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 (2) (01رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
 اؿُد هلل زب ايعاملني، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ايڀاٖسٜٔ.

با٭َظ نإ مما ؼدثٓا عٓ٘ ٖٛ َا ػ٢ً يف عد٠ آٜات َٔ نتاب اهلل ايهسِٜ، تًو اؿاي١ ايسٖٝب١ اييت ميس بٗا 
َٔ ا٭تباع عاد٠: إٔ ٖٓاى ضـٝهٕٛ يف ٜـّٛ اؿطـاب     ،ِٖ َٔ عا١َ ايٓاع -فُٝا ٜبدٚ  -ِٗ ٓاع، َٚععُنجري َٔ اي

يف داخٌ ايٓاز ْفطٗا ؽاصِ، ٚتػادس، ٚيعٔ َتبادٍ، ٚعدا٤ غدٜد، ٚحطـسات نـبري٠ دـداڄ تكڀـ       ضٝهٕٛ أٜضاڄ
 ايكًٛب.

قسٜٔ َ  قسٜٓـ٘،   :ايدْٝا ع٬ق١ ق١ٜٛ دداڄٚقًٓا أٜضاڄ: ٖرا ٜدٍ ع٢ً إٔ ٖرٙ ضتهٕٛ بني أطساف نإ بٝٓٗا يف 
َـٔ نـاْٛا أخـ٤٬ يف     ،ؼترٟ بٗا ٚتطري ع٢ً ْٗذٗـا ، َس٩ٚع َ  ز٥ٝط٘، أ١َ َ  أ١َ قبًٗا ناْت تاب  َ  َتبٛع٘

ٖرٙ ايدْٝا، َٔ ناْٛا أصدقا٤ يف ٖرٙ ايدْٝا، ٚيهٔ صـداق١ ٫ تكـّٛ عًـ٢ أضـاع صـخٝذ، صـداق١ عػـٛا١ٝ٥،        
 تعصش زٚابڀٗا َصاحل د١ْٜٛٝ ٫ ًٜتفت َعٗا ايٓاع إىل خڀٛز٠ ايٓتٝذ١.أٚ  ،يٝٗاأٚ تدف  إ ،صداق١ قد ؼهُٗا

ٛٵَٳ٦ٹرٺ ا٭ځخٹ٤َّ٬ٴ ِٵ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٳ ٗٴ ُٴتٻكٹنيٳ ِإ٫َّ عٳدٴٚپ يٹبٳعٵٍض بٳعٵضٴ َٔ ناْٛا يف ايدْٝا َتكني، أصدقا٤  (67)ايصخسف:ايڃ
يف ذيـو   َٔ ضتععِ فُٝا بٝـِٓٗ املـٛد٠، ٜٚػـهس بعضـِٗ بعضـاڄ     سْا٤ ملتكني، ٖ٪٤٫ ِٖ َ  َتكني، أتباع ملتكني، قڂ

 ايّٝٛ، ٜٚستاح بعضِٗ يبعض.
تبدس يف ذيو ايّٝٛ اؿدٜح عٔ نٌ املصاحل ايطـابك١  ايصداقات إىل حاي١ عدا٤؟ ٚملاذا ٜفًُاذا تتخٍٛ نٌ تًو 

سٚا بإَهـإ أٚي٦ـو إٔ ٜـرن    يف ايدْٝا؟ ٜصبذ نٌ ايتعبري ٖٛ عٔ خڀٛز٠ املٛقف ايرٟ أصبخٛا فٝ٘، ايرٟ مل ٜعد 
 كبٌ إط٬قاڄ٭ٕ ٖرٙ ئ تٴ (يهِ نرا ٚنرا صٓعٓايف ايدْٝا ٚيهٓٓا يف ايدْٝا عًُٓا يهِ نرا ٚنرا، )اٯخسٜٔ بأِْٗ 

  .َٔ ايڀسف اٯخس
ـ   ِٵ  سٙ بٓعُـ١؟ أمل ٜـرن    س فسعـٕٛ َٛضـ٢  عٓـدَا ذنَّ ٔٵ  فٹٝٓٳـا  ٚٳيځبٹجٵـتٳ  ٚٳيٹٝـدٶا  فٹٝٓٳـا  ْٴسٳبٿـوځ  أځيځـ ُٴـِسىځ  َٹـ  عٴ

 فُٝا بني ا٭صدقا٤، إذا نإ صـدٜكاڄ  ٓط٢ نٌ ٖرٙ متاَاڄأمل ٜكٌ ٖهرا فسعٕٛ؟ يف ّٜٛ ايكٝا١َ تٴ (18)ايػعسا٤:ضٹٓٹنيٳ
ممٔ ٜضًو، ممٔ ٖٛ ع٢ً ض٬ٍ يف ضًٛن٘، يف اعتكادات٘، يف َٛاقف٘، يف تٛدٗاتـ٘، قـد ٜعُـٌ يـو يف ايـدْٝا      

ايكسٜٔ ع٢ً ايسغِ مما عٌُ يو يف ايـدْٝا، فتكـٍٛ    ايػ٤ٞ ايهجري يهٔ ضرت٣ أْ٘ أضًو، ٚأْ٘ أًٖهو ٚأْ٘ ب٦ظ
ٝٵتٳ ٜٳاي٘: ٝٵٓٹٞ يځ ٝٵٓٳوځ بٳ ِٔ بٴعٵدٳ ٚٳبٳ ٝٵ ُٳػٵِسقځ ٔٴ فځبٹ٦ٵظٳ ايڃ  .(38:)ايصخسفايڃكځِسٜ

ملاذا ب٦ظ ايكسٜٔ ٚأْا نٓـت يف ايـدْٝا أعُـٌ يـو نـرا، ٚعًُـت       )إٔ تطُ  َٔ ذيو ايكسٜٔ ن١ًُ أخس٣ ٜكٍٛ: 
قاٍ يو ب٦ظ ايكسٜٔ ع٢ً ايسغِ مما قـد عًُـت   ٭ْ٘  ;اٝٽـ، أصبخت ٫ ق١ُٝ هلا ْٗا٥متاَاڄٖرٙ ٫ ق١ُٝ هلا ( ؟انر

 ي٘ يف ايدْٝا.
: ٚقًٓـا أٜضـاڄ  ًٜعٔ بعضِٗ بعضاڄ، ٜتربٻ٩ٕٚ َٔ بعضِٗ بعـض،  املتبٛعني َ  ا٭تباع،  هباز أٜضاڄًي ٖٚهرا بايٓطب١

