٖٚزؤتٛدٝٗات ت ـ ١ٓ اإلهلٝـ١  َا ٜؤنـذ ايٗظ إٔ اهلل ب

ٕٖطبشاْ٘ ٚتعاىل نُا قاٍ: َ٘ اٜل إ٢ ٣ّ ََا َُٜػُٝٚش اي٤ً ِٛ ِِ ََا َُٜػُٝٚشٚٞا َسٖت٢ ٔبٜك ِْٝؿٔظ٢ٗ بٗزا ْعشف مٔ نٝــ  ٚ (11)ايشعذ:ٔبٜأ
َارا  ٚمٔ ،ٚعٓذٖا ،ٚعٓذٖا ،عٓذٖا ق٠ٛ دباس٠ ؟َارا طٓعٌُ بإطشا٥ٌٝ ٚأَشٜها)ْشد ع٢ً أٚي٦و ايزٜٔ ٜكٛيٕٛ: 

ٖٖ  ٢إٔ تبٓبؼهٌ ى : اعٌُ ع٢ً ٖزا ايٓشٛ، ابذأ ؼٓشْكٍٛ (؟ِطٓعٌُ كذٖ ًـ١ يًـذع٠ٛ إىل اــري    أ١َ تهـٕٛ َؤ
 َتٛسذ٠، َعتـ١ُ عبٌ اهلل مجٝعٟا، ٚطٝشـٌ نٌ ػـ٤ٞ ممـا تـشاٙ َظـتشٝالٟ    ٚاألَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، 

، املظتشٌٝ ٖٛ يف ْؿظو أْت ٚيٝع يف ٚاق  اؿٝا٠، ٚيٝع ؾُٝا ٖذ٣ اهلل إيٝ٘، أْت يف ْؿظـو ايـيت ال   طٝشـٌ
شٌٝ، ، يف ْؿظو املٗض١َٚ، يف ْؿظو ايلاي١ اييت ال تعشف نٝـ تعٌُ، ٖٓاى املظت٠تجل باهلل، يف ْؿظو ايعادض

ـ ٓٔ اإلهل١ٝ، أَٖا يف ايٗظا يف ٚاق  اؿٝا٠، أَٖا ؾُٝا ٜٗذٟ اهلل إيٝ٘، أَٖأَٖ ٓٔ ايهْٛٝـ١ ؾًـٝع ٖٓـاى ػـ٤ٞ     ا يف ايٗظ
 و َظتشٝاٟل ٜـبض ٜظريٟا ٚطٗاٟل. أَاََ اَذَظتشٌٝ، إرا طشت ع٢ً َا ٖذاى اهلل إيٝ٘ ؾظٝـبض َا َب

ٜتششى املتعًُٕٛ ؾٝٓا ٜتششى  ،ٜتششى عًُاؤْا ى،تشٖشـإٔ ْ  َٚٔ األَش باملعشٚفثِ أيٝع َٔ ايذع٠ٛ إىل اـري
٘    ،  ايعًِ، ٜتششى نٌ َٔ يذٜ٘ ؾِٗطال خٛـٛس٠ ٖـزٙ    ،إىل إٔ ٜهؼـ يًٓاغ خٛٛس٠ ٖزا ايٛاقـ  ايـزٟ ْعٝؼـ

ٜٚذعٕٛ ايٓاغ مجٝعٟا إىل نٝـ هتُعـٕٛ عًـ٢ نًُـ١ ٚاسـذ٠، َعتــُني       ،املشس١ً ٖٚزٙ األسذاخ اييت ْٛادٗٗا
ٟٓ  ؟أيٝع ٖزا َٔ ايذع٠ٛ إىل اـري َٚٔ األَش باملعشٚف ؟ٟابٌ اهلل مجٝعع  أيٝع َٔ ايٓٗٞ عٔ املٓهش ايٓٗٞ عـٔ أ
اييت  - ٜٔٚإٕ ناْت باطِ ايٚذ - ايٓٗٞ عٔ تعذد ايٛطا٥ٌ ٚاملؤطظات ايجكاؾ١ٝ ؾ١ ؽًل ٚدٗات ايٓظش املتبا١ٜٓ؟ثكا

 ؟َتبا١ٜٓ يف األ١َ ٚتؿشم ن١ًُ األ١َ ٟاؽًل آثاس
ٚ   ك١ عٔ املٓهش ايٓٗٞ عٔ تًو ايكٛاعذ اييت ؽًل ْظش٠ كٝٚ أيٝع َٔ ايٓٗٞ  ٚقاؿش٠، ٚتـؤدٟ إىل عـذّ ثكـ١ أ

نٓا  ألْٗا ٖٞ اييت كشبتٓا طٛا٤ّ ;َٔ ايٓٗٞ عٔ املٓهش إٔ ٢ْٗٓ عٓٗا ؟ْكف٣ نبري٣ يف ايجك١ باهلل ٚبهتاب٘ ٚبشطٛي٘
اغ إىل اهلل ٚمٔ يف ايٛاق  لين عًـ٢ دٜـٔ   ى يف املٝادٜٔ ْذعٛ ايٓذٜٔ أٚ دعا٠ ْتشٖشعًُا٤ أٚ َتعًُني أٚ َتعٚب

 م نًُتِٗ. اهلل، ٚلين ع٢ً عباد اهلل ْٚؿٚش
َؿتـٛ ،  أَـاّ اؾُٝـ     ،َٝذإ ايعٌُ أَاَو َؿتـٛ ْ  :ْكٍٛ (َارا ْعٌُ؟)َٝذإ ايعٌُ أَآَا َؿتٛ ، َٔ ٜكٍٛ: 

، َٝذإ ايعٌُ ؾٝ٘ َا ٜهؿٝو إٔ تعٌُ بهٌ قذساتو ٚبهٌ طاقاتو َُٗا ناْت، تتظا٤ٍال إٔ  ،املًٛٛ  إٔ تتششى
قذ  ،ٚنأْٓا قذ أنًُٓا نٌ ػ٤ٞ ؟: َارا ْعٌُٜكٍٛ ست٢َا ميهٔ إٔ ْعًُ٘  ٚنأْ٘ يٝع ٖٓاى (؟َارا ْعٌُ) تظا٤ٍٜٚ

  !قذ عًُٓا نٌ ػ٤ٞ ،ؿًض نٌ ػ٤ٞ
باهلل، إرا نٓـت ٚاثكـٟا بـاهلل، إرا     ٟاإرا نٓت َؤَٓ َٝذإ ايعٌُ أَاَو َؿتٛ  َٔ اآلٕ إٔ تتششى ع٢ً ٖزا ايٓشٛ،

ـ أعالَٟا  ،آٜاتهلل، إرا نٓت تعترب ٖزٙ نٓت ٚاثكٟا بهتا  ا ى َٚٝـذإ  ؾتشـشٖ  ;ع٢ً سكا٥ل ٚاقع١، سكا٥ل ال تتخًـ
١ يف ؿش  بٓا٤ٕ ٚاسذ َتُاطو، ساٍٚ إٔ ػعٌ َٔ ْؿظو عٓـشٟا َٓٔبايعٌُ أَاَو ٚاط ، ساٍٚ إٔ ػعٌ َٔ ْؿظو ٜي
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تُ  ٜظري ع٢ً خ١ٛ ت ٠ٕسذ إطاس ٚاٟل َتششنٟا يف َكاّ ايذع٠ٛ إىل اـري ٚاألَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش يفؾاع

ٟٓ ثِ ٚاسذ٠ ْٚٗر ٚاسذ. عـذ يف أعُـام أْؿظـٓا مـٔ،     نًـ٘ يف َتٓاٚيٓـا، ايبُ   َٔ ٖزا يـٝع يف َتٓاٚيٓـا؟   ػ٤ٕٞ أ
بـاهلل،   قٜٛـ١ٕ  ؿادم٣ إىل اهلل، بجكـ١ٕ  ؿادق١ إىل اهلل، بايتذا٤ٕشْاٖا بًؿت١ٕ املظتشٌٝ ٖٛ يف أْؿظٓا مٔ، َت٢ َا غٖٝ

 ،ٚطُٓؼٞ ع٢ً ْٗر ٚاسذ ،ؾظٝـبض نٌ ػ٤ٞ ستٓاٚيٓا ;بهتاب٘، ْٚتششى يف إطاس ايجكًني: ايهتا  ٚايعرت٠ ٚثك١ٕ
 .بٓٓا٠٤ٚآثاسٙ  ثاسٙ طٝب١، ٚنٝـ تهٕٛ مثاسٙ طٝب١نٝـ تهٕٛ آ ْعشفٚ

ُٜأْ٘ ٘ ٓؿظيس يٝرٚب (؟َارا ْعٌُ)َٔ ٜكٍٛ  ُٜال ق١ُٝ ملا  ُٜذَعكاٍ ٚملا  ُٜذَع٢ إىل املظتشٌٝ،  ٢ إىل ذَع٢ إيٝ٘، ٚنأْ٘ 
  ٜٚبشـح عـٔ َـربسات    أْ٘ إمنا ٖٛ ايزٟ هٌٗ، إمنا ٖٛ ايزٟ ٜتٖٗش ٝعشِفي ،٘ ٚط١ًٝ يف ٚاق  اؿٝا٠ـَا يٝع ي

املاد١ٜ، يهٔ سـاٍٚ إٔ   يٓؿظ٘، َٝادٜٔ ايعٌُ َؿتٛس١، تتظ  ألٕ تؼٌُ نٌ طاقاتو، طاقاتو املع١ٜٛٓ ٚطاقاتو
ؿًض، مٛ ٔ ْؿظو ست٢ تـبض إْظاْٟا ؾاعاٟل قادسٟا ع٢ً تػٝري ْؿظ١ٝ اتتُ  بأنًُ٘ مٛ األؾلٌ، مٛ األش َٔتػٝٚ

 ايعض٠، مٛ ايؼشف، مٛ االٖتذا٤ بٗذٟ اهلل، مٛ طشٜل اؾ١ٓ طشٜل سكٛإ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل. 
ايـذع٠ٛ إيٝٗـا َـٔ األَـش     أيٝظت  ذع٠ٛ إيٝٗا َٔ ايذع٠ٛ إىل اـري؟يآٜات اهلل اييت ؾٝٗا ٖذا١ٜ يًٓاغ أيٝظت ا

ٜٚكذَٕٛ أْؿظـِٗ نٓاؿـشني َؼـؿكني عًـ٢      -ؾأٚي٦و ايزٜٔ ٜتششنٕٛ يف أٚطاط ايٓاغ ٜذعٕٛ ايٓاغ  باملعشٚف؟
ٓهش؟ أيٝع عًُِٗ َٔ امل ،إىل َا ىايـ ٖزٙ اآلٜات، إىل َا ىايـ ٖزٙ ايذع٠ٛ اييت دعاْا اهلل إيٝٗا - ىاٖزا أٚ ر

أتتٓـا ممـٔ ٜعًـِ     ،ات ٚٚثكٓا بٗا بأْٗا آٜات أتتٓا ممٔ ٖٛ أسسِ ايـشامحني ـإرا ناْت ٖزٙ آٜ ؟َٓهشٟا ِأيٝع عًُٗ
ثِ ًٜٓٛل  َُِٕٚذَتَِٗت ِِٝه٤ًَعٜي ٛات ٚاألسض، أتتٓا ممٔ ٜعًِ ايػٝب ٚايؼٗاد٠ ٜٚكٍٛ بأْٗا ٖذا١ٜ يٓاايظش يف ايظُ

ُٜ أسْذ ال ٜٓبػـٞ إطالقـٟا إٔ    ٚنأْ٘ ْاؿْض عٓذَا ٜبذٚ َؼؿكٟا ٜبذٚٓا عٔ ايعٌُ بٗا، ؾٛٝٚبَجَٔ ايٓاغ يٝذعْٛا إىل َا 
ٝشتو، ٚػـهشٟا يـو   ػهشٟا يو عًـ٢ ْــ   ،أْت ال تؿِٗ :ْكٍٛ إ َؼؿكٟا يف ٚاق  األَش ْٚاؿشٟان ًْتؿت إيٝ٘، طٛا٤ّ

ٞٓ َٓو ين أس٣ إٔ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ أْـض يٞ َٓو، ٚأسسِ بٞ َٓو، ٚأػؿليه ،ع٢ً إػؿاقو ٚأٖذ٣ يـٞ   ،عً
 أيٝع باإلَهإ إٔ ْكٍٛ ألٟ ػخف؟َٓو، 
تجبٝط األ١َ عٔ ايذع٠ٛ إىل َـا دعاٖـا اهلل إيٝـ٘    ٚيف ايتخشٜب،  ٕٛنممٔ ٜتشٖشْش٣ أْ٘ إرا نإ ػخـٟا آخش أَا 

ُْ ـ  ؼهٌ ايزٟ وِٛ أعُام َؼاعشٙايعشض عٓ٘، بٌ إٔ ْظٗش يف ٚعٝٓا بؾباألٚىل إٔ  َـٔ املظـتشٌٝ إٔ ٜـؤثش     إٔب
َُـا  َسٚ عٓـذَا قـاٍ:    نُا قًٓا يهِ طابكٟا عٔ ْـ  اهلل َٛطـ٢   ،عًٝٓا ُِـتَ  ٔب َِْع ٖٞ  ٜأ ِٔ  عًَٜـ َٕ ٜل٢ٗـرّيا   ؾًٜٜـ  ٜأٝنـٛ

