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 (2) (31ووعيده ـ الدرس )رفة اهلل ـ وعده مع

 ايطمحٔ ايطسِٝبػِ اهلل 
 ٕ ٖساْا اهلل.ا. اؿُس هلل ايصٟ ٖساْا هلصا َٚا نٓا يٓٗتسٟ يٛال اؿُس هلل ضب ايعاملني

 ايًِٗ قٌ ٚغًِ ع٢ً عبسى ٚضغٛيو غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘.
َُا إىل قٍٛ اهلل تعاىل: (غٛض٠ ايػذس٠)ٚقًٓا سٍٛ اآلٜات َٔ  ُٔ ٔبآَٜأتَٓا إْٖٔ َٔ  ُِٜؤَٔ  َخـٗطٚا  ٔبَٗـا  ُشنِّـُطٚا  ٔإَشا اٖيـٔصٜ

 .(15)ايػذس٠:ُغٖذّسا
ُ٘ ؾـ٤ٕٞ  فػرل، إمنا ٖٛ يٝؼ ع٢ً منط ايت - ٖصٙ أٚ غرلٖا غٛا٤ّ -ٚنالَٓا سٍٛ اآلٜات  ّْ أؾـب غـتٝشا٤ َـٔ   باال نال

 اآلٜات، ٚسسٜح سٍٛ اآلٜات.
ايتفػرل املعطٚف ي٘ منط َعني، ٚي٘ قٛاعس َع١ٓٝ، ٚايهجرل َٔ ايتفاغرل ػعٌ ايفا٥س٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ق١ًًٝ 

، فإْـ٘   اخخـرل ٜكـبض    ٚاغّعادسّا، إشا مل ٜطبط ايكطإٓ ايهطِٜ بٛاقع ايٓاؽ، إشا مل ٜهٔ اؿسٜح سٍٛ آٜات٘ 
 أْفػِٗ.نتابّا ال أثط ي٘ ٚال فاع١ًٝ ي٘   سٝا٠ ايٓاؽ، ٚال   

َٓٗا عٔ إٔ ٜهـٕٛ يًكـطإٓ ْعـط٠ إيٝـ٘ َٚٛقـ        ايكطإٓ ٖٛ نتاب يًشٝا٠ نًٗا، ٚنٌ أسساخ اؿٝا٠ ال خيًٛ سسْخ
 -نُـا ٖـٛ املعتـاز     -إٔ مٝٞ ايكطإٓ   أْفػٓا، فإشا َا عـسْا إىل تالٚتـ٘    مجٝعّا -إٕ ؾا٤ اهلل  -َٓ٘، ٚمٔ ْطٜس 

  ؾٗط ضَهإ أٚ   غرلٙ تهٕٛ تالٚتٓا ي٘ تال٠ٚ إجياب١ٝ، ْتأٌَ، ْتسبط، ْػتفٝس َٔ آٜاتـ٘، ٚال ؾـو إٔ    غٛا٤ّ
 ٜعاٍ سسٜجّا قاقطّا ْٚاقكّا، ال أسس ٜػتيٝع َُٗا بً    ايعًـِ ٚاملعطفـ١   الأٟ سسٜح سٍٛ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ 

ٜعيٝ٘ ايكطإٓ، ممـا ٖـٛ َـٔ َهٓـٕٛ أغـطاضٙ، إمنـا        خٕ نجرلّا مما ميهٔ إٔ ;ايهطِٜ إٔ حيٝط عًُّا بعُل ايكطإٓ
 ٚاملتغرلات ٚاخسساخ. ٜػاعس ع٢ً نؿف٘ ٚػًٝ٘ املٛاقُ 

قطا٠٤ نتاب اهلل بتأٌَ، ٚقطا٠٤ أسساخ اؿٝا٠ بتأٌَ، ٚقطا٠٤ ايٓفٛؽ، ٚغًٛنٝات ايٓاؽ بتأٌَ ٖٞ َـا ٜػـاعس   
 طإٓ ايهطِٜ.اإلْػإ ع٢ً إٔ ٜٗتسٟ، ع٢ً إٔ ٜػذلؾس، ع٢ً إٔ ٜػتفٝس َٔ خالٍ ايك

ثٓا سٛهلـا بـاخَؼ دكـساض َـا ْفٗـِ      ٚاييت ؼٖس (غٛض٠ ايػذس٠)بعس تًو اآلٜات ايعع١ُٝ َٔ أٍٚ ايػٛض٠ َٔ 
َُا ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ُٔ ٔبآَٜأتَٓا إْٖٔ َٔ ُِٜؤَٔ ِِ   ََٚغٖبُشٛا ُغٖذّسا َخٗطٚا ٔبَٗا ُشنُِّطٚا ٔإَشا اٖئصٜ ُِـٔس َضبهٗٔـ ِِ  ٔبَش ُٖـ  اَل َٚ

َٕ خْٗا أعالّ ع٢ً سكـا٥ل،   ;آٜات اهلل ٖٞ أعالّ ع٢ً سكا٥ل، ٖٞ سكا٥ل ثابت١، ٚزلٝت آٜات (15)ايػـذس٠: َِٜػَتِهٔبُطٚ
ـ    ا غـٝشسخ ٜـّٛ   سكا٥ل   ٚاقع ايٓفٛؽ، سكا٥ل   اؿٝا٠، سكا٥ل   فاالت اهلسا١ٜ نًٗا، سكـا٥ل تتشـسخ عُٓ

ٌِ  َفاِضٔدِعَٓـا  ََٚغـُِٔعَٓا  َأِبَكـِطَْا  َضٖبَٓـا  ٍ:ٚإٔ ٖٓاى َٔ غٝكٛ ،ايكٝا١َ، أْٗا أؾٝا٤ ال بس إٔ ؼكٌ َُـ  إْٖٔـا  َقـأيّشا  َِْع
َٕ ُٛٓ نُا فُٗٓـا َـٔ إٔ قـٍٛ اهلل     ،ٚاآلٜات ايكطآ١ْٝ ٖساٜاتٗا ٚاغع١ دسّا، تٗسٟ   عس٠ اػاٖات (12)ايػذس٠:َُٛٔق

ُِٔعَٓا َأِبَكِطَْا َضٖبَٓا عٔ أٚي٦و ايصٜٔ غٝكٛيٕٛ ِٖٚ َٓهػٕٛ يطؤٚغِٗ: تعاىل سانّٝا ٌِ َفاِضٔدِعَٓا ََٚغ َُ  إْٖٔـا  َقأيّشا َِْع
َٕ ُٛٓ  ايسْٝا.ٖصٙ ْٗا تهؿ  سكٝك١ مٔ عًٝٗا   ٚاقعٓا   أ َُٛٔق

ال ستٝاطات ايالظ١َ، ُٖٚتِٗ، ال ٜعًُٕٛ االال ٜؤَٕٓٛ باـيٛض٠ إال َت٢ َا زايصٜٔ  -ِٖٚ أنجطْا  -أٚي٦و ايٓاؽ 
 ِٗ اـيط.ٕ ست٢ ٜسَُِٖٛفٕٛ ٜٚتٓاَغاـيط، ٚإمنا ٜػٛه٠ ملٛاد١ٗ ٕٚ ايعٖسٜعسه

خْٗـا يـٔ    ;خيرل٠ دسّا عًٝٓا ساي١ ْفػ١ٝ ثابت١ يسٜٓا فٗٞ ٕ ٖصٙ إشا ناْت طبٝع١ يسٜٓا، إشا ناْتإ: قًٓا أٜهّا
ال ٜٗـتِ باإلعـساز يًديـط     :ٔ ٖصٙ سايت٘، َٔ ٖصا ٚاقعـ٘ ٖهـصا  تهٕٛ   ايسْٝا، بٌ غتهٕٛ   اآلخط٠ أٜهّا، ََ

ُٜ ;حملتٌُا  يًديط املتٝكٔ. ٖسٔعفإْ٘ أٜهّا ئ ٜٗتِ، ٚئ 
عػ٢ إٔ ˮأيػٓا ْكٍٛ ٖهصا؟  (1)‟١ـًٖـُخ  عػ٢ َا ˮْكٍٛ أَاّ اـيٛض٠ احملت١ًُ:  :  ايسْٝا مٔ ْكٍٛ نًُتني
‟ايباضٟ غًٝٗهِٗ

 أيٝػت ساي١ ٚاسس٠؟ (اهلل غفٛض ضسِٝ)ْٚكٍٛ أَاّ اـيٛض٠ املتٝك١ٓ:  (2)
شؿـط أْـت ٚأْـت    شؿط بٗا ّٜٛ ايكٝا١َ، غُتأْفػٓا ٖٓا، ْفػٝتو   ايسْٝا ٖٞ ايٓفػ١ٝ اييت غُتض جيب إٔ ْطٚه

َـا    ˮبعح عًٝٗا ٜـّٛ ايكٝاَـ١   اييت غُت عًٝٗا ٖٞ ٖٞ ػ١ٝ اييت نَٓتَٔ َطقسى ايكباح، ايٓف أْت، نُا يٛ قَُت
ـًٖـ ـًٖـتأتٞ  (اهلل غفٛض ضسِٝ) ‟١ُخ ـُ ـ  ٖسٔعٚأْت مل ُت ١ا ـًٖــ١ فتهـٕٛ  ٠ ٖسهلا ُع ِ  ) نـبرل٠ دـسّا،   ُخ  (اهلل غفـٛض ضسـٝ

                                                           



 (1) (31ووعيده ـ الدرس )رفة اهلل ـ وعده مع

فرل٣ ايٓاؽ  (1)ب ٖٓا   ايسْٝاغٝأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتط٣ بأْ٘ نإ َٛنع ايطمح١ ٚايغفطإ ٖٓا   ايسْٝا إٔ تتػٖب
ـًٖـ١َا   ˮأْفػِٗ بأْ٘ ال ن١ًُ   ٖٞ اييت غتٓفعِٗ. (اهلل غفٛض ضسِٝ)ٚال ن١ًُ  ‟ُخ

ٌِ  َفاِضٔدِعَٓـا  ََٚغـُِٔعَٓا  َأِبَكـِطَْا  َضٖبَٓـا  ايصٜٔ غٝكٛيٕٛ: ِٖ عطْب ،عطبّاٚقًٓا: ٖؤال٤ ِٖ ناْٛا  َُـ  إْٖٔـا  َقـأيّشا  َِْع
َٕ ُٛٓ ًَِٓا َشا٤ٔأَ ََٚقاُيٛا تتشسخ عٔ فطَني، ممٔ ٜكٛيٕٛ: َُٛٔق ًِـلٕ  ْٖا٤ٔأَ اَخِضٔض ٔفٞ نًََ  (10)ايػـذس٠: َٕدٔسٜـس  َئفٞ َخ

دت أنجط ٚأنجط ممـا نـإ   كت ٚتطٖغ تعاٍ قا١ُ٥ فٝٓا، ٚيهٔ ٜبسٚ أْٗا تعُٖالٖصٙ ساي١ ناْت عٓس ايعطب ايكسا٢َ ٚ
قع أعـسا٥ٓا َـٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣،     ٚلس هلصٙ أثطٖا ايػ٧ٝ   فاٍ املكاض١ْ بني ٚاقعٓا مٔ ٚٚا يس٣ املانني.
 ُِٗ خيـطْ ٍٛ زٕٚ إٔ ٜسٖٜٚٓيًكٕٛ   اخعُاٍ اييت ُؼطٕٚ ٖصا ايتفهرل إطالقّا، ٜهعٕٛ اـيط تطاِٖ ال ٜفٓه

ـًٖـ١  َا ˮهلصا فاقْٛا، ٚهلصا نطبْٛا، يٝؼ عٓسِٖ  ٌ ٚيٛ بعس َا٥يت غ١ٓ;قتَُ  .‟ُخ
خْ٘ فُٝا إشا ضدعت ٖصٙ  ;ٌ خيٛض٠ بايغ١ايكطإٓ ٜعتدلْٚ٘ َؿه١ً يسِٜٗ، اإلغالّ ٜعتدلْٚ٘ َؿه١ً يسِٜٗ، ٜؿٓه

بسٜٓٗا، ٚإىل ايكطإٓ ايهطِٜ تعٌُ ب٘، ٚتٗتسٟ ب٘ فإْٗا فعاّل غتكبض )ٖصٙ اخ١َ( ق١ٜٛ اخ١َ إىل اإلغالّ تًتعّ 
 أغًش١، َُٗا نإ يسٜٗا َٔ إَهاْٝات إٔ تكٗط ٖصٙ اخ١َ.ع تًو ايسٍٚ َُٗا نإ يسٜٗا َٔ ال تػتيٝ دسّا،

بعس إٔ  (غباْٝاأ)ٜذ   ٦َات ايػٓني، بٌ بً  بِٗ اؿاٍ   بعض َطاسٌ ايتاض صفِٗ ٜعًُٕٛ داٖسٜٔ َٔ ظَإ َٓ
أزلا٤ أبٓـا٥ِٗ، تغـٝرل اخزلـا٤ اإلغـال١َٝ إىل     ٚ ،نطبٛا املػًُني ٖٓاى، أضغُِٖٛ   اخخرل ع٢ً تغٝرل أزلا٥ِٗ

خْ٘ ست٢ املفـطزات اإلغـال١َٝ، املفـطزات ايعطبٝـ١،      أزلا٤ أخط٣ .ٚمٖٛا (دٛضز)َٔ مٛ أزلا٤ أخط٣ أٚضب١ٝ، 
ٕٖ ااملفطزات ايكطآ١ْٝ، اخيفاظ، ِٖ ٜطٕٚ أْٗا تذلى ؾعٛضّا، أٚ أثطّا أسٝاّْا قس ٜهٕٛ أثّط َٜ  ال ؾعٛضٟ، ٚأ ـ ٖـصا  ض ُصِب

ٔ  زاخٌ أعُام ايٓفؼ، فت٧ٝٗ اإلْػـإ   بصض٠ اضتبإط ـ ُٜ .فٗـصٙ خيـٛض٠   ;يالغـتذاب١   أٟ ظَـ ـ  غٝٓ ط ط االغـِ، تغٝٓ
َـٔ   (دٗـاز ) ع٢ً إٔ تهٝع ن١ًُ ملاشا ٜعًُٕٛ ِٖ ،ٚمٖٛا (دٗاز)ا أَهٔ نُا ٚدسْا َٔ تغٝرل ن١ًُ املكيًشات َُٗ

 ؟ أيٝؼ نصيو؟ٖا نجرلّا   ايكطإٓ ايهطِٜ ٚال ْتأثطؤأٚغاط املػًُني ٚمٔ املػًُٕٛ ْط٣ أْفػٓا ْكط
ا ع٢ً َػـاَعو غـٝذلى أثـطّا ٚيـٛ نـإ أثـطّا ال       ِٖ ٜطٕٚ أْٗا ٚإٕ نٓت اآلٕ تكطؤٖا ٚال تتأثط بٗا، يهٔ تهطاضٖ

َُٜشطهُنـو، َٚتـ٢ َـا        ٟٓ، أقٌ َا ميهٔ إٔ ٜذلى ٖصا ٖٛ: إٔ ٜهٕٛ ٖصا املبسأ َكبٛاّل يسٜو، َت٢ َـا دـا٤ ََـٔ  ؾعٛض
ٚدست اإلَهاْٝات بني ٜسٜو، أيٝؼ نصيو؟ أيٝؼ ٖصا َا لسٙ   أْفػٓا أسٝاّْا َت٢ َا ٚدسْا ََٔ ٜتهًِ َعٓا، أٚ 

 َٔ ٜتشسخ عٔ ٚاقعٓا، أٚ ٚدسْا َٔ ٜعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ٖصا املبسأ   ْفٛغٓا؟ أيػٓا ْتأثط؟ٚدسْا 
ٚا ب٘ أٚ ضدا أْت ال تتأثط بـ٘،  ٕٚ ايكطإٓ ٚمل ٜتأثطؤِٖ اآلٕ ٜكط ٖا :ٖصٙ اـيٛض٠: ِٖ مل ٜهتفٛا بإٔ ٜكٛيٛا

 ،ايهًُـات: دٗـاز  ٖـصٙ  إٓ ٚغـٝذس فٝـ٘   ب٘، يهٔ ابٓو َا ظاٍ ٚابٔ ابٓو أٜهّا غٝكطأ ايكط ثطأَتمتٛت ٚأْت غرل 
 خل.إ .دٗاز..

ـ   هلصا ضأٜٓا مٔ ٚأْتِ مجٝعـاّ ٚ ;ه١ٝ خيرل٠عٓسِٖ ق ست٢ ايطبط باخعالّ، ايطبط باخعالّ أٜهّا  َبٝهـنٝـ  ُغ
ٍّاؿسٜح عٔ اإل ٚ   ٚأٌٖ ايبٝت َاّ عً ٚ     غٝهـبَ   املٓـاٖر ايسضاغـ١ٝ،   غٝهـبَ اؿـسٜح عـِٓٗ   ٚغـا٥ٌ اإلعـالّ، 
باآلثاض آثـاض   اٖتُاَّا -خاق١   ايُٝٔ  -ٚظاض٠ ايجكاف١   أٟ بًس  ٔسِبآثاضِٖ عٔ ططٜل ايجكاف١، ٚمل ُت اؿسٜح عٔ

ـ َِٗ دـسّا، إشا َـا ضُ   خٕ ايطبط باخعالّ أٜهّا ;أعالّ أٌٖ ايبٝت ـ  ذ   أْفػـٓا ععُـ١  غه ِ َـٔ أعـالّ اإلغـالّ    عًَ
 َٚؤثطّا. فًٛ نإ فطز اغِ ٜذلزز ع٢ً أيػٓتٓا يهٔ قس ٜأتٞ َٔ جيعٌ ٖصا االغِ فاعاّل ،فعاّلاملتهاًَني ٚايهاًَني 
   أٜاّ عاؾٛضا٤، ٚ  غرل عاؾـٛضا٤   أٚغـاط ايؿـٝع١ اؾعفطٜـ١ نـجرلاّ      ٜذلزز نجرلّا نإ اإلَاّ اؿػني 
نـبرل،   تـأثرل عًـٗا شات  فاغـتيا  إٔ جي  يهٔ ناْت نًٗا َعاٖط عاطف١ٝ، دا٤ اإلَـاّ اـُـٝ    ،ٜٚبهٕٛ، ًٜٚيُٕٛ

. أٚ بعبـاض٠  (نٌ َا بني أٜسٜٓا َـٔ بطنـات اؿػـني   )يسضد١ أْ٘ قاٍ:   إسٝا٤ عاؾٛضا٤، اؿسٜح عٔ اؿػني
ُٜ بـ٘   ُٜـِطَبط ط ب٘ دٗاز، ٚمل َبِطتؿب٘ ٖصٙ. إشّا شيو االغِ ايصٟ تطزز ٦َات ايػٓني   أدٛا٤ عاطف١ٝ عت١، مل 

أمل  ،َٜٔا َٔ أعـسا٤ اخَـ١ ٚأعـسا٤ ايـسه     يطفع َعٜٓٛات اخ١َ، الؽاش َٛقٕ  ;ب٘ عٌُ ُِٜطَبطاؽاش َٛق ، ٚمل 
 عٓسَا دا٤ َٔ جيعٌ ي٘ س١ٜٛٝ   ْفٛؽ ايٓاؽ؟ ٜكبض فاعاّل

قٕٛ عاؾـٛضا٤  بٌ أقبشٛا ٜتصٖٚ  ٜكطخٕٛ باغِ اؿػني (سعب اهلل)ٖٚهصا اآلٕ   دٓٛب يبٓإ   أٚغاط 
ا ناْٛا عًٝ٘ ّٜٛ نـاْٛا ٜتشـسثٕٛ عـٔ عاؾـٛضا٤ َـٔ اؾاْـب ايعـاطفٞ فكـط، ٚأقـبشٛا          ُٖآخط خيتً  ع بؿهٌ
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، اييت تسفع بِٗ ٚبؿـبابِٗ إىل  دسّا اخؾٝا٤ ايهجرل٠ دسّا  ٜػتًُٕٗٛ َٔ نطبال٤ َٚٔ عاؾٛضا٤، َٚٔ اؿػني
غـِٗ، أمل    ْفٛ ط١ٜ داَـساّ عؿـ  االثـ  ايصٟ عاف ٦َات ايػٓني زاخٌ اييا٥فـ١    اؿػني َٝازٜٔ اؾٗاز.

