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 (2) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

 ًِٗ قٌ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ايڀاٖطٜٔ.اؿُس هلل ضب ايعاملني، اي
َظاٖط ايه٬ٍ يف ْفٛغٓا إٔ ٜكبس اؿسٜث عـٔ قهـاٜا   َٔ  ،قس ٜهٕٛ َٔ َظاٖط ايهٝاع بايٓػب١ يٓا نُػًُني

عا١َ ؾُٝع املػًُني قس تبـسٚ   ٜٔ، اؿسٜث عٔ َؿانٌ نبري٠ جساڄ ٚخڀري٠ جساڄ ٖٖٞٞ َٔ قُِٝ ايسٿ ١َُٗ جساڄ
 .أَط٫ٙ ُٜٗٓا  ٦اڄيٝؼ ٖٓاى ذاج١ ملعطفت٘، ؾٝ ٦اڄؾٝ يٝؼ ٖٓاى ذاج١ يًرسٜث عٓ٘، أٚ ٦اڄعٓس ايهثري ؾٝ

ٜعٛز ايٛاذس إىل تؿـػٌٝ اينْـاَخ    ،ٖصٙ اؿاي١ ايٓفػ١ٝ يف ذس شاتٗا ن٬ٍ نبري، ٚخڀٛض٠ بايػ١ ع٢ً اٱْػإ
‟ِ اهلل بني أَٛايٓاٗٳًڃّ، ْٚٹْٛٚك ٞكًغٓ ،يٓا ذاج١َا ˮ ف يسٜ٘:أيٛامل

إشا ناْت ٖصٙ ايٓظط٠ عٓس إْػإ فًٝعطف  (1)
إىل ططٜل جِٗٓ ٖٚٛ ٜعتكـس   اڄط٥غا ذاي١ ضٖٝب١ َٔ اؾٌٗ بسٜٓ٘، ٚقس ٜهٕٛ فع٬ڄـ بأْ٘ يف خڀٛض٠ بايػ١، ٜٚعٝ

اذتاد إىل ضغٍٛ اهلل  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ١ إىل اؾ١ٓ، يهٔ قُساڄ٥غ١ًُٝ ٖاز أْ٘ ٖٛ ايصٟ ضغِ يٓفػ٘ ططٜكاڄ
 ق١؟أيٝػت ٖصٙ محا ،إٔ ٜػًو ايڀطٜل ايؿاق١ إىل اؾ١ٓ

َٚـٔ   ،ض أْـا ٜٔ، ٚيف ايٓظط٠ إىل اؾ١ٓ، يف ايٓظط٠ إىل اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل، إٔ أتكٛٻمحاق١ يف ايٓظط٠ إىل ايسٿ
ٕٸ أْا؟ ٫ تؿػًين عٔ أٟ ؾ٤ٞ َٔ أَٛض زٜين، ٫ تؿـػًين عـٔ    ٖاز١٥، ططٜكاڄ باغتڀاعيت إٔ أضغِ يٓفػٞ ططٜكاڄ أ

نـاْٛا َػـانني اذتـاجٛا     )عًِٝٗ ايػ٬ّ(أٟ ؾ٤ٞ َٔ أَٛض زْٝاٟ ٚأقٌ إىل اؾ١ٓ بهٌ ٖس٤ٚ، يهٔ أٚي٦و ا٭ْبٝا٤ 
 إىل إٔ ٜػًهٛا ايڀطٜل ايؿاق١ إىل اهلل.

ٌڇ فٹٌٞٵ فځكځاتٹ اهلل ٜكٍٛ ي٘: (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني  ٘ٹ غٳبٹٝ  ٚٳذٳطٿضڇ ْٳفڃػٳوځ إڇ٫ډ تٴهځًډفٴ ٫ځ ايًډ
ُٴــ٪ٵَٹٓٹنيٳ ِٵ (84)ايٓػــا٤:ايڃ ٚٵيڂــٛا قٳــبٳطٳ نځُٳــا فځاقٵــبٹطٵ(112)ٖــٛز:َٳعٳــوځ تٳــابٳ ٚٳَٳــٔ أڂَٹــطٵ ٳ نځُٳــا فځاغٵــتٳكٹ ّڇ أڂ ٔٳ ايڃعٳــعٵ  َٹــ
ٌڇ ٖٹسٹ (35:ا٭ذكاف)ايطټغٴ ُٴٓٳافٹكٹنيٳ ايڃهڂفډاضٳ جٳا ِٵ ٚٳاغڃًڂظڃ ٚٳايڃ ٗڇ ٝٵ ٖٛ غٝس ٚ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ضغٍٛ اهلل (9)ايترطِٜ:عٳًځ

صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه    ) فػ٘ بطغٍٛ اهللـاٱْػإ ٜكٝؼ ْإشاڄ ف ;املطغًني، ٖٚٛ َٔ ٖٛ يف إمياْ٘ باهلل، ٚقطب٘ َٔ اهلل

ٕٳ يځكځسٵ إيٝ٘: ٠اهلل يٓا يف َكاّ ايٓظطشيو ايطجٌ ايعظِٝ ايصٟ قاٍ ملاشا  أْ٘ (وسهلم  ِٵ نځا ٍڇ  فٹٞ يځهڂ ٘ٹ  ضٳغٴـٛ  أڂغٵـٛٳ٠څ  ايًډـ
ٕٳ يُِّٳٔ ذٳػٳٓٳ١څ ٘ٳ ٜٳطٵجٴٛ نځا ّٳ ايًډ ٛٵ ٘ٳ ٚٳشٳنځطٳ اٯخٹطٳ ٚٳايڃٝٳ  .(21)ا٭ذعاب:نځثٹريٶا ايًډ

يٝؼ فكط فطز تككري يف قهـ١ٝ ٖـِ ٜ٪َٓـٕٛ بأُٖٝتٗـا، ٜٚ٪َٓـٕٛ       ٘يس٣ املػًُني أْجساڄ نبري٠ أقبرت املأغا٠ 
ِپ بأْٗا جع٤ٷ  َٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣   اهلل قاضب١ أعسا٤ ٜٔ،ٖتُاّ بأَط املػًُني، ا٫ٖتُاّ بأَط ايسٿا٫ :َٔ زِٜٓٗ َٗ
ٔ عٓس نثري َٔ ايٓاؽ ٚخاق١ زاخًٓا مٔ ايعٜسٜـ١،   مل ٜعس ٖٓاى ؾعٛض تكطٜباڄ ٚع٥٬ُِٗ، يف أذـط  أقـبرٛا   َـ

 .َػت٣ٛ َٔ ايٛعٞ
ٚعٓس ايهـثري،   أذٝاْاڄ ٌب ،٠سٝج ْك١ًفٗصا ٫ بأؽ ميثٌ  ،ؿعط بإٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ١َُٗ ٚيهٔ ْبسٚ َككطٜٔقس ْ

إشا  َا جيب إٔ ْٗتِ ب٘ َٔ أَط زٜٓٓا،تبسٚ قهاٜا ٫ أ١ُٖٝ هلا، ٚأؾٝا٤ خاضد إطاض  سٜٔ أٜهاڄبٌ ٚعٓس بعض املتعبٿ
         عٓس أٟ ؾدل َٓا فًٝٓظط إىل َا ذهـاٙ اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل عـٔ ضغـٛي٘ قُـس      ذاي١ َثٌ ٖصٙ ؼكٌ نإ ٖٓاى 

 .ڀطٜل ايؿاق١اي يف ف بإٔ ميؿٞ ٚيٛ مبفطزٙـًچأْ٘ ٖٛ نڂ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)
، بإعحاب بأْ٘ قس ضغـِ  قس تهٕٛ نثري٠ عٓس ايٓاؽ، ٚقس ٜٓڀًل بعض ايٓاؽ فٝٗا بإعحاب أٜهاڄايڀطم ا٭خط٣ 

تككري يف ايكهاٜا اييت ٖٞ بايػـ١ ا٭ُٖٝـ١   ٜٓتخ َٓٗا  ؟ايصٟ ٜٓتخ َٓٗاَا  ،يٓفػ٘ ططٜل غ٬ّ َٔ أذػٔ ايڀطم
قس ٜط٣ ْفػ٘ يف ا٭خري يف ٚنع١ٝ غ١٦ٝ جساڄ، بػبب تككريٙ، قـس ٜهـٕٛ قـس    ٚعٓس اهلل، عسّ ؾعٛض بأُٖٝتٗا، 

هؿف ٚيٛ مل ٜهٔ إ٫ ّٜٛ ايكٝا١َ فري٣ أْـ٘  أْ٘ َػًِ، ٚقس ٜأتٞ ايٛاقع فٝ ٜٚط٣ ْفػ٘ أٜهاڄ ضغِ يٓفػ٘ ططٜكاڄ
 ، أقبرت تًو ايڀطٜك١ اييت ضمسٗا يٓفػ٘ إمنا ٖٞ ططٜل أبعست٘ عٔ اهلل، ططٜل جعًت٘ بعٝساڄنإ قس نفط فع٬ڄ

ٔٳ أځٜټٗٳا ٜٳأَ ٖصٙ اٯٜا  ْعطف ٖصا يف قٍٛ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل: ، عٔ اؾ١ٓ، ططٜل أز  ب٘ إىل ايٓاض ٓٴٛاڃ ايډصٹٜ  آَٳ

٘ٳ اتٻكڂٛاڃ ٘ٹ ذٳلٻ ايًډ ٔٻ ٚٳ٫ځ تٴكځاتٹ ُٴٛتٴ ٕٳ ٚٳأځْتٴِ إڇ٫ډ تٳ ُٴٛ  .(102)آٍ عُطإ:َټػٵًٹ
ٔ أَؼ ٚقًٓا يف ايه٬ّ ذٍٛ ٖصٙ اٯٜـا  إىل قـٍٛ اهلل تعـاىل:     ِ  ٚٳَٳـ ٘ٹ  ٜٳعٵتٳكٹـ ٟٳ  فځكځـسٵ  بٹايًډـ  قٹـطٳا ٺ  إڇيځـ٢  ٖٴـسٹ

ِڈ ٍ عُطإ:َټػٵتٳكٹٝ يف ٖصٙ اٯٜا  َطتني بايؿهٌ ايصٟ ٜٛذٞ إٔ ايكه١ٝ  اٛٵُٴكٹتٳاعٵٚ ٜٳعٵتٳكٹِٚتأتٞ ن١ًُ  (101)آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ِة، واملقصوُد هبا: ال ش ْأن  لنا أو ال نـ ت د خ ل. (ٔ) ِة الع امِّ  بني أموالنا: يف م ز ارِِعن ا.هللا.  نطلبنْله م هللا:  م ا ل نا ح اج ة: من الل ْهج 



 (3) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
فٝٗسٜو، ٜٚٓكصى، ٜٚٗسٜو  ;إيٝ٘ ٧ٔ تًتحٔ تعتكِ ب٘، عُٸإىل زضج١ أْو جيب إٔ تبرث عُٸ خڀري٠ جساڄ جساڄ

ٜكـٌ   تعتن قه١ٝ نبري٠ إشا نإ اٱْػإ يف ايٛاقـع قـس  ّ أْٗا ٫ فٝ٘ خطٚجو َٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ ايؿسٜس٠، أ إىل َا
ٔٳ فځطڇٜكڄا تٴڀٹٝعٴٛاڃ إڇٕ ؟إىل إٔ ٜهٕٛ نافطاڄ ٔٳ َٿ ِٵ بٳعٵسٳ ٜٳطٴزټٚنڂِ ايڃهٹتٳابٳ أڂٚتٴٛاڃ ايډصٹٜ ٔٳ إڇميٳاْٹهڂ ن١ًُ  (100)آٍ عُطإ:نځافٹطڇٜ

ٔٳ أش٤٫ يف ايـسْٝا،  تعـين  َاشا؟ تعين  ؟يف ا٭خري َاشا تعين نافطٜٔ ٌٖ ٖٞ غ١ًٗ يسٜٓا ٚع٢ً َػاَعٓا؟ نځافٹطڇٜ
ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ َٔ ايهافطٜٔ ٚيٝؼ ٖٛ َٔ نـافطٟ  ٌٖ  ،َكٗٛضٜٔ يف ايسْٝا، تعين يف ا٭خري جِٗٓ، جِٗٓ

 جِٗٓ؟ 
ِٵ بٳعٵسٳ ٜٳطٴزټٚنڂِإٔ ٜكٍٛ:يٝػت ن١ًُ عابط٠  ٔٳ إڇميٳاْٹهڂ ٔٳ يٝػت ن١ًُ عاز١ٜ نځافٹطڇٜ ع نُري ٗٴجيب إٔ تٳ نځافٹطڇٜ
ٕٻ ٚضعباڄ إٔ متٮ قًٛبٓا خٛفاڄْا، َٓٗا جًٛزٴ نٌ ؾدل، إٔ تكؿعطٻ ٕٛ بٓا إىل ذاي١ خڀـري٠ جـساڄ   ًڂكٹٖ٪٤٫ قس ٜٳ َٔ أ

١ ٫ متثٌ أٟ خڀٛض٠، ٫ متثٌ أٟ ؾـ٤ٞ  غًٗ قه١ٖٝٞ ٌٖ جِٗٓ  هفط، ايهافطٕٚ أيٝؼ َثٛاِٖ جِٗٓ؟ٖٞ ذاي١ اي
 ؟يف ْفٛغٓاٚايكًل ٜثري اـٛف 
ِٵ بٳعٵسٳ ٜٳطٴزټٚنڂِ ٔٳ إڇميٳاْٹهڂ ايكطإٓ ايهطِٜ بأٚقاف أٟ فتكبرٛا َٔ أٌٖ جِٗٓ، جِٗٓ اييت ٚقفٗا اهلل يف  نځافٹطڇٜ
ٖٳا ضٖٝب١ جساڄ ٕٻ، طعاَٗا ايعقّٛ، ؾطابٗا اؿُِٝبايٓػب١ يًٛقٛز (24)ايبكط٠:ٚٳايڃرٹحٳاضٳ٠ڂ ايٓٻاؽٴ ٚٳقڂٛزٴ ُٴحٵطڇَٹنيٳ إڇ  ايڃ

ِٳ عٳصٳابٹ فٹٞ ٕٳ جٳٗٳٓٻ ِٵ ٜٴفځتٻطٴ ٫ځ  خٳايٹسٴٚ ٗٴ ٓٵ ِٵ عٳ ٖٴ ٘ٹ ٚٳ ٕٳ فٹٝ ِٵ ٚٳَٳا  َٴبٵًٹػٴٛ ٖٴ ُٵٓٳا ْٴٛا ٚٳيځهٹٔ ظځًځ ِٴ نځا ٚٵا  ايظډايٹُٹنيٳ ٖٴ  ٜٳا ٚٳْٳازٳ
ٝٵٓٳا يٹٝٳكڃضڇ َٳايٹوڂ ٍٳ ضٳبټوځ عٳًځ ٕٳ إڇْٻهڂِ قځا ٔٻ بٹايڃرٳلٿ جٹ٦ٵٓٳانڂِ يځكځسٵ  َٻانٹثٴٛ ِٵ ٚٳيځهٹ ٕٳ يٹًڃرٳلٿ أځنڃثٳطٳنڂ ٖٴٛ ج٦ٓانِ   .(78 -74:)ايعخطفنځاضڇ

ـ  ،لاتهِ ٖٛ اؿل يهٓهِ نٓتِ ناضٖني يًرل يف ايسْٝا بٛغ١ًٝ أز  إىل إٔ  ِ يًرـل؟ ٗبٗـِ نـطاٖت    َـاشا أز إىل ف
ٟٸ  عٓٛإ َٔ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ اييت نًٗا تػري بأًٖٗا إىل جِٗٓ. ٜهْٛٛا نافطٜٔ، فاغكني، نايني، عاقني، ؼت أ

٭ْٗا ؼهٞ أْٓا يف َٛاج١ٗ َع طا٥فـ١   ;فايكه١ٝ َٔ أغاغٗا قه١ٝ جيب إٔ تبعث يف ْفٛغٓا ذاي١ َٔ اـٛف إشاڄ
٘ ٓا يٓكبس نافطٜٔ، تڀٜٛعٓا ملا تطٜـس إٔ تكـٌ بٓـا    عٹٜٵٛڇڀڃع٢ً تٳ تعٌُ زا٥ُاڄ إىل إٔ ْهـٕٛ نـافطٜٔ ْٚكـبس     إيٝـ
  .نافطٜٔ

ٔٵ اهلل ٜكٍٛ:، ٕٝ٘ٚ إي٪ٔ ًٜحفٝحب إٔ ٜبرث ايٓاؽ عُٔ ٜعتكُٕٛ ب٘، عُٻ ٟٳ إڇيځـ٢    ٜٳعٵتٳكٹِ ٚٳَٳ ٖٴـسٹ ٘ٹ فځكځـسٵ   بٹايًډ
ِڈ َٴػٵتٳكٹٝ  باهلل. عتكاّا٫يٝؼ ٖٓاى أٟ ٚغ١ًٝ يًٓحا٠ غ٣ٛ  (101)آٍ عُطإ:قٹطٳا ٺ 

ٜٴ عتكاّا٫ ٘  )ٔ طٌٜٛ إٔ َعٓاٙ ظَ صّ يف غاذ١ املػًُني َٓكسٸباهلل  ٖهـصا   أيـٝؼ  (ايعٌُ بهتاب اهلل ٚغـ١ٓ ضغـٛي
ٔٵ يهٔ َا َع٢ٓ ، ذلٖصٙ  ،غري ٖصا ٫ ٜٛجس ،ض يًُػأي١ باعتباضٖا ٖٞ ٖصٙآخط َا ميهٔ إٔ ْتكٛٸ ٖٞٚ كاٍ؟ٜ  ٚٳَٳـ

٘ٹ ٜٳعٵتٳكٹِ  ؟باهلل بٹايًډ
ٚذتـ٢ ايكـطإٓ ايهـطِٜ يـٝؼ     ، عٓ٘ يف ع٬قتٓا ب٘ بس٬ٜڄ ٚقًٓا أَؼ إىل إٔ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل مل جيعٌ ؾ٦ٝاڄ

 ى مٛ اهلل.بٌ ٖٛ َٔ أنثط َا فٝ٘، ٚأنثط َكاقسٙ، ٚأنثط َا ٜسٚض ذٛي٘ ٖٛ إٔ ٜؿسٸ ،عٔ اهلل إط٬قاڄ بس٬ٜڄ
ـ   اهلل يٝؼ نأٟ ض٥ٝؼ زٚي١، أٚ ض٥ٝؼ فًؼ ْٛاب ٜعٌُ نتاب قإْٛ فٓرٔ ْتساٍٚ  ٔ ٖصا ايهتـاب ٫ٚ ْبرـث عُٻ

ٜكسض، أْت تـطاٙ ٖٚـٛ يـٝؼ     زغتٛض صٟ حيكٌ بايٓػب١ يسغاتري ايسْٝا؟ٖصا اي أيٝؼ، ، ٫ٚ ُٜٗٓا أَطٙقسض َٓ٘
ضمبا قس َا ، ضمبـا   ،يٝؼ يف شٖٓو ؾ٤ٞ بايٓػب١ ملٔ قاغ٘ ْ٘فػٔ قاغ٘، ٚأْت يف ايٛقت ى مٛ َٳفٝ٘ َا ٜؿسٸ

ْٴ   .٫ ُٜٗو أَطٖٙٛ ١، ضمبا ذت٢ يٛ ظًِ فٞ، ضمبا يف أٟ ذايقس 
بـاهلل، ايؿـعٛض باؿـب هلل،    تعٝـ ذايـ١ ايع٬قـ١ ايكٜٛـ١    ف ،ى مٛ اهللفٝ٘ ٜؿسٸ يهٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ نٌ َا

٘ ٖـٛ، ذتـ٢ يف فـاٍ إٔ    ِ هلل، با٫يتحا٤ إيٝ٘ يف نٌ أَٛضى، يف َكاّ اهلسا١ٜ ؼتاد إيٝٝعظتبايتكسٜؼ هلل، باي
٘ٳ تٳتٻكڂٛاڃ ٕإڇ تعطف نتاب٘ ِٵ ٜٳحٵعٳٌ ايًډ ٚايفطقـإ،   ،ٚايٓـٛض ث ايكطإٓ عٔ ايتٜٓٛط، ٜترسٸأمل  (29٭ْفـاٍ: ا)افڂطٵقځاْٶ يډهڂ

ٌٷ ؟جيعًٗا تأتٞ َٓ٘ يتاي . فإٔ تأتٞ يًكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ٖٛ ٚيٝؼ يف شٖٓـو  عٔ اهلل إط٬قاڄ يٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ بسٜ
 فإٕ ايكطإٓ يف ا٭خري ٫ تػتفٝس َٓ٘.  ;ايع٬ق١ ايك١ٜٛ باهلل، ايثك١ ايك١ٜٛ باهلل ،اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل

ٜٴ  !١ٓٝٻًكطإٓ خاق١ يف أٚغا  ايػټايساضغني يَا أنثط  !َا أنثط َا ٜػحٌ ايكطإٓ !كطأ ايكطإٓ يف أٚغاطٓاَا أنثط َا 
أؾططتٓا تأتٞ َٔ عٓسِٖ، َٚكاذف َـٔ عٓـسِٖ، ٚنـٌ ؾـ٤ٞ َـٔ عٓـسِٖ َـٔ         ًكطإٓ؟ي ت٠ٚ٬ اأيٝػٛا أنثط َٓ
ـ بعـس َـا قاَـت اؾُٗٛضٜـ١ اٱغـ١َٝ٬ يف إٜـطإ ٚطڂ      َٔ  إ٫چ َٔ ٖٓاى؟ َعظُٗا أيٝؼطإٓ ايهطِٜ ايڀبعا  يًك  عٳبٹ



 (4) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
يهٔ ٖصٙ ايٓظط٠ ايكاقط٠ ايـيت تفكـٌ ايكـطإٓ عـٔ      ،َٔ عٓسِٖ جا٤ نًٗا  أخط٣ يف إٜطإ ٚإ٫چبعا  ايكطإٓ ط

 .اهلل جعًت املػًُني ٜفكًٕٛ أْفػِٗ عٔ اهلل، ٚعٔ نتاب٘ فع٬ڄ
( صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٍٛ اهلل ـبايٓػب١ يطغ ْ٘فػايؿ٤ٞ  ،‟١ٓ ضغٛي٘نتاب اهلل ٚغٴ َعٓاقس ˮايصٜٔ ٜكٛيٕٛ: 

ٕ  يف ش١ٖٝٓ ا٭١َ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٌ ايطغٍٛ كٹإىل اهلل، فڂ ٖازٜاڄ أيٝؼ نصيو؟ ،إىل اهلل ٖٛ ٖازٺ ، عٔ ايكـطآ
مما قـسض   َٔ ذٝات٘، جاْباڄ كٌ عٔ ايكطإٓ، ثِ قػُٛٙ ٖٛ فأخصٚا جاْباڄٖٚٛ ضجٌ قطآْٞ بهٌ َا تعٓٝ٘ ايه١ًُ، فڂ

 .قطإٓ، ٚنتب ذسٜث :ٖٓاى بسا٥ٌ ْعيت ،اهلل ٖٓاى، ضغٛي٘ ٖٓاى :١ٓ، فأقبرت املػأي١ يف ا٭خريعٓ٘ ٚمسٛٙ غٴ
صهلى  ) ٭ْٓا فكًٓا نتاب اهلل عٔ اهلل، ٚفكًٓا ضغـٍٛ اهلل  ;جساڄ جساڄ يف أٚغاطٓا ٫ٚذظٓا نٝف أقبس اـڀأ ضٖٝباڄ

٫ذظٛا يف ايكطإٓ ايهطِٜ نِ ٜتهـطض   ،عٓ٘ ٓت٘ جعًٓاٖا بس٬ٜڄٓت٘، ثِ غٴٝٓاٙ غٴمسٻ جعًٓا ؾ٦ٝاڄ (اهلل عليه وعلى آله وسهلم 
يف ايكـطإٓ بٗـصٙ    تهطض نثرياڄأمل ٜ (ٚضغٛي٘ تباع اهلل ٚضغٛي٘، اغتحاب١ هللايف طاع١ اهلل ٚضغٛي٘، ، اهلل ٚضغٛي٘)

ـ ) :أنثط َٔ ن١ًُ (اهلل ٚضغٛي٘) :ايعباض٠ ٘ نتاب اهلل، أٚ ن١ًُ غٴ ـ     (١ٓ ضغـٛي يف  ١ٓ ضغـٍٛ اهلل ٖـٌ ٚضز ؾـ٤ٞ عـٔ غٴ
  ٫. ؟ايهطِٜايكطإٓ 

ايثك١ باهلل،  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )بطغٛي٘  باهلل، ايع٬ق١ڂ ذ يف شٖٓو ايع٬ق١ڂاملػأي١ َٔ أغاغٗا جيب إٔ ترتغٻ
ْفػ٘ ٜهٕٛ ي٘ َكاّ عظـِٝ عٓـسى، تعطفـ٘ ٖـٛ، تعـطف ذٝاتـ٘،        ضغٛي٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ايثك١ بطغٛي٘

