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 (2) سورة البقرة ـــــ الدرس التاسع

 أعٛذ باهلل َٔ ايػٝطإ ايسدِٝ
 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 .اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖسٜٔ اسبُد هلل زب ايعاملني ٚؾ٢ً
 ايًِٗ اٖدْا ٚتكبٌ َٓا إْو أْت ايطُٝع ايعًِٝ، ٚتب عًٝٓا إْو أْت ايتٛاب ايسسِٝ.

ٕ      :يف اآلٜات اييت ذنس اهلل ؾٝٗا تػسٜع ايؿٝاّ ذنس بايٓطب١ يػٗس زَكإ أْ٘ ايػٗس َ٘ اِيُكـْسآ ٍ  َؾٝـ ْْـٔص اٖيَرٟ ُأ
ٕٔ ٖ د٣ً َيًِٓأع ٗ د ٣ ٚ اِيُؿْسَقا ٔ  اِي عع١ُ ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٚأُٖٝتـ٘ إٔ ٜهـٕٛ      ٜٚدٍ ع٢ً (185)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٚ ب ِّٝٓ اُت ََ

 ٖٞ تعترب زنّٓا َٔ أزنإ اإلضالّ ٖٚٞ ايؿٝاّ. ػٗس ايرٟ أْصٍ ؾٝ٘ ٖٛ َٛقع عباد٠اي
أُٖٝـ١  ) ٖٚـرٙ اهُٖٝـ١    ،ععُٝـاّ مبٓاضب١ ْصٍٚ ايكسإٓ يف غٗس زَكإ أؾبض غٗس زَكإ غٗسّا َكدضـّا ٚغـٗسّا   

ٖٞ تتُجٌ يف أ١ُٖٝ ٚعع١ُ ايبٝٓات ٚاهلد٣ ايـيت ٖـٞ َكـاَني، ٖٚـٞ ايػاٜـ١ َـٔ إْصايـ٘،         :( ايكسإٓ ايهسِٜ
١ بايٓطـب١ يًٓـاع، سـادتِٗ    ١، اسباد١ املًٍشؾٝدٍ ع٢ً اسباد١ املاٍض ;؟ يًٓاعايبٝٓات ٚاهلد٣ ٖٞ يف اهخري ملٔٚ

 إىل ٖرٙ ايبٝٓات ٖٚرا اهلد٣. 
ايرٟ أْصٍ ؾٝ٘ ايكسإٓ، ٜدٍ ع٢ً  ٖٚٛ ايػٗسٕ تهٕٛ ايؿسٜك١ اييت ؾسقت يف ٖرا ايػٗس ايععِٝ ٖٞ ايؿٝاّ، أ

إٔ  ..َٔ سٝح إٔ َا يف ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ ايبٝٓات ٚاهلد٣ ;إٔ ٖٓاى عالق١ َا بني ايؿٝاّ َٚا بني ايكسإٓ ايهسِٜ
ٖرا ايكـسإٓ ايععـِٝ ؼبتـاز َـٔ اإلْطـإ إىل إٔ       إٔ ايكٝاّ بايدٜٔ ع٢ً أضاع ..االيتصاّ بٗرٙ ايبٝٓات ٚاهلد٣

 تهٕٛ يدٜ٘ ق٠ٛ إزاد٠، ٚنبض يػٗٛات ْؿط٘، ٚتسٜٚض يٓؿط٘ ع٢ً ايؿرب ٚع٢ً ايتشٌُ.
هْو يف أثٓا٤ ْٗاز غٗس زَكإ تهـبض غـٗٛات ْؿطـو،     ٖرا اجملاٍ يف صباٍ تسٜٚض ايٓؿظ;ؾايؿٝاّ ي٘ أثسٙ يف 

أْـو ايـرٟ تطـٝطس عًٝٗـا.      ..ْؿطو أْو أْت ايرٟ تطٝطس عًٝٗاد د ْؿطو ايؿرب ٚايتذًد ٚايتشٌُ، تعٍٛٚتعٍٛ
عٓـدَا ْؿـّٛ إٔ ٜطتػـعس اإلْطـإ ٖـرٙ ايػاٜـ١ َـٔ         ..ؾُٔ املِٗ ددّا بايٓطب١ يٓا عٓدَا ْؿّٛ يف غٗس زَكإ

ع٢ً  أْ٘ ٖٛ ايرٟ ضٝطٝطس عًٝٗا بٓا٤ً غسع١ٝ ايؿٝاّ، ٜطتػعس أْ٘ ٜتذًد ٜٚتؿرب ٜٚتشٌُ يٝعًِ ْؿط٘، ٜعًُٗا
 اهلل ٚبٝٓات٘.  دكعٗا هلدٟٚت  طو أْت ايرٟ تكٗسٖاد ْؿتعٍٛ ،ٖد٣ اهلل ..ٓات اهللبٝ ..اهلل تٛدٝٗات

َٔ خالٍ  ،ظ أْؿطٓا بأْٓا قد قٗسْاٖاٚغبسز دٕٚ إٔ عبٍط !ْدخٌ إىل ٖرا ايػٗس بعؿ١ٜٛ .. ال ٜهٕٛ غٗس زَكإ
ط عًـ٢ ايـٓؿظ؟   ٙ ع١ًُٝ تطًٓعٓدَا عبظ بازبٛع، عٓدَا عبظ بايعطؼ ْكٍٛ: ال. أيٝطت ٖر ;ْٗاز غٗس زَكإ

 .ْٛع َٔ ايرتٜٚض يًٓؿظ ٚيًذطِ بهً٘ ع٢ً ايؿرب؟
ٜ    ;بايٓطب١ يبٝٓات اهلل ٖٚداٙ ..هْ٘ ٖهرا بايٓطب١ يًكسإٓ ايهسِٜ دكـع ْؿطـ٘ يف   ؼبتاز َٔ اإلْطـإ إىل أْـ٘ 

  .صباٍ االضتذاب١ هلا ٚااليتصاّ بٗا ٚايكٝاّ بٗا
ٚهلـرا غـسع أٜكـّا عًـ٢      ٗا تعترب ؾرت٠ قؿـري٠; ٚاسد َٔ ايط١ٓ نً ٖٚٞ تعترب ؾرت٠ قؿري٠ بايٓطب١ يًط١ٓ، غٗس

  ، ٚؾٝاّ ايجالخ ايبٝض َٔ نٌ غٗس.نؿٝاّ ايطت ايؿرب ;ضبٌٝ ايتطٛع ؾٝاّ أٜاّ أخس٣
بـإٔ دٜـٔ اهلل    :َٚعٓـ٢ ٖـرا   ،٘ ؾٛا٥د نبري٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿش١ٝأْ٘ ي -نُا ٜرنس اهطبا٤-إقاؾ١ إىل إٔ ايؿٝاّ 
ازباْـب ايؿـشٞ بايٓطـب١     -أٚ َٔ أٖداؾٗا-َٔ نٌ د١ٗ، إٔ يف تػسٜعات اهلل َا اهلدف َٓٗا ٜتٓاٍٚ بٓا٤ اإلْطإ 

ايؿش١، ٚضال١َ ازبطِ ٖٞ أٜكـّا ٖاَـ١ يف صبـاٍ    ) زبطِ اإلْطإ، ٚازبطِ ايؿشٝض ٚازبطِ ايطًِٝ، أٚ ْكٍٛ: 
 . (االيتصاّ بٗد٣ اهلل، يف صباٍ ايعٌُ يف ضبٌٝ اهلل، يف إقا١َ دٜٔ اهلل

ٚعبـٔ   !نٌ َـسض ْٓطـب٘ إىل اهلل   ..أْ٘ ال ٜؿض إٔ ْكٍٛ دا٥ُّا: املسض ;ا ع٢ً َؾِٗ إٔ َطأي١ املسضٖرٙ تطاعدْ
عبٔ ْس٣ يف تػسٜعات٘ َا ٖٞ حباد١ يًٓٗٛض  ،ْس٣ يف تػسٜعات٘ َا ٖٞ ذات أ١ُٖٝ نرب٣ يف صباٍ ؾش١ ازبطِ

ٛ      دبٗا إىل أدطاّ ؾشٝش١ ٚض١ًُٝ، نازبٗا إٔ اهلل ٖـٛ ايـرٟ ٜؿـب    ) ٍ: يف ضـبٌٝ اهلل، ٖـرٙ َتٓاؾٝـ١ َـع إٔ ْكـ
ب عال١َ أْو َؤَٔ عٓدَا ٜؿب اهلل عًٝـو اهَـساض، ٚاملؿـا٥    ..اإلْطإ املؤَٔ) ، أٚ ( اهَساض ؾبّا ع٢ً ايٓاع

ٚهلرا دبد إٔ نجريّا َٔ اهغٝا٤ املٛدٛد٠ يف ٖرٙ اهزض َٔ ايٓباتات ٚاملعـادٕ   نُا يف بعض ايسٚاٜات; !( ؾبّا ؾبّا
ْطب١ّ نبري٠ّ ددّا َٔ املٛدٛدات يف ضبٝط اإلْطـإ ؾٝٗـا أدٜٚـ١، ٖـٞ      ،ٕٛ هلا أثس نبرييػُظ ٚاهلٛا٤، ٜهٚست٢ ا

 طُ٘ ضًُّٝا، إٔ ٜهٕٛ ؾشٝض ايبدٕ.َساد يإلْطإ إٔ ٜهٕٛ د :أْ٘ ْؿطٗا تدٍ ع٢ً
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 إذا نإ ازبطِ َٓٗو تتأثس أٜكّا .إىل ؾش١ ازبطِ ..ٚيٝات يف دٜٔ اهلل ذبتاز إىل ٖرا ايػ٤ٞؤهٕ نجريّا َٔ املط
س ْعست٘، ٜهٕٛ قسٜبـّا َـٔ املًـٌ    ؿ ِكت ٚتتأثس ست٢ اٖتُاَات اإلْطإ،  - بايٓطب١ يػايب ايٓاع ٜعين -يف ايػايب 

ـ  َتؿتش١ٚايكذس. إذا نإ دطُ٘ ضًُّٝا ناْت ذٖٓٝت٘ ؾاؾ١ٝ  ١ نـبري٠  . ٚيف ْؿظ ايٛقت تعترب ؾش١ ازبطـِ ْعُ
ٍٟ :ٚػبب إٔ ٜعسف أٟ إْطإ َٓا بأْ٘ ،ْع١ُ نبري٠ ..ع٢ً اإلْطإ ْعُـ١   .. مبا ؾٝٗا ْع١ُ ازبطِ -ْع١ُ ٖٛ ؾٝٗا  أ
ؾٗـٞ   ;إذا نٓت ذنّٝا، إذا نإ يدٜو ساؾع١ ق١ٜٛ، إذا نإ دطُو ضـًُٝاّ  .ٚي١ٝؤأْ٘ ٜرتاؾل َعٗا َط - ؾش١ ايبدٕ

 عُّا ػبب إٔ تٛظؿٗا يف ضبٌٝ اهلل.تعترب َْ
دّا ٜطتٛعب نٌ ايكـدزات ٜٚطـتٛعب نـٌ    ٚدٜٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚايعٌُ يف ضبٌٝ إعال٤ نًُت٘ صباٍ ٚاضع د 

ٜ     َٔ ايٓعِٖٚرٙ املٛاٖب،   عتـرب  ٛظــ نـٌ طاقاتـ٘ يف صبـاٍ ت     ايهبري٠ ع٢ً اإلْطإ: إٔ ٜهـٕٛ َتُهٓـّا َـٔ إٔ 
 .؟يف اآلخس٠، أيٝطت ٖرٙ ْع١ُ نبري٠عا٥دات٘ نًٗا ي٘ يف ايدْٝا ٚ

٤ يف ْؿـظ  ا نإ عٓدٙ ْؿظ طُٛس١ ٚذنـا إذا نإ ذنّٝا، إذ !إذا مل ٜترنس اإلْطإ ٖرٙ ايٓع١ُ قد ؼبؿٌ ايعهظ
ٍ   ايٛقت، ٖٞ ساي١ إػباب١ٝ أؾـبض َعسقـّا قـد     قـد  إذا ..إذا ٚظؿٗا يف ٖرا اجملاٍ، إذا مل ٜٛظؿٗا يف ٖـرا اجملـا

يف  ..ٚغايبّا َا ٜهٕٛ املٓاؾكٕٛ َٔ طبك١ اهذنٝـا٤  .ٜتشٍٛ ذناؤٙ إىل غس عًٝ٘ ٚع٢ً ايٓاع، قد ٜتشٍٛ إىل َٓاؾل
ٗٛ ال ٜطتطٝع بإٔ ٜهـٕٛ عٓـدٙ خـرب٠ يف صبـاٍ     ؾ ٓاؾكٕٛ َٔ طبك١ اهذنٝا٤، أَا ايػيب املطهنيٜهٕٛ امل َاايػايب 

َت٢ َا أؾبض  ٚضٝعٌ ٖٛ قش١ٝ يراى; يهٔ ايػيب ٜهٕٛ قش١ٝ ٖرا ،ايرنا٤ ٚايتكًٌٝ ٚ اشبداع ٚ أغٝا٤ َٔ ٖرٙ
يف ايٛاقـع إْطـإ قابـٌ هٕ    ٖـٛ   !غيب يهٔ بايٓطب١ ملٔ ْكٍٛ: ;كٌايرنٞ َٓاؾكّا نإ ايػيب ْؿط٘ ع سق١ هٕ ٜ 

  ٘.إذا تٍٛد ..إىل إْطإ ؾاِٖ، إىل إْطإ ذنٞ تتطٛز َعازؾ٘ ٚتتؿتض ذٖٓٝت٘، إٔ ٜعطٝ٘ اهلل ْٛزّا ؾٝتشٍٛ
ِ  ايرنٞ َٔ ايٓاع،  ;َٚطأي١ ايتٛد٘ ٖٞ قك١ٝ ٜعسؾٗا نٌ إْطإ إٔ ٜهـٕٛ   ٚايبطٝط يف ذنا٥٘ ٜطـتطٝع إٔ ٜؿٗـ

ٛ  ٌْٔ َا ٚعد اهلل ب٘ َ ؿ ْشسٝٓٗا ضٝ  ;بٗدٟ اهللٕ ًٜتصّ أ ..إٔ ٜهٕٛ َطتذٝبّا هلل ..طبًؿّا هلل  ;نإ ع٢ً ٖرا ايٓشـ
ِْ ُؾْسَقاّْا ٌْ َيُه ٘  ٜ ْذع  ْٕ ت ِتُكٛا ايًٖ َ٘ (29هْؿاٍ: َٔ اآل١ٜا)ٔإ ٕ  َب ُْػ ٛ ْ ٛزّا ت   ِْ ٌْ َيُه   (28)اسبدٜد: َٔ اآل١ٜٚ ٜ ْذع 

ْٔ ;عٓدِٖ ْٛع َٔ ايرنا٤ - ٚزاث١ ايهتاب باقٞ َؤٖالت ..تباقٞ املؤٖال -نا٤ إضسا٥ٌٝ عٓدِٖ ْٛع َٔ اير ابٓٛ  يه
ِٖ يف  املكدَـ١ عٓـدَا مل ٜٛظؿـٛا ذنـا٤    أؾبشٛا ميجًٕٛ غسّا نبريّا ع٢ً ايبػـس ٚعًـ٢ أْؿطـِٗ يف    ;السغ نٝـ

 االضتذاب١ هلل، ٚيف ايعٌُ يف ضبٌٝ اهلل. 
أْٗا ) : يٝطت ع١ًُٝ تكٍٛ: ٜعين .، ٚؾط١ٓايعٌُ يف ضبٌٝ اهلل ٖٛ بايػهٌ ايرٟ تصداد أْت ؾُّٗا، َٚعسؾ١، ٚذنا٤

نـجرٌي َـٔ املٗـاّ     ..قد تهٕٛ نجرٌي َـٔ اهعُـاٍ َـجالّ    ;ٖرٙ َٔ اهغٝا٤ ايعذٝب١ يف دٜٔ اهلل !( تطتٓؿد طاقاتٞ
ـ   َعـ٘ َٛاٖبـو..   ٢ َع٘، ٚتُٓٛتطتٓؿد طاقاتو، أَا ايعٌُ يف ضبٌٝ اهلل ؾٗٛ بايػهٌ ايرٟ تتٍُٓ  ،اّلطاقاتـو ؾع

ٜ ٔسٜـد   هلرا قاٍ يف اهخري:  .؟ ْع١ُ أخس٣ نبري٠ ددّاٜكّا نبري٠أيٝطت ٖرٙ ْع١ُ أ ٝ ْطس  ٚ ال  ِ  اِي ٘  َبُه ٜ ٔسٜد  ايًٖ
ِْ ٖ د اُن ٘  ع ٢ًَ َ ا  ًَُُٛا اِيَعِد٠َ ٚ َيت َهبِّس ٚا ايًٖ ِ  اِيع ْطس  ٚ َيت ِه ٙ   تععُٛٙ.. تععُٛٙ (185)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜبُه  ٚتهـربٚٙ ٚدبًـٛ

 ع٢ً َا ٖدانِ إيٝ٘.  ..داٜت٘ يهِٚتكدضٛٙ ع٢ً ٖ
 ٜ ـ َهٖرٙ تعين: بإٔ اإلْطإ نًُا ٚدد غ٦ّٝا َٔ ٖد٣ اهلل، ػبب إٔ ٜطتشكس يف ذٖٓٝت٘ إٔ  س اهلل عًـ٢ َـا ٖـداٙ    بِّ

ٍْ !َُٗا بدت ايكك١ٝ نبري٠ أَاَو إيٝ٘. ايٓعـس٠   ;ال !نٌ إْطإ إٔ ٜٓطـ َٔ ذٖٓٝت٘ اضـتجكاٍ أٟ غـ٤ٞ   ؾًِٝشاٚ
يف  ٤ٚنأْ٘ غام، َا ٜبدٚ ٚنأْ٘ ؾعب، َا ٜبدٚ ٚنإٔ ايٓؿظ ذبظ بٓٛع َٔ ايعٓـا  ا ٜبدٚيف َكابٌ َ ٖٛ :ايؿشٝش١

 ٖداى إيٝ٘. اهلل ع٢ً إٔت َهبِّس ٓٛع ايرٟ ػبب إٔ ػبب إٔ تًشغ بأْ٘ َٔ اي ;ضبٌٝ أدا٥٘
 ٕ ِْ ت ْػُهس ٚ يٓاع إيٝ٘ َا ٖـٛ خـازز   ٖد٣ اهلل اظ ٖٓاى يف دٜٔ اهلل، يٝظ ٖٓاى ؾُٝا يٝ .(185)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٚ َيع ًُٖه
؟ نـٌ  يكك١ٝ اييت ميهٔ إٔ دبعًـٗا َؿـٝب١  َا ٖٞ ا !ػبب إٔ تٓعس إيٝ٘ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٚعٍُاعٔ ٖرٙ ايكاعد٠، 

ٌّ َا تػسٜع َٔ تػسٜعات اهلل،  َٔ ايٓٛع ايرٟ ػبـب إٔ تهـرب اهلل    ;إيٝ٘ ٖٛ نً٘ َٔ ٖرا ايٓٛع ٖد٣ اهلل ايٓاع ن
 ْع١ُ نبري٠ عًٝو.  ..يف اهخري أْ٘ ْع١ُ نبري٠ عًٝوٜعين ٖرا  ،ع٢ً إٔ ٖداى إيٝ٘ ٚتػهسٙ

قكـ١ٝ َؿـٝب١    - ٜعـين  –يٝـ٘ بأْـ٘   إ ٓعستٌٖ ؟ سٜد إٔ ظبٛع ْٚعُأ طٍٛ ايٓٗازٚنأْ٘ ٜ ..أيٝظ ايؿٝاّ ٜبدٚ
ْٕبَِّهػبب إٔ ت  ،؟ العًٝٓا ٜ  ;ع يو ٖرٙ ايؿسٜك١غٍس س اهلل ع٢ً َا ٖداى إيٝ٘، أ ع ػسع غ٦ّٝا يو ٜٚػـسٍ هْ٘ عٓدَا 

ٌّ َا ،ع٘ هلِدٙ، ؾهٌ َا ٜػٍسيعبا ٌّ ، ٜٗدِٜٗ إيٝ٘ ن  .ٖٛ ْع١ُ نبري٠ ددّا عًِٝٗ، ْع١ُ عع١ُٝ ددّا عًِٝٗ ،َا ن
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أيٝظ ايٓاع ؼبطٕٛ .. ايؿٝاّ ي٘ أثس ؾُٝا ٜتعًل بؿؿا٤ ٚددإ اإلْطإ ٚذٖٓٝت٘، ٚؼبظ اإلْطإ يف غٗس زَكإ
السغ نٝـ إٔ ايؿٝاّ َٗـِ ؾُٝـا ٜتعًـل بـايكسإٓ     ت .يًدعا٤ ؟ ٖرٙ ؾسؾ١ِْٗ أقسب إىل اهلل َٔ أٟ ٚقت آخسٚنأ

 ٝذعًو تػعس بايكسب َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل.ؾ ;ايهسِٜ، ايكسإٓ ايهسِٜ َِٗ ؾُٝا ٜتعًل مبعسؾ١ اهلل
َػـاعس قـسب َـٔ     ..ؾُٔ اإلػبابٝات ايهبري٠ ي٘: إٔ تًُظ يف ْؿطٝتو ؾؿا٤ يرٖٓو، َػاعسى َػاعس دٜٔ إذٕ

ٖـرٙ َـٔ ايـٓعِ     .(186)ايبكـس٠: َـٔ اآلٜـ١   ٚ ٔإذ ا ض َأَيَو َعب اَدٟ ع ِّٓٞ َؾٔإِّْٞ َقٔسٜـبٌ  ;اىلاهلل، إٔ تدعٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتع
أٚ ذبتـاز إىل إٔ تؿـعد    ،ايطُا٤ ايؿالْٝـ١ نِ زقِ أٚاّل ٜبشح عٔ دٗاش اتؿاٍ،  أْ٘ ال ؼبتاز اإلْطإ ;ايعع١ُٝ

ؾٗٛ قسٜب َٓو. ٖرٙ َٔ اهغٝا٤  ٚقع١ٝ نٓتتدعٛٙ أُٜٓا أْت أُٜٓا نٓت ٚيف أٟ  !َٔ ازبباٍدبٌ إىل أع٢ً ق١ُ 
 ،أطـساف أخـس٣  ٞ أٟ اييت ٜٓؿسد بٗا املؤَٕٓٛ، ٜٓؿسد بٗا املؤَٕٓٛ عٓدَا ٜهْٕٛٛ بايػهٌ ايرٟ ٜٓكطعٕٛ عٔ تٛٓي

٘  َٚٔ أَس بتٛيِٝٗ يف ضبٌٝ تٛيٝ٘ ا تٛيٞ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلإٓي ـ   ; أٚ نُعاٖس يتٛيٝـ ٖـٛ   ْٔهٕ ايٓـاع ٜتٛيـٕٛ َ 
  .ٜطُعِٗ يف أٟ َهإ ناْٛا، ٚيف أٟ ٚقع١ٝ ناْٛا ْٔاب ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، َ ِذظ ٖٓاى س يٝٚقسٜب َِٓٗ، 

ٕٔ ٛ ٠َ ايِدأع ٔإذ ا د ع ا  ٚاسد اٜٚهًؿٛ ا. ٜتذُعٛ.ايكب١ًٝ ايؿال١ْٝ) ٚيٝظ ْكٍٛ:  ،نٌ داع (186)ايبكس٠: َٔ اآل١ُٜأَدٝب  د ْع
عٛ َٔ عٓدٙ، ٚنٌ ٚاسد ٜدعٛ حبادت٘، ٚنـٌ ٚاسـد ٜـدعٛ    يٛ إٔ نٌ ٚاسد ٜدأٍَا  ،ٜطُع يرٜ٘إٔ  تازباؼبهْ٘ 

 .اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ عًِٝ ٚسهِٝ ال تًتبظ عًٝ٘ اهؾٛات !( بهرا، زمبا ربتًط
ٕٔ ٛ ٠َ ايِدأع ٔإذ ا د ع ا ٍٟ (186)ايبكس٠: َٔ اآل١ُٜأَدٝب  د ْع ٖرٙ َـٔ   ..داع ٚنٌ داع مبؿسدٙ. عٓدَا تس٣ ايٓاع يف عسؾات أ

ٛ   ;ٝب١ ٖٚٞ َٔ َعاٖس ضع١ عًِ اهللاآلٜات ايعذ هلذـات َتعـدد٠،   ٚ ،ٚايٓاع يف عسؾات ٜدعٕٛ، نٌ ٚاسـد ٜـدع
يٛ تطذٌ صبُٛع أؾٛاتِٗ ملا عسؾت أْت زمبـا نًُـ١ ٚاسـد٠     !ٚيػات َتعدد٠، ٚأؾٛات طبتًؿ١، ٚنٌ ٚاسد ٜدعٛ

ايؿسد ايٛاسد َٔ  ..رنري يإلْطإ نإْطإٖرا ت (186)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ ُأَدٝب  د ْعٛ ٠َ ايِدأع  تطُع قذ١ ؾكط. ،متٝصٖا
َـِٓٗ  ثِ غبتـاز   ٜتذُع َا١٥ غدـإىل إٔ ٖٚٛ قسٜب َٓ٘، ال ؼبتاز  ،إٔ ٜعسف بإٔ بإَهاْ٘ إٔ ٜدعٛ اهلل ;ايٓاع

ٕٔ !(ؾًٔ ٜطُعٓاؾإذا دعْٛاٙ مجٝعا )ٚاسد ميجًِٗ هدٌ ٜدعٛٙ،  ٛ ٠َ ايِدأع ٔإذ ا د ع ا  . ُأَدٝب  د ْع
ًِٝ ْطت َذٝب   قكـ١ٝ   ٜعـين ٖٚـٞ قكـ١ٝ َٓطكٝـ١،     .ضـتذاب١ ايـدع٠ٛ  ٖرا اهضاع يف ا .(186)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١   ٛا َيَٞؾ

 !أْو تسٜد َٔ اهلل إٔ ٜطتذٝب يهٌ َا تدعٛٙ ب٘، ٚأْت يف ْؿظ ايٛقت ال تطتذٝب ي٘ .ٖٞ اسبل ; هْٗاطبٝع١ٝ
  ٖرٙ يٝطت قك١ٝ ؾشٝش١.

ًِٝ ْطت َذٝب ٛا َيٞ  إٔ ْـدعٛٙ. ايـدعا٤ ٖـاّ،     ٚممـا دعاْـا إيٝـ٘:    .إيٝ٘ ْطتذٝب ي٘ؾُٝا دعاْا  (186ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ  َؾ
ايدعا٤ ػبعٌ َػاعسى قسٜب١ َٔ اهلل، ايدعا٤ ٜعرب عـٔ إٔ ْؿطـٝتو يف سايـ١ َطـتُس٠ يف االيتذـا٤ إىل اهلل،      

 ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚاالضتعا١ْ باهلل.
ٕ َطٝ ؟بأْ٘ َاذا ااإلْطإ ايرٟ ٜرٌٖ عٔ َٛقٛع ايدعا٤ َع٢ٓ ٖر عٓدَا تهٕٛ ذاٖاّل  .اهلل طس ع٢ً َػاعسٙ ْطٝا

ت ميـني ٚاـاٍ إىل ايٓـاع، ٚإىل ايٓـاع نٝؿُـا      نجري مما ميس بو ضتتًٓؿ عٔ ايدعا٤ هلل أيطت بطبٝع١ اسباٍ يف
ناْٛا، ٚتهٕٛ سسٜؿّا ع٢ً إٔ تككٞ سادتو ٚيٛ ع٢ً ٜد إْطإ ال ٜككـٞ سادتـو إال مبـا ٜكابًـٗا َـٔ دٜٓـو؟       

نًُا َس ب٘ َٔ َٗاّ، يف نـٌ    باضتُساز، ٚنًُا َس ب٘ َٔ ظسٚف..ٜٚدعٛ اهلل َٓكطعّا إىل اهلل ا ٜهٕٛ اإلْطإؾعٓدَ
ٖرٙ ْؿطٗا متجٌ ساي١ َٔ االضتػٓا٤ عٔ أطـساف   ;يف نٌ قك١ٝ َٔ قكاٜاٙ دا٥ِ االيتذا٤ إىل اهلل ..أَس َٔ أَٛزٙ

 باطٌ. زمبا قد ٜهٕٛ زدٛعو إيِٝٗ ؾٝ٘ إذالٍ يو، ٚؾٝ٘ بٝع يدٜٓو، ٚؾٝ٘ دخٍٛ يف
ٓ ٛا َبٞ ٝ ْؤََ ًِٝ ْطت َذٝب ٛا َيٞ ٚ ِي َطأي١ اإلميإ باهلل نُا ْكٍٛ أنجس َٔ َس٠: ايٓاع مجٝعّا َؤَٕٓٛ  (186)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ َؾ

 ;ْٚٓا ٖٛ اهللؤٚات ٚاهزض ٖٛ اهلل، ٚإٔ ايرٟ خًكٓا ٖٛ اهلل، ٚإٔ ايرٟ ٜدبس غاباهلل، َؤَٕٓٛ بإٔ ايرٟ خًل ايطُ
 ٚإميإ ٚاعٞ. .. إميإ سكٝكٞترنري بإٔ املطًٛب إميإ سكٝكٞ :ًب يف اآل١ٜ ٖرٙ ٚآٜات أخس٣يهٔ ٜٛدد ٖٓا َط

َٚـا ٜرتتـب عًـ٢ ٖـرٙ      ؟ٜعين أْ٘ إهلٓا إٔ تؤَٔ َاذا ;( إٔ تؤَٔ ب٘)  :أْت عٓدَا ٜكٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يو
إلي٘، أْ٘ املًـو، أْـ٘ زسـِٝ، أْـ٘     أْ٘ ا ;يف عالقتو ب٘، ٚيف عالقتو باسبٝا٠ ٖرٙ نًٗانجري٠ ايكك١ٝ َٔ أغٝا٤ 
إميإ عًُٞ، إميـإ ٚاعـٞ. ٖـرا اإلميـإ ايـرٟ ػبعًـو بػـهٌ         ;تعين أمساؤٙ اسبط٢ٓنٌ َا عصٜص، أْ٘ قٟٛ، 

تٓكطع إىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚتٓطًل بك٠ٛ يف ٖرٙ اسبٝا٠، عٓدَا ٜدعٛى إىل إٔ تٓؿـسٙ نُـا قـاٍ ضـبشاْ٘     
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ٔ  آَ ٜ ا َأّٜٗ ا اٖيَر : ٚتعاىل يف آ١ٜ َٜ٘ ْْؿ از  ايًٖ ْ ٛا َأ ٜسٜد َٓا  ؟أيٝطت ٖرٙ دع٠ٛ َٔ د١ٗ اهلل (14)ايؿـ: َٔ اآل١ٜ ٓ ٛا ُنٛ
ٍٟ قك١ٝ االضتذاب١ َتٛقؿ١ ع٢ً ْطب١ اإلميإ ،ٖٞ قك١ٝ ؟إٔ ْطتذٝب ي٘ ؾٝٗا ؾإذا  !(اإلميإ ب٘)  ..يدٜو ٚيد

ٚات َٚا يف اهزض، ٖٚـٛ  اٚاهزض، ٚي٘ َا يف ايطُٚات ابأْ٘ ٖٛ ًَو ايطُ ;باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نٓت َؤَّٓا سكٝك١
تٓطًـل يف   اإلميإ ايٛاعٞ ضٝذعًو تٓطًل..; ايػايب ع٢ً أَسٙ، ٖٚٛ ايكاٖس ؾٛم عبادٙ، ٖٚٛ ايكٟٛ، ٖٚٛ ايعصٜص

هْو تعسف أْ٘ دعاى َٔ ٖٛ أق٣ٛ َٔ نٌ قٟٛ، ٚأعص َٔ نٌ عصٜص، ٚأنرب َٔ نٌ نـبري، َٚـٔ ٖـٛ     ;ٚبك٠ٛ ضبًٝ٘
  .ٙ، ٚايكاٖس ؾٛم عبادٙػايب ع٢ً أَساي

إذا نـإ   االضتذاب١ َتٛقؿ١ ع٢ً اإلميـإ بـ٘.   ;ٖٓا عالق١ ٖا١َ ددّا، ٚعالق١ َت١ٓٝ بني االضتذاب١ ٚاإلميإ ب٘
باهلل ؾُٝا تعٓٝ٘ أمسـاؤٙ اسبطـ٢ٓ، ؾُٝـا ٜعٓٝـ٘      .. دٌٖٗٓاى قعـ يف َٛقٛع َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، دٌٗ

 ٜؤثس ع٢ً االضتذاب١.  - الغو يف ذيو - ٖرا ٜؤثس ع٢ً االضتذاب١ ;إميآْا ب٘
ْ ٛا  نًٓا ْكسأ ٚنًٓا ْؤَٔ بكٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ٓ ٛا ُنٛ ٔ  آَ  َٜ٘ ا َأّٜٗ ا اٖيَرٜ ْْؿ از  ايًٖ ٌٖ ٖٓاى  .(14)ايؿـ: َٔ اآل١ٜ َأ

٘      ١؟ضـتذاب اؼبؿـٌ   يهٔ ملـاذا ال  ؟أسد ٜٓهس ٖرٙ اآل١ٜ  را قـاٍ: ٚهلـ  ;هٕ ٖٓـاى قـعؿّا يف َٛقـٛع اإلميـإ بـ
 ٕ ِْ ٜ ْسغ د ٚ  ٗ ٓ ٛا َبٞ َيع ًٖ ٝ ْؤََ ًِٝ ْطت َذٝب ٛا َيٞ ٚ ِي   (186)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜؾ

ـ ًَع َي ٖٓاى قاٍ ؾٝ٘: ( ايؿٝاّ) ; السغ ٖٓا نًٗا إػبابٝات، نًٗا أغٝا٤ ٖا١َ ددّا، ايػا١ٜ َٔ ٚزا٥ٗا نًٗا يًٓاع  ُِْه
٘  ٜٚكٍٛ ؾٝ٘: ُْٕٛكت ت  ٕ  ٚ َيت َهبِّس ٚا ايًٖ ِْ ت ْػُهس ٚ ِْ ٚ َيع ًُٖه ٖ د اُن بأْ٘ ْع١ُ نـبري٠   ٜ ـر نِّس (185)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ع ٢ًَ َ ا 

ٕ  االضتذاب١ ي٘ ٚاإلميإ ب٘ يعٌ ايٓاع ٜسغدٕٚؾ ،عًٝو ِْ ٜ ْسغ د ٚ  ٗ ٌٖ ٖٓاى غ٤ٞ ٜعٛد ع٢ً اهلل َٔ نٌ  .َيع ًٖ
ٖـٞ إٔ اهلل ضٝطـتؿٝد َـٔ     ٓتٝذ١ايػا١ٜ َٓ٘ أٚ يٝطت ال تهٕٛ اي ;ست٢ ٚال اإلميإ ب٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل .ال ؟ٖرٙ
 اهلل ٖٛ غين عٔ عبادٙ مجٝعّا.  ..عبادٙ ٖٛ غين عٔ !ٜععِ ضًطاْ٘، أٚ أغٝا٤ َٔ ٖرٙ ;ذيو

ًِٝ ْطت َذٝب ٛا َيٞ :ٖٓا َطًل ( االضتذاب١) ـاهَس ب ٌّ َؾ َا دعاْا إيٝ٘ ْطتذٝب ي٘ ؾٝ٘، االضتذاب١ ازبص١ٝ٥ ال  أٟ ن
ٕ  ذبكل ايسغد ِْ ٜ ْسغ د ٚ  ٗ ٕ )  :هٕ ن١ًُ ;َيع ًٖ ن١ًُ ٚاضع١، يف نٌ سسنتِٗ يف اسبٝـا٠، يف سـسنتِٗ    ( ٜ ْسغ د ٚ

 يف ايدْٝا يًدْٝا ٚيآلخس٠. ( زغد)  ;يف ضبٌٝ إقا١َ دٜٔ اهلل، يف نٌ أَٛزِٖ
ايهجري َـٔ ايٓـاع    دبدٚهلرا قد  .يف اإلميإ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ال تأتٞ االضتذاب١ ازبص١ٝ٥ إال بطبب قعـ

زمبا يـٛ ٚؾـٌ اسبايـ١ إٔ تؿـبض ايؿـال٠ خطـري٠       ، ِٚال٠ ال متجٌ خطٛز٠ بايٓطب١ هلهٕ ايؿ َطتعد إٔ ٜؿًٞ;
 ١ٜساٖا ٚنأْٗا تبدٚ ؾعب ايككاٜا اهخس٣ اييت !ٖٚهرا !ٚبأٟ طسٜك١ ..ٜؿًٞ ع٢ً اسباي١ :ٜٚكٍٛ يتذٓب ايؿال٠

نُـا يف  إيٝـ٘   ٚنـٌ َـا ت ـدع٢   ٗد٣ إيٝ٘ ْعستو أَاّ نٌ َا ت أٚ عدّ ؾِٗ ملا ػبب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ يف  ٗا قعـضبب 
ٕ   :اهٚىل اآل١ٜ ِْ ت ْػُهس ٚ ِْ ٚ َيع ًُٖه ٖ د اُن ٘  ع ٢ًَ َ ا    ػبب إٔ تؿسح. (185)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ َيت َهبِّس ٚا ايًٖ

ايرٟ ٜعتـربٙ ايٓـاع    نٝـ قاٍ اإلَاّ عًٞ يف َٛقٛع ازبٗاد ،ٚالسغ ايٓاع ايرٜٔ ِٖ ؾاُٖٕٛ ؾعاّل ايكك١ٝ ٖرٙ
ٌُْ ٘ هلل شباٍؾا ٘أَا بعد: ؾإٕ ازبٗاد باب َٔ أبٛاب ازب١ٓ، ؾتش)  ; ؟َػه١ً َٚؿٝب١ َٚس أيـٝظ َعٓـ٢    .( ١ أٚيٝا٥ـ

ٙ    ؟ٖرٙ بأْ٘ غ٤ٞ ععِٝ ددّا  ;ؾعٓدَا ال تهٕٛ ٖرٙ ايٓعس٠ َٛدٛد٠ عٓد اإلْطإ ضتهٕٛ ايككـ١ٝ َعهٛضـ١ عٓـد
ٍٕ ;باهلل تهٕٛ اضتذابت٘ دص١ٝ٥عٓدَا ٜهٕٛ إمياْ٘ قعٝؿّا  !َػه١ً َٚؿٝب١ ٚاعّٝا مبا ٜرتتـب  َعٓاٙ: أْ٘ يٝظ  ه
 .ٕ اهلل قٟٛ عصٜصعًٝ٘ إمياْ٘ بأ

ٌّ ع ٔصٌٜص أمل ٜكٌ اهلل: ٔٛ ٘  َيَك ِٕ ايًٖ ٙ  ٔإ ْٓؿ س   ٜ ْٔ  َ  ٘ ِٕ ايًٖ ْٓؿ س  ا ٖرا ال ْطتطٝع ٚاهلل أٍَ)  :عٓدٙ .(40)اسبر: َٔ اآل١ٜ ؟ٚ َيٝ 
ِٔ !( ض١ًٗ اهغٝا٤ اييت تبدٚ تًو تذٝب يفاٍٚ ْطعب ،ٚال دٗدْا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نُا ْكٍٛ أنجس َٔ َـس٠:   يه

َجًُا ٜكٛيٕٛ: ٜدخٌ ازب١ٓ  ميهٔ ٜعٌُال  .ال !ػبب ع٢ً نٌ ٚاسد إٔ ٜؿِٗ أْ٘ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ذنّٝا أَاّ اهلل) 
ميهـٔ ػبُـع يـ٘    ) ٜكـٍٛ ٚاسـد:    ;ا سٌٝ، يهٔ يٝظ ؾٝٗ( بأزَكَ ) ازب١ٓ َعٗا  !( ٚدخٌ ازب١ٓ ..ٌٜتشٍٝ !حب١ًٝ

ـ  ٍ، ٚال ؾٝٗا بر٠ٖرٙ اييت يٝظ ؾٝٗا خطٛز !سطٓات َٔ أطساف ٖٓـاى زبـط    !(..، ٚال ملـاٍ، ٚال خـٛف، ٚال  ٓؿظي
 .ال غ٤ٞ بو ؾؿس يف اهخري.. ٚإذا قبٛهلا باهعُاٍ اهخس٣،

ال ْطـتطٝع،  ) س١ًٝ نـبري٠. ٜكـٍٛ:    ٚإال ضتهٕٛ ؟هٕٛ ذنّٝا أَاّ اهللت أَهٔ إٔ ؟ع٢ً ايبازٟو إٔ تتشٌٝ أَهٓ ٌٖ
يف ٚاسٓا با ًْتكـٞ  ، اِٖ ٜٚتعبٛ اضٓشاٍٚ، املِٗ ازب١ٓ، ضٓشاٍٚ ظبُع يٓا سطٓات َٔ ٖٓا، ْٚرتى أٚي٦و ػباٖدٚ
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ال  ؟أال تهٕٛ ٖـرٙ سًٝـ١ نـبري٠    !!( دخًٓا ٚال يكٝٓا أٟ عٓا٤، ٚال يكٝٓا أٟ تعب ٚاسٓاقد تعبٛا  ازب١ٓ، ٜٚهْٛٛا
 ميهٔ.