ٝٵـتٳ  ٜٳـا يف ٖرا اؾاْـ    ،ع أععِ َٔ ايهبازتهٕٛ يٮتباٖٞ بأْ٘ اتضذ بإٔ َععِ ايعراب ايٓفطٞ ٚاؿطسات   يځ
ٝٵٓٹٞ ٝٵٓٳوځ بٳ ِٔ بٴعٵدٳ ٚٳبٳ ٝٵ ُٳػٵِسقځ ٔٴ فځبٹ٦ٵظٳ ايڃ ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳا،ايڃكځِسٜ ٜٵ ٔٳ أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ ٔٿ َٹ ُٳا ٚٳاِٱِْظ ايڃذٹ ٗٴ ًڃ  أځقڃدٳاَٹٓٳا تٳخٵتٳ ْٳذٵعٳ

ٔٳ يٹٝٳهڂْٛٳا لعًُٗا ؼـت أقـدآَا يف   ٚاؾٔ اٱْظ ٠، أٜٔ ِٖ ايرٜٔ أضًْٛا َٔ عدا٠ٚ غدٜد (29)فصًت:ا٭ځضٵفځًٹنيٳ َٹ
٭ْـ٘ ٫   َـٔ ايٓـدّ;   ،َـٔ اؿطـس٠   ،َٔ ا٭ضف ،َٔ اؿكد ،َٔ ايعدا٠ٚ فٌ دزى يف دِٗٓ، ْدٚضِٗ بأقدآَا؟أض

 .أٜضاڄ دِٗٓ، ٚقد ٫ حيصٌ ٖراْاز أقداَ٘ يف ب( ٜرتن٘ ٜدٚض٘)ٜدزٟ َاذا ٜعٌُ إ٫ ٖرا، ذيو ايرٟ أضً٘ 
ِٵ قځايځتٵ دٳُٹٝعٶا فٹٝٗٳا ادٻازٳنڂٛاڃ ِإذٳا حٳتٻ٢ ٖٴ ِٵ أڂخٵسٳا ٖٴ  ٤ٹٖٳــ٪ٴ٫ځ  ٳبٻٓٳاز أ١َ تابع١ ٭١َ ناْت ضابك١ قبًٗا؟ أيٝطت ٭ڂ٫ٚځ
ِٵ أځضٳًُّْٛٳا ٔٳ ضٹعٵفڄا عٳرٳابٶا فځآتٹِٗ ٍٳ ايٓٻاِز َٿ ٍّ قځا  ;يهِ أضعاف عرابٞيهِ ضعف ِٖٚ هلِ أضعاف،  (38:٭عـساف ا)ضٹعٵفٷ يٹهڂ

ٚتٓصسفٕٛ عٔ اهلد٣، ٚأْتِ  ،لٚنٓتِ تسبڀٕٛ أْفطهِ بِٗ، ٚتٓصسفٕٛ عٔ اؿ ،باعِٗتٸاثسٕٚ ٭ْهِ نٓتِ ت٪ٵ
 َتُطهٕٛ بِٗ.

ٔٳ تٳبٳسٻأځ ِإذٵ ٔٳ اتټبٹعٴٛاڃ ايَّرٹٜ ٔٳ َٹ ٜصفكٕٛ َٔ ناْٛا يف ايدْٝا ِٖ َٔ ايصػاز، ٚايصػاز  ٚا٩ٴسٻبٳتٳايهباز  اتٻبٳعٴٛاڃ ايَّرٹٜ
ـ     ٕ ا١َ ـهلِ، ٜٚ٪ٜدِْٚٗ، ٜٚدعُِْٛٗ بأَٛاهلِ ٚبأيطـٓتِٗ ٚبأْفطـِٗ، ٜـّٛ ايكٝ ِ  ٜتـربٻ٩ٚ ٚٴاڃ َـٓٗ  ايڃعٳـرٳابٳ  ٚٳزٳأځ

ِٴ ٚٳتٳكځڀَّعٳتٵ ٟٸيف كڀ  فُٝا بِٝٓٗ، ؼصٌ حطسات ععُٝـ١، ٚيهـٔ   نٌ ايٛضا٥ٌ تت (166:)ايبكـس٠ ا٭ځضٵبٳابٴ بٹِٗ طـسف   أ
ٍٳ  ْٚـدَاڄ  عٔ ايهباز أّ عٔ ايصػاز؟ ايصػاز ِٖ َٔ ضٝهْٕٛٛ أنجـس أضـفاڄ  ٔ؟ حهاٖا اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل؟ ٚعُٸ  ٚٳقځـا



 (3) (01رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

ٔٳ ٛا أْفطِٗ ملا اتبعـِٖٛ  َِٓٗ يف ٖرا املٛقف ايصع ، ٚعسفٛا بأِْٗ أضً  تٳبٳسٻ٩ٴٚاٚي٦و أعٓدَا زأٚا  اتٻبٳعٴٛاڃ ايَّرٹٜ
ٝا، ٚزأٚا بـأِْٗ ٫ ميهـٔ إٔ ٜٓفعـِٖٛ    ّٜٛ ناْٛا َتبعني هلِ يف ايدْٝا، بطب  اتباعِٗ هلـِ يف ايـدْ   ،يف ايدْٝا

املٛقف ايصع ، ؼصٌ حطسات ِٝٗ عِٓٗ يف ذيو َِٓٗ، ٜعًٕٓٛ ؽً  ٜتربٻ٩ٕٚبػ٤ٞ يف ذيو املٛقف ايسٖٝ ، بٌ 
ٍٳ ٝكٍٛ َاذا؟ف ،غدٜد٠ ٔٳ ٚٳقځا ٛٵ اتٻبٳعٴٛاڃ ايَّرٹٜ ٕٻ يځ ِٵ فځٓٳتٳبٳسٻأځ نځسٻ٠ڄ يځٓٳا أځ ٗٴ ٓٵ ثا١ْٝ يٝت يٓا نس٠ ْسد  إىل ايدْٝا َس٠  َٹ

ِٵ فځٓٳتٳبٳسٻأځ ٗٴ ٓٵ  .٫ ٜٛدد ٖٓاى زدع١ ْٗا٥ـٝٽا َٹٓٻا تٳبٳسٻ٩ٴٚاڃ نځُٳا َٹ
ِٴ نځرٳيٹوځ ٘ٴ ٜٴِسِٜٗ ِٵ ايًَّ ٗٴ ُٳايځ ِٵ حٳطٳسٳاتٺ أځعٵ ِٗ ٝٵ ٔٳ  بٹدٳاِزدٹنيٳ ٖٴِ ٚٳَٳا عٳًځ ضـتذد ٖهـرا اؿطـسات     (167:)ايبكـس٠ ايٓٻـازِ  َٹـ
٭ٕ ا٭تباع ِٖ َٔ ٜصـعد عًـ٢ أنتـافِٗ ايعـاملٕٛ، َٚـٔ بـأَٛاهلِ ٚتأٜٝـدِٖ تػـتد ضـٛاعد ايڀػـا٠            يٮتباع;
قد ٜهٕٛ ٖٓاى غـد  ٚاحـد    دٕٚ.ِٖ َٔ ٜ٪ٜٿ ،از، ِٖ ا٭عٛإ، ِٖ َٔ ٜصفكٕٛ، ِٖ اؾٓٛد، ِٖ ايتذٸنيٚاجملسَ

