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 (2) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

ٚباضى عًـ٢ ستُـس ٚعًـ٢ آٍ ستُـس، نُـا صـًٝ         ،. ايًِٗ صٌ ع٢ً ستُس ٚع٢ً آٍ ستُساذتُس هلل ضب ايعاملني
 ٚباضن  ع٢ً إبطاِٖٝ ٚع٢ً آٍ إبطاِٖٝ إْو محٝس زتٝس.

ٝ  ;غبشاْ٘ ٚتعاىل (َعطف١ اهلل) ٜعاٍ املٛوٛ  ٖٛ سٍٛ َٛوٛ : ال رتغـذ   ْوٛغـٓا   يٓعطف نٝف ْتـٛىل اهلل، ٚي
ٌْ بعع١ُ اهلل، ٚثك٠١ ؾعْٛض  عًٝ٘. باهلل، ٚتٛن

ايٛعس ٚايٛعٝس فُٝا ٜعـ  نهًُـ١ أصـبش  تعـ    اغـتدسآَا  ـا:        (ايٛعس ٚايٛعٝس)ايسضؽ غٝهٕٛ سٍٛ: 
 ايٛعس بايجٛاب، ٚايٛعٝس ايصٟ ٜع : ايعكاب.

َُ ٚتهطض نجريٟا   آٜات اهلل   ايكطإٓ ايهطِٜ اذتسٜح  ،٦  ب٘ صوشات ايكطإٓ ايهطًِٜٔايٛعس ٚايٛعٝس: ٖٛ مما 
 عٔ ادت١ٓ، اذتسٜح عٔ ايٓاض بايتوصٌٝ ايهاٌَ يًذ١ٓ ٚايٓاض.

ايٛعس يًُؤَٓني   ايسْٝا، ايٛعس يًُتكني، ايٛعس ملٔ ٜػريٕٚ ع٢ً ٖسٟ اهلل   ٖصٙ ايـسْٝا، ٚعـسِٖ بيؾـٝا٤    
زٕٚ عًٝ٘، َٚٔ ٜعصْٛ٘، تٛعسِٖ بعكٛبات سْٝا، َٚٔ ٜتُٓطنجري٠ دسٟا، ٚايٛعٝس ملٔ غتايوٕٛ ٖسٟ اهلل   ٖصٙ اي

 نجري٠ دسٟا.
ّ كـسٖ ٚايـيت تُ  (عًِ ايهالّ)ٖا   نتب ؤْكطٖٛ َٔ املباسح اييت  -ايٛعس ٚايٛعٝس  -ٚاملؤغف ٖٛ إٔ ٖصا ايعٓٛإ 

ّ املػيي١   كٓس، ُتإيٝٓا باعتباضٖا ايهتب اييت َٔ خال ا ْعطف اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚيهٔ بعس ٖصا ايعٓٛإ ايهبري
ُٜ ارتًـٛز  )، (ايؿواع١)بشح عٓ٘   تًو ايوصٍٛ حت  ٖصا ايعٓٛإ، ٖٛ َا ٜتعًل مبٛوٛ : أوٝل ْٛام، فتذس َا 

َٛدعٟا دسٟا، ثِ ْكوٌ صـوشات أٚ زفـ١    تٓاٍٚ ٖصا املٛوٛ  تٓاٚاٟلُٜ .(َٔ عسَٗا ؿواع١ يًُذطَنياي)أٚ  (َٔ عسَ٘
 ٖصا ؾ٤ٞ. .عطفٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚعطفٓا ايٛعس ٚايٛعٝسشيو ايهتاب ْٚط٣ أْوػٓا ٚنيْٓا قس 

ُٜ ُٜ (عًِ ايهالّ) غٛا٤ّ َٔ خالٍ نتب (ايٛعس ٚايٛعٝس)ّ يٓا كٓسايؿ٤ٞ ايجاْٞ أٜضٟا: أْ٘  ّ يٓـا  كـسٓ أٚ َٔ خالٍ َا 
ٚنيْٗا ٖٞ ايغا١ٜ ّ يٓا ادت١ٓ كٓسَٛوٛ  ادت١ٓ ٚايٓاض، ٚعس ٚٚعٝس، ُٚت ،فكط (ادت١ٓ ٚايٓاض)ع٢ً َٓابطْا َٛوٛ : 

ايٓاض ٚنيْٗا تهاز إٔ تهٕٛ ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ٚضا٤ خًل اجملـطَني ٚايهـافطٜٔ   ٖـصٙ    ّ كٓسٔ خًكٓا   ٖصٙ ايسْٝا، ُتَ
ًكٛا ٖٓا يٝعٝؿـٛا فـرت٠ َعٝٓـ١   ٖـصٙ     فٝصبض املوّٗٛ يسٜٓا ٚاملرتغذ   شٖٓٝتٓا ٖٛ: نيٕ ايٓاؽ إمنا ُخ ;ايسْٝا

ٔ ايصٟ غُٝؿٞ إىل ادت١ٓ ع ٖٓا ََايٛدٛز يٝؼ ي٘ ٖٓاى غا١ٜ أنجط َٔ إٔ ٜتُٝٓ ايسْٝا، فٗٞ فكط زتطز َطٚض، ٖصا
 !َٚٔ ايصٟ غُٝؿٞ إىل ايٓاض فكط

ٜٔ، ٚفُٝـا ٜتعًـل ستـ٢ باعتعاظْـا     ٖصا املوّٗٛ ْاقص دسٟا، َٚؤثط، ٚي٘ غًبٝات نجري٠ فُٝا ٜتعًـل بوُٗٓـا يًـسٚ   
 ًٗٓا بايغا١ٜ نًٗا َٔ ٖصا ايٛدٛز.ٜٔ، َوّٗٛ أز٣ إىل دٜٔ ٚاغتؿعاضْا يعع١ُ ٖصا ايٚسبايٚس

 ;قض١ٝ: ادت١ٓ ٚايٓاض بهًٗا، باعتباضٖا آي١ تطغٝـب ٚتطٖٝـب يًبؿـط ٖٓـا   ايـسْٝا     ّ صتس ايكطإٓ ايهطِٜ قٓس
، فذا٤ ايتشصٜط َٔ ْاض دِٗٓ، دـا٤  مل١ُٗ اييت اغتدًو٘ اهلل ألزا٥ٗايٝػتكُٝٛا، يتػتكِٝ اذتٝا٠، يٝؤزٟ اإلْػإ ا

دِٗٓ، َٔ أدٌ َاشا؟ أيٝؼ َٔ أدٌ إٔ ًْتعّ ٖٓـا   ايـسْٝا، َـٔ أدـٌ إٔ ْػـتكِٝ ٖٓـا         اذتسٜح ايهجري عٔ 
ّ ٜٔ ٚإشا ٖٞ َطتب١ٛ بايسْٝا: ْٛ  َٔ ايتعاٌَ فُٝا بٝٓٓا، ألزا٤ ثِ ْيتٞ إىل تؿطٜعات ٖصا ايٚس ايسْٝا؟ ٖـٞ   َٗـا

يتٞ اذتسٜح عٔ دٗـِٓ ٜٚتهـطض     ، بععتٓا، بكٖٛتٓا، بطفعتٓا، بػعازتٓا، فَٝطتب١ٛ عٝاتٓا، َطتب١ٛ بهطاَتٓا
ٚيٝؼ فكط جملطز اإلميإ، ثِ َتـ٢   ،إٔ دِٗٓ ٖٞ يًتدٜٛف يٓا ٖٓا   ايسْٝا ذ   أشٖآْا:يريٓغ ;ايكطإٓ ايهطِٜ

اذتٝـا٠، ٖـٌ غـٝٓوع اإلميـإ     ٚ صا تالسغ َت٢ َا أقوٌ ًَوـو   ايـسْٝا، ًَـف     ;َا سصٌ َٓو إميإ غٝٓوعو
 ال. ظِٗٓ؟

ُِٔػـنيَ  ايصٟ طٛي٘ نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓ٘:  اذتؿط،   ايّٝٛ  نـإ   غـٛا٤ّ  (4)املعـاضز: َغـ١َٕٓ  ٜأٞيـفَ  َخ
املٗـِ أْـ٘ ٜـّٛ     -ا أٚ إٔ ٜهٕٛ مبع٢ٓ ّٜٛ ٚاسس ٜٓذع فٝ٘ َا ٜٓذع   ضتٛ مخػني أيف غـ١ٓ  مبع٢ٓ مخػني َّٜٛ

ٕ بايٓاض، ٖٛ ٜـط٣ ايٓـاض   َٛؤَٕٓٚ بادت١ٓ، ٕٛ نًِٗ، َؤََٓٛؤَٓ ؟أيٝؼ ايٓاؽ غٝهْٕٛٛ ٖٓاى نًِٗ َؤَٓني -طٌٜٛ 
إشا ناْـ  قضـ١ٝ ادتٓـ١     - يهٔ ٌٖ غٝٓوعِٗ إمياِْٗ ٖٓاى؟ ال. ملـاشا ٝؼ ٖصا ايٝكني ٚاإلميإ ايٛاوض؟ أَاَ٘، أي

ملاشا ال ٜٓوعٓا اإلميإ بو ٚضتـٔ انٕ   اشؿـط؟ )خـال ..     - ٚايٓاض ٖٞ جملطز اإلميإ بُٗا ٚاإلميإ بو ٜا اهلل
ألٕ غاس١ ايعٌُ ٖٞ ايسْٝا اييت نإ املًٛـٛب إٔ تـؤَٔ ٖٓـاى يتػـتكِٝ تًـو اذتٝـا٠، يتكـّٛ        غٝٓوع؟ آَٓا( ٌٖ 

 مبُٗتو   اذتٝا٠ ع٢ً ضتٛ صشٝض.



