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 ايسسِٝ محٔايس اهلل بطِ
 .ايڀاٖسٜٔ آي٘ ٚع٢ً ضبُد ضٝدْا ع٢ً اهلل ٚؾ٢ً ايعاملني زب هلل اسبُد
 ٚايكسإٓ ،ٖاڄَػٛٻ ن٬َاڄ ڀاڄ،جبٿَٴ ن٬َاڄ ،َعانطاڄ ن٬َاڄ اٱْطإ ٜطُع إٔ دبٴ ٫ عظُٝاڄ نإ َُٗا َُٗاڄ، نإ َُٗا غ٤ٞ أٟ

 اييت نتب٘ أعظِ ٖٚٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل عٓد َٔ نتاب ٖٛ ايهسِٜ ايكسإٓ سؿٌ، مما مناذز عًٝٓا عسض ايهسِٜ
ٕٵ قايٛا؟ َاذا ؟ايكسإٓ َكاب١ً يف اٯخسٕٚ قاٍ َاذا ،عبادٙ إىل أْصهلا  ٚٳقځـايڂٛا  (24:املـدثس )ٜٴـ٪ٵثٳسٴ  ضٹـشٵسٷ  إڇ٫ډ ٖٳرٳا إڇ
ٞٳ انڃتٳتٳبٳٗٳــا ٚٻيٹــنيٳا٭ځ أځضٳــايٹرٴ ُٵًځــ فځٗڇــ ٘ٹ ٢تٴ ٝٵــ ٌٵ  ٚٳأځؾٹــ٬ٝڄ بٴهڃــسٳ٠ڄ عٳًځ ٘ٴأځْ قڂــ ِٴ ايډــرٹٟ صٳيځــ ُٳ فٹــٞ ايطٿــسٻ ٜٳعٵًځــ  ٛٳاتٹايطٻــ

ٕ  أ١َ نٌ يًعاملني، ٖد٣ٶ يًبػس، ْع١ُ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل عٓد َٔ ا٭ْبٝا٤ دا٤ (5،6)ايفسقإ:زٵضڇٚٳا٭ځ ٞ  نـا ٔ  ٜـتت  َـ
 نراب، ،فرتڈَٴ غاعس، ،صبٕٓٛ ْفطاڄ: ٚأشناِٖ عك٬ڄ ايٓاع أنٌُ ٖٛ ايرٟ يًٓيب ٜكٍٛ ايهجر ٜهٕٛ ٚقد ْبٝٗا، بٝٓٗا
ٍٷ زضٌأڂ إٔ ؼبدخ مل نإ ا٭َِ نًٗا ٭ْ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ عسقٗا أٜكاڄ ٖرٙ، ضاسس ٔ  ٚدا٤ إ٫چ أ١َ إىل زضٛ  بٝٓٗـا  َـ
ِٵ بٳػٳسٷ إڇ٫ډ ٖٳرٳا َٳا ضاسس أٚ صبٕٓٛ :ٜكٍٛ َٔ ٌٳ أځٕ ٜٴسڇٜدٴ َٹجٵًڂهڂ ِٵ ٜٳتٳفځكٻ ٝٵهڂ  .عًٝهِ ٜتهرب إٔ (24)امل٪َٕٓٛ:عٳًځ

 اسبط ع٢ً ٜعٌُ ن٬َاڄ تطُع إٔ عظُٝاڄ نإ َُٗا غ٤ٞ نٌ أَاّ ٜكاٍ إٔ ايڀبٝعٞ َٔ أْ٘ تفِٗ إٔ :ٖرا يف ايعرب٠
ٛ ( صلى اهلل عليه وعلى آلهه ولهل   ) اهلل يسضٍٛ قايٛا َاذا عٓ٘، ايٓاع ٚإبعاد ٚتػٜٛٗ٘ َهاْت٘ َٔ  ضـٝد  ايبػـس،  ضـٝد  ٖٚـ
ِ  ايٓاؾض ،ايبػس ٖدا١ٜ ع٢ً اسبسٜـ ْفط٘ يف ايصانٞ ،ْفط٘ يف ايهاٌَ ٚاملسضًني ْبٝا٤ا٭ ِ  ايعظـٝ  قـايٛا  ؟هلـ
ٖٳرٳا أسٝاْاڄ َٓ٘ ٜطدسٕٚ (اهلل ع٢ً َٴفرتڈ نراب، غاعس، ضاسس، صبٕٓٛ،) :عٓ٘ ٘ٴ بٳعٳحٳ ايډرٹٟ أځ  نځـادٳ  إڇٕ  زٳضٴـ٫ٛڄ  ايًډ

ٝٴكٹًڊٓٳا ٔٵ يځ ٛٵ٫ځ آيٹٗٳتٹٓٳا عٳ ٗٳا ؾٳبٳسٵْٳا أځٕ يځ ٝٵ ِ  يـ٫ٛ نإ ٜسٜد إٔ ؽبـدعِٗ   (41،42)ايفسقـإ: عٳًځ ـ  أْٗـ  ٛاٚمتطـه  زدـا٫ڄ  اْٛان
 !ِٗبآهلت
٘  اهلل نتـاب  يـدٜٓا  َٔٳ املطًُني عبٔ ْهٕٛ ٕأ ايعذٝب َٔ تْ٘ب ٚقًٓا ضابكاڄ يسسٓاٙ املٛقٛع ٖرا  ٚتعـاىل  ضـبشاْ
 ٚيريو ايكسإٓ هلرا ١محٝٻ يدٜٓا ؼبؿٌ ٫ ثِ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل ٚزضٍٛ اٱض٬ّ دٜٔ ايعظِٝ ٜٔايدٿ ٖرا
ِ  ذنسْا ،ا٭ؾٓاّ ادبٻعٴ بعض عٓد ؼبؿٌ نإ َا َجٌ ايعظِٝ ٜٔايدٿ ٚهلرا ايعظِٝ ايٓيب ّ  قؿـ١  يهـ ِ  قـٛ  إبـساٖٝ
 دـب٬ڄ  مجعٛا ست٢ػبُع ػبُع،  سڀباڄػبُع  َِٓٗ ٚاسد نٌ حسٳطٵٜٳ نإ عٓدَا  ٔ ّ  .اسبڀـب  َـ  قځـايڂٛا  اٖتُـا

ٙٴ ِٵ ؿٴسٴٚاٚٳاْ سٳسٿقڂٛ ِٵنڂٓ إڇٕ آيٹٗٳتٳهڂ ـ  !دڀسيًَٴعسٻق١  ا٭ؾٓاّف ;ّْٛ ٚقت ايٛقت يٝظ (68)ا٭ْبٝا٤:فځاعٹًٹنيٳ تٴ  َٓـر  ِٖٚ
 .دراذاڄ ضبڀ١ُ أؾٓاَِٗ زأٚا سبظات
٘ٴ زٳضٴ٫ٛڄ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ أٜاّ يف ٖ٪٤٫ نريو ٖٳرٳا ايډرٹٟ بٳعٳحٳ ايًډ ٔٵ  إڇٕ  أځ ٝٴكٹًڊٓٳا عٳ آيٹٗٳتٹٓٳا نځادٳ يځ
ٛٵ٫ځ أځٕ ٗٳا يځ ٝٵ ُٳـٮڂ  ڀځًځـلٳ ٚٳاْ ڀُٗاسب عٓدٖا زداٍ ٚقف١ ْكف مل يٛ ؾٳبٳسٵْٳا عٳًځ ِٵ  ايڃ ٗٴ ٓٵ ٕڇ َٹـ َٵػٴـٛا  أځ  عٳًځـ٢  ٚٳاؾٵـبٹسٴٚا  ا
ِٵ  ضتتعـسٻ  ترتنٖٛـا  ٫ ضبًٝٗا، يف نافشٛا ضبًٝٗا، يف داٖدٚا ،اٯهل١ ع٢ً اؾربٚاٚ ،نٛاذبسٻ اَػٛا،) (6)ف:آيٹٗٳتٹهڂ
ٟٸ َٴسٳنچص٠( أخػابٷ أٚ( ص٠نچسٳَٴ) أسذازٷ ٖٚٞ !(عبادتٗا عٔ ايٓاع فسڇؿٵٜٳ ن٬ّ ٭  باملطـًُني  فهٝف ،ق١ُٝ هلايٝظ  (1))
ٗٴ  .تٛاْٛا إذا ِٗضٝكسبٴ ْؿسٚٙ، إذا ضٝٓؿسِٖ ٚقفٛا، إذا َعِٗ ضٝكف ايرٟ ايعاملني زبټ ِٚإهل
 يف إيٝ٘ اسباد١ أَظٿ يف ا٭١َ ناْت َُٗا عٌُ نٌ أَاّ شَإ نٌ يف تطُع ٖهرا أْ٘ ٖٚٛ املٛقٛع، أؾٌ إىل سدعْ
ٟٸ َٚٔ تازؽبٗا، َساسٌ َٔ َسس١ً أٟ ـ  ٜـتهًِ،  َٔٳ ٖٚٓاى ٖٓا َٔٹ ٜتتٞ إٔ دبٴ ٫ عظ١ُٝ ناْت َُٗا ٜهٕٛ د١ٗ أ  َٔٳ
 َعسف١ ٭ٕ ;نجر٠ آٜات يف بٌ آٜتني أٚ آ١ٜ تهٔ ملٚ ايهسِٜ ايكسإٓ ذنسٙ غ٤ٞٷ ٖرا ب،شازڇٜٴ َٔٳ ٙ،ػٛٿٜٴ َٔٳ ط،جبٿٜٴ

ٛ  ٖـرا  ع٢ً ن٬َاڄ تطُع قد أْو تعسف إٔ ،ٚفُٗٗا ايكك١ٝ ٚعٞ َٔ َُٗاڄ ْباڄدا ميجٌ ْفط٘ ٖرا ٔ ٚ ايٓشـ  دٗـات  َـ
 .عٓدى ي٘ أثس ٫ ايه٬ّ ذيو دبعٌ َطت٣ٛ ع٢ً ًتهٔف أخس٣،
ٔ  داْـب  َٔ ْؿض بتضًٛب ّٜٴكدٻ أٚ ،ربٜٛفاڄ ٜهٕٛ إٔ إَا :عٔ ؽبًٛ ٫ ايه٬ّ ٕ  ايـرٜ ٟٻ ٜٛادٗـٛ ٌ  أ ٕ  َُٗـا  عُـ  نـا
ٙ أ إٔ ػبـب  ايرٟ خاف٘،أ إٔ ػبب ايرٟ ٖٛ اهلل إٔ :ٖٞ فْٛودٛٿٜٴ عٓدَا ثابت١ قاعد٠ يدٜو فًٝهٔ عظُٝاڄ،  ;خػـا
ٟ  ٖٛ دِٗٓ، ميتًو ايرٟ ٖٛ فٝو، إزادت٘ دٕٚ أسدٷ ٍٛشٴٜٳ ٫ٚ ٜكسبو إٔ ع٢ً ايكادز ٖٛ ٭ْ٘ ٙ  ايـر ِ  بٝـد  ،دٗـٓ
ٟٸ ٖٓـاى  يـٝظ  ؟دِٗٓ يف ٚاسداڄ َٜٛاڄ ايبكا٤ دزد١ إىل ٜسق٢ إٔ ميهٔ َا ٖٓاى ٌٖ ،خسآ غ٤ٞ بتٟ فودٛٿٜٴ ايرٟ  أ
ٟ ٜطـتڀٝع   ٫ٚ أْـا  أضتڀٝع ٫ َٔٳ أخاف إٔ ػبب مباذا؟ فينربٛٿ إذاڄ ;دِٗٓ ْاز يف ٚاسد٠ ١طٳُٵغځ ٜطاٟٚ ٤غٞ  غـر
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ِ  اهلل ْيب ٛابد نإ .َٚكت٘ ٚضدڀ٘ عراب٘ عين ٜؿسف إٔ ٘ دٛٿٜٴ نـاْٛا  عٓـدَا   إبـساٖٝ ٕ  فْٛـ ا٭ؾـٓاّ   بـت
ٝٵفٳنرا عًٝ٘ ضٝشؿٌ ،ٙضتكس ِٵ َٳا أځخٳافٴ ٚٳنځ ٕٳ ٚٳ٫ځ أځغٵسٳنڃتٴ ِٵ تٳدٳافڂٛ ٘ٹ أځغٵسٳنڃتٴِ أځْٻهڂ ِٵ َٳا بٹايًډ ٍٵ يځ ٘ٹ ٜٴٓٳصٿ ِٵ بٹ ٝٵهڂ ًڃڀځاْٶا عٳًځ   ضٴ
ٟټ ٔڇ فځتځ ٝٵ ٔڇبٹا٭ځ أځسٳلټ ايڃفځسڇٜكځ ِ  ،بـاهلل  تػسنٕٛ ٚأْتِ ربافٛا إٔ بػب ٔايرٜ ْتِأ !؟مباذا ينْفٛربٛٿ (81:ا٭ْعاّ)َٵ  أْـت
 ٚاعٝـاڄ  إْطـاْاڄ  نإ نٝف إبساِٖٝ اهلل ْيب ظٛا٫س .اهلل ٚيطدط دِٗٓ يٓاز ايعظ١ُٝ يًدڀٛز٠ تتعسقٕٛ َٔٳ

 ،بٗرا ٚؽبٛفْٛ٘ بٗرا ؽبٛفْٛ٘ يدٜ٘، ثابت١ قٛاعد َٔ املكاز١ْ، َكاٜٝظ َٔ اْڀًل ايٛعٞ، َٔ عاي١ٝ دزد١ ع٢ً
ٔ  غباف٘ إٔ ػبب مبا املكاز١ْ َع خڀٛز٠ ٜػهٌ ٫ بػ٤ٞ ربٜٛفاڄ ٜبدٚ ربٜٛف نٌٚ ٌ  َـ ٘  اهلل قٹبٳـ ـ  ضـبشاْ  اىلٚتع

ٟټ ٔڇايڃ فځتځ ٝٵ ٔڇبٹا٭ځ أځسٳلټ فځسڇٜكځ  ٚأْـا  نـريو؟  أيـٝظ  ،ا٭َٔ داْب إىل بٞ تدفع إٔ أدٌ َٔ ربٛفين إٔ تسٜد ْتأ ؟َٵ
ٟټ ا٭َٔ داْب إىل وأدفع إٔ أزٜد باهلل أخٛفو ٔڇايڃ فځتځ ٝٵ ٔڇبٹا٭ځ أځسٳلټ فځسڇٜكځ ٟټ َٵ  ،اٯَٔ ٖٛ :ٜكاٍ إٔ ٜؿض ايفسٜكني أ

٘  ٜٚٛقع ٚضدڀِٗ ايٓاع عراب َٔ ٜتَٔ إٔ ؼباٍٚ َٔ أٚ ،ٚضدڀ٘ اهلل عراب َٔ آَٓاڄ ٚاقع٘ يف ٜهٕٛ َٔ  يف ْفطـ
ٔٳ؟ ٖٛ ٌٖ ؟ٚضدڀ٘ اهلل عراب ٔ  َـا  ٚبني بٝٓ٘ ٕكازٳٜٴ ٫ غ٤ٞٺ َٔ أَٔ ٜتَٔ، مل أځَٹ ٌ  إٔ ميهـ ٔ  ؼبؿـ ـ قٹ َـ  ;اهلل ٌبٳ
ٜٴدٳٛٿفڂْٛٳوځ اهلل دٕٚ َٔ ٤ٞبػ ايتدٜٛف َٔ بايطدس١ٜ اٯ١ٜ دا٤ت ٚهلرا ٔٳ ٚٳ ٘ٹ َٹٔ بٹايډرٹٜ  ْوٛؽبٛف (36)ايصَس:دٴْٚٹ
ّ  َٔ عًٝو ضٝشؿٌ أٚ ًِٗبٳقٹ َٔ تٗدٜد ،ٚنرا نرا عًٝو ضٝشؿٌ بتْ٘ ٟټ .٫ .أٚ.. ىكـسټ ٜٳ َـا  ا٭ؾـٓا  ربٜٛـف  أ
 .خڀٛز٠ ٜػهٌ ٫ اهلل دٕٚ َٔ بػ٤ٞ
 ٖٛ بٌ ،ي٘ ق١ُٝ ٫ دِٗٓ دٕٚ ٖٛ طبٛف أَس ٚنٌ عراب ٚنٌ غس ٚنٌ ٚضدڀ٘. اهلل عراب َٔ ٜتَٔ َٔ ٖٛ ٯَٔفا

 اهلل عـراب  َٔ ا٭َٔ ي٘ ؼبكل مل إذا أْ٘ ،َٓٗا ٜتَٓٛا إٔ ػبب اييت ايعظ١ُٝ يًدڀٛز٠ ايفاُٖني يًٛاعني بايٓطب١
 ؽبـاف  اُٳيٹ بايٓطب١ غ٦ٝاڄ ٌتػهچ ٫ ٭ْٗا ;بازتٝاح ؽبٛقٗا فإْ٘ يًهجر طبٝف١ تبدٚ اييت ايػُاز ٖرٙ ؽبٛض إٔ إ٫چ

ٍ  َٔ ا٭َٔ دِٗٓ، ْاز َٔ ا٭َٔ ايكٝا١َ، ّٜٛ ا٭َٔ ي٘ ؼبكل مما خٛقٗا ٚضٝهٕٛ َٓ٘، ٔ  ايكٝاَـ١،  أٖـٛا ٔ  ا٭َـ  َـ
ٌٵ :ايٓاع يٝدايب (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) يسضٛي٘ اهلل قاٍ ٚهلرا ;اسبطاب غد٠ ٕٵ أځخٳـافٴ  إڇْٿٞ قڂ ٝٵتٴ  إڇ ٞ  عٳؿٳـ  زٳبٿـ
ّڈ عٳرٳابٳ ٛٵ ِڈ ٜٳ ٞ  ؼبكـل  ٚفُٝـا  ياعت٘، يف أْڀًل إٔ دبٴ ف٬ ؽبٝفين، ايرٟ ٖرا (15)ا٭ْعاّ:عٳظٹٝ ٔ  يـ ٔ  ا٭َـ  ذيـو  َـ
ٟټ بٞ ٜكعد ٫ ا٭َس، نإ َُٗا دِٗٓ، ْاز َٔ املدٝف ايػ٤ٞ ٟټ ايـدْٝا،  أَـٛز  َٔ طبٝف أَس أ  عًـ٢  طبٝـف  غـ٤ٞ  أ
ٕٵ أځخٳافٴ اٯخسٜٔ أيط١ٓ أٚ ،اٯخسٜٔ أٜدٟ ٝٵتٴ إڇ ّڈ عٳرٳابٳ زٳبٿٞ عٳؿٳ ٛٵ ِڈ ٜٳ  .عٳظٹٝ
ـ  ،ثابت١ قاعد٠ يدٜو ٜهٕٛ إٔ ايتدٜٛف جباْب ٜتعًل فُٝا ٖرا ٕ  نٝفُـا  - يٝدٛفـو  ٜٓڀًـل  َٔٳ ٘  نـا ٔ  ٖدفـ  َـ

ٔ  ٚبٝـد  فعـ٬ڄ  رباف٘ إٔ ػبب ايرٟ ا٭َس ٖٛ َا تعسف ايهسِٜ ايكسإٓ إىل فازدع - ربٜٛفو ٛ  َـ ٙ  ،ٖـ  ٚاسـد٠،  ٖـر
 ملؿـًشني،  ،٭ْبٝـا٤  ربٜٛـف  َٔ ؼبؿٌ نإ َا دبد ايهسِٜ ايكسإٓ اٱْطإ تًٜٛ عٓدَا ايهسِٜ ايكسإٓ يف تتٌَت

ٛ  مما غباف٘ إٔ ػبب مبا َكاز١ْ طبٝفاڄ يٝظ مبا ،غ٤ٞ ب٬ِٗ ؽبٛف بتْ٘ؽبٛفِٗ  َٔٳ ٜٛادٕٗٛ ناْٛا ٚنٝف  بٝـد  ٖـ
 ْـاز  :املدـٛف  ا٭َـس  ٖـرا  يف ٜٛقعـو  إٔ ٚبني بٝٓو ٍٛشٴٜٳ إٔ أسد ٜطتڀٝع ٫ ايرٟ عبادٙ، فٛم ايكاٖس اهلل ،اهلل
 .دِٗٓ
 ٚتطام عٓو، زغُاڄ احملػس إىل ٚتطام عٓو، زغُاڄ ٚضتبعح ؟عٓ٘ زغُاڄ ميٛت ِث ،عٓ٘ زغُاڄ ٜٛيد اٱْطإ أيٝظ
ٟ  َٔ ٜطشبو إٔ ٜطتڀٝع ايرٟ َٔ ،عٓو زغُاڄ - أًٖٗا َٔ نٓت إذا - دِٗٓ إىل ِ  مل٥٬هـ١ ا أٜـد  إىل ٜطـٛقْٛو  ٖٚـ

ٛ  ايكٝا١َ ّٜٛ ضٝتتٞ ايدْٝا ٖرٙ يف ق٠ٛ أعظِ ميًو نإ َٔ ٭ٕ ;أسد ٫ دِٗٓ؟  تٳبٳـسٻأځ  إڇذٵ زٖٝبـ١  سايـ١  يف ٖٚـ
ٔٳ ٔٳ اتټبٹعٴٛا ايډرٹٜ ٔٳ َٹ ٚٴا اتٻبٳعٴٛا ايډرٹٜ ِٴ ٚٳتٳكځڀډعٳتٵ ايڃعٳرٳابٳ ٚٳزٳأځ  بٓفط٘، َػػ٫ٛڄ ٜهٕٛ ٚاسد نٌ (166)ايبكـس٠: ضٵبٳابٴا٭ځ بٹٗڇ
 ٚاْػـػا٫ڄ  ٚزعبـاڄ  خٛفـاڄ  ايٓـاع  أنجـس  ٖٚٛ ايكٝا١َ ّٜٛ ضٝتتٞ اجملسَني َٔ دباز٠ ق٠ٛ ايدْٝا يف ميجٌ ٖٓا نإ َٔ

 ٖـرا  يف ٭ْ٘ ;ٚاسد٠ ٖرٙ ،اهلل دٕٚ مبا فٓادٛٿٜٴ َٔٳ ْٛاد٘ إٔ ػبب نٝف ٜٚعًُٓا ٜجكفٓا ايهسِٜ فايكسإٓ .بٓفط٘
ٕٻ غدٜد بڀػ٘ ايرٟ ٖٛ اهلل ازبباز، ٖٛ اهلل ازباْب  .(12)ايربٚز:يځػٳدٹٜدٷ زٳبٿوځ بٳڀڃؼٳ إڇ
ٟٿ عٔ ڀٓايٝجبٿ َعٓا ٜتهًِ َٔٳ ن٬ّ ب٘ سْفطٿ قد ايرٟ خساٯ ازباْب إىل يٓعد ثِ  ياع١ ٖٞ اييت ا٭َٛز َٔ أَس أ
٘ ٚ ؿض،ٜٓ أْ٘ داْب َٔٹ َعو ٜتشدخ ٜهٕٛ إٔ ،دٜٓ٘ ْؿس َكاّ يف أَاَ٘ ٚيٝتٓا٪طمل أدا٤ٚ ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل  أْـ

ا٭َـٛز،   ٖرٙ َٔ أَس يف تتشسى ٫چأ ع٢ً َرتنص٠ بو ٚزمحت٘ ْٚؿش٘ غفكت٘ تتتٞف بو، زسِٝ ٚأْ٘ عًٝو، غفٝل
 .ايڀسح ٖرا أَاّ ٚاعني ػبعًٓا َا ع٢ً خ٬ي٘ َٔ يٓشؿٌ ايهسِٜ ايكسإٓ إىل ْعٛد

٘  أْفطـٓا  عًـ٢  ثك١ًٝ أَآَا بدت َُٗا ايؿاسب١ ا٭عُاٍ ملدتًف ٜٚسغدْا ٜتَسْا ايرٟ اهلل بتٕ ُٓاٜعًِّ ايكسإٓ  أْـ
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ٛ  ايسسِٝ؟ ايسمحٔ ٖٛ يٝظأ ،بٓا زمحت٘ دتتذطٸ خ٬هلا َٚٔ فٝٗا ِ  ٖـ ٛ  بعبـادٙ،  ايـسسٝ ٛ  يعبـادٙ،  ايٓاؾـض  ٖـ  ٖـ
ٍ  أٚ َػاف١ٗ ي٘ قًت ضٛا٤ٶ - غدـ ٭ٟ ٍٛ٭قڂ فع٬ڄ أثل ،أثل إذاڄ ;عبادٙ ؿًضٜٴ مبا اشببر ٖٛ بعبادٙ، ايًڀٝف  أقـٛ

 فكـد  ْاؾـشاڄ  نٓـت  ٚإٕ زسُٝـاڄ  نٓـت  ٚإٕ ست٢ َٓو يٞ أْؿض ٖٛ اهلل َٓو، بٞ أزسِ ٖٛ اهلل إٕ :- اسباٍ بًطإ ي٘
ِ  ايرٟ ٖٚٛ ،بٓا زسِٝ بعبادٙ زسِٝ فٗٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل اأَٻ ،تػعس ٫ سٝح َٔ اهلًه١ يف تٛقعين ٛ  َـا  ٜعًـ  ٖـ
 .ا٭َٔ يٓا ٚؼبكل بٓا زمح١ فع٬ڄ

ٕ  إٔ ٚتسٜد ،ٚتفِٗ ٚتعٞ آٜات٘ تتدبس نٓت إذا - ايهسِٜ ايكسإٓ يف ٖٓاى  - اسبٝـا٠  ٖـرٙ  يف َٛقـف  يـو  ٜهـٛ
ٔ  يًؿسف أٚ يًتجبٝط ٜكاٍ ن٬ّ بتٟ تتتثس إٔ ٚبني بٝٓو ؼبٍٛ َا خ٬ي٘ َٔ ضتذد  تْٗـا ب يـو  زٖاؿـٛٿ ٜٴ قكـ١ٝ  عـ
 يايـب  أبٞ بٔ عًٞ اٱَاّ ١ٜ٫ٚ قك١ٝ أ١ُٖٝ َا) ٜكٍٛ: َٔ ٜتتٞ قد  عًٞ اٱَاّ ١ٜ٫ٚ َج٬ڄ ،١َٴٗڇُٻ غر تبدٚ
 ٚأزبعُا١٥ أيف عًٞ ٚبني بٝٓ٘ ايرٟ ايعؿس ٖرا يف املطًُني َػانٌ سٌ يف أٚ ،نرب٣ إػباب١ٝ َٔعٝٻ عٌُ إعڀا٤ يف

ٔ  عٓا اٯخسٜٔ مْفسٿ أٚ بتٚي٦و أْفطٓا ْػػٌ ٫ يهٔ ،ْت٫ٛٙ ٚعبٔ ،ايّٝٛ ذاى ٌتٹقڂ قد ٜسمح٘ اهلل عًٞ ض١ٓ؟  َـ
 يٝظ) ٜكٍٛ: ايبٝت أٌٖ عٔ اٱْطإ ذبدخ َت٢ ايبٝت أٌٖ أَاّ بٌ ،ٖرا َجٌ ن٬ّ ٜتتٞ نإ (...أٚ ،أٚ ،عًٞ أدٌ
ٞ  قكـ١ٝ  عٔ َعو ٜتهًِ ؟ٖهراؼبؿٌ  أيٝظ (بايٓاع َػػٛيٕٛ عبٔاٯٕ  ايبٝت أٌٖ عٔ اسبدٜح ٚقت  َُٗـ١  ٖـ

 يٝظ ٖـرا ˮ ببعض: بعكٗا ٚع٬ق١ ا٭َٛز بت١ُٖٝ دٌٗ عٔ ٜٓب٧ ن٬ّ يهٓ٘ ١ْٝ، حبطٔ ٜهٕٛ ٚقد عٓٗا يٝؿسفو
ٌ  عًٝٓـا  ذًبٚضت ا،َٓ حٜٚس راٖٚ َٓا، ٜصعٌ راٖٚ ٖرا، ضٓٓفس املٛقٛع، ٖرا عٔ اسبدٜح ٚقت  املفـسٚض  ،َػـان
 تسَٞ إٔ تسٜد ايرٟ ايػ٤ٞ بٗرا إ٫چ متػٞ ٫ عُايوأ ؟أعُايو ٖٞ َا .‟راٖ ٚقت يٝظ ،عًُٓا يف منػٞإٔ  اٯٕ
 .عٓو بعٝداڄ ب٘

 ايسضٍٛ بتٕ َس٠ َٔ أنجس ٚقًٓا خٝرب يف (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ عٌُ سٍٛ با٭َظ ذبدثٓا نُا  عًٞ
٘  َٔ سسن١ نٌ َٔ اهلدا١ٜ ٜعڀٞ َطت٣ٛ أزق٢ ع٢ً اڄٚاعٝ إْطاْاڄ سسنات٘ يف نإ( صلى اهلل عليه وعلى آله ولل )  ،سسناتـ