ٕ       تعطف َٛاقف٘، ٚتٓظط إيٝ٘ نطجـٌ  ٚ ٕٵقطآْـٞ، تٓظـط إيٝـ٘ نطجـٌ ٜـسٚض َـع ايكـطآ  ٜٴـٛذٳ٢  َٳـا  إڇ٫ډ أځتٻبٹـعٴ  إڇ
ٞٻ ٞٳ َٳا اتٻبٹعٵ ؟عٓ٘ ٖهصا أمل ٜكٌ اهلل(50)ا٭ْعـاّ: إڇيځ ٝٵوځ أڂٚذٹ ٔ  إڇيځ ُٵػٹـوڃ  (106)ا٭ْعـاّ: ضٻبٿـوځ  َٹـ ٟ  فځاغٵتٳ ٞٳ  بٹايډـصٹ  أڂٚذٹـ
ٝٵوځ  أيٝػت ٖصٙ آٜا  قطحي١؟ (43)ايعخطف:إڇيځ
ًع يف ا٭خري ُٛٙ، ٚتكبس املػأي١ يف ا٭خري فُٛع١ نتب ذسٜث، تڀڃقػٳ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ضغٍٛ اهللٌ كٹفڂ

 (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٔ ايٓيب ـٌ عـ١، تكبس ٖٞ ايبسٜـغٕٛ يس٣ ا٭َُكسٻـأقرابٗا ِٖ اؿانُٕٛ عًٝٗا، ِٖ اي
َـا ايـصٟ    ٘ ٫ ميهٔ إٔ تكسض َٔ ضغـٍٛ اهلل؟ أمل حيكٌ يف ٖصٙ ايهتب أذازٜث مٔ ْكٍٛ ٚعًُا٩ْا ٜكٛيٕٛ: بأْ

ٛ  مل ًٜرظ جاْب ايتعطټٚ مل ًٜرظ َػأي١ ايع٬ق١ ب٘، ،عٓ٘، ٚمل ًٜرظ جاْب٘ عًت بس٬ٜڄْٗا جٴأ ذكٌ؟  ف عًٝـ٘ ٖـ
ٍٷعظ١ُڅ ذ ي٘مل ًٜرظ جاْب إٔ ترتغٻ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ّٷ، ٚإج٬ ا٭َـط ايـصٟ    ،يف ْفٛغٓا ، ٚتكسٜطٷ، ٚاذرتا

  .َٓ٘ قسض ٖصا هٕٜٛإٔ أٚ ٖ٘ َٔ َثٌ ٖصا اؿسٜث، أٚ ٖصٙ ايعكٝس٠، ع غٝكٌ بٓا إىل إٔ ْٓ
ٚقايٛا: ٖصا اؿسٜث ٖٛ َٓ٘، ٖٚصا ايطجٌ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)هٔ يو ع٬ق١ ق١ٜٛ بطغٍٛ اهلل تيهٔ إشا مل 

 ىل آخطٙ.إ. ..ٖٚٛ ،ٕ ٖصٙ ا٭ذازٜث ٖٛ ف٬ٕ، ٖٚٛ نصا، ٖٚٛايصٟ زٚٸ
أْت تعٌُ باؿسٜث ٚإٕ نإ فُٝا ٜرتى يف ْفػو َـٔ اعتكـاز،    ،١ٓ، أعًِ ا٭١َ بايػټ١ٓايػټ١ٓ، إَاّ يف أ١ُ٥ ايػټ

ٜٴ إط٬قاڄميهٔ أٚ ْظط٠ مما ٫  ٔ ايٓيب، فڂكٹًت عٓ٘ ـ٭ْو فڂكٹًت ع (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٍٛ اهلل ـب إىل ضغٓػٳإٔ 
مـٔ  : خـ٬م عٓ٘، ٖصا ايبسٌٜ قٓع٘ اٯخـطٕٚ، أَهـٔ إٔ تٓڀًـٞ عًٝـو اـسعـ١، ٚتكـٍٛ:        ّ يو بس٬ٜڄفكسٸ
ٟٵ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)هٕٛ بطغٍٛ اهلل َتُػٿ ٖـِ  ٓني جعًٓـاِٖ  ١ٓ، أٚ بأؾدام َعٝٻَعٝٻ هٕٛ بهتب ذسٜثٺَتُػٿ أ
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)١ٓ، فأقبرٛا ِٖ بسا٥ٌ عٔ ايٓيب يًػټ اڄأع٬َ
ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹِٖٓا  ٘ٹ ٚٳَٳ ٜٴ ٜؿعط بأْ٘ ٫ (101)آٍ عُطإ:بٹايًډ إيٝـ٘،   ٧ٙ َٔ ٖصا ايٛنـع ايػـ٧ٝ إ٫ اهلل فًٝتحـ   صٴٓكٹؾ٤ٞ 

ا٭١َ إىل  ٧عٓو، عٓسَا تًتح إىل اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل يٝؼ ع٢ً أغاؽ إٔ ٜكّٛ ٖٛ بايكه١ٝ بس٬ٜڄ ٧ٚعٓسَا تًتح
عٓٗا، اؿاي١ اييت مٔ ْعـن عٓٗـا بايـسعا٤،     اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً أغاؽ إٔ ٜكّٛ ٖٛ بس٫ڄ

ْ ٚ (ِٖ، ايًِٗ عًٝو بِٗطٵًٖهِٗ، ايًِٗ زَٿأايًِٗ ) ؟ْػتدسّ ايسعا٤أيػٓا  ٖهـصا   أيٝػـت ٖهـصا؟   ،ٓـا اتطنٓـا َها
ـ  ) :تٕٛ يف ظٗط، ٚعكط، َٚػطب، ٚعؿـا٤، ٚفحـط  ٓٴكڃٝٳفځٕٛ بايكه١ٝ ، ٜٚٗتُټٚاقع قطحياڄ  ِٖ، ايًـِٗ ضزٻ طٵايًـِٗ زَٿ

ٖصا ٫ ميثٌ ذاي١ ا٫يتحا٤ ايكرٝس إىل اهلل، أْت إشا اْڀًكت ٖصا املٓڀًـل   (.. ايًِٗ..ِٖ، ايًِِٖٗ يف مٛضڇنٝسٳ
ـ  ْ٘فػفأْت يف ايٛقت  مل ؼكـٌ   (صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم     )ٔ ـتفرتض يٓفػو ذاي١ ٖٞ مل ؼكٌ يػٝس املطغًٝ
 .١ثاْٝ ْكڀ١څٖصٙ  .يػٝس املطغًني
فٓكـطأ عـٔ ذٝاتـ٘، َٚـا      !ْفػ٘ ٜطغِ يٓفػ٘ ططٜك١ ٖٞ مل تتٗٝأ يًٓيب ٕ اٱْػإٚقًٓا: إ ثٓا غابكاڄمٔ ؼسٸ

 ٘ ططٜكـاڄ ٓفػـ ي ا َثًٓا ٜعطف نٝف ٜطغِٝٽـشن مل ٜهٔ !َثًٓا فكط مل ٜهٔ َاٖطٶاٚنأْ٘ ، ٚاج٘ َٔ َكاعب َٚؿانٌ
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فحـا٤ َـٔ ايڀطٜـل     (صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم    ) أَا ايطغٍٛ، و بػطع١ إىل اؾ١ًٓڂٛقٹتٴ (1)(١بٳطٳكڃَٳ)غ١ًٗ إىل اؾ١ٓ 

  .عن َٓٗا فاذتاد إىل جٗاز ٚذطن١ يتيا ،جا٤ َٔ ايڀطٜل اييت ٜطاٙ ايهفاض، ايبعٝس٠ إىل اؾ١ٓ
باملػأي١ ٖٛ  اهللڂ ٜكّٛٳإىل اهلل يهٔ بڀطٜك١ غري قرٝر١، بٓظط٠ قاقط٠، مٔ ْطٜس إٔ  ٧ًْتح ،مٔ ْعٌُ ٖصا

ِٵ)عٓا:  ٫ڄبس ٕ  أَٻ ،زٜٓو اْكطٵ ،أْت ٜا اهلل ق ـ   ،ا مٔ فـٓرٔ َؿـػٛيٛ ـ   ًٖهٗـِ، أِٖ، ايًـِٗ  طٵايًـِٗ زَٿ  طٵايًـِٗ زَٿ
ـ ٓٵنـِ تٳ  ؟َثٌ ايثٛض (ؾاضٕٚ)أيٝؼ  ،نًٝٛ 95ٜظٗط يف ايتًفعٜٕٛ ٖٚٛ ٜعٕ ذٛايٞ  (ؾاضٕٚ)شاى  (إغطا٥ٌٝ ـ  بټكٳ ٔ َٹ
‟َثٌ ايطٜؿ١ ٖٛ ٛ قسٵجٴ ٔٵَٹˮ زعٛا ؟

 .تٗتـٚإغطا٥ٌٝ قس اْ (2)
 عٳٓٿٞ عٹبٳازٹٟ غٳأځيځوځ ٚٳإڇشٳاٚايٓح٣ٛ  طٻايػٿٜعًِ ٚٚايٓح٣ٛ،  طٻايػٿٖٛ ٜػُع  ،ٖٛ ٜػُع ا٤ْا؟ٌٖ إٔ اهلل ٫ ٜػُع زع

ٕڇ  إڇشٳا ايـسٻاعڇ  زٳعٵـٛٳ٠ځ  أڂجٹٝبٴ قځطڇٜبٷ فځإڇْٿٞ ًڃٝٳػٵـتٳحٹٝبٴٛاڃ يهـٔ   ،إشا زعـاْٞ أجٝـب   زٳعٳـا ٞ  فځ ٓٴـٛاڃ  يٹـ ٝٴ٪ٵَٹ ٞ  ٚٳيڃ ِٵ  بٹـ ٗٴـ  يځعٳًډ
ٕٳ ٌ  (186)ايبكـط٠: ٜٳطٵؾٴسٴٚ ٚمـٔ  ، اغتحاب١ إميإ َٔ َٓڀًل إٔ ْػرتؾس باهلل غبراْ٘ ٚتعاىل، ٖٛ ٜطؾسْا نٝف ْعُـ

ِٳقاٍ يف اؾ١ٓ: ٚ ،ٓا ي٘، ٖٛ ٜطٜس إٔ ْعٌُغٓعٌُ ٖٓا غٝػتحٝب إٕ اغتحبٵ يف اٯ١ٜ  (74)ايعَط:ايڃعٳاَٹًٹنيٳ أځجٵطٴ فځٓٹعٵ
ِٳ :غابك١اييت قطأْاٖا يف زضٚؽ   .ايڃعٳاَٹًٹنيٳ أځجٵطٴ فځٓٹعٵ

ًڃٝٳػٵتٳحٹٝبٴٛاڃ ًڃٝٳػٵتٳحٹٝبٴٛاڃأْا زعٛتِٗ إىل ططٜل َعني، إىل ٖسٟ َعني  يٹٞ فځ  أځٜټٗٳـا  ٜٳـا ٖـِ ٚأْـا غأغـتحٝب     فځ
ٔٳ ٓٴٛاڃ ايډصٹٜ ٘ٹ اغٵتٳحٹٝبٴٛاڃ آَٳ ٍڇ يٹًچ ِٵ يٹُٳا زٳعٳانڂِ إڇشٳا ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٖٛ زعا فًٓػتحب  أيٝػت ٖصٙ آ١ٜ قطحي١؟ (24٭ْفاٍ:ا)ٜٴرٵٝٹٝهڂ

ٝكٛي٘ أٟ ٚاذـس  ايـصٟ غـ  املٓڀل ايڀبٝعـٞ   صا ٖٖٛ أيٝؼ ،ػٝػتحٝب يٓافي٘، فُت٢ َا زعْٛاٙ ٚمٔ قس اغتحبٓا 
ًڃٝٳػٵتٳحٹٝبٴٛاڃ ؟يؿدل آخط ٓٴٛاڃ يٹٞ فځ ٝٴ٪ٵَٹ ِٵ بٹٞ ٚٳيڃ ٗٴ ٕٳ يځعٳًډ  عٓسَا ٜسعٕٛ اغتحٝب هلِ.  :َٚٔ ضؾازِٖ  ٜٳطٵؾٴسٴٚ
ٖٚٛ أٍٚ  ،باٱَهإ إٔ جيًؼ يف ظا١ٜٚ َػحسٙنإ  أمل تهٔ زعٛت٘ َػتحاب١؟ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ضغٍٛ اهلل 

املػـحس   ٢املػحس يٝحًؼ يف ايعا١ٜٚ، بٓ  مل ٜديڇ ب٢ٓ املػحس، يهٔ - عٓسَا ٚقٌ إىل املس١ٜٓ -يف املس١ٜٓ  َا عٌُ
بني أقراب٘، بـني وـٛع املٗـاجطٜٔ     - زاخٌ ٖصا املػحس -نكاعس٠ عػهط١ٜ، قاعس٠ يًحٗاز، ب٢ٓ املػحس يٝ٪اخٞ 

س ا٭١َ، ب٢ٓ املػحس يٝٓڀًل َٓ٘ ملكاضع١ ايظًِ ٚايڀػٝإ، أّ أْ٘ اٖتِ يٝٛذٸ ٚا٭ْكاض، ب٢ٓ املػحس يٝهٕٛ َٓڀًكاڄ
 (ايًـِٗ اًٖـو قطٜؿـاڄ   )قٗـ٠ٛ، ٚجيًـؼ يف املػـحس، ٜٚـسعٛ:      (3)ٍؽطد ي٘ فٓحا تهٕٛؿ١ ٥جيًؼ ٜٚكٍٛ يعاإٔ 
ٝٴ ٝٴ (اظٕٛٳٖٳ)ايًِٗ اًٖو  ،َٔ ٖٓاى ٕٛرٴػٳُٵف ، ايًِٗ زَط ايـطّٚ، ايًـِٗ زَـط نػـط٣     (فاڄٝٵكٹثٳ)، ايًِٗ اًٖو ٕٛرٴػٳُٵف

 يٝػت ٖٞ ايڀطٜك١. ،ٚيهٔ ٫ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚزعٛت٘ ١َُٗ؟ٖٛ غٝس  أيٝؼ
ٓٴإٔ ٕٛ بايكه١ٝ ُټإشاڄ مٔ نًٓا مبا فٝٓا أٚي٦و ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ِٖٚ َٗت ٝ  ،زاخٌ ايكـ٠٬  اتٜٛك ٕ ٖٚـ٪٤٫  ٛايٖٛـاب

 يف خسَـ١  نيياؾـػٻ ضٚغٝا، ِٖٚ  طٵزَٿأَطٜها،  طٵزَٿ)ايعؿا٤ ٚايفحط نًٗا ٜكٓتٕٛ يف ايظٗط ٚايعكط ٚاملػطب ٚ ١ٝٓايػټ
 .(ٜؿعطٕٚ أٚ ٫ ٜؿعطٕٚأَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ َٔ ذٝث 

ًڃٝٳػٵتٳحٹٝبٴٛاڃنُا قاٍ اهلل:  فًٝػتحٝبٛا يٞ أ٫ٚڄ ٓٴٛاڃ يٹٞ فځ ٝٴ٪ٵَٹ ِٵ بٹٞ ٚٳيڃ ٗٴ ٕٳ يځعٳًډ َتـ٢ َـا اغـتحابٛا اغـتحاب١      ٜٳطٵؾٴسٴٚ
، ٚايؿ٤ٞ ايصٟ زعاْا إيٝـ٘ َـا   أْ٘ زعاْا إىل ؾ٤ٞ ٜعين َٚع٢ٓ فًٝػتحٝبٛا يٞ ،قرٝر١ فايسعا٤ غٝهٕٛ ي٘ أثطٙ

ـ  .٫ ؾ٤ٞ ْعًُ٘ ي٘ ٖٛ؟ٖٛ؟ ٌٖ  ـ ٝٳزعاْا إىل أعُاٍ، أعُاٍ قًب١ٝ، أعُاٍ يف ٚاقع اؿٝا٠، قٹ ٢ بٗـا، قهـاٜا   ِ ْترًچ
٢ بٗـا، أعُـاٍ يف ٚاقـع اؿٝـا٠ نـثري٠ جـساڄ       ْٗتِ بٗا، غًٛى ْػري عًٝٗا، غًٛى َع١ٓٝ َٔ ا٭خ٬م اؿػ١ٓ ْترًچ

 تتركل ا٫غتحاب١.ف ;ْ٪زٜٗا
صلى اهلل عليه وعلى آله )اؽ أٚ تفرتض ا٭١َ يٓفػٗا ذاي١ ٖٞ مل ؼكٌ يًٓيب أيٝػت ٖصٙ َٔ اؿُاق١ إٔ ٜفرتض ايٓ

أمل ٜكٌ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل يطغٛي٘  ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٖٛ مل حيكٌ يًٓيب  إٔ ْفرتض ٭ْفػٓا َكاَاڄ ؟(وسلم
ٌٵ: (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٌڇ فٹٞ فځكځاتٹ ٘ٹ غٳبٹٝ َٔ  ١ڄذاقطنثط أ ن١ًُ قطحي١؟ أيٝػت ع٢ٓ قاتٌ؟َا َ ؟(84:)ايٓػا٤ايًډ

فاٖسٕٚ يهٔ  أْفػٓا بأْٓا فٴكٹجٗاز ايه١ًُ، جٗاز ايكًِ، جٗاز ايٓفؼ، ْٳ ط يف ظَآْا بأْ٘فػٻاييت تٴ (جاٖس)ن١ًُ 
ٜٴايكًِ  ٖٛ أغٌٗ؟ ، أيٝؼ٭ْ٘ أغٌٗ ْطٜس بايكًِ اڄ ت٪زٟ إىل ايكتاٍ فٗٛ جٗاز، ط خڀٛطػڀٹٸٜعتن جٗازاڄ إشا نإ ٖٛ 
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ي ِة: ُُمْت ص ر ة.  (ٔ) ِة الع امِّ  م ْقر ب ة: من الل ْهج 

ي ِة، وتعين: ل ص ار . واملقصود ابلعبارة كلها يف ىذا السياق: ل ْو ك ان  الدُّع اُء ِمْن ُجو قْد ُىو: من الل   (ٕ) ِة الع امِّ ُه  –ْهج   ُُمِْدًيا ل و ج ْدَن  َت ِْثري ُه.  –و ْحد 

ي ِة، واملقصود بو: ك ْوب. (ٖ) ِة الع امِّ   ِفْنج ال: ِفْنج ان، من الل ْهج 



 (6) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
عًـ٢ نـٌ َـا     يًحٗـاز، ٜعتـن ذطبـاڄ    ٜعتن َٓافٝاڄ ا٭١َ، ٚؽسع ا٭١َ فٝعتن َاشا؟س غڀٛضاڄ ػُٿط ػڀٹٸٜٴأَا إشا نإ 
 .(جٗاز)تعٓٝ٘ ن١ًُ 

بٓفػٗا إىل زضج١ ايكتـاٍ   ٌٳكٹيف َؿاعط ا٭١َ إٔ تٳ ىڂطٿرٳتٴ إٔ تهٕٛ ن١ًُڄ يف اؿڂػٵبٳإايه١ًُ ْفػٗا إشا مل تأخص 
ٛٵمڇ َٹٔ اجٵتٴثٻتٵ ٭عسا٤ اهلل فٗٞ ن١ًُ خبٝث١ ٫ تـرتى أٟ أثـط، يـٝؼ هلـا      (26إبـطاِٖٝ: )قځـطٳاضڈ  َٹٔ يځٗٳا َٳا ا٭ځضٵضڇ فځ

يف  . أمل ٜـأ ٹ اٙ اٯخطٜٔ ٖٞ ن١ًُ، ٖٞ زعـا٤ هلل ق١ُٝ، إشا ناْت ايه١ًُ اييت تكسض َٔ فُٞ، َٚٔ فُو، َٚٔ أفٛ
ٝ  إشا ناْت ٖصٙ ايسعا٤ أيٝؼ َٔ ايهًُا  ايڀٝب١؟ ايسعا٤ ٖٛ َذ ايعباز٠؟ذازٜث إٔ ا٭ ـ ايهًُـا  ايڀ ١ ٫ تـرتى  ب

غـٝهٕٛ  ٖـٌ  ٫ ق١ُٝ هلا عٓس اهلل، إشا مل تٓڀًل َٔ ذٓاجط ت٧ٝٗ ْفػٗا يًعٌُ، فهٝف بايهًُا  ا٭خط٣ ٚأثطٖا، 
 ؟ثطأهلا 

زعـا٤   ،أيٝػت ٖصٙ نًُا  وًٝـ١  (ط أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝزَٿط ايهافطٜٔ، ايًِٗ ايًِٗ زَٿ) ؟باڄطٝٿ ايسعا٤ أيٝؼ ن٬َاڄ
ٖٞ يف َٝسإ املٛاج١ٗ نُا نإ ايطغـٍٛ   تٓڀًل َٔ ذٓاجطٳ ٫ أثط هلا عٓس اهلل، إشا مل تهٔ نًُا ٺ يهٓٗا أٜهاڄ ؟هلل
اـطٚد يف غـبٌٝ اهلل،   ب٘، ٜٚسعٛ املػًُني إىل اٱْفام، ٚإىلطٵذٳ ١ځ٫َٳ ؼٴبٳًڃنإ ٧ٜٝٗ، ٜٚٳ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

 .ٖٓا ايسعا٤ ٜكبٌ ;ثِ ٜسعٛ ٖٚٛ يف ايڀطٜل، ٜٚسعٛ ٖٚٛ يف َٝسإ ايكتاٍ
ايًِٗ.. ٚيف ّٜٛ اؾُع١، َـٔ فـٛم    ،ايًِٗ ،نٌ َػاجس ايسْٝا: ايًِٗ از يفيهٔ أفٛاد َٔ ايعًُا٤، أفٛاد َٔ ايعبٸ

ٚأؾـٝا٤ َـٔ    (ِٗ ايبڀاْـ١ ايكـاؿ١  ٜٔ، ٚاضظقڃبِٗ ايسٿ ِٖ بٓكطى، ٚأقًسٵسٵايًِٗ اذفظ قازتٓا، ايًِٗ أٜٿ)املٓن: 
نـ٬ّ   ،فطز ن٬ّ ْٓڀًل بـ٘ َـع اهلل  ٚ ْعٌُ نس اهلل، ٚزعا٤ ع٬ُڄ، اڄقف؟ تٓاقهايف املٛ اڄتٓاقه ٖصا ، أيٝؼصٖٙ

ذتـ٢ عًُـا٤    ،غ٦ٝاڄ اڄٕ ٚاقع٘ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ٜكبس ٚاقعٜهٛٔ َٳ ،فطز ن٬ّ َع اهلل، ٚعٌُ ٚخس١َ َع أعسا٤ اهلل
 ع٢ً ٖصا ايٓرٛ، ايتعاٌَ َع اهلل فطز ن٬ّ، ٚايتعاٌَ َع أعسا٤ اهلل عٌُ ٚبإخ٬م.