ٕٳ ٚٳَٳا فكط َٛقف٘ بايٓطب١ يًذُٝ  نُٛقف ايػٝڀإ ٞٳ نځا ٝٵهڂِ يٹ ٍٕ َٿٔ عٳًځ ًڃڀځا ِٵ أځٕ ِإ٫َّ ضٴ ٛٵتٴهڂ ِٵ دٳعٳ  فځـ٬ځ  يٹٞ فځاضٵتٳذٳبٵتٴ
َٴْٛٹٞ َٴٛاڃ تٳًڂٛ ِ )أځْفڂطٳهڂِ ٚٳيڂٛ ٚت٬حغ إٔ اؿطس٠ تأتٞ بني ٖرٙ ا٭طساف اييت ناْت يف ايدْٝا تطـٛد َـا    (22:إبـساٖٝ

 ٚغريٙ. ٚايتعإٚٚايتأٜٝد بٝٓٗا حاي١ َٔ ايٛد 
عـازفني بأْـ٘   يف ايـدْٝا  نٓا  ٭ْٓاْطتاٌٖ; )، ْكٍٛ: َجًٗا َ  إبًٝظ يف َٛقف ايٓاع َٔ إبًٝظلد أْ٘ حصٌ 

عري، ٚعاملني بٗـرٙ  ٜسٜد إٔ ٜدعْٛا إىل عراب ايط بأْ٘ٚعاملني بأْ٘ ٜسٜد إٔ ٜضًٓا،  ٚعازفني أيٝظ نريو؟ ،عدٚ
 ؟أيٝظ نريو (إٔ ٜػٜٛٓااٌٖ ٓخٔ ْطتفا٭غٝا٤ نًٗا 

ٚػٓد ْفطـو َٚايـو َـ  أطـساف ٖـٞ ضـاي١        ، ٚتدعِ، ٚتػذٿ ،ٚتٓصس ،دنٓت ت٪ٜٿيهٔ إٔ تس٣ ْفطو أْو 
إىل قعس دِٗٓ، ٖٚـرا ايڀـسف    ضتهٕٛ اؿطس٠ ٖٓا، أْو أضعت عُسى َ  طسف أٚد٣ بو اتباع٘ ٚتأٜٝدٙ ٚدعُ٘

عـٔ  مل ٜتخـدخ ايكـسإٓ    هٕٛ اؿطس٠ ٖٓا عًـ٢ ا٭تبـاع أنجـس.   َين يف ذيو املٛقف اؿسج، فت ٜتربأ عًٓاڄٜأتٞ 
ٜ  اؿطسات بايٓطب١ يًهباز، ايهباز ٜهفِٝٗ حطس٠ أِْٗ حيًُٕٛ أٚشازاڄ ضـًِْٛٗ، َـٔ أٚشاز   نجري٠ َٔ أٚشاز ايـرٜٔ 

ُٹًڂٛاڃ ايرٜٔ خيدعِْٛٗ ِٵ يٹٝٳخٵ ٖٴ ٚٵشٳازٳ ّٳ نځاَٹًځ١ڄ أځ ٛٵ ٔٵ  ايڃكٹٝٳاَٳـ١ٹ  ٜٳ ٚٵشٳاِز ٚٳَٹـ ٔٳ  أځ ِ  ايَّـرٹٜ ٗٴ ُـًّْٛٳ ٝٵـسِ  ٜٴضٹ ٍِ  بٹػٳ ًڃـ  َٳـا  أځ٫ځ ضٳـا٤ٳ  عٹ
ٕٳ  .(25)ايٓخٌ:ٜٳِصزٴٚ

فٓس٣ بإٔ تًو اـص١َٛ ٫ حيصٌ َٔ ٚزا٥ٗـا غـ٤ٞ إبـابٞ     ،أٚ يف ايٓاز ،تأتٞ اـص١َٛ ٖٓاى يف ّٜٛ ايكٝا١َ
 سٜٔ ايٓادَني، إٔ ٜتخٛيٛا إىل نتٌ َٔ ايعدا٤ ٚاملبا١ٜٓ ٭ٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا يف ايدْٝا نت٬ڄبايٓطب١ هل٪٤٫ املتخطٿ

أمل ٜعٗـسٚا   .٫ ق١ُٝ هلا ،كبٌكبٌ ٖرٙ يف اٯخس٠ عٓد اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل، ئ تٴٔ تٴَٔ اي٤٫ٛ ٚاملعا١ْٚ هلِ، ي
 !؟ذيو ايرٟ يٛ حصٌ َٓ٘ دص٤ يف ايدْٝا ٖٓا يٓفعِٗ ،ٚعدا٤ َٔ ذيو ايٓٛع ايػدٜد ،يف حاي١ عدا٤ ٭عدا٤ اهلل

طسف ثايح ٖـٛ ضٝكضـٞ   يٝطت خص١َٛ بني أطساف عٓد  - أٜضاڄ -فٝعسض٘ ايكسإٓ ايهسِٜ يٓا بإٔ تًو اـص١َٛ 
ٍّ . ٫.، ٚأْ٘ نإ َػسٚزاڄػف بأْ٘ َعًّٛ، ٚأْ٘ نإ كدٚعاڄبػ٤ٞ هلرا ايڀسف ايرٟ انتٴ  (38:٭عـساف ا)ضٹعٵفٷ يٹهڂ

ِٴ نځرٳيٹوځ ٘ٴ ٜٴِسِٜٗ ِٵ ايًَّ ٗٴ ُٳايځ ِٵ حٳطٳسٳاتٺ أځعٵ ِٗ ٝٵ ٔٳ بٹدٳاِزدٹنيٳ ٖٴِ ٚٳَٳا عٳًځ  .(167:)ايبكس٠ايٓٻاِز َٹ
ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳآٖا تعًُٛا؟أيٝطٛا  ،تتعًِ  ٜٵ ٔٳ أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ ٔٿ َٹ ُٳـا  ٚٳاِٱِْظ ايڃذٹ ٗٴ ًڃ ٔٳ  يٹٝٳهڂْٛٳـا  أځقڃـدٳاَٹٓٳا  تٳخٵـتٳ  ْٳذٵعٳ  َٹـ