ُُِذش٢َٔنَي ًٞ خ يف ْؿظ٘ ْٛعٟا َٔ املؼاعش ايٛاع١ٝ اييت ػعٌ ايٛشف اآلخش َٔ املظتشٌٝ إٔ ٜكذّ أْ٘ سٖط (17)ايكـف:يِّ
إٔ ٜشاى اآلخش ؿخش٠ أَاَ٘ ال ميهٔ إٔ  :أعظِ إٔ تـٌ إىل ٖزا املظت٣ٛ بٛعٝون١ًُ ٜتأثش بٗا، َٚا   ملٛط٢

ثش ؾٝو بـأٟ  ؤٜؤثش ؾٝو، ٚإٔ أٟ ن١ًُ تًٓٛل َٔ ؾُ٘ مٛى طتتشٍٛ إىل ػظاٜا، تتشٍٛ إىل ٝؾَتات، إىل غاس ال ت
ْٚاؿـض يـو إمنـا    ٜٚـبػٗا بـبػ١ أْ٘ َؼـؿل عًٝـو   أٚ ٖزٙ ٖزٙ ايه١ًُ يو ّ مٛى يٝكٓذ ٍشٖٛٔ ٜتعاد٠ٟ ََ !أثش

  .إٔ ٜؤثش عًٝويف  اًْٛل ألٕ يذٜ٘ أَاٟل
ؼٛـِ َعٜٓٛـات    مٔ عاد١ إىل إٔ ْظٗش يف ٚعٝٓـا يف طـًٛنٓا يف أعُايٓـا يف دـذْا يف اٖتُآَـا إىل دسدـ١ٕ      

نٌ ٕٛ ٜٚتلا٤يٕٛ أَاّ َا ًُٜظْٛ٘ َٔ ٥ًٔشَُؾِٝل طٕٛأؾٝٝ ;ٔ املٓاؾكني ٚاملشدؿني ٚايزٜٔ يف قًٛبِٗ َشضبني َٔاملخٚش
ٌ  ٤تتلـا ؾ ;ٙ ٚاٖتُاَ٘ ٚٚعٝ٘، ؾريٕٚ ايٓاغ نتاٟل َٔ ايـًبٚذٔ ٔدَٔ ،ػخف َٓا ٜٚتالػـٕٛ   ،ٍ ْؿظـٝاتِٗ ٚتلـُش

ٙ َعـٞ  ٜعشف َارا ٜكٍٛ ٚسارا ٜتؿٖٛ ال١ق١ُٝ هلِ، ٚست٢ ٜـٌ إىل دسد١ أ ػ٦ٟٝا ؾؼ٦ٟٝا ست٢ ٜـبشٛا يف اتتُ  ال
 .٘، ؾال ٜعشف َارا ٜكٍٛ َٚارا ٜعٌُر ايباطٌ يف ؾًُِٜذأٚ َعو، تلٛش  املظأي١ يذٜ٘، ٜتًٜ

ٔ ٖزا ايٓٛع ؾًٛ اػٗت عؼشات احملٛات ٚايكٓٛات ايؿلا١ٝ٥ ٚقٛات اإلراعـ١ مـٛ   ٚؿًت األ١َ إىل ٚعٞ َٔ إرا
نُا ٚؿـٌ   ،ئ تؤثش ؾٝو ،ٚئ تـٌ إىل أسض ْؿظٝتو ،نٌ ربزباتٗا طتًٓٛل إىل اؾٛٚؾإٕ فتُ  َٔ ٖزا ايٓٛع 

 ناْٛا ع٢ً ٖزا ايٓشٛ محًٛا ٚعٟٝا سٖٝبٟا ٚعٟٝا عايٟٝا. (اإلَاّ اـُٝين)إيٝ٘ اإلٜشإْٝٛ يف أٜاّ 
ٚنأِْٗ أغبٝا٤ َظـانني ال   ٕٝ٘ ٚطال  ايعًِ ٚمح١ً ايعًِ ٜبذٚأؾشادٙ ست٢ املتذٜٕٓٛ ؾ يهٔ اتتُ  ايزٟ ٜبذٚ

بـ٘ َـشض بٓؼـاط،    ى ٖزا بٓؼاط، ٖٚزا املٓاؾل بٓؼاط، ٖٚزا ايزٟ يف قًٝتشٖشؾ ;ٜؿُٕٗٛ ػ٦ٟٝا ٚال ٜعشؾٕٛ ػ٦ٟٝا
ُٜٖٚزا املشٔد َُٜٚؤـ بٓؼاط ألٕ ايظاس١ تذؾعِٗ مٛ ٖزا، ِٖ  ـ ًٕٛ إٔ  ٚ  ًـٕٛ  َٚؤُٜ ،شٚاػٝٚ ايٓـاغ   ٕإٔ ٜـؤثشٚا، ٜـش

 ٚاسذ٠ ؾٝٓؼٕٛٛ. كش١ٝ ن١ًُٕ اْٛٛنٕٛ أَاَِٗ ِٖٚ ميهٔ إٔ ٜهٜتشٖش
ؾٝ٘ نجري َٔ ٖزٙ ايٓٛع١ٝ أؿبض يًُٓاؾكني  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٖٚهزا عٓذَا نإ اتتُ  يف أٜاّ سطٍٛ اهلل



 (8)   (3آل عمران ـ الدرس ) سورة

ِِؾاع١ًٝ نبري٠ دذٟا َٕ َٚٔؾٝٝه ِِ َطُٖاُعٛ ُٗ  اْعَت٢ َا أؿبض اتتُ  يٝع ؾٝ٘ مٖسـ  ، هلِنياعألٕ ؾٝهِ مٖس (47)ايتٛب١:ٜي
ٖٞ ;يًُشدؿني اْعًُٓاؾكني، يٝع ؾٝ٘ مٖسي ست٢ ٚإٕ نـإ ْاؿـشٟا يف   ، بجٛ  ْاؿض أٚ َؼؿل َُٗا نإ ألٕ َٔ تكذّ إي

عتكذ أْ٘ أْـض يٞ َٔ اهلل أٚ إٔ أس٣ ؾٝ٘ أْ٘ أْـض يٞ َـٔ اهلل  أإٔ  - عاسؾٟا باهلل إرا نُٓت -ٚاق  األَش ؾال ميهٔ 
  أيٝظت ٖزٙ ٚسذٖا تهؿٞ؟ ،ٚأسسِ بٞ َٔ اهلل

ٌٛٔٓ َاˮعٓذَا تكٍٛ يٞ:  يهٔ اهلل ٖـٛ ْؿظـ٘ ٖـٛ    أقٍٛ:  - ايعباس٠ املعشٚؾ١ - ‟ـ ع٢ً ْؿظوًِّٜهُتط، يو ساد١ َب
ايزٟ دعاْٞ إىل إٔ أؼشى، ؾإٕ نإ أسسِ ايشامحني ٖٛ ايزٟ دعاْٞ إىل إٔ أؼشى ؾإٕ اهلل ٜعًِ إٔ اؿشن١ ٖـٞ  
خري يٞ َٔ ايكعٛد، إٔ ايعٌُ ٖٛ خري يٞ َٔ اؾُٛد، إٔ اؿشن١ ٖٞ ْؿظٗا ػظٝذ يشمح١ اهلل بٞ، إٔ ايعٌُ سا 

ايشمح١ يف ايذْٝا ٚاآلخش٠، اهلل ٖٛ أْـض يٞ َٓو، ٖٛ أسسِ بـٞ َٓـو،   أسػذْٞ إيٝ٘ ٖٛ ْؿظ٘ ايزٟ طٝشكل يٞ 
ْ   تهؿٝٓا ٖزٙ،  ،تهؿٝٓا ٖزٙ، ٚاهلل إْٗا تهؿٝٓا ;ٖٛ أٖذ٣ يٞ َٓو عـشف  ٚهلزا مٔ هب إٔ ْعُـٌ ؾعـاٟل عًـ٢ إٔ 

ـِٔ َََٚٔ نٝـ ْهٕٛ َعتـُني باهلل بٛعٞ ٘ٔ ٜؾٜكِذ َِٜعَت َٟ ٔباي٤ً ٣ِ ٔؿَشإط إ٢ٜي٢ ُٖٔذ  .(101)آٍ عُشإ:َِٗظَتٔكٝ
نٕٛ بعذ إٔ ٜـبشٛا بؼهٌ أ١َ تذعٛ إىل اـري ٚتأَش باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عـٔ املٓهـش، أيٝظـت    ٖؤال٤ ايزٜٔ ٜتشٖش

ٓهش، َـ  َـٔ   امل ِقذ تـٌ إىل دسد١ ؿشاع َ  اآلخشٜٔ َ  َٔ ٜـذس َٓٗ ؟تبذٚ أعُاٍ ؿشاع َ  اآلخشٜٔ أعُااٟل
إٔ ٜهْٛٛا ؾاعًني يًخري ٚعـاًَني يف  إىل نِٗ َ  َٔ ْؼذعِٗ ع٢ً اـري، ٚمٚش ْشٜذ إٔ ميؼٛا ٜٚأَشٚا باملعشٚف،

ِٜٚيــ٦ٔوٜ ٖٞ ايؿال ، ٖٞ ايٓذا ، ٖٞ ايؿٛص  ٌٖ ٖزٙ خظاس٠ أّ أْٗا ٖٞ ايؿال ؟إطاس اـري.  ُِ  َٚٝأ َٕ  ُٖـ ُُؿًُٞٔشـٛ  اٞي
ـ اييت ُت ٠ٖزٙ ايعباس ،أٚي٦و ِٖ َٚٝأٜٚي٦ٜٔو:يف آخش ٖزٙ اآل١ٜٚتعاىل ٘  طبشاْٖهزا ٜكٍٛ اهلل خــف  ف ُٚتٚخَؼ

أِْٗ ِٖ ٚسذِٖ املؿًشٕٛ، ال أٚي٦و اآلخـشٕٚ ايـزٜٔ ٜشمسـٕٛ ألْؿظـِٗ طشقـٟا       :نٕٛ ع٢ً ٖزا ايٓشَٛٔ ٜتشٖش
اؾ١ٓ بعٝـذٜٔ عـٔ ايكٝـاّ بأعُـاٍ َـٔ ٖـزا ايٓـٛع، ٖـِ         إىل ًٕٛ ٝـِٗ طأْأخش٣، ٜشٕٚ إٔ اؿٝا٠ طتظتكِٝ ٚ

ٕ ٜهْٛٛا إىل َٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً أ ٔ؟َإػاس٠ إىل  َٚٝأٜٚي٦ٜٔو :عٓذَا ٜكٍٛذِٖ ٖؤال٤ ٚس .َؿًشني ٛااـاطشٕٚ، ٚيٝظ
٘ ـري ٚاألَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ع٢ً أسق٢ ٚطا٥ً٘ ٚيف أسقـ٢  إىل ايًذع٠ٛ  ١ًَٕؤٖٖ بؼهٌ أ١َٕ ، َـٔ  ْٝظُٔـ

َٕ ًَٓٛل ٚاسذ، تٛدٝٗإت ٚاسذ٠، ٚخ١ٛ ٚاسذ٠، ٖؤال٤ ِٖ املؿًشٕٛ ُُؿًُٞٔشٛ ُِ اٞي ٜكٍٛ عًُا٤ ايبٝإ بإٔ ٖزٙ  ُٖ
املؿًشٕٛ، بهٌ ٖـزٙ ايعبـاسات ايـجالخ:     -ال غريِٖ  -ِٖ َذِسع٢ٓ ِٖ َٚسٖٞ َٔ ايعباسات اييت تؿٝذ االختـاق، 

ُِ  أٚي٦ـو  ؿٝذ االختـاق يف اإلػاس٠ إىل ػـ٤ٞ، اإلػـاس٠ تؿٝـذ االختــاق    ايزٟ ٜػاس٠ اإلاطِ  ٝأٜٚي٦ٜٔو  ُٖـ
َٕ ايلُري ْؿظ٘ ُُؿًُٞٔشٛ بهٌ ٚطـا٥ٌ ايتخــٝف ٚايتؼـخٝف     (ـيا)بـ (املؿًشِٕٖٛ ) ٞ اؾ١ًُشٜؾٜط ١امسٝثِ  اٞي

ِٜٚيـ٦ٜٔو:دا٤ يف ٖزٙ اآل١ٜ ٖٛيًٛشف املؿًض ٚسذٙ  ُِ ،َٚٝأ َٕ، ـاٞي، ُٖ ال غريٖـِ، إرا   ؟عينتَارا َُؿًُٞٔشٛ
ُٝ ،اـاطشَارا ٜعين؟ ٖٛ ى نٓت أْت املؿًض ٚسذى ال غريى ؾػرُي  ٓذَعيٛ نإ باإلَهإ إٔ ْتـٛس إٔ طشؾٟا آخش أٜلٟا ط

ِٜٚيـ٦ٜٔو:يهٓا َهزبني بٗزٙ اآل١ٜ ٟاَؿًش ُِ َٚٝأ ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ ٖـِ ٚسـذِٖ املؿًشـٕٛ يف ايـذْٝا ٚيف     ٜعـين  أٚي٦و  اٞي
 اآلخش٠.
ُِ هٔ إٔ ٜهْٛـٛا ٌٖ مٔ ممٔ مي ،مما تذعْٛا إىل إٔ ْٓظش ألْؿظٓا َٔ دذٜذْؿظٗا  اآل١ٜٖزٙ  ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ اٞي
األسذاخ ايظ١٦ٝ ؾال ْتششى ٘، ٚلؼٞ عًٝٓا ٖزٙ ايٛكعٝات ٚإٕ سكٝٓا ألْؿظٓا إٔ ْبك٢ ع٢ً َا مٔ عًٝ أّ ال؟