ُٜاَطس١ً َٔ    ٌِٖعَفُٜ أيٝػت إٜطإ تؿهٌ عكب١ أَاّ ايغـطب   ،مٔ ْط٣ إٜطإ ٖٚا ى أ١َ؟شطهيتاضٜذ ٚاغتيا  إٔ 
 املػًُني ؾ٦ّٝا آخط.ٚفُٝا ْٓعط إيٝٗا مٔ ٚفُٝا ْفِٗ؟ إٔ ايغطب ٜٓعط إلٜطإ ؾ٦ّٝا، ٚيبك١ٝ ايعطب 

   َٓاٖذٓا ايسضاغ١ٝ، ٚع٢ً ؾاؾات ايتًفعٜٕٛ، ٚ  غرلٙ َٔ ٚغا٥ٌ اإلعالّ، ْط٣ أعالَـاّ  ٓاٖٚهصا ضأٜٓا نٝ  أْ
  املطانع،   اؾاَعات، ٚ  نٌ َهـإ. ٖـصٙ    ،نجرلّا   املػادس،   املعاٖس ثٕٛ عٓٗاّ يأل١َ، ٜٚتشٓسأخط٣ تكٖس

ٕ اخعالّ عٓس َٔ ٜفٗ      نـٌ ؾـ٤ٞ:   ُـٕٛ تكطٜبـاّ  ٜتشٓه ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣  إٔ  ،إٔ أَطٜهـا  :ِ ٚاقع اخَـ١ اآل
اؾٛاْب اإلعال١َٝ، ايجكاف١ٝ، ايذلب١ٜٛ، االقتكاز١ٜ، ايػٝاغ١ٝ،   ايسٍٚ نًٗا ٜتشهُٕٛ فٝٗا، ٜٚتسخًٕٛ   نٌ 

 قغرل٠ ٚنبرل٠.
  ْفػو ع٢ً أنـدل َـا ميهـٔ ملـا نـإ باغـتياعت٘ إٔ        َِػهخْ٘ يٛ ُد فٕٛ إٔ تًو اخعالّ ال تكٓع ؾ٦ّٝاِٖ ٜعط

فًٓهع يًؿباب ٚيٓهـع يألدٝـاٍ منـٛضّا َـٔ      ،منٛض َٔ ٚضم): -نُا ٜكاٍ  -، إمنا ٖٞ َُٜشطهنونو، يٝؼ فٝ٘ َا طهَشُٜ
ـ  (  ايٓفـٛؽ  ف ايػٓني ئ تعُـٌ ؾـ٦ٝاّ  ّ ٚال تؤخط، ٚيٛ تهطض ازلٗا آالٚضم، أعالَّا ١ُٖٝٚ ال تكسه عٓـسَا   وخْ

 ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ فٝ٘ َا ٜسفعو. ػسٙ فاضغّا ؼاٍٚ إٔ تػتٝكغ ٚتطدع إىل شيو ايعًِ يتػتًِٗ َٓ٘ ؾ٦ّٝا
ناؿػٔ، ٚاؿػني، ٚايعٖطا٤، نعٜس، ٚاهلازٟ، ٚايكاغِ، ٚغرلِٖ ممٔ ٖـِ عًـ٢    يهٔ أعالَّا ناإلَاّ عًٞ 

غذل٣ َا  أٚ ايتفتت اخ١َ يتػتًِٗ َِٓٗ ؾ٦ّٝا اؿٝا٠، ِٖ َٔ يٛ ايتفت اإلْػإ ٖصا ايٓشٛ، ِٖ اـيرلٕٚ   ٚاقع
ا ٜطفع َعٜٓٛاتٗا، تط٣ املٛاق  املتعسز٠، تط٣ ايتهش١ٝ، تط٣ االغتبػاٍ، تـط٣ ايؿـعٛض بععُـ١    ٖا، تط٣ َٜؿٓس

 اإلغالّ، تط٣ االغتٗا١ْ باخْفؼ ٚاخَٛاٍ ٚاخٚالز   غبٌٝ اإلغالّ.
  َساضغٓا أٚ َطانعْا أٚ داَعاتٓا؟ ال ٜٛدـس، ٚإشا َـا    أٚ لس اؿسٜح عٔ أٌٖ ايبٝت  هلصا ٌٖ لس عًٝ٘ا

ٍ  َػُُِٜ َا ط ْٛعّابهـ، ٚإشا َا دا٤ سسٜح عٔ اإلَاّ عًٞ فُهبػٝيّا نإ ؾ٦ّٝا سٔدُٚ ٖـٛ عًـ٢    :ذ شيو ايتهبرل بـإٔ ٜكـا
ُٜ  ٖٛ ٜباٜع أبا بهط، ٖٚٛ إمنا نإ دٓسّٜا ايطغِ مما ٖٛ عًٝ٘ ٖا ثـِ جيعًْٛـ٘    طْٚـ٘ قًـٝالّ  هبهَٔ دٓٛز أبٞ بهـط، 

ٞ  ثٛا قًٝاّلبهً٘ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ تهبرل أبٞ بهط، فٝؿسْٚو أنجط إىل أبٞ بهط، فُٝا إشا ؼٓس فٗـٛ ٚغـ١ًٝ    عٔ عًـ
صا َا ال ٗـف (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )ٍٛ ـٙ بعس ايطغَسِسَُّٚا ـعً  عًٝ٘اَٛا ا إٔ ٜكسهـيؿسى أنجط إىل أبٞ بهط، أَ

 ٜؿهٌ خيٛض٠ بايغ١. .ميهٔ
تتشـسخ عـٔ    أثطٙ   ايُٝٔ؟ َت٢ زلعٓا بطاَرٚعٔ   عٔ اإلَاّ اهلازٟ َت٢ ضأٜٓا   ٚغا٥ٌ إعالَٓا سسٜجّا

ٖٚـِ َـٔ نـإ     ،أخباضٙ ٚغرلت٘ اؿُٝس٠ َٚا عًُ٘ َٔ أعُاٍ عع١ُٝ   ايُٝٔ ٚ  أٚغاط ايُٝٓٝني ٚ  ٖساٜتِٗ
 تـعاٍ   كتًـ  َٓـاطل ايـُٝٔ؟ ال     الناْت  ايكطاَي١ قس عبجٛا بأفهاضِٖ، ٚايباط١ٝٓ، ٚبكاٜا نجرل٠ َٔ ايٝٗٛز

 دا ٜكسَ٘ ْاقكّا. ، ، ال سسٜح عٓ٘ إال بتعٗػ٧سسٜح عٓ٘ إال دا ٜػٝ
ٖهصا ٜفهط أٚي٦و ايٓاؽ، ِٖٚ ٜٓعطٕٚ إىل ايكطإٓ، أٚ ٜٓعطٕٚ إىل أعالّ اإلغالّ أْ٘ قس ٜهـٕٛ ٖـصا االغـِ،    

 ٜعاٍ ال٣ ٖصٙ اخ١َ قس نطبٓاٖا نطب١ قان١ٝ، يهٔ ٚقس ٜهٕٛ ٖصا ايهتاب ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ أثط اآلٕ، ٚإٕ نٓا ْط
ـ   .ٖصا ٜؿهٌ خيٛض٠ ٚيٛ بعس سني، فٝذب إٔ ْعٌُ ع٢ً إقكا٥٘ بأٟ ٚغ١ًٝ ٕٛ يٓـا  ٖٚصا ٖٛ َا ٜٛدب عًٝٓـا إٔ ٜه

/ املوت ألمريكا / املوت إلسررايل  / العنةرع ىعر  طاهلل أندل :ق  ٚأقٌ َٛق  ٖٛ: إٔ ْكطر بٗصا ايؿعاضَٛ
: ٖـصٙ  شا غهتٓا غٝكٛيٕٛ أٜهـاّ إأٚي٦و؟ ئ ٜػهتٛا.  ٓا يٛ غهتٓا ٌٖ غٝػهتخْ شيو يإلغالّصايٓكط اللهود / 
ْؿطت بعض ايكش  بإٔ ايٛفـس اخَطٜهـٞ ظـٌ ٜػتفػـط عـٔ       إضٖاب١ٝ، ٖصا ايهتاب إضٖابٞ، ٚفعاّل املسضغ١ أٜهّا

 .(قٓعا٤َسضغ١ ظٜس١ٜ   )ط عٔ َطنع بسض اغتفَػ، ٚأغًكت بعض املساضؽ ،َساضؽ ؼفٝغ ايكطإٓ
ال. ايػهٛت غـٝسفعِٗ   قس ْتٛقع أِْٗ غٝػهتٕٛ؟ -ْػهت إٔ أفهٌ  -قس ْتٛقع ببػاط١ تفهرلْا أْ٘ إشا غهتٓا 

إىل إٔ ٜعًُٛا يًشكٍٛ ع٢ً تٓاظالت نجرل٠ أخط٣، ٜٚعًُٛا يٝكًٛا إىل نطب أؾٝا٤ أخط٣، يـٔ ٜػـهتٛا، جيـب إٔ    
ٕ، أَا إشا مٔ ٚقطخٓا   ٚدِٖٛٗ، غٝػهتٕٛ ٚغٝتٛقفٛ نٓاَت٢ َا ؼٖط ٚئ ٜتٛقفٛا إآل ،ْفِٗ ٖصا: ئ ٜػهتٛا
 ا.اـيٛض٠ ايبايغ١ ٖٓغهتٓا فاـيٛض٠ ٖٓا، 

ˮُْبعض ايٓاؽ قس ٜكٍٛ: ْػهت  نُا  -ٔ شٖب إٕ ايػهٛت ٖٛ اـيٛض٠، يٛ نإ ايػهٛت َٔ ‟  ع٢ً أْفػٓاًَِّهـال 
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االغتبػاٍ، عٔ إْفام اخَـٛاٍ، عـٔ ايتٛاقـٞ    ، عٔ ايتهش١ٝ، عٔ ا ؼسخ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ اؾٗازمل -ٜكٛيٕٛ 
 نً٘ نالّ. ،أّ أْ٘ قُت ٚمجٛز؟ نً٘ سطن١ ّا،باؿل. أيٝؼ ايكطإٓ نً٘ سطن١ ٚنالَ

ْٚعـٛش   -إشا غهتٓا غٝصٖب زٜٓٓا ٚغتصٖب نطاَتٓـا ْٚـصٖب    ،يٝصٖب نٌ ؾ٤ٞ (َبََٖش) َِٔٔقس ٜهٕٛ ايػهٛت  فعاّل
 إىل اؾشِٝ   اخخرل، ٜصٖب ايٓاؽ إىل اؾشِٝ. -باهلل 
قـس ٜـجرلٕٚ    ،أسٝاْـّا قـس ٜـجرلٕٚ عبـاضات     ،عٔ َساضؽ ؼفٝغ ايكطإٓٚا ٜتشسثٕٛ عٔ َطنع بسض، ؤسَا بسعٓ

فُٗٛا فٖهصا يٝٓعطٚا ضز٠ ايفعٌ، أمل ْتشسخ أنجط َٔ َط٠ عٔ ٖصا اخغًٛب: يٝٓعطٚا ضز٠ ايفعٌ؟ غهتٓا  عباضات
ٕٓ : ْفِٗٚأْٓا أقبشٓا بكطّا (اغذلاتٝذ١ٝ ثابت١)ٜٓا إٔ ايػهٛت أقبض يس ايػهٛت ٖٛ ايٛغـ١ًٝ ايكـشٝش١ ملـاشا؟     أ
 يٓػًِ ؾطِٖ.  ،يه  ؾط اخعسا٤

بعس سني غٝٓيًكٕٛ فعاّل يٝتدصٚا ايكطاض املًعّ بإٜكاف ٖصا ايكٛت، بإغالم ٖصٙ املسضغ١، بػـشب ٖـصا ايهتـاب    
خخرل َٔ ٜؤَٔ ست٢ ٜهٕٛ   ا .. ثِ ئ ٜتٛقفٛا أٜهّادل ٖٚهصاا املػذس، بٓفٞ ٖصا ايؿَٔ اخغٛام، بإغالم ٖص
خْ٘ استُاٍ ٚأْت تؤَٔ بايفهط٠ ٚإٕ نٓت   ساي١ اغتهعاف، ٚأْت غانت ضدا تتهًِ َع أسس  بايفهط٠ ٖٛ إضٖابٞ;

ثط ٜهٕٛ ٖٓاى قاب١ًٝ يهالَ٘ إٔ ٜـؤ  َٔ ايٓاؽ فتؤثط عًٝ٘، ٚضدا ٖصا ايؿدل ايصٟ تؤثط عًٝ٘ قس ٜكازف ظَّٓا
ٖصا اهلادؼ يسِٜٗ: َٛاد١ٗ نٌ خيط قتٌُ ٚيٛ بعس سني، ٚإٕ ناْت ْػب١ خيٛضت٘ عًِٝٗ بأقـٌ     اآلخطٜٔ.

 َٔ1%  . 
ٖٓاى أَج١ً تؿٗس ع٢ً َٔ نإ ٜٓعط ٖصٙ ايٓعط٠ أْ٘ غٝعٌ ٜعٌُ ٖصا ايعُـٌ باغـتُطاض ٚغـٓط٣ َـٔ      السعٛا،

ٜعٌ َبآّٜا يو، ٜعٌ ٜعًُو، ال ٜعٌُ ع٢ً تـٛفرل  ٓا ي٘ َٛق  َٔ عكٝستو ايفال١ْٝ، أبٓا٤ ٚطٓٓا َٔ َػًُني َٔ
 أٟ ؾ٤ٞ يو.

 تـعاٍ قهـ١ٝ ْـؤَٔ بٗـا     ال تعاٍ   بيٕٛ نتبٓـا  النُا مٔ بايٓػب١ يإلَا١َ خِْٗ ٜعطفٕٛ إٔ اإلَا١َ نعكٝس٠ 
 ٛا   ايسغتٛض: بـإٔ ايسغـتٛض ٜػـُض   ْٚسٜٔ اهلل بٗا، باعتباضٖا عكٝس٠ ز١ٜٝٓ يسٜٓا، ع٢ً ايطغِ َٔ أِْٗ قس ْٗك

ايٓاؽ  يٝؼ ٖٓاى ست٢ إَهاْٝات عٓس ٖؤال٤ ،عط١ٜ االعتكاز. ِٖٚ ٜعًُٕٛ أْ٘ ال ٚدٛز يإلَا١َ، يٝؼ ٖٓاى إَاّ
١، ال ٜٗتُٕٛ بٓا   فـاٍ  ٖصٙ ايعكٝس٠. يهٔ أيٝػٛا ِٖ َٔ ٜٓعطٕٚ إيٝٓا ْعط٠ خآق ٜعايٕٛ ٜعتكسٕٚ الايصٜٔ 

 اـسَات: َؿاضٜع ٚمٖٛا؟ 
ال ٜتفاعٌ َعو ال قافغ، ٚال سانِ، ٚال قا٥س، ٚال َسٜط أَٔ، ٚال ض٥ٝؼ، ٚال فآخط أْت َٔ قبٌ ططف  َتًُُِٔظ إشا

َ    َا ظاٍ ٜط٣ أْو َا ظيت ؼٌُ عكٝس٠ َعٖٝ خْ٘ ملاشا؟ . أسسٚظٜط ٚال طغـٛب  ١ٓ ٖٞ نصا، ٖـٛ ٜطاٖـا عكٝـس٠ غـرل 
 ْفٛغٓا.  ٜعاٍ هلا بصض٠  ال. ٖهصا غٝعٌُ ايٝٗٛز أَاّ نٌ عكٝس٠ إغال١َٝ فٝٗا، ي٘ َٛق  َٓٗا

ٕٖ اخعُاٍ ميهٔ إٔ تتٛق  عٓس ف١٦ َع١ٓٝ َٔ ايعًُا٤،  غتؿٌُ ايعًُـا٤ نًـِٗ، ٚأنـعفِٗ َـٔ     ال ٜتكٖٛض أسْس أ
ُٝ ف٦ـات   ، َٝت اخسٝا٤. ثـِ غتكـٌ إىل  ٜعاٍ سٝ٘ا الٖٚٛ  ض عًٝ٘ إقا١َ ددل١ٜ فٝهٕٛ َٝتّاَطِف٢، أنعفِٗ َٔ ُتَفِٓغ

ِٕ إَا إٔ ٜكبًٛاَا ظايٛا حيًُٕٛ ٖصٙ ايعكٝس٠، خِْٗ  ايٓاؽ ٖٞ َٔ ايٓٛ  ايصٟ  ا ع٢ً أؾٝا٤ِٜٛٓٛا بأؾٝا٤ ٜٚذلٖبٔسَٜ أ
( إضٖـاب )املٛق  ٖٚصا ايًكـب نًُـ١:    . ال بأؽ، ٖٚصٙ ٖٞ يٝػت أنجط َٔ َطس١ً، أٚ إٔ ٜعٌ ٖصاال ٜؿهٌ خيٛض٠

ُٝ ،خاق١ مٔ ايعٜس١ٜ ،نٌ ؾدل ٚمٖٛا تتابع نٌ ؾدل  .٢   اخخرل بأْ٘ إضٖابٞػُٖنٌ ؾدل َٓا غ
 ،ٖٚهصا ،ٜعاٍ إضٖابّٝا إشّا ال ;ٜعاٍ ظٜسّٜا الغٝكاٍ ٖصا ايؿدل  ،ٛا ع٢ً ايكطإٓافذلض قهٛا ع٢ً ايعًُا٤، ٚقه

  ْعطْا مٔ، َُٗا نـإ   ملاشا؟ خِْٗ َٔ ٖصا ايٓٛ  ٜفهطٕٚ بهطٚض٠ ايعٌُ نس أٟ خيط قتٌُ َُٗا نإ بػٝيّا
 بعٝس ايٛقٛ  َٔ ٚد١ٗ ْعطْا مٔ.