قكـ١ٝ أضاضـ١ٝ يف إٔ    ;ٚاٖتُاَ٘ بإٔ ٜعسف اهلل َعسؾـ١ ٚاضـع١   ٚعٌُ اإلْطإ ٢ االضتذاب١ هللعًتٛطني ايٓؿظ 
 ٜهٕٛ زاغدّا، ضٛا٤ نٓت عاملّا، أٚ نٓت َتعًُّا، أٚ نٓت َٔ عا١َ ايٓاع. ؾُٔ ٜتذ٘ إلزغاد ايٓاع ٖٚٛ بٗرٙ اسبايـ١  

ٜؿض إٔ ٜطُٝ٘ ايٓاع َسغدّا. ؾعاّل ٖرا  ؾًٝتأند بأْ٘ ال ٜؿض إٔ ٜطُٞ ْؿط٘ َسغدّا، ٚال ( االضتذاب١ ازبص١ٝ٥) 
إال  يٝطت َؤثس٠ٌٖ ٖرا َسغد؟ ٖٛ ٜسغدى يف اهخري إىل أغٝا٤  !َؤثس٠يٝطت يٝظ َسغدّا، ٖٛ ٜسغد إىل أغٝا٤ 

ٜطُٞ  ٜطُٞ ْؿط٘ َسغدّا، باهخس٣، ٖٛ يف ْؿط٘ ال ٜطرتغد، ال ٜٗتدٟ، ٚإمنا ؾكط ميهٔ إٔ ٜطُٞ ْؿط٘ عاملّا،
ٕ  :يهٔ ٖٓا !ٕٚ نريو ٜطُْٛ٘اآلخسْٚؿط٘ َعًُّا،  ِْ ٜ ْسغ د ٚ  ٗ ٓ ٛا َبٞ َيع ًٖ ٝ ْؤََ ًِٝ ْطت َذٝب ٛا َيٞ ٚ ِي  (186)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜؾ

ٖٓـا   ،عٓدَا تطُع َسغدّا، عٓدَا تطُع غ٦ّٝا َٔ ٖد٣ اهلل سكٝك١ عٓدَا تسغد، ٚتطرتغد سكٝك١َسغدّا  ؾتهٕٛ
  .ضتطتؿٝد

ِْ  :ٛقٛع ايؿٝاّثِ ٜرنس ضبشاْ٘ ٚتعاىل ؾُٝا ٜتعًل مب ِٔ َيب اٌع َيُه  ٖ  ِْ ّٔ ايِسَؾح  ٔإَي٢ َْط ا٥َُه ١ًََْٝ ايؿِّٝ ا ِْ َي ٌِ َيُه ُأَس
ِْ َؾ ُْٓه ِْ ٚ ع َؿا ع  ُْٝه ِْ َؾت اب  ع ًَ ُْْؿط ُه ٕ  َأ ٛ ْ ِْ ت ْدت ا ْٓت  ِْ ُن ٘  َأُِْه ِ  ايًٖ ِٔ ع ًَ  ٗ ِْ َيب اعٌ َي ْْت  ِٔ ٚ اْبت ػ ٛا ٚ َأ  ٖ ٕ  ب اَغس ٚ َ ا َنت ب  اِيآ

ٔ  اِيَؿْذٔس ٛ َد ََ َْٝط اِيَأْض ٔ  اِيد  ْٝطُ اِيَأْبٝ ض  ََ ِ  اِيد  ٔ  َيُه ٚ ُنًُٛا ٚ اْغس ب ٛا س ِت٢ ٜ ت ب ِٝ  ِْ ٘  َيُه ٌٔ  ايًٖ ْٝ ّ  ٔإَي٢ ايًٖ ِِ َأَتُّٛا ايؿِّٝ ا ث 
ًَِو س د ٚد  ا ُ ط اَدَد َت ٕ  َؾٞ اِي ِْ ع اَنُؿٛ ْْت  ِٔ ٚ َأ  ٖ ِْ  ٚ ال ت ب اَغس ٚ ٗ ـ َ٘ َيًِٓأع َيع ًٖ ٘  آٜ اَت ٔ  ايًٖ ٜ ب ِّٝ ٖ ا َنر َيَو  َ٘ َؾال ت ِكس ب ٛ يًٖ

 ٕ  .(187)ايبكس٠:ٜ ِتُكٛ
ٖٚرا ايؿٝاّ نإ  عٓدَا دبد املٛقٛع ٖٛ َٛقٛع ؾٝاّ،ؾ ،خر َٓٗا عرب٠، إٔ ْأخر َٓٗا َجاّلٖرٙ ايكك١ٝ ػبب إٔ ْأ

ُ ـا ُنَتـب     :ٕ ايؿٝاّ ٖٛ َػسٚع يف دٜٔ اهلل يمأَِ ايطابك١ه أْ٘ َاشاٍ ايؿٝاّ َتٛازخ; ٢ أضاعؾٝ٘ قك١ٝ عً َن
 ٕ ِْ ت ِتُكٛ ِْ َيع ًُٖه ْٔ َقبًَُْه ََ  ٔ ١ًََْٝ ايؿِّٝ أّ:ؾٗٓا َعٗس َٔ َعاٖس زمح١ اهلل  (183)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜع ٢ًَ اٖيَرٜ ِْ َي ٌِ َيُه  ;ُأَس

ِْ هْ٘ ُْْؿط ُه ٕ  َأ ٛ ْ ِْ ت ْدت ا ْٓت    طاي١.. أَاّ ؾٝاّ.امليف  ُن
عاٜـ١ اهلل يًٓـاع   إٔ زعا١ٜ اهلل تهٕٛ أنجـس، إٔ ز  ;أَاّ َا ٖٛ أغد ؾعٛب١ َٔ ايؿٝاّ :ػبب إٔ ْأخر َٔ ٖرا بأْ٘

سٌ يًؿـا٥ُني  ؾعٓدَا دبد بأْ٘ َأ ،ٚايرٟ غسع ازبٗاد غِسع ايؿٝاّ هْ٘ ٖٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايرٟتهٕٛ أنجس ؾعاّل; 
ٖرا ْٛع تطٌٗٝ ي٘ عالق١ ٚ ؟ايؿٝاّ َٔ اهٍٚ ممٓٛع١، أيٝظ ٖرا ْٛع تطٌٗٝيف يٌٝ زَكإ َا ناْت ع٢ً أضاع 

ؾٝاّ غٗس زَكإ قك١ٝ ض١ًٗ، إٔ ٜعسف ايٓاع: إٔ  ض١ًٗ، يٝهٕٛ أداؤٖا ضٗاّل، ؾٝبدٚ تبدٚيبع١ًُٝ ايؿٝاّ  ؟مباذا
دٙ: إٔ ٜهْٛـٛا  اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ٜعسف سادات اإلْطإ، ٜعسف َتطًبات سٝا٠ اإلْطـإ، ؾعٓـدَا ٜكـٍٛ يعبـا    

يهٔ إسٓا َا َعٓا ٚنٝـ ٜعٌُ ٚاسد ٚأَٛاٍ ٚاسد ط !أْؿازّا ي٘، أيٝظ ايهجري َٓا ٜأتٞ ٜكدّ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ عسٜك١
 ٜؿعب عًٝ٘ َؿازقتٗا ٚقد ؼبؿٌ ٚقد ٚقدص ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ.

يف ضبٌٝ إٔ ٜـؤدٟ  ٖرٙ أغٝا٤ اهلل ٜعًُٗا، ٖٛ ٜعًُٗا َٔ قبًٓا، ٖٚرٙ أَج١ً بأْ٘ ٜعٌُ أغٝا٤ نجري٠، ٖٞ تطٗٝالت 
ٗد ايٛاقـع هلـا،   ٜٚػـ  يٛاقع هلا، قك١ٝ ػبب إٔ ْـؤَٔ بٗـا  ايٓاع َا دعاِٖ إيٝ٘، َٚا أَسِٖ ب٘، ٚقك١ٝ ٜػٗد ا

ِْ ٚ َأِٜد  ٚؾٝٗا ٚعٛد إهل١ٝ: ِ  ايِٓاع  َؾآٚ اُن ْٕ ٜ ت د ٖطَؿُه ٕ  َأ ٕ  َؾٞ اِيَأْزٔض ت د اُؾٛ َ ْطت ْكع ُؿٛ  ٌٌ ِْ قًََٝ ْْت  ِْ ٚ اْذُنس ٚا ٔإْذ َأ ُن
ٔ  ايٖطِّٝب اَت ََ ِْ أيٝظ اهلل ٜعًِ سادات اإلْطإ؟ ٜعًِ أْـ٘ طبًـٛم ؼبتـاز إىل إٔ     (26هْؿاٍ: َٔ اآلٜـ١ ا)َبٓ ْؿٔسَٙ ٚ ز ش َقُه

دبدٖا أْت  ٜأنٌ ٜٚػسب، ٜعًِ أْ٘ طبًٛم قعٝـ، ؼبتاز إىل عٕٛ يف صباٍ إٔ ٜؤدٟ َا أَسٙ ب٘، ٖرٙ ض١ٓ إهل١ٝ
نبريّا أَاّ ايٓاع، ازبٗاد  ا ؾٝٗا ايعٓٛإ ايهبري ايرٟ ٜبدٚهرا يف بك١ٝ اهغٝا٤ مبيف ايؿٝاّ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ، ٖٚ

 .يف ضبٌٝ اهلل
ِْ ٜكٍٛ أٜكّا: ٘  َيُه بٌ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ أْت تسٜد: إٔ ٜسشقو  ،ال تهٕٛ ايكك١ٝ ؾكط ٖهرا ٚ اْبت ػ ٛا َ ا َنت ب  ايًٖ

د، ٖٞ قك١ٝ َٛدٛد٠ يف ايكسإٓ ايهـسِٜ، ْـيب اهلل إبـساِٖٝ    اهلل أٚالدّا، ٚقك١ٝ االٖتُاّ بإٔ ٜهٕٛ يإلْطإ أٚال
ْٔ ذ زَِِّٜتٞ قاٍ: ُ ١ّ َيَو (124)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ََ َ طًَْ ْٔ ذ زَِِّٜتٓ ا ُأ١َِّ  ٔٔ َيَو ٚ ََ ْٝ  ُ َ طًَْ ًِٓ ا  ْـيب   (128)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜز ِبٓ ا ٚ اْدع 

اهٚالد عٓدَا ٜهْٕٛٛ ؾاسبني ْع١ُ نبري٠ ع٢ً اإلْطإ، ٚهْو يف  هٕ دعا اهلل إٔ ٜسشق٘ ذز١ٜ طٝب١; اهلل شنسٜا
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قك١ٝ تؿسح بأٟ ٚاسد، ؾهأْو تت٢ُٓ إٔ َعو عػس٠ يف ضبٌٝ إٔ تعٌُ يف ضـبٌٝ اهلل، ٚتعُـٌ يف إعـال٤ نًُـ١     
 .؟إٔ ٜهٕٛ َع٘ أنرب عدد ممهٔ اهلل. أيٝظ ايٛاسد َٓا ٜت٢ُٓ

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓو أْت مخط١، ضت١، عػس٠ زداٍ،  ،ض ١ٓ ايتٓاضٌؾإٕ اهلل قد دعٌ ض ١ٓ، ض ١ٓ ايتٛايد ٖرٙ،  إذٕ
، ٚٚاسد َٔ ٖٓا. ؾإذا اإلْطإ يدٜ٘ اٖتُاّ بدٜٔ اهلل، ضٝهٕٛ بايػهٌ ايرٟ ٜؿـسح،  ىٚأْت تؿسح بٛاسد َٔ ٖٓا

ال ٜتٛدٗـٕٛ يـو إال    ىٜؿسح بإٔ ٜهٕٛ ي٘ أٚالد، ٚع٢ً أقٌ تكدٜس ضٝهٕٛ أٚالدى ٜتٛدٗـٕٛ يـو، إذا نـإ ٖٓـا    
 نبري٠؟. ١ْعُ ١ ست٢ ٜؿًض يو ٚاسد، زمبا مخط١، ضت١ أٚالد ٜؿًض يو ٚيٛ أنجسِٖ ع٢ً اهقٌ، أيٝطتبؿعٛب

ي٘ ٚيد ٜبػسْٚ٘ طٜٚٗٓٝـو   ٤نإ ايعسب يف أٜاّ ايؿساع ايكبًٞ ؾُٝا بِٝٓٗ سسٜؿني ددّا ع٢ً اهٚالد َت٢ َا دا
 ٚعٓدَا قب١ًٝ أخس٣. ،س٣ٜؿازع قب١ًٝ أخ عٓدَا ؟ايؿازعص. هٕ ٚاسد َهطب نبري، َاذا يف ذٖٓٝت٘

ؾاإلْطإ ايرٟ يدٜ٘ اٖتُاّ بدٜٔ اهلل، ٚعٓدٙ زٚح دٗاد١ٜ ٜؿسح بإٔ ٜهٕٛ ي٘ أٚالد، ؾتهٕٛ ايككـ١ٝ َطـٝطس٠   
ٚ اْبت ػ ٛا َ ـا   :ع٢ً َػاعسٙ ٖٚٛ ٜباغس أًٖ٘، ٜباغس شٚدت٘ أْ٘ ٜطًب َا نتب اهلل، َا ضٌٗ اهلل، َٚا ٜطس َٔ أٚالد

ِْ ٘  َيُه ؼبؿٌ ايتكاٜل َٔ اهٚالد، ال ٜسٜد ٚاسد أٚالد إال عٓدَا ال ٜهـٕٛ ٖٓـاى اٖتُـاّ يف ْؿطـ٘     ال  َنت ب  ايًٖ
بدٜٔ اهلل ٚإال َا ٖٛ ايٛيد بايٓطب١ يو؟ ؾازع أيٝظ ؾازضّا؟ صباٖدّا يف ضـبٌٝ اهلل؟ أيـٝظ املؿـسٚض إٔ تؿـسح؟     

ػباٖـدٕٚ يف ضـبٌٝ اهلل،   يو َٔ أزبع مخطـ١ عػـس زدـاّل     بأزبع عط٢ ػبٞ ع إٔ ٜتصٚز ايٛاسدٚهلرا أبٝض يًٓا
 ٜعبدٕٚ اهلل، َهطب نبري يو أْت.

ٔٔ َيَو  ْٝ  ُ َ طًَْ ًِٓ ا  ثٓإ، إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َطـًُٕٛ هلل نـجري، سببـ٘ هلل،    عًٓا، ُٖٚا ادا .(128)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜز ِبٓ ا ٚ اْدع 
اهلل، دبـد أْـت َـجاّل ذبـب      ٜت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ع ٍباد نجريٕٚ هلل، ٚعإًَٛ نجريٕٚ يف ضبٌٝ اهلل، ٚؾُٝا ٜسقٞ

٘   غدؿّا اإلْطـإ   ؟َع٘ عٌُ َعني، أيطت تسغب إٔ تبشح عٔ أسد َعو يف صباٍ ٜسقٞ ايػدـ ايرٟ أْـت ذببـ
ايرٟ ؼبب اهلل، ايرٟ ٜٗتِ بدٜٔ اهلل، تهٕٛ زٚسٝت٘ ٖهرا، ٜؿسح إٔ ٜهٕٛ ي٘ أٚالد، ٚال ٜؿدم ٚاسد احملاٚالت 

تكًٌٝ ْطٌ املطًُني، ت ب ٍٝٔ يف ْؿظ ايٛقـت أُٖٝـ١ َجـٌ ٖـرٙ اآلٜـ١      اييت ٜطسسْٛٗا ، ٖرٙ ع١ًُٝ املكؿٛد َٓٗا 
ِْ :بايٓطب١ يًُطًُني ٘  َيُه  .؟، ٜكطعٛا َا نتب اهلل يٓآا، أيٝظ اآلخسٕٚ ٜسٜدٕٚ أْٚ اْبت ػ ٛا َ ا َنت ب  ايًٖ

ٓطـٌ ٖـرٙ قكـ١ٝ    اسباؾًني بأعُاٍ نجري٠ ست٢ ٜؿبشٛا أق١ًٝ، يهٔ قكـ١ٝ اي  أَس هْ٘ إذا قٌ ايٓطٌ أَهٔ إٔ  
عٓدِٖ َصعذ١، َٚٛقٛع ايٓطٌ ال عٓدى أْ٘ َجاّل يف ٖرا ايػٗس قد ٜأتٞ َجاّل شٚدتو تبـدأ ذبُـٌ يف ايػـٗس    

قكاٜا ايؿساع ايٓاع ٜتؿـازعٕٛ ثالثـني    أسٝاّْا !ايؿالْٞ، يف ايػٗس ايرٟ أْت ؾٝ٘، ميهٔ بعد مخط١ عػس ض١ٓ
ِ  ملٝدإ.ض١ٓ، مخط١ عػس ض١ٓ َا تدزٟ إال ٖٚرا زداٍ ٚيف ْؿظ ا َـٔ  يـ٘  نـِ   ؟اآلٕ ايؿًططٕٝٓٝٛ نِ ؾـساعٗ

أيٝظ اآلٕ ايرٜٔ ِٖ ٜكاتًٕٛ زمبا ِٖ أبٓا٤  أبٓـا٤ ايـرٟ غـاٖدٚا دخـٍٛ ايٝٗـٛد       ؟ايطٓني ؾساعِٗ َع إضسا٥ٌٝ
 .ايعؿابات ايٝٗٛد١ٜ أبٓا٤ أبٓا٥ِٗ أسؿادِٖ مخطٕٛ ض١ٓ َٔ ايؿساع

ا، ال. املػه١ً نًٗا َٔ عٓد ايكا٥ُني ع٢ً ايٓاع، َـٔ  عٓدَا ٜكٛيٕٛ:  َػه١ً، تػرٜتِٗ ٚتسبٝتِٗ ٚأغٝا٤ َٔ ٖر 
ؼبهُٕٛ ايٓاع، ِٖ ايرٜٔ ٜهْٕٛٛ بػهٌ ػبعٌ ايؿطاد ٜٓتػس ؾتكٌ ايربنات، تهٕٛ خططِٗ االقتؿاد١ٜ ؾاغ١ً، 

تسبٜٛـّا، ٚال غـرا٥ّٝا، ٚإال ؾـاهلل ضـبشاْ٘      يٝظ عٓدِٖ اٖتُاّ بايٓاع، يٝظ عٓدِٖ خرب٠ يف زعا١ٜ ايٓـاع، ال 
 ، دعًٗا ٚاضع١.ٚاضع١عٌ اهزض قد دٚتعاىل 

ًَٕٝٛ ثِ إْ٘ بايٓطب١ يًػعٛب، بايٓطب١ يمأَِ، غري ؾشٝض بأْ٘ إذا اشدسِ ايٓاع، أؾبض غعب َٔ ايػعٛب عددٙ  
قتؿادٟ:  ايػعٛب ايهبري٠ تؿبض ٖٞ ضـٛم، ضـٛم   بٌ ٜكٛيٕٛ ؾُٝا ٜتعًل بايُٓٛ اال ال. .بأْ٘ ضٝهٕٛ غعبّا قعٝؿّا

ى قدزات زأع َاي١ٝ، إذا أْت غعب ؾػري َجاّل عددٙ ًَٕٝٛ أٚ ًَْٝٛني ْٚؿـ، ٚعٓديٓؿطٗا، ضٛم اضتٗالن١ٝ ٖٞ، 
ٜ ؿ ِّٓع قًٝاّل ٚانتؿ٢ ، ؼبت أؾساد يدِٜٗ عٓد يهـٔ  ؼباٍٚ نٝـ ٜبشح عـٔ أضـٛام أخـس٣.     اززؤٚع أَٛاٍ نبري٠، 

ٚشٜـاد٠ ٜعـين: ضـٛم    ضٛم عامل١ٝ يف ْؿظ ايبًد، ًَٝـاز   ؟السغ طايؿنيص َجاّل مما ضاعد ايؿني ع٢ً ْٗٛقٗا َا ٖٛ
 اضتٗالن١ٝ نا١ًَ، تٓٗض ايػسنات، ٚتٓٗض املؿاْع، ٚتٓٗض زؤٚع اهَٛاٍ، ٚذبسى زؤٚع اهَٛاٍ بػهٌ نبري.

ٚهلرا ؼباٚيٕٛ ٜػـذعٛ   شدٜد، بايٓطب١ يًُطًُني بػهٌ عاّ;ٖرٙ خط١ غسب١ٝ بايٓطب١ يٓا، بايٓطب١ يًعسب بايت
  .يتشدٜد ايٓطٌ يٝكطعٛا ْطًٓاأد١ٜٚ، ٚٚضا٥ٌ نجري٠  اع٢ً ذبدٜد ايٓطٌ، ٜٚٛشعٛ
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أزقٓا ٖٓا ايُٝٔ ْؿطٗا َا شاٍ ٖٓاى ضباؾعات ؾاق١ٝ، ٜٛدد بًدإ نجري٠ ؾاق١ٝ، يٝظ ٖٓاى ضباؾع١ أًٖـٗا قـد   
قب١ًٝ تكٍٛ: ضهاْٗا قد أخرٚا َطاستٗا نا١ًَ. ساالت ْـادز٠ دـدّا يف نـٌ     ىيٝظ ٖٓا ؟ؾازٚا َالٕ أزقٗا، ٖٓاى 

ملـا٥تني   َجٌ ٖـرا، زمبـا ٜتطـع    ٜصاٍ ٖٓاى َٓاطل ٚاضع١ ٜتطع ايػعب ايٛاسد ٜصاٍ ٖٓاى ؾطاح، َٚا ضباؾع١ َا
 َـا ٜطـُْٛ٘:   قد تـؤدٟ إىل  !أش١َ زٖٝب١ ًٕٛعبٔ َطتكب !ًَٕٝٛ ؾُا بايو عٓدَا ْكٍٛ: عػسٜٔ ًَٕٝٛ ٖرٙ أش١َ

 ٖرا غري ؾشٝض.  !قتؿادٟ، ٚإىل أشَات اقتؿاد١ٜٖبٛطّا يف ايُٓٛ اال
اهشَـ١   تٌ ضهاْ٘ إال ْطب١ بطٝط١ َكاز١ْ مبطاست٘ َٚعِٗ أش١َ، يٝطد ال ميجأشَات اقتؿاد١ٜ َع غعٛب قدبد 

بالدِٖ ْاع، ٚاملطاس١ نًٗا قد أؾبشت نًٗا َالٕ ْاع، مل ٜعٛدٚا ٜعسؾٕٛ أٜـٔ ٜصزعـٕٛ،    اَتمأت تعين: أْٗا قد
ٕٛ أٜـٔ ٜعًُـٕٛ   ٜعسؾٕٛ أٜٔ ٜعًُٕٛ َؿاْع، ٚمل ٜعٛدٚا ٜعسؾ اٜعسؾٕٛ أٜٔ ٜسبٕٛ َٛاغٞ، ٚمل ٜعٛدٚ ٜعٛدٚاٚمل 

بعالق١  َستبط١قتؿادٟ ٖٞ قك١ٝ يٝطت نًٗا َستبط١ باهزض ؾكط، أٜكّا ٖٞ يُٓٛ االثِ إٕ َطأي١ ا .الَدازع. 
ْٔ َنِرب  :ايٓاع َع اهلل ُ ا٤َ ٚ اِيَأْزٔض ٚ َيَه ٔ  ايِط ِْ ب س َناتُ ََ ٔٗ ْٝ ْٛا َيَؿت ْشٓ ا ع ًَ ٓ ٛا ٚ اِتَك ٌ  اِيُكس ٣ آَ  ْٖ ِٕ َأ ْٛ َأ ِْ ٛٚ َي  ٖ ا َؾَأخ ْرْ ا

 ٕ ْ ٛا ٜ ِهَطب ٛ ُ ا َنا ، ٚبالدِٖ ٚاضع١ ددّا، دبد عٓدِٖ أشَات اقتؿـاد١ٜ،  ٚيٛمل ٜهْٛٛا إال ضهاّْا قًٝاّل (96هعساف:ا)َب
 دبد عٓدِٖ صباعات، دبد عٓدِٖ ض٤ٛ تػر١ٜ، دبد عٓدِٖ ساي١ ض١٦ٝ. 

ًظ َع أٚالدٙ نٌ ّٜٛ، ٜٚعٌُ ي٘ ؾؿاّل دزاضّٝا يٝظ َعٓاٙ: إٔ اإلْطإ ْؿط٘ ٖٛ ضٝشتاز إىل إٔ ػب ،َطأي١ ايرتب١ٝ
َٛقٛع اهلدا١ٜ يف دٜٔ اهلل تهٕٛ غايبّا هلا طسم نـجري٠   .طٜرتشم اهللص ٚال ٜكّٛ بأٟ عٌُ ٜتُهٔ اليف ايبٝت ؾال 

ٚيـٝظ ؾكـط إذا نجـس أٚالدى تعُـٌ ؾؿـاّل دزاضـّٝا،        ،ددّا، ميهٔ ٚاسد إٔ ٜٗدٟ قب١ًٝ نبازِٖ ٚؾػازِٖ، ٜٛد٘
ايكسإٓ، تتابع ع١ًُٝ تـسبٝتِٗ، ٚإال ؾككـ١ٝ ايرتبٝـ١ ٖـٞ      ٜكسؤٚاَع١ٓٝ تٛد١ٝٗٝ ذبسف ع٢ً إٔ  ٜٛدد أغٝا٤

عٓدِٖ قـدز٠، أٚ ضـريبٞ    أضاضّا يٝطت َرتٚن١ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ يهٌ أب هٕ اهلل ٜعًِ إٔ ايهجري َٔ اآلبا٤ ال ٜهٕٛ
 ؟ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َـدازع  ؟ٖٞ قك١ٝ َٓٛط١ بايكا٥ُني ع٢ً سٝا٠ ايٓاع. أيٝظ ٖٓاى َدازعتسب١ٝ غًط. 

يهٔ السغ املدازع اشبًٌ ؾٝٗا ؾُٝا ٜتعًل باملٓٗر، ٚؾُٝـا ٜتعًـل بهـجري َـٔ املعًُـني، ؾعٓـدَا تًُـظ ؾطـادّا يف         
ايػباب، يف نجري َٔ ايػباب، يف نجري َٔ ايهباز ايرٟ ِٖ خسػبٞ َدزاع خطـأ يف ايرتبٝـ١، َـٔ ايكـا٥ُني عًـ٢      

 ايرتب١ٝ.
ال. اهخطا٤ يف صباٍ ايرتب١ٝ تهٕٛ آثازٖا ض١٦ٝ ٚيٛ ناْٛا مبعـدٍ   !ٖٓاى شمح١ ضهإيٝظ إٔ ايكك١ٝ إٔ شمح١، 

عػس٠ طالب يف ايؿؿٌ ايٛاسد، ٚ يٝظ ؾكط مخط١ ، ٚيٛ مبعدٍ عػس٠ طالب ٖٚٞ تسب١ٝ ض١٦ٝ ضـٝطًع ٖـؤال٤   
اضد٠ يف َععِ َا عُاّل إدازّٜا، أٚ يف أٟ صباٍ ٖٛ ؾٝ٘، تسبٝت٘ تسب١ٝ ؾ تٛىلتهٕٛ عٓاؾس تؿطد يف ايػايب، ضٛا٤ 

َٔ أٜٔ  ٖٚرٙ ،أٜكّا أض٤ٛ ٙطأطِص ٖٚر ٙأٜكّا ؾاذبٕٛ اجملاٍ ٜأتٞ ايٝٗٛد ٜسبٛ ايٓاع، ؾٗر ٜكدّ إيٝ٘، أَا ٚعبٔ
٘    ؟َٔ أٜٔ ؟دا٤ت ، َٔ ايكا٥ُني ع٢ً ايٓاع، ٖٛ ُٖ٘ إٔ ٜطًِ َٓؿب٘، إٔ تطًِ زؤٚع أَٛايـ٘، إٔ تطـًِ َؿـاسب

١ ًَُٛض١ دبد ايهجري َٔ سهاّ ايعـسب قابـٌ هٕ ٜٓـصٍ أٟ غـ٤ٞ     قكٝ بهتاب٘.ٚيٛ قش٢ بايٓاع، ٚبدٜٔ اهلل، ٚ
أيٝظ عٓدِٖ غـعٛب نـبري٠ َالٜـني، يـٛ      !تأتٞ طأَسٜهاص تسٜد إٔ تؿسق٘ ضٝٓؿرٙ  ٜطًِ َٓؿب٘ ٜٚطًِ َكاَ٘

 زبِٖٛ تسب١ٝ دٝد٠ العتصٚا ِٖ، ٚهلابت أَسٜها إٔ ذباٍٚ إٔ متازع أٟ قػط ع٢ً أٟ غعب َٔ ايػعٛب.
ٜطاعد ع٢ً  قتؿادٟ أٜكّا قًٓا ضابكّا أْ٘ ٜػهٌ ايػعب ايهبري ضٛقّا اضتٗالن١ٝ ملٓتذات٘ ٖٛ،االؾُٝا ٜتعًل بايُٓٛ 

قتؿادٟ. ايٝد ايعا١ًَ أٜكّا، ست٢ أِْٗ ٜكٛيٕٛ عٔ بعض ايبًدإ يف أٚزبا: أْٗا زمبا قد تهٕٛ بعد ؾرت٠ ايُٓٛ اال
قًـ١ ايٝـد ايعاًَـ١، بطـبب ذبدٜـد       ؟َـاذا  َٔ ايطٓني تٓٗاز اقتؿادّٜا، ٖٚٞ َٔ ايبًدإ ايساق١ٝ ؾٓاعّٝا بطبب

 ؟ملاذا عُِْٜٛٗبشجٕٛ عٔ ايٝٗٛد َٔ خازز ػب.. أٚ ِٖ ٜبشجٕٛ  ؟ايٓطٌ، السغ يف إضسا٥ٌٝ ٌٖ ٖٓاى ذبدٜد ْطٌ
هٕ عٓدِٖ اٖتُاّ، عٓدٙ طُٛح نبري بإٔ ُٜٗٝٔ عًـ٢ ايعـامل، ؾٗـٛ ؼبتـاز إىل ايٛاسـد، ؼبتـاز إىل ايػـدـ        

 ايٛاسد. 
ٔ َٔ نجستِٗ، ٚاسبهاّ أْؿطـِٗ ؾـازٚا   ٜ، ٚإذا قد ِٖ َترَسددّا هٌ عاّ أعداد نبري٠ ددّااملطًُٕٛ بػ ،ٚايعسب

أيٝظ يدِٜٗ أَٛاٍ نـبري٠   ؟يهٔ ملاذا مل تػهٌ شمحتٓا اْٗٝاز القتؿادى أْت ص!شمح١ قد أْتَِػه١ً، طٜكٛيٕٛ: 
ْ٘ ال ٜٛظؿٗا ٖٓا يـٛ أْٗـِ   ٚعٓدِٖ بٓاٜات ؾد١ُ ددّا، ٚعٓدِٖ زؤٚع أَٛاٍ نبري٠ ددّا يف اشبازز ست٢ أ ؟ددّا

ٜٛظؿْٛٗا ٖٓا يف داخٌ ايبالد نإ ذيو ٜػهٌ ْع١ُ، ؾكط عٓدَا ٜأتٕٛ ٜكٛيٛ يٓا: أْتِ عٓـدَا تهْٛـٕٛ يف أشَـ١    
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يهٔ ملاذا أْت؟  ! ٖٓاىَصدمحني ،نجري، شمح١ ٜكٛيٕٛ يٓا: ضببٗا أْتِ، قد أْتِ -يف ايٛاقع ضببٗا ِٖ  -اقتؿاد١ٜ 
 .!ٚتطؿض عٓدى ٚتؿدزٖا يًدازز أزؾد٠ يف ايبٓٛى ،ٖا١ً٥ ددّاتٛؾس أَٛاٍ  أْو
قك١ٝ ذبدٜد ايٓطٌ يٝطت قك١ٝ ؾشٝش١ إٔ ٜتطابل ايٓاع إيٝٗا ْٗا٥ّٝا إال يف ساي١ ٚاسـد٠ عٓـدَا تهـٕٛ     إذٕ

املسأ٠ ْؿطٗا سايتٗا ايؿش١ٝ تطتدعٞ بأْٗا تتٛقـ عٔ اسبٌُ ٚإال ؾايبازٟ ضبشاْ٘ ٚتعاىل دعـٌ َطـأي١ اسبُـٌ    
ؾكط ٜهٕٛ ٖٓاى سسف ع٢ً ؾشتٗا، ع٢ً ؾـش١   ،ٚيف طاقتٗا، قك١ٝ َكبٛي١ ،ٛي١ عٓد املسأ٠ٚايٛالد٠ قك١ٝ َكب

ع٢ً أضاع إٔ عٓدٙ طال ْسٜد ؾشتٗا دٝد٠ ٚؼباٍٚ ٜٛقؿٗا ست٢ ال تٓذب  عٓدَا ٜهٕٛ ٚاسد شٚدت٘ ،املسأ٠ ْؿطٗا
 ٖٛ يف ْؿظ ايٛقت ٜهػـ إٔ َا عٓدٙ اٖتُاّ. ال ْسٜدص ..أٚالد

ٜهـٕٛ َٓـو ٚاسـد،     ;بٛاسـد  ،أيطت تؿسح بٛاسد َٔ ايٓاع؟ تؿسح بٛاسد َـٔ ايطـالب   عٓدَا تهٕٛ أْت َعًُّا 
إثٓني، ثالث١، أزبع١، مخط١ إىل عػس٠. أيٝطت ْع١ُ ٜتٛدٕٗٛ يو، ٜٚرتبٕٛ عًـ٢ ٜـدى، ٚايبـازٟ ٖـٛ املتكـُٔ      

٘  ٜ  :ٖٛ ٜٛؾس أزشاقِٗ ،ايٓاع إيٝ٘، ٚتٛنًٛا عًٝ٘ أبسشم ايٓاع إذا ايتذ ْٔ ٜ ِتلٔ ايًٖ ٘  َ ْدس دّاٚ َ  ٌْ َي ْٔ  ْذع  ََ  ٘ ٚ ٜ ْسش ِق
ْٝح  ال ٜ ْشت َطب  ٘  .(3-2)ايطالم: س  ْٔ ٜ ِتلٔ ايًٖ ٖٓاى ايتك٣ٛ، ْـ تك٣ٛ، ٚزبع  يٝظ. ْٞا َيْٛب َْٝذت ْطٝ ًَِؾ ٖٞ َجٌ: ٚ َ 

