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 أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ 
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 ب ايعاملني.اؿُس هلل ض
 ايطاٖطٜٔ.ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚق٢ً اهلل ٚغًِ 

ٖٚٛ ٜػتعٝص باهلل َٔ ْاض دِٗٓ، يف زعا٤ ٜكـ ؾٝـ٘ ْـاض دٗـِٓ،     يف زعا٤ ظٜٔ ايعابسٜٔ عًٞ بٔ اؿػني 
 ٜٚعًُٓا نٝـ ْػتعٝص مٔ باهلل َٔ ْاض دِٗٓ. 

ِٔ َْاض َتَػا):  قاٍ  ِٖ إِّْٞ َأُعُٛش ٔبَو ََ ُٗ ِٔ َْـاض   ًِٖعَتـيًَ ِٔ ٔضَناَى، ََٚٔ ِٔ َقَسَف َع ِٔ َعَكاَى، ََٚتَٖٛعِسَت ٔبَٗا ََ ٔبَٗا ع٢ًََ ََ
ٍُ َبِعُهَٗا عًََـ٢   ٌُ َبِعَهَٗا َبِعْض، ََُٜٚكٛ ِٔ َْاض َِٜأُن َٖا َقٔطْٜب، ََٚٔ ِْ، ََٚبٔعُٝس َُٓٗا َأٔيٝ َِّٖٝ َٚ ١َُ ًِ َٖا ُظ ِٔ َْـاض َتـَصُض     ُْٛض َبِعـض، ََٚٔـ

َّ َضَُّٔٝا ٔٔ اِغَتِعَطَؿَٗا، َٚاِئعَعا ََ ُِ َِٝٗا، َٚاَل َتِطَس ِٔ َتَهٖطَع إَي ِٔ َْاض اَل ُتِبٔكٞ ع٢ًََ ََ ًََِٖٗا َسُُّٔٝا، ََٚٔ اَل َتِكٔسُض ع٢ًََ ، ََٚتِػٔكٞ َأ
ًَِك٢ ُغٖهاََْٗا ٔبَأ َِٝٗا، َت َِ إَي ِٔ َخَؿَع َيَٗا َٚاِغَتػًَِ ـٔ َعُٖ ِٝايٖتِدٔؿٝ ِٔ َأٔي َٗا َٔ ِٜ ٍٔ، ََٚأُعـُٛش بــَو   َسطِّ ََا َيَس ََٛبا ٍٔ ََٚؾٔسٜٔس اِي ِٔ ايَٖٓها

ََِعـا      َُٜكط ـُع َأ َِْٝأبَٗـا، ََٚؾـَطأبَٗا اٖيـٔصٟ  ََٖٗا، ََٚسٝٓأتَٗا ايٖكأيَك١ٔ ٔبَأ َٛا ِٔ َعَكأضٔبَٗا اِيَؿأغَط٠ٔ َأِؾ ِٓـٔعُع    َٔ ٤َ ََٚأِؾ٦ٔـَس٠َ ُغـٖهأَْٗا، ََٜٚ
َُا باَع َِٜو ٔي ِٗٔس ِِ، ََٚأِغَت ُٗ َِٓٗاُقًَُٛب َٗا ََٚأٖخَط َع ِٓ  .(َس َٔ

دِٗٓ نُا ٚقؿٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف آٜات نجري٠ ٖٞ أؾس َـٔ أٟ عـصاب ٜتٛعـسْا بـ٘ أٟ     
ِٔ َعَكا اهلُل ًَٖغـَتَػ): أسس َٔ اؾٔ أٚ اإلْؼ، ٖٞ ْاض نُا قاٍ  ِٔ ٔضَنا َٖٛعَس، ََٚتٙٔبَٗا ع٢ًََ ََ ِٔ َقَسَف َع  .(ٙٔبَٗا ََ

ايهٌ ٖٓا يف ايسْٝا ىهع ألَطٜها، ٚىهع يًسٍٚ ايهرب٣ يف بًـسإ أٚضٚبـا، ٚايهـٌ ٖٓـا يف املٓطكـ١ ايعطبٝـ١       
 قـٛاضٜذ بعٝـس٠ املـس٣ ؼُـٌ ض ٚغـاّ     )ٚمتتًـو   (قٓابٌ شضٜـ١ )َٔ إٔ تًو ايسٍٚ متتًو  خهعٛا إلغطا٥ٌٝ خٛؾّا

 ٚاسسّا يف دِٗٓ. نٌ َا يسِٜٗ ال ٜػاٟٚ َّٜٛا (١ْٜٚٛ
ألْو ٖٓا  ;يف ْاض دِٗٓ ٚاسسّا ٕٝٛ نٌ َا يسِٜٗ َٔ ق٠ٛ عًٝو ٚسسى أْت ملا غا٣ٚ شيو نً٘ َّٜٛايٛ قب األَطٜه

بأٟ ؾ٤ٞ بعس شيو، ٚيٛ قبٛا عًٝـو نـٌ أغـًشتِٗ، ٚيـٛ اؾ نـٓا       بأٍٚ ؾع١ٝ غتُٛت، ثِ ال ؼؼ ،بأٍٚ نطب١
آخط قطع١ ميتًهْٛٗا يهإ شيـو  ست٢  ٘ إيٝو أٜهّاٚقٓابًِٗ تٛٓد ،٘ إيٝوا ٚقٛاضىِٗ تٛٓدأْو غتبك٢ سٝ٘ أٜهّا
 ال ٜػاٟٚ غاع١ ٚاسس٠ يف قعط دِٗٓ. أٜهّا

ايصٟ تهطض نجريّا يف آٜات اهلل يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ايتدٜٛـ بٓاض دِٗٓ  ،ايتدٜٛـ بٓاض دِٗٓ يف ايكطإٓ ايهطِٜ
ٖا بإٔ نٌ ؾ٤ٞ يف َٚٔ تسبط ،غٝذس نٌ َٔ تأًَٗا س٦ٕٓٝص ;نًٓا، ٚإٔ ْتسبط تًو اآلٜات دٝسّاٖٛ دسٜط بإٔ ْتأًَ٘ 

عطنـٕٛ  َٔ ؾسا٥سٖا، ٚنٌ ؾ٤ٞ مما ٜتٛعسى ب٘ اآلخـطٕٚ، ٚنـٌ َـا تـطاٙ عٓـسَا ٜػت      ،ٖصٙ ايسْٝا َٔ َكا٥بٗا
أَاّ ٖصٙ ايٓاض ايـ  تػًـغ اهلل    ؾعاّل مبع٢ٓ ايه١ًُ يٝؼ بؿ٤ٞ، يٝؼ ؾ٦ّٝاغ اٙ نً٘  أغًشتِٗ يف األٜاّ ايٛط١ٝٓ

 ؼ ٖٓاى َا هب إٔ ىٝؿـو، يـٝؼ  ػس ْؿػو أْ٘ يٝ س٦ٕٓٝص ;بٗا ع٢ً َٔ عكاٙ، ٚتٛعس بٗا َٔ قسف عٔ ضناٙ
َُٗـا ناْـت ؾتانـ١، َُٗـا ناْـت       (قـٛاضٜذ )ٚال  (قٓابٌ)ؾال املٛت، ٚال  اف َٓ٘ أبسّايف ٖصٙ ايسْٝا َا ٜٓبػٞ إٔ ؽ

 عع١ُٝ ايسَاض.
اآل١ٜ ًْٚشغ  ْتسبط ،ٜتسبطٚا نتاب اهلل، ْتسبطٙ بؿهٌ دٝس، ٚبؿِٗ قشٝض، ٚٚعٞاملؤَٕٓٛ عاد١ َاغ١ إىل إٔ 

 ،غٝٓطًل املؤَٔ س٦ٕٓٝص ;ٚمٔ ْتسبطٖا َا يس٣ اآلخطٜٔ نًِٗ ممٔ ناؾِٗ يف ٖصٙ ايسْٝا، أٚ ٜطٜسٕٚ إٔ ناؾِٗ
ٖٚٛ ٜط٣ إٔ نٌ عٌُ ٜعًُ٘ يف ٖصٙ ايسْٝا أَاّ نٌ ايتٗسٜسات إمنا ٖٛ عٌُ وكل يٓؿػ٘ بـ٘ األَـٔ َـٔ    ٜٓطًل 

 ٖصٙ ايٓاض ايعع١ُٝ، َٔ ْاض دِٗٓ.
: ٚقــ ؾـس٠ تػـعطٖا، ٚايتٗابٗـا،     ٗا نـاَالّ ايكطإٓ ع٢ً أْٗا سكٝك١، ٚتٓاٍٚ اؿسٜح عٓٗا ٚقَؿ ْاض دِٗٓ أنس

َـٔ ايهًُـات ايـ  ٜكٛأـا أٚي٦ـو ايـصٜٔ        بٌ ْكـٌ نـجرياّ   ،ٚقـ ٚقٛزٖا، ٚطعاَٗا، ٚؾطابٗا، ٚيباؽ أًٖٗا ؾٝٗا
 ْٝا.ع٢ً تؿطٜطِٗ يف ٖصٙ ايس تأملِٗ، تأغؿِٗ ،: ؼػطِٖ، قطاخِٜٗتكًبٕٛ بني طبكاتٗا

ّ ايصٟ قس ٜتعطض بٌ يٛ ْعكٌ ْٚؿِٗ، إٔ نٌ َا ٜتٛعسْا ب٘ اآلخطٕٚ يف ٖصٙ ايسْٝا، ال ٜػاٟٚ اؿػطات ٚايٓس
تًـو اؿػـطات، ٚشيـو ايٓـسّ      اهلل ٖٚٛ ممٔ عكـاٙ، ٚقـسف عـٔ ضنـاٙ.    ّ ع٢ً إشا قٔس اإلْػإ ّٜٛ ايكٝا١َي٘ 

َّ ٜكٍٛ تعاىل: -ٟ غٝشكٌ يًعاقني ٖٚٛ ٜٓكٌ يٓا قٛض٠ َٔ َؿاٖس شيو ايٓسّ ايص -ايؿسٜس ٜكٍٛ اهلل  ِٛ  ََٜعٗض ََٜٚ
ُِ ٘ٔ ع٢ًََ ايٖعأي ِٜ ٍُ٘ َٔ األمل، َٔ ايٓسّ، َٔ اؿػط٠: ٜعض أْاًَ ََٜس َِٝتٓٔٞ َٜا َُٜكٛ ٍٔ َََع اٖتَدِصُت َي   َغٔبٝاّل ايٖطُغٛ

ًََِٜت٢ َٜا َِٝتٓٔٞ َٚ ِِ َي ٞ  ٔإِش َبِعَس ايصِِّنٔط َٔٔع َأنًَٖٓٔٞ َيَكِس  خًَٔٝاّل ُؾالّْا َأٖتٔدِص َي ٕ َدـا٤ْٔ أيٝػـت ٖـصٙ نًـٗا     (29-27:)ايؿطقـا



 (3) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ٜعهٗا َٔ ؾـس٠ األغــ، ٚاألمل،    ٜعض اجملطّ، ٜعض ايعامل ع٢ً ٜسٜ٘عباضات سػط٠ ْٚسّ؟ ْسّ ٜكطع ايكًٛب، 
 اؿػط٠ ٚايٓسّ. َٔ 

َٔ ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ُِ اِغَتَذاُبِٛا ئًٖٔصٜ اؾعا٤ اؿػٔ ٖٚٛ اؾٓـ١، ٚاؿػـاب    (18:عس)ايطاِيُشِػ٢َٓ ٔيَطبِّٗٔ
َٔ ايٝػري، ٚاألَٔ َٔ نٌ خٛف ّٜٛ ايكٝا١َ ِِ َٚاٖئصٜ ُ٘ َِٜػَتٔذُٝبِٛا َي ِٛ َي ٕٖ َي ُِٗ َأ ُ٘  َدُّٔٝعـا  اأَلِضٔض ٔؾٞ َٖا َي ُ٘  ََٚٔجًَِـ  َََعـ

ِِٚا ٘ٔ اَلِؾَتَس ايسْٝا، َٚا ٖٛ ايصٟ زعاْـا إيٝـ٘؟    ٚأٜٔ َٛنع االغتذاب١؟ ٖٓا يف ،ايصٜٔ مل ٜػتذٝبٛا هلل (18:)ايطعسٔب
تًو زع٠ٛ اهلل اي  ٜطٜس َٓا إٔ ْػتذٝب أـا، ْػـتذٝب    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚضغٍٛ اهلل 

أا ٖٓا يف ايسْٝا، ٚايصٜٔ مل ٜػتذٝبٛا هلل، أعطنٛا عٔ شنطٙ، اْطًكٛا يف َعاقٝ٘، اْطًكـٛا ٚضا٤ ٖـصٙ ايـسْٝا    
ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٖؤال٤ عٓسَا ٜكسَٕٛ  ،ِٜٓٗ بايكًٌٝ ايكًٌٝ َٓٗاثطٖٚا ع٢ً اآلخط٠، يٝبٝعٛا ٔز، يِٝؤيٝٓؿػًٛا بٗا

إىل تػـًُٝ٘، يـٛ    ، َٚػـاضعاّ ُ٘ ضانّٝاَٚجً٘ َع٘ يػًٖ َِٓٗ يٛ إٔ ي٘ َا يف األضض مجٝعّا ٚتعاىل، غٝت٢ُٓ نٌ ٚاسٕس
ُٜ  كبٌ َٓ٘ يٝؿسٟ ب٘ ْؿػ٘ َٔ عصاب دِٗٓ.نإ 

، أٚ َـٔ ٖـصٙ ايـسْٝا سطاَـاّ     جري َٔ عباز اهلل، ممٔ ٜؿتس طُع٘، ٜٚكٛزٙ دؿع٘ إىل إٔ ٜأخص ؾ٦ّٝاٖصٙ عرب٠ يًه
، أٚ ٜكـ عٔ ْكط سل، يٝؿِٗ ٖٓا ٖٚٛ يف ايسْٝا َٓٗا َكابٌ إٔ ٜسخٌ يف َٛقـ باطٌ، أٚ ٜؤٜس باطاّل ٜكبٌ ؾ٦ّٝا

ملـاشا؟   ،إىل إٔ ٜؿسٟ ْؿػ٘ ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ اضعّايهإ َػ َجًٗا أنعاؾّا أْ٘ يٛ نإ ي٘ األضض نًٗا َٚا ؾٝٗا، ٚي٘ أٜهّا
ٜٗـٕٛ   س٦ٓٝـصٕ  ;ألْ٘ غري٣ َٔ ايعصاب ايؿسٜس، ٜط٣ دِٗٓ أَاَ٘، ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ غٝػام إيٝٗا، ٚأْ٘ غـٝدًس ؾٝٗـا  

 أَاَ٘ نٌ ؾ٤ٞ.
ٜٚـط٣  ٜتشػط َٓ٘ ّٜٛ ايكٝاَـ١،   ،ٜٓ٘، مل ٜعس ؾ٦ّٝاتًو ايكطع١ َٔ األضض، شيو املبًؼ َٔ املاٍ ايصٟ باع ب٘ ٔز

ْؿػ٘ يف َٛقع أْ٘ يٛ نإ ي٘ َجٌ ٖصٙ األضض، ٚيٝؼ ؾكط تًو ايكطع١، أٚ شيو املبًؼ، أٚ شيو املٓكب ايصٟ بـاع  
 ٤ٛ ايعصاب.ٜٓ٘، بٌ يٛ ناْت ي٘ األضض نًٗا َٚا ؾٝٗا َٚجًٗا َعٗا الؾتس٣ ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ُغب٘ ٔز

َِٚيـ٦َٔو ِِ ُأ ُٗ ِِ  ذٝبٛا هللايـصٜٔ مل ٜػـت  أٚي٦و  اِئشَػأب ُغ٤ُٛ َي ُٗـ ِِ  اِئشَػـابٔ  ُغـ٤ُٛ  َي ُٖ َٚا ُِ  َََٚـِأ  َٚٔبـ٦ِؼَ  َدَٗـٖٓ
َُٔٗاُز   ٖـصٙ ايـسْٝا؟ أيـٝؼ ضغبـ١ ؾُٝـا يـس٣      َا ايصٟ ميٓع ايٓاؽ عٔ إٔ ٜػـتذٝبٛا يـسع٠ٛ اهلل يف   (18:)ايطعساِي

ـ   َٔ غذِْٛٗ، أٚ ٚغا٥ٌ تعـصٜبِٗ، أٚ خٛؾـاّ   خٛؾّا مما يسِٜٗ؟ غٛا٤ّ اآلخطٜٔ، أٚ خٛؾّا ِٗ ٚقـٛاضىِٗ.  َـٔ قٓابً
أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ميٓع ايٓاؽ يف ايسْٝا؟ يهٔ ٖصٙ اآل١ٜ تعطض يٓا: إٔ ايصٜٔ ٜػتذٝبٕٛ هلل ٚعسِٖ اهلل باؾ١ٓ، 

ألٕ أٟ ْعـِٝ ٖٓـا يف ايـسْٝا     ((غٛط َٓٗا خري َـٔ ايـسْٝا َٚـا ؾٝٗـا    إٔ َٛنع )) : اؿسٜحٚاؾ١ٓ ٖٞ نُا ٚضز يف
 َُٚٗا نجط. ،غتؿاضق٘ َُٗا ععِ
ًو ايهجري ايهجري َٔ ٚغا٥ٌ اي ف ٚايطاس١، ؾٝعطض يو أَطاض ؼٍٛ تو ٖٓا يف ايسْٝا ٚأْت متبٌ قس وسخ ي

بٝٓو ٚبني إٔ تتُتع مبا بني ٜسٜو، ؾ ٣ اآلخطٜٔ َٔ سٛيو ٜتُتعٕٛ بهٌ َا يسٜو ٚأْت ال تػتطٝع إٔ تـصٚم  
ٜٓـو، تًـو األقـٓاف    ت بٗا ٔزعَٔ ٖصا، ٚال إٔ تكطب ٖصا، َٔ ؾت٢ األقٓاف اي  متتًهٗا، تًو األقٓاف اي  ٔب

ٖٓا يف ايسْٝا َٔ ايٓعِٝ، ٚال َٔ ٚغـا٥ٌ اي غٝـب َـا     ٤إشّا ؾًٝؼ ؾٞ اي  أسبطت بٗا شَتو، ٚأًٖهت بٗا ْؿػو.
 ميهٔ إٔ تكاضٕ بٝٓ٘ ٚبني َٛنع غٛط يف اؾ١ٓ.

، ّاناْت أّ سطاَ اّلٜبايٞ أسالؾإشا نإ اإلْػإ ٜػاضع ٖٓا يف ايسْٝا َٔ أدٌ أؾٝا٤ ٜطٜس إٔ وكٌ عًٝٗا، ٖٚٛ ال 
ٚال ٜبايٞ يف شيو املٛقـ ايصٟ زخٌ ؾٝ٘ َٔ أدٌ اؿكٍٛ عًٝٗا سل أّ باطٌ، ملـاشا ال ٜػـاضع إىل االغـتذاب١ إىل    
اهلل يٝشكٌ ع٢ً شيو املكاّ ايطؾٝع؟ ع٢ً شيو ايٓعِٝ ايععِٝ، ايٓعِٝ األبـسٟ، ايٓعـِٝ ايـصٟ ؾٝـ٘ نُـا ٚضز يف      

 .((ع٢ً قًب بؿط َطَطٚال َخ ،ال أشٕ مسعِتٚ ،ؾٝٗا َا ال عني ضأِت)) (وعلى آله وسلمصلى اهلل عليه )ضغٍٛ اهلل اؿسٜح عٔ 
إىل اؿسٜح عٔ دِٗٓ، ٚإىل ايتأَـٌ يف   عًٝٓا إٔ ْعٛز مجٝعّا ،َٔ اآلخطٜٔ نصيو ايصٜٔ مل ٜػتذٝبٛا هلل خٛؾّا

ؿـ١،  ذاب١ هلل َُٗا ناْت َهًٔٓؾًٓٓطًل يف االغت ;أٚقاف دِٗٓ يٓعطف أْٗا ٖٞ اي  هب إٔ ناف َٓٗا، ٚإٔ مصضٖا
 َُٚٗا ناْت قعب١ ٚؾسٜس٠ عًٝٓا يف ايسْٝا.

ٌٗ ََٚخاَب َٚاِغَتِؿَتُشِٛا ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ٘ٔ َِّٔ  َعٕٓٔٝس َدٖبإض ُن ُِ  ََٚضآ٥ٔ ُِٜػـَك٢  َدَٗـٖٓ َٚ  ٔ   َقـٔسٜسٕ  َٖـا٤ٕ  َٔـ
ُ٘ ُ٘ ََٜهاُز َٚاَل ََٜتَذٖطُع ٘ٔ ُٜٔػُٝػ ِٛ ََِٜٚأٔتٝ َُ ِّ َٔٔ ُتاِي ٕٕ ُن َٛ َََٚا َََها َُِّٕٝت ُٖ ٘ٔ ََٚٔٔ ٔب ايكسٜس:  (17-15:بطاِٖٝإ)غًَْٔٝغ َعَصاْب ََٚضآ٥ٔ

 .ًتٗب١، ٖٞ ؾطاب اجملطّ يف دِٗٓايكسٜس: نٌ ؾهالت أدػاَِٗ احمل ق١ امل .كاض٠ أٌٖ ايٓاض، ايكٝضٜكاٍ بأْ٘ ُع



 (4) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ــٍٛ  ــاىل:ٜٚك ــبشاْ٘ ٚتع ٕٖ غ َِ َٚٔإ ــٖٓ ِِ َدَٗ ُٖ ــُس ِٛٔع َُ ــنَي َي َُٔع ــا  َأِد َٗ ــِبَع١ُ َي َٛإب َغ ــ ِّ َأِب ــ ــإب ي ُه ِِ َب ُٗ ِٓ ــ ــِع٤ْ َِّ  ُد
ّْ ٚؼـسخ عـٔ    (َكـاؾكٗا ) كٗـا ٚؼسخ ستـ٢ عـٔ َػاي   ِٗٓ؟أمل ٜتشسخ ٖٓا ست٢ عٔ أبٛاب د (43،44)اؿذط:َِٖكُػٛ
ايـصٟ ٜٓبػـٞ إٔ   ؾأٜٔ تؿهريْا؟ أٜٔ ْعطْا ألْؿػٓا ٚملكاؿٓا؟ أيٝؼ ٖصا ٖٛ  ،ؼسخ عٔ نٌ ؾ٤ٞ ؾٝٗا ،ظباْٝتٗا

 ؟ناف َٓ٘
َٚـٔ   ،ٚاألٚىل بإٔ ٜهٕٛ أؾس ق٠ٛ، ٚأععِ ق٠ٛ يف َكاّ االغتذاب١ هلل ِٖ َٔ وًُٕٛ ايعًِ، ِٖ َٔ ِٖ َتعًُٕٛ

، نٌ َٔ ألِْٗ ِٖ َٔ ٜعطؾٕٛ دِٗٓ أنجط َٔ غريِٖ، َع إٔ دِٗٓ أٚقاؾٗا يف َتٓاٍٚ ايٓاؽ مجٝعّا ;وًُٕٛ ايعًِ
ِ؟ ٚملاشا ٜبشح عٔ نٝـ وكٌ ع٢ً َربض يكعٛزٙ عٔ ٖـصا ايعُـٌ؟ يكعـٛزٙ    ايعأيؾًُاشا ىاف  ٜكط ٕٚ نتاب اهلل.