ضٚس١ٝ اخعسا٤، ٖٞ ْعط٠ اخعسا٤ أَآَا، ٚمٔ ْعطتٓا ٖٞ ْعـط٠ أغـالفٓا أٚي٦ـو ايـصٜٔ     فإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ 
ُِٔعَٓا َأِبَكِطَْا َضٖبَٓاغٝكٛيٕٛ: فـإٕ   ;ٖٚٞ ساي١ مٔ ْؿاٖسٖا َاث١ً فٝٓا، َتذػس٠   نـٌ َٛاقفٓـا   (12)ايػذس٠:ََٚغ

 ى غانّٓا.شطهـيط   سٝٓ٘ فال تػتيٝع إٔ ُتٗا اَُُِٖسَٖٝصا ٜع  بايتأنٝس: إٔ ٖصٙ اخ١َ غتتالؾ٢، غتٓتٗٞ، َغ
خِْٗ عـاز٠   -ٌٖ ٖٓاى أسس َٔ ايعطب ٜتعاط  َع٘ َٔ ايععُا٤ أْفػِٗ  ِػَذٔ   بٝت٘؟ُٜ (ٜاغط عطفات)أيٝؼ 

ال أسس ٜتعاط  َع٘، ٖٛ َٔ زاخٌ غطفت٘ حياٍٚ إٔ ٜتكٌ باخَطٜهٝني أٚ بٛاغي١  ؟-ٜتعاطفٕٛ َع بعهِٗ بعض 
خْـ٘   ;ٌ ظَال٥٘ ايعطبَبح عٔ ايػالّ َٔ ٔقعٔ ايػالّ، ال ٜبش أؾدام َٔ ٚظضا٤ سهَٛت٘ ٜتكٌ باخَطٜهٝني عجّا
ستـ٢ زاُٖـ٘ اـيـط،    ٚإٔ املٛق    اخخرل ملٔ غهت   املانٞ  ،ٜعطف أِْٗ َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ، ال ٜٗتُٕٛ بؿ٤ٞ
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 .يًكُت َاشا غٝهٕٛ َٛقف٘؟ ٖٛ إٔ ٜػهت أثٓا٤ َٛاد١ٗ اـيط، بٌ غٝهٕٛ أنجط ايتعاَّا
ُٓأْٓا نُػًُني إشا فٖط ٚال ْٓػ٢ أٜهّا ب َٔ د١ٗ أعسا٥ٓا، ْٚهطب َـٔ  هَطُْ :ب َٔ دٗتني َع بعضهَططٓا فإْٓا غ
ُٜ   ب ايٓاؽ غعٟهَطُٜإٔ  ، ٚاـيٛض٠ ايبايغ١ ٖٓاد١ٗ ضبٓا أٜهّا ب عًـ٢  هـطَ ، ٚشي١، ٚؾـتات، ٚتبـأٜ يًٓفـٛؽ، ٚ
ب اهلل قًٛب بعهِٗ ببعض، ٚاخعسا٤ َٔ ٖٓاى ٜؿتغًٕٛ   أٚغاطِٗ ٜهطبِْٛٗ، ٖٓا َٔ داْب اهلل هٔطقًٛبِٗ، َٜ

 .نعكٛب١، َٚٔ داْب أٚي٦و خغطاض أخط٣، َٔ َٓيًل ايعسا٠ٚ
ايٛعٝس   ايسْٝا، جيـب   (1)قبٌ أَؼ سٛيٖ٘ٚٛ َا نإ سسٜجٓا ٖٛ سصضِٖ   نتاب٘،  ٚاهلل عٓسَا ٜهطب ايٓاؽ

 إٔ اـيٛض٠ ايبايغ١ ع٢ً نٌ تككرل حيكٌ َٔ داْبٓا   ايسْٝا ٖٓا. :إٔ ْفِٗ ٖصٙ
َُا إشّا فٝذب إٔ ْهٕٛ ممٔ قاٍ اهلل عِٓٗ: ُٔ ٔبآَٜأتَٓا إْٖٔ إٔ ٜؤَٔ ايٓاؽ بآٜات اهلل، إْٗا سكـا٥ل   َيًٛب ٖٓا ُِٜؤَٔ

ثت عٓ٘، يهٔ ْٛع١ٝ َٔ ايٓاؽ ِٖ ٚسسِٖ َـٔ ٜؤَٓـٕٛ بٗـا ٖـِ أٚي٦ـو      نٌ َا ؼٖسثابت١   نٌ َا تٓاٚيت٘،   
َٔ ِِ ََٚغٖبُشٛا ُغٖذّسا َخٗطٚا ٔبَٗا ُشنُِّطٚا ٔإَشا اٖئصٜ ُِٔس َضبهٗٔ ِِ ٔبَش ُٖ َٕ اَل َٚ اإلْػإ املؤَٔ قس ٜعذلٜ٘  (15)ايػذس٠:َِٜػَتِهٔبُطٚ

شٍٖٛ عٔ أ١ُٖٝ بعض اخؾٝا٤، قس ٜهٕٛ غرل َػتؿعط: إٔ ٖٓاى ٚادبّا جيب إٔ ٜؤزٜ٘، إٔ ٖٓـاى عُـاّل    - أسٝاّْا -
ٔ َٛٓط ،جيب إٔ ٜؿذلى فٝ٘، إٔ ٖٓاى َٛقفّا جيب إٔ ٜتبٓاٙ ٜٚؿذلى َع اآلخطٜٔ فٝ٘، ٖٛ َؤَٔ َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ

طت٘ بآ١ٜ هلل فُت٢ َا شٓن ٚخاؾْع هلل، نْعهلل، خا خْ٘ غادْس ;ْفػ٘ ع٢ً إٔ ٜعٌُ ٜٚٓيًل   نٌ عٌُ فٝ٘ هلل ضن٢
 .خانع هلل ،خْ٘ خاؾع هلل ;اغتذاب هلا ،تفاعٌ َعٗا ،ًٗأَ آٜات اهلل تكٖب

٘   -آٜات٘  شيو دا   -ٜط٣ نٌ ؾ٤ٞ َٔ داْب اهلل  ٖٚٛ أٜهّا فٗـٛ ٜػـبض اهلل، ٜٓعٖـ٘،     ;ٜطاٖا نًٗا ْعُـ١ عًٝـ
ُِٔس  ََٚغٖبُشٛاٜٚكسغ٘، ٜٚج  عًٝ٘  ِِٔبَش ايـصٟ ٜـط٣ ْفػـ٘ أْـ٘ قـس       -ِٖٚ ايهجرل فٝٓا  -يٝػٛا َٔ أٚي٦و  َضبهٗٔ

َـا، فـرل٣ ْفػـ٘ أْـ٘        تٛضط ٖٚٛ   عٌُ قاحل، يهٔ ٖصا ايعٌُ ٖٛ َٔ ايٓٛ  ايؿام ايؿا٥و، اـيـرل ْٛعـاّ  
 َؿه١ً.

أْ٘ أقبض َؿه١ً ٚأقـبض محـاّل،    ٔ ٖصا ايكبٌٝ أٜهّاخ َع ايٓاؽ َٔبٌ ايبعض قس ٜط٣ شيو ايؿدل ايصٟ ٜتشٖس
غـبشاْ٘   -ٚهلصا نـإ اهلل   ;ا٥ٌ، َٚا ظايت ٖصٙ ايطٚس١ٝ قا١ُ٥ضٚس١ٝ ناْت َٛدٛز٠ عٓس ايعطب اخٚ -أٜهّا  -ٖٚصٙ 
ِ  ٚ ،ٚاملؿام اييت تأتٞ أثٓا٤ ايكـطا   ،ٚاملكا٥ب ،ٚاالبتال٤ ،ٚغط آٜات اؾٗازٜأتٞ  -ٚتعاىل  يُٝػـض   - ٜكـٍٛ هلـ

ٖٔ َيَكِس قاٍ: - (ٔ ّٜٛ َا دا٤ َؿانٌبإٔ ٖصا ايؿدل ٖٛ َٔ)يو ايؿعٛض ايػ٧ٝ شيو ايتفهرل اـاط٧، ش ُ٘ ع٢ًََ ََ  ايًٖ

ُُؤَٔٓٔنَي ِِ َبَعَح ٔإِش اِي ِٔ َضُغٛاّل ٔفٝٗٔ ِِ َِٜتًُٛ َه ِِ َأُْفٔػٗٔ ٔٗ ِٝ ٘ٔ عًََ ِِ آَٜأت َُٜعنِّٝٗٔ َٚ ُِ ُٗ ُُ ُٜعًَِّ َٚ ١ََُ ُِْٛا َٚٔإٕ اِئهَتاَب َٚاِئشِه ٔ  َنا  َٔـ
ٌُ ٍٕ َئفٞ َقِب َتٛغي١ يًشسٜح عٔ املؿـانٌ، ٚعـٔ ايكـطا      (غٛض٠ آٍ عُطإ)ػسْٚٗا    (164)آٍ عُـطإ: َٗٔبنٕي َنال
َٔ ايٓاؽ نعاف اإلميإ، َٔ ٜٓعـط   اخٕ ٖٓاى نجرّل ;سُسَٚا سكٌ   ُأ (سُسُأ)ملكا٥ب، بعسَا ؼسخ عٔ قه١ٝ ٚا

 إْٖٔـا  َكـٝب١ ، إىل ايؿدل ايصٟ ٜسفع٘ إىل املٛق  ايكشٝض ايصٟ فٝ٘ لات٘   ايسْٝا ٚاآلخط٠، ٜط٣ أْ٘ ب٣ًٛ
ِِ َتَيِٖٝطَْا ِِ َتَيِٖٝطَْا إْٖٔا :ٕٜٛكٛيأٚي٦و نُا نإ  (18)ٜــؼ: ٔبُه ٚال ، ٌمـٔ ال ْطٜـس َؿـان    ،َؿانٌ)تؿا٤َٓا  ٔبُه
٘    ،سخٌ   ؾ٤ٞتْإٔ ٚال ْطٜس  ، َكا٥ب ْطٜس يـٛ ناْـت ايكهـ١ٝ     (!ٚنٌ ٚاسس ٜطٜس إٔ ٜـصٖب إىل ؾـغً٘ ٚعًُـ

يػـتِ  )زٙ عًـ٢ أْفػـٓا:   ٗٓا إىل ٖصا ايؿـ٤ٞ ايـصٟ ْـطزه   ممه١ٓ فإٕ اهلل أضسِ ايطامحني ٖٛ َٔ نإ ميهٔ إٔ ٜٛده
ـ  ، ٚميهٔ إٔ ػًػٛا ٚال تتعطنٛا يؿ٤ٞ ،عاد١ إىل ٖصا ايؿ٤ٞ قـسم اهلل   ،ٔ بٝتـو إىل َػـذسى  ٚاغـهتٛا، َٚٔ

 .ال نإ باإلَهإ إٔ ٜهٕٛ ٖهصا؟ أَا (!ايععِٝ
ِْٔفُطِٚا ُٖٔسِٚا َٚٔثَكااّل ٔخَفاّفا ا ِِ ََٚدا َٛأيُه َِ ِِ ٔفٞ ٔبَأ ٌٔ ََٚأُْفٔػُه ٘ٔ َغٔبٝ ٟٓ نٛا;ؼٖط أمل ٜكٌ ٖهصا؟ (41)ايتٛب١:ايًٖ  يُٝػض أ
فٝ٘ َؿام، ست٢ ٚإٕ نـإ شيـو    ٤نعاف اإلميإ، َت٢ َا سكٌ ؾٞٔ ٖصا ايؿعٛض اـاط٧ ايصٟ ٜأتٞ عٓس ْعط٠ َٔ

ٖٔ َيَكِس ٜعتدلْٚ٘ َؿه١ً( صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٖٛ ضغٍٛ اهلل  ِايؿدل ايصٟ ٜكٛزٖ ََ ُ٘ جيـب إٔ تعتـدلٚٙ    ايًٖ
ٖٔ َيَكِس ١ َٔ اهلل عًٝهِٖٚصا ايطدٌ ْع١ُ عًٝهِ، إْ٘ َٓٓ ْع١ُ، إٕ ٖصٙ املٛاق  ْع١ُ، ُ٘ ع٢ًََ ََ ُُـؤَٔٓٔنيَ  ايًٖ  ٔإِش اِي

ِِ َبَعَح ِٔ َضُغٛاّل ٔفٝٗٔ ِِ َه  .َأُْفٔػٗٔ
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أنجـط َـٔ أضبـع     -نُـا ٜكـاٍ    -ٚخْٗا ٖٞ ايٓكي١ اـيرل٠ دسّا اييت ٜتذ٘ اخعسا٤ إيٝٗا، ناْت إشاعات َتعسز٠ 
تٛسٞ يًٓـاؽ دـا    إٔ ٍٕ أٜاّ اإلَاّ اـُٝ  ؼاٚإشاع١، ٚقيات تًفع١ْٜٝٛ نجرل٠ تتذ٘ إىل زاخٌ إٜطا ٠عؿط
ايـسَا٤  ٚٚإٜطإ بسأت تسخٌ   أظَات اقتكاز١ٜ بػبب ٖصا ايؿدل،  ،َؿانٌ)سِٖ عٔ شيو ايكا٥س ايععِٝ بعُٜ

ٟ خِْٗ اْيًكٛا ٚضا٤ شيو ايؿدل، ٖـٛ ؾـط، ٖـٛ َؿـانٌ، َكـا٥ب،       ;ٔ أبٓا٤ ٖصا ايؿعبهت َٔٔفايهجرل٠ ُغ  ،بـالٚ
ـ   يهٓ٘ ٖٛ َٔ نإ قس غبل  ( ىل آخطٙإ أسساخ... ٔ إىل تٛعٝتِٗ تٛع١ٝ َٔ ْٛع١ٝ ١َُٗ، اإلَاّ اـُـٝ ، َـٔ أٜ

َٟٓٔ ايكطإٓ ايهطِٜ،  دا٤ ي٘ شيو؟ َٔ غرل ايكطإٓ ايهطِٜ غتهٕٛ فاؾـ١ً. فهاْـت تًـو اإلشاعـات     يأل١َ تٛع١ٝ  أ
 بًـ٢. ثٕٛ َعهِ أيٝػٛا أعسا٤نِ؟ قـايٛا:  نإ ٜكٍٛ هلِ: أٚي٦و ايصٜٔ ٜتشٖس ،ٚال ٜعٗط هلا أٟ أثط زا٥ُّا جطثطت

ُٜ  ؟قِٖٛ، ٌٖ ميهٔ يعسٚى إٔ ٜٓكشوقاٍ: إشّا ال تكٓس ـ نٌ نالَ٘ ٖٛ َٔ أدـٌ إٔ  خْـ٘ خيافـو، إشّا ال    ;يوبهـج
 تكسق٘.
ٟٓ ٖسع اجملاٍ، َٚغقَي املـؤَٔ   ايصٜٔ ٚقفٛا نـس ايجـٛض٠ اإلغـال١َٝ.   ٔ تأثرل إلعالّ اآلخطٜٔ َٔ اخبٛاب   ٚدٛٙ أ

ِٕط بآٜات اهلل، ٓنْفػ٘ إشا َا ُش ٕٖ تصنرلٙ بآٜـات اهلل غـٝعٗط   عٓ٘،  -َا  ْٛعّا -ٖٛ يسٜ٘ َعطف١  دٛقٕ طٙ صٓنُت نأ فإ
 ي٘ أ١ُٖٝ أنجط ٚأنجط إٔ ٜهٕٛ ي٘ عٌُ، إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٛق ، إٔ ٜٓيًل ظس١ٜ.

ت ٔ ٜطفعٕٛ ضأؽ اخ١َ. يٝؼ َعٓـ٢ إٔ آٜـا  ِٖ ََ ٕٚ هلل غذسّاأٚي٦و ايصٜٔ خيٗط ُغٖذّسا َخٗطٚا ٚعٓسَا ٜكٍٛ:
ٕٚ إىل اخضض ٕٚ إىل اخضض. ايٓاؽ ايـصٜٔ خيـطٗ  ٝدٗطٕ آٜات اهلل ٖٞ اييت تهع ايٓاؽ فأتٓهؼ ايٓاؽ، ٚاهلل ٖٞ 
ُٜ  ،ٚخهٛعّا هلل ال ٜػتهدلٕٚ أبسّا ،هللخؿٛعّا  ،غذسّا هلل ـ ِعِٖ أٚي٦و ايـصٜٔ  ٕٛ نًُـ١ اهلل، ٖـِ أٚي٦ـو ايـصٜٔ     ًُ
َُا اخزٜإ نًٗا، ِٖ ٖؤال٤ ٜٔ ٜٚعٗطْٚ٘ فٛمايسه ُِٜعًُٕٛضأؽ اخ١َ، ِٖ ايصٜٔ  ُِٜعًُٕٛ ُٔ ٔبآَٜأتَٓا إْٖٔ َٔ ُِٜؤَٔ  ٔإَشا اٖئصٜ
ِِ ََٚغٖبُشٛا ُغٖذّسا َخٗطٚا ٔبَٗا ُشنُِّطٚا ُِٔس َضبهٗٔ ِِ ٔبَش ُٖ َٕ اَل َٚ فُا  ٔ غٝٓيًكٕٛ اْيالق١ فاع١ً.ِٖ ََ (15)ايػذس٠:َِٜػَتِهٔبُطٚ

ُُس، ٟٓ ِ، أٚ َـتعًٓ ٔ نـإ َٓـا باغـِ عـائ    ََ غٛا٤ّ ،ٚمٔ ال ْتهًِ ٖٛ ايصٟ ٜٓككٓا ٚمٔ ل ـ  ِ، أٚ عابـس، أٚ أ ب يك
اـؿٛ  ايهاَـٌ هلل ايـصٟ ال حيكـٌ إال َـٔ خـالٍ      حيًُ٘: أغتاش، أٚ مٛٙ، فألْا مل ْكٌ إىل ٖصٙ ايسضد١ بعس: 

ٖصا ٖٛ َـا ٜٓككـٓا، إٔ ٖـصٙ يٝػـت سايـ١       ،َعطفت٘ بؿهٌ دٝس، ايتػبٝض هلل بأيػٓتٓا ٚقًٛبٓا، ايجٓا٤ ع٢ً اهلل
ػتُـع نًُـتِٗ بػـٗٛي١،    ذلاِٖ أ١َ قاب١ً يًٓٗٛض، فػايٓاؽ  دت   ْفٛؽتطٖغ د١   أعُام أْفػٓا. فإشاَذلغه
 نٕٛ دػاضع١.ٜتشٖط

َِٝطأت َفاِغَتٔبُكِٛا عٔ بعض آٜات سٍٛ قفات املتكني أِْٗ ٜػاضعٕٛ أمل ْتشسخ غابكّا  ََٚغـأضُعٛاِ  (148)ايبكـط٠: اِيَد
ِِ َهٔ ََِغٔفَط٠ٕ ٔإَي٢ َُ ََٚد١ٕٖٓ ٖضبهُه غٛض٠ )ٕ ٖصٙ اآلٜات   إقًٓا   شيو ايسضؽ:  (133)آٍ عُطإ:َٚاَخِضُض َٛاُتَعِطُنَٗا ايٖػ

ِِ َهٔ ََِغٔفَط٠ٕ ٔإَي٢ ََٚغأضُعِٛا َٔ عٓس قٛي٘ تعاىل: (آٍ عُطإ إىل آخط ايكفش١ فٝٗا َٔ اؿسٜح عٔ املتكني  ٖضبهُه
 ، أيٝؼ نصيو؟مٔ ْط٣ أْفػٓا ْتجاقٌ اآلٕ ،َيبٛع١ نًٗا بيابع املػاضع١ ست٢   قٝغٗا