ٔ  ضبـدٚد٠  َعدٚد٠ ضٓٛات يف عؿسٙ يف ايبػس َٔ اجملاَٝع تًوفكط  ُٖ٘ ٜهٔ مل نًٗا، يٮ١َ ملٔ؟ ٙ  عُـس  َـ  ٖـر
 بايسَـد  اڄؿابَٴ خٝرب أٜاّ يف  عًٞ اٱَاّ ٜهٔ أمل اهلدا١ٜ، يسٜل هلا يرضِ بهًٗا ا٭١َ إىل ٜٓظس نإ ا٭١َ،

ٞ  إىل حباد١ ْٗاإ :١يٮَ يٝكٍٛ ؟ض١ًُٝ أعِٝٓٗ َٔٳ ٖٚٓاى ،قدَٝ٘ َٛقع ٜبؿس ٫  باعتبـاز  - بـدت  ٚإٕ ستـ٢  عًـ
ٌ  - ايٝٗـٛد  َٛادٗـ١  يف ٖٞ ٚايكك١ٝ - َٓٗصَاڄ فعاد بهس أبا أزضٌ .ؾشٝشاڄ فًٝظ ،إيٝ٘ ضبتاد١ غر - ٚقعٝت٘  أزضـ

 ايسَـد  ٖدا١ٜ، ٜعڀٝٓا ْفط٘ ايسَد ٜهٕٛ نٝف أزَد، ٖٚٛ بعًٞ ْٚاد٣ عًٞ إىل أزضٌ ثِ ريو،ن َٓٗصَاڄ فعاد ُسعٴ
ّ  تًو يف بايسَد عًٞ اٱَاّ ٜٴؿاب إٔ اٱْطإ، ي٘ ضٜتعسٻ َسض ٖٚٛ  اسبٝـا٠  ٚاقـع  يف املُٗـ١  د٫يتٗـا  هلـا  ا٭ٜـا

  .عًٞ َٔٹ دبٴ ٫ يهٓ٘، ٕٚنجر ض١ًُٝ أعِٝٓٗ ايرٜٔ أٚي٦و يٮ١َ، بايٓطب١
ٌ  قد (ض٬ّ اهلل عًٝ٘) عًٞ، عًٞب َػػٛيني يطٓا ٚأَسٜها إضسا٥ٌٝ مبٛاد١ٗ ٕٛيَػػٛ اٯٕ عبٔ) ٜكٍٛ: َٔٚٳ  قڂتـ
 َٕٛػػٛيٚ باٱض٬ّ َػػٛيٕٛ ٚعبٔ بعٌُ، َػػٛيٕٛ عبٔيٝظ يدٜٓا ٚقت،  ايط١َ٬، َٚع عبب٘، ٚعبٔ ايّٝٛ ذيو

ٞپ ٜهٕٛ إٔ دٗاي١څ ٖٞ ٖرٙ (.ٚإضسا٥ٌٝ أَسٜها مبٛاد١ٗ ٕ  نُـا  ،يٓـا  بايٓطـب١  َات قد عً ّ  يف أزَـد  نـا  خٝـرب  أٜـا
 إىل ضـتشتاز  ،قـربٙ  يف تساب إىل ٍذبٛٻ قد عًٞ نإ ٚإٕ  اعًٝٽ تتٛىل إٔ إىل ا٭١َ ضتشتاز ٭ٚي٦و، بايٓطب١

٘  ٭ٕ ;تت٫ٛٙ إٔ إىل ذبتاز ،سٝاتٗا يف ِيتطًځ ٗا،قًٛبٴ ِطًځيتٳ ،يتٗتدٟ ;تت٫ٛٙ إٔ ٌ  يف غـس څ  تٛيٝـ  ْفطـٗا  تتٖٝـ
 بـد٬ٜڄ  غ٤ٞٷ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ف٬ ٚسددٙ غ٦ٝاڄ زضِ َا َت٢ ٚاهللڂ غ٤ٞ، ٜتشكل فًٔ مل َا (اهلل )سصب َٔ يتهٕٛ
ٍٻ ٚٳَٳٔ .ميهٔ ٫ ،عٓ٘ بد٬ٜڄ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ أْ٘ يو بدا َُٗا عٓ٘ ٘ٳ ٜٳتٳٛٳ ٘ٴ ايًډ ٔٳ ٚٳزٳضٴٛيځ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٕٻ آَٳ ٘ٹ سٹصٵبٳ فځإڇ  ايًډ
ِٴ ٕٳ ٖٴ  ٚئ ،ٖدا١ٜ شكلتت ئ  عًٞ اٱَاّ ١ٜ٫ٚ بدٕٚٚ  عًٞ اٱَاّ ٖٛ ٖٓا اآَٓٛ ايرٜٔ (56)املا٥د٠:ايڃػٳايٹبٴٛ

ٟٸ يٮ١َ ٜتشكل  ٖٞـ  فتؿـبض  اهلل بتتٜٝـد  فتشظ٢ (اهلل سصببـ) ٢طُٻتٴ بتٕ ددٜس٠ڄ عًٝٗا تهٕٛ ١څٚقعٝ مجاع١ ٚ٭
 .ايػايب سصب٘
ٕٳ ن١ًُ ِ  ٚايٓؿاز٣ ايٝٗٛد َٛاد١ٗ عٔ اسبدٜح ٚاد١ٗ يف دا٤ت ٖٞ ايڃػٳايٹبٴٛ  اَتـداد  عًـ٢  ا٭َـ١  أعـدا٤  ٖٚـ

ٕ  نـاْٛا  ٕٛملػـسن ا ستـ٢  نريو؟ أيٝظ ،اهلل ع٢ً َتفكٕٛ نًٓا ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل بايٓطب١ ملاذا؟ ايتازٜذ،  ٜعرتفـٛ
ٗٴِ ٚٳيځ٦ٹٔباهلل ٔٵ ضٳتځيڃتٳ ِٵ َٳ ٗٴ ٔٻ خٳًځكځ ٘ٴ يځٝٳكڂٛيڂ ٔ  (صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل     ) يًسضٍٛ بايٓطب١ (87)ايصخسف:ايًډ  مجٝعـاڄ  عبـ

٘  ايهسِٜ ايهتاب اهلل أْصٍ ايرٟ اهلل زضٍٛ ٖٛ اهلل عبد بٔ ضبُد ٖٛ أْ٘ :عًٝ٘ َتفكٕٛ ٛ  إيٝـ  أيـٝظ  ،ْبٝٓـا  ٖٚـ
ٔٵ ؟ٖرا ع٢ً نيَتفك املطًُٕٛ ٘  بٛاضـڀ١  ٍٴصڇٓٵٜٳ ٖدا١ٜٺ َٓٗرٴ ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل يه ٘  نتابـ  املطـتي١  يٝطـت  ،ٚزضـٛي
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 يف نيَـتفك  ٚاملػسنني عبٔ يهٓا غ٤ٞ ٚزا٤ٖا يٝظ اعتكادات صبسد فكط أمسا٤ َطتي١ املطتي١ إٔ ٚيٛ ،أمسا٤ َطتي١
 ضبددٷ َٓٗرٷ قٹبٳً٘ َٔٹ ٜتتٞ ٓاهڂًٹَٳ ٖٛ اهلل ٭ٕ ;ٜهفٞ ٫ٖرا  يهٔ إي٘، تْ٘ب َتفكٕٛ عبٔ (اهلل) نريو؟ أيٝظ( اهلل)

 .هلداٜتٓا
ِ  ع٢ً اتفام َطتي١ املطتي١ يٝطت يهٔ عًٝ٘ َتفكٕٛ عبٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ  إعڀـا٤  عًـ٢  أٚ اضـ
ٔ  ممتـدٸ  ٖداٜـ١ٺ  َـٓٗرٴ  ي٘ ،ٖدا١ٜٺ َطتي١ڂ املطتي١ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ٖٛ يػدـ َها١ْ  اهلل عٓـد  َـ
 أيـٝظ  ،ايڀـسم  ضتتػـعب  (صلى اهلل عليه وعلى آلهه ولهل   ) ايٓيب ذبت ٔفُٹ إذاڄ ;عبْٛا ٜتذ٘ بٓا، َستبط ٚتعاىل ضبشاْ٘
ٌپ ،نجر٠ قٓٛات تظٗس أمل ،غهاي١ٝإ ذبؿٌ ٖٓا ،ْٚطا٤ٶ زدا٫ڄ َوأَا ايهجر صٜٚرتنچ ؟نريو ٘  عٜٞـدٸ َـِٓٗ   ٚن  أْـ

ٞ  ؟ٚزضٛي٘ اهلل ٖدٟ إىل ٜسغدى بٛاضڀت٘ تعاىل،ضبشاْ٘ ٚ اهلل إىل، ضبُد إىل ٜٛؾًو بٛاضڀت٘  اٱغـهاي١ٝ  تـتت
ٍٻ ٚٳَٳٔ يتكٍٛ فكط تتتٹ مل ٖرا، عٔ تتشدخ ْفطٗا ايهسمي١ اٯٜات دا٤ت ٚهلرا ;ٖٓا َٔ ٘ٳ ٜٳتٳٛٳ  ثِ ٴٚٳزٳضٴٛيځ٘ ايًډ

ٕٻ :ٜكٍٛٚ ايكك١ٝ تٓتٗٞ ٘ٹ سٹصٵبٳ فځإڇ ٕٳ ِٴٖٴ ايًډ ٍٻ َٔ فع٬ڄ (56)املا٥د٠:ايڃػٳايٹبٴٛ ٔ  ،ايػايب ٖٛ طٝهٕٛف اهلل ٜتٛ ٔ  يهـ  عـ
٘  عًـ٢  تطر سكٝك١ٝ ١ٜ٫ٚ ٖٞ هلل ٫ٜٚيت تهٕٛ َٔ يسٜل عٔ اهلل؟ ٢أتٛيچ َٔٳ يسٜل  يٝطـت  املطـتي١  ٭ٕ ؟ٖدٜـ
 .ٜعسف ،ايٓاع سسن١ َٔ ست٢ ايٛاسد ٜٗتدٟ إٔ ممهٔ ،أمسا٤ َطتي١ فكط

 يهٔ ض١ٓ، ٚأزبعُا١٥ أيف عُسٖا قكاٜا يف فٝدىٜٴ إٔ ميهٔ َا ْفط٘ ايطٛم يف رت٣ض ا٭ضٛام إىل ترٖب عٓدَا
ٕ  يف بكاعتو عٵسڇضتٳ ٚإٔ ٚايتصٜني ايرتاب ٚإشاي١ ايتٸُٓٝل قك١ٝ إىل تعٛد ٖٞ ملطتي١ا ٌٖ  يف ٚبـازش؟  َستفـع  َهـا
ٌ  َٔ ٜؿڀفٞ ٜبدأ ٖٛ أْ٘ ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل قٹبٳٌ َٔ تتٞت قك١ٝ ٖٞ ٜٔايدٿ أع٬ّ ،ٜٔايدٿ َكاّ ٘  داخـ  ٥٬َهتـ
٘ٴ زض٬ڄ ٔٳ فٹٜٞٳؿٵڀځ ايًډ ٔ  إىل بامل١ُٗ يٝكّٛ زٴضٴ٬ڄ ٥ٹهځ١ٹايڃُٳ٬ځ َٹ ٞ  ،ايبػـس  إىل ؟َـ ٔ  ٜؿـڀف ٘ٴ  زضـ٬ڄ  ايبػـس  َـ  ايًډـ

ٔٳ ٜٳؿٵڀځفٹٞ ٔٳ زٴضٴ٬ڄ ٥ٹهځ١ٹايڃُٳ٬ځ َٹ  ْٚطـر  ْت٫ِٖٛ ايرٜٔ ا٭ع٬ّ ِٖ َٔٳ يٓا ؼبدد ايرٟ ٖٛ فٗٛ إذاڄ (75)اسبر:ايٓٻاعڇ ٚٳَٹ
َٴ دداڄ، دقٝك١ ايكك١ٝ ٭ٕ ;بِٗ ْٚتُطو ٖدِٜٗ ع٢ً  أٚ ميٝٓـاڄ  متٌٝ ٚاسد، ٖٚدٟ ،دداڄ ١ٛيَٚكب ،دداڄ ١ُٳشهځٚ
 ٜٴـسٳٚٿز،  ٖٚـرا  ٜٴـسٳٚٿز  ٖرا فتطُع ايطٛم إىل تدخٌ عٓدَا :جٌَ يو َرتٚن١ ايكك١ٝ ٚيٝطت ق٬ٍ، يف كعت مشا٫ڄ
 إيٝ٘. فتتذ٘ أنجس أَاَو باد١ٜ ٚدعًٗا بكاعت٘ أظٗس أٚ إيٝ٘، فتتذ٘ زٜايني يو ـْكچ ٚذيو يو، ٜتًڀف ٖٚرا

 َٔ يًٓاع ٝشددي ٖٛ زضٛي٘ قٹبٳٌ َٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) زضٛي٘ إىل ٚتعاىل ضبشاْ٘ هللا قبٌ َٔ تتتٞ املطتي١
 آ٫ف بِٝٓٗٚ بٝٓ٘ نإ ٚإٕ ،تٛيِٝٗٚ بٗدِٜٗ ايتُطو إىل حباد١ ًٕٛضٝظٚ ،بٗدِٜٗ ٕٜٛتُطه ايرٜٔ ا٭ع٬ّ ِٖ

 أيٝظ نريو؟ ،نًٗا يًشٝا٠ٖدٟ اهلل  ٭ٕ ;ايطٓني
٘  حبادـ١  أْت (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ٖٛ يو اهلل ٚقع٘ ايرٟ ايعٳًځِ ذيو ٕ  ٚإٕ إيٝـ ٘  بٝٓـو  نـا  ٚبٝٓـ
 املٛقـع  ايڀـسم،  َفـرتم  بداٜـ١  ،فـرتام ا٫ ْكڀ١ بدا١ٜ ٖٚٞ، بعدٙ َٔٹ يٮ١َ ٚقع٘ ايرٟ ايعٳًځِ ض١ٓ، آ٫ف ث٬ث١
 ٚآخس اسبٝا٠ آخس إىل وتٴتٳًڃفځ فطتبك٢ عٓ٘ متٌٝ ايڀسم َفرتمٚ فرتاما٫ ْكڀ١ َٔٹ بدأتٳ َا َت٢ ٭ْ٘ ;ٖٓاى املِٗ
 مشا٫ڄ أٚ ميٝٓاڄ عٓ٘ املٌٝ ،ٖدٜاڄ ميجٌ يسٜكاڄ ميجٌٚعًٞ عًٞ ٖٓاى ايڀسم، فرتمَ ٖٓاى ،ٖٓاى َٔ ،ايدْٝا عُس
ّ  ٖاآثازٴ َاث١ً ساٖات اييت ْفطٗا ٖٞ ،بايػ١ خڀٛز٠ ٜػهٌ  نتـب  إىل تعـٛد  ٚعٓـدَا  ،ايعؿـس  ٖـرا  يف أعٝٓٓـا  أَـا
 .عؿس نٌ يف أَاَو َاث١ً ضرتاٖا ايتازٜذ

ـ  ٕٚاٯخـس  ،ددٜـد  عؿسيف  َػػٛيٕٛ اٯٕ عبٔ خٳًځتٵ قځدٵ أڂَٻ١څ تٹًڃوځ غتْٓا َا) :تكٍٛ عٓدَاف  يكُـس ا إىل ٛايًع
ٞ  ايبٝت بتٌٖ َػػٍٛ ٚأْت بايػ١، خڀٛز٠ أَاّ عبٔ ،بهس ٚأبٞ بعًٞ َػػٛيٕٛ ٚعبٔ ٕ  ٚبعًـ ٕ  ٚفـ٬  ٚاٯخـس  ،ٚفـ٬
ٕ  ،نُطًُني ٜٛادْٗٛٓا ٚأعدا٩ْا َطًُٕٛ عبٔ .٫ ْكٍٛ: (ٚف٬ٕ ٚف٬ٕ بهس بتبٞ َػػٍٛ ِ  يف ٜٚٓڀًكـٛ  يٓـا  سـسبٗ

ٕٵ يٓا عداٚتِٗ َٓڀًل َٔٚ  إٔ ٚاضـتڀاعٛا  ٓاإضـ٬َٴ  بقٴـسڇ  َـا  فُتـ٢  ،اغدؿٝٽ ٜكسبْٛا إٔ قبٌ إض٬َٓا ابٜٛكسڇ ٭
 فإذا .ٜٚطتريْٛا ٜطتعبدْٚا إٔ بٌ ٜكسبْٛا، إٔ فكط يٝظ عًِٝٗ ضٌٗ عٓ٘ ٜبعدْٚاٚ عٓ٘ ٚمشا٫ڄ ميٝٓاڄ فْٛاسٿشٳٜٴ

 يف هلا اهلادٟ ٚسدٙ ٖٛ ٜصاٍ ٬ف أٜاَٗا آخس إىل نًٗا يٮ١َ ٖٛ ايسضٍٛ ذيو نإ ،ايهتاب ٖرا نإ ٜٔ،ايدٿ ٖرا نإ
 .َٛاقفٗا نٌ

ُٳـا   اعًٝٽ ٢تتٛيچ إٔ دبٴ ٫ اأْٗ سٝاتٗا َساسٌ َٔ َسس١ً نٌ يف ا٭١َ ٜسبط ايهسِٜ ايكسإٓ ِٴ  إڇْٻ ٘ٴ  ٚٳيٹـٝټهڂ  ايًډـ
٘ٴ ٓٴٛا ٖٛ؟ َٔ ثايح ٚيسف ا؟بٗ َِٴطًډ َعسٚف١، قكاٜا ٖرٙ أيٝطت ٚٳزٳضٴٛيڂ ٔٳ آَٳ  ٕإ (1):بـا٭َظ  قًٓـا  ٚعبٔ ايډرٹٜ

 

 



 (6) (2الدرس ) ـ سورة املائدة

ٔٳ ن١ًُ ٓٴٛا ايډرٹٜ ٘  اهلل عًٝٓـا،  ٜٴعُٸٞ ٫ ٚاهلل عا١ُ٥، ايكك١ٝ يهاْت ٜكٛيٕٛ نُا عا١َ أْٗا يٛ آَٳ  ٚتعـاىل  ضـبشاْ
 ٜسٜـد  َـاذا ) ع٢ً غبتًف اٜٚرتنٓ عًٝٓا ٜٞٴعٳُٿ نٝف دداڄ. ٚاقش١ يسم إىل َطتكِٝ ؾسا  إىل ٜٗدٜٓا بٓا، زسِٝ
ٔٴ نځرٳيٹوځ ٔبٝٿٜٴ !؟(َٓا ٘ٴ ٜٴبٳٝٿ ِٵ ايًډ ٘ٹ يځهڂ ِٵ آٜٳاتٹ ٕٳ يځعٳًډهڂ ٗٵتٳدٴٚ ٔ  ٜتشـدخ  ٖٚٛ عًٝٓا ٜٴعٳُٿٞ ٫ (103عُسإ: )آٍتٳ  خڀـٛز٠  عـ

ٛ  قـد  ٕٚتستدټ قد ؟بايػ١ خڀٛز٠ عٔ ٜتشدخ أمل ،عًٝٓا بايػ١  بعـد  ٕٚتستـدټ  قـد  ْٚؿـاز٣،  ٜٗـٛد  إىل ٕتتشٛيـ
 بايػـ١  قك١ٝ عٔ ثٓاشدٸٜٴ إٔ ميهٔ ٫ ،بٓا ايسسِٝ ٖٚٛ ،ٚا٭زض ٛاتايطُ يف ايطس ٜعًِ َٔ ٗٛف نافسٜٔ، إمياْهِ
ِ  ،ايسسِٝ عٌُ يٝظ اسبهِٝ، عٌُ يٝظ ٖرا ٫. .ٜبايٞ ٫ٚ عًٝٓا ٜٴعٳُٿٞ ثِ عًٝٓا دداڄ اشبڀٛز٠ ِ  اسبهـٝ  ايـسسٝ
ٔٴ نځرٳيٹوځ: يٓا قاٍ ايرٟ ٖٛ أيٝظ ٜٗتدٕٚ، يعًِٗ يًٓاع آٜات٘ ٔبٝٿٜٴ إٔ ع٢ً ٜعٌُ ٖٛ ايعًِٝ ٘ٴ ٜٴبٳٝٿ ِٵ ايًډ ٘ٹ يځهڂ  آٜٳاتٹ
ِٵ ٕٳ يځعٳًډهڂ ٗٵتٳدٴٚ ٔٵ إذاڄ :ْكٍٛ؟تٳ ٔٳ فع٬ڄ ٖٓا يٓا ٔٝٻبٳٚ ٖٓا. يٓا بٝٿ ٓٴٛا ايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٕٳ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ٜٴ٪ٵتٴٛ  ايصٻنځا٠ځ ٚٳ
ِٵ ٖٴ ٕٳ ٚٳ  .(55:املا٥د٠)زٳانٹعٴٛ
ٕ ا أضـًٛب  ٖرا :قًٓا ؟نايػُظ ٚاقش١ تهٕٛ ست٢ (عًٞ) ٜكٌ مل ملاذا :ايبعض ٜكٍٛ قد ِ  يكـسآ  َـا  َتـ٢  ايهـسٜ
ـ  ،ٖٓـا  َٔٚٹ ،ٖٓا َٔٚٹ ،ٖٓا َٔٹ تٗدٟ اهلدا١ٜ، َكاّ يف ٚاسدٷ ادباٙٷ فكط هلا يٝظ قك١ٝ تٓاٍٚ ٌ  ،ٖٓـا  َٔٚٹ  آٜـ١  نـ
ٕ  .أخـس٣  زبٛاْـب  ٖدا١ٜ داخًٗا يف ًُظت نِ ١ٓ،عٝٻَٴ إغهاي١ٝ عٔ يو شدختت ٚنتْٗا تساٖا ٚأْت ِ  ايكـسآ  ايهـسٜ
٘  بايٓطـب١  (صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل     ) يسضٛي٘ بايٓطب١ ٚتعاىل، ضبشاْ٘ هلل بايٓطب١ - ٜتذ٘ ٘  - ٭ٚيٝا٥ـ  إىل ٜتٛدـ
 ٖـٛ،  نُاي٘ أذٖآْا يف ذسضٿٜٴ ايرٟ باسبدٜح ايهسِٜ نتاب٘ َٮ َٓ٘ ابد٤ٶ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل ،ايهُاٍ َبدأ تسضٝذ
٘  ي٘ املكدض١ يًرات ضِا٫ ٖٛ ايرٟ (اهلل) فكط؟ (اهلل) بتْ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ يف امس٘ يٓا ّقدٻ ٌٖ  ٚتعـاىل،  ضـبشاْ
 .نُاي٘ أذٖآْا يف ذٜسضٿ نا٬َڄ ْفط٘ يٓا ّقدٻ

ٛٳ ٘ٴ ٖٴ ٘ٳ ٫ځ ايډرٹٟ ايًډ ٛٳ إڇ٫ډ إڇيځ ِٴ ٖٴ ٝٵبٹ عٳايٹ ٛٳ ٠ٹٚٳايػٻٗٳادٳ ايڃػٳ ٔٴ ٖٴ ُٳ ِٴ ايسٻسٵ ٛٳ  ايسٻسٹٝ ٘ٴ ٖٴ ٘ٳ ٫ځ ايډرٹٟ ايًډ ُٳًٹـوڂ  ٖٴـٛٳ  إڇ٫ډ إڇيځ  ايڃ
ٔٴ ّٴايطٻ٬ځ ايڃكڂدټٚعٴ ُٴ٪ٵَٹ ٔٴ ايڃ ُٹ ٝٵ ٗٳ ُٴ ُٴتٳهځبٿسٴ ايڃذٳبٻازٴ ايڃعٳصڇٜصٴ ايڃ ٕٳ ايڃ ٘ٹ ضٴبٵشٳا ٕٳ عٳُٻا ايًډ ٘ٴ  ٖٴـٛٳ   ٜٴػٵسڇنڂٛ  ايڃبٳـازڇ٨ٴ  ايڃدٳـايٹلٴ  ايًډـ
ُٴؿٳٛٿزٴ ٘ٴ ايڃ ُٳا٤ٴا٭ځ يځ ٘ٴ ٜٴطٳبٿضٴ ايڃشٴطٵٓٳ٢ ضٵ ٛٳ زٵضڇٚٳا٭ځ ٛٳاتٹايطٻُٳ فٹٞ َٳا يځ ٖٴ ِٴ ايڃعٳصڇٜصٴ ٚٳ ٙ  َطـاز  َـا  (24-22:اسبػـس )ايڃشٳهٹٝ  ٖـر
 هلـا  َُٗـ١  ١ٝٚقك ،١َُٗ ْكڀ١ ٭ْٗا ؟ٚعظُت٘ نُاي٘ ٚإظٗاز ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل نُاٍ إبساش نًٗا أيٝطت اٯٜات؟
ّ  يف ايعظِٝ أثسٖا ٚهلا ايٓفٛع، يف ٘ربًك فُٝا ،اهلدا١ٜ َكاّ يف ايعظِٝ أثسٖا ٘  فُٝـا  اهلداٜـ١  َكـا ٔ  ربًكـ  َـ
 .ثابت١ َٚكاٜٝظ ٚفِٗ ٚعٞ
 عًـ٢  ايككا٤ يف ١ُٗامل ٛض١ًٝايٖٛ  نإ نُاي٘ ذٜسضٿ ايرٟ بايػهٌ ٚتعاىل ضبشاْ٘ هللايهسِٜ  ايكسإٓ تكدِٜ إٕ

 تسضـٝذ  بٝٛتِٗ، َٔ بٝت نٌ ٚيف ،قس١ٜ نٌ يف تهٕٛ تهاد ا٭ؾٓاّ ناْت ايرٜٔ ايعسب أٚضا  َٔ ْٚطف٘ ايػسى
٘ ٜٚكبٿ ٚأددادٙ آبا٩ٙ ميطش٘ نإ ايرٟ ايؿِٓ ذيو إىل ٜٓظس ايعسبٞ أؾبض ست٢ اهلل، نُاٍ َبدأ ٕ  ًْٛـ  ٜٚطـذدٚ
٘  قد ،ٚاستكاز ٚاشدزا٤ ضدس١ٜ ضبط أؾبض ايبدٛز بتغ٢ً ٜٚبدسْٚ٘ بايٓرٚز ي٘ ٜٚٓرزٕٚ أَاَ٘ ٘  ٜدٚضـ  أٚ بكدَـ
ٔ  اهلل ٜعسفٕٛ ِٖ ايعسب ٜهٔ أمل ٖرا؟ دا٤ أٜٔ َٔ، عًٝ٘ ٜبٍٛ ٕ  قبـٌ؟  َـ ٔ  ،اهلل ٜعسفـٛ ٔ  مل يهـ ٚ  ٜهـ  يف زٜـد
 ٖٛ ٜهٕٛ ٭ٕ املطتشل ٖٛ أْ٘ ٜٴعبد، بتٕ ازبدٜس ٖٛ ا٭نٌُ إٔ ناٌَ، ٖٛ ملٔ إ٫چ تهٕٛ ٫ ا٭ي١ٖٝٛ إٔ - زمبا - باهلِ
ّٵ ْاقؿ١ باعتبازٖا أَاَِٗ يٝشڀٗا يٮؾٓاّ بايٓطب١ ايكسإٓ ٜتشدخ أمل اٱي٘. ِٵ أځ ٗٴ ٔٷ يځ ٝٴ ٕٳ أځعٵ ّٵ بٹٗٳا ٜٴبٵؿٹسٴٚ ِٵ أځ ٗٴ  يځ

ٕٳ ُٳعٴٛ ٕٷ ٜٳطٵ ٕٳ ٖٚهرا (195)ا٭عساف:بٹٗٳا آذٳا ٕڇ َٹٔ أځفځتٳعٵبٴدٴٚ ٘ٹ دٴٚ ِٵٜٳٓ ٫ځ َٳا ايًډ ٝٵ  فځعٴهڂ ِٵ  ٚٳ٫ځ ا٦ٶغٳـ ِٵ  أڂفٍّ  ٜٳكٴـسټنڂ  ٚٳيٹُٳـا  يځهڂـ
ٕٳ ٕڇ َٹٔ تٳعٵبٴدٴٚ ٘ٹ دٴٚ ٕٳ أځفځ٬ځ ايًډ  ٖـرا  ع٢ً ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل نُاٍ عٔ حٜسد ايٓشٛ ذيو ع٢ً (66،67)ا٭ْبٝا٤:تٳعٵكٹًڂٛ
ٛٳ :اٯٜات ٖرٙ يف ٚزد ايرٟ ايٓشٛ ٘ٴ ٖٴ ٘ٳ ٫ځ ايډرٹٟ ايًډ ٛٳ إڇ٫ډ إڇيځ ِٴ ٖٴ ٝٵبٹ عٳايٹ  (اسبػـس  ضـٛز٠ ) آخـس  إىل دٳ٠ٹٚٳايػٻٗٳا ايڃػٳ
 .ايػسى بٓطف ايهفٌٝ ٖٛ نإ قًٛبٓا يف ٖآْاأذ يف ايهُاٍ َبدأ تسضٝذ