 (3) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
ا   ايـسْٝا،  يٝػتكُٝٛا ٖٓ ;َ  ادت١ٓ ٚدا٤ اذتسٜح عٔ ادت١ٓ تطغٝبٟا يًٓاؽٓسٝقايؿ٤ٞ ْوػ٘ بايٓػب١ يًذ١ٓ، 

ـ ٚ ،ٜٔ ٖٓا، ٖٓا   ايسْٝابايٚس  ايسْٝا، يٝعًُٛا يتػتكِٝ اذتٝا٠  ٌ عـٔ ٖـصٙ اذتٝـا٠    َا ايصٟ سصٌ؟ سصٌ تٓٗص
 ايغا١ٜ، ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ايٛدٛز.ٚفِٗ بيٕ انخط٠ ٖٞ 
 أَا ايغا١ٜ َٔ ايٛدٛز، َٔ ٚدٛز ايٓاؽ فٗٞ ٖٓا   ايسْٝا. ،ٖٞ َي٣ٚ، ٖٞ َطدع

ٍَ َٚإ٢ِش َُاٜل٥ٜٔه١ٔ َضٗبٜو ٜقا ًٞ ٌْ إ٢ْٚٞ ٔي ـ خًٝو١ َاشا ٜعٌُ؟ خًٝو١ ُت (30)ايبكط٠:خًَٜٔٝو١ٟ اأٜلِضض٢ ٔفٞ َدأع ط يـ٘ ايػـُٛات   ٓدَػ
 ;فتيتٞ ادت١ٓ يًرتغٝب يًُؤَٓني، يًرتغٝب يًبؿط مجٝعـاٟ  ،ا، ي٘ زٚض نبري، ي٘ زٚض َُِٗا َٚا بُٝٓٗٚاألضض َٚا فٝٗ

٠ ٚفـل ٖساٜـ١ اهلل   إٔ ٜػتكُٝٛا، إٔ ًٜتعَٛا بٗسٟ اهلل، ٚإٔ ٜػتكُٝٛا عًٝ٘، ٚإٔ ٜكَٛٛا بيعُا ِ   ٖصٙ اذتٝا
ٍَ ٖٚٛ ايصٟ قاٍ يب  آزّ َٔ أٍٚ َا أٖبط آزّ َٔ ادت١ٓ: .غبشاْ٘ ٚتعاىل  ِ ٜٛـا  ٜقا ِٖٔب َٗـا  ا ِٓ ِِ  َدُّٔٝعـا  َٔ  َبِعُضـٝه

٢ٔ ُّٖس٣ َٚٓٚٞ َٜٞئتَٖٝٓٝهِ ٜفإ٢َٖا َعُسٚٙ ٔيَبِعض٣ َُ َٟ اٖتَبَع ٜف ٌٗ ٜفال َُٖسا ِٔ  َِٜؿٜك٢ َٚال َٜٔض ٕٖ ٔشٞنط٢ٟ َعٔ ٜأِعَطَض َََٚ ُ٘ ٜفإ٢  ََٔعَٝؿ١ٟ ٜي
ُٙ ثِ ٜكٍٛ: أمل ٜتشسخ عٔ ٖصٙ اذتٝا٠؟ (123،124)طـ٘:َوٟٓها َّ ََِْٚشُؿُط ِٛ عٓـسَا ٜـيٟٚ،    (124)طـ٘:ٜأِع٢َُ اٞئكَٝا١ََٔ َٜ

 ;عٓسَا ٜطدع. فانخط٠ ٖٞ َطدع، ٖٞ َي٣ٚ، ٚيٝػ  ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ايٛدٛز، يٝػ  ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ٚدٛز ايبؿط ٖٓا
ْٚػًِ ايضـذ١ ٖـصٙ، ْٚػـًِ     ،مل ختًكٓا   ادت١ٓ َٔ أٍٚ ّٜٛ ملاشا :- غؤاٍ أٚ تػاؤٍ -اإلَهإ إٔ ٜكاٍ ألْ٘ نإ ب

ُٚٔدَس ايبؿط َٔ أدًٗا ٖٞ إٔ ٜصريٚا إىل ادت١ٓ،  ؟ايوػاز ٖصا، ْٚػًِ نٌ ؾ٤ٞ إشا نإ املكصٛز ٖٛ: إٔ ايغا١ٜ اييت 
% َٔ 90ٚإشا بٓا ْط٣ ضتٛ  جتعٌ انخط٠ ٖٞ غا١ٜ ايٛدٛز بهً٘نٝف  نإ ٜٓبغٞ إٔ ختًكِٗ   ادت١ٓ َٔ أٍٚ ّٜٛ.

 ؟ إىل دِٗٓنيايبؿط ع٢ً أقٌ تكسٜط ِٖ َتذٗ
ظتب إٔ ْوِٗ قض١ٝ ادت١ٓ ٚايٓاض ٚفل ايٓعط٠ ايكطآ١ْٝ اييت تسٍ ع٢ً: إٔ االغتكا١َ ٖٓا   ايسْٝا ٖٞ قضـ١ٝ  

يٓػتكِٝ ٖٓا   ايسْٝا، ٚيٝؼ فكـط ستـ٢ جملـطز     ;، ٚإٔ ادت١ٓ ٚايٓاض   ٚاقعُٗا ختٜٛف ٚتطغٝب يٓا١َُٗ دسٟا
 .ٌٖ ختتًف؟ اهلل ٖٛ ٌٖٖٛٚ ختتًف ٚوع١ٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل   ايسْٝا ٚاألخط٣؟  ;اإلميإ باهلل

فإشا نإ املًٛٛب ٖٛ: اإلميإ بادت١ٓ ٚاإلميإ بايٓاض، ٚايغا١ٜ َٔ ٚدٛزُٖا ٖٛ: إٔ ضتصٌ ع٢ً إميإ بـو ٚبُٗـا   
؟ ٖـٌ ألٕ اهلل اختًوـ  ٚوـعٝت٘؟    غٝشصٌ؟ ملاشا ال ٜٓوع أيٝؼ ؾ٦ٟٝا فاإلميإ   انخط٠ باهلل بُٗا، جملطز اإلميإ

، ٖٛ َٔ ال غتتًف بايٓػب١ ي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ىل ٚانخط٠. ٖٛ ٖٛ، اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ َٔ ي٘ اذتُس   األٚال
ُٜ عامل ايسْٝا ٚعامل انخط٠، فًُاشا ِٖٚ قس أصبشٛا َؤَٓني، أصبشٛا َـؤَٓني،   ادت١ٓ، ٌ أٌٖ اشؿط مجٝعٟاسٔخال 

أصبشٛا َٛقٓني، أصبشٛا َٓكٛعني إىل اهلل، أصبشٛا خا٥وني، ٚدًني؟ ٌٖ ٖٓاى ؾ٤ٞ أق٣ٛ َٔ إميإ ايٓـاؽ ٜـّٛ   
اهلل، ٜطٕٚ دِٗٓ أَاَِٗ، َٔ ٖٛ ايصٟ ال عتصٌ   ْوػ٘ إميإ؟ أمل عتصٌ إميإ ب !!يهٔ إميإ ،ميإإايكٝا١َ؟ 

ْكٍٛ: )مل ٜعس ٜٓوع اإلميإ ب٘، فكط نإ ٜٓبغـٞ إٔ  ط؟ ؟ ٌٖ اهلل تغٖٝطَا ايصٟ تغٖٝ بادت١ٓ ٚايٓاض؟ٚسصٌ إميإ 
 ال ٜصض إٔ ٜكاٍ ٖهصا. اإلميإ ب٘( ٜٓوعْؤَٔ ب٘ ّٜٛ نإ   ايسْٝا أَا عٓسَا أصبض   انخط٠ فًِ ٜعس 

خالفـ١ اهلل، ٖـٞ إٔ ٜهـٕٛ خًٝوـ١ هلل       ١َُٗ اإلْػإ   ٖصٙ اذتٝا٠ نبري٠ ٚٚاغع١ دسٟا، َا ٖٞ امل١ُٗ؟ ٖـٞ:  
 أضو٘، ٚإٔ ٜػري   ٖصا ايعامل   عُاضت٘ ٚ  تٜٛٛط اذتٝا٠ فٝ٘ ع٢ً ٚفل ٖسٟ اهلل ايصٟ ضمس٘ يب  آزّ دـٝالٟ 

ثِ َٔ خطز عٔ ٖسٟ اهلل ٜعترب ٖٓا   ايـسْٝا خبٝجـٟا َوػـساٟ   بعس دٌٝ ع٢ً أٜسٟ ضغً٘، ٚفُٝا أْعي٘ َٔ نتب٘، 
َُا َٚاٞيَبِشط٢ اٞيَبٚط ٔفٞ اٞيٜوَػاُز ٜظََٗط ِٜٔسٟ ٜنَػَبِ  ٔب ٚال بس يإلي٘ يًًُو إٔ ٜهٕٛ   ٖسٜ٘ ْعاّ َـا   (41)ايـطّٚ: ايٖٓاؽ٢ ٜأ

فكس دعـٌ دٗـِٓ   األخـري     ٜهٕٛ ٖٓاى عكاب ٜٚهٕٛ ٖٓاى ثٛاب، (ادتعا٤)ُٜػ٢ُٖ: بٓعاّ ايجٛاب ْٚعاّ ايعكاب 
   ايسْٝا غٝهٕٛ َيٚاِٖ دِٗٓ. يهٌ ارتبجا٤ ٖٓا   ايسْٝا، َٔ خبج  ْوٛغِٗ ٖٓا

ُٖ بيْٗـا تُ  (ادتٓـ١ ٚايٓـاض  )أمل ٜتشسخ عـٔ   ـ أْٗـا أٝ  ؟(1)٢ َـي٣ٚ ػـ ُ٘  ٜطدـع إيٝٗـا؟   ،٘ ايـيت ٜـيٟٚ إيٝٗـا   َٓ  ٜفٝيَٗـ
  خ عٓٗا بيْٗا ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ٚدٛزٙ.مل ٜتشس (9)ايكاضع١:َٖا٠١َٜ٢ٚ

نجري٠ ي٘   ايسْٝا ٚٚعس ععِٝ   انخـط٠،  َٚٔ غاض ع٢ً ٖسٟ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل   ٖصٙ ايسْٝا فٗٓاى ٚعٛز 
 نُا ٖٓاى تٗسٜس ؾسٜس ٚعكٛبات   ايسْٝا )ٖٓا( ٚعكٛبات   انخط٠ ملٔ أعطض عٔ شنط اهلل.