ْ٘ ٜٛز إٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى َـٔ ٜػـُع     إعٓسَا لًؼ ٖٓا، أٚ لًؼ   املسضغ١، ٚقس ٜكٍٛ ايبعض:  خ مجٝعّاْتشٓس
َٚػاضع١ إىل إٔ ْعٌُ ايعٌُ ايهجرل ايصٟ جيعـٌ اآلخـطٜٔ ٜػـُعٕٛ ٖـصا     ٖصا اؿسٜح، يهٔ ٌٖ اْيًكٓا ظس١ٜ 

١٦ٝ عٛاقبٗـا  ٖٚـٞ سايـ١ غـ    ،ساي١ ايتجاقٌ، ايتبـاطؤ  ؟إٔ ٜػُع٘ اآلخطٕٚ َٓاغبّا اؿسٜح ايصٟ قس تطاٙ سسٜجّا
يععِ تأثرلٖـا   ّساُغٖذ َخٗطٚا ٔبَٗا ُشنُِّطٚا ٔإَشا يػٓا بعس ممٔ ٚقٌ إىل ٖصٙ ايسضد١: !ملاشا؟ ، تعاٍ َاث١ًالغ١٦ٝ، 

ِِ ََٚغٖبُشٛا  ْفٛغِٗ  ُِٔس َضبهٗٔ ِِ ٔبَش ُٖ َٕ اَل َٚ  ال ٜػتٓهفٕٛ أَاّ أٟ ؾ٤ٞ َٔ آٜات اهلل ٜػُعْٛ٘. َِٜػَتِهٔبُطٚ
ُٜ ،كعسقس ٜهٕٛ َٛق  اإلْػإ َٛق  املػتهدل، يهٓ٘ ٜبشح عٔ أٟ تدلٜط ملٛقف٘، ٖٚٛ َٜ ٚأسٝاّْا عـاضض  أٚ ٖٚٛ 
ـ ُٜ ٚأيسٜٓـ٘،   أْ٘ عٌُ فٝ٘ إضنا٤ هلل، ٚفٝ٘ ْكـط َجٌ ٖصا ٜطاٙ اآلخطٕٚ  عُاّل   َٛادٗـ١   َـا  ط عـٔ َٛقـ ٕ  عبه

، أندل َٔ يكب ٖـصا   ٖٚٛ حيٌُ يكبّاخْ٘   ٚاقع٘ َػتهدل، نالّ زلع٘ َٔ قغرل أعسا٥٘ ٜٓيًل يًتدلٜطات ٜعًُٗا
 .ٚ ؾٝذ، أٚ فالٕ، أ١َ َجاّلعاٖل

َٔ أيٝؼ نصيو؟ ،َٔ ططف آخططٚا شٓن ُشنُِّطٚا خٕ َع٢ٓ فٗٛ إشا َا قبٌ  ُغـٖذّسا  َخـٗطٚا  ٔبَٗـا  ُشنُِّطٚا ٔإَشا اٖئصٜ
ٍَ طِٖ بٗا، ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعتدل يًتصنرل أُٖٝت٘ َٔ أٟ ططف نإ ٚيٛ َٔ قغرلطٚا َٔ ططف آخط شٓنشٓن  َقا

ٕٔ َٔ َضُداَل َٔ َٔ َِ اٖئصٜ َِْع َٕ َأ ُ٘  ََٜداُفٛ َُاايًٖ ٔٗ ِٝ ٕٔ ٖهصا   ايكطإٓأمل ٜكٌ  (23)املا٥س٠:عًََ َؤَٔ آٍ فطعٕٛ، شيو  ؟َضُدال
ُٜ ُٜ ،كسض نالَ٘ايطدٌ ايععِٝ  ِ   ٚنالّ أٚي٦و ايطداٍ نُا  ٍَ  كسض نالّ اخْبٝا٤   قـفشات ايكـطإٓ ايهـطٜ  ََٚقـا
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ٌْ ْٔ َضُد ِٔ َِٗؤَٔ َٕ َه ِٛ ٍٔ ٔفِطَع ُِ آ ُ٘ َِٜهُت َٕ ٔإمَياَْ ٍَ َإٔ َضُداّل َأَتِكُتًُٛ ُ٘ َُٜكٛ َٞ ايًٖ نالّ طٌٜٛ   ٖٚهصا ٜتشسخ  (28:)غافطَضبه
 .أٚ أنجط َٔ قفش١ قطٜبّا (غٛض٠ غافط)  

، ٜطاٙ زْٚ٘   املطاتب االدتُاع١ٝ، ٜطاٙ نط َٔ ططف آخط ٜطاٙ ٚنٝعّاط َٔ قغرل أٚ ُشٓناملؤَٔ ال ٜػتهدل إشا َا ُش
، أْـا عآلَـ١   بػٝطزْٚ٘ فُٝا ٜتعًل باؾاْب االقتكازٟ، أْا تادط ٖٚصا فكرل، أْا َٔ أعٝإ ايكب١ًٝ ٖٚصا َٛاطٔ 

ٍَن١ًُ: ضدالٕ  ..ٖٚهصا ، ٜعاٍ طايب عًِالٖٚصا  ٕٔ َقا ػعٌ يًتصنرل قُٝت٘ َٔ ضدـٌ حيُـٌ اغـِ ضدـٌ      َضُداَل
ٙ  اتأٚ بعباض َٔ أقشاب َٛغ٢مل ٜكٌ قاٍ عاملإ، قاٍ أغتاشإ، قاٍ ؾٝدإ، قاٍ املأل  أقٌ ؾ٤ٞ فٝ٘، أمل  ،َٔ ٖـص

 ٜكٌ ايكطإٓ ضدالٕ؟ ٜعتس بهالّ ايطدٌ َُٗا نإ، ٜعتس بتصنرل ايطدًني َُٗا نإ َكاَُٗا. 
تهٕٛ ؾاق١ ع٢ً نـجرل َـٔ ايهبـاض َـٔ      -عاز٠  -ٚخْ٘ عاز٠ ٜأتٞ ايتصنرل بآٜات اهلل   َكاَات ع١ًُٝ، ٚاخعُاٍ 

ٚهلصا ػس  ع١ٝ قذل١َ ال ٜطٜس إٔ خيطز َٓٗا;ٚن خْ٘ ٜٓعط إىل ٚنعٝت٘ ;ايٛدٗا٤ ٚأقشاب املها١ْ االدتُاع١ٝ
   ايكطإٓ ايهطِٜ ايهجرل َٔ أخباض َٔ ناْٛا ٜعاضنٕٛ اخْبٝا٤ َعاضن١ ؾسٜس٠ ِٖ املأل ايصٜٔ اغتهدلٚا َٔ قَٛ٘،

ٍَ َُأُل َقا َٔا اِي ٘ٔ َٔٔ َنَفُطِٚا ٖئصٜ َِٔٛ ٍَ (66عطاف:خا)َق َُأُل َقا ّٔ َٔٔ اِي ِٛ َٕ َق ِٛ ٍَ (109خعطاف:ا)ٔفِطَع َُأُل َقا نجرلّا  ُزٔطَٜ اِي
يسٜٔ اهلل ٚ  أٍٚ املػتذٝبني يسع٠ٛ ايطغٌ ٚاجملاٖـسٜٔ   ٚغرلٖا. َٚٔ ناْٛا ٜٓيًكٕٛ أْكاضّا (غٛض٠ اخْبٝا٤)  

ٖـِ َـٔ نـاْٛا ٜٓيًكـٕٛ      يعـٛاّ، ، ايٓـاؽ ا بػـيا٤ ملـٛاطٓني اي ، اناْٛا ِٖ املػتهعفنئ ِٖ؟ يطغٌ ََبني أٜسٟ ا
 ٜٚػتذٝبٕٛ.
ٟٓاملؤَٔ إشا شٓن طٙ، ٜٚعتـدل أْـ٘ أغـس٣    ٔ شٓنططف نإ ٜتكبٌ، ٜٚهٕٛ يًتصنرل قُٝت٘، ٜٚؿهط ََ ط بآٜات اهلل َٔ أ
إْكاشٙ، يهـٔ ال ٜهـٕٛ يًتـصنرل قُٝتـ٘      عٌُ ع٢ً إْكاشٙ، ٜع : أْ٘ عٌُ ع٢ً ،، ْكش٘، ٖٚقاٙ، شٖنطٙإيٝ٘ مجٝاّل

أيػٓا ْـط٣ أْٓـا عادـ١ إىل إٔ    ، إشا نإ يسِٜٗ اغتهباض   أْفػِٗ عٓس نجرل ممٔ ٜٛادٕٗٛ تصنرلى َٔ ايٛدٗا٤
ْٚط٣ بأْٓا يٛ قًٓا هلِ: يٛ اْيًل عًُـا٤، ٚاْيًـل َؿـاٜذ، ٚاْيًـل ٚدٗـا٤ ٚٚقفـٛا ٖـصا         ،ْكٍٛ خٚي٦و ايهباض
 ؟يطأٜٓا أْ٘ غٝهٕٛ أنجط فاع١ًٝ ٚأنجط تأثرلّا (ايؿعاض)ُٛا ٖصا أٚ عُٖ (يؿعاضا)املٛق ، أٚ قايٛا ٖصا 

ل يهٔ أٚي٦و ايصٜٔ تعتكس أِْٗ أنجط تأثرلّا ِٖ َٔ   أٚغاطِٗ عطاقٌٝ متٓعِٗ عٔ إٔ ٜػتذٝبٛا يو، فـاْئً 
َـع شيـو ايؿـدل    خ ستـ٢  ، ؼـسٓ ٚال ؼتكط أسسّا ،ٚع٢ً قعٝس ٚاسس خ َع ايٓاؽ مجٝعّاؼٓس ،اْيالق١ اخْبٝا٤

ايصٟ تط٣ أْ٘ فُٝا يٛ قبٌ َ  ٖصا ايهالّ َاشا ميهٔ إٔ ٜعٌُ، ايصٜٔ ٜعًُٕٛ اخعُاٍ ايهبرل٠ ِٖ قغاض ايٓاؽ، 
إلْكـاشِٖ َـٔ ٖـِ؟    ى ضغاالت اهلل ٔ؟ املػتهعفٕٛ، ايصٜٔ تتشٖطِٖ املػتهعفٕٛ، املٛعٛزٕٚ بايٓكط اإلهلٞ ِٖ ََ

ُْٔطُٜس املػتهعفٕٛ ٖٔ َإٔ َٚ ُُ َٔ ٢عًََ ْٖ ِِ اَخِضٔض اِغُتِهٔعُفٛا ٔفٞ اٖئصٜ ُٗ ُِ َأ١ُّٖ٥ٔ ََِْٚذعًََ ُٗ َٛأضٔثنَي ََِْٚذعًََ َٔ  اِي َُهِّ ُْ َٚ ِِ ُٗ  َي
ُْٔطٟ اَخِضٔض ٔفٞ َٚ َٕ ِٛ َٕ ٔفِطَع َٖاََا َٚ ُِٗ ِٓ َُا َٔ ُٖ َُٓٛز ُْٛا َٖا َُٚد َٕ َنا  .(5،6:)ايككلَِٜشَصُضٚ
ق١ًًٝ ؼتكطٖا; خْٗـا يـٝؼ   تط٣ ْفػو قغرلّا، أٚ تط٣ اآلخطٜٔ قغاضّا، أٚ تط٣ ػُعاتِٗ  ْت ال ػًؼ زا٥ُّاأ

ُٜ ٔ ال ٜتشٖطٚفالٕ. أٚي٦و ِٖ ََ ،ٚفالٕ ،فٝٗا ؾدكٝات فالٕ ُهٓـو إٔ  ى يو ايٛاسس َِٓٗ إال   ايٛقت ايصٟ قـس 
اخؾـدام ايكـغاض، ايـصٜٔ آَٓـٛا      ى قس ال ٜهٕٛ ي٘ تأثرل نتأثرل١٥ ؾدل َٔ اآلخطٜٔ. ٖٚٛ إشا َا ؼٖطاى َؼطه

ٚاْيًكٛا بفاع١ًٝ، أٚي٦و ايهباض ِٖ َٔ يسِٜٗ اعتباضات َع١ٓٝ حيافعٕٛ عًٝٗا، ممٔ ٜٓعط إيٝـو ٚأْـت تـصنطٙ    
أْو زْٚ٘ فال ٜهاز ٜػُع َٓو، ٚال ٜهـاز ٜػـتفٝس َٓـو، ستـ٢ ٚيـٛ زخـٌ نالَـو إىل أعُـام ْفػـ٘           ،أْو ؼت

ٜـط٣  إٔ ٜطٜس ٜتأثط بيطف آخط، إٔ ممهٔ  ،ًوَبٔ ٔقال ٜطٜس إٔ حيػػو بأْ٘ تأثط َٔ خْ٘غٝتذاًٖو، ٜتذاًٖو 
 .ْٛع١ٝ َتعب١ ،ٝتأثط ب٘يأندل َٓو  ّاٚاسس

ُٜ إٔ  (املـأل )ض ع٢ً عسز َٔ اخْبٝا٤ َـٔ قبـٌ ايهبـاض    عَطٚهلصا ػس نٝ  إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ حيهٞ يٓا أْ٘ نإ 
 غٓؤَٔ، قايٛا يٓـٛح ططزِٖ َٔ فًػو ٚمٔ اايهعاف املػانني  ٖؤال٤ ،ططز أٚي٦و ايٓاؽ َٔ فًػو، ايهعافا

 اهلل ٚق  َع أٚي٦و، ال ميهـٔ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٚقايٛا حملُس بٔ عبس اهلل  ،ٚقايٛا يغرلٙ َٔ اخْبٝا٤
ٚ   ٚاسسّا إٔ تيطز ٚال ؾدكّا إطالقّا  غـٛض٠ )َٔ نعاف ايٓاؽ ٚإٕ نإ َكابٌ إٔ ٜؤَٔ َا١٥ ؾدل َٔ ٖـؤال٤ ايهبـاض 
 ٖٛ ٜطٜس إٔ ٜػـتفٝس َٓـو   ،ال تٗتِ بِٗ، ايتفت إىل ٖصا املػهني اخع٢ُ ؼهٞ يٓا ايػدط١ٜ َٔ أٚي٦و: (عبؼ
ُ٘ َفَأَْت  اِغَتِغ٢َٓ ََٔ َأَٖا َِٝو َََٚا  َتَكٖس٣ َي  إٕ أسب إٔ ٜؤَٔ نُا ٜـؤَٔ ايٓـاؽ  ٘. تطِنا (7-5:)عبؼَٜٖعٖن٢ َأاٖل عًََ
ٖـٛ   ى فٝ٘ فٗٛ نبرل،، َٚٔ اْيًل فٝ٘ ٚؼٖطٗصا زٜٔ يًٓاؽ ٚيٝؼ يًُأل ايصٜٔ اغتهدلٚا، ٖصا زٜٔ يًٓاؽ مجٝعّاف
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 نبرل عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.
إشا اييت ٖٛ َٓٗا،  ايف١٦اييبك١ أٚ اهلل ال ٜٓعط إىل ضأؽ َاي٘، ٚال ٜٓعط إىل َهاْت٘ االدتُاع١ٝ، ٚال ٜٓعط إىل 

 .خْبٝا٥٘ إٔ ٜيطزٚا أسسّا مل ٜػُض اهلل أبسّا ّ عٓس اهلل،   َكاف أٚيٝا٥٘.َهٖط ،ٗٛ نبرل عٓس اهللفاغتذاب 
بايهبـاض، ال ٜهـٔ    بط َؿاعطى أبسّاال تط ،خطٕٚ   املٝسإ ايجكا ى اآلى   ٖصا املٝسإ نُا ٜتشٖطٚأْت تتشٖط

ِ  تٓـاظالت  ّاض، ٚيٛ بٛاغـي١ إٔ ْكـسه  ٤ ايهبُٖو إٔ ٜسخٌ ٖؤال ـ   ، إٔ ْػـًٓ هلـ سِٖ، إٔ ُِٗ ظَـاّ أَٛضْـا، إٔ منذه
َِِٓدٔٓـˮُْعِٗ، إٔ ذهْؿ ُٗ ‟َي

ـ  خٕٓ ;ٖصا ٖٛ اـًـٌ ايهـبرل   ،ْٚفطح ،ْٚفطح -  ٖصا ايٛقت  -بعباضاتٓا، ْفطح  (1) ََ ٔ
ٜطٜـس ٚبايؿـهٌ ايـصٟ ٜطاعـٞ     زخٌ بإَال٤ات ٚؾطٚط ٖٛ شيو ايصٟ ٜطٜس إٔ تهٕٛ سطن١ ايٓاؽ عًـ٢ ٚفـل َـا    

 َؿاعطٙ َٚكاؿ٘.
أَا أٚي٦و ايكغاض َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ِٖ قغاض   ْعط اآلخطٜٔ، ِٖ َٔ ٜٓيًكٕٛ ٚيٝؼ يسِٜٗ قا١ُ٥ َٔ املكاحل 

 أٚ اؾٗازٟ ملكاؿِٗ. االدتُاعٞطٚا ٖصا ايعٌُ ايجكا  أٚ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػٓد
ِٟ -إٕ قض ايتعبرل  -قغاض ايٓاؽ  ،أنجط َٔ ايهباض ْفٛغِٗ طاٖط٠عاز٠ تهٕٛ ايكغاض  ، ٖٚـصٙ ٖـٞ   عـٛاّ ايٓـاؽ   أ

ـ     ٜٔ ايعآَاّ ايسهَٛٚإمنا َق)نإ ٜكٍٛ:  ناْت ْعط٠ اإلَاّ عًٞ   - (َايـو اخؾـذل  ) ١ َـٔ ايٓـاؽ( نـإ ٜكـٍٛ يـ
ٜٛدٗ٘ ( .. نصاٚيٝهٔ ،إيِٝٗ َىُِٛغفًٝهٔ ٔق: )-( ْٗر ايبالغ١)ملايو اخؾذل     ٖا   عٗس اإلَاّ عًْٞٚعطاٚ

 خٕ ٜٗتِ بايعا١َ َٔ ايٓاؽ، ال تؿغٌ ْفػو بأٚي٦و ايهباض.
ٓـا  ُعٛٔققس ُت -عػٔ ١ْٝ  -السعٓا أخيا٤ سكًت   املانٞ   عًُٓا ايجكا ، ٚنِ زلعٓا َٔ ظَال٥ٓا َٔ قاٚالت 

اٚيٕٛ إٔ ٜػهتٛا عٔ ٖـصٙ َـٔ   ِٖٚ حي ،ٜٔ ٜغًيٕٛ أٜهّاباغِ ايسه نِٕٖٛ ٜتشٖط، ٚضأٜٓا اآلخطٜٔ   أخيا٤ أٜهّا
ْهػـب ٖـصا اؿـعب، ْٚهػـب ٖـصا ايؿـٝذ،        ٔ أدٌؾ٢ َع ٖصا َٔ أدٌ إٔ ْهػب٘، َٚاأدٌ إٔ ْهػب فالّْا، ْٚتُ
نـٕٛ بازلـ٘ خٚي٦ـو    ٜٔ ايـصٟ ٜتشطٖ عطفٛا أِْٗ   اخخرل إمنا غـدطٚا ٖـصا ايـسه   ٜ ملْٚهػب ٖصا ايؿدل، ِٖ 

 ايهباض.  
ػدط زٜٓو هلِ، يٝؼ يـسِٜٗ قا٥ُـ١ َـٔ املكـاحل املازٜـ١        أٚغاط ايٓاؽ ايصٜٔ ال ٜطٜسٕٚ َٓو إٔ ُت ِىؼٖط

