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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ 
ٌٓ ايًِٗ  قُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ.غٝسْا ٚغًِ ع٢ً  ق

ِٛاَل اؿُس هلل ضب ايعاملني َٟ َي َِٗتٔس ََٖساَْا ٔيََٗصا َََٚا ُنٖٓا ٔيَٓ ٘ٔ ائَّصٟ  ُُِس ئًَّ ُ٘ اِيَش ََٖساَْا ايًَّ  ِٕ  .(43:ألعطافا)َأ
ّ  يإلَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ عًٞ بٔ اؿػني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب )عًِٝٗ -يف زعا٤ َهاضّ األخالم  فٝـ٘ َـا    - (ايػـال

َٓ٘، ٜطًب إيٝٗا إىل اهلل ٜطًبٗا َٓ٘، ٜطًب اهلسا١ٜ  ضادعّآٜب٘ ع٢ً أؾٝا٤ نجري٠ مما هب إٔ ٜهٕٛ اإلْػإ فٝٗا 
 ايتٛفٝل إيٝٗا َٓ٘.

طًـب َـٔ   ْإٔ  س َٔ ايطدـٛ  إىل اهلل ٛفطٖا، ال بُُٕ ٜأ ممهٔيٝؼ ٖٓايو آي١ٝ َربف١ يًٗسا١ٜ عٝح إٔ اإلْػإ 
، إٔ ْطًـب َـٔ اهلل إٔ   غتكا١َ، إٔ ٜٛفكٓا يالطًب َٔ اهلل االغتكا١َْ، إٔ طًب َٔ اهلل ايتٛفٝلْ، إٔ اهلل اهلسا١ٜ

 طاْا، إٔ ْطًب َٔ اهلل إٔ ٜػسز أقٛايٓا. ت ُخجبُِّٜ
ل يف اجملاالت ايـ  رـطرب    ٚايتٛفٝ ع٢ً ْفػ٘ إٔ وكل يٓفػ٘ اهلسا١ٜ ال ٜػتطٝع َٔ خالٍ االعتُازاإلْػإ 
ٚ    ، ٖٓا ٜكٍٛ اإلَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ا ٜتعًل بخخطر٘مبعٝار٘، ٚ ٘ عًـ٢  : )ايًـِٗ قـٌ عًـ٢ قُـس  ـ  ،آيـ غ ٚبً 

ٚال إعذـاب عايتـ٘    ،بإمياْٞ أنٌُ اإلميإ( ٖٛ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ ايعباز٠ ٚايتك٣ٛ مل وـسخ يف ْفػـ٘ وـطٚض   
ـ     (ٚغٝس ايػادسٜٔ، ظٜٔ ايعابسٜٔ) -ا نإ عًٝ٘ َُئ -ٞ ُِّٖٚٛ َٔ ُغ ،اي  ٖٛ عًٝٗا غ َـا ظاٍ ٜطًـب َـٔ اهلل إٔ ٜبً 

 بإمياْ٘ أنٌُ اإلميإ.
، ٚأنٌُ ٚأع٢ً زضدات اإلميإ ،عٔ اإلميإ ايكطإٓ ايهطِٜ رهُٔ يف آٜار٘ ايهطمي١ زاخٌ غٛض َتعسز٠ اؿسٜح

ِِ  َٔ َجٌ قٛي٘ رعاىل: ،اإلميإ ُٗ ُ٘ َظاَزِر ِِ آَٜاُر ِٗ ِٝ ِِ َِٚإَشا رًَُِٔٝت عًََ ُٗ ُ٘ َٚدًَِٔت ُقًُُٛب َٔ ِإَشا ُشٔنَط ايًَّ َٕ ائَّصٜ ُٛٓ ُُِؤَٔ َُا اِي إِْٖ
َٕ اِإمَياّْ َٛنًَُّٛ ََٜت  ِِ َٔ  َٚجٌ قٛي٘ رعاىل: (2ألْفاٍ:ا)َٚع٢ًََ َضبِِّٗ َٕ ائَّصٜ ُٛٓ ُُِؤَٔ َُا اِي ِِ َِٜطَراُبٛا إِْٖ ِٖ َي ٘ٔ ُث ٘ٔ ََٚضُغٛٔي ُٓٛا ٔبايًَّ آََ

ِِ ََٚأَْٚ ِٗ َٛأي َِ َُٖسٚا ٔبَأ ََٕدا ُِ ايٖكأزُقٛ ُٖ ٘ٔ ُأَٚي٦َٔو  ٌِ ايًَّ ِِ ٔفٞ َغٔبٝ  .(15)اؿذطات:ُفٔػِٗ
أنُـٌ   إٔ ٜبًغ بإمياْـو  إٔ رطًب َٔ اهلل إىل ايٛقٍٛ إيٝٗا: إلْػإ زا٥ُّاٚوا١ٜ رػتشل إٔ ٜػع٢ ا ،َطًب َِٗ

ـ       ال رطَض ،اإلميإ ال رتذـاٚظٙ يف زضدـات    ّامبا أْت عًٝ٘، ال ركف فك  ع٢ً َـا أْـت عًٝـ٘ فتهـع يٓفػـو خط 
َُ .، ٚيف َطارب نُاٍ اإلميإاإلميإ ٔ ٜطن٢ ممٔ ال ٜتذاٚظٙ يف إمياْ٘ فٗٛ عَٖٝٔ ٜطن٢ يٓفػ٘ إٔ ٜهٕٛ ي٘ خ  

اإلْػإ املـؤَٔ ٖـٛ دٓـسٟ َـٔ دٓـٛز       أٚيٝا٤ اهلل. ٜٓبغٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ ٚإٔ ٜعٌ زٕٚ َا (ؼت)يٓفػ٘ بإٔ ٜعٌ 
يف َٝـازٜٔ ايعُـٌ هلل غـبشاْ٘ ٚرعـاىل ٖـٞ ايػـاس١        فاعاّل َٝسإ رطٜٚه٘ يٝهٕٛ دٓسّٜا ،اهلل، َٚٝسإ رسضٜب٘

أنجـط   دٓـسٜاّ  نٓـتَ  إيف زضدات نُاٍ اإلميـ  ذ اإلميإ يف ْفػو نًُا اضركَٝت، نًُا رطٖغميا١ْٝ، غاس١ ايٓفؼاإل
 ، ٚأسػٔ ٚأفهٌ أزا٤.ٚأنجط رأثريّا، فاع١ًٝ

ٚرـسضٜبات   ،، رسضٜبات ٚاغع١ٓ١ رسضبٗا رسضٜبات خاق١عَُٖٝ فطقّا مٔ ْط٣ ايسٍٚ نٝف ؽتاض َٔ زاخٌ اؾٝـ
، رسضٜبات ع٢ً كتًف اؿطنات يٝهٕٛ أٚي٦و اؾٓٛز زاخٌ رًو ايفطق١ يف َػت٣ٛ ايفاع١ًٝ املٗاّؾا١ًَ ملدتًف 
و ٖٞ زٕٚ َا ٜٓبغٞ ًّٔ قعب١، ٚرًو املٗاّ ٚرًو ايكهاٜا اي  ٖٞ يف شٖٔ ض٥ٝؼ زٚي١ أٚ ََ، َٗاَُع١ٖٓٝيتٓفٝص َٗاّ 

 إٔ ٜهٕٛ يف ضأؽ املؤَٔ يف َٝازٜٔ ايعٌُ هلل غبشاْ٘ ٚرعاىل، َٗاّ ٚاغع١.
ـ  نًٗا سطن١، ،ص َٗاّ نًٗا رٓفٝص١ٜاؾٓسٟ قس ٜٓطًل يف رٓفٝ ، ١يهٔ دٓسٟ اهلل َٗاَ٘ رطب١ٜٛ، َٗاَ٘ رجكٝفٝ

خـطٜٔ، ايـسع٠ٛ   فإشا َا اْطًل يف َٝازٜٔ ايتجكٝـف ي   دٗاز١ٜ، َٗاَ٘ ؾا١ًَ، وتاز إىل إٔ ٜطٚض ْفػ٘،َٗاَ٘ 
ُٜ ،ٖساٜتِٗ ي خطٜٔ، إضؾازِٖ، هب إٔ فإْ٘ بععُت٘ يف ْفٛغِٗ  ذ ؾعٛضّاطغِّاؿسٜح عٔ زٜٔ اهلل بايؿهٌ ايصٟ 

ٍٍٜ اؾٝـ ايعػهطٟ يف أٟ فطق١، ال وتاز إىل إٔ مياضؽ َٗاّ َٔ ٖصا  دٓسٟ .يف ٖصا اجملاٍ هٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ عا
َُقفع٠ َٔ ٖٓا إىل ٖٓاى ،سسٚز دػُ٘ ايٓٛ ، َٗاَ٘ سطن١ يف  ٔ. عٖٝ، أٚ سطن١ غطٜع١ بؿهٌ 

يهٔ أْت َٝسإ عًُو ٖٞ ْفؼ اإلْػإ، ٚيٝؼ بٝت٘ يتٓٗب٘، ٚيٝؼ بٝت٘ يتكفـع فـٛم غـطش٘، اؾٓـسٟ قـس      
أْت َٝسإ عًُـو  ، يهٔ أٚ رػًل اؾسضإ، أٚ رػًل ايبٝٛت، املٛاْع، أٚ غطع١ ايكفع ع١ ػاٚظٜتسضب يٝتعًِ غط
غـع٣  ، رًو ايٓفؼ ايـ  رُ آالف ايبؿط، َالٜني ايبؿطبٌ ، ثٓنياإلْػإ ايصٟ يٝؼ ٚاسسّا ٚال ا ٖٛ ْفؼ اإلْػإ،

 . مشاهلأَ خًفٗا ٚعٔ ميٝٓٗا ٚعٔ ، رًو ايٓفؼ اي  ٜأرٝٗا ايهالٍ َٔ بني ٜسٜٗا ٚنٌ د١َٗٔ 
، َٚت٢ اح ايباطٌ ٚرعٖك٘ َٔ زاخٌ ايٓفٛؽف١ُُٗ املؤَٔ هب إٔ رطق٢ عٝح ركٌ إىل زضد١ رػتطٝع إٔ ػت

َ٘ الَ  َا اْعٖل ايباطٌ َٔ زاخـٌ ايٓفـٛؽ اْعٖـل َـٔ ٚاقـع اؿٝـا٠       ٕٖ ايًَّـ ٍّ َسٖتـ٢     ِإ ِٛ َُٜغِّٝـُطٚا ََـا    َُٜغِّٝـُط ََـا ٔبَكـ



 (3) (1الدرس ) ـيف ظالل دعاء مكارم األخالق 

ِِٔبَأْ  . (11:)ايطعسُفٔػِٗ
ٌّأٚ رجري ايؿو يف ايططٜل ايصٟ أْت  ،رٓطًل يف غبٌٝ اهلل غرت٣ نِ غتٛادٗو َٔ زعاٜات رجري ايطٜب ْت دٓس

، رهًٌٝ نجري َٚتٓٛ  َٚتعسز، ٚغـا٥ٌ كتًفـ١   طنتو أَاّ اآلخطٜٔ، زعاٜات نجري٠ٙ َٓٗادو ٚسرػري عًٝ٘، رؿِّ
 َا بني رطوٝب ٚرطٖٝب.

ٌ  ،رتبدط نٌ رًو ايسعاٜاتإىل زضد١ إٔ  مل ٜهٔاؾٓسٟ املػًض باإلميإ إشا  ٜػـتطٝع  بـٌ   ،ٚنٌ شيو ايتهـًٝ
ُٚ غٛا٤ّ -أٜهّا إٔ هعًٗا نًٗا ال ؾ٤ٞ  ألٕ ٖـصا   -ملٔ ِٖ يف ططٜك٘، ملٔ ِٖ َٝسإ عًُ٘  تٗأٚ ٚدِّ ،إيٝ٘ تٗدِّإشا َا 

 آشاْـاّ هـس  ْفػ٘ ، ٚيف ايٛقت إٔ ٜٓطل ب٘، إشا َا ٚدس َٔ ٜفُٖٗ٘ٛ ايٛاقع، ٚاقع اؿل إشا َا ٚدس َٔ ٜػتطٝع 
ٕ   فٌٝ بإظٖام ايباطٌ مبدتًف أْٛاعَ٘فتش١ ٚاع١ٝ فإْ٘ ٚسسٙ ايه ٌِ   ، َٚٔ أٟ د١ٗ نإ، َٚـٔ أٟ َكـسض نـا َُٚقـ

ُّٖٛق َٕ َظ ٌَ َنا ٕٖ اِيَبأط ٌُ ِإ ََٖل اِيَبأط   ظٖٛم بطبٝعت٘ إشا َا ٖامج٘ اؿل. (81غطا٤:)اإلاَدا٤َ اِيَشٗل ََٚظ
ُٜيهٔ شي ُٜ ايها١ًَّ بكٛضر٘ كٖسو اؿل ايصٟ  ٘  كـسٖ ، شيو اؿل ايـصٟ  بهُايـ٘، بفاعًٝتـ٘    ،ّ ظاشبٝتـ٘، ظُايـ

صلى اهلل الىهلواللىل ا  لوااااا)ّ اؿل يف ٖصٙ ايسْٝا َٔ بعس َٛت ايطغٍٛ سِّيٛ ُق .ٜعٖل ايباطٌ، ٖٛ ايصٟ ٚأثطٙ يف اؿٝا٠
ـ ايهـالٍ ٚيَ ا عاف َُيَ -شيو ايطدٌ ايهاٌَ اإلميإ  - طى ملجٌ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ُٚر( لسلى ا ا عؿـعـ يف  َُ

 ا أٚقًٗا إىل َا ٚقًت إيٝ٘ َٔ سايتٗا املتس١ْٝ.َُأٚغاط ٖصٙ األ١َ، َٚي
ٜهْٛـٕٛ   - زا٥ُّا -ٔ ِٖ ع٢ً اؿل ، ٚإٔ ََٜهْٕٛٛ َػتهعفني بإٔ أٌٖ اؿل زا٥ُّا :، بٌ باطٌ إٔ ٜكاٍوري قشٝض

ٍ َٓطـل َـٔ ال    ٕٛ اؿل،َإٕ ٖصا َٓطل َٔ ال ٜعطفٕٛ نٝف ٜكسِّ ،ؾإٔ ايسْٝا ٖهصا، ٚإٔ نعافّا يف ثكـافتِٗ   ٜـعا
ٌٟٗ اآلخطَٜٔب، َٔ ايهالٍ َٔ ٔقايهجري َٔ ايسخٌٝ ٌُ َٓطل ٖصا أَاّ قٛي٘ رعاىل:  ، أ ََٖل اِيَبأط ٌِ َدا٤َ اِيَشٗل ََٚظ َُٚق

ُّٖٛق َٕ َظ ٌَ َنا ٕٖ اِيَبأط  . ّ اؿلسِّٜػتطٝع إٔ ٜكف إشا ُق ، الإٕ ايباطٌ نإ ظٖٛقّا بطبٝعت٘؟ اِإ
ُٜ ـ ألٕ ٜطًب َٔ اهلل ؟ ٖٛ َٔ ٜػع٢ زا٥ُّاّ اؿلكسَِّٔ ايصٟ ميهٔ إٔ  ٕ    إٔ ٜبً  عٓـسَا   ،غ بإمياْـ٘ أنُـٌ اإلميـا

ِّ   إٔ رسعٛ اهلل إٔ ٜبًغ بإمياْو أنٌُ اإلميإ، ساٍٚ زا٥ُّا شاٍٚ زا٥ُّافرهٕٛ َتعبسّا هلل  دًػـ١   إٔ ربشـح عـٔ أ
ِّ ِّ عٔ أ  غ إمياْو أنٌُ اإلميإ. ؾ٤ٞ ٜهٕٛ َػاعسّا يو ع٢ً إٔ ٜبًُ ادتُا  عٔ أ

َُ ، ٜٚعٔ بإٔ َـا  إٔ ٜػُع َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓاإىل  قتادّا١ٓ فال ٜط٣ ْفػ٘ عٖٝقس ٜطن٢ بعض ايٓاؽ يٓفػ٘ ساي١ 
ـ أعسازّا نبري٠ ال رػتطٝع إٔ ُر ،نِ َٔ ٖصا ايٓٛ  يهٔ ٚدسْا ،ٛ عًٝ٘ فٝ٘ ايهفا١ٜ ٚاْت٢ٗ األَطٖ ٖٔ  داْبـاّ ل ٚال ع

يٓفػو بإٔ رهتفـٞ بـإٔ رٓتٗـٞ َـٔ      إشا نٓت طايب عًِ فال رطَض .َٔ ايباطٌ يف ٚاقع اؿٝا٠، ٚيف أٚغاط األ١َ
ٜكض إٔ ٜكاٍ يـو بـ٘   ا ، ٚنأْو إمنا ربشح عُٖٚايفٔ ايفالْٞ ٚاْت٢ٗ املٛنٛ  ايهتاب ايفالْٞ ٚاجملًسات ايفال١ْٝ

ـ    ،بٛاغـط١ اهلل غـبشاْ٘ ٚرعـاىل    ع٢ زا٥ُـاّ ٚإٔ رػ ،إٔ رطًب زا٥ُّا ٍِساِٚ .١َِ أٚ عالَّعأي غ إٔ رطًـب َٓـ٘ إٔ ٜبً 
 بإمياْو أنٌُ اإلميإ.