                                                           



 (4) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
ٚأصبش  ْعطتٓا إىل ٖصٙ ايسْٝا ، أصبش  يسٜٓا َواِٖٝ َغًٛط١ نجري٠: (1)َ  املػيي١ ع٢ً ٖصا ايٓشٛٚسفعٓسَا ٝق

ُِٓا ايٚسٜٔ   أْوػٓا ٚفُٖٗٓا انخطٜٔ بيْ٘ زٜٔ ال عالق١ ي٘ بايـسْٝا   بسٟا،بيْٗا زْٝا ال عالق١ يٓا بٗا أ ٖٚـصٙ   -ٜٚف٢ٗ
ِٟ ال عالق١  ِ عٝاتٓا ايسْٝا -ايسْٝا ٖٞ اذتٝا٠   !أ

ـ س اهلل ب٘ أٚيٝا٤ٙ   ايسْٝا، عا ٚعُٖسسٜح ع ٚمل ٜئت .(ادت١ٓ ٚايٓاض) ّ ايٛعس ٚايٛعٝس بيْ٘ ٜع  فكط:ٚسٝق ا ُٖ
 س ٚعٛزٟا نجري٠؟ٔعأمل َٜ ،ٔ ٜٗتسٕٚ بٗسٜ٘   ايسْٝا، ََٜػتكُٕٝٛ   ايسْٝا ٔب٘ ََ هللٚعس ا

س اهلل ب٘ اجملطَني ٚايواغكني ٚايضايني ٚاملعطوـني عـٔ   ا تٖٛعُٓٚمل ٜيت سسٜح ع !ايٛعٝس بيْ٘ ايٓاض فكط ٝقٚسّٚ
 !ٖسٜ٘ ٖٓا   ايسْٝا

 .سأ َٔ ايسْٝا ٖٓا ٜٚٓتٗٞ بانخط٠ٚعسٟا ٚٚعٝسٟا، ٚعسٟا ٚٚعٝسٟا ٜب :إٔ ْوِٗ فايصٟ ظتب
س اهلل أصبشٓا ْعٝـ   ساي١ ٚعٝس ٖٞ مما تٖٛع -ًٛعس ٚايٛعٝس ي املغًٛط رتٛٛض٠ غًبٝات املوّٗٛ -ست٢ أصبشٓا 

فيصبشٓا ْعٝـ   ساي١ َٔ ايصي١، ٚسايـ١ َـٔ اإلٖاْـ١،     ;ٔ ٜكعسٕٚ عٔ ْصط٠ زٜٓ٘ٔ ٜعطوٕٛ عٔ شنطٙ، ََبٗا ََ
أيـٝؼ ٖـصا َوَٗٛـٟا     ،س اهلل بٗاساي١ عكٛب١، ٚيهٔ ال ْعتربٖا عكٛب١، ْٚاغني، بٌ ْتعٖب ٚساي١ َٔ االغتضعاف، ٖٞ

  !َغًٛطٟا؟
٘      ،طتأْ    ساي١ عكٛب١ ع٢ً َا قٖص ٚتتعبـس اهلل  ، ٚإشا بو تٓعط إىل َا أْـ  فٝـ٘ فتتعبـس اهلل بايصـرب عًٝـ

 !ٟ ٖٛ َطتبط بايٓاضألْ٘ ٖهصا فُٗٓا: إٔ ايٛعٝس ٖٛ شيو ايص ;بايبكا٤ عًٝ٘ إىل آخط أٜاَو
َُٛا َٜٚأي٢ٛ٤ أمل ٜصنط اهلل   ايكطإٓ ايهطِٜ   آٜات نجري٠ ايٛعس ٚايٛعٝس ٖٓا   ايسْٝا؟ ٤ٛط٢ٜٜكـ١ٔ  ع٢ًَٜ اِغَتٜكا  اي

ُِٖ َِٝٓا ِٛ ؟أيٝؼ ٖصا ٚعسٟا إ ٝ٘ا (16)ادتـٔ:ٜغَسٟقا َٖا٤ّ أٜلِغٜك ٕٖ َٜٚي ٌَ ٜأ ِٖ ُٓٛٞا اٞيٝكَط٣ ٜأ ٢ِٗ ٜيٜوَتِشَٓا َٚاٖتٜكٛٞا آََ ِٝ َٔ َبَطٜنإت عًَٜ َٚ 
ًُٞ    ايسْٝا؟ أيٝؼ ٖصا ٚعسٟا إ ٝ٘ا (96ألعطاف:ا)َٚاأٜلِضض٢ ايٖػَُا٤ٔ ِِ اِغَتِغٔوُطٚا ٜفٝك ُ٘  َضٖبٝه َٕ  إ٢ْٖـ ٢ٌ   ٜغو٤ـاّضا  ٜنـا  ُِٜطٔغـ
ِٝٝهِ ايٖػَُا٤َ ِِ  َِٚسَضاّضا عًَٜ ُِٔسِزٝن ُٜ َٚ ٣ٍ َٛا َِ ِِ ََِٜٚذَعٌ ََٚبٓٔنَي ٔبٜي ِِ ََِٜٚذَعٌ َدٖٓإت ي٤ٝه َٗاّضا ي٤ٝه ِْ أيٝؼ ٖصا ايهالّ  (12-10)ْٛح:ٜأ

ٕٖ ٚعسٟا َٔ اهلل   ايسْٝا؟ ُ٘ َٜٚيَُٝٓصَط ُٙ ََٔ اي٤ً ٕٖ َُٜٓصُط َ٘  إ٢ ٟٙ  اي٤ًـ ٘ٔ  (40:)اذتـر َعع٢ٜـعْ  ٜيٜكـ٢ٛ ٘ٔ  اٞئعـٖع٠ٝ  َٚي٤ًٔـ  َٚٔيَطُغـٛٔي
ُُِؤَٔٓٔنَي ًٞ ُْط٢ُٜس أيٝؼ ٖصا ٚعسٟا   ايسْٝا؟ (8)املٓافكٕٛ:َٚٔي ٖٔ ٜإٔ َٚ ُُ َٔ ع٢ًَٜ ْٖ ِِ اأٜلِضض٢ ٔفٞ اِغُتِضٔعٝوٛا اي٤ٔصٜ ُٗ  ٜأ١ُٟٖ٥ٔ ََِْٚذعًَٜ
ُِ ُٗ َٛاض٢ٔثنَي ََِْٚذعًَٜ َٔ  اٞي َُهِّ ُْ َٚ ِِ ُٗ ُِ  ُوـط٢َب ِ  ٖٓا   ايـسْٝا؟  أيٝؼ ٖصا ٚعسٟا إ ـٝ٘ا (5،6)ايكصص:اأٜلِضض٢ ٔفٞ ٜي ٢ٗ ِٝ  عًَٜـ

َٔ ايٚصي١ٝ٤ ِٜ ٣ٌ إ٢ال٤ ُثٔكٝوٛٞا ََا ٜأ ِٔ ٔبَشِب َٚ ٔ٘ ٣ٌ اي٤ً َٔ ََٚسِب َٔ ٔبَغَضٕب ٚا٤ََُٚبآ ايٖٓاؽ٢ َٚ َٚ ٔ٘ ُِ َُٚوط٢َبِ  اي٤ً ٢ٗ ِٝ َُِػٜه١َٝٓ عًَٜ ِِ اٞي ُٗ  َشٔيٜو ٔبيْٜٖ
ُْٛٞا َٕ ٜنا َٕ ٔبآَٜأت َٜٞهٝوُطٚ ٘ٔ ََٜٚٞكُتًٝٛ ِٝط٢ َسلٍّ اأٜلْٔبَٝا٤َ اي٤ً َُا ٔيٜوَش ٔبَغ ُْٛٞا َعَصٛا ٔب َٕ ٖٜٚنا أيٝػـ  ٖـصٙ    (112)آٍ عُطإ:َِٜعَتُسٚ

َُا َٚاٞيَبِشط٢ اٞيَبٚط ٔفٞ اٞيٜوَػاُز ٜظََٗط عكٛب١   ايسْٝا ٚٚعٝسٟا   ايسْٝا؟ ِٜٔسٟ ٜنَػَبِ  ٔب ُِٗ ايٖٓاؽ٢ ٜأ ُٝٔصٜٜك  اي٤ٔصٟ َبِعَض ٔي
ًُٔٝٛا ٕٖ ٜصٜكِٗ؟ أيٝؼ ٖصا ٚعٝسٟا   ايسْٝا إٔ (41)ايطّٚ:َع َٔ إ٢ ٌَ اٖتَدُصٚٞا اي٤ٔصٜ ِِ اٞئعِذ ُٗ ِِ َٚٔ ٜغَضْب َغََٝٓاٝي ٢ٗ  َٚٔشي٠١٤ ٖضٚب

َِْٝا اٞيَشٝا٠ٔ ٔفٞ َٔ َِْذع٢ٟ َٜٚنَصٔيٜو ايٗس ُُٞوَتط٢ٜ أيٝؼ ٖصا ٚعٝسٟا إٔ املورتٜـٔ غـٝص ِ اهلل، غـٝعاقبِٗ     (152ألعـطاف: ا)اٞي
 يٛعٝس.بايٛعس ٚا بٗصا، ٦ًَٟٝا اهلل؟ ٖٚهصا جتس ايكطإٓ ايهطِٜ ٦ًَٟٝا
ٔ ٖٓا َٔ ايسْٝا; أْـ  غتػـتٛٝع إٔ توٗـِ ٚاقعـو، تػـتٛٝع إٔ تعـطف       ٚإٔ تؤَٔ بيٕ ايٛعس ٚايٛعٝس ٜبسأ َٔ

 أٚ زاخٌ عكٛب١ َٔ اهلل؟ ،ٚوعٝتو اييت أْ  فٝٗا، ٌٖ أْ    ٚعس أٚ ٚعٝس؟ ٌٖ أْ  زاخٌ َجٛب١ َٔ اهلل
ٕٖ  يٛ نٓا ْوِٗ ـ   َٜٔبسأ ايٛعس ٚايٛعٝس أ س اهلل بايبكـا٤  ٖٓا َٔ ايسْٝا ملا اختًٛ  األٚضام عًٝٓا، فيصـبشٓا ْتعٓب

ُْ؟ أصبش  ايعكٛبات ٖٓا   ايس١ْ ايصي١ اييت ضتٔ عًٝٗا، نٝف ٖصاع٢ً ساي أمل  شؼ بٗا، ايعكٛبات اإل ١ٝ،ٝا ال 
َُاٜكٌ عٔ ب  إغطا٥ٌٝ عٓسَا وطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ بيْ٘  ُْٛاٞ  َعَصٛا ٔب َٕ َٜ ٖٜٚنـا غـٝعٌُ   أٟ ٖهـصا  ِعَتـُسٚ

ٖصٙ األؾٝا٤ اييت ْؤنس ع٢ً وطٚض٠ اعتُاز ايكطإٓ ايهطِٜ فٝٗـا بايـصات: إٔ ْوٗـِ     ؟بايعصا٠ ٚغٝعٌُ باملعتسٜٔ
 انخط٠.ٟ ٜبسأ َٔ ٖٓا َٔ ايسْٝا ٜٚٓتٗٞ   ايٛعس ٚايٛعٝس اإل ٞ مبعٓاٙ ايهاٌَ، ايص