يكعٛزٙ عٔ إٔ ٜكـ يف ٚد٘ ايباطٌ؟ َا ايـصٟ ٜٓبػـٞ إٔ ؽـاف َٓـ٘؟ يـٝؼ ٖٓـاى يف        عٔ إٔ ٜكٍٛ ن١ًُ اؿل؟
 دِٗٓ. ٛف ايععِٝ، ٖٚصا ايعصاب األيِٝايسْٝا َا ٜٓبػٞ إٔ ؽاف َٓ٘ يف َٛاد١ٗ ٖصا اـ

َٛإب ١َُغِبَع َيَٗا ، نٌ طبك١ أٚ نـٌ َكـاّ يف دٗـِٓ يـ٘ ؾ٦ـ١ َـٔ       يسضناتٗا أٜهّا ٚنإٔ ٖصٙ األبٛاب ٖٞ أبٛابَأِب
ِّ ايٓاؽ، ٚي٘ باب ِِ َبإب ي ُه ُٗ ِٓ ّْ ُدِع٤ْ َِّ ى، غـبع١ أبـٛاب غـٛا٤    ٔ ٖـٛ َـٔ أٖـٌ شيـو ايـسضَ     ٜسخٌ َٓ٘ ََ َِٖكُػٛ

نًٗا غ١٦ٝ، ٚنًٗا ٚضط١ ععُٝـ١ إٔ تـسخٌ َـٔ    ٚ، دِٗٓباب ٜٓؿص إىل زضى َٔ زضنات اعتربتٗا يف غٛض ٚاسس ٚنٌ 
غـبع١  ٜهطبْٛو ؾتعٛز،  ،ا مبكاَع َٔ سسٜسباب دِٗٓ ثِ ٜٛقس عًٝو، ثِ إشا ساٚيت إٔ ؽطز ٜتًكاى ظباْٝتٗ

 أبٛاب يػبع١ زضنات.
 ٚٚدسْا ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٓل ع٢ً إٔ ؾ١٦ ٖٞ قػٛب١ نُٔ املػًُني ِٖ غٝهْٕٛٛ يف ايسضى األغؿٌ َـٔ ايٓـاض،  

ألِْٗ أخبح عباز اهلل، ألِْٗ أغٛأ ايبؿط، ألِْٗ أضدـؼ ٚأيعـٔ ايبؿـط     ;يف ايسضى األغؿٌ َٔ ايٓاض ،ٓاؾكِٕٖٛ امل
ُِ :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، قاٍ اهلل عِٓٗ يطغٛي٘ مجٝعّا ِِ اِيَعُسٚٗ ُٖ ُٖ  .(4:)املٓاؾكَٕٛؾاِسَصِض

ِ  ،عٔ ْكط زٜـٔ اهلل  املٓاؾكٕٛ ِٖ ؾ١٦ تعٌُ يف أٚغاط املػًُني تجبطِٗ ِ  ،ؽـٛؾٗ ِ   ،تـطعبٗ  ،تطدــ قًـٛبٗ
املٓاؾكٕٛ يف نتاب اهلل ايهـطِٜ ؼـسخ    .تؿٝع ايؿا٥عات اي  تطعب قًٛبِٗ ،تؿٝع ايؿا٥عات اي  تكًل ْؿٛغِٗ

عِٓٗ أغٛأ مما ؼسخ عٔ ايٝٗٛز، ٚايٓكاض٣، ٚاجملٛؽ، ٚايهاؾطٜٔ، إشا ناْت دِٗٓ أـا غـبع١ أبـٛاب، ٚزضناتٗـا     
  ايؿس٠، ؾإٕ املٓاؾكني يف ايسضى األغؿٌ َٔ ايٓاض.َتؿاٚت١ يف 

ٕٔ ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ٕٔ ََٖصا ُُٛا َخِكَُا ِِ ٔؾٞ اِخَتَك َٔ َضبِّٗٔ ِِ ُقط َعِت َنَؿُطٚا َؾاٖئصٜ ُٗ  َُٜكٗب َٔٔ ْٖإض َِّٔ ٔثَٝاْب َي
ِٛٔم ُِ َؾ ُِ ُضُ ٚٔغٗٔ ٜكـب َـٔ    ثـِ أٜهـاّ   ،؟ ؾطاب دِٗٓيف دِٗٓ (1)(اي ٜٚؿ١)عٔ  ٜتشسخ أٜهّا أمل (19)اؿر:اِيَشُٔٝ

يـٝؼ َعٗـا    خطـري٠ دـساّ   (تطٜٚؿـ١ )ؾٛم ض ٚغِٗ اؿُِٝ، ٜهْٕٛٛ ْعٝؿني َٔ نٌ ؾ٤ٞ ؾـٛم أدػـاَِٗ، يهٓٗـا    
 ٚال أٟ ؾ٤ٞ َٔ أزٚات ايتذٌُٝ. (نؼٛي)ٚال َعٗا قابٕٛ  (ؾاَبٛ)

ُِٗ ؾٝٗا نُا قاٍ اهلل يف آ١ٜ أخط٣: ثٛب اجملطّ َٕٕق َِّٔ َغَطأبًُٝ ِِ ََٚتِػَؿ٢ ٔطَطا ُٗ َٖ ٖٚٓا ٜكب  (50:إبطاِٖٝ)ايٖٓاُض ُُٚدٛ
٘ٔ ُِٜكَُٗط َٔ ؾٛم ضأؽ اجملطّ اؿُِٝ ِِ ٔؾٞ ََا ٜصاب ٔب ٔٗ ٚٓ  إشا ˮ َٚاِيُذًُُٛز ُبُطْٛٔ مبـا٤ غـاخٔ   ف ٚاسس َٓـا َـ 

أَـا ٖـصٙ    ‟ٝط١؟ ٜكّٛ َٔ َهاْ٘ َٔ سطاض٠ بػعٌُنٝـ ٜ ،ٚقب٘ ؾٛم ظٗطٙ ،غاخٔيف املػطاف قًٌٝ  ٢كبط ٜٚغًٔ
٘ٔ ُِٜكَُٗط خطري٠: (تطٜٚؿ١) ِِ ٔؾٞ ََا ٔب ٔٗ إشا أْت يف ايـسْٝا ٖٓـا تػتػـٌ باملـا٤ ايػـاخٔ       (20:)اؿـر َٚاِيُذًُُٛز ُبُطْٛٔ

ؾإْٗا تصٜب اؾًس نً٘، تصٜب  يف دِٗٓ ( ٜٚؿ١اي)ٜتشًُ٘ دػُو َٔ أدٌ إٔ تعٌٜ ايٛغذ عٔ دػُو، أَا تًو 
٘ٔ ُِٜكَُٗط اؾًس نً٘ ِِ َٚاِيُذًُُٛز ٔؾٞ ََاب٘ ٜصاب  ٔب ٔٗ ُِٗ  ُبُطْٛٔ ِٔ ََٖكأَُع ََٚي َُا  َسٔسٜٕس َٔ  َِٜدُطُدـٛا  َأَضاُزٚا َإٔ نًُٖ

َٗا ِٓ َٔ ِٔ َٔ ٍّ قطعت أِ ثٝاب تؿكٌٝ،  (تؿكٌٝ)ثٝابِٗ َٔ ْاض  (22-20:اؿر )اِيَشٔطٜٔل َعَصاَب َُٚشُٚقٛا ٔؾَٝٗا ُأٔعُٝسٚا َغ
نأْ٘ ٜكٍٛ يًؿـباب،   بٌ ْاض. (لّٛ)ٖٓاى يٝؼ ايجٛب َٔ ْٛع  (2)(لّٛ)ف ٚمٖٛا الآبجالث١  ٖٓا ثٝاب ايتؿكٌٝ

أَاّ اآلخطٜٔ، ٜعـطض عـٔ شنـط     مجٝاّل ٝاب ايتؿكٌٝ َٔ أدٌ إٔ ٜبسٚع٢ً ث ايؿباب ٜهْٕٛٛ سطٜكني دسّا طبعّا
ـ    ٔ ايعؿـل،  اهلل، ٖٚٛ ٜعطض عٔ فايؼ اإلضؾاز، عٔ فايؼ اأسا١ٜ، ٜعطض عٔ نتاب اهلل، ٜعـٝـ يف أدـٛا٤ َ

ٕ  ٚاؿب، ٚاتباع ايؿٗٛات، ؾٗٛ َٔ ٜبشح عٔ ثٝاب تؿكٌٝ يٝبسٚ ؾهً٘ مجٝاّل َـٔ أٚي٦ـو    ، ؾٝعطف أْ٘ قـس ٜهـٛ
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ِِ ُقط َعِت دِٗٓ ؿكٌ أِ ثٝاب يفايصٜٔ ُت ُٗ ؟ يف َٛنـع آخـط قـاٍ:    ٜعـ  تؿكـٝالّ  ٖصا  أيٝؼ ْٖإض َِّٔ ٔثَٝاْب َي
ُِٗ ٕٕ َِّٔ َغَطأبًُٝ ُُٚد َقٔطَطا ََِِٚتِػَؿ٢  ُٗ َٖ مل ٜٓؼ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ٜتشسخ ست٢ ثٝاب أٖـٌ ايٓـاض، نـٌ     ايٖٓاُض ٛ
 ؾ٤ٞ شنطٙ.

ِٕ أٚ  - َـجالّ  -ع٢ً تكطٜط عـٔ كتًــ األغـًش١ ايـ  متتًهٗـا أَطٜهـا        َتطًٖٔعبٝٓٗا ٚبني إٔ  ٖصٙ ايتؿاقٌٝ قاض
 قٓابـٌ نـصا،   (قٓابٌ شضٜـ١ ) (ٚد١ٝٓٝقٓابٌ ٖٝسض) (١ْٜٚٛ قٛاضٜذ ؼٌُ ض ٚغّا) (قٛاضٜذ بعٝس٠ املس٣)إغطا٥ٌٝ 

ِٕ  ٚأغًش١ َتعسز٠. أيٝػت نًٗا َٔ تؿاقٌٝ َا ميتًهٕٛ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعصٜب يآلخطٜٔ؟ بٝٓٗـا ٚبـني ايتؿاقـٌٝ     قـاض
ٕ    ، غتذس إٔ ٖصٙ ٖٞ قس عٔ دِٗٓطنت يف ايكطإٓ ايهطِٜ اي  ُع يف دٗـِٓ إٔ   َا ٜتُٓاٖـا أٖـٌ دٗـِٓ، ٜتُٓـٛ

ـ    ، ٚغٝؿـهطٕٚ اهلل،  ععُٝـاّ  ؽؿٝؿـاّ  ٔ أغـًش١، ٚغـٝعتربْٚ٘ س٦ٓٝـصٕ   ٜهٕٛ عصابِٗ َٔ ْٛع َا متتًهـ٘ أَطٜهـا َ
ًُٕٛ شيو ايعصاب ايؿـسٜس  ِػَٜٚ ،ايبػٝط ٜٚؿهطٕٚ ظبا١ْٝ دِٗٓ، إٔ قسَٛا أِ ٖصا ايعصاب اـؿٝـ، ايًطٝـ،

 يف دِٗٓ.
، ٖٚٛ ٖصٙ ّٓا، يطآٙ ّٖٝٓٓاال ؾو إٔ َٔ ٖٛ يف دِٗٓ ٜٚكاٍ ي٘ غٓعصبو مبا نإ يس٣ األَطٜهٝني يف ايسْٝا يطآٙ ٖٝٓ

تكٓع٘ أَطٜها، ٚتطاٙ يف ايتًؿعٜٕٛ عٓسَا ٜٓطًـل ايكـاضٚر ٖـصا، أٚ تـط٣      ،األؾٝا٤ اي  ناف َٓٗا يف ايسْٝا
ٚ ٜهًُْٛو عـٔ ؾـطم   طِٖ ِٖ أٚ أٟ زٚي١ أخط٣، ؾتداف، أعػهط١ٜ َٔ عػان مناشز َٔ أغًشتِٗ، أٚ تط٣ عطٚنّا

ٞ   ، سضبٕٛ يف َعػهطات ايعًُٝات اـاق١أٚ َٔ ٜت (نُٓسٚظ)ا خا٘ق َٔ اؾٓٛز تتسضب تسضٜبّا ٤ أٚي٦ـو يٝػـٛا بؿـ
 ع٢ً تعصٜب ايٓاؽ، َال٥ه١ غالظ ؾساز نُا قـاٍ اهلل عـِٓٗ:   عايّٝا أَاّ خع١ْ دِٗٓ، خع١ْ دِٗٓ َسضبٕٛ تسضٜبّا

َٗا ِٝ َٔ بـاب َـٔ    ، نًُا ساٚيت إٔ تك بٚبأٜسِٜٗ َكاَع َٔ سسٜس تًتٗب ْاضّا (6:)ايتشطِٜٔؾَساْز ٔغالْظ ََال٥َٔه١ْ عًََ
أبٛاب دِٗٓ ٜهطبْٛو بٗا. ٖؤال٤ ِٖ َٔ هب إٔ ؽاف َِٓٗ، ال إٔ ؽاف َٔ دٓٛز ايعًُٝات اـاق١ أٚ َٔ دٓٛز 

باغتطاعتو إٔ تهطب٘ نُا ٜهطبو، ٚيٝؼ بٝسٙ نتًـو   ،أٚ َٔ أٟ دٓسٟ آخط، باغتطاعتو إٔ تكتً٘ (ايهُٓسٚظ)
 املكاَع اي  بٝس ظبا١ْٝ دِٗٓ.

يريعبٛا ايٓاؽ بِٗ؟ اضدـع   ;اخا٘ق تسضٜبّا َٔ اؾٓٛز، تسضبٛا اّقَطٔؾعطض أَاّ ؾعٛبٗا إٔ تأمل تتعٛز ايسٍٚ ع٢ً 
دٗـِٓ، أّ  ؾُٔ ايصٟ هب إٔ ؽـاف َٓـ٘ ظباْٝـ١    طض ايؿطم اـاق١ املسضب١ يف دِٗٓ، إىل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاغتع
 ٚغريٖا َٔ ايؿطم األخط٣؟ (ايهُٓسٚظ)دٓٛز ايعًُٝات اـاق١ ٚ

َُا :هّاٜكٍٛ عٔ أًٖٗا أٜ َٗا َِٜدُطُدٛا َأَضاُزٚا َإٔ نًُٖ ِٓ َٔ ِٔ َٔ ٍّ قـس تػـذٔ يف ايـسْٝا يف     (22:)اؿـر ٔؾَٝٗـا  ُأٔعُٝسٚا َغ
ٚال تط٣ أْو يف نٌ غاع١ تػع٢ إىل باب ايػذٔ يتشاٍٚ إٔ ؽطز َٓ٘، قس تهٕٛ يف ظْعا١ْ، أٚ يف غطؾـ١   ،غذٔ

، ؾٝكطـع  تؿطب محُٝـاّ ، ٚٚتؿطب قسٜسّا ًٜتٗب ْاضّا يهٔ ٖٓا ْاض ًَتٗب١، ْاض ؾسٜس٠، دػُو نً٘ ،ؾتػتكط ؾٝٗا
ِٛٔم َُٜكٗب َٔٔ ايؿطم زاخٌ دِٗٓ َٔ ظباْٝتٗا ٜكبٕٛ ؾٛم ضأغو اؿُِٝ ألْ٘ ٖٓا ٜكٍٛ:أَعا٤ى، ٜأتٞ  ُِ  َؾ  ُضُ ٚٔغـٗٔ

ُِ  ٜكـب تكب٘ عًٝو يهٔ ٖٓاى َٔ ميػهو ٚٔ ٚأْت ال ؼاٍٚ يف دِٗٓ إٔ تػطف َٔ َا٥ٗا ايػاخ (19:)اؿـر اِيَشُٔٝ
 ب اؿُِٝ َٔ ؾٛم ضأغو.أٟ إٔ ٖٓاى ططؾّا آخط ٖٛ ُٜك (ؾعٌ َب  يًُذٍٗٛ ،ٗبَكُٜ)اؿُِٝ َٔ ؾٛم ضأغو 

ِ       ٗآٖاى زاخً  عٓـو  بو ايكـسٜس ضغُـاّ  ٜٚؿـطِّ  ،َال٥ه١ غالظ ؾساز، ميػـهو ٜٚكـب َـٔ ؾـٛم ضأغـو اؿُـٝ
ُ٘ ُ٘ ََٜهاُز َٚاَل ََٜتَذٖطُع ، أدـٛا٤  ٜٚكسَٕٛ يو ؾـطاباّ  ْٝا ٜكسَٕٛ يو طعاَّايف ايػذٕٛ ٖٓا يف ايس (17:إبطاِٖٝ)ُٜٔػُٝػ

ال ؼاٍٚ يف نٌ ؿعـ١ إٔ تتذـ٘    ايعْعا١ْ، أدٛا٤ ايػذٔ نًٗا باضز٠، بٌ قس تط٣ ْؿػو عاد١ إىل ؿاف، ٚأْت
 باب ايػذٔ يتدطز َٓ٘. مٛ

ؾٝٗـا  خايـسٜٔ   يٛ ناْت دِٗٓ َجٌ ٖصٙ ايػذٕٛ يطآٖا أًٖٗا ْع١ُ نبري٠ إٔ تهٕٛ دِٗٓ ٚإٕ ناْٛاٜت٢ُٓ اإلْػإ 
 يهاْت ٖٝٓـ١.  ،ٖٚٞ َٔ ْٛع غذٕٛ ايسْٝا، ٚؾٝٗا ٚغا٥ٌ ايتعصٜب اي  يف ايػذٕٛ ٖٓا يف ايسْٝا يهاْت ١ٖٓٝ أبسّا

واٍٚ ست٢ ٜكـٌ مـٛ    ،ٖٓا أٌٖ دِٗٓ ٜػع٢ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜتذ٘ مٛ بابٗا، ٜطٜس إٔ ىطز، ٖصا ْؿػ٘ عصاب
ِِ َٛقس٠ ّاايباب ؾٝذس أبٛاب ٔٗ ِٝ َُـٖسَز٠ٕ  َعَُٕس ٔؾٞ َػًك١ قه١ُ اإلغالم (20)ايبًـس: ِؤَقَس٠َْٗ َْاْض عًََ َـٔ   (9)اأُـع٠: َٗ

إٔ وطنٗا، ال ٜػتطٝع أًٖـٗا   سٜس، َٔ اؾاْب ٖصا إىل اؾاْب ٖصا، ال ٜػتطٝع أبسّااؿأعُس٠ َٔ عُس: ٚضا٥ٗا 
 مبكاَع َٔ سسٜس. إٔ ٜؿتشٖٛا، ٖٚٓاى ظاْب األبٛاب َٔ ظباْٝتٗا ايػالظ ايؿساز َٔ ٜهطبِْٛٗ أبسّا

ٌٖٚ ٖٛ ؾٗط؟ ٌٖ ٖٛ غ١ٓ؟ يٓكـٍٛ ألْؿػـٓا مـٔ عٓـسَا      ،ساي١ َٔ ايػِ ايؿسٜس أيٝؼ ٖصا ٖٛ تعصٜب ضٖٝب؟
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عكٛب١ إٔ تػذٔ عؿطٜٔ غ١ٓ يف غـذٔ   ٓا قا١ُ٥ َٔ ايػذٕٛ، يكس تط٣ أطٍْٛؿهط يف أٟ عٌُ ؾتعٗط أَاّ أشٖاْ
 أيـ غ١ٓ، ٚال ًَٝاض غـ١ٓ، ًَٝـاضات ايػـٓني ال تٓتٗـٞ     عازٟ، أَا دِٗٓ ؾًٝػت غ١ٓ ٚال غٓتني، ٚال َا١٥ غ١ٓ، ٚال

 : اـًٛز يف دِٗٓ.ٖٚصا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜطعب اإلْػإ، ٚايصٟ هب إٔ ناف َٓ٘ مجٝعّا
عبات اـطزٍ، ٚيف  ٧ٝٛات ٚاألضض ًَبني ايػُ ٚيف األضض َا ،ْهِ غتبكٕٛ ؾٝٗاإ ْ٘ يٛ قٌٝ ألٌٖ دِٗٓ:إ قايٛا

َٚـا   - يـسخٔ أٚ أقـػط  سبات قػري٠ قس تهٕٛ نشبات ا سبات اـطزٍ -ٚاسس٠ َٓٗا  ٜأخص سب١ طا٥ْطنٌ غ١ٓ ٜأتٞ 
ِ ٛات ٚاألضض ممت٧ً بني ايػُ  ،بـات اــطزٍ يؿطسـٛا   ٖـصٙ اؿ غـتبكٕٛ ستـ٢ تٓتٗـٞ     :سبات خطزٍ، ٜٚكاٍ أـ
ٛٓ  ؟ض أْت نِ غٝتػع َجٌ ٖصا اجملًؼ َٔ سبات اـطزٍ؟ نـِ ًَٝـاضات  . ٚتكٛٓيؿطسٛا نـِ ٜتػـع ٖـصا     ض أْـت تكـ

 ;سبـ١ ٚاسـس٠   ٜأخـص طـا٥طْ  يف نـٌ غـ١ٓ    ؾكـط  ٚيف نٌ غـ١ٓ  ؟طزٍاـٛات ٚاألضض َٔ سبات ؿها٤ َا بني ايػُاي
  .نيايػٓ، ٚيٝهٔ ًَٝاضات، ًَٝاضات غٝعًُٕٛ إٔ ٖٓاى ْٗا١ٜ، إٔ ٖٓاى ْٗا١ٜ أصا ايعصاب ألِْٗ س٦ٕٓٝص ،يؿطسٛا

ت غتػذٔ ثالخ غٓني، قس ىطز َٔ زٜٔ قٌٝ يًٛاسس َٓا: أْ َا ؟ إشاؾ٤ٞ َطعب دسّا ،أيٝؼ ٖصا ايؿ٤ٞ َععذّا
َٔ إٔ  ٝ٘ َٔ دِٗٓ خٛؾّأَ إٔ ٜػذٔ ثالخ غٓني، ٚقس ٜتدًـ عٔ أٟ عٌُ ٖٛ مما ٜٓذِّ اهلل ٜٚهؿط باإلغالّ خٛؾّا

 يف سس شات٘ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ هب إٔ ٜععر نٌ إْػإ َػًِ. ا دِٗٓ ؾاـًٛز ؾٝٗاٜػذٔ غ١ٓ ٚاسس٠، أَ
َٔ: ٚتهطض اؿسٜح عٔ اـًٛز ؾٝٗا َٔ  (169:)ايٓػـا٤ َأَبّسا ٔؾَٝٗا َخأئسٜ ٕ )ٔؾَٝٗـا  َخأيـٔسٜ  تهـطض نـجريّا.   (88:آٍ عُـطا