ِٵ أځضٳًُّْٛٳا ٤ٹٖٳـ٪ٴ٫ځ ٳبٻٓٳاز (29)فصًت:ا٭ځضٵفځًٹنيٳ ٔٳ ضٹعٵفڄا عٳرٳابٶا فځآتٹِٗ  ؟أيٝظ ٖرا تعًُاڄ (38:٭عسافا)ايٓٻاِز َٿ
ٜٴ ٜٴ ذابٕٛ إط٬قاڄ٫  ٜٚبآٜٕٛ أعدا٤ اهلل  ٜبػضٕٜٛهسٖٕٛ ٚأِْٗ أصبخٛا  :ز هلِ ذيو املٛقفدٻكځيف تعًُِٗ، ٫ٚ 

نٌ غ٤ٞ، َٚا ذيو نً٘ إ٫ ْـٛع َـٔ    اْت٢ٗ ٫. .ا َعِٗ، فكد تصخخت ٚضعٝتِٖٗ٪٤٫ ايهباز ايرٜٔ ناْٛا يف ايدْٝ
 ، عراب ْفطٞ ٜعإْٛ َٓ٘.ايعراب ايٓفطٞ هلِ أٜضاڄ

خدخ عٔ َٛاقف خڀري٠ َٔ ٖرا فكًٓا: َا ٖٛ املٛقف ايصخٝذ َٔ خ٬ٍ َا ْفُٗ٘ َٔ فُٛع ٖرٙ اٯٜات اييت تت
ٖٛ أْو ٚأْت ٖٓا يف ايدْٝا، ذيو املٛقف ايرٟ ميهٔ إٔ تكف٘، ٚذيو ايه٬ّ ايرٟ ميهٔ إٔ تكٛي٘، ٚتًو  ؟ايٓٛع

أْـا  )ضٝٓفعو، فكسٜٔ ايط٤ٛ ابتعد عٓ٘، ٫ٚ تكٌ: املبا١ٜٓ، ٚذيو ايعدا٤، ٚذيو ايًعٔ َهاْ٘ ٖٓا يف ايدْٝا حٝح 
ٞ   ،ا عازف نٝف ٖٛباضتڀاعت٘ إٔ خيدعين، ٚأْ يٝظٚفاِٖ ٚعازف يهٌ غ٤ٞ،  ٚعبـازات َـٔ    (ٚأْا ٚاثل َـٔ ْفطـ

 . ٖرا غري صخٝذ.ٖرٙ
تطـُ  َٓـ٘   ع٢ً ع٬ق١ َطتُس٠ َعـ٘، ٚتٓادَـ٘ ف   أْت َٔ حٝح املبدأ ٫ ٜصذ يو إٔ ػايط٘ ٚتصادق٘، ٚتهٕٛ

ثِ تكـٍٛ   ،قد ؼصٌ ٖرٙ تطهت عٓ٘ ٚػاًَ٘ !فتخاٍٚ إٔ تطهت عٓ٘ ،ٜٚضًوٌ، ٖٚٛ حياٍٚ إٔ خيدعو ايباط



 (4) (01رفة اهلل ـ وعده ووعيده ـ الدرس )مع

إٕ  ٛقف غري صخٝذ ٫ بٛش يو إٔ تكفـ٘. فٗرا َ ،قد تتأثس، ٚحت٢ يٛ مل تتأثس .ْو ئ تتأثسإ :أْت يف ا٭خري
ٖـٌ أْـت ضـرتد     بـاط٬ڄ  ضٝكف َٛقفاڄ إٕ نإٚٚتٛضذ بڀ٬ٕ َا ٜكٍٛ؟  ،ٌٖ أْت ضرتد عًٝ٘ باط٬ڄ نإ ضٝكٍٛ ن٬َاڄ

 يف ٖرا املٛقف ئ أنٕٛ َعو؟  ،ٚتكٍٛ: ٫ ،عًٝ٘
ئ أقف َعو، ٚضـأقڀ  ع٬قـيت    ،ٚتكٍٛ: ٫ ،عٔ ضبٌٝ اهلل ٌٖ أْت ضتُٓع٘ دٸٌٖ إذا نإ ضٝبرٍ َاي٘ يف ايصٸ

ٌ    َعو؟ ٫ بأع إٕ نٓت َٔ ٖرا ايٓٛع، يهٔ َا ايرٟ ضٝخصٌ؟ فا٬َ ٛ  ت َتباديـ١، ٚضـهٛت عـٔ باطـ قـف  اعـٔ َ
، عٔ قٍٛ باطٌ، عٔ برٍ يًكٍٛ ٚيًُاٍ ٚيًٓفظ يف َٛاقف ٚقضـاٜا باطًـ١، ٚأْـت تطـهت ٚؼـافغ عًـ٢       ١باطً

 ع٬قتو َع٘. 
ٜٔ بهً٘ ٫ ٜطاٟٚ ع٬قتو َع٘، أصبخت ع٬قتو باهلل ضـبخاْ٘ ٚتعـاىل يٝطـت بػـ٤ٞ يف َكابـٌ      إذاڄ أصبذ ايدٿ

ٚيـٔ   ،أْا فاِٖ يهـٌ غـ٤ٞ   ،يٝظ باضتڀاعت٘) َٔ تكٍٛ: أْت ٜاع٬قتو َ  ٖرا ايػد ، أْت أصبخت يف باطٌ، 
إٕ نٓت  و٭ْ ٜٔ نً٘;بخت ع٬قتو ب٘ أغ٢ً َٔ ايدٿ، أصبخت يف ض٬ٍ، ٚأصتٳًڃٖهرا قد ضًځ (ٜطتڀٝ  إٔ ٜضًين

 .ٜٔ َٛاقف، فإذا مل ٜهٔ يو َٛاقف أَاّ باطٌ ٜصدز َٔ صدٜكو فٗرا ٜهػف بأْو يطت ًَتصَاڄفايدٿ َتدٜٓاڄ
ٌ أيو بٛش ٫  ج، أَـا إٔ  ٔ اؿـل أٚ ؽـسٴ  إ٫ إذا نـإ باضـتڀاعتو إٔ تبـٝٿ    ٕ ػًظ َ  َٔ ٜتهًُٕٛ به٬ّ باطـ

 ،ٔ ع٬قتو َعِٗ ٚأْت تعسف تٛدٗاتِٗ اـاط١٦، َـٛاقفِٗ ايباطًـ١، فكـد دعًـتِٗ أخـ٤٬     ٚؼطٿ ،تستبط بِٗ
ضتهٕٛ َعِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيف ّٜٛ ايكٝا١َ ضتهٕٛ ايعدا٠ٚ بٝٓو ٚبِٝٓٗ غدٜد٠، ٚتتأضف ٚتٓدّ عًـ٢ ع٬قتـو   