ششى يف إٔ ْهٕٛ أ١َ ٚاسـذ٠  يذٜٓٓا، ٚال ْتششى يًشؿال ع٢ً طال١َ دٜٓٓا يف أْؿظٓا ع٢ً إٔ ْبك٢ َظًُني، ال ْت
 .ؾًظٓا َؿًشني ;٢ عٔ املٓهشإىل اـري ٚتأَش باملعشٚف ٚتٓٗ تذعٛ
ٖزٙ اآلٜـ١   إرا نٓا ْش٣ يٝظت ٖزٙ قل١ٝ خٛري٠ عًٝٓا دذٟا؟َؿًشني ال يف ايذْٝا ٚال يف اآلخش٠ أمٔ يظٓا إرا 

اهلل  نإٔٚؾٗزا َٔ ايتهزٜب بآٜات اهلل،  !َٕٛؿًش أٜلٟا مٔٚيهٔ  (نيَؿًش) ِٖ دسٟ َٔا أَتتشذخ عٔ ْاغ ٖٓاى 
نـٕٛ ٜـذعٕٛ إىل   ٜتشٖش - ؼاػـ١ ايٓا أٚ ع٢ً ْارٖأيف  طٛا٤ّ - ْشاِٖ، ْؼاٖذِٖ نيوهٞ يٞ عٔ ْاغ ٖٓاى فُٛع

  ٕ ٔ ) اـري ٜٚأَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهش، ٚأٚي٦و ٖـِ املؿًشـٛ ٜـ١ دـا٤ت   اآل ال. ،ال .(ٓـا َؿًشـني  ٚاِس يهـ
ُِ ختـاقباالبايتؼخٝف، بايتشذٜذ،  ُٖ َِٕٖ ٚسذِٖ  ،ٚسذِٖ ٝأٜٚي٦ٜٔو  ُُؿًُٞٔشٛ  ال غريِٖ. اٞي

ٚمـٔ ْـتعًِ أٚ    ،ٚمٔ ْش٣إٔ ْهٕٛ خاطشٜٔ،  ؟ٌٖ ْشك٢ ألْؿظٓا إٔ ْظري يف ٖزٙ اؿٝا٠ ع٢ً خط اـظشإ
ِ، ٚأْو ٚأْـت طايـب عًـِ تظـًو     ع١ًِ، أْٞ نُذاٖذ يف طبٌٝ اهلل ٚأْا ٝأع١ًٝأ اأْين أًْٛل يف عباد٠ اهلل ٚأْ ،ُِْع١ً

طشٜكٟا إىل اؾ١ٓ، ٚأْو ٚأْت طايب عًِ تؿشؾ املال٥ه١ أدٓشتٗا يو سكٟا سا تـٓ ، إرا نٓت تتذـ٘ مـٛ ٖـزا    
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ٔ تؿـشؾ  ممـ االػاٙ، ٚتبين ٖزا ايبٓا٤ ؾؿعاٟل طٝهٕٛ تعًُٝو دٗادٟا يف طـبٌٝ اهلل، ٚتهـٕٛ ٚأْـت طايـب عًـِ      

إىل اـري ٚتأَش  ٚتبين أ١َ تذعٛ ،ٌ أ١َٖٚؤٚت ،شى ع٢ً إٔ تهٕٛ كُٔ أ١َاملال٥ه١ أدٓشتٗا يو إرا نٓت ممٔ ٜتش
ٚأْت يف طشٜل اـظـشإ، ٚال إٔ   ٟافاٖذ ٓذَع، ٚإال ؾال ميهٔ إٔ ُتٟاؾؿعاٟل طتهٕٛ َؿًش ;باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهش

ظـري  طايهٟا يٛشٜل اؾ١ٓ ٚأْت يف طشٜل اـظشإ، ٚال إٔ تؿشؾ املال٥ه١ أدٓشتٗا يو ٖٚٞ تعًـِ أْـو ال ت   ٓذَعُت
 .ع٢ً ٖزا ايٛشٜل، طشٜل ايؿال 

ٍْ ِٖٚ ؾهٌ َا تكٛي٘ أْت يٓؿظو إمنا ٖٛ خٝا أْو َؿًض ٚأْو فاٖذ ٚإٔ املال٥ه١ تؿـشؾ أدٓشتٗـا يـو، ٚإٔ     :َِْٚ
أْت تكشأ َـا ىًخـٌ   ٚ ال٤ْؿظو كُٔ ٖؤ ٓذُعَٚت (ًو اهلل ب٘ طشٜكٟا إىل اؾ١ٓٔ طًو طشٜكٟا ًٜٛب ؾٝ٘ عًُٟا طََ)

ـ ٚأْـت تكـشأ ٚتُ   (ػخـٟا ٚاسذٟا) ٚاسذ٠ ١أَٖ َُٙذِسَٚ هٕٛأْت تكشأ َا هعٌ نٌ ؾشد ٜٚؿؿٛف األ١َ،  ِ َـا ٜؿهـو   عُٚ
ميؼٞ ع٢ً َا أد٣ إيٝ٘ ْظشٙ، ٜٔ، ٚنٌ ؾشٕد ؾٝٗا َٔ ًَٓٛل ايٚذ ال تًتضّ ألسذ،ٚاأل١َ ؾٝذعًٗا أ١َ ال تتب  أسذٟا 

و بٗزا ٚال ًٜتضّ بٗزا ٚال ٜتب  ٖزا، ٚال أسذ ميؼٞ ٚسا٤ أسذ، ٚال أسذ ٜكـ ؾال أسذ ٜتُٖظ ،ش٘ ٖٛٚع٢ً َا سٖد
 ٚسا٤ ٖزا. ؼٞ٘ إٔ ميََُضًٞ٘ إٔ ميؼٞ َ  ٖزا، ٚال َََُٜضًَٞ  أسذ، ٚنٌ ػخف ٜش٣ أْ٘ ال َٜ

ألْٗا ٖٞ اييت طرتك٢ سا تـٓ   ٖٞ ايؼٝاطني !٢ً ٖزا ايٓشٛ؟ع َٕٛٔ ايزٟ طتؿشؾ أدٓشتٗا هلِ عٓذَا ٜهْٛ
ُُٛٞاٚيٝع املال٥ه١، املال٥ه١ طرتك٢ َٓو إرا نٓت تظري ع٢ً ٖزا ايٛشم طشٜل  ـٔ ٢ٌ َٚاِعَت ُّٔٝعـا   ٔبَشِب ٘ٔ َد  َٚاٜل اي٤ًـ

ِِ َٚٞيَتٝهٔطشٜـل   (103)آٍ عُشإ:َتٜؿٖشٝقٛٞا َٕ ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه ِٝش٢ إ٢ٜي٢ َِٜذُعٛ َٕ اٞيَخ َُُشٚ َٕ  ََٜٚٞأ ِٛ َٗـ ِٓ َُِعُشٚٔف ََٜٚ ٢ٔ  ٔباٞي ُُٜٓهـش٢  َعـ  اٞي
ِٜٚيـ٦ٜٔو ُِ َٚٝأ ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ ٣ٍ َٔ ايٛعٞ ٜؿُٕٗٛ نٌ ػ٤ٞ،  .(104)آٍ عُشإ:اٞي املال٥ه١ ِٖ خًل َٔ خًل اهلل ع٢ً َظت٣ٛ عا

ح ايـزٟ تهتبـ٘،   ٜؿُٕٗٛ املٓٗر ايزٟ تذسط٘، ٜؿُٕٗٛ اـٛب١ اييت تكذَٗا يًٓـاغ يف املظـذذ، ٜؿُٗـٕٛ ايبشـ    
ٜٔ أْ٘ إَـا إٔ ٜظـري باألَـ١ إىل ٖـزا ايٛشٜـل      ايهالّ ايزٟ تٓٛل ب٘ باطِ ايٚذٜٚؿُٕٗٛ اؿشن١ اييت تتششنٗا، 

ؾظتؿشؾ أدٓشتٗا يو ٚإال ؾظتبتعذ عٓو ٚطتأتٞ ايؼٝاطني يتؿشؾ سقابٗا ٚيٝع أدٓشتٗا يـو ٚتلـ  أعٓاقٗـا    
 .و سكٟا سا تـٓ ٝؼت قذَ

ْ٘ ميؼٞ ع٢ً أل ;ساك١ٝ سا ٜـٓ  (سكٟا سا ٜـٓ ( ٢ِايعًٞ ٗا يٛائبأدٓشَت يتل  املال٥ه١ٜ ٕٓإٚ))ألٕ يف اؿذٜح 
 ٚايؼـٝاطني َـارا تشٜـذ؟    ،مذ ٚػُ  ٚال تؿٚشطشٜل ايؿال ، ميؼٞ ع٢ً طشٜل اهلل اييت تبين ٚال تٗذّ، ٚتٛٚس

م ايٓاغ داخٌ املظذذ ؾٛم املٓرب أٚ يف سًك١ دسغ أٚ داخٌ َشنـض أٚ  ّ ن١ًُ تؿٚشؾُٔ ٜكٓذ م؟ؿٓشْأيٝظت تشٜذ إٔ 
َٔ داخٌ  ّٚإٕ نإ ٜكٓذبٌ طتؿشؾ ي٘ ايؼٝاطني أدٓشتٗا،  ،ؾال ٜٓتظش املال٥ه١ يتؿشؾ ي٘ أدٓشتٗاداخٌ َذسط١ 

َـ١  خ عٔ ايكشإٓ سا ٜـشف األداخٌ َظذذ ٚيف ٜذٙ املـشـ، ٖٚٛ ٜتشٓذٖٚٛ ف َعاْٞ ايكشإٓ، ايكشإٓ ٖٚٛ وٚش
٘ ٚتل  أعٓاقٗا ؼـت   ،طتذخٌ ايؼٝاطني إىل داخٌ املظذذ ،ؾال ٜٓتظش َال٥ه١ ;عٔ ٚاق  ايكشإٓ ٚؼـت   ،طًبتـ

ُٝألْ٘ طٝـٓ   ،سكٟا سا ٜـٓ  ;ٖٛقذَٝ٘  هعٌ نـٌ ػـخف ًٜٛـ  سؿـشدٙ     ٜٚٔ، م األ١َ باطِ ايٚذؿٚشدشمي١، ط
إٔ أَؼٞ ع٢ً َا تش٣، ال  ال هٛص يٞ ،تبعواال هٛص يٞ إٔ أقًذى، ال هٛص يٞ إٔ )ٜٔ بعٝذٟا عٔ اآلخش باطِ ايٚذ

عتُذ ع٢ً سأٜٞ أْا ٚع٢ً َا ٜـؤدٟ إيٝـ٘ ْظـشٟ    أال هٛص. ال هٛص يٞ إال إٔ أطً  ٚسذٟ أْا ٚ ،ال هٛص، هٛص يٞ
يف األخـري نـٌ   تًٛـ    ؟د١ٜٝٓؿبػٟا هلا بـبػ١ ٚ ،يًؿشق١ ٟاٚتشطٝخ ٟاٜعين تعُٝكٖزا أيٝع  . َارا ٜعين ٖزا؟(أْا

 .ذ ط١ٓ ٚمٔ طال  ع١ًِٓ بعايزٟ ميش ع٢ً أرٖآْا َط ٖزٙ اآلٜات ال ق١ُٝ هلا أَاّ ٖزا ايرتطٝخ
 ،ْٚ٘ اـاؿ١ؤؽ ٜٚرتى أعُاي٘ ٚػٔ ٜتؿٖشَََٔٔ ٚ ، تضاٍ إىل اآلٕال٢ ٖزا ايٓشٛ،  تضاٍ سًكات ايعًِ قا١ُ٥ عًالٚ

ُٜٜٚتؿٖش َٔ األؾلٌ ي٘ إٔ ًٜٓٛل إىل أعُاي٘ اـاؿ١، ٜٚرتى َا ٜش٣ أْ٘  ;ٖزا ايٓشٛطِٗ يهٔ ع٢ً ذٚسؽ يخخشٜٔ 
 ؾٝ٘ فاٖذ يف طبٌٝ اهلل، يٝع دٗادٟا يف طبٌٝ اهلل. 