ٔٵ :اٯ١ٜٖصٙ باهلل ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ايصٟ ْعيت عًٝ٘  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)إشاڄ فًُاشا مل ٜعتكِ ضغٍٛ اهلل   ٚٳَٳ
٘ٹ ٜٳعٵتٳكٹِ ٞٻأ٫ٚ ٜسخٌ  ،١ املػحسٜٚايف ظ اڄيٞ َهاْ عًُٛاا ،قسمٖصا  ٚاهللٹ) فٝكٍٛ: بٹايًډ إشا جا٤ ٚاذس إ٫  ذس عً
( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)نإ ٖٛ  .٫.س(ُػحـ١ ائٜ ٖٓا َٔ ظاَٚٹ أزعٛـغٚأْا ، غ٪اٍ، ٚأخطجٛا يٞ ظازٟ إىل ٖٓاَع٘ 

، يٝٛذٞ يٮ١َ إٔ املػاجس هلا أُٖٝتٗا، هلا قُٝتٗا ;س نٌ عبازت٘ يف املػحس بٌ ٖٛ يف بٝت٘ذت٢ ٫ حياٍٚ إٔ ٜتعبٻ
ٍ إىل َٓـابط  جيـٛظ إٔ تترـٛٻ   ٫ (1)(َٳهڃػٳـ١ً  ،َٳهځاغٹٌ)ٍ إىل ٠، ٫ جيٛظ إٔ تترٛٻعٳحٳٍ إىل زاض عٳيهٔ ٫ جيٛظ إٔ تترٛٻ

ٜٗـع ايهفـط، ٜٗـع     اڄقاعس٠ عػهط١ٜ، نإ َٓـنٙ قـٛت   عػهط١ٜ، بثه١ٓٺ ؾ٤ٞٺ ٘ٳٙ أؾبفهإ َػحسٴ ،ػًُنيس املػُٿ
 باهلل غبراْ٘ ٚتعاىل. عتكاّا٫ٖٛ  ِٳٗڇٖهصا فځ ،ايڀػٝإ، ٜٗع ايظًِ
يف ايػـٝاض٠   (عاملڀـٛٸ )ْطجع إىل ايـسعا٤، خيـطد    ٫. .ٚع٢ً طٍٛ ٚعطض ايػاذ١ اٱغ١َٝ٬ ،يهٔ مٔ ا٭شنٝا٤

ايبًـسإ ٜهـٕٛ ٖـصا ايـُٓط     أٚ يف أٟ بًـس َـٔ    -ايفد١ُ إىل املػحس اؿطاّ، ٚاؾٓٛز َٔ ميٝٓ٘ ٚمشاي٘ ٜٚسعٛ 
ـ  ثِ ٜعٛز يف ايػٝاض٠ ايفد١ُ إىل ايؿك١، ٚايعُاض٠ ايفدُـ١ املهٝٻ  - تؿاٖسٙ ع فٝٗـا نـٌ ٚغـا٥ٌ ايطاذـ١،     فـ١ اهٗٻ

ٖٳبٵ نُا قاٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ: ،فًٝٓڀًل ْٖٛا اهلل ٛٵعٳ١، زٳٚاْتٗت املُٗٻ ٖٴٓٳا إڇْٻا فځكځاتٹ٬ځ ٚٳضٳبټوځ أځْتٳ فځاشٵ ٕٳ ٖٳا اهلل  قځاعٹسٴٚ
ٔ  إڇْٻـا  َٴٛغٳ٢ ٜٳا قځايڂٛاڃَثٌ ٖصا ١ َٔ أ١َ ٜكسض َٓٗا ن٬ّٷَكاّ ايػدطٜذه٢ ٖصا عٔ بين إغطا٥ٌٝ يف   ْٻـسٵخٴًځٗٳا  يځـ

َٴٛاڃ َٻا أځبٳسٶا َٴٛاڃ َٻا أځبٳسٶا ْٻسٵخٴًځٗٳا يځٔ إڇْٻاٝدطجٛا ِٖ ٚمٔ غٓسخٌ، مٔ َػتعسٕٚ إٔ ْسخٌ فً (24)املا٥س٠:فٹٝٗٳا زٳا  زٳا
ٖٳبٵ فٹٝٗٳا ٖٴٓٳا إڇْٻا فځكځاتٹ٬ځ ٚٳضٳبټوځ أځْتٳ فځاشٵ ٕٳ ٖٳا  .(24)املا٥س٠:قځاعٹسٴٚ

ٔٵ ٘ٹ ٜٳعٵتٳكٹِ ٚٳَٳ ، أٟ ٜٗتسٟ بٗسٜ٘، ٜطجع إيٝ٘، ٜثل ب٘ يريؾسٙ نٝف ٜعُـٌ،  اڄذكٝكٝ اڄاعتكاَ (101)آٍ عُطإ:بٹايًډ
ٗـٛ غـٝكف   فع٢ً َا أضؾسى إيٝ٘ نٝـف تعُـٌ    تٳعٓ٘، َٚت٢ َا اْڀًكڃ ٜطؾسٙ نٝف ٜعٌُ، ٚيٝؼ نٝف ٜكّٛ بس٫ڄ

ـ    ،١ٓ ضغٛي٘ايعٌُ بهتاب اهلل، ٚغٴ)قايٛا:  باهلل؟ عتكاّا٫َا ٖٛ  َعو. ١ٓ يٛ إٔ املػًُني َؿٛا عًـ٢ نتـاب اهلل، ٚغٴ
 (صلى اهلل عليه وعلى آلهه وسهلم  ) ٘ـ١ٓ ضغٛيٕ ٜعًُٛا بهتاب اهلل، ٚغٴا ذاٍ بِٝٓٗ ٚبني أـيهٔ َ .(يهإ نصا ٚنصا ضغٍٛ اهلل

عٔ ايثك١ ب٘، عٔ ايع٬ق١ ب٘، ٚعٔ ضغٛي٘  ،فكًٛا أْفػِٗ عٔ اهلل، ٖٛ أِْٗ فكًٛا أْفػِٗ عٔ اهلل، ٚعٔ ضغٛي٘
ٕٵ .ع٢ً ٖصا ايٓرٛ أٜهاڄ ٔ أٖـِ َـا   إٔ َٹبٓطجع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ لس يذ يف أشٖآْا ٖصٙ ايكه١ٝ، ٚترتغٻ فٝحب أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ود.م ْصاِدر لِْلك س ِل و الـُجمُ  املقصود هبا:و  ،م ْكس لة : مفردىام ك اِسل (ٔ)
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ٜٴايٓاؽ إىل اهلل، ٚؾسٸ ٖٛ ؾسٸ زاض ذٛي٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ  ّٵكـسٸ ى أْت إىل اهلل، فًِ  ٌٵ   ٘ بـس٬ٜڄ نتابٳ  عٓـ٘، ٚمل جيعـ

٘  - عٓ٘، بٌ ضغٍٛ اهلل أيٝؼ ٖٛ بس٬ٜڄ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٘ضغٛيځ نـإ ٜٗتـسٟ بـاهلل،     - ٖٚٛ ضغٍٛ اهلل بٓفػـ
ْٓظط إيٝـ٘   اڄثاْٝ اڄعٔ اهلل، ٫ٚ ضقُ ٜهٔ ضغٍٛ اهلل بس٫ڄ فًِ ؟ًٜتح٧ إىل اهلل، ٜطجع إىل اهلل، ٜٚٗتسٟ بٗسٟ اهلل

 عٔ نتاب اهلل، ٚعٔ اهلل. َٓفك٬ڄ
ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹِ ٘ٹ ٚٳَٳ ٟٳ فځكځسٵع٢ً ٖصا ايٓرٛ  بٹايًډ ِڈ قٹطٳا ٺ إڇيځ٢ ٖٴسٹ ت٬ذظ إٔ املػأي١ ٖٞ أْـو   (101)آٍ عُطإ:َټػٵتٳكٹٝ

ٟٳ فځكځسٵ :ٚهلصا قاٍ ;ٝٗسٜو أْت إىل ؾ٤ٞيِ باهلل تعتك ٟٵ ٖٴسٹ ٕٻ أ اعتكاَٞ باهلل ٖٛ ع٢ً ايٓرـٛ ايـصٟ أضٜـس     أ
 َٓ٘ إٔ ٜٗسٜين إىل نٝف أعٌُ.

ْػإ ايصٟ ٫ ٜترطى، ايصٟ ٫ ٜعٌُ ٌٖ حيتاد إىل ٖسا١ٜ؟ أْت ٫ ؼتاد إىل إٔ تػري إىل ايكط١ٜ ايف٬ْٝـ١  ا٫
ى، ٚتطٜـس إٔ تػـافط إىل بًـس َعـني،     أْت عٓسَا تترـطٻ  .٫ ١ ؼتاد إىل َٔ ٜٗسٜو إيٝٗا؟ٌٖ أْت يف ٖصٙ اؿاي

ٟٳ فځكځسٵ فكٛي٘: ،ٔ ٜٗسٜو، ٚتبرث عُٻٚأْت يف ايڀطٜل ؼتاد إىل َٔ ٜٗسٜو ٜفٝس بأْ٘ قس اٖتـس٣   فع٬ڄ ٖٴسٹ
ٟٳٚعباض٠  ٔ َٓڀًل أْ٘ ٜٓڀًل يف َٝسإ ايعٌُ، فٗٛ حيتـاد إىل إٔ ٜٗسٜـ٘   أٟ إٔ ٖصا ططف اعتكِ باهلل َٹ ٖٴسٹ

 ، نٝف ٜترطى.ع٬ُڄاهلل إىل نٝف ٜعٌُ 
ٟٳ فځكځسٵ ِڈ قٹطٳا ٺ إڇيځ٢ ٖٴسٹ ططٜل ٚانر١، ططٜل ت٪زٟ إىل ايٓحا٠، ت٪زٟ إىل ايفٛظ، ت٪زٟ إىل ايػًبـ١،   َټػٵتٳكٹٝ

ِڈ قٹطٳا ٺ ت٪زٟ إىل ايعع٠، ت٪زٟ إىل ايطفع١ ٚاملها١ْ، ت٪زٟ إىل ايف٬ح ِڈ َټػٵتٳكٹٝ فٝـ٘   يٝؼ، دٛٳيٝؼ فٝ٘ عٹ قځٝٿ
  .ٜٛقعو يف ايه٬ٍٚٝرڀِ ْفػو فقس تكفع َٔ فٛق٘  (ا َڀبٸ)

ط ٫ٚ تصٍ ٚأْت تػري عًٝـ٘،  كٗٳتهٌ ٚأْت تػري عًٝ٘، ططٜل ٫ ؽع٣ ٚأْت تػري عًٝ٘، ططٜل ٫ تٴ ططٜل ٫
ٟٸ ْ٘فػٖٚٛ يف ايٛقت  ططم أخـط٣ َتـ٢ َـا غـط  عًٝـ٘، ٫       َػتكِٝ، قځٝٿِ، شٚ ق١ُٝ، جيعًو أْت تػتػين عٔ أ

ٟٸؼتاد إىل ا٫يتحا آخط َت٢ َا غط  عًٝ٘، ٜػتڀٝع إٔ ٜكف بو ع٢ً قسَٝو، ٜػـتڀٝع إٔ ٜكـف    ططفٺ ٤ إىل أ
ٟٸ ٟٸ با٭١َ ايػا٥ط٠ عًٝ٘ ع٢ً قسَٝٗا، َػتػ١ٝٓ عٔ أ ٟٸ    ق٣ٛ أخط٣، َػتػ١ٝٓ عٔ أ  ططم أخـط٣، َػـتػ١ٝٓ عـٔ أ

 خنا  يتٗسٜٗا مٛ ايڀطم اييت تٛقًٗا إىل ايف٬ح ٚايفٛظ ٚايٓحا٠.
ـ ايعطب١ٝ َػتعُط٠ َٔ قٹايب٬ز  تعٓسَا ناْ ٝ بٳ ٚغريٖـِ نٝـف نـإ     ، ٚايفطْػـٝني، ٚاٱٜڀـايٝني،  نيٌ اينٜڀـاْ

عٓسَا ناْت ايٓظط٠ نًٗا َٓعس١َ مٛ ايثكـ١ بـاهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل، ايثكـ١ بـاهلل        -حيكٌ؟ نإ َعظِ َا حيكٌ 
ـ ٜترـطٻ ٔ ٖصا ايبًس ًٜحأ إىل ٖصا، ض َٹٔ ٜطٜس إٔ ٜترطٻنإ َٳ - َٓعس١َ يف ْفٛؽ املػًُني ٔ بطٜڀاْٝـا ًٜحـأ إىل   ض َٹ

ـ    ض َٹٔ ضٚغٝا ًٜحأ إىل بطٜڀاْٝا، ٜترطٻض َٹضٚغٝا، ٜترطٻ ٔ فطْػـا ًٜحـأ إىل إٜڀايٝـا    ٔ إٜڀايٝـا ًٜحـأ إىل فطْػـا، َٹ
 ٚاذس. ت بطٜڀاْٝا تسخٌ ؼت ضٚغٝا، نً٘ٔ ؼد َٹؽطٴ غٛا٤؟ أيٝػت ٖٚهصا. َا ٖٞ ايٓتٝح١ يف ا٭خري؟

ععٜع٠، ضافعـ١  ، ٓا أ١َ َػتك١ً، تكف ع٢ً قسَٝٗآُا بإٔ زٜٓ٘ ٜػتڀٝع إٔ جيعًځٜعًچ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل أضاز إٔ
ٚيٛ  ٔ إغطا٥ٌٝ؟َتٓكصِٖ يايعطب ٜتحٕٗٛ إىل أَطٜها أيٝؼ نٌ  َا ايصٟ حيكٌ اٯٕ؟ ،ضأغٗا، تكٗط ا٭َِ ا٭خط٣

ا ٕٚ إىل أَطٜها ٚضٚغٝا ضاعٝت٪ٴحٳًڃٜٳ ،ٔ أَطٜهاَ يتٓكصِٖ إىل إغطا٥ٌٝٚا ٪ٴًحٳإٔ أَطٜها ٖٞ احملت١ً ٚإغطا٥ٌٝ ٖٓاى يځ
  .َٔ إغطا٥ٌٝتٓكصِٖ ايػ٬ّ إٔ 

ـ ا ع٢ً زٜٓ٘، يـٛ  ٛٵيٛ تطبٻ -اهلل إٔ ميػرٗا َٔ أشٖإ ايعطب  ايٓظط٠ ايكاقط٠ اييت أضاز     عًـ٢ ْٗـخ ْبٝـ٘     اٛٵتطبٻ
آخـط، مل ًٜحـأ    إىل آخط غع٠ٚ مل ًٜحأ إىل ططفٺ (ضسٵبٳ)يٛ عطفٛا غريت٘ ٖٚٛ يف جٗازٙ َٔ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

مل  ،ايك٣ٛ ايعظُـ٢ يف ايعـامل يف شيـو ايعكـط     ٕمتث٬ اناْت ًتإايتإ ُٖٚا ايكٛٻ، إىل ايفطؽ، أٚ ًٜحأ إىل ايطّٚ
ًٜحأ إىل ايفطؽ يٝػاعسٚٙ نس ايطّٚ، ٫ٚ إىل ايطّٚ يٝػاعسٚٙ نـس ايفـطؽ، ٫ٚ إىل ايفـطؽ يٝػـاعسٚٙ عًـ٢      

اغتڀاعتٗا إٔ تكف عًـ٢ قـسَٝٗا   ب٢ ا٭١َ تطب١ٝ تٛذٞ هلا بإٔ ايطّٚ يٝػاعسٚٙ ع٢ً قطٜـ، ضبٻ قطٜـ، ٫ٚ إىل
 ٚتكاضع ا٭َِ ا٭خط٣.

ـ  نإ ضجـ٬ڄ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ٭ْ٘ (غع٠ٚ تبٛى)ٚنإ أبطظ َثاٍ ع٢ً ٖصا َا عًُ٘ ٖٛ يف تطتٝبا    اڄقطآْٝ
ايكطإٓ إٔ ٜكٌ با٭١َ إيٝ٘ يف َٓاٖح٘ ايرتب١ٜٛ ٖٚـٛ ٜطبـٞ ْفٛغـِٗ    ى عطن١ ايكطإٓ، ٜٚعطف َاشا ٜطٜس ٜترطٻ

 ٜٔ ايعظِٝ ف٬ ؼتاد إىل أٟ ق٣ٛ أخط٣.نٝف تهٕٛ نبري٠، نٝف تهٕٛ َعتع٠ مبا بني ٜسٜٗا َٔ ٖصا ايسٿ
 أٚ، يٓٓظط إىل امل٪متط إشا نـإ غٝػـاعسْا  ) :، ْكٍَٛطانع قٝف١ٝ ذت٢ مٔ ع٢ً َػتٛاْا يف أعُايٓا يسٜٓا َث٬ڄ

تكبس ذاي١ غا٥س٠ يـسٜٓا ذتـ٢ نُـٛاطٓني َـٔ      (ٖصا أٚ شاى ْٓظط إىل ْٓظط إىل شيو ايڀطف إشا نإ غٝعٝٓٓا أٚ
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ايـصٜٔ ٖـِ زعـا٠ يف     ،ثِ إىل عٓس املٛاطٓني ذت٢ إىل عٓس ايـسعا٠ يف غـبٌٝ اهلل  ، اّٚيني ٚذهچ٪عٓس ايهباض نُػ

ذتـ٢ ٫ ٜكعـٛا يف    ;هْٕٛٛ َعتُسٜٔ ع٢ً أْفػِٗيف نٝف ٜ، َا ٜسعِٖٛ إيٝ٘ اهلل غبٌٝ اهلل جيب إٔ ٜفُٗٛا أ٫ٚڄ
أذهإ ٖصا ايڀطف أٚ أذهإ ٖصا ايڀطف فتكبس يف ا٭خري ؽسّ ٖصا أٚ ؽسّ ٖصا، ٚمل ؽـسّ زٜٓـو بؿـ٤ٞ،    

 ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ با٭١َ إىل إٔ تهرٞ بسٜٓٗا.
ٔ  فٖٝٚهصا تأتٞ آٜا  نثري٠ تترسث عٔ قطا  اهلل بأْ٘ قطا  َػتكِٝ  ِ، ٚفُٝـا  أْـ٘ قـٝٿ   ُا تعٓٝ٘ ايهًُـ١ َـ

ـ إٔ ٜٳعًـ٢  تعٓٝ٘ ايه١ًُ َٔ أْ٘ ٜػتڀٝع إٔ جيعٌ ايػا٥طٜٔ عًٝـ٘ قـازضٜٔ    تكًٛا بأْفػـِٗ، ٚإٔ ٜكفـٛا عًـ٢    ػٵ
ُٶا زٹٜٓٶا ع٢ً ٖصا ٫ٚ ع٢ً ٖصا ٚاف٬ ٜعتُس ،ِأقساَٗ ُٵسٴ (161:ا٭ْعاّ)قٹٝٳ ٘ٹ ايڃرٳ ٍٳ ايډصٹٟ يٹًډ  ايڃهٹتٳابٳ عٳبٵسٹٙٹ عٳًځ٢ أځْعٳ
ِٵ ٘ٴ ٜٳحٵعٳٌ ٚٳيځ ُٶا  عٹٛٳجٳا يډ  .(1،2:ايهٗف)قځٝٿ

بٌ اٯٜا  ايـيت تػـبكٗا يف أٖـٌ ايهتـاب      اٛٵٓٴآَٳ ٔٳٜٵصٹٗا ايډا أٜټٜٳٚ٭ٕ اٯٜا  َٔ أٚهلا  ،ْعٛز إىل أقٌ املٛنٛع
فٝكٍٛ يًٓاؽ ٜٚـصنطِٖ   ;١ جساڄ جساڄ عٓس اهلل غبراْ٘ ٚتعاىلُٻَٗتٛذٞ بإٔ ايكه١ٝ بايػ١ اـڀٛض٠ ٚإٔ ايكه١ٝ 

ٔٳ أځٜټٗٳا ٜٳابإمياِْٗ  ٓٴٛاڃ ايډصٹٜ ٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃ آَٳ ٘ٹ ايًډ ٔٻ ٚٳ٫ځ تٴكځاتٹ ُٴٛتٴ ٕٳ إڇ٫ډ تٳ ُٴٛ ايكه١ٝ ١َُٗ  (102)آٍ عُـطإ: ٚٳأځْتٴِ َټػٵًٹ
ٟٸ ٔ جاْبهِ تككريٷجساڄ جيب إٔ ؽافٛا َٔ اهلل َٔ إٔ حيكٌ َٹ ٟٸ  فٝٗا، إٔ حيكٌ َٔ جاْبهِ أ تككـري،   إُٖـاٍ، أ

ٟٸ طْا بـإٔ ْتكٝـ٘ فايكهـ١ٝ يسٜـ٘ َُٗـ١، ٚبايػـ١       ٖٛ ٜكٍٛ يٓـا ٖهـصا، ٜـصنچ    ،١ جساڄ جساڄايكه١ٝ َُٗٻ ،تفطٜط أ
ٕٻُٻَٗٚبكسض َا تهٕٛ ، اـڀٛض٠ ـ    غٝهٕٛ ؾسٜساڄ٘ عكابٳ ١ يسٜ٘، ٚبايػ١ اـڀٛض٠ أٟ أ ط   ٚقكٻـ ٔ فـطٻ جـساڄ عًـ٢ َٳ

٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃفٝٗا، فٝحب إٔ ْتكٝ٘ أبًؼ زضجا  ايتك٣ٛ  ٘ٹ ايًډ  ١ُٗٻَفايكه١ٝ خڀري٠ جساڄ، ٚ ;أقك٢ َا ميهٔ تٴكځاتٹ
ٜٴط، ئ ٜػُس ملٔ ٜفطٿجساڄ يسٜ٘، ٚئ ٜػُس ملٔ ٜككٿ  ٌ.ُٹٗٵ ، ئ ٜػُس ملٔ 

٘ٳ اتٻكڂٛاڃ:٠ٖٚهصا تأتٞ عباض يٝٛذٞ يًٓاؽ  ١ُٗٻ١ََ نٌ قه١ٝ يف َكسٸ، يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف َكاَا  نثري٠ ايًډ
ٕٵ َٔٹ ٔ َٓڀًل اؿصض َٔ اهلليسٜ٘، فًٝٓڀًكٛا َٹ ١ُٗٻَبإٔ املػأي١  غٝهطبِٗ ٖـٛ،   ٭ْ٘ ;طٚا يف ٖصٙ ايكه١ٝككٿٜٴ أ

ـًٹرٴٛاڃ   فځـاتٻكڂٛاڃ نُـا يف قٛيـ٘ تعـاىل:     ،عًِٝٗ عًِٝٗ، غٝهٕٛ غهب٘ ؾسٜساڄ غٝهٕٛ عكاب٘ ؾسٜساڄ ٘ٳ ٚٳأځقٵ  شٳا ٳ ايًډـ
ِٵ ٝٵٓٹهڂ َٴ (1٭ْفاٍ:ا)بٹ يٝٓڀًل ايٓاؽ َٔ َٓڀًل إٔ ٖصٙ  ،ض٠ يف َعظِ املكاَا  امل١ُٗهطٻٖٚهصا تأتٞ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

ٟٸ   ـ   قه١ٝ ١َُٗ يس٣ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل، ٖٚٞ يف ٚاقعٗا بايػ١ اـڀـٛض٠ فـأ ٔ جاْبٓـا مٖٛـا غـٝحعًٓا    تككـري َٹ
 ْعٛش باهلل َٔ غدڀ٘.١ٚ يػدط اهلل نٳطٵعٴ

٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃفكٛي٘:  ٘ٹ ايًډ ميهٔ إٔ ٜكٌ بهِ إىل إٔ تهْٛـٛا نـافطٜٔ، أْـا ٫     َع ططفٺ أْتِ يف َٛاج١ٗٺتٴكځاتٹ
ٌ أضٜس إٔ تهْٛٛا نافطٜٔ، إٔ تهْٛ ٛ يـٛا إىل أطـطاف تٴ  جٗـِٓ، إٔ تترٛٻ  ٛا نافطٜٔ ٜعين إٔ تكبرٛا َٔ أٖـ  ًُٕٗـ

ٟٵ فع٬ڄ ٕٛفتكبر ٕٵ يف ٚاقعهِ نافطٜٔ، أ ُٴٖٛا َٔ جاْب اهلل غبراْ٘ ٚتعـاىل  عٛا ايطغاي١ اييتتهٝٿ أ ًڃتٴ يـٝؼ  أ ،ذٴُٿ
ٜٴصٹيِّٛا اٱغ٬ّ بصيتِٗ؟ أمل ٜكٗـطٚا اٱغـ٬ّ بكٗـطِٖ؟    ايعطب ٖصا ايصٟ ذكٌ بايٓػب١ يًعطب؟ ٜٴ أمل  عٛا هـٝٿ أمل 

 بايػ١ اـڀٛض٠. إشاڄ فهاْت ايكه١ٝ فع٬ڄ ;طٛا يف ايطغاي١طٛا يف ايطغاي١، فطٻ٭ِْٗ فطٻ  بهٝاعِٗ؟نتاب اهلل
ـ ذاي١ تعٝـ  تهٕٛ زا٥ُاڄ، ٚتك٣ٛ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل َعٓاٖا اؿصض َٓ٘ ٔ جاْبـ٘ فُٝـا إشا ذكـٌ َٓـو     اؿصض َٹ

ٜٴٗٴفُٝا ٜٛجٿ تككري ايكهاٜا يٝػـت غـٛا٤    ،يٝػت غٛا٤ ،ى إيٝ٘، ٚفُٝا ٜأَطى ب٘ ٜٚٓٗاى عٓ٘سٴؾٹطٵو إيٝ٘، ٚفُٝا 
٘   اتـلڇ يهٔ ٫ ٜكاٍ يو يف ٖـصا املكـاّ:    ؟اڄٖصا ذطاَ أيٝؼ ،آخط ٚاذسع٢ً  (ؾاٟ نٛب)إٔ تؿطب   ،اهلل ذـل تكاتـ

  .ذطاّ ٚاتل اهلل ٫ تأخص ٖصا
ٟٸ ،يهٔ َكاَا  ١َُٗ جساڄ، َكاَا  ١َُٗ جساڄ تفطٜط َٔ جاْبو فٝٗا ٖٞ قهاٜا عٓس اهلل بايػ١ اـڀـٛض٠ ٜعًـِ    أ

ـ  ٚأْت ٖٚصا ٚشاى أْتِ ٜا ،آثاضٖا ع٢ً زٜٓ٘، ٚع٢ً عباز٤ٛٙ غٴ ١ بـإٔ تهـٕٛ ٖـٞ    ٖ٪٤٫ ٖصٙ ا٭١َ بهًٗا ٖٞ املعٓٝٻ
ٜٴ، ايڀطف ايصٟ ٜٳسٵضٳأ ٖصا اـڀط، ٜٚسفع ٖصا ايفػاز   ؟ٍٚ٪أيٝؼ ٖصا ٖٛ ايڀطف املػ ،ٞ ٖصٙ ايه١ًًُٹعٵٚ

خڀـري٠ جيـب إٔ تتكـٛا اهلل أبًـؼ زضجـا        ِ نـبري٠، ٚإٔ ايكهـ١ٝ  هٚيٝت٪٭ٕ َػ ًكٛا َٔ َٓڀًل اؿصضإشاڄ فاْڀ
ٟٵ ٕٵ ايتك٣ٛ، أ  .ٖٛ ئ ٜػُس إط٬قاڄ ،ؽافٛٙ ٚؼصضٚٙ أ
ـ ١َ إٔ جعًٗا ؼت أقساّ َٳع٢ً ا٭ ؾسٜساڄ ؾٛاٖسٙ قا١ُ٥، ؾٛاٖسٙ قا١ُ٥ أْ٘ غهب غهباڄ ٖٚصا فع٬ڄ  بٳطٳٔ قس نٳ

متتًو ا٭َٛاٍ ايهثري٠، متتًو اـريا  ايهثري٠ َٚع شيو ٫ تعاٍ أ١َ ، عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ، ٚجعًٗا أ١َ تا١ٗ٥
 ضاحيني اڄْاغأٚ ،ٔ ٖٓاىَٹ آتنيزضاغ١ٝ، ٚخنا٤  اڄرٓٳَٹزضاغ١ٝ،  اڄرٓٳَٹزضاغ١ٝ إىل اـاضد،  اڄرٓٳ تعاٍ تبعث َٹ٫جا١ًٖ، 



 (9) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
 بٌ ٜعٛزٕٚ ذطبـاڄ  ،ٕٛ ؾ٦ٝاڄًٜعٛزٕٚ إىل ٖٓا ٫ٚ ٜعُ ٚمل ٜٓفعٛا بؿ٤ٞ، ٚايڀ٬بٴ ٜعٛزٕٚ ٖٓاى، اـنا٤ٴ اٝسضغٛي

غهب١ ، غبراْ٘ ٚتعاىل ذاي١ َٔ ايهٝاع، ذاي١ تٛذٞ بإٔ ا٭١َ تٛاج٘ نطب١ قان١ٝ َٔ اهلل ;٭َتِٗ ايهثري َِٓٗ
 ؾسٜس٠ َٔ جاْب٘.