ٓ ٚنِ يف أٚغاطٓا َٔ ايهجري َٔ ْٛعٝتٓا ايـصٜٔ مـٔ ْـسٖ    ،نِ يف ٖصٙ ايسْٝا ا لـس إٔ َـٔ   ٓـ عٞ اإلميـإ، ٚيه
ُٜ ٕٜػتطٝعٛ غ إميـاِْٗ  ٕ ألٕ ٜبًُأٚي٦و ايصٜٔ ٜػعٛ :طٚا يف ٚاقع اؿٝا٠ ِٖ ايعسز ايكًٌٝ دسّا َٔ املؤَٓنيغِّٝإٔ 

أٚ أزعٝـا٤ اإلميـإ    -إٕ قض ايتعبري  -فاملؤَٕٓٛ  ٚإال  ،غ بإمياِْٗ أنٌُ اإلميإ، ٜٚسعٕٛ اهلل إٔ ٜبً أنٌُ اإلميإ
، يهٔ َا باٍ ٖصا اؿـل ايـصٟ َعٓـا ال ٜػـتطٝع إٔ     عٞ اإلميإ أْٓا منتًو اؿلٓا ْٖسَٔ ْٛعٝتٓا نجري، َٚع٢ٓ أْ

ُٜٖٔ ٟٖ لع ُّٖٛق !؟ؾ٤ٞ َٔ ايباطٌ أ َٕ َظ ٌَ َنا ٕٖ اِيَبأط ٌُ ِإ ََٖل اِيَبأط ٌِ َدا٤َ اِيَشٗل ََٚظ ملاشا ال ٜهـٕٛ ايباطـٌ ظٖٛقـّا     اَُٚق
َُ  عٞ اإلميإ يف كتًف املٓاطل؟ٖسأَاّ اآلالف َٔ 

ُٜٜعَٖاؿل ملاشا ٜهاز  ، ْفٛؽ اآلخـطٜٔ أٚ َـٔ ٚاقـع اؿٝـا٠     كٛا ايباطٌ َٔعٖٔل َٔ أْفػِٗ ِٖ؟ ْاٖٝو عٔ إٔ 
ال ٜتذاٚظٙ فٝكـبض شيـو اــ      ّٓاعَُٖٝ إٔ ٜطغِ يٓفػ٘ خطّابَؤَٕٓٛ َٔ ٖصا ايٓٛ  ايصٟ ٜطن٢  ضمبا ألْٓا مجٝعّا

ِّ، ٖٛ اؿادع ايصٟ مي، زٕٚ إٔ ٜعزاز ٖس٣ٖٛ املاْع ي٘ زٕٚ إٔ ٜعزاز َعطف١ ، َكسض يًٗساٜـ١  ٓع٘ إٔ ٜبشح عٔ أ
َُإٔ وهط  َُ ،١ٓعٖٝيف دًػ١  ط نتاب اهلل بؿهٌ دـسٟ، ٜكـطأ قـفشات    ، ٜتسٖبَُعٖٜٝٔػتُع يؿطٜ   ٔ،عٖٝيف َػذس 

ٚأسـساخ ٖـصا    ،يف ٖـصا ايعـامل  ٚرأَالت سٝا٠ ايٓاؽ  ،َٚا أنجط َا ٜفٝس اإلْػإ ايٓعط يف ٖصا ايهٕٖٛصا ايهٕٛ، 
 !َا أنجط َا ركٓع َٔ إميإ يف ْفػو !ايعامل
يف  ،ُاي٘، يف عبازر٘، يف إمياْ٘، يف نيف فه١ً٘ ْػَب  أسس َٓا ٜط٣ إٔ بٝٓ٘ ٚبني اإلَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٌٖ

ملـاشا ٜـسعٛ اهلل غـبشاْ٘     ٍٛ ٜٚـسعٛ اهلل غـبشاْ٘ ٚرعـاىل.   ٖٛ ٜك يهٓ٘ ٖا ،دسّا بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ نبرْيركٛاٙ؟ ايفاضم 
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 ٗا.نًَكازض اهلس٣ قس اط ًع ع٢ً  ٘قس ٜعتكس بأْ - أسٝاّْا -ٕ اإلْػإ ٚرعاىل؟ ال
َ  - ست٢ ٚإٕ نإ دازّا -٠ ْػإ بهعف إزضان٘ َٚعطفت٘ احملسٚزاإل ـ   ٜبسٚ ي٘ ٚنإٔ َكازض اهلـس٣ نا َت سًِّـ١ قـس ُق

يهـٔ اضدـع إىل    ،ٖصٙ ساي١ ؼكٌ عٓس ايٓاؽ ،إٔ ٜبشح أٚ أْ٘ عاد١ إىل املعٜسفال ٜفهط  إيٝ٘ ٚاْت٢ٗ املٛنٛ ،
ـ   ،ادـ١ إىل املعٜـس يريؾـسى ٖـٛ إىل املعٜـس     اهلل ٖٛ ايصٟ ٜعًِ أْو ع ٔ َكـازض اهلـس٣ ٚاملعطفـ١    ٚإىل املعٜـس َ

 . ٚاإلميإ
َُال ركٌ يف ْفػو: ٜهفٞ َُ عٖٝ، ٜبسٚ أْين قس فُٗت َٔ خالٍ ؾٗط  ٚ  ،ٓـ١ َـٔ ايسضاغـ١   عٖٝٔ َٔ خالٍ غـ١ٓ   ٜبـس

نتاب اهلل رسعٛ  تٚنًُا قطأ ،طٍٛ سٝارو ؼاٍٚ زا٥ُّابٌ نفا١ٜ، يف ْفػٞ  ايصٟقس فُٗت نٌ ؾ٤ٞ ٚأقبض  أْين
 .رعزاز إمياّْا ،، رعزاز إمياّْاٛفكو يفِٗ نتاب٘ يتعزاز إمياّْاٚإٔ ٜ ،إٔ ٜٗسٜو بهتاب٘ اهلل زا٥ُّا

ِِ ست٢ ٚإٕ ٚقًت إىل زضد١ أٚي٦و: ُٗ ُ٘ َٚدًَِٔت ُقًُُٛب َٔ ِإَشا ُشٔنَط ايًَّ ٍ ا)ائَّصٜ ال ْعاٍ  ٌٖٚ مٔ ٚقًٓا ٖصٙ؟ (2:ألْفـا
ُ٘ ّابعٝس َٔ ِإَشا ُشٔنَط ايًَّ ِِ عٓسِٖ ٜصنطٙ أسْسائَّصٜ ُٗ ، َٓ٘ رهططب، رطػف خؿ١ٝ َٔ اهلل ٚخٛفّا َٚدًَِٔت ُقًُُٛب

 ٙ ايسضدـ١ زاخٌ أْفػٓا يٓكٌ بٗا إىل ٖص  ٜعاٍ ايططٜل طٜٛاّلالإشّا  .ال ؟ٚقًٓا إىل دع٤ َٔ ٖصٙ ايسضد١ ٌٖ قس
 .إٕ ؾا٤ اهلل

 ِِ ِٗ ِٝ ِِ ِإمَياّْآَٜاَِٚإَشا رًَُِٔٝت عًََ ُٗ ُ٘ َظاَزِر َٕ اُر َٛنًَُّٛ ِِ ََٜت : خـٛف َـٔ اهلل،   ثالخ قفات ١َُٗ دسّا (2:ألْفاٍا)َٚع٢ًََ َضبِِّٗ
، َعطف١ يعع١ُ ٚق١ُٝ اهلسا١ٜ فٝـعزازٕٚ  ع٢ً اهلسا١ٜ سطْم ،رٛدٌ ي٘ ايكًٛب ،، اؾتٝام إىل اهللخؿ١ٝ َٔ اهلل

َٕ ٜتٛنًٕٛ ع٢ً اهلل  ،، ثك١ ق١ٜٛ باهللعًِٝٗ آٜات اهلل، ٚنًِٗ ثك١ باهلل ًٝتنًُا ُر إمياّْا َٛنًَُّـٛ ِِ ََٜت . َٚع٢ًََ َضبِِّٗ
إٕ نـٌ َٓـا    ٚاهلٔل ،اؿُس هلل)قس ٜكٍٛ ايبعض:  أيٝؼ نصيو؟ ،ػت٣ٛ يف اجملاالت ايجالث١ نًٗاال ْعاٍ زٕٚ ٖصا امل

 .(ٚاْت٢ٗ املٛنٛ  ،٢ ايصٟ قس فُٗٓاٙٚقس مسعٓا ايصٟ فٝ٘ ايهفا١ٜ ٜٚهفٞ، ٚغُٓؿٞ عً ٜعطف َا ي٘ َٚا عًٝ٘،
ٚأْـت قـس    َٚت٢ ضأٜت ْفػو أْ٘ يـٝؼ ٖٓـاى ؾـ٤ٞ َـٔ َكـازض اهلساٜـ١ إال        ،ٖهصا ،زا٥ُّا ،زا٥ُّا ،ساٍٚ زا٥ُّا

فاعطف بإٔ َعطفتو قاقط٠، فاضدع إىل اهلل ٖٛ َٔ ال ٜعاٍ ٜعًِ بإٔ ٖٓاى ايهجري ايهجري مما أْت عاد١  اغتهًُت٘
َٔ نإ ق١ُ يف ايعبـاز٠ ٚايتكـ٣ٛ ٚايفٗـِ يهتـاب اهلل      (ظٜٔ ايعابسٜٔ)نـ يف َٝسإ اهلسا١ٜ ٚرك١ٜٛ إمياْو إيٝ٘

  .إ(غ بإمياْٞ أنٌُ اإلمي ٜعاٍ ٜكٍٛ: )ايًِٗ بً الف ،غبشاْ٘ ٚرعاىل
ُٜٛدِّٗٓاإشا نٓ ٓا فٝٗا شض٠ َـٔ ضٚح اؾٗـاز ايـصٟ ٖـٛ َـٔ      ٔ ٜسفعٓا إىل إٔ رهٕٛ ْفُٛغََ ،ا ال ْعاٍ متاز إىل ََٔ 

ٜٚفُٗٓا، ٚمتـاز   ،ٜٚٛعٝٓا ،ٜٚؿذعٓا ،ٜسفعٓا أععِ َا رٓاٚي٘ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ أعُاٍ املؤَٓني فٓشتاز إىل َٔ
ـ      ْعاٍ ٖابطني نجريّا؟الع٢ً أْٓا أيٝؼ ٖصا ٜسٍ  ;إىل بعهٓا ايبعض ٕٛ ٖـصٙ َػـأي١   أٜٔ مـٔ َـٔ زضدـ١ إٔ ره

أيػـٓا ال   ١ٝ ايـ  مًُـٗا؟  ٔ وًُٕٛ ايطٚسيٓذعًِٗ ِٖ ََ فٓشٔ ايصٜٔ ْٓطًل إىل اآلخطٜٔ ،َٓٗا عٓسْا ّاَفطٚو
ػني فٝٓا ممٔ مل ٜكٌ إىل زضد١ إٔ ٜكطع عًـ٢ ْفػـ٘ إيعاَـّا بـإٔ ٜجكـف      َا أنجط املتٛدِّبعٝسٜٔ عٔ ٖصٙ؟  ْعاٍ

 أْا ٚاسـسْ ٚ -ػتطٝع ْ ال !ي  ٜطٜس ايكطإٓ َٓ٘ إٔ وًُٗاْفػ٘ بجكاف١ ايكطإٓ مبا فٝٗا إٔ وٌُ ضٚس١ٝ اؾٗاز ا
 إٔ ْكطع بأْٓا ٚقًٓا إىل ٖصٙ اؿاي١. -َٓهِ 

ني مبا فٝٗـا اؾٗـاز   إٔ ركسم عًٝ٘ رًو ايكفات اي  شنطٖا اهلل يًُؤَٓ ميهٔ فعاّل إشا نإ ظٜٔ ايعابسٜٔ 
ت ؼت أقساّ ٜعٜـس ٚأؾـباٙ   شيُِّأطت، َِٚٗت ُٚقِعُٖأ١َُٖ ،َعًُّا يٛاقع ايصٟ عاف فٝ٘ ٚاقعّاٚإٕ نإ ايف غبٌٝ اهلل، 

ُٜ .ٜعٜس ُٜ ،ِ٘، ٖٚٛ ٜعًِّٛدِّيهٓ٘ ٖٛ َٔ عٌُ ايهجري ايهجري ٖٚٛ  ٖٛ ابٓ٘؟ َٔ أٜٔ   َاّ ظٜس، أيٝؼ اإلٞطبِّٖٚٛ 
 ؟ َٔ َسضغ١ أبٝ٘ ظٜٔ ايعابسٜٔ إال  ز اإلَاّ ظٜسؽٖط

َُ ،ايٓفٛؽ َكٗٛض٠ َٚٗع١َٚ ،، بايغ١ ايؿس٠فعاّلؾسٜس٠ إٕ اؿاي١ اي  نإ فٝٗا ساي١  ١ُ، يهٔ ظٜـٔ  هُٖٚاألفٛاٙ 
ٞ ِ ًٚل ٖـٛ يـٝعًِّ  فـاْط  ;ل أَـاّ زٜـٔ اهلل  ال رغًَ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜفُٕٗٛ بإٔ اجملاالت زا٥ُّاايعابسٜٔ  ، ُٜطبِّـ
ٌٍ ;ايطداٍٜٚكٓع  ٚقـٓع   ،يًُػتكبٌ َإ ٜتغري فػٝكٓع ضدااّلَا فإٕ ايع ألْ٘ ٜعًِ أْ٘ إٕ نإ ظَاْ٘ وري َٗٝأ يعُ

 رعاٍ رػري ع٢ً ْٗذ٘ َٔ شيـو ايٝـّٛ إىل   الٚرطى أ١َ  غٝف٘ يف غبٌٝ اهلل، ؾاٖطّا ٚخطز اإلَاّ ظٜس ،فعاّل
 اآلٕ.