ُْٛٞا َٔ َٚاٜل َتٝهٛ َُِدا٤َ ََا َبِعٔذ َٔٔ َٚاِختًَٜٝؿٛٞا َتٜؿٖشٝقٛٞا ٜناي٤ٔزٜ ِٜٚيـ٦ٜٔو ُٖ ِِ اٞيَبَٝٚٓاُت َٚٝأ ُٗ ِْ َعَزاْ  ٜي  (105عُشإ: )آٍَعٔظٝ

عـاد٠ َـا ٜتبـادس إىل أرٖـإ     اييت ٚ -َا نإ َٓٗا ٜتشذخ عٔ خٛٛس٠ ايكل١ٝ اييت تٛادٗٓا  طٛا٤ّ، اآلٜات َٔ أٚهلا
ًٓـاغ مـٛ   يتٛدٝـ٘  ايثِ َٔ بذاٜـ١   - طبٝعٞ وـٌٖزا  أيٝعسظت٣ٛ املٛاد١ٗ،  ٛاايٓاغ ٚسذ٠ ايه١ًُ يٝهْٛ

٘ عًٝ٘ اييت ؾٝٗا َا هعًِٗ سظت٣ٛ َٛاد١ٗ ٖزا اـٛش بٌ ايكلا٤ -ايٛشٜل  نًـٗا تتذـ٘ مـٛ ٚسـذ٠      - ٚكـشب
ُُٛٞا ايه١ًُ ؼت االعتـاّ عبٌ اهلل مجٝعٟا، نًٗا يف ٖزا ـٔ ٢ٌ َٚاِعَت ُّٔٝعـا  ٔبَشِب ٘ٔ َد  (103)آٍ عُـشإ: َتٜؿٖشٝقـٛاٞ  َٚاٜل اي٤ً

ِِ ٝأ٠١َٖ ِٓٝه َٔ ِٔ عًـ٢ ٚسـذ٠ األْؿـع،     ،ايهًُـ١  ٠ؾٝٗا ثالخ عباسات تؤنذ ع٢ً ٚسذاألٚىل آل١ٜ ا (104)آٍ عُشإ:َٚٞيَتٝه
ِِ َٚٞيَتٝهٔ ٚسذ٠ ايــ   .ايٛسذ٠ نزيو تؤنذ ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه
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ِٜٚيـ٦ٜٔوثِ ٜأتٞ ْٗٞ َؤنذ بٛعٝذ ػذٜذ  ِِ َٚٝأ ُٗ ِْ َعَزاْ  ٜي تٓٗـ٢ عـٔ ايتؿـشم، تٓٗـ٢ عـٔ االخـتالف،        َعٔظٝ
ٌ اهلل َبايزٜٔ تؿشقٛا ٚاختًؿٛا، ِٖٚ تؿشقٛا ٚاختًؿٛا َٔ بعذَا دا٤تِٗ بٝٓات َٔ ٔقٚؼزس إٔ ْهٕٛ َجٌ أٚي٦و 

ٝذعٌ َـِٓٗ أَـ١ ٚاسـذ٠ ال تتؿـشم ٚال     طـ تٛدِٗٗ إىل َا وٍٛ بِٝٓٗ ٚبني ايتؿشم ٚاالختالف، تٛدِٗٗ إىل َـا  
عًـ٢ بعـض، أٚ سظـذٟا َـٔ     تبعٟا يألٖٛا٤ أٚ دٗاٟل بذٜٔ اهلل، أٚ بػٟٝا َٔ بعلِٗ  تًـ، يهِٓٗ تؿشقٛا ٚاختًؿٛاؽ

  .بعلِٗ يبعض
ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تكـري َٔ داْب اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل أْ٘ مل ٜٛدِٗٗ إىل َا هعـٌ َـِٓٗ أَـ١     تؿشقٛا ٚاختًؿٛا
َٔ داْب اهلل َا وزسِٖ َٔ خٛٛس٠ ايتؿشم ٚاالختالف، َا ٜٓٗاِٖ عٔ ايتؿـشم ٚاالخـتالف،    ٚاسذ٠، أْ٘ مل ٜأٔت

تؿشقٛا ٚال ؽتًؿٛا، ٜٓٗاْـا  تال : هٔ ٚأع٢ً َا ٜهٕٛ ؾٗٛ ٜكٍٛ يٓا ع٢ً أٚكض َا ميٌ اهللَبنٌ ػ٤ٞ قذ أت٢ َٔ ٔق
ألْ٘ ٜعًِ إٔ يف ايتؿشم ٚاالختالف ايلشب١ املٛدع١  ٓذَا ٜٓٗاْا عٔ ايتؿشم ٚاالختالفعٔ ايتؿشم ٚاالختالف، ٚع

ٚريـ١ ٚخـضٟ يف   يف اؿٝـا٠  ػكا٤ ا يف ايذْٝاآلخش٠، يف يٓا، ايلٝاع يذٜٓٓا، اإلٖا١ْ ألْؿظٓا، ايؼكا٤ يف ايذْٝا ٚ
 .اؿٝا٠ ٚيف اآلخش٠ ْاس دِٗٓ

عٓذَا ٜٓٗاْا عٔ ايتؿشم ال بذ ٚأْ٘ قذ سطِ يٓا ايٛشٜل اييت إرا طشْا عًٝٗا طٓهٕٛ َتٛسذٜٔ عًـ٢ أسقـ٢ َـا    
اهلل إىل َـا هعًٓـا    ْاميهٔ إٔ ْتـٛس، َٔ تٛسذ ايــ، تٛسذ ايه١ًُ، تآيـ ايكًٛ ، تآيـ ايٓؿٛغ، يكذ أسػذ

ٓا ع٢ً ايشغِ َـٔ ٚدـٛد آٜـات اهلل    ٓا ٚاختًٞؿٞقؿٖشم ٚنتًـ ؾٓشٔ َتؾعٓذَا ْتؿٖش .بٗزا املظت٣ٛ يف نتاب٘ ايهشِٜ
دٜٓٝـ١   قتٓا ٚاختالؾٓـا بــبػ١ٕ  ِشم ٚنتًـ ْٚـبؼ ٝؾم يٛ عًُٓا بٗا، أَا عٓذَا ْتؿٖشٍٛ بٝٓٓا ٚبني ايتؿٗشاييت ٝؼ

ٜذ بآٜات اهلل، دٌٗ ػذٜذ يف َكاّ َعشؾـ١ اهلل، اتٗـاّ هلل يف سهُتـ٘، اتٗـاّ هلل يف     دٌٗ ػذ ؾإٕ ريو ٜذٍ ع٢ً
َٓا إٔ نٌ ٚيٝع يٓا إال ٖزٙ ايٛشٜل، ؾٛادب ع٢ً  ،ش إال نزاَبَا َطˮسمحت٘، اتٗاّ هلل يف عًُ٘ ٖٚذاٜت٘، ْٚكٍٛ: 

ّ  )بكٛاعذٙ، َٔ ٜـبػِٗ  (أؿٍٛ ايؿك٘)نُا ٖٛ َٓٛل َٔ ٜـبػِٗ  ‟ميؼٞ عًٝٗا سؿشدٙ بكٛاعـذٙ،  ( عًـِ ايهـال
إٔ ايتؿشم ٚاالختالف ٖٛ َا ٜعين اؿشٜـ١  )ؾٝٓؼأ ٖٚٛ ٜش٣  ،ممٔ ٜل  ْؿظ٘ ٚقًب٘ بني أٜذِٜٗ َٔ بذا١ٜ عُشٙ

م ٚاالختالف ٖٛ املٝض٠ يف ٖزا ايؿهش١ٜ، ٖٛ َا ٜعين نشا١َ اإلْظإ، ٖٛ َا ٜعين اتظاع املعشؾ١، َا ٜؤدٟ إىل ايتؿٗش
 هتب ؾٛقٗا عٓاٜٚٔ ٖٞ أبعذ َا تهٕٛ عٓٗا.ُٚتظ٢ُ بعٓاٜٚٔ ٖٞ بعٝذ٠ عٓٗا، ُٚت ،١ؾتكذّ األػٝا٤ َعهٛط (ٜٔايٚذ

ـ اطتعباد ٖزٙ األ١َ؟ ألْإىل أيٝع ريو ٜؤدٟ  ق١؟أٜٔ اؿش١ٜ أل١َ َتؿٚش ا لـذ يف املكابـٌ إٔ أٚي٦ـو ايـزٜٔ     ٓ
٘  ،ًٜٓٛكٕٛ مْٛا يٝظتعبذْٚا ٜٚظتزيْٛا ؾُٝـا بٝـِٓٗ يف   ايتٛسـذ   أيٝظٛا ِٖ ٜتٛسذٕٚ ع٢ً أسق٢ َا ميهٔ ؾٝـ

ٜتٛسذٕٚ يف َٛادٗتٓا، ًٜٚٓٛكٕٛ دٝٛػٟا َٔ كتًـ ايبًذإ ؼـت قٝـاد٠ ٚاسـذ٠ يلـابط أَشٜهـٞ،       َٛادٗتٓا؟
م ْٚــبؼ  ذٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚمٔ ْتؿٖشٚتٛدٝٗات ٚاسذ٠ تـذس َٔ ؼت٘، ؾؿٞ إطاس ٖزٙ ايكل١ٝ ايٛاسذ٠ ٜتٖٛس

 ؟أيظٓا كتًؿني ت ايشمح١ اآلٕػ١ً (اختالف أَيت سمح١)ثِ ْكٍٛ يف األخري  (اؿش١ٜ ايؿهش١ٜ)قٓا بأْ٘ ٖٛ تؿٗش
سمح١، ْــبض ؼـت   دٓٛد ألَشٜها ٚإطشا٥ٌٝ ٖزٙ ٖٞ  تتشٍٛ إىل، ٖٞ ايشمح١ يهباسْا ٚايشمح١ ألؾشاد ػعٛبٓا ٖا

 ٛد ٚايٓـاس٣، ٌٖ ٖزٙ ٖٞ ايشمح١؟سمح١ ايٝٗ
صلى اهلل ) عًٓا ؼت سمحتِٗ، ٌٖ سطٍٛ اهللس٣، ٖٞ سمح١ ػٝٗٛد ٚايٓـاؼت سمح١ اي ػعًٓا (اختالف أَيت)ْعِ 

َٔ الٜ  ٜقأتًٝٛٞا .ال ٜشٜذ يٓا ٖزا ٘سطٛيال ٜشٜذ يٓا ٖزا،  اهلل .الٖهزا؟ ٜشٜذ يٓا  (عليه وعلى آله وسلم َٕ  اي٤ـٔزٜ ُٓـٛ  ُِٜؤَٔ
َٚاٜل  ٔ٘ ٢ّ ٔباي٤ً ِٛ َٕ َٚاٜل اآلٔخش٢ ٔباٞيَٝ َُٛ ُ٘  ََا َُٜشٚش َّ اي٤ً َُ٘سٖش َٕ َٚاٜل ََٚسُطٛٝي ُٛٓ َٔ َٜٔذٜ َٔ ٔدٜ َٔ اٞيَشٚل َٔ  َسٖت٢ ٝأُٚتٛٞا اٞئهَتاَ  اي٤ٔزٜ
ٛٝٛٞا ِِ َٜٕذ َعٔ اٞئذِض١َٜٜ ُِٜع ُٖ َٚ َٕ  ِٖٚ ؿاغشٕٚ؟ٚبٛٔ َٔ ايزٟ ٜعٛٞ اؾض١ٜ اآلٕ عٔ ٜذ ٚلٗش  (29)ايتٛب١:َؿأغُشٚ

ْٚكـذّ   ،َٔ ايباطٔ، ْٚعِٛٝٗ عكٛيٓا ٚقًٛبٓـا يف ايظـاٖش   ْعِٛٝٗ برتٚيٓاْأتٞ  ،مٔ ؟أٌٖ ايهتا  أّاملظًُٕٛ 
ذَِٗ، ٚأقذآَا ؽا تٓأيظٓٚأْؿظٓا بني أٜذِٜٗ يف ايظاٖش، أَٛايٓا تظري إىل دٝٛبِٗ َٔ باطٔ األسض ٚلاٖشٖا، 

 ؟ٕ ؼت أقذاَِٗ، ٌٖ ٖزٙ ٖٞ ايشمح١ى يف خذَتِٗ ٚمٔ َ  ريو ؿاغشٚتتشٖش
ٕ األ١َ مل تعتـِ عبٌ اهلل مجٝعٟا، ٚمل تهٔ أَـ١ تـذعٛ إىل اــري ٚتـأَش بـاملعشٚف      أ ٖهزا؟ ُا ايزٟ دعًٓاؾ

ِ تهٕٛ َؿًش١، ؾٚت٢ٗٓ عٔ املٓهش  َُِدا٤َ ََا َبِعٔذ َٔٔ َٚاِختًَٜٝؿٛٞا َتٜؿٖشٝقٛٞاٚأْٗـ ِٜٚيــ٦ٔوٜ  ُٖ ِِ  اٞيَبَٝٚٓاُت َٚٝأ ُٗـ  َعـَزا ْ  ٜي
ِْ ألْـ٘ تٛعـذ    ;يف سذ رات٘ دشمي١، ٖٛ يف سذ رات٘ دشميـ١ ع٢ً خٛٛس٠ ايتؿشم ٚاالختالف، ٚأْ٘  ٜذٍ َعٔظٝ

ُْٛٞا ايعزا  ايعظِٝبعًٝ٘ غـٛؿ٘  َٔ َٚاٜل َتٝهٛ َُِدا٤َ ََا َبِعٔذ َٔٔ َٚاِختًَٜٝؿٛٞا َتٜؿٖشٝقٛٞا ٜناي٤ٔزٜ ِٜٚيـ٦ٜٔو ُٖ َٚٝأ ِِ اٞيَبَٝٚٓاتُ  ُٗ   ٜي
ِْ َعَزاْ   َـٔ بعـذَا تـأتٝهِ ايبٝٓـات ؾُـارا؟      خـتًؿني املٚتؿـشقني  املأٟ َت٢ نٓتِ َجٌ أٚي٦و  (105)آٍ عُشإ:َعٔظٝ
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 ؾظٝهٕٛ يهِ عزا  عظِٝ نُا نإ هلِ.