ٙ  ناْت ٚزمبا (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ،أْفطِٗ يٮْبٝا٤ بايٓطب١ ِ  أسـٛز  بايـرات  ا٭َـ١  ٖـر  إىل ا٭َـ
ٕ  نفٌٝ ٖٛ دداڄ دداڄ اَُٗٽ املبدأ ٖرا ضٝبدٚ إذاڄ ،َكت أ١َ أٟ َٔ أنجس ْٚفٛضٗا ٝتٗاذٖٓ يف ايهُاٍ َبدأ تسضٝذ  بـت
  .ايصَٔ ياٍ َُٗا ايكٝا١َ ّٜٛ إىل تازؽبٗا اَتداد ع٢ً ٚثباتاڄ ٚاضتكا١َ ٚعٝاڄ يدٜٗا ؽبًل

 ضبُـداڄ  إ٫چ (ٖٚهـرا  ،عٝطـ٢  ْٛح، إبساِٖٝ، َٛض٢،) ؟ايهسِٜ ايكسإٓ يف بتمسا٥ِٗ ا٭ْبٝا٤ ضٜٴعسٳ أمل ت٬سظ،
ٝٴكدٻ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ٍ ) :نًُـ١  تأيٝطـ ( زضٛيٓا زضٍٛ، اهلل، زضٍٛ زضٛي٘،) ايهسِٜ ايكسإٓ يف ّف  يف (زضـٛ

 َٛاقـع أزبع١  يف ايكسإٓ؟ يف (ضبُد) :ن١ًُ دا٤ت نِ ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) حملُد عظ١ُٝ ؾف١ ٖٞ ذاتٗا سد
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ٍٴ َٴشٳُٻدٷ ٘ٹ زٳضٴٛ ٕٳ َٳا(29)ايفتض:ايًډ ِٵ َٹٔ أځسٳدٺ أځبٳا َٴشٳُٻدٷ نځا ٍٷ إڇ٫ډ َٴشٳُٻدٷ ٚٳَٳا (40)ا٭سصاب:زڇدٳايٹهڂ ٘ٹ َٹٔ خٳًځتٵ قځدٵ زٳضٴٛ  قځبٵًٹ
ٌٴ ٔٳ(144عُسإ: )آٍايسټضٴ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٓٴٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳُٹًڂٛا آَٳ ٍٳ بٹُٳا ٚٳآَٳ  ٭ٕٚأزبع١ َٛاقع  يف(2)ضبُد:َٴشٳُٻدٺ عٳًځ٢ ْٴصٿ
ٍ  إٔ أٚ (ضبُد) ٜكٍٛ إٔ باٱَهإ نإ أْ٘ يسٜل ع٢ً فكط يٝظ فٝٗا بامس٘ ٜرنس إٔ ٜتڀًب املكاّ ٍ ) :ٜكـٛ  (زضـٛ
 ّكدٿٜٴ ا٭خس٣ اٯٜات يف ايهسِٜ ايكسإٓ ٜٚتتٞ فٝٗا، بامس٘ ٜرنس إٔ اهلدا١ٜ ٚاقع يف ٜتڀًب ْفط٘ املكاّ ٭ٕ بٌ

٘ٳ أځيٹٝعٴٛا َجٌ امل١ُٗ املكاَات يف بامس٘ ضبُداڄ ّٜكدٿ مل بامس٘، يٝظ ضبُداڄ ٍٳ ٚٳأځيٹٝعٴٛا ايًډ ٔ ، ايسٻضٴٛ  ٜٴڀٹـعڇ  َٳـ
ٍٳ ٘ٳ أځيځاعٳ فځكځدٵ ايسٻضٴٛ ِٵدٳا٤ٳ يځكځدٵ، ايًډ ٍٷ نڂ ٔٵ زٳضٴٛ ِٵأځْ َٹ صلى اهلل عليه وعلى ) اهلل زضٍٛ ٜٓادٟ ايهسِٜ ايكسإٓ ٜتتٞ فڂطٹهڂ

ٞټ أځٜټٗٳا اٜٳٳ ،ايسٻضٴٍٛ أځٜټٗٳا ٜٳا :(آله ولل   عظُٝـ١  ؾـف١  باعتبازٖا ّتٴكدٻ أيٝطت (زضٍٛ) ٚن١ًُ (ْيب) ٚن١ًُ ايٓٻبٹ
ٍ  قد ٖٓاى اهلل ٭ٕ هلل؟ زضٍٛ أْ٘ ي٘ ٖٛ عظِٝ نُاٍ عٔ ٓب٧تٴ أيٝطت ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) حملُد  َـا  يٓـا  قـا

ّٷ ٖٛ اهلل زضٍٛ ف٬ٕ نٕٛ إٔ يٓا ٔبٝٿٜٴ ٍڈ َكا ِٷ عا ٘ٴ دداڄ ٚعظٝ ٝٵـحٴ  ِٴأځعٵًځ ايًډ ٌٴ  سٳ ٘ٴ  ٜٳذٵعٳـ  ٫ ستـ٢  (124)ا٭ْعـاّ: زڇضٳـايځتٳ
 ٚإمنـا  ،ٖٙر َٔ ٚأغٝا٤ (فٓدّ ٜا َدٜس، ٜا) َجٌ ١َٓعٝٻ ٚظٝف١ ٚباضِ اڄَٛظف نْٛ٘ مبذسد ؽبايب٘ فكط بتْ٘ ْفِٗ
ّٷ ٖٛ ي٘ زض٫ٛڄ ف٬ٕ ٜهٕٛ إٔ ،ايسضاي١ :فٝكٍٛ ،نُاي٘ َٔ ٖٛ بػ٤ٞ خايب٘ ٍڈ َكا  دداڄ عظ١ُٝ َستب١ ،دداڄ دداڄ عا
٘ٴ ِٴ ايًډ ٝٵحٴ أځعٵًځ ٌٴ سٳ ٘ٴ ٜٳذٵعٳ ٘ٴ، زڇضٳايځتٳ ٔٳ ٜٳؿٵڀځفٹٞ ايًډ ٔٳ زٴضٴ٬ڄ ٥ٹهځ١ٹايڃُٳ٬ځ َٹ  اهلل اؾڀفا٤ٚ ،اؾڀفا٤ (75)اسبر:ايٓٻاعڇ ٚٳَٹ
ٍڈ عبٛڈ ع٢ً اؾڀفا٩ٙ ضٝهٕٛ بهًٗا ايهُاٍ دا٥س٠ ٚمبشٝط بايهُاٍ ٜعًِ ايرٟ  .دداڄ عا
 ٜٳا ٜكٍٛ: نِ ايهسِٜ ايكسإٓ إىل تتتٞ عٓدَا ؟نُاي٘ ع٢ً ٜدٍ ٖرا أيٝظ ،ي٘ ْبٝٽا ٜهٕٛ إٔ ي٘ زض٫ٛڄ ٜهٕٛ إٔ
ٍٴ أځٜټٗٳا ٍٴ أځٜټٗٳا ٜٳا ْفط٘ ضبُداڄ ؽبايب ٖٛٚ ست٢ ايسٻضٴٛ  قد ٓاْأ أضاع ع٢ً (ضبُد ٜا ،ضبُد ٜا) ٍٜٛك ٫ ايسٻضٴٛ

ٍ ) بهًُـ١  سفكٗـا ْٚ إ٫چ (ضبُـد ) ن١ًُ َٔ هجسْٴ ٫چأ عبٔ خڀابٓا يف ػبب بٌ ،زضٍٛ ٖٛ ضبُداڄ ٕأ عسفٓا  (اهلل زضـٛ
 .ذيو تطتدعٞ َكاَات يف إ٫چ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل )

 ٜـا ) ٚنًُـ١ ، دداڄ اُٽٗڇَٴ ٚػبعً٘ عًٝ٘ ايكسإٓ صٜسنچ ايرٟ اٱياز يف يٓدٚز (ايٓيب) ن١ًُ )ايسضٍٛ( ن١ًُ ْطتددّ
ٍٳ (ايسضٍٛ ،زضٛيٓا زضٛيٞ، ايسضٍٛ، أٜٗا ٘ٳ ٚٳأځيٹٝعٴٛا ايسٻضٴٛ ٘  أّ ٜسددٖـا  عبـاز٠  صبـسد  فكط ٌٖ أځيٹٝعٴٛا ايًډ  أْـ
 زضٍٛ) ن١ًُ تهسٜس ذبت امس٘ غاب ؟اْٚبٝٽ زض٫ٛڄ باعتبازٙ ايػدـ ٖرا اٍنُ ٓاأذٖاْ يف ذٜرتضٻ إٔ ٚزا٥ٗا َٔ دٜٴسا
ٍ  ،زضٍٛ) ايعظ١ُٝ ايه١ًُ ٖرٙ عٴسقت نِ ايهسِٜ ايكسإٓ يف ضٵاضتعسڇ (ْٚيب ٞ  .(ْـيب ) ٚنًُـ١  (زضـٛ  نًُـ١  تـتت
 .فكط َٛاقع ١أزبع يف ضبُد
ـ  ٚزدت ايـيت  ايهًُـ١  تًو َٔ بهجر أنجس ٚزضٍٛ ْيب بتْ٘ يًٓيب اڄخڀابْفطٗا  ايطٛز٠ يف دبد ٚقد ٘  رنسب  امسـ
ٌ  يفٚيف )ضٛز٠ آٍ عُسإ(  (ضبُد ضٛز٠) ٚيف (ايفتض ضٛز٠) ٚيف (ا٭سصاب ضٛز٠) يف ٖٞ اييت فكط  ايطـٛز٠  داخـ
 فٗٞ ٜطتدعٝٗا املكاّ ٭ٕ ٔعٝٻَٴ َكاّ يف (ضبُد) ن١ًُ دا٤ت َا َت٢ (ٚزضٍٛ ْيب) باضِ نجراڄ نجراڄ ؽبايب٘ ْفطٗا
 .ْٚيب زضٍٛ ن١ًُ إي٬م َٔ نبر عدد َكابٌ يف ٚاسد٠
 يف ي٘ تسضٝداڄ ينعت ْيب ٚن١ًُ زضٍٛ ن١ًُ ٭ٕٚ ؟امس٘ بػر ضبُداڄ ّتكدٿ تأيٝط ،ْيب ٚن١ًُ زضٍٛ ن١ًُ ،بيٝٿ

 .ي٘ زض٫ٛڄ فذعً٘ ٚاختازٙ ٚأنًُ٘ اهلل اؾڀفاٙ زد٬ڄ باعتبازٙ ٖٛ ب٘ ازتبايٓا إٔ ْفِٗ ست٢ ;بهُاي٘ أذٖآْا
ٙ  ٜػـدى  َـا  ْفطـو  يف ربًـل  إٔ تطـتڀٝع  ٌٖ ضبُد ضبُد، ٖهرا: أنسز إٔ ْفط٘ ايعايفٞ ازباْب يف  أٚ عبـٛ
ٛ  ،نـرا  ٖٛ ،نرا ٖٛ ،اهلل عٓد َٔ زضٍٛ ٖٛ اهلل زضٍٛ :نُاي٘ بؿفات عٓ٘ ذبدخأ عٓدَا  بضـتغٝٿ  أيطـتٴ  ؟نـرا  ٖـ
 ٖـرا  ٌٖ ،ٖٛ ٚضبُد ،ضبُد ٖٛ ضبُد،ٚ ضبُد، يو: أقٍٛ عٓدَا يهٔ ،اهلل ْيب ٖٛ ؟نُاي٘ عٔ أذبدخ ٚأْا امس٘
 ؟املِٗ املبدأ ٖرا ايهُاٍ َبدأ تسضٝذ ٚيف ،ْفطو يف عظُت٘ تسضٝذ يف غ٦ٝاڄ ٝوضٝعڀ
ٔٻ بتْ٘ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل ٜرنس عٓدَا ست٢ ٘  ْعًِ ايرٟ ايعظِٝ ايٓيب بٗرا امل٪َٓني ٢عً َٳ صهلى اهلل  ) ضبُـد  أْـ

ِٵدٳا٤ٳ يځكځدٵ ؟زضٍٛ بتْ٘ َ٘كدٿٜٴ أيٝظ (عليه وعلى آله ولل  ٍٷ نڂ ٔٵ زٳضٴٛ ِٵأځْ َٹ ٔٻ يځكځدٵ (128)ايتٛب١:فڂطٹهڂ ٘ٴ َٳ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ عٳًځ٢ ايًډ  ايڃ
ِٵفٹٝ بٳعٳحٳ إڇذٵ ٔٵ زٳضٴ٫ٛڄ ٗڇ ِٵأځْ َٹ  يف زضٍٛ ن١ًُ تتتٞ أخس٣، ؾفات عٔ ٝتشدخف َع٘ ٜتشدخ ٚعٓدَا (164عُسإ: )آٍفڂطٹٗڇ

٘  ْٚٓػدٸ عظُٝاڄ ْعتربٙ إٔ إىل تدفعٓا اييت ي٘ امل١ُٗ ايؿفات َكد١َ ِٵ  يځكځـدٵ إيٝـ ٍٷ  دٳـا٤ٳنڂ ٍ  زٳضٴـٛ  ٚنًُـ١  ،زضـٛ
ِٵ  يځكځدٵ ايتعظِٝ فٝدت (ٚايتٓهر اٱفساد) َٔ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً إي٬قٗا يف ٖٓا (زضٍٛ) ٍٷ  دٳـا٤ٳنڂ ٔٵ  زٳضٴـٛ ِٵ أځْ َٹـ  فڂطٹـهڂ

٘ٹ عٳصڇٜصٷ ٝٵ ِٵ َٳا عٳًځ ـٷ عٳٓٹتټ ٝٵهڂِ سٳسڇٜ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳبٹ عٳًځ ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ ايڃ ِ  أٜٔ (128 )ايتٛب١:زٳسٹٝ ٛ  ٖٓـا؟  (ضبُـد ) اضـ ٔ  ٖـا ٩ٴْكسٳ يـ  َـ
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ٔ  ايتعـبر  يف نجراڄ ضتٗبط أيٝطت ٫سظ عٓتِ( َا عًٝ٘ عصٜص أْفطهِ َٔ ضبُد دا٤نِ )يكد :ددٜد  عظُـ١  عـ
 ناضِ ٘امسٴ ٖٛ املڀًب، عبد ٙددٸ اٙمسٻ أٚ َ٘،أڂ ب٘ ت٘مسٻ ايرٟ ا٫ضِ ٖٛ اڄضبُد ٕإ ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ايٓيب
ٟٿ ـٸ اضِ ي٘ ٜهٕٛ َٓا ٚاسدٺ أ ِٵ يځكځدٵ إىل: ازدع يهٔ ،ِعٳًځ ضِا ،ب٘ ؽبت ٍٷ دٳا٤ٳنڂ ٔٵ زٳضٴٛ ِٵ أځْ َٹ  نًُـ١  تأيٝطـ  فڂطٹـهڂ
ٍ  َٔ ٖرا إىل فتْظس نُاٍ مببدأ أزتبط إٔ أزٜد إذاڄ بهُاي٘؟ غعٛزاڄ تعڀٞ (زضٍٛ) ٘  نُايـ٘،  خـ٬  يهُايـ٘،  أعظُـ

ـ  ذٖين يف ذٜرتضٻ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ضبُد ،نا٬َڄ نا٬َڄ زد٬ڄ ذٖين يف ذفٝرتضٻ ٘أسبټ ،يهُاي٘ ٘أدًچ ٍٴ  ٘أْ  زضـٛ
ًڃٓٳاىځ إڇْٻا يٮ١َ ٖادٺ أْ٘ اهلل، ْيبټ أْ٘ اهلل، ٖٹدٶغٳ أځزٵضٳ َٴبٳػٿسٶ اا  .ٖٚهرا (8:ايفتض)اٚٳْٳرٹٜسٶ اٚٳ

ٍٷ أْ٘ (زضٍٛ) ن١ًُ َٚع نُشُد اهلل زضٍٛ َع ٜتعاٌَ َٔٳ دا٤ عٓدَا ،نٝف ٫سظٛا  ٜتخـر  ايكسٜـ١  فيسٳ َٔ زضٛ
ٜٴ َهتٛباڄ  .َات ثِ ،ايط١َ٬ َٚع ،يٰخسٜٔ ٙسٴٝٿطٳٚ

ٍ  تٴدٵًـلٳ  ٫چأ عًـ٢  فعًُٛا املٓڀًل ٖرا اْڀًكٛا عٓدَا ٕٛايٖٛابٝټ ـ  (صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل      ) اهلل يسضـٛ  يف ١عظُ
 عاملڀٛٸ أيٝظ ،فع٬ڄ (عاملڀٛٸ) تس٣ ،قطا٠ ،غ٬ظاڄ ،أد٬فاڄ أْفطِٗ يف ِٖ أؾبشٛا ٚنٝف ،عًٝ٘ ٛٵاتٳذٳٓٸ نٝف ايٓفٛع
ٔ  ٚاشبًـل  ٚايتكـ٣ٛ  ٜٔايـدٿ  ٤ضـُٝا  ٬َضب٘ ع٢ً ربشٜهٕٛ قد ٜ عاد٠ڄ ايرٟٜٔ زدٌ ايدٿ ٖٛ :َعٓاٙ  ٚايًڀـف  اسبطـ
ٍ  ايرٟ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ عٓد َٔٹ ٗاٜكتبطٴ بتخ٬م ٜتش٢ً إٔ ػبب ٭ْ٘ ;ٚايبػاغ١ ٚايًني  اهلل قـا
ِڈ خٴًڂلڈ يځعٳًځ٢ ٚٳإڇْٻوځ:عٓ٘ ـ  َٳٔ ،قطا٠ ،اڄ٬ظغٹ ،فا٠دٴ ٖٓاى ِٖدبدٴ ؟(4:ايكًِ)عٳظٹٝ ٘  ٜٓػـدٸ  (عَڀـٛٸ ) زأ٣ ٓهَِٹ  إيٝـ
، غًظـ١  تـس٣  قطـ٠ٛ،  تـس٣  دف٠ٛ، تس٣ ١،ُٳًڃظڂ رت٣ف تساٙ ٛا؟ذټسٳ أٚ ٖٓاى ٕٜعًُٛ زاسٛا َٔٳ نٌ ي٘ ٜٚستاح ٘قًبٴ
ٚ  يٹشٵٝٳـ١،  بدٕٚ آخس غدؿاڄ ٚأز٣ عاڄَڀٛٸ - فع٬ڄ - أز٣ أسٝاْاڄ ، أيٝظ نريو؟دفا٤ تس٣ ٞ  ٜٚبـد َٵجـاڄ  إْطـاْاڄ  ٖـرا  يـ  دٳ
 ُـاڄ ًٹظڃَٴ تساٙ عاملڀٛٸ ٚذيو ،يو بايٓطب١ ايبٝعٝٽ تساٙ ،ي٘ قسٜبٷ أْو تس٣ ،ينيٚ ،ٚزشا١ْ ٖد٤ٚٺ ٤ضُٝا عًٝ٘ يڀٝفاڄ
 سسنات٘. يف ن٬َ٘، يف غهً٘، يف
٘  ايصا٥سٜٔ أٚضا  يف ٜظٗس ٫چأ ؼباٚيٕٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) اهلل زضٍٛ قب١ عٓد ساِٖت ٔ  ٜهػـف  َـا  يـ  عـ

ٍ  َٔٹ ادسٳتٴ اييت ايػا١ٜ ٖٛ ايرٟ ايتعظِٝ ،ناڄسٵغٹ ْظسِٖ يف أؾبضايتعظِٝ ٭ٕ  ;ي٘ تعظُِٝٗ  َبـدأ  تسضـٝذ  خـ٬
٘  ٓـا ٫ٚ٥ يف ْـرٚب  إٔ زٙ،ْكـدٸ  إٔ ،ْعظُ٘ إٔ عبرتَ٘، إٔ ،ذٹًچْ٘ٴ إٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ايسدٌ ٖرا نُاٍ  .يـ

ـٷ ٚقف َت٢ بتقداَِٗ ايٓاع ٜسنًٕٛ ٜٴ ميطض إٔ ٜسٜد غد  - أَتاز دعٵبٴ ع٢ً - ع٬ق١ هلا برتب١ٺ َتؿ١ً ساڄذٳسٳ ٌكبٿٚ
٘  َٓػـدٸ ٚ ،ؼبب٘ أْ٘ ٜعين ٖرا يٝظأ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ طدجب ِ  ٖـ٪٤٫  ؟إيٝـ ِ  ،جبفـٛتٗ  ،بػًظـتٗ

 .عظِٝ بتْ٘ ايػعٛز َطض ع٢ً ؟َاذا ع٢ً اٛٵتسبٻ ٭ِْٗ ;بتقداَِٗ ايٓاع ٜسنًٕٛ قربٙ عٓد بٛسػٝتِٗ
 اهلل ؾفات ترنس اييت اٯٜات إىل أْتِ ٚازدعٛا ،يٓا ْفط٘ ّقدٻ نٝف ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل َٔٹ ابد٤ٶ ْعسف ٖرا َٔ
٘ ي بايٓطب١ نٝف ثِ ٚتعاىل، ضبشاْ٘ املڀًل نُاي٘ ع٢ً تدٍ اييت ا٭مسا٤ ٚنٌ ًَٚه٘ صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه     ) سضـٛي

ِ  أثس َٔ املبدأ ٖرا يرتضٝذ اُٳيٹ ،نُاٍ تسضٝذ َطتي١ ٖٞ املطتي١ إٔ دبد (ولل  ٌ  ْفـظ  يف َٗـ ٕ  نـ  ا٭َـ١  ٚيف إْطـا
 بهًٗا.
ـ  اڄٚضبُد اهلل ٜتٍٛ َٚٔ قاٍ: ٌٖ ْفطٗا اٯ١ٜ ٖرٙ إىل ْٚتتٞ  عًٞ إىل ْتتٞ ٍ  ؟اٚعًٝٽ ٘ٴ  :قـا  أمل ٚٳزٳضٴـٛيځ

 ُاٖ فٝ٘ َُٗتني ؾفتني عٔ ٜٚتشدخ ،اٱميإ اضِب َ٘قدٻ ،ْ٘فطبا٭ضًٛب  اعًٝٽ ّقدٻ ؟زض٫ٛڄ بؿفت٘ ضبُداڄ ّدٿكٜٴ
ٛ  ٖٚـرا  اٯخـس،  ازباْـب  يف بايٓاع ٚايع٬ق١ ،عًٝ٘ ٖٞ َا أمس٢ يف ٚتعاىل ضبشاْ٘ باهلل ايع٬ق١ ٕمتج٬  اممـ  ٖـ
ّ  ٚيف ،أخس٣ ؾفات ترنس ٫ٚ َكاّ يف ضتٴعسٳ املتكني ؾفات ضبع تس٣ عٓدَا نجراڄ تًُط٘  تًـو  تـرنس  آخـس  َكـا
ٟ  ا٭َـس  يف ٛقـٛع بامل َتعًكـ١  أ١ُٖٝ ي٘ َا ٜرنس ٭ْ٘ ;ٖهراٚ أخس٣ ؾفات ترنس ٫ٚ ايؿفات  اٯٜـات  ضـٝامٴ  ايـر
ٌ  َبـدأ  ايهُاٍ، َبدأ تسضٝذ - املِٗ اٱهلٞ املبدأ ٖرا َع اْطذاَاڄٚ - أ١ُٖٝ تبدٚ ٗٓاف ،٘سٛيځ ِ  ،ايتهاَـ  ٜـرنس  فًـ
 ايـيت  بؿفت٘ مباذا؟ ٜرنسٙ ،ْفطٗا اٯ١ٜ يف بامس٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ضبُداڄ ٜرنس مل نُا بامس٘ عًٝٽا
ٔٳ نُاٍ ؾف١ ٖٞ ٓٴٛا ٚايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٛ  عظُٝـاڄ،  إيٝٓـا  يٝكدَ٘ نُاٍ ؾفات زنسٻ نٝف ٫سظٛا ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ  يـ
 .(عًٞ) اضِ َٔ أنجس أفادتٓا اُٳيځ َهسز٠ )عًٞ( به١ًُ أت٢

ٔٳ ٓٴٛا ٚايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٕٳ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ  ا٭عُـاٍ؟  خـر  أيٝطـت  ،ايؿـ٠٬  (55)املا٥د٠:زٳانٹعٴٛ
ـ  ،بهًـٗا  اسبٝـا٠  يف ايعٌُ َٝدإ ٚيف ٚتعاىل ضبشاْ٘ باهلل ايع٬ق١ يف امل١ُٗ آثازٖا َٔ تعڀٝ٘ فُٝا ايؿ٠٬  ستعتبٳ
 فُٝـا  َُٗـ١،  إغازات َٔ تعڀٝ٘ فُٝا ،١َُٗ د٫٫ت َٔ ذبتٜٛ٘ فُٝا ملِٗا أثسٖا ،ايهبر ٭ثسٖا ;ا٭عُاٍ خر فع٬ڄ
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 ٓـاد٣ ٜٴ أخـس٣  ٠عباد ٖٓاى ٌٖ (ايعٌُ خر ع٢ً سٞ ايف٬ح، ع٢ً سٞ) ا٭ذإ يف ْٓادٟ أيطٓا ١َُٗ. آثاز َٔ ترتى
ٌ  خـر  عًـ٢  سٞ ايف٬ح، ع٢ً سٞ ايؿ٠٬؟ إ٫چ ايٓدا٤ بٗرا هلا  قُٝـ١  ذات قځٝٿُٳـ١ڄ  أڂدٿٜٳـتٵ  َـا  َتـ٢  ٚايؿـ٠٬  .ايعُـ

ٕٳ ُٴٛ ٍڈ، بادباٙٺ، اڄٚضذٛد اڄزنٛعبٌ  ،أدٛفٳ ٚضذٛداڄ زنٛعاڄ يٝطت ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ  ،ايؿـ٠٬  ملعاْٞ بفِٗ ،ٛعخبػ بإقبا
ٍ  ٚٚؾفٗا ا٭عُاٍ، خر بتْٗا ْٓادٟ عبٔ اييت ايؿ٠٬ ٭١ُٖٝ ،ايؿ٠٬ ٯثاز  يف (صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل      ) ايسضـٛ
 !ايؿ٠٬ ٜكُٕٝٛ َٔ أقٌ َا يهٔ نجرٜٔ؟ املؿًٕٛ ٜهٔ أمل ((ايؿ٠٬ أعُايهِ رخ)) :عٓ٘ ؾشٝض سدٜح
 ا٭ذناز تًو تعٓٝ٘ َا إىل بطٝڀ١ ايتفات١ ايتفت ٚيٛ ٜؿًٞ ٚايهجر ْؿًٞ أْٓا ايؿ٠٬؟ ْكِٝ ٫ بتْٓا ْعسف نٝف
 ؾـفاڄ  ا٫ؾـڀفاف  ٚذيـو  ايسنـٛع،  ٚذيـو  ايكٝـاّ،  ٚذيو ايؿ٠٬، يف قسا٤تٗا ػبب اييت ٠ايطٛز ٚتًو ايؿ٠٬ يف

ٔ  - َٓـا  بطـٝڀ١  ايتفات١ سؿًت يٛ ٚاسد، ٚادباٙ ٚاسد، َهإ ٚيف ٚاسد، إَاّ خًف ٚاسداڄ، ٞ  ٚعبـ ٌ  ْؿـً ّ  نـ  ٜـٛ
 .قًٛبٓا أَاّ اهلدا١ٜ أبٛاب َٔ يهجر َفتاساڄ ٚيهاْت ،ْفٛضٓا يف ايهبر أثسٖا يرتنت - َسات مخظ

ٕٳ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ  ايؿدق١ مبع٢ٓ ٌتٴطتعُٳ ايهسِٜ ايكسإٓ يف ايصنا٠ .ايؿدق١ ٖٓا تعين :ايصنا٠ زٳانٹعٴٛ
ـ  د٠احملـدٸ  ايٓطـب١  عًـ٢  عٳًځُـاڄ  أؾـبشت  اييت ايصنا٠ مبع٢ٓ أٜكاڄ ايؿدق١ ٌٚتطتعُٳ ،ايٓاف١ً ٍ  َٔٹ  املفسٚقـ١  املـا