ْٴظڃًِ، ٫ ٜطٜس إٔ ْهٕٛ ٭ٕ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ضمحٔ، ٖٛ ضذِٝ ُٜٗٸ نـافطٜٔ فٓػـترل   ٘ أَطْا، ٫ ٜطٜس إٔ 
ٟٸس ظِٗٓ يًُحطَني مل ٜكٌ: جِٗٓ، ٖٛ عٓسَا ٚعٳ ذس ٜطٜس إٔ ٜهٌ فُكريٙ جٗـِٓ، ٫  ٚاأٚ  فطّ تًو جِٗٓ فأ

ٜٴٖٛ ٜٗسٟ ايٓاؽ، ٜٚطؾسِٖ إىل ن ،ُٜٗ٘ أَطٙ عكاب٘، نٝف ٜبعسِٖ عٔ ططٜـل  ٚ بعسِٖ عٔ َكته٢ غدڀ٘ٝف 
 بعبازٙ.جِٗٓ، عٔ ايٛقٛع يف جِٗٓ، ٖٛ ضذِٝ بايٓاؽ، ٖٛ ضذِٝ 

ّٴ   ‟َٜٛٝـاڄ ْؿـطٴب٘  ايـسخإ ايـصٟ   ˮايصٟ ٫ ٜػاٟٚ عٓس ايهثري َٓا  -زٜٓ٘ ٖصا   بـ٘ ا٫ٖتُـاّٳ   ٫ ٜػـاٟٚ ا٫ٖتُـا
ِٷأَطٴ - إىل زخإ يف اهلٛا٤ ٍ َٔ ْكٛزٺبايسخإ ايصٟ ٜترٛٻ عٓس اهلل، ٖٛ ٜعًـِ أْـ٘ ْعُـ١ عظُٝـ١ يعبـازٙ،       ٙ عظٝ

َت٢ َا ناعٛا ِٖ، َت٢ َا ًٖهـٛا غٝهـٝعٕٛ ٖـساٙ    ِٖ،  ًٕٗهِٜٖٛ، ٚ ٕعٛٝهػٝفٜعًِ أْ٘ َت٢ َا ناع يف ٚغڀِٗ 
 يعبازٙ يًبؿط نًِٗ.

ٌ َا١٥ غ١ٓ بسأ  َـٔ َكـط، َٚـٔ بًـسإ أخـط٣      َٔ قبٵ (جيب إٔ ًْرل بطناب ايػطب)نِ قعس  أقٛا  تكٍٛ: 
ـ  (ض َع ايػـطب جيب إٔ ْتثكف بثكاف١ ايػطب، جيب إٔ ًْرل بطناب ايػطب، جيب إٔ ْعٌُ ع٢ً نٝف ْتڀٛٻ)  ،بطٝٻ

 ;٫ .٫ ٚقًٛا إىل َا ٚقٌ إيٝـ٘ ايػطبٝـٕٛ؟  ٌٖ  ٌٖ تڀٛضٚا؟ ،ٕ ايػطب متاَاڄكًسٵٜٴ ٔٳٚأقبرٵ (ٔعٵًچدٳتٳ)ْػا٤ ايعطب 
ٕ ٭ِْٗ ٜتكٛٻ ـ     ، ضٕٚ إٔ املػأي١ ٖٞ إٔ بإَهآْا إٔ ْكٌ إىل َا ٚقٌ إيٝ٘ اٯخـطٚ ٔ ٚمـٔ ايعـطب، مـٔ ايعـطب َٳ
ٛ  - يٛ ْٗهٓا بٗا -ػعًٓا  إٔ ٚي١ٝ ١َُٗ نإ باٱَهإ٪يسٜٓا َػ ـ   افٛم أٚي٦و اٯخطٜٔ ٜٚهْٛـ يف  ٕطٚٔ ٜفهچـ ٖـِ َٳ

 ايًرام بطنابٓا، فاملػأي١ ٫ تتأت٢، ئ ؼكٌ.
بڀ٬ب إىل ايػطب قبٌ إٔ  ٛآفتس ايكني عًٝٗا، ٚبعثظاٍ املكطٜٕٛ ايصٜٔ اْفترٛا ع٢ً زٍٚ ايػطب قبٌ إٔ ٜ فُا

قڀاع  ،ظايٛا ؾػايني يف ايتُثٌٝ ٜبعث ايكٕٝٓٝٛ بڀ٬ب إيٝٗا، أقبرت ايكني زٚي١ عظ٢ُ قٓاع١ٝ، ٚاملكطٜٕٛ َا
ا بـتفهريٙ  فطْػٝٽ قاض قسٜٚطجع  ;َٓس زضاغ١ٝ ع٢ً طٍٛ ظايٛا ٜبعثٕٛ بڀ٬ب إىل ايػطب، ط٬ب َا ،ن٬ّ ايتُثٌٝ
 إىل غاخطٜٔ َٔ أَتِٗ.  ٕيٜٛترٛٻ ٕٛزٚعٴٜٚٳ ًٕٛغٳطٵٜٴ ايصٜٔإٔ يسضج١ ، ٭َت٘ ٜهٕٛ ذطباڄ ،بهً٘

فٝٗا املػًُٕٛ ٚنع١ٝ غدط َـٔ  أٟ إٔ ايٛنع١ٝ اييت ٜعٝـ فٝٗا ايعطب ٖٞ ٚنع١ٝ غدط، ايٛنع١ٝ اييت ٜعٝـ 
 ف٬ ميهٔ إٔ ٜتركل هلِ ؾـ٤ٞ إ٫چ  ،ِٖ، ٚفٝ٘ ؾطفِٗ، ٚفٝ٘ ععتِٗطٴنڃملاشا؟ ٭ِْٗ أناعٛا زٜٓ٘ ايصٟ فٝ٘ شٹ ،اهلل

ـ  ِٕٖ غاز٠ ايسْٝا، غٝكبرٛ ٕبعس إٔ ٜعٛزٚا ِٖ، َٚت٢ َا عازٚا غٝكبرٛ ٜٴِٖ َٳ ط اٯخـطٕٚ بايًرـام بٗـِ،    فهچـ ٔ 
 فٝعِ اهلس٣ ايسْٝا نًٗا. ;با٫ٖتسا٤ بِٗ، بايتكًٝس هلِ، بايتـثكف بثكافتِٗ، بايترًٞ بأخ٬قِٗ

٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃ ٘ٹ ايًډ ٔٻ ٚٳ٫ځ٫ذظ تٴكځاتٹ ُٴٛتٴ ٕٳ إڇ٫ډ تٳ ُٴٛ يٛ ْأتٞ إىل ايٓظط إىل اٯ١ٜ َٔ َٓظاض آخـط   ٚٳأځْتٴِ َټػٵًٹ
ٕٵ ٖـصٙ ذايـ١ َـٔ     ، أيٝػـت ٚأْـت نـافط   تٵُٴاْتب٘ ٫ تٳ :يو ع٢ً أع٢ً زضجا  ايتك٣ٛ، ثِ ٜكٍٛ ى بإٔ تهٕٜٛأَطٳ أ

ٚهلـصا ٜـأتٞ بعـض     ;ذايـ١ َـٔ ايتبـأٜ يف ايتعـبري     ؟عٓس َٔ ٜفِٗ ايًػ١ ايعطبٝـ١  ،ايتبأٜ يف ايتعبري تكطٜباڄ
 :َــٔ أجــٌ إٔ جيعًــٛا نًُــ١ ،خايكــٕٛ هلل ٚأْــتِ َػتػــًُٕٛ هلل، طٜٔ فٝكٛيــٕٛ: َعٓاٖــا ٫ٚ متــٛتٔ إ٫املفػٿــ

ٕٳ ُٴٛ ٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃتٓػحِ َع ن١ًُ  َٴػٵًٹ ٘ٹ ايًډ   .تٴكځاتٹ
ٖٞ ع٢ً ٚنٛذٗا، أْتِ يف َٛاج١ٗ فطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب، بٌ أْتِ اٯٕ يف َٛاج١ٗ أَِ َـٔ أٖـٌ ايهتـاب     املػأي١

ٖٓاى ططف ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜكٌ بٓا إىل زضج١ ايهفط،  ؟٦اڄأيٝؼ ٖصا ؾٝ ،نِ بعس إمياْهِ نافطٜٔتعٌُ ع٢ً إٔ تطزٻ
ٚمٔ ْؿهطٙ ع٢ً َا عٌُ َعٓـا إىل نٝـف ْهفـط     ،إىل إٔ ْهفط، ٚططف خڀري غٝعطف نٝف ٜكٌ بٓا إىل إٔ ْهفط

ىل إٔ ًْرل بطناب٘، نٝف ْهفط ٚمٔ ْثكـف أْفػـٓا بثكافتـ٘ ْٚعتنٖـا ٖـٞ ايترهـط ٚايتكـسّ        إف ٚمٔ ْتًٗٻ
يصٟ حيكٌ اٯٕ يف ب٬ز ٖصا ا أيٝؼ !يبؿطٟ، ٚا٫ضتكا٤ اٱْػاْٞايطٚذٞ ٚا تعين ايعكٌ، ٚايػُٛٸٖٚٞ ٚايتڀٛض، 

ٔٳ  تٴڀٹٝعٴٛاڃ فځطڇٜكڄا إڇٕ ٚهلصا قاٍ: ;١املػًُني؟ ْهفط طٛاعٝ ٔٳ  َٿـ ِ  ايڃهٹتٳـابٳ  أڂٚتٴـٛاڃ  ايډـصٹٜ ِٵ  بٳعٵـسٳ  ٜٳـطٴزټٚنڂ  إڇميٳـاْٹهڂ

ٔٳ ٞ ايٝٗـٛز  أمل جيعـٌ اهلل تـٛيچ   غٝركـٌ نفـط،   ،نفـط قـطٜس   :غٝركٌ ٖـصا  إشاڄ فُعٓاٙ فع٬ڄ (100)آٍ عُطإ:نځافٹطڇٜ
ٗٴِٚٳَٳٔ ٚايٓكاض٣ نفطاڄ يف قٛي٘:  ِٵ ٜٳتٳٛٳيډ ٘ٴ َٿٓهڂ ِٵ فځإڇْٻ ٗٴ ٓٵ أٚ  ،يٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عٓس اهلل نافطٜٔأيٝؼ ا ؟(51)املا٥س٠:َٹ

 بٌ نافطٜٔ. كط أِْٗ مل ٜتكٛا اهلل ذل تكات٘؟ف
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عًٝهِ ٖٞ بايػ١ اـڀٛض٠ عٓس اهلل، ٚبايػ١ ا٭ُٖٝـ١ عٓـس اهلل،    فُع٢ٓ ٖصا أْتِ يف َٛاج١ٗ قه١ٝ خڀري٠ جساڄ

ايكهـ١ٝ خڀـري٠،    ملـاشا؟  .٢ زضجا  اؿصض َٔ إٔ تككطٚا فٝٗاأقكٖٛ ؼصضٚٙ ذل تكات٘  ٕ تتكٛا اهلل أ٫ٚڄجيب أ
يـٝؼ فكـط غـري َػتػـًُني     ، ايػڀرٞغري َػًُني ٖصا اٱغ٬ّ  ٕثِ يتفُٗٛا بإٔ ؼطقٛا ٚتٓتبٗٛا، قس متٛتٛ

 ايصٟ ٖٛ أعُل زضجا  اٱغ٬ّ، ٚأضق٢ زضجا  اٱميإ، ايتػًِٝ املڀًل هلل غبراْ٘ ٚتعاىل. 
ٜٴ ٕتكبرٛ مبع٢ٓ ايهًُـ١   تكبس نافطاڄ ،هتب يف جٛاظاتهِ، أٚ ٜرتزز ع٢ً أيػٓهِغري َػًُني بٗصا املع٢ٓ ايصٟ 

ٔٻ ٚٳ٫ځٚهلصا قاٍ:  ُٴٛتٴ ٕٳ إڇ٫ډ تٳ ُٴٛ ٛا أْتِ يف َٛاج١ٗ قهـ١ٝ خڀـري٠ قـس ميـٛ      ٗٴأٟ تٓبٻ (102)آٍ عُـطإ: ٚٳأځْتٴِ َټػٵًٹ
ِ ظفهْٛٛا َتٝك ;ايٛاذس َٓهِ ٖٚٛ نافط ذتـ٢ ٫ حيكـٌ املـٛ  إ٫ ٚأْـت      ،ني، ذطٜكني ع٢ً إٔ تٓتبٗٛا ٭ْفػـه

ٔ غٝأتٞ يٝڀبعو بـايهفط فتعـٝـ   أٟ إٔ ٖٓاى َٳ ،نافط، ٫ ٜأتٝو املٛ  ٚأْت نافط َػًِ، أٟ ٫ حيكٌ املٛ  ٚأْت
َـٔ ٜهـٕٛ قـس ٚقـع يف ٖـصٙ       - ضمبا يف عًـِ اهلل  -ن١ إىل ٖصٙ اؿاي١، َٚا أنثط َعطٻ، ٚا٭١َ ٚمتٛ  نافطاڄ نافطاڄ
 !يف ذاي١ ايهفط :اؿاي١

ٕٷفػتدطد  ٌٖ َت٢ َا أقبس اٱْػإ نافطاڄ َٚا ٖٛ ايهفط؟  - َـث٬ڄ  -أٚ ٜكـبس   ،عطف بأْ٘ نافطٓف يف ضأغ٘ ي٘ قطٚ
 ٍ نـافطاڄ تترـٛٻ  ، ايٓفٛؽ، يف ايكًٛب، يف ا٭عُاٍايهفط ٚاٱميإ يف بأْ٘ نافط؟ عطفٓإىل يٕٛ أظضم ف ايْٛ٘ َتػريٶ
ـ  ؾ٦ٝاڄ  ٳطٵ تط٣ بأْو تػٝٻ٫ٚأْت أْت  صٖب ، أْت ف٬ٕ بٔ ف٬ٕ قاذب شيو ايبٝت، ٚقاذب تًو ا٭َٛاٍ، ٚايـصٟ ٜ

 . فع٬ڄ يهٔ تكبس نافطاڄ ،ٝكًٞيشيو ايػٛم، ٚايصٟ ٜسخٌ املػحس  إىل
ٔٻ ٚٳ٫ځ :ٚهلصا تأتٞ ايعباض٠ ُٴٛتٴ ٔٻ ٚٳ٫ځتٳ ُٴٛتٴ ٕٳ إڇ٫ډ تٳ ُٴٛ إٔ ايكه١ٝ بايػ١ اـڀٛض٠ ع٢ً طـطف  أٟ  ٚٳأځْتٴِ َټػٵًٹ

إٔ ٜكاتـٌ أٖـٌ ايهتـاب، يـٝؼ      ًـٝؼ َػـتعساڄ  ف ،اؾٗاز ٘ ضٚحٳٔ شٖٓس َٹػٳُٵٔ ٜٳٖٛ َٳ، ٔ بايصا  أنثط َٔ غريٙعٝٻَٴ
يهٞ ميٛ  ع٢ً فطاؾ٘، أٟ ٖٛ ٜطٜـس   ;٘ ؾ٤ٞٷإٔ ٜكاتٌ أعسا٤ اهلل، ٖٛ ٜطٜس إٔ جيًؼ ع٢ً ذاي٘ ٫ ميػټ َػتعساڄ

 إٔ ميٛ . 
ٜٴ يهٓ٘ ٜكٍٛ يهٔ ٚأْـت تٓڀًـل يف َٝـسإ     ،ٌ إٔ متٛ  نافطاڄرتُٳيو: أْت بٗصٙ ايطٚذ١ٝ تٛاج٘ خڀٛض٠ بايػ١ 

ٚ ): مل ٜكٌ ٚهلصا ;هٕٛ عٔ اـڀٛض٠تهلل أْت أبعس َا ايكتاٍ ٭عسا٤ ا ٕ  أ٫ٚ تٴكتًـٛا إ٫  ٖـٌ جـا٤     (ْـتِ َػـًُٛ
ـ ٜتٗطٻ ٭ْفػِٗ ططٜكـاڄ يٝكٍٛ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜطمسٕٛ  ،ايكتٌ غري املٛ  ؟(٫ٚ تكتًٛا)عباض٠  عـٔ َٝـسإ   بـ٘   ٕٛب

ب عـٔ  املٛاج١ٗ َع أعسا٤ اهلل، َع ٖصا ايفطٜل ايصٟ ٜػع٢ إىل إٔ ٜطاى متٛ  فٛم فطاؾو ٚأْت نافط، َٔ ٜتٗـطٻ 
 ٚبػٗٛي١. ض ـڀٛض٠ املٛ  نافطاڄَٝسإ املٛاج١ٗ ٖٛ ٖٛ َٔ ٜتعطٻ

بعهِٗ ٖٛ ايصٟ ٜ٪شٕ يًك٠٬، أٚ ٖـٛ ايـصٟ   ، َٔ ذٓاجط َػ١ًُ نٝف غتٓڀًل أقٛا ٷ فع٬ڄ ٕٚأْتِ عٓسَا تتأًَٛ
قس ٜكسض َٔ ذٓحطت٘ ن٬ّ ٧ٜٝٗ ايٓاؽ إىل إٔ  ،ٜكًٞ بايٓاؽ، أٚ ٖٛ ايصٟ ٜظٗط أَاّ ايٓاؽ مبظٗط أْ٘ َتسٜٔ

ٔ قه١ٝ بايػ١ اـڀٛض٠ أْ٘ أْت َٚهلصا جا٤  اٯ١ٜ ؼصض  ;قس ٜهٕٛ ٖٛ َٔ ذٝث ٫ ٜؿعط نافطاڄٜهْٛٛا نافطٜٔ، 
 تٝو املٛ  ٚأْت غري َػًِ.اْتب٘ يٓفػو قس ٜأ
ِٵ  بٳعٵسٳ ٜٳطٴزټٚنڂِ :َػاض اٯٜا  ذٍٛ قٛي٘، ٖصا ٖٛ َػاض اٯٜا  ٔٳ  إڇميٳـاْٹهڂ ٔٻ  ٫ځ (100)آٍ عُـطإ: نځـافٹطڇٜ ُٴـٛتٴ  إڇ٫ډ تٳ

ٕٳ ُٴٛ ِ    ِٖ  اْتبٗٛا ،قه١ٝ َرتابڀ١ َا َع٢ٓ ٖصا؟ (102)آٍ عُطإ:ٚٳأځْتٴِ َټػٵًٹ  ْاؽ ٜػعٕٛ بهـٌ جـس ٚاجتٗـاز، ٚيـسٜٗ
ٚأْتِ َػًُٕٛ، ٫ ٜأتٝهِ املـٛ  إ٫ ٚأْـتِ    اْتبٗٛا ٫ متٛتٛا إ٫چ ،يريزٚنِ نافطٜٔ ;إَهاْٝا  ٖا١ً٥ٚ خبث ؾسٜس،

ٍ  فأْت َػًُٕٛ، َت٢ َا ذكٌ يسٜو ٖصا ايؿعٛض  ـ  ،غتٓڀًل إىل َٝسإ املٛاج١ٗ، غتٓڀًل إىل َٝـسإ ايكتـا ا إٔ فإَٻ
  .َٔا إٔ متٛ  فُٝا بعس ٚأْت َ٪ٚإَٻتكتٌ ٚأْت َ٪َٔ، 
ى َاشا ٜطٜس َٓو، ٜطٜس إٔ ًٜػٞ ضٚح اؾٗاز َٔ زاخًو، ٜطٜـس  َاشا ٜعٌُ، أْت تعطف عسٚٻٚى أْت تعطف عسٚٻ

أمل ؼكٌ َٔ جاْبِٗ إٔ أيػٝـت نًُـ١    ،إٔ ميػس ضٚح اؾٗاز َٔ أٚغا  أَتو، ٖٚصا ايصٟ ذكٌ بايٓػب١ يًٝٗٛز
أٟ فُٛع١ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ اييت ٚقًت إىل قطاض عسّ ايترسث  ؟(َٓظ١ُ امل٪متط اٱغ٬َٞ)يف َٛاثٝل  (اؾٗاز)

عٝـ َع ا٭َِ تأ١َ ميهٔ إٔ أْٓا  ْٚهؿف أْفػٓا، قايٛا: ْظٗط َػاملني يًػطب (جٗاز)عٔ اؾٗاز ٚاغتدساّ ن١ًُ 
 ا٭خط٣ يف غًِ، ٚاذرتاّ َتبازٍ. 

ٌٸ (اؾٗاز)أڂيڃػٹٝت ن١ًُ  أمل تػـب   ،َٚٔ ٖـصا ايٓـٛع   (َٓانًني، اْتفان١َٓانٌ، َكاّٚ، ذطن١ َكا١َٚ، )قًٗا  فر
ع٢ً ٜس ايٝٗٛز ِٖ ايصٜٔ ٜفُٕٗٛ نٝف تـرتى املكـڀًرا     أٚغا  املػًُني؟ ع٢ً ٜس َٔ غابت؟ َٔ (اؾٗاز) ن١ًُ

 ايكطآ١ْٝ أثطٖا يف ايٓفٛؽ فٝعًُٕٛ ع٢ً إيػا٥ٗا، ٜعًُٕٛ ع٢ً ْػفٗا َٔ ايتساٍٚ يف أٚغا  املػًُني.
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 ٟثِ ٜهـٕٛ جٗـ١ تكًـل ذتـ٢ املػـًُني أ      اإضٖابٝٽ، إٔ ٜكبس إ ٜكبس اهاٖس إضٖابٝٽتڀٛض املػأي١ يسِٜٗ أتثِ 

ٜٴ، قس ذكًت يسٜ٘ذاي١ ؾصٚش  ،ٜٓظط إيٝ٘ ْظط٠ قًل، ٚأْ٘ ؾاش يف ٖصٙ ا٭١َ عاٍ، جيـب إٔ  فٗٛ إضٖابٞ جيب إٔ 
اهتُـع   ٔاهاٖـسٕٚ عـ  ح اؾٗاز، ثِ يٝػٝـب  ف ضٚٓػٳثِ ٜطٜسٕٚ إٔ تٴ (جٗاز)ٖهصا تًػ٢ ن١ًُ  ،ِ ٭َطٜهاػًچٜٴ

يًحٗـاز َـٔ    ؟يًحٗاز ٚاهاٖسٜٔ اڄٖصا ٜعين ْػف أيٝؼؼت عٓٛإ أْ٘ إضٖابٞ فُت٢ َا قايٛا: ٖصا إضٖابٞ خصٚٙ، 
 زاخٌ ثكاف١ ا٭١َ ٚفهطٖا، ٚيًُحاٖسٜٔ َٔ ٚغط ا٭١َ ٚقفٛفٗا.

ايتككري يف ايٓظط إيٝٗا، ايتككري ا، ٝٽطبٝعفًٓفِٗ بإٔ ايتككري فٝٗا يٝؼ  ،ذاي١ ضٖٝب١ جساڄ، ذاي١ خڀري٠ جساڄ
يف َٝسإ َٛاج١ٗ ٖصا ايفطٜـل َـٔ أٖـٌ     يف ا٫ٖتُاّ بٗا، ٫ٚ ٜتكٛض أذس بأْ٘ يٝؼ يف اغتڀاعت٘ إٔ ٜهٕٛ فاع٬ڄ

 ايهتاب ٚأٚيٝا٥ِٗ، نٌ َػًِ ٜػتڀٝع إٔ ٜعٌُ، ٚنٌ َػًِ ٜهٕٛ يعًُ٘ أثط. 
اهلل  أيػٓا ْكٍٛ ٖهصا؟ (؟َاشا ْػتڀٝع إٔ ْعٌُ بِٗ ٌ بِٗ؟َاشا غٓفع)ذ عٓس ايٓاؽ أْ٘ ترتغٻتأتٞ اؿاي١ اييت 

َٔ ٖصا ايٓٛع، يهٓ٘ ٜعًـِ بـإٔ باغـتڀاع١ عبـازٙ املـ٪َٓني إٔ       اڄٜعًِ إٔ نتاب٘ ٖصا غٝػري يف أ١َ ٚغ٬ٝقٞ قفٛف
ٔ أمل ت أمل ٜهطب ؾـٛاٖس يف ٚاقـع اؿٝـا٠؟    ،ٜٙعًُٛا ايؿ٤ٞ ايهثري ايصٟ ٜ٪ًِٖٗ إىل زضج١ إٔ ٜكٗطٚا أعسا٤ٳ  هـ

 تُعا ؟اهأمل ٜهٔ ذعب اهلل نُثٌ يهٌ ايڀٛا٥ف، ٚيهٌ  ًسٍٚ اٱغ١َٝ٬؟يإٜطإ نُثٌ 
اييت  اتٗا ٚجعًٗا تٓػرب شي١ًٝ بباضجاتٗأخطد أَطٜها َٔ يبٓإ، نطب باضجا أمل ٜكٗط أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ؟ ،ذعب

بِٗ مبدتًف ا٭غـًر١  أخطجِٗ َٔ يبٓإ، ثِ أخطد إغطا٥ٌٝ َٔ يبٓإ، ٜٚهط ،ناْت تهطب بكصا٥ف نبري٠ جساڄ
 اييت ميتًهٗا، فكٗط أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، ذعب ٚاذس.