ايٛسٝس٠ ايصٜٔ ٜؤَٕٓٛ مبا ْل عًٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ خًٛز  -أعتكس  -ٚاـًٛز يف دِٗٓ، ايعٜس١ٜ ِٖ ايطا٥ؿ١ 
ًـل،  َٔ ساٚيٛا إٔ ٜبشجٛا عـٔ أٟ كِ  - ألٕ ايكه١ٝ َععذ١ دسّا -أَا اآلخطٕٚ ؾِٗ َٔ ساٚيٛا  ،أٌٖ ايٓاض يف ايٓاض

 َا. يٝط٦ُٓٛا أْؿػِٗ ْٛعّا ;عٔ أٟ كطز َٔ اـًٛز يف دِٗٓ
ؾإشا نإ ايعٜس١ٜ ِٖ أقشاب ٖصٙ ايعكٝس٠ املٓػذ١ُ َع ايكطإٓ ايهطِٜ، َع تكـطوات آٜـات ايكـطإٓ ايهـطِٜ     

يٝؼ ٖٓاى ؾؿاع١  ،ال ،ْكٍٛ: أبسّاأيػٓا مٔ َٔ لازٍ اآلخطٜٔ،  َٔ هازيٕٛ اآلخطٜٔ.باـًٛز يف دِٗٓ، ِٖٚ 
غٝدطز َٔ دِٗٓ. أيػٓا َٔ لازٍ اآلخطٜٔ؟ ٚيهٓٓا يـٛ ضأٜٓـا أْؿػـٓا ٚٚاقعٓـا      أسْسيًُذطَني، أبسّا يٝؼ ٖٓاى 

دسْا أْؿػٓا مٔ َٔ هب إٔ نـاف،  ٖصٙ ايعكٝس٠ يٛ ناْت قشٝش١، ٚيٛيطأٜٓا أْؿػٓا أسٛز ايٓاؽ إىل دع٤ َٔ 
يف  ع٢ً إعـال٤ نًُـ١ اهلل، ٚٚقٛؾـاّ    َٔ دِٗٓ، ٚعُاّل يف غبٌٝ اهلل خٛؾّا ال١َٝ دٗازّاَٚٔ ْهٕٛ أنجط ايطٛا٥ـ اإلغ

ٚ  : إ -ٖٚٞ ايعكٝس٠ ايكشٝش١  -ألْٓا َٔ ْكٍٛ ألْؿػٓا ْٚعتكس  ;ٚدٛٙ أعسا٤ اهلل ٕ إٕ دِٗٓ ال أسس ىـطز َٓٗـا، 
 ؟مٔ ْط٣ أْؿػٓا أقٌ ايطٛا٥ــ اٖتُاَـاّ  ؾُا بايٓا  .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اجملطّ ال ميهٔ إٔ ٜؿؿع ي٘ ايطغٍٛ 

 !؟هلل ضنّا ٘أنعـ ايطٛا٥ـ أثطّا؟ أبعس ايطٛا٥ـ عٔ أٟ عٌُ ؾٝ
ـ )َـٔ   خ٠ٛ ايؿٝع١اآلخطٕٚ ْطاِٖ هاٖسٕٚ، اإل ٕ  (عؿـط١ٜ  ااالثٓ هاٖـسٕٚ، ٜٚؿذـطٕٚ أْؿػـِٗ يف     ،ٜكـاتًٛ

ِ، أٚ عٓس ايهجري َِٓٗ ايكٍٛ ٔ نُٔ عكا٥سِٖٖ ََ ،ِٖ َٔ يف عكا٥سِٖ ِٖ قه١ٝ ايؿؿاع١عًُٝات اغتؿٗاز١ٜ، ٚ
ٕٛ، ٜػتبػـًٕٛ،  إشّا ؾُا باأِ ٖـِ هاٖـسٕٚ، ٜكـاتًٕٛ، ٜهـشٓ     بايؿؿاع١ يًُذطَني، يٝػت عكٝستِٗ نعكٝستٓا.

َُٖػَٓا َئ ٚمٔ َٔ نإٔ َعٓا َٔ اهلل عٗس، نُا قاٍ يًٝٗٛز عٓسَا قايٛا: ٌِ َِٖعُسَٚز٠ّ اَأٜٖاَّ ٔإاٖل ايٖٓاُض َت ِِ ُق  ٔعَٓس َأٖتَدِصُت
ٔ٘ ِّٗسا ايًٖ ـَ ؾًََٔ َع ُ٘ ُٜدًِٔ ُٙ ايًٖ َِٗس ِّ َعسٚز٠؟ ٌ عٓسنِ نُا١ْ إٔ ايٓاض ئ متػهِ إال أٜاَّاٌٖ عٓسنِ عٗس؟ ٖ َع  َأ

َٕ ع٢ًََ ٘ٔ ََا َتُكُٛيٛ َٕ اَل ايًٖ ُُٛ ٜؤنس َٔ دسٜس إٔ  ب٢ًَََعًٝ٘  اؾ ا٤ّ بٌ أْتِ تكٛيٕٛ ع٢ً اهلل قٛاّل (80:)ايبكط٠َتعًَِ
ٔ  بًََـ٢ عكٝـس٠ باطًـ١   ايٖـصٙ   ٘ٔ  َغـ١ّ٦َِّٝ ََٚأَساَطـتِ   َنَػـبَ  ََـ ُ٘  ٔبـ َِٚيــ٦ٔوَ  َخٔطٝــ٦َُت ِِ  ايٖٓـاضٔ  َأِقـَشابُ  َؾُأ  ٔؾَٝٗـا  ُٖـ

َٕ  ِٖ ؾٝٗا خايسٕٚ. (81)ايبكط٠:َخأيُسٚ
اعـسٕٚ  نًٓـا ق  ،ٌٖ مٔ ايعٜس١ٜ يسٜٓا عٗس َٔ اهلل؟ ؾُا بايٓا، نًٓا، عًُا ْا، عبازْا، ٚدٗا ْا، أؾطازْا، طالبٓا

يف فاٍ ْكط زٜٔ اهلل، يف فاٍ إعـال٤ نًُتـ٘،    ٚنًٓا ْط٣ أْؿػٓا أْ٘ ال أثط يٓا يف ٖصٙ اؿٝا٠، ٚيٝؼ يٓا عٌُ
ُٜ !؟يف إقالح عبازٙ، يف قاضب١ املؿػسٜٔ يف أضن٘ صنط؟ نأْٓا منتًـو عكٝـس٠ أْـ٘ ال َـٛت، ٚال     ٌٖ ٖٓاى عٌُ 

ٌِ َنٖصُبٛا ٚال د١ٓ ٚال ْاض ،ٚال سػاب ،بعح َُٔ ََٚأِعَتِسَْا ايبعـح  ،ايكٝا١َ :ايػاع١ ايٖػاَع١ٔٔب َب  ٔبايٖػـاَع١ٔ  َنـٖصبَ  ٔي
ِ  ٔإَشاتتًٗب، تتٛقس ،تػتعط ْاضّا (11:)ايؿطقإَغٔعرّيا ُٗـ ٔ  َضَأِت ٕٕ  َِّـ  ،تبـسٚ ٖـٞ َؿـتاق١ ألعـسا٤ اهلل     َبٔعٝـسٕ  ََٖهـا

ُِٗ ٔإَشا تًتُِٗٗ ٕٕ َِّٔ َضَأِت ْٗـا ملـا ناْـت ٖـٞ قـط      أط٣ بٗا أٚي٦و، أّ أْ٘ تكٜٛط؟ ٌٖ ؾِٗٓ أعني ت َبٔعٕٝس ََٖها
ُِٗ ٔإَشا ؾهأْٗا ٖٞ اي  تبشح عِٓٗ ،إىل إٔ تًتِٗ أعسا٤ اهلل غهب اهلل ؾإْٗا ٖٞ َٔ تتًٗـ ؾٛقّا ٕٕ  َِّٔ َضَأِت  ََٖهـا
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ُُٔعٛا َبٔعٕٝس ََٚظٔؾرّيا َتَػّٝٗعا أعسا٤ اهلل تػتعط، تًتٗب يؿس٠ تػٝعٗا ٚغٝعٗا ع٢ً (12)ايؿطقإ:ََٚظٔؾرّيا َتَػّٝٗعا َيَٗا َغ
، ايعؾري: ٖٛ قـٛت اإلْػـإ عٓـسَا ىـطز     ع٢ً ايططف اآلخط، ٚظؾريّا قٛت ٖٛ قٛت املتػٝغ ايصٟ ميت٧ً غٝعّا

 ؼ بك٠ٛ إىل ايساخٌ.ا، ٚايؿٗٝل ٖٛ عٛز٠ ايَٓؿاأٛا٤ َٔ ؾُ٘ قٜٛ٘
َٗا ُأِيُكٛا َٚٔإَشا ِٓ ِٛا  ٖٓـاى اؿػـطات   ،ٜٔ بـايكٝٛز، ٖٓـاى ايعـصاب   َكـؿس  ََُكٖطْٔنَي َنِّّٝكا َََهاّْا َٔ  َُٖٓأيـوَ  َزَعـ
أَانٔ َهٝك١ َٔ دِٗٓ ِٖٚ َكٝسٕٚ َعٓاٙ زعٛا باأالى. ٜطٕٚ أْؿػِٗ يف  ،ٚاثبٛضاٙ، ٚاٖالناٙ (13)ايؿطقـإ: ُثُبّٛضا

ت َـٔ  تتشٍٛ قٝٛزِٖ إىل ْاض، ٚأدػازِٖ إىل ْاض، ٚعٔ أمياِْٗ، ٚعٔ مشا٥ًِٗ، َٚٔ ؾٛقِٗ، َٚـٔ ؼـتِٗ طبكـا   
 ْعٛش باهلل. !َعٓاٖا: ٚاٖالناٙ. ٜع : َا أغٛأ َا مٔ ؾٝ٘ (ٚاثبٛضاٙ)ايٓاض، ٜسعٕٛ ٖٓايو بايجبٛض 

َٔ غبشاْ٘ ٚتعاىل: ٜٚكٍٛ أٜهّا ِِ َْاُض َنَؿُطٚا َٚاٖئصٜ ُٗ َِ َي ِِ ُِٜكَه٢ اَل َدَٖٗٓ ٔٗ ِٝ ُُُٛتٛا عًََ ـُ َٚاَل َؾَٝ ِ  َُٜدٖؿ ُٗ ِٓ ِٔ  َعـ  َِّـ
ٟ  َنـَصٔيوَ  َعـَصأبَٗا  ٌٖ  َِْذـٔع ِِ   َنُؿـٛضٕ  ُنـ ُٖـ َٕ ٔؾَٝٗـا   َٚ ٌِ  َأِخٔطِدَٓـا  َضٖبَٓـا  َِٜكـَطٔطُخٛ َُـ ِٝـطَ  َقـأيّشا  َِْع ٟ  َغ  ُنٖٓـا  اٖيـٔص

ٌُ َُ ٌِ َأِخٔطِدَٓا َضٖبَٓا ، قطار اؿػط٠، قطار األملؾسٜسّا ٜكططخٕٛ قطاخّا (36،37)ؾاطط:َِْع َُ َِٝط َقأيّشا َِْع  اٖئصٟ َغ

ٌُ ُنٖٓا َُ ِِ شا ٜكاٍ أِ؟َاَِْع ََٚي ٘ٔ ََٜتَصٖنُط َٖا َُْعِِّطُنِ َأ ايعُط ايصٟ ٜهؿٞ إٔ ٜتصنط ؾٝ٘ َـٓهِ َـٔ    َتَصٖنَط ََٔ ٔؾٝ
 أعُـاضاّ  ُـط  طـٜٛالّ  أضاز إٔ ٜتصنط ؾٝعٌُ ؾٝ٘ األعُاٍ ايكاؿ١ اي  أْتِ اآلٕ تطًبْٛٗـا، ٖٓـاى يف ايـسْٝا عُ   

هِ ٜطٜس إٔ ٜتصنط ؾٝعـطف إٔ األعُـاٍ ايكـاؿ١ ٖـٞ ايٛغـ١ًٝ      ٖٚٞ أعُاض ناْت ناؾ١ٝ، تهؿٞ َٔ نإ َٓ ،ط١ًٜٛ
صللى اهلل  )سّ إيٝ٘ َٔ تصنري اهلل َٔ ايكطإٓ ايهـطِٜ ٚايطغـٍٛ   َٔ ٜتصنط ؾُٝا ُق ِ ؾٝٓطًل ؾٝٗا.ـات٘ َٔ دٗٓـيٓذ

ََُِٚدا٤َ (عليه وعلى آله وسلم ـ   َؾُصُٚقٛا دا٤نِ َٔ ٜٓصضنِ يف ايسْٝا ايٖٓٔصُٜط ُن  ـ، ٚال ضمحـ١ ال خـطٚز، ٚال ؽؿٝ
َُا ُٔنَي َؾ  ئ ػسٚا ٖٓاى َٔ ٜٓكطنِ. (37)ؾاطط:ْٖٔكرٕي َٔٔ ٔيًٖعأي

ِِ ُِٜكَه٢ اَل ْاض دِٗٓ ٔٗ ِٝ ُُُٛتٛا عًََ ؾٝهٕٛ املٛت ضاس١، املٛت ايصٟ ىاف ايٓاؽ َٓ٘ ٖٓا يف ايسْٝا ؾٝكعس، ال  َؾَٝ
نـِ يف ايتـاضٜذ َـٔ     ،َع أْٗا استُاالت ،ميٛتَٔ إٔ  َٔ املٛت، ال ٜكـ َٛقـ اؿل خٛؾّا ٜكٍٛ ن١ًُ اؿل خٛؾّا

َـاتٛا عًـ٢ ؾطاؾـِٗ،     ،املٛت، ٚمل ًِٜٓٗ ؾـ٤ٞ  ًٛا، ٚتعطنٛا يًُٛت، ٚخانٛا غُاضؾٛاٖس ألبطاٍ قاتًٛا ٚاغتبػ
 اليف املٛاقـ، يف َٝازٜٔ اؾٗاز ٖٛ  أٟ إٔ املٛت ٖٓا قتٌُ، ،يكتاٍِٖٚ َٔ ناْٛا ٜطٜسٕٚ إٔ ميٛتٛا يف َٝازٜٔ ا

ال ؾـو،  إٔ ٖٓاى َٔ غـُٝٝت٘   ،إشا َا قاٍ ن١ًُ سل َٔ ٖٛ شيو ايصٟ ٜكطع بأْ٘ غُٝٛت ستُّا، ؾكط ٜعاٍ استُااّل
، َٔ ٖٛ شيو َٔ ايٓاؽ ايـصٟ ميهـٔ إٔ ٜكطـع بٗـصا؟ ٚعًـ٢      قشٝشّا إٔ ٖٓاى َٔ غُٝٝت٘ ال ؾو إشا ٚقـ َٛقؿّا

َـٔ ايتٛاقـٞ    بايـصٍ بـسالّ   ْٚتٛاقـ٢  ،ايطغِ َٔ شيو َٔ أْٗا فطز استُاالت ناف، ْكعس، ْٚتٛاق٢ بـاـٓٛع 
يف ايسْٝا ؾٝكـٌ بٗـِ اــٛف    َٓ٘ ايٓاؽ ٖصا املٛت ايصٟ ىاف  -دِٗٓ  باؿل ٚايتٛاقٞ بايكرب عًٝ٘. ٖٓاى يف

 غٝكبض ْع١ُ نرب٣ ٜتُْٓٛٗا يٛ نإ باإلَهإ إٔ وكًٛا عًٝٗا. -َٓ٘ إىل زضنات دِٗٓ ٚإىل ٖصا ايعصاب ايؿسٜس 
َّ َُٜٓعُط ِٛ َُِط٤ُ َٜ ُٙ ٖسََِتَق ََا اِي ٍُ ََٜسا َِٝتٓٔٞ َٜا اِيَهأؾُط ََُٜٚكٛ  ،ٜت٢ُٓ أٌٖ دِٗٓ إٔ ميٛتـٛا  (40:)ايٓبـأ ُتَطاّبا ُنُٓت َي

ٗ َٚععذ١ ،غريٕٚ املٛت ٚيٛ ناْت غهطات٘ ؾسٜس٠ ٚس٦ٕٓٝص ;ٜتُٕٓٛ إٔ ميٛتٛا ا ٖـ أٚطِ ي، أقػ٢ أْٛاع املٛت يـسٜ
ٕ َعٗا بـأمل شيـو ايعـصاب ايؿـسٜس دٗـِٓ، ؾٗـِ ال       ألِْٗ غٝكًٕٛ إىل ساي١ ال وػٛ ;ْع١ُ نبري٠ اٖأٚطْع١ُ، ي

ال ىؿــ   ،ٚال ىؿـ عِٓٗ َٔ عصابٗا ،ٜكه٢ عًِٝٗ ؾُٝٛتٛا، ؾٝهٕٛ املٛت ضاس١ أِ، يٛ نإ ميهٔ إٔ ميٛتٛا
ِِ اِزُعٛا ٚاسسّا ال ىؿـ َّٜٛا ،ؿع١ ٚاسس٠ ـِ َضٖبُه َِّٛا َعٖٓا َُٜدؿ  َٜ َٔ ٓـاض ملايـو   ٜكـٍٛ أٖـٌ اي   (49:)غاؾطاِيَعَصأب َِّ
ِِ اِزُعٛا خاظٕ دِٗٓ: ـِ َضٖبُه َِّٛا َعٖٓا َُٜدؿ  ع٢ً  ًَٝاض غ١ٓ يف ايعصاب، ٚال ّٜٛ ٚاسس، ّٜٛ ٚاسسَٔ  ٚاسسّا َّٜٛا َٜ

بـ٘   ؼ نٌ ؾ٤ٞ يف ٖصٙ ايـسْٝا ممـا ىٛؾٓـا   أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ىٝـ اإلْػإ؟ أيٝ ٚال ّٜٛ ٚاسس. ال ٜكبٌ ،األقٌ
ٟ  َنـَصٔيوَ  ع١ُ عٓس أٌٖ ايٓاض، يٛ نإ باإلَهإ إٔ ٜهٕٛ عصابِٗ نُجًـ٘؟ ٜٚبسٚ ْ ،ّٓااآلخطٕٚ ٜبسٚ ٖٝٓ ٌٖ  َِْذـٔع  ُنـ

ألِْٗ ِٖ َٔ ناْٛا يف ايسْٝا ناؾطٜٔ بٓعِ اهلل، ناؾطٜٔ بآٜات اهلل، قازٜٔ  ،ألٕ اهلل ال ٜعًِ أسسّا (36:)ؾاططَنُؿٕٛض
 عٔ غبًٝ٘، غري َػتذٝبني ي٘، ٖهصا ٜهٕٛ دعا ْا يهٌ نؿٛض.

َٔ صٙ اآلٜاتـْػُع يف ٖمٔ ٖٓا   -أَا مٔ َٔ قس أغًُٓا  ،ٚنأْ٘ ؾكط أٚي٦و ايهاؾطٕٚ (36:)ؾـاطط َنَؿُطٚا َٚاٖئصٜ
ٚعٔ ٖصا ايٛعٝس. ٖـٌ ٖـصا قـشٝض أّ     ،ؾإْٓا بعٝسٕٚ عٔ ٖصا ايتٗسٜس -ٚيٛ اْطًكٓا يف أعُاٍ نأعُاٍ ايهاؾطٜٔ 

٘    ;عصبٕٕٛٛ اغِ ناؾط ِٖ ٚسسِٖ َٔ غٝأْ٘ ؾكط َٔ وًُ ال؟ يٝؼ قشٝشّا ألٕ  ،ألٕ ايهاؾط ال ٜعـصب عًـ٢ امسـ



 (8) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 يف غبٌٝ ايطاغٛت. عٔ غبٌٝ اهلل، عٌُ عٔ زٜٔ اهلل، قس ٜعًُٗا: إعطاض أعُاٍ ،ٜعصب ع٢ً أعُاٍ ،امس٘ ناؾط
مل ٜهٔ يف املػًُني َٔ ناْت أعُاأِ أغٛأ َٔ أعُاٍ أٚي٦و ايهاؾطٜٔ؟ ب٢ً ٖٓاى يف املػـًُني َـٔ ٜعًـِ، يف    أٚ

غبٌٝ اهلل، يف املػًُني َٔ ٜكتٌ ايكا٥ُني بايكػط َٔ عباز اهلل. ؾٌٗ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  املػًُني َٔ ٜكس عٔ
اؿـاٍ  أَا أْت َت٢ محًت اغِ إغـالّ ؾًـٔ تعـصب؟ غٝكـبض      ،ٕٚناؾطمسِٗ ألٕ اع٢ً أعُاأِ إمنا ٜعصب أٚي٦و 

تهب نٌ اؾطا٥ِ ثـِ ال  عٔ ضخك١ يًُذطَني، أْت تطٜس إٔ ؼكٌ ع٢ً تطخٝل ي  ٜكبض اإلغالّ عباض٠ س٦ٕٓٝص
ٜٚكبض ايهاؾطٕٚ نٌ ٚاسس َـِٓٗ أمحـل.    ،ٜكبض اإلغالّ ٖهصا (اهلل قُس ضغٍٛ ،ال إي٘ إال اهلل)إشّا قٌ:  ؟تعصب

بإَهاْو إٔ تػتُط عًٝٗا، ثـِ  ْٚت مل تػًِ ألْو ال تطٜس إٔ تبتعس عٔ ٖصٙ األعُاٍ اي  أْت عًٝٗا. أغًِ إشّا أ
ٚغـ١ًٝ أَـٔ يًُذـطَني،     ٚتسخٌ اؾٓـ١. ٜكـبض اإلغـالّ س٦ٓٝـصٕ     ؿع يو قُسعٓسَا تكسّ يف ّٜٛ ايكٝا١َ غٝؿ

 ٚبطاق١ تطخٝل يًُذطَني.
اض، ٜٚٛادْٗٛو بػـٝٛؾِٗ  ، تتٗسز بٗصا ايتٗسٜس ايؿسٜس، ٜٚٛادٗو املػًُٕٛ باالستكَٔ إٔ تهٕٛ فطَّا ؾبساّل

غـالّ َـٔ ٜكٛيـٕٛ بـإٔ ايؿـؿاع١ ألٖـٌ       أيٝؼ ٖصا ٖٛ إ، ق َّا فطَّا ٕٛغًِ يتهأ، ق َّا ، نٔ فطَّايف ايسْٝا
ـ كطاْٝ٘ا، أٚ ْاَطاَع٘، ٖٛ ٖٛ، غٛا٤ نإ ٜٗٛزٜ٘إ ٖٛ اإلْػإ، ضغبات٘، ؾٗٛات٘، ايهبا٥ط؟ اإلْػ نـاؾطّا،   ا، أٚ ٚثٓٝ٘