ٕ، ؾـأٜٔ  ٕٛ ٚكتًؿـ ٛست٢ ايضٜذ١ٜ أْؿظِٗ يف داخًِٗ َتؿشق ؟أيٝظت األ١َ َتؿشق١ ٚكتًؿ١ أيظٓا َتؿشقني؟
تؿشقٛا ٚاختًؿٛا َـٔ بعـذ َـا دـا٤تِٗ      ٔأيظٓا نُجٌ أٚي٦و ايزٜ نُجٌ َٔ مٔ؟ ٜعين ٚنٝـ مٔ؟ ؟مٔ ْظري

  طشٜل ايٓاس. ؟إىل أٜٔ ٓا ْظريْأ أّاؾ١ٓ ٚمٔ ع٢ً ٖزا ايبٝٓات؟ ٌٖ مٔ ْظري يف طشٜل 
ريٕٚ مـٛ  ٚاق  َـٔ ٜظـ  ٖٛ ٚال ٜكًل بايٓا إٔ ٚاقعٓا  ،ٓا ػعش٠ ٚاسذ٠، ٚال وشى كُا٥شْاؾٝض ٜٗال َ  ٖزا ثِ 

ٖـزٙ ٖـٞ دٗايـ١ عظُٝـ١ مـٔ       ،ٖزٙ ٖٞ غؿ١ً ػذٜذ٠أيٝظت ٖزٙ ٖٞ غؿ١ً ػذٜذ٠؟  ايٓاس أيٝظت ٖزٙ دٗاي١؟
ْؼٗذ ع٢ً أْؿظٓا، أيظٓا ْؼٗذ ع٢ً أْؿظٓا؟ ؾإرا نٓا ْؼٗذ ع٢ً أْؿظٓا بأْٓا ع٢ً ايٓشٛ ايزٟ ٖذد اهلل َـٔ نـإ   

هٕٛ أ١َ ٚاسذ٠ ٛ إٔ ًْٓٛل يٓأيٝع ايٛادب عًٝٓا ٖ ؾُا ايزٟ هب عًٝٓا؟ َا ايزٟ هب؟ ،بعزا  عظِٝع٢ً َجً٘ 
ظُض يًتؿشم إٔ ٜتػًػـٌ  ْال  ؟تًـنتؿشم، ٚال ْال  ،تٛسذْإىل اـري ٚتأَش باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهش، ٚ تذعٛ

ٕٚ اؿٝا٠، ؾإرا َـا ســًت َؼـه١ً ْبـادس إىل سًـٗا مـٔ َـٔ دٗـ١ أْؿظـٓا مـٔ           ؤست٢ ٚال ع٢ً ػ ،إىل ؿؿٛؾٓا
 .ْبادس إىل سٌ َؼانًٓا املتؼادشٜٔ

َٔ ايٛبٝعٞ إٔ وـٌ تؼادش، ٖزا ٜظ٢ُ تؼادش سٍٛ قلـ١ٝ َعٝٓـ١ ؾًٓبـادس إىل سًـٗا، إرا مل مًـٗا ؾإْٓـا       
ألْٓا طٓختًـ طـتهٕٛ   ;تٓا ٚتٛدٝٗاتٓا ٚخٛط أعُايٓاكاؾإٔ ْتًك٢ َٔ قٓٛات َتعذد٠ ثمزس  ،ٓـبض َتؿشقنيط

تهٕٛ ْظشتٓـا إىل ٖذاٜـ١ اهلل   طـ  ،تهٕٛ ْظشتٓـا إىل كتًــ ايكلـاٜا كتًؿـ١    طْظشتٓا إىل دٜٔ اهلل كتًؿ١، 
 كتًؿ١ ٚطٓهٕٛ كتًؿني. 

إٔ ْعتـِ عبـٌ اهلل مجٝعـٟا    ايعزا  ايعظِٝ؟َٔ ٖزا ايتٗذٜذ ايؼذٜذ ب ايزٟ ٜلُٔ يٓا إٔ ْهٕٛ أ١َ تٓذٛ َا
ْتؿشم، ْعتـِ عبٌ اهلل مجٝعٟا، ؾٓذعٌ َٔ أْؿظٓا أ١َ ٚاسذ٠ تذعٛ إىل اـري ٚتأَش باملعشٚف ٚتٓٗـ٢ عـٔ    ال١ٚأ

ِٜٚيــ٦ٔوٜ  ٚاكـش١  -غريٖـِ   أٚ نئ أٚ ؾالسٜ أٚ َتعبذنيعًُا٤ أٚ َتعًُ طٛا٤ّ -املٓهش ٚإال ؾايكل١ٝ أَآَا  ِِ  َٚٝأ ُٗـ  ٜي
ِْ َعَزاْ  ألٕ ايزٟ ْضٍ ايهتا  ٖٛ ايزٟ بٝذٙ  ;ٚايٓاسايزٟ ٜشطِ طشٜل اؾ١ٓ ٖٛ نتا  اهلل، ٖٚٛ ٖٛ ٖٚزا  َعٔظٝ

 ٘ صللى اهلل  ) اؾ١ٓ ٚايٓاس، يٝع ٖٓاى إال إي٘ ٚاسذ، ٖٛ ايزٟ بٝذٙ اؾ١ٓ ٚايٓاس، ٖٚٛ ايزٟ ْضٍ ايهتا  ع٢ً سطـٛي
ّ أ ،و ؾٝٓا َٓ٘ٝؿَٜع٢ً ٖذاٙ إٔ ٜٛؿًٓا إىل ايٓاس ٚيٝع ٖٓاى َٔ  ٖٚٛ ايزٟ ٜظتٛٝ  إرا مل منؽ٢( عليه وعلى آله وسلم

  ؟يٝظت َكًك١َؼه١ً  يٝظت ايٓاس قل١ٝ عاد١ٜ ٕأ
ٓا ٜٚكـٍٛ  هُع ٧ٝهٚاؿٛب ٜٚٛقذٖا ْاسٟا، ب ٖاؤميًٖٚا بايؿشِ ؤنبري٠ ٚميً (ن١بِش)ٜٚعٌُ  (اٍٖدايٖذ)يٛ ٜأتٞ 

لـاّ  طـٓكٍٛ:  . (ايربنـ١ )ٖـزٙ   ال١ إىل داخٌإٚٚنْٛٛا نًهِ أ١َ ٚاسذ٠ ع٢ً ٖزا، ، ٖزٙٚقِّ  ع٢ً  :هٌ ٚاسذ َٓاي
ناْت َٝض٠ عظ١ُٝ ألؿـشا  األخـذٚد رنـش اهلل     ازٚهل ;أنجشِٖ ٜكٛيٕٛ ٖهزا؟ أنجش ايٓاغايٓاغ  أيٝع .مجٝعٟا

ٌَ  ٛا عًِٝٗ تًو اؾٓاٜـ١  ََٓٔ َدؾًعٔ ، ًٛاؼُٖٚ كٛا يًتعزٜب بايٓاسقلٝتِٗ يف ايكشإٓ ايهشِٜ عٓذَا تعٖش ٝقٔتـ
َٛٝقٛٔدايٖٓاس٢ َرأت   ٜأِؿَشاُ  اأٝلِخُذٚٔد َٗا ٝقُعْٛد  اٞي ِٝ ِِ عًَٜ ُٖ ُٗٛدْ    إ٢ِر  ُُِؤَٔٓٔنَي ُػـ َٕ ٔبـاٞي ِِ ع٢ًَٜ ََا َٜٞؿَعًٝٛ ُٖ  (7-4:ايـربٚز )َٚ

ِِ إ٢ال٤َؤَٓني  ،َؤَٓني ُٗ ِٓ ُُٛا َٔ ُٔٝٔذ َََٚا َْٜك ٘ٔ اٞيَعض٢ٜض٢ اٞيَش ُٓٛا ٔباي٤ً ُِٜؤَٔ  ِٕ  .(8)ايربٚز:ٜأ
ُٜظُٕٛ اآلٕ إ :ٚهلزا ْكٍٛ إسٖابٝني  ٟاْاطِٗ ؾٝ إٔ( إسٖابٝني)بعض ايٖٛابٝني  ٕٜظُٛاآلٕ  أيٝظٛا -إسٖابٝني ٕ َٔ 

قٛا يف اتتُ  يٝؿٚشِٖ إسٖابٕٝٛ ؾعاٟل ّٜٛ ناْٛا ٜظعٕٛ  :ْكٍٛ - (طايبإ)يـ أٚ أتباع (ايكاعذ٠)ناْٛا يف  ًَٛٛبني
ايـزٟ ٖـٛ إسٖـا     ٖـا   ٖـزا ٖـٛ اإلس  ن١ًُ ايٓاغ ٜٚلًًِْٛٗ، ٖزا ٖٛ اإلسٖا  اؿكٝكٞ،  ٕن١ًُ اتتُ ، ٜؿشقٛ

 يًُؤَٓني، إسٖا  يًُظًُني. 
ملارا نٓتِ تؿتشٕٛ هلـِ أبـٛا  َؤطظـات ايذٚيـ١؟ ملـارا نٓـتِ        ملارا نٓتِ تؼذعِْٛٗ؟ ملارا مل تتششنٛا ملٓعِٗ؟

ٜـّٛ نـاْٛا ٜتششنـٕٛ يف تؿشٜـل نًُـ١       ملارا نٓتِ تؿتشٕٛ هلِ املظـادذ؟  ِ؟ٝتشٕٛ هلِ َشانض ايرتب١ٝ ٚايتعًتؿ
ؽايـ َا عًٝ٘ ٚي٘ ٚال٤ات ٚاعتكادات  ُين ٖزا ًٜعٔ ٖزا، ًٜٛ  ٖزااأل١َ، يف ايتلًٌٝ ع٢ً األ١َ، يف دعٌ ايٝ

هـٕٛ هلـا ايـذٚس    ٛا٥ؿ١ اييت ٖٞ احملك١، ْٚأٌَ إٔ ٜاي -ايٛا٥ؿ١ ايٛاسذ٠، ٜؿشقٕٛ أبٓا٤ ايضٜذ١ٜ ٖزا، ٜؿشقٕٛ 
ٖـزا ٖـٛ   مل تظـُِٖٛ إسٖـابٝني ٖٚـزا ٚاهلل ٖـٛ اإلسٖـا  ايؼـذٜذ،        ّٛ ناْٛا ٜتششنٕٜٛ - ش اؿلايهبري يف ْـ

ُٜعترب أػذ ع٢ً األ١َ َٔ ٖذّ ريو ايربز يف  ،ٖزا ٖٛ اهلذّ يأل١َ ،اإلسٖا  ٖآْا ايزٟ بذا يف أر (ْٜٝٛٛسى)ايزٟ 
أسـب إىل أَشٜهـا َـٔ إٔ     ،ٕ ُتٗذّ أطش٠ ٖٓا ُٚتؿشمأٜل ،يٝع كشب١ قاك١ٝ ألَشٜها ،ٚنأْ٘ كشب١ قاك١ٝ ألَشٜها

 . (ٚاػٓٛٔ)ُٜب٢ٓ هلا أبشاز َتعذد٠ َجٌ تًو األبشاز يف )ْٜٝٛٛسى( أٚ يف 
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ٟ ىـذّ أَشٜهـا   تؿشقٕٛ ن١ًُ األ١َ ٖٚزا ٖٛ ايبٓـا٤ يًُذتُـ  ايـز   ؾاأل١َ تٗذَٕٛ أْتِ تبٕٓٛ ألَشٜها ٖٓا، ٚ

ُٜشٚشٜظتٛٝ  إٔ ٝـبض فتُعٟا ال ٚىذّ إطشا٥ٌٝ، ؾ طانٟٓا، فتُ  ال ٜظـتٛٝ  إٔ وـاؾظ   ى ُٜكذّ ٚال ٜؤخش ٚال 
ع٢ً َا تبك٢ َٔ إطالَ٘ يف ْؿظ٘، ست٢ إرا بذٚا يف ايـٛس٠ ٚنأِْٗ عًُٛا ػ٦ٟٝا كذ أَشٜها، ٜتششنٕٛ بهٌ قٛتِٗ 

 . ىٜٚتابعِْٛٗ َٔ ٖٓا ٖٚٓا
قعـش  باألَـ١ إىل إٔ تــري إىل   ِٖ إسٖابٕٝٛ َٔ قبٌ، إسٖابٕٝٛ ِٖٚ ٜؿشقٕٛ نًُتٓا، ِٖ إسٖابٕٝٛ ألِْٗ ٜؤدٕٚ 

ُْٛٞايف ٖزٙ اآل١ٜ: ْاألٕ اهلل تٗذد ;دِٗٓ َٔ َٚالٜ َتٝهٛ َُِدا٤َ ََا َبِعٔذ َٔٔ َٚاِختًَٜٝؿٛٞا َتٜؿٖشٝقٛٞا ٜناي٤ٔزٜ ِٜٚيـ٦ٜٔو ُٖ  اٞيَبَٝٚٓاتُ َٚٝأ

ِِ ُٗ ِْ َعَزاْ  ٜي ايبٝٓـات،  ٜعٌُ يف أٚطاط ايٛا٥ؿ١ ايٛاسذ٠ إىل إٔ تتؿشم ٚؽتًـ ٚداخًٗا ؾُٔ  (105)آٍ عُـشإ: َعٔظٝ
ايبٝٓات اييت ػُعٗا ع٢ً ن١ًُ ٚاسذ٠، ٚػُعٗا يف ؿـ ٚاسذ، ٚػعًٗا دذٜش٠ بٓــش اهلل ٚتأٜٝـذٙ، ايبٝٓـات    

زٙ األ١َ يف اييت ٖٞ اهلذ٣ َٔ اهلل يف َعتكذاتٗا يف َٛاقؿٗا، يف ؾكٗٗا، ؾتتؿشم نًُتٗا، أيٝع ٖزا ٖٛ ايذَاس هل
 ٖزا ٖٛ اإلسٖا  اؿكٝكٞ. ايذْٝا ٚيف اآلخش٠؟

ُٜٜضعذٓا  ٝـ أؿبض اؿاٍؾه ُٚ   -ثـِ ال ٜضعذٓـا مـٔ     (ْٜٝٛٛسى)لش  َب٢ٓ َٔ عذ٠ طٛابل يف إٔ  ُْظـ ٞ ََـٔ 
تؿهو ـ٠ ٜٚتٗذّ اتتُ  أطش٠ بعذ أطش٠، ؾتال ٜضعذٓا إٔ تتٗذّ األطش - ىاهلزا ايؼعب أٚ ر (أٚيٝا٤ أَش)أْؿظٓا 