َـا أفػـسٚا أغـطتو،    نـسِٖ أْـ٘ َتـ٢     ط بأْو ٫ تػتڀٝع إٔ تعٌُ ؾـ٦ٝاڄ ايٝٗٛز ٜعطفٕٛ بأْو أْت ايصٟ تفهچ
ٖـصا  يـٝؼ  أ نس إغطا٥ٌٝ؟ ؾ٦ٝاڄ ٛاٜعًُممهٔ إٔ ض بأْ٘ كٛٻتت ٔأيٝؼ أ٫ٚزى ايكػاض َٔ أنعف َ أ٫ٚزى ايكػاض.

يهٔ ِٖ ٜعطفٕٛ بإٔ إفػازِٖ ؾ٤ٞ َِٗ بايٓػب١ هلِ، ٚبايٓػب١ يًرفاظ عًـ٢ َكـاؿِٗ،    مما ٜتبازض إىل أشٖآْا؟
أيـٝؼ شيـو    ،ِٖ عٓسَا حيطقٕٛ ع٢ً إفػـاز أغـطتو  ٚإىل ا٫غتُطاض يف عًُِٗ يف ؼٌٜٛ ا٭١َ إىل أ١َ نافط٠، 

ٓ ف أيٝؼ نصيو؟ ؟ٜعين أِْٗ ٜعطفٕٛ إٔ إفػاز أغطتو ٖٛ يف قاؿِٗ  (ايسؾـا  )ٍ ع ِٗ عٓسَا ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ تـ
ظٚجتـو، ٚبٓاتـو، ٚأخٛاتـو،     :فتفػـس املـطأ٠   (فزٴ)ٖصٙ بأغعاض ضخٝك١ َٔ أجٌ نٌ أغط٠ ميهٔ إٔ تأخـص هلـا   

ايـسف قُٝتـ٘    .ا تعٓٝـ٘ ايهًُـ١  مب غاُٖٛا ذكو فع٬ڄ (ايسف)ِٖ غاُٖٛا َعو يف ق١ُٝ  .ٚأ٫ٚزى، ٚنٌ أقاضبو
ايك١ْٝٛٝٗ ٖٞ ايـيت زفعـت ايبـاقٞ     َٔ ايصٟ زفع ايباقٞ؟ ،اڄٙ بعؿطٜٔ أيفتأخص ذكٝك١ قس تهٕٛ َا١٥ أيف َث٬ڄ

 . يؿطنا  املكٓع١اإىل  - فع٬ڄ - ْكساڄ
ٙ يـٞ  اأْا ٚإغطا٥ٌٝ ذكٝك١ مبـا تعٓٝـ٘ ايهًُـ١، ؾـط     ٔ؟اؾرتٜت٘ أْا َٚٳ عيٞ أٚ َٓعيو ايسف ايصٟ فٛم غڀس َٓ
٭ِْٗ ٜفُٕٗٛ إٔ ٖـصٙ ا٭غـط٠ َتـ٢ َـا فػـس  غٝكـبس فػـازٖا يف         ;أنثط مما زفعت اٱغطا٥ًٕٝٝٛ، ٚزفعٛا َبًػاڄ

قطاع إع٬َٞ، فهـطٟ، ثكـايف،   يف جاْب ٚاذس،  قطاع ؾاٌَ ٚيٝؼ قطاعاڄ ،ملػأي١ ٚقًت إىل قطاعا ٭ٕ .قاؿِٗ
أّ أِْٗ ٜطتاذٕٛ جساڄ يٓا، ٜٚطٜسٕٚ إٔ ْعٝـ ذٝا٠ َطف١ٗ، ْٚطتاح جساڄ فٓتفطد ع٢ً ايعامل َٔ خ٬ٍ َا ، غٝاغٞ

عٓـسْا َثـٌ َعـطٚف     َـا  إٔ ٜكسَٛا يٓـا خسَـ١؟  فكط ْٝا، ٜطٜسٕٚ بث٘ ايكٓٛا  ايفها١ٝ٥ يف كتًف بًسإ ايست
 ؟(َا قس ْكس ٜٗٛزٟ َػًِ)ٜكٍٛ: 

ِ  )بٛا ايعٝـ َع ايٝٗٛز، ٚعطفٛا ايٝٗٛز، ٚأْ٘ قس جطٻ، ٓا ٚأجسازْا٥ٖصا قس ذكٌ ٯبا  (َا قس ْكس ٜٗـٛزٟ َػـً
عاضف إٔ ابٓو عٓسَا ٜفػس، ٚابـٔ ٖـصا   ٭ْ٘  ;فايٝٗٛزٟ ٖٛ ايصٟ زفع ث٬ث١ أضباع ق١ُٝ ايسف ايصٟ فٛم َٓعيو

ٙ    ،تُع َهٕٛ َٔ يبٓا  ٖٞ ا٭غطاهعٓسَا ٜفػس، ٚابٔ ٖصا عٓسَا ٜفػس إٔ   ،َٚت٢ َا فػس  ٖـصٙ ا٭غـط٠ ٖٚـص
ميؿـٞ   ٌ أٟ خڀٛض٠ عًِٝٗ، ٚأقبس َٝساْاڄهچٜعين فػس اهتُع، َٚت٢ َا فػس اهتُع أقبس ٫ ٜؿ ،ٖٚصٙ ،ٖٚصٙ

 إٔ ٜعُُٛٙ عًٝ٘.  ٕٚعًٝ٘ نٌ َا ٜطٜس
ٔٳ أځٜټٗٳا ٜٳا :ا تعٓٝ٘ آ١ٜممٖصا جاْب  ٓٴٛاڃ ايډصٹٜ ٘ٳ ذٳلٻ اتٻكڂٛاڃ آَٳ ٘ٹ ايًډ َٓظاض آخط بعس إٔ َٔ ٖٚٞ  (102)آٍ عُطإ:تٴكځاتٹ

٘ٹ ٜٳعٵتٳكٹِ ٚٳَٳٔ قاٍ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل: ٟٳ فځكځسٵ بٹايًډ ِڈ  قٹطٳا ٺ إڇيځ٢ ٖٴسٹ ّ ٖـٛ اهلساٜـ١   ٜكـسٸ  (101)آٍ عُـطإ: َټػٵـتٳكٹٝ
  .ٖهصا نْٛٛا ،فٗهصا نْٛٛا

ٜرتنو ذت٢ تكٍٛ: ٖا مـٔ اعتكـُٓا بـو،     تًرظ يف املٛنٛع جاْب املبازض٠ َٔ قبٌ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل أْ٘ ٫
ٜٗـسٜو َـٔ    ،ٜٗـسٜو  .٫. ثِ ٜكٍٛ: خص ٖصا ،ىاٖصا أٚ ش (املدعٕ)ثِ ٜبرث يًٗس٣ إشا عاز َع٘ باقٞ ٖس٣ يف 
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ٗـِ  بني ٜسٜو يٝكٍٛ يًٓاؽ، يٝكٍٛ يٮ١َ، يٝكٍٛ يهـٌ َـٔ ُٜٗټ   ّ اهلس٣ب٘، ٚقس قسٸ عتكاّا٫ط يف قبٌ إٔ تفهچ

٘ٳ اتٻكڂٛاڃ:قػرياڄ ٜٔ ٚإٕ نإ فتُعاڄايسٿ أَطٴ ٘ٹ ذٳلٻ ايًډ ٛا بايتك٣ٛ، نْٛٛا َتكني هلل فُٝـا تعٓٝـ٘ نًُـ١    ؼًچ تٴكځاتٹ
ايتك٣ٛ فُٝـا   ،أَطْا اهلل إٔ ْعٌُ َٔ أجًٜ٘ايتك٣ٛ َٔ َؿاعط اؿصض َٔ ايتككري فُٝا أَطْا اهلل إٔ ْٗتِ ب٘، فُٝا 

 عُا ٜٛقعٓا يف غدڀ٘ ٚعكاب٘. ا٫بتعازتعٓٝ٘ 
َٔ املها١ْ ٚٔ ايٓعِٝ ايعظِٝ، َٔ ايطنٛإ، َب٘ ٜٚأتٞ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜترسث عٔ املتكني، َٚا ٚعس اهلل املتكني 

ٕٻيسٜ٘، َٔ ايكطب يسٜ٘، َٚٔ ايٓعِٝ ايعظِٝ اؾ١ٓ  ُٴتٻكٹنيٳ إڇ ٍڈ فٹٞ ايڃ ٕڈ ظٹ٬ ٝٴٛ ٕٻ (41)املطغـ٬ : ٚٳعٴ ُٴتٻكٹنيٳ إڇ ًڃ  َٳفځاظٶا يٹ
ٖٳاقڄا ٚٳنځأڃغٶا  أځتٵطٳابٶا ٚٳنځٛٳاعٹبٳ  ٚٳأځعٵٓٳابٶا ذٳسٳا٥ٹلٳ  ٕٳ ٫ډ  زٹ ُٳعٴٛ ٛٶا فٹٝٗٳا ٜٳػٵ ٔ  جٳـعٳا٤ٶ   نٹصٻابٶا ٚٳ٫ځ يځػٵ  عٳڀځـا٤ٶ  ضٻبٿـوځ  َٿـ

ِٵ َٿٔ َٳػٵفٹطٳ٠ٺ إڇيځ٢ ٚٳغٳاضڇعٴٛاڃ (36 -31:)ايٓبـأ ذٹػٳابٶا ٛٳا ٴ عٳطٵنٴٗٳا ٚٳجٳٓٻ١ٺ ضٻبٿهڂ ُٴـتٻكٹنيٳ  أڂعٹسٻ ٵ ٚٳا٭ځضٵضٴ ايػٻُٳ ًڃ  (133)آٍ عُـطإ: يٹ
ٕٻ ُٴتٻكٹنيٳ إڇ نِ ٚضز َٔ آٜا  يف ايكطإٓ ايهـطِٜ   (54،55)ايكُط:َټكڃتٳسٹضڈ َٳًٹٝوٺ عٹٓسٳ قٹسٵمڈ َٳكڃعٳسٹ فٹٞ  ٚٳْٳٗٳطڈ جٳٓٻا ٺ فٹٞ ايڃ
 ٔ َا ٚعس اهلل ب٘ املتكني.بٝٿتٴ

 أځٜټٗٳـا  ٜٳـا  (125)آٍ عُطإ:ٚٳتٳتٻكڂٛاڃ تٳكٵبٹطٴٚاڃ إڇٕ بٳًځ٢ٚيف َٝسإ املٛاج١ٗ َع أعسا٥٘ ٜأَط امل٪َٓني بايكن ٚايتك٣ٛ 
ٔٳ ٓٴٛاڃ ايډصٹٜ تػـٝڀط عًـ٢    ْفػـ١ٝٺ  ايتكـ٣ٛ نرايـ١ٺ   بـس َٓٗـا،   ايتك٣ٛ ٫ (200)آٍ عُطإ:ٚٳضٳابٹڀڂٛاڃ ٚٳقٳابٹطٴٚاڃ اقٵبٹطٴٚاڃ آَٳ
ا أضؾسْا اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل إيٝـ٘، ايتكـ٣ٛ فُٝـا      ُٻط، أٚ ٌُْٗ، أٚ ْبتعس عٔ إٔ ْككٿاؿصض ايؿسٜس َ ،َؿاعطْا

يف ايترًٞ بايفها٥ٌ، َٔ اْڀ٬ق١ يف نٌ ايعبازا  اييت ؾطعٗا اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل يٓا ْ٪زٜٗا تعٓٝ٘ َٔ اْڀ٬ق١ 
 ، ْفِٗ َكاقس اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل، َٚكاقس نتاب٘ يف تؿطٜعٗا. نا١ًَ بؿهٌ ٚاعڈ

ٕٛ جسٜطٜٔ بٓكط اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل، ٚغـٝه    فكس ايٓاؽ ايتك٣ٛ يف ْفٛغِٗ يف أعُاهلِ فًٔ ٜهْٛٛا أبساڄ إشا
 .طٚا، َت٢ َا أًُٖٛا، َت٢ َا نٝعٛأ ٜهطبِٗ ٖٛ اهلل، َت٢ َا قكٻٔ ٜٛاجِٗٗ ٖٛ اهلل، غٝهٕٛ أٍٚ َٳأٍٚ َٳ

ٜٴ ٜٴفٗٓا بسأ  إش ُٜٗٓـا   - ٖٚٛ ايصٟ ُٜٗٓا -ا خاقٽ ا٭١َ بهاًَٗا، أٚ فتُعاڄ ،طؾس امل٪َٓني نٝفُا ناْٛاطؾس املػًُني، 
فُٝا أعتكس إٔ بك١ٝ طٛا٥ف ا٭َـ١ ٦َٝـٛؽ َٓٗـا فُٝـا ٖـٞ       ٘٭ْ ملاشا؟ ،ٔ اٯٕ ْترسث َع ايعٜس١ٜ غكٛقٗام

ٚإٔ ايڀا٥ف١ اييت مل تعٌُ ذت٢ أبػط َا ميهٔ إٔ تعًُ٘ ٚيٛ إٔ تعٌُ َثٌ َا عًُتـ٘ طٛا٥ـف أخـط٣    ، عًٝ٘ اٯٕ
ْٛٛا ِٗ إٔ ٜهعًٝاهلل ذل تكات٘، ٚجيب  ٕجيب إٔ ٜهْٛٛا ِٖ َٔ ٜتكٛ ٖٔٞ طا٥ف١ ايعٜس١ٜ ايصٜ ممٔ فؿًت أٜهاڄ

  .أٍٚ َٔ ٜٗتسٟ بهتاب٘
ٓٴٛاڃ :أمل ٜكٌ اهلل ٭ٌٖ ايهتاب ِٵ يُِّٳا اَٴكٳسٿقڄ أځْعٳيڃتٴ بٹُٳا ٚٳآَٹ ْٴٛاڃ ٚٳ٫ځ َٳعٳهڂ ٍٳ تٳهڂٛ ٘ٹ نځافٹطڈ أځٚٻ ٖصٙ ايعباض٠  (41)ايبكـط٠: بٹ

تعين ٫ ًٜٝل بهِ ٚأْتِ أٌٖ نتاب تعطفٕٛ ايطغا٫ ، تعطفٕٛ ايهتـب إٔ تهْٛـٛا أٍٚ َـٔ ٜهفـط بٗـصا ايهتـاب       
ْٴـٛاڃ  ٚٳ٫ځعباض٠ ايكطإٓ ايصٟ أْعيت٘، ٚبٗصا ايٓيب ايصٟ تعطفٕٛ أْ٘ ْيب نُا تعطفٕٛ أبٓا٤نِ، ب ٍٳ تٳهڂٛ  نځـافٹطڈ  أځٚٻ

َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ املعطف١، ٚبني ٜسٜ٘ َا ٜ٪نس إٔ ٖصا ايصٟ جـا٤  ع٢ً أٟ ٫ ٜٓبػٞ ملثًهِ إٔ ٜهٕٛ أٍٚ َٔ ٜهفط ٖٚٛ 
 َٔ ايهتب. سعاڄَٔ ايطغٌ، ٚيٝؼ بٹ عاڄسٵَٔ جسٜس يٝؼ بٹ

جيب إٔ ٜهْٛٛا أٍٚ َٔ حيٌُ ا٫ٖتُـاّ بـأَط اٱغـ٬ّ، ا٫ٖتُـاّ بـأَط املػـًُني،        ٔفايعٜس١ٜ ِٖ ايڀا٥ف١ ايصٜ
ٜأتٝٓـا   ٫چأ ،هٕٛ أنثط اْتباٖاڄْٝتٓا اييت مٔ عًٝٗا ممٔ جيب إٔ ا٫ٖتُاّ بايعٌُ ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل، ٚمٔ يف ٚنع

نٌ َا  ،ٖٓاى َا ٜكٌ إيٝٓا ؟ؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ ٜكٌ إيٝٓاْتكٛض بأْ٘ يٝ - نُا قًت غابكاڄ -املٛ  ٚمٔ غري َػًُني، أٚ 
 .ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، نٌ آثاضٙ تكٌ إيٝٓا ٜ٘عًُ

اٯٜا  ايهطمي١ يف إضؾاز ايٓاؽ إىل َا ٜهْٕٛٛ َ٪ًٖني ب٘ ملػت٣ٛ َٛاجٗـ١ أعسا٥ـ٘، إىل َـا ٜهْٛـٕٛ     ثِ تٛاقٌ 
ُٴٛاڃيٛا إىل نافطٜٔ َ٪ًٖني ب٘ إىل إٔ حيافظٛا ع٢ً أْفػِٗ َٔ إٔ ٜترٛٻ ٌڇ ٚٳاعٵتٳكٹ ٘ٹ  بٹرٳبٵ  تٳفځطٻقڂـٛاڃ  ٚٳ٫ځ جٳُٹٝعٶـا  ايًډـ

ُٳ١ځ ٚٳاشٵنڂطٴٚاڃ ٘ٹ ْٹعٵ ِٵعٳًځ ايًډ ِٵ إڇشٵ ٝٵهڂ ٔٳ فځأځيډفٳ أځعٵسٳا٤ٶ نڂٓتٴ ٝٵ ِٵ بٳ ٘ٹ فځأځقٵبٳرٵتٴِ قڂًڂٛبٹهڂ ُٳتٹ ٛٳاْٶا بٹٓٹعٵ ِٵ إڇخٵ ٔٳ  ذٴفڃطٳ٠ٺ ؾٳفځا عٳًځ٢ٳ ٚٳنڂٓتٴ  َٿـ
ٗٳا فځأځْكځصٳنڂِ ايٓٻاضڇ ٓٵ ٔٴ نځصٳيٹوځ َٿ ٘ٴ ٜٴبٳٝٿ ِٵ  ايًډ ٘ٹ  يځهڂـ ِٵ  آٜٳاتٹـ ٕٳ  يځعٳًډهڂـ ٗٵتٳـسٴٚ ُٴٛاڃ  :ايهًُـ١ تـأتٞ   (103)آٍ عُـطإ: تٳ ٚٳاعٵتٳكٹـ
  .إيٝ٘ َٔ خڀٛض٠ بايػ١ تٗسزْٞ ٧َعٓاٙ ا٫يتحا٤ ي٬َتٓاع مبٔ ايتح عتكاّا٫

ٗٓـا إىل إٔ ْعتكـِ   ٝٛجٿفٖـٛ ٜٗـسٜٓا يف آٜاتـ٘ املباضنـ١،      اعتكُٓا ب٘ فٗٛ غٝٗسٜٓا، ٖٚاَا  ت٢َٚ ،ْعتكِ باهلل
١ غتكـبس يف َػـتٓكع،   ظـ كٹاملٛاجٗـ١ إشا مل تهـٔ ٜٳ  بٗصا ايتٛجٝ٘ ايصٟ ٜٛذٞ بإٔ ا٭١َ ٖٚٞ يف َٝـسإ  ، عبً٘

ـ  فٝكٍٛ يٓـا: ٖـصا ذ   ،ؿبث ب٘ت٠ َٔ ايه٬ٍ، ٖٞ فٝٗا أذٛد َا تهٕٛ إىل ؾ٤ٞ تغتكبس يف ٖٛٻ هٛا بـ٘،  بًـٞ متػٻ



 (03) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
ٛ  أَ ٖصٙ ايصي١، تٓحٛ ايه٬ٍ، تٓحَٛٔ ٖصا ا ايتٓحٛ ;اعتكُٛا ب٘ َـٔ إٔ تترٛيـٛا إىل    أَ ٖصا اـعٟ، تٓحـ

  .نافطٜٔ
ُٴٛاڃ ٌڇ ٚٳاعٵتٳكٹ ٘ٹ بٹرٳبٵ ٢ َٔ عٓسٙ ْػتُػو ٖٛ ميثٌ يٓا زٜٓ٘، ميثٌ يٓا ٖساٙ أْ٘ مبثاب١ اؿبٌ املسيچ جٳُٹٝعٶا ايًډ

١ ايػ١٦ٝ ايـيت تعٝؿـٗا   ب٘ يريفعٓا َٔ َػتٓكع ايه٬ٍ، ٚايهٝاع، ٚايهفط، ٚايصي١، ٚاهلعمي١، ٚاؾٗاي١، ٚاؿاي
  ٖصٙ ا٭١َ.

يت تٛذٞ بعظِ ضمحت٘ يٓا، اييت تسٍ ع٢ً إٔ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٫ ٜطٜـس يٓـا   َٔ أبًؼ ايعباضا  اي ٖٙص تأيٝػ
ْٴ اعتكـُٛا عبـٌ اهلل، ٚيـتهٔ    ف ؟ظًِ، ٫ ٜطٜس يٓا إٔ ْهٌ، ٫ ٜطٜس يٓا إٔ ْهٝع ٫ يف ايسْٝا ٫ٚ يف اٯخط٠إٔ 

بس َٔ إٔ ػتُع نًُتهِ، ػتُع نًُتهِ ع٢ً  سٚا، ٫بس َٔ إٔ تتٛذٻ هِ عبٌ اهلل اعتكا١َ واع١ٝ، ٫تاعتكاَ
 عبً٘ ايٛاذس.  عتكاّا٫أغاؽ َٔ ٖس٣ اهلل، ٚيف فاٍ 
إىل  إىل ايـُٝٔ، ٚذـب٬ڄ   إىل َكـط، ٚذـب٬ڄ   ٞ ذـب٬ڄ ٜـسيچ ثـِ   (ٚاعتكُٛا عباٍ اهلل) ٫ذظٛا أْ٘ مل ٜأ  يٝكٍٛ:

ٚنـٌ طـا٥ط٠    (ًٖٝهٛبرتـ)اي ا أتٞ طا٥طايبرط ت إىل اؾعٜط٠، َثٌ َا ٜأتٞ عٓسَا تػطم غف١ٓٝ يف تْٛؼ، ٚذب٬ڄ
  ض يًػطم يف ايبرط.يتٓكص َٔ ٜتعطٻ ٞ عس٠ ذباٍ، أٚ غ٬مل َٔ اؿباٍ، أٚ تسيچٞ ذب٬ڄتسيچ

ايٛاذس ايڀطٜل إيٝ٘ ٚاذس٠، ايػبٌٝ إيٝ٘ ٚاذس، اؿبٌ ايصٟ إشا اغتُػهت ب٘ ا٭َـ١  ٖٛ ، اهلل ي٘ ططٜل ٚاذس
ٚاملػه١ٓ، ٜطفعٗا َٔ ذاي١ ايتعطض إىل إٔ تهـٕٛ نـافط٠ تػـتٛجب غهـب٘     ٠ ايه٬ٍ، ٠ٖٛٚ ايصي١ غريفعٗا َٔ ٖٛٸ

ٌڇ :ٜكٍٛعٓسَا  .ْٚاضٙ ٖٛ ذبٌ ٚاذس ٘ٹ بٹرٳبٵ تكٛض نٝف غٝهٕٛ ذبٌ اهلل، ذبـٌ ٫ ٜتػـع ٭ٜـسٜٓا، ٭ٜـسٟ      ايًډ
بأْ٘  ٞ يٓاٖٛ ٜٛذ .٫ .ػو فٝ٘ قًٌٝ َٔ ايٓاؽ غٝٓكڀعغٝتػع، أٚ ذبٌ زقٝل عٓسَا ٜتُ ؟ا٭١َ إٔ تػتُػو ب٘
ٗٛ ذبـٌ ٫ ميهـٔ إٔ ٜٓكڀـع بٗـا     فٜتػع يٮٜسٟ نًٗا إٔ متػو ب٘، َٚت٢ اغتُػهت ب٘  ذبٌ، ٚذبٌ َتني، ذبٌ

ٛ  ٚضفعتٗـا إىل اهلل  ،غريفعٗا مٛ نُـاٍ اهلل، غـريفعٗا إىل اهلل  ، فتعٛز إىل اهل٠ٛ َٔ جسٜس ٢ ظـ إٔ تطتفـع فتر  ٖـ
 .َٔ ذهُت٘بٓفر١ َٔ نُاي٘، َٔ ععت٘، َٔ عًُ٘، َٔ جنٚت٘، َٔ قسضت٘، 

٘   )ٖٛ ذبٌ ٚذٝس يف ٚاقع ا٭١َ، مل ٜكٌ:  أْـتِ يف ذايـ١    (اعثٛا عٔ أٟ ذبٌ تػتُػهٕٛ بـ٘ أٚ تعتكـُٕٛ بـ
ٚاذس ٖٛ ذبٌ اهلل،  ٤يهٔ يٝؼ ٖٓاى إ٫ ؾٞ ،طٚا يف إٔ تبرثٛا عٔ أٟ ؾ٤ٞ تتؿبثٕٛ ب٘تػتٛجب عًٝهِ إٔ تفهچ

ٟ إ٫ ذبٌ اهلل، نُا قاٍ ابـٔ ْـٛح:    ٚيٝؼ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ٜٓكصنِ إشا اعتكُتِ ب٘ ،ٖٛ ذبٌ ٚاذس  إڇيځـ٢  غٳـوٚڇ
ٌڈ ُٴٓٹٞ جٳبٳ ٔٳ ٜٳعٵكٹ ُٳا٤ٹ َٹ ٌڈ إڇيځ٢ غٳوٚڇٟايڀٛفإ ايصٟ اجتاح ا٭ضض ذاي١ يف  ايڃ ُٴٓٹٞ جٳبٳ ٔٳ ٜٳعٵكٹ ُٳا٤ٹ َٹ ميٓعين َـٔ   ايڃ