 أٚ َػًُّا.
ايٝٗـٛزٟ   ؟ْعط إىل ٚاقع ايٓاؽ يف ٖصٙ ايسْٝا اآلٕ يف ٖـصا ايـعَٔ، أيـٝؼ ايبؿـط ؾٝٗـا َـٔ طٛا٥ــ نـجري٠        ا

ٞ، ٚايٛث ، ٚاملػًِ، ٚاملػًُٕٛ باختالف طٛا٥ؿِٗ؟ اْعط إىل ٚاقعِٗ نٓاؽ ضغباتِٗ ٚاسس٠، ؾـٗٛاتِٗ  ٚايٓكطاْ
اي  تٓطًل َٓو ٚأْت ناؾط ٖٞ ْؿػٗا إشا َـا غـطت ٚضا٤    اؾطا٥ِ ،اإلْػإ ٖٛ اإلْػإ ،َطاَعِٗ ٚاسس٠ ،ٚاسس٠

 ٓكطاْٞ بؿهٌ ٚاسس غٛا٤.ؾٗٛاتو ٖٞ ْؿػٗا اي  غتٓطًل َٓو ٚأْت َػًِ، تٓطًل َٔ ايٝٗٛزٟ، ٚاي
ٌٖ ٖٓاى بـني اهلل ٚبـني أسـس     ؟ألِْٗ وًُٕٛ أمسا٤ كتًؿ١ ;طَٕٛ ٜعصبٕٛ، ٚفطَٕٛ ال ٜعصبٕٛإشّا ؾًُاشا ف

هٝايني، نُا ْكٍٛ عٔ أَطٜها؟ ايٓـاؽ ٖٓـا ٜكٛيـٕٛ عـٔ     ، أٚ ٜهٌٝ مبٜسأٖ أسسّا غبشاْ٘ ٚتعاىل أٚ اهلل ،قطاب١
إشا َا اػ٘ ٚ ،ًػطٝ  ال تًتؿت إيٝ٘، ٚال تسٜٓ٘تٌ ايؿٝكياْطًل اإلغطا٥ًٝٞ  إشا َا ،ْٗا تهٌٝ مبهٝاينيإأَطٜها: 

ملـاشا ال تعاًَـِٗ    ايؿًػطٝ  يٝكاّٚ ٜٚساؾع عٔ ْؿػ٘ احملتٌ ألضن٘ قايٛا: إضٖابٞ. قايٛا: ٖصا نٝـٌ مبهٝـايني.  
كهـ١ٝ ٖهـصا: إٔ   غتكـبض اي  س٦ٕٓٝص ؟ٖصا عٓـ، ٖٚصا إضٖاب، ٖٚصا إضٖابع٢ً األقٌ ؾتكٍٛ: ٖصا عٓـ، ٚ غٛا٤ّ

ٜعًُٕٛ عباز اهلل، ٜٚكسٕٚ عـٔ   ،اهلل غٝهٌٝ َع ايٓاؽ مبهٝايني، ؾُذطَٕٛ ٜٓطًكٕٛ يف ؾت٢ اؾطا٥ِ، ٚنباضٖا
 .ثِ غٝؿؿع أِ قُس ;عبازٙ غبٌٝ اهلل، ٚوطؾٕٛ زٜٓ٘، ٜٚٓؿطٕٚ ايؿػاز يف أضن٘، ٜٚٗتهٕٛ أعطاض

ٖٛ قطّ،  ،قطّ ٢إٕ ايعْ :كٍْٛا ٜعٌُ ٖهصا عٓسَا ٌٖ ٖٓاى ْٛع آخط يس٣ ايهاؾط؟ إمن ؟ايهاؾط َاشا ٜعٌُ إشّا
ُٜ ٚدطميـ١   ،أيٝػت ع١ًُٝ ٚاسـس٠  !عصب عًٝ٘ َٔ اق ؾ٘ ممٔ وٌُ اغِ إغالّ؟يهٔ ملاشا ٜعصب عًٝ٘ ايهاؾط ٚال 

ِ   ،ٖٛ ْؿػ٘ ايعًِ ،ٚاملػًِ؟ ٖٞ ؾاسؿ١ ،ٚاسس٠ عٓس ايٝٗٛزٟ، ٚايٓكطاْٞ، ٚايهاؾط ال  يٝؼ ٖٓاى ْٛع َـٔ ايعًـ
األعُاٍ ٚاسـس٠ ايـ  ْطٜـس إٔ ْؿُٗٗـا: إٔ ايٓـاؽ       ،ض َٔ ايهاؾط، أٚ ال ميهٔ إٔ ٜكسض َٔ املػًِميهٔ إٔ ٜكس

ؾًُـاشا   ،ٗٛاتِٗ، َٚكاقـسِٖ ٚاسـس٠  اؽ ع٢ً اختالف ايعٓاٜٚٔ اػاٖاتِٗ ٚاسس٠، ٚدطا٥ُِٗ، َٚطاَعِٗ، ٚؾـ نَٓ
ٔ  بـسالّ يًشٝـا٠،   ٕٛ زٜٓـاّ َٔ إٔ ٜه بساّل ٕصٜٔ س٦ٜٓٝكبض ايسِّْاؽ ال ٜعصبٕٛ ع٢ً دطا٥ُِٗ؟ ٕ ْٚاؽ ٜعصبٛ إٔ  َـ
نُا قاٍ اهلل عٓ٘ يٝعنٞ ايٓؿٛؽ، يٝطٗطٖا ٜكبض عباض٠ عـٔ   َٔ إٔ ٜهٕٛ زّٜٓا بساّلملهاؾش١ اؾطمي١،  ٜهٕٛ زّٜٓا

 ضخك١ يهٌ َٔ ٜطٜس إٔ ٜػتُط يف إدطاَ٘. 
ِِيًعصاب ايؿسٜس،  َٔ إٔ تبك٢ َػتشكّا ؾبساّل ال  ٚس٦ٓٝـصٕ  ،عًـ٢ أعُايـو   . ٚاإلغالّ فـطز قـٍٛ، ثـِ ابـلَ    أغً

 س٦ٕٓٝصغالّ أمل ٜكبض اإل .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)غتسخٌ اؾ١ٓ َع املؤَٓني، ٚغٝؿؿع يو قُس  دِٗٓ، ٚس٦ٕٓٝص
، يٝعنٝٗـا  ف ايٓؿٛؽَٔ إٔ ىٛٓ بساّلَٔ إٔ ٜهاؾض اؾطمي١ ٜؿذع عًٝٗا؟  بساّل عباض٠ عٔ ضخك١؟ أمل ٜكبض زّٜٓا

 ؟ايطش١ًٜ ٚاؾطمي١ٔ تًو ايٓؿٛؽ يتػطم يف َػتٓكع ؤَِّيٝطٗطٖا بتؿطٜعات٘ ٖٚسٜ٘، ٖٛ َٔ ٜ
َٔ دطا٥ُِٗ  ٚأصا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكطإٓ ؼسخ عٔ ب  إغطا٥ٌٝ بإٔ نجريّا ;ٜٔ ٖهصاغٝكبض ايسِّ ؾعاّل

َِٝؼ ٜٔ، ٚمبا ؾٝٗا اغتشالٍ أَٛاٍ اآلخطٜٔ عٓسَا ٜكٛيٕٛ:مبا ؾٝٗا قتٌ األْبٝا٤، ٚبٝع ايسِّ َِٝٓا َي  اأُلَِّـِّٝنيَ  ٞٔؾ عًََ
ٌْ َعسٚز٠. أٟ: إٔ ٖـصٙ   ا ٜسؾعِٗ إىل شيو ٖٛ: أِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ايٓاض ال متػِٗ إال أٜاَّاُٖقاٍ ع (75:)آٍ عُطإَغٔبٝ

ِِ  َشٔيَو ايعكٝس٠ تؿذع ع٢ً اؾطمي١، ٚتعٌُ ع٢ً إٔ تػطم ايٓؿٛؽ يف َػتٓكع اؾطمي١ ٚايطش١ًٜ ُٗ  َقـاُيٛاِ  ٔبـأَْٖ



 (9) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

َُٖػَٓا َئ ِِ َِٖعُسَٚزإت َأٜٖاَّا ٔإاٖل اُضايٖٓ َت ُٖ ُِْٛا َٖا ٔزِٜٓٔٗٔ ٔؾٞ ََٚغٖط َٕ َنا ٗصٙ ٖـٞ  ن أمل ٜعًٌ بإٔ عكٝس٠ّ (24)آٍ عُطإ:َِٜؿَتُطٚ
 ٚضا٤ اؾطمي١، ٖٚٞ عكٝس٠ تسؾعو إىل اإلدطاّ.

ِِ أصا قاٍ: ;ت َٔ زٜٔ اهللػإشّا ؾًٝ ُٖ ُِْٛا َٖا ٔزِٜٓٔٗٔ ٔؾٞ ََٚغٖط َٕ َنا ال  ٚؾعـالّ  ،خـسعٛا أْؿػـِٗ بايهـصب    َِٜؿَتُطٚ
 تعاٍ عكٝس٠ قا١ُ٥ عٓس ايٝٗٛز إىل اآلٕ.

َعسٚز٠، ؾهـٌ َـا ٜعًُـ٘     بعض ايٓاؽ قس ٜػأٍ ٌٖ ٜط٣ ايٝٗٛز أِْٗ إىل ايٓاض؟ ٜط٣ إٔ ايٓاض ئ متػ٘ إال أٜاَّا
غبع١ أٜـاّ  ؾكط بك٢ إٔ ٜسخٌ ايٓاض، ؾٗٛ عٓسَا ٜسخًٗا قس ٜ ، يٛ ضأ٣ ْؿػ٘ َػتشكّايٛ ضأ٣ ْؿػ٘ فطَّا (ؾاضٕٚ)

يف دٗـِٓ عًـ٢    َكابٌ غبع١ آالف غ١ٓ ٖٞ عُط ايسْٝا، أٚ ع٢ً أنجط قٍٛ يسِٜٗ غٝبك٢ ايٛاسس َِٓٗ أضبعني َّٜٛا
 ا ٜطتهب يف ايسْٝا.ال ٜه خ مب ايعذٌ، ٚىطز، ٚس٦ٕٓٝص عسز األٜاّ اي  عبسٚا ؾٝٗا

ٟ اؾبابط٠ َٔ ايطٛاغٝت، ني أْؿػِٗ ع٢ً أٜسٖٞ ايعكٝس٠ اي  ناْت ٚضا٤ ظًُٓا مٔ املػًُني َٔ زاخٌ املػًُ
 ، ايط غا٤، ٚايػالطني مبدتًـ ايعكٛض، ٖٚٓاى َٔ عًُا٤ ايػ٤ٛ َـٔ ٜـؤَِٓٗ إٔ قُـساّ   اـًؿا٤، املًٛى، اؿهاّ

غٝؿؿع أِ َُٗا ناْٛا فطَني، ؾٝٓطًكٕٛ يعًِ ايٓاؽ يتػؿو زَا ِٖ، ٜٚٓطًكٕٛ يًكس ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )
ِ   ، هلل، ٜٚٓطًكٕٛ ؾٝ٘ ِٖٚ إَٓٓٛ َٔ دِٗٓ، أِْٗ ئ ٜسخًٛا دِٗٓعٔ زٜٔ ا  ،ٚايٝٗٛزٟ ٜط٣ أْـ٘ غـٝسخٌ دٗـٓ

 .َعسٚز٠، ٚأَا قاسبٓا ؾإْ٘ ٜط٣ أْ٘ ئ متػ٘ ايٓاض إطالقّا ٚغٝبك٢ أٜاَّا
َُٖػَٓا َئ ايٝٗٛز قايٛا: ٍ ٖـ ؾكٓاِٖ يف  ٕٛاملػًُ أَا مٔ َِٖعُسَٚزإت َأٜٖاَّا ٔإاٖل ايٖٓاُض َت  ؾكًٓـا: ٚال أٜاَـاّ   ،صا ايكـٛ

ٚميٓشو ٚغاّ ايؿطف، ؾـؿاعت٘، ؾتـسخٌ َـع أٚي٦ـو املـؤَٓني       ،َعسٚز٠، ٚال ؿع١ ٚاسس٠، غٝأخص بٝسى قُس
ظًِ ايهـجري  ٔ عكٝس٠ ايٝٗٛز؟ ٖٞ ْؿػٗا ٚضا٤ أبعس َٔ قٍٛ ايٝٗٛز؟ أيٝػت عكٝس٠ أغٛأ َ أيٝؼ ٖصا قٛاّل اؾ١ٓ.

 عكط َٔ ايعكٛض، ٖٓاى َٔ أَِٓٗ.َٔ اـًؿا٤ ٚاملًٛى، ٚايط غا٤ يف نٌ 
ألٕ َـٔ يف ايػـاس١   ؾ (ؾطى)ٚن١ًُ:  (نؿط)تػُع ن١ًُ:  ايكطإٓ ايهطِٜ تٓعيت نجري َٔ آٜات٘ يف َه١، ٚعٓسَا

ٜٚعٌُ ع٢ً إٔ ٜٓكًِٗ َٔ ايٛنع١ٝ اي  ِٖ ؾٝٗا، ِٖ َؿطنٕٛ، ناؾطٕٚ، ؾتأتٞ ايعباضات ع٢ً ٖصا  ،ٖٚٛ ىاطبِٗ
ايٛعٝس ايؿسٜس ألٚي٦و  ٖصاأْ٘ عٓسَا تطٕٚ  -ٞ يٛ ؾُٗٓاٙ ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايبسٜٗ - ٙٚألٕ اهلل ٜطٜس َٔ عباز ،ايٓشٛ

 ؾال ٜعصبٕٛ؟ آخط، ثِ يٝبكٛا ع٢ً َا ِٖ عًٝ٘، ٚس٦ٕٓٝص امسّاؾٌٗ تؿ نٕٛ أْٓا ْطٜس إٔ ْٓكًِٗ َٔ اغِ يٝشًُٛا 
٘ أْت امسع عٓسَا تط٣ اآلٜات ايهجري٠ تتٗسز ايهاؾط، اْعط ملاشا ايه ّ ألْـ٘  أ (ى ا ف ض)نـاؾط   اؾط؟ ٌٖ ألٕ امسـ

ملاشا املؿـطى؟ ٚملـاشا تًـو اأذُـ١ ايؿـسٜس٠ عًـ٢ أؾـدام         اهلل؟ ٟع٢ً ساي١ ٖٞ ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبني إٔ ٜتكبٌ ٖس
ٚال إٔ تهـٕٛ   ،ٜعًِ إٔ تًو اؿذط ال تػتطٝع إٔ تعـاضض اهلل  ٚضغٛي٘ ،ٚاهلل ٜعًِ ،ِٖٚ ٜعًُٕٛ ٜعبسٕٚ أسذاضّا

ألٕ ٖصا ايؿدل ايـصٟ ٜعبـسٖا ٚال    اهلل يف ًَه٘، ملاشا ٖصٙ اأذ١ُ؟ال إٔ تٓاظع هلل، ٚ ا هلل، ٚال إٔ تهٕٛ نؿؤّاْ٘س
 ;اهلل سٟعٔ تكبـٌ ٖـ   اهلل، غٝبك٢ َعطنّا ئ ٜهٕٛ يسٜ٘ قاب١ًٝ إٔ ٜتكبٌ ٖسٟٜؤَٔ باهلل نإي٘ ٚاسس، ٖٛ ْؿػ٘ 

َ  تأثريٙ ع٢ً قاسب٘ أْ٘ إشا إناؾ١ إىل أْ٘ قٍٛ باطٌ،  ،ايؿطى أصا ـ أْـا يػـت  ًـٔ أ َـٔ   ؾٝـ١ اهلل،  بٛسساْ ّاؤَٓ
ٜهٕٛ ٚاقعٞ أْ  َعطض عٔ ٖسٟ اهلل، بٌ غٝٓطًل شيو املؿطى إىل َٝازٜٔ  بطغٛي٘، ٚئ أ َٔ بهتاب٘، ٚس٦ٕٓٝص

 ايكتاٍ يًكس عٔ غبٌٝ اهلل. 
ا عـٔ  عـٔ ٖـسٟ اهلل، ٚقـاز٘    ؾاملؿه١ً األغاغ١ٝ يف ايؿطى بايٓػب١ يكاسبٗا: ٖٛ أْ٘ ع٢ً ٚنع١ٝ ػعً٘ َعطنّا

عطاض عٔ زٜٔ اهلل ٖٚسٜ٘، ٚايكس عٔ غبًٝ٘ غري َػُٛح ٖٓا َٚػُٛح ٖٓا؟ ٖٛ ْؿػ٘ ٜكسض ممٔ غبًٝ٘. ؾٌٗ اإل
َٔ  َأَٜٗٗـا  َٜـا  أيٝؼ نصيو؟ ايهجريٕٚ ٜكسٕٚ عٔ غبٌٝ اهلل وٌُ اغِ إغالّ ُٓـٛاِ  اٖيـٔصٜ ٕٖ آََ َٔ  َنـٔجرّيا  ٔإ  اأَلِسَبـاضٔ  َِّـ

ٕٔ َِٖبا َٕ  ؟ عًُا٤ زَٜٔؿطننيعًُا٤ زٜٔ أّ أيٝػٛا  َٚايٗط ٍَ  َيَٝـِأُنًُٛ َِـَٛا ٌٔ  ايٖٓـاؽٔ  َأ َٕ  ٔباِيَبأطـ ٔ  ََُٜٚكـٗسٚ ٌٔ  َعـ  َغـٔبٝ
ٔ٘  .(34:)ايتٛب١ايًٖ

ٕٖ السغ ٖٛ ٜكٍٛ: ،ٖصا تٗسٜس يًهاؾطٜٔ)ؾأٚي٦و ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ:  َٔ ٔإ ُُِؿـٔطٔننيَ  ٜٚكـٍٛ:  َنَؿُطٚا اٖئصٜ  َٚاِي
ت تعترب إٔ فطز تػٝري االغـِ ٖـٛ نـٌ ؾـ٤ٞ؟ إٕ اهلل     َا ايصٟ تػري يسٜٓا؟ أْطٝب  (ٚال َؿطنني مٔ يػٓا نؿاضّا

ْكٍٛ: ٖؤال٤ ايهـاؾطٕٚ َـا    ٜٚٓعط إىل ايكًٛب. ،ٜٓعط إىل األعُاٍ، ٚيٝؼ إىل فطز األمسا٤، ٜٓعط إىل األعُاٍ
ٛ عٓـسَا   -ض ايكطإٓ ايهـطِٜ  ٚأصا تعٓط; ٖٞ املؿه١ً يسِٜٗ؟ ألِْٗ ٖهصا: قازٕٚ عٔ غبٌٝ اهلل  -آٜاتـ٘   ٕتتـأًَ

َٔ يتؿكٌٝ ألعُاٍ املؿطنني، أمل ٜكٌ يف بعهٗا:ض باتعٓط َٕ اَل اٖئصٜ أمل ٜكـٌ يف بعهـٗا    (7:)ؾكـًت ايٖعَنـا٠َ  ُِٜؤُتٛ



 (51) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

َِْٕٗإ ٌٔ َعٔ َُٜكٗسٚ ٘ٔ َغٔبٝ َٕ ِْٗإ :مل ٜكٌ يف بعهٗاأ؟ (45:ألعطافا)ايًٖ ٌٔ ٔؾٞ َُٜكأتًُٛ ؟ ٖٛ (76:)ايٓػا٤ايٖطاُغٛٔت َغٔبٝ
ٚإمنـا َػـأي١ ايؿـطى ٖـٞ     ، هاؾطٜٔ، ٚألعُاٍ املؿطنني، ٚأْٗا ٖٞ األعُاٍ املُكٛتـ١ ض بايتؿكٌٝ ألعُاٍ ايٜتعٓط

ٔ    ؾٝتٛد٘ ايهالّ نـجرياّ  ،ْؿػٗا ٚضا٤ إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ ِ  إىل ايؿـطى يٝكًعـ٘ َـ يتكـبض تًـو    ;ْؿٛغـٗ
ايؿـطى َـٔ    ألٕ تٗتسٟ بٗسٟ اهلل، ٚألٕ تبتعس عٔ ايكس عٔ غبًٝ٘، ٚألٕ تًتعّ بسٜٓ٘، ؾٝكًـع ايٓؿٛؽ قاب١ً 

ألْ٘ َعًّٛ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْ٘ ال تهـطٙ   آلثاضٙ ;ِْٗ، ٚتكايٝسِٖ ٚأؾهاضِٖٜكًع ايؿطى َٔ أشٖا ،قًٛبِٗ
َعك١ٝ َٔ عكاٙ، ٚال تٓؿع٘ طاع١ َٔ أطاع٘، ٚنٌ ٖسٜ٘ ٜتٛد٘ إيٝٓا مٔ ألْٓا مٔ احملتـادٕٛ إيٝـ٘، ٜتٛدـ٘    

 ، ٖٛ نس َكاؿٓا مٔ.إىل أْؿػٓا، ٚألٕ نٌ عٌُ باطٌ ٖٛ ؾػاز عًٝٓا مٔ
ؾعٓسَا ٜأتٞ يٝتشسخ عٔ ايؿطى ٚايهؿط، يٝؼ ألْ٘ أقبض ىاف َٔ شيو ايكِٓ، أٚ أْ٘ إشا ػُع اآلالف سـٍٛ  

 إمنا يٝبعـس ٖـؤال٤ عـٔ عكٝـس٠ دعًـتِٗ ٜبتعـسٕٚ عـٔ ٖـسٟ اهلل،         ،شيو ايكِٓ غٝٓاظع٘ ٖصا ايكِٓ يف ًَه٘
بـاألخالم ايـ  أضاز إٔ ٜتدًـل بٗـا عبـازٙ       عٔ ايتدًل ًٝ٘، ٚدعًتِٗ بعٝسٜٔٚدعًتِٗ ٜٓطًكٕٛ يف ايكس عٔ غب

 ايصٜٔ ٜػريٕٚ ع٢ً ٖسٜ٘.
إشّا ؾهٌ َٔ قس عٔ غبٌٝ اهلل، نٌ َٔ ابتعس عٔ زٜٔ اهلل، نٌ َٔ أعطض عـٔ ٖـسٟ اهلل، ٚإٕ نـإ وُـٌ اغـِ      

ٝعٞ، َٚـٔ  ألْ٘ َٔ غري ايطب ;َؿطٚؽ َٓٗا ،َػًِ، سهُ٘ سهِ أٚي٦و. ٖٚصٙ قه١ٝ َؿطٚؽ َٓٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ
ٔ )ألٕ امسِٗ  ؾكطأٚي٦و  :غري املكبٍٛ إٔ تؿ ض إٔ املػأي١ إمنا ٖٞ فطز تػٝري اغِ، ؾتكٍٛ أَـا مـٔ    (نـاؾطٜ