  َكاؿِٗ، ٖؤال٤ ِٖ ايصٜٔ غٝٓكطٕٚ اإلغـالّ.   -نٝفُا نإ  -ٚاملع١ٜٛٓ، ال ٜػتذٝبٕٛ إال بكسض َا ٜهٕٛ عًُو 
خِْٗ يٝؼ يسِٜٗ املؿاعط ايـيت ميهـٔ    ;١ٔ غٝػتذٝبٕٛ هلل اغتذاب١ ناًَََ اإلغالّ ٜطٜس ْٛع١ٝ َٔ ٖصٙ، ٖؤال٤

ِِ   ََٚغٖبُشٛاإٔ ػعًِٗ َػتهدلٜٔ ُِـٔس َضبهٗٔـ ِِ  ٔبَش ُٖـ َٕ  اَل َٚ يـٝؼ يـسِٜٗ َـا حيًُـِٗ عًـ٢       (15)ايػـذس٠: َِٜػـَتِهٔبُطٚ
 .ٚنٌ أٚيٝا٤ اهلل   نٌ ظَإ َٔ ناْٛا أْكاض اخْبٝا٤ ٚاخ١ُ٥، ٖؤال٤ ِٖ االغتهباض، ٖؤال٤ ِٖ ايكطٜبٕٛ دسّا

ٍَٚضادعٛا ايكطإٓ ايهطِٜ  َُأُل َقا َٔ اِي ٘ٔ اِغَتِهَبُطِٚا اٖئصٜ َِٔٛ ايـصٟ يبـح      ػس إٔ ْٛسّا  .(75:خعطافا)َٔٔ َق
ِِ  ََٔ َٚاٖتَبُعٛاقَٛ٘ تػعُا١٥ ٚمخػني عاَّا ؾها   اخخرل َٔ أٚي٦و ايهباض  ُ٘   ٖيـ ُٙ ََاُيـ ُٙ  َٜـٔعِز  َخَػـاّضا  ٔإاٖل َََٚٚيـُس

 أٚي٦و ايٓاؽ َطتبيني بهباضِٖ، ٚايهباض عاز٠ تهٕٛ يسِٜٗ قا٥ُـ١ طًٜٛـ١ عطٜهـ١ َـٔ اخؾـٝا٤       نإ  (21)ْـٛح: 
ٚال ٜسعٕٛ اآلخطٜٔ َٔ أتباعِٗ إٔ ٜٓيًكـٛا   االغـتذاب١    ،ٚإٕ عطفٛا اؿل ْفٛغِٗ، ال ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػتذٝبٛا

اْتب٘ اؾتس )ٜتٛاقٕٛ فُٝا بِٝٓٗ املأل ٖٓا ٚاملأل ٖٓاى:  (غٝأخصٕٚ أقشابو)ظَآْا ٖصا: خِْٗ نُا ٜكاٍ   ;يًشل
 قسمي١ َٔ شيو ايعَإ.  ،ٖٞ َٔ شيو ايّٝٛ قسمي١ ٖصٙ (ٚإال غٝأخص عًٝو أقشابو   َٛاد١ٗ ٖصا

ٌ  ٛهًٛا؟ ٚتػعُا١٥ ٚمخػعٓسَا ضبط ايكغاض أْفػِٗ بايهباض أمل َٜ  َََٚـا  ٕ غ١ٓ مل ٜٗتس فٝٗا إال ايكًٝـٌ ايكًٝـ
َٔ ُ٘ آََ ٌْ ٔإاٖل َََع  نيسٝٛاْات أخط٣ َٔ نٌ دٓؼ، بعس تػعُا١٥ ٚمخػـ  أٜهّا استٛتٚ (ف١ٓٝغ) استٛتِٗ (40)ٖـٛز: قًَٔٝ
ُٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ يسِٜٗ   ْفٛغـِٗ  إٕ تًو اآلٜات تكٍٛ يٓا: ال تطبيٛا أْفػهِ أبسّا باملػتهدلٜٔ،  .غ١ٓ أٚ دٔ 

غتؤثط ع٢ً َهُٕٛ تًو ايكا١ُ٥ ايي١ًٜٛ ايعطٜهـ١  غٝػتهدلٕٚ إشا ٚدسٚا إٔ االغتذاب١ ٚ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ عطٜه١،
   ْفٛغِٗ َٔ املكاحل املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ.

ٜٔ ايـصٟ ٖـٛ زٜـٔ      ٖصا ايسه ، ْٚسخٌ غّٜٛاٖصا ايٓٛ ، يهٔ نبرلّا ٜٓعٍ َعٞ نًت أ١َ خْٗا اضتبيت بهباض َٔ
عٓـسَا ْهـٕٛ َـٔ أٚيٝا٥ـ٘       مجٝعـاّ أَـاّ اهلل  يٓهٔ فٝ٘ نباضّا ،ٚايٛادب فٝ٘ ع٢ً ايهبرل ٚايكغرل يًهبرل ٚايكغرل،
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ععتٓا ٚاؿفـاظ عًـ٢ نطاَـ١     ٜٔ أٜهّا. ْٚط٣ زاخٌ ٖصا ايسهأَاّ عع١ُ اهلل مجٝعّا ٜهطَٓا، بٌ ْط٣ أْفػٓا قغاضّا
 ملع١ٜٛٓ ٚاالدتُاع١ٝ يًبعض اآلخط.ع٢ً املكاَات ست٢ املكاَات ا بعهٓا بعض، ٚاؿفاظ أٜهّا

َـٔ   غتشع٢ باسذلاّ نـبرل  ٚاْيًكت ناْيالقتٓا س٦ٕٓٝص ،ُت ْفػو هللٚغًٓ ،َت٢ َا زخًت َعٓا ٖٓا بسٕٚ إَال٤ات
ى ٖٛ ايصٟ ٜسفعو إىل إٔ ؼٍٛ بٝٓٓا ٚبني االٖتسا٤ نُا ساٍ أٚي٦و املـأل بـني قـّٛ    ُطَبداْبٓا، يهٔ أَا إٔ ٜهٕٛ ٔن

زٙ بعس عُط ٚبني االٖتسا٤ ع٢ً َس٣ تػعُا١٥ ٚمخػني غ١ٓ، ست٢ قٌٝ إْ٘ نإ ٜٛقٞ ايطدٌ َِٓٗ أٚال  ْٛح
ـ َبأٚالزٙ فٝٛقـٛا أٚالزٖـِ قُ   طُبِهَٜ  ٜػتذٝبٛا يٓٛح اٖلطٌٜٛ َا٥يت غ١ٓ، أٚ أضبعُا١٥ غ١ٓ، ٜٛقٞ أٚالزٙ أ ِٝ ٌ

 َعِٗ. طٜٛاّل خْ٘ بكٞ ظَاّْا  ٜػتُعٛا يٓٛحأاٖل ت املٛ
ٚال تطبط عًُو ايجكا  بهباض َٔ ٖؤال٤، ٚال تطبط عًُو اؾٗازٟ بهبـاض َـٔ    ،ال تطبط ْفػو بهباض َٔ ٖؤال٤
َٔ ٖـصا ايبـاب فـٓشٔ َـٔ      َٔ ٖصا ايباب، َٚت٢ َا زخًٓا غّٜٛا ٜسخًٛا غّٜٛاغاض ٖٚصا ايٓٛ ، يٝؿذلى ايهباض ٚايك

إٔ ْهشٞ بـسٜٓٓا     ٜطٜسٕٚ أنجط تكسٜطّا مما ٜتيًب٘ أٚي٦و ايهباض َٓا، ٖٚٛ ايتكسٜط ايصٟ ض بعهٓا بعهّاغٝكٓس
ٛٓ    بتكسٜط بعهٓا بعض ٚ غتشعٕٛ بتكسٜطْا ٚغٓشع٢ مجٝعّا :، ْكٍَٛكابً٘  ٠إدالٍ بعهـٓا بعـض إىل زضدـ١ اخخـ

 ٌٖ ٖٓاى أضق٢ َٓٗا؟ ،اإلميا١ْٝ
َ    خٛٓاخ تبـازٍ، ْكـٝش١،   ٠ اإلميا١ْٝ ٖٞ أضق٢ زضدات ايٛال٤، اسذلاّ َتبازٍ، تكـسٜط َتبـازٍ، بـصٍ يًُعـطٚف 
 ، تآي  يًكًٛب.تكإف٠، ، أخٛٓتٛإم

، فتشطم خيرل دسّا إٔ ٜعؿعـ   شٖٓو ٚأْت تيُع   ٖصا ايعٌُ إٔ ٜهدل، أٚ   شيو ايعٌُ ايجكا  إٔ ٜهدل
ِٓ    هٖصا اؿعب ٚت   ، ٖٚصا ايهبرل، ٚتسخٌع٢ً إٔ ٜسخٌ ٖصا ايهبرل  إىل ٖـصا  ِ ٖـصا اؿـعب إيٝـو، أٚ تـٓع
 دسّا. . خيرلع ٖصا ايعٌُاؿعب َٔ أدٌ إٔ تٛغه

ُٝـٔ تأَََٖ (غٛض٠ عبؼ) خْ٘ ؟ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )ًٓيب تاب يـات عـغ١، أمل تأت آٜـيٛض٠ ايبايـسضى اـًٗا غ
  ُٓ ِٗ إىل َكاَـ٘ أْـ٘   عطق٘ ع٢ً اهلسا١ٜ ٚعطق٘ ع٢ً إٔ ٜػًِ أندل عسز ممهٔ َٔ ايٓاؽ يٝٗتسٚا يـٝؼ يٝهـ

ِ ٜٔ ايٝٗتـسٚا بٗـصا ايـسه    ،أٚ إٔ ٖصا ٖٛ ُٖ٘، إمنا يٝٓذٛا َٔ عصاب اهلل ،ِٜطٜس إٔ ٜتعٓع ٚ  ;يععـٝ    افٝػـعس
 ع٢ً اخ١َ. ْلسطٜٖٛ ، ايسْٝا ٚاآلخط٠

ُٜ ِ بهٌ َؿاعطٙ سطْٜلعٓسَا ادتُع َع َأل َٔ أٚي٦و ٚتٛد٘ إيٝٗ ٘ ضأ٣ ، دا٤ شيو اخع٢ُ، فهأْٓػًُٛاع٢ً إٔ 
َا َٔ ايتكعظ ٚاالغـتٝا٤ أْـ٘ دـا٤   غـرل      فهأْ٘ سكٌ يسٜ٘ ْْٛ  ،املٛنٛ أْ٘ دا٤   غرل ايٛقت املٓاغب، قيع 

ايٛقت املٓاغب قيع عًٝ٘ سسٜج٘، ٚدعٌ أٚي٦و ٜأْفٕٛ َٔ ف٦ٝ٘، ٜٚٓفطٕٚ َـٔ إٔ ٜـطٚا ٖـصا اخعُـ٢ عٓـسٙ،      
ُ٘ ُِٜسٔضَٜو َََٚا  اَخِع٢َُ َُٙدا٤َ َإٔ  ََٚتَٖٛي٢ َعَبَؼ تأتٞ ٖصٙ اآلٜات: ِٚ َٜٖصٖنُط  ٢َٜٖعٖن َيعًَٖ ُ٘ َأ   ايـصهِنَط٣  َفَتَٓفَع

ٔٔ َأَٖا ِ  ٕ املِٗ ٖٛ: إٔ ػس ايطدٌ خ (5-1:)عبؼاِغَتِغ٢َٓ ََ َُـا  . ٖٓـا: ايصٟ تٓفع٘ ايصنط٣، ٖصا ٖـٛ املٗـ ُٔ   إْٖٔ ُٜـِؤَٔ
َٔ ٔبآَٜأتَٓا ِِ ََٚغٖبُشٛا ُغٖذّسا َخٗطٚا ٔبَٗا ُشنُِّطٚا ٔإَشا اٖئصٜ ُِٔس َضبهٗٔ ِِ ٔبَش ُٖ َٕ اَل َٚ فًٝهٔ عًُو   ٖصا ايٛغط  َِٜػَتِهٔبُطٚ

 َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ.نبرلّا  ، غٝهٕٛ َهػبّاٚاسسّا َع ٖصٙ ايٓٛع١ٝ، ٚيٛ ؾدكّا
ٔٔ َأَٖا ُ٘ َفَأَْت  اِغَتِغ٢َٓ ََ َِٝو َََٚا  َتَكٖس٣ َي َٛ  َِٜػَع٢ َىَدا٤َ ََٔ ََٚأَٖا  َٜٖعٖن٢ َأاٖل عًََ ُٖ ُ٘  َِٜدَؿ٢ َٚ ِٓ  َفَأَْت َع

ِٕ ُخًُٕل َيَع٢ً َٚإَْٖٔو ْعدط عٔ ٖصا اخغًٛب، ٖٚٛ َٔ قاٍ اهلل ي٘:انال:  (11-5:)عبؼَتِصٔنَط٠ْ ٔإَْٖٗا َناٖل  ت٢ًََٖٗ  َعٔعٝ

 خٕ اـيٛض٠ بايغ١. ;ًل عطق٘ ايؿسٜس ع٢ً ٖسا١ٜ ايٓاؽٖٚٛ َٔ اْي (4)ايكًِ:
ـ زخًٛا َٖٔؤال٤ ايصٜٔ ٜطٕٚ أْفػِٗ إشا َا زخًٛا  ٔ غـٝهْٕٛٛ عكبـ١ زا٥ُـ١      ٔ فٛم، ٚبؿطٚط ٚإَال٤ات، ِٖ ََ

فدياب َع ايهباض ٜكـسهّ إيـِٝٗ    :نُا لسٙ يس٣ ايهجرل ،ٔ غٝذعًْٛو تكٓ  نالَو َع ايٓاؽَٝسإ ايعٌُ، ِٖ ََ
فٝٓيًـل  ًٗذـ١ قاغـ١ٝ،   بؾـسٜسّا   ٜٚتداطب َع عا١َ ايٓاؽ خيابّا ال تجرل َؿاعطِٖ، ْػب١ َٔ ايسهٜٔ فكط اييت

 -ٚنـالّ َـٔ ٖـصا، ٚخياطـب أٚي٦ـو ايهبـاض        ،ع٢ً املٓدل خياطب أٚي٦و املػانني بًٗذ١ قاغ١ٝ فٝشصضِٖ َٔ دِٗٓ
ال ٜجرل َؿاعطِٖ، فػـٝهٕٛ خيابـو    ضقٝكّا خيابّا ييٝفّا -ض ِٗ إىل داْب٘ نُا ٜتكٖٛايصٜٔ قس سطم ع٢ً إٔ ٜهُٖ

 .أَاّ ايٓاؽ مجٝعّا َٓيك٘ ٚاسسّأٜ ٖٛ ٚاسس، ٚيٝهٔ ، ٚايسهاّلَٚؿٓه عّايًٓاؽ َٖٓٛ
ّٕ  ٜٓيًل   َػذسٙ ٜٚتشسخ َع ايٓاؽ غّٜٛا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )ٖٚهصا نإ ضغٍٛ اهلل   بعباضات ٚاسس٠ ٚنـال

ممٔ ٜؤَٕٓٛ بهـطٚض٠ إٔ   ،يهٔ اْعط إىل عًُا٤ آخطٜٔ ممٔ ٜؤَٕٓٛ بؿطع١ٝ ٖصا، سهِ ٖصا ،ؾُٝعا٘ ٜٛٓد ٚاسٕس
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ُٜ ؾ٢ َع ٖصا، نٝ اٜتُ عًـ٢   ّاعـ َٖٚٓٛ اّلٜٔ َؿـهٓ ّ ايسهكسهػس خياب٘ ٖٓا خيتً  عٔ خياب٘ َع اآلخطٜٔ، نٝ  
ِِ ٖؤال٤ ايهباض، ٚعٓسَا ْػُع   ٖصٙ اآل١ٜ: َعازسػب  ُٖ َٕ اَل َٚ نأْٗا تكٍٛ يٓا: يٝهٔ اػاٖهِ إىل  َِٜػَتِهٔبُطٚ

اخَـ١   فٗـِ َـٔ غـٝبٕٓٛ قـطح     ،االغـتهباض أٚي٦و ايٓاؽ ايصٜٔ أْتِ ال تتٛقعٕٛ إٔ   أْفػِٗ َا ٜـسفعِٗ إىل  
 ب١ٓ   ٖصا ايكطح. َِٓٗ قابٌ إٔ ٜهٕٛ َي نٌ ؾدٕل ،اتَٓٔبَي

ٌ  ،تطٜس إٔ تهع٘ ١ٓ ايعًٝا، قبٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى يبٓاتيهٔ شيو ال ٜكبٌ إال إٔ ٜهٕٛ ايًب ، ال ال ٜطن٢، ال ٜكبـ
ٚاهلل  قطح اخ١َ َٔ ايًبٓات ايـيت تكبـٌ.   ٘ ٖٓاى يب١ٓ دفطزٙ، يٝبت ِعٜكبٌ إٔ ٜهٕٛ نُٔ ايًبٓات اخٚىل، َز
َ٘ ؼسخ   ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ ايبٓٝإ: ٕٖ ايًٖ َٔ ُٜٔشٗب ٔإ َٕ اٖئصٜ ٘ٔ ٔفٞ َُٜكأتًُٛ ًٔٝ ْٕ  َقفًّا َغٔب ُِٗ ُبَٓٝـا َِٖطُقـٛمْ  َنأَْٖ

َـا ايًبٓـ١ ايـيت    أَٔ أٜٔ تتذُع ٖصٙ ايًبٓات   ايبٓٝإ املطقٛم إال َٔ أٚي٦و ايـصٜٔ ال ٜػـتهدلٕٚ.    (4)ايكـ : 
ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ س يب١ٓ أخط٣، إٔ تهٕٛ ٖٓا، بٌ قس ال تكبٌ إٔ تهٕٛ يب١ٓ عٓ ال تكبٌ أبسّا ،تػتهدل فٗٞ ال تكبٌ
ُٙ فٛم  ‟ائكَطˮ٠َيب١ٓ َِٚسَس

َِٓفٔطَز٠ )َِٚسَسٖا( فٛم ( 1) َُ يٝػـت أنجـط    ،يٝؼ هلا أثـط  ٌٖ هلا أثط؟‟ ائكَطˮ٠ٚغذلاٙ َيب١ٓ 
 ك  ٚاسس.ََ   ٜهٕٛ يب١ٓ َع ٖصا َٚع ٖصأَ إناف١ ثكٌ ع٢ً بك١ٝ ايًبٓات اخخط٣، بعض ايٓاؽ ال ٜكبٌ إٔ 

ُْٙت تطاٙ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ يب١ٓ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ يب١ٓ ٖٓاى، فأ ع فٛم شيو ايبٓٝإ أٚ   شيـو  ٖبٜطٜس إٔ ٜذل ،َِٚسَس
ُٜ ـ ‟ ائكـَط٠ ˮٚنعت ٖٓاى فـٛم  ٚ فٝس شيو ايبٓٝإ، َت٢ َا أنٌُ ايٓاؽ بٓا٤ طابل ٚبكٝت سذْطاملٛنع ايصٟ ال  ٌ ن