 .يًُاٍ ٚشنا٠ يًٓفٛع شنا٠ ٖٞ سٝح َٔ ايؿدق١ إٔ باعتباز شنا٠ تط٢ُ فهًٗا ٚإ٫چ ،املاٍ بعني املستبڀ١
ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٕٳٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ٔ  أِٖ ٖٛ مبا كدَ٘تٴٚ ،زنٛع٘ أثٓا٤ مباي٘ متؿدٸ :أٟ ،ا٠ايصن ٣أدٻ زٳانٹعٴٛ ـ  إٔ َـ  رنسٜٴ
 بعًٞ ٜستبڀٛا مل عٓدَا ١ٝٓايطټ افتكدٙ َا ٖٛ ٖٚرا ب٘، ْستبط ناٌَ نإْطإ إيٝ٘ يٓظس٠ا تسضٝذ َكاّ يف بامس٘
مبٔ؟ ٛاازتبڀ فِٗ؟ عًٞ َٔ أفكٌ بهس أبا بتٕ ٜكٛيٛا أمل ،َٓ٘ أنٌُ ٖٛ اٯخسذيو  إٔ اعتربٚا ٭ِْٗ ملاذا؟ 
٘  ٜٚ٪َٓـٛا  نُاي٘ ًٜٚشظٛا  عًٞ إىل ٜٓظسٚا مل اُٻيځ ،ا٭فكٌ دعًٛٙ إٔ بعد بهس بتبٞ ِ  مل بهُايـ ِ  ٜفـدٖ  اضـ
 ٜعـد  ملٚ ،ب٘ ا٫زتبا  عڀِٜٝٗٴ إن َا فكدٚا نُاي٘ باعتباز بعًٞ ا٫زتبا  فكدٚا اُٻيځ ؟عًٞ اضِ أفادِٖ ٌٖ (عًٞ)

ٞ ) أؾبض ٭ْ٘ عجُإ; عًٝ٘ َٛاقدٻ ُس،عٴ عًٝ٘ َٛاقدٻ بهس، أبا عًٝ٘ َٛاقدٻٚ ِٗزابعٳ دعًٛٙ بٌ ،ِٜٗٓفعٴ امس٘  ،عًـ
 جايج٠،١ اياملسٻ ،١جا٠ْٝ اياملسٻ ،ٚىل٠ ا٭املسٻ ْصيٛٙ (عًٞ ،عًٞ) إيٝ٘ ٜٓظسٕٚ أؾبشٛا ٖهرا. ْفٛضِٗ يف (عًٞ ،عًٞ
ـٷ آخس دا٤ يسمبا ٛاساي اٯخسٜٔ إٔ ٚي٫ٛ ٟٿب ي٘ دبٞ اشب٬ف١ َٔٹ ايبادٟ اُٳيځˮ ْصيٛٙٚ غدٵ ‟يسٜك١ ت

(1). 
ٛ  ناَـٌ،  نسدٌ عًٞ إىل ْظسْا أْٓا ٖٛ ٚبِٝٓٗ؟ بٝٓٓا ايفازم َا ٚيدِٜٗ؟ يدٜٓا اڄَعسٚف عًٞ اضِ أيٝظ ٌ  ٖـ  أفكـ
ٔ  ٖٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ بعد ايٓاع أنٌُ ٖٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ بعد ايٓاع ٙ  َـ  زبـا
ٕ  إيٝ٘ ْٓظس عبٔ ،امل١ُٗ ايرتب١ٝ تًو بتًكٞ ددٜساڄ ٚنإ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ٚضبُد ايكسإٓ ٌ  نإْطـا  أّ ناَـ
ٕ  أيٝطٛا (عًٞ) اضِ ٜعسفٕٛ ِٖ ؟(عًٞ) اضِ ٜعسفٛا مل ٚاٯخسٕٚ (عًٞ) اضِ عسفٓا ٔايرٜعبٔ  فكط أْٓا  ٜكٛيـٛ
ٛ  ٚبِٝٓٗ؟ بٝٓٓا مسٳٚفځ عِٓٗ غبتًف دعًٓا ايرٟ َا يهٔ عًٞ؟ ،عجُإ ،ُسعٴ ،بهس أبٛ :ٖهرا ِ  ٖـ  ٜٓظـسٚا  مل أْٗـ
 أثـس  فعـ٬ڄ  يٓـا  ٜظٗـس  ٖٓـا  ٔفُٹ ،ْبٝ٘ بعد يٮ١َ ُاڄًځعٳ يٝهٕٛ اهلل اختازٙ ناٌَ نػدـ ،ناٌَ نسدٌ  عًٞ إىل

ِ  صبـسد  يـدٜو  فطٝؿبض نا٬َڄ تعتربٙ مل إذا اأَٸ ،نُاي٘ باعتباز ب٘ ستبطت ايرٟ ايػدـ هلرا ايٓظس٠  عًـ٢  اضـ
  ٜكٛيٕٛ. نُا ٚزم ع٢ً سرب ،دطد
ٞ  تذا٤ف ;اهلل فكٌ سطني ضبُد ًطٝدي اڄنتاب أتؿفض نٓت أٜكاڄ؟ نُاٍ َٔ ٖرا يف ذا ٜٛددَا  يف َُٗـ١  فا٥ـد٠  يـ
ٕٵ :فٝٗا قاٍ املٛقٛع ٖرا ٛ  ٭ْ٘ ;ا٭١َ ٜكٛد بتٕ ايعظ١ُٝ ددازت٘ ع٢ً تديٓا ٜؿًٞ ٖٚٛ خبامت٘ عًٞ مٜتؿدٻ أ  ٖـ
ٛ  ٜٓؿـسف  ٬ف َٓٗا ٚاسدٷ فكرٷ ٜ٪مل٘ َٔٳ بٗا، ٜٗتِ َٔٳ ّ  يف ٖٚـ ـ  َكـا ٛ  ٘ايتٛدټ ٘  اهلل عبـ  ٜٚكـٍٛ:  ،ٚتعـاىل  ضـبشاْ
ˮ ،ٜٴ ،٘قكٝتٴ ٘تُٗټ بٌ ،ايفكر ذيو عٔ بعٝداڄ ٜٓؿسف ٬ف ‟ٚقتو ٖٛ َا نيَؿًچ اسٓاخ٬ف  كـر نف َػهًت٘ عاجلٚ

ـ  ٖـرا  ،ا٭١َ أَس ُٜٗ٘ َٔٳ ٖٛ ٖرا ٜؿًٞ، ٖٚٛ خبامت٘ مفٝتؿدٸ ،ٜطتٍ ٛ  َٔٳ ـٷ  ٖـ ِٷ ٚ ا٭َـ١  عًـ٢  سـسٜ  بٗـا  زسـٝ
ـٷٚ  .ٜٚكٛدٖا ا٭١َ ِٜتصعٻ بتٕ ازبدٜس ٖٛ ٖرا ،بٗا ٚغفٝل عًٝٗا سسٜ

ٞپ أيٝظ  !(أسطٔ ٖرا ،أفكٌ ٖرا ،عباد٠ ٚادٟ يف عبٔ ،ٚادٜو يف )يځطٵٓا :ٜكٛيٕٛ ايرٜٔ نجسأ َا ٔ  عًـ  ممـ
ٍٷ ٜٔايدٿ إٔ ٜفِٗ ٜؿًٞ ٖٚٛ يهٔ ؟ٜؿًٞ ٖٚٛ ايؿ٠٬ ٜكِٝ ـ  َتها١ًَ أعُا ٛ  ٘ٷٚتٛدټ ٘  اهلل عبـ ٘  ،ٚتعـاىل  ضـبشاْ  يـ

ٔ  ٚاٖتُاَٞ اسبط١ٓ ْظستٞ يف امل١ُٗ ع٬قت٘ ـ  ،بـاٯخسٜ ـ  أبـسش  َٔٚٹ ِټ  َٔٳ ِ  أٖـت ـ ٚ بٗـ  ايكـعفا٤  :ِٖأَـسٴ  ينُٜٗټ
٘  ٙ،أَسٴ ُ٘ټٜٗ .‟ويځ حٵزٴ ،بعدٜٔ ،ا٭عُاٍ خر ٖٞ عباد٠ يف أْاˮ ٜكٌ: مل ٖٓا فٗٛ ،ا٭١َ ٚفكسا٤ ٚاملطانني  ٜٚكًكـ
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ٞ  ،زنٛع٘ أثٓا٤ ٖٚٛ خبامت٘ ي٘ فٝ٪غس ;غ٦ٝاڄ أعڀاٙ أسداڄ إٔ ًٜشظ مل ٭ْ٘ ايؿ٠٬ داخٌ ٖٚٛ  ايفكـر ٖـرا   فٝـتت
 .ٜدٙ َٔ اشبامت ٜٚتخر

 نٌ أَسٴ ُٜ٘ٗټ ايرٟ ايػدـ تْ٘ب عًٞ اٱَاّ ْفط١ٝ أعُام يٓا ّكدٿٜٴ أمل ،عًٞ أعُام يٓا ّقدٻ نٝف ٫سظٛا
ٞ  ممـا  غ٤ٞٷ ٖٛ ٖراٚ ،نا٬َڄ باعتبازٙ اعًٝٽ يٓا ّٜٴكدٿ إٔ نُاي٘ أبسش َٔ ٖرا فهإ ؟ا٭١َ ٖرٙ يف غدـ ٘  ميػـ  عًٝـ
ٍ  نرا ٜعٌُ (َِعًِّ) زٜدأ :تكٍٛ عٓدَا أْت اشباؾ١، أعُاهلِ يف ست٢ ايٓاع عًٝٗا ٜطر ١ٓٸٚضٴ ،ايٓاع ـ  أقـٛ  :وي
ـ  عٓدٙ ،عدَٗا أٚ نُاٍ ؾفاتٴ ىتفهر يفذٍٛ ٝض أيٝظ ،ف٬ٕ ٛ  ،رب٠خٹ ٟ  ٖـرا  أيـٝظ  ٫؟ أٚ هـرا ب دـدٜس  ٖـ  ايـر

ٔ  ٤ٍأتطـا  إٔ ينُټٜٗ أّ امس٘ ينضُٝٗټ ٌٖ ضبافظ دا٤ :ٜكاٍ عٓدَا ضٝشؿٌ؟ ٕ إٔ  عطـ٢ ) نُايـ٘؟  عـ  ٬ڄزدـ  ٜهـٛ
 ؟ٖهراؼبؿٌ  أيٝظ (ٚنرا نرا ٜٚعڀٝٓا بايٓاع ٜٗتِ اڄباٖس ٜهٕٛإٔ  - اهلل غا٤ إٕ - عط٢ ،اڄدٝد

٘  ٖٛ ايرٟ ايهُاٍ تعسف إٔ ُوٜٗ ٚأ امس٘ ُٜٗو ٌٖ ٘،ْفطايػ٤ٞ  ْاس١ٝ، َدٜس ٘  َـا  ،عًٝـ ٔ  يدٜـ  َـات َكٛٿ َـ
ٞٳ ٭ٕ أ٬ٖڄ دبعً٘ ٘  ،سانِ ٜتتٞ ؼبؿٌ؟ ايرٟ ٖرا أيٝظ ؟َٓڀكتٓا ٜٚدٜس أَسْا ٜٳًٹ  غـسٜع١  يف أْـت  ،ايػ٤ٞ ْفطـ
ٝٴ ٘  خرب٠ ٚيدٜ٘ امل١ُٗ بٗرٙ ددٜس ٖٛ ٌٖ ؟ْفطو يف ضٝڀًع ايرٟ َا ،ٚنچًڃ٘ ف٬ٕ :يو كاٍف  ..ٚ. ،ٚ ،َعسفـ١  ٚيدٜـ
 ْاؾـض  أْ٘ وُٜٗټ أّفكط  ٘امسٴ وُٜٗټ ؟ضٝشؿٌ ايرٟ َا ،يف َصزعتو ػتػٌٜ عاٌَ ؼبؿٌ؟ ايرٟ ٖرا أيٝظ ؟خلإ

ٌ  يف ايهُاٍ إىل ْٓظس ٚعبٔ ،ْعًُٗا عبٔ فُٗٓاٖا إذا اسبٝا٠ ٔٓضٴ َٔ ١ٓضٴ ٖرٙ ؟يف ايعٌُ َاٖسٚ جبد، ٜٚػتػٌ  نـ
ٍ  تتصٚدٗـا  إٔ تسٜـد  ايـيت  ايصٚدـ١  اضِ وُٜٗټ ٌٖ أيٝظ نريو؟ ،شٚد١ عٔ يو تبشح ٚأْت ست٢ غدـ  :فتكـٛ
ٕ  إٔ عط٢ ؾفاتٗا: تعسف إٔ وُٜٗټ ٫. ؟نرا امسٗا ٜهٕٛ ٠(ٛٳًڃعٳ) امسٗا ٜهٕٛ ٫ َسِٜ() امسٗا ٜهٕٛ إٔ أزٜد  تهـٛ
 نُـاٍ؟  ؾفات عٔ ٜبشح اٱْطإ أيٝظ ٚإٔ تهٕٛ نرا، ،نرا تهٕٛ إٔ أزٜد دٝد٠، يبٝعتٗا تهٕٛ إٔعط٢  ،دٝد٠
 .َِٗ َبدأ ٖٛ ايرٟ املبدأ ٖرا اهلل ذٜسضٿ ٖهرا

 إٔ ٜؿًض َٔ ٖٚٛ ،ب٘ ْستبط بتٕ ددٜس ناٌَ نسدٌ عًٞ تكدِٜ باب َٔ بعًٞ ٜسبڀٓا  عًٞب ٜسبڀٓا فعٓدَا
صهلى اهلل  ) ايسضٍٛ عًِ َد١ٜٓ باب ٖٛ ٜهٕٛ ٚإٔ ،ْت٫ٛٙ بتٕ ازبدٜس - ٭ْفطٓا ْاؾشني نٓا إذا - ٖٛ ايرٟ ٖٛ ْت٫ٛٙ

 .(صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ضبُد إىل ْدخٌ َٓ٘ ايرٟ ايباب ٖٚٛ (عليه وعلى آله ولل 

 ْؿـٝض  دا٥ُاڄ اييت (ايفك٘ أؾٍٛ) ضًبٝات َٔ ٖٞ ٖرٙ ؾسؼباڄ؟ ايٓـ ٜهٕٛ ست٢ (عًٞ) رنسٜ مل ملاذا :يو ٜكٍٛ
 يٞ ٜكٍٛإٔ  أزٜد) اهلدا١ٜ َٓظاز َٔ ٭غٝا٤ا إىل ايٓظس عٔ تؿسفو اييت ايسٖٝب١ ايفك٘ أؾٍٛ ضًبٝات َٔ َٓٗا،
 ستـ٢  ٖداٜـ١  نًـٗا  أعُاي٘ ٖدا١ٜ، نً٘ ٜٔايدٿ ،ٖدا١ٜ نتاب ايكسإٓ أخٞ ٜا (ًٜصَين ؾسؼباڄ ْؿاڄ ٜهٕٛ ست٢ ف٬ٕ
 يف غ٤ٞ ٚنٌ ٖدا١ٜ، ٚعًٞ ٖدا١ٜ، ٚايكسإٓ ٖدا١ٜ، ٖٛ ايسضٍٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ضبُداڄ يو ٓؿبٜ عٓدَا
 !()عًٞ امس٘تتٞ بٜ ؾسؼباڄ ْؿاڄ ٜسٜد .اهلدا١ٜ مبٓڀل ؽبايبو ٖٛ ايهٕٛ ٖرا
ٌ  بٚقـسٳ  بٓاقـسٳ  َـا  ٖٛ ،ايهُاٍ ٕفٝٓطٛ أخس٣ إغهايٝات تتٞت اضِ دمبذسٻ فكط ايٓاع ٜستبط إٔ ـ  أٖـ  ١ٓ،ايطټ
٘  إىل ْٓظـس  ٚعٓـدَا  .نا٬َڄ زد٬ڄ أَسْا ٜٳًٞ َٔ ٜهٕٛ إٔ قسٚز٠ ًْشظ ْعد مل أْٓا ،نًٓا اٯٕ بٓاٚقسٳ  ْٓظـس  نُايـ
ٔٳاٱهلٞ باملعٝاز ٜينايدٿ باملعٝاز ٓٴٛا ٚايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٕٳ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ  ٚٳ  ٖـرا  أيـٝظ زٳانٹعٴـٛ
ٌ  مل ملاذا (مدٸؿٳتٳ) د١ٜٝٓ؟ ٚؾفات د١ٜٝٓ مبكاَات ِهل اڄتكدمي ٔ : ٜكـ ٟ  آَٓـٛا  )ٚايـرٜ  َػـازٜع  يـو  ّضـٝكدٿ  ايـر
 ؟ٖهرا قاٍ ٌٖ. يو( ٜٚعٌُ نٗسبا٤ يو ٜٚعٌُ (إضفًت) يو ٜٚعٌُ َػازٜع يو ٜٚعٌُ
 نًـٗا  ا٭١َ أَس ضُٝٗ٘ َٔ ٖٛ فكر أَس ُٜٗ٘ َٔ يًٓاع، ٖد٣ ٖٛ ٜٔيدٿا باعتباز ١ٜٝٓايدٿ ايؿفات ٘فٝ تتٛفس َٔ
ٞ  ا٭َـ١،  بٓـا٤  ٜتشكل ٖرا َجٌ ٜد ع٢ً سٝاتٗا، ٕٚ٪غ مجٝع يف ْفط٘ ع٢ً ٜٚ٪ثسٖا هلا ٜٛفس إٔ ع٢ً فٝعٌُ  تـتت

 .بٗرا ٜػٗد ٚايٛاقع عًٝ٘، تهٕٛ َا أزق٢ ع٢ً اشبدَات تتتٞ املػازٜع،
ٌٷ ( ايؿ٠٬ ٜكِٝ) ايٓٛع ٖرا َٔ زدٌ ٖٚٛ - دا٤ عٓدَا اشبُٝين اٱَاّ ٍٷ نُاي٘زد ٍٷ ،دٜينپ نُا  ٖد٣ ٚفل ع٢ً نُا
ٕ  سهِ إٜسإ( )غاٙ ٜط٢ُ ايرٟ إإٜس وًٹَٳ أٜاّ يف نإ ؟إٜسإ يف سؿٌ ايرٟ َا - ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل فـرت٠   إٜـسا

ّ  يف بسٌَٝ ٬َٜني مخط١ عبٛ تٓتر إٜسإ ٚناْت - ٚدٚيت٘ فرتت٘ أثٓا٤ ٚيف ،ي١ًٜٛ  أسٝـا٤ٷ  ناْـت  - ايٛاسـد  ايٝـٛ
ٟٸ ٫ٚ ْظافـ١  ٫ٚ نٗسبـا٤  ٫ٚ َا٤ بػر تصاٍ ٫ ايعاؾ١ُ (يٗسإ) َٔ نجر٠څ ـ ، أخـس٣  خـدَات  أ  يف اشبڀـٛ   تناْ
ٌ  ٖرا قٝاد٠ ٚذبت ؟سؿٌ َاذا ض١َٝ٬اٱ ايجٛز٠ بعد نًٝٛ، أيف عػس أزبع١ َٔ أنجس يٝطت إٜسإ  ٜينايـدٿ  ايسدـ
 يف عٌُ ايرٟ َا ،دا٤ ،اسبٝا٠ عٔ بعٝداڄ قاؾساڄ فُٗاڄ ٜٔايدٿ ٜفِٗ ممٔ اٝڄدٜٓ زد٬ڄ ٚيٝظ ،أٜكاڄ ٜٔايدٿ ٜفِٗ ايرٟ
ٛ  أيـف  عػـس  أزبع١ َكابٌ اشبڀٛ  َٔ َرت ًٝٛن أيف أزبعني ؟ضبدٚد٠ ضٓٛات خ٬ٍ  ٜـبين  ،قؿـر٠  فـرت٠  يف نًٝـ



 (00) (2الدرس ) ـ سورة املائدة

 .ايتًفٕٛ ،ايهٗسبا٤ ،املدازع ،املصازع ،ؿاْعامل ٜبين ،ايطدٚد ٜبين ،ازبطٛز ٜبين ،طتػفٝاتامل
ٕ  مشاٍ يف َٓڀك١ إىل َتذٗني إٜسإ يف ْصٚز ٚعبٔ ـ  امسٗـا  إٜـسا َٴ ـ  أغـداف  َٚعٓـا  ٌ()آ ٔ  ٕٛإٜساْٝ  ْـس٣  ٚعبـ
 ضـت  بعـد  فكـط  ٚاسـداڄ  سٚعاڄَػ ٓاْٜٚعڀٛ بتنًُٗا ملٓڀك١ ْڀايب ٖٓا أيطٓا - يًكس٣ ٓاأَاَ اشبدَات ٚنٌ ايهٗسبا٤
 ذبتادٗـا:  ايـيت  اشبدَات قس١ٜ يهٌ يٝٛفسٚا ايكس٣ إىل بتْفطِٗ ٜٓصيٕٛ ِٖ ٖٓاى - املتابع١ َٔ ضٓني ضبع ضٓني
 ٜتـٛفس  إٔ ْسٜـد  :قـايٛا ملـاذا؟   قًٓا ،باملصازعني ٚاٖتُاّ َتٛفس٠، نًٗا اتٚيسق ،َٚدازع ،َٚٝاٙ ،ٚنٗسبا٤ ،ؾش١
ٛ  بايصزاعـ١  افٝٗتُٛ اسبٝا٠، أضباب نٌ هلِ اڄَتٛفس بٝٛتِٗ يف فٝظًٛا املدٕ ٭ٌٖ ٜتٛفس نُا ا٭زٜاف ٭ٌٖ  اٜٚٗتُـ
ِ  يًٝٗـٛد  خبٝج١ ڀ١خ ْٛاد٘ ايعٌُ بٗرا ٭ْٓاٚ ،اٯخسٕٚ ٜعٝؼ نُا اٜٚعٝػٛ ،غ٤ٞ هٌب ٕ  ٖـ  تـٓٗض  إٔ ؼبـاٚيٛ

 ؾـٓعا٤  ٫سـظ  ؼبؿٌ، َا ٖٛ ٖٚرا املدٕ إىل ٛاٜتذٗٚ ا٭زٜاف ايٓاع رتىٜ إٔ أدٌ َٔ املدٕ تٓٗض إٔ ،فكط املدٕ
ٔ  راٖـ ٚ عػـٛا١ٝ٥،  بڀسٜكـ١  تٴب٢ٓ نجر٠ أسٝا٤ تس٣ ؾٓعا٤ ادخٌ اٯٕ ،ضٓٛات عػس قبٌ ٔ  راٖـ ٚ (أزسـب ) َـ  َـ
 ٕإ :قـايٛا  إيٝٗـا  ا٭زٜـاف  َٔ َٗادسٜٔ شمح١ را...ٖٚ (سذ١) َٔ راٖٚ (تعص) َٔ راٖٚ (ؾعد٠) َٔ راٖٚ (زمي١)

 ضٝعڀٌ املدٕ يف ايٓاع اّٚاشدس املدٕ، يف ايٓاع ٜصدسِ إٔ أدٌ َٔ ايػسبٝني ايٝٗٛد خڀط َٔ َكؿٛد٠ خڀ١ ٖرٙ
 .غ٤ٞ نٌ ٜٚتعڀٌ ،ايصزاع١ فتتعڀٌ ;ايػعٛب يف ايهرب٣ املطاسات ٖٚٞ ،ا٭زٜاف
ٜٵ) ٕٜسٜدٚ َاذا؟ عٔ حبجاڄ املدٕ إىل ٜتذٕٗٛ عٓدَا ثِ ٜٵٓا ٚ نٗسبا٤ ٓايځدٳ ٕ  يځـدٳ  أيـٝظ  (قسٜـب  طتػـف٢ َٚ ،تًفـٛ
ٕ  ٫ٚ نبر٠ بتعداد ايٓاع عٴٜتذُٻ املدٕ يف املدٕ؟ يف ؼبؿٌ ايرٟ َا ،بيٝٿ ؟اشبدَات عٔ حبجاڄ ٖهرا ِ  ٜهـٛ  بٝـٓٗ
ٟټ  فٝٗـا  ٚغك١ ْاع فٝٗا غك١ أسد، عٔ ٜطتٍ أسد ٫ٚ أسد، إىل ًٜتفت أسد ٫ٚ بٝت عٓد بٝت زٚابط، ٫ٚ ع٬قات أ
ٔ  ٖـرا  ٜدزٟ ٫ٚ ايػايب، يف ٜتعازفٕٛ ٫ ،ٖٓا ٚغك١ ٕٚآخس ْاع ٔ  َـ  فٝتذُـع  بٗـرا،  ع٬قـ١  هلـرا  ٫ٚ ٖـرا،  أٜـ

 ٜٓتػـس  يفطادا ٜبدأ ثِ دبُعات يف ٕٜٚتذُعٛ ،ٚاٱض١َٝ٬ ا٭خ١ٜٛ ايع٬قات نٌ بِٝٓٗ تتفهو دبُعات املطًُٕٛ
ٕ ٚ زعا١ٜ ٚبدٕٚ تٓظِٝ بدٕٚ نبر٠ بتعداد تتٛافد اييت اهلا١ً٥ ا٭عداد بٗرٙ املدٕ داخٌ ّ  بـدٚ  فٝظٗـس  ;اٖتُـا
ٚ  ٖٓاى ٕٜٛعٝػ ،غ٤ٞ نٌ يف فطاد ا٭خ٬م، يف فطاد ايعا١َ، اسبٝا٠ يف فطاد ،املدٕ داخٌ ايهبر ايفطاد  ٫) ٕفـر
 بتٟ ٚظٝف١ عٔ ي٘ ٜبشح ،٠نجر أَٛا٫ڄ سٜدت أخس٣ سٝا٠ تتڀًب املد١ٜٓ ٭ٕ (املاٍ ؿٌ ع٢ًؼب نٝف ٜبشح بٴد إٔ

ٞ ٚ ،بتخ٬ق٘ ٞكشٿٜٴ ٖٓا أيٝظ ،نجر٠ أَٛا٫ڄ سٜدٜ ٭ْ٘ ;طاڄدتًٹَٴ أؾبض تٛظف َا َت٢ يسٜك١، ٘  ٜٴكـشٿ ٔ  بدٜٓـ  َـ
ٙ  ،َصزعـ١  عٓدٙ ناْت ايسٜف يف نإ عٓدَا يهٔ ؟املد١ٜٓ يف اسبٝا٠ َتڀًبات إغباع ضباٚي١ أدٌ ٔ  نـجر  ٚعٓـد  َـ

٘  تتـٛفس  نجر٠ أغٝا٤ ..َٚع٘ نرا أغٓاّ َ٘عٚ دداز َ٘عٚ بكس َ٘عٚ ٜصزعٗا، اييت اشبكسٚات  ضبافظـاڄ  فٝبكـ٢  يـ
٘  ٜٚؿبض ،نًٗا ٖرٙ ٜفكد ١ٓاملدٜ يف يهٔ ،قُٝ٘ ٢عً أَاْت٘، ع٢ً دٜٓ٘، ع٢ً ،ْصاٖت٘ ع٢ً ـ  ُٖـ  ٜٛدـد  ٫ ،اٍامل
ٕ  يف ستـ٢  اشبدَات تٛفس ملٚ (بفًٛع مشطٗا )ؾٓعا٤ :ٜكٛيٕٛ نُا إ٫ مباٍ املد١ٜٓيف  غ٤ٞ أٟ ٖٓا ْاٖٝـو   املـد
 .يف غعٛبٓا ٖرٙ ا٭زٜاف عٔ

٘  :ايسٚسٝـ١  ٖرٙ ؼبٌُ َٔٳ ِ٭ْٗ ;َٓڀك١ نٌ يف يًٓاع نبر٠ ٚزعا١ٜ نبراڄ اٖتُاَاڄ أبدٚا إٜسإ يف ٖٓاى  فُٝٗـ
ٌ  اهلل ضٴأضبٿ ٚأْا خامتٞ أعڀٝ٘ ؾدق١ بادبٞ إٜؼˮ :ٜكٌ مل ،ا٭عُاٍ خر ٖٚٞ ،ايؿ٠٬ أثٓا٤ ٖٚٛ فكر أَس  داخـ

‟ب؟أثٛٳ ٖرٙ أيٝطت ؟ايؿ٠٬
ٞ  ايؿـ٠٬  ،ٖرا أَجاٍ أدٌ َٔ ٖٞ ايؿ٠٬ ٭ٕ ;ٖٚرا ،ٖٚرا ٫. (1) ٔ  ٖـ ٌ  َـ  ٖـرا  أدـ

 أبٓـا٤ ٚ املٛايٓني أَس ُٜ٘ٗټ َٔٳ َطتكعف، ُٜ٘ٗټ َٔٳ فكر، ُٜ٘ٗټ ٔفُٳ .اهلل عباد َٔ املطتكعفني َٔ ٚأَجاي٘ ايفكر
٘  ضـٝٛفس  َٓڀكـ١؟  أٟ يف أٚ ايسٜـف  يف أٚ املد١ٜٓ يف فكراڄ نإ ضٛا٤ٶ ؟ضٝعٌُ َاذا ٚدٜٓ٘ أَت٘  ٚذبـت  خـدَات  يـ
ٟٸ يف ٜٛفس إٔ ٜدٜ٘  نإ. َٓڀك١ أ
ٕ  نُـا  سك٘ (ايبػت) إ٫چ ميًو ٫ نإ ايرٟ اشبُٝين اٱَاّ ٘  (2)(ًـ١ دٵايدٸ) ٜكٛيـٛ نـإ ٖـرا ٖـٛ َـا ميًهـ٘       سكـ

 آٜـات  )َـدافع  نتاب ٚا٩اقس فع٬ڄ. سٝات٘ َٔ أزف٘ عٝػ١ ٜعٝػٕٛ دعًِٗ َا يًفكسا٤ ّقدٻ ، يه١٘ٓبطٝڀ ممتًهات٘ٚ
ٟ  اشبُٝين اٱَاّ بٝت عٔ ٜتشدخ ٖٚٛ ٖٝهٌ( سطٓني )ضبُد َؿسٟ يهاتب اهلل( ٘  ايـر ٔ  ،دخًـ ٘  عـ ٔ  َڀبدـ  ٚعـ

 نسٚس١ٝ ٭ْ٘ ;زٖٝب بػهٌ يٰخسٜٔ اشبدَات ّقدٻ هٓ٘ي ،ي٘ بايٓطب١ ١ايبطٝڀ ممتًهات٘ ٚعٔ أنً٘ ٚعٔ ث٬دت٘
َٵ ُ٘ٗټٜٳٚ ،ي٘ سٴطٻٝتٜ َا ٜتنٌ نإ ايرٟ  عًٞ ـ  املطـًُني  أَـٛز  ٠٫ٚ ٚأٚؾ٢ ايفكسا٤، سٴأ ِ  تٕب  ٜكٝطـٛا  إٔ عًـٝٗ

ـ  تسفـع  إٔ اٍٚذبـ  ايٓـاع،  فكسا٤ ٜعٝؼ نُا تعٝؼ إٔ ايٓاع، بفكسا٤ أْفطِٗ  تعـٝؼ  أٚ ،َطـتٛاى  إىل ايفكسا٤ب
 

. 