 اي  تكسض َِٓٗ ؾإْٓا قس أقبشٓا َؤَٓٓني َٔ عصاب اهلل، ٖصا ؾ٤ٞ غري طبٝعٞ. ٗاْؿػؾًٛ اْطًكٓا يف األعُاٍ 
اجملطّ ع٢ً أعُاٍ ٖٞ  ٜهٌٝ مبهٝايني َعِٗ، ئ ٜعصب ٖصاٚئ  ،ٙ، ٖٚٛ ضب ايعاملني مجٝعّااهلل ايبؿط نًِٗ عبٝس

ٚسايت٘ َٚٛقؿ٘ ساي١ ٖصا ايؿـدل اآلخـط. ال ميهـٔ، إال إشا     ،آخط قسضت َٓ٘ ْؿػٗا اي  ال ٜعصب عًٝٗا ؾدكّا
ٚايتٛب١ أمل ٜتٛد٘ األَط بايتٛب١ إىل املػًُني؟ ملاشا ايتٛب١؟ يٛ إٔ املػأي١ ٖهصا َؿـطٚؽ َٓٗـا إٔ   ، نإ ٖٓاى تٛب١

إشّا ؾًُاشا ايتٛب١؟ ايتٛب١ ال  ،سٍٛ املؿطنني أَا مٔ ؾكس أغًُٓا ملا نٓا عاد١ إىل تٛب١ ،ايهالّ نً٘ سٍٛ ايهاؾطٜٔ
 .ِبُتؾٗصٙ ٖٞ ايتٛب١  ،عصبُاٍ أٚي٦و غُتٔ أعَ ألْو أْت أٜٗا املػًِ ؾُٝا يٛ اق ؾت عُاّل ;بس َٓٗا

ٚايتٛب١ َعٓاٖا: اإلقالع عٔ املعك١ٝ، ايطدٛع إىل اهلل، ايٓسّ ع٢ً َا قسض َٔ اإلْػإ َٔ تككري، َـٔ تؿـطٜط   
طنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، َا سسخ َٓ٘ َـٔ َعاقـٞ ال بـس إٔ ٜتـٛب     يف دٓب اهلل، َٔ تككري يف األعُاٍ اي  ُت

ْٗـِ يف ايـسضى األغـؿٌ َـٔ     إأمل ٜكٌ عٔ املٓـاؾكني:   تب ؾال ؾطم بٝٓ٘ ٚبني شيو ايؿدل اآلخط.َٓٗا، ٚإشا مل ٜ
ُٜ ِٖ نًِٗايٓاض؟ ٚال تكسقٛا إٔ املٓاؾكني  بٌ إٕ يف املٓاؾكني َـٔ شنـط اهلل عـِٓٗ     ،بطٔ ايهؿط ٜٚعٗط اإلغالَّٔ 

ٕ َـٔ  يعاملني، ٖٚٛ اإلي٘ ٚسسٙ، ٚإٔ ايكطآَؤَٕٓٛ نإميإ أٟ ٚاسس َٓا بإٔ اهلل ٖٛ ضب ا ،بأِْٗ يف ٚاقعِٗ َع ؾٕٛ
َٕ َإٔ َِٜشَصُض :ٖٛأمل ٜكٌ . (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ا ضغٛي٘ عٓسٙ، ٚإٔ قُّس َُُٓأؾُكٛ ٍَ اِي ِِ ُتَٖٓع ٔٗ ِٝ ِِ ُغَٛض٠ْ عًََ ُٗ  ُتَٓب٦ُِّ

َُا ألِْٗ ٜعًُٕٛ إٔ  ;بٌ ِٖ ىاؾٕٛ اهللأمل ٜكٌ ٖهصا؟ ٜعًُٕٛ إٔ ايكطإٓ َٓعٍ َٔ عٓس  ؟(64)ايتٛب١: ُقًُٛٔبِٗٔ ٔؾٞ ٔب
ؾٗٛ ٜعًِ َا ٜػطْٚ٘ يف أْؿػِٗ ؾٝداؾٕٛ إٔ تتٓـعٍ غـٛض٠ تؿهـشِٗ، أٟ ٖـِ َؤَٓـٕٛ       ،اهلل عًِٝ بصات ايكسٚض

ايـصٟ ٜتٓـعٍ عًٝـ٘    ( صلى اهلل عليه وعلى آلله وسللم  )ٍٛ اهلل ـٌ ٖٛ ضغـبايكطإٓ أْ٘ َٔ عٓس اهلل، َٚؤَٕٓٛ بإٔ ٖصا ايطد
ٕٖ ٍ اهلل عِٓٗ:ايكطإٓ، َٚع ٖصا قا َُُٓأؾٔكنَي ٔإ ٌٔ ايٖسِضٔى ٔؾٞ اِي َٔ اأَلِغَؿ  .(145:)ايٓػا٤ايٖٓأض َٔ

ِْٗ يف ٚاقعِٗ َبطٕٓٛ يًهؿط، أٟ ِٖ غري إ :قس ٜهٕٛ ٖٓاى ؾ١٦، ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ املٓاؾكني ِٖ َٔ قس ٜكاٍ عِٓٗ
عًـ٢ أْؿػـِٗ،    عطٚف إىل إٔ ٜتًْٛٛا خٛؾّاإمنا أؾأتِٗ اي ،َؤَٓني باهلل، ٚال َؤَٓني بهتاب٘، ٚال َؤَٓني بطغٛي٘
ؾاْب  ،ؾاْب اإلغالّؾٝٗا ايػًب١ سٚز٠، يف ايؿ ٠ اي  تهٕٛ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املٓاؾكني إمنا تهٕٛ يف ؾ ات ق

 َٔ أدٌ إٔ ٜأَٓٛا ع٢ً أْؿػِٗ ٚأَٛاأِ. ;أْؿػِٗ َهططٜٔ إىل إٔ ٜتُعٗطٚا باإلغالّ نؿاضاؿل ؾري٣ 
َٔ ناْٛا نجرئٜ يف املس١ٜٓ، ِٖٚ َٔ أٌٖ املس١ٜٓ، َٚٔ غري أٌٖ املس١ٜٓ، ٖٚـِ َـٔ قـاٍ     يهٔ ػس املٓاؾكني ِٖ

ٔ  ،املؤَٓني ؾال ِٖ َع ، ٖؤال٤ ٚال إىل ٖؤال٤ال إىل ِْٕٛٗ َصبصبإ :عِٓٗ ٕ   ،ٚال ِٖ نؿاض َع ايهـاؾطٜ  ،ٖـِ ٜتًْٛـٛ
ٚمتًل أِ، ٚأظٗط أْ٘  ،ْ٘ َعِٜٗعٗط ْؿػ٘ يًهاؾطٜٔ ٚنأْ٘ َعِٗ، َٚت٢ َا ناْت ايػًب١ يًُػًُني أظٗط ْؿػ٘ أ

ٕٖ َِٓٗ، ٜكٍٛ عِٓٗ: ٚاسْس َُُٓأؾٔكنَي ٔإ ٌٔ ايٖسِضٔى ٔؾٞ اِي َٔ اأَلِغَؿ بٌ ٚدسْا ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتٛعس بايعصاب  ايٖٓأض َٔ
ٜح يف  يف املٛاض، ٜتٛعس باـًٛز يف ايٓاض ملٔ مل ًٜتعّ عسٚز اهللَتعُسّا ايؿسٜس، بايعصاب ايععِٝ ملٔ قتٌ َؤَّٓا

ٚاـًٛز يف دِٗٓ ملـٔ ال   ،ٜتٛعس بايعصاب خطابّا يًُػًُني؟ تَٔ؟ أيٝػاطب ؽح ٚاملٛاضٜ ،ٜتٛعس (غٛض٠ ايٓػا٤)
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أؾٝا٤ نجري٠  ‟ٞ عٓوــً َخˮ اىل يف قه١ٝ املٛاضٜح ٚسسٖاٜكـ عٓس سسٚز اهلل ًٜٚتعّ مبا سسزٙ اهلل غبشاْ٘ ٚتع
َػُٛح يإلْػإ ايصٟ وٌُ اغِ إغالّ؟ ٌٖٚ َعكـٍٛ إٔ ٜهـٕٛ   ٌٖ َٔ املعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ايكس عٔ زٜٔ اهلل  أخط٣.

عباض٠ عـٔ   (قُس ضغٍٛ اهلل ،ال إي٘ إال اهلل)اإلعطاض عٔ ٖسٟ اهلل َػُٛح ملٔ وٌُ اغِ إغالّ؟ غتكبض ن١ًُ: 
 بطاق١ تهعٗا يف دٝبو، ثِ تٓطًل إىل أغٛأ مما نإ عًٝ٘ املؿطنٕٛ ٚايهاؾطٕٚ يف أعُاأِ.

تٓطًل أْـت يتهـٌ عبـاز اهلل، َـٔ      ،ٜٔ ضخك١ يعًِ ايٓاؽ، ٚضخك١ يتسْٝؼ ايٓؿٛؽيسِّغٝهٕٛ ٖصا ا ٚس٦ٕٓٝص
عصب ٚئ أخًس يف ألٕ بإَهاْٞ إٔ أْطًل يف فاٍ نٗصا ثِ ئ ُأ ;ايصٟ أَٓ ٖٛ  ،ٜٔايصٟ مسض يو بٗصا؟ ٖٛ ايسِّ

 . ٖٚصا َا ال هٛظ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.دِٗٓ، بٌ ئ متػ  ايٓاض إطالقّا
ٝكٍٛ يو: ٖصٙ اآلٜات ٖٞ تتشسخ عٔ ناؾطٜٔ، ٖٞ تتشسخ عٔ َؿطنني ؾٗـٞ  طأ يف بعض ايتؿاغري ؾتك عٓسَاٚ

ٕٓ ؾاعطِف ،ٚغٝؿؿع يٓا ضغٍٛ اهلل ،اغِ إغالّ آٜات تع  أٚي٦و، أَا مٔ ؾال، مٔ محًٓا ٖـصا غـطٚض، ٚإٔ ٖـصا     أ
ِِ :خساع، ٚغٝهٕٛ ٚاقع َٔ ٜعتكسٕٚ ٖصٙ ايعكٝس٠ نُا سه٢ اهلل عٔ ب  إغطا٥ٌٝ ُٖ ٞ  ََٚغٖط ِ  ٔؾـ ٔٗ ُْٛاِ  َٖـا  ٔزٜـٓٔ  َنـا

َٕ ٚبايطبع ال ٜٓؿل ؾ٤ٞ يٓا ٚمٔ قبًٓاٖا َِٓٗ، ٖا أْاؽ غابكٕٛ ٚقسَٖٛا ٖصٙ اؾ ا٤ات اؾ ٚ (24:)آٍ عُطإَِٜؿَتُطٚ
قـاٍ   (لمصلى اهلل عليه وعلى آله وسل ) عٔ ضغٍٛ اهللؾٝكاٍ:  (زٜٔ) ٚقسّ إيٝٓا باغِ (زٜٔ) ِـمحٌ اغَٔ ايباطٌ إال إشا َا 

ٜٚهٕٛ شيو اؿسٜح يف بطٕٛ اجملاَٝع اؿسٜج١ٝ اي  ٜعتربْٚٗا ٖـٞ فـاَٝع    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ضغٍٛ اهلل 
َٕ ١ٓ، أمل ٜكسّ ايباطٌ باغِ زٜٔ؟ ٖهصاايٗػ ُْٛا َِٜؿَتُطٚ ِِ ََا َنا ٔٗ ِِ ٔؾٞ ٔزٜٓٔ ُٖ  .ََٚغٖط

نـإ   ٢ األٚقاف ٚنصيو ؼسخ عُٔ زاخـٌ دٗـِٓ غـٛا٤ّ   ٚٚقؿٗا بؿت ،ٚنُا أغًؿٓا: إٔ ايكطإٓ ؼسخ عٔ دِٗٓ
 . أٚ نٝؿُا نإ.(ٜٗٛزٟ، أٚ ْكطاْٞ، أٚ َؿطى)أٚ وٌُ اغِ  (َػًِ)وٌُ اغِ 

ِْٝط َأَشٔيَو ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ِّ ُْٗعاّل َخ بعس إٔ شنط َا أعس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يًُتكني  ايٖعٗقّٛٔ َؾَذَط٠ُ َأ
ِْٝط َأَشٔيَو قاٍ بعسٙ: َٔ ايٓعِٝ ايععِٝ، ِّ - أٟ: نٝاؾ١ ٚإنطاَّا - ُْٗعاّل َخ َٖا إْٖٔا  ايٖعٗقّٛٔ َؾَذَط٠ُ َأ ًَِٓا  ٔؾِتَٓـ١ّ  َدَع

ُٔنَي َٗا  ي ًٖعأي ٌٔ ٔؾٞ َؾَذَط٠ْ َتِدُطُز إْٖٔ ِٔ َأِق ًُِعَٗا  اِيَذٔشٝ ُ٘ َط ِِ  ايٖؿَٝأطنٔي ُضُ ُٚؽ َنأَْٖ ُٗ َٕ َؾإْٖٔ َٗـا َٔ آلٔنًُٛ َُـائ  ِٓ ٦ََُٕؾ ٛ 
َٗا ِٓ َٔ َٕ ِٖ  اِيُبُطٛ ٕٖ ُث َٗا ٔإ ِٝ ِِ عًََ ُٗ ِّٛبا َي ِٔ َيَؿ َِّ ِٕ ِٖ  َسُٔٝ ٕٖ ُث ِِ ٔإ ُٗ ِٔ إٕلَي٢ ََِطٔدَع نُا ؼسخ عٔ  (68-62:)ايكاؾاتاِيَذٔشٝ

َُٓٛع١ٕ َٚاَل ََِكُطَٛع١ٕ اٖل عٓٗا: ١ ايهجري٠ اي  يٝػت نُا قاٍايؿانٗ ُِ  اؾ١ٓ ؾٛانـ٘ نـجري٠، ايعٓـب    يف (33)ايٛاقع١:ََ
 َٓٗا. ٚايطَإ ٚايتؿاح، ٚكتًـ ايؿٛان٘ اي  قس ال ْعطف نجريّا

ّ )بؿع ْؿػ٘ ؾذط٠ ٖٞ ؾان١ٗ أٌٖ ايٓاض ْؿؼ امسٗا أٜهّا يف ايٓاض ٖٓاى  ؟ اغـِ غـري   ععذـاّ َ أيـٝؼ امسـاّ   (ظقـٛ
ٌٝ ؾاالغِ ال ٜطنـب  ا يؿ٤ٞ مجامسٗ ٜهٕٛغري َكبٛي١، ست٢ يٛ ساٚيت إٔ تهٕٛ ٖٞ بعض املؿطزات َكبٍٛ، ٖٚهصا 

ٖٚٞ ؾذط٠ سكٝك١ٝ، ٚاهلل بكسضت٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايكازض ع٢ً إٔ هعٌ يف ايٓاض  ،ٖصا املػ٢ُ، امسٗا بؿع ع٢ً
عاملٕٛ قـس  ، يٝؼ ٖٓاى َا ٜعذع اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚإٕ نإ ايٚتٛضم ْاضّا ،تتػص٣ ع٢ً ايٓاض، ٚتجُط ْاضّا اضّاأؾذ

 !؟ؾذط٠ يف دِٗٓ ٚمٔ ْعًِ إٔ ايٓاض ؼطم األؾذاض نٝـ :هازيٕٛ يف ٖصٙ
ٕ بعض اؿٝٛاْات دًٛزٖا غري قابًـ١ يالسـ ام ٖٓـا يف ايـسْٝا. ايٓـاض أمل      إ :املعًّٛ أْ٘ ٖٓا يف ايسْٝا ٜكأٍَ 

ؼطم ايطـري عٓـسَا ميـط     بٗا ٚازّٜا ٚاُؤًََٖٚٞ ْاض قس   ع٢ً إبطاِٖٝ ٚغالَّا هعًٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بطزّا
ٜٚػتطٝع إٔ ىًل   إبطاِٖٝ ؾال تهط َٔ ؾٛقٗا، اهلل ايصٟ خًل ايٓاض ٜػتطٝع ٖٚٛ قازض ع٢ً إٔ هعًٗا بطزّا

 تتػص٣ ع٢ً ايٓاض نُا تتػص٣ أؾذاض ايسْٝا ع٢ً اي ب١، ٚاملا٤، ٚايٓٛض، ٚاأٛا٤. تُٓٛ ؾعاّل أؾذاضّا
ٌٔ ٔؾٞ َؾَذَط٠ْ َتِدُطُز ٔإَْٖٗا ِٔ َأِق ايسْٝا ايٓاؽ ِٖ ايصٜٔ ٓبت، أيٝؼ نجري َٔ األؾذاض ٖٓا يف ت ،ٞؽطز ٖ اِيَذٔشٝ

عـِٓٗ، تٓبـت ال ؼتـاز إىل     أٌٖ ايٓاض غري َػتعسٜٔ إٔ ٜعضعٛا ؾذط٠ ايعقّٛ، يهٔ ٖٞ ؽطز ضغُـاّ  ؟ٜعضعْٛٗا
ٞ  َتِدُطُز َعاضع ٌٔ  ٔؾـ ِٔ  َأِقـ ِ اِيَذٔشـٝ ًُِعَٗـا  .ٗاْؿػـ  يف أضض اؾشـٝ ُ٘  بؿـع١  أٜهـاّ  : مثاضٖـا َط  ُ ُٚؽُض َنأَْٖـ

نٌ ؾ٤ٞ يف دِٗٓ عصاب، ٚعصاب ست٢ َعٟٓٛ إٔ تهٕٛ مثط٠ تًـو ايؿـذط٠ ايـ  ٖـٛ غٝهـطط إىل       ايٖؿَٝأطنٔي
ًُِعَٗا مثط٠ بؿع١ ،هطط إىل أنٌ مثاض ٖصٙ ايؿذط٠اؾٛع ٜهاز ميٝت٘ ؾٝ ،أنًٗا ُ٘ َط ايعطب  ايٖؿَٝأطنٔي ُضُ ُٚؽ َنأَْٖ

ٚقـس تهـٕٛ سكٝكـ١ ض ٚؽ     ،ؾـٓشٔ ال ْؿـاٖس ض ٚؽ ايؿـٝاطني   ًـٕٛ ض ٚؽ ايؿـٝاطني بؿـع١، ٚإال    أْؿػِٗ ٜتدٝٓ
 .ايؿٝاطني ؾهًٗا بؿع دسّا
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ِِ ُٗ َٕ َؾإْٖٔ َٗا آلٔنًُٛ ِٓ َُأي َٔ ٦ََُٕؾ َٗا ٛ ِٓ َٔ َٕ عٓ٘ َٔ ٖصٙ ايؿـذط٠ ايؿـسٜس٠ املـطاض٠     َٔ ؾس٠ اؾٛع ٜأنٌ ضغُّا اِيُبُطٛ
ت ٚقعـت يف األضض ألَـطٓ   - ؾذط٠ ايعقّٛ -ط٠ ْ٘ يٛ إٔ قطط٠ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايؿذإاي  ٜكاٍ نُا ضٟٚ يف األثط: 

ٔ   ،تػًٞ ْاض أٜهّا، ٖٚٞ ؿِٗ، ؾسٜس٠ املطاض٠ دسّاٜع٢ً أٌٖ األضض َعا ِِ  ٖٞ تػًـٞ يف ايـبط ُٗ َٕ  َؾـإْٖٔ َٗـا  آلٔنًُـٛ ِٓ َٔ 
َُأي ٦ََُٕؾ َٗا ٛ ِٓ َٔ َٕ ِٖ  اِيُبُطٛ ٕٖ ُث َٗا ٔإ ِٝ ِِ عًََ ُٗ ِّٛبا َي ِٔ َيَؿ َِّ ِٕ سْٝا أيٝؼ ٜتعـٛز عًـ٢ إٔ ٜؿـطب    اإلْػإ ٖٓا يف اي َسُٔٝ

ْٗـا ْـاض   إ :يف آ١ٜ أخط٣ ٜصنط ؾٝٗا ٖصٙ ايؿـذط٠  بعسٙ. نُا قاٍ أٜهّا ثِ ٜؿطب محُّٝا اظقَّٛأثٓا٤ ايطعاّ؟ ٜأنٌ 
ٕٖ مثطٖا ْاض أٜهّا ُّ  ايٖعٗقّٛٔ َؾَذَط٠َ ٔإ ِٔ َطَعا ٌٔ  اأَلٔثٝ ِٗ ُُ ٕٔ ٔؾٞ َٜػًِٔٞ َناِي  ايبطٔ يعٜت احمل م تػًٞ يفنا اِيُبُطٛ

ٔٞ ًِ ِٔ َنَػ  .نػًٞ املا٤ ايػاخٔ دسّا (46-43:)ايسخإاِيَشُٔٝ
ُٜ ّ ٜٚكطؾ٘ عٔ َٛاقـ اؿل، ٖـٛ َـا ٜكـسٓ    ،َٚا ٜكطؾ٘ عٔ طاع١ اهلل ،هٌ اإلْػإألْ٘ ٖٓا يف ايسْٝا عاز٠ َا 

اب، ٚعٓسَا َٓٗا َتعًل بكه١ٝ األنٌ ٚايؿط قس ٜهٕٛ نجري ٔ، ٚاإلغطا٤ات طبعّاإيٝ٘ َٔ إغطا٤ات َٔ قبٌ اآلخطٜ
ع٢ً سػـاب زٜٓـ٘   ٜهٕٛ اإلْػإ ْؿػ٘ ٜطٜس إٔ ٜتٛؾط ي٘ ايطعاّ اؾٝس ٚايؿطاب اؾٝس ٚايػهٔ اؾٝس ٚيٛ نإ 

ُْ ،ٓػ٢تًو َتع١ قكري٠ ُت ؾًٝعطف أْ٘ غري٣  ٝت ثِ غٝهٕٛ ي٘ طعاّ َٔ ٖصا ايٓٛع.ٔػعاضن١ يف سٝات٘ 
ٌ   (يّْٛادا) عٓسَا تكسّ ي٘ ،عٓسَا ٜأتٞ سانِ َٔ اؿهاّ وهِ بايباطٌ ، عٓـسَا تكـسّ يـ٘ خطٚؾـاّ     ،َـٔ ايعػـ

٘  ،زمسّا عٓسَا تٓكً٘ إىل بٝتو ٚتكسّ ي٘ غسا٤ّ ْكـٍٛ يـ٘    ،ؾٝتعاطـ َعو ؾٝهٝع سل اآلخطٜٔ َكابٌ َا أعطٝتـ
، ٚإشا ناْـت تًـو ٚدبـ١    غـ٦ٝاّ  ٚؾطابّا ٜٔ، أنعت اؿل َكابٌ طعاّ ٚؾطاب، أْت غتًك٢ طعاَّآٖا: أْت أنعت ايسِّ

ٔ   ،ايبؿع يف َٓعطٙ ،ٔ شيو ايطعاّ ايبؿع يف امس٘ٚاسس٠ ؾإْو غتأنٌ َ ، غـتأنً٘ زا٥ُـاّ   ،ايصٟ ٖٛ وـطم ايـبط
ٌ    تبٝع بٗا اؿل، ٚدب١ ٚاسس٠ زمس١ تبٝع بٗا زٜٓ ٚدب١ ٚاسس٠ ،زا٥ُّا  ;و، ٚدب١ ٚاسـس٠ تـسخٌ يف َٛقــ باطـ

 ،ٖٚٓـاى قـسٜس   ،ّٖٛٓاى يف دِٗٓ َا هب إٔ تتأًَ٘، ٖٓـاى ظقـ   ،ٚقسّ يو عػاّل زمسّا ّ يو غسا٤ّألْ٘ ٖٓا قٓس
 ٖٚٓاى محِٝ.