 اييت ناْت َعِٗ يف ايدْٝا، نٝف أٚدت بو إىل ٖرا املصري املعًِ.
ٚبِٝٓٗ آ٫ف املضًني ٚإٕ نإ بٝٓو  ايعَٔٓو يف اٯخس٠،  ٜتربٻ٩ٚاإٔ  أ ٖٓا يف ايدْٝا َٔ ايهباز اجملسَني قبٌتربٸ

َبآٜتـو هلـِ،    ايعِٓٗ، أظٗسٵ ،ايطٓني، ايرٜٔ ِٖ ضب  ٱض٬يو ٚإض٬ٍ ا٭١َ اييت أْت تعٝؼ فٝٗا، تربأ َِٓٗ
ٚتتخطـس   ،يهٌ تًو ا٭طساف اييت قد تتربأ َٓٗا، أٚ تًعٓٗا، أٚ تتٓدّ ع٢ً ع٬قتـو بٗـا   ،يهٌ أٚي٦و ا٭طساف

 اٯخس٠ فًٔ ٜٓفعو.أَا يف  ،ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٓا يف ايدْٝا حٝح ضٝٓفعو
ٍٳ ٖٚرٙ اٯ١ٜ ايعذٝب١ اييت قاهلا اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل: ٔٳ ٚٳقځا ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳا نځفځسٴٚا ايَّرٹٜ ٜٵ ٔٳ  أځضٳـ٬َّْٳا  ًَّرٳ ٔٿ  َٹـ  ايڃذٹـ

أّ  ،يف ايدْٝا ٖٓا ٌٖ نٓت تبخح عٔ املضًني يتڀازدِٖ ؟ٜٔ ِٖ ايرٜٔ أضًْٛاٜبخجٕٛ عِٓٗ، أ (29:)فصـًت ٚٳاِٱِْظ
٫ٚ  ،يٲضـ٬ٍ ٚيٝطـت َػـه١ً عٓـدى     تٞ ٜضًو، ٚتهٕٛ قاب٬ڄض ْفطو ٭ٟ غد  ٜأٚتعسٸ ،ٓت َٔ ٜصُتأْت ن

، اؿـس   اٱض٬ٍ عٓدى ٫ ٜػهٌ غ٦ٝاڄ ؟أٚ تكف ٖرا املٛقف ايباطٌ ،أٚ تس٣ ٖرا ،قض١ٝ إٔ تصبذ تعتكد ٖرا
   َا ناْت عٓدى قض١ٝ نبري٠. ١كحٳ٥دى إٔ تبك٢ عكااڄ ع٢ً إٔ تبك٢ يف طسٜل اؿل، ٚع٢ً إٔ تبك٢ َٛاقفو حك

ٖاتِٗ، ٖاتِٗ، ٖاتِٗ، يف ٖرا ايّٝٛ تبخح عِٓٗ: )يهٔ يف ّٜٛ ايكٝا١َ تبخح أٜٔ ِٖ؟ َٔ ِٖ ايرٜٔ أضًْٛا؟ 
ٖٓا يف ايدْٝا ؼت أقداَو، ادعٌ املضًني ؼت أقداَو ٖٓـا   ادعًِٗ (أقدآَا يٝهْٛٛا َٔ ا٭ضفًنيِٗ ؼت لعًڃ

ٚتعـسف زَـٛش ايباطـٌ ٚزَـٛش      ا ٖٓا يف ايدْٝا إٔ تعسف َٓاب  ايفطاد ٚاٱض٬ٍ،ُٽـنٔ َٗتيف ايدْٝا حٝح ضٝٓف ، 
ٜٴ   ػعًِٗ ؼت أقداَو ٖٓا يف ايدْٝا.يتعٌُ ع٢ً إٔ  ايض٬ٍ; ٟ نإ ٖرا ٖٛ املٛقف ايصـخٝذ حٝـح  . أَـا إٔ  ذـد
ٜٴضٹطتٳف تٓتعس ٚايٓـاع ٜتخسنـٕٛ يف ٖـرٙ    ّ يو ايض٬ٍ إىل داخـٌ بٝتـو،   كدٻٌ داخٌ بٝتو َٔ حٝح ٫ تػعس، 
َٴَٹ ًٕٛضٹٔ ٜٳَٚا أنجس َٳ ،ايدْٝا  َصـادف١، ضـٝاز٠ َـ  غـد  َضـٌ     يف ٔ خ٬ٍ زنٛب ، َٹٌٸضٹٔ خ٬ٍ دًط١ َ  غد  
ف َعٗـِ يف ضـٝاز٠، صـادٳ   ف زن  َعِٗ يف فًظ، صادٳ ‟ٕخصٸˮف فات، صادٳفات نًٗا تأتٞ، َععُٗا تأتٞ َصادٳَصادٳ

 . ف نرانرا، صادٳف ظ ٚمس  ن١ًُ، صادٳفًدخٌ َعِٗ يف 
يٝعـسف َٓـاب    بـإٔ ٜبخـح    َٗتــُٽا ٚ٭ْ٘ يف ايدْٝا ٫ ٜٗتِ، يٝظ ع٢ً حرز غدٜد َٔ إٔ ٜك  يف ض٬ٍ، فٝهٕٛ 

يٝذعٌ ن٬َٗا ؼت قدَ٘، يٝذعٌ َا تصخسف٘ ؼت قدَ٘، يٝذعـٌ أٚي٦ـو املضـًني ؼـت      اٱض٬ٍ حت٢ ٜتذٓبٗا;
 قدَ٘.

عٓدَا تكـٍٛ: ٖٓـاى دعـا٠ يًضـ٬ٍ، ٖٚٓـاى َضـًٕٛ ٜسٜـدٕٚ إٔ         - ٖٚرا ايػ٤ٞ املًُٛع فع٬ڄ -نجري َٔ ايٓاع 
يتعـسف أْٗـا    .٫ حيـسى فـِٝٗ غـ٦ٝاڄ    اعٓد ايٓاع، بازدٶ ابازدٶاملٓڀل ٖرا ٖٚٓاى نرا، تس٣  ،ِ، ٖٚٓاى نراٜضًٛن

ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳا :َاذا ٜكٍٛ ٖ٪٤٫ ْعسٵاقض١ٝ خڀري٠  ٜٵ ٔٳ أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ ٔٿ َٹ ُٳا ٚٳاِٱِْظ ايڃذٹ ٗٴ ًڃ ٔٳ يٹٝٳهڂْٛٳا أځقڃدٳاَٹٓٳا تٳخٵتٳ ْٳذٵعٳ  َٹ
إٔ ٜكٛيٛا ٖرا ايه٬ّ ع٢ً ايسغِ َٔ غد٠ ا٭ٖٛاٍ، ع٢ً ايسغِ َٔ ٜكِٝٓٗ بـأِْٗ ٖـِ أصـبخٛا     ٫حغ ا٭ځضٵفځًٹنيٳ