 



 (02) (2الدرس ) ـ سورة املائدة

 ٖٓـاى  املطـانني  ايفكـسا٤  ٚايٓـاع  فد١ُ ممتًهاتٚ فد١ُ، قؿٛز يف ف،تسٳ يف تعٝؼ ثِ ِٖأَسٳ تٳًٹٞ ٫ بعٝػتِٗ،
ِ  ٜتٛفس ٫ اسبٝا٠ ٚؾعٛب١ اسبٝا٠ غظف َٔ ٜعإْٛ  بـايفكر  ٜٳتٳبٳٝٻـؼٳ  ٫ )ستـ٢  قـاٍ:  ،يـو  ٜتـٛفس  ممـا  دـص٤ٷ  هلـ

 أز٣ٚ سٝات٘ ٜٔأ أز٣ ،٫ٚڄ٪َط ٜس٣ عٓدَا ،اڄز٥ٝط ٜس٣ عٓدَا (أَس ٚيٞ) ايهبر ٜس٣ عٓدَا ملٜتت ايفكر .(1)ٙ(سٴكڃفځ
 ٬َبـظ  تػرتٟ (2)(١ايځايبٳ) أضٛام إىل تتذ٘ ٖٚٞ شٚديت أز٣ ايعٝد، يف أ٫ٚدٟ ٚأز٣ ايعٝد يف أ٫ٚدٙ أز٣ ،أْا ٜٔأ

ٟ  ا٭شٜـا٤  عسض َعازض أزق٢ إىل شٚدت٘ خادّ أٚ شٚدت٘ أٚ بٓت٘ ٌسضٹٜٴ ٖٚٛ ،ايعٝد يف ٭٫ٚدٟ  ايفطـاتني  يٝػـرت
 ايفد١ُ. ٚا٭سر١ٜ ايفد١ُ
 ضـٝازات  غـ٤ٞ،  نٌ يف ايباي١ ْتًك٢ اڄغعب أؾبشٓا َهإ، نٌ ٚيف ؾٓعا٤ يف (ايباي١) أضٛام ايٓاع، ساؾسٚا ٖهرا
 َعـازض  ٖٚٓـاى  ،بايـ١  أؾبض غ٤ٞ نٌ ،٬َبظ ،باي١ أسر١ٜ ،باي١ (3)نفسات ،باي١ايُٝٔ  تدخٌ نٛزٜا َٔ َطتع١ًُ
 ا٭ضـٛام،  إىل اْظـس  ؟ٖرٙ تتذ٘ أٜٔ ٚإىل ٖرٙ؟ تتذ٘ ٔأٜ إىل ايفد١ُ يًطٝازات َعازض ٖٚٓاى ايفد١ُ، يٮشٜا٤

ٌٵا ٔ  دبـد  ايفدُـ١  ٚا٭سرٜـ١  ،ايفدُـ١  ا٭شٜا٤ َٚعازض ايباي١ َعازض املعازض ٖرٙ ادخٌ ثِ ،املعازض تًو دخ  َـ
ٕٸ ٜٓطـ٢  ،سٜفهچ ٫ٚ ٜٗتِ، ٫ٚ ٜبايٞ، ٫ ٚذيو با٭مل، ؼبظ ايفكس، بٛيت٠ ايفكر ؼبظ ٖٓا ،ٜستادٖا  ايـدْٝا  يف أ

 .اڄْاض
 ٖٓـاى  (ايبٓـا٤  دٗـاد ) دٝؼ مساٙ بتنًُ٘ دٝػاڄ ٕنٛٻ دداڄ بطٝڀ١ ممتًهات إ٫چ ميًو ٫ نإ ايرٟ اشبُٝين اٱَاّ
ٌ  دٝػاڄ ٕٚنٛٻ ،ايڀا٥سات ٚيف ايدبابات ٚيف ،ٚايبٛاشٜو ايبٓادم ؼبًُٕٛ صباٖدٜٔ دٝؼ  ايفٹـسٳع ) ٚ ماملڀـازڇ  ؼبُـ

ٜٵهات ٌ  ايجكًٝـ١  اٯ٫ت طبتًـف  ٕٜٚٚكـٛد  ،اثـات اسبسٻ ٕٜٚٚكـٛد  اهلٓدض١ َٚفاتٝض( ٚايهڂسٳ ٌ  ازبطـٛز،  يعُـ  ٚعُـ
  .(ايبٓا٤ دٗاد) مساٙ بتنًُ٘ دٝػاڄ املدٕ، ٚبٓا٤ املؿاْع، ٚبٓا٤ ايطدٚد،

ٝٴ (ضب١ًٝ )صبايظ ٜكاٍ: أؾبض نبر٠ قفص٠ ْكٍٛ انٓ ِ  إٔ احملًٞ اجملًظ ٖرا ىلإ ٛنٌٚض  املٓڀكـ١  خبـدَات  ٜٗـت
ٍ  ثِ َهاتب٘، ب٘ حٜٴ٪ٳث َا ميتًو ٫ ضبًٞ صبًظ، ٚاقعٓا نٝف ْس٣ٚ املٓڀك١، حبادات ٜٚٗتِ ٔ  يًٓـاع:  ٜكـا  عبـ
ٌ  ايٓـاع  خبـدَات  ا٫ٖتُاّ إيٝٗا ٚأٚنًٓا احمل١ًٝ، يًُذايظ ًك١ڀڃَٴ ؾ٬س١ٝ ٓادعًڃ قد ِ  ٚسـ  .خل.إٚ.. ،ٚ ،َػـانًٗ
 املكاٜٝظ أٜٔ ٚي١ٝ؟٪املط بٗرٙ تٓٗض إٔ ع٢ً قادز٠ تهٕٛ ست٢ احمل١ًٝ اجملايظ أعڀٝتِ ايرٟ َا يهٔ مج١ًٝ َٗاّ

ٕ  َٔ ِٖ ٜهْٛٛا إٔ دبٴ ٫ ٔايرٜ ا٭غداف يف ٖٛاُٚقعت اييت اٱهل١ٝ  ٜهْٛـٛا  ستـ٢  احملًٝـ١  اجملـايظ  إىل ٜؿـًٛ
٘  اهلل إٔ نٝف يٓعسف. ٖرا َٔٹ غ٤ٞ ٫ يًٓاع؟ اشبدَات بتٛفر ددٜسٜٔ  املُٗـ١  ؿـفات اي عـسض  ٚتعـاىل  ضـبشاْ

  .بتنًُٗا اسبٝا٠ ٚتصنٛ ايٓفٛع تصنٛ ٗاٜدٜ ع٢ً ،اسبٝا٠ تطعد ٗاٜدٜ ع٢ً ١َ،ا٭ تطعد ٗاٜدٜ ع٢ً اييت
٘  ايػـٛاٖد  ٚدبـد  إ٫چ غ٤ٞ عٔ تتشدخ ٫ تكسٜباڄ ايعؿس ٖرا يف قًٓا نُاٚ  غـٛاٖد  ،اجملـا٫ت  طبتًـف  يف عًٝـ

 احملًٝـ١  يًُذـايظ  أٚ ايٓـٛاب  صبًظ يعك١ٜٛ أٚ ازبُٗٛز١ٜ يس٥اض١ ضٛا٤ٶ (غشٕٛرتامل) ٜتتٞ عٓدَا ،مجٝعاڄ ْعسفٗا
ٌپ غشٕٛرتامل أيٝظ ِ  ْٚفعٌ ،نرا يهِٚضتعٌُ  ،ٚضٝعٌُ ضٝفعٌ، بتْ٘ ؽبايبٓا إٔ ؼباٍٚ َِٓٗ ن  َـدازع  ،نـرا  يهـ

ٔ  ًشٝـا٠ ي َڀايب ٖٞ ْفطٗا ٖرٙ املٓڀل؟ بٗرا ٜتشدثٕٛ نًِٗ أيٝطٛا ؟ٖرٙ َٔ ٚأغٝا٤ ،ٚخڀٛ  ،َٚطتػفٝات  يهـ
ٕ  عبٔ ،أَسْا ُٜ٘ٗټ َٔٳ ٜد ع٢ً ؟تتشكلض َٔٳٜد  ع٢ً بؿدم؟ ٖرٙ َجٌ تشكلت َٔٳ ٜد ع٢ً ْسٜد عبٔ ـ  َطـًُٛ  َٔٳ
ـ  َبـاد٨  تًومي َٔ ،ٖرٙ َجٌ إهل١ٝ َاتكٛٿَٴ ميتًو َٔٳ ٖٛ أَسْا؟ ُٜ٘ٗټ ايرٟ ٘  أعُـام  يف د١َرتضٿ  أعُـام  يف زٚسـ

 .بتنًُٗا با٭١َ َٗتُاڄ املطًُني بكعفا٤ َٗتُاڄ ،املطًُني بتَس َٗتُاڄ فتذعً٘ ْفطٝت٘
 ؟اڄُـ شٵيځ هلـا  ّٜكـدٿ  أيـٝظ  يًطـُه١؟  ايؿٝاد ٜعٌُ ايرٟ َا ايطُو، ايؿٝاد ؽبايب نُا ؽبايبْٛٓا ٭ِْٗ ٓٴددعض
 يعاَـاڄ،  أعڀٝهِ أْا يًطُو: ٜكٌ أمل ايطُو، ٘سٛي فتًتف ٖٓاى إىل ايػبه١ ٜٚسضٌ اڄ،يعاَ هلا ّٜكدٿ اڄسبُ ّٜكدٿ

ٞ  اڄسبُ ضٓعڀٝو عبٔ ؟اتتنًٗ ايبشس أعػاب َٔ عػب عٔ تبشح إٔ َٔ أفكٌأعڀٝهِ...  سبُاڄ أعڀٝهِ  ٖـرٙ،  ٖـ
ـ نًٛتفٝ ٖـ٪٤٫  غـساى  يف تكـع  ؼبؿٌ، ايرٟ ٖرا ٖٛ، ٜتنً٘ غسان٘ يف ٚقع فُٔ سٛي٘ ايطُو فتًتف ٔ  و،ْ  ٚيهـ
٘  ٚإذا فرت٠ بعد أزاٙ ٜڀًع عٓدَا أْ٘ ؟ٜتنًين أْ٘ ع٢ً ايديٌٝ َاَتعدد٠،  بتضايٝب  ٚقؿـٛز  فدُـ١،  ضـٝازات  يدٜـ
٘  فعسفـت  ;نبر َاٍ زأع اسبؾ تادس إىل ٜتشٍٛ ثِ ،َطهٝٓاڄ دٓدٜاڄ ٚنإ ر٠نب ٚممتًهات ،فد١ُ ٛ  أْـ  أؾـبض  ٖـ
ٔٳ قد ايرٟ ايؿٝادٹ نريو ُٴ ٛ  تتذ٘ اييت ا٭مساى تًو اڄ،أمسان ٜتنٌ ٖٚٛ َاذا؟ خ٬ٍ َٔ نبراڄ دطُ٘ ٚأؾبض ضٳ  عبـ

 

 

 

 



 (03) (2الدرس ) ـ سورة املائدة

 .ايبشس يف َجًٗا تعسف ٫ ٭ْٗا ر٠ٚيرٜ مج١ًٝ يًطُو تبدٚ عذٌ َٔ سبِ قڀع١ فٝٗا اييت غبهت٘ عبٛ ايػساى
ٍ  َُٗـ١  بهًُـ١  دا٤ اشبُٝين َاّاٱ ا٭غٝا٤ ٖرٙ مبجٌ عٕٜٛٴددٳ ايٓاع إٔ ٖا١َ ايكك١ٖٝرٙ  ناْت اُٻيځ هلرا  :قـا
ٔٳ  ٖٓا قڂدٿَٳت اييت اٱهل١ٝ املعاٜر ٖرٙ ٖٞ (إهل١ٝ َعاٜرْا تهٕٛ إٔ عًٝٓا )ػبب ٓٴـٛا  ٚايډـرٹٜ ٔٳ  آَٳ ٕٳ  ايډـرٹٜ ُٴـٛ  ٜٴكٹٝ
ٕٳ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ِ  ايٛاسـد  ستـ٢  أَسنِ، ُٜٗ٘ غدـ زٳانٹعٴٛ ٕ  ٚإٕ َـٓه ٌ  نـا ِ  داخـ ٔ  عبـاد٠  أٖـ  َـ

 َعـاٜر  ٖٞ ؟ٖٞ َا يدٜٓا ٭ْفطِٗ اٯخسٜٔ تُٓٝل ٚيف ا٫ْتدابات يف يٓا ّٜٴكدٻ َا ٭ٕ .عٓهِ ٜٓػػٌ ٫ ايعبادات
 يف ْس٣ ثِ متاّ. ْكٍٛ: ،ٖٞ يتٴ٪نٌ يطُو سبِ قڀع١ تكدِٜ َٔٹ أنجس يٝطت ٖٞ ،َاد١ٜ َعاٜربٌ  ،إهل١ٝ يٝطت
ٞ ) قاٍ نُا 1986ّ عاّ يف اهلل غا٤ إٕ :بٗا ٚعد اييت ايٛعٛد َٔ ؼبكك٘ ٚاسد ٚعد ٫ٚ ست٢ أْ٘ ا٭خر  عبـد  عًـ
ٔ  (..91ٚ 90ٚ 89ٚ 88ٚ 87) .ايهٗسبا٤ب ٚاسد٠ غبه١ نًٗا ؾعد٠ ضتهٕٛ ؾعد٠ شاز ّٜٛ (اهلل  ضـبع  نـِ؟  ٓـا ي ٚعبـ

 .ايهٗسبا٤ يف ْتابع ضٓٛات ضبع قكٝٓا ،ضٓٛات ضبع ،ملٓڀك١ نٗسبا٤ يف َتابعني ضٓٛات
 ػبـب  نٝـف  مجٝعـاڄ  ِْـتفٗٻ  ي٬ٜٛڄ ٚقتاڄ هلا تطتدعٞ ذاتٗا سد يفٖٞ  ٖرٙ إهل١ٝ، َعاٜرْا تهٕٛ إٔ عًٝٓا ػبب
٘  خـدع  إمنا فسعٕٛ ٭ٕ ;عددٳْٴ ٫ ست٢ ا٭غٝا٤ طبتًف يف إهل١ٝ َعاٜرْا تهٕٛ إٔ عًٝٓا  َٛضـ٢  َٛادٗـ١  يف قَٛـ
 ٝٵظٳ َاد١ٜ مبعاٜر ًڃوڂ يٹٞ أځيځ ٖٳرٹٙٹ َٹؿٵسٳ َٴ ٕٳ أځفځ٬ځ تٳشٵتٹٞ َٹٔ تٳذٵسڇٟ ْٵٗٳازٴا٭ځ ٚٳ ّٵ  تٴبٵؿٹسٴٚ ٝٵسٷ أځْٳا أځ ٔٵ خٳ  ايډرٹٟ ٖٳرٳا َٹ
ٛٳ ٛٵ٫ځ َطهني ٜٴبٹنيٴ ٜٳهځادٴ ٚٳ٫ځ َٳٗڇنيٷ ٖٴ ٞٳ فځًځ ٘ٹ أڂيڃكٹ ٝٵ ٛڇزٳ٠څ عٳًځ ٖٳبٺ َٹٔ أځضٵ ٚٵ ذٳ ٘ٴ دٳا٤ٳ أځ  (53-51)ايصخـسف: َٴكڃتٳـسڇْٹنيٳ  ٥ٹهځ١ڂايڃُٳ٬ځ َٳعٳ
ٞ  َا َجٌ َٛنبٚ ٚخدّ ساغ١ٝ َ٘ع ٜهٕٛ إٔ َاد١ٜ؟ َظاٖس نًٗا ٖرٙ تأيٝط ٕ  ،َعـ ٘  ٜهـٛ ٔ  َٛنـب  َعـ  ،امل٥٬هـ١  َـ
ٞ  ايـيت  ،املاد١ٜ باملعاٜر دا٥ُاڄ ايٓاع عٜٴددٳ ٖهرا ٖرٙ، َٔ ٚأغٝا٤ ذٖب َٔ ٚأضاٚز  إ٫چ عڀـ٢ ٜٴ ٫ ذاتٗـا  سـد  يف ٖـ
 .عٓٗا باسبدٜح أَآَا أْفطِٗ كُٕٛٓٿٜٴ أٚ بٗا ٓاؽبدعْٛ َٔٳ أٜدٟ ع٢ً َٓٗا ايكًٌٝ
 إهلٝـ١  َباد٨ يدِٜٗ َٔٳ ٜد ع٢ً تشكلفطٝ إهل١ٝ َعاٜر اٯخسٜٔ َع خ٬هلا َٔ ْتعاٌَ اييت املعاٜر ناْت َا َت٢

 ٜعسف ٫ٚ اٯخسٜٔ ٜعسفٕٛ ٛاْٜٛه مل ٚإٕ باٯخسٜٔ ٛاٜٗتُټ ٭ٕ ضبڀاڄ ْفٛضِٗ دبعٌ ْفٛضِٗ، أعُام يف د١رتضٿَٴ
 أغهاهلِ. ٫ٚ أمسا٤ِٖ ٕٚاٯخس

ٛ  َٔٳ ٜعسفٚ ايفكر إىل ٜتًفت ٖٛ ٌٖ زانع؟ ٖٚٛ ايصنا٠ آت٢ ٖٛ  اعًٝٽ َاّاٱ ،٫سظٛا ٘  ايفكـر  ٚأ ،ٖـ  ْفطـ
٘  خدَـ١  يـو  ّكـدٿ ٜٴ قـد  أسٝاْـاڄ ٖرا  إٔ :يٓا ٔبٝٿتٴ ذاتٗا سد يف ٖٞ ٖرٙ أيٝطت ٖرا؟ ٖٛ َٔٳ ٜعسف  ٜعسفـو  ٭ْـ
 أعڀاٙ يٛ َٔٹ جسأن َٝص٠ ايسنٛع أثٓا٤ ٖٛٚ عًٞ ،غ٦ٝاڄ ٜعڀٝو ٫ ثِ تعسف٘ إٔ َٓو ٝطتشٞف َعسف١ ٚتعسف٘
٘  ملعسفـ١  إيٝ٘ ايفكر ٫دب٘ زمبا ايؿ٠٬ يف ايكٝاّ أثٓا٤ ٖٚٛ ايفكر ي٘ ضتعسٻ يٛ ،ايكٝاّ أثٓا٤ ٖٚٛ  زمبـا  ٬َضبـ
ٕ  ٚعـاد٠ڄ  ايسنـٛع  ساي١ يف ٖٛ ٫. يهٔ، عًٝ٘ فتغفل ١ايسث سايت٘ سأ٣ف ايفكر زأ٣ زمبا أٚ ،غ٤ٞٷ يدٜ٘ ٜهٕٛ  ٜهـٛ

٘ ب سفٝ٪غ ٜساٙ ٫ ٖٚٛ ٜساٙ ٫ ايفكر ٖرا ٜطتٍ، بفكر مسع ،ا٭زض إ٫چ بؿسٜٴ ٫ ٜسنع ايرٟ اٱْطإ ٘  إؾـبع  إيٝـ
ـ  اٱهلٞ ايتهاٌَ ،اٱهل١ٝ املعاٜر َٓڀًل َٔٹ إيِٝٗ ْظستٓا تهٕٛ إٔ فِٝٗ ًْشظ َٔٳ ٜهٕٛ ٖهرا .خامت٘ يٝتخر  َٔٹ
 .ٜعسفْٛ٘ ٫ٚ ٜعسفِٗ ٫ ٔمب ٕٛضٝٗتُټ َٔٳ ِٖ ،َٚباد٥٘ اٱض٬ّ قِٝ َٔٹ ْفٛضِٗ يف ذتسضٻ َا خ٬ٍ
ٔ  ٖهرا؟ أيٝطت ف٬ٕ ٜعسف٘ٚ ف٬ْاڄ ٜعسف غدـ أٟ ٚضاي١؟ َع٢ٓ َا ٚضاي١؟ عٔ يو حبحا دا٥ُاڄ: ْكٍٛ أيطٓا  َـ
ٔ  يـو  احبـح  ايف٬ْـٞ،  املػسٚع َعا١ًَ يو ٜطٌٗ ٘أْ ميهٔ نرا، ع٢ً ذبؿٌ إٔ ميهٔ أدٌ  َعٓـ٢  َـا  ٚضـٝط.  عـ
 ٜعسفٕٛ ٫ ٚمبٔ ،ٜعسفِٗ ٫ مبٔ اٖتِ اشبُٝين اٱَاّ .ٖرٙ ٖٞ ا؟ٖر ٜعسف ٖرا إٔ ايٛٳضٹٝط َع٢ٓ أيٝظ ؟ٚضٝط
 عًـ٢  تػسف تهاد إٜسإ ٚأؾبشت ،اجملا٫ت طبتًف يف باملػازٜع إٜسإ فُٮ بِٗ اٖتِ ،ؾعد بعدَا ؾٛزٙ إ٫چ زمبا
 غـٛازع  تـس٣  ايطـٝازات،  ستـ٢  زتؿدٸ ،نجر٠ إْتادات ايبًدإ طبتًف إىل تٓتر أؾبشت ،ؾٓاع١ٝ دٚي١ تهٕٛ إٔ
ٌ  تس٣ ،ْادزاڄ إ٫چ نٛز١ٜ أٚ ٜابا١ْٝ ضٝازات تس٣ ٫ ،ضب١ًٝ ؾٓاع١ َٔ ضٝازات نًٗا (يٗسإ) ٌ  ذيـو  نـ ٟ  ايطـٝ  ايـر

ٛٵ ع٢ًعبسخ  - شَإ - نٓا ٚعبٔ ،إٜسا١ْٝ ضٝازات نً٘ ايػٛازع يف وأَاَ ٜظٗس ٔڇزٳث  َظٗساڄّ ٜكدٻ املظٗس ٖرا ٚنإ ٜٵ
 .محاز بدي٘ ٚيًع ،ايجٛز غاب ثِ ،ثٛز ْكـ ثِ ،اث١اسبسٸ أَاّ َتدًفاڄ

ٕٳ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ـ  ايٓاع قٝاد٠ ناْت َا َت٢ ،٫سظٛا .ِٖ أٜدِٜٗ ع٢ً ٖ٪٤٫ ثِ زٳانٹعٴٛ  ايٓـٛع  ٖـرا  َٔٹ
 ايصعُـا٤  أيـٝظ  ايعسبٝـ١؟  ايبًدإ يف ؼبؿٌ ايرٟ َا ،ق١ٜٛ أ١َ فع٬ڄ يتؿبض ا٭١َ ٜبٕٓٛ نٝف ٜعسفٕٛ َٔ فِٗ
ٟٻ ٜعًُٕٛ ف٬ اٯخسٜٔ أَاّ ق١ٜٛ نت١َ ٜكدَْٛا مل يهٔ ،نتقٜٛا٤ أَآَا - فكط - ِٖ أْفطِٗ َٕٛكدٸٜٴ ٌ  أ ِ  عُـ  ٜطـٗ
 .اٯخسٜٔ َٛاد١ٗ يف ق١ٜٛ أ١َ ْهٕٛ إٔ يف

 طبتًـف  يف ايتعًِٝ ،صبا٫ت٘ طبتًف يف ا٫قتؿاد ببٓا٤ تاٖتُٻ ،ْٚطا٤ زدا٫ڄ يًتدزٜب املعطهسات فتشت إٜسإ
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 املٓـاٖر  يٝعٝـدٚا  اٱضـ١َٝ٬  ٠ايجـٛز  اْتؿـست  بعـدَا  ددٜـد  َٔٹ ثٛز٠ ،ددٜد َٔٹ ع١ًُٝ ثٛز٠ استادٛا ،صبا٫ت٘
 .ٜفٝد ايرٟ بايػهٌ ٚػبعًٖٛا
ٟٻ ٚاقعٓا يف ظبد ٫ عبٔ ٔ  :أٟ ،اٯخسٜٔ َٛاد١ٗ يف ق١ٜٛ أ١َ ْهٕٛ ٭ٕ ًٓا٪ٖٿٜٴ غ٤ٞ أ ـ  ظبـد  ٫ عبـ  ٝٓـا ٜبٓ َٔٳ
ٔ  اٯخسٜٔ تكٗس اييت اهلل سصب يتهٕٛ أ١َ ٜبين إٔ ميهٔ ٫ ٘٭ْ ;اهلل سصب يٓهٕٛ بٓا٤ٶ ٔ  مل إذا ٗاأعـدا٥  َـ  ٜهـ
ٌ ممډٔ ميجٌ )زقـِ ٚاسـد(    ،ٚزضٛي٘ اهلل ١ٜ٫ٚ داخٌ (ٚاسد زقِ) ميجٌ ٔممډ ٖٛ  سـصب  أعكـا٤  .اهلل سـصب  داخـ

ٛ َٳٔ  هللا سصب ٜبين إمنا ،ميهٔ ٫ ،اهلل سصب يف أعكا٤ٶ ٜبٓٛا إٔ ميهٔ ٫ ايػٝڀإ ٌ  ٖـ ّ  ؼبُـ  يف ا٭ٚىل ا٭زقـا
 .اهلل سصب بڀاقات
 دـداڄ،  نـبر٠  ؾٛز٠ (ايس٥ٝظ يًطٝد) نبر٠ ؾٛز٠ ايؿشسا٤ يف ٖٚٓاى ٖٓا ايڀسٜل َٓعڀف يف تس٣( بػداد) يف
 .ايؿشسا٤ يف ٖٓاى فٛقٗا نػافاتٚ خاف، نٗسبا٤ (زَايٛ)ٚف َهًِّ غبو عًٝٗاٚ

ِ  ايٓشٛ ٖرا ع٢ً ٜهٕٛ َٔٳ ٖٚهرا ،عظ١ُٝ أ١َٺ بٓا٤ٳ ا٭١َ ٢ٓٳبٵتٴ إٔ فع٬ڄ ٜدٜ٘ ع٢ً ميهٔ يرٟا ايػدـ تس٣  ٖـ
ٔ  أقٌ ٖٛ بطٝط بفازم اٱض١َٝ٬ ايجٛز٠ قبٌ إٜسإ عٔ اٯٕ إٜسإ تٜٔف ،ايعظ١ُٝ ا٭َِ ٜبٕٓٛ َٔ ـ َٳ عُـس  َـ  وًٹ

ٕ  َٔ ِٖ ٖ٪٤٫ أيٝظ ؟اٱض١َٝ٬ ايجٛز٠ قبٌ سهُٖٛاٚ ضادٖٚا ممٔ ٚاسد ٕ  اسبٝـا٠  ٜبٓـٛ ٍ  ٜٚبٓـٛ ٕ  ايسدـا  ٜٚبٓـٛ
ِ  َٔ ِٖ أْفطِٗ، تُِٗٗ مما أنجس يًٓاع بايٓطب١ اسبٝا٠ أَس ُِٜٗٗ ِ٭ْٗ ;ا٭َِ  قٜٛـ١  َـ١ ا٭ ػبعًـٛا  إٔ ُٜٗٗـ