ٍٳايػطم  ِٳ ٫ځ قځا ّٳ عٳاقٹ ٛٵ ٔٵ ايڃٝٳ َٵطڇ َٹ ٘ٹ أځ يٝؼ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ميٓع َٔ أَـط اهلل، ٖـٛ ظـٔ بـإٔ شيـو       (43)ٖـٛز: ايًډ
٘   ،ًِ ٜعكُ٘ َٔ ايػطمفكُ٘ َٔ ايػطم، اؾبٌ ايؿاٖل غٝع فهـإ َـٔ    ;رـاٍ بُٝٓٗـا املـٛد   ف ،ٚأبٛٙ ٜترـسث َعـ

 املػطقني.
نإ عًـ٢ َػـت٣ٛ ا٭َـ١ اٱغـ١َٝ٬ ٜؿـًُٗا ٖـصا اـڀـاب،         خڀاب يٮ١َ بكٝػ١ اؾُع، ٖٛ خڀاب يٮ١َ غٛا٤ٶ

ٟٸ ٜٴ فتُع إٔ املػأي١ أٜهاڄ ٚخڀاب ٭ ّٷ٫  ٞپ ٓحٞ َٓٗا إ٫ اعتكا ٭ْ٘ غٝأتٞ يف َكاّ اهلسا١ٜ مٛ اؿًٝٛيـ١   ;واع
 ايهفط ايصٟ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜكـًٛا بٓـا إيٝـ٘،   إىل كٌ ْإٔ ٚايصٟ ٜكٌ َٔ جاْب أٌٖ ايهتاب  َٔ إٔ ْػطم يف ايه٬ٍ

  .(ٚيٝعتكِ نٌ ٚاذس َٓهِ عبٌ اهلل)اؿسٜث يٝكٍٛ:  ، فًِ ٜأ ٹٗاْفػ يف اٯ١ٜ واع١ٝ فُٝا بعس أتٞ َٗاّپتغ
ـ    ا، تتٛذـس نًـٗا ؼـت قٝـاز٠     أْتِ يف َٛاج١ٗ، َٛاج١ٗ َع أ١َ ٖٞ َتٛذس٠، تتٛذس ٚمٔ ْطاٖـا تتٛذـس عاملٝٽ

ٚتكازم ع٢ً إعڀا٤ أَطٜها َكاّ ايكا٥س يًترايف ايسٚيٞ ايعاملٞ نس  ،مل تتٛذس نًٗا ؼت قٝاز٠ أَطٜهاأ ،أَطٜها
فٗـٌ َـٔ    ،َٛاجٗتٓـا يف تتٛذـس ايـسٍٚ فُٝـا بٝٓٗـا     ثـِ  ِٖ ٜتٛذسٕٚ نسٍٚ،  ٖصا ايصٟ ذكٌ؟ أيٝؼ ؟اٱضٖاب

ا٭َِ ايهافط٠ اييت تطٜـس إٔ تهـٕٛ    ،يتٛاج٘ ٖصٙ ا٭َِ َٔ أٌٖ ايهتاب املعكٍٛ، َٚٔ املُهٔ إٔ تٓڀًل أْت فطزٜاڄ
ٙٴ؟، ٚآخط ٙٴسٳذٵٚٳ، ٖٚصا ىسٳذٵٚٳتٓڀًل ملٛاجٗتٗا أْت  ؟نافطاڄ ٫. ٫ ٜٓكص َٔ ٖصا ايه٬ٍ، ٫ خيـطد ا٭َـ١ َـٔ     ٚٳذٵسٳ

إشا اعتكِ أفطازٖا بكٛض٠ واع١ٝ عبـٌ اهلل، فربـٌ اهلل    ٖصا املأظم، ٫ تهٕٛ أٟ طا٥ف١ يف َػت٣ٛ إٔ تٛاج٘ إ٫چ
                 غٝٓكصِٖ، ٚذبٌ اهلل ٖٛ ٖساٜت٘ يًٓاؽ، ٖساٜت٘ ايـيت تـأتٞ يعبـازٙ املتُثًـ١ يف نتابـ٘، ٚيف ضغـٛي٘       ٖٛ ايصٟ 

ْؿساز ضٚذٞ، ٚؾعٛضٟ مٛ اهلل غبراْ٘ ٚتعـاىل، ٚتعًـل نـبري    ا د٘ ايكطإٓ َٔ فُٝا ٜطغٿ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚاْؿساز نبري مٛ ضغٛي٘ 



 (04) (2الدرس ) ــآل عمران سورة 
ٞٻ َٚا أْين غأعتكِ عبٌ اهلل، ١فطزٜ بٓظط٠ص ذت٢ أْت إشا اْڀًكت ٓكځئ تٴ ٟٸ عً  تهـٌ أْـت ضغُـاڄ   ػؾـ٤ٞ، ف  أ

٭ْو أَاّ ٚاقع ٜفطض ْفػ٘  ;عٓو عٓو، ٚغتٓڀًل َٔ فُو عباضا  ايهفط ضغُاڄ ػام إىل ايه٬ٍ ضغُاڄعٓو، ٚغتٴ
أَاّ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل، فػتػطم ٚغتًٗو، ٚئ تػتڀٝع إٔ تعكِ  عًٝو، ٚأْت يف ذاي١ تككري ٫ متٓرو َنضاڄ

 ْفػو مبفطزى.
ُٴٛاڃ ٌڇ ٚٳاعٵتٳكٹ ٘ٹ بٹرٳبٵ ُٴٛاڃ :عباض٠ ،ٜ٪نس جٳُٹٝعٶا ايًډ ، ايصٟ ٜٛذٞ باعتكاّ اؾُٝع (ٚاٚ اؾُاع١)فٝٗا  ٚٳاعٵتٳكٹ

تأنٝس َٔ جسٜس بايٓٗٞ عٔ ايتفطم، ث٬ث عباضا  تٛذٞ بأُٖٝـ١   تٳفځطٻقڂٛاڃ ٚٳ٫ځتأنٝس َٔ جسٜس جٳُٹٝعٶا ثِ
ٟٸ ّ ا٫َـٔ  ى يف َٛاج١ٗ أعسا٤ اهلل، ٚذـس٠ تكـّٛ عًـ٢ أغـاؽ     أ١َ تترطٻ ٚذس٠ املػًُني، ٚذس٠ أ عبًـ٘،   عتكـا
 .اعتكاّ واعٞ عبً٘

ُٴٛاڃ ٌڇ اواعٝٽ اڄٜفٝس اعتكاَ (ٚاٚ اؾُاع١) ٚٳاعٵتٳكٹ ٘ٹ بٹرٳبٵ أيٝػـت ٖـصٙ ثـ٬ث     تٳفځطٻقڂـٛاڃ  ٚٳ٫ځجٳُٹٝعٶا ايًډ
ٖصا ايتأنٝس َٔ قبٌ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٜٛذٞ بٌ ٜسٍ مبا ٫ غباض عًٝ٘ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ٫ بس َٓٗا ٭ٟ  عباضا ؟

فٝٗا زٜٔ اهلل، يف َػت٣ٛ إٔ تٛاجـ٘ أعـسا٤   ٜػٛز عبٌ اهلل فتهٕٛ يف َػت٣ٛ إٔ  عتكاّا٫ٜتركل هلا يف إٔ أ١َ 
، ٜٔ يف ذٝاتٓـا م يف ذٝاتٓا، نٝف تهٝع نثري َٔ قـِٝ ايـسٿ  ُؼ آثاض ايتفطټًٚمٔ ْ ،بس إٔ تهٕٛ َتٛذس٠ اهلل، ٫

َـٔ   ٬ٍ، ٜػٛز ظًِ، ؼـسث ظـٛاٖط نـثري٠   قٓا، تػٛز قِٝ فاغس٠، ٜػٛز نتفطټ يٝؼ ؾ٤ٞ َٔ أغباب نٝاعٗا إ٫چ
 ؟ٚذاقـ٬ڄ  أيـٝؼ ٖـصا ٚاضزاڄ   ،قٓـا تفطټ ؼ ٖٓاى غبب قطٜس يف غٝازتٗا يف أٚغا  اهتُع إ٫چايفػاز ٚايظًِ، ٚيٝ

 .َت٢ َا تفطقت قط١ٜ ٚاذس٠ أَهٔ إٔ ٜظٗط فٝٗا فػاز، ٜٚٓتؿط ذت٢ ٜكٌ نٌ بٝت فٝٗا
َٓـ٘ يف   بس بس َٓ٘ يف تڀبٝل زٜٔ اهلل يف اهتُع، ٫ س ايه١ًُ ٫ بس َٓ٘ يف َٝسإ َٛاج١ٗ أعسا٤ اهلل، ٫تٛذٸ

ٕ ٖـصا  أغـتهٕٛ ايٓتٝحـ١    فطق١ يف ا٭١َ َا ايـصٟ غٝركـٌ؟   تذكًَت٢ َا بسٜٔ اهلل،  َاڄًَتع إٔ تنظ أْت نفطزٺ
ٟ   ،ٕٛفاغس، ٖٚصا َككط، اؾُٝع عٓس اهلل َاشا؟ ٜػتٛجبٕٛ غهب٘، اؾُٝع عٓـس اهلل عاقـ   ض إٔ تكـٛٻ ٜ َـٔ ايـص

أْـت أقـٌ أذٛايـو إشا مل تهـٔ      ،هلل ناٌَ ايتك٣ٛ، ٫ حيكٌ ٖصا اڄميهٔ إٔ ٜهٕٛ َتكٝ مٷَتفطٿ فتُعٷٖٓاى ٜهٕٛ 
يػـهٛتٞ، يتككـريٟ،    إٔ ٜٓتؿـط يف فتُعـو ملـاشا؟    يف ذس شاتو فأْت عٓكط َػـاعس عًـ٢ ايفػـاز    اڄأْت فاغس

ٕٸ)ٚ٭١ُٖٝ املٛنٛع نًٓا ْكٍٛ: ، ٱُٖايٞ، ٫ْعٚا٥ٞ مبفطزٟ ا ذكٌ نـصا ٚنـصا، يـٛ نًُتٓـا     ُٳيځنًُتٓا ٚاذس٠  يٛ أ
أيـٝؼ   ٤(ًٜعب نٝفُا ٜؿـا  أٚ َسٜطٷ ا نإ َسضؽٷُٳ، يٛ نًُتٓا ٚاذس٠ يځايف١ْٝ٬ا اْتؿط ايفػاز يف املٓڀك١ ُٳيځٚاذس٠ 
ٜٴ ٔ؟ن١ًُ َٳ (يٛ إٔ ايه١ًُ ٚاذس٠) ٙ؟ٜعطفٕٛ ٖصٜكٛيٕٛ ٖصا، ايٓاؽ  ٕٚ بإٔ تككريِٖ ِٖ، ِٖٚ ايـصٜٔ  طٿكٹايٓاؽ 

بإٔ إُٖاهلِ ٖٛ مما غـاعس عًـ٢ اْتؿـاض     ٕٚطٿكٹٜٴ ،ٖصا ايعٌُ ايتدطٜيب، ٖٚصا ايعٌُ ايفاغس مل ٜٓڀًل َٔ جاْبِٗ
ٟٵ، ايفػاز، ٚظٗٛض ايفػاز، ٚظٗٛض ايظًِ، ٚغٝاب َباز٨ اٱغ٬ّ ٓفػـ٘ يف  ييف ا٭خري ٫ أذس ٜػتڀٝع إٔ حيهـِ   أ

ٌٸ ;٫ ٜػتڀٝع أذس ،بسٜٔ اهلل م أْ٘ ًَتعّٷفتُع َتفطٿ َٴ    ٭ٕ أق ـ َا أْت عًٝـ٘ ٖـٛ أْـو  ط، ٖـٛ أْـو ٫ تـأَط    ككٿ
فأْـت عاَـٌ َػـاعس     اڄإش ;ع٢ً ْفػو َٓعٚڈط ٫ٚ تك٣ٛ، أْو مبعطٚف، ٫ ت٢ٗٓ عٔ َٓهط، ٫ تتعإٚ َع أر ع٢ً بٹ

 .ع٢ً ظٗٛض ايفػاز، ٚاْتؿاض ايفػاز
بأْ٘ ًَتعّ بسٜٔ اهلل، أْـ٘   يٓػب١ يهٌ فطز يف إٔ ٜكس إٔ ٜكاٍبس َٓ٘ ذت٢ با اؾُاعٞ عبٌ اهلل ٫ عتكاّا٫
املفـطٚض إٔ  ي٘: ايهباض قًٓا  ٚاذس َٔ - قبٌ فرت٠ - شنطأ .٫ٚ ٜٓڀًل ٚاذس َٔ َٓڀًل آخط ،هلل هلل، أْ٘ َڀٝعٷ َتلڈ

عؿـطٜٔ  ذـٛايٞ  يف بًس آخط غري ب٬زْا ٖصٙ قبـٌ  ٖٚصا نإ  -يف إٔ تتٛذس ايه١ًُ  ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا وٝعاڄحياٍٚ 
. ٖصٙ ايٓظط٠ غـري  (ٝتٛذسٚا َعٞيايٓاؽ  ٜٞتٛذسٚا َعٞ، ٜأتإٔ اٯخطٜٔ ٚع٢ً ، سأْا َتٛذٸفا أْا أَٸ)قاٍ:  -غ١ٓ 

ٟ ب٘ إىل ايٛذس٠ يف تتٛذس َع اٯخطٜٔ، ذاٍٚ إٔ تععظ يف اهتُع نٌ َا ٜ٪زيأْت ْڀًل ا .طبٝع١ٝ، غري قرٝر١
ٕ ؼكـل زاخـٌ ا٭َـ١    ٭يف ٖـصا املٝـسإ   أْـت  ى أْت يف ٖـصا املٝـسإ، ؼـطٻ   اعٌُ  ،ٚايكِٝ ٚابططٚاي ايع٬قا 

 .عبٌ اهلل وٝعاڄ عتكاّا٫
تركل ٖـصٙ  ايبؿط نًِٗ ٜعطفٕٛ أ١ُٖٝ ايتٛذس، يهٔ ؽتًف ايٓظـط٠ إىل نٝـف تهـٕٛ ٖـصٙ ايٛذـس٠ ايـيت غـ       

ٕ ناْٛا ٜٗتفٕٛ بٛذس٠ عطب١ٝ، َٚٔ َٓڀًل أْٓا أ١َ عطب١ٝ يػتٗا ٚاذس٠، أ١َ عطب١ٝ ع٢ً ٛايكَٛٝ ،ايٓتٝح١ امل١ُٗ
، ٚذس٠ بكٞ ٖصا ايكٛ  فرت٠ ط١ًٜٛ ٚيهٓ٘ غاب ٚمل ٜهٔ فسٜاڄ ،اؾػطاف١ٝ هلا ٖٞ ٚاذس٠ ١قعٝس ٚاذس، املٓڀك

 .أْٓا عطبٜٔ بٌ ع٢ً أغاؽ َٔ ايعطٚب١ نعطب، يٝؼ ع٢ً أغاؽ َٔ ايسٿ ،ق١َٝٛ، ٚٚذس٠ عطب١ٝ، نكّٛ
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ِٖ َٔ  -ِٗ ايػًف ايكاحل ْػُٜٛ ٔايصٜ - ِٖٚ (إٔ ْٓڀًل ع٢ً ْٗخ ايػًف ايكاحل)تٓڀًل أٜها ٖتافا  ٚذس٠ 

يف شٖٔ َٔ ٜكـٍٛ ايػـًف ايكـاحل     تڀًعم ا٭١َ ٭ٕ أبطظ ؾدك١ٝ ا٭١َ، ِٖ َٔ أغؼ ظًِ ا٭١َ، ٚفطٻبٗصٙ يعب 
ٖٚـصٙ ايٓٛعٝـ١ ٖـِ     (املػـري٠ بـٔ ؾـعب١   ٚ ،عُطٚ بٔ ايعامٚ ،ؿ٥١عاٚ ،َعا١ٜٚٚ ،عثُإٚ ،عُطٚ ،بهطٛ أب)ٜعين 

 فاؾ١ً.  ٖصٙ أٜهاڄ ،ايػًف ايكاحل
ـ    ع٢ً أغاؽ - ضق٢ َا ٜڀطح يف ايػاذ١أ ٖٛٚ -ْتٛذس ع٢ً أغاؽ  ٘ إٔ ٜطجع ايٓـاؽ إىل نتـاب اهلل ٚغٴ ، ١ٓ ضغـٛي

قس ضمسٛا إٔ متـط  ٚ، يسِٜٗ، َٚٔ املٓافص اييت عٔ ططٜكٗااحملسز٠ يسِٜٗ، ٚٚفل ايكٛاعس احملسز يهٔ َٔ املٓظاض 
 ١ٓ.  بايهتاب ٚايػټ اڄَٔ خ٬هلا يتهٕٛ َتُػه

ٚ  -نٌ َػًِ ٜسعٛ إىل ايٛذـس٠   أيٝؼ ،إىل ايٛذس٠ سعْٛأٚ إٔ  يهـٔ ٚمـٔ يف    -ذـس٠ زٜٓٝـ١   ٚيـٛ باغـِ   ذتـ٢ 
خـط  آم يف أٚغاطٓا، فٝڀًع ٖصا ايؿدل ايصٟ ٜكطأ غ١ٓ بعس غ١ٓ َع ؾدل َٓاٖحٓا، يف ثكافتٓا ْععظ ذاي١ ايتفطټ
ٖٛ إٔ ٜٓڀًل ٚفل َا ٜكتهـٝ٘ ْظـطٙ، ٚعًـ٢ َـا أزاٙ      اڄَٔ َٓڀًل إٔ هلصا ذك، ٚثايث ٚضابع ٜڀًعٕٛ َتفطقني زٜٓاڄ

٫ َٔ املانـني  ، س أذساڄبأْ٘ ٫ جيٛظ ي٘ إٔ ٜكًچ - زٜٓاڄ -ا غًب يف ظٓ٘، ثِ يف ا٭خري ٜط٣ س مبإيٝ٘ اجتٗازٙ، ٜٚتعبٻ
ايثكافـ١ ايـيت    ،٫ٚ َٔ اؿانطٜٔ، ف٬ جيٛظ إٔ ٜكًس ٖصا، ٫ٚ ٜكًس ٖـصا، ٫ٚ ٜتبـع ٖـصا، ٫ٚ ٜػتُػـو بٗـصا     

ثكافـ١ ٫ تعـعظ ضٚذٝـ١    ، مبفطزٜٙٔ ػعٌ نٌ ؾدل َٓا ٜڀًع ايسٿ ف١ يف أٚغا  املػًُني ٚمٔ ْتعًِْڀطذٗا ثكا
 .عبٌ اهلل وٝعاڄ عتكاّا٫

ْٴ ، ذبٌ اهلل ٖٛ ٖساٙ، ٖساٙ ٖٛ زٜٓ٘، زٜٓ٘ ٖٛ خط ٚاذس ٚذبٌ ٚاذس ٘ فـطٿ عٓسَا ْـأتٞ  بؿـهٌ َٛاقـف    م زٜٓـ
ٌ  تڀًعػفٚأذهاّ   ،ذباٍ َتعسز٠ تأتٞ ايٓتٝح١ يف ا٭خري أْت متػو َٔ عٓسى عبٌ ٚأْا أَػو َٔ عٓسٟ عبـ

فكط ططف ٚاذس ٖٛ ٜهٕٛ ، ٚاذسططف  ٕ يف ايٛاقع غري َتُػهني عبٌ اهلل إ٫ْٛه ،ٖٚصا ميػو َٔ عٓسٙ عبٌ
ظعِٗ َٔ ٠ٖٛ ايه٬ٍ   مل تٓٚهلصا ٜطْٚٗا  ;ٌ اهللهٕٛ ذبا٫ڄ ١ُٖٝٚ يٝػت ذبٕ ميػٚٚاٯخط ،اهللػتُػو عبٌ امل

 ٚايهفط ٚايصي١.
ايٛاقـع إىل َـا ٜعاضنـٗا     قـعٝس ا إٔ ْٗتف بٗا ٚمٔ ْعٌُ عًـ٢  إَٻ ّ يف ايػاذ١ني املػًُني اييت تكسٸفايٛذس٠ ب

  .َٗا بؿهٌ ْاقل ٚمٔ ْترسث عٓٗاكسٸ، أٚ إٔ ْاٖا يف أٖسافٗا ٚيف ْتٝحتٜٗٚهازٸ
نٝف ٖٞ ايٛذس٠ اهس١ٜ، نٝـف ٖـٞ ايٛذـس٠     غباض عًٝ٘ ٔ ٫بٛنٛح بٝٿ زسٸاهلل ٖٓا يف ٖصٙ اٯٜا  ايهطمي١ ذ

اؾُاعٞ عبٌ ٚاذس، أٟ  عتكاّا٫ٓڀًل فٝٗا فتُع ع٢ً أغاؽ َٔ ٜٓڀًل فٝٗا أ١َ، تاييت تعڀٞ مثطتٗا، اييت 
 .ِ ٚاذس، قٝاز٠ ٚاذس٠ـًځَٓٗخ ٚاذس، َٛقف ٚاذس، خڀ١ ٚاذس٠، عٳ
ٌڇ ٔ ن١ًُيٝؼ ٖٓاى أزم تعبري يف فطز١ٜ ايؿ٤ٞ َ قـس   (ٚاعتكُٛا بؿحط٠ اهلل): يٛ قاٍ َث٬ڄ ذبٌ ٚاذس ذٳبٵ

ذبٌ ٚاذس ٫ ٜٛجس  َٓٗا. (1)(مطٵعٹـ)ػكٔ، ٖٚصا بػكٔ، ٖٚصا بٖصا ميػو ب ،ُٝػو بػكٔغنٌ ٚاذس  ض بإْٔتكٛٸ
إٔ ايڀطٜل ٖٞ ٚاذس٠ فكط، ٚقٓا٠ ٚاذس٠ فكط، َٚٓٗخ ٚاذس فكط، َـٓٗخ   اڄٕ تعڀٝٓا فُٗأأزم َٔ ٖصٙ ايعباض٠ يف 

ٜٴ  ع٢ً قًب ضجٌ ٚاذس.  اڄأؾداق ٓٵتٹخٜٴّ يف غاذ١ ايعٌُ، َٓٗخ ٚاذس ٜػتڀٝع إٔ تهٕٛ مثطت٘ ٚاذس٠ كسٸٚاذس 
ػـا٥ٌ  جيعًو َٔ أٍٚ َا ٜتفـتس شٖٓـو يفٗـِ امل    تكطأ فٝٗا َا َاشا تكطأ فٝٗا؟ ،غٓا مٔ ايعٜس١ٜاْظط إىل َساض

ٙٴ ، ٚظًَٝو ٜٓڀًـل  ٚٳذٵسٳىِ، فتٓڀًل ٜكبس ٖصا ٖٛ ايعًڃٚ، ٜٚكبس ٖصا ٖٛ ٚاجبو، ىسٳذٵٚٳتٓڀًل  ، أقـبرت  ٚٳذٵـسٳ
 آخط نسٙ.يؿ٤ٞ تتعكب يؿ٤ٞ، ٖٚٛ ٜتعكب ْت تسٜٔ بؿ٤ٞ، ٖٚٛ ٜسٜٔ بؿ٤ٞ، أ

ٚي١ٝ نـبري٠ أَـاّ اهلل إٔ   ٪تٛذٞ اٯ١ٜ بأْ٘ جيب ع٢ً املػًُني، أٚ جيب ع٢ً اهتُع خاق١ َـٔ ٖـٛ قُـٌ َػـ    
ٖٞ ذاي١ تػـتسعٞ احملافظـ١ عًٝٗـا أثٓـا٤ ايعُـٌ يًٛقـٍٛ        ْ٘فػايٛقت  ثِ يف، عبٌ اهلل عتكاّا٫ٜٓڀًل يف 

ٚ  مايتفطټ ،م٢ٗٓٝ عٔ ايتفطټفثِ بعس ايٛقٍٛ إيٝٗا ، إيٝٗا بعـس ايٛقـٍٛ إىل ؼكٝـل ٖـصٙ      مايتفـطټ يف ايڀطٜـل، 
 ٫ٚ، ٍٚ ٖٛ٪تٛذٞ يهٌ فطز بأْ٘ َػ جٳُٹٝعٶا ٚ تٳفځطٻقڂٛاڃ ٚٳ٫ځ عبٌ اهلل وٝعاڄ عتكاّا٫اؿاي١، ذاي١ ايٛذس٠ 

 ٖصٙ ؼكٌ؟ ٝػتأي (أٚي٦و فِٝٗ ايهفا١ٜ) :ٌٵكڂٜٳ
ٍٚ ٖـٛ إٔ  ٪تـٛذٞ يهـٌ فـطز بأْـ٘ َػـ      جٳُٹٝعٶاٜكٍٛ: عٓسَا  ،٫ !ِٗ ايهفا١ٜفٝ اْڀ٬ق١ فطز١ٜ ٚأٚي٦و قس

إٔ تًػـ٢   جيـب  (ِٖٚ قـس أقـبرٛا نـثرياڄ   ، فِٝٗ ايهفا١ٜ): ٌٵكڂٜٳ٫ ، اؾُاع١ٝهٕٛ نُٔ ٖصٙ يى َٔ جاْب٘ ٜترطٻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعْرُق الش ج ر ة: ج ْذرُى ا.  (ٔ)
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ٕٻ :َؿاعط ِ هخياطب نٌ فطزٺ َٓا إٔ ٜٖٓٛ أيٝؼ  جٳُٹٝعٶا :عٓسَا ٜكٍٛ، اٯخطٜٔ ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا بس٬ٜڄ عٓو أ

  ؟مٛ ٖصا اهُٛع
ٜٴ ،غٝكٍٛ اٯخط َثًو ٚايثايث َثًو (فِٝٗ ايهفا١ٜ)عٓسَا تكٍٛ:  ٕٚ سٛجٹٜكبس يف ا٭خري إٔ اؾُٝع ٖ٪٤٫ ٫ 

تعاٌَ، ٜٚكٓعٗا ثكاف١ ٚاذس٠، ٜٚكٓعٗا ؾعٛض  ٔٴػٵٜكٓعٗا ذٴ َا ايصٟ ٜكٓع ٖصٙ؟ (ايٛذس٠ اييت ٜطٜسٖا اٱغ٬ّ)
 .ٚاذس، ٜٚكٓعٗا اٖتُاّ ٚاذس

بس َٓـ٘ يف َٝـسإ    اٯ١ٜ بأْ٘ ٫تٛذٞ غري قرٝس إٔ باٱَهإ إٔ ٜتٛذس املػًُٕٛ تٛذساڄ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ايصٟ 
ٜـط٣ بـٌ    - ٔ ٜتأٌَ نتاب اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل  َٳ -ٚأٌٖ ايهتاب  .بس َٓ٘ املٛاج١ٗ َع اٯخطٜٔ، َع أٌٖ ايهتاب ٫

إىل زضج١ ايكڀع بإٔ ٖٓا يف ايكطإٓ َا ٜٛذٞ بإٔ اؾ١ٗ اييت غـتهٕٛ ٖـٞ َـٔ ميثـٌ خڀـٛض٠ عًـ٢        ٜكٌ تكطٜباڄ
 ا٭١َ، ٖٚٞ ايڀطف ايصٟ غٝكاضع ا٭١َ ع٢ً اَتساز تاضخيٗا ِٖ طا٥ف١ أٌٖ ايهتاب ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. 