األٚنا  قس أطبكت، ٚايٓاؽ مل ٜعٛزٚا بايؿهٌ ايـصٟ ميهـٔ   ، قس٠ٚ يًُعًُني ايصٜٔ ٜطٕٚ بإٔ ٖٛ عرب٠ يًعًُا٤
ٔ   ،َٚكا١َٚ ايباطٌ ٚإظٖاق٘ ،إٔ ٜؤثط فِٝٗ نالّ، أٚ وطنِٗ نالّ، يٝٓطًكٛا يف ْكط اؿل  فًٝػًهٛا ططٜكـ١ ظٜـ

، ٜٔ نـاَالّ ّ هلـِ ايـسِّ  ُِٗ، قسِّٚيٛ مخػ١ َٔ ايطالب ؽتاضِٖ ثِ عًِّ امجِع  ايعابسٜٔ اإلَاّ عًٞ بٔ اؿػني
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ُْ األٌَ ايصٟ ٜبعج٘ ايكطإٓ ايهطِٜ، ال رػُض بعًُِِّٗ ، ْفٛغِٗ األٌَبعح يف ا ـ إٔ ٜهْٛٛا عباض٠ عـٔ  ذ يًٛاقـع  َػ
 ،ُٗـِ نٝـف ٜهْٛـٕٛ ضدـاالّ    إٔ رعًِّ ُّازا٥ ٍِايصٟ أْت فٝ٘، ال رػُض إٔ متتس ٖعميتو ايٓفػ١ٝ إىل أْفػِٗ، ساِٚ

 نٝف ٜعًُٕٛ يف غبٌٝ اهلل إلعال٤ نًُت٘ ٚضفع ضاٜت٘.  ْٕٛ دٓسّا هلل، نٝف ٜهْٕٛٛ َٔ أْكاض اهلل،نٝف ٜهٛ
ٝػٛا ممٔ ٜجل بإٔ ٜهًُِٗ بهٌ إَا ألْ٘ قس ٜط٣ إٔ بعض رالَٝصٙ ي ،ُٕٛ ال ٜٓطًكٕٛ ٖصا املٓطًلايهجري ممٔ ٜعًِّ

 ِ، ممٔ ًِِٖممٔ ِٖ َؤًٖٕٛ ؿٌُ ائع ،، إشّا فاخرت يو رالَٝص خاقني، رالَٝص ؽتاضِٖ ممٔ ْفػٝارِٗ ق١ٜٛؾ٤ٞ
 ؾدكـاّ  ، ٚإٕ مل ٜهـٔ إال  ثالثـ١ أؾـدام   ُٗـِ، ٚإٕ مل ٜهْٛـٛا إال   ، فعًِّألٕ ٜٓطًكٛا يًعٌُ يف غـبٌٝ اهلل  َؤًٖٕٛ
 .ٚاسسّا

 عًُا٥ٓا أٜهّا َٔ َٓاظٍ ، ٚنجرْيبعس دٌٝ، َٚػادسْا رهتغ عًكات ايعًِ ؿٞ يف سٝارٓا ٖهصا دٝاّلال هٛظ إٔ من
يًٗعميـ١   املعًِ، ٚاَتـساز ال ركٓع أنجط َٔ اَتساز يًٛاقع  سًكات باضز٠،ًِ يهٓٗا يف َععُٗا ركاّ فٝٗا سًكات ايع

وًُـٗا   أٜهـاّ  ، ٜتًكاٖا ايتًُٝص َٔ أغتاشٙ، ٚعٓسَا ٜكبض ٖصا ايتًُٝـص أغـتاشاّ  بعس دٌٝ ، ْتٛاضثٗا دٝاّلايٓفػ١ٝ
ُٗـ١، ستـ٢ أقـبض    ال ْتشسخ ظس١ٜ عـٔ كتًـف املٛانـٝع امل    ،١ٓعَُٖٝ ّاؽ فْٓٛي خطٜٔ ًٜٚكٓٗا ي خطٜٔ، ْسُض

 ٖٛ ْػٝإ َا هب إٔ ٜتشطى ايٓاؽ فٝ٘.ايٛاقع 
ْٓعـط َـاشا عُـٌ ظٜـٔ     عًٝٓـا إٔ  يهـٔ   ظٜـٔ ايعابـسٜٔ    ٚنًٓا ْعطف شيو ايعطف ايكاٖط ايصٟ نإ ٜعٝؿ٘

بعـس   ، ايصٜٔ اْطًكٛا فُٝا بعـس سطنـ١ ظٜسٜـ١ دٗازٜـ١ دـٝالّ     ٚب٢ٓ ايهجري َٔ ايطداٍ ب٢ٓ ظٜسّا ؟ ايعابسٜٔ
 ع٢ً اَتساز ٦َات ايػٓني.  ،دٌٝ

غ بإمياْٞ أنٌُ اإلميإ( ٚقس ٜهٕٛ يف ٚاقع٘ يٝؼ ممٔ ضنٞ يٓفػ٘ رًو اؿاي١ ٖٛ ْفػ٘ نإ ٜكٍٛ: )ايًِٗ بً 
 إعـال٤ نًُـ١   ، ال ٜػتطٝع إٔ ىطز ٖٛ فٝعًٔ ايسع٠ٛ إىلهٔ شيو ٖٛ أقك٢ َا ميهٔ إٔ ٜعًُ٘اي  نإ عًٝٗا، ي

ٔ  ،أٚ يعسّ نُاي٘ ،، يٝؼ يهعف٘ ٖٛاهلل ْٚكط زٜٔ اهلل  ،ٚإمنا ضأ٣ ايٓاؽ َٔ سٛي٘ نًِٗ َٗعَٚني، نًِٗ َكٗـٛضٜ
 فُٔ ايصٟ ٜػتطٝع إٔ وطنِٗ؟

ـ ، يهٓٗا ٚنعٝات ٖٞ ْتٝذـ١ رككـري َـٔ قٔ   ؼكٌ، ؼسخ ٚنعٝات نٗصٙ ٙ أسٝاّْاٖٚص ٓـاؽ أْفػـِٗ ٜـّٛ    ٌ ايَب
 َـٛادٗتِٗ يـصيو ايباطـٌ يف    ناْت ْتٝذ١ ؽاشهلِ ق٠ٛ يًباطٌ يف داْب بين أ١َٝ، دعًـت  عًٞ  ؽاشيٛا َع

أنجـط قـعٛب١    أٜاّ اإلَاّ اؿػني دعًت املٛاد١ٗ يف  ،قعب١ دسّا، ؽاشيٛا َع٘ أٜهّا  أٜاّ اإلَاّ اؿػٔ
ٖٛ االْهػـاض، اهلعميـ١ املطًكـ١،      ظٜٔ ايعابسٜٔ َاّاإل إىل إٔ ٜكبض ٚاقع األ١َ يف عكط ، ٚقٌ اؿاٍأٜهّا

 ١٦ اي  ٜكٓعٗا ؽاشٍ ايٓاؽ.ٖٞ اؿاالت ايػٝ ،ٖٞ ايعطٚف ايكعب١
ٚوًُٕٛ اغـِ دٓـس    عًٞ َاّ اإل ٚإٕ ناْٛا ؼت ضا١ٜنعف ٚعٞ ممٔ ٜٓطًكٕٛ  - أسٝاّْا -ٖٞ ساالت ىًكٗا 

فعٝعـ١ عًـ٢   ٜطرهبـٛا دٓاٜـ١   إمياِْٗ ايٓاقل أز٣ إىل إٔ  ،يهٔ ٚعِٝٗ، يهٔ إمياِْٗ ايكاقط ،ٚأْكاض اهلل ،اهلل
بعس إٔ ضفع  (فنئق)اْؿكٛا عٓ٘ يف أٜاّ  ِٖ فُٛع١ َٔ دٓس اإلَاّ عًٞ  :اـٛاضز (اـٛاضز) أٚي٦و، األ١َ

فأٚي٦و املتعبسٕٚ ع٢ً دٌٗ،  ٛا: بٝٓٓا ٚبٝٓهِ نتاب اهلل،ٚقاي ،َعا١ٜٚ ٚأقشاب٘ املكاسف عٓسَا أسػٛا باهلعمي١
ِّ ،اؾٓٛز ايصٜٔ ِٖ وري ٚاعني رأثطٚا بتًو ايسعا١ٜ ْطًكٛا ؼت اغـِ  ف١٦ ٚإٕ ا ٖٚهصا غٝشكٌ يف نٌ عكط أل

غٝذٕٓٛ عًـ٢ األَـ١    ،ػٝذٕٓٛ ع٢ً ايعٌُ ايصٟ اْطًكٛا فٝ٘ف هلل، إشا نإ إمياِْٗ ْاقكّا ٚأْكاْض ،هلل أِْٗ دْٓٛز
، ِٖٚ َٔ اْطًكٛا باغِ أْٗـِ ٜطٜـسٕٚ إٔ ٜٓكـطٚا    ، غٝذٕٓٛ ع٢ً األدٝاٍ َٔ بعسِٖاي  ٜتشطنٕٛ يف أٚغاطٗا

 ، ٚٚعِٝٗ ْاقل.قليهٔ إمياِْٗ ْا ،ٜهْٛٛا َٔ دٓسٙٚإٔ  ،اهلل
، َـع أَطٜهـا   َٛادٗـ١ قـطو١ َـع ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣     نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يٛاقعٓا ٚاألَـ١ يف   سُب إشا نإ ٚال

ٍٔ ،ٚإغطا٥ٌٝ ، ٚغا٥ً٘ اـبٝج١، يف خساعـ٘ ايؿـسٜس  ايتهًٌٝ فٝ٘ شضٚر٘ يف أغايٝب٘ املانط٠، يف بًغ  ٚمٔ يف ظَ
ٍٍْٕٛ ع٢ً فإٕ املٛاد١ٗ رتطًب دٓسّا ٜهٛ  َٔ ايٛعٞ. َػت٣ٛ عا

زضٚؽ ٚرٛدٝٗـات ٚسكـا٥ل، قـاوٗا    ٛقت ايصٟ ٖٞ زعا٤، قاغ قشٝفت٘ بؿهٌ زضٚؽ، يف اي ظٜٔ ايعابسٜٔ 
أٜـاّ   س ايصٜٔ ٜٓككِٗ ايهجري َٔ ايـٛعٞ، ٔ عطف َاشا قٓع شيو اإلميإ ايٓاقل، أٚي٦و اؾٖٓٛ ََ، بؿهٌ زعا٤

ضأ٣ فٝـ٘ َـا رطنـ٘ اإلميـإ      نإ أَاَ٘ رـاضٜذْ   ٚأٜاّ اؿػني  أٜاّ اؿػٔ  سٙ عًٞ بٔ أبٞ طايبد
 ، عسّ ايٛعٞ.ق١ً ايبكري٠، نعف ايبكري٠ ،اؾٌٗ، ٧ايٓاقل َٔ أثط غٝ

ٚمتهٓٗا يتكٗط اآلخطٜٔ، ثِ متهٓٗا ألٕ ركٓع أ١َ أخط٣ وري األَـ١ ايـ     ،رعٕٓٛ إٔ اْتكاض ايسٚي١ األ١َٜٛأ
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ٔ ِٖ وًُٕٛ ؽاشٍ ََبٌ  ؟أْ٘ فك  قٛرِٗ ،إٔ ٜبٓٝٗا َٔ شيو ايعَإ إىل اآلٕ (صى اهلل الىهواللى ا  والسى )أضاز قُس 
زٕٚ ٖعميـ١ ملعاٜٚـ١    (قـفني )ٗـت َعطنـ١   ملـاشا اْت  ،، نعف ٚعِٝٗاغِ دٓس اؿل، ق١ً إمياِْٗ، نعف إمياِْٗ

 ٚؼت ضاٜت٘. عٓسَا ؽاشٍ أٚي٦و اؾٓٛز َٔ قف اإلَاّ عًٞ  بسأت؟قس ٚناْت َؤؾطات اهلعمي١ 
ٞ   َػري ،يٝٛاقٌ املػري٠  ؼطى اإلَاّ اؿػٔ شا ٚقسملا فـخٍ اؿـاٍ إىل إٔ ٜكـف      ٠ ٚايـسٙ اإلَـاّ عًـ

ـ   اإلَـاّ اؿػـني   .عٓسَا ؽاشٍ أقشاب٘ ؟ايؿطٚط يتأَني فتُع أٌٖ ايعطام َكٗٛضّا ٜٚأخص َا ميهٔ َٔ ت آي
ُٜ ، اإلميـإ، قًـ١ ايـٝكني    ايتداشٍ ايصٟ ٜكٓع٘ نعُف ؽاشٍ أقشاب٘، بػبب َاشا؟ كتٌ يف نطبال٤قهٝت٘ إىل إٔ 
 اْعساّ ايٛعٞ.

ُٜ ،ضشصُِّٜ ٚنإ اإلَاّ عًٞ  دـٝـ  إىل أقـشاب٘، ٚيـٝؼ إىل    ،ؿ٘٘ ؼصٜطٙ إىل دٝٛدِّٚعٓسَا نإ وصض نإ 
َُٜساٍ ٖؤال٤ ايكّٛ َٓهِ الدتُاعِٗ ع٢ً باطًِٗ ٚرفطقهِ ، ٜكٍٛ ألٌٖ ايعطام: َعا١ٜٚ عـٔ  )ٚاهلل إْٞ ألخؿ٢ إٔ 
نـاْٛا ٜتدـاشيٕٛ ٜٚتجـاقًٕٛ،     يهـٔ أقـشاب اإلَـاّ عًـٞ     ، ٚنإ دٝـ َعا١ٜٚ هتُعٕٛ ؼت ضاٜت٘. سكهِ(

  بعس عٓا٤ ٚرعب ؾسٜس ٚؼطٜض َػتُط. ال ٜتشطنٕٛ إال  ،ٚايتفطم قا٥ِ بِٝٓٗ
زعـا٤  )ّٜٛ قـاغ ٖـصا ايـسعا٤     فًٗصا نإ ظٜٔ ايعابسٜٔ  ;ٖٛ ق١ً إمياَِْٗا ايصٟ دعًِٗ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟ 

يف نـعف اإلميـإ   ضأٜت َا عًُ٘ غ بإمياْٞ أنٌُ اإلميإ( فأْا ضٙ بٗصٙ ايفكط٠ امل١ُٗ )ايًِٗ بً قٖس (َهاضّ األخالم
إٔ ٜهـٕٛ أٚي٦ـو    ،، عسّ ٚعٞ إىل زضد١ ضٖٝب١غ١٦ٝ ًُ٘ اإلميإ ايٓاقل َٔ آثاٍض، َا عيف اإلغالّاأل١َ، َا عًُ٘ 

  ٜطٕٚ أْفػـِٗ ال ىـافٕٛ عًٝـاّ   ناْٛا يهِٓٗ عٓسَا   ؤَٓنيِ عًٞ بٔ أبٞ طايب أَري املايٓاؽ ايصٟ بٝٓٗ
 ٚمتطزِٖ، ٚأشٜتِٗ. ،، ٚؼًٝالرِٗداْب٘ نإ ٜهجط ؾكاقِٗ، ْٚفاقِٗ، ٚنالَِٗ، ٚكايفارِٜٗإَٔٓٛ 

ضٕٚ ايكاز٠ املُٗني، ألْٞ أْا آَٔ داْـب  ، َٔ ال ٜكسَِّٔ ال ٜعطفٕٛ ايطداٍ هصا ٜعٌُ ايٓاؽ ايصٜٔ ٚعِٝٗ قًٌٝ،ٖ
ُٜال أخاف إٔ ٜكتًين ع٢ً ايت١ُٗ أٚ ائع  عًٞ ، ال أخـاف  تٝـاالّ ط يٞ اوسب١ِّٓ نُا نإ ٜعٌُ َعا١ٜٚ، ال أخاف إٔ 

 فهاْٛا ٜإَٔٓٛ داْب٘. ،َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓاٜكٓعِٗ  ، ال أخاف إٔ ٜٛدس يٞ خكَّٛاإٔ ٜكٓع يٞ َؿانٌ
 ٚأَٔ ٖٓـا   أٚ ٜؤيب عًٝ٘ خكَّٛا، إٔ ميهط ب٘، أٚ ىسع٘، أٚ ٜهطٙ  غٝداف َٔ اإلَاّ عًٞ ٔ ايصََٟ ٚفعاّل
ـ  ايهجري َٔ املؿاٜذ ٜعًُٕٛ ٖهصا؟ أيٝؼ ؟(1)(املؿاٜذ)نُا ٜعٌُ ايهجري َٔ  ٜكٓعِٗ ٖٓاى يف ططٜكـ٘   ِطإشا مل رٔػ
ُٜ ٚثا٥كوواٍٚ إٔ ميػو عًٝو بعض فإْ٘  ـ يرتدـع   ىَـٔ ٖٓـا   َٔ ٖٓا ٚوطميـاّ  س يو وطميّاٛٔدٚواٍٚ إٔ  ٘ إيٝ
ٚؼًـٝالت   ري ٚؼـسٕ ، نالّ نجِٖ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ساي١ نٗصٙ ،نعٝف ، إمياِْٗ، ايٓاؽ ايصٜٔ ٚعِٝٗ قاقطضاوُّا

 ألِْٗ ٜأَْٓٛ٘. ، ِٖٚ يف ظٌ ؾدل ععِٝ نعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚرجبٝ  ،ٚرجاقٌ
َعـ٘،   ٖٛ ايؿدل ايصٟ هب إٔ أنٕٛ ٚفٝـاّ  إشّا ;يف ظً٘ ععِٝ، غرت٣ ْفػو آَّٓااْعط إىل ؾدل شيو ايكا٥س اي

ْٔ ٟؾعٛضإٕ ساي١  ـ ، فٗصا ٖٛ ايصٟ هب إٔ َأضدٌ إميإ، ضدٌ سه١ُ ،داْب٘ ٜعين أْ٘ ضدٌ عسٍ مٛٙ بأْين آَ  َٞٔف
ًٝٗـا أربـا  ايطٛاوٝـت    ، ٖٞ اؿاي١ اي  ال وكٌ عٚإٔ أنشٞ ؼت ضاٜت٘ بٓفػٞ َٚايٞ ،إٔ أقف ظاْب٘ ،َع٘

ٓـ٘  ألْـ٘ ٜعـطف ضمبـا اب    ;ال وكًٕٛ ع٢ً ٖـصٙ اؿايـ١   ،أغطِٖ، ست٢ أقطب املكطبني إيِٝٗ، ست٢ ست٢ أبٓاؤِٖ
ي٘ يف  فٗٛ ىط  ;، ضمبا قا٥سٙ شيو ايععِٝ ىسع٘ ٚميهط ب٘ ٜٚأخص ايػًط١ميهط ب٘ ٜٚأخص ايػًط١ ىسع٘،

ٖهصا، َٚـٔ   ،ؿاضٙخا٥ف َٓ٘، ٖٚٛ خا٥ف َٔ َػت ، املػتؿاضايٛقت ايصٟ ٖٛ ٜٓفص َٗاَ٘، ايكا٥س ىاف، ٖٚٛ ىاف
 ٜعطف ايسٍٚ ٖهصا ٜهٕٛ ساهلِ.