 .ٖرٙ ال تٓؿل !تك٣ٛ، ٚزبع اضتذاب١
ُْٝط    ٖٓا: دبد ضٗٛي١ ايتػسٜع ؾُٝا ٜتعًل بسضِ سدٚد اهلل، عٓدَا ٜكٍٛ ِ  اِيد ـ ٔ  َيُهـ ٚ ُنًُٛا ٚ اْغس ب ٛا س ِت٢ ٜ ت ب ِٝ

ٛ َد َْٝط اِيَأْض ٔ  اِيد  ٔ  اِيَأْبٝ ض  ََ  ،ايٓاع، نٌ ايٓاع يف عباز٠ ٚاسد٠ٖرٙ عال١َ ٚاقش١ يهٌ  (187)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜايَؿْذس ََ
ٌٔ ْٝ ّ  ٔإَي٢ ايًٖ ِِ َأَتُّٛا ايؿِّٝ ا َ٘ ذبدٜد بدا١ٜ ايؿٝاّ ٚاْتٗا٥٘ بهـٌ ضـٗٛي١   .(187)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜث  ٚبأضـًٛب  ، أمل ٜٓت

ٖٞ ٖرٙ اآل١ٜ ٖٛ ٖرا املكسأ، ٖرا ٖٛ  ،عٓدَا ْكٍٛ: ْسٜد ايٓاع ٜكسٚا، ٖٛ ٖرا املكسأ يهٌ ايٓاع  ،ٜعسؾ٘ ايٓاع
 .١ٝايتعًِٝ، ٚيٝظ ايهتاب ايؿالْٞ ايرٟ ٖٛ ٖٓاى َالٕ َطا٥ٌ نجري٠ تكٝع اسبدٚد اسبكٝك

ٝا٤ بايػهٌ ايرٟ ٜطتطٝع ايٓاع إٔ ٜؿُٖٗٛا ٚميٝصٖٚا، ايٓاع ٜعسؾٕٛ ايًٌٝ، ٖـٌ ٜٛدـد أسـد ال    اهلل دعٌ اهغ
ٛ َد  :ٜٚعسؾٕٛ ايؿذس عٓدَا ٜطًع ايؿذس ؟ٜعسف ايًٌٝ َْٝط اِيَأْض ٔ  اِيد  ُْٝط اِيَأْبٝ ض  ََ ِ  اِيد  ٔ  َيُه ْـٛز   س ِت٢ ٜ ت ب ِٝ

ٕ  هلرا قاٍ يف اهخري: ;ايؿذس َع بكاٜا ايًٌٝ ِْ ٜ ِتُكٛ  ٗ َ٘ َيًِٓأع َيع ًٖ ٘  آٜ اَت ٔ  ايًٖ ٜ ب ِّٝ هٕ  (187)ايبكس٠: َـٔ اآلٜـ١  َنر َيَو 
 َتكني. اُهٓٛا َٔ إٔ ٜتكٛٙ، ٜهْٛٛؾبٝٓٗا يٝت ،ٕ اسبدٚد ب١ٓٝٛتهؾايتك٣ٛ إٔ ٜهْٛٛا َتكني ؼبتادٕٛ إىل بٝإ 

 يٓاع عٌُ ي٘ خٝط أبٝض ٚخٝط أضـٛدص! اقد تهٕٛ بعض ايسٚاٜات غري ؾشٝش١ عٓدَا ٜكٛيٕٛ: طأْ٘ ٚاسد َٔ  
ثِ قاٍ: طؾٓصيت: َٔ ايؿذـسص   .ايكسإٓ عسبٞ ٚايٓاع عسب ٚؾاُٖني اشبٝط اهبٝض َٔ اشبٝط اهضٛد َٔ ايؿذس

َنر َيَو  ٖرا يٝظ أضًٛبّا ؾشٝشّا، ٜٓصٍ يو زبع آ١ٜ أٚ ؾكس٠ َٔ آ١ٜ، ٖٚٛ ٖٓا ٜكٍٛ نط١ٓ يدٜ٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل:
٘  آٜ  ٔ  ايًٖ ٕ ٜ ب ِّٝ ِْ ٜ ِتُكٛ  ٗ َ٘ َيًِٓأع َيع ًٖ يف ايػـازع  دبًـظ   ،خٝط أبـٝض ٚخـٝط أضـٛد   أْ٘ يٝظ   (187)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜاَت

ذبتاز أٚاّل دبًـظ آخـس ايًٝـٌ     ؟أيٝطت ٖرٙ قك١ٝ ؾعب١ ٚدقٝك١ !تعٗس يوست٢ تساقب اشبٝٛط ٚتٓعس ؾٝٗا 
ٖٚٓا اتكـض   ٔسْذَؿاِي ََْٔ ست٢ قاٍ هلِ:ٚتعٌُ يو ٚتساقب َت٢ ٜتُٝص يو اشبٝط اهبٝض َٔ اشبٝط اهضٛد 

 .!هلِ إٔ ذيو اشبٝط املعرتض خٝط ايؿذس ايرٟ ٖٛ خٝط أبٝض َع بكاٜا ايًٌٝ اييت تبدٚا ٚنأْٗا خٝط أضٛد
ض١ٓ اهلل، أْ٘ ٜبني آٜات٘ يًٓاع يعًِٗ ٜتُهٕٓٛ ٚبطٗٛي١ َـٔ   .. ٖهراعباز٠ طنريوص ٖٞ تٛسٞ بط١ٓ: أْ٘ ٖهرا

ٚ  قك١ٝ عٜٛؿ١ ع٢ً ايٓاع أْ٘  الٕ َتكني ي٘. َعسؾ١ سدٚدٙ، ؾٝهْٛٛ ْـاع  َت٢ ْؿطس بايتشدٜـد، ٚأخـر، ٚزد، 
ـ ٢ ايًَٖئإ: غسٚب ايػُظ عٓدَا ٜطكط ايكسف أؾطس، عٓدَا تػسب أؾطس ال. ٖٓا ٜكٍٛ عٓدَعِٗ زٚاٜات  ٌْٝٔ .

ّ  ، ٚايًٌٝ َعسٚف  :عـٔ ايٓٗـاز متاَـاّ   ايًٝـٌ ٜتُٝـص    ؟يف آٜات أخس٣ ٖٓاى ٜبني إٔ ايًٌٝ ٖٛ ظالّ أيٝظ ٖٛ ظـال
 ٕ ٛ ُ َ عًَِ  ِْ  ٖ ٘  ايِٓٗ از  َؾٔإذ ا  ْٓ ٌ  ْ طًَْذ  ََ ْٝ ِ  ايًٖ  ٗ  .(37)ٍٜـظ:ٚ آٜ ١ْ َي

ّٔ: ثِ ٜكٍٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٗ ا ٔإَي٢ اِيش ٖها ٌٔ ٚ ت ْدُيٛا َب ِْ َباِيب اَط ٓ ُه ْٝ ِْ ب  ٛ اَيُه َْ ٖٓا دبد  (188)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ال ت ِأُنًُٛا َأ
تعـاىل،  ضـبشاْ٘  قدّ ٖٓاى برتنٝص نبري ع٢ً َٛقـٛع: ايتطـًِٝ هلل    َات َتعدد٠، ٚتٛدٝٗات َتعدد٠ بعدتػسٜعا

ٖدٜ٘ ٖٛ ٚاضع ٜتٓاٍٚ طبتًـ اهغٝا٤، ؾهُا ٚ ،يتصاّ بٗدٜٖ٘داٙ، ٚاال تكبٌَعٓاٙ يف اهخري: ايتطًِٝ هلل ايرٟ 
قٞ يف اهغٝا٤ اييت ؽبتًؿٕٛ ؾٝٗا، ٜٓٗاِٖ أْ٘ ٖٓا ٜػسع ايؿٝاّ، ٖٓاى يف داْب ايتكاقٞ ؾُٝا بني ايٓاع، ايتكا

ٍٔ ببؿاٜ بػٗاٜدى إذا َعو ٍْٔت أدٜٓٗاِٖ َٔ ايسغ٠ٛ. أ ؟َٔ َاذا ٍٔ بػٗاٜدى، أد ٍٔ بدعٛاى، أٚ سى، أغٗاٜد، أد د
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ٍٔ بأَٛاٍ، ٚهلرا مٍسإدابتو، ي بـدٍ عـٔ    ..هْٗـا بـدٍ عـٔ ايػـٗاد٠ ايـيت تـديٞ بٗـا        ;تديٛا ٚالاٖا: هٔ ال تد
ايكك١ٝ، ؼباٍٚ ػبعٌ اسبل يو. ؾإذا نـإ اسبـانِ   ضًٝؿل ٚثا٥ل َع١ٓٝ تعطٞ ؾًٛع ٚاسبانِ بدٍ عٔ  ..ايدع٣ٛ

ْٕ ٘  أْت تعسفٜستػٞ،  ْؿط٘، ْؿظ اسبهاّ عٓدَا ٜهٕٛ اسبانِ قاباّل ه تتذـاٚش سـدٚد اهلل، ٚتعًـِ     أْـو  ..أْـ
 ٜ ٜ  ،٢ٗٓ عٓٗا اسبانِْؿطو أْت. قك١ٝ   .املتكاق٢ٕٗٓٛ عٓٗا ايٓاع ٚ

ٌٔ ٚ ال ت ِأُنًُٛا ِْ َباِيب اَط ٓ ُه ْٝ ِْ ب  ٛ اَيُه َْ ؾعٓدَا أساٍٚ عٔ طسٜل ايسغ٠ٛ إٔ أسؿٌ ع٢ً َاٍ آخس ؾأْا  (188)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜأ
ٍ: إٔ املـاٍ يـ٘   نجري َٔ ايعبازات يف ايكسإٓ ايهسِٜ ؾُٝا ٜتعًل مبٛقٛع املـا  ،يف ايٛاقعٖٚٛ أنًت َاي٘ بايباطٌ، 

يف : يف سسن١ املاٍ اييت زمسٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖـٞ   ٜعينيف ايٛاقع، املاٍ ٖٛ َاٍ ايٓاع  ،دٚز، دٚز ادتُاعٞ
 .ٚيٝات نجري٠ بأؾشاب زؤٚع اهَٛاٍؤهلرا زبط َط ايٛاقع دبعٌ املاٍ ٚنأْ٘ يًهٌ;

سسّ عًِٝٗ إٔ ٜهٓـصٚا أَـٛاهلِ؟   أٚدب عًِٝٗ اإلْؿام يف ضبًٝ٘،  ،أٚدب عًِٝٗ ايصنا٠ ؟ع ايصنا٠أيٝظ ٖٓاى غٍس
ال املاٍ ػبب إٔ ٜهٕٛ يف دٚز٠ َطتُس٠، يف سسنـ١. إذا عٓـدى زؾـٝد َـٔ اهَـٛاٍ      .ؼبسنٖٛا.  ٚأٚدب عًِٝٗ إٔ

ترتنٗا ترتانِ أَٛاٍ ٖٓاى غػًٗا عٓدَا تػػًٗا أْت تجُسٖا، ٚتػػٌ آخسٜٔ ٜعٝػٕٛ َعو ؾٝٗا. ٖرٙ قك١ٝ ٖا١َ، 
ِْ : نجري َٔ اآلٜات بعباز٠ أَٛايهِٚهلرا ٜأتٞ يف ٛ اَيُه َْ ٌٔ ٚ ال ت ِأُنًُٛا َأ ِْ َباِيب اَط ٓ ُه ْٝ هٕ سسنـ١   (188)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ب 

َٔ ٖرٙ أ١ُٖٝ َـا ٜطـ٢ُ باملـاٍ ايعـاّ، ايجـسٚات،       تأخر. اه١َ ٚنأْ٘ َاٍ ٍ ٖٞ بايػهٌ ايرٟ يف اهخري ٜبدٚاملا
ٓطـب١  هٕ ايٓعـس٠ اشباؾـ١ باي   ;ايٛازدات ايعا١َ، أْٗا ٖا١َ ددّا ددّا يف َطأي١ ذبطني َعٝػ١ ايٓاع، ٖا١َ ددّا

بػـهٌ   نإ ضٛا٤ ،قتؿاد١ٜ، ال ُٜٓٛ اقتؿادى أْت، ال ُٜٓٛ َايو أْتٍ يٝطت ْعس٠ ؾشٝش١ َٔ ايٓاس١ٝ االيًُا
 دباز٠، أٚ بػهٌ شزاع١ إال يف إطاز اسبسن١ ايعا١َ يًُاٍ.

تِٗ، سسن١ ايٓاع، يف دبازتِٗ ٚشزاع ؟إذا ضًِ املاٍ ايعاّ أَهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى قدز٠ غسا١ٝ٥، ٚقدز٠ يف صباٍ َاذا
ؾتٓٗض زؤٚع اهَٛاٍ، تٓٗض اهَٛاٍ، ٚتهجس اهَٛاٍ. إذا ٖٓاى اختالع يمأَٛاٍ ايعا١َ تأتٞ نجري َٔ اهعبـا٤،  

ٚؾـاسب ايـدنإ عاطـٌ عـٔ      ـ قدز٠ ايٓاع ايػسا١ٝ٥، ٚيف اهخري ال تـدزٟ  ع ْكتكاف ع٢ً اهَٛاٍ اشباؾ١، ت 
 از َصزعت٘، ٚؾٌ ٚإذا ايطٛم نطـاد; د، أٚ د٢ٓ مثايعٌُ ال ٜٛدد بٝع ٚغسا٤، ذيو املصازع شزع ٚضك٢ ٚتعب ٚسؿ

أيٝطت أعبا٤ ع٢ً ايٓـاع   .هْ٘ ؼبؿٌ نجرٌي َٔ اهعبا٤، ٚهلرا ِٖ ٜعًُٕٛ د سع اييت ٜطُْٛٗا طدسع اقتؿاد١ٜص
ايرٜٔ عٓدِٖ زؤٚع أَٛاٍ نبري٠، ِٖ  ،قتؿاد١ٜ تهٕٛ ع٢ً املط٦ٛيني ايهباز ِٖنإ املؿسٚض ازُبسع اال ؟أْؿطِٗ

عًـ٢ بعـض ايبًـدإ     .. دٜٕٛإذا ٖٓاى دٜٕٛ .ٚيٝظ إٔ ٜكٝؿٛا ،ؽبؿؿٛا قًٝاّلقًٝاّل،  اٜتكػؿٛ  إٔحباد١ إىلَٔ 
ٚؾٝٗا َا٥تني  ثِ ال تدزٟ ٚاسباد١ قدؾٝٗا شٜاد٠ َا١٥ زٜاٍ، ال تدزٟ .تساٙ يف اهخري ٜتشٍٛ إىل شٜاد٠ يف اهضعاز

 % أٚ أنجس.100زٜاٍ، ال تدزٟ ٚؾٝٗا شٜاد٠ بٓطب١ 
ـ  ؟ٜٚؿبشٕٛ يف عراب َٔ ايػال٤ ،ز٠ ايٓاع ايػسا١ٝ٥تكعـ قدضأيٝطت  ب بـاهَٛاٍ ايعاَـ١ ٚإال   هٕ ٖٓاى تالع 

زدات أٟ بًد ٖٚرا َٔ اهغٝا٤ ايػسٜب١ ددّا يف ايبالد ايعسب١ٝ بايرات، دبد بًداّْا ؾٝٗا ٚاؾاهَٛاٍ ايعا١َ ْؿطٗا، 
 نٝـ ثسٚاتٓـا  السغٝازات ًَٝازات ايدٚالزات عًٝٗا دٜٕٛ نجري٠ باملً !ٚعًٝٗا دٜٕٛ نجري٠ ددّا ،ثسٚات ٖا١ً٥ ددّا

يٝطت بايػهٌ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜهؿٞ ساداتٓا؟ ال ٜٛدد ْاع ٜعسؾٕٛ نٝـ ؽبططٕٛ ست٢ ٜطـتطٝع أٟ غـعب بـإٔ    
ٜٓٗض بٓؿط٘ دٕٚ إٔ ٜتشٌُ دٜٕٛ ًَٝازات ايدٚالزات، ايُٝٔ ْؿط٘ ٜكٛيٕٛ عًٝ٘ سٛايٞ مثاْٝـ١ ًَٝـازات دٚالز   

نبري ددّا، عٓدٙ ثـسٚات   .. عٓدٙ ْؿطٚعٓدٙ استٝاطٞ ْؿط !ازب أزبعني ًَٝاز دٚالزايعسام نإ عًٝ٘ َا ٜك !دٜٔ
 . !نبري٠ ددّا

ات، خًٌ يف ايتدطٝط، خًٌ يف اضتػالٍ اشبـري  ايٓعاّ اإلدازٟ، يف ايتٛظٝـ،ٜٛدد خًٌ بايٓعاّ بػهٌ عاّ، يف 
أمل ْؿبض عبٔ عايـ١ تكسٜبـّا يف    .ٚهلرا دبد ايٓاع ثسٚاتِٗ مل تعد تػهٌ غ٦ّٝا خًٌ نبري يف ايتعاٌَ َع اهلل;

ٔ    ست٢  !؟َأنًٓا، يف ًَبطٓا ع٢ً اآلخسٜٔ َأنًٓـا،   !ايبًدإ اييت يدٜٗا ثسٚات ٖا١َ أؾـبشت عايـ١ عًـ٢ اآلخـسٜ
 !ًَبطٓا، أدٜٚتٓا، ايٛضا٥ٌ ايكسٚز١ٜ ٚايهُاي١ٝ نًٗا َٔ عٓد اآلخسٜٔ َٔ اشبازز. َٚع ٖـرا دبـد دْٜٛـّا نـبري٠    

ثس٠ٚ ايبشس تهؿٞ ايـُٝٔ ٚسـدٖا، ايجـس٠ٚ اهلا٥ًـ١ يف      ؟اس١ٜ بايٓطب١ يًُٝٔ يٛسدٖايجس٠ٚ ايبش ؟ٚثسٚاتٓا أٜٔ
ِّ عٓـو   ايبشس، ضاسٌ طٌٜٛ عسٜض سٛايٞ أيؿني نًٝٛ، ايبشس اهمحـس، ٚايبشـس ايعسبـٞ     ايـبرتٍٚ ٚاملعـادٕ،   خـ

 .نجري٠ٚٚازدات 
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كد إٔ ٖرا يو ٚاآلخس ٜكـٍٛ:  يتباع، َجاّل أْت تعتٕ طبٝعٞ ايٓاع ؽبتًؿٕٛ، اختالف ايف صباٍ ايتكاقٞ قد ٜهٛ
: االيتصاّ بإٔ ال أسـد ٜكـدّ   ، ٜعينٜٚتشانُٛا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ،يٝظ يو إْ٘ ي٘. ٖرا طبٝعٞ إٔ ٜتكاق٢ ايٓاع

عًـ٢ تًـو    ص ٚثٝك١عٞ، ٚتعٔ بأْ٘ ؾسؾ١ عٓدَا تطُع إٔ ؾالٕ يٝظ َع٘ طزغ٠ٛ، أَا إٔ تأتٞ أْت ذباٍٚ إٔ تٍد
 أْت تعًِ - ع٢ً أقٌ تكدٜس - بأْٗاتدزٟ أٟ طسٜك١ إٔ تأخر أَٛاي٘، ٚأْت اسباد١ اييت ٖٛ ثابت عًٝٗا، ؾتشاٍٚ ب

٘ بأْٗا يٝطت يو ضٛا٤ تعًِ أْٗا ي٘ أٚ يٝطت ي٘، أْت تعًِ أْٗـا يٝطـت يـو،     ال ػبـٛش، ال ػبـٛش إٔ ذبـاٍٚ     هْـ
ٚقـد عٓـدى خـرب٠     تػـادس  بؿـري عٓدى خرب٠ َٔ خالٍ أْو نٓت  أؾبضهٕ قد  ;خبربتو ببؿريتو برنا٥و ٚ

 .ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ، ٖرا ال ػبٛش أبدّا ٚٚثا٥ل ٟـ تكدّ دعاٚنٝ
د ٚيٛ ناْـت  ٜػادس، ؾٝدؾع ب٘ ٖرا إىل إٔ ٜبشح يػٗاٜ رب٠ايبعض عٓدَا ٜعسف إٔ َٔ اسبل ي٘ أْ٘ يٝظ يدٜ٘ َخ

ق٢ ٖرٙ خطاز٠ نبري٠، ٖٚرٙ َٔ ايهبا٥س غٗاد٠ ايصٚز، ٚايُٝني ايؿادس٠. ٜتكا !شٚزّا، أٚ أسٝاّْا ؼبًـ ميّٝٓا ؾادس٠
.. ّ َا عٓدٙ يـ٘ غـ٤ٞ  ب، ٚقٍدع٢ ٚدٍٛاٍد ،َٔ أٍٚ ّٜٛ ابطٗٛي١، ِٖٚ إخٛإ، ٜٚكتٓعٛ اايٓاع بطٗٛي١، ٜتػادسٚ

بٗـا،  أَـٛزى  اقتٓع، اهلل ئ ٜسبط زشقو بتًو اشبؿ١ً، أٚ ٜسبط سٝاتو بٗا، أٚ ٜسبط عصتو بٗا، أٚ ٜسبط نـٌ  
 .زمبا يٛ نإ يف ٚاقع اسباٍ أْت َعًّٛ ؾٝٗا إٔ اهلل قد ٜعٛقو

أسٝاّْا بعكٓا قد ٜػًطٕٛ يف َٛقٛع ايتكاقٞ، ٜتشٍٛ إىل عدا٠ٚ بني اهضس٠ ٚبني املتػادسٜٔ أْؿطِٗ، ثـِ بـني   
 تكسٜبـاّ  مل تعـد  ٖٓاى عدٚات بأنجس َٔ ايكك١ٝ، تهٕٛ ايكك١ٝ ٚيف اهخري ال تدزٟ إال ٚقد ،أٚالدِٖ ٚأقازبِٗ
ـ   ،أغٝا٤ نجري٠ ٖٓاى يف اير١ٖٝٓ، قد اى اتٗاَـات، ٜؿـبشٕٛ أعـدا٤، قًـٛبِٗ ٦ًَٝـ١      ٚقد ٖٓاى نالّ، ٚقـد ٖٓ

 بايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤ يبعكِٗ ايبعض.
ايسغ٠ٛ ٖٞ تؿطد اسبهاّ، خطٛزتٗا قد تؿطد اسبهاّ. إذا اسبانِ ال ٜأخر غ٦ّٝا ال َٔ عٓدى، ٚال َٔ عٓد ذاى َا 

هِ مبا زآٙ َٔ ٚدـ٘  أيٝطت املطأي١ ٖٓا ضتدؾع٘ إىل أْ٘ ؼباٍٚ ؼب ؟ايرٟ ضٝدؾع٘ إٔ ؼباٍٚ ؼبهِ سهُّا باطاّل ٖٛ
شٚد١ يف ايبٝت تسٜد عٓدَا مسعت أِْٗ قـد   أٜكّا يدٜ٘نإ ٚخاؾ١ إذا .يهٔ إذا قد ٖٓاى زغ٠ٛ تؿطدٙ،  ؟اسبل

َعٗا طًبات، قد ٖٞ تسٜد أثاخ، قد ٖٞ تسٜد إٔ ٜػرتٟ هلِ ضـٝاز٠ ددٜـد٠،    عٝٓٛٙ سانُّا يف َدٜس١ٜ نرا قد
ٜهٕٛ َجٌ بٝت آٍ ؾالٕ، ٜٚهٕٛ َع ٖٓاى ٖٞ تسٜد بٝتّا ددٜدّا ٚقد ٖٞ تسٜد ٜبين هلِ طابل ؾٛم ايبٝت، أٚ قد 

َٔ ايطٌٗ َع٘ إٔ ٜؿطد ٚيٛ بدا يف ايؿٛز٠ بأْ٘ ًَتصّ يهٔ زأ٣ َبايؼ َٔ مخطني أيـ، َا١٥  اسبانِ قػط داخًٞ
٘   تدزٟأيـ، ال   ،ٚعُـٌ املتػـادسٜٔ، زغـا٣ٚ    ،ٚقد أؾطدٚٙ ْٗا٥ّٝا، قػط َٔ داخٌ بٝت٘، ٚق١ً إميـإ يف ْؿطـ

ْٔ َيت  ٍٔ ايِٓأع َباِيِأُنًُٛا َؾٔسٜكّا ََ ٛ ا َْ ٕ ٔإَأ ٛ ُ ِْ ت عًَْ ْْت  ِٔ ٚ َأ  .(188)ايبكس٠: َٔ اآل١ْٜث
تٛدٝٗات َتعدد٠، نًٗا يف قا٥ُـ١   .. تػسٜعات َتعدد٠ - ٖرا َع ضع١ املٛقٛع ٖٓا - .. ٜأتٞ غ٤ٞ آخس ؾُٝا ٜتعًل

ايتطاؤالت ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ قكـاٜا قـد تهـٕٛ     ١ً٦، ٚبايٓطب١ يًٓاع يف َٛقٛع اهض تٛدٝٗات تسب١ٜٛ ، ٖد٣ اهلل
ٔ     :قد تؿٌ إيٝٗا َٔ خالٍ ايكسإٓ ايهسِٜ َـجالّ  قكاٜا عا١َ َجٌيطت حباد١ إىل إٔ تطأٍ عٓٗا  ٜ ـا َأّٜٗ ـا اٖيـَرٜ

ٜ ٓ ِص ٗ ا َسني   ْٓ ْٕ ت ْطَأيٛا ع  ِْ ٚ ٔإ ِْ ت ط ْؤُن ْٕ ت ْبد  َيُه ْٔ َأْغٝ ا٤  ٔإ ٓ ٛا ال ت ْطَأيٛا ع  ٗ ـا  آَ  ْٓ ٘  ع  ِْ ع َؿا ايًٖـ ٕ  ت ْبد  َيُه      ٍ  اِيُكْسآ

 .(101)املا٥د٠: َٔ اآل١ٜ
١ًََٖٖ ٔٔ اِيَأ ملـاذا  ٜعين ٌٖ ٖٞ قك١ٝ ٖا١َ بايٓطب١ يمأ١ًٖ  ؟. أيٝظ ٖرا ضؤااّل ددٜدّا(189)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٜ ْطَأيْٛ َو ع 

 ؟زؾٕٛ ؾُٝا ٜتعًل بايؿا٥د٠ َٔ اهلـالٍ ٖـٛ أْـ٘ َـاذا    ِٖ عا ؟ٚملاذا نٌ غٗس َع٘ ٖالٍ َعكٛف ؟اهلالٍ ٖهرا َعكٛؾّا
ٖرٙ قكـ١ٝ يـٝظ    ؟ايطؤاٍ عٔ: ملاذا اهلالٍ بٗرا ايػهٌ.بدا١ٜ ايػٗس، قك١ٝ َعسٚؾ١ عٓدِٖ.  ،َٛاقٝت يًٓاع

ٖـٞ قكـ١ٝ ٖاَـ١ ٖـٛ      (صلى اهلل عليه  ععلهى ه ه  ع هل     )زضٍٛ اهلل  ،ايكسإٓ ايهسِٜ .ايٓاع حباد١ إيٝٗا يف ْؿظ ايٛقت
 بدٍ ايبشح عٔ أغٝا٤ أخس٣. (س خريِِٖجَٚن )اسباؾٌ  اٜتؿُٗٛاسباؾٌ،  اٜكبًٛ..ٗا، ضٝتشدخ عٓ

١ًََٖٖ ٔٔ اِيَأ ِ  ؟نٝـ ناْت اإلداب١ (189)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٜ ْطَأيْٛ َو ع  ٌْ   ؟أمل ٜٓؿسف عٔ اإلداب١ اييت ٜسٜدْٚٗا ٖـ ُقـ
ٚ اِيش رِّ ٛ اَقٝت  َيًِٓاعٔ   َ  ٞ ٜ ٖ (189)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜٖ املطًٛب  ّ بايػهٌ ايرٟ ٜهٕٛ ٚاضعّا ددّاِدَكد٣ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

إٔ تتؿِٗ، ٚهْ٘ قك١ٝ َع١ٓٝ، قد تهٕٛ يف َسس١ً َع١ٓٝ، يف ٚقت َعني يٝطت ٖا١َ، َت٢ َـا أؾـبشت ٖاَـ١     ٖٛ
إٔ تتؿِٗ  عٓدَا ٜعٛد اإلْطإ ْؿطٝت٘ ع٢ً ايتطاؤالت، ال. عٛد ْؿطو ع٢ً ..ضٝأتٞ بٝاْٗا، ضٝبٝٓٗا. ايتطاؤالت
 أنجس، ٚتؿػٞ أنجس، ٚتطُع أنجس.
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بؿـسٕٚ. تطـُعٕٛ ٖهـرا ال ٜٛدـد     ت  نسٕٚ.تعكًٕٛ. تؿكٗـٕٛ. تـرٍ    :َٓٗا به١ًُ ّاالسغ نٝـ اآلٜات ربتِ نجري
ٕ     ط طيعًهِ تطأيٕٛ، يعًهِ تتطا٤يٕٛص، ال ٜٛدد هٕ اهلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل    ص; يعًهـِ تٓاقػـٕٛ، يعًهـِ دبـاديٛ

اإلْطإ إذا مل ٜعٛد ْؿط٘ ع٢ً ٖرٙ اسباي١، عًـ٢ إٔ ٜعكـٌ، ٜؿكـ٘، ٜؿٗـِ، ٜؿـػٞ،      ٖد٣ ٚاضعّا، ٚ ايٓاع أعط٢
، ْؿطـٝت٘  ٜهٕٛ ايبدٌٜ عٔ ٖرا زٚس١ٝ تطاؤٍ، زٚس١ٝ تطاؤٍ، ؾتهٕٛ ٖـرٙ يف اهخـري بايػـهٌ ايـرٟ تكـسب      

 اؤالت ٖٞ ال تػهٌ قك١ٝ يف ايٛاقع.أغٝا٤ نجري٠ ٖٞ ٖا١َ ٖٚٛ باسح بعد تطؾٝذٌٗ 
١ًََٖٖ  ٕ:تطا٤يٜٛأتٞ إىل َا سؿٌ ممٔ َجاّل السغ عٓدَا ت  ٔٔ اِيَأ يـٛ أْٗـِ زنـصٚا     (189)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ؟ٜ ْطَأيْٛ َو ع 

َٔ نٓت َٛالٙ ؾٗرا عًٞ َٛالٙ(( ؾسؾكٛا أٟ غدـ ؼباٍٚ إٔ ٜكؿـص  طّٜٛ ايػدٜسص عٓدَا قاٍ هلِ: )) بػهٌ نبري
ٕٛ أ١ُٖٝ املٛقٛع، َتعـٛدٕٚ َـٔ قبـٌ عًـ٢ إٔ     هِْٗ ؾاُٖٕٛ، ؾاُٖ ;ع٢ً ٚال١ٜ أَس اه١َ غري َٔ ع١ٓٝ ايسضٍٛ

اه١َ اسباي١ ايط١٦ٝ ايـيت ٚؾـًت ؾٝٗـا،    يهاْٛا أضًُٛا  ٜتؿُٗٛا، ٜؿػٛا، ٜعكًٛا، ٜترنسٚا;إٔ  ؟ٜسنصٚا ع٢ً َاذا
ٚتطتكُٝٛا ٚتجبتـٛا عًـ٢    ؟ْطأهلِ ملاذا مل تؿُٗٛا بايػهٌ املطًٛب !ٚايكالٍ ايهبري بداّل عٔ ايطؤاٍ عٔ اه١ًٖ

 .؟َٔ اسبر (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )يهِ ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ عٓدَا عاد زضٍٛ اهلل  دّرٟ قايتٛدٝ٘ اي
أٜٗـا  )) د اإلَاّ عًٞ ٚبعـد خطبـ١ طًٜٛـ١:   قك١ٝ ثابت١ َٚعسٚؾ١ عٓد ايٓاع ؾعد َٔ ؾٛم أقتاب اإلبٌ ٜٚسؾع ٜ

ٗرا عًٞ َٛالٙ((. ٖرٙ ٖٞ ايكك١ٝ ؾُٔ نٓت َٛالٙ ؾ ،ايٓاع إٕ اهلل َٛالٟ ٚأْا َٛىل املؤَٓني أٚىل بِٗ َٔ أْؿطِٗ
قـعؿت اهَـ١،    ؟أيٝطٛا ٖٓا دعًٛا اه١َ َعكٛؾ١ ؟اهلا١َ اييت يٛ ؾُٖٗٛا، أِٖ َٔ إٔ ٜعسف اهلالٍ ملاذا ٖٛ َعكٛف

املؿسٚض إٔ ٜتؿُٗٛا بـداّل َـٔ إٔ ٜػـػًٛا ذٖٓٝـتِٗ عـٔ       قعؿت، قعؿت إىل إٔ ذبٛيت َجٌ اهلالٍ املعكٛف، نإ
إٔ ٖدا٠ ايٓاع ٜهْٕٛٛ سسٜؿني ع٢ً ايٓاع أنجس َٔ أْؿطِٗ، سسٜؿني ع٢ً إٔ ٜتؿُٗـٛا  ٚهٕ َٔ املعًّٛ  اه١ًٖ.

هْ٘ َا ٖٞ اإلغهاي١ٝ اييت سؿًت عٓد بين  ;.طتبؿسٚا أنجس، أنجس َٔ أْؿطِٗ ِٖأنجس، ٚإٔ ٜعسؾٛا أنجس، ٚإٔ ٜ
ِ   اشبًٌ دـ !أمل ٜهٔ ٖٓاى ٖد٣ بايػهٌ ايرٟ ٜػطٞ نٌ اهغٝا٤ اييت يف أذٖاِْٗ،  ؟إضسا٥ٌٝ  ;ا٤ َـٔ عٓـدِٖ ٖـ

زٚس١ٝ ايتطاؤالت طَا يْٛٗاص ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ، قٝعتِٗ يف اهخري، تطاؤالت ست٢ عٔ أؾشاب ايهٗـ، نِ ِٖ؟ ٌٖ 
 .!ٖٚهرا؟ ،ثالث١ زابعِٗ نًبِٗ، أٚ مخط١ ضادضِٗ نًبِٗ

أْـ٘ يف   :اٖا: ػبب إٔ تؿِٗ أْت َٓٗذ١ٝ املعسؾ١، ال تعتكد إٔ املعسؾ١ َعٜٓعيناإلْطإ ٜعٛد ْؿط٘ بعد إٔ ٜؿِٗ 
ٓٗذ١ٝ غري ؾـشٝش١ ستـ٢ َـٔ ايٓاسٝـ١     املّٜٛ ٚاسد، أٚ يف غٗس ٚاسد، غٗس ٚاسد ػبب إٔ تعسف نٌ غ٤ٞ، ٖرٙ 

إٔ أِٖ َؿدز يف املعسؾ١ ٖٛ َا ٜط٢ُ بايبشـح ايعًُـٞ إٔ املعسؾـ١ تـأتٞ قـُٔ       :ايع١ًُٝ ايطا٥د٠ اآلٕ يف ايدْٝا
غـعٛزِٖ بـأِْٗ    ؟تطع دا٥س٠ َٗاّ ايٓـاع، تتطـع َـاذا   ؾعٓدَا ت.َطري٠، قُٔ سسن١، تأتٞ املعسؾ١ بٗرا ايػهٌ، 

ٙ  حباد١ إىل ٖرا، ٚحباد١ إىل َعسؾ١  ِ   ٖرا، ؾٝهْٕٛٛ أقـسب إىل إٔ ٜعسؾـٛ ٘  ٚتهـٕٛ َعـسؾتٗ بايػـهٌ ايـرٟ    يـ
ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜطتؿٝدٚا َٔ خالٍ َعسؾتِٗ ي٘، ؾتُٓٛا َعسؾتِٗ يف ْؿظ ايٛقت، أَا صبسد أْو تسٜد تعسف نـٌ  

هْـ٘ يٝطـت ٖـرٙ ايطسٜكـ١      ؟ٚال يمأْبٝا٤ أْؿطـِٗ ملـاذا   ٖرا ال ؼبؿٌ يف غٗس ٚاسد .. نٌ غ٤ٞغ٤ٞ، نٌ غ٤ٞ
 ايطبٝع١ٝ يًُعسؾ١.