١ َٔ اخسذاض ٖٞ ٓفأيٝؼ نصيو؟ يهٔ اؿذط اييت ؼتٗا نُٔ أسذاض أخط٣   ايك ،ايٓاؽ ٜطٕٚ أْٗا ال تأثرل هلا
َٔ ايكِطح َٔ  نصيو؟أيٝؼ  ،سذط هلا قُٝتٗا ُِٝب ٖؤال٤ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهْٛٛا َيبٓات َِٚسَسٖا، فًٝهْٛٛا َيبٓإت ٖٓاى، ِٚي

ٖـصا َـا   ٚٚال قُٝـ١ هلـا،    يبٓات َِٚسَسٖا بعٝس٠ ال ٚظٕ هلـا،  -ِٖ   اخخرل  -أٚي٦و ايصٜٔ ٜكبًٕٛ، يرلٚا أْفػِٗ 
اطـطز أٚي٦ـو ايهـعاف، تغـرلت      :(وعلى آله وسل  صلى اهلل عليه)ُشُس ـٕ ايصٜٔ ناْٛا ٜكٛيٕٛ يسكٌ؟ أٚي٦و املػتهدلٚ

 ٕٚ ضؤٚغِٗ.ٚحيتٓع (ضِسَب)اخٚنا  ٚإشا بِٗ ٜطٕٚ ايهعاف جيجُٕٛ ع٢ً قسٚضِٖ   
ٞ بعًُو َـٔ  ٦ٓا بأْ٘ ال تيُع   ايهباض بايؿهٌ ايصٟ تهشهتٓبه ٦ٓا، ٚآٜات ايكطإٓ أٜهّاٖهصا اخسساخ نًٗا تٓبه

ضأٜٓـا آخـطٜٔ ممـٔ ٜعًُـٕٛ َـع       نٕٛ نُٔ ٖصا ايعُـٌ. ٔ ٜتشٖطٜهْٛٛا ََٛا إىل قفو، أٚ ٜكبًٛا إٔ أدٌ إٔ ٜٓهُٗ
 ، ٚيسٜـ٘ َطنـع   بٝتـ٘ أٚ قطٜبـاّ    ٖٛ ٖٛ ،ٍ إىل اخفهٌط ٚمل ٜتبٖستغٖٝػس شيو ايؿٝذ   ٚاقع٘ مل ٜ (َؿا٥ذ)

ـ    الَٓ٘ َطنع ٜسعُ٘ َٔ املطانع اخخط٣، أٚ يسٜ٘ زاع١ٝ َٔ أٚي٦و ايسعا٠،  ط فٝـ٘  ٜعاٍ ٖـٛ ٖـٛ اخٍٚ، مل ٜتغٖٝ
 ُٜ ـ ؾ٤ٞ، أٚي٦و ٜفطسٕٛ بأِْٗ نػبٛٙ ٖٚٛ ٜط٣ ْفػ٘ أْ٘ نػبِٗ ٖٛ، ٚأْ٘ ٜطٜس َٔ خالهلـِ إٔ  ع ٚدٗـ٘ أَـاّ   ًُه

 ٜعاٍ   َهطٙ ٚخساع٘، ٚإثاض٠ املؿانٌ بني ايٓـاؽ، ٚظًـِ ٖـصا    التطاٙ ، ٜٔ، يٝكٛيٛا أقبض َٔ أٚيٝا٤ اهللاآلخط
٘  ٚال ٜتأثط ست٢ بأٚي٦ـو ايـصٜٔ ٜفـتض هلـِ فًػـاّ      ،ْفػ٘ بكبغ١ املتكني ٙ ال ٜكب ٚظًِ ٖصا، تطا ال  ،  بٝتـ

 ٜتأثط بِٗ، يهٔ عٓسَا تكٍٛ هلِ: َا بايهِ؟ ٜكٛيٕٛ: ْطٜس إٔ ْهػب ٖصا، ْٚهػب ٖؤال٤.
ِٜٓٚطٕٚ أْفػِٗ   ا خِْٗ نػبٛا ٖصا ٖٚصا ٖٚصا، ِٖٚ ال ٜـسضٕٚ أْٗـِ      خخرل أِْٗ أقبشٛا أقشاب عٌُ َٗ

ٚقس ٜهٕٛ عػـٔ   -ٛاقع إمنا نػبِٗ أٚي٦و اخؾطاض، ِٖ ايصٜٔ نػبِٖٛ، ٚإٔ ٖؤال٤ املػانني ايصٜٔ ٜٓيًكٕٛ اي
ُٜٜٔ ٚقٖسا بايسهِٛٔ نٖشِٖ ََ -١ْٝ  ِٗ أَاّ اآلخطٜٔ فٝشكـًٕٛ  عٕٛ أْفَػًُهَٛٙ بايؿهٌ ايصٟ خيسّ أٚي٦و اخؾطاض، 

 ع٢ً َا حيافغ ع٢ً َكاؿِٗ َٚهاْتِٗ االدتُاع١ٝ.
ِِ ََٚغٖبُشٛا فًٓأخص ايعدل٠ َٔ قٛي٘ تعاىل: إشّا ُِٔس َضبهٗٔ ِ    ٔبَش  خٕ قف١ اـؿٛ  هلل ٖٞ ايكـف١ ايط٥ٝػـ١ٝ يـسٜٗ

ِِ ََٚغٖبُشٛا ُغٖذّسا َخٗطٚا ُِٔس َضبهٗٔ ِِ ٔبَش ُٖ َٕ اَل َٚ ، ِٖ أْفػِٗ ٔ ٜٓيًكٕٛ   ايعباز٠ أٜهّاِٖٚ ََ (15)ايػذس٠:َِٜػَتِهٔبُطٚ
إىل تصنرل َػتُط، تصنرل َػـتُط،   ٕ ٜٓيًكٛا، يٝػٛا ممٔ حيتاز زا٥ُّاخٔ قس ٜهٕٛ ايتصنرل ملط٠ ٚاسس٠ ٜهفٞ ََ

ٔٔ  َتَتَذاَف٢ ٖؤال٤ ٜكٍٛ عِٓٗ: .ٚإال فرلٜس إٔ ٜطدع إىل ططٜكت٘ اييت قس أيفٗا ِِ َعـ ُٗ ُُٓٛب ََُهـأدعٔ  ُد َٕ  اِي  َٜـِسُعٛ
ِِ ُٗ ِّٛفا َضٖب َٕ ََُٖٚٔا ََٚطَُّعا َخ ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ ـ ٖؤال٤ ََ (16)ايػذس٠:َضَظِقَٓا طٚا بٗـا اخثـط ايهـبرل      ٔ ٜهٕٛ آلٜات اهلل إشا شٓن

تبتعس دٓٛبِٗ، ٚعٓسَا تبتعـس دٓـٛبِٗ عـٔ ايٓـّٛ يـٝؼ   فـاٍ        بٌ ،ْفٛغِٗ، ِٖ يٝػٛا َػاضعني إىل ايّٓٛ

                                                           

 



 (32) (31ووعيده ـ الدرس )رفة اهلل ـ وعده مع

ٔٔ َتَتَذاَف٢ َتابع١ سًكات ايتًفعٜٕٛ املفػس٠، ٚال   فاٍ َتابع١ ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ ِِ َع ُٗ ُُٓٛب ََُهأدٔع ُد ِٖٚ  اِي
َٕ ٕٚ هللُس  عباز٠ اهلل ٜتعٖب ِِ َِٜسُعٛ ُٗ ِّٛفا َضٖب اييت قـس ٜطاٖـا    -ِٖٚ عٓسَا ٜٓيًكٕٛ   ٖصٙ ايعباز٠  ََٚطَُّعا َخ

 ََُٖٚٔـا  ِٖ ممٔ ٜٓيًكٕٛ ست٢   اجملاالت اخخـط٣ ايـيت تؿـل عًـ٢ ايهـجرل      - ف٘ ؾ٦ّٝاايهجرل غ١ًٗ خْٗا ال تهًٓ
َٕ ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ  .َضَظِقَٓا

سػـٓات   -نُا ٜعٔ  -ي١ َع١ٓٝ ٜػرل عًٝٗا جيُع َٓٗا سػٓات يٝػٛا ممٔ ٜهع يٓفػ٘ ٔخ ،َؤَٕٓٛ دع٢ٓ ايه١ًُ
ٞ ضنعتني فأسكٌ ع٢ً ثٛاب، ٚال أستاز إٔ )أقًٓ: ٌٖ زعُت فالّْا؟ قاٍ: ي٘ قًٓا عٓسَا باجملإ نُا قاٍ أسس ايٓاؽ

 .َٔ َاي٘ جيُع ايجٛاب َٔ سٝح ال حيتاز إٔ ٜسفع ؾ٦ّٝا، ٜعٓ٘ ثٛاّبا َٔ ٖٓا ٖٚٓا (1)(‟ٔقِطف َفَطاْكˮٞأعيٝ٘ 
 ََُٖٚٔـا   فـاٍ اإلْفـام   غـبًٝ٘     سٕٚ هلل ٜٚٓيًكٕٛ أٜهـاّ ٜتعٖب ،َؤَٕٓٛ دع٢ٓ ايه١ًُ ،َٕٛؤَٖٓؤال٤  يهٔ

َٕ ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ ـ  ٚبايعباض٠ اييت تٛسٞ: إٔ ٖصا يسِٜٗ غًٛى َػتُط ٚعاز٠ ثابت١ يٝؼ فكـط أسٝاْـاّ   َضَظِقَٓا ٔ ، ٖـِ ََ
ـ  ـ    ٜبشجٕٛ عٔ اجملاالت اييت تٓكط زٜٔ اهلل يٝٓفكٛا فٝٗا، ِٖ ََ ايـيت ٜطنـ٢ اهلل    طهٔ ٜبشجـٕٛ عـٔ فـاالت ائب

َٕ ََُٖٚٔا بٗصا: االغتُطاضايعباض٠ دا٤ت بؿهٌ ٜٛسٞ  اإلْفام فٝٗا فٝٓفكٕٛ فٝٗا. ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ ِٖ ست٢ ضدـا   َضَظِقَٓا
ع٢ً َػـاَعِٗ، ٜٓيًكـٕٛ    زا٥ُّا يٝػٛا َٔ أٚي٦و ايصٜٔ حيتادٕٛ إىل نالّ خام سٍٛ َٛنٛ  اإلْفام ٜتهطض زا٥ُّا

ـ إٔ اإلْفام   ٖصا اجملاٍ ٖٛ َٔ - ٚاسس٠ ٠ٚيٛ َط - ِٖ دذطز إٔ عطفٛا ـ  ٔ ٔ أععِ ايياعات هلل، َٚٔ ب َطأععـِ ايُك
ٛض٠ َػـتُط٠  فٝٓيًكٕٛ بكـ  ;اإلْػإ ع٢ً ضن٢ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلبٗا ٔ أععِ اخعُاٍ اييت حيكٌ َٚٔ ،إىل اهلل

َٕ ََُٖٚٔا ِسػب اغتياعتٗع٢ً سػب قسضاتِٗ ٚ ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ  .َضَظِقَٓا
 اخعُـاٍ، َٚكذلْـاّ   بأفهٌ َكذلّْاخ اهلل عٓ٘   نجرل َٔ اآلٜات ػس اإلْفام ٜتشٖس ،ٚػس اإلْفام   غبٌٝ اهلل

 ، إشا َا ؼسخ عٔ َؿاعط املتكني فاإلْفام ٚاسس مما ٜعهؼ إٔ ٖٓاى َؿاعط طٝب١ يـسِٜٗ ٚإمياْـاّ  بأفهٌ اؿاالت
َٕ  ََُٖٚٔاٜكٍٛ:  ،خ عٔ عٌُ ٜكَٕٛٛ ب٘ ٖٛ خرل اخعُاٍ نايكال٠، أٚ ؼٖسَتهاَاّل ُٜٓٔفُكـٛ  ِِ ُٖ خ عـٔ  ٜتشـسٖ  َضَظِقَٓا
 ِٖ ٖهـصا ٜٓفكـٕٛ أٜهـاّ    ،خرل اخعُاٍخ عٔ أعُاٍ ٜٓيًكٕٛ فٝٗا ٖٞ َٔ ٓسٜتش ،ِٖ ٖهصا ،يسِٜٗ ػ١ْٕٝف ساالٕت

َٕ ََُٖٚٔا   غبٌٝ اهلل ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ   آٜات نجرل٠ ػس   ايكطإٓ ايهطِٜ نٝ  إٔ اإلْفام   غـبٌٝ اهلل، أٚ   َضَظِقَٓا
ُٜ طهائب ٔ ٜعطف َٛاطٔاإلْفام ٖهصا بكٛض٠ عا١َ، ٚاملؤَٔ ٖٛ ََ ل فٝٗا، ٚأععـِ َـٛاطٔ   ٓٔفاييت ٜهٕٛ هلل ضن٢ إٔ 

ُٜ   ١   ظطٕٚفخآق ، يٓكط زٜٓ٘، ٚإعال٤ نًُت٘،إلْفام ٖٛ: اإلْفام   غبٌٝ اهللي طهائب ـ  نٗصٙ، بـٌ قـس  ٔ كـبض َٔ
 فٝكبض ضدا أٚدب َٔ ايعنا٠   ظطٚف نٗصٙ. ،، َٔ أٚدب ايٛادباتأٚدب ايٛادبات فعاّل

ق١ُٝ اإلْفام ٚأثطٙ. ٜكاٍ إٕ اإلَاّ اـُٝ  )ضمح١ اهلل عًٝ٘( عٓسَا اػ٘ يًعٛز٠ إىل إٜـطإ  ٔ ٜعطف ٖٚٓاى ََ
ٔ فطْػا إىل طٗـطإ،  ٔ ايؿٝع١ ١َٔ اغتأدطٖا ي٘ أسس ايتذاض َٔ  أٜاّ اْتكاض ايجٛض٠ اإلغال١َٝ عاز   طا٥ط٠ خآق

 ععُٝـاّ  ؟ أٖـس٣ يألَـ١ قا٥ـساّ   أثطّا ععُّٝاأمل ٜهٔ  !ٝػتأدطٖا َٔ َاي٘ اـام، ٚنِ نإ أثط إْفام شيو ايطدٌف
ُٜ ٟٓ      ٔ ايعٛز٠ فٝعٛز بيا٥ط٠ خاق١، ٓ٘ َُٔٓهٜعٝـ بٝٓٗا   ظخِ اْتكاضاتٗا،  ٚستـ٢ يـٛ تعٖطنـت تًـو اييـا٥ط٠ خ

ُٜكاٍ  -ؾ٤ٕٞ ٚنع تأَّٝٓا   ،ٖصا تادط زٜٔ ٚتـادط زْٝـا   ،نت ـيٛض٠فُٝا يٛ تعٖط تأَني ع٢ً اييا٥ط٠ ْفػٗا، -نُا 
  طف نٝ  ٜهع َاي٘   أفهٌ املٛانع.تادط ٜع ،ٚإ  تادْط

اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل ٜكـٍٛ عـٔ      ٖؤال٤ يععِ َهاْتِٗ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚق١ُٝ أعُاهلِ ايهبرل٠ عٓـس 
ُِ َفاَل ِٗ ايععِٝ:دعا٥ َٞ َٖا َِْفْؼ َتعًَِ ُِٗ ُأِخٔف ٕٔ ُقٖط٠ٔ َهٔ َي ُٝ ُٓ كٗطمما َت َأِع ِٗ َٔ ايجٛاب ايععِٝ ٚايفهٌ ب٘ أعٝ
ُِ َفاَلٚايسضدات ايعاي١ٝ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلايهبرل  َٞ َٖا َِْفْؼ َتعًَِ ُِٗ ُأِخٔف ٕٔ ُقٖط٠ٔ َهٔ َي ُٝ َُا َدَعا٤ّ َأِع ُْٛا ٔب  َنا
َٕ ًَُُٛ  غـبشاْ٘ ٚتعـاىل  يععـِٝ َـٔ عٓـس اهلل    تٞ ايٓعِٝ اايعع١ُٝ عٓس اهلل، ٜأ ٖٚهصا تأتٞ املها١ْ (17)ايػذس٠:َِٜع
َٕ ع٢ً اخعُاٍ دعا٤ّ ًَُُٛ ُْٛا َِٜع َُا َنا  أمل ٜكٌ هلِ: َعَصاَب َُٚشُٚقٛا نُا قاٍ خٚي٦و ايصٜٔ قٌٝ هلِ: َدَعا٤ّ ٔب
َُا ِِ ٔب َٕ ُنُٓت ًَُُٛ ؟ ٖٓا اغتشل ٖؤال٤ بطمح١ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚتهطميـ٘ هلـِ إٔ ميـٓشِٗ شيـو     (14)ايػذس٠:َتِع

ُِ َفاَل :- مما ٜسٍ ع٢ً ععُ٘ -املكاّ ايطفٝع، ٚشيو ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ قاٍ عٓ٘  ْفؼ ًَو َٔ  ال ..َِْفْؼ َتعًَِ
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َُٚعْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل ٔعَال٥ه١ اهلل ٚال   هإ ايطفٝع عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلٚامل ،ٚا ب٘ َٔ ايجٛاب ايععُِٝسٔعِ َا 
َٕ ًَُُٛ ُْٛا َِٜع َُا َنا ٚأْت ػس ٖصٙ اخعُاٍ اييت نإ ثٛابٗا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايععِٝ ٖٞ َٔ اخعُاٍ اييت  .َدَعا٤ّ ٔب
طٚا بآٜات اهلل ٜعزازٕٚ إمياْـّا، خيؿـعٕٛ هلل، خيهـعٕٛ    ٓنأيٝؼ نصيو؟ فكط إشا َا ُش ،بإَهإ ايٓاؽ إٔ ٜتٓاٚيٖٛا

ض ال ٜػتهدلٕٚ، ٜٓيًكٕٛ   ايعباز٠، ٚنًٗا أعُاٍ مما بإَهإ ايٓاؽ إٔ ٜتٓاٚيٖٛا، ٚنًٗا مما بإَهآْا إٔ ْـطٚه  هلل،
 أْفػٓا ع٢ً أزا٥ٗا ٚايكٝاّ بٗا.