قد تٓطٝو أٟ غ٤ٞ آخس، قد تٓطٝو عدٚى، قد تٓطٝو ٚيٝـو،   ،َٔ أٌٖ ايٓاز، أيٝطت ٖرٙ قض١ٝ كٝف١ دداڄ
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٭ْٗـِ ضـٝكٛيٕٛ    ٢ أَاَِٗ;ايكض١ٝ ٖٞ أبسش َا ٜتذً ٖرٙ  غ٤ٞ؟ يهٔ ع٢ً ايسغِ َٔ ذيو ٫ تصاٍ قد تٓطٝو نٌ
فهٌ غضبِٗ، نٌ أضفِٗ ٜتخـٍٛ إىل نتًـ١ َـٔ اؿكـد عًـ٢       (نٌ َا ٚقعٓا فٝ٘ ٖٛ َٔ ٖرا، َٔ أدٌ ٖرا ايڀسف)

إٔ ٜكٛيـٛا ٖهـرا؟ ممـا ٜـدٍ     سٚا ٖٓاى ترن  أيٝطٛايٓذعًِٗ ؼت أقدآَا،  ;أٚي٦و ايرٜٔ أضًِٖٛ، أٜٔ ِٖ؟ أزْا
 ع٢ً غد٠ اؿطس٠ ٚايٓدا١َ.

 ٕٛ ايٓاع، ب  إٔ ْتعإٚ يف إٔ مافغ ع٢ً عكا٥ـدْا، نًُـ١  تتخدخ ٖٓا َ  ايٓاع ٚتكٍٛ هلِ: ايٖٛابٕٝٛ ٜضً 
ٚأغـٝا٤ َـٔ ٖـرٙ،     ،َجٌ إٔ ْكٍٛ مافغ ع٢ً أَٛايٓا، أٚ مافغ عًـ٢ َصـاؿٓا   ن١ًُ يٝطت ١َُٗ دداڄ (عكا٥دْا)

ٍ   ٚضٝبريٕٛ أَٛا٫ڄ ٜتخسى ايٓاع ٝبـريٕٛ  ف ،نجري٠ إذا َا تػادسٚا ع٢ً غ٤ٞ ٫ ٜطاٟٚ ْصف َا ٜبريْٛ٘ َـٔ َـا
ٚإٕ ناْٛا أضس٠ ٚاحد٠، يهٔ إٔ ٜكفٛا بٓصف ٖرا ايػـعٛز أٚ بسبـ     اڄٜعادٟ بعضِٗ بعضٚنجري٠، ٜٚتعادٕٚ،  أَٛا٫ڄ

  ٫ حيصٌ ٖرا. ،٫ ،املضًني، أبداڄ ٖرا ايػعٛز َ  أعدا٤ اهلل
ايف٬ْٞ، يهٔ  (1)ٍٛٻيف زٜاٍ يًخانِ ايف٬ْٞ، أٚ يًُك١٥ أا١٥ أيف ٚخصُ٘ ٜعڀٞ َاإٔ ٜعڀٞ َ َطتعداڄ قد ٜهٕٛ

ٓػرتٟ ب٘ أغسط١ ْٓػسٖا يف ضبٌٝ اهلل يٓبني يًٓاع ايعكا٥د ايصـخٝخ١، ا٭يـف ٖـرا ٖـٛ غـري      يٖات أيف زٜاٍ 
َـٔ خـ٬ٍ طًبـو    أْت تسٜد  ايرٜٔ ٝهٕٛ ضخ١ٝ يض٬ٍ أٚي٦وَطتعد إٔ ٜعڀٝ٘ حت٢ ٚإٕ نإ ٖٛ يف ا٭خري َٔ ض

ـ    يإٜاٙ إٔ ٜعڀٝو أيف زٜاٍ  ٘ تٓػس أغسط١ فٝٗا ن٬ّ دٝد، أدٛب١ ع٢ً َٔ ٜضًٕٛ ايٓـاع بعكا٥ـد باطًـ١، ٫ ُٜٗٸ
َ  أْو ضتبدٚ يف َصًخت٘ ٖٛ، ضٝهٕٛ عًُو مما حيافغ عًـ٢ ضـ١َ٬ دٜٓـ٘ ٖـٛ، ٚضـ١َ٬ أ٫ٚدٙ، ٚضـ١َ٬        !ذيو

‟بني حكٓا تػػًْٛٓا ٚزا٤ ايٖٛابٝني ٚمٔ َػػٛيˮٕٛ ػٍٖٛٛ َػأضست٘، فتهٕٛ قض١ٝ ٫ ٜٗتِ بٗا، 
(2)! 

ايٓـاعٴ ٜبـدٕٚ    أيـٝظ  ٫ تطاٟٚ ْصف َا ٜبريـ٘ َـٔ خطـاز٠.    َا ٖٛ حك٘؟ ضٝكٍٛ يو: حكٞ قڀع١ َٔ قذس،
 ، نً٘ ن٬ّ بازد، بازد، إىل آخسٙ.آٖاى نر ،ٖٓاى دعا٠ ض٬ٍ ،يهٔ ٖٓاى َضًٕٛ دداڄ، َٗتُٿني بٗرا

ٖرٙ ٚضرت٣ نٝف أْ٘ ب  إٔ ٜهٕٛ ٖرا املٛضٛع ٖٛ َا ٜطٝڀس ع٢ً نـٌ اٖتُاَـو َٚػـاعسى،    ازد  إىل اٯٜات 
ِٔ أزْا أٜٔ ِٖ؟ )٫ فكد تهٕٛ ممٔ ٜكٍٛ: ٚإ ٜٵ ٞ     ،أضـ٬ْا  ايًَّـرٳ ٕ  ،ٕفـ٬  ،أٜـٔ ٖـٛ املڀـٛع ايف٬ْـ ايـصعِٝ   ،أٚ فـ٬

 ٫ ٜٓف . (؟ٍ ايف٬ْٞ، لعًِٗ ؼت أقدآَاٚاملط٪ ،ايف٬ْٞ
َا َٛاقف٘؟ َا اعتكادات٘؟ ٌٖ ضٝهٕٛ َٔ  :اٯٜات ب  إٔ ْٓڀًل َٓٗا يٓبخح عٔ أٟ غد  ْكازْ٘ز بإٔ ٖرٙ أنسٿ

ٝٵتٳ ٜٳاذيو ايٓٛع ايرٟ ضأقٍٛ: ٝٵٓٹٞ يځ ٝٵٓٳوځ بٳ ِٔ بٴعٵدٳ ٚٳبٳ ٝٵ ُٳػٵِسقځ ٔٴ فځبٹ٦ٵظٳ ايڃ دعٌ بٝين ٚبٝٓ٘ أأزفض٘ اٯٕ، ٚايڃكځِسٜ
 بعد املػسقني اٯٕ.
 ;ٚمٖٛا، إذا َا انتػفت بإٔ َا صدز َـِٓٗ ٖـٛ ممـا أضـٌ ا٭َـ١      ،صخاب١ايضِٗ ؼت عٓاٜٚٔ أٚي٦و ايرٜٔ ْكدٿ