أٚ ست٢ نتب يف املهتبات تتشدخ َعو عٔ ايكُـس، ٚعـٔ    ،ٖٓا يف ايبًدإ ايعسب١ٝ قد ٜهٕٛ َجاّل يف بعض املٓاٖر
; ٖٞ ْتا٥ر َـٔ  بُٝٓا اآلخسٕٚ ؟اهخري تطتؿٝد َٓٗا يفضَا ايرٟ  ..تكسؤٖا ايؿكا٤، ٚعٔ اهغٝا٤ ٖرٙ، يهٔ أْت

َا ايرٟ أٚؾًِٗ إىل  ؟أٚ ؾكط صبسد ْعسٜات ٖٓاى ؟أيٝطت ٖٞ ْتٝذ١ أعُاٍ .َٔ َعازؾِٗ ايع١ًُٝ حبجِٗ ايعًُٞ،
 تتٛضـع  ايكُس؟ َٗاّ عًُٝـ١ َٗـاّ عًُٝـ١    ِْٗ ٜؿهسٕٚ إٔ ٜطاؾسٚا إىل ايهٛانب ٚإىلأ ؟إٔ ٜؿًٛا إىل اسباي١ ٖرٙ

بأْـ٘  تطٛزِٖ ايعًُٞ ٖٓـا دعًـِٗ ٜؿهـسٕٚ عًُٝـّا     .ندٚي١، قكاٜا ايؿساع َع اآلخسٜٔ،  دا٥س٠ َٗاَِٗ، غؤِْٚٗ
َٔ أغٝا٤ أخس٣. ؾعٓدَا ٜطًعٕٛ إىل ايؿكا٤، ال ٜطًعٕٛ زس١ً ؾكط، هدـٌ   ٜطتددَٛا أغٝا٤ أخس٣، أٚ ٜطتؿٝدٚا

هلرا ٜكٍٛ ايـبعض:  َٗاّ ع١ًُٝ، حبح. ٚ !ايكُس، ٌٖ ٖٞ َهٛزّا أٚ ٖٞ تك٤ٞ ٖٞ، أٚ ٖٞ تك٤ٞ َٔ ٖٓاى اٜعسؾٛ
بإٔ أٍٚ ؾهس٠ يدِٜٗ يف إٔ ٜطًعٛا ايؿكا٤ نإ َٓػؤٖا أثٓا٤ ايؿـساع بٝـِٓٗ ٚبـني طاإلذبـاد ايطـٛؾٝيتص ٚدٍٚ      

 ؟.أيٝظ داؾعّا عًُّٝا ،أخس٣ أْ٘ إذا باإلَهإ إٔ تهٕٛ َٓؿ١ إلطالم ايؿٛازٜذ إىل اهزض. ٖرا أٍٚ داؾع
دا٤ ايػ٤ٞ يف ٚقت٘، َت٢ َا دا٤ ايػ٤ٞ ممتصز بـسٚح عًُٝـ١،   قك١ٝ أضاض١ٝ يف املعسؾ١، َٚت٢ َا ٖٞ ؾٗرٙ  إذٕ

ٖٛ، إذا نإ صبسد ْعس١ٜ ضـٝبك٢ صبـسد ْعسٜـ١ ال تطـتطٝع إٔ      ّاٚذبسى عًُٞ، ٜهٕٛ بايػهٌ ايرٟ ٜؿٝد َعازؾ
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 ،ت إىل املسٜذ أٚ إىل ايكُـس ٝ. أْت عٓدَا تكسأ ٖٓا عٔ ايؿكا٤ ٚعٔ ؾعٛد اهَسٜهٝني أٚ ايطٛؾٝتتٛضع ؾٝٗا ست٢
إىل ايكُس ٌٖ تطـتطٝع إٔ   ٚأت إىل املسٜذ، ٝٓدَا تكسأ ٖٓا عٔ ايؿكا٤، ٚعٔ ؾعٛد اهَسٜهٝني، أٚ ايطٛؾٝأْت ع

َاذا؟ انتػـاؾاتِٗ ٖـِ ايـيت ٖـٞ عًُٝـ١،       خالٍتصٜد يف ايٓعس١ٜ ٖرٙ؟ أٚ تٓتعس ؾكط َا ٜأتٞ َٔ داْبِٗ َٔ 
ـ  ،تذادٍ أْت ٚاآلخـسٕٚ ؾكـط  تكسأ، ٚت ،ٚال أطسٚس١ ٚاسد٠ ١ًُٝ؟ تٓعس ؾٝٗا ٚال تطتطٝع تصٜدأيٝطت ع ٍ د د 

، ئ تطتطٝع إٔ تصٜد ٚال تٓكـ ملاذا؟ هْ٘ ٖرا املٛقٛع أْت بعٝد عٓ٘ يٝظ يف تًو ايدا٥س٠ ٚتسدٜد ٍدر ٚز ْخَٚأ
بايػـهٌ  ٚبايػهٌ ايرٟ تتشسى ؾٝ٘،  - يف ٚاقعو، يف سسنتو -: ٜعينيو عالق١ ب٘، يٝظ يو عالق١ ع١ًُٝ ب٘ 

َا ضٝأتٞ َٔ عٓد اآلخسٜٔ، عٓدَا ٜسسًٕٛ َس٠ ثاْٝـ١، َٚـس٠    ٚال تٓتعس ؾكط ايرٟ تعسف أْت َٔ خالٍ عًُو،
 .ٖٚهرا ،ثايج١

١ًََٖٖ :ضتدؿاف بايكك١ٝ ٖرٙ، ٚؾٝٗا ْٛع َا ٜط٢ُ: االَكد١َ تبدٚ ايعباز٠ ٖٓا ٔٔ اِيَأ  (189)ايبكس٠: َـٔ اآلٜـ١  ٜ ْطَأيْٛ َو ع 

ٔٔ اِي ٖرٙ: قك١ٝ يف ايٛاقع ت: يٝط:ٜعين ١ًََٖٖٜ ْطَأيْٛ وَ ع  ايكاعد٠ َٔ أضاضٗا ال تعين: بإٔ اهلل  (189)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜأ
إٔ ٜعسؾٛا إٔ يًُعسؾ١ ،( نٝـ ٜتعًُٕٛ) ، إٔ ٜتعًُٛا ؟(إٔ ٜعسؾٛا) ال ٜسٜد يًٓاع إٔ ٜعًُٛا، إمنا نٝـ ٜعسؾٕٛ 

نجس مما اضتٛعب٘ َٓٗذ١ٝ، إٔ تهٕٛ َستبط١ حبسنتِٗ ايع١ًُٝ، تتٛضع َعازؾِٗ، ٚتتٛضع َٗاَِٗ، تطتٛعب زمبا أ
اآلخسٕٚ، أمل تؿٌ َعازؾِٗ إىل إٔ ٜطتؿٝدٚا َٔ ايػُظ، ٜطتؿٝدٚا َٓٗا ٚؼبٛيٖٛا إىل طاقـ١ تػـرٟ املسنبـات    

 نٗسبا١ٝ٥.سٛيٛا اهغع١ ْؿطٗا إىل طاق١  ..ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ؟ايؿكا١ٝ٥ ٚاهقُاز ٚتػرٟ ست٢ املٓاشٍ
عٓـدَا ٜعـٛد َـٔ    ؾ ;ِٖ يف ايٛاقع يدِٜٗ ممازضات غسٜبـ١ ِٖ ٜتطا٤يٕٛ عٔ أغٝا٤، ِٖ يٝطٛا يف ساد١ إيٝٗا، ٚ 

َا نـإ َـٔ    ٖا؟ ال ٜدخٌ َٔ ايباب.: نٝـ َٓػأٜعين !ال أدزٟ َٔ أٜٔ دا٤ت هلِ ٖرٙ؟َٔ ؾٛم!  ٘اسبر ٜأتٞ بٝت
ْدخٌ َٔ طبٝعٞ ضٌٗ ْدخٌ َٔ ايباب أٚ قسٚزٟ املؿسٚض ع٢ً اهقٌ إذا نإ ضٝطأٍ ٜطأٍ ٌٖ ْدخٌ َٔ ايباب؟ 

 !ٚأْت الشيت تدخٌ َٔ ؾٛم ايبٝت عٓدَا تعٛد َٔ اسبر(َا ٖٞ اه١ًٖ؟ ) ؟ؾٛم ايبٝت
 ١ًََٖٖ ٔٔ اِيَأ ٛ اَقٝت  َيًِٓأع ٚ اِيش رِّٜ ْطَأيْٛ َو ع   َ  ٞ َٖ  ٌْ : أْـت  ٜعـين ٖٓا ٜـبني نُٓٗذٝـ١ يًٓـاع     (189)ايبكس٠: َٔ اآل١ُٜق

أْ٘ ٜطأٍ ٚأْت دباٚب عًـ٢   أْ٘: إٔ َٛقؿو َسغد، أٚ َعًِ، أٚ ست٢ َٓاظس، أٚ يف سٛاز َع آخسٜٔ، ال ٜهٔ َعٓاٙ
ؾـسؾ٘  نرا. ال. قـد ٜهـٕٛ املٛقـٛع، ال. ا    نٌ قك١ٝ بايتشدٜد، َٚكازع١ اييت ٜطُْٛٗا: َكازع١ اسبذ١ باسبذ١

نٝـ ٜؿٌ اهلالٍ إٔ ٜأتٞ إىل اه١ًٖ،  (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )يٝطت قك١ٝ. ٌٖ ناْت اإلداب١ َٔ داْب زضٍٛ اهلل 
َٛاقٝـت يًٓـاع   ) عٔ املٛقٛع إىل َا ٖٛ عًُٞ، ٚإىل َا ِٖ حبادـ١ إىل َعسؾتـ٘،    اْؿسفأٚ  ٖالٍ؟ إىل إٔ ٜؿبض

ٛ اَقٝت  َيًِٓأع ٚ اِيش رِّ :ِٖٚ عازؾٕٛ ي٘ َٔ قبٌ ( ٚاسبر  َ  ٞ َٖ  ٌْ أيٝطـت ٖـرٙ َعٓاٖـا عًُٝـ١      (189)ايبكس٠: َٔ اآل١ُٜق
 .ف؟ اْؿساف عٔ أض١ً٦ َٔ ٖرا ايٓٛعْسؾ 

ْٝظ  اِيَب ٗ ا ٚ اِتُكٚ َي ٛ اَب ْٔ َأْب ٝ ٛت  ََ ٔٔ اِتَك٢ ٚ ِأت ٛا اِيب  ِٔ اِيَبِس َ  ٖ ا ٚ َيَه ٗ ٛٔز ْٔ ُظ ٝ ٛت  ََ ْٕ ت ِأت ٛا اِيب  ِْ   ّس َبَأ ٘  َيع ًُٖهـ ٛا ايًٖـ
 ٕ ْٔ أغٝا٤ َٔ ٖرٙ. عٓدِٖ  زمبا عٓدِٖ أْٗا َٓدٚب١، أٚ (189)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜت ؿًَِش ٛ ٝ ٛت  ََ ٛ اَبٗ اٚ ِأت ٛا اِيب  )ايبكس٠: َٔ َأْب

 عٓدَا تعٛد َٔ اسبر ادخٌ َٔ ايباب.  (189اآل١ٜ
ٚقد تهـٕٛ اآلٜـ١    .ٜسغد ايٓاع إىل ايطسٜك١ ايؿشٝش١ يًُعسؾ١ ;السغ ٖٓا ؾٝٗا أدب يف َٛقٛع ايتطاؤالتإذٕ 

 !بٝت َٔ ؾـٛم غري طبٝعٞ أْو تأتٞ اي)  :َٛد١ٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايطًٛن١ٝ أْ٘أٜكّا  ٖاٖرٙ هلا عالق١ أخس٣ باعتباز
ٛ اَبٗ ا :( ادخٌ َٔ ايباب ْٔ َأْب ٝ ٛت  ََ ـ     (189)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٚ ِأت ٛا اِيب  ؾـ١  تـأتٞ املعس  رٙ:دبد االضـتؿاد٠ ممـا تعـين ٖ

ـٌ ٍَج (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )أيٝظ ايسضٍٛ  .. نٌ غ٤ٞ ي٘ باب.هٕ نٌ غ٤ٞ ي٘ باب ٚاهلد٣ َٔ أبٛابٗا; ٚاملعازف
ٍٞ بابٗـا  )  ;ٔ؟ عًٞ، ٚدعٌ باب ٖرٙ املد١ٜٓ ٖٛ َ (َد١ٜٓ )ـٚعًُ٘ ب ْؿط٘ ستـ٢ أؾـبشت    .( أْا َد١ٜٓ ايعًِ ٚعًـ

َا داخـٌ ايؿـؿشات    ٜعين: باب يًدخٍٛ إىل َعسؾ١ُ ( باٌب) َطأي١ اهبٛاب عٓاٜٚٔ، أيٝطت عٓاٜٚٔ داخٌ ايهتب؟ 
ا إيٝ٘، ٖداْا إىل إٔ ْعسف املٓٗذٝـ١  إٔ اهلل ؾُٝا ٖداْ املعسؾ١ َٔ سٝح ٖٞ هلا أبٛاب، أٟؾ ;نٌ غ٤ٞ ي٘ باب ٖرٙ.

  .ايؿشٝش١ يًشؿٍٛ ع٢ً املعسؾ١
يٝظ صبسد ْعسٜـات ٚال ستـ٢ صبـسد     ( ٖد٣ اهلل) عٓدَا تأتٞ يًكك١ٝ َٔ أضاضٗا بايٓطب١ هلد٣ اهلل أْٗا َاذا؟ 

اآلخسٕٚ تسضدت عٓـدِٖ ايككـ١ٝ ٖـرٙ أنجـس َٓـا       .سسنٞإمنا ٖٛ َاذا؟ سسن١ سٝا٠، ٖد٣ عًُٞ، ٖد٣  !ؾتا٣ٚ
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عٓدِٖ، ؾسؾ١ هٕ ٜعسؾٛا نجريّا َٔ اشبـربات، ٚػبسبـٛا    ١ست٢ أؾبشت َطأي١ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سسب ؾسؾ ،هجريب
 عٓدِٖ .خربات عاي١ٝ ..هسٚٙ، ٜٚعسؾٛازٚٙ، ٜٚعسؾٛا ظباح َا قد ابتميهٔ إٔ ٜطٍَٛا نجريّا َٔ اهضًش١، ٜٚعسؾٛا 

َٔ اسبـسب؟   عطا٤ املعازف. أيٝظ ٖؤال٤ ؽباؾٕٛإل يعًُٞ ٖٛ املؿدز اسبكٝكٞ ٚايؿشٝضؾسؾ١ ملاذا؟ هٕ املٝدإ ا
أْٗـا ؾسؾـ١ يًشؿـٍٛ عًـ٢ نـجري َـٔ اشبـربات يف اجملـاٍ          :عٓدِٖ ؾُٝا ٜتعًل بـاسبسب  بُٝٓا اآلخسٕٚ ٜكٛيٕٛ

 ايعطهسٟ، ٚيف صباٍ اآليٝات ٚاهضًش١ يف اسبسب.
ِْ ٚ ال ت ْعت د ٚا ٜ َكاَتًُْٛ ُه   ٔ َ٘ اٖيَرٜ ٌٔ ايًٖ ٔ  ٚ َقاَتًُٛا َؾٞ ض َبٝ ُ ْعت َدٜ ٜ َشّب اِي ٘  ال  ِٕ ايًٖ َٔ ْع١ُ اهلل ع٢ً  .(190)ايبكس٠:ٔإ

ٜ   !ا ٜهْٛٛا يف ساي١ ؾساؽ ؼبٍٛ بِٝٓٗ ٚبني املعسؾ١، ٜهْٛٛا َٓػػًني بككاٜا ٖاَػـ١ٝ ايٓاع أٓي ـ ايٓـاع  ّ هلـِ  ِدَك
 .( ايعٌُ إلعال٤ نًُـ١ اهلل  ..ازبٗاد يف ضبٌٝ اهلل ..ضبٌٝ اهلل ايكتاٍ يف) قك١ٝ نبري٠ يف عٓٛاْٗا  ،قك١ٝ نبري٠

كك١ٝ ١َُٗ ددّا يف صباٍ املعسؾ١، يف صباٍ َعسؾ١ اهلل بايرات، ٖا١َ ددّا، يف صباٍ املعسؾـ١ يف نـجري َـٔ    ايٖرٙ 
إذا عاؽ اإلْطإ يف ساي١ ؾـساؽ   ;يف ساي١ ؾساؽ ال ٜعٝؼ .ب٢ٓ اسبٝا٠ بهًٗااهغٝا٤ اييت ػبب إٔ ٜعًُٗا ايٓاع ؾت 

 نـبرياّ  إذا محٌ ايٓـاع اٖتُاَـاّ   !اٖتُاّ بككاٜا ال متجٌ غ٦ّٝا ،ايػهٌ ٖرا: أض١ً٦ ٖاَػ١ٜٝهٕٛ يف اهخري ٜهٕٛ ب
قت، اييت ال تؿٝد يف ْؿظ ايٖٛرٙ عٛا عٔ اهغٝا٤ اضتػسقت اٖتُاَِٗ، ؾرتٖؾٚ اتِٗٚقك١ٝ نبري٠، اضتػسقت ذٖٓٝ

 أٚ يف االٖتُاَات. اهغٝا٤ اهلاَػ١ٝ يف اهض١ً٦
ـ أتُاّ ؾُٝا ٜتعًل بايعٌُ يف ضـبٌٝ اهلل ضـتذد   عٓدَا ٜهٕٛ ايٓاع عٓدِٖ اٖ ِ  ث ٖـِ ؾُٝـا ٜتعًـل     س ٖـرٙ عًـٝٗ

ؾإذا سؿٌ ْصاع ؾُٝا بِٝٓٗ ٜهْٕٛٛ قسٜبني إىل إٔ ؼبًٛا َػهًتِٗ بطـسع١. ؾـإذا ايٓـاع يف     ;بككاٜاِٖ اشباؾ١
أٚ نـٌ  ايع ْٚاشٍ، ، طَتػادسٕٚادسٕٚ بعكِٗ عػس ضٓني ِٖٚ ٜتػضٝعًٕٛ  ;يٝظ عٓدِٖ أٟ اٖتُاّ ،ساي١ ؾساؽ

قك١ٝ قد تهٕٛ يف اهخري ال تطاٟٚ َـا ٜكـٝع٘ َـٔ     !أٚ نٌ أضبٛع إىل احمله١ُ ضٓني، َٚطتعد ٜػادس عُسٙ ّٜٛ
ؼبؿٌ ؾُٝا بِٝٓٗ دبد أْ٘ يف ايٛاقع ايرٟ ٜػادس عًٝ٘، ملاذا؟ هْ٘ ؾازؽ. ؾعٓدَا ٜهٕٛ ايٓاع ؾازغني ٖرا  ،ٚقت

َػـه١ً ضـٓني، ٚتـرتى آثازٖـا ايطـ١٦ٝ يف      ظًٖـْت  ْت َػه١ًإذا بدٚ !.. ايهجريٚايهجري  نجري َٔ اشبالف ٚايػكام،
بعد ايٓاع عـٔ اهغـٝا٤ ٖـرٙ ايـيت     ـم ؾؿِٗ، تؿطد ذات بِٝٓٗ. إذا ٖٓاى اٖتُاّ بكك١ٝ نبري٠ ت ٍصُ ت  ;ٚضطِٗ

ٕ   طسأت َػه١ً ٜهْٛـٕٛ قـسٜبني سبًـٗا;    تؿطد ذات ايبني، ٚيف ْؿظ ايٛقت إذا َا ال ٜسٜـد إٔ   ،هْٗـِ َػـػٛيٛ
َا عٓدى، ٖٚٛ قدّ َا  َٔ أٍٚ دًط١ أْت قدَت  ..١ٝ ٖرٙ، ٜكٓع َٓو بُٝني ؾكط، أٚ َٔ أٍٚ دًط١تػػًِٗ ايكك

 ٚي١ٝ عًٝهِ مجٝعّا.ؤيف ايكك١ٝ اهلا١َ اييت ٖٞ َطضّٜٛا ٚمتػٕٛ عٓدٙ، ٚسهِ بٝٓهِ اسبانِ َٚع ايطال١َ، 
ٗ        ;يف ْؿظ ايٛقت س نًـٗا يمأغـٝا٤   ِ ت طـدٍ يف ساي١ ايؿساؽ تهـٕٛ سايـ١ ٜرتضـذ ؾٝٗـا ازبٗـٌ يف ايٓـاع، َـٛاٖب

ْٔ ،ٚعٓدٙ َٓطل بؿري٠ ذنٞ ٚعٓدٙ !اهلاَػ١ٝ ع٢ً قطع١ بطـٝط١   نٌ ٖرٙ ايكدزات ٖرٙ َ ط ِدس بهً٘ ٚقٍٝع ..يه
. السـغ اآلٜـ١   !أيٝطت ٖرٙ تعترب خطاز٠؟ !ٚقدزت٘ ايبٝا١ْٝ نٌ ذنا٥٘ َٖٚٛبت٘قٍٝع ! َٔ اهزض أٚ ع٢ً َػسب

َٖ٘ٓا  ٌٔ ايًٖ  ..أْت َتذ٘ يًكتاٍ يف ضبٌٝ اهلل، ٚذبُـٌ ايككـ١ٝ ٖـرٙ ايهـبري٠     (190ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ )ٚ َقاَتًُٛا َؾٞ ض َبٝ
هلـا أثسٖـا    ٜعـين  هٕ اإلْطإ حباد١ إىل قك١ٝ متمأ ذٖٓٝت٘، ٖٞ قك١ٝ إػبابٝـ١ نـبري٠،    ;نبري٠ يف اير١ٖٝٓ
١ ايـيت ٖـٞ أزقـ٢    ؿٌ عًـ٢ ازبٓـ  ؼبؿٌ ع٢ً زقٛإ اهلل، ؼب ،ٚيف اآلخس٠ حبٝات٘ يف ايدْٝاايهبري ؾُٝا ٜتعًل 

ايتطٗٝالت اييت تأتٞ َٔ دٗـ١   ..بتأٜٝد اهلل -ٖٛ حباد١ إىل قك١ٝ َٔ ٖرا ايٓٛع، ٖٚٞ يف ٚاقعٗا ايعًُٞ  ْعِٝ.
 متػٞ.  - باالضتعا١ْ باهلل ،اهلل

قك١ٝ متمأ ذٖٓٝتو، أْت حباد١ إىل ٖرا، ٚاه١َ حباد١  تبدٚ ;ٝك١ ددّا يف صباٍ ٖد٣ اهللٖرٙ َٔ اهغٝا٤ ايدق
هلا أثسٖـا، َٝـدإ نـبري     نًٗا ؾاع١ً طاقاتهِ نبري٠، ٚتؿبضنبري٠، أؾشاب اٖتُاَات  ْؿٛضهِ ا، ٚتؿبضإىل ٖر

، نُـا ضـٝأتٞ بعـد يف َٛقـٛع     ٚٚزا٤ٖا إػبابٝات نبري٠، ٚزا٤ٖا خري هلِ يف ايـدْٝا ٚيف اآلخـس٠   .ًْٛٗا ؾٝ٘ـٜ ػػِّ
ٕ  ازبٗاد: ٛ ُ ِْ ت عًَْ ْٓت  ْٕ ُن ِْ ٔإ ٌْٝس َيُه ِْ خ  ٚمل ٜرتنٗا يف اجملاٍ ايعًُٞ نبري٠ نُا ٖـٞ يف ايٛاقـع    (41ٛب١: َٔ اآل١ٜ)ايتذ َيُه
ٙ : هْ٘ ٜكٍٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ;ايرٖين ْٓؿ س   ٜ ْٔ  َ  ٘ ِٕ ايًٖ ْٓؿ س  ِٔ  ،(40)اسبر: َٔ اآل١ٜٚ َيٝ  ًِ ٓ ٛا ٚ ت ْدع ٛا ٔإَي٢ ايِط َؾال ت ٗٔ

ِْ ٘  َ ع ُه ٕ  ٚ ايًٖ ْٛ ِ  اِيَأعًَْ ْْت   ؼبؿٌ تأٜٝد.  (35ٔ اآل١ٜ)ضبُد: َٚ َأ
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 ;ٞ ٖاَػـ١ٝ ع٢ً قكـاٜا ٜطتشطـٓٗا ٖـ    ٚايرتنٝص ْطإ عٔ ساي١ ايتطاؤالتإٔ تسؾع اإل ٛقٛعؾٗرٙ هلا عالق١ مب
٘ نبريّا، ٚدبعً٘دبٓكٌ إىل قكاٜا ٜ  !( ال ٜأتٝ٘ َٔ ايباب أْ٘ ٜأتٞ ايبٝت َٔ ؾٛق٘) بعٝدّا عٔ اسباالت  عٌ اٖتُاَ

 .يف تطاؤالتِٗ أٚ يف ضًٛنٝاتِٗ ٚايككاٜا اهلاَػ١ٝ ٖرٙ اهلاَػ١ٝ
 ٔ ُ ْعت َدٜ ٜ َشّب اِي ٘  ال  ِٕ ايًٖ ِْ ٚ ال ت ْعت د ٚا ٔإ ٜ َكاَتًُْٛ ُه   ٔ َ٘ اٖيَرٜ ٌٔ ايًٖ تعٓٝ٘ ن١ًُ نجرٌي مما  (190ايبكس٠:)ٚ َقاَتًُٛا َؾٞ ض َبٝ

عٓـد ايعـسب   ؾُعـسٚف  . سّٚيرا دا٤ بعدٖا اسبدٜح عٔ اهغٗس اسبـ  ;ٖٓا: ؾُٝا ٜتعًل باهغٗس اسبسّ (اعتدا٤)
 أٚ اْتٗو سس١َ ايػٗس اسبساّ. أٟ َاذا؟ دباٚش :أْ٘ اعتد٣ َطأي١

َ٘ ٌٔ ايًٖ     د عًٝٗا يف ايكسإٓ ايهسِٜ بػهٌ نبري: إٔ ٜهٕٛ ايٓـاع ٖرٙ قك١ٝ ٖا١َ، ٚقك١ٝ َؤٖن ٚ َقاَتًُٛا َؾٞ ض َبٝ
ٕ يف ضبًٝ٘، ع٢ً ايطسٜـل ايـيت زمسٗـا،    ٛهٜٖدٟ اهلل، ٚإٔ إٔ ٜدخًٛا ؾٝ٘ ع٢ً أضاع  - نًُا ٜدخًٕٛ يف ؾساع -

 َٚٔ أدً٘، ٚي٘. 
أْٗـا قكـ١ٝ ػبـب إٔ تهـٕٛ ٖـٞ       :ذبدثٓا ضابكّا عٓٗـا  .عٔ اهٚطإ كك١ٝ ٖا١َ ست٢ ؾُٝا ٜتعًل بايدؾاعايٖرٙ 

يف ضـبٌٝ  ) ايكك١ٝ ايس٥ٝط١ٝ عٓدى ست٢ ٚأْت تداؾع عٔ بٝتو، إٔ ايكك١ٝ اهضاض١ٝ إٔ ٜهٕٛ ايٓاع َكـاتًني  
، تتشكـل تًكا٥ٝـاّ   ..: تتشكل تًكا٥ٝـاّ ٜعين ٜهٕٛ ذبسٜس أٚطاِْٗ قك١ٝ ثا١ْٜٛ ( يف ضبٌٝ اهلل) ناْٛا  ، إذا( اهلل

ٔ   ) يهٔ َت٢ َا عهطـٛا املطـأي١: ٜكاتـٌ     .شكل تًكا٥ّٝاتؾٝا١ْ ممتًهاتِٗ ت ؾٝا١ْ أعساقِٗ..  ( َـٔ أدـٌ ايـٛط
يف  .ايٛط١ٝٓ، ٚايك١َٝٛ، ٚايعٓاٜٚٔ ٖرٙتسضٝذ  ;ٖٚٛ املٓطل ايرٟ اضتُس عًٝ٘ ايعسب ؾرت٠ ط١ًٜٛ !بايعباز٠ ٖرٙ

يـٔ ْطـُض   )  باضِ أْـ٘: اهخري خطسٚا ؾعاّل، َا سككت هلِ غ٦ّٝا، ٚال اضتطاعٛا إٔ ؼبككٛا غ٦ّٝا يف َٛاد١ٗ ايعدٚ 
َـٔ  )  ;تسب١ٝ يًذٝؼ تسب١ٝ ٚطٓٝـ١ حبتـ١  ٚ .( ٕ عبسز نٌ غرب يف اهزض احملت١ًضٓعٌُ ع٢ً أ) أٚ ، ( شتٌبإٔ ٜ 

يف ايٛاقـع، ٚدـدْا    املطأي١ بأْٗا يٝظ هلا قُٝـ١  بدْت ..ٖرٙ !(..َٔ أدٌ ايٛطٔ ..دٌ ايٛطَٔٔ أ ..أدٌ ايٛطٔ
 ممٔ ٜبٝعٕٛ اهٚطإ.  ..ِٖ ممٔ ٜبٝعٕٛ اهٚطإ ؾعاّل ممٔ ٜٗتؿٕٛ بٗرٙ

ايٓاع ايرٜٔ ٜتذٕٗٛ يف ضبٌٝ اهلل َٚٔ أدٌ اهلل، ٖـِ ايٓـاع ايـرٜٔ تعتـرب اهٚطـإ غايٝـ١ يـدِٜٗ، ٚتعتـرب         
ٕ   ال ٜعين ؾعٓدَا ٜٓطًكٕٛ يف ضبٌٝ اهلل .ص٠ يدِٜٗ، ٚتعترب املُتًهات ٖا١َ يدِٜٗاهعساض عصٜ  بـأِْٗ ال ٜبـايٛ

  !أٚ سطاب اهعساض، أٚ سطاب ايٓاع أبدّا بايٛطٔ، أٚ أْٗا ع٢ً سطاب ايٛطٔ
ٍٞ ِٕ ;ٖرا تٛدٝ٘ إهل هـٕٛ  ؾعٓدَا ٜكاتًٕٛ يف ضـبًٝ٘، أْـت يف ْؿـظ ايٛقـت ت     .يًٓاع ..اهلل دعٌ دٜٓ٘ يًٓاع ه
إىل ٖرٙ اسباي١ َٔ أدٌ ايرتب١ َٚٔ أدٌ اآلخسٜٔ؟ خاؾـ١  ْؿٌ ٞ بٓؿطو َٚايو، ؾٌٗ ميهٔ إٔ َطتعدّا إٔ تكٍش

 عٓدَا ٜؿٌ ايٓاع يف ايعالق١ ؾُٝا بِٝٓٗ إىل ٖرٙ ايدزد١ اييت ايٓاع عًٝٗا.
؟ ٌٖ تًُـظ بأْـ٘   بِٝٓٗ السغ ايٓاع ِٖٚ يف اهضٛام، السغ ايٓاع ِٖٚ يف سسنتِٗ، ٌٖ تًُظ اسرتاَّا َتباداّل

ى؟ أبدّا. ؾطدت ايعالقات ؾُٝا بني ايٓـاع،  َٚاي٘ َٔ أدٌ ذا ١ إٔ ٜكشٞ بٓؿطٖ٘را ؾعاّل ممهٔ إٔ ٜؿٌ إىل دزد
ؾػـري َتٛقـع إٔ ٜـأتٞ أسـد َـٔ       ;اآلخس ٚال ٜبايٞ باآلخس ؼبرتّٚال  يف ساي١ مل ٜعد أسد ٜٗتِ باآلخس ٚأؾبشٛا

أيٝظ ايـبعض   !(ايرتب١)ْ٘ ٜكشٞ َٔ أدٌ مبع٢ٓ أْ٘ َاذا؟ أ !(ٚطٔ)ٓٛإ ؾكط ايٓاع ٜكشٞ ٖٚٛ ؼبٌُ ٖرا ايع
، ٌٖ ضٝكشٞ بدَـ٘ َـٔ أدـٌ تسبـ١     !؟ؾاسب٘ ايرتب١ ست٢ ال ٜرتى اآلخس ٜأخرٖا..ؼبًـ ميني ؾادس٠ َٔ أدٌ 

١، ال تؿٌ إىل ٝٚأَٛاهلِ تكش١ٝ سكٝك أبدّا إىل دزد١ إٔ ٜكشٛا بأْؿطِٗاآلخس؟ ال تستكٞ ٖرٙ ايكك١ٝ بايٓاع 
 . ايدزد١ ٖرٙ

ٚتكشٞ بٓؿطو َٔ  إٔ تكشٞ مبايو يهٔ َت٢ َا اْطًكٛا يف ضبٌٝ اهلل ٖرٙ ٖٞ ايكك١ٝ اهلا١َ، تعتربٖا تطتشل
طسٜك٘ ايـيت زمسٗـا يف صبـاٍ ايؿـساع َـع اآلخـس، ٖٚـٞ ايطسٜكـ١          - يف ْؿظ ايٛقت -أدٌ اهلل، ٚع٢ً طسٜك٘ 

إذا َـا تٛدٗـٛا    ٝد ايرٟ ٜهٕٛ اهلل َع ايٓاعايٛس ٚاملكؿد عًٝٗا،ايٛسٝد٠ اييت ٜهٕٛ اهلل َع ايٓاع إذا َا ضازٚا 
ٜٚؿـْٕٛٛ   ٤ ضٝهْٕٛٛ ِٖ َٔ ؼبسزٕٚ اهٚطإ َٚٔ ٜؿْٕٛٛ اهعـساض . ؾٗؤال(إٔ ٜهٕٛ َٔ أدٌ اهلل ٚهلل)  ;إيٝ٘

َٛقـع  ٚقد ؾاز يف  ،(..ٚط١ٝٓ.. ٚط١ٝٓ.. ٚط١ٝٓ)  كٍٛ بعكِٗ ٖٚٛ يف املعطهسات:املُتًهات ِٖ، أَا اآلخسٕٚ ؾٝ
 ٖرا ؼبؿٌ. !(ايٛطٔ)ٚيف اهخري ٜبٝع اه١َ ٚ !ٜهٕٝٛ ٜػرتْٚ٘ غسا٤ٜأتٞ اهَس ;قٝاد٠

ْٔ .، إٔ ٜساعٛا سسَات ايػٗس اسبساّ(اعتدا٤)ٜهٕٛ عٓدِٖ أٓيا ٘ املطًُني ِٚد مل تهٔ سسَـ١ ايػـٗس اسبـساّ     يه
 ٜ ِْ َؾاْعت د ٚا  ;ال !ؿطض يآلخس إٔ ٜعتدٟ عًٝو ٚأْت تطهتبايػهٌ ايرٟ  ُْٝه ٔٔ اْعت د ٣ ع ًَ  ُ ٌٔ َ ا اْعت د ٣ َؾ َُْج َ٘ َب ْٝ ع ًَ
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ِْ ُْٝه ع٢ً إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف تػسٜع٘ ال ػبعٌ غ٦ّٝا ؼبٍٛ دٕٚ ايكٝـاّ   ٖرٙ تعترب ديٝاّل (194)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜع ًَ
ٚال ايطسف اآلخس ايرٟ ال ؼبرتّ اسبسَات ٚ (..سساّ) ػبعٌ ٖرا غٗسّا سساَّا، ٚ ;ال ؼبؿٌ تؿادّ .بايػ٤ٞ اآلخس

ٕ ٜكـسبو ٜٚٓٗٝـو ٜٚٓٗـٞ    أيٝطت ٖـٞ تعتـرب ؾسؾـ١ يـ٘ ه     !تسٍد بأٓيآٜتٗهٗا ٚأْت تهٕٛ ًَصّ  سَاتٜكدز اسب
َ٘ ;دٜٓو؟ ال ْٝ ِْ َؾاْعت د ٚا ع ًَ ُْٝه ٔٔ اْعت د ٣ ع ًَ  ُ  ٚإٔ تكاتً٘. طاى ؾطش١ بإٔ تٛادٗ٘أع َؾ

ِْٚ اِقت   ٖ ٛ ُ ْٝح  ث َكِؿت  ِْ س   ٖ ٖـِ   ..ايػٗس اسبساّ، عٓدَا ٜهْٕٛٛ ِٖ املعتدٜٔ ست٢ ٚإٕ نإ يف (191)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ًُٛ
أسٝاْـّا ٜهـٕٛ    .ْـاع ًَتـصَني  ضٝٓتٗهٕٛ اسبسَات، ٚعٓدِٖ أْهِ  بأِْٗ اتًني، ٜٚسٜدٕٚ إٔ ٜطتػًٖٛا ؾسؾ١املك

 !ئ ٜٛادٗ٘  ميهٔ إٔ ؼبؿٌ َٔ داْب٘ زد٠ ؾعٌ..ٚال َٚتدٜٔ .. ٜعسف بإٔ ذيو ايطسف ًَتصّايعدٚ ٜعسف
بٝت اهلل اسبساّ ٜعربٕٛ املطًُني يٝؿتِٖٓٛ عٔ دِٜٓٗ، ٜعربْٛ٘ يٝشًُٛٙ عًـ٢ إٔ ٜهؿـس   نإ املػسنٕٛ يف دٛاز 

ملـاذا؟ أيطـت   )  ;هْ٘ ٖهرا ؼبؿٌ ٗٞ أغد َٔ ايكتٌ. ؾعٓدَا ٜكٛيٕٛ: ملاذا أْتِ تٓتٗهٕٛ اسبسَات؟ؾ !بدٜٔ اهلل
ٌ   !(؟ٚتٓتٗو اسبس١َ !َتدّٜٓا ّ  املاْتٗهـت سسَـ١    ;أْت اْتٗهت أْت َا ٖٛ أغد َـٔ ايكتـ ٚاملػـاعس   طـذد اسبـسا

 .مبا ٖٛ أغد َٔ ايكتٌ أْت املكدض١
ِْ َنـر َيَو د ـص      ٖ ِْ َؾاِقت ًُٛ ْٕ َقات ًُُٛن َ٘ َؾٔإ ِْ َؾٝ ٜ َكاَتًُُٛن ّٔ س ِت٢  ُ ْطَذَد اِيش س ا ْٓد  اِي ِْ َع  ٖ ٔ ٚ ال ت َكاَتًُٛ  ا٤  اِيَهـاَؾٔسٜ

سّ ال تصاٍ باق١ٝ، يٝظ ؾشٝشّا عٓدَا ٜكـٍٛ يـو أسـد َـٔ     ٖرٙ تؤند ع٢ً إٔ سس١َ اهغٗس اسب (191)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ 
: ٚنأْٗا يف َطري٠ ايدٜٔ بهًٗا، هلرا سه٢ اهلل يف آ١ٜ أخس٣ قك١ٝ أضاض١ٝ ،أبدّا !(. َٓطٛخ١.َٓطٛخ١) ايٓاع: 

ـ  ّ  خ ًَل  ايِط ْٛ  ٜ َ٘ ْٗسّا َؾٞ َنت اَب ايًٖ َ٘ اْثٓ ا ع ػ س  غ  ْٓد  ايًٖ ٗ ٛٔز َع ِٕ َعِد٠َ ايّػ ٌّ    ٔإ ٗ ـا َأْزب ع ـ١ْ س ـس  ْٓ ُ اٚ اَت ٚ اِيـَأْزض  ََ
ٌّ.. ) (36)ايتٛب١: َٔ اآلٜـ١  ْٓٗ ا َأْزب ع ١ْ س س  هٕ ٖرٙ دعًـٗا اهلل   ، ٚايكعد٠، ٚاسبذ١، ٚضبسّ;أزبع١ أغٗس سسّ ٖٞ: زدب ( ََ