ٔٔ َتَتَذاَف٢ :خاق١   قٛي٘ سٚ إٔ زاخٌ ٖصٙ اخعُاٍ،ال ٜب ِِ َع ُٗ ُُٓٛب ََُهأدٔع ُد ِِ  ََُٖٚٔا أٜهّا ٚقبًٗا اِي ُٖ َضَظِقَٓا
َٕ ف١ عٓس ايفكٗا٤   قا١ُ٥ املٓسٚبات ٚاملػتشبات، ِٖ ٜٓيًكٕٛ   أِْٗ ٜٓيًكٕٛ   أعُاٍ مما ٖٞ َكٓٓ ُٜٓٔفُكٛ

، املٗـِ أْٗـا أعُـاٍ تطنـٞ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل، ٖٚـِ        اْت ٚادب١، أٚ َػتشب١، أٚ َٓسٚب١ن ٖصٙ اخعُاٍ غٛا٤ّ
 ٙ.ب٘ أٚيٝا٤َ َسَعاهلل، ٚع٢ً َا َٚا حيكًٕٛ َٔ خالي٘ ع٢ً ضنٛإ ٜبشجٕٛ عُٖ
ٔٔ َتَتَذاَف٢ ِِ َع ُٗ ُُٓٛب ََُهأدٔع ُد ٞ قال٠ املغطب قبٌ إٔ ْط٣ أْفػٓا   ساي١ مٔ منٌٝ إىل املهادع مٔ ْكًٓ اِي

ُُْْ ،ٚيهٔ دٓٛبٓا تبتعس عٓٗا ٞ ايعؿا٤ نـصيو   سايـ١ نٗـصٙ، ٚاملغـطب     طغُٗا ع٢ً االبتعاز عٓٗا، ْٚكًًٓعَٗا أٚ 
ناْت بؿهٌ  يهٔ ٖٓاى عباز٠ أخط٣ ٜٓيًكٕٛ فٝٗا غٛا٤ّ أيٝؼ نصيو؟ ،ٛادب١ زاخٌ ايًٌٖٝٞ ايفطٜه١ اي ٚايعؿا٤

سطن١ أثٓا٤ ايًٌٝ، عٓس ٖـصا، ٚعٓـس ٖـصا، ٜـسفعِٗ إىل إٔ      ،ِ، أٚ عٌُقًٛات أٚ شنط هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أٚ تعًٓ
ٖـِ   ،يًُػـًُني  فٝ٘ َكـًش١ْ    َؿطٕٚ  َا طٜٔ، أٚ إٔ ٜتعاْٚٛاٜكَٛٛا بايعٌُ ايصٟ جيب إٔ ٜؿذلنٛا فٝ٘ َع اآلخ

، يٝػٛا َػتعذًني إىل ايّٓٛ. هلِ أعُاٍ ٖٞ َٔ قا١ُ٥ ايعبازات ٚايياعات هلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖٚـٞ ٚاغـع١ دـساّ    
 َِٖٕٚ ِِ َِٜسُعٛ ُٗ ِّٛفا َضٖب س َٔ أْفػٓا إٔ تهٕٛ عاقبتٓا بايؿهٌ ايصٟ تٖٛع َٔ اهلل، خٛفّا خٛفّا (16)ايػذس٠:ََٚطَُّعا َخ

ـ     -غبشاْ٘ ٚتعاىل  -اهلل ب٘ ايعاقني ي٘، أَا اهلل شات٘  ط َعادـ٘  فٗٛ يٝؼ فٝ٘ َا خيٝفـو، أْـت ال ؽؿـ٢ إٔ ٜتغٖٝ
بني إيِٝٗ. أمل ٜكتٌ أبـٛ دعفـط   فكس ٜهطبٕٛ أقطب املكٖط ،ٔ ًَٛى ايسْٝاٌ َٔشُكفٝهطبو أٚ ٜعتسٟ عًٝو، نُا َٜ

 َٔ اـًفا٤، ٚايطؤغا٤، ٚايععُا٤؟  بالط نجرل املٓكٛض أبا َػًِ اـطاغاْٞ؟ أمل حيكٌ أسساخ نٗصٙ 
ْٝا أٚ   غٝهطبو إشا اقذلفت َا تػـتٛدب بـ٘ إٔ ٜهـطبو بعكٛبتـ٘   ايـس      ا اهلل فعاّلأَٖ ،ٔ ْفػو أْتَٔ ِ َخ

ٖا ايهجرل َٔ ايٓاؽ، خاقـ١ َـٔ     ضنٛإ اهلل، ٚساي١ اييُع ٖصٙ ٖٞ َا ٜفتكُسأٜهّا ٜيُعٕٛ  اآلخط٠. ٚاملؤَٕٓٛ
 اخز٢ْ فكط. ٝ٘ ع٢ً اؿسهاييت تطبه (أقٍٛ ايفك٘)ا أْفػِٗ ع٢ً قٛاعس ِٛضٖب

ـ   ،املؤَٔ بيبٝعت٘ دعطفت٘ هلل ـ   دعطفت٘ يًُكاّ ايطفٝع ايصٟ ٚعس اهلل ب٘ أٚيٝا٤ٙ ٖـٛ ََ ٔ ٔ ٜيُـع   ٖـصا، ََ
ساي١ اييُـع ٖـٞ قًًٝـ١    . ٙب٘ أٚيٝا٤َ اهلُل َسَعٔ ٜيُع فُٝا َٚٔ اهلل، ََب َٔٔ ٜيُع   ايكِطٜيُع   ضنٛإ اهلل، ََ

، ٚبتجاقٌ، ال ٜبـسٚ  ببط٤ٚهلصا متاز إىل نالّ نجرل َع بعهٓا بعض يٓٓيًل، ٚعٓسَا ْٓيًل ْٓيًل  ;ْٚازض٠ فٝٓا
بتعـبرل ٚانـض   يـٝؼ يـسٜٓا   ، إٔ ٖٓاى ساي١ َٔ اييُع   ْفٛغٓا   اؿكٍٛ ع٢ً َا ٜطنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل 

 ٚاخؾٝا٤ املاز١ٜ ايهجرل٠ فٝٗا. ا َٚعاٖطٖافُٝا عٓس اهلل نيُعٓا   ٖصٙ ايسْٝ طُْع
ًِـسٔ  َعـَصابَ  َُٚشُٚقٛا خ عٔ أٚي٦وٚأيِٝ. أمل ٜتشٓس ؾسْٜس عكاْب ً٘ أٜهّاِبَقٚععِٝ،  ٖصا دعا٤ْ َُـا  اِيُد ِِ  ٔب  ُنٓـُت
َٕ ًَُُٛ ُِ َفاَل ٖٚٓا ٜكٍٛ: ؟َتِع ُِ َفاَل خ عٔ أٚيٝا٥٘ ٖؤال٤ٜتشٓس ٖٚٛ َِْفْؼ َتعًَِ َٞ َٖا َِْفْؼ َتعًَِ ُِٗ ُأِخٔف  ُقٖط٠ٔ َهٔ َي
ٕٔ ُٝ َُا َدَعا٤ّ َأِع ُْٛا ٔب َٕ َنا ًَُُٛ َٕ  َأَفَُٔٚسهُت٘ ٚعسي٘  عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚ  سهُٖ٘هصا اؿاٍ  خٕٓ َِٜع  َنـا
َٕ َنَُٔ َُِؤَّٔٓا َٕ َفأغّكا اٖل َنا ُٚٛ َُا :خٚي٦وقٌٝ  ،كت بأعُأٍشنًٗا اغُت (18)ايػذس٠:َِٜػَت ِِ ٔب َٕ  ُنُٓت ًَُُـٛ  (14)ايػـذس٠: َتِع

َٕ ٚقٌٝ هلؤال٤ ايععُا٤: ًَُُٛ ُْٛا َِٜع َُا َنا ٍْ ،إْٗا أعُاٍ (17)ايػذس٠:َدَعا٤ّ ٔب ٍْ اْيًكت َٔ أبـطاض،   أعُا أخـط٣   ٚأعُـا
َٕ  َأَفَُٔ ٖؤال٤ يٝػٛا   َٝعإ اهلل غٛا٤، ٚال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تػ١ٜٛ بِٝٓٗ، ٚاضٖذاْيًكت َٔ ُف  َُِؤَّٔٓـا  َنـا

َٕ َنَُٔ َٕ َفأغّكا اٖل َنا ُٚٛ صلى )بْٛٗا إىل ايطغٍٛ ـَٕٛ عكٝس٠ ٜٓػٖٚصٙ آ١ٜ تكطر   ٚدٛٙ أٚي٦و ايصٜٔ ٜكٓس َِٜػَت
باؾٓـ١، ٚبـايكطب    ٕٛ مجٝعّاأٌٖ ايهبا٥ط، ٚبني املؤَٓني، فٝشعتكهٞ بايتػ١ٜٛ بني اجملطَني ( اهلل عليه وعلى آله وسل 

 أيٝػت ٖصٙ تػ١ٜٛ؟ ،ُتكني َٔ عبازٙت يًٓسٔعٚبسخٍٛ اؾ١ٓ اييت دعًٗا اهلل خاق١ خٚيٝا٥٘ ُٚأ ،َٔ اهلل
ْٕ ٔ غفو ايسَا٤، ٚاْتٗاى اخعطاض، ٚظًِ ايٓـاؽ، ٚايتشطٜـ    ٖٓا ٜعٌُ   ايسْٝا ايهبا٥ط بعس ايهبا٥ط َٔ إْػا
ٚخَجايو َٔ أٌٖ  ٔ غٝؿفع يوٖٛ ََى ٖٚٓا غتًك٢ ضغٍٛ اهلل ٜٔ، ٚايكس عٔ غبٌٝ اهلل، ثِ ٜكاٍ ي٘: ال ؽِ يًسه
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ـ   ًُتٔ ُظَٔ نبا٥ط شيو ايؿدل ٚأْت ََْفػو أْت َٔ نٓت   ٖصٙ ايسْٝا تعاْٞ  ايهبا٥ط، فذل٣ فو ، ٚأْـت َـٔ ُغ
ًت ايعٓا٤   غبٌٝ اهلل، ٚ  ايسفا  عٔ زٜٓ٘، ٚنـإ ايعٓـا٤   ٔ قدلت ٚؼُٖو، ٚأْت ََُنِطٔع َوٗٔزَو، ٚأْت َٔ اُْت

تسخًٕٛ َٔ باب ٚاسس، ٚاملال٥ه١ ٜسخًٕٛ عًٝـو   أٚي٦و أقشاب ايهبا٥ط، فذل٣ ْفػو أْت ِٖٚ غٛا٤ّ ٌَٔبٔ ٔقنً٘ َٔ
نٝ  ميهـٔ إٔ  ال أزضٟ قدلمت؟ غرل قشٝض،  دا..؟ نٝ  غٝكٛيٕٛ خٚي٦و؟ دا ٚعًِٝٗ َٔ نٌ باب غالّ عًٝهِ

ؼٝـ١ املال٥هـ١ ْفػـٗا     !عكب٢ ايساض؟ ط َاشا ٜكٍٛ: غالّ عًٝهِ دا اضتهبتِ ايهبا٥ط فٓعِو ٖٚٛ ٜتصٓنـًََُٜكٍٛ اِي
ثٕٛ عٔ تًـو ايعكٝـس٠     ٚد٘ أٚي٦و ايصٜٔ ٜتشٓس اييت شنطٖا اهلل خٌٖ اؾ١ٓ ٖٞ َٔ ايٓٛ  ايصٟ ٜكطر أٜهّا

ّْ ايػ١٦ٝ إِْٗ ٜكٛيٕٛ: ُِٝهِ َغاَل َُا عًََ ِِ ٔب ًـ٘ أٚي٦ـو اجملطَـٕٛ   ٖـصٙ     َا ٖٛ ايكدل ايصٟ ؼُٖ (24)ايطعس:َقَبِطُت
 تفهـرلٙ    خيـطَ أّ اغذلغاٍ ٚضا٤ ايؿٗٛات ٚضا٤ امليـاَع؟ ٚنـٌ َـا     ،ع٢ً َاشا؟ قدل ع٢ً طاع١ اهلل قدْلايسْٝا؟ 

غـتهٕٛ   ،تػـ١ٜٛ ٖـصٙ   َا ٖٛ ايكدل ايصٟ قدلٚٙ؟ ،ٜٔ بهً٘صٙ، ٚيتهٔ ايهش١ٝ َايو أٚ زَو أٚ عطنو أٚ ايسهْٓف
فُٝا يٛ  ِٖ َاشا غٝكٛيٕٛ خٚي٦و إشا زخًٛا ع٢ً أسسِٖ َٔ بإب ،املال٥ه١ أْفػِٗ ال ٜكبًٕٛ ٖصٙ ايتػ١ٜٛ !تػ١ٜٛ

ِِٝٗٔ َٚاملاَل٥َٔه١ُ افُتٔطض ٚزخًٛا اؾ١ٓ َٕ عًََ ٌه َهٔ َِٜسُخًُٛ َاشا غٝكٛيٕٛ هلِ؟ ايتش١ٝ ايـيت شنطٖـا    (23)ايطعس:َبإب ُن
يهـٔ   ،يًُذـطَني ضدـا يكاهلـا يٓـا     اهلل خٚيٝا٥٘ ٖٞ ٖصٙ ايتش١ٝ اييت ٜكٛهلا املال٥ه١، ٚيٛ نإ ٖٓاى ؼ١ٝ أخط٣
ًَُـَو ٖٛ ْفػ٘ غٝػتشٞ عٓسَا ٜسخٌ إٔ ٜكٍٛ: غالّ عًٝو دا. إٔ  ٚال جيس َا ميهٔ إٔ ٜهـٕٛ ال٥كـاّ   .،.أيٝؼ اِي

ط ايتش١ٝ ي٘ باإلدطاّ أْٗا تكسٜط؟ عٓسَا تكٍٛ يؿدل عتٔبإٕ قاٍ: دا أدطَت، فُٔ ايصٟ َٜعً٘ ؼ١ٝ يصيو، جي
ٜـا قـاسب   ١؟ غالّ عًٝو ٜا فـطّ، غـالّ عًٝـو    ٖبغالّ عًٝو ٜا عسٚ اهلل، أيٝؼ غٝعتدل ٖصٙ ُغ - ٚيٛ نإ ظاملّا -

 .ٕ نإ فطَّاإست٢ ٚ ُغـٖب١غٝعتدلٖا  ؟ٜعتدلٖا ؼ١ٝ ١ أّٖبـٖا ُغعٓسٌٖ غَٝ ،ايهبا٥ط
ُٜٚٚاملال٥ه١  ُٜشِٖٝٓ  ١ ع٢ً ايٓشٛ ايـصٟ    اؾٓ خٕ أٚي٦و ئ ٜهٕٛ هلِ ٚدْٛز ;ٕٛ ب٘ أٚي٦وشٕٝٗٛ ال جيسٕٚ َا 

شنطٙ ٖؤال٤، ٜطتهبٕٛ ايهبا٥ط ال ٜتدًكٕٛ َٓٗـا، ال ٜتٛبـٕٛ إىل اهلل َٓٗـا، ال ٜٓيًكـٕٛ   اخعُـاٍ ايكـاؿ١       
 .بعسٖا، ال ٜكًشٕٛ َا أفػسٚا

  ٛ ٘  ;ٖؤال٤ ئ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ اؾ١ٓ إال إشا تابٛا ع٢ً ٖـصا ايٓشـ ٔ  خْـ َُـ َٕ  َأَف ٔ  َُِؤَّٔٓـا  َنـا َُـ َٕ  َن  اٖلَفأغـّكا   َنـا
َٕ ُٚٛ ا ايهـالّ، ٚال  َٔ ٖصٙ اآل١ٜ، ٚأَجاهلا؟ ٜتبدط َجٌ ٖص (ؾفاعيت خٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَيت)إشّا أٜٔ سسٜح:  َِٜػَت

صللى اهلل  ) خٕ ضغٍٛ اهلل ;ٜٚصنطْٚ٘ ْ٘ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜطٚٚ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )اهلل ضغٍٛ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ 

ـ  نإ (عليه وعلى آله وسلل   ِٕ اهلل ٘ نتـابُ ٖٛ َٔ ًٜتعّ بايٛسٞ، نإ ٖٛ َٔ ٜتشطى   َٛاقف٘، نإ َٔ حيهِ َٓيَك  ٔإ

ٖٞ َُٜٛس٢ ََا ٔإاٖل َأٖتٔبُع إٔ ٜأتٞ إىل ايٓاؽ يٝكٍٛ هلِ ايهالّ  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسل ) ال ميهٔ يطغٍٛ اهلل (50)اخْعاّ:ٔإَي
ٜكـٍٛ   داْـب    ٕٛ بصيو املكاّ ايطفٝع، ٚايكطإٓ ايهطِٜعٜسخًٕٛ اؾ١ٓ، ٚحي ايصٟ جيعٌ املؤَٔ ٚايفاغل غّٜٛا

َٕ َأَفَُٔ آخط: َٕ َنَُٔ َُِؤَّٔٓا َنا َٕ َفأغّكا اٖل َنا ُٚٛ  اِيَذٖٓـ١ٔ  َأِقَشاُب ََٚأِقَشاُب اِيَذ١ٖٔٓ ايٖٓأض َأِقَشاُب َِٜػَتٟٛٔ اَل،َِٜػَت

ُِ ُٖ َٕ س١ بأْـ٘ يـٔ ٜهـٕٛ    أنجط َٔ ثالخ أٚ أضبع آٜات   شٖ  سٍٛ ٖـصا املٛنـٛ  َكـطٓ   ٖهصا  (20)اؿؿط:اِيَفا٥ُٔعٚ
َٔ َأَٖا ، بٌ غٝهٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ:، ٚئ ٜهٕٛ ايتعاٌَ َعِٗ غّٜٛادعاؤِٖ غّٜٛا ُٓٛا اٖئصٜ ًُُٔـٛا  آََ  ايٖكـأيَشاتٔ  ََٚع

ِِ َدٖٓاُت ُٗ َُِأ٣َٚ فًََ َُا ُُْعاّل اِي ُْٛا ٔب َٕ َنا ًَُُٛ  .(19س٠:)ايػذَِٜع
ًُُٔٛآٖا ٜكٍٛ:  ٌٖ ايهبا٥ط َٔ اخعُاٍ ايكاؿ١؟ َٚٔ ايصٟ حيٍٛ زٕٚ اخعُـاٍ ايكـاؿ١ إٔ    ايٖكأيَشأت ََٚع

ى   ٚاقـع  َٔ ايصٟ ٜعاضض اخعُاٍ ايكـاؿ١ إٔ تتشـطٖ   ؟أٌٖ ايهبا٥ط ٔ؟ إآلََ ٜهٕٛ هلا ٚدٛز   ٖصٙ اؿٝا٠ إآل
ٔ ٜٓيًكٕٛ إىل ْفػٝتو أْت ٜغعْٚٗا بجكافتِٗ ست٢ ال ٜٓيًـل  ِٖ ََ ،أٌٖ ايهبا٥ط ٔ؟ إآلََ أْفػِٗ إآل ايٓاؽ ٚ 
ٌْ أعُـاٍ فُٝـا بعـس أعُـاٍ فػـاز ٚإفػـاز خْٗـِ ال ٜٓػـذِ َعٗـِ، َـع           َٔ قاحل يٝهٕٛ َا ٜٓيًل َٓو  َٓو عُ
ٚتهٕٛ  ،فاغس٠ندبجِٗ، ٚتهٕٛ ايٓفٛؽ  إٔ ٜهٕٛ اجملتُع خبٝجّا إآل َع َكاَِٗ، َع ْفػٝاتِٗ اـبٝج١ ،َكاؿِٗ

 هلِ. غٝهٕٛ اجملتُع قاباّل َعِٗ، ٚس٦ٕٓٝص ٜهٕٛ اجملتُع َٓػذُّا س٦ٕٓٝص، اخعُاٍ فاغس٠
نـٛا، ٜطٜـسٕٚ إٔ ٜٓيًكـٛا    ٚأقشابٗا ايصٜٔ ٜطٜـسٕٚ إٔ ٜتشطٖ  ،ٖٞ اـكِ ،أَا اخعُاٍ ايكاؿ١ فٗٞ ايغطِٜ