نً٘  ;عٓ٘ بيْ٘ ئ ٜتدًفٚإٔ نٌ شيو ايٛعس ٚايٛعٝس ايصٟ ٜبسأ َٔ ايسْٝا ٜٚٓتٗٞ   انخط٠، عٓسَا عتسثٓا 
 غتكا١َ ع٢ً ٖسٜ٘، ٚايجبات ع٢ً َا أضؾسْا إيٝ٘.ىل االيٝسفعٓا إ

ِ     -فعاٟل  سَ    ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ ايعصاب ايؿسٜس؟ دِٗٓ، أيٝػ  دِٗٓ ٖٞ يسٜٓا ٚٝق  - ْعـٛش بـاهلل َـٔ دٗـٓ

                                                           



 (5) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
دِٗٓ ٖٞ َػتكط غضب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚغدٛ٘، دِٗٓ دعًٗا اهلل عـصابٟا ؾـسٜسٟا فـٛم َـا ميهـٔ إٔ ٜتصـٛض       

ُِٗ ََٚبَسا ايٓاؽ َٔ ٜي َٚ ٔ٘ ِِ ََا اي٤ً ُْٛا ٜي َٕ َٜٝهٛ  .(47)ايعَط:َِٜشَتٔػُبٛ
بعباض٠ َٛدع٠: ))فٝٗا َا ال عـني   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ادت١ٓ ٖٞ ايٓعِٝ ايععِٝ، ايٓعِٝ ايصٟ ٚصو٘ ايطغٍٛ 

 .ضأت، ٚال أشٕ مسع ، ٚال خٛط ع٢ً قًب بؿط((
نٝف ْؤَٔ بُٗا؟ َٚا ٖٛ األثط ايصٟ ٜرتن٘ اإلميإ بُٗا؟ ٚنٝف ْؤَٔ بايّٝٛ انخط بتوصـٝالت٘ تًـو املٗٛيـ١،    

، اإلميإ إلميإ بادت١ٓا إ بايّٝٛ انخط،؟ اإلمي  شيو ايّٝٛ؟ َا عالقت٘ مبعطف١ اهلل بتًو األٖٛاٍ اييت تيتٞ
ٜؿسْا إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ألٕ ادت١ٓ  إمياْٟا ،بايٓاض، ظتب إٔ ٜهٕٛ إمياْٟا بايؿهٌ ايصٟ ٜرتى أثطٙ   ْوٛغٓا

 ٖٚٛ َٔ ٜصٓع نٌ تًو األٖٛاٍ   شيو ايّٝٛ. ،بٝسٙ ٚايٓاض بٝسٙ، ٖٚٛ َٔ ٜبعح عبازٙ ٚعتؿطِٖ ٚعتاغبِٗ
أمل ٜصف ْوػ٘ غبشاْ٘ ٚتعـاىل بيْـ٘ ؾـسٜس ايعكـاب؟ إٔ      ؟ٚتعاىل: ادتباضأٚيٝؼ َٔ أمسا٥٘ اذتػ٢ٓ غبشاْ٘ 

ْؤَٔ بيْ٘ دباض، دباض ع٢ً َٔ ٜتُطزٕٚ عًٝ٘، ع٢ً َٔ ال ٜٗتسٕٚ بٗسٜ٘، ع٢ً َٔ ٜعاْسٕٚ َا أْعي٘ ع٢ً أْبٝا٥٘ 
عكٛبـ١ َـٔ   َٔ ا س٣، َٔ انٜات ايبٝٓات؟ ؾسٜس ايعكاب ال أسس غريٙ ميهٔ إٔ تصٌ عكٛبت٘ إىل َعؿاض َعؿاض اي

بؿسٜس ايعكاب، ٜطبٛٓا ب٘ فٓعطف٘ بٗـصا   ،بادتباض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٖصا ْوػ٘ غريبٛٓا باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
فٝسفعٓا شيو إىل إٔ طتؿاٙ، إىل إٔ طتاف ع٢ً أْوػٓا َـٔ شتايوـ١ َـا     ;ٚؾسٜس ايعكاب ،غبشاْ٘ ٚتعاىل بيْ٘ دباض
 ٖساْا إيٝ٘ ٚأضؾسْا إيٝ٘.

 اٞيَغٝوـٛضُ  ٜأَْـا  أْٜٚٞ ٔعَبأزٟ َْٚب٤ِ٢أيٝؼ نصيو؟  (اهلل غوٛض ضسِٝ) غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ إميإ: اإلميإ ايػا٥س باهلل
ُِ ٕٖ  ايــٖطٔسٝ َٛ َعــَصأبٞ َٜٚأ َِ اٞيَعــَصاُب ُٖــ ٢ٌ ايــٖصْٔب ٜغــأفط٢ (49،50)اذتذــط:اأٜلٔيــٝ ِٛٔب َٜٚقأبــ  ٔشٟ اٞئعٜكــأب َؾــٔسٜٔس ايٖتــ
٢ٍ ِٛ ٤ٛ إٔ ْؤَٔ باألَطٜٔ َعٟا؟: أْ٘ غوٛض ضسِٝ، ٚإٔ عصاب٘ ٖٛ ايعصاب األيـِٝ، أْـ٘ غوـٛض     ٜطٜسأيٝؼ  (3)غـافط: اي

٢ٌ ايٖصْٔب ٜغأفط٢أْ٘  ،ضسِٝ، ٚأْ٘ ؾسٜس ايعكاب ِٛٔب َٜٚقأب  ؟اٞئعٜكأب َؾٔسٜٔس ايٖت
ِٟ     ؟(اهلل غوٛض ضسِٝ)ٖٛ ؾل:  :أعُايٓا   ٖصٙ ايسْٝا أيٝػ  تػري ع٢ً ؾل ٚاسس  أيـٝؼ ٖـصا ايـصٟ عتصـٌ؟ أ

اإلميإ ب٘ َطتبط  إمياْٟا مبذطز ٚدٛزٙ. -فكط  -ألٕ اإلميإ ب٘ يٝؼ  ;ْاقص بايٓػب١ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إميآْا
 ي٘، بهتب٘، بايّٝٛ انخط.ٛباإلميإ بطغ

  ْ اغـٟٝا يًٝـّٛ انخـط،    إٔ تهٕٛ َؤَٟٓا باهلل ثِ ال تهٕٛ َؤَٟٓا بايّٝٛ انخط، أٚ تهٕٛ غافاٟل عٔ ايٝـّٛ انخـط، أٚ 
 -  ايٛق  ْوػ٘ ألْو فكط آَٓ  بيْ٘ ٖٛ ايغوٛض ايطسِٝ، ٖٚٛ  ;باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل شات٘ ْاقصٟاغٝبسٚ إمياْو 

ب، املًو، ايكسٚؽ، ايػالّ، املؤَٔ، ايععٜع، ادتباض، املتهرب، ٖٛ غافط ايصْ : - ٢ ْوػ٘نُا مٖس ٚأنُا ٚصف ْوػ٘، 
ُِ اٞيَغٝوُٛض ٜأَْا أْٜٚٞ ٔعَبأزٟ ٚب٤ِ٢َْ :ٖٛ ؾسٜس ايعكاب، نُا قاٍ  يٝؤَٓٛا بٞ ٖهـصا إمياْـاٟ   ;أْا ٖهصا :قٌ  ِ ايٖطٔسٝ

اإلميإ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايهاٌَ ٖٛ َا ٜـسفع  إىل إٔ أضغـب إيٝـ٘     .ألٕ ايكض١ٝ ١َُٗ ;ناَاٟل
٢ٕ نٝف ايتك٣ٛ   ايكطإٓ ايهطِٜ؟ تيتٞ بعباض٠: -السعٛا  -ٚايتك٣ٛ  إىل إٔ أتكٝ٘. ،ٚأضٖب َٓ٘ ٞ  َٜا َٚاٖتٝكٛ ِٚٔيـ  ٝأ

َٔ ٜأَٜٗٗا َٜا (197)ايبكط٠:اأٜلٞيَبأب ُٓٛٞا اي٤ٔصٜ َ٘ اٖتٝكٛٞا آََ َ٘ اٖتٝكٛٞا (119:)ايتٛب١اي٤ً  تتهطض نجريٟا. اي٤ً
غـبشاْ٘ ٚتعـاىل ؾـسٜس ايعكـاب؟ فـال      تكا٤ ألْـ٘  أٚ اال ،أٜٔ ٜتذ٘ األَط بايتك٣ٛ؟ أٜٔ ٜتذ٘؟ إىل غوٛض ضسِٝ

 تتشكل ايتك٣ٛ يسٟ إشا مل أؤَٔ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ.
ت٣ٛ، ٚأؾـس َـا   أٜٔ َٛوع ؾس٠ عكاب٘؟ أٜٔ َٛوع دربٚت٘ ٚبٛؿ٘؟ ٖٓا   ايسْٝا ٚ  انخـط٠ عًـ٢ أعًـ٢ َػـ    

ٖٛ ْوػـ٘   ،ّايٓشٛ ايصٟ ظتعً  خا٥وا إشٟا فاإلميإ ظِٗٓ، اإلميإ بايّٝٛ انخط ع٢ً ٖصا .ميهٔ إٔ ٜهٕٛ، دِٗٓ
اإلميإ بيٕ اهلل ؾسٜس ايعكاب، اإلميإ بيٕ عصاب٘ ٖٛ ايعصاب األيِٝ، َٚٔ ٖصا ايٛطٜل تيتٞ إىل اإلميـإ بـاهلل   

ٚ صا دا٤   ايكطإٓ ايهطِٜ انٜات ايهجري٠ اييت تتشـسخ   .غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚيٝرتغذ   ْوػٞ ارتٛف َٔ دِٗٓ
 ٌ ضٖٝب.عٔ تواصٌٝ دِٗٓ بؿه

٢ِايكطإٓ ايهطِٜ حتسخ عٔ ٚقٛزٖا فكاٍ تعاىل:  ٢ٔ ٔبِػ ٘ٔ ايٖطِسُـَ ٢ِ اي٤ً ِِ ٜفإ٢ٕ ايٖطٔسٝ  ٜفاٖتٝكٛٞا َتٞوَعًٝٛٞا َٜٚئ َتٞوَعًٝٛٞا ي٤
َٖا اي٤ٔتٞ ايٖٓاَض َٔ ٝأٔعٖسِت َٚاٞئشَذاَض٠ٝ ايٖٓاُؽ َٚٝقُٛز ًٜٞهأفط٢ٜ ٚقٛزٖا ايٓاؽ ٚاذتذاض٠ تصبض أْ  زتـطز ٚقـٛز    (24)ايبكط٠:ٔي