ٍ    ) يًٓاع حبٝح ال ربسب اهزض ْؿطٗا، ٜٚتؿاد٣ ايٓاع متاَّا ؾُٝا بِٝٓٗ سسٚبّا  َـا   !(..عًـ٢ طـٍٛ.. عًـ٢ طـٛ
ـ    !ٖٓاى ٚال أٟ تٛقـ بايبٝـت   لأزبع١ أغٗس ػبب إٔ ٜتٛقـ ايٓاع ؾٝٗا، ٖرٙ اهزبع١ َستبط١ أٜكـّا ؾُٝـا ٜتعً

عـٛدتِٗ َـٔ اسبـر. ٖـٞ     ٚسر ايٓاع  ٚع١ًُٝ اسبر.. اسبساّ ببٝت اهلل ١ ؾُٝا ٜتعًل بطاسبساّ.. أٜكّا ٖٞ َست
بعض ايؿكٗـا٤   !( َٓطٛخ١) ْاع ٜكٛيٕٛ: اإلضالّ يهٔ ٜأتٞ َٔ بعد  قك١ٝ َعسٚؾ١ عٓد ايبػس َٔ قبٌ اإلضالّ،

 ;عٓدَا ٜكاتٌ ٖـٛ عًـ٢ ٖـرا اهضـاع     ،( إٕ زضٍٛ اهلل قاتٌ ؾٝٗا) أٚ املؿطسٕٚ ٜأتٞ ٜكٍٛ يو:  ،ايرٜٔ ٜبشجٕٛ
ّ هِْٗ قاتًٛٙ ضٝكاتًِٗ ٚيٛ يف ايػٗ ..هِْٗ قاتًٛٙ ٘ ٜكـاتًٛنِ  ) ٖٚـِ   ،س اسبساّ، ٚيٛ عٓد املطذد اسبـسا  (ؾٝـ

 .(ؾٝ٘) ٖٓا: السغ 
سس١َ املطذد اسبساّ نبري٠ ددّا، ٚسس١َ ايػٗس اسبساّ عع١ُٝ، يهٔ إذا نإ ايطسف اآلخـس ٜسٜـد إٔ ٜطـتػًٗا،    

ٍ عٓـد  ،ٚاملهإ اسبساّ ايرٟ اْتٗو ٖٛ سس١َ ايػٗس اسبساّٚي١ٝ، ٖٛ ؤ٘ أْت ٖٚٛ ايرٟ ٜتشٌُ املطقاتًِ ;ال  َا قـا
ْٓد : ٖٓاى ِْ َع  ٖ َ٘ ٚ ال ت َكاَتًُٛ ِْ َؾٝ ٜ َكاَتًُُٛن ّٔ س ِت٢  ُ ْطَذَد اِيش س ا ٚأتـٛا   عٓدَا تهْٛـٕٛ س ذادـاّ   (191)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜاِي

  .ٖٓا تسٍد ;ٜكاتًْٛهِ ؾٝ٘
ِْ َنر َيَو د ص ا٤  اِيَهاَؾٔسٜٔ  ٖ ِْ َؾاِقت ًُٛ ْٕ َقات ًُُٛن ٌِ   َؾٔإ ٘  َغُؿـٌٛز ز َسـٝ ِٕ ايًٖ ْٛا َؾٔإ ْْت ٗ  ٕٔ ا ِْ  َؾٔإ  ٖ ٕ     ٚ َقـاَتًُٛ س ِتـ٢ ال ت ُهـٛ

ـ ػبب إٔ تهْٛٛا ؾاُٖني إٔ ت  .. َٔ سٝح املبدأُٔ سٝح املبدأؾ. (193 -191)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َؾْتٓ ١ْ ٚا أْؿطـهِ يكتـاهلِ   ٍدَع
َ٘ يف إٔ ٜؿتٓٛا ايٓاع عٔ دٜٔ اهلل ؾٝتُادٚا يف طسٜكتِٗ ايطابك١ تهٕٛ ؾت١ٓ ست٢ ال ٔ  يًَٖ ٕ  ايدِّٜ )ايبكس٠: َٔ ٚ ٜ ُهٛ

 اآلخسٜٔ; إٔ ٜكاتًٛا ،إٔ ٜكاتًٛا عاّ . ٖرٙ ٖٞ عا١َ، يٝطت َستبط١ مبهإ ضبدد، تٛدٝ٘ املطًُني بػهٌ(١193اآلٜ
 ٜ  ٜٚتشسنٕٛ يكتاٍ املطًُني. ٕٚ أْؿطٍِٗدَعهْ٘ عاد٠ اآلخسٕٚ ِٖ 

َ٘ ٔ  يًَٖ ٕ  ايدِّٜ ٕ  َؾْتٓ ١ْ ٚ ٜ ُهٛ ؾُٝا ٜتعًل بايػاٜـ١، ؾُٝـا ٜتعًـل     السغ ٖٓا نٝـ ٜؤند (193)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜس ِت٢ ال ت ُهٛ
ِٗ، ٚيف ْؿـظ ايٛقـت   ايٓاع عٔ دٜٔ اهلل ٚؾتَٓتَٔ ؾدِّ  ا ٜتُهٔ ٖؤال٤أْ٘ َٔ أدٌ أٓي ;اتٌبتٛدٗو أْت ٚأْت تك

ٕ  ٔإٖيــا ع ًَــ٢  تػــبٗٗا. ( يف ضــبٌٝ اهلل) يٝهــٕٛ ايــدٜٔ هلل، ْؿــظ ايعبــاز٠ ايطــابك١  ْٛا َؾــال ع ــْدٚ ا ْْت ٗ ــ ٕٔ ا َؾــٔإ
َُني  ّ  . ؾال ؼبؿٌ َٓهِ اعتدا٤ إال ع٢ً َٔ ظ(193)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜايٖعاَي أٚ قـاتًٛنِ   ًُٛا بإٔ قاتًٛا يف ايػـٗس اسبـسا

 عٓد املطذد اسبساّ ؾاقتًِٖٛ.



 (07) سورة البقرة ـــــ الدرس التاسع

 َ ٌٔ َُْج َ٘ َب ْٝ ِْ َؾاْعت د ٚا ع ًَ ُْٝه ٔٔ اْعت د ٣ ع ًَ  ُ ّٔ ٚ اِيش س َ ات  َقؿ اٌف َؾ ْٗٔس اِيش س ا ّ  َبايِػ ْٗس  اِيش س ا ِْ   ا ايِػ ُْٝه اْعت ـد ٣ ع ًَـ
ُ ِتَكني  ٘  َ ع  اِي ِٕ ايًٖ ُ ٛا َأ ٘  ٚ اعًَْ ؾـإذا قـاتًٛى يف    ;نإٔ ٖرٙ ال تعين بأْ٘ َستبط بػٗس َعـني  (194)ايبكس٠:ٚ اِتُكٛا ايًٖ

ّ   ٚ تتُهٔ إٔ تكاتٌ يف ايكعد٠مل تتُهٔ إٔ تكاتٌ يف زدب،  ٚأْت بزد ؾــ   ;أٚ تكاتٌ يف غٗس َٔ اهغـٗس اسبـس
ْٗ ّٔ ٚ اِيش س َ ات  َقؿ اٌفايِػ ْٗٔس اِيش س ا ّ  َبايِػ ٌٔ َ ـا  ٖرا َعٓاٖا ٚ س  اِيش س ا َُْج َ٘ َب ْٝ ِْ َؾاْعت د ٚا ع ًَ ُْٝه ٔٔ اْعت د ٣ ع ًَ  ُ َؾ

ُ ِتَكني  ٘  َ ع  اِي ِٕ ايًٖ ُ ٛا َأ ٘  ٚ اعًَْ ِْ ٚ اِتُكٛا ايًٖ ُْٝه  ..اْبهِ اعتـدا٤ . اتكٛا اهلل ال ؼبؿٌ َـٔ دـ  (194)ايبكس٠:اْعت د ٣ ع ًَ
ٚسس١َ املطذد اسبساّ،  تٓتٗهٛا سس١َ ايػٗس اسبساّؾ; ٚيٝظ ٖٓاى َا ٜٛدب ي٘ ،ا٤اْتٗاى َٔ داْبهِ أْتِ ابتد

ٙ   إٔ َـٔ   َـٔ اآلخـس   ( ْٛا ع٢ً سايـ١ تكـ٣ٛ ٚسـرز   تهٛ) ٚتتكٛا أٜكّا  ،ػبب إٔ تتكٛا اهلل  :ٜطـتػٌ ؾسؾـ١ نٗـر
ُ ِتَكني  ٘  َ ع  اِي ِٕ ايًٖ ُ ٛا َأ  .ٚ اعًَْ

ًَُه١َ ْٗ ِْ ٔإَي٢ ايِت َْٜدُٜه ًُِكٛا َبَأ َ٘ ٚ ال ت  ٌٔ ايًٖ َْْؿُكٛا َؾٞ ض َبٝ ٖرا ايهالّ ايطابل أيٝظ سٍٛ ازبٗاد؟  (195)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ َأ
    ٞ ٚ   ؟ٚسٍٛ ايكتاٍ؟ غ٤ٞ طبٝعٞ بإٔ ايكتاٍ ؼبتاز إىل متٌٜٛ، ايتُٜٛـٌ َـٔ أٜـٔ ٜـأت ـ ٖـٌ  إىل إٔ املطـًُٕٛ  ٘ ٍد

ٛ ي ،إٔ ٜتذٗٛا يًؿسع، أٚ إىل ايسّٚ، أٚ إىل أٟ دٚي١ أخس٣ تطـاْدِٖ؟ ال إىل  ٣؟ٜبشجٛا عٔ أطساف أخس ا ٝٓطًكـ
  .ٍ ْؿط٘اجملتُع املطًِ ٖٛ ميٍٛ ِٖ، املكاتًٕٛ أْؿطِٗ..

ٖٚرٙ ايكك١ٝ ٖا١َ ددّا، ال ٜكّٛ ايدٜٔ إال بٗا، ال ٜكّٛ ايدٜٔ إال ع٢ً ٖرا اهضاع: إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إْؿـام، ٚإٔ  
ـ املعيٍن أٚ خٌ ْؿظ ايرٜٔ ِٖ ٜتشسنٕٛ يف ايكك١ٝ، أٟ: َٔ داخٌ اجملتُع املطًِ ْؿط٘ ٜهٕٛ إْؿاقّا َٔ دا ٘ املِٛد

ٕ  ٚال ٗض بدٜٔ اهللهْ٘ ؼبؿٌ اضتكالي١ٝ يمأ١َ، ميهٓٗا إٔ تٓ ٜكاتٌ يف ضبٌٝ اهلل; بإٔ ٚي١ٝؤإيٝ٘ ٖرٙ املط  تهٛ
  َٔ ايٓاسٝـ١ ايٓؿطـ١ٝ  ٚهلا أثسٖا ايهبري .ُّٓ٘ غ٦ّٝا إال بجهٕ أٟ طسف آخس ال ٜكدِّ .َد١ٜٓ هٟ طسف آخس ْٗا٥ّٝا

ٞ  تؿبض أ١َ ٚاثك١ ;ع٢ً ٖرا اهضاع ب٢ٓٚيمأ١َ عٓدَا ت  ًُذتُع املطًِبايٓطب١ ي بٓؿطـٗا، ٚاثكـ١ بـدٜٓٗا،     ٖـ
ٕ تٛادـ٘  تطـتطٝع ٖـٞ إٔ تكـّٛ بـدٜٔ اهلل، ٚتطـتطٝع أ     ٖٓـا   ٚاثك١ بسبٗا، ٚاثك١ باملٓٗر ايرٟ تطـري عًٝـ٘،  

 أعدا٤ٖا.
هْ٘ عاد٠ يف َساسٌ ايؿـساع قـد ٜهـٕٛ     - ٜبشجٕٛ عٔ َطاعدات أخس٣ َٔ خازز ِٖ :يكك١ٝ أْ٘يهٔ إذا ناْت ا

َـٔ ايطـسف ايـرٟ أْـت      هٕ يـ٘ َٛقؿـاّ   إٔ ٜطاعدى.. يف َؿًشت٘ إٔ ٜطاعدى;طسف َٔ اهطساف يف َؿًشت٘ 
ضٝعتربٕٚ االْتؿازات  ;٘اجملتُع بهًٚؾُٝا ٜتعًل بٓؿطٝات املطًُني املكاتًني  يهٔ ٖٓا هلا أثس ضًيب نبري - اتً٘تك

إىل اهلل دا٥ُـّا..   َٚٛاقؿِٗ ايك١ٜٛ نًٗا بطبب اآلخسٜٔ، ٚايكك١ٝ ٖٓا تكّٛ ع٢ً أضاع أْـو أْـت تهـٕٛ َتٛدٗـاّ    
ظ ايٓؿس ايرٟ ٖـٛ  ٓؿل يف ضبٌٝ اهلل، َٔ أدٌ اهلل، ٚتكاتٌ َٔ أدٌ اهلل، ٚتتًٍُأْت ت  ٓؿلدا٥ُّا. ٚهلرا عٓدَا ت 

ٚؾك١ًٝ االْتؿازات بطبب ايطسف اآلخس ايرٟ  ضبب ايٓؿس يف اهخري دبعٌاهلل، ال َٔ عٓد اهلل، ؾتهٕٛ َستبطّا ب
 !ٖٛ دٚي١ أخس٣ أٚ د١ٗ أخس٣

ّ تٓاشالت َٔ دٜٓـو،  ٚيٛ ع٢ً سطاب إٔ تكٍد ت َٔ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜطاعدىتتًٓؿضٛف  ;ٖٓا يٛ ؼبؿٌ َٛقـ آخس
ٕ َجًُا سؿٌ يًعسب اآلٕ، تًٖؿ .ّٜأتٞ ساي١ أْت ال دبد ؾٝٗا طسف ميهٔ إٔ ٜطاعدى، تٓٗصّ َٔ أٍٚ ٜٛ ; تـٛا اآل

أمل ٜطتطًُٛا  !اضتطًُٛا َٔ أٍٚ ّٜٛ ;مل ٜعد ٖٓاى االذباد ايطٛؾٝيت ضابكّا ..ايؿني ..ؾسْطا حبجٛا عٔ زٚضّٝا..
 َٔ أٍٚ ّٜٛ؟ 

ٗـٞ  تهـٕٛ ٖـٞ َعتُـد٠ عًـ٢ اهلل ؾ     ،اضتكالي١ٝب : إٔ دٜٔ اهلل ب٢ٓ اه١َ بٓا٤ًٖرٙ ع١ًُٝ تسب١ٜٛ ٖا١َ ددّا ددّا
ٚيـٝظ   ٚتساٖا أْٗا َٔ اهلل ٖٞ قدزاتٗا، اْتؿازاتٗا ذبطب هلاز تٓؿل يف ضبٌٝ اهلل، َعتُد٠ ع٢ً قدزاتٗا، تطٍٛ

أ١َ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ تطتطٝع باضتُساز إٔ تهٕٛ َتشسن١، ٚال أسـد ٜطـتطٝع إٔ    َٔ ايطسف اآلخس ايرٟ ضاْدٖا.
 . ٚال تهٕٛ َد١ٜٓ هٟ طسف يف ْؿظ ايٛقت ،ٜكٗسٖا

هٕ ايـدٜٔ ٖـٛ َُٗـ١ عاملٝـ١، ؾٗـٌ َـٔ ايٓاسٝـ١         ;أْٗا ال تؿبض َد١ٜٓ يطـسف آخـس   ات ٖرٙ ايرتب١َٝٔ إػبابٝ
ٚأْت تعسف إٔ ٖرا ايدٜٔ ػبـب إٔ   ؟هْو تكاتٌ ايسّٚ َكبٍٛ إٔ تأخر َٔ ايؿسع َطاعدات اهخالق١ٝ، ٌٖ ٖٛ

ٕٛ َعٓاٙ يف اهخـري: بأْـ٘   ضٝه ؟ٚا عٓ٘تكاتًِٗ َت٢ َا ادبٗٛا يٝؿٍدب٘ ايؿسع، ٚػبب إٔ تدعِٖٛ إيٝ٘ ٚ دٜٜٔ 
ٚتؿسؽ َٔ قتاٍ ايطسف  ٜٚعٝٓو ست٢ تٓتٗٞ ٜطاعدى إٔ تكٍٛ يطسف َٔ اهطساف !ٖرا ايدٜٔ ميهٔ إٔ ؽبادع
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أخـالم ايـدٜٔ، ٚيٝطـت    َٔ  أخالقّا.. ٜعين يٝطت ٖرٙ يٝطت! قّٜٛاٚقد أؾبشت اآلخس، ٚيف اهخري تسدع عًٝ٘ 
 ٚال َٔ ْاس١ٝ إْطا١ْٝ.  قك١ٝ أخالق١ٝ

اه١َ ضتؿٌ إيٝ٘. إٔ ٜس٣ اآلخس: إٔ  ..تهٕٛ اه١َ َد١ٜٓ هٟ طسف آخس ػبب إٔ ٜؿٌ ٖرا ايدٜٔ إيٝ٘ال ؾمأدٌ 
 .ؾعٓدَا تؿٌ إيٝ٘ أْت، ئ ٜٓعس إذا َـا يـدٜو طـسف آخـس     ;ٖرٙ ٖٞ ْؿطٗا تطتطٝع إٔ تٛاد٘، َٛاقؿٗا ق١ٜٛ

ٜعسف أْٗـا أَـ١ َعتُـد٠ عًـ٢      !وعًٝ ٥ّاضٝهٕٛ َتذس ،ميهٔ ٜطاْدىؾإذا َا ٖٓاى طسف آخس  ;ايٛقع١ٝؾـٝكٍِٝ 
ؾُٝا ٜتعًل  -ْؿطٗا، ٖٚٞ اييت اْتؿست ع٢ً ذيو ايطسف، ٚاْتؿست ع٢ً ايطسف اآلخس. ؾبايتأنٝد ضٝهٕٛ ٖٓاى 

ٜتذسأ عًٝو يف ْؿظ ايٛقت، ٚال ٜٓعـس يمأَـ١ ْعـس٠     ؼباٍٚ أْ٘ ال - بٗرا ايطسف ايرٟ تؿٌ إيٝ٘ أْت بايدٜٔ
 طسف آخس ٜطاْدٖا.  أْٗا يف ٚقع١ٝ َطتكعؿ١ هْ٘ يٝظ ٖٓاى

َُٗا نإ عُاّل بطٝطّا.. َُٗا نإ  -ػبب إٔ ٜهٕٛ ايٓاع يف عًُِٗ ٖرا  :ٚهلرا قًٓا أْ٘ ؾٗٞ ساي١ ١َُٗ ددّا ددّا;
ال ٜٛدد  .ْتشسى ع٢ً أضاض٘ بإٔ يٓا هللْتذاٚش سدٚد تسب١ٝ ايكسإٓ ايهسِٜ، سدٚد ٖد٣ اأٓيا ػبب  - عُاّل بطٝطّا

ٞ    !ٕ عبؿٌ ع٢ً َطاعدات َٔ أٟ طسف ع٢ً اإلطـالم ؾهس٠ عٓدْا عبٔ بإٔ عباٍٚ أ  .ال طـسف داخًـٞ ٚال خـازد
اهلل ػبعٌ ؾٝٗا بسن١.. ػبعٌ ؾٝٗـا بسنـ١، ٚيف   ؾإٕ  ،يف ضبٌٝ اهللِٖ ايٓاع عٓدَا ٜتذٕٗٛ إىل إٔ ٜٓؿكٛا  ٘ٚهْ

ٗاد ْؿطـ٘ ٖـٛ   هٕ ازب ِ عالقتِٗ باهلل;ٚتعُع ٕ إىل اهللّٚدْؿظ ايٛقت تستؿع َعٜٓٛاتِٗ، ٚيف ْؿظ ايٛقت ٜٓػ 
هٕ اجملاٖدٜٔ ٜهْٕٛٛ يف ساي١ ايتذـا٤ إىل اهلل، ٚحبادـ١ إىل ْؿـس،     أِٖ اهغٝا٤ يف َكاّ َعسؾ١ اهلل; ٜعترب َٔ

ٜ   دا٥ُـٛا  د١ إىل نرا.. ِٖحباحباد١ إىل تأٜٝد، حباد١ إىل عٕٛ،  تًُطـٕٛ يف املٝـدإ   االيتذـا٤ إىل اهلل، ٖٚـِ 
ٓطـ متاَّا إذا َا ـٖرٙ اسباي١ ت  .ٞ، ؾٝعٝػٕٛ يف ساي١ قسب َٔ اهللٚايتأٜٝد اإلهل ايطٓد اإلهلٞ ٚايدعِ اإلهلٞ

 إىل دٚي١ أخس٣، أٚ إىل أ١َ أخس٣. ;ناْٛا ًَتذ٦ني إىل أطساف أخس٣
ًَُه١َ ْٗ ِْ ٔإَي٢ ايِت َْٜدُٜه ًُِكٛا َبَأ َ٘ ٚ ال ت  ٌٔ ايًٖ َْْؿُكٛا َؾٞ ض َبٝ ٌ  يتُٜٛـ ه١ُٖٝ اإلْؿام يف ضبٌٝ اهلل (195)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٚ َأ

ـ  :إذا مل ٜٓطًل ايٓاع ؾٝ٘، َعٓاٙ ;َٛاد١ٗ أعدا٤ اهلل ايعٌُ يف صباٍ إعال٤ ن١ًُ اهلل..  ٝ ًكٕٛ ـأِْٗ يف اهخري ض
إَا  .ل، ٖٞ نأْٗا متطو ْؿطٗا ٚتسَٞ بٓؿطٗا إىل ايتًٗه١َؿْٓال ت  ..تـًُِغتًو اهٜدٟ اييت  .بأٜدِٜٗ إىل ايتًٗه١

ٍ   .ايٝد ْؿطٗا ٖٞ ايـيت ضـتًٗهو   اهٜدٟ.. ٖرٙ ٚإال ؾٗرٙإٔ ترتى ٜدى تٓؿل يف ضبٌٝ اهلل،  ٚ ال : ٚهلـرا قـا
ًَُه١َ ْٗ ِْ ٔإَي٢ ايِت َْٜدُٜه ًُِكٛا َبَأ  . (195)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜت 

ـ  .تًٗـو  ..بٝـدٖا إىل ايتًٗهـ١   ٞأْت أٚ اه١َ ٖرٙ ضـتًك ضت ًكٞ أٚ  ،يف ضبٌٝ اهلل اّلإَا إٔ تًكٞ أْت أَٛا إذا مل ؾ
قبٌ اهلًه١ اييت تأتٞ َـٔ دٗـ١ اهلل    ،ؾًٝٗهْٛٗا ـ َٛادٗتٗا، ٜتػًب عًٝٗا اهعدا٤كع، ت تٓؿل، تكسب سسنتٗا

ٙ ٖاَـ١  ٜعترب آٜـات  إٔ ٌٖ ميهٔ هسد  .ضبشاْ٘ ٚتعاىل، أغٝا٤ نجري٠ يف ايدْٝا، ٚاهلًه١ يف اآلخس٠ آٜـات   ؟ نٗـر
عٓدَا ٜأتٞ   اد ؼبتاز إىل متٌٜٛازبٗاد ٖاّ ددّا، ٚازبٗ ;تعترب أضاض١ٝ يف ايتٛدٝ٘، ٚتتٓاٍٚ َٛاقٝع ٖا١َ ددّا

 !(َٓطٛخ١)ٜكٍٛ يو:  !ٚال ٖٛ َكبٍٛ، ٖرٙ زؤ١ٜ قاؾس٠ ددّا ال ميهٔ ع٢ً اإلطالم ٖرا !(َٓطٛخ١)أسد ٜكٍٛ: 
هٔ يًٓاع إٔ ٜعًُٛٙ يف نٌ ايعسٚف; هْ٘ ٖٓـاى  اإلْؿام يف ضبٌٝ اهلل دعً٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بايػهٌ ايرٟ مي

ٌْأغٝا٤ نجري٠.  ٖٛ ٜعٌُ أٜكّا َٔ د١ٗ اهلل يٝظ زأع َاٍ نـٌ   ..عبٔ يٝظ يدٜٓا أغٝا٤ نجري٠ ست٢ ْٓؿل) : ال ْك
إىل قكـ١ٝ   ٜٛد٘إْ٘ ثِ  .نٌ ٚاسد بكدز اضتطاعت٘، ٚع١ًُٝ َطتُس٠ ٝٓؿْلي !( ٚاسد َٓا ًَٕٝٛ دٚالز ست٢ ٜٓؿل

إىل ايٓـاع   !سف َعـني ٚي١ٝ طـ ؤيٝطت َطـ  .بإٔ تهٕٛ َٛد١ٗ إىل ايٓاع مجٝعّا.. إىل ايٓاع مجٝعّا :ٖٞ ٖا١َ ددّا
ٜٚبازى ايبازٟ ؾٝٗا بصٜـاد٠ ممـا ميهـٔ إٔ     ; دبتُع َبايؼ نبري٠ا ٜهٕٛ نٌ إْطإ ٜٓؿل بكدز طاقت٘عٓدَ .مجٝعّا

 تعًُٗا يف ٚاقعٗا. 
ٕ ٖرٙ ايكك١ٝ ْؿطٗا إثِ  .ه١ يمأ١َ ْؿطٗاه١.. َٓٗٔتعترب َٓٗٔ ;يٛ إٔ متٌٜٛ ازبٗاد قك١ٝ تعتُد ع٢ً طسف َعني

َٚعّٓٝا بايككاٜا. اآلٕ أيٝظ ايهجري َٔ  ري٣ ْؿط٘ َط٦ٛاّلي; اٖتُاّ َطتُس ..إلْطإ عٓدٙ اٖتُاّٖٞ أٜكّا دبعٌ ا
ايبعض ٜكـٍٛ:  بٌ ، (دٝؼ)اير١ٖٝٓ ٖرٙ َطٝطس٠ إٔ ٖٓاى  !(ازبٝؼ) ٖٓاى؟  ( ازبٝؼ) ايػعٛب ٜهٕٛ عٓدِٖ 

ّ. ٚي١ٝ ٚعـٔ االٖتُـا  ؤباملط ٖرٙ ايكك١ٝ دبعٌ اآلخسٜٔ صبسدٜٔ عٔ ايػعٛز !(ٖٓاى دٚي١ ٚإٕ ،ٖٓاى دٝػّاإٕ )
َػـازى   ;َٚػازى ؾٝٗـا  ّ بايككاٜا ايهبري٠، َٚػازى ؾٝٗا..إٔ ٜهٕٛ ؾاسب اٖتُا اإلضالّ ب٢ٓ اإلْطإ ع٢ً أضاع
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ًُٜظ ايٓـاع   ،.. غسٜهّا يف ايٓتا٥رٜهٕٛ يف ْؿظ ايٛقت غسٜهّا يف ايٓتا٥ر .بٝدٙ، َػازى بٓؿط٘، َػازى مباي٘
 ِٖ.  ..ٕٛ اْتؿازاتعٓدَا ؼبكك ِٖ، تستؿع َعٜٓٛاتِٗ

١ٓ سباهلا ٖٞ ؾكط، تربٌ االٖتُاَات عٓد اآلخـسٜٔ، ٜٚٓطـٕٛ ستـ٢ تؿـبض يـدِٜٗ      ١ َٚعٍٝؾإذا ناْت د١ٗ َعٍٓٝ
ٖ  ِٖ َعسقني يًٗصمي١،ٜٚهْٛٛا ٚي١ٝ. ؤغعٛز مبطٖٓاى مل ٜعد  ;ساي١ صَت تًـو ازبٗـ١ املعٝٓـ١ ٖصَـت     ؾإذا َا 

 ايبالد بهًٗا. 
َ٘     ؟، أيٝظ اشبطـاب َٛدـ٘ يًُطـًُني   هلرا ٜأتٞ اشبطاب َٛد٘ يًُطًُني ٌٔ ايًٓـ  ،(244ايبكـس٠ )ٚ َقـاَتًُِٛا َؾـٞ ض ـَبٝ

َ٘ ٌٔ ايًٓ َ٘ ،(195ايبكس٠)ٚ َأَْؿُكٛاِ َؾٞ ض َبٝ ٖٚرٙ ايكك١ٝ ٖا١َ َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ بايٓطب١  (14ايؿـ)ُنْٛٛا َأْؿ از  ايًٖ
ٜؿبض اإلْطإ املـؤَٔ   طسٜك١ ٖرٙ ٜؿبض ايٓاع..باي .بٓا٥ٗا ايٓؿطٞ ٥ٗا..ؾُٝا ٜتعًل بٛاقع اه١َ يف بٓاٚيمأ١َ، 

ؾاسب ْؿظ نبري٠، ؾاسب اٖتُاَات نبري٠، ٜس٣ ْؿط٘ يف ايؿساع ايهبري َع اهعدا٤ َُٗا نـإ نـبريّا، ال تهـٕٛ    
ـ  تهـٕٛ ْؿطـٝت٘ َعسقـ١    ..٢ قكاٜا نبري٠ؾاإلْطإ ايرٟ ال ٜعَط ،ْؿطٝت٘ َعسق١ يًتكاؤٍ ٚايتالغٞ  ؟(َـاذا )يـ

ٌ  .تالغٞ، ؾٝؿبض ال ميجٌ أٟ زقِ يف اسبٝا٠، ال ميجٌ أٟ دٚز يف اسبٝا٠يالقُشالٍ ٚاي ـ  يهٔ ٖٓا قكاٜا دبعـ و ي
 يف اسبٝا٠، يو ؾاع١ًٝ يف اسبٝا٠، ْٚؿطو تهرب، َٚعٜٓٛاتو تهرب، ٚاٖتُاَاتو تهرب. ّادٚز

ت َٛدـٛد٠  يٝطـ أ !نٝـ ٖٞ َؿسق١ داخٌ آٜات ازبٗاد ;ٚاملػاعس السغ ٖٓا يف قك١ٝ اسبر ٚقك١ٝ ايبٝت اسبساّ
ٌ  :َٔ أٍٚ َا ذنس ايبٝت؟ ُ اَعٝ َْٝت ٚ ٔإْض ٔ  اِيب  ِ  اِيَكٛ اَعد  ََ َٖٝ ِٕ ايِؿَؿا  :، ثِ ذنس(127)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ؟ٚ ٔإذْ ٜ ْسَؾع  ٔإْبس ا ٔإ

َ٘ ْٔ غ ع ا٥َٔس ايًٖ ُ ْسٚ ٠َ ََ َ٘ٚ َأَتُّٛا اِيش ِر ٚ اِي :، ثِ ذنس ٖٓا اسبر(158)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٚ اِي ُْس ٠َ يًَٖ هٕ  ;(196)ايبكـس٠: َـٔ اآلٜـ١   ع 
ٜـص ٚسـد٠ اهَـ١، متجـٌ     هلا عالق١ ببٓا٤ اه١َ، هلا عالق١ مبٛاقؿٗا َٔ أعدا٥ٗا، هلا أثسٖا ايهـبري يف تعص  ٖرٙ

ٕ أٚ  يًُؤَٓني مجٝعّا، تعترب َٓطًكّا يًتٛع١ٝ ؾُٝا بِٝٓٗ، ًَتك٢ يًبػس.. إىل أٟ  ٚؾٍٛ أٟ تٛدٝٗات َٔ ذيو املهـا
 .بكاع ايدْٝا اييت ؾٝٗا َطًُني يفبكع١ 

ٗا، َت٢ َا بدأت ٍَُتٚابتدأت يف أعُاٍ ايعُس٠، ؾٝذب إٔ ت  ايعُس٠; َت٢ َا ادبٗت إىل ايعُس٠أَس بتُاّ اسبر ٚ ثِ
تِ اسبر ؾٗٓاى اهلدٟ. ْؿظ إذا سؿٌ إسؿاز َٓعو َٔ إٔ ت  .ٍَُ٘تؾٝذب إٔ ت   أعُاٍ اسبر اييت تبدأ باإلسساّيف

 .ي٘ أ١ُٖٝ نبري٠، اهعدا٤ ٜسنصٕٚ عًٝ٘ بػهٌ نبري نُا قًٓا أنجس َٔ َـس٠  ٘أْ بأ١ُٖٝ اسبر، ايػ٤ٞ ؾُٝا ٜتعًل
ٌ  ؽبططـٕٛ يًطـٝطس٠ عًـ٢ اسبـر;     إْٗـِ  ) َٔ قبٌ:  نُا أذنس إٔ اإلَاّ اشبُٝين قاٍ  ربطـط  أَسٜهـا ٚإضـسا٥ٝ

 -نُا ٜطُْٛٗا ٌ ايرزا٥ع ّشُ املؤاَسات ايسٖٝب١، ٚضباٚي١ ت  تؿٓع . ٖٞ قك١ٝ َعسٚؾ١ اآلٕ;( يًطٝطس٠ ع٢ً اسبر
 ٚغعٛب املٓطك١ نًٗا. عٛد١ٜ، ٚؾُٝا ٜتعًل بدٍٚ املٓطك١ؾُٝا ٜتعًل بايط

َٔ َطا٥ٌ اسبـر َـٔ اهغـٝا٤ ايـيت     ايهجري نجري٠، هٕ  (ؾٓكً٘) ٔ تػسٜعات اسبر بطسٜك١ قسٜب١ يٝظ ؾٝٗا ٜبٍٝ
ّ   ;دّاٚخطريّا د ست٢ أؾبض اسبر دقٝكّا ددّا ،قٛاٍتعددت ؾٝٗا اهاختًؿت أٚ   ..أد٢ْ غ٤ٞ ٚيصَـو دّ.. يصَـو د

  !ٖٚهرا
ٗ ٌس َ ْعًَُٛ اٌت: ٚبعد قاٍ ،ذنس تؿاؾٌٝ اسبر ّٕ  ٚ: بعد ٖٚٓاى قاٍ (197)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ اِيش ّر َأْغ ٘  َؾٞ َأِٜـا اْذُنس ٚا ايًٖ

ٜتػبح بٗا املطًُٕٛ، ال ٜأتٞ  ًشر أغٗس َعًَٛات قك١ٝ ٖا١َ ػبب إٔايتأنٝد ع٢ً إٔ ي (203)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َ ْعد ٚد اُت
أغٗس; : أْ٘ ٜٛشع اسبر ع٢ً ؾٝؿبض عٓدٙ زؤ٣ - ضتذاب١ اهْع١ُ اسبان١ُ يًُطًُنيَع ا -ايعدٚ يف ّٜٛ َٔ اهٜاّ 

ٚاآلضـٜٕٝٛٛ يف غـٗس نـرا،     غٗس نـرا، أٚ اهؾازقـ١ يف غـٗس نـرا    ٚاإلٜسإْٝٛ يف  ايُٕٝٓٝٛ ؼبذٕٛ يف غٗس نرا
 ! ال،(َٛدـٛد٠  ٖـٞ ٖـرٙ    ٜطـٛف ٜٚـرٖب ٜسَـٞ..   إٔ ذا املكؿٛد ٚاسـد  إ !ٚاسد املكؿٛد) ٜٚٛشعِْٛٗ ٜٚكٛيٕٛ: 
ٗ ٌس َ ْعًَُٛ اٌت ٘    ال ٜؿض إال ؾٝٗا;  ٜؿض إال ؾٝٗا..الاِيش ّر َأْغ َعٓـاٙ: تبطـٌ    هْ٘ يٛ ػبصأ اسبـر بايٓطـب١ يٛقتـ

اهٜـاّ   عـدٚد٠ َعٝٓـ١،  يف ٚقت ٚاسد ٚأٜاّ َ يًُطًُني ميجٌ ًَتك٢ ٚاسدأْ٘  ع١ُٝ َٔ ٚزا٤ تػسٜع٘;ايػا١ٜ ايع
 .أٜاّ ايتػسٜل املعدٚدات: ٖٞ أٜاّ ٢َٓ..