تـأنًٕٛ َٓـ٘    غـ٦ٝاّ  ؾإْهِ غتذسٕٚ طعاَّا ،ٚبعتِ ب٘ زٜٓهِ ،نإٔ اهلل ٜكٍٛ يٓا: إشا آثط  ٖصا ايطعاّ يف ايسْٝا
 ع أنًهِ َٓ٘.ال ٜٓكط ،زا٥ُّا زا٥ُّا

ِٕألٕ اهلل يطمحت٘ عٓسَا ٜصنط ٖصٙ ايتؿاقٌٝ ٖٛ َٔ أ; ىاف اإلْػإ س٦ٕٓٝص  ا ؾٓدافيسْٝمٔ يف ا دٌ إٔ ْكاض
عٓٗا، اهلل ال ٜطٜس يعبازٙ إٔ ٜـسخًٛا دٗـِٓ،    ألْ٘ ال ٜطٜس إٔ ْسخٌ دِٗٓ إال إشا ؾطنٓا أْؿػٓا ع٢ً دِٗٓ ضغُّا

َا تػُع َٔ تؿاقًٝٗا ٚبني َا ٜعطض  ألدٌ إٔ تكاضٕ بني ;ٜعطض تؿاقٌٝ ٖصٙ ايٓاض ،ٜصنطِٖ، ىٛؾِٗ ،ٜٗسِٜٗ
ػس بإٔ ٖصا ايطعاّ ٚايؿـطاب ايـصٟ    س٦ٕٓٝص ؾكاضٕ بُٝٓٗا; ،طابٖٓاى طعاّ ٚؾ ،يو يف ايسْٝا، طعاّ ٚؾطاب ٖٓا

 ٧ٝٚايؿطاب ايػـ  َٔ ٖصا ايطعاّ اٚؾطاّب ادعا ى طعاَّألٕ تبٝع زٜٓو ب٘ ثِ ٜهٕٛ  ّ يو يف ايسْٝا يٝؼ أٖاّلٜكٓس
 يف ْاض دِٗٓ.

ٍ  (١ أٚ ٚغ١ًٝسعٜٓ)قك١  األؾٝا٤ جملطز سها١ٜ َؿاٖس، ال ٜصنط ٖصٙ ٖٛ  غـبشاْ٘ ٚتعـاىل   بـٌ ألٕ اهلل  ،نُا ْكـٛ
ٜعًِ إٔ يف شنط ٖصٙ ايتؿاقٌٝ إشا َا تأًَٓاٖا َا ىٝؿٓا َٚا ٜطزعٓا، ٚغٓذسٖا تؿاقـٌٝ َاثًـ١ أَـاّ أعٝٓٓـا نًُـا      

ٖصا ايؿطاب ال أقبً٘  ،ال أقبً٘ ألٕ ٚضا٤ٙ طعاّ ايعقّْٛكٍٛ: ال، ٖصا ايطعاّ ، عطض عًٝٓا ؾ٤ٞ َٔ سطاّ ايسْٝا
 ،ال أقبًٗا ألٕ ٚضا٤ٖا ثٝاب َـٔ ْـاض   (ي١سايب)ٖصٙ  ،ٖصا ايجٛب ،سٜس ٚاؿُِٝٚضا٤ٙ ايكألٕ َكؿ٢  عػاّل ٚإٕ نإ

َا هعًو تكاضٕ يف نـٌ َػـري٠ سٝاتـو     ٚضا٤ٖا غطابٌٝ َٔ قططإ، ٖٚهصا ػس يف تؿاقٌٝ دِٗٓ إشا نٓت ٚاعّٝا
 عٓسَا تتعطض يإلغطا٤ات َٔ قبٌ اآلخطٜٔ اي  ٖٞ عاز٠ تتعًل بكه١ٝ ايؿطاب ٚايطعاّ.

ُِٗ غبشاْ٘ ٚتعاىل: اهللٜٚكٍٛ  ِِ َِّٔ َي ِٛٔقٗٔ ٌْ َؾ َٔ ظًَُ ِِ ََٚٔٔ ايٖٓأض َِّ ٔٗ ٌْ  َتِشٔت أيٝػـت ٖـصٙ َػـانٔ؟     (16:)ايعَـط ظًَُـ
ـ ٜتشسخ ستـ٢ ع  ،ضَػانٔ يف ايٓاض ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، ايػكـ نً٘ ْاض، ٚاألضض نًٗا ْاض، َٚا سٛأِ نً٘ ْا ا ٜؿـب٘  ُٖ

ؾٝٗا، قس ٜكـٌ بـ٘ طُعـ٘ إىل إٔ     ٜٚهٕٛ طاَعّا ،ؾد١ُ ٜطٜس قكٛضّا ،مجٝاّل ألٕ َٔ ٜطٜس يٓؿػ٘ َػهّٓا ;املػانٔ
عـٔ غـبٌٝ اهلل    ٜٚكبض قـازاّ  ،ٜٚؤٜس ايباطٌ ،وكٌ ع٢ً َباْٞ َٔ ٖصٙ ٚإٕ نإ َكابٌ زٜٓ٘ ؾٝسخٌ يف ايباطٌ

٘   ؾًٝتصنط بأْ٘ ٖٓاى يف دِٗٓ غٝهٕٛ بـسالّ  ،مجٝاّل ألْ٘ ٜطٜس َػهّٓا ;ألٚيٝا٤ اهلل ٚسطبّا ِ  َـٔ َػـهٓ ُٗـ ٔ  َي  َِّـ
ِِ ِٛٔقٗٔ ٌْ َؾ َٔ ظًَُ ِِ ََٚٔٔ ايٖٓأض َِّ ٌْ َتِشٔتٗٔ ُ٘ َُٜدُِّف َشٔيَواهلل يعبازٙ تدٜٛـ ئ اؿسٜح عٔ شيو ٖٛ َشٔيَو ;ظًَُ ٘ٔ ايًٖ  ٔب
ُٙ ٕٔ ٔعَبأز َٜا ٔعَباَز  خاؾٛا إٔ تهْٛٛا ممٔ أِ َٔ ؾٛقِٗ ظًٌ َٔ ايٓاض َٚٔ ؼتِٗ ظًٌ. (16:)ايعَطَؾاٖتُكٛ
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أٚ ؼٌُ )مشػ١ٝ(  ،عٓا أيػٓا ْٗطب يٓبشح عٔ ايعٌ ؾتست سطاض٠ ايؿُؼ ٖٚٞ َٔ ؾٛقٓا ٚبعٝس٠ دسّاَت٢ َا ا
أَا يف دِٗٓ يٝؼ ٖٓاى َا تكٞ ْؿػو َٓ٘، ست٢ َـا ٜبـسٚ أَاَـو     ؟أٚ أٟ ؾ٤ٞ تكٞ ب٘ ْؿػو َٔ سطاض٠ ايؿُؼ

 ٣ٜٚـ ا٤ ٜتذُـع زخـإ   ِٓ ٗست٢ يف د ْ٘إ :ٜكاٍ ٖٓاى ٖٛ ظٌ خازع ٖٛ محِٝ، ٖٛ ْاض.ٚأْت يف دِٗٓ ٚنأْ٘ ظٌ 
ُ٘ َُٜدُِّف َشٔيَو شيو ايصٟ ٜطاٙ ع٢ً ؾهٌ ظالٍ نً٘ ْاض ،ؾٝٓطًل ٚإشا نً٘ ْاض ،ٚنأْ٘ ظالٍ ٘ٔ ايًٖ ُٙ ٔب ؾٗصا ٖٛ  ٔعَباَز

ُٜ  ألْ٘ ال ٜطٜس إٔ ْكع يف ٖصا ايعصاب. ;إأٓا، ٖٚٛ ضبٓا، ٖٚٛ ايطسِٝ بٓاٖٚٛ  ،دٛف اهللايصٟ هب إٔ ناؾ٘، 
ِٖ َٔ ٜطٜـسٕٚ إٔ ٜعـصبْٛا، ٚيـٝؼ إٔ ٜبعـسْٚا عـٔ       ،ٌُ ًَٛى ايسْٝا ايصٜٔ ال ضمح١ يسِٜٗالسعٛا نٝـ ٜع

 أيٝؼ نصيو؟ ،ؾِٗ ىازعْٛٓا ست٢ ْكع يف ايعصاب املٗني ،ايعصاب
ضٖـاب، اإلضٖـاب أْـتِ    عٓسَا ٜأتٞ األَطٜهٕٝٛ إىل ايُٝٔ ؾٝكٛيٕٛ: مٔ ْطٜـس إٔ ْػـاعسنِ عًـ٢ َهاؾشـ١ اإل    

 ؾٝٛقعْٛا يف اـعٟ ٚيف ايعصاب املٗني. ،يٝػٝططٚا عًٝٓا ٜٚصيْٛا ;إٔ ٜتُهٓٛا ِٖٚ ٜطٜسٕٚ ،غتعإْٛ َٓ٘
أيٝػت أَطٜها زٚي١ ٚأا ض٥ٝؼ؟ قٌ ٖٛ ًَو شيو ايؿعب. ٖهصا ٜعُـٌ عًـ٢ إٔ ىازعـو يٝٛقعـو يف ايعـصاب      

ٜعٌُ ع٢ً  ،اؾإْ٘ ضسِٝ بٓ ،ايصٟ ٖٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜطاملٗني ؼت ٚطأ٠ قسَ٘، أَا اهلل ضبٓا غبشاْ٘ ٚتعاىل ؾٗٛ 
 عٌُ ايطسِٝ بعبازٙ. ٓاقض،ايٖصا ٖٛ عٌُ  ،ا ٜؤزٟ بٓا إىل عصابُٖ٘عَٔ أدٌ إٔ ْبتعس  ;إٔ ىٛؾٓا َٔ عصاب٘

ٚيصيو ػس أٌٖ ايٓاض يف األخري ٜطٕٚ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل مل ٜهٔ َٔ داْب٘ أٟ تككري، ٚإٔ نٌ َـٔ ٜـسخٌ   
إٔ ٝ٘ ؾٝٗا، أَا اهلل ؾال تككري عٓسٙ، غـٝعطف  ٔؾ مب٤ٌٜكطر  بإٔ ٜعصب ؾٝٗا، ٚإٔ ؾعاّل دِٗٓ غري٣ ْؿػ٘ دسٜطّا

ايصٟ نـإ ٜعـطض عـٔ ؽٜٛــ اهلل، ٚأْـ٘       ؾ٘ يف ايسْٝا، ٚأْ٘إٔ اهلل خٛٓ ايسْٝا، ٜٚعًِعطنت عًٝ٘ يف ضمحت٘ 
اؿُاق١ إٔ ناف َا عٓـس اآلخـطٜٔ ٚال نـاف َـا      ٜٔ أنجط مما عٓس اهلل، ٖٚصٙ ٖٞايصٟ نإ ىاف َا يس٣ اآلخط

 اهلل.عٓس 
َٔ َٚٔغَٝل َِ ٔإَي٢ َنَؿُطٚا اٖئصٜ َـٔ أٚي٦ـو    ْعٛش باهلل، نٌ ٚاسس َٓا ٜؿهط ؾُٝا يٛ نـإ ٚاسـساّ   (71)ايعَـط: ُظََّطا َدَٖٗٓ

 ايصٟ غٝػاقٕٛ إىل دِٗٓ نٝـ غتهٕٛ ْؿػٝت٘، ٚنٝـ غتهٕٛ سػطت٘، ٚنٝـ غتهٕٛ آالَ٘ َٚؿاعطٙ.
َٔ َٚٔغَٝل َِ ٔإَي٢ َنَؿُطٚا اٖئصٜ ُٜ ََّطاُظ َدَٖٗٓ َِ       إيٝٗا نُا قاٍ اهلل: سؾعٕٛ زؾعّاألِْٗ  َٕ ٔإَيـ٢ َْـأض َدَٗـٖٓ ُٜـَسٗعٛ  َّ ِٛ َٜـ

ٚتكٛزِٖ يف ايػالغٌ ؾٝػشبٕٛ ع٢ً ٚدِٖٛٗ  ،عِٓٗ ال ٜطٜسٕٚ إٔ ٜصٖبٛا، ؾتسؾعِٗ املال٥ه١ ضغُّا (13)ايطٛض:َز٘عا
 إىل ْاض دِٗٓ.

َٖا ٔإَشا َسٖت٢ ُظََّطا َٛا ُؾٔتَشِت َداُ ٚ َٗاَأِب ٍَ داٖع٠ الغتكباأِ ُب ِِ ََٚقا ُٗ  ،خعْتٗا ٜػتػطبٕٛ َٔ ايٓـاؽ  َخَعَُْتَٗا َي
ِِ َا ايصٟ أز٣ بهِ إىل دِٗٓ؟ َا بايهِ؟ :ٜٚٓسٖؿٕٛ َٔ ايٓاؽ ِِ َأَي ٌْ َِٜأٔتُه ِِ ُضُغ َٕ َُِّٓه ِِ  َِٜتًُٛ ُِٝه ِِ  آَٜـاتٔ  عًََـ  َضبُِّهـ

ِِ ُٜٓٔصُضَُْٚه ِِ ٔيَكا٤َ َٚ َُِٛٔه  ،ٚنٓا ْػُع آٜات اهلل ،ٚدا٤ْا املٓصضٕٚ ،قس دا٤تٓا ايطغٌٚاهلل  (71:)ايعَطب٢ًََ َقاُيٛا ََٖصا َٜ
ِِ ٚال مػب أا أٟ سػاب ،ٚيهٓا نٓا َعطنني عٓٗا ِِ َأَي ٌْ َِٜأٔتُه ِِ ُضُغ املال٥ه١ أْؿػـِٗ ٜٓسٖؿـٕٛ َـٔ أٖـٌ      َُِّٓه

ِِ إىل دِٗٓ عٓسَا ٜطٕٚ املالٜني تػامٚ ،دِٗٓ ِِ َأَي ٌْ َِٜأٔتُه ِِ ُضُغ َٕ َُِّٓه ِِ َِٜتًُٛ ُِٝه ِِ آَٜأت عًََ تًو اآلٜات اي   َضبُِّه
ِِتٗسٜهِ، تًو اآلٜات اي  ؾٝٗا َا ٜبعسنِ عٔ إٔ تكًٛا إىل دِٗٓ  ُٜٓٔصُضَُْٚه ِِ ٔيَكا٤َ َٚ َُِٛٔه  . ََٖصا َٜ

غـٛض ايكـطإٓ    ؟ض بأنًُٗا تتشسخ عٔ ايٝـّٛ اآلخـط  يف ايكطإٓ يف نجري َٔ اآلٜات ايهطمي١، غٛ أيٝؼ ٖصا ساقاّل
ـ  ،١٦ًَٝ باؿسٜح ٤ٛ اؿػـاب  باإلْصاض يعباز اهلل َٔ ايّٝٛ اآلخط، باآلٜات اي  تٗسٟ ايٓاؽ إىل َا ٜبعسِٖ َٔ ُغ

ٚملـاشا   !؟ أيٝؼ ايكطإٓ يف نٌ بٝت؟ ؾًُاشا ال ناف؟ّاأيٝؼ ٖصا يف ايكطإٓ نجري ،َٚٔ عصاب دِٗٓ يف ايّٝٛ اآلخط
اسس َٔ ظباْٝتِٗ ىٝؿٓا، ٚال ناف أٟ ؾ٤ٞ َٔ نٌ َـا ْػـُع اؿـسٜح    ناف اآلخطٜٔ مبذطز ٚضق١ ٚاسس٠، أٚ ٚ

ِٔ ب٢ًََ َقاُيٛا !عٓ٘ يف نتاب اهلل ايهطِٜ، ايصٟ بني أٜسٜٓا ٚيف نٌ بٝت َٔ بٝٛتٓا؟ ١َُُ َسٖكِت ََٚئه  ع٢ًََ اِيَعَصأب نًَٔ
َٔ ٌَ  اِيَهأؾٔطٜ َٛاَب اِزُخًُٛا ٔقٝ َِ َأِب ْصض  ٚقس ُأ ٚقس دا٤تهِ ضغٌ ٜتًٕٛ عًٝهِ آٜات ضبهِ،َا زاّ  (71،72)ايعَط:َدَٖٗٓ

ِ  يكــا٤ ٜــَٛهِ ٖــصا، إشّا ــٛا َــا بكــٞ ٖٓــاى أٟ عــصض يهــ َٛاَب اِزُخًُ ــ َِ َأِب ــٖٓ َٔ َدَٗ ــٔسٜ ــا َخأي ــ٦َِؼ ٔؾَٝٗ ٣َٛ َؾٔب ــ  ََِج
َٔ َُُتَهبِّٔطٜ  .(72)ايعَط:اِي

ُٔنَي ََٚتَط٣ :ٜٚكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أٜهّا َٕ اِيَعَصاَب ُٚاَضَأ َيُٖا ايٖعأي ٌِ َُٜكُٛيٛ ٌٕ َِّٔ َََطزٍّ ٔإَي٢ َٖ ٌٖ  (44:)ايؿٛض٣َغٔبٝ
ـ  ؟ٖٓاى غبٌٝ إىل إٔ ْطدع إىل ايسْٝا ز أْٗـِ غـٝعٛزٕٚ إىل   ٛٛ بٛعـ ٜبشجٕٛ عٔ اـطٚز َٔ دِٗٓ بأٟ ٚغ١ًٝ، ٚي
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ٌِ ٜٓطًكٕٛ يف األعُاٍ ايكاؿ١ايسْٝا ثِ  ٌٕ َِّٔ َََطزٍّ ٔإَي٢ َٖ ِِ  َغٔبٝ ُٖ َُٕٜ ََٚتَطا َٗا ِعَطُنٛ ِٝ َٔ  َخأؾـٔعنيَ  عًََ ِّ  َٔـ  ايـٗص
َٕ ٍّ َطِطٕف َٔٔ َُٜٓعُطٚ ربظ ٜـّٛ  ألٕ دِٗٓ ُتٜٓعطٕٚ إىل دِٗٓ  ايكٝا١َ ِٖٚ يف احملؿط نإٔ ٖصا يف (44،45)ايؿٛض٣: َخٔؿ

ُِ َُٚبطَِّظٔتايكٝا١َ نُا قاٍ اهلل:  َٔ اِيَذٔشٝ ًَِػاٜٚٔ ٜٚػـُعٕٛ قـٛتٗا،    ؾريْٚٗـا ٖٚـٞ تًتٗـب ٚتػـتعط،     (91)ايؿعطا٤:ٔي
ٌِظؾريٖا، ٚؾٗٝكٗا، ٜتػا٤يٕٛ:  ٌٕ َِّٔ َََطزٍّ ٔإَي٢ َٖ ِِ  ٌٖ ٖٓاى َا ٜبعسْا عٔ ٖصٙ ايٓـاض؟  َغٔبٝ ُٖ َٕ  ََٚتـَطا  ُِٜعَطُنـٛ

َٗا ِٝ َٔ َطأط٦ني ض ٚغِٗ َٚػتهٝٓني َخأؾٔعنَي عًََ َٔ ِّ َٕ ايٗص ٍّ َطِطٕف َٔٔ َُٜٓعُطٚ  .إىل دِٗٓ َخٔؿ
ٍَ َٔ ََٚقا ُٓٛا اٖئصٜ ٕٖ آََ َٔ ٔإ َٔ اِيَدأغٔطٜ ِِ َخٔػُطٚا اٖئصٜ ُٗ ِِ َأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ  ََٚأ ِٛ ٕٖ َأاَل اِئكَٝاََـ١ٔ  َٜـ ُٔنيَ  ٔإ ٞ  ايٖعـأي  َعـَصابٕ  ٔؾـ

ِٕ ايصٜٔ ناْٛا يف ايسْٝا َعطنني عٔ زٜـٔ   ،املؤَٕٓٛ ِٖٚ ٜطٕٚ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا يف ايسْٝا نباضّا (45:)ايؿٛض٣َٗٔكٝ
ٝ   ;ٔ عباز اهللاهلل ٜٚػدطٕٚ َ َٔ  َخأؾـٔعنيَ ، ٖهـصا  ٧غريٕٚ أِْٗ يف خػاض٠ عع١ُٝ، ِٖٚ ٜطِْٚٗ يف ٚنـع غـ  َٔـ

ٍٓ َـٔ ؾـس٠   ال وـاٍٚ   ،ض ٜتٗـا ٜٓعطٕٚ إىل دِٗٓ ْعطات كٝؿ١، ْعطات ؾعض: ال واٍٚ إٔ ميأل عٝٓ٘ َٔ  ايٗص
َٔ ٕٖٔإ اـٛف، ٖٓاى ٜتذ٢ً َٔ ٖٛ اـاغط، ػًت اـػاض٠ ع٢ً أؾعع َا ميهٔ إٔ تتكٛض سكٝكـ١ ٖـِ    اِيَدأغٔطٜ

َٔ ِِ َخٔػُطٚا اٖئصٜ ُٗ ِِ َأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ ََٚأ ِٛ َٛ َشٔيَو َأاَل اِئكَٝا١ََٔ َٜ ُٖ ُٕ ُُٔبنُي اِيُدِػَطا ٕٖ َأاَل (15)ايعَط:اِي ُٔنَي ٔإ  َعَصإب ٔؾٞ ايٖعأي
ِٕ  - َـجالّ  -تعطض ايٓاؽ ألٟ ؾ٤ٞ ؾـطأِٖٚ   قس ٜط٣ أٟ ؾدل َٔ املٓاؾكني إشا َايف ايسْٝا السعٛا  ألْ٘ ٖٓا َٗٔكٝ

ٜكازٕٚ إىل ايػذٕٛ أيٝػٛا ِٖ َٔ ٜػدطٕٚ؟ أيٝػٛا ِٖ َٔ ٜطٕٚ أٚي٦و املؤَٓني خاغـطٜٔ؟ املٓـاؾكٕٛ اؾـاًٖٕٛ    
ٚأْـت تعُـٌ يف غـبٌٝ اهلل، ٜطْٚـو ٚأْـت       ،ايصٜٔ ال ٜعطؾٕٛ َٔ ٖٛ اـاغط اؿكٝكٞ، ٜطْٚو ٚأْت يف ايػذٔ