أيـٝؼ ٖـصا ٖـٛ َـا      ،ىاف ايٓاؽ ستـ٢ ٖٚـِ ٜعًُـٕٛ هلل    ، ٖٚهصاايسٍٚ ايطاوٛر١ٝ ٖهصا ٜهٕٛ ساٍ ايٓاؽ يف
ىـاف   ايصٟ ٜكٍٛ ن١ًُ سـل ٖٚـٛ ال ىـاف،   ، َٔ ٖٛ شيو املؤَٔ بالز اإلغال١َٝ ع٢ً طٛهلا ٚعطنٗايف اي وكٌ؟

ُٜأٚي٦و ايصٜٔ ِٖ َٔ نإ ه يهٔ ٖهصا ٜكٓع  ٜطفعٛا ضاٜتٗا؟ًٛا ضأؽ ٖصٙ األ١َ ٚإٔ ِعب إٔ ٜكسعٛا باؿل، ٚإٔ 
اْكازٚا ٚخهـعٛا ٚػـاٚبٛا ٚخطدـٛا بٓكـف      (ذازاَؿـ)نأٚ  (قساّـ)فُت٢ َا دا٤ ألٌٖ ايعطام ن نعف اإلميإ.

ُٜ   .ضٖا فٝتذاٚبٕٛ غطٜعّاكٔسن١ًُ 
ـ   : )قارًهِ ألٌٖ ايعطام نإ ٜكٍٛ  اّ عًٞيهٔ اإلَ ُٜ دِٗ )ٜـا أؾـباٙ   ٛبِّاهلل يكس َألمت قسضٟ قٝشـّا( ٚنـإ 

ٕ  ،ايطداٍ ٚال ضداٍ( ٜٛغِٗ ـ  إال  ال ىطدٕٛ ٚال ٜتشطنـٛ هًُـات  ، ٚايٚايهًُـات اؾعيـ١   ،س اـطـب ايبًٝغـ١  بع
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٤ٛ ايعاقب١ يف ايسْٝا ست٢ ىطدٛا، فإشا ١، ٚايهًُات املتٛعس٠ بػد  اهلل، ٚاملتٛعس٠ بػ، ٚايهًُات املٛغاملعارب١
  ألِْٗ ناْٛا ٜإَٔٓٛ داْب٘. ;، َجبطني زاخًِٗخطدٛا خطدٛا َتجاقًني

َ   ثِ إشا قازٖا َجٌ اَؿ  ١ ٜكٛزٖا َجٌ عًٌٖٞ ٖصا ٖٛ ايػًٛى ايكشٝض ألَ جـٌ قـساّ   ذـاز َٚجـٌ ٜعٜـس ٚ
 ايبكري٠. ، عسّ، نعف ايٛعٞنعف اإلميإ ٖصا إال َا  ؟رٓكاز ٜٚهفٝٗا ْكف ن١ًُ

ايـصٜٔ نـاْٛا ٜعطفـٕٛ     زٖؿ١ ايكًٌٝ َٔ أقشاب اإلَـاّ عًـٞ   رجري يف شيو ايٛقت ايصٟ ناْت رًو اؿاي١ 
ٚايرتاخـٞ   ع ايهجري٠ ايؿـكام ٚايٓفـام ٚايتجـب    عع١ُ شيو ايطدٌ، ثِ ٜٓسٖؿٕٛ ِٖٚ ٜٓعطٕٚ إىل رًو اجملاَٝ

يهٓٗـا  ٚاعٝـ١  ، نإ ٖٓـاى فُٛعـ١   تكاعسٕٚفل فِٝٗ ؼطُِٗ ٚػعًِٗ ٜٚايه١ًُ املفػس٠ املجبط١ َٔ أططف َٓا
 ناْت ق١ًًٝ.

قـازض٠   ١َُٗ دسّا ّاطبطب٘ ُخبٌ ناْت ُخ ؟مل ٜهٔ ٜعٌُ ع٢ً إٔ ٜكٓع يس٣ اآلخطٜٔ بكري٠  اإلَاّ عًٌٖٞٚ 
َؿه١ً ايٓـاؽ  ٖصٙ ٖٞ ، ، يهِٓٗ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا ال ٜفتشٕٛ آشاٍِْٗ ايطداٍ إىل نتٌ َٔ اؿسٜسٕ ؼِّع٢ً أ
ٕ    أٜاّ اإلَاّ عًٞيف (صى اهلل الىهواللى ا  والسلى ا)اهلل يف أٜاّ ضغٍٛ  ،ظَإيف نٌ  ايـصٜٔ ال ٜفتشـٕٛ    ،يف نٌ ظَـا

ٟٗ ُٜ آشاِْٗ ال ميهٔ إٔ ٜؤثط فِٝٗ أ ُٜعٔذعٕٚ عٕٚ ايكطإٓ، عٔذؾ٤ٞ، ِٖ ايصٜٔ  ( صلى اهلل الىهلواللىل ا  لوالسلى ااااا) قُـساّ ٚ
ُٜعٔذعٕٚ  ُٜعٔذعٕٚ   عًّٝاٚ ، ايصٜٔ ال ٜفتشٕٛ آشاِْٗ، أٚ ٜفتشْٛٗـا  عادعٜٔ أَاَِٗ، هعًِْٛٗ نٌ أٚيٝا٤ اهللٚ

ٜٚطٕٚ بأِْٗ قس انتفٛا، ٖؤال٤ ِٖ َـٔ رهجـط دٓـاٜتِٗ عًـ٢ األَـ١ ٚعًـ٢        ّٓاعَُٖٝ فرت٠ ثِ ٜهعٕٛ ألْفػِٗ خطّا
 بعس دٌٝ. ٜٔ دٝاّلايسِّ

فإشا ضأ٣ بإٔ ظطٚف املعٝؿ١ ٖٝأر٘ إىل إٔ ٜتفـطغ أنجـط َـٔ     ،َٔ إٔ ٜهع اإلْػإ يٓفػ٘ خطّا ض زا٥ُّاٚمٔ مٓص
ٜػتُع َٛعع١ ٖٓا َٚٛعع١ ٖٓاى َط٠ أٚ َطرني ثِ ٜكٍٛ: اؿُـس هلل   ثِ ،داْب َٔ دٛاْب ايعباز٠ نايكال٠ َجاّل

 .انتفٝت
٘  ٚاـسا  ٚايتًبٝؼ بايؿهٌ ايصٟ غتهٕٛ  ،، ٜٚأرٞ ايهالٍٚرأرٞ األسساخ ،رأرٞ املتغريات ز هـا ، ٜأْـت نـشٝت

ٌ ، ٚبعض األسساخبعض املتغريات .ست٢ بأٚي٦و ايهاًَني هشٜٞ ، ٚأغـايٝب اــسا  رهـاز    ، ٚبعض ٚغا٥ٌ ايتهـًٝ
 غ بإميآْا أنٌُ اإلميإ(.)ٚبً  أٚي٦و ايصٜٔ ٜسعٕٛ زا٥ُّا ،ؽس  ايهباض

ٛ  ، عٔ خسا  ايٝٗٛزكطإٓ ايهطِٜ عٔ خسا  بين إغطا٥ٌٝمل ٜصنط ايأ صلى اهلل الىهلوااا) ضغـٍٛ اهلل  ٕأِْٗ نازٚا ٜهـً
٘ يٛال فهٌ اهلل عًٝ٘ ٚضمحت٘، أٚي٦و ايٓاؽ ايصٜٔ نـاْٛا هاٖـسٕٚ ؼـت ضاٜتـ٘ أمل     ْنازٚا ٜهًٛ ؟(للى ا  والسلى ا

صلى اهلل الىهلواللىل ا  لوااااا)ٜهْٛٛا ٜتعطنٕٛ يًتجبٝ  فٝتداشيٕٛ َٔ داْب املٓافكني، ِٖٚ َٔ ٜػُعٕٛ نـالّ ضغـٍٛ اهلل   
 ؟(لسى 

ُٜ ، فإمياْو ٚٚعٝو ا أْت مل رِّٓػو، إشٖهصا إشا أْت مل رطب ْف ـ إٕ املٓافكني ِٖ َـٔ  ُٗٓ ِ ، ٖـِ َـٔ   ٕٛ ْفـاقٗ
ِٔ  قازضٜٔ ع٢ً نطب ايٓفٛؽ ،يتأثري٠، ٜكبشٛا خطرئٜ قازضٜٔ ع٢ً اَزَطٜطٛضٕٚ أغايٝبِٗ ست٢ ٜكبشٛا ََ  ََٚٔـ

ٌِ ِٖ َُٔس١َٜٔٓ َأ ِِ اَل ايَِّٓفاِم ع٢ًََ َََطُزِٚا اِي ُٗ ُُ ُٔ َرعًَِ ِِ َِْش ُٗ ُُ ُِٗ َْعًَِ َُٓعصُِّب ـ  َغ ََِٔ ِٝ ـ  (101:)ايتٛبـ١ ٖطَر ٔ خبـجِٗ اغـتطاعٛا إٔ   َٔ
ٜػرتٚا أْفػِٗ ست٢ عـٔ بكٝـ١ ايٓـاؽ    اغتطاعٛا إٔ  (صى اهلل الىهواللى ا  والسى )ٜػرتٚا أْفػِٗ ست٢ عٔ ضغٍٛ اهلل 

، ٚعًـ٢ ٖـصا  ، ٢ ٖـصا ٚعً ،فٝؤثطٕٚ ع٢ً ٖصا ;عباضات اـصالٕ ،، ثِ رٓطًل َِٓٗ عباضات ايتجبٝ أِْٗ َٓافكٕٛ
ِ    أل ، نٝف أقبشٛا َطز٠؟، ٖؤال٤ َطز٠نبريّا رأثريّا ُٜ ِْٗ ِٖ َـٔ ٜطـٛضٕٚ أغـايٝب ْفـاقٗ ـ ٓ، َـٔ  ٕٛ ايكـسضات  ُٗ

 .ْفٛغِٗايٓفاق١ٝ زاخٌ 
ٌّ بًـغ فٝـ٘    ٘ يف عكط بًغ فٝ٘ ايٓفام شضٚر٘،رطٜس إٔ رهٕٛ َٔ أْكاض اهلل َٚٔ أْكاض زٜٓ فأْت ٜا َٔ أْت دٓس

 .إٔ رعٌُ ع٢ً ايطفع َٔ َػت٣ٛ ٚعٝو، هب إٔ رطٛض إمياْو ،اإلنالٍ قُت٘ايهالٍ ٚ
-ٌ أعـسا٥ِٗ  ِبَق -فإِْٗ ِٖ  ،، إٔ ٜتبدط ايتهًٌٝ أَاَِٗىل َػت٣ٛ إٔ ٜتبدط ايٓفام أَاَِٜٗهٔ ايٓاؽ إ فإشا مل

١ ضاٜـ ظـٌ  ، نُا فعٌ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا يف ٔ ٚع٢ً األ١َ، نُا فعٌ ايػابكٕٜٛٔ غٝذٕٓٛ ع٢ً أْفػِٗ ٚع٢ً ايسََِّ
 .ٚيف ظٌ ضا١ٜ ظٜس   ٚيف ظٌ ضا١ٜ اؿػني  ٚيف ظٌ ضا١ٜ اؿػٔ  اإلَاّ عًٞ

ايبكري٠( ٜكٍٛ يف شيو ايكطٕ يف َطًع ايكطٕ ايجاْٞ: )ايبكري٠ ايبكري٠( ايبكري٠ ٜكٍٛ: ) نإ اإلَاّ ظٜس 
ٓ٘؟ ألِْٗ ناْٛا نـعفا٤  أمل ٜتفطقٛا ع أمل ٜٓٗعّ ايهجري ممٔ خطدٛا َع٘؟، سعٛ أقشاب٘ إىل إٔ ٜتشًٛا بايٛعٜٞ

ُٜ ;ناْٛا نعفا٤ اإلميإ، ناْٛا قًًٝٞ ايٛعٞ ،ايبكري٠ ِ ػتؿَٗأز٣ إىل إٔ  أز٣ إىل إٔ رػـتشهِ   ،س قا٥سِٖ ايععـٝ
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 زٚي١ بين أ١َٝ َٔ دسٜس.
، اهلعميـ١ يف فـاٍ ايعُـٌ هلل    ،ٖٚهصا، ِٖٔ بعَسس، فتشًُٛا أٚظاض ََدٓٛا ع٢ً األ١َ َٔ دسٜ ؟ضأٜٓا َاشا عًُٛا

رتشُـٌ فٝـ٘    غـ٦ٝاّ  ، نعف اإلميإ يف فاٍ ايعٌُ هلل قس هعًو ررتى أثـطاّ  فاٍ ايعٌُ هللايبكري٠ يفنعف 
ٔ   خطٛض٠ بايغ١بٌ ٚأٚظاض األدٝاٍ َٔ بعسى، يٝػت قه١ٝ غ١ًٗ،  ،اض األ١َأٚظ  ، خطٛض٠ بايغ١ ٖٞ أخطـط بهـجري َـ

ـ هلصا ضأٜٓا َاشا سكٌ يف ُأ ;ؽاشٍ ايططف اآلخط عٔ بعهِٗ بعض عٓـسَا ؽـاشٍ أقـشاب     -ٖٚـٛ زضؽ َٗـِ    -س ُس
صى اهلل ا) ، ِٖٚ ؼت قٝاز٠ ايٓيب، بسأ ايعكٝإ، بسأ ايفؿٌٚا ٜتٓاظعٕٛؤٓسَا بسع (صى اهلل الىهواللى ا  والسى )ايطغٍٛ 

ُُِّٜٖٝ َاشا سكٌ؟ (لىهواللى ا  والسى  َّ اِيَتَك٢  بٛا بايهافطٜٔ فعاّلهَط٧ هلِ إٔ  ِٛ َٜ ِِ َََِٕٚا َأَقاَبُه ِٕ َفٔبِإِش َُِعا ٘ٔ اِيَذ )آٍ ايًَّ

 ٕ ، دٓا١ٜ ع٢ً ايطغاي١، يهٔ إشا ؽاشٍ دٓس أبـٞ  ٖٛ دٓا١ٜ ع٢ً األ١َبٌ  يهِ يٝؼ غٗاّليتفُٗٛا إٔ ؽاش (166:عُـطا
يهٓو أْـت َتـ٢ ؽاشيـت     ا ِٖ عًٝ٘،ٛب َِٓٗ إٔ ىطدٛا عُٖ. َطً؟ الغفٝإ ٌٖ غٝتشٌُ أٚي٦و املتداشيٕٛ ؾ٦ّٝا

 (داْـب ايهفـط  ) فأْت َٔ ر٧ٝٗ ايػاس١ ألٕ ٜٓتكط اؾاْب اآلخـط ( صى اهلل الىهواللى ا  والسلى ا)ُس ٚأْت ؼت ضا١ٜ ق
 ، ٚػين ع٢ً ايبؿط١ٜ نًٗا.فػتذين ع٢ً ايطغاي١

، املػـًُٕٛ  فٛااملػًُٕٛ األٚا٥ٌ ايصٜٔ سٖطٚملػًُٕٛ األٚا٥ٌ ايصٜٔ ؽاشيٛا، أْا أعتكس إٔ ايفػاز يف ايعامل نً٘، ا
ٕ رهـٕٛ  ألِْٗ ِٖ َٔ سـايٛا زٕٚ أ  ;شٌُ دطمي١ ايبؿط١ٜ نًٗاقعسٚا عٔ ْكط زٜٔ اهلل ِٖ َٔ ٜتاألٚا٥ٌ ايصٜٔ 

 ٖٛ املطًـٛب َـٔ ايعـطب.   ٖصا نإ  ،تشٌُ ايطغاي١ إىل نٌ بكا  ايسْٝاٚيٝتٗا، فؤٖصٙ األ١َ مبػت٣ٛ ايٓٗٛض مبػ
ؼٛيٛا إىل خٛاضز ظًِٗٗ ايصٜٔ   ايػٛزا٤ َٔ طٍٛ ايػذٛز ؼت ضا١ٜ اإلَاّ عًٞ ٙيهٔ أٚي٦و أقشاب اؾبا