َٔ ايٓاض، ٚنت١ً َٔ ايٓـاض، ٚٚقٛزٖـا اذتذـاض٠، ايصـدطات      اتصبض أْ  دع٤ّ -ْعٛش باهلل  -دتِٗٓ َٔ ؾس٠ ايعصاب 
اييت تتشٍٛ إىل مجطات َتٖٛذ١، ْاض يٝػ  شات زضد١ سطاض٠ ثابت١ بٌ ٖٞ ْاض َتػعط٠، ًَتٗب١، َتػعط٠ فٝكـٍٛ  



 (6) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

َِ َٜٚنٜو٢ اىل:اهلل غبشاْ٘ ٚتع يٝؼ فرت٠ ستسٚز٠ أٚ يعُـط   -ْعٛش باهلل َٓٗا  -ٚايعصاب فٝٗا  (55)ايٓػا٤:َغٔعرّيا ٔبَذَٖٗٓ
ُٜ ٕٖ عصبٕٛ فٝٗا:ستسٚز قس ٜٓتٗٞ فٝٓتٗٞ األمل. اهلل ٜكٍٛ عٔ أٌٖ دِٗٓ ِٖٚ  َٔ  إ٢ ِٛفَ  ٔبآَٜأتَٓـا  ٜنٜوـُطٚاٞ  اي٤ـٔصٜ  َغـ

ِِ َُا َْاّضا ُْص٢ًِٗٝٔ ِِ َْٔضَذِ  ن٤ًٝ ُٖ ِِ ُدًُٝٛز ُٖ َٖا ُدًّٝٛزا َبٖسٞيَٓا َِٝط ٖٛ َٓٛكـ١   ٕ ادتًسإٜكاٍ:  (56)ايٓػـا٤: اٞيَعَصاَب ٔيَُٝصٚٝقٛٞا ٜغ
 .; يٝبك٢ األمل َػتُ٘طاا اسرتم ٜبسٍعترتم، فهًُ ايصٟفادتًس ٖٛ  ،اإلسػاؽ

 يهٔ غري َتيمل،  سٟاانالّ   ايسْٝا قس تصٌ إىل زضد١ إٔ توكس ٚعٝو، فتوكس إسػاغو فتصبض   ٚاقعو َطتا
ـ       ،  دِٗٓ ال ٜوكس اإلْػإ ٚعٝ٘ ز عتـؼ  ٛٚال ٜتالؾ٢ ست٢ ٜٓتٗٞ ٚدـٛزٙ فٝـسخٌ   غٝبٛبـ١ ًَٛكـ١ فـال ٜع

٣ٕٕٕ ٜتذسز شيو ايعضٛ َٔ بؿ٤ٞ، بٌ ٜبك٢ ٜتيمل، ٚنٌ عضٛ ٜوكسٙ َٔ اس  دسٜس. رتام   آ
اييت حتـسخ اهلل عـٔ ؾـس٠ عـصابٗا،      دِٗٓ ايؿ٤ٞ املؤغف، ٚايؿ٤ٞ ايعذٝب َٔ ساي١ اإلْػإ: إٔ تهٕٛ دِٗٓ

 !جتـاٙ ايٓـاؽ، أغًـب ايٓـاؽ إيٝٗـا     احتسخ عٔ ساي١ أًٖٗا ايػ١٦ٝ، ايبايغ١ ايػ٤ٛ، إٔ ٜهٕٛ اجتاٙ ايٓاؽ إيٝٗـا،  
 !ٚتًو ادت١ٓ اييت حتسخ عٓٗا   نٌ نتب٘، ٚٚصوٗا يعبازٙ، ايكًٌٝ َِٓٗ َٔ ٜسخًٗا

ٍَ :ٚدٌٝ بعس دٌٝ بعس أ١َ،ٜكٍٛ عٔ دِٗٓ، ٜبني يو إٔ َٔ ٜسخًٗا ِٖ أَِ، أ١َ  ٣ِ ٔفٞ اِزُخًٝٛٞا ٜقا  خًَٜـ ِ  ٜقِس ٝأََ
ٔٚ َٚٔ ٜقبًِٔٝهِ َٔٔ َُا ايٖٓاض٢ ٔفٞ َٚاإل٢ْؼ٢ اٞئذ ِِ  ٜقاٜيـ ِ  َدُّٔٝعـا  ٔفَٝٗـا  اٖزاَضٝنٛٞا إ٢َشا َسٖت٢ ٝأِخَتَٗا ي٤َعَِٓ  ٝأ٠١َٖ َزخًَِٜ  ن٤ًٝ ُٖ  ٝأِخـَطا

ِِ ُٖ ِِ ٜأو٥ًََْٛا ٤َٖٔـُؤاٜل َضٖبَٓا أٝلٚاٜل َٔ ٔوِعٟوا َعَصاّبا ٜفآٔت٢ٗ ٍَ ايٖٓاض٢ َٚ ٍّ ٜقا َٕ ال٤ َٜٚيـٔهٔ ٔوِعْف ٔيٝه ُُٛ ٖصٙ ان١ٜ  (38ألعطاف:ا)َتعًِٜ
ِِتؿب٘ ان١ٜ األخط٣، يتسٍ ع٢ً إٔ األنجط١ٜ َٔ ايبؿط ِٖ َتذٕٗٛ إىل ايٓاض  ِِ ٜأِعَِٗس ٜأٜي ِٝٝه ٞ  َٜا إ٢ٜي َّ َبٓٔـ ال٤  ٜإٔ آَز

َٕ َتِعُبُسٚا ٜٛا ِٝ يب  آزّ ّٜٛ ايكٝا١َ، فرت٣ نٝف ارتٛاب خٛاب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٘ٝكٛيغصا مما ٖ (60ـؼ:)ٜايٖؿ
ِِ عاّ ِِ ٜأِعَِٗس ٜأٜي ِٝٝه َّ َبٓٔٞ َٜا إ٢ٜي َٕ َتِعُبُسٚا ال٤ ٜإٔ آَز ٜٛا ِٝ ُ٘ ايٖؿ ِِ إ٢ْٖ ِٕ  َٗٔبنْي َعُسٚٙ ٜيٝه ِْ ٔصَطاط٠ ََٖصا اِعُبُسْٚٔٞ َٜٚأ  َِٗػَتٔكٝ
ٌٖ َٜٚيٜكِس  ِِ ٜأَو ِِ ٜنٔجرّيا ٔدٔبال٦ َٔٓٝه ُْٛا ٜأفًٜٜ َٕ َتٝهٛ ُِ َٖٔصٙٔ  َتِعٔكًٝٛ ِِ اي٤ٔتٞ َدَٖٗٓ َٕ ٝنُٓت َـٔ ايهـالّ    اأيٝؼ دـع٤ّ  ُتَٛعُسٚ

َٖا َعِٗ؟ ِٛ َّ اصًِٜ ِٛ َُا اٞيَٝ ِِ ٔب َٕ ٝنُٓت  .(64-60:)ٜـؼَتٞهٝوُطٚ
صلى اهلل عليهه  )ٍٛ ـا نإ ٜعٗط ع٢ً ايطغـٛ َـإ، ٖٚـِ أْبٝا٤ اهلل   نٌ ظَنإ ٜؤئٓا ـٛ َـقض١ٝ َؤغو١ دساّٟ، ٖٚصا ٖ

طٙ ع٢ً األ١َ، تًو األ١َ اييت ٜعٝـ   عصطٖا ٚاأل١َ َٔ بعسٙ إىل آخط أٜاّ ايسْٝا، ؾس٠ تيمل٘، حتٗػ( وعلى آله وسلم
 ، ٜعٌُ بيٟ ططٜك١ إٔ ٜصطفِٗ عٔ دِٗٓ.َٚٗتِ بيَطِٖ دسٟا َتيمل دسٟا

 ،ٜعًُـٕٛ بهـٌ دـس ٚادتٗـاز يٓصـض ايٓـاؽ       ٚنصيو نإ أْبٝـا٤ اهلل مجٝعـاٟ  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) صا نإ ٚ
ُٜ ،ٜٚعصبٕٛ ،ٜٚتعبٕٛ ،ٜٚعإْٛ ُٜ ،ؿطزٕٚٚ ِ  ثِ   ،كتٌ نجري َِٓٗ ِٖٚ   دس   عًُِٗ   إبعاز ايٓاؽ عـٔ دٗـٓ

ٌٖ َٜٚيٜكِس ألٕ ايٓاؽ نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ;يهٔ ال ٜٓوع ِِ ٜأَو ِِ ٜنٔجرّيا ٔدٔبال٦ َٔٓٝه ُْٛا ٜأفًٜٜ َٕ َتٝهٛ  (62ـؼ:)َٜتِعٔكًٝٛ
ِِ أفًِ تهْٛٛا تعكًٕٛ: َا دا٤ َٔ آٜات   نتيب، َا دا٤ت ب٘ ضغًٞ؟ ِِ ٜأٜي ٌْ َٜٞئتٝه ِِ ُضُغ أفًِ تهْٛٛا  (130عاّ:)األَْٚٓٝه

ٟ  ؟تعكًٕٛ شيو ا س٣ فٝـ٘ صتـاتهِ، ايـصٟ فٝـ٘ إبعـازنِ َـٔ إٔ ٜضـًهِ         أفًِ تهْٛٛا تعكًٕٛ شيو ا س٣ ايـص
 أفًِ تهْٛٛا تعكًٕٛ؟ ؟ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: إىل إٔ تهْٛٛا َٔ أصشاب ايػعري ايؿٝٛإ، َٔ إٔ ٜسفع بهِ مجٝعٟا

ٍَ ٖٓا: ٣ِ ٔفٞ اِزُخًٝٛٞا ٜقا ٣ِ  - ٝأََ َُا أ١َ بعس أ١َ -أَ )أْتِ ايصٜٔ ٜتالعٕٓٛ  (38ألعطاف:ا)ٝأِخَتَٗا ي٤َعَِٓ  ٝأ٠١َٖ َزخًَِٜ  ن٤ًٝ
ًُٞتُْٛا،  سٝاتِٗ فٝٗا سٝا٠ ايًعٔ يبعضِٗ  :ٖهصا ٜصبض أٌٖ ايٓاض (أْتِ ايصٜٔ عًُتِ نصا، يع١ٓ اهلل عًٝهِ..ٜأِوًـَ

خاصـ١ ايضـعاف    ،بعض، أصبشٛا ٖٓاى عاقًني، أصبشٛا فاُٖني، أصـبشٛا نـتاٟل َـٔ اذتكـس عًـ٢ بعضـِٗ بعـض       
 ايٓوػٞ ٜهٕٛ عًِٝٗ أؾس. املػتضعوني، تهٕٛ سػطاتِٗ أؾس، ايعصاب