 ٚإٔ أٚي٦و خاغطٕٚ. ،ِٖ إَٓٓٛ يف بٝٛتِٗ أِْٗ ٖا ،سهُا٤ ٚأشنٝا٤ِٗ أْز ؾٝعتربٕٚ أْؿػِٗ طاَضُت
ٚػًؼ بـني   ،ٌنإ اسػٔ يو تبٓط ٖصا ايعٌُ غٝهٝعو َٔ بٝتو ٚأًٖو؟ أمل ْكٌ يو بأˮٕٚقس ٜكٍٛ يًبعض: 

يهـٔ   ،ِٖ ٜٓعطٕٚ إىل َا ٜتعطض ي٘ املؤَٓـٕٛ أْـ٘ خػـاض٠    .‟َٚا يو ساد١ ىٚالزيف بٝتو ٚبني أػًؼ ٚ ،َايو
ٍَ ػاض٠ اؿكٝك١ٝ اي  ِٖ ؾٝٗا، اـػاض٠ اؿكٝك١ٝ اي  غًٝكْٛٗا ِٖاـ َٔ ََٚقا ُٓٛا اٖئصٜ ٕٖ آََ َٔ ٔإ َٔ اِيَدأغٔطٜ  اٖئصٜ

ِِ َخٔػُطٚا ُٗ ِِ َأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ ََٚأ ِٛ ٓا يف ايسْٝا ؾًٝػت خػاض٠، يٛ خػطت أْٓا خػطْا أْؿػٓا ٚأًٖ ضأْٚا أَا َٔ اِئكَٝا١ََٔ َٜ
ٚقس ٜكٌ بو األَـط إىل   ،غبٌٝ اهلليف  َٔ بِٝٓٗ ؾإٕ ٖصٙ يٝػت خػاض٠ تزت أًٖو ٚأٚالزى ؾططبٝتو، يٛ خػط

 ;٤ اهلل ٚيف ٚنع١ٝ ال ؾهـٌ يـو ؾٝٗـا   ٍ ٚيف اغتها١ْ ع٢ً أٜسٟ أعساإٔ ؽػط ْؿػو ٚأًٖو ٚأٚالزى ٚيهٔ يف ُش
عٓو، ثـِ ال   ٝتو غكبّادطز َٔ بإىل إٔ ُتبو األَط  َٚٔ تٛاْٝت ست٢ ٚقٌ ،ألْو نٓت َٔ قعست، نٓت َٔ غهت

 ؾهٌ يو عٓس اهلل ال يف ايسْٝا ٚال يف اآلخط٠.
ُٜأٚيػٓا ْط٣ ايؿًػطٝٓٝني ىطدٕٛ َٔ بٝٛتِٗ؟  ِٗ؟ َٔ قبٌ َٔ؟ َٔ قبـٌ  ططزٕٚ َٔ بني أًٖٚتسَط بٝٛتِٗ ٚ

 ٚأعسا٤ األ١َ ايٝٗٛز، ٖٚهصا ٜكٌ األَط بايٓاؽ إىل ٖصٙ ايسضد١. ،أعسا٥ِٗ
ُٜ ٘ع٢ً ْؿػ٘ ٚأًٖ ْ٘ ٜطٜس إٔ واؾغإؾُٔ ٜكٍٛ:  عٓ٘، ثِ ال ٜهـٕٛ خطٚدـ٘    دطز َٓٗا ضغُّاٚبٝت٘ َٚاي٘ قس 

 ٔ ايكـابط ايـصٟ ٜعُـٌ يف     اجملاٖـس  َٓٗا يف غبٌٝ اهلل بٌ سػط٠ ْٚسا١َ، ٚؼت ٚطأ٠ أقساّ أعسا٤ اهلل، أَا املـؤَ
س عٓـسَا تتذًـ٢   ٚيٛ خػط أًٖ٘ ٚبٝت٘ َٚاي٘ ؾإْ٘ يٝؼ خاغطّا، ٖٛ َٔ غٝكٍٛ ؾُٝا بع ،غبٌٝ اهلل ؾًٛ خػط ْؿػ٘

يف َطس١ً َؤقت١ ؾكط  -ٜطٕٚ أْؿػِٗ يف ايسْٝا أِْٗ ناْٛا أشنٝا٤ مل ٜتعطنٛا  أٚي٦و ايصٜٔ ٖٚٛ ٜط٣ي٘ األَٛض، 
ملا تعطنت ي٘ أْت يف غبٌٝ اهلل، غ اِٖ أْت ّٜٛ ايكٝا١َ ثِ تـط٣ إٔ نـٌ َـا     مل ٜتعطنٛا -ٚيٝؼ ع٢ً اإلطالم 

ؿكٝكٝني ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ خػطٚا أْؿػـِٗ ٚأًٖـِٝٗ ٜـّٛ ايكٝاَـ١     ْايو يف ايسْٝا يٝؼ خػاض٠، إٕ اـاغطٜٔ ا
 ٚيٝؼ مٔ، ٚيٝؼ أْت ايصٟ خػطت ْؿػو ٚأًٖو يف ايسْٝا.

يٛ أْو َـا  ˮٚقس ٜأتٞ ايؿٝطإ يٝكٍٛ يو عٓسَا تتعطض ؿاي١ نٗصٙ ٚأْت فاٖس يف غبٌٝ اهلل قس ٜكٍٛ يو: 
يـ٘   ؾـ ؾني ؾالٕ بني َعضعت٘ ٜؿتػٌ َٚا ،ٝتِٗ َهٝـؾني ؾالٕ ؾٛم ب ـِصا املٛقـ نٓت َجٌ ؾالٕ، ُؾزخًت يف ٖ

، ّٜٛ ايكٝا١َ غٝتهض يو األَـط إشا َـا   ٚأْو أٚقعت ْؿػو يف ٚضط١ ٚخػاض٠ ،ٝٛسٞ يو بأْو يف خػاض٠ؾ ‟ساد١
ٝـ٘ يًـطبض عٓـس اهلل    ٚتط٣ ْؿػو أْو يف َكاّ تتعطض ؾ ،ساٚيت إٔ تسؾع ايؿٝطإ عٓو، ٚإٔ تعٛز إىل قٛابو

  ايصٟ خػطت ْؿػو ٚأًٖو يف ايسْٝا. أْت ٝؼسكٝك١ ٚي ٜٔاـاغطْت أٚي٦و ِٖ  ٣ أّٜٛ ايكٝا١َ، غ
ٍَ أصا قاٍ اهلل: َٔ ََٚقا ُٓٛا اٖئصٜ ُٜ آََ ٔ   ألٕ ايهجري َٔ املؤَٓني ِٖ َٔ  ؽػـط   :كٓؿٕٛ عٓـس اآلخـطٜٔ خاغـطٜ
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ًهـالّ  بٝتـو، ٖهـصا ٜتعـطض املؤَٓـٕٛ ي     تخػطت َايو، خػطؽػط ؾٗازتو، ؽػط بٝعو ٚؾطا٤ى،  ،زضاغتو
تٓطًـل يف عُـٌ   ي٘ بأْ٘ خػاض٠، ٜٚكؿْٛو بأْو أمحل ٚأْت  ٕٛتعطنٜ ؾٝكؿٕٛ نٌ َا ،ايهجري َٔ قبٌ اآلخطٜٔ

ْؿػو يًدػاض٠، ؾٗـؤال٤ املؤَٓـٕٛ ايـصٜٔ     ضألْو تعٓط ٜعتربْٚو أْو أمحل ،سل بؿهٌ قطٜضَا، أٚ تكٍٛ ن١ًُ 
٢ أِ األَٛض ّٜٛ ايكٝاَـ١ ؾٝكٛيـٕٛ يآلخـطٜٔ،    ِٖ َٔ غتتذًا َا ٜكاٍ نسِٖ ٚقربٚا ٚاغتكاَٛا يف ايسْٝ ًٛاؼُٓ

ٍَ ألْؿػِٗ:ٜٚكٛيٕٛ  َٔ ََٚقا ُٓٛا اٖئصٜ ٕٖ ٝضشٚاهلل ق :س٦ٕٓٝص آََ َٔ  ٔإ َٔ ٖـِ أٚي٦ـو   اِيَدأغـٔطٜ  َخٔػـُطٚا  اٖيـٔصٜ
ِِ ُٗ ِِ َأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ ََٚأ ِٛ أيٝػت ٖصٙ  دِٗٓ، ايػالغٌ ٚاألغالٍ إىلٚمٔ ْطاِٖ ٜػشبٕٛ ع٢ً ٚدِٖٛٗ يف  اِئكَٝا١ََٔ َٜ

 ٖٞ اـػاض٠ اؿكٝك١ٝ؟
َٔ ايٓاؽ َٔ ٖصا ايكــ   ؾريٕٚ أسسّا -يف بالزْا ٚسكٌ يف َٓاطل أخط٣  نُا سكٌ ؾعاّل -قس ٜطاى أسس ايٓاؽ 

ُٜ َٚـٔ ٖـِ أٚي٦ـو؟ ٖـِ يف ايٛاقـع ايـصٜٔ مل        ،ٕ أْؿػِٗ يف ضبض أْٗـِ ضأٚا أٚي٦ـو  كاز ب٘ إىل ايػذٔ ؾريٖٚٚٛ 
تعتـرب ممـا   ألٕ املؤَٔ ٖٛ َٔ ال ٜهط اآلخطٜٔ، ٖٚصٙ ٖٞ َٔ األؾٝا٤ ايـ    ;داْبِٗ ٜتعطنٛا ألٟ أش٣ أٚ نط َٔ

تأنس يف قطاض٠ ْؿػـ٘ أْـ٘ غـري    ع٢ً املؤَٓني، ٖٚٛ ٜ ٚسكسّا ٌ غٝعّاتسٖـ اإلْػإ أَاّ املٓاؾكني: إٔ املٓاؾل وُ
أٟ ؾـ٤ٞ َـٔ نـطِٖ     افِٗ إٔ ٜٓٗبـٛا َايـ٘، ٖـٛ ال ىـ    خا٥ـ َِٓٗ ال ع٢ً ْؿػ٘ ٚال ع٢ً َاي٘، ٖٛ ال ٜتٛقع َٓ

ُٜ ،ٚأشاِٖ  ، أمل وكٌ نٗصا؟ٔإىل ايػذ كازٕٚٚيهٓو تطاٙ ٜؿطح ٜٚطتاح ٚاملؤَٕٓٛ 
ٚقس ٜط٣ اإلْػإ ْؿػ٘ ٖٚٛ يف ساي١ نٗصٙ يف أمل ؾـسٜس، يهـٔ أْـت عـس إىل نتـاب اهلل يتعـطف إٔ املٛاقــ        

 بض اؿكٝكٞ.تػري، ٚإٔ ٖٓاى يف ايكٝا١َ غٝتذ٢ً َٔ ٖٛ اـاغط اؿكٝكٞ، َٚٔ ٖٛ ايطاـغت
ٌِ ٕٖ ُق َٔ ٔإ َٔ اِيَدأغٔطٜ ِِ َخٔػُطٚا اٖئصٜ ُٗ ِِ َأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ ََٚأ ِٛ َٛ َشٔيَو َأاَل اِئكَٝا١ََٔ َٜ ُٖ ُٕ ُُٔبنُي اِيُدِػَطا ُِٗ  اِي ِِ َِّٔ َي ِٛٔقٗٔ  َؾ
ٌْ َٔ ظًَُ ِِ ََٚٔٔ ايٖٓأض َِّ ٔٗ ٌْ َتِشٔت اض٠ املؤَٔ يف ٖصٙ ايسْٝا اي  ٜؿطح أّ خػ ،أيٝػت ٖصٙ ٖٞ اـػاض٠ (15،16)ايعَـط: ظًَُ

 ؟بهصبِٗ ،بٓؿاقِٗ ،بٛؾاٜتِٗ ،بتكاضٜطِٖ ،ٚأِْٗ أٚقعٛٙ ؾٝٗا ،بٗا اآلخطٕٚ
قسٚز٠ ال وؼ بعسٖا بؿ٤ٞ َٔ  َا ٖٞ اـػاض٠ اي  غٝٛقعْٛ٘ ؾٝٗا؟ قس تهٕٛ يٛ ًٖو ٖٛ يف ْؿػ٘ ؾٗٞ ؾ ٠

ٜؿطح بتًو اؿاي١ اي  قس ٚقٌ إيٝٗا ؾُٝا بعـس، أٚ  ا ٜطظم، ٜٚػتبؿط ٜٚؿطح ٜعٝـ سٝ٘ ّ بٌ غٝهٕٛ ؾٗٝسّاالاآل
ُٜ ،ٜط٣ ْؿػ٘ ؾٛق٘ ظًٌ َٔ اإلمسٓت ػـذٔ يف غـٝاض٠، ٖـٌ ٖـصٙ ٖـٞ      كـاز إىل اي ٚؼت٘ أضض َبًط١، ٜط٣ ْؿػ٘ 

ُٜأّ خػاض٠ َٔ ٜكاز إىل دِٗٓ يف  اـػاض٠ َٚٔ غٝهٕٛ يف غـذٔ دٗـِٓ َـٔ     ػشب ع٢ً ٚدٗ٘،ايػالغٌ ٚاألغالٍ ٚ
 ٜا قُـس قٌ  ٌُِق :ٚأصا دا٤ يف اآل١ٜ األخط٣ أيٝػت ٖصٙ ٖٞ اـػاض٠؟ ٔ ؼت٘ ظًٌ؟ؾٛق٘ ظًٌ َٔ ايٓاض َٚ

 : ألٚي٦و ايصٜٔ ٜػدطٕٚ َٔ املؤَٓني ٜٚعسِْٚٗ خاغطٜٔ عٓسَا ٜٓاأِ ؾ٤ٞ ِٖٚ ٜٓطًكٕٛ يف غـبٌٝ اهلل  ،يًٓاؽ
ٕٖيٝػت ٖصٙ خػاض٠ َٔ ٔإ َٔاؿكٝكٝني ٖـِ  اِيَدأغٔطٜ ُٗ َخٔػُطٚا اٖئصٜ ِِ َِِأُْؿَػ ًِٖٔٗٝٔ َّ ََٚأ ِٛ ٜـّٛ ايكٝاَـ١   اِئكَٝا١ََٔ َٜ

َٛ َشٔيَو َأاَل ٚيٝؼ ٖٓا يف ايسْٝا ُٖ ُٕ ُُٔبنُي اِيُدِػَطا ُِٗايٛانض ٚاـػطإ اؿكٝكٞ  اِي ِِ َِّٔ َي ِٛٔقٗٔ ٌْ َؾ َٔ ظًَُ  ايٖٓأض َِّ
ََٔٔٚ ِِ ٔٗ ٌْ َتِشٔت  .ظًَُ

َٚـا ٖـٞ املؿـاعط ايـ  مًُـٗا ٚمـٔ يف أٟ        ،َؿاعطْا ٜعًُٓا نٝـ تهٕٛ ;ٖهصا ٜكٍٛ اهلل يٓا غبشاْ٘ ٚتعاىل
يف ٖـصٙ ايـسْٝا ٜٓايـو يف غـبٌٝ اهلل      ؾ٦ّٝا َطس١ً قعب١، ٚأْت يف َٛاد١ٗ أٟ خطط ٜٓايو أٚ وسم بو، ال تعٓس

ـ خػاض٠، ٖٚصٙ ٖٞ قاعس٠ عا١َ ٚثابت١، ُٚغ ٕ َـٔ ٜعُـٌ يسٜٓـ٘ ٚيف غـبًٝ٘،     ٓٔ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل: أ  ١ٓ َٔ ُغ
 .ض٠ َاز١ٜ، ٚال خػاض٠ َع١ٜٛٓ أبسّاٙ يٝؼ ٖٓاى أَاَ٘ أٟ خػاض٠ ع٢ً اإلطالم، ال خػاٜٚٓطًل يف ضنا

يٝؿُٗٓا إٔ ايعٌُ  ؟السعٛا، عٓسَا ٜسعٛ اهلل ايٓاؽ يإلْؿام يف غبًٝ٘ أمل ٜعسِٖ بأْ٘ غٝدًـ عًِٝٗ َا أْؿكٛا
ٕ ٜٓطًل يف األعُاٍ يف غبٌٝ ٕ نٌ َٔ ٜؿهط أأٚايٓعط٠ املػًٛط١ يسٜٓا ٖٞ ٖصٙ: يف زٜٓ٘ يٝؼ ؾٝ٘ خػاض٠ أبسّا، 

ُٜ ٝ    كع يف ايهجري َٔ اـػاض٠، غٝشتازدٌٝ إيٝ٘ أْ٘ غٝاهلل بٓؿػ٘ َٚاي٘  ايـ٘ نـصا   ٜٓشتاز إٔ إٔ ٜعطـٞ نـصا، غـ
 .خػاض٠ أبسّاأٟ  يٓا بأْ٘ يٝؼ يف ايعٌُ يف غبًٕٝ٘ اهلل يف ايكطإٓ ايهطِٜ أٚنض إ .ٜتعطض يًدػاض٠ؾري٣ ْؿػ٘ 

ف َا أْؿكت، ٚأْت عٓسَا تهٕٛ تعٌُ يف غبًٝ٘ ؾٝٓايـو ؾـ٤ٞ َـٔ األمل نًـ٘     ؾأْت إٕ أْؿكت ىًـ عًٝو أنعا
ايـصٜٔ مل تعُـٌ يف غـبٌٝ نـطبِٗ قـس       ع٢ً أٜسٟ أعسا٥وقس ٜٓايو  ٟٝهتب يو عٌُ قاحل، شيو األمل ايصُغ

ٚأٟ َكـٝب١   ،ٜٓايو ايهجري َٔ األمل ثِ ال ٜهتب يو ؾ٤ٞ. أَا إشا نٓت يف غبٌٝ اهلل ؾإٕ نٌ سطن١ َـٔ سطناتـو  
ٓ ٚهتب يو عٌُ قاحل، نًٗا ُتبػٝط١ ٚأٟ َؿك١ َُٗا ناْت  ،تٓايو ٗـا  إٔ ٜهتب يو عٌُ قاحل َهاعـ األدـط سٝ



 (56) (55رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 ٙ خػاض٠.غتذس بإٔ نٌ َا ٜٓايو يٝؼ ٚضا٤
ُٜ إٕ  ، ٖصٙ ٖٞ اـػـاض٠. ط ععاّ اإلْػإ ع٢ً أٜسٟ ايٝٗٛز ٖٚٛ بعس مل ٜعٌُ نسِٖ ؾ٦ّٝاهٓػإٕ اـػاض٠ ٖٞ إٔ 

ُٜ سٝٓٗـا   .ٖصٙ ٖٞ اـػاض٠ ،ٔ نٓت ال تعٌُ نسِٖ ؾ٦ّٝامم ٚأْت و ع٢ً أٜسٟ أعسا٤ اهللسَط بٝتاـػاض٠ ٖٞ إٔ 
. أيٝػت ٖصٙ ٖٞ اـػاض٠ اؿكٝك١ٝ؟ يهٔ يٝشكٌ ال أدط َعٗا ،غٝهٕٛ نٌ َا ْايو عكٛب١، ٚايعكٛب١ ال أدط عًٝٗا

ُٜ ;َجٌ ٖصا، أٚ أنجط َٓ٘، أٚ أقٌ َٓ٘ يف غبٌٝ اهلل ئ ٜهٕٛ خػاض٠ ٌ ألْ٘  قـاحل، َهـاعـ األدـط     هتب يو عُـ
 ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ اإلأ١ٝ أْ٘ يٛ ٚقٌ األَط إىل إٔ تهشٞ بٓؿػو أمل تٓؿل ْؿػـو س٦ٓٝـصٕ   ثِ ٚبٓا٤ّ ،عٓس اهلل

ِٔ  َتُكُٛيـٛاِ  َٚاَل أمل ٜكض بٗـصا يًؿـٗسا٤؟   ست٢ ضٚسو ٚغتعٛز سٝ٘ا، ٜكٍٛ يو: ئ ؽػط أبسّا ؟يف غبٌٝ اهلل َُـ  ٔي
ٌُ ٌٔ ٔؾٞ ُِٜكَت ٘ٔ َغبٝ َٛاْتأَ ايًٖ َِ ٌِ َٕ اٖل ََٚئهٔ َأِسَٝا٤ْ َب ٖٔ َٚاَل (154)ايبكط٠:َتِؿُعُطٚ َٔ َتِشَػَب ٌٔ ٔؾٞ ُقٔتًُِٛا اٖئصٜ ٘ٔ َغٔبٝ َٛاّتا ايًٖ َِ  َأ

ٌِ ِِ ٔعَٓس َأِسَٝا٤ْ َب َٕ َضبِّٗٔ اٌَ َعـ٘  ٚع٢ً أْ٘ ال خػاض٠ يف ايتع ،ألْو َٔ بصيت ْؿػو يف غبًٝ٘ (169)آٍ عُـطإ: ُِٜطَظُقٛ
طظم بهاٌَ َؿاعطى، ٚتؿطح، ٚتػتبؿط مبا أْت عًٝ٘، ٚمبػري٠ اآلخطٜٔ ممـٔ  ُت يو ضٚسو، ٚتعٝـ سٝ٘اغٝعٝس 

ٜػريٕٚ ع٢ً ْٗذو، أِْٗ ٜػريٕٚ ع٢ً ططٜل سل، ٚع٢ً قطاط َػـتكِٝ، ٚإٔ َـٔ غـًٝشل بعـسى َـٔ إخٛاْـو       
 طٚض، ٌٖ ٖٓاى خػاض٠؟بايؿطح ٚايػ غٝٓاٍ َا ًْت٘ أْت َٔ ايتععِٝ، َٚٔ اؿٝا٠ يف شيو ايعامل، سٝا٠ ١٦ًَٝ

يٝؼ يف َٛتو أٟ  ،أيٝؼ ايٓاؽ ميٛتٕٛ؟ ٖصٙ ٖٞ اـػاض٠ إٔ متٛت ثِ ال ٜهٕٛ يف َٛتو إهاب١ٝ بايٓػب١ يو
، ٚإٔ ٖهصا ٜعًُٓا اهلل: بإٔ نٌ َٔ ٜٓطًل يف غـبًٝ٘ يـٔ ىػـط أبـساّ     .ٖٚصٙ ٖٞ اـػاض٠ اؿكٝك١ٝ ،اغتجُاض يو

َٚـٔ   ػطٚا أْؿػِٗ ٚأًِٖٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ.عِٗ ٜؤزٟ بِٗ إىل إٔ ىاـػاض٠ ٖٞ خػاض٠ أٚي٦و ايصٜٔ قس ٜهٕٛ ٚاق
ٜٗطبٕٛ َٔ املٛت يف ايسْٝا، ِٖ َٔ ميٛتٕٛ سكٝك١، ِٖ َٔ ٜهٝعٕٛ يف اي ب١ سكٝكـ١، أَـا ايؿـٗسا٤ ؾـإِْٗ ال     