 ، يعسّ ٚعِٝٗ.بغبا٥ِٗ
ْـا  أ أْ٘ فُٝـا إشا ؽاشيـتُ   :، َٔ ايٛعٞ إٔ ٜفِٗ املؤَٕٓٛ ٖصٙ ايٓكط١ اـطري٠فِٗ ٖصٙ ايٓكط١َٔ ايٛعٞ إٔ ُر

ـ  يف اؿانط ٚاملػتكبٌ، ٚغ ػٝهٕٛ ؽاشيٞ دٓا١ٜ ع٢ً األ١َف ٟ أنٕٛ أْا َٔ ٜتشُـٌ أٚظاض ََ ، أٚظاض نـٌ َـٔ   ٔ بعـس
يهعف ٚعِٝٗ   عٔ ْكط٠ اإلَاّ عًٞأٚي٦و اشٍ عٓسَا ؽ .بعس دٌٝ بعسٟ دٝاّل ِٔ ٚنالهلِ َٔٚفػازٖ نًٛا

ـ َف، جط٠ ضنٛعِٗ ٚنجط٠ رالٚرِٗ يًكطإٓ، َع نٚق١ً إمياِْٗ ِ َـٔ سـايٛا زٕٚ إٔ رػـٛز زٚيـ١ اإلَـاّ عًـٞ       ُٗ

 ، داْب َعا١ٜٚ.ٜٚٗعّ داْب ايٓفام ٚايتهًٌٝ
ٝهْٕٛٛ غـ ؟ نٝف غٝهٕٛ ٚاقعِٗ عٓس اهلل؟ ط بِٗ اإلَاّ عًٞ ناْٛا َٔ أقشاب اإلميإ ايهاٌَ ٚاْتك َاشا يٛ
 ، يٛ ٚقفٛا ٚقف١ دـاز٠ َـع اإلَـاّ عًـٞ     إْػإ َؤَٔ ٜٗتسٟ يف ٖصٙ ايسْٝا هْٕٛٛ َؿاضنني يهٌٝٚغ، ععُا٤

ُٜالْتكط اإلَاّ عًٞ ايـ   ْفػـٗا  ١ ٝباأل١َ فريزٖا إىل ايرت اغتطا  إٔ ٜغري ٖصٙٚ، ط ٚد٘ ايتاضٜذغِّٝٚاغتطا  إٔ 
 إٔ ررتب٢ عًٝٗا. (صى اهلل الىهواللى ا  والسى )أضاز هلا ايطغٍٛ 

ملـاشا مل ٜكفـٛا    ،خطري٠ ناْت قس رطغـدت ٝا٤( أؾٝا٤ نإ ٜكٍٛ: )يٛ اغتكطت قسَاٟ يف ٖصٙ املساسض يغريت أؾ
بايػبل فٝهْٛـٛا نايػـابكني   ، َٚٔ إعاز٠ بٓا٤ األ١َ ع٢ً أغاؽ قشٝض فٝشعٛا َع٘ يٝتُهٔ َٔ رغٝري رًو األؾٝا٤

 ، يك١ً إمياِْٗ.ٚيهٔ ؽاشيٛا يهعف ٚعِٝٗ؟ يف بسض
ايطدـٌ ايـصٟ ٜكطـع يًٝـ٘ يف      ٜعاٍ شيو ال  ست٢ ٚإٕ نإ ٖٛ ظٜٔ ايعابسٜٔ )ٚبًغ بإمياْٞ أنٌُ اإلميإ(

َٔ سٝـح   نني ٚاألضاٌَٜٛظع٘ يًهعفا٤ ٚاملػا ،، فٛم ظٗطٙٓب٘طعاّ فٛم د، ٚهٛب ؾٛاض  املس١ٜٓ وٌُ ايايعباز٠
 ٗاْفػـ ايهًُـ١  يٝكٍٛ يًٓاؽ َٔ بعسٙ، ٖٚٞ  ، ٖٛ َٔ نإ ال ٜعاٍ ٜسعٛ: )ٚبًغ بإمياْٞ أنٌُ اإلميإ(ال ٜؿعطٕٚ

، ٚاغتعاز بٓٛ أ١َٝ سهُِٗ َـٔ  تٌ، ؽاشيٛا فُكفًِ ٜػتبكطٚا ايبكري٠( ألقشاب٘: )ايبكري٠  اي  ضفعٗا ظٜس
 دسٜس.

ـ   ،ايصٜٔ ٜتشًُٕٛ أٚظاض ٖصٙ األ١َِٖ مٔ ْكٍٛ: يٝؼ فك  بٓٛ أ١َٝ  صٜٔ ؽـاشيٛا ؼـت ضاٜـ١    بٌ ٚأٚي٦ـو اي
َٚٔ قف اإلَاّ   َٚٔ قف اإلَاّ اؿػني  َٚٔ قف اإلَاّ اؿػٔ  َٔ قف اإلَاّ عًٞ ،اإلَاّ عًٞ

ٖـصٙ   -يـٝؼ فكـ  أٚظاض ايعـطب     ،َٚٔ بعسٙ َٔ األ١ُ٥ نٌ َٔ ؽاشيٛا ِٖ ممٔ ٜتشٌُ األٚظاض ايهـجري٠   ظٜس
ألِْٗ ٖـِ   ;ٜتشًُٕٛ ست٢ أٚظاض اآلخطٜٔ َٔ األَِ األخط٣ فإِْٗ ايعطب إشا ؽاشيٛا -خطٛض٠ ؽاشيٓا مٔ ايعطب 

ِ  يٛ اغتكاَت زٚي١ اإلغ ِ ، قـطاط اهلل ٖٚـسٟ اهلل  ٚنـاْٛا عًـ٢    ،الّ يف ٚغطِٗ، يٛ اغـتكطت ٚنـعٝتٗ َـٔ   فـإْٗ
أٚ  ،غرتايٝاأض شيو ايطدٌ يف ططف ِظِٚ ،فهٌ ؽاشٍ أْت َؿاضى فٝ٘ .األضض بهًٗاٖصٙ ٕ إٔ ٜغريٚا ٚد٘ ٝػتطٝعٛغ

ٟٖ ،أٚ يف أَطٜها ،يف املهػٝو  َٓطك١. أٚ يف أ
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َِٝط ُٓن ألٕ اهلل قاٍ فِٝٗ: ;خطٛض٠ ٖصٙ ع٢ً ايعطب أنجط َٔ وريٖا فعاّل ِِ َخ ٕ ُأ١َٕٖ ُأِخِطَدِت ٔيًٖٓـاؽِ ُت  (110:)آٍ عُـطا
ٟ   نٌ ايٓاؽ. ١ُ فإْهِ ؾطنا٤ يف أٚظاض ايٓاؽ،فإشا ؽاشيتِ عٔ إٔ ركَٛٛا بٗصٙ املٗ ،يتٗسٚا ايٓاؽ نـإ   َـٔ ايـص

ِ  إال  ٘ عطبٞ ٚيػاْ٘ عطبٞ ٚأعالَ٘ عطبايصٟ نتاب ٜٔبإَهاْ٘ إٔ ٜبًغ ٖصا ايسِّ ِ  ؟ايعطب أْفػـٗ ؽـاشيٛا   يهـٓٗ
 َٔ نعف اإلميإ. َٔ أٜٔ ٜأرٞ ايتداشٍ؟ ،فطأٜٓا َا ضأٜٓا

٘    : )ٚادعٌ ٜكٝين أفهٌ ايٝكني( ٜهٕٛ ايٛعٞ أسٝاّْاٜٚكٍٛ  ٘  بؿهٌ َعًَٛات َُٗـا بًغـت زضدتـ ٜهـٕٛ   فإْـ
بؿهٌ َعًَٛات يف ْفػو ست٢ ٜط٦ُٔ إيٝ٘ قًبو ٜٚػتكط يف قًبو فتبًغ زضد١ ايٝكني ايـ  رؤًٖـو يالغـتكا١َ    

 ات.ٚايجب
ٌِا ؟أيٝؼ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ أضفع زضدات ايٛعٞ إىل زضد١ عايٝـ١؟   ٌٖ غتهٕٛ ٚاعّٝا يف دٝبو قغريّا َكشفّا مح

ٕ رٓتٗٞ يف ْفػو إىل زضد١ س يألؾٝا٤ أب ايكطإٓ ٖٚٛ يف دٝبو. ال ُبهِط. قس رهٕٛ يف أعُايو بايؿهٌ ايصٟ َٜال
ِٖ       ثابتـاّ  ،َػـتكطاّ  ،، ررتغذ فتٓطًل ٖـٞ يتذعـٌ َـٔ قٛاَـو َػـتكُٝاّ     ايٝكني ُ٘ ُثـ َٔ َقـاُيٛا َضٗبَٓـا ايًَّـ ٕٖ ايَّـٔصٜ ِإ

َُٛ ُ٘ (30:)فكًتااِغَتَكا ـ     َقاُيٛا َضٗبَٓا ايًَّ غـِٗ بؿـهٌ ٜكـني    ٛدت يف ْفقايٖٛا بأيػٓتِٗ فٛعـٛا َعاْٝٗـا، ثـِ رطٖغ
 فاغتكاَٛا ٚثبتٛا.

ٚإٔ اهلل  ، عًـ٢ نـٌ ؾـ٤ٞ قـسٜط    إٔ اهلل -نُعًَٛـات   -. أيػٓا ْؤَٔ ٛ َع٢ٓ إٔ رهٕٛ ععِٝ ايجك١ باهللايٝكني ٖ
ٞٗٚإٔ اهلل  ،ا ْؤَٔ بإٔ اهلل َع ايصٜٔ آَٓٛاأيػٓ ٝٓكط َٔ ْكطٙ إٕ اهلل يكٟٛ ععٜع؟غ َٔ َٚٔي ُِٓٛا ائَّصٜ ُِٗ آََ  ُِٜدِطُد

َٔ َُأت َٔ ُِٛض ِإَي٢ ايعًُُّ ٘ ٚأْ٘ ٚعس اجملاٖسٜٔ يف غبٝ ايٓٗ  ،ٖـصٙ فـطز َعًَٛـات    ؟ً٘ بإٔ ٜؤٜسِٖ بٓكطٙ ٚمبال٥هتـ
، ؼ أْٓا أقبشٓا ععُٝٞ ايجك١ باهلل، ٚاثكني بـاهلل سٝٓٗا ًُْيف أْفػٓا،  ّٓايهٔ ْطٜس إٔ ركبض ٜكٝ أيٝؼ نصيو؟

ٛ إىل إٔ رطدع إىل اهلل يت تاز فٝٗا أٜهّاٖصٙ ساي١ ْفػ١ٝ ؼ ،ني بكسم ٚعسٙٚاثك : )ٚادعـٌ ٜكـٝين   طًب َٓ٘ ٖـ
ٚايهجري مما ٜكٓع ايٝكني يو ايهجري  ، ٚميًو ايٓفٛؽ ٖٚٛ ايصٟ غ٧ٝٗٝٛباهلل ٖٛ ايصٟ ميًو ايكً أفهٌ ايٝكني(

 ٚطُأ١ْٓٝ. ، مما ميأل قًبو ٜكّٝٓايف ْفػو
ٚعٝٓا أنجط َٔ فطز َعًَٛـات، ٖـٞ ْفػـٗا     ٚيهٓٓا ْط٣ أْفػٓا يٝؼ ،ال ْغً  إٔ ْكٍٛ: مكٌ ع٢ً ٚعٞ ٚست٢

ٍ   طّاخ ٖٓاى، أْت غتهع يٓفػو أٜهّا وًط١ نغًط١ َٔ ٜهع يٓفػ٘ خطّا ايتشًٝـٌ ايفالْـٞ    ٖٓا: عًُت َـٔ خـال
َُ، َٔ خالٍ َي ١ٜ ايفال١ْٝ ـ   َٔ خالٍ نصا أٚ نـصا  ،١ٓعٖٝؿاٖسات  صٙ نًـٗا يف  ذ ٖـ . سـاٍٚ إٔ رٓطًـل إىل إٔ رطغِّ

 ب زٜٓو ٚأَتو َٔ دسٜس. هِطألٕ َر َٚؤٖاّل نعٝفّا دٓسّٜا فػتهٕٛ أٜهّا ، ٚإال ْفػو يتتشٍٛ إىل ٜكني
َـا ايـصٟ    يػـٓا بعٝـسٜٔ عٓـ٘؟   أَٚ ؟أيٝؼ ايكطإٓ بني أٜـسٜٓا  ،مٔ املػًُني َٓٗا مجٝعّاٖٞ اؿاي١ اي  ْعاْٞ 

َا ايصٟ هعًٓـا ْتعاَـٌ َـع    ، يهٔ فطز َع١ًَٛ مٔ ْعًِ مجٝعّا ؟ٖٛ ايعًِ بإٔ ايكطإٓ َٔ عٓس اهللٌٖ  ؟ٜٓككٓا
ٜكـني   ايٝكني، ٖٛ يف غًٛنٓا، يف سطنتٓا يف اؿٝا٠؟ يف ْفٛغٓا، ٚاقعّا اقعّاايكطإٓ بايؿهٌ ايصٟ هعٌ عًُٓا ب٘ ٚ

 يف نٌ َٛاقفٗا. ،يف نٌ سطنارٗا ،يف ايٓفؼ ٜتشهِ يف نٌ َؿاعطٖا
ُٜ :ٖساٜت٘إٔ رطًب َٓ٘ ٖصا اؾاْب املِٗ َٔ  ،١ إىل اهللأْت ٖٓا ؼتاز ساد١ َاٖغ ـ إٔ   .ذ ايـٝكني يف ْفػـو  طغِّ

ٝا٤ اي  ػعًو رطرـاب،  ني، فُا أنجط َا متط يف سٝارو باألؾإشا مل ٜهٔ يسٜو ٜك )ٚادعٌ ٜكٝين أفهٌ ايٝكني(
، ٖٓـاى َـٔ   أْت رتُػو بِٗ، رؿو ستـ٢ يف ضبـو   ٔأعالّ اهلس٣ ايصٜ ، رؿو يفرؿو يف ْفػو :ػعًو رؿو

  هعٌ ايهجري ٜؿهٕٛ ست٢ يف اهلل. املهًني َٔ ٜػتطٝع إٔ
ٔ ٜعٗط َـٔ  ٜهٔ ٖٓاى ََأََٚيِ  ايبًسإ اإلغال١َٝ؟ْٝا يف أٚغاط يف بكع١ نبري٠ َٔ ايس (ايؿٝٛع١ٝ)ِ رٓتؿط َيََٚأ

ِ  :، ٜٚتشس٣ عًُا٤ املػًُنيبِٝٓٗ فٝتشس٣ املػًُني َـٔ بٝـِٓٗ ٜػـتطٝعٕٛ إٔ     ٖٓـاى فالغـف١ بـطظٚا    ؟ٜٓـاظطٖ
 فدـسعٛا ؾـعٛباّ   ;غـبشاْ٘ ٚرعـاىل  ٘، ُٜٚٓكٛا بعخاضف ايكٍٛ باطًِٗ ايصٟ ٜؤزٟ إىل اإلؿاز بـاهلل  َبٜكٝغٛا ايٓؿ

 نجري٠.
يف ططٜكتو اي  أْت  ٚؾهّا ّاٜهٔ يسٜو ٜكني فػتػُع ايهجري ايهجري مما ٜعٌُ ع٢ً إٔ ميأل قًبو اضرٝابإشا مل 

ٕٖ  ستـ٢ يف اإليـ٘ ايـصٟ أْـت رعبـسٙ.      ،ٜٔ ايصٟ أْت عًٝ٘، يف َٔ ٜٗسٜو، ست٢ يف ايسِّ، يف َٔ ٜكٛزىعًٝٗا ِإ
َُٛا ِٖ اِغَتَكا ُ٘ ُث َٔ َقاُيٛا َضٗبَٓا ايًَّ  .(30:)فكًتائَّصٜ

ِِ َِٜطَراُبٛا ِٖ َي ٘ٔ ُث ٘ٔ ََٚضُغٛٔي ُٓٛا ٔبايًَّ َٔ آََ َٕ ائَّصٜ ُٛٓ ُُِؤَٔ َُا اِي ٚقـٌ إميـاِْٗ إىل زضدـ١ ال ميهـٔ إٔ      (15:)اؿذـطات إِْٖ



 (11) (1الدرس ) ـيف ظالل دعاء مكارم األخالق 

ِِ َِٜطَراُبٛا ٜتعطض يالضرٝاب، ال ميهٔ إٔ ٜؤثط فٝ٘ َٔ ٜعٌُ ع٢ً إٔ ىًل يف ايكًٛب االضرٝاب ِٖ َي َاشا ٜعين  ُث
ـ  إمياِْٗ إىل ٜكني ضاغذ يف ْفٛغِٗؼٍٛ  ،ٜكني ٖصا؟ ذ بؿـهٌ ٜكـني يف أعُـام ْفٛغـِٗ فًـِ      ، ٚعٞ ناَـٌ رطٖغ