 اهلل. سصب ٗا٥بٓا يف متجٌ ق١ٜٛ أ١َ تؿبضف ا٭١َ فٝبٓٛا ٚعصٜص٠
ٔ  إٔ فع٬ڄ دبد ٖٚٓاى ٖٓا أَاَو اسبٝا٠ ٚاقع يف ايهجر٠ ا٭َج١ً إىل ٖرا َٔٹ تتندت ست٢ ازدع ٍٻ  ٚٳَٳـ ٘ٳ  ٜٳتٳـٛٳ  ايًډـ
٘ٴ ٔٳ ٚٳزٳضٴٛيځ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٔٳ :ايجايح ايسقِ ٖرا أيٝظ آَٳ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ  هلل ثِ اهلل يسضٍٛ اسبكٝكٞ ٞايتٛيچ بدا١ٜ ٖٛ آَٳ
ٟ  بايػهٌ فع٬ڄ ػبعًو ؾادقاڄ تٛيٝاڄ آَٓٛا يًرٜٔ ٞايتٛيچ تؿاعدٟ، عبٛ ع٢ً تعاىلٚ ضبشاْ٘ ٘  أْـت  ايـر ٍّ  فٝـ  َتـٛ
ٟ  ايؿـشٝض  بايػهٌ عًوػب ايكٓا٠ ٖرٙ عٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ٚايسضٍٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) يًسضٍٛ  ايـر
 .ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل اي٤٫ٛ ؾادم عًٝ٘ تهٕٛ

ٔٳ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٕٳٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ِٵ أٟزٳانٹعٴٛ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ِ  :زٳانٹعٴٛ ٕ  ٖٚـ  نُـا  ،خاغـعٛ
ٔٴٜٳ ممٔ ٚأْت قسأٖاا تعاٍ يهٔ ،اٯخسٕٚ املفطسٕٚ ٜكٍٛ ٞ  اٱَاّ ب١ٜ٫ٛ دٜ ِ   عًـ ٔ  فٝٗـا  تـس٣  نـ  أبـٛاب  َـ

ٌ  ،بهً٘ ٦اڄغٝ ايكسإٓ ٜعڀٝو ٬ف بهس ٛأب إ٫ وأَاَٳ ٜهٔ مل إذا يهٔ ٚاسد٠، آ١ٜٺ يف اهلدا١ٜ ٘  ربـسز  بـ  ٚأْـت  َٓـ
 بككا٥٘ ظًِ ٚنٌ ،فاسػ١ نٌ زدٳؿٵَٳ ٖٛ اهلل تٕب تعتكد ٚأْت ربسز ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل سسباڄ ايكسإٓ دبعٌ ،قاٍ
ٟٿ ياع١ عًٝو ٜٛدب ٖٚٛ َٓ٘ ربسز ،ٚقدزٙ ُٴٜٳ ظامل أ ٟٿ أٚ وشه  ٭ْ٘ ;بٛاساڄ نفساڄ ٜظٗس مل َا ،نإ نٝفُا صبسّ أ
٘ٳ أځيٹٝعٴٛا: قاٍ ٍٳايسٻضٴ ٚٳأځيٹٝعٴٛا ايًډ ِٵَٹٓ َٵسڇا٭ځ ٚٳأڂٚيٹٞ ٛ َٵـسڇ  ٖٛ راٖٚ (59)ايٓطا٤:هڂ ٞ ٜٴ ٖهـرا  أڂٚيٹٞ ا٭ځ  ٞتـٛيچ  عڀـ

 اٯٕ. إىل ايّٝٛ ذيو َٔ يٮ١َ قسب١ اٯخسٜٔ
ٌ  ع٢ً ػبب ْ٘إ) عًٝ٘: اهلل زمح١ اهلادٟ اٱَاّ ٜكٍٛ عٓدَا ْعسف ٖٓا ُٔٹف ِ  نـ ٞ  ٢ٜتـٛيچ  إٔ َطـً ٔ  عًـ ٞ  بـ  أبـ

 ٫ٜٚـ١  ٭٫ٕ، بٌ  ؟ٞعً اضِ جملسد ٌٖ ،يو بايٓطب١ اُٽٗڇَٴ سؿٓاڄ ستعتبٳ  عًٞ ١ٜ٫ٚ ٭ٕ ;َطًِ نٌ ع٢ً (يايب
ٟ  اهلداٜـ١  أبـٛاب  وأَاَٳ تفتض اهلدا١ٜ، صباٍ يف ٚاضع١ فاقاڄآ وأَاَٳ ضتفتض  عًٞ ٕ  فتٗتـد ٟ  بـايكسآ  ٚتٗتـد

ٕ  نٝـف  ْعسف ٖٓا ُٔٹف ((عًٞ َع ٚايكسإٓ ايكسإٓ َع عًٞ)) :٭ٕ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) بايسضٍٛ  - فعـ٬ڄ  َٴٗڇُٽـا  نـا
ٔ ٚ ،ايٓـاع  ٞسبٿٜٴ دٜٔ ٖٛ اٱض٬ّ إٔ ازباعتب ِ  إٔ - يًٓـاع  ٖداٜـ١  دٜـ ٞ  ّٜٴكـدٻ  إٔ دـداڄ  دـداڄ  ٖٓـا  املٗـ  عًـ

٘  ٚنٝف اٖتُاَات٘ نٝف يٓا تٴبٝٿٔٚ ،ْفط٘ أعُام أعُام يٓا ٔبٝٿتٴ اييت ايؿفات بتًو مبٛاؾفات٘،  ٜٔيًـدٿ  ْظستـ
ـ  دداڄ قاؾس٠ ْظس٠ ٖرٙ (عًٝٽا يكاٍ املساد ٖٛ نإ يٛ ؟بامس٘ اعًٝٽ ٜرنس مل ملاذا) :ٜكٍٛ َٔ ٜتتٞ ثِ ٚيٮ١َ  ستعتبٳ
 .ٖٚٓاى ٖٓا َٔ ثكاف١ٝ أخڀا٤ ْتاز ٖٞ اييت ا٭خڀا٤ َٔ

ٔٳ :ٖرا َٔ ْطتفٝدٙ إٔ ميهٔ مما ايجاْٞ ايػ٤ٞ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ  ايډرٹٜ ُٴـٛ ٕٳ  ٠ځايؿٻـ٬ځ  ٜٴكٹٝ ٜٴ٪ٵتٴـٛ ِٵ  ايصٻنځـا٠ځ  ٚٳ ٖٴـ  ٚٳ
ٕٳ ـ  ٫ٚ ،ٚدْٝاٖـا  دٜٓٗـا  يف ٖداٜتٗا ا٭ع٬ّ ٗ٪٤٫ب تستبط أع٬ّ إىل ذبتاز ا٭١َ إٔ ٖٛ زٳانٹعٴٛ ٕ  إٔ دبٴ  اهلل ٜهـٛ
ِ  يٓستبط( صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ْبٝ٘ بعد َٔٹ ا٭ع٬ّ ِٖ َٔٳ يٓا ٔبٝٿٜٴ َٔ ٖٛ ؼبدد، َٔ ٖٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘  ،بٗـ

ٛ  ٜكـع  مل إذا ،َفتٛسـ١  َطتي١ يٝطت املطتي١ ٭ٕ ;ْٗتدٟ أٜدِٜٗ ٚع٢ً ْٗتدٟ، خ٬هلِ ٔفُٹ ٘  ٖـ  ٚتعـاىل  ضـبشاْ
ٌ  أٌٖ ضٝكع ،ٚقع قد أْ٘ َٔٹ ايسغِ ع٢ً ٚقعٛا ٌب ،ضٝكعٕٛ اٯخسٕٚف ٌ  ٭ٕ أع٬َـاڄ  ايبايـ  إىل ؼبتـاز  ايبايـ
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 ايبايٌ ،ٚاسد٠ أضايٝب نًٗا ٖٞ سٝح َٔٹ ا٭ضايٝب أٚ ْفطٗا ٓٛاتايك دبد عٓدَا تكسٜباڄ ؟ٖرا تعسفٕٛ ٌٖ ،أع٬ّ
ـ  صٚانچـ سٳٜٴ إٔ إىل ايبايٌ أٌٖ ؼبتاز فًٗرا ;أع٬ّ إىل ؼبتاز ٝٴ صبـاَٝع  أٚ غدؿـٝات  وأَاَٳ ٜٴُٓٿكٛ ،ٖـا سٚهبٿف  ٖـا، ٚ
 .خ٬هلِ َٔ ٬ٍكاي فٝٓفل ،ايبايٌ فٝٓفل ،بكاعتِٗ يتٓفل، ١اعُٻيځ أَاَو يتبدٚ ;خدٚدٖا عٔ ايرتاب اٜٚٓفكٛ

ٞ  عٔ تٓؿسف إٔ ساٚيتٳ َا َت٢ٚ ،أع٬ّ َٔٹ يٲْطإ دبٴ ٫ ِڈ  إىل ضتٓؿـسف  فإْـو  عًـ  ،ضبايـ١  ٫ آخـس  عٳًځـ
ٕ  إىل ا٭خـر  يف ضتٓؿسف فع٬ڄ فتْت (ٖرا ٫ٚ ٖرا أزٜد ٫ أْا ،٫) تكٍٛ: عٓدَا ٘  ;ايػـٝڀا  إذا ٚاسـد.  آخـس  ٭ْـ
يطت أْـت زفكـت   ُس( أٚٳ٫ عًٞ ٫ٚ أبٛ بهس ٫ٚ عٴ :حباد١ يځطٵت) :تظٔ أْوٚ يايب أبٞ بٔ عًٞ عٔ بتتٗسٻ
ٙ  ٗـرا ف ػازايؿـ  بايكايني تسضٳ مل فكط ْتأ إذا ،ايك٬ٍ إ٫چ اسبل بعد فُاذا ،سكاڄ زفكت عًٝٽا؟  تسٜـد  ْـو أ َعٓـا
ٕ  ٫ٚ ُـس عٴ ٫ٚ بهس أبا ٫ٚ َعا١ٜٚ أزٜد ٫) :ٖرٙ إ٫چ يٝطت فكط زأضاڄ ب٘ تستبطإٔ  ايهبر ايكاٍ ـ  ٫ٚ عجُـا  (اڄعًٝ
 ،ايهـبر  َع ضتتعاٌَ أْا ،َباغس٠ ايؿػاز ٖ٪٤٫ َع أتعاٌَ إٔ أزٜد ٫ أْا تكٍٛ: فهتْو ،فكط املطاف١ اختؿست أْت
ـ  بٗـسٻ تت املكـٝل،  يف ،ساٯخ يف ٖٛ ،رخا٭ يف ٖٓاى ايػٝڀإ ضتذد ;بهً٘ ايهبر ٕاسكأ يف تكع ٚٵ ٫ ،ٖٓـا  َٔٹ  أ

ّ  بدٕٚ اٱْطإ ٜبك٢ إٔ باٱَهإ يٝظ ،ٖٛ إ٫چ َعو٫ دبد  ٘يسٜك يف فتْت ;راٖ ٜعذبو ٫ ٚٵأ راٖ ٜعذبو  أعـ٬
 .بِٗ ٜستبط
 طـت٣ٛ مب تؿـبض  ست٢ أع٬ّ أٜدٟ ع٢ً إ٫چ ا٭١َ تٗتدٟ إٔ ميهٔ ٫ بتْ٘ تػٗد ْفطٗااٯٜات ٖرٙ  ظبدفعٓدَا 

ٟٻ أٚ اهلل، سصب تهٕٛ إٔ ٍٻ ٚٳَٳٔ بًفظ ايعباز٠ دا٤ت ٚهلرا ;صبُٛع١ أ ٍٸ َٔٳ ٜٳتٳٛٳ  صباَٝع أٚ بهًٗا ا٭١َ ضٛا٤ٶ ٜتٛ
 سصب ٜهْٛٛا إٔ إىل حباد١ ِْٗأ، فع٬ڄ اهلل سصب أْفطِٗ فطٝذعًٕٛ ايعًُٞ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً ؾادقاڄ تٛيٝاڄ ١َا٭ َٔ
 تستـد  إٔ َٔٹ ايٓفٛع فتطًِ ايٓفٛع ٚاقع يف ٖٞ اييت فاهلدا١ٜ ،بتع٬ّ ٜستبڀٛا إٔ دبٴ ٫ غايبني ٜٚهْٛٛا اهلل
ٔ  هلا بد ٫ أعدا٤ٖا تٛايٞ إٔ َٔٹ إمياْٗا بعد ّ  ا٫زتبـا   َـ ٞ  تتـ٫ِٖٛ،  بـتع٬ ٟ  ٖٚـ ٕ  يف تٗتـد  املٛادٗـ١  َٝـدا

صلى اهلل عليه وعلهى آلهه   ) ٘زضٛي ٚٚقعِٗ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل ٚقعِٗ ايرٜٔ ا٭ع٬ّ بتٚي٦و تستبط إٔ دبٴ ٫ يٰخسٜٔ

ٔ  :ٖٓـا  قاٍ ٚهلرا ،املٛاد١ٗ َٝدإ يف ْٗتدٟ ست٢ ;بِٗ ْستبط إٔ بعدٙ َٔٹ يٓا (ولهل   ٍٻ  ٚٳَٳـ ٘ٳ  ٜٳتٳـٛٳ ٘ٴ  ايًډـ  ٚٳزٳضٴـٛيځ
ٔٳ ٓٴٛا ٚٳايډرٹٜ ٕٻ آَٳ ٘ٹ سٹصٵبٳ فځإڇ ِٴ ايًډ ٕٳ ٖٴ  .ايڃػٳايٹبٴٛ
 غدؿـٝاڄ  أْـت  ضتڀاعتواب تٕب زتتؿٛٻ إٔ ميهٔ ٫ أْ٘ عا١َ بؿٛز٠ٺ نُطًُني ْٚعسف ،عًِ نڀ٬ب ْعسف ٖٓا ٔفُٹ
ٟ  أْـو  ٚتظٔ عًٝ٘ ٚتٓڀًل ،ْفطو د١ٗ َٔٹ ٖدا١ٜ ٚتطُٝ٘ اڄَٓٗذ يو تسضِ إٔ ّ  تـستبط  مل إذا ضـتٗتد  بـتع٬

 .غدؿٝاتِٗ يف ٚترٚب تت٫ِٖٛ يًٗد٣ بتع٬ّ ا٫زتبا  َٔ دبٴ ٫ يًٗد٣،
ِ  إمنا ٭َت٘ اڄأع٬َ اهلل ٜكعِٗ َٔٳ بايڀبع ِٖٚ ٕٳ  َٳـا  ٚٳٜٳدٵتٳـازٴ  ٜٳػٳـا٤ٴ  َٳـا  ٜٳدٵًڂـلٴ  ٚٳزٳبټـوځ  نـاًَني  ٜكـعٗ ِٴ  نځـا ٗٴـ  يځ
 فازتبڀٓـا  ايهُاٍ َبدأ - املبدأ بٗرا آَٓا إذا ايرٟ ٖٛ ،غبتاز إٔ عبٔ يٓا ٚيٝظ ؽبتاز ايرٟ ٖٛ (68)ايكؿـ:ايڃدٹٝٳسٳ٠ڂ
 ايـٓٗر  ٖـرا  ٚفـل  ع٢ً ٚازتبڀٓا نا٬َڄ فتؾبض ٚاختازٙ اؾڀفاٙ ايرٟ بسضٛي٘ ٚازتبڀٓا املڀًل ايهُاٍ ايهاٌَ باهلل

ٝٴ ايرٟ ٖٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘ فاهلل - بايهاٌَ  . عًٞ َٔٹ ا٤ٶبد ايهاٌَ يٓا ّكدٿض
ـ  ؾـ٬سٝيت  يف ستـ٢  يـٝظ  ،دداڄ دداڄ ك١دقٝ ٖٞ ايهُاٍ َكاٜٝظ ست٢ ٍ  إٔ اأْ ٍ  إذاڄ :أقـٛ ٛ  ايهُـا  نـرا  نـرا  ٖـ
 َا ع٢ً منػٞ ثِ بسضٛي٘ ْٚجل باهلل ْجل .خل. إ..ٚنرا نرا ٖٛ نرا ايهُاٍ ،٫ ٜكٛيٕٛ: آخسٕٚ ضٝتتٞ ،...إخلنرا

 ا٭َـ١  بٗداٜـ١  ددٜسٜٔ يٝهْٛٛا ًِٗڂٜٚ٪ٖٿ ِٖؽبتازٴ أع٬َاڄ ٮ١َي ضٝكع َٔٳ ٖٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘ ٚاهلل إيٝ٘، ٜٗدٜٓا
 بكٝادتٗا. دٜسٜٔٚد
ٞپ ٜهٔ أمل صهلى اهلل عليهه   ) ايـٓيب  أَاّ تكف ناْت اييت ايهجر٠ اجملاَٝع تًو نٌ بني َٔٹ ايٛاسد ايسَص ٖٛ  عً

٘  ٜٚٗتدٟ ٜٚت٫ٛٙ ِايعٳًځ بريو وٜتُطٻ بتٕ ًَصَاڄ أٚي٦و َٔ غدـ نٌ أؾبض ست٢ ُاڄعًځ ٖٛ فربش (وعلى آله ولهل    بٗدٜـ
 ؟ْٗذ٘ ع٢ً ٜٚطر
 املطـتي١  تبك٢ إٔ يٓا بايٓطب١ ايكُا١ْ ٜعڀٞ ايرٟ ٚسدٙ ٖٛ (ايهُاٍ مببدأ زتبا ا٫) ذاتٗا سد يف املطتي١ ٖرٙ
ٕ  ازبدٜس ٖٛ َٔ ٜٗدٜٓا، بتٕ ازبدٜس ٖٛ َٔ) َطتي١ تبك٢ إٔ ٚتعاىل، ضبشاْ٘ اهلل بٝد ٞٳ  بـت  َستبڀـ١  (أَسْـا  ٜٳًـ
 .(ٌ٪ٖٿٜٴ ايرٟ ٖٛ ؽبتاز، ايرٟ ٖٛ اهلل ٕإ) : اهلادٟ اٱَاّ قاٍ نُا ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ باهلل
ٟ  ايعظِٝ املبدأ بٗرا ا٫زتبا  َساعا٠ ٢عً ْعٌُ مل إذا ٌ  ايـر ٕ  عُـ ِ  ايكـسآ ٘  عًـ٢  ايهـسٜ  ذٖآْـا أ يف تسضـٝد

ٝٴكدٻ ٜٴكدٻ ،ٕٚنجر أغدافٷ يٓا ّفط ٔ  نـاًَني  سٕٜٚعتبٳ ٫ ُٕٖٛٚٝټ نجر زَٛش ّٚ ِ  ممـ ٘  اهلل أختـازٖ  ٚتعـاىل،  ضـبشاْ



 (06) (2الدرس ) ـ سورة املائدة

 .باختٝازٙ ددٜسٜٔ ٚيٝطٛا

ٕ  إٔ) نُـاٍ؟  غسٚ  ٕٜكعٛ ٝطٛاأي اٱَاّ غسٚ  عٔ نتبِٗ يف ايصٜد١ٜ تتشدخ عٓدَا ٕ  ٚإٔ ،ُـاڄ عايٹ ٜهـٛ  ٜهـٛ
 أمل (إخل .ٚعاد٫ڄ.. ،با٭١َ زسُٝاڄ ،شاٖداڄ ،ٚزعاڄ ،تكٝاڄ ،غذاعاڄ ٜهٕٛ ٚإٔ ،ضدٝاڄ ٜهٕٛ ٚإٔ ،ضًُٝاڄ ٜهٕٛ ٚإٔ ،ساڄَدبٿ

ٌ  َٔ ٜتتٞ ٖٛ ايهُاٍ ٭ٕايهُاٍ؟  َؿدز أٜٔ َٔٚٹ ايهُاٍ؟ ملاذا نُاٍ؟ غسٚ  ٜكعٛا ٘  اهلل قبـ ٛ  ٚتعـاىل  ضـبشاْ  ٖـ
ِٻ ٜؿڀفٞ ايرٟ ٖٛ ،ؽبتاز ايرٟ ٚٵزٳثٵٓٳا ثٴ ٔٳ ايڃهٹتٳابٳ أځ ٝٵٓٳا ايډرٹٜ ٔٵ اؾٵڀځفځ ٞ  ا٫ؾڀفا٤ (32)فايس:عٹبٳادٹْٳا َٹ ٞ  اٱهلـ  ٜـتت
 فُع٢ٓ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً ٖٞ يدٜٓا املطتي١ أؾبشت فإذا يعبادٙ. بايٓطب١ ٚتعاىل ضبشاْ٘ ب٘ ٜستبط َكاّ نٌ يف دا٥ُاڄ
ٟ ا ٖٛ ،ٌ٪ٖٿٜٴ ايرٟ ٖٛ ،اهلل بٝد ايكك١ٝ ػبعٌ ايرٟ يكُإا ٖٛ ٖرا إٔ ذيو ٌ  يـر ٛ  ،ٜهُـ ٟ  ٖـ  فـإذا  ؽبتـاز،  ايـر
 .دداڄ ايهجرٕٚ ايهجرٕٚ ايطڀض ع٢ً ظٗس بهً٘ ٖرا ايهُاٍ َبدأ ْطفٓا

ٔ  ٚاسد ٖرا (إَا١َ) اضِ ؼبازبٕٛ بتِْٗ تظٕٓٛ ٌٖ اٱَا١َ ؼبازبٕٛ عٓدَا اٱَا١َ، قك١ٝ يف ٫سظٛا  َكاؾـد  َـ
ّ ) ن١ًُ إٔ َع - ٚاملفسدات ايعٓاٜٚٔ ضبازب١ يف ايؿ١ْٝٛٝٗ ٕ  يف أيًكـت  (إَـا ِ  ايكـسآ ـ  عًـ٢  ايهـسٜ  ٚايفـادس  سٿايبٳ
ِٵ ٖٴ ًڃٓٳا ٕٳ أځ٥ٹُٻ١ڄ ٚٳدٳعٳ ٗٵدٴ أځ٥ٹُٻ١ڄ ٖٓاىٚ (41)ايكؿـ:ايٓٻازڇ إڇيځ٢ ٜٳدٵعٴٛ ٕٳٜٳ َٵسڇْٳا ٚ  َبدأ سازبٛا ِٖ - (24)ايطذد٠:ؾٳبٳسٴٚا يځُٻا بٹتځ

 ،ايٓـاع  عبهِ إٔ إىل فطٓؿٌ َٓ٘ دبٴ ٫ ايرٟ ايهُاٍ ٖرا ْطفٓا َت٢ ٭ْ٘ ملاذا؟ ،عايٓا إذٖأ يف ذٜرتضٻ ٫چأ نُاٍ
ٟ  ٖرا أيٝظ سؿٌ؟ رٟاي ٖٛ ٖرا أيٝظ ،ايهُاٍ غسٚ  ْطفت َا َت٢ ايٓاع أسهِ إٔ إىل أْا ضتؾٌ  يف ّكـدٻ ٜٴ ايـر
ٕ  ٚإٔ ،ْ٘فطايٛئ  َٔ ٜهٕٛ إٔ إ٫چ ايف٬ْٞ ايبًد شعِٝ يف ٜٴػرت  ٫ :اٱض١َٝ٬ ايبًدإ دضاتر نٌ ٙ  ٜهـٛ  عُـس
ِٷ ك٘حب ؾدز قد ٜهٕٛ ٫چٚأ نرا، ٞپ سه  أيـٝظ  ،فكط ايػسٚ  ٖٞ ٖرٙ اعتبازٙ. إيٝ٘ دٜٴسٳ مل َا بايػسف ؽبٌ غسع
 ٜعـسف  ٫ ممٔ نإ ٚإٕ ،ْفط٘ َؿًش١ إ٫چ ُٜٗ٘ ٫ ممٔ نإ ٚإٕ ،ايػازع َٔ نإ ٚإٕ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً ضٝهٕٛ ايهجر
 ؟أضس٠ ٕٚ٪غ ٜدٜس نٝف ٜعسف ٫ ممٔ بٌ ،أ١َ ٕٚ٪غ ٜدٜس نٝف

ٟٿ ٚعٔ أَاَِٗ؟ اجملاٍ فتشت ايدضاتر أيٝطت  :ٜكٛيٕٛ عٓدَا ،َٓ٘ دبٴ ٫ ايرٟ ايهُاٍ ْطف يسٜل عٔ يسٜل؟ أ
 ٓسبطي إهل١ٝ؟ املعاٜر عٌظب ملاذا إهل١ٝ؟ َعاٜر د١ٜٝٓ َعاٜر ٖرٙ أيٝطت ،ٜهٕٛ ٚإٔ ٜهٕٛ ٚإٔ نرا ٜهٕٛ إٔ ػبب
ٝٴ ايرٟ ٖٛ ،ضٝؿٓع ايرٟ ٖٚٛ ٚتعاىل ضبشاْ٘ باهلل املطتي١ ٛ  ،ضٝهٌُ ايرٟ ٖٛ ٌ،٪ٖٿض ٟ  ٖـ ـ  ُـا ن ضـٝدتاز  ايـر  ْـ
 . اهلادٟ اٱَاّ
 بداٜـ١  يف إهلٝـ١  َعاٜر باعتبازٖا اهلادٟ اٱَاّ ٚقعٗا اييت املعاٜر عٔ غابت عٓدَا ْفطٗا ايصٜد١ٜ تتثست بٌ
 نت٥ُـ١  تازؽبٓا يف زٚادٸٚؾٴ ا٭١َ، ؼبهُٛا بتٕ ددٜسٜٔ يٝطٛا ايصٜد١ٜ داخٌ ست٢ أ١ُ٥ يٓا فظٗس )ا٭سهاّ( نتاب
 ،تازؽبٓـا  نتـب  يف ايصٜد١ٜ أ١ُ٥ ضًط١ً يف نجرٜٔ ٕصايٜٛ ٫ ِٖٚ فع٬ڄ ًني،٪ٖٻَٴ ٫ٚ ناًَني ٚيٝطٛا ايبٝت أٌٖ َٔٹ

 َٚع٢ٓ صبتٗداڄ، ٜهٕٛ إٔ أٟ: ُاڄ،عايٹ ٜهٕٛ إٔ) ْفط٘ ٖرا يًهُاٍ َػًٛي١ َكاٜٝظ ٕػبعًٛ بعد فُٝا ِٖ دا٩ٚا يهٔ
ّ  بُٝٓـا  ا٭خـر؟  يف َادٜـ١  املكـاٜٝظ  تؿبض أمل (إخل ...نرا ،نرا ،نرا قسأ قد ٜهٕٛ إٔ صبتٗداڄ ٜهٕٛ إٔ  اٱَـا

ٍ  ناًَـ١،  ؾـفش١  ،املطـًُني  أَـس  ١ٜ٫ٛب ا٭ٚىل ٖٛ َٔٳ َٛاؾفات عٔ خٜتشدٸ ٖٚٛ ؾفش١ عبٛ ّقدٻ اهلادٟ  يف ٚقـا
ٛ ف املٓڀًل ٖرا َٔٹ باهلل ايٓاع ازتبط إذا ،ايٓشٖٛرا  ع٢ً ٜ٪ٌٖ ايرٟ ٖٛ اهلل ٕإ :ا٭خر ٟ  ٗـ ٌ  ايـر ٔ  ،ضـٝ٪ٖ  يهـ
ٔ  نـاْٛا  - فعـ٬ڄ  - أ١ُ٥ يٓا فظٗس ،ٓاڀڃڀځفاعبځ ;اٱهل١ٝ املعاٜر يٓطف اد١َٜ َعاٜر َٓاٚقدٻ بعد فُٝا د٦ٓا ـ  ممـ  ذزضٻ
ـ ٚٳ ايبٝـت  أٌٖ عًّٛ يٓا َٛاكدٿٜٴ إٔ َٔ ٚبد٫ڄ ،ْفطٗا ايڀا٥ف١ ٖرٙ داخٌ ا٫خت٬ف َباد٨  ناَـاڄ زٴ يٓـا  أقـافٛا  ِٖدٳسٵ
ّ  بٝٛتٓـا  ٚغػًٛا، أٚقاتٓا فػػًٛا ;ي١قا يٛا٥ف ٖٞ اييت ايڀٛا٥ف عًّٛ َٔٚزناَاڄ  ـ ايـيت   ايهتـب  بسنـا  ٖـرا  َٔٹ
ٔ  زناّ ايڀاٖس٠، ايعرت٠ ٚعًّٛ ايهسِٜ ايكسإٓ عًّٛ يٓا ٓتكٛاٜ إٔ بدٍ ايكبٌٝ ٍ  َـ ٔ  أقـٛا  عًٝـو  كـٝع تٴ اٯخـسٜ
  .أعُايو َٔ ايهجر كٝعتٴ ،ٚقتو كٝعتٴ ،سٝاتو كٝعتٴ عُسى، َٔ ضٓني