ٛا٤، ِٖ أنجـط ايٓـاؽ   عا١َ ايٓاؽ، ايبػ فايكطإٓ ايهطِٜ عطض َا ٜتعًل باملػتضعوني َٔ ٖؤال٤ ايٓاؽ ايعٛاّ،
يهٔ اذتػطات اييت تكٛع ايكًـٛب تهـٕٛ عًـ٢ املػتضـعوني، عًـ٢       ،ِٖ  ِ عصاب ،ٚسػطات ٟا، تيملعصابٟا ْوػٝ٘ا

 فُٝا ٜتعًل باملكاض١ْ بني ايهباض ٚايصغاض. -عبريْا بت - املػانني ،األتبا ، ع٢ً املػانني
َُا ـ   َسٖتـ٢ إ٢  يعٓ  ايػابك١ قبًٗا ،يعٓ  َجًٝتٗا ٝأِخَتَٗا ي٤َعَِٓ  ٝأ٠١َٖ َزخًَِٜ  ن٤ًٝ تالسكـٛا   اَشا اٖزاَضٝنـٛا ٔفَٝٗـا َدُّٔٝع

ِِ ٜقاٜيِ  فٝٗا ٚأصبشٛا مجٝعٟا ُٖ ِِ ٝأِخَطا ُٖ أْٗـا تًـو    ٔ أٜٔ نإ َٓبع وال ا:ٖٓا نٌ أ١َ تعطف َٔ (38ألعـطاف: ا)أٝلٚاٜل
ٌْأٚي٦و ِٖ ايصٜٔ أوًْٛا ،األ١َ ايػابك١ ا ظاٍ ٖٓـاى  عتاٚيٕٛ إشا َ ،َٔ اذتكس عًِٝٗ ، فِٗ   ايٓاض   دِٗٓ نت

ُٜ ِِ ٜأو٥ًََْٛا ٤َٖٔـُؤاٜل َضٖبَٓا ٚي٦و َٔ ايعصاب:ضاف ألؾ٤ٞ ميهٔ إٔ  َٔ  ٔوِعٟوا َعَصاّبا ٜفآٔت٢ٗ أوـف   (38ألعـطاف: ا)ايٖٓـاض٢  َٚـ



 (7) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
غِٗ، ٚنٓا ْعتربِٖ أعالّ نٓا ْكٍٛ فِٝٗ: نصا ٚنصا، ٚنٓا ْكٚس ،ِٖ ايصٜٔ أوًْٛا   ايسْٝا  ِ، أوف  ِ عصابٟا

 .فإشا ِٖ   األخري ِٖ َٔ أوًْٛا ،اذتل، ٚنٓا ْتُػو بِٗ، ٚنٓا ٚنٓا.. إىل آخطٙ
عطفٛا إٔ أٚي٦و ٖـِ ايـصٜٔ أوـًِٖٛ فيصـبشٛا ًٜعٓـِْٛٗ       ٖصا ايهالّ: أِْٗالسغ َا ايصٟ غٝٓوعِٗ   ايٓاض؟ 

 صابِٗ، ٌٖ غٝٓوع ٖؤال٤ املػانني؟فٛم ع ٚأصبشٛا ًٜٛبٕٛ َٔ اهلل بإذتاح إٔ ٜعٜسِٖ عصابٟا
ِٔ أٚي٦و ايصٜٔ أوًٛا األ١َ َٔ غابكني  ِٔ أٚي٦و ايصٜٔ أوًْٛا، ايع ٖصٙ انٜات تٛسٞ يٓا بيْ٘ ٖٓا   ايسْٝا: اٞيَع

ٕٖ أٚ َٔ السكني،   ايسْٝا ٖٞ اييت غـتذسٟ، إٔ توضـشِٗ ٖٓـا   ايـسْٝا، ٚإٔ تًٛـب َـٔ اهلل إٔ       يعٓتِٗ ٖٓا  إ
ْٚتُػو  ،ْيتٞ ْسافع عِٓٗ ٖٓا   ايسْٝاإٔ ا غتعِٜٗ ٚإٔ غتعٟ َٔ ٜػري ع٢ً ْٗذِٗ، ٖٓا   ايسْٝا غٝٓوع، أَٓ

َـ١ ٚإشا ضتـٔ حتـ  أقـساَِٗ       ثِ ْط٣ أْوػـٓا   ٜـّٛ ايكٝا   ،بِٗ، ْٚطفض ايكطإٓ ْٚطفض ايطغٍٛ َٔ أدًِٗ
ِِ ٜقاٜيِ  واليٓا بثِ انتؿوٓا بيِْٗ ِٖ ناْٛا غب ،ثِ ًْعِٓٗ ،ايٓاض ُٖ ِِ ٝأِخَطا ُٖ  .(38ألعطاف:ا)أٝلٚاٜل

ًٜٞو أيٝؼ ٖٓاى َٔ ٜكٍٛ: ِِ َٖا َٜٚيٝهِ ٜنَػَبِ  ََا ٜيَٗا خًَِٜ  ٜقِس ٝأ٠١َٖ ٔت ال. األ١َ ايٛاسس٠ انخـطٕٚ   (134:)ايبكـط٠ ٜنَػِبُت
 عًِٝٗ س ٜهٕٛ غبب وال ِ أٚي٦و املتكسَنيناْٛا بعس أيوني أٚ ثالث١ آالف غ١ٓ، قٚإٕ قس ٜهْٕٛٛ غبب وال ِ 

ٜٔ بييوٞ غ١ٓ، بجالث١ آالف غ١ٓ، بيضبع١ آالف غ١ٓ، إٔ ٜهتؿف ايٓاؽ إٔ أٚي٦و ٖـِ ايـصٜٔ أوـًِٖٛ ٖٚـِ ايـص     
 ٌٖ غٝٓوعِٗ؟ ال. ؟غٝٓوعِٗ إٔ ٜهتؿوٛا   ايٓاض شيو. َاشا ِٓٗأٚصًِٖٛ إىل قعط د

ِٔ َٓابع ايضالٍ،  عطِفا، ٖٓا   ايسْٝا عِحا، ٖٓا   ايسْٝا ٖٓا   ايسْٝا انتؿِف املضـًني ٖٓـا   ايـسْٝا،     اٞيَعـ
سكا٥كِٗ ٖٓا   ايسْٝا، ال تًٓٛل يتـسافع عـِٓٗ، تتـيٍٚ  ـِ، تغٛـٞ عًـ٢        نؿِفا ،عِٓٗ ٖٓا   ايسْٝا بتعِسا
َُ نٓ ع٢ً غ٤ٛ آثاض َا عًُٛا، جتس ْوػو   األخري ٚأْ   ،طا٥ُِٗد ٚ  غٟاكسٖٔٓٓا   ايسْٝا    ايـسْٝا   نٓـ   ـِ، 

أصبش  تهـطِٖٗ نطاٖـ١ٟ ؾـسٜس٠،     ،إٕ أَهٔ ٖٓاى ظٜاز٠   ايعصاب  ِِ، أْ    انخط٠ غتًٛب ظٜاز٠ زتاٟل  
 !يهٔ شيو ئ ٜٓوعو ،متكتِٗ َكتٟا ؾسٜسٟا، تًعِٓٗ

ٍَ ٍّ ٜقا دـٛا يًضـالٍ، ٚأْـتِ    ألِْٗ أوًٛا ٚظٜٓٛا ايضالٍ، ٚضٖٚ ;ِٖ  ِ وعف َٔ ايعصاب (38:ألعطافا)ٔوِعْف ٔيٝه
ـ ٓـٛا، مل تتشككـٛا، نٓـتِ تُ   ألْهِ مل تهْٛٛا َػتبصطٜٔ، مل توُٗٛا، مل تتبٖٝألْهِ قبًتِ،  ;يهِ أوعاف ٕٛ ُٗٔص

ٍّ  ِٖٚ  ـِ أوـعاف   ،يهِ أوعاف !ل ٚا س٣عطوٕٛ بٛدٖٛهِ عٔ أعالّ اذتآشاْهِ عٔ زعا٠ اذتل، نٓتِ ُت  ٔيٝهـ
 يألٚيني ٚيآلخطٜٔ. ٔوِعْف

ِِ ٜقاٜيِ  ملاشا أصبشٛا َتيملني عًِٝٗ؟ ُٖ ِِ ٝأِخَطا ُٖ ـ٥ًَْٛا  ٤َٖٔـُؤاٜل َضٖبَٓا تيملٛا دسٟا ألِْٗ قايٛا: أٝلٚاٜل انتؿـف   ٜأَو
فٓشٔ ْربأ إيٝو َِٓٗ ٖٓا   ايسْٝا، يتػري   غري ططٜكِٗ، يتهـٕٛ   ٜـّٛ    ٜأو٥ًََْٛا ٤َٖٔـُؤاٜل َضٖبَٓا ٖٓا يتكٍٛ:

 ٔ ايوا٥عٜٔ، تهٕٛ أْ  َٔ ايٓادني.عِٓٗ، يػ  ممٔ ٜصطر نصطاخِٗ   قعط دِٗٓ، تهٕٛ أْ  َٔ ايكٝا١َ بعٝسٟا
ٖؤال٤ ايضـايني   - ٘ ايٓاؽ ع٢ً أِْٗ   انخط٠بايصات بست   ايكطإٓ ايهطِٜ   أنجط َٔ آ١ٜ تٓٚبٖصٙ ايكض١ٝ 
نبريٟا أٚز٣ بٗـِ   تتذ٢ً اذتكا٥ل فريٕٚ أْوػِٗ نٝف اضتهبٛا خ٦ٟٛا - ٚاألتبا  غٝهْٕٛٛ   ايسْٝاٚاملضًني ايهباض 

غٛا٤ّ ناْٛا بؿهٌ أَِ، أ١َ تًعٔ أ١َ، أٚ ؾدص ًٜعٔ ؾدصٟا نإ   ايسْٝا ٜضً٘، أٚ ف١٦  ،إىل تًو ايعاقب١ ايػ١٦ٝ
 ، أٚ َٛاطٔ ًٜعٔ نبريٙ.تًعٔ ف١٦، أٚ َطؤٚؽ ًٜعٔ ض٥ٝػٟا

ض  ا ٖٛ عتهٞ نٝف غٝهٕٛ ايٛاقع، يٝكٍٛ يٓا مجٝعٟا: اْتبٗٛا ٚأْتِ ٖٓـا  ٚعٓسَا ٜتعٓطايكطإٓ تعٖطض  ا نًٗا، 
 فػتهْٕٛٛ ٖهصا. ;  ايسْٝا، األ١َ اييت تػريٕٚ ٚضا٤ٖا اْتبٗٛا إٔ تهٕٛ أ١َ َض١ً