ٜتعطنٛا يالضرٝاب ال َٔ خالٍ ؾهٛنِٗ ِٖ ٚٚغاٚؽ ايؿٝطإ هلِ، ٚال َٔ خالٍ اآلخطٜٔ َٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً قاضب١ 
 ، ٜٚتشطى يف غبًٝ٘.ب١ َٔ ٜؤَٔ ب٘ٚقاض ،ٜٖٔصا ايسِّ

ٖٞ قكسى ٚأْت رتشطى يف كتًـف   ،اي١ٝٓ ْفػٗا ١َُٗ دسّا (بٓٝ  إىل أسػٔ ايٓٝات ٘ٔٚاْت: )ثِ ٜكٍٛ 
أٚ ػعً٘ ال ق١ُٝ يـ٘ ستـ٢ ٚإٕ    ،، ٖٞ اي١ٝٓ اي  ػعٌ يعًُو ق١ُٝٗورٛٗد ،َٝازٜٔ ايعباز٠ هلل غبشاْ٘ ٚرعاىل

ّٜٛ ربعح بني ٜـسٟ  ، ٚيٝػت رًو اي١ٝٓ اي  ػعٌ نٌ قطط٠ َٔ زَو رتشٍٛ إىل َػو إغكطت نش١ٝ يف املٝس
، فػتهٕٛ أعُايو نًـٗا ال قُٝـ١ هلـا    آخط سّٝا ٍِإشا مل رهٔ ْٝتو ٖٞ اي١ٝٓ اي  ػعٌ ضٚسو رعٝـ يف عاَي ،اهلل

 صيو نً٘ ال ق١ُٝ ي٘، رهشٝارو نًٗا ال ق١ُٝ هلا.َب
ٔ )ٖٚٛ ٜأَط عبازٙ يف كتًف فاالت  -ٚأل١ُٖٝ اي١ٝٓ رتهطض يف ايكطإٓ ايهطِٜ  إٔ عًـِٝٗ إٔ   -ايعبـاز٠   (َٝـازٜ

َٔ َََٚا ُأَُٔطٚا ِإالَّ ٜتٛدٗٛا بعبازرِٗ إيٝ٘ ُ٘ ايسِّٜ َُدًِٔٔكنَي َي  َ٘ َُ (5:)ايبٝٓـ١ ٔيَِٝعُبُسٚا ايًَّ ٘ٔ     َٔف َٕ َِٜطُدـٛا ٔيَكـا٤َ َضبِّـ  َنـا
ٌِ َعَُاّل َقأيّش َُ ًَِِٝع ٘ٔ َأَسّس َٚاَل اَف ٘ٔ فٝ٘: زا٥ُّاٚعٔ اؾٗاز ٜكٍٛ  (110:)ايهٗـف اُِٜؿِطِى ٔبٔعَباَز٠ٔ َضبِّ ٌِ ايًَّ ٔفٞ  ٔفٞ َغٔبٝ

ٔ٘ ٌِ ايًَّ طى يف ٗـو ٚرهـٕٛ ْٝتـو ٚقكـسى ٚأْـت رتشـ      هب إٔ ٜهـٕٛ رٛدٗ  :ٜكٍٛ يو ؟ٖصٙ رتهطض تأيٝػَغٔبٝ
دـٌ ْكـط   ، َٝازٜٔ أعُاٍ اؾٗاز إٔ ٜهٕٛ شيو نً٘ يف غبٌٝ اهلل، َٔ أدـٌ اهلل َـٔ أ  َٝازٜٔ ايعٌُ يف غبٌٝ اهلل

 .نًُت٘زٜٓ٘، َٔ أدٌ إعال٤ 
ٚال أضٜس َٔ ٖـصا إٔ ٜعًـِ َـاشا     ،ٔ ٖصا إٔ ٜؿهطْٞ ع٢ً َا عًُتٚال أضٜس َٔ ،ض يٞ عًُٞكسُِّٜ ٔ ٖصا إٔال أضٜس َٔ

أضٜس ممٔ ٜعًِ ايغٝب ٚايؿٗاز٠ ٖٛ ٚسسٙ إٔ ٜهتـب يـٞ أدـط َـا      ،ٔ ٖصا إٔ ٜعًِ أثط َا قسَُتٚال أضٜس َٔ ،قٓعُت
٘ غأقٍٛ ي٘: ، عًُت، ٚإٔ ٜتكبٌ َين َا عًُت ٚبسٕٚ ١َٓٓ عًٝ٘ ، ٖـصا ٖـٛ َـا    ٖصا ٖٛ أقٌ قًٌٝ ميهٓين إٔ أعًُـ

 ٖٛ قًٌٝ يف داْب َا هب عًٞ يو. عًُ٘ ٖٚٛ قًٌٝ ٜا إهلٞ يف داْبو،ميهٓين إٔ أ
٘ٔ :فُا أنجط َا رهطضت ن١ًُ ٌِ ايًَّ ٘ٔ ٔفٞ َغٔبٝ ٌِ ايًَّ ٘ٔ ٔفٞبأبًغ َٓٗا  أٚ رأرٞ أسٝاّْا !ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚا ايًَّ ََٚدا

٘ٔ َسٖل ٔدَٗأزٙٔٔفٞ  ُُِشٔػٓٔنَي (78:)اؿرايًَّ ََُع اِي َ٘ َي ٕٖ ايًَّ ِِ ُغبًََُٓا َِٚإ ُٗ ِٗٔسَٜٖٓ َُٖسٚا ٔفَٝٓا َيَٓ َٔ َدا  .(69)ايعٓهبٛت:َٚائَّصٜ
رًتفت إىل وري اهلل ٚأْت رٓطًـل يف األعُـاٍ ايعبازٜـ١ مبدتًـف      ٕع٢ً ْفػو أُركٔفٌ ثِ أْت ست٢ رتُهٔ إٔ 

ُٝأْٛاعٗا قاضٕ بني اهلل ٚبني اآلخطٜٔ ايصٜٔ ؼا ٛ ، أٚ ٜؿهطٚا دٗـسى ضٚا عًُوكسٍِّٚ إٔ ًٜتفتٛا إيٝو ي  ا، أٚ ٜجٓـ
َاشا ميهٔ إٔ ٜكٓعٛا يو ظاْب َـا ميهـٔ إٔ ٜكـٓع٘     َا ق١ُٝ ثٓا٥ِٗ عًٝو؟ َا ق١ُٝ ركسٜطِٖ يعًُو؟ ،عًٝو

٣ٛ إٔ رؿـطن٘ يف شض٠ َـٔ عًُـو، يف    مبػـت  ، غتذس أْ٘ يٝؼ ٖٓـاى أسـسْ  قاضٕ بني اهلل ٚبني اآلخطٜٔاهلل يو؟ 
 ايهجري َٔ ضبو.قس ٜهٕٛ يف َكابٌ إٔ رفكس ايهجري  َػت٣ٛ إٔ رطدٛ َٓ٘ أقٌ قًٌٝ

إ ايصٟ ٜٓتعط ايجٓا٤ َـٔ  ، اإلْػا غٛاٙ يف أعٝٓٓا. اإلْػإ ايصٟ ٜطا٥ٞست٢ ٜكغط نٌ َيف أْفػٓا  اهلُل ُِِعِعَٝٔي
، ٖصا ٖٛ إْػإ هلل يف ْفػ٘ شض٠ َٔ ؾعٛض بعع١ُ، ايصٟ ٜٓتعط اؾعا٤ َٔ اآلخطٜٔ ٖصا ٖٛ إْػإ يٝؼ اآلخطٜٔ

، ٖصا ٖـٛ ايهـالٍ   ايعاملني، ٖصٙ ٖٞ اؿُاق١ بٓفػٗا، ٖصا ٖٛ ايغبا٤ بٓفػٜ٘ؤي ٘ اإلْػإ أنجط مما ٜؤي ٘ ضب  فعاّل
 ، ٖٛ نٝا  األعُاٍ ٚاؾٗٛز.بعٝٓ٘

ط إشا اْطًل ايٓاؽ ٚنًِٗ كًكـٕٛ هلل غٝدًكـٕٛ يف ايػـ    ،اإلخالم هلل ٖٛ قُاّ األَإ يف َٝازٜٔ ايعٌُ أٜهّا
أَاّ فالٕ أّ يٝؼ أَاَـ٘، غـٝدًل يف    نإ ، ٚغٝدًل غٛا٤ّٚيف ايعًٔ، ٚيف ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚيف ايؿس٠ ٚايطخا٤

ِّ أّ مل ٜطٙ أسس، غٝهْٕٛٛ ِٖ فُٛع١ وافعٕٛ ع٢ً رٛسسِٖ ع٢ً أضقـ٢ زضدـات    ضآٙ أسْس عٌُ ٜكّٛ ب٘ غٛا٤ّ أ
نٝف أْا ؼطنت )ا٤ َؿاعط ايطٜ :ٖصٙ املؿاعط ، فُا ٜفطم بني ايٓاؽ إال هٔ إٔ ٜكٌ إيٝ٘ ايٓاؽ يف رٛسسَِٖا مي

ِ   (ٕضٚا دٗٛزٟ، ٖؤال٤ ال ٜكًشٛكسُِّٜ مل  ،ٚاآلخـطٕٚ ٜـصٖبٕٛ َـٔ عٓـسى     ،ٜـصٖب  ٚاآلخـط  ،فتصٖب َـٔ عٓـسٖ
 ٖٚهصا.

ٜكبًـٛا  ألٕ ْفػـّٝا  َٗٝـ٦ني   غٝهْٕٛٛ مجٝعـاّ  ؟اهلل فُا ايصٟ غٝفطم بِٝٓٗ س٦ٕٓٝصيهٔ إشا اْطًل ايٓاؽ َٔ أدٌ 
ٌ  ;ٖٛ ٖسٟ اهلل ٚاسسّا رٛدّٝٗا ٚال َكاقـس   ،، يـٝؼ يـسٜٓا َطـاَع ؾدكـ١ٝ    ألْ٘ يٝؼ يف ْفٛغِٗ ؾ٤ٞ آخط بـسٜ

غري عًٝـ٘  أ َٔ داْب اهلل ٚاسسّا ّاٚبايتايٞ فُا ايصٟ وٍٛ بٝين ٚبني إٔ أقبٌ ٖسٜ ،ؾدك١ٝ، ال َاز١ٜ ٚال َع١ٜٛٓ
 أْا ٚاآلالف َٔ ظَال٥ٞ؟
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 ي٘ ضؤ٣ أخط٣ ٜعٌُ ع٢ً بٓا٤ ؾدكٝت٘ال رػري فُٛع١ َه١ْٛ َٔ عؿط٠ أؾدام إشا نإ زاخًٗا َٔ  إمنا أسٝاّْا
إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايصٟ ي٘  ،ٚسل إبسا٤ ايطأٟ ٚسل ايطأٟ، ، إٔ ٜهٕٛ ي٘ سل ايتفهري،ٜهٕٛ ٖٛ َفهطّاإٔ  -نُا ٜكٛيٕٛ  -

٘    .. إخل..ٚي٘ سل ،، ٚي٘ سل إٔ ٜٓعط، ٚي٘ سلسل إٔ هتٗس فـأٟ   ، ٚس٦ٓٝـصٕ ميأل ضأغ٘ بـاؿكٛم ايؿدكـ١ٝ يـ
  كطإٓ ايهطِٜ غٝعٌُ ع٢ً إٔ ٜسفعٗا.داْب َٔ ايتٛدٝٗات ٖٞ َٔ زاخٌ اي

ألْـ٘ يـٝؼ هلـِ ٖٓـاى      ;ظًَٝ٘ ٖصا أٚ شيو ممٔ ميهٔ إٔ ٜكبٌ شيو ايتٛدٝ٘ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚرعـاىل فإشا نإ 
ِ    زاخٌ ْفٛغِٗ فإْ٘قا١ُ٥ يًشكٛم ايؿدك١ٝ  طنتـ٘ يف ايػـاس١ كتًفـ١ عـٔ     بـٌ غـتهٕٛ س   ،يـٔ ٜٓػـذِ َعٗـ

ُْ ، ٚغٝعٌُ ع٢ً إٔ ٜكٓع يفسطنتِٗ أِٖ بٛاعح ايتفـطم،   ٔ، ٖٚصا ٖٛ ْفػ٘ ََٔٔ ْٛعٝت٘ يف ايٓاؽ دّاَػايػاس١ 
ُٝشيو ايتفطم ايصٟ ٜكبغ نٌ ططف فٝ٘ َا ٖٛ عًٝ٘ بكبغت٘ ايسِّ  هفٞ ع٢ً رفطق٘ ٚخالف٘ قبغ١ ز١ٜٝٓ.١ٜٝٓ ف

يف احملانـط٠  نًُتـ٘ ايٛاسـس٠، ٖسٜـ٘ ايٛاسـس. أمل ْكـٌ       ايٓاؽ إشا شابٛا يف اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل قبًٛا مجٝعـاّ 
ٝـ١  ، رًُـؼ فـِٝٗ ضٚس   ع٢ً اختالف أظَٓتِٗ ٚأَهٓتِٖٗٛ أْبٝا٤ اهللهلصا اؾاْب  ّاَُٗ ّإ ٖٓاى منٛشدإ :(2)أَؼ

 (صى اهلل الىهواللى ا  لوالسلى اا)املٛثل ٚايؿٗاز٠ هلل ٚايعٗس هلل: أْ٘ إٕ بعح اهلل قُسّا  ، بٌ ٜعطٕٛٚاسسّا ، ٚقفّاٚاسس٠
 ِٖٚ أْبٝا٤ َهاْتِٗ عاي١ٝ. يٝؼ ٖصا ٖٛ ق١ُ ايصٚبإ يف اهلل؟، أإٔ ٜٓكطٚٙ ،َع٘ إٔ ٜكفٛا دٓٛزّا

ٚيـٞ   ،يٞ سل إٔ أنٕٛ نـصا ): كا١ُ٥ ايط١ًٜٛ ايعطٜه١ يف ْفٛغِٗإيغا٤ رًو اي َا ايصٟ دعًِٗ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟
 .(خلإ ...ٚيٞ ،ْعطٟ ايطأٟ، ٚيٞ سل إبسا٤ بطأٜٞ، ٚيٞ سل إبسا٤ٚا ٚملاشا مل ٜعتٗس ،سل نصا

رٓعـط إىل أعُـاٍ    ،ِ نـٌ ؾـ٤ٞ  يف ايػـاس١ فتكـِّٝ   تشـطى إٔ ر ٚرػتطٝع فعـالّ  ،أْت رػتطٝع إٔ رٓفع اإلغالّ
 ز٠ يـو أٚ أعالَـاّ  ثِ اضفع ٚدٗات ْعطى إىل اآلخطٜٔ ممٔ رطاِٖ قـا  ،اآلخطٜٔ َٔ أعسا٤ اهلل فرتاقبٗا عٔ نجب

ِّػٝهْٕٛٛ ممٔ ال ٜٓعطٕٚ ف، ِٖٚ إشا ناْٛا كًكني َٗتُني ؿطنتو  ، فبإَهإؾدل َُٗا نإ ْعط٠ استكاض إىل أ
أمل ٜػـتفس   ػـًِ؟ هتٗـا عًـ٢ إٔ رُ  ١ًَٔ بهاًَـٗا مبَ َٔ إٔ ٜسٍ أ (ٖسٖس)، أمل ٜتُهٔ طْا بكه١ٝ ١َُٗإٔ ٜصن  ٖصا

 َٔ من١ً ٚاسس٠؟ غًُٝإ 
َِٓٗ ٜتشـطى ٚنأْـ٘ ٖـٛ     ٚاسٕس، ٚنٌ ايهٌ عاد١ إىل إٔ ٜتشطنٛا ظس١ٜايهٌ عاد١ إىل إٔ ٜصٚبٛا يف اهلل، ٚ

ٍٚ عٔ نٌ ؾ٤ٞ، ٚنأْ٘ ٖٛ َٔ عًٝ٘ إٔ ٜٗتِ بهٌ ؾ٤ٞ، بؿـهٌ  ؤٚنأْ٘ ٖٛ املػ، بهٌ ؾ٤ٞ ايكا٥س، ٚنأْ٘ ٖٛ املعيٗن
ٟٗ ،َطاقب١ يٛاقع اآلخطٜٔ ٚأعُاٍ اآلخطٜٔ وسخ َٔ داْب اآلخـطٜٔ َـٔ ظَال٥ـ٘،       أٚ ؽاشٍبٝقكٛض أٚ رج ٚأ