ُٜلًٌ ٖزا ؾٓـبض فتُعٟا َتؿشقٟا، نإ ٖزا ايزٟ هب إٔ ٜضعذِٗ، شاٙ، ُع ُٜهؿ١ش ٖزا ٖٚزا  تتبأٜ ايٓؿٛغ ؾٗزا 
ُٜٗذّ بشز، أيٝع اهلل  آٜضعذَٛٚٔ أدً٘ ٜكٛعٕٛ ٜذ أٚي٦و اإلسٖابٝني ايزٜٔ ٜؿشقٕٛ ن١ًُ األ١َ، ال إٔ  عٓذَا 

صللى  )يبٓٝإ ٜؼذ بعل٘ بعلٟا(( أمل ميجٌ ايشطٍٛ طبشاْ٘ ٚتعاىل ٜشٜذ إٔ ْبين أْؿظٓا ؿشسٟا ))املؤَٔ يًُؤَٔ نا
ؾُٔ ٜٗذّ ٖزا ايـش  بهًُـ١   ؾٝذب إٔ ٜهْٛٛا ؿشسٟا ٚاسذٟا املؤَٓني بأِْٗ ناؾظذ ايٛاسذ؟ (اهلل عليه وعلى آله وسللم 
 ٖٛ أخٛش َٔ ريو ايزٟ ٜٗذّ بشدٟا بٛا٥ش٠ أٚ بـاسٚخ.َٔ ٜٗذَ٘ به١ًُ 

إٕ ٖذّ ؿش  األ١َ ٖٛ اهلذّ اؿكٝكٞ، ٖٛ ايزٟ ٜٓؿ  أَشٜها ٚإطشا٥ٌٝ، ٖٛ ايـزٟ ٜٓؿـ  ايٝٗـٛد ٚايٓــاس٣،     
ُٜعذ كشب١ ألَشٜها ٖـٛ بٓـا٤ ٖـزٙ     (ْٜٝٛٛسى)ايزٟ ٜلشِٖ ٖٛ بٓا٤ ٖزٙ األ١َ ٚيٝع ٖذّ ريو املب٢ٓ يف  ايزٟ 

ُٜعـذ كـشب١ ألَشٜهـا     األ١َ يتـبض أ١َ ٚاسذ٠، أ١َ ٚاع١ٝ، أ١َ قادس٠ ع٢ً إٔ تكـ ع٢ً قذَٝٗ ا، ٖزا ٖٛ ايـزٟ 
 َجٌ ريو ايربز ٚاْتٗت اإلػهاي١ٝ.َالٜني تبين  ٠ٚيٝع كش  ايٛٛابل، عذ

ِٜٚيـ٦ٜٔو ِِ َٚٝأ ُٗ ِْ َعَزاْ  ٜي َّيف  َعٔظٝ ِٛ ْٙ َتِبَٝٗض َٜ ْٙ ُُٚدٛ ُُٚدٛ يف ٖزٙ ايذْٝا ألٕ َا وـٌ  (106)آٍ عُـشإ: ََٚتِظَٛٗد 
َٔ َٛاقـ بظبب دٌٗ ايٓاغ بٛاقعِٗ ٚٚكعٝتِٗ، تظٗش َٛاقـ ُتعترب تذْٝظٟا هلزا أٚ يزاى أٚ يتًو ايٛا٥ؿـ١  

 أٚ تًو األ١َ، َٛاقـ ٚأعُاٍ تذْظٗا، عاس عًٝٗا، تظٛد ٚدٗٗا ؾعاٟل. 
َُٔشك١َٔ ٜعٌُ ع٢ً تؿشٜ ِّخ ٚدٗ٘ ايزٟ ٛ ٗزا ٖؾ١ ميهٔ إٔ ػتُ  ع٢ً ن١ًُ ٚاسذ٠ ل طا٥ؿ١  ، ٚايعاسباـضٟ ًُٜ

ٍٖ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ .ٝكذّ ع٢ً اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚٚدٗ٘ أطٛدطٚ ٚدٗـ٘  ٜٚكـ يف خذَتِٗ ٜكذّ ع٢ً اهلل ٚ َٔ ٜتٛ
 ًَٛخ باـضٟ ٚايعاس طٝكذّ ع٢ً اهلل ٚٚدٗ٘ أطٛد. 

ألِْٗ مل ٜجكـٛا بـشبِٗ    ;خٕٛ أْؿظِٗ أٜلٟا بايعاس ٚباـضِٟٗ طًٝٛؾَٔ ال ٜجكٕٛ باهلل ؾٝتبٕٓٛ َٛاقـ أخش٣ 
أْؿظِٗ ًٜٚٛخـٕٛ قًـٛبِٗ ًٜٚٛخـٕٛ     أٜلٟاطًٝٛخٕٛ  ،سسِ ايشامحني بِٗ، بايزٟ ٜٗذِٜٗ إىل ؿشاط َظتكِٝأب

 ٚدِٖٛٗ بايعاس ؾٝكذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدِٖٛٗ َظٛد٠.
ٚع٢ً دٜـِٓٗ  أْؿظِٗ  ع٢ً شغِ َٔ خٛٛس٠ َا ٜٛادٕٗٛألْؿظِٗ إٔ ٜظًٛا َتؿشقني كتًؿني ع٢ً اي أَ ٜظُشٛ

 ٛقـ خضٟ ٚعاس أَاّ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ؾٝكذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدِٖٛٗ َظٛٓد٠. ِٗ هعًٕٛ أْؿظِٗ يف َؾ
ّٜٛ ايكٝا١َ ّٜٛ تتذ٢ً ؾٝ٘ َٛاقـ ايٓاغ يف ٖزٙ ايذْٝا ؾُٔ نإ يف ٖزٙ ايذْٝا ًٜٛخ ْؿظ٘ بايعاس ٚبـاـضٟ  

ـ     َؼـشؾ١،   ٚبايزٍ تهٕٛ ٔطَُُت٘ إٔ ٜهٕٛ ٚدٗ٘ أطٛد، َٚٔ ناْت َٛاقؿ٘ يف ٖزٙ ايـذْٝا َٛاقــ ؿـشٝش١ َٛاقـ
َّ .َٛاقـ ْظٝؿ١ َٜكذّ ع٢ً اهلل ٚٚدٗ٘ أبٝض ِٛ ْٙ َتِبَٝٗض َٜ ْٙ ُُٚدٛ ُُٚدٛ َٔ  ٜؾٜأَٖـا  ََٚتِظَٛٗد  ِِ  اِطـَٖٛدتِ  اي٤ـٔزٜ ُٗ ُٖ  ُُٚدـٛ

ِِ ٜؾُزٚٝقٛٞا َبِعَذ ٜأٞنٜؿِشُتِ َُا اٞيَعَزاَ  إ٢مَيأْٝه ِِ ٔب ُِٓت َٕ ٝن ِ    (106)آٍ عُـشإ: َتٞهٝؿُشٚ ألْهـِ سكـٝتِ    ;نؿـشمت بعـذ إميـاْه
ـٖ ،ألْؿظهِ اْهِ ؾشدٚنِ بعـذ إميـ   ،ؾأؿبشتِ كش١ٝ ألٌٖ ايهتا  ;ألْهِ تٛاْٝتِ ،طتِألْهِ ؾٖش ،شمتألْهِ ق

أْـ٘ يـٝع ؾـِٝٗ َـا ٜؼـذْا       سذثٓا عٔ أٌٖ ايهتـا  ٜكٍٛ يف ايكشإٓ ٚألٕ اهلل  ;ناؾشٜٔ، ٖٚزا َٛقـ خضٟ يهِ
َٚهشِٖ ع٢ً ايٓشٛ ايزٟ هب إٔ ْهـٕٛ سشٜــني عًـ٢     إيِٝٗ، يٝع ؾِٝٗ َا هعًٓا ْتأثش بِٗ، أِْٗ يف خبجِٗ

 َٔ نٝذِٖ َٚهشِٖ ٚخبجِٗ ست٢ ال ْتشٍٛ بعذ إميآْا ناؾشٜٔ. ٛاالعتـاّ باهلل َٔ أدٌ إٔ ْٓذ



 (03)   (3آل عمران ـ الدرس ) سورة
أرٖآْا ٚقًٛبٓا هلِ، أؿبشٓا ْؿتض بٝٛتٓـا ٚأطـشْا هلـِ،     بربٚد٠ ؾأؿبشٓا ْؿتضٖزٙ ايكل١ٝ عٓذَا تعآًَا َ  

إٔ ٜهٕٛ  ؟أيٝع ٖزا ٖٛ ايهؿش بعذ اإلميإ ى يف خذَتِٗ، أيٝع ٖزا ٖٛ اـضٟ؟ششأؿبشٓا ْؤٜذِٖ، أؿبشٓا ْت
 ثِ ع٢ً ٜـذ  - سؿش٠ َٔ ايٓاس ؾأْكزْا َٓٗا اعٓذَا نٓا قذ أؿبشٓا ع٢ً ػؿ -اهلل قذ عٌُ ع٢ً إْكارْا َٔ أٍٚ َش٠ 

 ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ ٚغبجِٗ َٚهشِٖ ْعٛد َٔ دذٜذ إىل ايٓاس. ع٢ً ٜذ َٔ؟
ـضٟ ٚايعاس ٌ َ  ايكل١ٝ ظٚذ١ٜ نُا ٜٓبػٞ إٔ ْهٕٛ يف َٛاد١ٗ خٛٛستٗا طٓهٕٛ ؾعاٟل دذٜشٜٔ باؾإرا مل ْتعاَ
ِ  :ْكذّ ع٢ً اهلل ٚٚدٖٛٓا َظٛد٠ ؾٝكاٍ يٓا - إٔ ْهٕٛ َٔ ٖؤال٤َٔ ْٚعٛر باهلل  - ؾٓكذّ ع٢ً اهلل  َبِعـذَ  ٜأٞنٜؿـِشُت
ِِ ٜؾُزٚٝقٛٞا َُا اٞيَعَزاَ  إ٢مَيأْٝه ِِ ٔب ُِٓت َٕ ٝن ٌ   نؿشأٟ أْ٘ سـٌ نؿش بعذ إميإ،  (106)آٍ عُشإ:َتٞهٝؿُشٚ  ،بعذ إميـإ ســ

ٕ  نؿِشإ ايٝٗٛدٟ ال ٜأتٞ إيٝو ؾٝكٍٛ يو: إ :مٔ قًٓا باألَع ٚنٝـ سـٌ؟ نؿـش سشُـذ سطـٍٛ اهلل    ا ،بـايكشآ
ـَِشٕ ،ٗٛدٚال ٜكٍٛ يو: َتَٝ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ال تؼعش، َٚتـ٢ طٝٛؿـًو    طٝٛؿًو إىل ايهؿش َٔ سٝح (1)تَٓ

بايٞ، عٓذَا تهٕٛ فتُعٟا ال ٜبايٞ، عٓـذَا تظـٌ فتُعـٟا    تْظاْٟا ال عٓذَا تهٕٛ إؿش َٔ سٝح ال تؼعش؟ إىل ايه
َتؿشقٟا، عٓذَا ال تٗتِ بٗزٙ ايكل١ٝ ؾإْو قذ ٖٝأت ْؿظو يتهٕٛ ب١٦ٝ ؿاؿ١ تٛؿًو إىل ايهؿش، تٛؿـًو إىل  

ِِ ٜؾُزٚٝقٛٞا َبِعَذ ٜأٞنٜؿِشُتِبٛدٕٛٙ َظٛٓد٠  - نؿشد أٚ نُذتُ  - اإلميإ ؾتكذّ ع٢ً اهللعذ االستذاد ب  اٞيَعَزاَ  إ٢مَيأْٝه
َُا ِِ ٔب ُِٓت َٕ ٝن  ؟أٌٖ ايهتا  أيٝع ع٢ً ٜذ ع٢ً ٜذ َٔ؟ ميإاإلسـٌ بعذ ش ٞؿٖٓا ٝنألْ٘  َتٞهٝؿُشٚ

ٌَ ٖزا ايهؿش؟ٚأٜٔ   ٜأَٜٗٗـا  َٜا :ٖٛ ريو ايٛطط ايزٟ مل ًٜٓٛل ع٢ً ٖذٟ اهلل َٔ أٍٚ َا قاٍ ٖٛ ايٛطط ايزٟ ٜقٔب
َٔ ُٓٛٞا اي٤ٔزٜ َ٘ َسٖل اٖتٝكٛٞا آََ ٘ٔ اي٤ً ٖٔ َٚاٜل ُتٜكأت ُُُٛت َٕ إ٢ال٤ َت ُُٛ ُُٛٞا  َٜٚأُْتِ َٗظًِٔ ـٔ ٢ٌ َٚاِعَت ُّٔٝعا ٔبَشِب ٘ٔ َد َتٜؿٖشٝقٛٞا  َٚاٜل اي٤ً
١َُٜ َٚاِرٝنُشٚٞا ِِ ِْٔع ِٝٝه ٘ٔ عًَٜ ِِ إ٢ِر اي٤ً ـَ ٜأِعَذا٤ّ ٝنُٓت َٔ ٜؾٜأي٤ ِٝ ِِ ٜؾٜأِؿَبِشُتِ َب ٘ٔ ٝقًٝٛٔبٝه َُٔت ِِ إ٢ِخَٛاّْا ٔبِٓٔع َٔ ُسٞؿَش٠ٕ َػٜؿا ع٢ًََٜ َٚٝنُٓت َٚ 