 ..ايطـ٧ٝ ايهـالّ   ري٠ مما قد تـجري غـكام ؾُٝـا بٝـِٓٗ:    شعس عًِٝٗ أغٝا٤ نجٜ  ;ه١ُٖٝ اسبر ؾُٝا ٜتعًل بايٓاع
ـ   ، أٚ بايتًٓؿ٧بهالّ ضٝ ح، ايسؾح بأْٛاع٘، ايسؾح ضٛا٤ايهالّ ايرٟ ٜعترب زؾ دخٌ ت يًٓطا٤ اسباٍدات، ٖـرا نًـ٘ ٜ

ٍ  َؾٞ اِيش رِّقُٔ ايسؾح.  إذا نـإ   .ممٓٛع ازبداٍ يف اسبر ( ٚال دداٍ.. )، (197)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ال ُؾط ٛم  ٚ ال َدد ا
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ِٖ خبطـٛز٠  ترنريِٖ مبا ػبـب إٔ ٜعًُـٛٙ، تـرنري    تٛدٝ٘ يًٓاعسٍٛ طسح قكاٜا َع١ٓٝ،  ،ٖٓاى سٛاز َتبادٍ
ٝا٤ ايـيت تـجري ايػـكام    اهغ اٝتذٓبٛي ;ذنس هلل ًٓاع باهلل..يري ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ، ترن ايعدٚ ايرٟ ٜتٛد٘ قدِٖ

ٔ  ازبداٍ، ايهالّ ايبر٤ٟ; ضٛا٤ اسبذاز َٔ بًد ٚاسد ؾُٝا بِٝٓٗ:  ..ِٖٚ يف ضٝاز٠ ٚاسد٠ أٚ َع أٟ سذاز آخـسٜ
يٛ  ،تدخٌ يف دداٍ ْٗا٥ّٝاأٓيا َُٗا ناْٛا َٔ طٛا٥ـ أخس٣، ال تدخٌ َعِٗ يف دداٍ، ساٍٚ  ،َع أٟ سذاز آخسٜٔ

 سٙ بإٔ ٖرا املهإ يٝظ َكاّ دداٍ.ذنِّ ساٍٚ ٖٛ
ب عًٝو يهـٔ ٖـرا املكـاّ    يٛ أْٓا يف ايبالد ميهٔ إٔ أدٍٛ)تكٍٛ ي٘:  ..ذٓنسٙ !غدـ آخس دا٤ت َٓ٘ ن١ًُ بر١٦ٜ 

ٚستـ٢ َـٔ أٟ    نـاْٛا بًـدإ  َـٔ أٟ   -يتبك٢ اهدٛا٤ ؾُٝا بني اسبذـاز   ;(كاّ نرا، اضتض َٔ اهلل، اتل اهلليٝظ َ
ترنري بعكِٗ بعض بايككاٜا اييت ػبب إٔ ٜٗتُـٛا بٗـا   ٚتبك٢ أدٛا٤ ؾاسب١ يًتؿاِٖ ؾُٝا بِٝٓٗ،  -ناْٛاطٛا٥ـ 

 مجٝعّا.
يف عسؾات، يف َصديؿ١، عٓـد   ;بايٓطب١ يًُٓاضو ،يف نٌ املٛاقع ،اهلل يف نٌ َٓاضو اسبر ذنٔس د ع٢ً َٛقٛٔعٜؤنِّ

 إغاز٠ إىل اهَانٜٔعين:  ،أَانٔ ..س اسبساّ بايٓطب١ يمأَانٔنس عٓد املػعس ايرَِّنذ  ،ايبٝت اسبساّ، يف ْؿظ اهٜاّ
ّٕ َ ْعد ٚد اُت ;س بايٓطب١ يمأٜاِّنإٔ ترنس اهلل بايٓطب١ يمأَانٔ، َٚذ ٘  َؾٞ َأِٜا ٜعين: تهـٕٛ سسٜؿـّا    ٚ اْذُنس ٚا ايًٖ

 جس َٔ ذنس اهلل يف تًو اهَه١ٓ، ٚيف تًو اهٜاّ.ِهت  ع٢ً أْو
٘  َؾـٞ    : أٚ ْؿطٝات يد٣ ايبعض ايٓاع بايٓطب١ يطًبات رنسٜ  ْْٝ ا ٚ َ ـا َيـ ٍ  ز ِبٓ ا آَتٓ ا َؾٞ ايّد ْٔ ٜ ُكٛ ٔ  ايِٓأع َ  َُ َؾ

ْٔ خ الٕم ٍ  ز ِبٓ ا . َٔ ْؿٝب ٠َٚاي٘ يف اآلخس . َػػٍٛ بطًبات يف ايدْٝا(200)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ اِيآَخس ٠َ ََ ْٔ ٜ ُكٛ  َ ِْ  ٗ ْٓ ََ ٚ
ْْٝ ا  ٘  ض ـٔسٜع          س ط ٓ ١ّ ٚ َؾٞ اِيآَخس ٠َ س ط ٓ ١ّ ٚ َقٓ ـا ع ـر اب  ايِٓـازٔ   آَتٓ ا َؾٞ ايّد ِْ ْ َؿـٌٝب ََُِـا َنط ـب ٛا ٚ ايًٖـ ٗ ـ ُأَٚي٦َـَو َي

هلـرٙ اسبٝـا٠،    ري يإلْطإ بإٔ تهٕٛ ْعست٘ غا١ًَ.. غا١ًَ يًدْٝاترن :كك١ٝ ٖا١َايٖرٙ  (202 -201)ايبكـس٠: اِيَشط اَب
اهلل دعٌ دٜٓـ٘  ٜعين  نُا ناْت ٖٞ; .. نًٗا ضبط اٖتُاّ يدٜوضبط اٖتُاّ يدٜو ٗاإٔ تهٕٛ نً ;ٚيًشٝا٠ اهخس٣

 .سط١ٓ يًدْٝا ٚاآلخس٠، ْؿظ دٜٓ٘ دعً٘ يًدْٝا ٚاآلخس٠ :بٗرا ايػهٌ
ٛ  - ٖٚٛ ٜدعٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل -إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ  ٚاسبٝـا٠   : ٜٓعـس هلـرٙ اسبٝـا٠   ٜعـين  ٜهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشـ

٠ ٚيٝظ يف ذٖٓٝت٘ اسبٝا٠ أٚ ٜٓعس ْعس٠ قاؾس٠ هلرٙ اسبٝا ،ٔ ٜٓعس هلرٙ اسبٝا٠ ؾكطال ٜهٕٛ مم نًٗا. ٠خساآل
أسٝاّْا َت٢ َا ضا٤ ؾِٗ ٖرٙ اسبٝا٠ ٜؤثس ددّا ع٢ً اسبٝا٠ اهخس٣، ض٤ٛ ايؿِٗ يًشٝا٠ ٖـرٙ ٜـؤثس ؾعـاّل     اهخس٣!

هٕٛ ْعستو يًشٝـا٠ ٖـرٙ   عٓدَا ت :السغ نُجاٍ يف ٖرٙ ٜعين .ع٢ً َا ميهٔ إٔ ػبعًو ْادٝا يف اسبٝا٠ اهخس٣
ٍ نٝـ ٜكدّ يٓؿط٘ ٝشاٚض اإلْطإ أيٝظ (!ٚال ٜؿًض ؾٝٗا سل اهلل خًل ايدْٝا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ) ;بإٔ ٖرٙ اسبٝا٠

ٌ    .. )ٚ ؟ال ٜعٌُ يف ضبًٝ٘ َربزات نٞ ٖـٌ ايباطـٌ ٜهْٛـٕٛ دا٥ُـّا     ٚأ !أٌٖ اسبل ال ٜٓتؿـسٕٚ عًـ٢ أٖـٌ ايباطـ
يف اهخـري ال تتشـسى يف ضـبٌٝ    س٠ َػًٛط١ يًشٝا٠ ٖرٙ؟ دبعًو أيٝطت ٖرٙ ْع !(ِٖٚ نرا َٓتؿسٜٔ! ِٖٚ نرا

 ع٢ً سٝاتو اهخس٣؟  ت ْسأِث أيطت ٖٓا اهلل.
ٝد ع٢ً َطـتكبًو يف اسبٝـا٠   ٚيطٓٔ اسبٝا٠ ٖرٙ، ٜؤثس بايتأن اسبٝا٠ ٖرٙ.. يٛاقع اهزض ٖرٙض٤ٛ ايؿِٗ يٛاقع 

َاذا؟ ْعس٠ َػًٛطـ١ إىل اسبٝـا٠ ٖـرٙ، ٚنٝــ      بطبب ؟ملاذا ايهجري َٔ ايٓاع ال ٜتشسنٕٛ يف ضبٌٝ اهلل اهخس٣.
 - ْؿـٛع ايٓـاع ايـيت خًكٗـا اهلل     - ٖٚرٙ ايٓؿٛع ،يٝظ ؾٝٗا َهإ يًشل ال ٜٛدد ؾٝٗا َهإ..)  ;دعًٗا اهلل عًٝ٘

ؾكعـد عـٔ ايعُـٌ يف ضـبٌٝ اهلل      !( ٚب ْظ ٖٓاى َهإ يًشل أدًظ يف بٝيتيٝظ داّ  َا إذٕ ;يٝظ ؾٝٗا َهإ يًشل
 ٘ ظبات٘ يف اآلخس٠. ايرٟ ضتتٛقـ عًٝ

ٝا ٖـرٙ  ايدْٝا، ٚؾاُّٖا يآلخس٠، َٚٗـتِ باسبٝـا٠ ايـدْ   ٖرٙ ؾاُّٖا يًشٝا٠  اإلْطإ تٛدٝٗا بإٔ ٜهٕٛ ؾاُّٖا; ؾتعطٞ
جٌ َا يٝظ املٛت إال عباز٠ عٔ ؾاؾٌ َ ٚاسبٝا٠ اآلخس٠; هْٗا سٝا٠ ٚاسد٠ يف ايٛاقع.. ٖٞ سٝا٠ ٚاسد٠ يف ايٛاقع.

، ٖٞ سٝـا٠ ٚاسـد٠، ٚأْـت ضـتهٕٛ يف اآلخـس٠      ٖٞ ؾاؾٌ ٚبعدٙ ٜهٌُ ايٓػس٠؟ ٖٜٞأتٞ ٜأتٞ ؾاؾٌ يف ايٓػس٠، 
 !أٚ نأْ٘ سًِ قد ؾست بػهٌ آخسال تؿِٗ بأْو  .بٓؿظ املػاعس، تبعح أْت أْت

ْْٝ ا س ط ٓ ١ّ ٍ  ز ِبٓ ا آَتٓ ا َؾٞ ايّد ْٔ ٜ ُكٛ  َ ِْ  ٗ ْٓ َِٚٓٗ )  - ع٢ً أضاع أْ٘ ٜكدّ ايُٓٛذز ايؿشٝض -مل ٜأَت يٝكٍٛ  ٚ ََ
ايٓاع ٜكـٍٛ:  َجٌ َا ٜأتٞ ايتٛدٝ٘ َٔ عٓد ايهجري َٔ  !( َٔ ٜكٍٛ: زبٓا آتٓا يف اآلخس٠ سط١ٓ ٚقٓا عراب ايٓاز

اآلخـس٠ َستبطـ١ بايـدْٝا     !ٜٚكدّ يو اآلخس٠ ؾكـط  ( ِ بايدْٝا، اٖتِ باآلخس٠ال تٗت)  ٜكٍٛ: (.. ايدْٝاايدْٝا)
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 سبط١ٓ يف ٖرٙ ايـدْٝا ؾشٝش١ يآلخس٠، ٚتطًب َٔ اهلل اْٚعس٠  ٕ ْعس٠ ؾشٝش١ هلرٙ اسبٝا٠ ايدْٝاؾتهٛ ٖرٙ;
 ٚيف اآلخس٠.

ِْ ْ َؿٌٝب ََُِا َنط ب ٛا  ٗ ٚيف اآلخس٠،  يف ايدْٝا ٖرٙ ْؿٝبّا مما نطبٛا ٜؤتِٝٗقد اهلل  ٍٕه (202)ايبكس٠: َٔ اآل١ُٜأَٚي٦َوَ َي
عٓدَا  ؟أٜٔ ايٓؿٝب ايباقٞ ..هْ٘ ْٚؿٝب يف اآلخس٠; اسبٝا٠ ايدْٝا عٌ َٓ٘ ٖٓا ٖٚٓاى، ْؿٝب ٖٓا يفػبعًُو 
ِْ ْ َؿٌٝب ََُِا َنط ب ٛا ٜكٍٛ:  ٗ إذا ؾايٓؿٝب ايجاْٞ أٜٔ  ؟ٜعين يف اآلخس٠: (ْؿٌٝب)ٌٖ ميهٔ إٔ تعتربٙ  ُأَٚي٦ََو َي

َـا   ْ َؿـٌٝب ََُِـا َنط ـب ٛا    ايٓؿٝب َعٓاٙ: قطط َٔ ايػـ٤ٞ;  ،ْؿٝب ثاْٞالشاٍ ٖٓاى  ؟ ؾكطسؿٌ ي٘ ْؿٝب.. 
 يف ايدْٝا ٚيف اآلخس٠.  ;ٝدٕٚ َٓ٘نطبٛٙ ٜطتؿ

٘  ض ٔسٜع  اِيَشط اَب ٜهـٔ نُـا يف اآلخـس٠    ٚيـٛ مل   -ضباضب١  ٚست٢ يف ايدْٝا ؼبؿٌ سطاب.. (202)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ايًٖ
، أعُاٍ ايٓاع ؼباضبٕٛ عًٝٗا، ٜرٚقٕٛ ٚباٍ أَسِٖ، سطاب ٚاقعٞ - بايػهٌ ذاى سطابّا غدؿّٝا أٚ سطابّا مجاعّٝا

ٖ ا َسط ـابّا غ ـَدٜداّ   يف آ١ٜ أخس٣: نُا قاٍ َ٘ َؾش اض ْبٓ ا َْٔس ز بِّٗ ا ٚ ز ض ًَ ْٔ َأ ْٔ َقْسٜ ١ُ ع ت ْت ع  ََ ْٔ  ،(8)ايطـالم: َـٔ اآلٜـ١   ٚ َنَأِّٜ
٘  ض ٔسٜع  اِيَشط اَب ْ ِهسّاٚ ايًٖ ٖ ا ع ر ابّا  ٖ ا َسط ابّا غ َدٜدّا ٚ ع ِرْبٓ ا َْ َؾش اض ْبٓ ا ٍ  َأ ٖ اَؾر اَقْت ٚ ب ا ٖٓا يف  (9-8)ايطالم:ٔس

ـ      َا نطبٛٙ ٕأ :بأْ٘ ايٓاع يٝؿِٗ ;ايدْٝا قبٌ اآلخس٠  اؼبؿٌ ْؿٝب َٓ٘ ٖٓا، أعُـاٍ ضـ١٦ٝ ؼبؿـٌ َـٔ عٛاقبٗ
 قبٌ اآلخس٠. ٖٓا ايط١٦ٝ

ٜ  هٕ ٖرٙ قك١ٝ ٖا١َ; ;ٖد٣ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜتٓاٍٚ ايتكِٝٝ يًٓاع، ايتػدٝـ يًٓاع ؾو ع٢ً سِّع قك١ٝ إٔ 
ْْٝ ا ِ، بدأ يف ٖاتني اآلٜتني إٔ ٖٓاى َٔ ايٓاع َٔ ٜكٍٛ:ايٓاع نٝـ ٖ ٖٚٓاى  (201)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜز ِبٓ ا آَتٓ ا َؾٞ ايّد

ْْٝ ا س ط ٓ ١ّ ٚ َؾٞ اِيآَخس ٠َ س ط ٓ ١ّ ؾ١٦:  أيطت أَاّ ؾٓؿني َٔ ايٓاع؟ ،(201)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜز ِبٓ ا آَتٓ ا َؾٞ ايّد
ٔ  ايِٓ ٜكٍٛ أٜكّا: ٖ ـٛ  َأَيـّد            ٚ ََ  ٚ َ٘ ًَِبـ ٘  ع ًَـ٢ َ ـا َؾـٞ َق ٜ ْػـٗٔد  ايًٖـ ْْٝ ا ٚ  ٘  َؾـٞ اِيش ٝ ـا٠َ ايـّد ُْٛي ٜ ْعَذب َو َق  ْٔ أع َ 

ّٔ ٝ ِؿَطد   ايٓاع خؿ١َٛ،أَيدِّ اهعدا٤، َٚٔ  دِّيف ْؿظ ايٛقت َٔ أَي (204)ايبكس٠:اِيَدؿ ا ٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢ ض ع ٢ َؾٞ اِيَأْزٔض َي
ًَْٗ  ٜ ٜ َشّب اِيَؿط اد َؾٝٗ ا ٚ  ٘  ال  ٌ  ٚ ايًٖ َـٔ  ْـاع  عبٔ اآلٕ أَاّ ْاع َٔ ايٓٛعٝـ١ ٖـرٙ..    (205)ايبكـس٠: َو اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط

ْْٝ ا ٓٛع١ٝ ٖرٙ:اي ٘  َؾٞ اِيش ٝ ا٠َ ايّد ُْٛي ٜ ْعَذب َو َق  ْٔ ٔ  ايِٓأع َ   ..ٝشسزٚايداؤٚا  :بأِْٗ يٓا يٕٛأيٝطٛا ِٖ ٜكٛ ٚ ََ
 عبازات بساق١. !..اٜٚعًُٛ ،ع٢ً تسق١ٝ ايػعٛب اأؾكٌ، ٜٚعًُٛ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ بػهٌ ًٛازٚا ايٓاع، ٜٚعُؼبس

ٚ ٔإذ ا  . نالَ٘ نالّ بسام بٗرا ايػهٌ، يهـٔ يف اجملـاٍ ايعًُـٞ:   .عًُّٝا َت٢ َا ادب٘ (205)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢
ْٗ  ٜ ٝ ِؿَطد  َؾٝٗ ا ٚ  ٜ َشّب اِيَؿط اد ت ٛ ٖي٢ ض ع ٢ َؾٞ اِيَأْزضٔ َي ٘  ال  ٌ  ٚ ايًٖ ٔ  ايِٓأعقاٍ: ٚ. (205)ايبكس٠:ًََو اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط ََ ٚ 

ـ  - ضٛا٤ يف ايداخٌ أٚ يف اشبازز -قد ٜهٕٛ َِٓٗ  ِٖ أْٛاع،إٔ ايٓاع  ّا أْتيتهٕٛ عازؾ ;بػهٌ عاّ ٖـِ عًـ٢    َْٔ 
طبًـٛم َـٔ طبًٛقـات    إٔ  ميهٔ نٝـممهٔ!  ٖٛ َا :عٓدٙ عٓدى ايٓعس٠ اييت سؿًت آلدّ;ٖرا ايٓشٛ، ال ٜهٕٛ 

ٜطـتبعد إٔ  ٜعين َاذا؟ ٜعـين  أيٝظ ٖٛ نالَّا أعذب٘؟  !ٔ ايٓاؾشنيمل إْ٘ ؟ ٜٚكطِ باهلل:اهلل ؼبًـ ميّٝٓا ؾادس٠
 .هٕ اهلل ععِٝ يف ْؿظ آدّ ;ايػدـ ٜأتٞ يٝكطِ باهلل

٘  َؾٞ اِيش ٝ ا٠َ  ٖٔرٙ أٍٚ ع١ًُٝ خداع ََ ُْٛي ٜ ْعَذب َو َق  ْٔ  ََ٘ ًَِب ٘  ع ٢ًَ َ ا َؾٞ َق ٜ ْػٗٔد  ايًٖ ْْٝ ا ٚ  ـ ٜكطِ باهلل:  ايّد َ ٔ
ٚعًُ٘ ؾطاد، ذبؿٌ ٖرٙ َٔ د١ٗ اهعدا٤، ٚذبؿٌ أٜكّا يف ايداخٌ، ٜعين: إٔ اإلْطإ املـؤَٔ   ;ايٓاؾشني، يهٔ

ٓددع بهالّ شا٥ـ، ايرٟ ٜٗتدٟ بٗد٣ اهلل ػبب إٔ ٜهٕٛ ٚاعّٝا، ٚإٔ ٜهٕٛ ذنّٝا، ٚؾاُّٖا، ال ٜٓددع بػعازات، ال ٜ
ضـظ يف  ال ٜٓددع بهالّ َصخسف، ػبب إٔ ٜعسف: ٌٖ ٖرٙ ازب١ٗ َع١ٓ إٔ ٜهٕٛ ٚاقعٗا نُا تكـٍٛ؟ ٖـرا َـٔ اه   

ٌٖ َٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ٜهٕٛ ٚاقع٘ َطابكّا ملا ٜكٛي٘؟ أَا إذا قد َس يف سٝات٘  ،ٖرٙ، ٌٖ ممهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖرا
ٍ   بتذازب نبري٠، ٚٚددْاٙ غسٜسّا ؾٝٗا، ٚيف ن ـ   :ٌ َس٠ ؽبدعٓا بهالّ َعطٍٛ، ٚنـٌ َـس٠ ْكـٛ ْْ قـد بـا    ٘طعطـ٢ إ

 .َعٓاٙ أْو دبعٌ ْؿطو َٝدإ يًدداع باضتُساز با ٜؿًضص قدأْ٘  ذا اسبني، عط٢ أَا ؿدمٜ
ٖرٙ تٗدٟ ايٓاع إىل إٔ ٜهٕٛ يدِٜٗ قدز٠ يف ايتكِٝٝ، قدز٠ يف ايتكِٝٝ يآلخسٜٔ، َٚٔ اهغـٝا٤ اهضاضـ١ٝ يف   

ايؿـادم َـٔ ايهـاذب،     إٔ ٜعسؾـٛا إٔ ٜكُٝـٛا،   ٕاىل ٖٛ: أْ٘ ٜعطٞ ايٓاع بؿري٠ ٜطتطٝعٖٛد٣ اهلل ضبشاْ٘ ٚتع
بهالَ٘ قد ميهٔ إٔ ٜهٕٛ طبادعّا  أْ٘ اهٕٛ أؾعاي٘ َتٛاؾك١ َع أقٛاي٘ ازبراب١، ٜعسؾٜٛ قد ميهٔ إٔأْ٘ ٜعسؾٛا 
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ـ ٚ : دَا ٜكٍٛإٔ تعسف أْ٘ عٖٓٚرٙ قك١ٝ أضاض١ٝ يف َكاّ اهلد٣،  هٕ املعطٍٛ، ٚأؾعاي٘ نًٗا غس; ـ  ٔ ََ  أعايِٓ
 ٖرٙ قاعد٠ يف تػسٜع اهلل، يف ٖدٟ اهلل، ال ٜأتٞ بأغٝا٤ ؾكط ٜكٍٛ يو ٜٛدد نرا ؾكط. 

ٍٕ تأتٞ إىل ايكسإٓ ايهسِٜ دبدعٓدَا   ـ يف اهخري يو ٖرٙ ايؿ١٦..داخً٘ نجريّا َٔ اآلٜات اييت ذبهٞ َا ٜػٍد أ
ٔ  ايِٓأع: ال ٜكٍٛ ٗا.تٖٚرٙ ايؿ١٦، ٚتعسف ايٓؿطٝات متاَّا ست٢ مبؤغسا َب١ُٗ صب١ًُ، أٍٚ  ٖهرا ٜٚرتنٗا ٚ ََ

ٚيف ْؿظ ايٛقت داخٌ ضٛز ايكسإٓ  ; ؼبؿٌ يف ايٓاع ْٛعٝات َٔ ٖرٙ.إٔ ٖرٙ قك١ٝ ٚاقع١ٝ غ٤ٞ ٜعطٝو ؾهس٠
دخ عٔ املٓاؾكني، ٚغدـ ْؿطٝاتِٗ ٚأعُـاهلِ  ٖٓا السغ نٝـ ذب .ـاهغٝا٤ ايهجري٠ اييت تػدٍَ ;آٜات٘ ،ايهسِٜ

 يف نجري َٔ ايطٛز. ،يف داخٌ آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ ٚ..ٚٚ.  ٚٚضا٥ٌ خداعِٗ أقٛاهلِٚ
َ٘: ٖٓا أٜكّا ؾٝٗا ًَِب ٘  ع ٢ًَ َ ا َؾٞ َق ٜ ْػٗٔد  ايًٖ يرٟ أقطِ ب٘ إبًـٝظ  ايكطِ ا ٜػب٘أيٝطت ٖرٙ عباز٠ خطري٠؟  ٚ 

ٔ  ايِٓاَؾَشني  خدع٘ .. آلدّ َُ ُ ا َي ُ ا ٔإِّْٞ َيُه  ٗ  ُ ّٔ  ٖٚٛ يف ْؿظ ايٛقت  (21هعـساف: ا)ٚ َقاض  َأَيـّد  يـو،   َأَيـّد اِيَدؿ ـا
 .اشبؿّٛ دَِّي: خؿِ َٔ َأٜعيناشبؿاّ يمأ١َ، 

ٝ ِؿَطد  َؾٝٗ ا ٙ   أزضيف  .ٜدٙ أُٜٓا ٚؾًْت ٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢ ض ع ٢ َؾٞ اِيَأْزٔض َي ًَْٗـَو   ٜؿطـد ؾٝٗـا،   أُٜٓا ٚؾـًت ٜـد  ٜ  ٚ
 ٌ ٚضبـاٚيتِٗ   ،أعُاٍ اهَسٜهٝني ٚاإلضـسا٥ًٝٝني  اآلٕ َعسٚؾ١، َٔ خالٍ َا ْساٙ َٔ ٖرٙ ايكك١ٝ اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط

َٔ ايٓطٌ، ٚٚضا٥ٌ نـجري٠ ٜعًُْٛٗـا يٝشؿـٌ     ع١ًُٝ ايتػذٝع ع٢ً اسبدِّ :. إٖالى ايٓطٌإلٖالى اسبسخ ٚايٓطٌ
ٙ، أٚ داخٌ املـٛاد  عٓد ايهجري َٔ ايسداٍ ضٛا٤ يف أسص١َ، أٚ يف أدٗص٠ طب١ٝ، أٚ يف أٟ غ٤ٞ َٔ اهغٝا٤ ٖر عكِ

 ايػرا١ٝ٥، أيٝظ ٖرا إٖالى يًٓطٌ؟
ٙ   اآلٕ يف َؿس :قايٛا ،ُا ٜتعًل مبٛاد نجري٠ ٜػهٕٛ َٓٗاٚإٖالى يًشسخ أٜكّا ؾٝ تؿـبض   !يف َؿـس  ..سؿـًت ٖـر

أيٝطـٛا يف   ;تدَري يًصزاع١ ..ٚإٖالى يًشسخ .تؿًض يًصزاع١ال  طٗا َعط١ً، مل تعد ؾاسب١ يًصزاع١..اهزض ْؿ
إذا ٖٓاى غعب ٜٓتر نايُٝٔ ٜٓـتر   ;ٚتدَري يًصزاع١ َٔ د١ٗ أخس٣ .عسٕٚ ايصزاعات، ٜدَسٕٚ املصازؾًططني ٜدَ

(ٍٔ  ب ٍّٓاؼباٚيٕٛ إٔ ٜؿدزٚا  بطسٜك١; ،ٓاعؼباٚيٕٛ إٔ ٜدَسٚا ٖرٙ ايصزاع١ اييت تعترب َؿدز ٖاّ يهجري َٔ اي (ب 
يف  ٖـرٙ عًُٖٛـا ستـ٢    بٛا ايٓاتر احملًـٞ. ايػسا٤ ست٢ ٜكسٜبٝعْٛ٘ ٚيٛ بأقٌ َٔ ضعس  ٜعين، ّا.. َدعَّٛاَدعَٛ

تس٣ ايبالد ايعسب١ٝ، تس٣ ٖٓا يف ايـُٝٔ، مل ٜعـد ٜؿـًض إٔ ٜرتبـ٢ ؾٝـ٘       ٜعينَصازع ايدداز،  قك١ٝ ايدداز..
ٙ  عـرب إٖالى اسبسخ ٚايٓطـٌ ٜهـٕٛ أسٝاْـّا     .!أٚ دداز ؾسْطٞ شّ تأنٌ دداز َٔ ايرباشٌٜ، ال!دداز ايطـسم   ٖـر

 املتعدد٠. 
املٛاطٓـٕٛ  بايٓطب١ هلـِ غـ٤ٞ،    ال ٜعٛد ٜػهٌ، ؾال ٜعٛد أنجسِٖ َٓترًٜٗهٛا سسخ ايٓاع ٖرا،  ؾعاّل إٔ ؼباٚيٕٛ

ٜ   -يف اهخري صبسد َطتًٗهني، َٚا خطسٙ يف عًُٝـ١ إٖـالى سسثـو     ٜعًٕٛ ؿـدز يـو نُٝـات    عٓـدَا ؼبـاٍٚ إٔ 
٘   تعٝدضٝطـ  - ٌ شزاعتو أْـت أزخـ َٔ ايٓاتر احملًٞ، يف اهخري عٓدَا ٜعٓط َدع١َٛ تساٖا زخٝؿ١ َـا   َـا بريـ

     ٖرٙ ضٝاض١ عٓدِٖ ثابت١. !أْت ضبتاز إيٝ٘ قًٝاّل، يف ٚقت قد .. قًٝاّل خطسٙ بأقعاف َكاعؿ١، ضريؾع ايطعس
تػذٝع يًُصازعني، تػذٝع يًٓاتر احملًـٞ، تطـٗٝالت    ى زعا١ٜ َٔ ْؿظ اسبهَٛات ايكا١ُ٥;يمأضـ ال ٜٛدد ٖٓا

٘  ٜٚهٕٛ أٜكّا نبري٠ ست٢ ميهٔ يًُصازع إٔ ٜٓتر ٜٚبٝع بسخـ  َطتؿٝدّا َا ٜػطٞ تهًؿت٘ ٚٚقت٘، َا ٜطاٟٚ ٚقتـ
ٜ ٚتهًؿ١ اإلْؿام ع٢ً املصزٚعات يف سساث ٜ  ٌ مثست٘ؿِّش ١ اهزض ست٢   قٗا.ِّط ٚ

 ..بعض ايدٍٚ اهدٓب١ٝ تعُـٌ زغـا٣ٚ نـبري٠   ٚ بعض ايػسنات اهدٓب١ٝ ٕملاذا؟ ه زعا١ٜ بٗرا ايػهٌ! ت شؿٌال 
ات َـٔ  يف قـسب ايٓـاتر احملًـٞ، ٜٚطـتٛزد َٓتذـ      ٖٛ ٜطاعد ٓني، ٚساٍٚ ٜكسب ٖٛ..ملط٦ٛيني َعٝ زغا٣ٚ نبري٠

شزاع١ ايتؿاح، شزاع١ ٖرٙ اسبُكٝات بػهٌ عـاّ، شزاعـ١ ايـب ٔ، شزاعـ١ أغـٝا٤      تس٣  ايبًدإ اهخس٣، يف اهخري
ذبؿـًٗا   تعـٛد  أٚ ايؿان١ٗ ال  ضٛم اضتٗالن١ٝ، ٚال ست٢ اشبكس٠يٝبك٢ ايٓاع يف اهخري ،ق١ يًتالغٞنجري٠، َعٍس

 .َٔ بالدى
دـدع  ال ت  ١ً َٔ ٚضـا٥ٌ إٔ تعـسف ايطـسف اآلخـس.    نٛضٝ ،ٚاهؾعاٍ رٙ أْو تكازٕ َا بني اهقٛاٍتالسغ َٔ ٖ إذٕ
ٛ، ضتعسف بأْ٘ إمنـا  إذا أْت تٓعس إىل أؾعاي٘ دبد أؾعاي٘ ع٢ً ٖرا ايٓش َ٘ املعطٍٛ دٕٚ إٔ تٓعس إىل ؾعً٘.بهال

ٌ ٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢ ض  ؽبادع بهالَ٘ ًََْٗو اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط  ٜ ٝ ِؿَطد  َؾٝٗ ا ٚ  يهٔ يف ْؿظ  ٖرٙ ْٛع١ٝ ض١٦ٝ; ع ٢ َؾٞ اِيَأْزٔض َي
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ٍ   أْ٘ غسٜس، ٚ تٓعس إىل أعُاي٘ يتعسف َٔ خالهلاايٛقت أْت ػبب إٔ  إمنـا ٖـٛ    إٔ نٌ َا ٜكٛي٘ َـٔ نـالّ َعطـٛ
 .ع١ًُٝ خداع

٘  اِي ٘  َأخ ر ْت ٘  اِتٔل ايًٖ ٌ  َي ِٔٚ ٔإذ ا َقٝ ٜأْـ إٔ ٜتكـٞ اهلل، ٜـأْـ إٔ ٜسدـع عـٔ ٖـرا       (206)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َعِص٠ُ َباِيَأْث
َُٗ اد ٜأْـ  د، إٔ ٜتشٍٛ عُا ٖٛ عًٝ٘ َٔ ؾطاد..ايؿطا ِ  ٚ َيَب٦ْظ  اِي ٘  د ٗ ِٓ  .(206)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜؾش ْطب 

ٔ  ايِٓاعٔ  ٘  اْبَتػ ا٤   - نبريايٓٛعٝات َتؿاٚت١ بػهٌ  دبد نٝـ ..ْٛع١ٝ أخس٣ - ٚ ََ ْٔ ٜ ْػٔسٟ ْ ِؿط  ٔ  ايِٓأع َ  ََ ٚ
٘  ز ؤ ٌٚف َباِيَعب اَد َ٘ ٚ ايًٖ ِ  .ابتػا٤ َسقا٠ اهلل ٜبٝع ْؿط٘ َٔ اهلل (207)ايبكـس٠: َ ْسق اَت ايًٖ إٔ ايٓٛعٝـ١   ؾٝذب إٔ تؿٗـ

ٖرٙ ايٓٛع١ٝ  ;١ٝ ايطابك١أْ٘ ْؿِٗ ايٓٛع ٚيٝظ ؾكط املطأي١ ،ٖٞ ٖرٙ ؿًض يف اهزض..ع١ٝ اييت ت ٖرٙ ٖٞ ايٓٛ
ايٓٛعٝـ١   !تهٕٛ َٓؿسؾ١ بعٝد٠ عٔ اهلل، بعٝد٠ عٔ ٖد٣ اهلل، غازق١ يف ذاتٝتٗا، تتشٍٛ إىل َؿطد٠ يف اهزض

ٖـرا َـٔ   ٚ -ٚيؿالسٗا يف اهزض  ، ٖٞ ايٓٛع١ٝ املؿًش١ يف اهزض،املٗتد١ٜ بٗدٟ اهلل اهخس٣ املتذ١ٗ إىل اهلل..
ٌٖ  ؟طتعدّا إٔ ٜبٝع ْؿط٘ َٔ اهلل، عٓدَا تبٝع ْؿطو َٔ اهلل، يف َٛاد١ٗ َٔإٔ ٜهٕٛ َ - ق١ُ ايؿالح يف اهزض

 ؟ َؿطدٜٔ.د١ٗ َؿًشني؟ أٚ يف َٛاد١ٗ َؿطدٜٖٔٓاى بٝع يًٓؿظ َٔ اهلل يف َٛا
َعٓاٙ: أْٗـِ   ;( ٜبٝعٕٛ أْؿطِٗ َٔ اهلل، يف َٛاد١ٗ َؿطدٜٔ)  :عٓدَا ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع١ٝ َٔ ايٓاع بٗرا ايػهٌ

ِِ طاَدؼبٛيٕٛ دٕٚ اإلؾ ٖؤال٤ ٖـِ ايٛطٓٝـٕٛ، ٖـِ ايٛطٓٝـٕٛ      إذٕاهلل، ؾِٗ املؿًشٕٛ يف اهزض ِٖ.  عباد  إٔ ٜع
 .سكٝك١

ٜتذ٢ً يًٓاع َٔ خالٍ ٖرٙ نٝـ تهٕٛ ايٓتٝذ١ بايٓطب١ ياليتصاّ بٗد٣ اهلل أٚ اإلعساض عٓ٘، اإلعساض عٓـ٘،  
   ٘ ـ   : ٜطًع ْٛع١ٝ َٔ تًو ايط١٦ٝ ايـيت قـاٍ عٓـ ًَْٗـَو اِيش ـْسخ       ٚ ٔإذ ا ت ـٛ ٖي٢ ض ـع ٢ َؾ  ٜ ٝ ِؿَطـد  َؾٝٗ ـا ٚ  ٞ اِيـَأْزٔض َي

 ٌ هٕ ازبٗـاد يف   ،ْٕٛ ْٛع١ٝ َٔ ٖرٙ ايٓٛع١ٝ اهخس٣. َٚٔ ٜطتكُٕٝٛ ع٢ً ٖد٣ اهلل ٜهٛ(205)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ايِْٓط
ٕ     يف ايٛاقع َٔ أع٢ً اشبدَات يمأَـ١; ٖٛ  .. يف ضبٌٝ اهللضبٌٝ اهلل دٗـادّا   هٕ ازبٗـاد يف ضـبٌٝ اهلل إمنـا ٜهـٛ

ٌ : ملؿطدٜٔ َٔ ايٓٛع١ٝ ٖرٙ، ٚاملؿطدٕٚ َٔ ايٓٛع١ٝ ٖرٙ عٓدَا ٜكٍٛ ًََْٗو اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط سسخ ْٚطٌ َٔ؟  ٜ 
ْٔ ٜهْٕٛٛ سسث٘ ٖٛ ْٚطً٘ ٖٛ؟ أٚ سسخ ْٚطٌ اآلخسٜٔ؟ أيٝظ سسخ ْٚطٌ اآلخسٜٔ؟ ؾازبٗاد هلؤال٤  ع٢ً ٖرا َ 

َٔ إػبابٝات٘ اهلا١َ: إٔ ٖؤال٤  - ٕ تًٗو سسخ ْٚطٌ اآلخسٜٔأيٝظ يف ايٛاقع يؿسف ٖرٙ ايٓٛع١ٝ عٔ أ -ايٓشٛ 
     ٙ  :ِٖ املؿًشٕٛ يف اهزض سكٝك١، ٚال قدّ يو ٖٓا َطأي١ أقٛاٍ بساق١ يـدِٜٗ بايٓطـب١ يًٓٛعٝـ١ ايجاْٝـ١ ٖـر

 ٘ ْٔ ٜ ْػٔسٟ ْ ِؿط  ٔ  ايِٓأع َ  ايٓـاع  َٚٔ  :ٌٖ ٖرا ايٓٛع يدٜ٘ نالّ بسام طبادع؟ ٚأٜكّا مل ٜكدّ يو قك١ٝ !ٚ ََ
هْـ٘ عـاد٠ ايٓٛعٝـ١ ٖـرٙ تهـٕٛ       ست٢ ٚيٛ نالَّا مجٝاّل، ٚٚاقعّٝا;، َٔ ٜكٍٛ نرا ٚنرا، ٖٚٛ يف ْؿظ ايٛقت نرا

 ..ٚعبٔ ..ٚعبٔ ..عبٔ ٚال ست٢ ٖٓاى داعٞ;ػهٌ بسام، ؾاع١ً، ال ذبتاز إٔ تعسض ْؿطٗا بع١ًٍُٝ، طبًؿ١ هلل، 
َٔ اهلل، ٖرا داْب عًُٞ ٖاّ، ٚاإلػباب١ٝ ٖٓا يف َٛقـٛع  َت٢ َا باع ْؿط٘  .إىل آخسٙ. ال ذبتاز إىل ٖرا ٚعبٔ..