ٚرعـاىل  ، َٔ ٜتشطى ٖٛ ِٖٚ يف غـبٌٝ اهلل غـبشاْ٘   ٔ ٜط٣ أِْٗ ِٖ َٔ ٜكٛزٕٚ أعُاي٘ثِ يٝكسّ نٌ َعًَٛار٘ مل
 ٘.٥ٚيف َٛاد١ٗ أعسا

، يٝػت فكـ  ٖـٞ َـا ميهـٔ إٔ     قس ؽػط ق١ُٝ نرب٣ يعًُو ٚأسٝاّْا، م َِٗ يف ق١ُٝ األعُاٍ عٓس اهللخالإلا
ْـ٘ غٝدػـط   فإ ٣اإلْػـإ إشا ضا٤َ  ،األ١َ َٔ بعسى يف اآلخطٜٔ، ٚآثاضٙ يف ٜعطٝ٘ عًُو يف سسٚزٙ بٌ آثاضٙ أٜهّا

 بعس دٌٝ. ٜتهطض دٝاّل َهاعفّا ، غٝدػط أدطّاععُّٝا ؾ٦ّٝا
بأعُاٍ َهاعف١، يٝػت فك  ٖـٞ أعُايـ٘    ،ا إشا أخًل هلل فػٝهٕٛ ٖٛ َٔ ًٜك٢ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل بأدط نبريأَٖ
ِ  ، نإ عًُ٘ غـبباّ هلساٜتِٗ ايصٜٔ نإ عًُ٘ غببّا اآلخطٜٔ ، َٚٔ سػٓاتَٚٔ أعُاٍ اآلخطٜٔبٌ  ، نـإ  إلْكـاشٖ

 نُاٍ إمياِْٗ. يتٛعٝتِٗ، ٚربكريِٖ، ٚإ عًُ٘ غببّا
٘ٔ ََ :أمل ٜكٌ اهلل عٔ أٚي٦و اجملاٖسٜٔ أيٝؼ ٖصا ٖٛ ايفهٌ ايععِٝ؟ ُِٜؤٔرٝ  ٔ٘ ٌُ ايًَّ ُ٘ َٚأغْع  َٔشٔيَو َفِه ََٜؿا٤ُ َٚايًَّ

ِْ  َُٗـاّ  ، إٔ ربين يٓفػو ضقٝسّاعٓس اهلل ععُّٝا ركٓع يٓفػو فهاّل ألْ٘ ٖهصا أْت يف َٝسإ إٔ ؟(54:)املا٥س٠عًَٔٝ
 ،َٔ األدط ايهبري َٔ اؿػٓات املهاعف١ عٓس اهلل، اجملاٖسٕٚ ِٖ أٚي٦و ايـصٜٔ ٜعًُـٕٛ عًـ٢ إٔ ٜٓكـصٚا األَـ١     

أيٝؼ ٖصا  ،األعُاٍ ايكاؿ١ اي  ٜٓطًل فٝٗاٜٚٓكصٚا األدٝاٍ َٔ بعسِٖ فٝهْٛٛا ِٖ َٔ غٝؿاضنٕٛ نٌ فطز يف 
َاشا ميهٔ إٔ رتػع ي٘ أَاّ رككـريى   غتني غ١ٓ أٚ مثاْني غ١ٓ أٚ غبعني غ١ٖٓٛ ايفهٌ ايععِٝ؟ عُطى ايككري 

أيٝؼ ٖصا ٖٛ فهٌ اهلل ٜؤرٝ٘ َـٔ   ،ٚقكٛضى ٚدًٗو؟ يهٔ رًو األعُاٍ امل١ُٗ ٖٞ ايهف١ًٝ بتغط١ٝ شيو ايٓكل
٘ٔ ََ ٜؿا٤ بٗصٙ ايعباض٠؟: ٔ   ؟بإٔ ٜؤرٝ٘ اهلل شيو ايفهٌ فُٔ ٖٛ ايصٟ هعٌ ْفػ٘ دسٜطّا ََٜؿا٤ُ ُِٜٔؤٔرٝ  ٖـٛ َـ

 ٜٓطًل يف أعُاي٘ بإخالم.
ي٘ أثـطٙ املٗـِ يف رٛسٝـس     ْ٘فػايٛقت ٖصا ٖٛ فُٝا ٜتعًل بك١ُٝ اإلخالم هلل، فُٝا ٜتعًل بأدط ايعٌُ ٖٚٛ يف 
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، بٌ ٚفاعًٝتِٗ غٝٓطًكٕٛ ظس ست٢ ٚإٕ نإ يف ظًُات اجملُٛع١، رٛسٝس ن١ًُ ايعاًَني ن١ًُ األ١َ، رٛسٝس ن١ًُ
ساي١ ؾـسٜس٠ يف ايكـشطا٤    إٔ ًٜتفت إيٝ٘ فٝكٍٛ: َا ؾا٤ اهلل. ٜط٣ ْفػ٘ يف ايًٌٝ يف ايكشطا٤ ال ٜٓتعط ألسس

ٖـٛ  ٜطاْٞ يٝعطف أْٞ أسػٔ َٔ شيو ايؿـدل ايـصٟ    ّافالْيٝت )ال ىطط بباي٘:  ،، َٔ األملَٔ ايربز، َٔ اؾٛ 
ٖٛ ٚسسٙ ٚاثـل إٔ ٖٓـاى   َٔ ٖصٙ ايعباضات ايهجري٠،  (...أٚ ،أٚ أٚ أسػٔ َٔ فالٕ ايصٟ ٜعتُس عًٝ٘ ،ضابض عٓسٙ

أيٝؼ اإلخالم ٖٛ  ،ٜكبٌ عًُ٘ شيو إٔ ٜهٕٛ ٖٛ َٔ ،ايصٟ ٜطاٖٙٛ ٖٛ املِٗ إٔ ٜهٕٛ اهلل َٔ ٜطاٙ ٖٛ اهلل، ٖٚصا 
ِّ ايصٟ غٝذعٌ ُٖٝٛ  أيٝؼ َٝسإ ٖٛ؟ نٌ دٓسٟ ٜتفا٢ْ يف أ بٛاعح ايتفطم َععِ ٌ نٌ بٛاعح ايتفطم؟ كٔفايصٟ غ

، َكـا  ؾدكـ١ٝ، سكـٛم ؾدكـ١ٝ، أٖـساف      ايٓعـط٠ ايؿدكـ١ٝ  ٚاؿػس َٓبعـ٘  ٚايبغٞ  ٖٞ: ايبغٞ، ٚاؿػس.
 .ؾدك١ٝ، َٚكاقس ؾدك١ٝ

ٟ ، إٔ ٥ِٗاهلل عٔ أٚي٦و ايصٜٔ رفطقٛا َٔ بعس أْبٝاؼٖسخ ٖهصا ٚ ـ   ايـص سفعِٗ يًتفـطم ٖـٛ ايبغـٞ ٖـٛ     نـإ ٜ
َٓطًكإ يف َٝـسإ  ِٖ، َٚت٢ غتعتسٟ ع٢ً أر يو يف اهلل ٚأْت ٖٚٛ ؤاعتسا ،ايبغٞ َٔ بعهِٗ ع٢ً بعض اؿػس.

ٖٚٛ ايصٟ مل ٜفطم  ،ايٛاسس األسس ميهٔ إٔ ٜفطم بٝٓهِاهلل ٌٖ  ؟َٔ ايصٟ غٝفطم بٝٓهِ ؟ايعٌُ هلل بإخالم هلل
َٔ َأَسـٕس     اَل ٥٘بعس دٌٝ، ٖٚٛ ايصٟ طًب َٓا نُؤَٓني إٔ ْؤَٔ بإٔ ال رفطق١ بني أْبٝا بني أْبٝا٥٘ دٝاّل ِٝ َُْفـطُِّم َبـ

ِِ ُٗ ِٓ ٗط غٝعٗط ايبغـٞ غـٝع  عٔ اإلخالم هلل  ْا، إشا ابتعس. ال اهلل، ٚال ٖسٜ٘، ٚإمنا أْت أٚ أْاأبسّا؟ (136:)ايبكط٠َٔ
 اؿُاق١. ، غتعٗط املكاقس ايػدٝف١، غتعٗطاؿػس، غتعٗط املكا  ايؿدك١ٝ

أقبض ٜتشـطى يتشكٝـل أٖـساف     ألْ٘ س٦ٕٓٝص ;يف غبٌٝ َٛادٗت٘ يًططف اآلخط ّاقٜٛثِ سٝٓٗا غٝهٕٛ نٌ ططف 
سَا ٜتشطى ، َٚا أنعف ٜكٝٓ٘ باهلل إشا ناْت سطنت٘ ق١ٜٛ عَٓا أمحل اإلْػإ َٚا أنعف إمياْ٘ؾدك١ٝ يسٜ٘، ٚ

ثِ ٖٛ ايهعٝف ايهعٝف إشا ناْت سطنتـ٘ هلل ٚيف غـبٌٝ    ،، َٚٔ أدٌ ؼكٝل أٖسافَ٘ٔ أدٌ َكاؿ٘ ايؿدك١ٝ
 !اهلل

. ست٢ رهٕٛ ْٝتـو عًـ٢ ٖـصا املػـت٣ٛ     غٝػس ٖصٙ ايجغطات نًٗا، نًٗا تم هلل غٝكهٞ ع٢ً ٖصٙ ايػًبٝااإلخال
يف عع١ُ اهلل، ٚيف سادتو إيٝ٘، ٚيف أْ٘ ٚسسٙ فٛم نٌ ططف آخط ممهٔ إٔ رطًب َٓـ٘   أْت َٔ ٜفهط زا٥ُّا أٜهّا
ِّٖٛ ٘ ٚسسٙ عًٝو ًَٔب، ايجٓا٤ َٔ ٔق٦ّاأٚ ؽاف َٓ٘ ؾٝ ؾ٦ّٝا  طًِبافُٓ٘ ٚسسٙ  ثٓا٤ َٔ اآلخطٜٔ عًٝو. أععِ َٔ أ

ٔ٘ ٘ٔ إىل أسػـٔ ايٓٝـات   -ٞ ٜا إهلـ  -بٓٝ   إٔ ٜٓتٗٞ بٓٝتو إىل أسػٔ ايٓٝات فكٌ: )ٚاْت ٔ بٓـٝ  إىل أسػـ   ( اْتـ
 إىل أسػٔ َا رط٣. ُِ٘ٗأْت ٚسسى ٜا إهلٞ ادعٌ عًُٞ ع٢ً أسػٔ َا رط٣، ٚدِّ، ايٓٝات

اإلَاّ عًٞ  :غبشاْ٘ ٚرعاىل ألٚي٦و َٔ أٌٖ ايبٝتفإٔ ٜهٕٛ عًُو يف اهلل َٚت٢ نإ ايعٌُ هلل اْعطٚا َاشا عٌُ 
٘ٔ    ا ايػالّ( عٓسَا ركسقٛا بؿ٤ٞ بػٝ  يهٓ٘ اْطًل َِٓٗ ع٢ً ٖصا ايٓشـٛ: ُٚفاط١ُ )عًٝٗ َِٛدـ ِِ ٔي ُُُهـ ُِْطٔع َُا  إِْٖ

٘ٔ اَل ِِ َدَعا٤ّ َٚاَلُِْٓطُٜس َٔ ايًَّ َِّٛضٖ ٔإِْٖا ََْداُف َٔ  اُؾُهّٛض ُه َُِطِطّٜط اا َعُبّٛغبَِّٓا َٜ ٖصٙ ايطٚسٝـ١، ٖـصٙ    (9،10:اإلْػإ)اَق
ني َٖٛا ملػـه ؽًس شنط أٚي٦و ايـصٜٔ قـسٖ   ،َعسٚز٠ ّا، أقطاقاقس ٖٞ اي  دعًت سف١ٓ َٔ ايؿعري، رًو املكاي١ٝٓ

، ؽًس رًو ايفه١ًٝ ٚرًو ايعط١ٝ ايعع١ُٝ ايبػٝط١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، فٓشٔ ٚأغري ٚاسس، ٜٚتِٝ ٚاسسٚاسس، 
، ٚأْت رعُـٌ يف غـبًٝ٘، ٚأْـت ركـّٛ بـأٟ      إٔ رهٕٛ ْٝتو قاؿ١ هلل ٚيف اهللٜهٕٛ ُٖو ٖٛ  يٓعطف: إٖٔا ؤْكط

ْفاقـو، يف قٛيـو اؿـل، يف    ، يف إ، يف شنـطى هلل، يف سذـو  ، يف قـٝاَو يف قـالرو  :عبـازات اهلل عباز٠ َـٔ  
 .ٕ ٜهٕٛ َككسى فٝ٘ ٖٛ َٔ أدٌ اهلل، يف نٌ عٌُ رعًُ٘ ٜطنٞ اهلل أْكٝشتو

، ٜس َٓا إٔ ْتذ٘ إيٝ٘ ٚإٔ نًل ي٘ألٕ اهلل ضسِٝ، فك  ٜط ;ايه١ًُ ايٛاسس٠ ٜهاعف يو أدطٖا ٦ٕٓصغتهٕٛ سٝ
ٚرطٜس إٔ ٜعٌُ يو نصا  ،أْو رطٜس إٔ ٜطمحو، ٚرطٜس إٔ ٜسخًو دٓت٘ا أيٝؼ ٖصا ٖٛ أقٌ قًٌٝ ٜطًب َٓا؟ أَٖ

ِّ   :ٖـٛ ٜكـٍٛ يـو    .ٖصا أغًٛب خاط٧ دسّا ،ٗصٙ محاق١ف ، ٚأْت ست٢ ال رتذ٘ إيٜٝ٘ٚعٌُ نصا  ،بعًُـو  اػـ٘ إيـ
َُٛا  إٚايكًٌٝ َٔ عًُو غأناعف٘، بٌ غأنتب آثاضٙ  َِٛر٢ ََِْٚهُتُب ََـا َقـٖس َُ ِٞ اِي ُِْش  ُٔ ِِ ٤َاَٚ ْٖا َِْش ُٖ اهلل  (12:)ٜـؼ َثـاَض

 ،فكـ  ٜكـٍٛ يٓـا: أخًكـٛا     ػت ٖصٙ َٔ أظٗط َعاٖط ضمحتـ٘ بٓـا؟  أيٝ ،ٜٚهتب آثاضٖا ،َٔ أعُاٍ ٜهتب َا قسََت
إٔ نـٌ ؾـ٤ٞ َـٔ اإلميـإ      :ٚألٕ اإلخالم ي٘ ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ مل ىطز عٔ ايكاعس٠ ايعا١َ هلسٟ اهلل ،أخًكٛا
، أثـط يف إٔ رهـٕٛ   ، أثـط يف ْفٛغـٓا، أثـط يف ٚسـس٠ نًُتٓـا     ي٘ أثط يف سٝارٓا نٌ ؾ٤ٞ ،ٚاإلخالم ي٘ اّلباهلل أٚٓ

ٖـٌ ميهـٔ إٔ ْكـٍٛ    ، ٜكٍٛ ٖهصا َٔ َٓطًـل األْاْٝـ١  هلل يٝؼ إٔ ا -نُا ؼسثٓا عٔ اإلخالم  -أعُايٓا شات أثط 
ا ٜتعًل ٚفُٝ ،بٌ ألٕ نٌ ؾ٤ٞ ٖساْا إيٝ٘ ست٢ رٛسٝسٙ ي٘ أُٖٝت٘ ايهرب٣ فُٝا ٜتعًل بٓفٛغٓا ؟هصا بايٓػب١ هللٖ
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ـ     ٤ْيٝؼ ٖٓاى ؾٞ مبػريرٓا يف ٖصٙ اؿٝا٠، ، يف ط يف ٚاقـع ايٓـاؽ، يف ٚاقـع اؿٝـا٠    َٔ زٜـٔ اهلل يـٝؼ يـ٘ أث
هلل ٖـٛ وـين   ، ألٕ ايف ععُتِٗ يف غعازرِٗ يف نٌ ؾ٤ٞ ،يف ععرِٗ يف اؿٝا٠، يف نطاَتِٗ ،ٝا٠ِٗ يف اؿقاؿ

 أيٝؼ نصيو؟ ،عٔ عبازٙ
، ٚألْـ٘ ايهاَـٌ ٚألْـ٘ ايغـين ايـصٟ ال      ، ئ ٜٓككٛا َٔ نُاي٘ ؾـ٦ٝاّ باهلل ئ ٜهطٚٙ ؾ٦ّٝا ٝعّايٛ نفط ايٓاؽ مج