، َتُطو بِٗ، و أٜضاڄ١، ٖٚدٟ اهلل حيذټذٻعِٓٗ، مبٓڀل باٖت ٫ متًو حٴ تداف ٴ ،ِٖٗٴتٓص ،ِٗضٴكدٿتٴ .فتربأ اٯٕ
 ٫ ٜطكط أبٛ بهس، يف ّٜٛ ايكٝا١َ يف اٯخس٠ قد تهٕٛ ممٔ ٜكٍٛ ٖرا.  ،يًصخاب١ (3)دفَِّسٳَتُطو بِٗ، 

شعُا٤ ٚٚدٗا٤، ٚبػهٌ دًطا٤ قسْا٤، أيٝطـت نـٌ    ،بػهٌ أَِ، ٚبػهٌ نباز :ف٬حغ نٝف عسض ايكسإٓ ايهسِٜ
قبٌ إٔ تسبط ْفطو بٗرا ايػد ، بٗرا ايصعِٝ، بٗرا ايهبري، بٗـرا ايٛدٝـ٘، بتًـو     ايف٦ات؟ ٜكٍٛ يو: اعحٵ

ـ   ،قبٌ ٭١َ، بتًو ايف١٦، اْعسٵا ٔ ٫ تسبط ْفطو بِٗ قبٌ إٔ تتأند بأِْٗ يٝطٛا َٔ ٖرٙ ايف٦ات اييت ضـٝٓدّ َٳ
 ازتبط بٗا ّٜٛ ايكٝا١َ حٝح ٫ ٜٓف  ايٓدّ.

ِٸ ايطـ٤ٛ، خاصـ١ إذا نـإ     ؾًطا٤ ايػباب أْفطِٗ َٔ ٜتعسضٕٛ نجرياڄ ،بٗا، ٚإٔ ْبين عًٝٗا ٖرا َا ب  إٔ ْٗت
، يف حاي١ ْػـ٠ٛ ايػـباب، يف   اٖتُاَ٘ ب٘ ٚاحرتاَ٘ ي٘ف٘، ٜعٗس ٜضٝٿٚ (4)(قات)ٜكدّ ٚ (بازد)ّ كدٿٜٴ انسميٶ ادًٝطٶ

ٯخسٜٔ، ًُٜٚظ يف ْفط٘ أْ٘ زدـٌ، َتـ٢ َـا    ٕ ٜس٣ فٝٗا ْفط٘ أْ٘ قط احرتاّ تًو ايفرت٠ اييت ٜسٜد ايػاب أ
عٓٗا، فطسعإ َا ٜٓددع، ٚضـسعإ   ٢ فٝ٘ زغب١ ٖٛ ٜبخح٭ْ٘ يبٻ ;َٔ ٖٓاى ٜستبط ب٘ ٜٚٓػد إيٝ٘أحد احرتَ٘ 

 َا ٜسبط ْفط٘ بكسٜٔ ض٤ٛ.
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ّ طسف َٔ ا٭طـساف خدَـ١ َعـٞ، فٝصـبذ يـدٟ      ايهباز نريو قد ٜهٕٛ يٞ َٛقف، قد ؼصٌ يٞ قض١ٝ فٝكدٿ
 ، ٫.  ٚقسٜٓاڄ خ٬ًٝڄ -ع٢ً ايسغِ مما ٖٛ عًٝ٘  -، ٜٚصبذ يدٟ اڄمحُٝ صدٜكاڄ
ع٢ً مجًٝـ٘،   تهاف٦٘ميهٔ إٔ  ّ أحد َٔ ايٓاع إيٝو مج٬ٝڄقدٻ ٕٵَٓو أٚبػري عح  ،حصٌ ٚبػري اختٝاز َٓوإذا 

، ٜٚصبذ يـدٜو صـدٜكاڄ   عٓ٘، ٫ تستبط ب٘ فٝصبذ قسٜٓاڄ ميهٔ إٔ تسد إيٝ٘ إحطاْ٘، يهٔ ٚادعٌ ْفطو بعٝداڄ
ٝٵـتٳ  ٜٳـا  :َٛاقفو َٛاقف٘، زأٜو زأٜ٘، ٚدٗتو ٚدٗت٘، قد ٜهٕٛ َٔ ٖرا ايٓٛع ايرٟ تكٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٞ  يځ ٝٵٓٹـ  بٳ

ٝٵٓٳوځ ِٔ بٴعٵدٳ ٚٳبٳ ٝٵ ُٳػٵِسقځ ٔٴ فځبٹ٦ٵظٳ ايڃ أَـاّ ٖـرٙ ايٛزطـ١     ّ يـو يف ايـدْٝا ٫ ٜطـاٟٚ غـ٦ٝاڄ    فرت٣ إٔ نٌ َا قدٻ ايڃكځِسٜ
 ايعع١ُٝ اييت ٚقعت فٝٗا.

يف ايدْٝا ٖٓا ٖٛ فٛم لاتو ّٜٛ ايكٝا١َ، نـٌ غـ٤ٞ    فٛم لاتو ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ تس٣ غ٦ٝاڄ غ٦ٝاڄتس٣  أ٫َّاملِٗ 
 َا نإ. نا٥ٓاڄيف ايدْٝا ض٘ ٖٓا زفڂضٛف ٜ٪دٟ إىل ٬ٖنٞ ّٜٛ ايكٝا١َ أڂ

٭ٕ ْهٕٛ َـٔ أٚيٝا٥ـ٘، َٚـٔ أٚيٝـا٤ أٚيٝا٥ـ٘، ٚممـٔ حيبـٕٛ فٝـ٘          ٚأضأٍ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛفكٓا مجٝعاڄ
 ٜٚبػضٕٛ فٝ٘، ٚممٔ ٜٛايٕٛ ٜٚعادٕٚ فٝ٘، إْ٘ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس.