 ،أٚ فتُع َـٔ اهتُعـا    ا٭١َ بهًٗا بس ملٔ ٜٓڀًل يف َٝسإ َٛاجٗتِٗ َٔ عباز اهلل غٛا٤ٶ يف َٛاج١ٗ ٖ٪٤٫ ٫
، ٚذس٠ حيافظٕٛ عًٝٗا، ٚذس٠ تكـّٛ  عبٌ اهلل وٝعاڄ عتكاّا٫بس إٔ ٜتركل يسِٜٗ ٚذس٠ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ  ٫

 ع٢ً أغاؽ َٔ ا٭يف١ فُٝا بني أْفػِٗ، ٚايطٚابط اييت تععظ ذاي١ اٱخا٤ ٚاملٛز٠ فُٝا بِٝٓٗ.
غـري قـرٝس إٔ باٱَهـإ إٔ تكـف ٖـصٙ       (س ع٢ً َصٖب٘ممهٔ نٌ ٚاذس ٜٓڀًل ٚنٌ ٚاذ) :أْت تكٍٛ َٔ ٖٓاى

ٜٴاڄاملصاٖب اييت ٖٞ فُٝا بٝٓٗا ٜهفط بعهٗا بعه ٖا فُٝا بِٝٓٗ ٫ حيًُٕٛ َؿاعط ، ٚاييت أفطازٴاڄل بعهٗا بعهفػٿ، ٚ
   ِ يف تبـآِٜٗ  ، اؿب ٚاٱخا٤ ٚا٭يف١ َع اٯخطٜٔ، ٫ٚ ٜكًٕٛ إيٝٗا عهِ تبـآِٜٗ يف َعتكـساتِٗ، يف ثكـافتٗ

يف قسٚاتِٗ، تبآِٜٗ يف ْظطتِٗ إىل ايسْٝا، يف ْظطتِٗ إىل اؿٝا٠. ٫ ميهٔ ذت٢ إٔ ٜكٌ إىل ٖـصٙ   ،أع٬َِٗ
  .ايسضج١ فُٝا بِٝٓٗ

ٖٞ عًٝ٘ ٖٛ ْـسا٤ ٚؾـعاض ٫    إشاڄ ف٬ ميهٔ إٔ تتركل ايٛذس٠، فهٌ ؾعاض أٚ نٌ ْسا٤ ٜٗتف بٛذس٠ ا٭١َ ع٢ً َا
عًـ٢ قـعٝس ايٛاقـع، ٚإٕ ؼككـت     ١، إىل ذاي١ ٫ مثط٠ هلا، ٫ تتركل جس٣ٚ َٔ ٚضا٥٘، ٖٛ ٜسعٛ إىل ذاي١ ُٖٚٝ

 فًٔ ٜهٕٛ هلا أٟ جس٣ٚ. اؾهًٝٽ
قٓا نُصاٖب ٖٛ مما ٜػاعس ع٢ً نعفٓا ذت٢ ٚيٛ بـس   هلصا ٚ٭ٕ اٯخطٜٔ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٜعطفٕٛ إٔ تفطټ

ا بٝٓٓـا، ٖـِ   ُـ م املصٖيب فٝايتفطټ تٗتف بٛذستٓا نُصاٖب، ِٖ ٜعطفٕٛ بأْٗا غتهٕٛ فاؾ١ً، فِٗ ٜععظٕٚ أقٛا ٷ
م املـصٖيب ذاقـٌ يف   ايتفطټ ،م املصٖيب٠، ِٖ ٚضا٤ إذٝا٤ ايتفطټٚضا٤ زعِ ايٖٛابٝني، ِٖ ٚضا٤ زعِ طٛا٥ف َتعسز

 .م ع٢ً َا ٖٛ عًٖٝ٘صا ايتفطټ لٳبٵٝٳٚيڃ صٚٙػٳٝٴا٭١َ َٔ قبٌ يهِٓٗ عطفٛا بأْ٘ خيسَِٗ فًڃ
زاّ إٔ أعسا٤ اٱغـ٬ّ خيـسَِٗ تفطقٓـا نُـصاٖب إشاڄ فٝحـب إٔ       إشاڄ َا :ايبعضقس ٜكٍٛ َا ٖٞ املعاؾ١؟  ،بطٝٸ

 ،يهٔ ايٛاقع أْ٘ ٫ ميثـٌ ذـ٬ڄ   ،ْػهت عٔ بعهٓا بعض ٚإٔ ْٓڀًل نأ١َ ٚاذس٠، ٜٚط٣ ايبعض بإٔ ٖصا ميثٌ ذ٬ڄ
 أيـٝؼ  ، ذبٌ ٚاذـس ٚيٓطجع إىل ٗاػٹًڃٓٴفًڃ ٖٛ خيسّ أعسا٤ اٱغ٬ّ إشاڄإشا نٓا ْعطف بإٔ ايتفطم املصٖيب َٔ أغاغ٘ ٚ

  ٖصا ٖٛ ايكرٝس؟
َٔ اهلل إىل ّٜٛ ايكٝاَـ١، يـو أعـ٬ّ     إ يف عكا٥سْا بس٤ٶٛأْا ٚأْت كتًفْتكاضب أْا ٚأْت، ٚ :أٚ إٔ ْأتٞ ْٚكٍٛ

تكتسٟ بِٗ، ٚيٞ أع٬ّ أقتسٟ بِٗ، يو أؾٝا٤ تٗتِ بٗا، ٚيٞ أؾٝا٤ اٖـتِ بٗـا، يـٝؼ بٝٓٓـا أيفـ١، يـٝؼ بٝٓٓـا        
 ٫. ؟نس اٯخطٜٔؾ٦ٝاڄ ثِ ِٖ غٝعًُٕٛ  ٕ باٱَهإ إٔ جيتُع ٖ٪٤٫ ؾه٬ڄإ :فهٝف ميهٔ إٔ ٜكاٍ ،تكاضب
يـٛا  يٛا إىل َصاٖب بإٔ عًِٝٗ ِٖٚ أفطاز قبٌ إٔ ٜترٛٻتعاىل ٜكٍٛ يًٓاؽ ِٖٚ َ٪َٕٓٛ قبٌ إٔ ٜترٛٻغبراْ٘ اهلل 

يصٟ تػـٛز زاخـٌ ْفٛغـِٗ ذايـ١ املؿـاعط      بطٚح واع١ٝ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ا وٝعاڄ إىل َصاٖب: إٔ ٜعتكُٛا وٝعاڄ
 املتبازي١ َٔ اٱخا٤، ٚا٭يف١، ٚاؿب، ٚايٛز.

ٕ، ٖٚصا ٜععظ ٛاغػٻفػري قرٝس إٔ ٜكٍٛ اٱْػإ: إشاڄ ف٬ ٜٓبػٞ إٔ ْثري ايكهاٜا ٭ٕ أقراب املصٖب اٯخط ِٖ ذٳ
قٓا ٚاخت٬فٓا ممـا خيـسّ أعـسا٤    قٓا َٔ ظَإ، مٔ قس اختًفٓا َٔ ظَإ، ٚأقبس تفطټمٔ قس تفطٻ ،مذاي١ ايتفطټ

ض بـإٔ  ْهصب بهتاب اهلل، ْٚتكٛٻ ٖٞ إٔ ْطجع إىل ذبٌ ٚاذس، ٚإ٫ فٓرٔ وٝعاڄ فُا ٖٞ املعاؾ١ ايكرٝر١؟ ،ا٭١َ
  .اؿبٌ ايٛاذس ٖٛ ا٫جتُاع ايؿهًٞ

فٗـساٙ   اٙ، إشاڄع ؾهًٞ، ذبٌ اهلل ٖٛ ٖسفطز أؾدام ٚػُټ ٫اؿبٌ ايٛاذس ٖٛ ٖس٣ َٔ اهلل، ٖٛ ٖس٣ َٔ اهلل، 
ٍ   - عتكـس أفُٝـا   - ٚئ جيسٟ إط٬قاڄ ،إىل ٖس٣ ٖٛ ٖس٣ اهلل ٖٚٛ ٖس٣ ٚاذس ٜطجع ايٓاؽ وٝعاڄ  :أٟ قـٛ  ٜكـٛ
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 جٝٛفٷ عتٵػُٻ(. !ٔزضٟ َٳ٫ أنس  ٚغٝتٛذسٕٚ وٝعاڄَٔ بعهِٗ ايبعض  اٜػهتٛعًِٝٗ إٔ ٖ٪٤٫ املصاٖب أقراب )

نـٌ ؾـعب   باعتباضِٖ  ْ٘فػ١ٝٓ، يهٔ ذت٢ ايتفطم ِٖٚ فُٝا بِٝٓٗ غٴ، ؾ٦ٝاڄ عطب١ٝ اْڀًكت َٔ عس٠ زٍٚ ٚمل ػسٹ
ـ ٘ فـ٬ٕ، ٖٚـصا قا  أشٖاِْٗ إٔ ٖصا ي٘ ض٥ٝؼ ٚض٥ٝػٴ يفم ايصٟ نإ هلصا ايتفطټ ،ٚطٔ َػتكٌ بٓفػ٘ عٔ اٯخط ٙ سٴ٥

م اي١ تفـطټ ذ، ٙ نصاا، ؾهًٗا نصا، ٚاٯخط ذسٚزٴٖا نصْا ذسٚزٴف٬ٕ، يسٜٓا قٛاْني ٖٞ نصا ٚآخط قٛاْٝٓ٘ نصا، ب٬زٴ
يف تًو اؾٝٛف فًِ تهٔ فس١ٜ، اجتُعت َـٔ َكـط    م املصٖيب أثط  غًباڄٶَٔ ٖصا ايٓٛع اييت ٖٞ أقٌ َٔ ايتفطټ

ٜط٣ ْفػـ٘   ٚغٛضٜا ٚعس٠ بًسإ، اجتُع املكطٟ َع ايػٛضٟ َع ايعطاقٞ َع ا٭ضزْٞ َع ايًبٓاْٞ يهٔ نٌ ٚاذس ٖٛ
ف٬ٕ، ٚأْت ض٥ٝػو ف٬ٕ، ب٬زٟ امسٗا نصا، ب٬زى امسٗـا نـصا،   ، أْا ض٥ٝػٞ ٜٔيف َؿاعطٙ َع اٯخط يٝؼ َٓكٗطاڄ

ـ    ق١؟ اْظط نٝـف أثـط ٵ  طٵأيٝػت ٖصٙ فڂ ،ب٬زى ذسٚزٖا نصا ،ب٬زٟ ذسٚزٖا نصا ـ   ٔ؟ٖـٞ زاخـٌ َٳ ١ ٓٝٸزاخـٌ ايػټ
 .أْفػِٗ
١ عٓـاٜٚٔ  قـ قـ١ أمسـا٤ ايط٩غـا٤ ٚايععُـا٤، ٚفطٵ    ق١ ا٭ٚطإ، ٚفطٵَٔ فطٵ ٚاتػاعاڄ ْاڄٛٵق١ املصاٖب ٖٞ أؾس بٳطٵففڂ

قـ١ املـصاٖب أبعـس    وٗٛض١ٜ، ٚشيو امس٘ غـًڀ١ٓ. أيٝػـت فطٵ  بًسى امس٘ ايبًسإ، أْا بًسٟ امس٘ ممًه١، ٚأْت 
غاذ١ فطق١ املـصاٖب َٝـساْٗا ٖـٛ ْفٛغـٓا مـٔ       ٚأؾس؟ أٜٔ غاذ١ فطق١ املصاٖب؟ أٜٔ ٖٞ؟ أيٝػت ٖٞ ايٓفٛؽ؟

ٟٵايٓفٛؽ َتفطٿٖصٙ املػًُني، فُا زاَت     أيٝؼ نصيو؟ ،يٝػت فتُع١ ع٢ً ٖسٟ ٚاذسق١ ٖٞ َتفطٿ ق١ أ
ٟٵ ،ٙٴسٳذٵٚٳنٌ َصٖب َٚصاٖب َتعسز٠  ٙٴٖٛ ٜػري ع٢ً ٖس٣  أ ٙٴ، ٖٚصا ع٢ً ٖس٣ ٚٳذٵسٳ ٙٴ، ، ٖٚصا ع٢ً ٖس٣ ٚٳذٵسٳ  ٚٳذٵـسٳ
ٌٳ ؟أمل ٜڀًع اهلس٣ َتعسزاڄ أيٝػت ٖهصا؟ أْفػٓا، ٖٚصٙ ٖٞ ْكڀ١ اـڀـط، يـٛ أْٗـا ذبـاٍ      إشاڄ ذباٍ َتعسز٠ زاخ
، يهٓٗـا ذبـاٍ َتعـسز٠ زاخـٌ غـاذا  أْفػـٓا       غاذ١ خاضج١ٝ خاضد غاذ١ أْفػـٓا يهاْـت أقـٌ نـطضاڄ    َتعسز٠ يف 
يف َٛاج١ٗ أعـسا٤   ٍٛ بٝٓٓا ٚبني إٔ ْكٌ إىل ذاي١ ٜهٕٛ اجتُاعٓا فٝٗا فسٜاڄؼڂيف إٔ  فٗٞ أؾس نطضاڄ ;نُػًُني

عًـ٢ ٖـصا اهلـسٟ ايـصٟ      ٕعبٌ ٚاذس ٜٚتٛذسٚ ٕٜٛعتكُ ٔ٭ٕ املڀًٛب إٔ ٜكٌ أفطاز اهتُع ايصٜ ملاشا؟ ،اهلل
ٕٵٚجٻ ٘ٹ ْٹعٵُٳتٳ ٚٳاشٵنڂطٴٚا هلصا قاٍ:ٚ ;ٚاحملب١ ا٭يف١ٹ ِٗ َؿاعطٴزاخًځ ػٛزٳت ِٗٗ اهلل إيٝ٘ أ ِٵ ايًډ ٝٵهڂ ِٵ إڇشٵ عٳًځ ٓٵتٴ  أځعٵسٳا٤ٶ نڂ

ٔٳ فځأځيډفٳ ٝٵ ِٵ بٳ  . (103)آٍ عُطإ:قڂًڂٛبٹهڂ
 ٟ ٜػتڀٝع إٔ جيعٌ ايكًٛب َتويفـ١؟ َٔ ايص ايصٟ ٜػتڀٝع إٔ ميػرٗا؟ أيٝؼ ٖٓاى عسا٠ٚ َصٖب١ٝ قا١ُ٥؟ َٔ

ّٴ ا٫هلصا جا٤ يف َكس١َ ايتٛجٝ٘ مـٛ ايٛذـس٠    ;عبٌ ٚاذس عتكاّا٫إ٫ َت٢ َا اجتُعت ٖٞ ع٢ً  عبـٌ   عتكـا
زاخٌ ْفٛغٓا َؿاعط، ٚثكافـ١، ٚفهـط،    يف أيٝؼ نصيو؟ ،فهطٚٚاذس، ٚاؿبٌ ايٛاذس ٖٛ ٖس٣، اهلس٣ ٖٛ ثكاف١ 

ـ  ميتـسٸ  ،أيٝؼ يف ايٛاقع زاخـٌ ايٓفـٛؽ  اؿبٌ ٖصا  أيٝؼ اهلس٣ ٖٛ زاخٌ ايٓفٛؽ؟ ،ٗا ٚتٛج ـ َٹ س اهلل إىل ٔ ٜٳ
ايصٟ ٜػتڀٝع إٔ ٜكٓع ذاي١ متػس ايعـسا٤ ٚؽًـل ذايـ١ َـٔ ا٭يفـ١ بـني أفـطاز املـصاٖب          ٔفُ ؟أعُام ْفٛغٓا

ٞ   ؟َاشا ٜعين زٜٓاڄ ؟ٜٓاڄفُٝا بِٝٓٗ ز ٔعسز٠ املتعازٜاملت ٭ْـو ٫ تتـٛىل أبـا بهـط      أْا أزٜٔ اهلل بأْو خبٝـث ضافهـ
ٌ ايٓاض؟ َٚـا  ٜكٛيٕٛ عٓا مٔ ايؿٝع١ بأْٓا َؿطنٕٛ، ٚأْٓا ضٚافض، أْٓا َٔ أٖ ٛاأيٝػ ٖهصا؟حيكٌ أيٝؼ  ،ٚعُط

أيٝػٛا ِٖ ٜعٝؿـٕٛ ذايـ١ ايعـسا٤ يٓـا إىل      إشاڄ ،أْٓا ٫ ْتٛىل أبا بهط ٚعُط، ٚأْٓا مب أٌٖ ايبٝت ٖٞ جطميتٓا؟
ٜٴ  اأيـٝؼ ؾـٝعٝٽ   ،كتٌ عباؽ املٛغٟٛٝٴفًڃ ؟ًتفت إيٜٝ٘ٴ ترسث عٓ٘، ٫ٜٚٴ كتٌ َٓا يف َٛاج١ٗ إغطا٥ٌٝ ٫زضج١ إٔ َٔ 

ٜٴ ؟فاٖساڄ ٫ ٜترسث ٚابٓ٘، ثِ  كتٌ َع٘ ظٚجت٘كتٌ يف ع١ًُٝ ضٖٝب١، ع١ًُٝ َ٪غف١، ٚتٴقا٥س ذعب اهلل يف يبٓإ 
 .نًٗا ٚاذس ا،، ؾٝعٞ ٜكتٌ ٜٗٛزٜٽاقتً٘ ٜٗٛزٟ، ٜٗٛزٟ ٜكتٌ ؾٝعٝٽ عٓ٘ ٭ْ٘ ؾٝعٞاٯخطٕٚ 

ِٖ نُـا  َٔ ايعسا٤ مـٛٳ ذاي١ ٫ مٌُ مٔ ؾدكٝاڄ  ؟قبٌ ١ْٝٓفٛؽ ايػټَٔ ػس ذاي١ ايعسا٤ َٔ ٜػتڀٝع إٔ مي
 (ٚجا٤ زٚض اهٛؽ) حيًُٕٛ ِٖ ذاي١ ايعسا٤ مْٛا. ٜكّٛ اٱَاّ اـُٝين تكسض أقٛا  َٔ جاْبِٗ ٜهفطْٚ٘ ضأغاڄ

ٜسعٛ ا٭١َ إىل نٝف تٛاج٘ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ،  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٜأتٞ ؾدل َٔ أٌٖ بٝت ضغٍٛ اهلل ، ٖهصا
ٌٷإىل ايترطټ ٔٷ ض َٔ ١ُٖٓٝ زٍٚ ا٫غتهباض َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ضج ٞپَ٪َ ٌٷ، تك ، ٜعـطف نٝـف   ، ؾـحاعٷ فاٖـسٷ  ، ضج

ٚجـا٤ زٚض  )١ٝٓ َٔ زاخٌ ب٬ز ايػټ ع نتبٷڀبٳأتٞ أقٛا ، ٚتٴتٜهع اـڀط اؿه١ُٝ، ٜٓڀًل اْڀ٬ق١ قطآ١ْٝ، ثِ 
ٖـٌ   (ٚجـا٤ زٚض اهـٛؽ  )نتـاب   ٖهصا؟ ٜكٛيٛا أمل !اـُٝين ٜعين أنن فٛغٞ، ٚبسأ  ذطن١ اهٛؽ (اهٛؽ

 عطفتُٛٙ؟
ٕ، ٚاملصٖب ع٢ً َا ِٖ عًٝـ٘، ٚأْـا   َٛػًُ ، ٚمٔ وٝعاڄآڄٜهٕٛ َٓڀكٓا يٝٿإٔ  بٴسٸ مٔ ٫إشاڄ فٓرٔ عٓسَا ْكٍٛ: 

ٜٴأيػٵ، ع٢ً َا أْا عًٝ٘، ٚأْت ع٢ً َا أْت عًٝ٘، ْٚتٛذس َطْا إٔ ْعتكِ عبـٌ ٚاذـس،   ايصٟ أ ب اهللهصٹٸٓا أٍٚ َٔ 
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ٚقًٓـا: بأْٗـا ٖـٞ     ،فهـط٠ أخـط٣  َـاشا؟  َٓا مٔ قـسٸ  ؟إٔ ْعتكِ عبٌ ٚاذس :ٖصا ايؿ٤ٞ ْ٘ ٫ غبٌٝ إ٫چإٚقاٍ: 

٘  اهس١ٜ إٔ باٱَهإ إٔ تهٕٛ ع٢ً َا أْت عًٝ٘، ٚأْا ع٢ً َا أْا عًٝ٘،  َـصاٖب َتعـسز٠،    ،ٖٚصا ع٢ً َا ٖـٛ عًٝـ
 ٫ ٜا اهلل يٝؼ قـرٝراڄ  :أٟ مٔ قًٓا ّ؟سٸٖهصا قڂأيٝؼ  ،س، ٚإٔ ْعٌُ ايؿ٤ٞ ايهثري يف اٯخطٜٔهٔ إٔ ْتٛذٻميٚ

 !إٔ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْعتكِ عبٌ ٚاذس
غري ٖس٣ اهلل يهإ باٱَهإ  ٦اڄَٔ ايػُا٤ إىل ا٭ضض، أٚ نإ ٖصا اؿبٌ ؾٝ َتسيٝٶا ـٽاَٜازٿ اؿبٌ ذب٬ڄٖصا يٛ نإ 

 َـٔ ٖـس٣ اهلل؟   ، أيٝػـت س٣ اهلل مبا فٝـ٘ ا٭ذهـاّ ايؿـطع١ٝ   ٖ ز، يهٔ ٖس٣ اهلل َا ٖٛ؟إٔ ْكٍٛ: ميهٔ إٔ ٜتعسٸ
ٍ فُـٔ جـا٤    ،فٗس٣ اهلل ٖٛ ؾ٤ٞ ٚاذس ، ٖس٣ اهللتكٌ باٱْػإ إىليايعبازا  بهًٗا إمنا ٖٞ آ٫   : ممهـٔ  يٝكـٛ
ٜٴ  ف ;١ض بأْٗا غتهٕٛ ٚذس٠ فس١ٜ، غتهٕٛ ٚذس٠ ؾهًٝٸس، ٜتكٛٻنصا، ٚممهٔ نصا، ثِ ْتٛذٻ ب اهلل هـصٹٸ إْـ٘ أٍٚ َـٔ 

ّٷ سٺحٵَٴ ٤ٷئ حيكٌ ؾٞ عٓسَا ٜكٍٛ اهلل: ٫ ٭ْ٘ َت٢ ظٗط  أؾٝا٤ أخط٣ فًٝػـت   ;عبٌ ٚاذس ٖٛ ذبًٞ إ٫ اعتكا
 ٌ اهلل ؾ٤ٞ ٚاذس فكط مساٙ ذبً٘.بٳٌ اهلل، َٔ قٹبٳَٔ قٹ

 َع اٯخـطٜٔ،  آڄَٓڀكٓا يٝٿ: يٝهٔ ْكٍٛ ٖصا ايصٟ حيكٌ؟ أيٝؼٖصٙ ا٭قٛا  زاخًٓا مٔ ايعٜس١ٜ  َثٌ ؼكٌ
 ٖصا حيكٌ؟أيٝؼ  ،تتػع قسٚضْا يٰخطٜٔ، ٚأيف١ فُٝا بني املػًُني، ٚاْفتاح ع٢ً اٯخطٜٔٚ

ـ  فعـ٬ڄ  سٺحٵَٴ ح نؿ٤ٞٺيٞ ٖصا ايڀطٵ ّٵ، قسٸؤ ٜػتحٝب ييًُؿه١ً ٚأْا أٍٚ َٳ يٞ ذ٬ڄ نعٵ ،بطٝٿ ين عـٔ ٖـصٙ   ٚفهچ
ز ايبكـا٤  إ٫ فـطٻ  إىل ٖصا ئ جيس غب٬ٝڄ ،ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ٚأْا غأَؿٞ ٚضا٤ى اٯٜا  اييت تكڀع بأْ٘ ٫ فاٍ إ٫چ