َٗا ايٖٓاس٢ ٜؾٜأْٜكَزٝنِ ِٓ ُٔ ٜنَزٔيٜو َٚ ِِ َُٜبٝٚ ُ٘ ٜيٝه ٘ٔ اي٤ً ِِ آَٜأت َٕ ٜيع٤ًَٝه َِٗتُذٚ ِِ َٚٞيَتٝهٔ  َت َٕ ٝأ٠١َٖ َٚٓٝه ِٝش٢ إ٢ٜي٢ َِٜذُعٛ َٕ اٞيَخ َُُشٚ  ََٜٚٞأ
َٕ ِٛ َٗ ِٓ ََٜٚ َُِعُشٚفٔ  ٢ٔ ٔباٞي ُُٜٓهش٢ َع ِٜٚيـ٦ٜٔو اٞي ُِ َٚٝأ ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ ُْٛٞا  اٞي َٔ َٚاٜل َتٝهٛ َُِدا٤َ ََا َبِعٔذ َٔٔ َٚاِختًَٜٝؿٛٞا َتٜؿٖشٝقٛٞا ٜناي٤ٔزٜ ُٖ 

ِٜٚيـ٦ٜٔو ِِ اٞيَبَٝٚٓاُت َٚٝأ ُٗ ِْ َزاْ َع ٜي  .(105-102:)آٍ عُشإَعٔظٝ
ايهتا   أٌٖ كابٌ ألٕ ٜشتذ بعذ إمياْ٘ ؾٝـبشٛا ع٢ً ٜذاتتُ  ايزٟ ال ٜتششى ع٢ً ٖزا ايٓشٛ ٖٛ اتتُ  اي

ال. األ١َ  هٔ إٔ ٜشتذ بعذ إمياْ٘ ناؾشٟا؟اتتُ  ايزٟ ًٜٓٛل ع٢ً ٖزا ايٓشٛ ٖٛ ايزٟ ميناؾشٜٔ، ٚإال ؾُٔ؟ ٌٖ 
 اييت تتششى ٚتعتـِ عبٌ اهلل مجٝعٟا، األ١َ اييت تتششى يتأَش باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهش ٚتذعٛ إىل اــري، 

، ٌٖ ميهٔ إٔ تهـٕٛ ٖـٞ   ال تظُض يًتؿشم ٚاالختالف إٔ ٜؿشم ؿؿٛؾٗا ٚنًُتٗااأل١َ اييت تتششى دظذٟا ٚاسذٟا 
ُِ:ال. ٖؤال٤ قاٍ عِٓٗ اييت تهؿش؟ ُٖ َٕ ُُؿًُٞٔشٛ َٕ ايهاؾشٕٚ عٓذ اهلل ٜـؿِٗ بأِْٗ خاطـشٕٚ.   اٞي ُُؿًُٞٔشـٛ  اٞي
ٙ    ميهٔ إٔ ٜهًٕٛٛل ع٢ً َٔ ُت١ ال عٓذ اهلل نًُ اؿٝـا٠، أٚ َكــشٟا يف أَـش اهلل    ناؾشٟا أٚ ؾاطـكٟا أٚ كـااٟل يف ٖـز
َٕ ُُؿًُٞٔشٛ دسدات ايتك٣ٛ، عًـ٢ ايظـا٥شٜٔ    ع٢ً املتكني يف أسق٢ملؤَٓني يف أسق٢ دسدات اإلميإ، ُتًٛل ع٢ً ا اٞي

 ع٢ً ٖذٟ اهلل.
َٕـإرٟا ؾ ُُؿًُٞٔشٛ ٔ ٜهْٛٛا ِٖ ََإٔ  ميهٔ ؾعاٟلناؾشٜٔ بعذ إمياِْٗ، ِٖ ايزٜٔ ِٖ ايزٜٔ ال ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا  اٞي
ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ تهؿش األ١َ بعذ إمياْٗا، ٚيٝظٛا ِٖ ايزٜٔ طٝهْٕٛٛ كش١ٝ ألٌٖ ايهتـا    ٔأٚي٦و ايزٜ ٕٜلشبٛ
ٚاإلسداف أٚي٦و ايزٜٔ ٜتششنٕٛ يف تجبٝط ايٓاغ  بعذ إمياِْٗ ناؾشٜٔ ؾتهٕٛ ٚدِٖٛٗ ًَٛخ١ بايعاس. ٕؾريتذٚ

ˮٌِ: عًِٝٗ ٚؽٜٛؿِٗ ٓٔٛ ‟و ساد١يٜ َا .َب
ٌِ. با ٜكٛيٛا: أْـت إسٖـابٞ. َـا يـو     ˮ: ايزٜٔ نٓا ْظُعِٗ َٔ صَإ (2) ٓٔٛ َب

ُِٜٖ ََٖزا؟ أيٝظٛا ممٔ ٧ٜٝٗ األ١َ إىل إٔ تهٕٛ ناؾش٠ بعذ إمياْٗا؟  ٖؤال٤ َارا ٜعًُٕٛ بهالَِٗ ‟ساد١ جٚبٕٛٛ ٔ 
 ٛ ٕٛٝٛ ايٓاغ عٔ إٔ ٜظريٚا ع٢ً ٖذٟ اهلل ؾٝــبش ٛ َٚـتكني هلل سـل ُتكاتـ٘،     ااأل١َ، ٜٚجٓب أَـ١ ٚاسـذ٠    اٜــبش

ٖـٛ  ٌٖ ٖـزا   ،هشأ١َ تذعٛ إىل اـري ٚتأَش باملعشٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓ اٜـبشَٛٚعتـ١ُ عبٌ اهلل بؼهٌ مجاعٞ، 
 ْاغ هُذٕٚ؟ٔ ايعٌُ أّ ألادًٜٜٚٓٛكٕٛ يف َٝ ٜعًُٕٛٓاغ ٌٖ ٖٛ ٖذا١ٜ ي نٕٛ أّ ٜكعذٕٚ؟ششألْاغ ٜتٖذا١ٜ 

ˮٌِايزٟ ٜكٍٛ يو:  ٓٔٛ ٌِ ،َب ٓٔٛ ˮٌِٚيف نٌ ؾرت٠ ٜكٍٛ يو:  ‟َب ٓٔٛ ـ   ‟َب ا ٖـذاى  أيٝع ٜذعٛى إىل اؾُٛد ٚايتخًـٞ عُٖ

                                     
 .ن ْصر ن: من اللهجة العامية، وادلقصود هبا: تـ ه و ْد، تـ ن ص رْ تـ يـ ْهو د، تـ   (ٔ)

 ش ْأن  ل ك. عامية، وادلقصود هبا: اتْـُرْك. ل  ة: من اللهجة الاج  ك ح  ا ل  ب طِّْل. م   (ٕ)
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أيٝع ممٔ ٜعُـٌ عًـ٢ إٔ هعـٌ َٓـو ػخــٟا       أيضَو إٔ تعًُ٘؟اهلل ٚأسػذى اهلل إيٝ٘، ٚتكعذ عٔ ايعٌُ ايزٟ 

ٔ ٜكذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدِٖٛٗ ًَٛخ١ إِْٗ مم هاؾشٜٔ ألٌٖ ايهتا ؟ؾتهٕٛ كش١ٝ يً ;ميهٔ إٔ تهؿش بعذ إمياْو
ِٛاٞ  إ٢َرا ِٔبايعاس، إِْٗ ممٔ ىذّ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣، ٚىذَٕٛ ََ ُِ  َعٗلـٛاٞ  خًَٜـ ِٝٝه ٌَ   عًَٜـ َٔ اأٜلَْأَـ ِٝظٔ  َٔـ ـ  اٞيَػـ ََِٔ 

ِِ ُٗ ِِ َٚاٜل ُتٔشٗبَْٛ ِٔيٓا،  ِٖ أعذا٤ْ ِٔيٓا، ََ اْدٓظِٖ ُس ِٔإِْٗ ىذَٕٛ ََ (119)آٍ عُشإ:ُٜٔشٗبَْٛٝه ِِٖٔ َبػلٕٛ يٓا،  ََ ََ 
ِٟٖٖ ال ٜٛٓد ؾٝكـذَٕٛ   !َٚا أعظِ َا يٛخٛا ب٘ ٚدِٖٛٗ َٔ اــضٟ ٚايعـاس   !ٚدِٖٛٗ َدَدا٢ِٛطا أػٓذخري يٓا، َا  ٕٚ أ

 ع٢ً اهلل ٚٚدِٖٛٗ َظٛد٠. 
ٕٓ ٕٓ إ ـٚ ايزٜٔ اآلٜات تٛسٞ بأ ُُٜٜك ُٖؿٚششٕٚ ٚ ٠، ؾهٝــ إرا  ِٗ َظٖٛدطٕٛ قذ ٜهْٕٛٛ ممٔ ٜكذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدٛ

ُٔ٘ تًو ايهًُات املجٚبنإ ممٔ ٜعٌُ ٜٚتشٓش ١ٛ يًٓاغ عٔ إٔ ٜظريٚا ع٢ً ٖـذٟ اهلل ؾٝشـاؾظٕٛ   ى، ٚتًٓٛل َٔ ٜؾ
ٜٚـبػٕٛ أْؿظـِٗ   ؾ١ املشدؿ١،تًٓٛل َِٓٗ ايهًُات املشعب١ املخٛٚؾِٗ، ًكٕٛ يف َٛاد١ٗ أعذا٥إطالَِٗ ٜٚٓٛع٢ً 

ُٖممٔ  ،ٕٚ ٚدُِٖٛٗدٛٚـَظُٜاملؼؿكني، أيٝع ٖؤال٤ ممٔ بـبػ١ ايٓاؿشني  َُٜكذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدٛ ؾٝكـاٍ   ٠ٖدَِٛظِٗ 
ِِ َبِعَذ ٜأٞنٜؿِشُتِ:هلِ تهؿش بعذ إمياْٗا، ممٔ ٜظـاعذ عًـ٢ إٔ   ممٔ ٧ٜٝٗ ايظاس١ يٌ نٓتِ ب (106)آٍ عُشإ:إ٢مَيأْٝه

  ؟ٜرتطخ يف األ١َ ٜٚظشٟ يف األ١َ ايهؿش بعذ اإلميإ
ٍُايتجبٝ َٛ ايزٜٔ ناْٛا ٜظًهٕٛ َجٌ ٖزا ايٛشٜل يف  ألٚي٦و َٗذدٟاهلزا قاٍ اهلل  ;خٛري ع٢ً األ١َ ٖذ٣ّ ط ٖٛ َِٔع

ِِ ٜي٦ٔٔ:(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) اهللأٚطاط اتتُ  يف أٜاّ سطٍٛ  ٘ٔ ي٤ َٕ ََٜٓت َُُٓأؾٝكٛ َٔ ٔؾٞ اٞي  ََٖشْض ٝقًٝٛٔب٢ِٗ َٚاي٤ٔزٜ
َٕ ُُِشٔدٝؿٛ َُٔذ١َٜٔٓ ٔؾٞ َٚاٞي ِِ اٞي ٢ٗ ُِٓػش٢َٜٖٜٓو ٔب ِٖ ٜي َُا  قًٜٔٝاٟل إ٢ال٤ ٔؾَٝٗا َُٜذا٢ُٚسَْٜٚو اٜل ُث َِٜٓ ًُٞعْٛٔنَي ٜأ  (60،61)األسضا :ُثٔكٝؿٛا ََ

ـ أُٜٓا ايتكٝت بِٗ، أُٜٓا ايتكٝت بِٗ ؾاعشف إٔ ايؿاسم ؾُٝا بٝٓـو ٚبٝـِٓٗ   ًَعْٛني نٛا، ًَعْٛني أُٜٓا ؼٖش ًَٝ٧ 
َُـا ؾًتهٔ سزسٟا َِٓٗ  ;أْو طتٛاد٘ ًَعْٛني عٓذ اهلل ،تظتؼعش ٖزا أْت، بًع١ٓ اهلل عًِٝٗ َِٜٓ ًُٞعْٛٔنَي ٜأ  ُثٔكٝؿـٛا  ََ

ُٜٜدذٜش (61)األسضا :َتٞكٔتٝاٟل َٚٝقٚتًٝٛا ٝأٔخُزٚا ألٕ أعُاهلِ خٛري٠، ِٖ دظش ايباطـٌ، ٖـِ    ;كتًٛا أُٜٓا ثكؿٛأ بإٔ 
َُٜعٚبذٕٚ ايٛشٜل يًهؿش، ِٖ َٔ ٜ ٝلشبٛا األ١َ، ِٖ َٔ ٜعًُـٕٛ عًـ٢ إٔ تشتـذ    عٚبُذٕٚ ايٛشٜل ألعذا٤ اهلل ئَ 

 ٗا. األ١َ ؾتـبض ناؾش٠ٟ بعذ إمياْٗا، بٌ تـبض دٓٛدٟا فٓذ٠ بهٌ َا لًو ألعذا٥
ِْ     ٔ ًَٓٛل أْـ٘ ْاؿـضْ  إرا اًْٛل َعو َٔ -نُا قًٓا طابكٟا  -ثِ  بـو ؾـاسد  إىل أسسـِ     يـو َٚؼـؿل عًٝـو ٚسسـٝ

ى، ٘ أَُشُٜٗٗ ايزٟعًٝو، ٖٛ  يو، ٖٛ املؼؿُل ؾعاٟل، ٖٛ ايٓاؿُضو ايزٟ ٜشمٝحايشامحني ايزٟ ٜشػذى إىل ٖزا، ٖٛ 
ا ؾٝ٘ لاتو يف ايذْٝا سا ؾٝ٘ عضتو ٚنشاَتو ٚسؾعتو، سؾٗٛ ٜشػذى إىل ايعٌُ  ;ِال ٜشٜذ إٔ ُتظًٜ ايزٟٖٛ 