٘  :ايعٌُ  .اْبَتػ ا٤  َ ْسق ا٠َ اهلَل ٜ ْػٔسٟ ْ ِؿط 
٘  ز ؤ ٌٚف َباِيَعب اَد غسٚا أْؿطِٗ َٔ اهلل، ٚزؤٚف بعبادٙ مجٝعـّا   ٔزؤٚف بعبادٙ مبا ؾِٝٗ ٖؤال٤ ايرٜ (207)ايبكس٠:ٚ ايًٖ

 .ٓؿسد بِٗ املًٗهٕٛ يًشسخ ٚايٓطٌ، ٚاملدادعٕٛ بايهالّ املعطٍٛإٔ ٧ٜٝٗ َٔ ايٓٛع١ٝ ٖرٙ ست٢ ال ٜ
ِٔ َناٖؾ١ّ ًِ ٓ ٛا اْدخ ًُٛا َؾٞ ايطِّ ٔ  آَ  ايـدخٍٛ يف اإلضـالّ، ايتطـًِٝ هلل، ايتطـًِٝ هلل      (208)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ ٜ ا َأّٜٗ ا اٖيَرٜ

َ ط ًَُِّني هللملٔ ٜ ْتَ دِّ. ٖٓا السغ ايُٓاذز اييت ُق(ناؾ١ّ) َ  هْٕٛٛ  ؾايتطًِٝ هلل، اإلضالّ هلل، ٖٛ . . ط ًُِّني هللأٚ غري 
  .ايطالّ اسبكٝكٞ يعباد اهلل

ِٔ َناٖؾ١ّ ًِ ٓ ٛا اْدخ ًُٛا َؾٞ ايطِّ ٔ  آَ  يٝظ َعٓاٙ: ادخًٛا يف ايطالّ ايرٟ ٜدعٛنِ إيٝـ٘   (208)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٜ ا َأّٜٗ ا اٖيَرٜ
ِٔ َناٖؾ١ّ: ٔ ٜكٍَٛيٝدسز َٔ ٖٓاى اآلخسٕٚ.. ضالّ أَسٜهٞ،  ًِ  ! (208)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜاْدخ ًُٛا َؾٞ ايطِّ

ٖٚٛ ايكا٥ِ ع٢ً ايتطًِٝ هلل، ٖرا اإلضالّ. أيٝظ اهلل مس٢ دٜٓ٘ اإلضـالّ؟   َٚا ٖٛ ضالّ سكٝكٞ ٖرا ايتطًِٝ هلل،
ؾايطـالّ اسبكٝكـٞ   . (داز ايطالّ) أمل ٜطِ ازب١ٓ  ;(ضالّ)ٖٞ نًٗا َػتك١ َٔ عباز٠ تطًِٝ، ٚايتطًِٝ يف اهخري 
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، ٚمس٢ دٜٓـ٘: اإلضـالّ،   (ايطالّ)هٕ اهلل ٖٛ  تطًِٝ اسبكٝكٞ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل;ٜأتٞ ْتٝذ١ ٚمثس٠ َٔ مثاز اي
 .ٚمس٢ ازب١ٓ: داز ايطالّ

ِٔ َناٖؾ١ّ ًِ ٓ ٛا اْدخ ًُٛا َؾٞ ايطِّ ٔ  آَ  ٕٔ ٜ ا َأّٜٗ ا اٖيَرٜ َْٝطا ًُّا َٔ ضأْتِ ضتذدٕٚ ٚ (208َٔ اآل١ٜ)ايبكس٠: ٚ ال ت ِتَبع ٛا خ ُطٛ اتَ ايِػ
اإلْطإ حباد١ إىل إٔ ٜهٕٛ يف َٛقـ، ٜطًِ َٔ ايتكًٌٝ، ٜطًِ َٔ اشبـداع.  ؾ ،: املدادع١ٖرٙ ايٓٛع١ٝ اهخس٣

هْ٘ إذا َػ٢ ايتكًٌٝ عًٝو، َٚػ٢ اشبداع عًٝو، تؿبض أْت قشٝت٘، ٜؿبض اجملتُع ايرٟ ٖٛ قابٌ يًتكًٌٝ، 
 .ٚقابٌ يًدداع، ٜؿبض ٖٛ قش١ٝ

َٚـٔ نـٌ َـا ػبعًـِٗ يف اهخـري قـش١ٝ،        ٖٛ ضال١َ يًٓاع َٔ ايتكًٌٝ َٚٔ اشبداع، ٟ اهللؾدٜٔ اهلل، ٖٚد إذٕ
ٚ ال ت ِتَبع ـٛا خ ُطـٛ اَت    .قش١ٝ ٜهٕٛ بعدٖا دِٗٓ، خطاز٠ يف ايدْٝا، ٚخطاز٠ يف اآلخـس٠ ٚٚقش١ٝ َا هلا ق١ُٝ، 

َ َبنٌي ِْ ع د ٌّٚ  ٘  َيُه ٕٔ ٔإِْ َْٝطا نٌ َا قد ٜؿٌ بو إىل إٔ تتأثس بايٓٛع١ٝ ٖرٙ املدادع١، املكـ١ًً،   (208َٔ اآل١ٜ)ايبكس٠: ايِػ
تٓبٗس خبطابات٘ ايرباق١، تٓبٗس بٛعٛدٙ ايرباق١، تٓبٗس بكـ٠ٛ َعٝٓـ١    ،ٖٞ نًٗا َٔ ٚضاٚع ايػٝطإ، ٚخطٛات٘

 ٖٛ عًٝٗا، ٚعٓدى أْ٘ ٖٛ ايرٟ ٜػهٌ ٖٛ ضالّ.
ال٤ ْاع ٜٛدد أسد َٔ ايٓاع زمبا قد ٜعذب ب٘، ٜٚعترب إٔ ٖؤاآلٕ يٛ ٜأتٞ عسض عطهسٟ يف أٟ بًد عسبٞ، ٌٖ 

اآلٕ اؾتكشٛا بعد قك١ٝ ايعـسام، ٚعٓـدَا ٚدـدْاِٖ ٖـِ ٜتطـابكٕٛ إىل ٚد أَسٜهـا        ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜعًُٛا نرا؟
ٚإضسا٥ٌٝ، َعٓاٙ إٔ ازبٝٛؽ اييت يدِٜٗ، ٚايك٠ٛ اييت يدِٜٗ أؾبشت ال تػهٌ غ٦ّٝا، ال تػهٌ محا١ٜ، قد ٜهٕٛ 

عسٚض ب ٜعٗس قّٜٛا ّإٝٛ َجاّل زمبا ناْٛا ضابكّا عٓدَا تعسض ؾٛازٜذ أْتذٗا ايعسام، ٜعتربٕٚ أْؿطِٗ دٝػايعساق
غعس ايٛاسد َِٓٗ ٚعٓدٙ إٔ ٖؤال٤ ضٝطتطٝعٕٛ إٔ ٜؿدٚا أٟ ق٠ٛ تٗامجِٗ، ٚيف اهخري نٝــ   ٜرتنصعطهس١ٜ، 

 .، ٚدَسٖا ايعدٚ قبٌ ايدخٍٛ يف اسبسبغهًت ال غ٤ٞ، تٗا٣ٚ ازبٝؼ، ٚتٗاٚت ايك٠ٛ يف اهخري ،ناْت؟ ال غ٤ٞ
تعذب بطـسف  ٖٛ ال ٜٛدٗو أبدّا إال سٝح ٜهٕٛ ؾٝ٘ ٖالنو، قد ٜٛدٗو إىل إٔ   ال تتبعٛا خطٛات ايػٝطإ إذٕ

ٜٓؿل تكًًٝ٘ عًٝو، تهٕٛ يف اهخري قش١ٝ. السغ نٝـ نـإ قؿـ١ َٛضـ٢، ٚؾسعـٕٛ      َعني; هٕ يف إعذابو ب٘
دع قَٛ٘ مبعاٖس ؽب ٘اهخري نٝـ ناْت ايٓتٝذ١ عٓدَا اضتطاع ؾسعٕٛ أْ قؿ١ عذٝب١، ٚدراب١ ددّا، ٚبني يف

ٕ   ايرٖب، ٚبايٌٓٝ نأْ٘ ٖٛ ايرٟ ؾٓع٘، َٚٛض٢ ٜبدٚ إْطاّْا ؾكريّا َع٘ عؿا املًو، ٚاهضاٚز ٖ  قـد ٜهـٛ إٔ  ِعٓـد
َ ـا  : اٍال ميهٔ ٜػهٌ غ٦ّٝا، َٛض٢ ال ميهٔ يمأ١َ ضال١َ، أٚ ٜٗدٜٗا ضبٌٝ ايسغاد، يهٔ ؾسعـٕٛ عٓـدَا قـ    ٖرا

ٌ  ايِسغ اَد ِْ ٔإٖيا ض َبٝ َْٖدُٜه ِْ ٔإٖيا َ ا َأز ٣ ٚ َ ا َأ ٕ . أيٝظ ٖرا نالّ َٔ ٖرا ايٓٛع ازبراب؟ (29)غاؾس: َٔ اآل١ُٜأٔزُٜه  ٜالسعـٛ
ٖرا ايرٟ ٜٗدٜٓا ضبٌٝ ايسغاد، أَا ذيو، َٛض٢ ال ٜطتطٝع ٜعٌُ غـ٦ّٝا، ٖـٛ   ط ٚعٓدِٖغهًٝات َع١ٓٝ ٖٛ عًٝٗا، 

ٚيف اهخري نٝـ ناْـت ايٓتٝذـ١؟ أمل ٜؿـٌ َٛضـ٢ بكَٛـ٘، َٚـٔ ضـازٚا َعـ٘ إىل إٔ          ،ص!ال عؿاؾكري يٝظ َع٘ إ
 ٜػسقٕٛ يف ايبشس; ،ٚؽبسدٕٛ، ٚؾسعٕٛ ٚؾٌ ٚأٚؾٌ قَٛ٘ إىل أعُام ايبشس ،ٜٓػل هلِ ايبشس ؟ٜٗتدٚا، ؾٝٓذٛ

ٖ د ٣ٚهلرا قاٍ اهلل ؾُٝا بعد:  ٘  ٚ َ ا   َْٛ ٕ  َق ْٛ ٌِ َؾْسع  دعٛا بأضاٚز َٔ ذٖب َاذا ضٝعٌُ يٞ إٔ َع٘ اغب (79)طـ٘:ٚ َأق 
ضٛاز يف َعؿُ٘ ذٖب بسام؟، ٖرا ضٝٗدٜين ضبٌٝ ايسغـاد؟ أٚ إٔ َعـ٘ نسضـّٝا َٚطعُـّا باهسذـاز، ٚبايؿؿـٛف،       

 .ايسغاد؟ٚباهغٝا٤ ازب١ًُٝ، َٚصخسؾّا، ٖرا ايرٟ ضٝٗدٜٓا ضبٌٝ 
إٔ ٜػهٌ محا١ٜ يمأَـ١، تـس٣ ؾـٛازٜذ     ٔقد تعتكد بإٔ ٖرا ازبٝؼ ميهْؿطٗا أسٝاّْا تهٕٛ ايعسٚض ايعطهس١ٜ 

تعسض، تس٣ دبابات، يهٔ يف ايٛاقع نػـ، ٖٚرا َٔ ايٓع١ُ عًٝٓا ست٢ ٜعسف ايٓاع: أْ٘ ػبب إٔ ٜعتُدٚا ع٢ً 
ِٖ، ازبٝٛؽ مل تعد تػـهٌ ضبـط أَـٌ ستـ٢ عٓـد اسبـانُني        ٕٜٚعدٚا ِٖ َا ٜطتطٝعٕٛ َٔ ق٠ٛ، ٜتذٗٛ اهلل،

ٚأْت تػاٖد عسٚقـّا َعٝٓـ١، أٚ تػـاٖد خطابـّا      ٜرتنصقد ػبعًٕٛ غعسى  ، ٚايػٝاطنيايػٝطإ أسٝاّْا !أْؿطِٗ
عٓـدَا ٜـس٣    َـاذا ؟ص  اْعـس ٖرا ايرٟ ٖٛ أضد اهلل ضٝٗصّ أبِٖٛ ٖؤال٤ ، أٚ تػاٖد أغٝا٤ َٔ ٖرٙ تكٍٛ: طَعّٝٓا

 .أٚ عبٛٙ ؾٛازٜذ َٔ تًو ؾٛم ْاق١ً
ِ  اِيب ِّٝٓ ات   ْٔ ب ْعدَ َ ا د ا٤ ْتُه ََ ِْ ًِت  ْٕ ش َي ٌَِؾٔإ ٘  ع ٔصٌٜص س َهٝ ِٕ ايًٖ ُ ٛا َأ : ِٗأيٝظ ٖٓا ٢ٜٗٓ ايٓاع ٜٚٓبٗ (209)ايبكس٠:َؾاعًَْ

ال تتبعٛا خطٛات ايػٝطإ، ادخًٛا يف ايطًِ ناؾ١، ؾُٝا ٜػهٌ ضـال١َ يهـِ َـٔ ٖـؤال٤ ايـرٜٔ ٖـِ طبـادعٕٛ،        
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، ٜتشسى بك٠ٛ يٝؿطـد  َٚكًًٕٛ، ٚيف ْؿظ ايٛقت َت٢ َا ادبٗٛا عًُّٝا ٜؿطدٕٚ يف اهزض، ٜطع٢ َعٓاٙ: ٜتشسى
 يف اهزض، ؾايطعٞ: ٖٛ اسبسن١ شٜاد٠ ع٢ً اسبسن١ ايطبٝع١ٝ.

ِْ ًِت  ْٕ ش َي . أسٝاْـّا  خطٛات ثابت١، َعٓاٖا: اْصالقـ١ ١ٚ، خطٛات ايػٝطإ يٝظ َعٓاٙ: خطٛات زشٜٓ تباعا ثِ َؾٔإ
  َ ٓا؟ أدعٝـ١ املـؤَٓني؟    قد تطري ع٢ً طسٜل تعترب خطٛاتو ؾٝٗا خطٛات ثابت١. أيٝظ يف اهدع١ٝ: ٚثبـت أقـدا

ـ    قدَو َهإ قدَ٘ شطضتَصايل خطري٠. يٝظ َعٓاٙ أْو  تصٍ قدَو، ل ، مبعٓـ٢: إٔ اهلل ٜسضـِ يًٓـاع ايطسٜ
إذا نإ ٖٓاى خطٛات متجٌ اْصالقات، ؾٗٛ ٜٗدٟ ايٓاع إىل إٔ تهٕٛ خطٛاتِٗ  اييت تهٕٛ أقداَِٗ ثابت١ عًٝٗا.

ّٔ        ز : قايٛا ٚهلرابعد خطٛات٘ ثبات، ٚاضتكا١َ،  ْٛ ْْؿ ـْسْ ا ع ًَـ٢ اِيَكـ ْٝٓ ـا ؾ ـْبسّا ٚ ث بِّـْت َأِقـد اَ ٓ ا ٚ ا ِبٓ ا َأِؾٔسْؽ ع ًَ
 ٔ تهٕٛ خطـٛات  ٘ خطٛات، ربطٛ أمل ٜهْٛٛا بعد غدـ، بعد طايٛت غدـ خطاٙ ثابت١ (250)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ اِيَهاَؾٔسٜ

 ثابت١، خطٛات ايػٝطإ نًٗا َصايل تصٍ قدَو.
ْٔ ََ ِْ ًِت  ْٕ ش َي ِ  اِيب ِّٝٓ ات  َؾٔإ بٝٓات تٛقض يو إٔ ٖرٙ اشبط٢ تصٍ قدَو إذا َػٝت  (209)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜب ْعَد َ ا د ا٤ ْتُه

٘  ع ٔصٜـٌص     ،َـؼ ٖٓـاى  بتـ١؟ ا عًٝٗا، ٖٚٓاى طسٜل اشبطـ٢ ايجابتـ١، تسٜـد تهـٕٛ خطـاى ثا      ِٕ ايًٖـ ُ ٛا َأ َؾـاعًَْ
ٌِ   .ٚٙ، ٚئ تؿٛتٖٛٙٛ غين عٓهِ، ٚئ تعذص (209)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜس َهٝ

ضـٛز٠  ط: دبد اآلٕ ْكسأ اآلٕ ضٛز٠ ٚاسد٠، أيٝطت ضٛز٠ ٚاسد٠ َٔ ايكـسإٓ،  ٜعينبعد ٚقٛح ايبٝٓات، ٚنجستٗا. 
َـاذا   !نِ دبد ؾٝٗا َٔ أغٝا٤ نـجري٠ دـداّ   !نِ دبد ؾٝٗا َٔ أَج١ً َتعدد٠ !نِ دبد ؾٝٗا َٔ شمح١ ٖد٣ صايبكس٠

ْٕ ؟بكٞ بعد ٖرٙ ٕ  ٔإٖيا َأ ُْٓعس ٚ  ٜ ٌْ  ٖ  ٘ ِ  ايًٖ  ٗ ٜكدّ ٖد٣ ع٢ً أع٢ً  َاٜعين أَس اهلل ٚعراب٘.  (210)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٜ ِأَتٝ 
ٌَٕطت٣ٛ، ٚبٝإ ع٢ً أنٌُ بٝإ، ٚٚقٛح، ٚبالؽ تاّ، َاذا تٓتعسٕٚ بعد؟  ٘  َؾٞ ظًَُ ِ  ايًٖ  ٗ ٜ ِأَتٝ   ْٕ ٕ  ٔإٖيا َأ ُْٓعس ٚ  ٜ ٌْ  ٖ 

املال٥ه١ أٜكّا َٔ دٓٛد اهلل ايـرٜٔ ٜهـٕٛ هلـِ دٚز يف     (ٚاملال٥ه١)ِٗ أَسٙ ٜأتٝ ،عراب (210)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜٔ ايػُاّ
َْس َطأي١ عراب اهَِ،  ٞ  اِيَأ َت٢ َـا بـدأت َؤغـسات ايعـراب      ،قكٞ اهَس ،ٜ كك٢ عًِٝٗ (210)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ُقَك

َ٘ ت ْس بطبب اْؿساف ايٓاع عٔ ٖد٣ اهلل، اعترب املٛقٛع قكٞ اهَس. َ ٛز ٚ ٔإَي٢ ايًٖ  . (210)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜد ع  اِيُأ
٘ }السغ ٖرٙ اآل١ٜ َا أُٖٗا ٚنجري َٔ اآلٜات يف املٛاقـ اهلا١َ ٜأتٞ بعباز٠:  َْس  نًُٗ ٜ ْسد ع  اِيَأ  َ٘ ْٝ  (123)ٖٛد: َـٔ اآلٜـ١  {ٔإَي

َ ٛز أٚ  َ٘ ت َؿري  اِيُأ َ٘ ت ْسد ع  اأٚ  (53)ايػٛز٣: َٔ اآل١ٜٔإَي٢ ايًٖ َ ٛز ٚ ٔإَي٢ ايًٖ ٖرٙ تعطٞ يإلْطإ دؾع١  (210)ايبكس٠: َٔ اآل١ِٜيُأ
ـ    راب، ٚاشبـصٟ،  بإٔ ٜطري ع٢ً ٖد٣ اهلل، ٚإٔ ٜعسف أْ٘ يٝظ ٖٓاى َكابٌ هلد٣ اهلل، إال إٔ ٜـأتٞ أَـس اهلل: ايع

٘  أمل ٜكٌ ٖٓاى: ،ٚايعكٛبات ٞ  ايًٖ ٙ  َؾت س ِبؿ ٛا س ِت٢ ٜ ِأَت َْٔس ب١ عـٔ ازبٗـاد، ٚتهـٕٛ    بايٓطـ  (24)ايتٛبـ١: َـٔ اآلٜـ١   َبـَأ
٘       ٚالدِٖ أسب إيِٝٗ َٔ اهلل ٚزضـٛي٘: أَٛاهلِ، ٚدبازتِٗ، ٚبٝٛتِٗ، ْٚطاؤِٖ، ٚأ ٞ  ايًٖـ َؾت س ِبؿ ـٛا س ِتـ٢ ٜ ـِأَت

َْٔسَٙ بايسمح١، سكٝك١، مل ٜبل  يرٟ تساٙ  بسمح١ اهلل، ٦ًَّٝاٜعين: مل ٜبل بعد ٖرا اهلد٣ ايػاٌَ ٚايٛقٛح ا َبَأ
 إال َاذا؟ اهلالى. 

ؾٝؿِٗ ايٓاع بأْ٘ ػبب إٔ ٜطتكُٝٛا، ٚإٔ اهلل ٖٛ ايرٟ إيٝ٘ تسدع اهَٛز، ٖٛ ايرٟ ٜػري اهغٝا٤، ٖٛ غايب ع٢ً 
ٜٚهْٛـٕٛ َػـايبني هلل، ال    ِٖ ع٢ً نـٝؿِٗ،  دا٤ أِْٗ ٜعًُٕٛ غ٦ّٝا يف ايدْٝاأَسٙ، ال أسد ٜطتطٝع ست٢ ٚال اهع

إٔ تـس٣ أَـٛزّا نـبري٠ ٖٓـاى تػـهٌ خطـٛز٠        د٣ اهللا ٜؿسؾو عٔ إٔ تطري ع٢ً ٖذبؿٌ ٖرٙ أبدّا، ؾال ٜهٔ مم
تساٖـا يف ٜـّٛ َـٔ اهٜـاّ     عًٝو، اهَٛز نًٗا تسدع إىل اهلل، اهلل ضٝذعًٗا ّٜٛ َٔ اهٜاّ ال متجٌ غ٦ّٝا، بـٌ قـد   

ػبعًٗا اهلل بايػهٌ ايرٟ ؽبدّ ايكك١ٝ اييت أْت ؾٝٗا. ٚست٢ عٓدَا تٓؿـسف عـٔ ٖـدٟ اهلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل،      
إيٝ٘ تسدع اهَٛز، ميهٔ ٜطًع ٖـرٙ   .ال !عًٝو غ٤ٞ، قد ؾست َع ازب١ٗ اييت متجٌ خطٛز٠ ٚئ ؼبؿٌ عٓدى

 ازب١ٗ اييت أْت َط٦ُٔ إيٝٗا، ػبعًٗا تػهٌ خطٛز٠ عًٝو، ٚتكسبو ٖٞ.
أيٝطـت   !َٔ؟ َٔ ناْٛا ٜتطابكٕٛ ع٢ً ٚدٖا، ٚؾداقتٗا، ٚخدَتٗا: أَسٜها ؟َتذ٘ يكسب ايعسب اآلٕ َٔ ٖٛ ايرٟ
َ٘ ت ْسد ـع      .أْ٘ إذا قد أؾبض َٔ املٛايني هَسٜها ؾال عًٝ٘ خٛف َٔ أٟ دٗـ١ أخـس٣   عٓدٖٙهرا؟ هٕ  ٚ ٔإَيـ٢ ايًٖـ

َ ٛز   عًـ٢  س٣ َٔ نٓت تتطـابل تسني  ;سطس٠ ٖرٙ قد تهٕٛ َٔ أغد أْٛاع ايعرابؾُُهٔ ػبعٌ ٖرا ْؿط٘، ٚ اِيُأ
ٚإذا  - دٌ تأَٔ َٔ أٟ خطٛز٠ أخـس٣ ٚأْت تؿادق٘ َٔ أ  -ٚإذا ٖٛ  ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ، محِٝأْ٘ ؾدٜل  ٚدٙ، ٜٚبدٚ



 (26) سورة البقرة ـــــ الدرس التاسع

َ ٛز      إذٕال ٜٛدد ًَذأ آخس َٓ٘ أَاَو.  ال ٜٛدد ًَذأ غريٙ، !ب٘ ٖٛ َٓبع اشبطٛز٠ َ٘ ت ْسد ـع  اِيـُأ يف  ٚ ٔإَيـ٢ ايًٖـ
االدباٖني: َٔ ؼباٍٚ أْ٘ ٜدبس ْؿط٘، ٜٚهٕٛ بعٝدّا عٔ ٖدٟ اهلل ع٢ً أضاع أْ٘ َط٦ُٔ، ٜتأقًِ َـع دٗـ١ ٖـٞ    

ٚ ٔإَي٢ يت اشبطٛز٠، ال. َٔ ٜسٜد إٔ ٜتذ٘ ع٢ً ٖدٟ اهلل ٜٚس٣ أَٛزّا نبري٠ أَاَ٘ ٚعٓدٙ، ال. تػهٌ خطٛز٠، ٚشا
َ ٛز  َ٘ ت ْسد ع  اِيُأ تؿبض ال غ٤ٞ. َع٢ٓ ٖـرا:   ٔ ٖرٙ نًٗا تًو اييت تساٖا عكبات ٚدباٍ نبري٠، تتٗا٣ٚ..ميه ايًٖ

ٜطري ايٓاع عًـ٢ ٖدٜـ٘، ٚإال ؾُـا بكـٞ إال إٔ      إَا إٔ !: ال تعتكد إٔ اهلل ٜرتى ايكك١ٝ ٖهراٜعينأْ٘ تٗدٜد، 
 .يف اآلخس٠ٚعكٛبات٘ يف ايدْٝا ٚ سٚا عرابٜ٘ٓتع

ْٔ آٜ ١ُ ب ِّٝٓ ١ُ ََ ِْ  ٖ ٓ ا ْٝ ِْ آت  ٌ  َن ٌْ ب َٓٞ ٔإْضسا٥ٝ ِ  (211)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜض  نٝــ أؾـبشٛا؟ يٝتذـ٘     !اضأهلِ، ٚأْعس سـايتٗ
ريٚا ع٢ً ٖداٙ ضتأتٞ ٖرٙ ايعٛاقب ايط١٦ٝ، إذا نٓت قد قسأت، طٜأتٞ بٗداٙ، ٜٚٗدد بأْ٘: إذا مل تايٓاع عٓدَا 

ٚزأٜت َا ٚؾٌ إيٝ٘ بٓٛا إضسا٥ٌٝ، َٚا ٚؾًٛا ؾٝ٘ َٔ أغٝا٤ ض١٦ٝ ددّا،  ٖٓاى آٜـات نـجري٠، ٖٚـد٣ نـجري متجـٌ      
َ٘ :ْع١ُ ُ ١َ ايًٖ ٍْ َْْع ٜ ب دِّ  ْٔ ْٔ آٜ ١ُ ب ِّٝٓ ١ُ ٚ َ  ََ ِْ  ٖ ٓ ا ْٝ ِْ آت  ٌ  َن ٌْ ب َٓٞ ٔإْضسا٥ٝ ٘  غ ـَدٜد      ض  ِٕ ايًٖـ ٘  َؾـٔإ ْٔ ب ْعَد َ ا د ا٤ ْت ََ

 ;أ١َ أؾـبض ٚاقعٗـا ٖهـرا   ٖٓا يف ايطابل ذبدخ عٔ قك١ٝ نايكك١ٝ ٖرٙ، ثِ زد ذٖٓٝتو إىل  (211)ايبكـس٠: اِيَعَكاَب
ْٔ آٜ ١ُ ب ِّٝٓ ١ُ آٜات بٝٓات: ََ ِْ  ٖ ٓ ا ْٝ ِْ آت  ٌ  َن ٌْ ب َٓٞ ٔإْضسا٥ٝ ـ   ض  ١، يـٛ ضـازٚا عًٝٗـا،    يٛ ضازٚا عًٝٗا ٖٞ متجـٌ ْعُ

، ٖرا َ جٌ !ٚاٖتدٚا بٗا، ثِ ناْٛا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ، ؾأؾبض ٚاقعِٗ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ايط٧ٝ يف سٝاتِٗ، يف تازؽبِٗ
ِٕ  :بعد َا دا٤ت٘، ٜٓتعس َاذا؟ ْك١ُ ٖرٙ ٖٞ ض ١ٓ إهل١ٝ: َٔ ٜبدٍ ْع١ُ اهلل َٔ إذَٕٔ ٚاقع ايبػس ٜكدَ٘.  َؾٔإ

٘  غ َدٜد  اِيَعَكاَب  .ايًٖ
 ّ ْٛ  ٜ ِْ  ٗ َْٛق ْٛا َؾ ٔ  اِتَك ٓ ٛا ٚ اٖيَرٜ ٔ  آَ  ٔ  اٖيَرٜ ََ  ٕ ْْٝ ا ٚ ٜ ْطد س ٚ ٔ  َنَؿس ٚا اِيش ٝ ا٠ُ ايّد ٔ  يًََٖرٜ ْٔ ش ِّٜ ٘  ٜ ْسش م  َ   اِيَكٝ اَ ١َ ٚ ايًٖ

ْٝسٔ َسط اُب ٜرنس ؾ٦تني َٔ ايٓاع: ايؿ١٦  ّ يف ايبدا١ٜ، إِٔدَكٖرٙ اهغٝا٤ اييت ربدع ايٓاع، ت  (212)ايبكس٠:ٜ ػ ا٤  َبػ 
ٛ  َأَيّد ا: اهٚىل ٖٞ ٖرٙ  ٖ  ٚ َ٘ ًَِب ٘  ع ٢ًَ َ ا َؾٞ َق ٜ ْػٗٔد  ايًٖ ْْٝ ا ٚ  ٘  َؾٞ اِيش ٝ ا٠َ ايّد ُْٛي ٜ ْعَذب وَ َق  ْٔ ٔ  ايِٓاعٔ َ  ََ ّٚٔ  ِيَدؿ ا

ًََْٗو اِيش ْسخ  ٚ   ٜ ٝ ِؿَطد  َؾٝٗ ا ٚ  ٜ َشّب اِيَؿط اد ٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢ ض ع ٢ َؾٞ اِيَأْزٔض َي ٘  ال  ٌ  ٚ ايًٖ  .(205 -204)ايبكس٠:ايِْٓط
٘  ز ؤ ٌٚف َباِيَعب اَد: ٚايؿ١٦ ايجا١ْٝ ٖٞ َ٘ ٚ ايًٖ ٘  اْبَتػ ا٤  َ ْسق اَت ايًٖ ٟ ْ ِؿط  ْٔ ٜ ْػٔس ٔ  ايِٓاعٔ َ  ٖؤال٤ يٝظ  (207)ايبكس٠:ٚ ََ
ؿـٛز ْتٝذـ١ يـٛ عـٛدٙ ايرباقـ١، إٔ بٝـدٙ َطـتكبٌ        نايٓٛع١ٝ اهٚىل، ايرٟ قد تت ،طبادع..يدِٜٗ نالّ بسام، 

تػهٌ غ٦ّٝا، دبعًو تطدس  الاسبٝا٠، ٚبٝدٙ عُاز٠ اسبٝا٠، ٚبٝدٙ ذبسٜس ايػعٛب، ٚبٝدٙ نرا، ٚيف اهخري تهٕٛ 
َٔ ازباْب اآلخس، تٓػد إىل ازباْب ايرٟ يدٜ٘ َعاٖس، ؾتٓددع مبعاٖسٙ، ٜٚؿبض يكٛي٘ ايتكـًًٝٞ، ٚاملدـادع   

ت تٓعس إىل َعاٖسٙ، دبعًو تطدس َٔ ايرٜٔ آَٓٛا، تس٣ يٝظ عٓدِٖ إَهاْٝات، تس٣ يـٝظ  أثس يف ْؿطو، ٚأْ
هٕ ٖرٙ اسباي١ عٓـد اإلْطـإ    ٜطدسٕٚ َِٓٗ; ؾكط١ٝ َٛض٢ ٚؾسعٕٛ. يدِٜٗ ق٠ٛ َجٌ ايطسف اآلخس، ْؿظ قك

ٜـ٘ إَهاْٝـات   باإلَهإ إٔ ؼبؿٌ يطسف آخس أَـٛاٍ؟ ٚؼبؿـٌ يد   ٘إذا مل ٜهٔ ؾاُّٖا يكك١ٝ ايدْٝا ٖرٙ، نٝـ أْ
ٜهٕٛ عٓدى ْعس٠ ٚاقع١ٝ بايٓطـب١ ملعـاٖس ٖـرٙ اسبٝـا٠، ؾـال تهـٕٛ        أخس٣، ثِ اْعس نٝـ تهٕٛ عاقبت٘ ٖٛ؟

 .املعاٖس ْؿطٗا بايػهٌ ايرٟ ؽبدعو، ٚأْت تس٣ بإٔ تًو املعاٖس ٖٞ يف ٜد يٝطت ٜدّا أ١َٓٝ
ْْ ٌٖ نإ ذيو ايعسؽ ايرٟ عًٝ٘ ؾسعٕٛ، ٚاهضاٚز َٔ ذٖب، َٙ اِيَأ ٖ َر  ٚ ٕ ٞ َأَؾال ت ْبَؿس ٚ ْٔ ت ْشَت ََ ٟ )ايصخسف: ٗ از  ت ْذٔس

أمل ٜكٌ هلِ ٖهرا؟ نإ ٜكٍٛ هلِ ٖهرا، خدعِٗ مبعاٖسٙ، شٜٓت يـد٣ اآلخـسٜٔ مبعٓـ٢: إٔ ايطـسف      (51َٔ اآلٜـ١ 
ٔ يو أْـت إٔ تٓدـدع بتكـًًٝ٘، ٚتطـري بعـدٙ،      ـٜصِّٜٜكدِّّ يو اآلخس ؼباٍٚ ٜكدّ َا يدٜ٘ َٔ أغٝا٤، َٚعاٖس، 

  اهخري تطدس ممٔ ِٖ يف ايٛاقع ضبٌٝ يًٓذا٠، ضبٌٝ يًٗدا١ٜ، ٚع٢ً أٜدِٜٗ تتشكل اهلدا١ٜ ٚايٓذا٠،تؿبض يف
ْٔ ٜ ػ ا٤  َبػ  ٘  ٜ ْسش م  َ  ٚ ايًٖ ّ  اِيَكٝ اَ ١َ  ْٛ  ٜ  ِْ  ٗ َْٛق ْٛا َؾ ٔ  اِتَك ٓ ٛا ٚ اٖيَرٜ ٔ  آَ  ٔ  اٖيَرٜ ََ  ٕ  . (212ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ)ْٝسٔ َسط اُبٚ ٜ ْطد س ٚ

كد ٜهٕٛ ٚيٛ ؾيٛ مل ؼبؿٌ يف َعادالت ايدْٝا ٖرٙ، اسبٝا٠ ٖرٙ إٔ ٜس٣ ايهاؾسٕٚ املؤَٓني ؾٛقِٗ يف ٖرٙ اسبٝا٠، 
دٌٝ َِٓٗ، دٌٝ َِٓٗ ال ٜدزى ايػ٤ٞ ٖرا، ؾّٝٛ ايكٝا١َ ضريِْٚٗ ؾٛقِٗ َجًُا قاٍ يف آ١ٜ أخس٣، أمل ٜرنس عٔ 

ٔ : أِْٗباملؤَٓني  ٓ ٛا ََ ٔ  آَ  ّ  اٖيَرٜ ْٛ ٕ  َؾاِيٝ  ٕ    اِيُهٖؿأز ٜ ْكش ُهٛ ُْٓعـس ٚ ْ ٛا       ع ٢ًَ اِيَأز ا٥َـَو ٜ  ٌْ ث ـِّب  اِيُهٖؿـاز  َ ـا َنـا ٖ ـ
 ٕ  .(36 -34)املطؿؿني:ٜ ِؿع ًُٛ
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ٔ يـدِٜٗ َـا ٖـِ    قد تهٕٛ ٖرٙ ايٓؿط١ٝ ٖٞ ْؿط١ٝ عٓد ايطػا٠ أْؿطِٗ، عٓد ايهاؾسٜٔ باهلل، ٜهْٕٛٛ ِٖ ٜـصِّٜ 
، ؾتهٕٛ َعاٖس سٝاتِٗ بايػهٌ ايـرٟ ذبـٍٛ بٝـِٓٗ ٚبـني إٔ ٜٗتـدٚا،      ٜٚدؾعِٗ إىل ايطدس١ٜ َٔ املؤَٓني عًٝ٘

ٚخطاز٠ يف اآلخس٠. قـد ٜـسٕٚ ايـرٜٔ آَٓـٛا ؾـٛقِٗ يف ايـدْٝا، ٚإذا مل        ،ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ هلِ خطاز٠ يف ايدْٝا
هٕ َٛاقــ اآلخـس٠ أغـد َـٔ      املٛقـ اشبطري دـدّا، ٚاسبـسز دـدّا;   ؼبؿٌ يد٣ ايبعض َِٓٗ ؾؿٞ ايكٝا١َ، يف 

ًِآَخس ٠ُ َأِنب س  د ز د اُت ٚ َأِنب س  ت ِؿَكٝاّلَٚتؿاٚت١ ددّا: هْٗا َٛاقـ سامس١، ـ ايدْٝا;َٛاق يف  (21: َـٔ اآلٜـ١  اإلضـسا٤ )ٚ َي
 االدباٖني.