 يف اٱؾهاي١ٝ، ٚيف املػتٓكع ايصٟ غطقت ا٭١َ فٝ٘. 
ُٳ١ځ ٚٳاشٵنڂطٴٚاڃ ٘ٹ ْٹعٵ ِٵ ايًډ ٝٵهڂ ِٵ إڇشٵ عٳًځ ٟٵ (103)آٍ عُطإ:أځعٵسٳا٤ٶ نڂٓتٴ ٕٸ أ  ٗا ػعٌ ا٭َـ١ غـاذ١ قابًـ١ ملـاشا؟    ايعسا٠ٚ ْفػ أ
ايعـسا٠ٚ   ،ض َٔ قبٌ أعـسا٥ٗا كٳسٸأعسا٥ٗا، غاذ١ قاب١ً ٭ٕ ٜػٛز فٝٗا ايه٬ٍ ٚايهفط املڂ ٌڇبٳٔ قٹب َٹهطٳقاب١ً ٭ٕ تٴ

ْا إٔ ْعتكِ عبٌ ٚاذس ٖٛ أقطب َا ميهٔ إٔ ْهٕٛ قازضٜٔ عًـ٢ َػـس ذايـ١    ٖٞ اييت تٗسّ ا٭١َ، فعٓسَا ٜأَطٴ
نـإ  إشا َا ، بني ْفٛؽ ايٓاؽ ايعسا٠ٚ فُٝا بٝٓٓا، يٝؼ ٖٓاى أق٣ٛ َٔ ا٫جتُاع ع٢ً َٓٗخ ٚاذس يف ايتأيٝف فُٝا

ٟٵهلصا املٓٗخ أُٖٝت٘ ايهن٣ يف ْفٛغِٗ،  ا٭غباب اييت ت٪زٟ إىل ايعـسا٤،   ٢٢ عًكهٳٜٴُٚػس ذاي١ ايعسا٤، إٔ تٴ أ
مبا فٝٗا املصاٖب املتعسز٠ اييت تكٓع عسا٠ٚ ز١ٜٝٓ، فٝأتٞ ططف ع٢ً باطٌ، ع٢ً نـ٬ٍ، ٜٚـسٜٔ هلل بعـساٚتو    

عٞ أْ٘ أضق٢ َٓو ٜٚسٸ( َػًِ)أْت ع٢ً اؿل، ٖٚٛ حيٌُ ا٫غِ ايصٟ ؼًُ٘  ايصٟأْت، ٚأْت قاذب اؿل، ٚأْت 
  (.َ٪َٔ)يف ا٫غِ ايصٟ ؼًُ٘ 

 ،ٜهٕٛ ٖٓاى ذاي١ َٔ ايعسا٠ٚ، عسا٠ٚ ؽًكٗا َصاٖب، عسا٠ٚ ؽًكٗا اخت٬فـا  ؾدكـ١ٝ فُٝـا بـني ايٓـاؽ      إٔف
ٔٳ فځأځيډفٳبس َٔ أيف١ ايكًٛب  ٖصٙ اؿاي١، ٫ ٢ٗٳٓٵجيب إٔ ٜعٌُ ايٓاؽ ع٢ً إٔ تٴ ٝٵ ِٵ  بٳ ٖا ْعُـ١ َـٔ   ٚعـسٸ  قڂًڂـٛبٹهڂ

ـ   ;ْعُ٘ ايهن٣ ٞپ  ٖـٞ ؾـط څ   سا٠ٚ ٚايبػهـا٤ ٭ٕ ا٭يف١ فُٝا بني ايٓفٛؽ إٔ ٜػٝب َٔ ايٓفٛؽ ذايـ١ ايع يف  أغاغـ
َـع أعـسا٤    ٜٔ، ٚيف َٝسإ املٛاج١ٖٗا ايهبري يف اؿفاظ ع٢ً ايسٿؼكٝل ٚذس٠ َعتك١ُ عبٌ اهلل، ٜهٕٛ هلا أثطٴ

ناْٛا أعسا٤ فأيف بني قًٛبِٗ، أٟ إٔ ا٭يف١ بني ايكًٛب  َِٗا ق١ُٝ إٔ ٜصنط ٖٓا بأْٗا ْع١ُ َٔ ْعُ٘ أْ اهلل، ٚإ٫چ
 .بس َٓٗا يف ؼكٝل ٚذس٠ ٜهٕٛ هلا أثطٖا ٫

، ٌٖ ايٖٛـابٞ قًبـ٘ َتـويف    ينٌٖ ايػټ ٌٖ حيكٌ ٖصا؟ ِٖ َصاٖب َتعسز٠؟ايصٜٔ يف١ بني قًٛب َت٢ ؼكٌ أ
ٟپ .٫ َعٞ؟ ـ  قتًـتٴ  ضمبا ٜفطح إٔ ايٝٗٛزٟ قـتًين، غـٛا٤ٶ   ٖٛ ٜسٜٔ اهلل ببػهٞ، ٚأْ٘ َت٢ قتًين ٜٗٛز أٚ  اڄٜٗٛزٜ

 .ايٝٗٛزٟ قتًين، املػأي١ عٓسٙ ٚاذس٠
ٕٷ ، ؾـحاعٷ ، فاٖـسٷ ٖٚـٛ عـاملٷ   ،أَني عاّ ذـعب اهلل  (عباؽ املٛغٟٛ)باغِ  ٛا ؾاضعاڄػُټيٌٖٝ ِٖ اْڀًكٛا   ، إْػـا

ِٷ ـ ٚايتدڀٝط يف َٛاج١ٗ إغطا٥ٌٝ، ٜٗتسٟ بـايكطإٓ، قڂ  ٖا١ً٥ َٔ ايتسبري ، ميًو قسض٠ذهٝ ٌ يف ذـازث َأغـاٟٚ   تٹ
٘  اڄٛا ؾـاضع غطا١ًٝٝ٥ بكاضٚر، تهطب غٝاضت٘ ٖٚٛ فٝٗا ٖٛ ٚظٚجت٘ ٚطفٌ قػري، ٌٖ مسٸإتهطب٘ طا٥ط٠  أٚ  ،بامسـ

يٝػـت   .٫ ٟ ؾـ٤ٞ بامسـ٘؟  قانـطا ، أٚ مسـٛا أ   ، أٚ مسٛا قاعـ١ بامس٘، أٚ مسٛا َڀعُاڄ مسٛا َكٓع ؼ١ًٝ َٝاٙٺ
ٜٴ ،َؿه١ً ٌٷيهٔ إٔ  ٜٴكتٌ؟ ٌ،تٹطفٌ قڂٖصا  (٠قُس ايسضٻ)آخط  كتٌ طف تـٌ أطفـاٍ نـثريٕٚ، جيتُـع فًـؼ      قڂ أمل 

ٜٴبض ايٛظضا٤ يف ايُٝٔ، ٜٚكطٿ ؾـاضع ايؿـٗٝس قُـس    )إىل ًَتك٢ ططٜـل عُـطإ قـعس٠     (َصبس)ايؿاضع َٔ  ٢ُٻػٳإٔ 
 .(٠ايسضٻ
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، عُـٌ  ، نـإ ؾـحاعاڄ  ٖصا قبٌ إٔ أعطف َٔ خ٬ٍ املؿٗس ايتًفعْٜٛٞ أْ٘ نإ بڀ٬ڄ (٠قُس ايسضٻ)نٓت أتٛقع إٔ 

ذت٢  تٵٝٳُٿٚغٴ، اٙٺكځَٳ تٵٝٳُٿؾٛاضع بامس٘، ٚغٴ تٵٝٳُٿ، ٚغٴٖهصا هلصا أقبس قٛت٘، ٚأقبس امس٘ ;ضٖٝب١ بإغطا٥ٌٝ أعُا٫ڄ
ٖـٛ طفـٌ   تًفعٜـٕٛ فـإشا   يف اي، أؾاٖس املؿـٗس  بامس٘ ؾط، ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙا، َٚڀاعِ، ٚبٓبامس٘ َعاٌَ ؼ١ًٝ َٝاٙ

ٜٴ ٫ذظٛا نٝف؟ ،قتٌ ٌٷ  عٝاف ٖٛ فاٖـسٷ  ٢حيٝ (عٝاف ٢حيٝ)كتٌ ٖصا ٖٛ ْفػ٘ َٔ ايتهًٌٝ ايٝٗٛزٟ إٔ  ، ٚبڀـ
يف ايـُٝٔ، أٚ يف َكـط، أٚ يف ايػـعٛز١ٜ، أٚ يف أٟ بًـس َػـًِ       ٞٳُٿضٖٝب١ نس إغطا٥ٌٝ، قتٌ، ٌٖ غٴ ٚعٌُ أعُا٫ڄ

  ٞ ؾاضع ايؿٗٝس عباؽ املٛغٟٛ؟ُٿٌٖ غٴ .٫ عٝاف؟ ٢مسٞ ؾاضع ايؿٗٝس حيٝ
ٟ      ٌٖ  بامس٘؟ ٞ ؾاضعٷُٿ يف اؾٗاز ٌٖ غٴتٌ ابٔ ذػٔ ْكط اهللقڂ إشا ناْـت   مسـٞ ؾـاضع باغـِ ابـٔ عبـاؽ املٛغـٛ

٫.  فاٖسٜٔ، أٚ فاٖسٜٔ نس إغـطا٥ٌٝ؟ مسٝت ؾٛاضع أخط٣ بأمسا٤ أبٓا٤ ٌٖ  ؟املػأي١ َػأي١ عاطف١ٝ َع أطفاٍ
  ملاشا؟

ٜٴ ٌٷ كتٌ ؾٗٝسٷٖصا َٔ ايعٌُ ايصٟ خيسّ إغطا٥ٌٝ إٔ  ٜٴ بڀ ٭ٕ ؽًٝس شنطٙ يف أٚغـا  املػـًُني    ;ٙس شنطٴدًچثِ ٫ 
ٜٴ  ايكتاٍ ٱغطا٥ٌٝ، ٚايعسا٠ٚ ٱغطا٥ٌٝ، ٚاملٛاجٗـ١ َـع   َاشا؟ ضٚح ٜعين اغتًٗاّ ضٚح  كتـٌ طفـٌ   إغـطا٥ٌٝ، يهـٔ 

ٌٷ َا ايصٟ غٝركٌ؟ ،عُِ ايسْٝا بامس٘فًت ٞپ تفاع أيٝؼ ٖصا ايـصٟ   (اهلل ًٜعِٓٗ، اهلل أنن عًِٝٗ) َع٘ فكط عاطف
ٛا اغِ ايؿٗٝس عباؽ املٛغـٟٛ، أٚ ايؿـٗٝس   ُٴٜعطفٕٛ أِْٗ إٔ ٜعُٿ ، ٚأٚيٝا٩ِٖ أٜهاڄنٝف ايٝٗٛز ٜعطفٕٛ غٝركٌ؟

ٕٸ ٢ ؾٛاضعٴعٝاف فتػُٻ ٢حيٝ ٭ٕ ٖـصا   ٌ ٖصا ايطجٌ؟ٜععخ إغطا٥ٌٝ ٚقس قتٹٖصا ٜععخ إغطا٥ٌٝ، ملاشا  بأمسا٥ِٗ أ
 .ٖهصا ٜكٓع ؽًٝس ايؿٗسا٤ ،هر١ٝ يف َٛاج١ٗ إغطا٥ٌٝٚايت ايبڀٛي١َاشا؟ ٜبعث يف ا٭١َ، يف ايؿباب َؿاعط 

ـ إٔ ٜٔ، ٚايسٿٕٚ إٔ متٛ  ا٭١َ باغِ ٜطٜس ;بسع١ ،بسع١ فًٗصا ٜكٛيٕٛ: شنط٣ اغتؿٗاز اٱَاّ عًٞ  س صبٳتٴ
ٔٵ ٍٷ باغِ اٱغ٬ّ، يه إغـطا٥ٌٝ، غاٜـ١ َـا     ٕ ٜ٪مل قتًِٗ، يهٔ ٖصا ي٘ أثط آخـط ٫ ٜهـطټ  ٚآخط قُس ايسض٠ ٚأطفا

 . (اهلل ًٜعِٓٗ، اهلل أنن عًِٝٗ)ٜكسض َين إٔ أقٍٛ: 
خيڀـط، غـٝظٗط َـٔ    تعطف َاشا نإ ٜعٌُ، تعطف نٝف نـإ  ف ;بامس٘ ٞٳُٿغٴ اڄ٬ٍ إٔ تعطف ؾاضعخيهٔ ؾٗٝس َٔ 
ٜٴأٚغا  املػًُني َٳ ػٝب أمسا٤ ايؿٗسا٤، تإٔ  :أيٝػٛا خيسَٕٛ إغطا٥ٌٝ بٗصا .بطٚذٝت٘ عكًسٙ، ٜٚتؿبٻٔ حياٍٚ إٔ 

ؽ املٛغٟٛ، ثِ ٜؿاز بأمسـا٤  عبانعٝاف، ٚ ١ٓ٢ نٝرَٝٔ ؾٝع١ ٚغٴ ،إٔ ٜػٝب أمسا٤ املكاتًني ا٭بڀاٍ نس إغطا٥ٌٝ
ٌ    ريآخطٜٔ ع٢ً أغاؽ تهٕٛ املػأي١ غـ  أطفاٍ طح َؿـاعط  لـ  ٫چأأجـٌ  َـٔ    ذػاغـ١ بايٓػـب١ يًكـسٜك١ إغـطا٥ٝ

ٌ    قس اغِ شيو ايطجٌ ايعظِٝ ايصٟ ب ٧ْػٝ ٫چإغطا٥ٌٝ، َٔ أجٌ أ ٖهـصا  ٚ ،ٜهٕٛ فٝـ٘ إغـا٠٤ إىل َؿـاعط إغـطا٥ٝ
مـٔ يف  ، قُس ايسض٠، ثـِ مـٔ ْٓؿـس    ضَعْا طف٬ڄ ٕبِٗ، ٜؿسْٚا إىل طفٌ جيعًٛ  ٜهطٸكٓع ايطَٛظ بؿهٌ ٫ٜٴ

 ؟٠٠، قُس ايسضٻأْاؾٝسْا ٖٓا يف املسضغ١، ٚيف َساضؽ أخط٣ قُس ايسضٻ
ْٴٛهإٔ ٜجيب ٭ْ٘ ملاشا؟  ،٠ امسع أْؿٛز٠ مل تعحبين إط٬قاڄأٍٚ َطٸ ٙ يف ا٭بڀاٍ ايـصٜٔ غـكڀٛا يف   سٴؿٹٓٵٕ ايصٟ 

ِٵ٭ٕ  ;غاذ١ املٛاج١ٗ ٖٴ ٝٵطٳ  اؾٗاز. جيعًو تػتًِٗ َِٓٗ ضٚح  اڄيف ْفػو، ٫ ترتى أثط اڄأع٬ّ ٫ ترتى أثط غځ
ٌٷ ط، أْـت عاجـ١ َاغـ١ َـٔ     َؿٗس عاطفٞ فك جساض،عٓس َتُسز آخط ؾدل ٚعٓسٙ َتُسز  ٌ ٖٚٛقتٹ َػهنيٷ طف
ٔ   ٬ّڈإىل أعـ  ؿسٸٓإٔ تإىل هلصا املؿٗس أثطٙ أْت عاج١ ذت٢ إٔ ٜهٕٛ  أجٌ فـأض٣ َـاشا؟   املكـاتًني،   َـٔ اهاٖـسٜ

مسا٩ِٖ َرتزز٠ يف أشٖآْـا، ثـِ أض٣   أهٕٛ تعٝاف  ٢عباؽ املٛغٟٛ، حيٝ ،إجياب١ٝتكبس املػأي١ ٜرتافل ا٭َطإ ٚ
ّ     َاشا عًُٛا، ٖٓا غٝهٕٛ يٞ ٚأْا أض٣ طف٬ڄ ضٚح  َثٌ ٖصا، أٚ اَطأ٠، أٚ أٟ ؾ٤ٞ آخط ٜثريْـٞ، ٜكـبس يـسٟ اغـتًٗا

، ٚأْـا يف ايؿـاضع   ذ يف شٖين، ٚتهطض امس٘ أَـاّ عـٝين  ٚا٫غتؿٗاز َٔ شيو ايبڀٌ ايصٟ تطغٻ تبػاٍٚا٫غ اؾٗاز
 أَاّ قايٕٛ اؿ٬ق١ ايف٬ْٞ.   ،أَاّ ايبٓؿط ايف٬ْٞايف٬ْٞ،  ٢كٗايف٬ْٞ، أَاّ امل

ـ  ٝحعٌ يٮؾٝا٤ ق١ُٝ؟غٝؼ ٖصا ٖٛ َا أي طافكٗـا ؽًـل يف   تعـ٬ّ  أٛنـع ٖٓـاى   ت٫  ٘يهٔ َؿاٖس عاطف١ٝ عت
ٜكـبس يف   ٙٴٚٳذٵـسٳ ، ٚاؾاْب ايعـاطفٞ  ١ٚايتهر١ٝ تكبس ٖصٙ عاطف١ٝ عت فٛؽ ايٓاؽ اغتًٗاّ َؿاعط ايبڀٛي١ْ

 إغطا٥ٌٝ بؿ٤ٞ. ، ثِ يف ا٭خري ٫ ٜهطټ٦اڄ، ثِ يف ا٭خري ٫ ٜثري ؾٝاڄَأيٛف اڄا٭خري َظٗط
ِٵ ٔٳ ذٴفڃطٳ٠ٺ ؾٳفځا عٳًځ٢ٳ ٚٳنڂٓتٴ ٗٳا فځأځْكځصٳنڂِ ايٓٻاضڇ َٿ ٓٵ أيٝؼ ٖـصا َـا    ،ٖ٪٤٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜعٝسٚنِ فٝٗاٚ (103)آٍ عُـطإ: َٿ

ِٵ ايبسا١ٜ:َٔ آ١ٜ تكٍٛ  اَّأمٔ اٯٕ  اٯ١ٜ؟ ٘تعٓٝ ِٵ بٳعٵسٳ ٜٳطٴزټٚنڂ ٔٳ إڇميٳاْٹهڂ اهلل ٜكـٍٛ: ٖـٛ    (100)آٍ عُـطإ: نځافٹطڇٜ
ٕٸ أ٫ ٜعين ٖصا ،بٗساٜت٘ ،اغتٓكصنِ َٔ ايٓاض بهتاب٘، بطغٛي٘  ;عًٝهِ إٔ اغتٓكصنِ َـٔ ايٓـاض  نن٣  ٖصٙ ْع١ُڅ أ
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ٜٴٔ ٜعًُٕٛ جازٿ٭ٕ ٖٓاى َٳ ;املػأي١ هلا قُٝتٗا يف ْفٛغهِفاشنطٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ، يتهٕٛ  عٝسٚنِ يف ٜٔ ع٢ً إٔ 

 ذفط٠ ايٓاض َٔ جسٜس. 
ِٵ ٔٳ ذٴفڃطٳ٠ٺ ؾٳفځا عٳًځ٢ٳ ٚٳنڂٓتٴ ٗٳا فځأځْكځصٳنڂِ ايٓٻاضڇ َٿ ٓٵ ـ  اهللڂٖـٛ   هِ إىل ٖصٙ اؿفط٠، ٖٚـا ْٖٚ٪٤٫ غريزٚ َٿ  ٔ جسٜـسٺ َٹ

َٓٗا، َظٗط َـٔ   ْأَ جسٜس ٜٛجٗٓا إىل َا ٜٓكص ٖٛ ٖصا حيكٌ؟، أيٝؼ ٜٓكصْا َٓٗا ٓا إىل َاٗٴصْا َٓٗا، ٜٚٛجٿٓكٹٜٴ
أيٝؼ نـصيو؟ إشاڄ قـس    ،ٜعين إٔ ْهٕٛ َٔ أٌٖ ايٓاض ،َظاٖط ضمحت٘ ايعظ١ُٝ، بعس إٔ ٜطزْٚا بعس إميآْا نافطٜٔ

  ٖهصا؟ َعٓاٖا أيٝؼاْتبٗٛا،  ،أٍٚ َط٠ نِْكصْاأ
ٖـٛ  ٚعٌُ ع٢ً إْكاشنِ َٔ ايٓاض، نأْ٘ ٜكٍٛ يٓا ٖهصا، أأْا اٯٕ ع٢ً إٔ ٜطزٚنِ يف اؿفط٠، ثِ ٖ ٖ٪٤٫ ٜعًُٕٛ

ػت٣ٛ َٛاج١ٗ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜطٜـسٕٚ إٔ  مب ً٘، ٚإٔ ْهٕٛ ٖهصاعبعتكِ ْ ٕأتكٝ٘ ذل تكات٘، ٚـٓا إىل إٔ ْٗٴٜٛجٿ
ِٵٜطزْٚا إىل ذفط٠ جِٗٓ َٔ جسٜس  ٔٳ ذٴفڃطٳ٠ٺ ؾٳفځا عٳًځ٢ٳ ٚٳنڂٓتٴ ٗٳـا  فځأځْكځصٳنڂِ ايٓٻاضڇ َٿ ٓٵ إشاڄ اغـتٓكصٚا أْفػـهِ َـٔ     َٿ

 .قٍٛ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٢َ٘ يهِ َٔ ٖساٜيت، ٖهصا َعٓقسٿَٛاج١ٗ ٖ٪٤٫ مبا أڂيف جسٜس 
بس َٓٗـا إٔ   ل ٥٫ل ٚانر١، ذكا٥كاؿأع٬ّ  :َع٢ٓ آٜا ٚ ،املػأي١ ٖٞ أؾٝا٤ َ٪نس٠، ايكه١ٝ آٜا ٷإٔ بثِ ٜكٍٛ 

ٔٴ نځصٳيٹوځث عٓٗا ً٘ ٜترسٸبٳل َٔ قٹ٥مسرتِ هلا إٔ تكع، ذكاإشا تكع يف ٚاقع اؿٝا٠،  ٘ٴ ٜٴبٳٝٿ بعباضا  ٫ أٚنس  ايًډ
٘ٹ .َٓٗا بٝإ ل أْهـِ إشا مل تهْٛـٛا عًـ٢ ٖـصا ايٓرـٛ      ٥أٟ ذكا٥ك٘، ٖصٙ اٯٜا  اييت ٖٞ تطؾس إىل ذكـا  آٜٳاتٹ

ْفػهِ َٔ جسٜس يف ذفـط٠  أأْتِ إشا مل تهْٛٛا ع٢ً ٖصا ايٓرٛ غتٛقعٕٛ  أيٝػت ٖصٙ ذكٝك١؟ ،غتهْٕٛٛ نافطٜٔ
 .جِٗٓ، ٖصٙ ذكٝك١

ٔٴ نځصٳيٹوځ ٘ٴ ٜٴبٳٝٿ ِٵ ايًډ ٘ٹ يځهڂ ِٵ آٜٳاتٹ ٕٳ يځعٳًډهڂ ٗٵتٳسٴٚ َٔ جِٗٓ إٔ تعٛزٚا  تٗتسٕٚ إىل َا ٜٓكصنِ اشا؟إىل َ (103)آٍ عُطإ:تٳ
ِٵفٝٗا َٔ جسٜس  إٔ تهْٛٛا نافطٜٔ َٔ ٖ٪٤٫ ِٖ ٜسفعْٛهِ إىل إشاڄ ،نسمت إٔ تكعٛا فٝٗا ذٴفڃطٳ٠ٺ ؾٳفځا عٳًځ٢ٳ ٚٳنڂٓتٴ

 ٜٛقعٛنِ يف جِٗٓ. إٔ  أجٌ َاشا؟
ِٵٚهلصا قاٍ:  ;إٔ ْٗتسٟ بٗساٙ ٜطٜس غبراْ٘ ٚتعاىل ٖٚٛ ٕٳ  يځعٳًډهڂ ٗٵتٳـسٴٚ تٗتـسٕٚ إىل َـا ٜطٜـس إٔ تهْٛـٛا      تٳ

يف ططٜـل ايعـع٠، يف ططٜـل ايطفعـ١ ٚاملهاْـ١،      تػـري   اهلل،عًٝ٘ نأ١َ تػري يف ططٜل اؾ١ٓ، يف ططٜل ضنٛإ 
ِٵ .ايػُٛ ايصٟ أضاز اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜهٕٛ يعبازٙ امل٪َٓنيًٛ، ططٜل ايع ٗتـسٚا إشا نٓـتِ   ٭جٌ إٔ ت يځعٳًډهڂ

تبني يٓا نٝف إٔ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٜطعاْا، نٝف أْ٘ اييت ٌٖ ٖٓاى أٚنس َٔ ٖصٙ اٯٜا   ،تطٜسٕٚ إٔ تٗتسٚا
ن١ًُ  إ٫ ٖٞمنًو يهٔ ٫  إٕ قرت ٖصٙ ايعباضا  - اع٢ً ٖساٜتٓ ْا، نٝف أْ٘ ذطٜلٷطٴ٘ أَٜطمحٓا، نٝف أْ٘ ُٜٗټ

 .ظِٝقسم اهلل ايع ايطمح١.ض اٱْػإ َٔ َعاْٞ أْ٘ ضذِٝ بٓا أقك٢ َا ميهٔ إٔ ٜتكٛٻ - ٚمٖٛا (ذطٜل)
 .عبً٘ عتكاّا٫ٚجيُع نًُتٓا ع٢ً  ،ٜٚٗسٜٓا بٗسٜ٘ ،ُا فٝ٘ ضناٙـي اهلل إٔ ٜٛفكٓا وٝعاڄأغاٍ 

 .ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ٚ
 ايٓكط يٲغ٬ّز/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / شاهلل أنن 
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