ٚأضؾـسِٖ   ،َٜٔكًش١ يعبازٙ ايصٜٔ ٖساِٖ إىل ٖصا ايـسِّ  أَ ٖسٜ٘ ٚزٜٓ٘ ش ؾ٤ٕٞوتاز إىل أسس ٖٛ َٔ دعٌ نٌ 
املعاٖط املتعـسز٠ يطمحـ١ اهلل    :، يٛ رأٌَ اإلْػإ ٖصٙ األؾٝا٤٘ ملكًشتِٗ يف ايسْٝا ٚيف اآلخط٠ٚزعاِٖ إيٝ ،إيٝ٘

 ٚأْت يٛ رأرٞ ببسٜٗتو َٚٔ أٍٚ ْعـط٠  ، ٜكٍٛ يو رٛد٘ إيٞ.إلخالميف َٝسإ ا ،أَاّ اهلل َػتشّٝا يٛقف خذاّل
ٛ رط٣ ْفػو َٓسفع١ إي ئ ػس أسسّا ،بني اهلل ٚبني وريٙ يتكاضٕ ٘  ٝ٘ وري اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل يرتدـ ٚؽـاف   ،َٓـ

 ٚرجل ب٘.  ،ٚرتُػو ب٘ ،َٓ٘
ٜٔ٘ٚكٍٛ  ٕ  ( نُايٓٝات ٚبعًُٞ إىل أسػٔ األعُاٍ بٓٝ  إىل أسػٔ : )ٚاْت ، ا أْ٘ َطًٛب َٓا يف َكـاّ اإلميـا

ال رهـٔ   ،، نـصيو يف األعُـاٍ ْفػـٗا   هُاٍ يف إمياْو يف ٜكٝٓو يف ْٝتوزضد١ اييف فاٍ ايٝكني إٔ رػع٢ إىل 
َُ ٚ ، ٍ هللاعُـ يف األ ،يف اؿٝـا٠  ٓـاّ عَُٖٝ ٓفػ٘ ضٚرٝٓـاّ ي١ٓ إٔ ٜهع عٖٝممٔ ٜطن٢ يٓفػ٘ إٔ ٜكف عٓس أعُاٍ  ٍ سـا

 بٌ إٔ رهٕٛ غباقّا ، إٔ رسخٌ يف أسػٔ األعُاٍ،ى يف أسػٔ األعُاٍرت، إٔ رؿإٔ ربشح عٔ أسػٔ األعُاٍ زا٥ُّا
ّا عسٖا عؿـط ر، ثِ سػٓات صاإٔ َٔ عٌُ نصا غٝهٕٛ ي٘ ن، ٚقس قايٛا باملِٗ سػٓات غٝهفٝين ٖصا)إيٝٗا ال ركٌ: 

، بٌ ضمبا إٔ اؿػٓات ٖٓاى ال رهتب األَٛض يٝػت ع٢ً ٖصا ايٓشٛ (ٓعط نِ غٝهٕٛ يو يف ايػ١ٓر، ثِ عؿط ع٢ً
ا َٔ ػعٌ يألعُـاٍ ايكـغط٣   ، إٕ األعُاٍ ايهرب٣ ٖٞ ْفػٗاألخط٣ ايهرب٣رٓطًل إىل األعُاٍ إشا مل  يو إطالقّا

 ، َٔ ػعٌ ست٢ األعُاٍ ايكغري٠ شات أ١ُٖٝ نرب٣.قُٝتٗا
ٜتؿادط فالٕ ٚابٓـ٘ أٚ فـالٕ    قاض، أٚ ٜكٛيٛا قس ٜؿُت بو ايٓاؽ وٝعو َٔ أدٌ أال أرسضٟ أْو َت٢ َا نعُت 

رطٜـس إٔ رٓطًـل   ٚأخٛٙ. ٖصا ؾ٤ٞ دٝس، يهٔ إٔ رهعِ وٝعو َٔ أدٌ إٔ ؼافغ ع٢ً ٚسس٠ ايٓاؽ ايصٜٔ أْـت  
ٟ ، رهعِ وٝعو ٚرعفٛ عٔ قاسبو ٚعٔ أخٝو َٔ أدٌ ٖـصا املككـس ٖـٛ    َعِٗ يف غبٌٝ اهلل هعـٌ يهعـِ    ايـص

َٔ اؾٗاز ٚعُـاّل َـٔ األعُـاٍ ايـ  رٗٝـ٧ األَـ١        ّاط دع٤تَب، ٜعٖٓا أثطٙ ايهبري ٚأُٖٝت٘ ايبايغ١ايغٝغ ٚيًعفٛ 
 ايـ  ألٕ أسػـٔ األعُـاٍ ٖـٞ     ;ٖهصا اعح عٔ أسػٔ األعُاٍ !فُا أععِ اؾٗاز ايصٟ ٖٛ غٓاّ اإلغالّ ،يًذٗاز
ػعًـٗا شات قُٝـ١    ، ٚػعٌ رًو األعُاٍ اي  ٖٞ يف َتٓاٚيو َّٜٛٝاعًٝٗا عُايو ايكغط٣ اي  قس أيفَتػعٌ أ

 ٠ ٚأ١ُٖٝ بايغ١.نبري
ـ  َتسضدّا ٔ دعٌ ايٛقٍٛ إيٝ٘ نُااّلََأْت َطرب  بايهُاٍ املطًل ٖٛ  َـٔ زضدـات ايهُـاٍ يف فـاٍ      ُّاًَّنُاالت، ُغ

٘  ;، يف فاٍ اي١ٝٓاألعُاٍ، يف فاٍ اإلميإ، يف فاٍ ايٝكني َـًّ     ،يتشع٢ بايكطب َٓـ ِ نًُـا قـعست زضدـ١ يف غ
َٕ   َٓ٘، أمل ٜكٌ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل: قطبّانُاٍ إمياْو نُاٍ أعُايو نٓت أنجط  َٕ ايٖػـأبُكٛ ُأَٚي٦ٔـَو    َٚايٖػـأبُكٛ

َٕ َُُكٖطُبٛ   (10،11)ايٛاقع١:اِي
ِ َٔ ًَّايٗػ ٕٚؤٜبسقبٌ أٚي٦و ايصٜٔ  -ِٖ َٔ ٜكفعٕٚ إىل ايسضد١ ايٛغط٢  ،ايػابكٕٛ ِٖ َٔ ىتكطٕٚ املػاف١

ِ األعُاٍ فٝهْٛٛا أقـطب َـٔ   ثِ ٜكفعٕٚ إىل ايسضد١ ايعًٝا أٚ ايسضد١ ايٛغط٢ يف غً  - أغفً٘ َٔ أٍٚ خط٠ٛ فٝ٘
ٛ نٝف ْتكٛض ايكطب إىل اهلل؟ ، وريِٖ َٔ اهلل أيـٝؼ   ،ٌٖ ٖٛ قطب أفكٞ أٚ قطب إىل ؼت أٚ قطب يف اػاٙ ايعًـ

ٛ   إٔ اػاٙ ايكطب إىل :مٔ َفطٛضٕٚ ع٢ً ٖصا ايؿعٛض ؟نصيو ُُ  عٓـسَا ٜكـٍٛ:   نـصيو؟ أيـٝؼ   ،اهلل ٖـٛ يف ايٗػـ
َٕ َٕ ايٖػأبُكٛ َٕ  َٚايٖػأبُكٛ َُُكٖطُبٛ َٕ إٔ ٌٖ رفُٕٗٛ ُأَٚي٦َٔو اِي َُُكٖطُبٛ َكطبـٕٛ   ؼـت؟ باػاٙ  أٚ ّاأفكٝ ّااػاٖ اِي

ِ ايهُـاٍ إىل سٝـح   ٖٛ َٔ ٜهٕٛ أٚيٝاؤٙ ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ ٜتسضدٕٛ يف غًَّ ،ٚاهلل ٖٛ ايعًٞ ايععِٝ ،ألٕ اهلل ناٌَ
 بِٗ ايهُاٍ ايصٟ أضاز اهلل هلِ.ٜٓتٗٞ 

، َٚـٔ ٚاقـع سطقـ٘    ٕ أعُاي٘ شات ق١ُٝ نرب٣ عٓـس اهلل س يإلْػإ املؤَٔ َٔ ٚاقع سطق٘ ع٢ً إٔ رهٛفال ُب إشّا
أنجـط   ٢، ٚغٝهٕٛ فٝ٘ هلل ضنعًِ إٔ ٖصا ايعٌُ غٝهٕٛ هلل أضن٢اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل، ٖٚٛ ٜ ٢ع٢ً إٔ وع٢ بطن

 ٢بٌ إشا اْطًكت إىل ٖصا ايعٌُ األنرب غٝهٕٛ ٖصا ايعٌُ ايصٟ أْا عًٝ٘ أنجـط ضنـ  َٔ ٖصا ايعٌُ ايصٟ أْا عًٝ٘، 
، ٖٛ َٔ ٜهٕٛ ٖٛ َٔ هسض بٓا إٔ ْبشح عٔ ضناٙ ، ٚاهللاهلل َٔ ٚاقع سطقو ع٢ً إٔ ؼكٌ ع٢ً ضن٢، ٚأْت هلل

ٔ   يتسعٛٙ غبشاْ٘ ٚرعـاىل إٔ ٜٓتٗـٞ أٜهـاّ    فاْطًل إشّا ،ٚآخطرٓا يف سٝارٓا يطناٙ أثطٙ ايهبري  بعًُـو إىل أسػـ
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، دـٓؼ  تس إىل إٔ ٜهٕٛ َٔ أسػٔ األعُاٍ، ٚعًُٞ بكٛض٠ عاَـ١ دعً٘ ٜا اهلل ميا ، عًُٞ ايصٟ أْطًل فٝ٘األعُاٍ
  عًُٞ ٜٓتٗٞ بٞ إىل إٔ أعٌُ أسػٔ األعُاٍ زاخً٘.

 اممـ ٚاألعُاٍ ؽتًف بعهٗا أعُاٍ ربسٚ قغري٠ يهٓٗـا   ،إىل إٔ رٓعط يعًُو ايصٟ أْت عًٝ٘ ٜسفعو أٜهّا فٗصا
ٌ     ، فاطًب َٔ اهلل إٔ ، هلا اَتساز ععِٝا واٜات نبري٠ميهٔ إٔ ٜهٕٛ هل ، ٜػـاعسى عًـ٢ إٔ رػـري يف ٖـصا ايعُـ

ٟٖ ;ٚألْو رعًِ أْ٘ بسا١ٜ عٌُ نبري ، ٤ ن١ًُ اهلل َٚٛاد١ٗ أعـسا٤ اهلل عٌُ رٓطًل فٝ٘ ٖٛ بسا١ٜ عٌُ إلعال ألٕ أ
 ١َُٗ.، فإٕ اـط٠ٛ األٚىل فٝ٘ ٖٞ ايٛاسس٠ زاخً٘فإٕ ايه١ًُ 

َٔ اهلل إٔ ٜػاعسى ع٢ً إٔ رػتُط فٝ٘ يٝٓتٗٞ ٖصا ايعٌُ ايصٟ أْـت قـس بسأرـ٘ إىل أسػـٔ األعُـاٍ،       طًِبا
أعُـاٍ   ،ِ رهاٌَ األعُاٍ فٝكعس إىل أعُـاٍ نـجري٠  ٚعاز٠ ايعٌُ ايٛاسس َٔ ٖصا ايٓٛ  ٖٛ َٔ ٜؿل ططٜك٘ يف غًَّ

ُُِؤَٔٓٔنَي َأٔعٖع٠ٕ  َٔ ٚسس٠ ن١ًُ، َٔ بٓا٤ أ١َ إىل إٔ ركبض أ١َ نُا قاٍ رعاىل: :نجري٠ ُ٘ َأٔشي١َّٕ ع٢ًََ اِي ُٜٔشٗبَْٛ َٚ  ِِ ُٗ ُٜٔشٗب
٘ٔ َٚاَل ٌِ ايًَّ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ ١َََِٛ ع٢ًََ اِيَهأفِطٜ َٕ َي ٍِآل ََٜداُفٛ عًُـو َـٔ   ، ِ األعُاٍ ْفػٗاٖصا ٖٛ غًَّ (54:)املا٥س٥ٔ٠

ميتس ٖٚـٛ ٜكـعس يف    ،إىل أعُاٍ نرب٣، غرتاٙ ٖٚٛ ميتس ، غرتاٙ ٖٚٛ ٜسخٌصا ايٓٛ  ال ٜكف ع٢ً ٚرري٠ ٚاسس٠ٖ
 نرب٣، ٚنرب٣، ٚنرب٣ إىل آخطٖا. ِ األعُاٍ فرت٣ أعُااّلغًَّ

ض رٛدـ٘  إشا قًشت اي١ٝٓ ٚقً - ٚاسسّا أْا ال أرصنط عُاّل - أعُاٍ أخط٣ ٖٞ قس رهٕٛ قسٚز٠، ٚقس رهٕٛ ْازض٠
أثطٙ ، فػٝهٕٛ نٌ عٌُ ي٘ ّاىسّ بعهٗا بعه باعتباض األعُاٍ نًٗا ؾبه١ ٚاسس٠، اإلْػإ فإٕ نٌ عٌُ ٜٓطًل فٝ٘

، ايكال٠ ْفػـٗا غـٝهٕٛ هلـا    س ايٛقٍٛ إيٝٗا باألعُاٍ ٚباأل١َ، يًغا١ٜ اي  أْت رطٜيف اجملاٍ ايصٟ أْت رٗتِ ب٘
ٟٗ ،غٝهٕٛ ي٘ قُٝت٘، اؿر قُٝتٗا، ايعنا٠ ْفػٗا غٝهٕٛ هلا قُٝتٗا  وبكًُـ نًُـ١ رهتبٗـا    ن١ًُ رٓطًل َٓو أٚ أ

ًُـ١ اهلل رعـاىل، ٜٚعًـٞ    هٕٛ نًٗا َٔ ٖصا ايٓٛ  ايصٟ ٜكب يف قايب عٌُ ميتس ٚميتس يٝكٌ إىل سٝح ٜعًٞ نتغ
ٔ ٜعًُـٕٛ  يٝؼ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ِٖ ََأَٚ يٝػت األ١َ عاد١ إىل ٖصا ايعٌُ؟، أَٚضا١ٜ اهلل، إىل سٝح ٜعٖل ايباطٌ

، ٚثكافتٓا، ٚنٌ ، ٚنطاَتٓا، ٚععرٓا، ٚاقتكازْاٜعٖكٛا زٜٓٓا ،ٜٚعٖكٛا أضٚاسٓا ٜٚعٖكٛا إغالَٓاع٢ً إٔ ٜعٖكْٛا 
 ؟ؾ٤ٞ

، ٜٚبشجـٕٛ  يف نطبٓا اي  رهٕٛ أنجط رأثريّا ٜطٜسٕٚ أسػٔ األعُاٍ :ِٖ َٔ ٜػريٕٚ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ،السعٛا
، يف داْب نـصا، ٚيف  ب ايجكايف، يف اؾاْب االقتكازٟاغٞ، يف اؾاْيف اؾاْب ايػٝ :عٔ أنٌُ زا٥ط٠ َٔ األعُاٍ

 ٕٛ أسـساّ ، ال ٜٓػـ ال ٜٓػٕٛ ست٢ ايهبـاض ٚال ايكـغاض   ،ال ٜٓػٕٛ ست٢ ايٓػا٤ ،ست٢ األطفاٍال ٜٓػٕٛ  ،داْب نصا
٠ َٔ أدٌ إٔ غ ايهبري، زا٥ط٠ ٚاغع١ َٔ األعُاٍ ٜٓطًكٕٛ فٝٗا ٜٚبصيٕٛ يف غبًٝٗا املبايإٔ ٜهًٛٙ بأٟ ططٜك١ أبسّا

 ، َٔ أدٌ إٔ ٜعٖكٛا ٖصٙ األ١َ يف زٜٓٗا ٚيف نطاَتٗا نُا قس فعًٛا. ٜعٖكٛا اؿل
 ،ٚادعٌ ٜكٝٓٓا أفهـٌ ايـٝكني   ،غ بإميآْا أنٌُ اإلميإ، ٚبً ايًِٗ قٌ ٚغًِ ع٢ً قُس ٚع٢ً آي٘: فًٓكٌ مجٝعّا

ٔ٘  .ع٢ً قُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ ٚقِّ، ٚبأعُايٓا إىل أسػٔ األعُاٍ ،بٓٝارٓا إىل أسػٔ ايٓٝات ٚاْت
  .ايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنار٘ٚ
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