 ايٛاقـع  ٜٴٗٝـ٧  ْطفٗا ٜهٕٛ إٔ أٚ ،اهلل بٝد ايكك١ٝ دبعٌ قُا١ْ تهٕٛ إٔ اإَٸ :أْٗا فع٬ڄ ١ُٻَٴٗڇ املطتي١ إٔ ٚيٓعسف
ٔ  ا٭َـ١  أَـس  ًٜٞ َٔ ٜهٕٛ إٔ غسياڄ يٝظ :قًٓا يٛ ست٢ ؟ؼبؿٌ ايرٟ َا أْ٘ ٚدب، ٖب َٔ نٌ َتٓاٍٚ يف يتهٕٛ  َـ
ٔ ف ،ا٭َـ١  أَس ًٜٞ َٔٳ يف اڄغسٚي ٖٞ هٕٛيت ايدضتٛز يف قعٖٛا ،ا٭خس٣ ايػسٚ  إىل تعايٛا ايبٝت أٌٖ  ٜكبًـٛا  ًـ
 ،فكـط  ٖرا يٝظَٔ أٌٖ ايبٝت؟  ا٭١َ أَس ًٜٞ ايرٟ ايػدـ ٜهٕٛ ٕ٭ ضبازب١ ٖٞ فكط املطتي١ إٔ أتظٕٓٛ ٖرا،
 .إهل١ٝ َعاٜر ٚفل إهلٝاڄ نُا٫ڄ نا٬َڄ ٜهٕٛ إٔ ٕؼبازبٛبٌ 

 شاٖداڄ، ٚزعاڄ، تكٝاڄ، با٭١َ، زسُٝاڄ هلل، َتكٝاڄ باهلل، ُاڄعايٹ ٜٔ،بايدٿ ُاڄعايٹ أَسْا ًٜٞ َٔ ٜهٕٛ إٔ ػبب تكٍٛ عٓدَا
ٍ  قسآ١ْٝ؟ عاٜرامل ٖرٙ أيٝطت ٕ  ٭ٕ ايٓـٛاب  صبًـظ  قاعـ١  يف تكـعٗا  إٔ سـاٚ ٔ  تهـٛ ـ  قـُ ٟ  ايـٓ  يف ايدضـتٛز
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 إَاَـ١  باعتبـاز  ١اََاٱ ؼبازبٕٛ ٔايرٜ أٚي٦و، ذبازب بٌ ٌكبٳتٴ ئ ،ايبًد ذيو أٚ ايبًد ٖرا أَس ًٜٞ َٔ َٛاؾفات
ٔ  ،ايبٝت أٌٖ َػه١ً ٖٞ املػه١ً تٕب تسٕٚ نٓتِ إذا ضهتٛاا ،خ٬ف :تعايٛاˮ :ْكٍٛ ايبٝت أٌٖ  يٮَـ١  َٛاقـدٿ  يهـ
 ،ايبٝت أٌٖ َطتي١ ؼبازبٛا بتٕ َػػٛيٕٛ .٫ ‟ا٭خس٣ اٱهل١ٝ املعاٜر فٝ٘ تتٛفس أَسٖا ًٜٞ َٔٳ ٜهٕٛ إٔ ػبب أْ٘
ٌ  عٔ ضهتِ ٚإٕ ٖٞ ا٭خس٣ ايػسٚ  َٕٛتكدٿ ٫ فًُاذا ،ايػسٚ  ببك١ٝ ٜ٪َْٕٓٛفط٘  ايٛقت يف ِٖٚ  ؟ايبٝـت  أٖـ
 ،ا٭١َ أَس ًٜٞ َٔٳ يف ٓٗاَ دبٴ ٫ اييت ايػسٚ  قُٔ ٖرٙ تهٕٛ إٔ إي٬قاڄ ٜطُشٛا ئ اٯخسٜٔ إٔ تعسفٕٛ ٭ْهِ
ٛ  بٗـرا  املطتي١ ْسبط إٔ ْسٜد ٫ ٚعبٔ ،ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل ٜد ع٢ً إ٫چ تتٛفس ٫ ،إهل١ٝ َعاٜر ٭ْٗا ؟ملاذا  ،ايٓشـ
ٍ  ٓـدَا ع .قٝد ٫ٚ غس  بدٕٚ أسهِ َفتٛساڄ َٞأَا اجملاٍ ٜهٕٛ إٔ أزٜد أْا ،عبهِ إٔ ْسٜد ـ  ٫ :ٜكـا ٕ  إٔ دبٴ  ٜهـٛ
 ايرٟ ٖرا ٖٚهرا. ،ٖهراٚ (1)عًٝ٘ فسْؿٳ ;ٞٻًځعٳ اڄددٜد اڄغسي ٖرا أيٝظ إذاڄ أسهِ، فهٝف إذاڄ ;اُڄعايٹ يطت أْا ُاڄعايٹ

 .ؼبؿٌ
ٍٻ  ٚٳَٳٔ ت٫ْٛٙ ايرٟ امل٪َٔ يف إهل١ٝ َعاٜر تعسض عٓدَا ٗاْفطٖرٙ اٯ١ٜ  ٚهلرا ٘ٳ  ٜٳتٳـٛٳ ٘ٴ  ايًچـ ٔٳ  ٚٳزٳضٴـٛيځ  ٚٳايډـرٹٜ
ٓٴٛاڃ ٔٳقاٍ: إٔ بعد (56:املا٥د٠)آَٳ ٓٴٛاڃ ٚٳايډرٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳ ايډرٹٜ ُٴٛ ٕٳ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ٜٴ٪ٵتٴٛ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ  ٜعسض َا ٚعاد٠ڄ زٳانٹعٴٛ
ٞ  صبٌُ ضعسٳ ٭ْ٘ ;ٚزا٤ٖا َا ع٢ً ٜدٍ منٛذز ٖٞ ث٬ثاڄ أٚ ؾفتني ايكسإٓ ٘  ْـٛاس  وْتـد٫  ؾـفتني  يف غدؿـٝت
 .اٱهل١ٝ ٚاملعاٜر ايهُاٍ ؾفات َٔ اُبعدٖ َا ع٢ً

 يف تتُجٌ إضسا٥ٌٝ بين خڀٛز٠ ٚإٔ ،إضسا٥ٌٝ بين خڀٛز٠ عٔ اسبدٜح يازإ يف تتتٹ أمل ؟اٯ١ٜ ٖرٙ ٞتتت ٚأٜٔ
ّ  يؿٓع ٤٫ٚات، يؿٓع عٚايٓفٛ ايكًٛب إفطاد عبٛ ادباِٖٗ ٘  ممـا  ٖـرا  أيـٝظ  ؟ثكافـات  يؿـٓع  ،أعـ٬ ٛ  عًُـ  بٓـ
ٌٵ  :بايبايٌ اسبل ظڇبٵيځ صباٍ يف زٖٝب١ قدز٠ ميتًهٕٛ بتِْٗ ايهسِٜ ايكسإٓ يف قاٍ ٚاهلل ؟إضسا٥ٌٝ ٌٳ  ٜٳـا  قڂـ ٖٵـ  أځ
ِٳ ايڃهٹتٳابٹ ٕٳ يٹ ٌڇ عٳٔ تٳؿٴدټٚ ٘ٹ ضٳبٹٝ ٔٵ ايًچ ٔٳ َٳ ٌٳ  ٜٳا ٜكٍٛ:ٚ (99:عُسإ آٍ)آَٳ ٖٵـ ِٳ  ايڃهٹتٳـابٹ  أځ ٕٳ  يٹـ ًڃبٹطٴـٛ ٌڇ  ايڃشٳـلٻ  تٳ  بٹايڃبٳايٹـ

ٕٳ ُٴٛ ِٵٚٳأځْ ايڃشٳلٻ ٚٳتٳهڃتٴ ٕٳ تٴ ُٴٛ  .(71عُسإ: )آٍتٳعٵًځ
 ;اٱهلٝـ١  املعاٜر ٚفل ايؿشٝض باي٤٫ٛ يُٓٮٖا َػاعسْا إىل قًٛبٓا إىل اٯخسٜٔ ْطبل بتٕ عبٔ ًْتصّ مل إذا إذاڄ
ـ  يًبايـٌ،  اڄأع٬َ فتهٕٛ ْفٛضٓا أعُام إىل بِٗ ٕٜؿًٛ آخسٜٔ أع٬َاڄ يٓا ايٝكعٛ ضٝتتٕٛ ِٖ فإِْٗ ٍ  اڄأع٬َ  يًكـ٬
ٌ  عٔ ٫ٖتُاَاتٓا ؾسفاڄ ،ملػاعسْا تصٜٝف يعكٛيٓا، تصٜٝف َٔ أنجس يٝطت ،خس٪تٴ ٫ٚ ّكدٿتٴ ٫ اڄأع٬َ ٟ  احملـ  ايـر
٘  َٓ٘ شٛاٝؿٜ أملٵ أَسٜها، َٓ٘ ٚتؿٝض ٫دٕ بٔ أضا١َ صٚانچسٳٜٴ أمل إيٝ٘، ادبٗت إذا دد٣ٚ هلا ٜهٕٛ إٔ ميهٔ  ،أْـ
 ٜػهٌ :ٓشٛاي ٖرا ع٢ً املطتي١ إٔ يٛ احملتٌُ َٔٹ نإ إذاڄ .دداڄ نبٻسٚٙ ايٓاع؟ أَاّ دداڄ سٚٙهبٿٜٴ أمل ؟..ٚأْ٘. ،ْ٘ٚأ

ٌ  ،يٮ١َ ـطبًِّ ،ؾشٝض إض٬َٞ قا٥دٚ ،عًِٝٗ بايػ١ خڀٛز٠ ٕ  اهلل أعـدا٤  َٛادٗـ١  يف ؾـشٝش١  ز٩ٜـ١  ٚؼبُـ  يهـا
 دـداڄ  ٚاضـع١  ا٭َسٜهٝـ١  فاملدـابسات  ;ٚاسـد٠  قڀعـ١  ٫ٚ نـٛا شسٿٜٴ إٔ إىل استادٛا اُٳٚيځ آخس، تعا٬َڄ َع٘ تعاًَِٗ
 نإ. أُٜٓا تكسب٘ إٔ تطتڀٝع
ِ  عسقاڄ زفض ٕ(ٛنًٓت) بتٕ ضٛداْٞ ٚشٜس عٔ ايتًفصٜٕٛ يف ايطعٛد١ٜ تعسض ٔ  أضـا١َ  بتطـًٝ ٌ  أمل .٫دٕ بـ  ٜكـ

ِ  قاٍ: ؟أفػاْطتإ فطٝكسبٕٛ ٚإ٫چ ُ٘تطًچ ٕأ دبٴ ٫ ْٗاإ :أفػاْطتإ يف (يايبإـ)ي ا٭َسٜهٕٝٛ  عسقـاڄ  زفكـٛا  ٖـ
 بتطًِٝ عسقاڄ زفض بتْ٘ - ٖرا أضا١َ صسَٿتٴ شَإ َٔٹ ٚأَسٜها - )بٛؽ( ٖرا ايس٥ٝظ قبٌ تٛىل ايرٟ ٕ(ٛ)نًٓت أٜاّ
ٕ  ٚيهٔ َسٜها٭ أضا١َ ُٛاٜطًچ إٔ باٱَهإ نإ أْ٘ أٟ: ،أضا١َ ـًچ  إٔ سٜـد ْٴ ٫ زفـض،  نًٓتـٛ ٔ  ،ُ٘تط  إٔ ْسٜـد  عبـ
 ٤٫ٚات ؾٓع ٖرا أيٝظ ؟بايبايٌ يًشل اڄطبٵيځ ٖرا أيٝظ ،املطًُني َٔ املطانني ٖ٪٤٫ ب٘ غبدع ُاڄًځعٳ فٓذعً٘ صْٙسَٿ

ٟٸ ًٕٜٛػهچ ٫ أغداؾاڄ ،ُٖٚٝني أغداؾاڄ تتٛىل ػبعًو ٕ  اڄأغداؾـ  و،٥أعـدا  ع٢ً خڀٛز٠ أ ِ  ى٫ٚ٩ ٜهـٛ  ٫ ٤٫ٚٶ هلـ
 ستـ٢  تٓڀًـل  ا٭خر، يف ٜتبدس اڄاٖتُاَ ضبً٘، يف يٝظ اٖتُاَاڄ تَسِٖب اٖتُاَو ٜهٕٛ ،دٛع َٔ ٜػين ٫ٚ ٔٴُٹطٵٜٴ
ٟٸ يدَو ٜؿبض ٫ٚ ٜدٜ٘ بني ٌكتٳتٴ ٟٸ ملايو بضٜؿ ٫ إيٝ٘ أَٛايو بريت يٛ ست٢ ق١ُٝ، أ  خـداع  ا٭خر، يف ق١ُٝ أ

ٌ  ف٬ ٜتبدس سٝح إىل ٜٛدْٗٛ٘ نً٘ ومحاضٴ ي٘، ق١ُٝ ٫ غ٤ٞ نٌ ػبعٌ زٖٝب، تصٜٝف زٖٝب، ِ  ٜؿـ  ستـ٢  إيـٝٗ
 .ايبداز ذيو َٔ زذاذ ٫ٚ
ٍٻ مل إذا ١َُٗ ايكك١ٝ تبدٚ ٖٓا  عسقـ١  طٓؿبضف أع٬َ٘ ٢ْتٛيچ إٔ يٓا املسضّٛ اشبط يف طرْ ثِ  اعًٝٽ ْتٛ
ٔ  ٚتؿـسف  ايبايٌ ٚتكع ايبايٌ ٚتطاْد يًبايٌ أع٬َاڄ ،ْت٫ٖٛا ١ُٖٝٚ أع٬َاڄ اٯخسٕٚ يٓا ٜؿٓع ٭ٕ  ،اسبـل  عـ
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ٔٳ  أځٜټٗٳـا  ٜٳـا  :ٜكٍٛ اهللف ِعايٹ ٭ْ٘ ;ِعايٹ ف٬ٕ زمبا تكٍٛ: قد أْت .ْت٫ٖٛا ٓٴـٛا  ايډـرٹٜ ٕٻ آَٳ ٔٳ  انځـجٹرٶ  إڇ  سٵبٳـازڇ ا٭ځ َٹـ
ٕڇ ٖٵبٳا ٕٳ ٚٳايسټ ٍٳ يځٝٳتڃنڂًڂٛ ٛٳا َٵ ٌڇ ايٓٻاعڇ أځ ٕٳ بٹايڃبٳايٹ ٌڇ عٳٔ ٚٳٜٳؿٴدټٚ ٘ٹ ضٳبٹٝ  َرتٚن١ غر ست٢ املطتي١ تٕب ٔبٝٿٜٴ ٖرا (34)ايتٛب١:ايًډ

ٛ  ٚتعـاىل  ضبشاْ٘ اهلل ايرٜٔ ا٭ع٬ّ تتٛىل ٚأْت إهل١ٝ َكاٜٝظ دٕٚ بٗرا أٚ بٗرا فتتتثس يو ٟ  ٖـ ِ  ايـر  اختـازٖ
ّ  ٚؾـٓع  اي٤٫ٛات يصٜف عسق١ تهٕٛ إٔ َٔ ِفتطًځ تت٫ِٖٛ ست٢ ٚسددِٖ ِٓٗٚعٝٻ ٞ  أعـ٬  تكـس  ايٛاقـع  يف ٖـ

ٔ  يٮع٬ّ اي١ٜ٫ٛ تهٕٛ سٝح ؾشٝض فايتٛيٞ ٖٓا اأَٻ ،أدًٗا َٔ تت٫ٛٙ أْت اييت ايكك١ٝ ِ  ايـرٜ  يٮَـ١  اهلل زمسٗـ
ٕٻ :ٖٓا ٜكٌ أمل مثستٗا، تعڀٞ اي١ٜ٫ٛ فإٕ ;يٮ١َ ْٚؿبِٗ ٘ٹ سٹصٵبٳ فځإڇ ِٴ ايًډ ٕٳايڃ ٖٴ  أمل عًُٛا؟ َاذا يايبإ ؟ػٳايٹبٴٛ
ٞ  ايككـ١ٝ  ٭ٕ ;تٳػٳـايبٛا  أٚ غڂًبٴٛا بٴٛا؟غڂًٹ أّ ًبٴٛاغځ ٌٖ ذٖبٛا؟ أٜٔ ْدزڇ ٚمل ،ٜٚتبدسٚا املدٕ َٔ ٜٓطشبٛا  نًـٗا  ٖـ
ِٷ خداعٷ ـ  ٖٓا أٚ ٖٓا ٜكعٛا ٭ٕ يٰخسٜٔ َٓفر ٜبك٢ ٫ ست٢ ٚتكًٌٝ، تصٜٝفٷ نًٗا ،ٖٚٚ ِ  َٔٹ  آخـس  غدؿـاڄ  دـاْبٗ
ِ ف ٚقـع  قد اهلل نإ ٚإٕ ت٢س (غػايني) اٯخسٜٔ ٭ٕ ;ايبايٌ أع٬ّ َٔ ُاڄًځعٳ اُٖٚٝٽ ٕ  ٗـ  أمل ٛا،ٜٓؿـب  إٔ ؼبـاٚيٛ
 يًٓطـا٤  ٚقـد٠ٚ  يًٓطـا٤  ٓطـب١ باي عٳًځُاڄ يتهٕٛ ايصٖسا٤ ؽبرت أمل آخسٜٔ؟ يٓا فٓؿبٛا يٮ١َ عٳًځُاڄ يٝهٕٛ اعًٝٽ ؽبرت
 إذاڄ َـِٓٗ.  ٚايدٖا٠ ٚاحملٓهني اشببجا٤ عٔ ْاٖٝو ايك٬ٍ أٌٖ ٚٴدٵبٳ ٜعٌُ ٖهرا ؟أخس٣ فٓؿبٛا ايعاملني ْطا٤ ضٝد٠

 .١َُٗ فاملطتي١
 ايكسإٓ يهٔ ،َػًٛي١ ايٛاقع يف ٖٞ ١ٓعٝٻَٴ َكاٜٝظ ّتكدٻ قد فع٬ڄ، داد٠ ْظس٠ إيٝٗا ْٓظس إٔ ػبب اٯٜات ٖٚرٙ
ٛ ف بِٗ يتٗتدٟ اهلد٣ أع٬ّ َٔٹ يو ِٗبٳْؿٳ ٔٵُٳيٹ ؾشٝض ٤٫ٚٺ ع٢ً ٚضست ب٘ اٖتدٜت إذا أٜكاڄ ْفط٘ ٖٛ ايهسِٜ  ٗـ
ٌ  ٖٛ اٯخسٜٔ، أَاَو ٜفكض بتٕ ٌٝايهف ٕ  ايهفٝـ ٔ  اهلل فـو سٿعٳٜٴ بـت ٘  َـ ٘  خ٬يـ  يـو  ٜٚفكـض  فٝهػـف  ،ٚبتٛفٝكـ

 مل ايهسِٜ ايكسإٓ ٖٚٓاى، ٖٓا د١ٗ َِٓٗ تؿٝض ٖٓاى أٚ ٖٓا ٜٓتؿبٕٛ تساِٖ عٓدَا ُٕٖٛٚٝټ ِٖ ايرٜٔ اٯخسٜٔ
ٟٸ ٜػفٌ ٙٴ اهلل ٜكٌ أمل ايٌ،ايب يسٜل تهٕٛ نٝف أٜكاڄ يو ٔبٝٿٜٴ ٖٛ ٜٛدٗو ٖٛ ايرٟ ايٛقت يف غ٤ٞ، أ ٜٵٓٳا ٖٳدٳ  ٚٳ

ٔڇ ٜٵ  .ايبايٌ يسٜل نٝف أٜكاڄ يو بٝٻٔ ثِ ،اسبل يسٜل نٝف يو ٚقض ،يو ٔبٝٻ ؟(10)ايبًد:ايٓٻذٵدٳ
ِٷ ٖٛ َٔٳ داْبٹ يف َٓٗا دبٴ ٫ اييت ا٭غٝا٤ خ٬ٍ َٔ يو ٜتذ٢ً سٝاْاڄأ ـ  يـو  ٜٔتبـٝٻ  اسبل أع٬ّ َٔ عٳًځ  يف ٗاعهطٴ

 .ًځُاڄعٳ ٜهٕٛ إٔ ٜؿض ٫ إذاڄ ٖرٙ َٔٹ فاقٞ ٖٛ يتكٍٛ نعٳًځِ، أَاَو ٜٴسفع ايرٟ اٯخس
 ٖهرا َٛٙقدٻ إمنا بهس أبٛ ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ بعد غدـ أشن٢ ٚنتْ٘ ُسعٴ ّٜٴكدٻ أمل ُس،عٴ إىل ْتتٞ
ِ  اسبكٝكٞ فاي٤٫ٛ ٚإ٫ ،َ٘قدٻ ُسعٴ ٭ٕ اشب٬ف١ ًډِضٴـ باعتباز ٛ  عٓـدٖ  يٓـا  ٜعـسض  أمل اٯٜـ١  ٖـرٙ  يف ُـس، يعٴ ٖـ

 ٜـس٣  ٫ ،ٜساٙ ٫ٚ ٜساٙ ٫ فكر أَس فُٝٗ٘ ا٭١َ ع٢ً سسؾ٘ يف با٭١َ اٖتُاَ٘ يف عًٞ اٱَاّ ْفط١ٝ سإٓايك
ْ  ٖـرا  أيـٝظ  ايسنـٛع،  أثٓا٤ ٖٚٛ خبامت٘ فٝتؿدم ؾٛت٘ ٜطُع إمنا ايفكر ذيو ٖٛ ٜس٣ ٫ٚ اعًٝٽ ـ  اڄإْطـا  اڄزسُٝ

ِٵ يځكځدٵ( صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ َٛاؾفات ٖٞ تأيٝط ؟أَسٖا ُٜٗ٘ ا٭١َ، ع٢ً اڄسسٜؿ با٭١َ، ٍٷ دٳا٤ٳنڂ  زٳضٴٛ
ٔٵ ِٵ َٹ ْٵفڂطٹهڂ ٘ٹ عٳصڇٜصٷ أځ ٝٵ ِٵ َٳا عٳًځ ـٷ عٳٓٹتټ ٝٵهڂِ سٳسڇٜ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ عٳًځ ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ بٹايڃ ٛ  (128 )ايتٛبـ١: زٳسٹٝ ٟ  ٖٚـ ـ  ايـر ـ  ٢زبٻ  اعًٝٽ

 ؟اٱهل١ٝ املعاٜر ٖرٙ ا٭خ٬م، ٖرٙ فٝ٘ تتذطد :ٖهرا يٝهٕٛ
ـ  فُٝا ايهسِٜ ايكسإٓ إٔ ْعسف عبٔٚ .إخل ...نرا قايٛا ،نرا فعٌ :ٚقايٛا ،نرا عٌُ ٖٛ ُسعٴ :قايٛا ٘  صٜسنچ  عًٝـ
ٔ  ٚيٝطت داخٌ َٔ ٖٞ ا٭غٝا٤ إٔ ٜس٣ ٭ْ٘ ;ا٭عُام يو ٜهػف إٔ ع٢ً ٜعٌُ  ٖٓـا  يٓـا  ٜهػـف  أمل اشبـازز،  َـ
٘ٹ عٳصڇٜصٷ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ضبُد ْفط١ٝ ٝٵ ـٷ عٳٓٹتټِ َٳا عٳًځ ٝٵهڂِ سٳسڇٜ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ عٳًځ ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ بٹايڃ  َٛقـع  أٜٔ؟زٳسٹٝ
ٌ  داخـٌ ايـٓفظ؟   يف أّ (ايػـرت٠ ) فـٛم  ،ايعُا١َ فٛم ؟ٖٞ أٜٔ ؟ٚايسمح١ ٚايسأف١ ٚاسبسف ١ا٭َ ع٢ً اٱغفام  ٖـ

ٕ  أْ٘ أٚ ،نجراڄ ٜطبض أْ٘ أٚ نجراڄ، ٜٳتٳسٳنډعٴ أْ٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) اڄضبُد يٓا ّقدٻ ٕ  أٜكـس  نـا ٘  ايكـسآ  يف نًـ
ٛ  آخـس  غدؿـاڄ  أمنـل  إٔ ميهٔ ضڀش١ٝ غهًٝات ٖرٙ ايػهٌ؟ بٗرا َ٘قدٻ ٌٖ ؟بٌٝايك ٖرا َٔ .أْ٘.. أٚ ،ضذد٠  ٖـ
 .ايػهًٝاتٖرٙ  يف نرا ٚنإ ،نرا نإ ٖٛ :فتقٍٛ خبٝح
ٞ  ْفطـ١ٝ  يٓـا  نػـف  ٖٓا ٚتعاىل؟ ضبشاْ٘ اهلل ٖٛ أيٝظ ؟ايٓفٛع أعُام ٜعسف ايرٟ َٔ  ا٭َـ١  ايـيت   عًـ

ٌ  َؿـٝب١  أٚ َػك١ أٟ عًٝ٘ ٜعص غدؿاڄ ٜهٕٛ إٔ ْسٜد ٌٖ أَسْا؟ ٢ٜتٛيچ فُٝٔ سٜدْ َاذا ٓا٭ْ ;إيٝٗا حباد١  ذبؿـ
٘ٹ عٳصڇٜصٷ يٓا ٝٵ ِٵ َٳا عٳًځ ٟټ عًٝ٘ ٜٚعص دداڄ ٜ٪مل٘ أٟ: عٳٓٹتټ ٟټ هِ،ي ذبؿٌ َػك١ أ ٟټ ،ٜؿٝبهِ أمل أ  دداڄ ٜ٪مل٘ غ٤ٞ أ
ـٷ أضست٘ َٔ ،بٝت٘ أٌٖ َٔ اڄٚاسد ،أيفاي٘ َٔ ٚاسداڄ ٜس٣ إٔ ٜ٪مل٘ نُا ٝٵهڂِ سٳسڇٜ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ  عٳًځ ِٷ  زٳ٩ٴٚفٷ بٹـايڃ  ؟زٳسٹـٝ
ٖـٌ   زنعـ١؟  َا١٥ ٜؿًٞ داخًٗاٌٖ  ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ضبُد ْفط١ٝ يو تهػف اييت ا٭غٝا٤ ٖرٙ ّٜكدٿ أمل
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ـ  يٮَـ١،  بايٓطب١ املِٗ فٗٞ ؾًشت َت٢ ايٓفظ غهًٝات، ٖرٙ زنع١؟ يف ايكسإٓ ٜكسأ داخًٗا ٕ  َٔٚٳ  ٖـرا  عًـ٢  ٜهـٛ
 ايـيت  ٚتعاىل ضبشاْ٘ باهلل ايك١ٜٛ ع٬قت٘ َٓڀًل َٔ ٜهٕٛ إمنا ْ٘فطايٛقت  يف ٖٚٛ ،ا٭١َ ٜٓفع ايرٟ ٖٛ ايٓشٛ
 .ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل عٓد ٚقُٝتٗا ْفط٘ يف قُٝتٗا احملدٚد٠ ايؿًٛات يتًو ست٢ دبعٌ

 ايكسإٓ ٜكسأ نإ - ضبدٚد ايًٌٝ إٔ ٕٜٓطٛ ،ٜتطع ٫ ايًٌٝ -! زنع١ أيف ٜٞؿًچ نإ ْ٘إ :عٔ ف٬ٕ ٜكٛيٕٛ ٖٚ٪٤٫
 زنعـ١  ا٭يـف  أٚ اٯ٫ف ايج٬ث١ ٖرٙ أٜٔ ،َطتُس٠ ؾ٠٬ تهٕٛ أٜاّ ث٬ث١ يف زنع١ أيف ٜؿًٞ ٖٳبٵ أْ٘ ضذد٠. يف
 ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل عبٛ ايكٟٛ اْػدادٖا يف (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ نٓفط١ٝ ْفط١ٝٺ َٔ زنعات ث٬خ َٔ
 يف ٫ٚ اهلل عٓـد  ٫ هلـا  قُٝـ١  ٫ زنعـ١  آ٫ف ايج٬ث١ أٚ زنع١ ا٭يف تبدٚ ؟ْفط٘ يف أثس َٔ ايؿ٠٬ ترتن٘ ُاٚفٝ
 هلا اييت ايعباد٠ تًو يهٔ ،هلل دٜتعبٻ نإ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ .ا٭١َ ٚاقع يف ٫ٚ ايػدـ ٖرا ْفظ
 .ا٭١َ ٚاقع يف أثس َٔ هلا ٜهٕٛ ٚفُٝا ،ْفط٘ يف ترتن٘ فُٝا ق١ُٝ