ٕ ٖرٙ َٔ اآلثاز ايطًب١ٝ ملعـاٖس اسبٝـا٠   ال ٜكبًٕٛ إٔ ٜٗتدٚا يف اهخري; هؾطدسٜتِٗ َٔ ايرٜٔ آَٓٛا، دبعًِٗ 
هْ٘ قد أيـ يف ْؿط٘ إٔ ٜكِٝ نٌ غ٤ٞ ع٢ً  ايٓشٛ، ٖٞ ذبذبِٗ عٔ اهلدا١ٜ; ِ ع٢ً ٖراعٓد ؾ١٦ َٔ ايٓاع ٖ

إٔ  إٔ ٜطتذٝب ملٛض٢، ٌٖ زقَٞا زقٞ أضاع ايصخسؾ١ ٚاملعاٖس، إذا َا عٓدى َعاٖس سٝا٠ نُجً٘، ٚهلرا ؾسعٕٛ 
ٜ َبني ؟ ٜؤَٔ ٛ  َ ٗٔنٌي ٚ ال ٜ َهاد    ٖ ٖ ر ا اٖيَرٟ   ْٔ ٌْٝس ََ ّْ َأْ ا خ  أيٝطت َعاٖس اسبٝا٠ يدٜ٘ ؾسؾت٘ عـٔ إٔ   (52ايصخـسف: )َأ

ٜ ـَبني     :ٜس٣ أْ٘ يٝظ عٓدٙ غ٤ٞ ٢؟ هْٜ٘طتذٝب ملٛض ٛ  َ ٗٔـنٌي ٚ ال ٜ َهـاد    ٖ ٖ ر ا اٖيَرٟ   ْٔ ٌْٝس ََ ّْ َأْ ا خ  ، ٜكـٍٛ  َأ
  !(أْا خري): يكَٛ٘

َ ب ػِّ ٘  ايَِٓبِّٝني   ٚ اَسد ٠ّ َؾب ع ح  ايًٖ ٕ  ايِٓاع  ُأ١َِّ  ُ ا َنا ٔ  ايِٓأع َؾٝ ْٝ ِ  ب  ِ  اِيَهت اب  َباِيش لِّ َيٝ ْشُه  ٗ ٍ  َ ع  ْْص  ٔ  ٚ َأ َْٓرٔزٜ  َ  ٚ  ٔ ٔسٜ
ِْ  ٗ  ْٓٝ ِ  اِيب ِّٝٓ ات  ب ْػٝاّ ب   ٗ ْٔ ب ْعدَ َ ا د ا٤ ْت ََ  ٙ ٔ  ُأٚت ٛ َ٘ ٔإٖيا اٖيَرٜ ـ  َؾٝ ٚ َ ا اْخت ًَ  َ٘ يف ٖرا ٜؤند  (213)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜاْخت ًَُؿٛا َؾٝ

اهخري ساد١ ايبػس إىل نتب اهلل ٚزضً٘، ساد١ ايبػس إىل ٖدا١ٜ اهلل، ست٢ ٚيٛ ناْٛا َا ٜصايٕٛ صبتُعـّا ٚاسـدّا.   
 ٕ اإلْطـإ   ;ٜكاٍ يف تؿطريٖا: نإ ايٓاع أ١َ ٚاسد٠ ؾاختًؿٛا ؾبعح اهلل، ست٢ ٚإٕ ناْٛا أ١َ ٚاسد٠ ِٖ ؼبتـادٛ

ٚاسد٠، ِٖ عباز٠ عٔ طٛا٥ـ، أٚ عباز٠ عٔ غعٛب ٚنـرا، ٖـِ    نإْطإ، اجملتُع املتهٕٛ َٔ ايبػس، ٚيٛ ناْٛا أ١َ
ٚهْ٘ تطسأ ؾُٝا بِٝٓٗ يف تعاًَِٗ ايؿسدٟ َع بعكِٗ بعض، تطسأ نـجري   دٕٛ إىل أْبٝا٤ اهلل ٚزضً٘ ٚنتب٘;ؼبتا

 .َٔ االختالؾات
ٍ   ؾباهٚىل إٔ ٜهٕٛ ايبػس حب إذٕ أَـِ،  ٚاخـتالؾِٗ ٖـِ، ؾٝؿـبشٕٛ طٛا٥ــ      اد١ إىل نتـب اهلل ٚزضـً٘، يف سـا

هْ٘ ست٢ داخٌ اه١َ ايٛاسد٠  ؾٝؿبشٕٛ صباْبني يًشل هْ٘ ٖٓا يف داْب ٖرا اسبل ٖٓاى خطٛط صباْب١ يًشل،
يف َٛاقٝع املعـاَالت،   ،ع٢ً ايؿساط املطتكِٝ، ذبؿٌ اختالؾات عاد١ٜ بني اهؾساد ع٢ً ايطًٛى احملك١ اييت ٖٞ

صلى اهلل علي  ععلى )ؼبؿٌ َجٌ ٖرٙ اسباي١ يف أٜاّ زضٍٛ اهلل ٚايٓهاح، ٚايطالم، ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ، ؽبتًؿٕٛ ؾٝٗا، أمل 
 يهٔ ذبطِ ايككاٜا بطسع١.ٚسؿٌ يف ْؿظ اجملتُع أغٝا٤ َٔ ٖرٙ، ناْٛا ٜتػادسٕٚ ٚؽبتًؿٕٛ،  ؟ (ه   ع ل 

عًـ٢ ؾُٗٗـِ ٚذنـا٥ِٗ، أْٗـِ قـد أؾـبشٛا        ّايٝظ َعٓاٙ بإٔ ايبػس عٓدَا ٜهْٕٛٛ أ١َ ٚاسد٠ ِٖ نبػس، ٚاعتُاد
يٛ ٚؾًت ست٢ ٕ إٔ ٜسمسٛا هْؿطِٗ طسٜك١، ؾال ؼبتادٕٛ إىل نتب ٚال زضٌ، ايبػس ؼبتادٕٛ إىل ٖد٣ ٜطتطٝعٛ

اه١َ إىل إٔ تؿبض أ١َ ٚاسد٠ ؾٗٞ َا تصاٍ حباد١ َاض١ إىل ٖد٣ اهلل املطتُس دا٥ُـّا، ٖـد٣ اهلل املطـتُس دا٥ُـّا     
داخٌ ؼبتاز إىل سٌ، خالؾات تطسأ ٚاضـع١   يفهٕ ٖٓاى نجري َٔ اهغٝا٤ تطسأ  ;داخًٗا، ٚإىل ٖرا اهلد٣ ايػاٌَ

 .نًُا اتطعت اهَٛز قد ذبؿٌ
ٚتؿبض ٖٓاى ضبٌ غري ضبٌٝ اهلل، ٚتؿبض ٖٓاى طسم َتعدد٠ ؾال ميهـٔ   ،ؾباهٚىل عٓدَا ٜؿبض ايبػس طبتًؿني

ٌ  شٌ ٖرا االختالف، ٚال ميهٔ إٔ ػبعٌ ايٓاع أ١َ ٚاسد٠ إال َا ٖٛ َٔ عٓـد اهلل، ٖـد٣ اهلل  إٔ ٜ  ايـرٟ   ..املتُجـ
ٔ : ٜأتٞ عرب ٖرٙ ايطسٜك١ َْٓرٔزٜ  َ  ٚ  ٔ َ ب ػِّٔسٜ ٘  ايَِٓبِّٝني   هْ٘ عاد٠ اختالف ايٓاع ٜأتٞ  (213)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜؾب ع ح  ايًٖ

ٜ  ٘ ضبعٛزات، عٓدَا ٜؿبشٕٛ يف ٚاقٕعؾٝ ٜ  سِػب ٖٛ ٚاقع إٔ  ٚإٔ  ٜهٕٛ ايبػس ِٖ يف ٚاقـع إٔ ٜبػـسٚا  ز، ر ْٓٚإٔ 
َ٘ٚ َأٜٓرزٚا،  ـ  َؾٝ َ٘ ٚ َ ا اْخت ًَ ُ ا اْخت ًَُؿٛا َؾٝ ٔ  ايِٓأع َؾٝ ْٝ ِ  ب  ِ  اِيَهت اب  َباِيش لِّ َيٝ ْشُه  ٗ ٍ  َ ع   إذٕ (213)ايبكس٠: َٔ اآل١ْْٜص 

ِ  اِيَهت اب  َباِيش لِّ َيٝ ْشُه سؿًت ٖرٙ:  ٗ ٍ  َ ع  ْْص  ٔ  ٚ َأ َْٓرٔزٜ  َ  ٚ  ٔ َ ب ػِّٔسٜ ٘  ايَِٓبِّٝني   ُ ا اْخت ًَُؿٛا َؾب ع ح  ايًٖ ٔ  ايِٓأع َؾٝ ْٝ ِ  ب 
َ٘ ذا؟ سؿـٌ  . ؾايهتاب ْؿط٘ دا٤ يٝشهِ بني ايٓاع ؾُٝا اختًؿٛا ؾٝـ٘، يهـٔ املػـه١ً أْـ٘ َـا     (213)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َؾٝ

ٔ  اْخت ًَُؿٛا َؾٞ اِيَهت اَب َيَؿٞ َغَكإم ب َعُٝد ٜعين يف ايهتاب. اختالف ؾٝ٘.. اختالف ؾٝ٘ ِٕ اٖيَرٜ  .(176بكس٠: َٔ اآل١ٜ)ايٚ ٔإ
  .نُا تكدّ يف اآل١ٜ ايطابك١
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َ٘ ـ  َؾٝ ِ  اِيب ِّٝٓ ـات  ب ْػٝـّا           أٟ يف ايهتـاب،  (213)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١  ٚ َ ا اْخت ًَ  ٗ ْٔ ب ْعـَد َ ـا د ـا٤ ْت ٙ  ََـ ٔ  ُأٚت ـٛ ٔإٖيـا اٖيـَرٜ
ِْ  ٗ  ٓ ْٝ ، ٚؽبتًؿٕٛ يف دٜٓ٘ َٔ بعـد زضـً٘،   تب اهلل٠ ثابت١ ؽبتًؿٕٛ يف نٖرٙ تعطٝو ؾٛزإذٕ  .(213)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜب 

هٕ نتب اهلل ٖٞ تٓصٍ يتشطِ االخـتالف   !ا ْؿظ ايهتب ٖٞ اييت تٛدد اختالفٜهٕٛ ٖرا َٓػؤٖا، يٝظ َٓػؤٖ
ٖـرا   أ١َ ٚاسد٠، ٚأٟ غ٤ٞ ٜطـسأ داخًـٗا   بني ايٓاع يف ايككاٜا ايهبري٠ ٚايؿػري٠، دبعًِٗ أ١َ ٚاسد٠، ٜٚبكٕٛ

ب ْػٝـّا   :ٜأتٞ َٔ ايٓاع َٔ ؽبتًؿٕٛ ؾٝ٘، ؾعٓدَا ؼبؿٌ اختالف ؾٝ٘ َٓػؤٙ ٖٛ ٖرا ؼبطُ٘ باضتُساز، َٚع ٖرا
ِْ  ٗ  ٓ ْٝ َ٘ب  ـ  َؾٝ ٙ أٟ يف ايهتاب  ٚ َ ا اْخت ًَ ٔ  ُأٚت ٛ ٜعين: قٌٝ هلِ قَٛٛا ب٘، خرٚٙ بك٠ٛ، متطـهٛا   ٔإٖيا اٖيَرٜ

ٚ َ ا  ٔ، ؾاختًؿٛا ؾٝ٘، ؾكسبٛا بك١ٝ ايبػس،ب٘، ايتصَٛا ب٘، ٚع٢ً أضاع أِْٗ أٚتٛٙ يآلخسٜٔ، ٜكدَْٛ٘ يآلخسٜ
ِ  اِيب ِّٝٓ ات   ٗ ْٔ ب ْعَد َ ا د ا٤ ْت ََ  ٙ ٔ  ُأٚت ٛ َ٘ ٔإٖيا اٖيَرٜ ـ  َؾٝ أٟ: أِْٗ اختًؿٛا َٔ بعد َا دا٤تِٗ ايبٝٓات ذبرزِٖ  اْخت ًَ

 .َٔ االختالف، ٚخطٛز٠ االختالف، ٚتسضِ ايطسٜل اييت ٜطريٕٚ عًٝٗا، ؾال ؽبتًؿٕٛ
َٔ ٖرٙ إٔ أٟ اختالف يف أٟ أ١َ َٔ اهَِ بعد أْبٝا٥ٗا ال ٜهٕٛ َٓػؤٙ أبدّا قؿٛز يف ايبٝٓات ٚاهلد٣، أٚ ِ ؾتؿٗ

 ; (صلى اهلل عليه  ععلهى ه ه  ع هل     )ؾُٝا ٜتعًل باملدتًؿني بعد زضٍٛ اهلل ضبُد َجاّل تكؿري َٔ أْبٝا٤ اهلل ع٢ً اإلطالم، 
))ؾُـٔ نٓـت   :(صلى اهلل علي  ععلى ه ه  ع هل   )َا عًُٛا َٔ قٍٛ زضٍٛ اهلل  ٍ ٜكٍٛ: ميهٔ أِْٜٗتأٍٚ ؼباٍٚال شاٍ ايبعض 

ٌٞ َٛالٙ(( أْ٘ ْـ ع٢ً أْ٘ دبـد اختالؾـّا بعـد    تأتٞ عٓدَا ؾ، !َا دزٚاًٝؿ١ بعدٙ، َا عًُٛا، اشب ٖٛ َٛالٙ ؾٗرا عً
سزت يف أنجس َـٔ  ثابت١، ٚته ٖٞ كاعد٠ايْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل، تأند بإٔ ايطسف املدايـ ٖٛ ؽبايـ عٔ عًِ، ٖرٙ 

ـ  ٍ ي٘، ثِ ٜأتٞتتأٍٚيٝظ ٖٓاى َا آ١ٜ طبايؿني عٔ عًِ، مل ٜعد ٖٓاى صباٍ إٔ تتأٍٚ ي٘ ع٢ً اإلطالم،   ٔ بعـد ََ
ضِ ناَتـداد يـريو ايكـالٍ ايـرٟ نـإ ْتٝذـ١ يالخـتالف ايـرٟ طـسأ، هٕ          ع٢ً َا قد ز  - َٔ بعد -ٜطريٕٚ  َْٔ 

ؾايطسف ايرٟ نإ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٖٛ ٜكدّ قـالاّل،   .ىل قالٍاالختالف عاد٠ ٜهٕٛ َاذا؟ خسٚز َٔ طسٜل اسبل إ
َٔ ٜٓعسٕٚ إيِٝٗ أِْٗ ضـازٚا عًـ٢ تًـو ايطسٜكـ١، ٚاعتكـدٚا أْٗـا        هدٝاٍ املتعاقب١ٚيف اهخري قد ٜهٕٛ يف ا

 َطري٠ َطتك١ُٝ.
ِ  اِيب ِّٝٓ ا  ٗ ْٔ ب ْعدَ َ ا د ا٤ ْت ََ  ٙ ٔ  ُأٚت ٛ َ٘ ٔإٖيا اٖيَرٜ ـ  َؾٝ ِْٚ َ ا اْخت ًَ  ٗ  ٓ ْٝ عتدا٤ ٖهرا ، اعتدا٤ا (213)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜت  ب ْػّٝا ب 

َ٘ ؾسٜض، ٚطبايؿ١ ؾسؼب١، ُ ا اْخت ًَُؿٛا َؾٝ ٓ ٛا َي ٔ  آَ  ٘  اٖيَرٜ أثٓـا٤   هْـ٘ يف  (213)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َٔ اسبل َؾٗ د ٣ ايًٖ
ٚ االختالف يف ايدٜٔ ٜؿٌ اال ٍ ايهتـاب. أيطـت دبـد اختالؾـّا يف     ختالف إىل االختالف يف ايهتاب، أٟ ؾُٝا ٜتٓـا

ٖٛ ٖرا، اختالف ست٢ يف ايتعاٌَ َع اآلٜات، ٜعترب ٖرٙ َٓطٛخ١، ٚيٝطـت َٓطـٛخ١. ٜكـدّ تؿطـريٖا      ؟ايتؿطري
ؼبؿٌ ايتباع، ؼبؿٌ ع١ًُٝ يبظ يف أٚضاط ايٓاع َٔ خالٍ عٌُ ٖؤال٤ ايرٜٔ خـايؿٛا بػٝـّا،    بػهٌ آخس. ؾٗٓا

 ْتٝذ١ ايبػٞ، ٚبدٚاؾع ايبػٞ.
ََ٘ؾٗ د  ُ ا اْخت ًَُؿٛا َؾٝ ٓ ٛا َي ٔ  آَ  ٘  اٖيَرٜ ٔ اسبل ٣ ايًٖ َ َ٘ نإٔ ٖرٙ ض١ٓ: إٔ اهلل ٜٗدٟ، ٜٗدٟ إىل  (213)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜبٔإْذَْ

، !ايرٜٔ خايؿٛا، ٚقدَٛا قالاّل، ٚمسٛٙ سكّا، ٚبدا أَاّ ايٓاع ٚإذا ٖرٙ ايكك١ٝ قد ايتبطـت  ٘اعأقاسبل، ايرٟ 
ٓ ٛاَؾٗ د ٣ ا :إٔ اهلل ٜٗدٟ ٔ  آَ  ٘  اٖيَرٜ إٔ تؤَٔ اإلميإ ايٛاعٞ، اإلميإ ايـٛاعٞ، إٔ تعـسف إٔ هلل ضـ١ٓ يف     يًٖ

د أْ٘ ساؾـٌ  عٓدَا تسدع دب :هلرا عٓدَا ْكٍٛ عبٔ ؾُٝا ٜتعًل باملاقٞ اسبل متاَّا; ٖداٜت٘، أْ٘ زسِٝ ٜكٝع
غداف ٜٓبٗـٕٛ، إمنـا مل ؼبهُـٛا    ٜأتٞ أغداف، نإ ٜأتٞ أ نإٖرٙ،  عٓو باقٞ اه١َ،  نإ يف َطري٠ ايصٜد١ٜ

ست٢ ْطُِٝٗ أ١ُ٥ بعكِٗ، ٚبعكِٗ سهِ، ثِ دا٤ َٔ بعدِٖ آخسٕٚ، ؾعُُٛا غ٦ّٝا، ؾذ٦ٓا عبٔ ْتػبح ب٘. ٖـرٙ  
 ؽبسدو مما أْت عًٝ٘، َٚتػبح ب٘.طسٜك١ ثا١ْٝ، مل ٜعد باإلَهإ 

ٚإٕ ناْت أدٚاز، قد تهٕٛ أدٚاز ؾِٗ ايطسٜك١، إذا ؾُٗت ايطسٜك١ ايؿشٝش١ ضتذد هلا أعالَّا يف َطري٠ ايبػس، ا
بإٔ ٜكٝع اسبل متاَّا، يهٔ ايٓـاع ٖـِ يف اهخـري ٜكـٝعٕٛ اسبـل ٖـِ، ال        الضبدٚد٠ يًبعض أٚ أدٚاز َتؿاٚت١، 

 .ٜسقٕٛ إال إٔ ٜتػبجٛا بتًو ايطسٜك١، ٜٚبكٛا عًٝٗا
 ٕ أمل تٓـصٍ أقـٛاٍ   ، اآلٕ عباٍٚ ْكٍٛ يف َٛقٛع ؾٕٓٛ َع١ٓٝ، ٖٞ تعترب خطري٠ ددّا يف ؾسف ايٓاع عٔ ايكـسآ

ٜتػـبح ال ٜسقـ٢    ،يف املٛقٛع ٖرا؟ ٚتس٣ تػبح يف ْؿظ ايٛقت، أيٝظ ٖٓاى تػبح عٓد طـسف آخـس   ٚاقش١
ـ ٜرتى ٖرٙ ايطسٜك١، ٖٚٞ طسٜك١ قالٍ، ال ٜأتٞ ايبازٟ ٜٓصٍ ٜدى أْت،  ٜـدى ٜٚـدخًو يف اسبـل ، ال     ؽبًـ
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ٚيف اهخـري  ٜكتٓع بعدّ اضتذابتِٗ، ست٢  ذبؿٌ ٖرٙ. ٜعذص بعض اهْبٝا٤، أمل ٜهٔ بعض اهْبٝا٤ ٜدعٛ ٜدعٛ
 ٜ إٔ اهلل  َعٓـاٙ: كسبٕٛ يف اهخري، يـٝظ  ٜأتٞ عراب ع٢ً أَت٘، ٜبني بٝاّْا ناَاّل ٚاقشّا ٚمل ٜبل إال عٓاد حبت، 

 ٜطُض إٔ ايكك١ٝ ت عتِ متاَّا ع٢ً ايبػس.
ٔ  اِيش لِّ  ََ َ٘ ُ ا اْخت ًَُؿٛا َؾٝ ٓ ٛا َي ٔ  آَ  ٘  اٖيَرٜ َِٕؾٗ د ٣ ايًٖ َ ْطت َكٝ ْٔ ٜ ػ ا٤  ٔإَي٢ َؾس اُط  َْٗدٟ َ   ٜ  ٘ َ٘ ٚ ايًٖ )ايبكس٠: َـٔ  َبٔإْذَْ

ِ ٜبني  يًٓاع َٔ ٜأتٜٞٗدٟ ٖد٣ َتهسزّا،  أْ٘ ي٘ ّكَدٜ السغ نٝـ اإلْطإ حباد١ .(213اآلٜـ١  ٜ ٓـصٍ   ،هلـ هتـب  ايٚ
ٟ  كّآٖا َػه١ً؟ أمل ؼبؿٌ قالٍ؟ أٜأمل ؼبؿٌ  !تٗدٟ، ثِ ٜأتٞ ْاع ؼبًُْٛٗا ؾٝدتًؿٕٛ ٖٓـاى، ٜٗـدٟ    ٜٗـد

ٙ  هلل ال ٜٓكطع أبدّا عٔ ايٓاع;يٝبني يًٓاع اسبل ايرٟ اختًؿٛا ؾٝ٘ َ ٔ أٚتٛا ايهتاب، َعٓاٙ: إٔ ٖد٣ ا  هٕ ٖـدا
 ٚ ٞ ٖد٣ زسِٝ، ٖد٣ زسِٝ بعبادٙ، ال ٜكٍٛ: ٜهؿٞ قد ْصيٓا نتاب، ٚزضـٍٛ  َتـ٢ َـا اختًؿـٛا يف ايهتـاب،      .ٜهؿـ

ٔ  اِيش ـلِّ        يهٔ َـٔ ٜٗـدٟ؟    ٚسؿٌ يبظ، ٚسؿٌ تكًٌٝ، ٖٛ أٜكّا ٜٗدٟ، َ٘ ََـ ُ ـا اْخت ًَُؿـٛا َؾٝـ ٓ ـٛا َي ٔ  آَ  اٖيـَرٜ
َ٘ بعبادٙ؟ ؾعاّل ال ٜكٍٛ: ٜهؿٞ طيف ضتني دا١ٖٝص.  ٝظ ٖرا َعٗس ععِٝ َٔ َعاٖس زمحت٘أي (213)ايبكس٠: َٔ اآلٜـ١ َبٔإْذَْ

َ ْطت َكٝ :أٜكّا ٜٗدٟ ٜٚٛؾل ْٔ ٜ ػ ا٤  ٔإَي٢ َؾس اُط  َْٗدٟ َ   ٜ  ٘  .(213)ايبكس٠: َٔ اآل١ِٜٕٚ ايًٖ
ٚستـ٢ يف   ؟ٔ ايبدا١ٜ إٔ اهلل ٜأتٞ بطسٜك١ َط١ًٗ دـداّ أيٝظ املٚدبد ْؿظ ايطسٜك١ يف ضٓٔ اهلل يف اهلدا١ٜ، 

املسس١ً ٖرٙ اهخس٣ اييت تعترب َسس١ً خطري٠، ٖٞ َسس١ً يبظ، ٚقد املٓطل دٜين، ؾاز املٓطل نً٘ دٜين، ٚنً٘ 
 ٌ؟ أٜكّا ٜكدّ بطسٜك١ ض١ًٗ.سٍٛ ايهتاب ٚايط١ٓ، أيٝظ ٖرا ؼبؿ

ِ  اِيب ِأض   ٗ ِْ َ ِطْت ْٔ َقبًَُْه ْٛا ََ ٔ  خ ًَ ٌ  اٖيَرٜ ِْ َ ج  ٚ َيُِا ٜ ِأَتُه ْٕ ت ْدخ ًُٛا اِيذ ١َِٓ  ِْ َأ ّْ س َطْبت  ٍ  َأ ا٤  ٚ ايِكِسا٤  ٚ ش ِئصُيٛا س ِت٢ ٜ ُكٛ
َ٘ ٘  َ ت ٢ ْ ْؿس  ايًٖ ٓ ٛا َ ع  ٔ  آَ  ٍ  ٚ اٖيَرٜ َ٘ َقٔسٌٜب ايِسض ٛ ِٕ ْ ْؿس  ايًٖ ٖرا َعٗس آخس َٔ َعاٖس عٌُ اهلل يف  (214)ايبكس٠:َأال ٔإ

املٝدإ ايعًُٞ، ٖد٣ اهلل ؾُٝا ٜتعًل يف َكاّ يبظ اسبل بايباطٌ، ٜٗدٟ أيٝظ ٖـرا غـ٤ٞ؟ ٚيف املٝـدإ ايعًُـٞ     
س ز، ق١ُٝ ايَؿس ز ايععـِٝ ٖـٛ   ٜهٕٛ ٖٓاى أٜكّا ٜٗدٟ، ٜٚؿسز، ٜٚأتٞ بايؿسز يف املساسٌ ايؿعب١، ٚإٔ ٜهٕٛ ايَؿ

قبٌ َٔ سه٢ عِٓٗ  هٕ َٔ قد ميظ ايٓاع بأضا٤، ٚقسا٤، ٚشيصي١; يف املساسٌ ايؿعب١. نجري مما ذبؿٌ َٔ ٖرٙ
ٌ  ايٓٛع١ٝ اهخس٣: ًََْٗو اِيش ْسخ  ٚ ايِْٓط  ٜ ٝ ِؿَطد  َؾٝٗ ا ٚ   .(205)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜٚ ٔإذ ا ت ٛ ٖي٢ ض ع ٢ َؾٞ اِيَأْزٔض َي

ٖؤال٤ ايرٜٔ ؽبتًؿٕٛ يف ايهتاب بعد َا ٜؤتٛٙ ؾٝعًُٕٛ قالاّل، ثِ ٜٓػأ َٔ ايكالٍ أغٝا٤ أخس٣ دبعـٌ اسبٝـا٠   ٚ
الشّ َـٔ ػباٖـدٕٚ يف   ٚ قـد طبعٗـا   ١٦ًَٝ٘ باهغٛاى ؾعاّل، ػبعٌ أغٝا٤ نجري٠، َطبات نبري٠، يٝظ َع٢ٓ ٖرا أْ

اإلْطإ دؾع١ ق١ٜٛ َٔ ايبداٜـ١، أٟ: ٜػـذعو   ال. ٖٛ ٜعطٞ  !ضبًٝ٘ ٜؿب عًِٝٗ بأضا٤، ٚقسا٤، ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ
ال ٜؿض إٔ تكٛيٛا: أَٛات، غٗدا٤، ثـِ   ،إٔ تهٕٛ َطتبطاّل يف ضبًٝ٘، ٚقدّ مناذز ٖا١َ سه٢ عِٓٗ بأِْٗ أسٝا٤

َ٘ أث٢ٓ ع٢ً َٔ مساِٖ يف اآل١ٜ اهخس٣ ٘  اْبَتػ ا٤  َ ْسق اَت ايًٖ ْٔ ٜ ْػٔسٟ ْ ِؿط  ٔ  ايِٓأع َ   .(١ٜ207)ايبكس٠: َٔ اآلٚ ََ
ٚ     ايسٚس١ٝ ٖرٙ دبعًو تتشٌُ، ٚتتذاٚش نٌ ايؿعٛبات ٖرٙ، ٚدبد  ؾـعب١،   إٔ املطـري٠ تٓتٗـٞ َُٗـا ناْـت تبـد

 تٓتٗٞ إىل َاذا؟ إىل إٔ ٜأتٞ ْؿس َٔ اهلل، ٚايٓؿس َٔ اهلل َعٓاٙ َاذا؟ ؾسز. أيٝظ َعٓاٙ ؾسز، ٚمتهـني، ٚقـ٠ٛ؟  
ٚ َيُِ ْٕ ت ْدخ ًُٛا اِيذ ١َِٓ  ِْ َأ ّْ س َطْبت  ٍ  َأ ِ  اِيب ِأض ا٤  ٚ ايِكِسا٤  ٚ ش ِئصُيٛا س ِت٢ ٜ ُكٛ  ٗ ِْ َ ِطْت ْٔ َقبًَُْه ْٛا ََ ٔ  خ ًَ ٌ  اٖيَرٜ ِْ َ ج  ا ٜ ِأَتُه

َ٘ َقٔسٌٜب ِٕ ْ ْؿس  ايًٖ َ٘ َأال ٔإ ٘  َ ت ٢ ْ ْؿس  ايًٖ ٓ ٛا َ ع  ٔ  آَ  ٍ  ٚ اٖيَرٜ  . (214)ايبكس٠:ايِسض ٛ
ٚي١ٝ ٖٞ إٔ تعٌُ ع٢ً إعال٤ ن١ًُ اهلل، ٚدباٖد ؤؾبشت ؾٝٗا ساالت َٔ ٖرٙ ؾاملطعٓدَا ٜهٕٛ ايٓاع يف َسس١ً أ

أٍْ٘ ٜأتٞ تأٜٝد َٔ د١ٗ اهلل، دبعٌ ايهجري َٔ ٖرٙ املطبات ال  :يف ضبٌٝ اهلل، ٚيٛ نإ ٖٓاى َطبات َٔ ٖرٙ، أٚاّل
تٞ تأٜٝد َٔ اهلل، ٜأتٞ عٕٛ َسٖك١، يهٔ ٜأ ، هثسٖا ايٛاقعٜٞهٕٛ هلا أثسٖا ايهبري، ٚيٛ ترتى ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘

َٔ اهلل، ٚإٕ نإ َا ٜصاٍ ٜبك٢ هلا آثاز، يهٔ السغ أْ٘ يف ساي١ إٔ تتعٛد ع٢ً ايؿرب، ٚيف ساي١ إٔ تعسف قُٝـ١  
ايؿرب، ٚتعسف ق١ُٝ ايعٌُ ايرٟ أْت ؾٝ٘، تهٕٛ َعٜٓٛاتو َستؿع١، ٚتعترب ْؿطو يف ْع١ُ تٛدد عٓدى سايـ١  

ايبأضـا٤،   ضـٝعتربٖا ؾكـ١ًٝ؟  ٖـٛ  إىل قتٌ يف ضبٌٝ اهلل. أيٝظ  ٜٞٓتٗأتسن٘ ٕ، َٔ ايتشٌُ ملا ٜأتٞ، ؾًٝهٔ َا نا
 ٚايكسا٤، نًٗا أيٝطت دٕٚ ايكتٌ؟ أيٝطت دٕٚ ايكتٌ ع٢ً اهقٌ؟.

ٓؿطو ٚتؿِٗ بأْ٘ ست٢ إٔ تكتٌ يف ضبٌٝ اهلل ٖٛ ْع١ُ نبري٠، ٚغسف ععِٝ، ٚؾكـٌ نـبري يـو،    ي َٛطِّٔإذا أْت 
كسا٤، ؾًتهٔ نٝؿُا ناْت ضٓتشًُٗا. إذا نإ ايٓاع ع٢ً ٖرا ايٓشٛ، َعٓاٙ: ٜهٕٛ ؾايبأضا٤، ٚاي إذٕ ٚدزد١ زؾٝع١.
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ٕ عٓدِٖ قاب١ًٝ، ٚتٛطني يٓؿٛضِٗ ع٢ً إٔ ٜتشًُٛا بأضا٤، ٚقسا٤. ٚايبأضا٤، ٚايكسا٤، ؾُٝا قـد ميـظ اإلْطـا   
  باعتباز أَٛاي٘، ٚباعتباز بدْ٘.

ٍ  :أسٝاّْا قد تؿٌ املطأي١ إىل ٖرٙ ايدزد١ ٍ  س ِت٢ ٜ ُكٛ شيصي١، أسداخ، ٚغسب١ً، ٚبًب١ً،  (214)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜايِسض ٛ
َ٘  :يهٔ اهلل،  َٓطًكٕٛ ع٢ً أضاع ِٖ َؤَٕٓٛ بٓؿسٚأغٝا٤ ست٢ ِٖٚ  ظـسٚف   (214)ايبكـس٠: َـٔ اآلٜـ١   ؟َ ت ٢ ْ ْؿس  ايًٖـ

َ٘ َقٔسٌٜب ،سسد١ ِٕ ْ ْؿس  ايًٖ َ٘ َقٔسٌٜب :نإٔ َع٢ٓ ايعباز٠ (214)ايبكس٠: َٔ اآل١ٜ َأال ٔإ ِٕ ْ ْؿس  ايًٖ أْ٘  (214)ايبكس٠: َٔ اآل١َٜأال ٔإ
 ٜأتٞ ايؿسز اإلهلٞ، ٜأتٞ ايٓؿس اإلهلٞ.

السغ ق١ُٝ ٖرٙ إٔ تكدّ اهَج١ً ع٢ً إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ال ٜتد٢ً عٔ أٚيٝا٥٘، عٔ اجملاٖدٜٔ يف ضبًٝ٘، يف 
١، ٚايعسٚف اسبسد١ ٖـٞ ايـيت دبعًـو أسـٛز َـا      املسس١ً اسبسد١.. يف املسس١ً اسبسد١، أيٝظ املسس١ً اسبسد

بأْ٘ ٚباقٞ املطري٠ َٔ قبٌ قـد   يٝظ َعٓاٖا: إذٕٖٞ املسس١ً اسبسد١ ؾعاّل. :ٜعينٜهٕٛ إىل ايؿسز؟ إىل ايٓؿس؟ 
 ال ؼبؿٌ غ٤ٞ.

عٓدَا تسدع إىل ايكسإٓ ايهسِٜ دبد نٝـ قاٍ عٔ َعسن١ بدز، ذنس أْ٘ أْـصٍ املطـس يٝجبـت أقـداَِٗ، ٚذنـس      
هٕ ٖرٙ هلا ق١ُٝ ؾُٝا ٜتعًل بايجك١، ثك١ اإلْطإ باهلل تهٕٛ ثكتو ب٘ بأْ٘ ال  ٚذنس أغٝا٤ نجري٠; ال٥ه١،تأٜٝد َ
ست٢ يف ايعسٚف اسبسد١، ؾازم نبري يٛ إٔ املطأي١ تكدّ أَج١ً يف بداٜات اهغٝا٤، أٚ يف ايككاٜا ايطـ١ًٗ   ٜتد٢ً

جاّل بأْ٘ مل ميس بو َـا ٜطـ٢ُ ؾـسز، أٚ َـا ٜطـ٢ُ      أٚ قد تس٣ َ ؟نراهٔ نٝـ يٛ ٚؾًت املطأي١ إىل قد تكٍٛ: ي
أْ٘ قـد ربًـ٢ َٓـو، نأْـ٘ قـد ربًـ٢        عٓدى يف تًو املسس١ً ايؿعب١ ٜهٕٛ أْتتأٜٝد، يف َسس١ً َع١ٓٝ، ٚقد 

املسس١ً َج١ً اييت تعين: عٓو، ال. تهٕٛ ثكتو باهلل بأْ٘ ال ٜتد٢ً عٓو، ٚتكدّ اهَج١ً يرتضٝذ ايجك١ بٗرٙ اه
 اسبسد١.
ٛاد١ٗ، يف َٝدإ ايؿساع ؾُٝا ٜتعًل بٝٛضـ يف َٛقؿ٘ اسبسز ددّا َع اَسأ٠ ايعصٜص، ٖٚٓا يف َٝدإ امل أمل تكدّ

ٞ ايككـ١ٝ  أيٝطـت ٖـ   ،ٖٚٞ ايكك١ٝ اهلا١َيعسٚف ايؿعب١، يٝدًل عٓدى ثك١ بإٔ اهلل ال ٜتد٢ً يف ا َع اآلخس;
 .ٜهٕٛ هلا ٚقع نبري ع٢ً أْؿطٓاأَا أغٝا٤ َٔ قبٌ ميهٔ قد ال تػهٌ خطٛز٠ ال اهلا١َ؟ ايعسٚف ايؿعب١، 

املعـسٚف   ايػـ٤ٞ عًـ٢ سطـب    - ٖٓاى َجاٍ هلرا ست٢ ْعسف ق١ُٝ ٖرٙ، قد دبد نجريّا َٔ ايٓاع ايرٜٔ ْطُِٝٗ
، إٔ ايبازٟ ٖٝأ، ٜطاؾسضؿست٘ عٓدَا ؼبر، أٚ  َؤَٓني، ٚعٍباد. أيٝظ ٖٛ ٜأتٞ ٜرنس يو قؿـ نجري٠ عٔ - عٓدْا

 .ٚٚؾل، ٚضٌٗ، ٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ؟
قد عٓدٙ ؾهس٠ أْ٘ ئ ؼبؿٌ ؾسز يف ٖرٙ ايككـاٜا   !ا تكٍٛ ي٘: ظباٖد يف ضبٌٝ اهلل، مل تعد ٖرٙ ايؿهس٠عٓدَ

 بٓـا٤  ايهبري٠، ٖٚٛ ؼبهٞ يو ٖٛ أْ٘ تطٗٝالت سؿًت ي٘ يف ضؿسٙ، أٚ يف قك١ٝ َع١ٓٝ، يف تـصٜٚر ابٓـ٘، أٚ يف  
ٚأغـٝا٤ َـٔ    ٚال ٜتد٢ً عـٔ أسـدص   ازٟ دٝدٚايب ،ضٌٗ اهلل، ٚٚؾل اهلل، ٖٚٝأ ايبازٟط بٝت٘، أٚ يف أغٝا٤ َٔ ٖرٙ:

أال ٜٛدد ؾازم ٖٓا؟ ؾإٔ تكدّ اهَج١ً اييت تسضذ ثكتو باهلل  إذٕٖرٙ. يهٔ اعسض عًٝ٘ َٛقؿّا ؾعبّا، ٜكٍٛ: ال. 
يف ايككاٜا اسبسد١، تعطٝو ثك١ َٔ ٖٓا ٚنرا إىل أٍٚ، َٔ ايٓكط١ اسبسد١ ٜٚهٕٛ َا قبًٗا باهٚىل، َٚا قبًـٗا،  

 ٓدى ٖٞ اسباي١ اسبسد١، اسباي١ اشبطري٠.هْ٘ أِٖ غ٤ٞ ع
 .ايطاٖسٜٔإىل ٖٓا ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚآي٘ 
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