 ٚلاتو يف اآلخش٠ َٔ عزا  اهلل، ٚؾٛصى بشكٛإ اهلل ٚظٓت٘.
ؾُٔ  .أْ٘ يٝع ٖٓاى أسذ أسسِ بو َٔ اهلل :خ١ يف أرٖآْاٗا ٚإٔ تهٕٛ دا٥ُٟا َرتٚطَٖٓزٙ قاعذ٠ هب إٔ ًْٓٛل 

ُٜاًْٛل َٔ ًَٓٛل ايٓـض ٚاإلػؿام عًٝو ٚايشمح١ ب   اهلل إىل خالف و إىل خالف ٖزا، إىل خالف نتاُٗٛٚدو ٖٚٛ 
ٚ  نإ يف طٛا٤ّ -َٔ ايشمحٔ ايشسِٝ ؾاعشف أْ٘ تًٓٛل آٜات اهلل اييت  أْـ٘   -ال ٚاقع٘ َؼؿكٟا عًٝو ْٚاؿشٟا يـو أ

 ٚإػؿام عًٝو ٚسمح١ بو ؾإْـو قبًت َا قذَ٘ إيٝو باطِ ْـض  إمنا ٜػؼو َٔ سٝح ٜؼعش أٚ ال ٜؼعش، ٚأْو إرا
 ألٕ ٖٓا ايشمح١، ٖٓا ايٓـض، ٖٓا َظاٖش اإلػؿام عًٝو.  ;ْؿظو ٚلًُت ْؿظو َتِؼؼقذ ٜغ

َٔ َٜٚأَٖا ِِ اي٤ٔزٜ ُٗ ُٖ ُُٚدٛ ١َُٔ ٜؾٔؿٞ اِبَٖٝلِت  ِِ َسِس ُٖ  ٔ٘ َٕ ٔؾَٝٗا اي٤ً ابٝلت ٚدِٖٛٗ يف َٛاقؿِٗ يف  (107)آٍ عُشإ:َخأيُذٚ
ٜٔ، ِٖ َٔ وًُٕٛ ْؿٛطٟا نبري٠ َتٞأَب٢ ايظًِ، األ١َ، َٔ ُِٜٗٗ أَش ايٚذ ِٗ أَشٔ ُٜٗٗناْٛا ًَتضَني، ناْٛا ََ :ايذْٝا
َِ، تػلـب هلل، تػلـب يًُظتلـعؿني َـٔ عبـاد اهلل، ؼُـٌ ايعـذا٠ٚ        ِٝايزٍ، تأب٢ االكٛٗاد، ٚتأب٢ ايلـ تأب٢ 

هلل ؾٝكؿٕٛ ايؼذٜذ٠ ألعذا٤ اهلل، ٚايػلب ايعاسّ ع٢ً أعذا٤ اهلل، ِٖ َٔ ناْٛا ًٜٓٛكٕٛ يف َٛاقؿِٗ ع٢ً ٖذٟ ا
 .ؾ١ َُٗا نإ اؿاٍ َُٚٗا نإ األَشاملٛاقـ املؼٚش
لٛا ٚدِٖٛٗ َ  اهلل، َ  ألِْٗ بٖٝ ;بٝلا٤ َؼشق١ٚدِٖٛٗ  ١ٓلَِٝبَُّٜٛ ايكٝا١َ ٚٚدِٖٛٗ ٜأتٕٛ  ايزٜٖٔؤال٤ ِٖ 

َُِبَٝٓلؾٝ ;دٜٓ٘، َ  أَت٘، َ  إخٛاِْٗ، َ  أَتِٗ، َ  أبٓا٤ ٚطِٓٗ ِٖ  ِٖ َٔ ٖؤال١٤، كذَٕٛ ع٢ً اهلل ٚٚدِٖٛٗ 
اآلٜـات  يف سمح١ اهلل يف ايذْٝا ٚيف اآلخش٠، إِْٗ ٜتششنٕٛ يف سمح١ اهلل، ٜتششنٕٛ يف لٌ اآلٜات، ٚع٢ً ٖـذ٣  

 .آٜات اهلل سبِٗ ايشمحٔ ايشسِٝ
وظٕٛ بشكـٛاْ٘، ٚوظـٕٛ بـايٓعِٝ، ٖـؤال٤ ٖـِ       ،ٚيف ّٜٛ ايكٝا١َ طٝهْٕٛٛ يف َظتكش سمح١ اهلل يف اؾ١ٓ
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ٚهلـزا دـا٤ت    ;ّ ايعايٞ عٓذ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىلٜظتشكٕٛ نٌ ػشف ٚنٌ نشّ ٚنٌ تكذٜش، ٜظتشكٕٛ املكا ايزٜٔ

ُٜ َٔ َٜٚأَٖاش عٔ دذاستِٗ باؾ١ٓ عٚباآل١ٜ بايتعبري ايظشٜ  دذٟا ايزٟ  ِِ اي٤ٔزٜ ُٗ ُٖ ُُٚدٛ ١َُٔ ٜؾٔؿٞ اِبَٖٝلِت  ِِ َسِس ُٖ  ٔ٘  اي٤ً
َٕ ٔؾَٝٗا ٚنأْ٘ يٝع ٖٓاى َا ميهٔ إٔ وٍٛ بِٝٓٗ ٚبني  ،اؾ١ٓ، نأِْٗ ؿاسٚا إىل اؾ١ٓيف نأِْٗ أؿبشٛا َخأيُذٚ

١َُٔ ٜؾٔؿٞاؾ١ٓ ٚال ؿظ١ ٚاسذ٠  ِِ َسِس ُٖ  ٔ٘ َٕ ٔؾَٝٗا اي٤ً  . َخأيُذٚ
ًٜٞو َٖا ٔت ٘ٔ َِْتًٝٛ ِٜٝو آَٜاتُ اي٤ً ًٜٞو (108:آٍ عُشإ)ٔباٞيَشٚل عًَٜ  ٟا:الَِعتعين ٜأ آَٜاُتإػاس٠ إىل ٖزٙ اآلٜات، ٚن١ًُ  ٔت
ًٜٞوإىل اؿكا٥ل.  ٜأِعالَٟأ ايبٝٓات، َٔ ٜأِعالَٟأ اهلذ٣، َٔ ٜأِعالَٟا َٖا ٔت ٘ٔ َِْتًٝٛ ِٜٝو آَٜاُت اي٤ً سـل ال سٜـب    ٔبـاٞيَشلٚ  عًَٜ

ًٜٞوؾٝ٘، سل ال ػو ؾٝ٘، سل ال ٜتخًـ.  َٖا ٔت ٘ٔ َِْتًٝٛ ِٜٝو آَٜاُت اي٤ً ُ٘  َََٚا ٔباٞيَشٚل عًَٜ ُّا ُٜش٢ُٜذاي٤ً ًٞ ُٔنَي ٝل ًَٞعاٜي نـٌ   يِّ
باـذـٌ  يف ْؿع اإلْظإ ػعٛسٟا باؿٝـا٤   ٖزٙ ايتأنٝذات َٔ عٓذ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل بؼهٌ سٖٝب، بؼهٌ ىًل

ُٜإ ;أَاّ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل، تهؼـ عٔ سمحت٘ ايعظ١ُٝ بعبادٙ  ُْْ٘  ظًِ.شػذْا ألْ٘ ال ٜشٜذ يٓا إٔ 
ُٜ أْ٘  ،بأْ٘ طٝهٕٛ َعٓا :ٗر ٖٛ ٜكٍٛ يٓاعٓذَا ٜٗذٜٓا إىل ٖزا ايٓٓ ،ٖزٙ ايٛشٜل شػذْا إٔ ْظري ع٢ًثِ عٓذَا 

ٔ ٖٛ ايـزٟ طـٝكـ َعٓـا، ٖـٛ َـٔ يـ٘ َـا يف        طٝكـ َعٓا، ٚعٓذَا وـٌ يذٜٓا إميإ بأْ٘ طٝكـ َعٓا ؾًٓعًِ ََ
ات، ٖٛ َٔ ميهٔ ٖٛ َٔ ميهٔ إٔ ٧ٜٝٗ، ٖٛ َٔ ميهٔ إٔ ىًل املتػري ،ايظُٛات َٚا يف األسض ٚإيٝ٘ تشد  األَٛس

َُٜعٚبَذ ايٛشٜل، ٖٛ َٔ ٧ٜٝٗ يف ٚاق  اؿٝا٠ املتػريات اييت ػعًهِ قـادسٜٔ    -إٔ ٧ٜٝٗ ايظشٚف، ٖٛ َٔ ميهٔ إٔ 
إٔ تـبشٛا أ١َ قادس٠ ع٢ً َٛاد١ٗ أعذا٥هِ، عًـ٢ كـش  أعـذا٥هِ، عًـ٢     ع٢ً  - ايٛشٜل اٚأْتِ تظريٕٚ يف ٖز

٘ٔ:ٚهلزا دا٤ بعذٖا ;قٗشِٖ َُ ٔؾٞ ََا َٚي١ًٔ ٘ٔ َٚإ٢ٜي٢ اأٜلِسض٢ ٔؾٞ َََٚا َٛأتايٖظ َُُٛس ُتِشَدُ إىل اهللاي٤ً  (109)آٍ عُشإ:اأٝل

ِٟ أطـتٛٝ  إٔ  طٛات َٚا يف األسض، ٖزا ايٛشٜل أْٞ بٝذٟ َا يف ايظُ إٔ تظريٚا ع٢ً ثكٛا بأْٞ عٓذَا أٖذٜهِ :أ
صلى اهلل عليه وعلى )نِٗ َ  ايشطٍٛ املظًُني يف بذا١ٜ ؼٗشذ كٞ، أمل هعٌ اهلل املال٥ه١ تؤٜٚٔ خًٞنِ َُٔذٔ ٜؤٜٚأدعٌ ََ

٘ٔ ؟(آله وسلم َٛأت َٚي٤ًٔ َُ ُُٓٛد ايٖظ  ٜظتٛٝ  إٔ ٧ٜٝٗ ،ٛات ٚاألسض خاك  ي٘نٌ َٔ يف ايظُ ٖٛ َٔ (7)ايؿتض:َٚاأٜلِسض٢ ُد
، تشاٙ دذاسٟا َٔ دذاسٟا أؿِٓز، إٔ ٜؿتض ايجػشات يف ريو اؾذاس ايزٟ تشاٙ أَاَو َشايٝؿٜؿتض ٜظتٛٝ  إٔ  ،األَٛس

ُٜ لش  ٖزا اؾذاس، نٝـ ميهـٔ إٔ  ايـًب، ٖٛ َٔ ٜظتٛٝ  إٔ ٜؿتض يف ٖزا اؾذاس أَاَو ؾرت٣ نٝـ ميهٔ إٔ 
ش ريو اؾذاس، ايزٟ تش٣ ْؿظو َٗضَٟٚا أَاَ٘، تش٣ ْؿظو كعٝؿٟا أَاَ٘، تشاٙ َٔ املظتشٌٝ إٔ تتذاٚصٙ، َٔ ذَُٜٓ

٘ٔ ُتِشَدُ  َٚإ٢ٜي٢إٔ تٗذَ٘  املظتشٌٝ إٔ تعًٛٙ، َٔ املظتشٌٝ َُُٛس اي٤ً  . اأٝل
أَاَِٗ  َاّ عبادٙ،أاهلل  َا ٧ٜٝٗإٔ ٜش٣  - إرا تأٌَ يف ٚاق  اؿٝا٠ -بإَهإ اإلْظإ  نٝـمٔ قًٓا أنجش َٔ َش٠ 
 ٚتجل بأْ٘ يٝع ٖٓاى َٔ ميهٔ إٔ ٜػًل األدٛا٤ أَاَو نا١ًَ، يٝع ٖٓاى َٔ ميهٔ يرت٣ ٧ٜٝٗ ايهجري َٔ ايؿشق

إٕ اهلل ٜٗٝـ٧، إٕ اهلل   .ٛقعو، تش٣ نٌ ػ٤ٞ َظتشٝاٟل أَاَوٚوـشى يف َ إٔ وٝٛو بظٛس َٔ اؿذٜذ ؾٝكؿٌ
ا ٜعـضص ايجكـ١ يف   ٖـزا ممـ  أيـٝع   ،ٛات َٚا يف األسضي٘ َا يف ايظُ ،ٜظخش، إٕ اهلل ىًل املتػريات، األَٛس بٝذٙ

  ؟ْؿٛغ َٔ ٜظريٕٚ ع٢ً ٖذٜ٘
ايت٦ٝٗـ١ تًـو   تًـو  ٚملٔ تهٕٛ سذ١ عًِٝٗ ، ٧ ريو إال ملٔ ِٖ دذٜشٕٚ بٗاٜٜٗٝعٛٞ تًو ايت١٦ٝٗ ٚال ال ْ٘ إٚ
ـٖ إرا تًو ايؿشق ْؿشاداتاال ٘ٔطٛا ٚتٛاْٛا يف اطتػالهلا ٚايتششى الطتػالهلاشٚا ٚؾٖشَا ق َُ ٔؾٞ ََا َٚي١ًٔ  َٛأتايٖظ
٘ٔ ُتِشَدُ  َٚإ٢ٜي٢ اأٜلِسض٢ ٔؾٞ َََٚا َُُٛس اي٤ً   اهلل ايعظِٝ.ؿذم ( 109)آٍ عُشإ:اأٝل

 ٚايظالّ عًٝهِ ٚسمح١ اهلل ٚبشنات٘.
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