ٕٳ عًٞ اٱَاّ إىل ْتتٞ ٚعٓدَا ُٴٛ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٠ځايؿٻ٬ځ ٜٴكٹٝ ِٵ ايصٻنځا٠ځ ٕٳٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ  ٚاقع٘ عٔ نػف َا يٓا فهػف زٳانٹعٴٛ
ٔ  ٜٚتتٞ ايٓشٛ، ٖرا ع٢ً أَسْا ًٜٞ َٔٳ ٜهٕٛ إٔ إىل اسباد١ أَظٿ يف ٚعبٔ يٓا بايٓطب١ َٓ٘ دبٴ ٫ مما ْفط٘ يف  َـ
 ٫ قـد  سٝـح  ؾـادق١  ٓـ١ َعٝٻ مبظاٖس ا٭غٝا٤ أسٝاْاڄ ٚتتذ٢ً ايٓشٛ، ٖرا ع٢ً أْ٘ إىل ٜٚسغدْا ٜديٓا َا اهلل قبٌ
 .ٚا٭ضر ٚايٝتِٝ املطهني إيعاَِٗ يف ايط٬ّ عًُٝٗا ٚفاي١ُ عًٞ َٔ سؿٌ نُا دراب١ َظاٖس عاد٠ تهٕٛ
ٕ  أِْٗ ٚنٝف اٯخسٜٔ ٕٚسٴثٹ٪ٵٜٴ أِْٗ نٝف أٜكاڄ ٖٓاى ٜهػف أمل ّ  يف ٜٓڀًكـٛ ٔ  إيعـا ّ  اٯخـسٜ ِ  ٚا٫ٖتُـا  بٗـ

 اسبادـ١  أَظٿ يف ِٖ َٛٙٚقدٻ ٙأعڀٛ ايرٟ ايػ٤ٞ ٖرا نإ ٚإٕ اهلل، ٚد٘ ابتػا٤ َٓڀًل َٔ أْفطِٗ ع٢ً ٚإٜجازِٖ
ِ  درابـ١؟  َظـاٖس  ٖرٌٖٙ  ،اڄٚأضر اڄٜٚتُٝ اڄَطهٝٓ ٔ؟َٳ أعڀٛا ٚ٭ِْٗ ؟إيٝ٘ ٕ  دعٗـ ـ  ٕإ يـو:  ٜكٛيـٛ ِ  اڄف٬ْ  أيعـ

 .اٖر ٜهفِٝٗ ئ ،َطهٝٓاڄ
ٕ  نٝف ،أذٖآْا يف اٯخسٜٔ عٛاُٿًځٜٴإٔ  ٕؼباٚيٛ َٔ يد٣ ست٢ ايكك١ٝ أؾبشت اُٻيځ ٫سظ ٔ  ؟ٜعًُـٛ ٘  ٜظـ ٛ  أْـ  يـ
ـ  اڄآ٫ف ٜعڀٝ٘إٔ  ٜسٜد ،ي٘ ناف١ٝ فك١ًٝ يٝطت ،بكسف آثسٙٚ اڄٜتُٝ أعڀ٢ أٚ َطهٝٓاڄ أيعِ بهس أبا ٕإ :قاٍ إٔ  اإَٸ
ـ ٜٴإٔ  ٜسٜـد  أيٝظ َٔ ٖرٙ، أغٝا٤ يو ٍٜٛك ٚأ زنع١، أيف :يو ٜكٍٛ أٚ ،َطهني أيف :يو ٜكٍٛ ٌ  سهبٿ ٙ  َجـ  ؟ٖـر
 إٔ ،ٚاسـداڄ  َطـهٝٓاڄ  فكـط  أيعِ ٖٚرا ،َطهني أيف أيعِ ٖرا إٔ :ايػهًٝات ٖٞ فٝٗا املكاٜٝظ تيٝط املطتي١ يهٔ
ـ  ايهسِٜ ايكسإٓ .ٚاسداڄ َطهٝٓاڄ أيعِ ٖٚرا ،أيفاڄ ث٬ثني غص٠ٚٺ يف أعڀ٢ ٖرا ـ  إٔ ُٜ٘ٗټ  ٚإٕ - املظـاٖس  عًـ٢  صٜسنچ
 .ِٜٗ ايرٟ ٖٛ ٖرا ،ٖرا ْفط١ٝ يو يٝهػف ايٓفٛع عُام٭ بايٓطب١ امل١ُٗ د٫٫تٗا هلا اييت - ؾػر٠ ناْت

ٕٳ ُٴٛ ٜٴڀڃعٹ ّٳ ٚٳ ٘ٹ عٳًځ٢ ايڀډعٳا ٌ تاي ست٢ سظٛا٫ (8)اٱْطـإ: اٚٳأځضٹرٶ اٚٳٜٳتٹُٝٶ َٹطٵهٹٝٓٶا سٴبٿ  َطـهني  :ٖٓـا  ايعبـاز٠  يف كًٝـ
 !؟أغـداف  ث٬ثـ١ فكـط   ؟أغداف ث٬ث١ ٖٓا أيٝطٛا ،ي١ًٝ ثايح ٚاسد أضر ،ي١ًٝ ثاْٞ ٚاسد ٜتِٝ ،ي١ًٝ أٍٚ ٚاسد
 ايٓاع ٦َات عڀا٤ يهٔ ،ايٓاع ٦َات أعڀ٢ٖٚرا  ...نرا ،نرا أعڀ٢ أٟ: !؟أغداف ث٬ث١ أعڀ٢ ْ٘٭ ٜطتشل ٌٖ
ٕ  عٓـد  ستـ٢  قُٝـ١  ٫ٚ ٚتعاىل، ضبشاْ٘ اهلل عٓد عًٝ٘ سفچؿٳٜٴ ،ق١ُٝ ي٘ ٜهٕٛ ٫ - أسٝاْاڄ - ٘  اٱْطـا ٟ  ْفطـ  ايـر

 ٖـرا  ع٢ً ٜهٔ مل إذا ايعڀا٤ ٚاسد، يفسد نإ ٚإٕ اهلل، ٚد٘ ب٘ ٚتبتػٞ داخٌ، ٔٵَٹ ٜهٔ مل إذا ايعڀا٤ ٭ٕ ;بري٘
ٛ  ا٤٠اسٳَٴ أعڀٝت َا َت٢ يهٔ أْت، ْفطو تصن١ٝ يف أثسٙ ي٘ ٜهٕٛ ْفطو أعُام َٚٔ اهلل ٚد٘ ب٘ تبتػٞ ايٓشٛ  يـ
ٟٸ أٚ َسا٤ا٠ڄ عًُت٘ َُٗا ،ْفطو ٜٞصنچ ٚئ أبداڄ أثساڄ ْفطو يف ٜؿٓع ًٔف ًَْٝٛاڄ تعڀٞ  عًـ٢  يـٝظ  آخـس  غسض ٭
ُٳا :ايٓشٛ ٖرا ِٵ إڇْٻ ُٴهڂ ٘ٹ ْٴڀڃعٹ ٘ٹ يٹٛٳدٵ ِٵَٹٓ ْٴسڇٜدٴ ٫ځ ايًډ  إٔ ٫ٚ ٜجٓـٛا  إٔ اٯخسٜٔ َٔ ٫ٚ (9)اٱْطإ:اغٴهڂٛزٶ ٚٳ٫ځ دٳصٳا٤ٶ هڂ

ٝٴ ايرٟ َٔ بايڀبع ٭ْ٘ ،ميدسٛا ٔ  ؟أيـٝظ نـريو   ،دراباڄ ٜبدٚ ٫ ٚاسداڄ ٜتُٝاڄ ٜتُٝاڄ، أيعُٓا ٓاأْ ع٢ً جينض  يهـ
 أعُـام  يٓـا  ٜهػـف  ،ٓشٛاي ٖرا ع٢ً يٝطت ايكك١ٝ ؟أيٝظ نريو ،دراباڄٖرا  ٜبدٚ ٚي١ُٝ هلِ ٜعٌُ ـغد أيف

 .نتع٬ّ إيِٝٗ ْاٜػدٸ ايرٜٔ ٖ٪٤٫ ْفطٝات
 ايـيت  ٚايٓفٛع ايعڀا٤ أدٛا٤ املِٗ ،ث٬ث١ فكط ايعدد ٖٛ املِٗ يٝظ !؟ث٬ث١ فكط ٚأضراڄ، ٜٚتُٝاڄ َطهٝٓاڄ أيعِ
ٕ  ايرٜٔ ٪٤٫،ٖ ِٖ َٔٳ فتعسف يو، ْهػفٗا إٔ أزدْا اييت ٖٞ ايعڀا٤ عبٛ ايدٚافع ،َٓٗا اْبعح  ٖـرا  عًـ٢  ٜعڀـٛ
 املِٗ؟ ٖٛ ٖرا أيٝظ ،ميًهٕٛ َا نٌ نًٗا ا٭١َ ضٝعڀٕٛ ايٓشٛ
 ٜٚٓكًْٛٗا ٜعسفْٛٗا ِٖ ٚاسد٠ قك١ٝ ٘فٝ ػفهٓي - ؟ٖهرا ٜكٛيٕٛ أيٝطٛا - ُس(عٴ امل٪َٓني )أَر إىل فًٓسدع إذاڄ
ٛ  ايٓيب أيٝظ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايٓيب َسض أثٓا٤ :بٗا فٕٛرتٜٚع ِٖ ْٗاٜٚٚسٚ ـ  ٖـ ٟ  ايػـد  إٔ ػبـب  ايـر

٘  ٚايعڀـف  ٚايسأفـ١  بايسمح١ مم٠٤ًٛ قًٛبِٗ ٚتهٕٛ ٜٚكدزٚٙ ٚػبًٛٙ ايٓاع ؼبرتَ٘ ٘  أثٓـا٤  عًٝـ  أيـٝظ  ؟َسقـ
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٘ ع٢ً  تدٍ اييت امل٪غسات تًو ٚبعد املسس١ً تًو يف َسق٘ ٌ  إٔ ٜٛغـو  أْـ ٘  إىل ٜٓتكـ  اشبـٛف  ٜـرتى  ممـا  ،زبـ
ِ  ،أنجـس  عبٛٙ ْػدادِٖا فٝهٕٛ املطتي١ يدِٜٗ تهربف ايٓاع ْفٛع يف ٚاٱغفام ٚايسعب ٘  عڀفٗـ  إٔ ،أنجـس  عًٝـ
 َڀًباڄ ٜڀًب أٜاَ٘، بك١ٝ يف ٚدٗ٘ َٔ ٜسٚٙ إٔ ميهٔ مبا يٝتُتعٛا ٚدٗ٘ ع٢ً بتْظازِٖ ٜسنصٕٚ ٚاسد٠ َس٠ ٜسٚٙ
ٟٻ ـٷ :اهلل ٚؾف٘ نُا (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ٚ٭ْ٘ سؿٌ؟ َاذا ؟ٜٓفرٚٙ إٔ نإ َڀًب أ ِ  سٳسڇٜ ٝٵهڂ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ  عٳًځـ  بٹـايڃ

ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ ٌ  ٫ بعدٙ َٔٹ ا٭١َ أَس ُٜٗ٘ زٳسٹٝ ٛ  أغـداف  ٜـربش  ٫ تتفـسم،  ٫ ،تتُـصم  ٫ ،ربتًـف  ٫ ،تكـ  ٗاْٜكـً
ِٻ)) :ٜكٍٛ ٚغرٙ ايػدٜس يف عٌُ قد امم ايسغِ ٚع٢ً ٗا،ًْٜٗهٛ ٗاْٜدَسٚ ٙ  ٕتكًٛ ٫ نتاباڄ يهِ أنتب ٖٳًڂ  .((بعـد
ٌ  إٔ ٜسٜد ،ا٭١َ بتَس املطًُني بتَس اٖتُاَاڄ ؼبٌُ ٜصاٍ ٫ يهٓ٘ دطُ٘، ٗبًت ٚاسب٢ُ ٔ  َـا  ٜعُـ ٘  إٔ ميهـ  ٜعًُـ
 ُـس عٴ صبًط٘ يف عًٝٗا؟ َػفل عًٝٗا سسٜـ ،ا٭١َ أَس ُٜٗ٘ ٖٛ ٖرا أيٝظ سٝات٘، َٔ ا٭خر٠ ايًشظات يف ست٢

 ٜسٜـد  َـاذا  ٜفُٕٗٛٚ ،ُسعٴ عبٛ ًٜتفٕٛ ٚآخسٕٚ ،قذ١ ٜٚجر ،هللا نتاب سطبٓا .٫ ُس:عٴ ٜكٍٛ نبر٠، ٚصبُٛع١
ـ ٜٴ دا٥ُاڄ ٕٛعازف ِٖ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ٜكٍٛ إٔ ميهٔ َاذا ٜٚفُٕٗٛ ،ُسعٴ ٍ  صسنچ ٞ  سـٛ ـ ٜٴ ،عًـ  صسَٿ
 ايٛدـع،  ٘غًب فكد ايسدٌ دعٛا اهلل، نتاب سطبٓا .٫ ٫. .يعًٞ أٜكاڄ ضٝهتبٗا ٖٛ إذاڄ ;عًٞ عبٛ ايٓاع ٜػد ا،عًٝٽ
 .ٜٗذس فإْ٘ ايسدٌ دعٛا
 ٫. ٫. ٚبإؾساز: ،٫ :ُسعٴ ٜكٍٛ .بعدٙ ٕتكًٛ ٫ نتاباڄ يهِ ٜهتبٵ نرا قسٿبٴٛا ،ٚدٚا٠ قًُاڄ ٛابٴسٿقځ :ٜكٛيٕٛ ٕٚآخس
ٕ  إٕ بعدٙ(؟ تكًٕٛ ٫) :ٜكٍٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ايسضٍٛ إٔ ُسعٴ ٜطُع أمل ٘  نـا ٕ  َـ١ ا٭ أَـس  ُٜٗـ  فطـٝهٛ

ٔ  يٮَـ١  ٚايطـ١َ٬  ايك٬ٍ، َٔ يٮ١َ أَإ فٝٗا ٜهٕٛ ٚاسد٠ ن١ًُ ،قًِ غدڀ١ ع٢ً دداڄ دداڄ اڄسسٜؿ ٍ  َـ  ;ايكـ٬
صلى ) ايٓيب عٌُضٝ َا ٜعًِ ٖٛ ٫، يهٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ ٖٛ ايعباز٠ بٗرٙ تهًِ ايرٟ إٔ ٜعًِ ٭ْ٘

ـ  تكٌ ٫ أٚ تكٌإٔ  ا٭١َ أَس ُٜٗ٘ ٫ ٖٛ أخس٣، آَاٍ ي٘ أٖداف، ي٘ ،ٚضٝعازض (اهلل عليه وعلى آله ولهل    إٔ ٕدٚ ٍٛؼبڂ
 يٓـا  ٜهػـف  أمل بعدٙ( ٕتكًٛ ٫ نتاباڄ يهِ )أنتب مسع إٔ بعد ايهتاب ٖرا (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ ٜهتب
 نتاب١ دٕٚ ؼبٍٛ إْطإ أْ٘ ا٭١َ، قًت إذا فُٝا ٜتتمل ٫ إْطإ أْ٘ ا٭١َ، أَس ُٜٗ٘ ٫ إْطإ أْ٘ ُسعٴ ْفط١ٝ ٖٓا
٘  أعُـام  يف ْطإا ٖرا ٌٖتكٌ؟  ٫چأ إىل با٭١َ ٜ٪دٟ ،ا٭١َ ق٬ٍ دٕٚ ؼبٍٛ ن٬ّ ـ  ْفطـ  ٚأَـس  ا٭َـ١  أَـس  ُٜ٘ٗټ
 اٯ٫ف هلـا  عٛاٚادٸ وأَاَٳ ْٴُٿكځتٵ ٚإٕ ٤٫ٚٺ ذز٠ هلا ذبٌُ إٔ إي٬قاڄ تؿًض ٫ اييت ٖٞ ايٓٛع١ٝ فٗرٙ إذاڄ ٫. ٜٔ؟ايدٿ
ٔ  ٜتبدـس  ضـذد٠،  يف ايكسإٓ زنع١، أيف :ايػهًٝات ٖرٙ َٔ ايفكا٥ٌ َٔ ٘  َـ ٔ  ٛا٤ايػـ  زا٥شـ١  فُـ  اهلل خـٛف  َـ

 .٫ .ٖرٙ َٔ ٚعٓاٜٚٔ
 نػف ع٢ً ايكسإٓ قدز٠ ٜٚعسف ايكسإٓ حبسن١ ىٜتشسٸ قسآْٞ إْطإ ٖٛ ايرٟ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ

 ُـاڄ عٳًځ أؾـبض  ُـس عٴ ٭ٕ ;ُـس عٴ ْفطـ١ٝ  يٓا ٜهػف إٔ ٜٚهفٝٓا ُس،عٴ ْفط١ٝ أٜاَ٘ آخس يف يًٓاع ٜهػف اٯخسٜٔ،
ٞ  ٚاٱَاّ بهس، بتبٞ ؿعٛداي َٔابتدا٤ٶ  املتػرات تًو نٌ َٗٓدع ٖٛ ُسعٴ اٯخس، يًدط  أٜكـاڄ  املطـتي١  نػـف  عًـ
 أباٜعو( ٜدى َددٵا) :بهس ٭بٞ قاٍ ايرٟ ٖٛ (غداڄ عًٝو ٖاٜسدٻ ايّٝٛٳ ي٘ ٖاغدٻ ٙ،غڀسٴ يو باڄًڃسٳ بٵًٹسٵا) :ُسيعٴ قاٍ
ٕ  إىل اشب٬ف١ تؿٌ إٔ ٖٓدع ايرٟ ٖٛ ،ايكذ١ بني بهس أبا زفع ايرٟ ٖٛ يٝظأ ٛ  ،عجُـا ٟ  ٖـ  ٚزتـب  ٖٓـدع  ايـر

ٛ  ذبـسى  َـا  َت٢ اعًٝٽ ٜكسب ٭ٕ َ٪٬ٖڄ ٜهٕٛ ميهٔ ايرٟ ايػدـ ٖٛ ايػاّ يف ٕٜهٛ إٔ َعا١ٜٚ أٚقاع  أٚ ٖـ
 ْظـس  يف َٓشڀـاڄ  صبتُعاڄ شٛاٚأؾب اٱض٬ّ، ٚقعِٗ إٔ بعد أ١َٝ بين زفع ايرٟ ٖٛ فرت٠، أٟ يف بٝت٘ أٌٖ َٔ أسد

 نـجر  أٚضـا   يف ٚاضـع١  ع٬قات هلِ ٚأؾبض اهلا١ً٥، ا٭َٛاٍ ميتًهٕٛ فتؾبشٛا ددٜد َٔ زفعِٗ ايرٟ ٖٛ ا٭١َ؟
 .ا٭١َ ٖرٙ يف ايعػا٥س شعُا٤ َٔ
 ٭َـ١ ا أَـس  ًٜـٛا  بتٕ ددٜسٜٔ يٝطٛا أِْٗ ُسعٴ فًو يف ٜدٚز َٔ ٚنٌ ُسعٴ ضٝعسف ُسعٴي ٜهػف إٔ خ٬ٍ َٔ إذاڄ
ٔ  أغٝا٤ ،ٜلؾدٸ فازٚم، ٜكٛيٕٛ: َا فًٝكٛيٛا ذيو ٚبعد ؟سؿٌ َا ٖرا أيٝظ ا٭١َ، بتَس ٜٗتُٛا إٔ ٫ٚ ٙ  َـ ٛ  ٖـر  يـ

ٔ  ،ٖٓـاى  إىل ٜستفع ُسعٴ يو فٝظٗس فازٚم.. ؟نبر٠ ن١ًُ أيٝطت )فازٚم( ن١ًُ ٜكٛيٕٛ. َا ٕٜكٛيٛ ٍ  يهـ  إىل تعـا
 ا٭١َ تكٌ ٫ نتاباڄ اهلل زضٍٛ ٜهتب إٔ عازض أْ٘ ٕٛٚضبدث ٕٛزخَ٪ ِٖ زٖٚٚا ٚغرٙ ايبدازٟ زٚاٖا اييت يكك١ٝا
٘  ٜتعًل غ٦ٝاڄ ضٝهتب اهلل زضٍٛ بتٕ استُاٍ يدٜ٘ نإ يٛ أْ٘ ْفط٘ ع٢ً ٖٛ ُسعٴ ٜػٗد أمل بعدٙ، َٔٹ ٘  بـ  ٚبؿـاسب

ٟٻ ّٜٴكدٿ إٔ ٚسباٍٚ دٚا٠ ٚيٝظ بس٬َٝڄ ّيكدٻ ٜسفعِٗ قد ٚأْ٘ ٘  ٜهتـب  غ٤ٞ أ ( صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل      ) ايـٓيب  بـ
٘  ٜعـسف  ٖٛ يهٔ يٮ١َ، أع٬َاڄ ػبعًِٗ ُسعٴ أٚ بهس بتبٞ عًلتٜ غ٦ٝاڄ ضٝهتب نإ إذا املهتٛب يٝهتب ٔ  أْـ  ٜهتـب  يـ
ٛ  إذاڄ ;ُـس ٚعٴ بهـس  أبٞ عٔ ا٭١َ ٜكؿٞ َا ضٝهتب أْ٘ عُٓٗا، ا٭١َ ٜكؿٞ ٖٚٛ إ٫چ غ٦ٝاڄ ٌ  ٫چأ ٜسٜـد  فٗـ ِ  ٜعُـ  هلـ
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ٞ  فٗـرا  ٫َٛٙ نٓت َٔ)) :ٚقاٍ عًٞ ٜد ٚزفع ا٭قتاب فٛمٚعًٞ ٖٛ يًع ايػدٜس يف ايػدٜس. بعد أخس٣ ٚزي١  عًـ
ٍڇ ايًِٗ ،٫َٛٙ ٌ إٔ  ٜسٜـد  أٜكـاڄ  فٗٛ ((خري٘ َٔ ٚاخرٍ ،ْؿسٙ َٔ ٚاْؿس ،عاداٙ َٔٳ ٚعادٹ ،ٚا٫ٙ َٔٳ ٚا  يٓـا  ٜعُـ
  ..َعٓا. ٜصاٍ ٫ ..ٜٚعين. ،ٜٚعين ،ٜعين ،٫َٛٙ ٍ:ْٛكإٔ  ممهٔ تًو ٜٚهتب.أخس٣  ٚزي١

 ٖٚرا ؟املهتٛب تكسب دعا١ٜ ُسعٴ ٜعٌُ أمل ٜهتب٘ إٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايسضٍٛ ٜسٜد نإ ايرٟ ٚاملهتٛب
 عٓـد  اجملًـظ  يف ػايـب اي ؾبضأٚ (تٓاشع ْيب عٓد ٜٓبػٞ ٫ إْ٘ ،خسدٛا)ا :ٜٚكٍٛ ٜتٛقف فع٬ڄ ايٓيب دعٌ ايرٟ
 غًب٘ فكد ايسدٌ دعٛا اهلل، نتاب سطبٓا) :قاٍ عٓدَا ُسعٴ فًو يف ٜدٚزٕٚ ِٖ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) اهلل زضٍٛ
ٗٵذٴس إْ٘ ايٛدع،  .(ٜٳ
ٍ  ؟ايهتـاب  ٖـرا  قـد  ايدعا١ٜ عٌُ قد ُسعٴأيٝظ  نتاباڄ (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايٓيب نتب يٛ يهٔ  ٖـرا  ضـٝكٛ
ـ ٜٴ فـ٬  ;ٜتهًِ َا ٜعسف ٫ ٖرٜإ ساي١ يف ٖٚٛ نتب٘ ٭ْ٘ ;ٜٓفع ٫ ايهتاب ٘  مل بـ٘،  ٌعُٳ  ايؿـش١  سايـ١  يف ٜهتبـ

ٝٴ غسعاڄ، ٚا٫ختٝاز ٌ  ُـس عٴ يٓـا  نػـف  املِٗ املٛقف ٗراب (صلى اهلل عليه وعلى آله ولل ) ايٓيب يهٔ املهتٛب، كسبف  بػـه
ٕ  أعُام يف نتب فكد ا٭ٚزام يف ٜهتب مل ٚإٕ ست٢ فُٗٛا إٕ بعدٙ ايٓاع ٜكٌ ٫ بٝاْاڄ يٓا ٔبٝٻ ٖٛ بٌ زٖٝب،  ايهـٛ
ٕ  فإذا فًتكًٛا تكًٛا إٔ أَسنِ ُٜٗ٘ ٫ أْ٘ ُسعٴ يهِ نػفت أْٞ ،تفِٗ ناْت إٕ ايكًٛب يف ٚنتب ايتازٜذ ٚيف  نـا
ٔ  ٫ٚ ا٭َـ١،  عًـ٢  أَٓـا٤  يٝطٛا ُسعٴ وفًځ سٍٛ ٜدٚز َٔ ٚنٌ ُسفعٴ تكًٛا ٕأ أَسنِ ُٜٗ٘ ٫ ِ  ٜهْٛـٛا  إٔ ميهـ  ٖـ

٘  ٫ٚ اٱض٬ّ ٜ٪ٜد إٔ ميهٔ ٫ٚ ا٭١َ، بِٗ تكتدٟ ايرٜٔ ا٭ع٬ّ ٘  ٫ٚ نتابـ  إٔ( صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ولهل      ) زضـٛي
 نُـا  ٖـرا  (صلى اهلل عليه وعلى آله ولهل  ) ايسضٍٛ ٜهػف أمل اٯخسٕٚ، ٜؿٓع نُا هلا ُاڄعًځ ٜٚهٕٛ ُسعٴ سٍٛ ا٭١َ تًتف
 .ٖٓاى ُسعٴ ْفط١ٝ تعسف ٖٓا عًٞ ْفط١ٝ خ٬ٍ فُٔ ؟ عًٞ ْفط١ٝ ايكسإٓ نػف
 عاي١ٝ بجك١ ٚاْڀًكٓا ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل َػاعسْا ُٓاضًډ َا َت٢ قًٛبٓا، ُٓاضًچ َا َت٢ بتْ٘ ْجل فع٬ڄ ػبعًٓا َا ٖرا
 إْطـاْاڄ  تٴكٌ، إٔ ميهٔ ٫ إْطاْاڄ ٚضتهٕٛ غ٤ٞ، يهٌ تفؿٌٝ ايكسإٓ ٭ٕ ;غ٤ٞ نٌ ضٓعسف ،ب٘ ْتجكف ايكسإٓ إىل
 ا٭سداخ خڀٛز٠ تفِٗ باي٬ڄ، َٓٗا نإ َٚا سكاڄ َٓٗا نإ َا ا٭سداخ أ١ُٖٝ تفِٗ ا٭سداخ، تفِٗ إْطاْاڄ تٴددع، ٫

ّ  ٥٫ٚٓـا  يف ؾـادقني  ْهٕٛ ٚإٔ ايكسإٓ سٍٛ ًْتف إٔ ػبب اٯخسٜٔ، عٓد ؾػر٠ بدت اييت ٞ  يٲَـا  ٚإٔ عًـ
 .ض١ٓ ٚأزبعُا١٥ أيف ٚبٝٓ٘ بٝٓٓا إٔ ْس٣ نٓا ٚإٕ عًٞ يٲَاّ ايتٛيٞ أ١ُٖٝ ْعسف
ٞ  ايـ٤٫ٛ  ايؿـادم  ايـ٤٫ٛ   يعًٞ اي٤٫ٛ َٔ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً ْهٔ مل َا ايػايبني اهلل سصب َٔ ْهٕٛ ئ  ايعًُـ
 نٝف ٚضٓس٣  عًٞ باٖتُاَاتعًٞ بٓظس٠ ْتش٢ً فنٝعًٞ بتخ٬م ْتش٢ً نٝف عًٞ َٔ ْطتًِٗ ػبعًٓا ايرٟ
ٞپ)) :٭ٕ ايكسإٓ َع َٓطذُني تٛدٗٓا يف ْظساتٓا يف اعتكاداتٓا يف َٛاقفٓا يف ضٓهٕٛ  َع ٚايكسإٓ ايكسإٓ، َع عً
 .((عًٞ
 بـايكسإٓ،  ٜٚفكٗٓـا  بايكسإٓ، ٜجكفٓا ٚإٔ ؾادقاڄ، تٛيٝاڄ  اعًٝٽ ٜتٛىل ممٔ ػبعًٓا إٔ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل أضتٍ
 .ايكسإٓ ٜٚفُٗٓا

 .ايڀاٖسٜٔ آي٘ ٚع٢ً ضبُد ع٢ً اهلل ٚؾ٢ً
 .ٚبسنات٘ اهلل ٚزمح١ عًٝهِ ٚايط٬ّ
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