إىل عـسا٤ ؾـسٜس   ٖصٙ ٚتتشٍٛ صساقتهِ اذت١ُُٝ  ،قطٜٓو ايصٟ جتًؼ َع٘   ايسْٝا أْ  غتًعٓ٘   انخط٠
فتٛز إٔ بإَهاْو إٔ تتـربأ َٓـ٘، نًـٗا     ،  انخط٠، ْٚوػو تهاز إٔ تصٖب سػط٠ ٚتتكٛع سػطات َٔ ؾس٠ األمل

كف شيو املٛقف ايصٟ ميهٔ إٔ ٜصـٌ ايٛاسـس َٓـا إيٝـ٘     ْْٝا، ٚيٓػتبصط ٖٓا   ايس ;ض  ا ايكطإٓ ايهطِٜتعٖط
 اى   غاس١ اشؿط، ْكو٘ ٖٓا   ايسْٝا سٝح غٝٓوع.ٖٓاى   ايٓاض، أٚ ٖٓ

َّ ِٛ ُِ ََٜعٗض ََٜٚ ٘ٔ ع٢ًَٜ ايع٤أي ِٜ ٍُ ََٜس َِٝتٓٔٞ َٜا َٜٝكٛ ٢ٍ َََع اٖتَدِصُت ٜي أيٝؼ ٖصا عتهـٞ نـالّ ايعـامل       َغٔبٝاٟل ايٖطُغٛ
ًَِٜٜت٢ َٜا؟انخط٠،   ّٜٛ اذتػاب َِٝتٓٔٞ َٚ ِِ ٜي ٗٓ  (28 -27)ايوطقإ:خًَٔٝاٟل ٝفالّْا ٜأٖتٔدِص ٜي ـ أيٝؼ ٖٛ ٜتًـ ط عًـ٢  ف ٜٚتشٓػ

٢ٔ ٜأو٤ًَٓٔٞ ٜيٜكِس تًو ايصساق١ اييت أقاَٗا َع فالٕ   ايسْٝا؟ ٚنإ ممٔ ٜضً٘  (29:)ايوطقإَْٔٞدا٤َ إ٢ِش َبِعَس ايٚصٞنط٢ َع
يٝػـ  ٖـصٙ ْساَـ١ ؾـسٜس٠     أْ٘ ٖٛ َٔ ٜكٍٛ ٖـصا. أ  ايٛاسس َٓا ٜتصٛضأيٝػ  ٖصٙ سػط٠ ؾسٜس٠؟ تصٛض يٛ إٔ 



 (8) (9رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع
 ؟ٚسػط٠ نرب٣
٦ََِٕٔٛص اأٜلٔخال٤ُ٤ َٜ ِِ ُٗ ُُٖتٔكنَي إ٢ال٤ َعُسٚٙ ٔيَبِعض٣ َبِعُض ٔ تطتبط بِٗ، َٔ جتايػِٗ، ٕ ٖٓا ََٛأخالؤى املتك (67)ايعخطف:اٞي

ٚأنجط ٚزٟا ٚأنجط عالقـ١   ٔ غرت٣ ْوػو ّٜٛ ايكٝا١َ أنجط س٘بأَ تٗتسٟ بِٗ، َٔ تكف َٛاقوِٗ َٔ املتكني، ِٖ َ
 بِٗ، ٚتط٣ أْو نٓ    ْع١ُ عع١ُٝ إٔ اضتبٛ  بيٚيٝا٤ َٔ أٚيٝا٤ اهلل.

غتتشٍٛ إىل عسا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، نٌ ٚال٤، نٌ تكسٜؼ   ٖصٙ ايسْٝا، ٚنٌ تصوٝل، ٚنٌ تيٜٝس  يهٔ نٌ صساق١
ـُ َََٚٔ ا٤غٝتشٍٛ نً٘   انخط٠ إىل عس -إشا مل ٜهٔ ٖٓا   ايسْٝا ع٢ً سل  -غٝتشٍٛ  ٔ  َِٜع ٢ٔ  ٔشٞنـط٢  َعـ َُ  ايـٖطِس
ُ٘ ُْٜكِٝٚض ٜٛاّْا ٜي ِٝ َٛ َؾ ُٗ ُ٘ ٜف ْٔ ٜي ِِ  ٜقط٢ٜ ُٗ ِِ َٚإ٢ْٖ ُٗ ٢ٔ ٜيَُٝصٗسَْٚ ٢ٌ َع َٕ ايٖػٔبٝ ُِٗ ََِٜٚشَػُبٛ َٕ ٜأْٖ َِٗتُسٚ ٍَ َْاَدا٤َ إ٢َشا َسٖت٢  َٗ  َٜا ٜقا
 َِٝ ِٝٓٔٞ ٜي َِٜٝٓو َب ٢ٔ ُبِعَس ََٚب ِٝ َُِؿط٢ٜق ُٔ ٜفٔب٦َِؼ اٞي  .(38-36:)ايعخطفاٞيٜكط٢ٜ

ِٝـ َ  َٜـا  ال تٓتعط ست٢ تكـٍٛ ٖـصٙ ٜـّٛ ايكٝاَـ١:     ،قٌ ٖٓا   ايسْٝاقٌ ٖٓا   ايسْٝا،  ٞ  ٜي ِٝٓٔـ َِٝٓـوٜ  َب  ُبِعـسَ  ََٚب
٢ٔ ِٝ َُِؿط٢ٜق  عطفـو ٚال َا بني املغطب ٚاملؿطم فال أُبِعس  املؿطقني، َسِعيٝ  أْٞ مل أعطفو، يٝ  إٔ بٝ  ٚبٝٓو ُب اٞي
ــطف  ٔ  تع ــ ــطٜٔ، يه ــ٦ؼ ايك ــطٜٔ، ب ــ٦ؼ ايك ــٔ ، فب ُِ َٜٚي ــٜٓوَعٝه َٜ َّ ِٛ ــ ِِ إ٢ش اٞيَٝ ــُت ُِ ِِ ظ٤ًٜ ــ ــٞ أْٜٖٝه ــَصأب ٔف  اٞيَع
َٕ ِ  نًـٗا اْتٗـ ،   َا ٜٓوعو إٔ تكٍٛ: )يٝت  نٓ ...، ٚيٝتٓـا نٓـا...(   (39)ايعخطف:َُِؿَتط٢ٝنٛ َؿـرتنني     أصـبشت

 َٔ آالَو، ٖٚصا ايتُ  ال ٜعٜس   عصاب قطٜٓو ايصٟ أوًو. فٗصا ايتُ  ال غتوف ؾ٦ٟٝا ايعصاب مجٝعٟا.
ٍَ ُ٘ ٜقا ُٓ ُ٘ ََا َضٖبَٓا ٜقط٢ٜ ُِٝت َٕ َٜٚئهٔ ٜأٞطَغ ٍَ َبٔعٕٝس ٣ٍَواٜل ٔفٞ ٜنا ُُٛا اٜل ٜقا ٟٖ َتِدَتٔص ِٝٝهِ َٜٚقِس ٜيَس َُِ  إ٢ٜي َٛٔعٝٔس ٜقٖس   ٔباٞي

ٍُ ََا ٍُ َُٜبٖس ِٛ ٟٖ اٞيٜك ًَٞعٔبٝٔس ٔبٜعال٣ّ٤ ٜأَْا َََٚا ٜيَس ٖٛ ايصٟ أوً ، ٖٛ ايصٟ نـصا، ٖـٛ   )إٔ جتًؼ أْ  ٚقطٜٓو  (29-27:)ميِّ
َٛٔعٝٔس ٖصا يٝؼ ٚقت٘ انٕ (ايصٟ نصا ِِ ٔباٞي ِٝٝه َُِ  إ٢ٜي  اعـطفِ  نإ ٜٓبغٞ إٔ تعطف ٚأْ  َـا ظيـ    ايـسْٝا،    ٜقٖس

ِٝـ َ  َٜـا نٝف ختتاض ايكطٜٔ ايصاحل ايصٟ ال ٜضًو، ايصٟ غٝكٛزى إىل ا س٣. َاشا غٝٓوعو إٔ تكٍٛ: ٞ  ٜي ِٝٓٔـ  َب
َِٜٝٓو ٢ٔ ُبِعَس ََٚب ِٝ َُِؿط٢ٜق ُٔ ٜفٔب٦َِؼ اٞي إٔ تبتعـس عـٔ    :ٖٓا   ايسْٝا غتٓوعو ال تٓوعو   انخط٠. (38:)ايعخـطف اٞيٜكط٢ٜ

 َا بني املؿطم ٚاملغطب. ٤ٛ نايبعس٤ٛ ٚدًػا٤ ايُػقطْا٤ ايُػ
صتس صـٛض٠  ، اٟـٚاوش ٛأ اذتاالت بصٛض َتعسز٠ ٚؾدصٗا تؿدٝصٟاـٞ َٔ أغـصٙ اذتاي١ ٖٚـصٖٛض ايكطإٓ ايهطِٜ ٖ

 َٚإ٢ِش َٓٗا فُٝا بني ايكطْا٤ نيفطاز، ٚفُٝا بني ايوطقا٤، فطٜل املػتهربٜٔ ٚفطٜل املػتضعوني ايصٜٔ ناْٛا أتباعـاٟ 
َٕ  حتاٍٚ إٔ حتـرٓ أٚ نـٌ ف١٦  انخط ٌ ؾدص عتاٍٚ إٔ عتٓرـٜتداصُٕٛ ٜٚتذازيٕٛ، ٚن (47:)غافطايٖٓاض٢ ٔفٞ ََٜتَشاٗدٛ
 فتجب  أْٗا ٖٞ ايػبب فُٝا ٚصٌ إيٝ٘ ادتُٝع. ،األخط٣
َٕ َٚإ٢ِش ٍُقس صاضٚا نًِٗ   ايٓاض ،ٕٛ؟   ايٓاضيهٔ أٜٔ ٜتشآد ََٜتَشاٗدٛ َٔ  ايٗضـَعٜوا٤ُ  ٜفَٝٝكٛ  اِغـَتٞهَبُطٚا  ي٤ًٔـٔصٜ

 إ٢ْٖا ٔ املضًني٤ٛ، َٔٔ ظعُا٤ ايٗػايضعوا٤: األتبا  ايصٜٔ ناْٛا ٜؤٜسٕٚ ٜٚصوكٕٛ ٜٚباضنٕٛ يًُػتهربٜٔ يًهباض َٔ
ِِ ٝنٖٓا ٚنٓـا.. إىل   ،ٚنٓا ،نٓا ْعٌُ يهِ نصا ٚنصاٚ ،يهِ   ايسْٝا، ٚنٓا ْوسٜهِ بيضٚاسٓا ٟاضتٔ نٓا أتباع َتَبّعا ٜيٝه