ت، ٖٛ َٔ غٝهٕٛ َٛتـ٘ ال قُٝـ١   ٜطٜس إٔ ميٛ َٔٔ ىاف َٔ املٛت ٖٛ اـاغط، ٖٛ ؾهٌ َ يٝؼ نصيو؟ٚميٛتٕٛ أ
 .يتعٝـ سٝ٘ا يف غبًٝ٘ كتٌ ؾٗٝسّاإشا نٓت تهطٙ املٛت ؾشاٍٚ إٔ ػاٖس يف غبٌٝ اهلل، ٚإٔ ُت ي٘،

ُٜ ٚنٌ نًٗا ٚنع١ٝ غًط، ٚنً٘ ؾِٗ غًط ست٢ َٔ  ،كعس ايٓاؽ عٔ ايعٌُ يف غبٌٝ اهلل إمنا ٖٞ َؿاِٖٝ َػًٛط١َا 
ُٜ إٔ  (أقٍٛ ايؿك٘)ـ ع٢ً أغاؽ قٛاعس ألْ٘ عامل انتؿ; ربض ي٘ قعٛزٙ عٔ إٔ هاٖس أعسا٤ اهللٜط٣ إٔ ٖٓاى َا 

ٞٓ، ٚإٔ ٜهٕٛ تعاًَٞ َع اهلل قسٚزّا اٖلبإَهاْٞ أ ، أغتطٝع إٔ أعح عٔ اؿٌٝ اي  ؽًك  هب ٖصا ايٛادب عً
ٞٓ، أيٝؼ ٖٛ غُٝٛت؟َٔ إٔ هب  ملاشا تٗطب عٔ ٖصٙ ايهطا١َ ايعع١ُٝ، ٚضمبا قس تهٕٛ أْـت َـٔ    ٖصا ايٛادب عً

َُت ايػقس عؿت يف ايسْٝا عؿطا َُٓني ٚ تػتجُط َٛتو، ال تبشح عـٔ اؿٝـٌ،   ساٍٚ إٔ  !؟تعت يف ايسْٝاتعت مبا 
ال ٜبشح عـٔ   اإلْػإ - يف ايعاز٠ - ألٕ جً٘ إٔ ٜٓطًل يٝشع٢ بٗصٙ ايهطا١َال تبشح عٔ املربضات، إْو َٔ هب مل

نًـ٘: اــٛف    ،ٚ أْٗا باطًـ١ يٝكٓـ أعُاٍ اآلخطٜٔ بأْٗا أعُاٍ محكا٤، أ اؿٌٝ يٝكعس، أٚ يٝٓطًلعٔ املربضات ٚ
ٍ ساٍٚ إٔ تعٝـ سٝ٘اف َٔ املٛت؟ ٌٖ أْت تهطٙ املٛت؟ َٔ املٛت، ٌٖ أْت ؽا إٔ تهـٕٛ ممـٔ قـاٍ اهلل يٓـا      ، سـاٚ

ِٔ َتُكُٛيِٛا َٚاَلقا٥ُتِٗ  يفًَػٞ  املٛت ،َٚٓعٓا عٔ إٔ ْػُِٝٗ أَٛاتّا َُ ٌُ ٔي ٌٔ ٔؾٞ ُِٜكَت ٘ٔ َغبٝ َٛاْت ايًٖ َِ  يٝػٛا أَٛاتّا َأ
ٌِ ِْٗ أسٝا٤إ َٕ اٖل ََٚئهٔ َأِسَٝا٤ْ َب ٌِ،َتِؿُعُطٚ ِِ ٔعَٓس َأِسَٝا٤ْ َب َٕ َضبِّٗٔ  .ُِٜطَظُقٛ

ـ إ طب ٕ اؿُاق١ ٖٞ ٖصٙ، ٖٚصٙ ٖٞ اـػاض٠: إٔ ٜتٗطب اإلْػإ عٔ ايطبض ايععِٝ يف ايسْٝا ٚيف اآلخط٠، ٜتٗ
َٔ أغطب األؾٝا٤، أْا أخاف َٔ املٛت  ٖٚصا ،ملٛتَٔ ا ؾّاأْت تتٗطب عٔ اؿٝا٠ خٛ؟ عٔ اؿٝا٠، أيٝؼ ايؿٗٝس سٝ٘ا

 ،ؾال ٜسضٟ اإلْػإ ٚإشا ب٘ قس ٚقع يف املٛت اؿكٝكٞ، ايػٝبٛب١ املطًك١ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، أَا ايؿٗٝس ؾٗـٞ ؿعـ١  
ؾٗٛ سٞ، ٚسٝا٠ ٜطاٖا أؾهٌ  ،ٖٓاى ؾاقٌ ؾعاّلضمبا قس ال تهٕٛ إال زقا٥ل َعسٚز٠، ٚقس ال ٜهٕٛ  قس تهٕٛ ؿع١

  ٝا٠ اي  نإ ؾٝٗا.َٔ اؿ
ستـ٢   ،إٔ زٜٔ اهلل نً٘ ضبض، ٖٛ يٝؼ ؾٝ٘ خػاض٠ يف أٟ فاٍ َٔ اجملاالت ٚع٢ً أغاؽ إشا تأًَٓا نٌ ؾ٤ٞ س٦ٕٓٝص

أْ٘ تؿـطؽ يطًـب ايعًـِ َـٔ     ِْٚٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜعطؾٛا اؿل، إٜكٍٛ طالب ايعًِ  ،ٚأْت عٓسَا تٓطًل نطايب عًِ
ٖٞ ْؿػٗا ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اأساٜـ١ املُٗـ١ يتعـطف     ٕ ٖٓاى أعُااّلإ ،ٜٚعطف نٝـ زٜٔ اهلل ،أدٌ إٔ ٜعطف اؿل
َٔ اؿل يف نٌ ؾ٤ٞ َُٖسٚا َٚاٖئصٜ ِِ ٔؾَٝٓا َدا ُٗ ِٗٔسَٜٖٓ ٕٖ ُغبًََُٓا َيَٓ َ٘ َٚٔإ ََُع ايًٖ ُُِشٔػٓٔنَي َي ُٙ  بًَََؼ ََٚيُٖا (69)ايعٓهبٛت:اِي  َأُؾـٖس

٣َٛ ُٙ َٚاِغَت َِٝٓا ُّا آَت ُّا ُسِه ًِ ُُِشٔػٓٔنَي َِْذٔعٟ َصٔيَوََٚن َٚٔع  .(14)ايككل:اِي
اْطًـل يف   ايصٟ ؼكٌ عًٝ٘ َٔ زاخٌ ايهتاب، ال تؿهط إٔ ايعًِ ٖٛ نٌ شيو ايصٟ ٜعطٝو أغتاشى، أٚ نٌ شيو
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ُٙ بًَََؼ ََٚيُٖا عٓس اهلل يتهٕٛ ممٔ ٜعطٝ٘ ٖصا اؾعا٤ ايععِٝ ٠األعُاٍ اي  ٖٞ أعُاٍ إسػإ نبري ٣َٛ  َأُؾٖس  َٚاِغـَت
ُٙآَت ُٙ َِٝٓا َِٝٓا ُٙ ٚمل ٜكٌ أٚتٞ َٔ أٟ ططف آخط ،آَت َِٝٓا ُّا آَت ُّا ُسِه ًِ ـ    ََٚنـَصٔيوَ  َٚٔع ٟ  ١ٓ ثابتـ١ ٖٚهـصا نٗػ  َِْذـٔع

ُُِشٔػٓٔنَي َٔ  ٚأضق٢ زضدات اإلسػإ ٖٞ ايسضد١ اي  قاٍ اهلل عٔ أقشابٗا: ،احملػٓنياِي َٖـُسٚا  َٚاٖيـٔصٜ  ٔؾَٝٓـا  َدا
ِِ ُٗ ِٗٔسَٜٖٓ ٕٖ َٓاُغبًَُ َيَٓ َ٘ َٚٔإ ََُع ايًٖ ُُِشٔػٓٔنَي َي  أمل ٜعس اؾٗاز ٖٓا ٖٛ اإلسػإ اؿكٝكٞ؟ اِي

ٗ  ػ٘ بأْ٘ يف طاع١ اهلل ٖٚٛ ٖٓاى، ؾطايب ايعًِ ايصٟ ٜط٣ ْؿ َـٔ ٚدٗـ١    -ِ ٜط٣ فاَٝع نٗصٙ ٜهـٝعٕٛ أٚقـات
ًـ٢  ظا١ٜٚ املػـذس ع  يف ٜبكٛا ٕ يف أعُاٍ ٜٚؿػًٕٛ أْؿػِٗ عٔ إٔأٚ ٜٓطًكٛ ،ًُشانطاتِٖٚ ٜػتُعٕٛ ي -ْعطٙ 

َٔ عطف ايططٜل ايكشٝض، ٚأْ٘ ٖا ٖـٛ  أْ٘ ٖٛ  ٜٚط٣ ْؿػ٘ ،أٚ ع٢ً أٟ نتاب آخط ٜطاِٖ خاغطٜٔ (ؾطح ايهاؾٌ)
ايعًِ إشا َا اػٗٛا ٖصا االػاٙ ِٖ َٔ غٝشكـًٕٛ عًـ٢ ايعًـِ    ٕ َٚٔ وًُٛ ،إٕ طالب ايعًِ ٜؿتػٌ بطًب ايعًِ.

َٔ اؿكٝكٞ ؾعاّل َُٖسٚا َٚاٖئصٜ ِِ أؾَٝٓ َدا ُٗ ِٗٔسَٜٖٓ ُٙ بًَََؼ ََٚيُٖا ،ُغبًََُٓا َيَٓ ٣َٛ َأُؾٖس ُٙ َٚاِغَت َِٝٓا ُّا َاشا؟ آَت ُّا ُسِه ًِ  . َٚٔع
ٜعٓـٕٛ إٔ ٖٓـاى ايعًـِ    ّ ايهتب ممٔ قطعٛا أعُاضِٖ يف ظا١ٜٚ َٔ ظٚاٜا بٝٛتِٗ بني ضنانِ ٚدسْا  ،ٚنِ ٚدسْا

ناـُٝ  س ألٚي٦و اجملاٖسٜٔ ٚدسْا َٔ اؾٗاالت، ٚػ، نِ َٔ أقٛاٍنِ ٚدسْا  ،ٚسسٙ، ٚإٔ شيو َكسضٙ ٚسسٙ
ٚػس اأـس٣   ،ٚػس ايعًِ ،ػس اؿه١َُٔ اجملاٖسٜٔ ٚأَجاأِ   اأازٟ اإلَاّنٚ  ناإلَاّ ظٜسٚ - َجاّل -

أٚ غبعني غ١ٓ يف ظاٜٚـ١ َـٔ ظٚاٜـا    غ١ٓ بعهِٗ مل ٜعـ نٓكـ عُط شيو ايؿدل ايصٟ عاف غتني ِٖ يسِٜٗ، ٚ
ألٕ  ;يف ْعطات٘ ايهجري َٔ األخطا٤ ،ايهتب، تط٣ يف أقٛاي٘ ايهجري َٔ اؾٗاالت، تط٣ يف عكا٥سٙبٝت٘ بني ضناّ 

إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل مل هعـٌ    ايهتاب أٚ شيو ايهتاب ٖٛ نٌ ؾ٤ٞ. ايٓعط٠ َٔ أغاغٗا خاط١٦، إٔ تعٔ إٔ ٖصا
َٔ زاخٌ نتاب٘، ٚممٔ ٜؿسِٖ نتابـ٘   ٖٚٛ َٔ ٜؤتٞ اؿه١ُ ،ِٖٚٛ َٔ ٜعً  ،عٓ٘، ٖٛ َٔ ٜٗسٟ ست٢ ايكطإٓ بساّل

عـٔ إٔ   أخط٣ ٖٞ َٔ نتب ايبؿـط بـسالّ   عٓ٘، ؾهٝـ مبٔ ٜط٣ نتبّا إيٝ٘، ٚيٝؼ ملٔ ٜطٕٚ نتاب٘ ست٢ نتاب٘ بساّل
 ع٢ً ايعًِ ٚاؿه١ُ َٔ قبٌ اهلل. ٛأَ احملػٓني يٝشكً ٛاٚإٔ ٜهْٛ ،يف غبٌٝ اهلل ٚاهاٖس

إىل زٕٚ سه١ُ ٜتشٍٛ عًُ٘ إىل َاشا؟  َٚت٢ نإ يإلْػإ عًِ ،ه١ُيٝؼ يسِٜٗ سٚ ثِ نِ ٚدسْا ممٔ محًٛا عًُّا
ْػإ وتاز إىل سهُـ١ َـع عًُـ٘ ٖٚـٛ ٜتذـ٘      اإل. قس عٔ غبٌٝ اهلل يف أغًب اؿاالت، ٜتشٍٛ عًُ٘ إىل إنالٍ

بعًُ٘ إىل ْؿػ٘، ٚوتاز إىل سه١ُ َع عًُ٘ ٖٚٛ ٜسعٛ اآلخطٜٔ إىل ضب٘، إشا َا ؾكست اؿه١ُ ٚأْت تعًِ ْؿػو 
تؿكس اؿه١ُ ٚأْت تعًِ اآلخطٜٔ، َٔ أٜٔ تأتٞ اؿه١ُ؟ ال ٜػتطٝع أسس إٔ ٜؤتٝو اؿهُـ١ إال اهلل غـبشاْ٘   غ

ُٙ بًَََؼ ََٚيُٖا ٚتعاىل، ٖٚٛ ٖٛ َٔ قاٍ يؿباب ناْٛا يف َطاسٌ ايتعًِٝ ؾاب، ٚقس ٜهٕٛ ايبعض ٜط٣ بأْ٘ قـس   َأُؾٖس
ٖٚٛ  خٛت٘إ؟ أمل ٜأخصٙ  كط، َٔ ايصٟ عًِ ٜٛغـيف َ  ٜٛغـبًؼ ايػٔ ايصٟ ؾات٘ ؾٝ٘ إٔ ٜتعًِ. ْؿأ 

 غازّ؟ؾ٤ٞ ٜؿتػٌ أؾب٘ قكط قطع ؾ ٠ ط١ًٜٛ َٔ عُطٙ زاخٌ َؿ٢ ٚثِ  ،ٚغذٓٛٙ يف ايب٦ط ،قػري
 فتُع ايؿطاع١ٓ؟ ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٟ قاٍ: (شيو اجملتُع)ـَٔ ايصٟ عًُ٘ يف فتُع ن ثِ َٛغ٢ 

ُٙ بًَََؼ ََٚيُٖا ٣ََٛٚاِغ َأُؾٖس ُٙ َت َِٝٓا ُّا آَت ُّا ُسِه ًِ ُُِشٔػٓٔنَي َِْذٔعٟ ََٚنَصٔيَو َٚٔع   َٛاقـ َٛغـ٢  تثِ اْعط نٝـ ناْ اِي
ٌٖ نإ ٖٓاى َطانـع؟ ٖٓـاى    ؟شيو ايصٟ ْؿأ يف ب١٦ٝ دا١ًٖ، أمل ٜٓؿأ يف ب١٦ٝ دا١ًٖ يف َكط، َكط ايؿطع١ْٝٛ

ٕ   ،ا٥٘ َٔ ب  إغطا٥ٌَٝساضؽ عًِ؟ ضمبا قس وكٌ يسٜ٘ ايكًٌٝ مما ٜعطؾ٘ عٔ زٜا١ْ آب  يهٓو ػـسٙ يف ايكـطآ
ُٜ كسّ سهُّٝاُٜ يف  -نُـا قـاٍ اهلل عٓـ٘     -َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا؟ ألْ٘ اْطًـل   ،قبٌ ايٓب٠ٛ أٜهّا كسّ عاملّاقبٌ ايٓب٠ٛ، ٚ

 .ٚعًُّا فاالت اإلسػإ ؾآتاٙ اهلل سهُّا
ثـِ ٖٚـٛ يف    ؟واٚئ ٚضا٤ٙٚايٓػا٤  ٖٚٛ يف َكط، َٚٓطك٘ سهُّٝا ،أمل ٜهٔ تكطؾ٘ سهُّٝا  نصيو ٜٛغـ

ٚتكطؾ٘ سهُٝـّا؟ أمل ٜهـٔ اغـتكباي٘     َٓطك٘ سهُّٝاظٜط يًُاي١ٝ، أمل ٜهٔ أٚ ٚ ،ايػذٔ، ثِ ٖٚٛ نٛظٜط يالقتكاز
 ؟ َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا؟ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.سهُّٝا َٚٓطك٘ َعِٗخٛت٘ ألبٜٛ٘ ٚإ

ٚدًػات ٚأَػٝات، ملاشا ال ٜتؿطغٕٛ يطًـب  ٜٚكٍٛ: ٖؤال٤ ايٓاؽ ٜهٝعٕٛ أٚقاتِٗ بني ْسٚات أَا ايصٟ ٜٓكطف 
ٚتط٣ ْؿػو أْ٘ ٜهؿٝو أنجط َٔ عؿطات ايهتب اي  قطع شيو  ٚاسْس ٖصٙ ْعط٠ دا١ًٖ، غٝهؿٝو نتاْب !؟ايعًِ

ا أْٓيف األخري ثِ ٚدسْا ّا، ٜٚطزز ايهتاب َطتني أٚ ثالث ،بعس نتاب ايؿدل عُطٙ ٖٚٛ ٜ زز بٝٓٗا، ٜٚكط ٖا نتابّا
بكٛاعسٙ، ٚإشا ٖٞ ٚضا٤ نـٌ   (أقٍٛ ايؿك٘)ٚأا إىل آخطٖا نهتب َع نتب ٚإشا ٖٞ نالٍ نًٗا َٔ أ نٓا ْكطع أٜآَا

نالٍ مٔ عًٝ٘، ٚضا٤ قعٛز ايعٜس١ٜ، ٚضا٤ نطب ايعٜس١ٜ، ٚضا٤ ٖصٙ ايطٚس١ٝ املتس١ْٝ يـس٣ ايعٜسٜـ١، ايـ     
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 ا نإ عًٝ٘ ايػابكٕٛ َٔ أٌٖ ايبٝت ٚؾٝعتِٗ.عُٖ نًٝ٘ا ؽتًـ اختالؾّا
، َٚا أبعـسٖا عـٔ ٚاقـع    املػادسزاخٌ ٞ ٖٞ َٔ مًُٗا َعٓا إىل اي  ْػٗط ٚمٔ ْطادع ايسضٚؽ ؾٝٗا، ٖٖٚٚٞ 
ـ   ،ثِ ٚإشا بٓا ل  ع٢ً أْؿػٓا !املػادس ط٣ أْؿػـٓا ْتعبـس اهلل   ٚل  ع٢ً َػادسْا َٔ تًو ايهتب اي  نٓـا ْ

صلى اهلل عليه )ٍٛ اهلل ـاي  يطٚس١ٝ َػذس ضغضٚسٝتٗا  تكبض أا سْا ؾًِـًت َػادـإشا بٗا ٖٞ اي  عطٚبكطا٤تٗا، 
 ٌٖ ايبٝت ٚؾٝعتِٗ ايػابكني. أيفٚإشا بٓا ؾكسْا ضٚسٝتٓا اي  ناْت ( وعلى آله وسلم

ٖصا َا غٝشكٌ عًٝ٘ َٔ غٝػدط ممٔ ٜٓطًكٕٛ يف األعُاٍ يف غبٌٝ اهلل، األعُاٍ ايـ  ٖـٞ تـساؾع عـٔ ٖـصا      
٘، أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ْتهًِ عٓ٘، ٚماٍٚ إٔ ْػـري ؾٝـ٘ ٚمـٔ ْـط٣     ٜٔ، ٖٚٞ دٗاز يف غبًٝ٘ َٚٛاد١ٗ ألعسا٥ايسِّ

 ؟ٕ األَطٜهٝني قس ٚقًٛا إىل بالزْـا أْٚػُع  ،ٚمٔ ْط٣ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ ،طك١أعسا٤ اإلغالّ ٜكًٕٛ إىل نٌ َٓ
َٔ ٙ، َٚٔ أٜٔ غٝشكٌ؟ ٖٛ َٔ غٝبشح عٔ َربض يكعٛز ؟ َاشا غٝعًُٕٛ؟َاشا غٝعٌُ أٚي٦و ايصٜٔ يف ظٚاٜا املػادس

 . ئ وكٌ عًٝ٘ َٔ ايكطإٓ، غٝشكٌ عًٝ٘ َٔ بطٕٛ ايهتب األخط٣.ايكطإٓ؟ ال
، ٜٚهؿٝٓـا  يف فتُعٓـا أَـاّ أعٝٓٓـا    َٚـاثالّ  ،ا ضأٜٓا آثاضٙ ايػ١٦ٝ يف ٚاقعٓاُٖأْٓا أبعسْا أْؿػٓا ع ٜٚهؿٝٓا ؾطؾّا

 ػـس ْؿػـو َٓػـذُاّ    س٦ٕٓٝص، ٚأْو مٔ ْعطف أْ٘ ايعٌُ ايصٟ ٜٓػذِ َع ايكطإٓ ناَاّلإٔ ْٓطًل يف عٌُ  ؾطؾّا
ُٜ  ربض يو قعٛزى أَاّ شيو ايٓل ايكٟٛ يف ٖصٙ اآل١ٜ أٚ تًو.َع ايكطإٓ ال تبشح عٔ َربض 

أَا أٚي٦و ؾِٗ َٔ إشا ضأٚا آٜات نآٜات اؾٗاز، ٚآٜات نآٜات اإلْؿام، ٚآٜات نآٜات األَط بايتٛسـس، ٚآٜـات األَـط    
٘  )ع إىل َا قطأ يف تًو ايهتب زاخٌ ٖٛ َٔ واٍٚ إٔ ٜطد ،باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يٝبشـح عـٔ    (أقـٍٛ ايؿكـ

 املربض، يٝتٗطب َٔ ٖصٙ اآلٜات. ٌٖ ٖصا َٓػذِ َع ايكطإٓ، أّ أْ٘ بعٝس عٓ٘؟ إْ٘ بعٝس عٓ٘.
َـع   َع ايكـطإٓ؟ إْـ٘ ايـصٟ هعًـو َٓػـذُاّ      ػذُّآايصٟ هعًو َأّ  ،ٖٛ ايصٟ ٜبعسى عٔ ايكطإٌٖٓ ايعًِ ؾ

عـٔ دٗـِٓ، دٗـِٓ     َع ايكطإٓ، ٚيف األخري ٖٛ َا هعًو بعٝـساّ  ايصٟ هعًو َٓػذُّا ايكطإٓ، ٚايعٌُ ايكاحل ٖٛ
 ٖصٙ اي  َألت آٜات ايكطإٓ قؿاتٗا ايؿسٜس٠ املطعب١.

ٚإٔ  ،ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜبعسْا عٔ دِٗٓ، ٚإٔ ٜطؾسْا إىل قطاط٘ املػتكِٝ إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قـسٜط 
 ٤ٞ قسٜط.ٜؤتٝٓا اؿه١ُ ٚايعًِ إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ

 .ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
 ايٓكط يإلغالّص/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / طاهلل أنرب 
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