ُٜيٝسفعٛا ايٓاؽ إىل أعُاٍ قاؿ١ ِٖ ََ ٔ    ،ٕٚ   قا١ُ٥ أٚي٦ـو عٓسٔ  ٌَ  َٚٔإَشا ٜعـسٕٚ َـاشا؟ َفػـسٜ ِِ الَ  ٔقٝـ ُٗـ  َي
َُا َقاُيِٛا اَخِضٔض ٔفٞ ُتِفٔػُسِٚا ُٔ إْٖٔ َٕ َِْش ِِ َأاَل  َُكًُِٔشٛ ُٗ ُِ إْٖٔ ُٖ َٕ ُُِفٔػُسٚ َٕ اٖل ََٚيـٔهٔ اِي  .(11،12)ايبكط٠:َِٜؿُعُطٚ
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َٔ َأَٖا ُٓٛا اٖئصٜ ًُُٔٛا آََ ٕ ضغـٍٛ اهلل  أ ٖصٙ ْفػٗا تطز ع٢ً َٔ ٜكـٍٛ:  ايكاؿات: عًُٛا (19)ايػـذس٠: ايٖكأيَشأت ََٚع
 !(ؾفاعيت خٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَيت) ٚساؾاٙ َٔ إٔ ٜكٍٛ: قاٍ، (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )

: بإٔ ٖصٙ ايعكٝس٠ غًُٝؼ أٚي٦و ايصٜٔ ضفعٖٛا ٚزعٛا إيٝٗا غًُٝػٕٛ ِٖ بأٜـسِٜٗ غـ٤ٛ   (1)ٚقًٓا   زضؽ غابل
ُٜ آثاضٖا بؿهٌ ٖعمي١ٕ ُٜعبهممٔ  ُٜ وخْ ;ثٕٛ َعِٗنِْٛٗ ممٔ ٜتشٓسشطه٦ِْٛٗ ممٔ  ٔ دٗـِٓ،  دٝفو َٔيٝؼ ٖٓاى َا 

  أثطٖا ايذلبٟٛ مما خياي  َٓٗذ١ٝ ايكطإٓ اييت تكّٛ ع٢ً تطب١ٝ اخ١َ تطب١ٝ دٗاز١ٜ، فهٝـ    فٗصٙ ٖٞ أٜهّا
ٕ  ٜعٌُ ع٢ً تطب١ٝ اخ١َ تطب١ٝ دٗاز١ٜ َٔ خالٍ اآلٜات ايهجرل٠   ايكطإٓ ايه  طِٜ ثِ ٜأتٞ ٖٓاى بعكٝـس٠ ٜهـٛ

ٚال ميهـٔ إٔ   ،أيٝؼ ٖصا َٔ االختالف؟ ايكـطإٓ ٖـٛ َـٔ عٓـس اهلل     ،أثطٖا   اخخرل َا ٜهطب آثاض ٖصٙ ايذلب١ٝ
ِٛهإ باإلَهإ إٔ ٜهٕٛ فٝ٘ اختالف ييٛ نإ َٔ عٓس غرلٙ  ،ٜهٕٛ فٝ٘ اختالف َٕ ََٚي ِٔ َنا ِٝٔط ٔعٓٔس َٔ ََٛدُسِٚا َغ ٘ٔ َي  ايًٖ

ٔ٘  .(82)ايٓػا٤:َنٔجرّلا اِخٔتاَلّفا ٔفٝ
َٔ َأَٖا ُٓٛا اٖئصٜ ًُُٔٛا آََ ِِ َدٖٓاُت ايٖكأيَشأت ََٚع ُٗ َُِأ٣َٚ فًََ َُا ُُْعاّل اِي ُْٛا ٔب َٕ َنا ًَُُٛ  نٝاف١ ٚإنطاّ أٜهّا (19)ايػـذس٠: َِٜع
َُا ُْٛا ٔب َٕ َنا ًَُُٛ ُٝ ;بأعُاهلِ َِٜع ٟٓ ،ض ع٢ً َػاَعٓا أ١ُٖٝ اخعُاٍهطهي أعُاٍ ٖصٙ؟ ٖٞ اخعُاٍ ايكـاؿ١ َٚـٔ    ٚأ

إْ٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل فُٝـا ٜٗـسٜٓا إيٝـ٘   نتابـ٘       ؟ايصٟ ٜطغِ يٓا، ٚخيط يٓا بٓٛز قا١ُ٥ اخعُاٍ ايكاؿ١
 .ٖصٙ ٖٞ اخعُاٍ ايكاؿ١ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٚع٢ً يػإ ضغٛي٘ 

ٕ  ٖٛ إٔ تػهت يتشافغ ع٢ً َكاحل فالٕايعٌُ ايكاحل ، فإشا َا ٚق  اآلخطٕٚ َٓو ٚقايٛا: ال يتشـافغ   ،أٚ فـال
ٖٕ ٚأْت تط٣ إٔ ايػهٛت ٖٛ عُـٌ   ،ع٢ً َكًش١ ايؿعب غهٛتو سفاْظ ع٢ً َكاحل ايسٚي١ ايفال١ْٝ، أٚ ُْٜٖٛٛو أ

غذل٣ أَاَو قا١ُ٥ َٔ اخعُاٍ ٖـِ   ،ٜٔ َٔ أدٌ َكاحل اآلخطٜٔٞ بايسههشهٚإمنا ٜطٜسٕٚ َٓو إٔ ُت ،ٚباطٌ ٧غٝ
ِّ :ثِ ٜكٛيٕٛ يو ،بأٜسِٜٗخييْٛٗا  ٍْ ،بٗا ايتع عًـ٢   ،اؿفـاظ عًـ٢ َكـًش١ نـصا     َٔ َٓيًـل  ،قاؿ١ إْٗا أعُا
 خل.إنصا...

 (صلى اهلل عليه وعلى آلله وسلل   )ٍٛ ـزعاْا إيٝٗا، ٚزعاْا إيٝٗا ايطغٚٓٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ـاخعُاٍ ايكاؿ١ ٖٞ اييت تهُٖ
 ٚزعاْا أٌٖ ايبٝت إيٝٗا ٖٞ اخعُاٍ ايكاؿ١.

َٔ ََٚأَٖا ُِ اٖئصٜ ُٖ َٚا َُِأ ُِ  ٜؤنس بأْ٘ يٝؼ ٖٓاى تػ١ٜٛ بني املؤَٓني ٚايفاغـكني  ايٖٓاُض َفَػُكٛا َف ُٖ َٚا َُـِأ  ايٖٓـاضُ  َف
َُا َطدعِٗ َٗا َِٜدُطُدٛا َإٔ َأَضاُزٚا نًُٖ ِٓ َُاٚعٓسَا ٜكٍٛ: (20)ايػذس٠:ٔفَٝٗا ُأٔعُٝسٚا َٔ َٗـا  َِٜدُطُدـٛا  َإٔ َأَضاُزٚا نًُٖ ِٓ َٔ 

حياٚيٕٛ اـطٚز َٔ دِٗٓ؟ يهٓٗا تًـو   ،ع٢ً أِْٗ   ساي١ ضٖٝب١،   ؾس٠ عع١ُٝ أيٝؼ ٖصا ٜٛسٞ ٜٚسٍ أٜهّا
ِِٝٗٔ اييت قاٍ اهلل عٓٗا: َُٖسَز٠ٕ َعَُٕس ٔفٞ َغًك١ أبٛابٗا (8:اهلُع٠)َِٗؤَقَس٠ْ عًََ  َـٔ اؿسٜـس   َعَُـسٕ  (9)اهلُـع٠: َٗ

َُٖسَز٠ٕ دكـاَع   ساٍٚ أٚي٦و ِٖٚ ٜتشطنٕٛ حملاٚي١ اـطٚز َٔ دِٗٓ نطبٛا أٜهـاّ ًُا ٚن ،تٛثل ٚقس أبٛابٗا َٗ
ُِٗ َٔ سسٜس ِٔ ََٖكأَُع ََٚي َُا  َسٔسٜٕس َٔ َٗا َِٜدُطُدٛا َأَضاُزٚا َإٔ نًُٖ ِٓ َٔ ِٔ َٔ ٍّ أٚي٦ـو  ٖـِ   (21،22اؿـر: )ٔفَٝٗا ُأٔعُٝسٚا َغ

٘   أضاز أْبٝا٤ اهلل إٔ خيطدِٖٛ َٔ شيو ايٛاقع املعًـِ أقـطٗ   ، نًُاايصٜٔ ناْٛا ٖٓا   ايسْٝا  ،ٚا عًـ٢ ايبكـا٤ فٝـ
ٔ ٜعٌُ ع٢ً إخطادِٗ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض أقطٚا ع٢ً ايبكا٤   ايعًُـات، أقـطٚا عًـ٢    ناْٛا إشا دا٤ ََايصٜٔ 

إشّا فٗـِ   ;ُاٍ ايكـاؿ١ ال ٜطٜسٕٚ إٔ خيطدٛا إىل ايٓٛض، ال ٜطٜسٕٚ إٔ خيطدٛا إىل َٝسإ اخع ،ايبكا٤   ايؿط
َُ ،َٔ غٝشاٚيٕٛ إٔ خيطدٛا َٔ دِٗٓ ثِ ال ميهٔ إٔ خيطدٛا س٠، ٚٚدسٚا َٛقٚنًُا ساٚيٛا ٚدسٚا اخبٛاب أَاَِٗ 

 خع١ْ دِٗٓ أَاَِٗ ٜهطبِْٛٗ دكاَع َٔ سسٜس. 
فتشـاٍٚ  ٟ بـو إىل دٗـِٓ   ٖٓا   ايسْٝا َٔ تًو اخعُاٍ ايـيت قـس تـؤزه    ِزخُطاْت تطٜس إٔ ؽطز َٔ دِٗٓ؟ أ

َُا اـطٚز فال ميهٓو اـطٚز َٗا َِٜدُطُدٛا َإٔ َأَضاُزٚا نًُٖ ِٓ ِِ ٔفَٝٗا ُأٔعُٝسٚا َٔ ُٗ ٌَ َي ٟ  ايٖٓـاضٔ  َعـَصابَ  ُشُٚقـٛا  َٚٔقٝ  اٖيـٔص
٘ٔ ُنُٓتِ َٕ ٔب ٚقس ٜهـٕٛ املهـصبٕٛ      ،أٚ تهصبٕٛ بطفههِ   ٚاقعهِ ،تهصبٕٛ بكطٜض قٛيهِ (20)ايػذس٠:ُتَهصهُبٛ

٘ٔ ُنُٓتِ اٖئصٟ ايٖٓأض َعَصاَب ُشُٚقٛاٚاقعِٗ أنجط بهجرل َٔ املهصبني دٓيكِٗ فـ َٕ ٔب  .ُتَهصهُبٛ
ِِ ُٗ ُٓٔصَٜكٖٓ َٔ ََٚي َٕ اَخِز٢َْ اِيَعَصأب َٔ ِِ اِيَعَصأب ُزٚ ُٗ َٕ اَخِنَبٔط َيعًَٖ ١ٓ ُغٖصٙ اآل١ٜ تٓل ع٢ً أْٗا  (21)ايػذس٠:َِٜطٔدُعٛ
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عصاب ؾـا١ًَ    ايٚن١ًُ  ،َٔ ٚضا٥ٗا ع٢ً ْٛ  َٔ ايعصاباإلْػإ إهل١ٝ، إٔ اخعُاٍ ايػ١٦ٝ   ٖصٙ ايسْٝا حيكٌ 
  آٜات أخط٣ عٔ أْٛا  نجرل٠ َٔ ايعـصاب ايـيت ًٜكاٖـا ايٓـاؽ      ؼسخ نجرلّا، ٖصٙ اآل١ٜ، أٚ عا١َ   ٖصٙ اآل١ٜ

ِِ ع٢ً أعُاهلِ ايػ١٦ٝ ٖٓا ُٗ َٕ َيعًَٖ ِ   نطْا دـا خيٛه عٓسَا ٜٓصخْ٘ ضسِٝ غبشاْ٘ ٚتعاىل،  َِٜطٔدُعٛ ; فٓـا َـٔ دٗـٓ
ـ ْٝا عػـ٢ إٔ تطزعٓـا ٖـصٙ ايعكٛبـات     ْكع فٝٗا، عٓسَا ٜهع عكٛبات ٖٓا   ايـس  اٖلخْ٘ ٜطٜس أ ا ٜٛقـًٓا إىل  عُٖ

ِِ دِٗٓ ايعكٛب١ اـيرل٠، ايعكٛب١ ايسا١ُ٥ ُٗ َٕ َيعًَٖ ٖٓا يًٓاؽ إٔ ٜٛدس عكٛبات  إْٗا َٔ ضمح١ اهلل أٜهّا َِٜطٔدُعٛ
ِِ :ٖهصا خْ٘ قاٍ ;  ايسْٝا ع٢ً أعُاهلِ ُٗ ُٓٔصَٜكٖٓ َٔ ََٚي   ايـسْٝا قبـٌ عـصاب    اخقطب ٖٓا  اَخِز٢َْ اِيَعَصأب َٔ

َٕ اآلخط٠ ِٟ اَخِنَبٔط اِيَعَصأب ُزٚ ٜصٚقٕٛ ايعصاب ٖٓا فُٝا بِٝٓٗ ٚبني ايعصاب املٛعـٛز دٗـِٓ،    ايصٟ ٖٛ دِٗٓ، أ
فٝسفعِٗ شيـو إىل ايعـٛز٠ إىل اهلل      ;أْ٘ عكٛب١ٛا بٛطأ٠ ايعصاب، ٜٚػتؿعطٚا ٗػٔشُٜ ٕ ٜطدعٛا، عػ٢ إٔعػ٢ أ

 املكاّ ايصٟ تٓفع فٝ٘ ايعٛز٠ إيٝ٘ فرلدعٕٛ إيٝ٘.
، أْ٘ ٚاقع اؿٝـا٠،  َغًٛطّا ايصٟ فُٗٓاٙ فُّٗا ،ٔ أشٖآْأ أفهاضْا، ََٔٔ َٞئغٖٚصا ٖٛ ايٛعٝس   ٖصٙ ايسْٝا ايصٟ ُأ

ط، أٚ ال ْكـِٝٓ اؿايـ١ ايـيت    ست٢ أقبشٓا ال ْتـصنٓ  ;بًت ايسْٝاٚأْ٘ طبٝع١ اؿٝا٠، ٚأْ٘ ٖهصا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ُد
ٕٓ ط س٦ٕٓٝصمٔ فٝٗا: أْٗا ضدا قس تهٕٛ عكٛب١، فٓتصٓن ِٕ أ ِِ ْطدع إىل اهلل عًٝٓا أ ُٗ ُٓٔصَٜكٖٓ َٔ ََٚي  اَخِز٢َْ اِيَعَصأب َٔ

َٕ ِِاَخِنَبٔط  اِيَعَصأب ُزٚ ُٗ َٕ َيعًَٖ  . (21)ايػذس٠:َِٜطٔدُعٛ
هلا قُٝتٗا ايهـدل٣ ايـيت تػـتيٝع إٔ تـذلى آثـاضّا نـبرل٠          ،ٚخٕ آٜات اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٞ بايؿهٌ املِٗ

 ;ٔ هلِ ايهجرل َٔ اؿكا٥ل   ٚاقع سٝاتِٗ، ٚإٔ تسفعِٗ إىل اخعُـاٍ ايكـاؿ١  ْفٛؽ ايٓاؽ، ٚتػتيٝع إٔ تبٝه
ـ  شني عُسٙ، ايصٜٔ ال ٜػتهدلٕٚ، ٜهـٕٛ ٚاقـعُ  ؤَٓني، اـاؾعني هلل، املػبهيٝهْٛٛا   َكاف امل ُٜعـٔطض عٓٗـا  ََ  ٔ 

٘ٔايعًِ ايععِٝ يٓفػ٘ ،اـػاض٠ ايعع١ُٝ ٚاقَع ِٔ ُشنَِّط ٔبآٜأت َضبه َُٖٔ ُِ ِٔ َأظًَِ  ٖٚٞ آٜـاتْ  ،ٖٞ آٜاتآٜات ضب٘،  َََٚ
ِٖ َأِعَطَض  ايطؤٚف ب٘ ،َٔ ضب٘ ايطسِٝ ب٘ َٗاُث ِٓ أعطض عٓٗا ال أْٗا ٖٞ غرل قازض٠ عًـ٢ إٔ تـؤثط      (22)ايػذس٠:َع

ُٜ  ض عٓٗا. عٔطْفػ٘، إمنا ٖٛ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً إٔ 
٘     ايػ٧ٝٔ ٖصا؟ َٔ أظًِ َٓ٘ يٓفػ٘؟ َٔ أظًِ َٓ٘   َٛقف٘ ٔ أظًِ َََٔٚ ؟ أَاّ ضب٘ املـٓعِ عًٝـ٘، ايـطسِٝ بـ
ِٔ َََٚ ُِ ٘ٔ ٔبآَٜأت ُشنَِّط َُٖٔٔ َأظًَِ َٗا َفَأِعَطَض َضبه ِٓ َٞ َع ُٙ َقٖسََِت ََا ََْٚٔػ ّ، ْٚػـٞ َـا ٖـٛ    ْػٞ َا قس قٓس (57)ايهٗ :ََٜسا

ُٜ ٕٓ ْٚػٞ ،ضعٔطفٝ٘ َٔ غ٤ٛ اؿاٍ ٖٚٛ  آثـاضٙ ايػـ١٦ٝ   اؿٝـا٠، ًٜٚكـ٢      ٢يًٝك ;َ٘ ٜساٙكٓسٔ أغٛأ َا ُتٖصا َٔ أ
َٔ إْٖٔا ايعكٛب١ ايعع١ُٝ عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ُُِذٔطَٔنَي َٔ َٕ اِي ُُٛ ٚخْ٘ يٝؼ ٖٓاى ٚغ١ًٝ أخط٣ أبً   ،ٖٛ فطّ ََُٓتٔك

ٚاجملطّ ٖٛ شيـو   ،ٖٛ فطّ ،فطّ -إشّا  -٘ ٚأععِ ٚأنجط تأثرلّا   ْفػ٘ َٔ ٖصٙ اآلٜات اييت أعطض عٓٗا فٛاقُع
َٔ إْٖٔا ايصٟ ال ٜػتشل إال االْتكاّ َٓ٘ ُُِذٔطَٔنَي َٔ َٕ اِي ُُٛ  .(22:)ايػذس٠ََُٓتٔك

ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ جيعًٓا َٔ أٚيٝا٥٘ ايصٜٔ ال خٛف عًِٝٗ ٚال ِٖ حيعْٕٛ، َٚٔ عبـازٙ ايـصٜٔ قـاٍ    
ُِ َفاَلعِٓٗ: َٞ َٖا َِْفْؼ َتعًَِ ُِٗ ُأِخٔف ٕٔ ُقٖط٠ٔ َهٔ َي ُٝ َُا َدَعا٤ّ َأِع ُْٛا ٔب َٕ َنا ًَُُٛ يسٜٓ٘،  ٚإٔ ٜطظقٓا فُّٗا (17)ايػذس٠:َِٜع
ُٜ ٚفُّٗا فٓٓيًل  ،ب٘ اخعُاٍ ايكاؿ١ ٧طْا   ٖصٙ ايسْٝا َا ْػتهٝعٝٓٓا ع٢ً أْفػٓا، فٝبكهيهتاب٘ ايهطِٜ، ٚإٔ 

إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ  ،ٕ مع٢ ظٓت٘ اييت ٚعس بٗا أٚيٝا٤ٙأٚ     ايكطب َٓ٘، فٝٗا بإخالم ضدا٤ّ يطنٛاْ٘، ٚأَاّل
 قسٜط.
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