ٌِآخطٙ  َٕ ٜأُْتِ ٜفَٗ ُٛٓ َٔ َْٔصّٝبا َعٖٓا َِٗغ َٔ ايٓـاض، أٚ حتـاٚيٕٛ بـيٟ ططٜكـ١ إٔ      تسفعٕٛ عٓا ْصٝبٟا (47:)غافطايٖٓاض٢ َٚ
ٍَ عتصٌ ختوٝف عًٝٓا َٔ ايٓاض َٔ ٜقا ٌٙ إ٢ْٖا اِغَتٞهَبُطٚا اي٤ٔصٜ ٕٖ نًٓا انٕ قس أصبشٓا فٝٗا ؟َاشا ْعٌُ يهِ ٔفَٝٗا ٝن  إ٢

َ٘ َِ ٜقِس اي٤ً َٔ َسٜه ِٝ  . (48:)غافطاٞئعَبأز َب
ممٔ ال عتككـٕٛ ألْوػـِٗ صـش١ ٚال٥ٗـِ ٖٓـا   ايـسْٝا، فٝتـيثطٕٚ بايـسعاٜات، ٜتـيثطٕٚ           ٜكٍٛ ايٓاؽ أٜضٟا

ـ  ٕٛ ٖهصا ٜٚتبعٕٛ ٖهـصا إتباعـاٟ  فٝتٛي١ ;بعخطف١ انخطٜٔ بايتٛبٌٝ، ٜتيثطٕٚ بتُٓٝل ايكٍٛ، َّ  ا:ٝ٘ـعؿٛا٥ ِٛ  َٜـ
ِِ ُتك٤ًُٜب ُٗ ُٖ َٕ ايٖٓاض٢ ٔفٞ ُُٚدٛ َِٝتَٓا َٜا َٜٝكٛٝيٛ َ٘ ٜأٜطِعَٓا ٜي  َْـا َٚٝنَبَطا٤َ َغـاَزَتَٓا  ٜأٜطِعَٓـا  إ٢ْٖا َضٖبَٓا َٜٚقاٝيٛا  ايٖطُغٛاٜل َٜٚأٜطِعَٓا اي٤ً

 ضتـٔ أطعٓـاِٖ   ايـسْٝا    ،ٚدٗا٤ْا، َؿا٥دٓا، ظعُا٤ْـا، ايـصٜٔ نـاْٛا َضـًني     (66،67)األسـعاب: ايٖػٔبٝاٜل ٜفٜيو٥ًََْٛا
، ال منًو إال إٔ ْكٍٛ يؿس٠ أملٓا مما ٚقعٓا فٝ٘، ٚسػطتٓا ايـيت  ٚيهٓا أصبشٓا ال منًو ؾ٦ٟٝاايٖػٔبٝاٜل ٜفٜيو٥ًََْٛا

ِِ َضٖبَٓاْعاْٞ َٓٗا، إشا نإ باإلَهإ:  ٢ٔ آٔت٢ٗ ِٝ َٔ ٔوِعٜو ِِ اٞيَعَصأب َٔ ُٗ ِٓ  .(68)األسعاب:ٜنٔبرّيا ٜيِعّٓا َٚاٞيَع
إٔ ٜعٜس اهلل تًو ايٛا٥و١ اييت أوًتِٗ، أٚ شيـو ايؿـدص    ٝؼ أَاَِٗ إال إٔ ًٜٛبٛاي السعٛا   أنجط َٔ آ١ٜ،

ٍّ املػيي١ ٚاسس٠: :ِ، ٜكٍٛ  ايصٟ أوًِٗ، أٚ شيو ايكطٜٔ ايصٟ أوً٘ إٔ ٜعٜسٙ عصابٟا ِِ َضٖبَٓأوِعْف ٔيٝه  آٔت٢ٗ
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٢ٔ ِٝ َٔ ٔوِعٜو ِِ أعِٛٗ َجًٓا َطتني أٚ أنجط اٞيَعَصأب َٔ ُٗ ِٓ  إ٢ْٖـا  أيٝػٛا أٚي٦و ايصٜٔ قايٛا عِٓٗ: ٜنٔبرّيا ٜيِعّٓا َٚاٞيَع
ِِ ٝنٖٓا قس ال ٜػُشٕٛ بايػب  ـِ ٚال   ناْٛا ٜسافعٕٛ عِٓٗ، ِٖ َٔ ناْٛاِٖ َٔ ناْٛا ٜؤٜسِْٚٗ، ِٖ َٔ  َتَبّعا ٜيٝه

ٜػُشٕٛ ألسس إٔ ٜٓا ِ به١ًُ داضس١، ِٖ َٔ ناْٛا ًٜٓٛكٕٛ دٛاغٝؼ  ِ   ايسْٝا، أٚي٦و يؿـس٠ سػـطتِٗ   
ِِ َضٖبَٓا ِٖ َٔ غٝكٛيٕٛ: ٢ٔ آٔت٢ٗ ِٝ َٔ ٔوِعٜو ِِ اٞيَعَصأب َٔ ُٗ ِٓ  .(68)األسعاب:ٜنٔبرّيا ٜيِعّٓا َٚاٞيَع

ًـ٢ إٔ  ٗٓـا ع نـٌ ٖـصٙ انٜـات تٓبٚ   ، عِٓٗ بتعِسا ٖٓا   ايسْٝا ،ٖٓا   ايسْٝا تربأ َِٓٗ ،يعِٓٗا  ايسْٝا  ٖٓا 
أٚ شاى، إٔ ٜهـٕٛ ممـٔ ٜكـٍٛ     ،أٚ أْ  ،أْ  ،أٚ ٖصا ،ألٕ َٔ اشتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ;ْصشض َٛقوٓا ٖٓا   ايسْٝا

ِِ َضٖبَٓا ٖصا: ٢ٔ آٔت٢ٗ ِٝ َٔ ٔوِعٜو ِِ اٞيَعَصأب َٔ ُٗ ِٓ ألٕ غازتٓا ٚنربا٤ْا ٖٞ تبسأ َٔ عٓس ايٛدٝ٘ ايصٟ    ٜنٔبرّيا ٜيِعّٓا َٚاٞيَع
قطٜتو، َٔ عٓس عُٝس أغطتو، نبري قطٜتو، نبري ايكب١ًٝ، نبري ايؿعب ايصٟ أْ  فٝ٘، نبري األَـ١ ايـيت أْـ     

 عـصضاٟ خ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل   ٖصٙ انٜات عٔ أْ٘ قبـٌ  ٌٖ حتٖس َٓٗا. ِٖ غازتٓا ٚنرباؤْا، ِٖ أوًْٛا ايػبٝال.
 ايضاٍ ٚاملضٌ نًِٗ   دِٗٓ. ؟(إىل آخطٙ ، مل ْهٔ، مل ْهٔ...ضتٔ مل ْهٔ ْوِٗ، مل ْهٔ ْسضٟ)

ٍَ سٍٛ ٖصٙ ان١ٜ: ٣ِ ٔفٞ اِزُخًٝٛٞا ٜقا ٔٚ  َٚٔ ٜقبًِٔٝهِ َٔٔ خًَِٜ  ٜقِس ٝأََ  ٜقاٜيـ ِ  ثـِ قٛيـ٘:   (38:ألعـطاف ا)َٚاإل٢ْـؼ٢  اٞئذـ
ِِ ُٖ ِِ ٝأِخَطا ُٖ ٞ  َع ٖصٙ انٜات األخط٣ ٚضتٔ مل ْػتهٌُ ْكـٌ انٜـات األخـط٣    ٜأو٥ًََْٛا ٤َٖٔـُؤاٜل َضٖبَٓا أٝلٚاٜل نًـٗا   ٖـ

تٓبٝ٘ يهٌ ٚاسس َٓا: إٔ تًو ايصطا١َ اييت غتبسٚ َٓ٘   انخط٠، ٚشيو ايٛعٞ ايصٟ غٝبسٚ َٓ٘   شيو ايّٝٛ 
ًَِٞٝبُس   ٚعٝـو، صـطاَتو، َٛقوـو ايكـٟٛ، تًعـٔ ايضـاٍ،        :َٓو انٕ   ايسْٝا أضض اشؿط أٚ   قعط دِٗٓ ٜف

ِِ  َضٖبَٓـا  ٖصٙ ايعبـاضات:  إال فػتهٕٛ أْ  َٔ ٜكٍٛٚ ،تبتعس عٓ٘، ال تؤٜسٙ، تعٌُ ع٢ً قٗطٙ ٖٓا   ايسْٝا  آٔت٢ٗـ
٢ٔ ِٝ َٔ ٔوِعٜو ِِ اٞيَعَصأب َٔ ُٗ ِٓ  سٝح ال ٜٓوع.تًعِٓٗ  َٚاٞيَع

سٜٓا إىل نٝـف ْكـف املٛاقـف ايصـشٝش١، ال تعـٔ أْٗـا       إٕ ٖصا ايكطإٓ ٖٛ ْٛض، ٜٓري يٓا ايٛطٜل، ٖٛ ٖس٣ ٜٗ
اْعط ضمبا قس ٜهٕٛ ٖصا ايصسٜل ممٔ تيتٞ  ،َع صسٜل يو ،قض١ٝ غ١ًٗ، َٔ أٍٚ خ٠ٛٛ تكف فٝٗا َع قطٜٔ يو

َِٝ  َٜا ّٜٛ ايكٝا١َ فتكٍٛ: ِٝٓٔٞ ٜي َِٜٝٓو َب ٢ٔ ُبِعَس ََٚب ِٝ َُِؿط٢ٜق ُٔ ٜفٔب٦َِؼ اٞي ٔ ع، ََٝٛٔ ُتٔ تصاسب، ََََ :  ْعِطا اٞيٜكط٢ٜ
ْعٛش باهلل إٔ ْهٕٛ ممٔ ٜٓسّ، ْعٛش باهلل إٔ ْهٕٛ َٔ  .س، ٚإال فػتهٕٛ أْ  ممٔ ٜٓسّ ّٜٛ ايكٝا١َٔ تؤٜٚتتٛىل، ََ
 ايٓازَني.

أغيٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ْهٕٛ َٔ املٗتسٜٔ   ايسْٝا إىل َا فٝ٘ صتاتٓا   ايسْٝا ٚانخط٠ إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ 
 قسٜط.
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