 ٚبسنات٘.ايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚ

 (1)ته١ًُ يًُٛضٛع ايطابل
 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘.، اؿُد هلل زب ايعاملني
ٍٳ َٓاض  إٔ ْطتهٌُ اؿدٜح حٍٛ قٍٛ اهلل تعاىل: ٔٳ ٚٳقځا ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳا نځفځسٴٚا ايَّرٹٜ ٜٵ ٔٳ أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ ٔٿ َٹ ٚٳاِٱِْظ ايڃذٹ

ُٳا ٗٴ ًڃ ٔٳ يٹٝٳهڂْٛٳا أځقڃدٳاَٹٓٳا تٳخٵتٳ ْٳذٵعٳ  .(29)فصًت:ا٭ځضٵفځًٹنيٳ َٹ
٭ٕ نٌ َٔ ٜدخٌ ايٓـاز ٫   دٜد٠، ٚحطس٠ عع١ُٝ عٓد أٌٖ ايٓاز;ْٚدا١َ غ نبرياڄ ٭ٕ ٖرٙ اٯ١ٜ تهػف اٖتُاَاڄ
يف عـد٠ آٜـات عًـ٢ َطـت٣ٛ      ٚهلرا ٚددْاٜضًْٛ٘ عٔ دٜٔ اهلل، عٔ ٖدٟ اهلل; ٜدخٌ إ٫ بطب  آخسٜٔ، َضًني 

ٜٚڀً  َٔ اهلل املصٜد َٔ  ،ٔ أضًٜ٘بخح عُٸ ٍ إىل عدٚٸٜٚتخٛٻ ،ّٜٚتٓدٻ ،سٜتخطٻ ن٬ِّ :ٚع٢ً َطت٣ٛ ا٭فساد ،ا٭َِ
 ايعراب ملٔ أضً٘.

ا ٜأتٞ ايض٬ٍ َٔ ٚإمن ،بٗدٟ اهلل ا٫ٖتدا٤اهلل، ع٢ً ٭ٕ ايٓاع بڀبٝعتِٗ بفڀستِٗ فبٛيٕٛ ع٢ً قبٍٛ دٜٔ 
فبايتأنٝد إٔ  َٔ غٝاطني اؾٔ ٚاٱْظ. أٚ غد  ٜضٌ غدصاڄ ،أٚ فسد ٜضٌ أ١َ ،أ١َ تضٌ أ١َ ،أطساف أخس٣ ٌِبٳقٹ

ٕٻ ،ِٖٚ يف دِٗٓ ٢ يًٓاع مجٝعاڄٖرٙ اٯ١ٜ تدٍ ع٢ً أْ٘ ػً  ٔ أٚصًِٗ إىل اهلاٜٚـ١ إىل  َٳ ِٖٚ يف ضاح١ احملػس أ
 املصٝب١ ايعع٢ُ ِٖ أطساف أخس٣ أضًِٖٛ.

ٚمـٔ نٓـا    ،٭ْ٘ ايػ٤ٞ ايرٟ ًُْط٘ يطٓٛات عدٜد٠ ;فٮْ٘ َٛضٛع َِٗ حٍٛ ٖرا املٛضٛعذا نسزْا اؿدٜح ٚإ
 ٚغريٖـِ َـٔ   حٍٛ املضًني، ٚحٍٛ ضـ٬ٍ ايٖٛـابٝني   خ َ  ايٓاعى يف فاٍ قازب١ ض٬ٍ ايٖٛابٝني، ْتخدٻْتخسٻ

 ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣، ٚغريِٖ َٔ املضًني.
٫ٚ  ،٫ٚ ٜطتجري غضبِٗ ،ٖتُاّ نبري، ٫ٚ ٜطتجري َػاعس ايٓاعنٓا ًُْظ بإٔ ٖرا ٖٛ املٛضٛع ايرٟ ٫ حيع٢ با

 ٜجري اٖتُاَِٗ.
ايٓـاز يٝطـت خاصـ١ بايهـافسٜٔ بـاملع٢ٓ ايـرٟ        -إٔ ايهافسٜٔ، نٌ َٔ دخًٛا ايٓاز ٖٚرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ ؽربْا ب

ٔ  أٚ ا ،ايسافضني يدٜٔ اهلل َا أنجس ايهافسٜٔ مبع٢ٓ٭ٕ  ;سفْ٘ع ، أٚ ايسافضـني  اهلل يسافضني ملباد٨ ١َُٗ َـٔ دٜـ
ِ  ٖ٪٤٫ أصبخٛا ٜبخجٕٛ بهٌ دـد ٚاٖتُـاّ    -نًِٗ ٜػًُِٗ اضِ ايهفس  !ؾ١ًُ َٔ ٖدٟ اهلل ٚأحهاَ٘  عُٻـٔ أضـًٗ

ِٔيا أځِزْٳا اٱْظ بٌ ٜسٜدٕٚ َٔ اؾٔ ٚاٱْظ ٚيٝظ فكط َٔ ٜٵ ٔٳ  أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ ٔٿ  َٹـ ٖـرا ٜـدٍ عًـ٢     ٚٳاِٱْـظِ  ايڃذٹـ
ُٳا (ٖاتِٗ)ٜٔ ِٖ؟أَٔ أضًِٖٛ َٔ اٱْظ حت٢ َٔ اؾٔ فكط  يٝظاٖتُاّ،  ٗٴ ًڃ ٔٳ  يٹٝٳهڂْٛٳـا  أځقڃـدٳاَٹٓٳا  تٳخٵـتٳ  ْٳذٵعٳ  َٹـ
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 .ا٭ځضٵفځًٹنيٳ
ٖٛ ٖٓا يف ايدْٝا، فًُاذا لد أْفطـٓا   ٕ ايٛقت املٓاض  يًبخح عٔ املضًني، ملعسف١ املضًني،إ :ٚقًٓا أنجس َٔ َس٠

 قد ٜضًو، ٖرا إْطإ َضٌ، ٫ ٜٗتِ ٫ٚ ٜبايٞ ٫ٚ ٜهـرتخ باملطـأي١.   ٫ ػايظ ف٬ْاڄ :٫ ْهرتخ إذا َا قًٓا يف٬ٕ
ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ اهلل أخربْا بأِْٗ ٜعًُٕٛ عًـ٢ إٔ ٜسدْٚـا بعـد     :ايڀا٥ف١ ايف١ْٝ٬ قد تضًو، إذا قًٓا :إذا قًٓا

ـ  إميآْا نافسٜٔ، ع٢ً إٔ حيٛيْٛا إىل أٚيٝا٤ هلِ. نريو ٫ بايكضـ١ٝ   اڄانرتاثـ ٚ ،ػـهٌ املڀًـٛب  باي اڄتًُظ اٖتُاَ
 بايػهٌ املڀًٛب.

فٛا عسف نٝف ٚصٌ ا٭َس بٗ٪٤٫ إىل أِْٗ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜتعسٻيت ;رٙ اٯ١ٜ  عًٝ٘ إٔ ٜسد  إىل ٖفهٌ ٚاحد َٓا ب
ٟٸِٗ َٹٔ أضً ع٢ً َٳ طسف أضًِٗ حت٢ ٚإٕ مل ٜهْٛٛا ٜعسفـٕٛ امسـ٘ أٚ ٜعسفـٕٛ     ٔ اؾٔ ٚيٝظ فكط َٔ اٱْظ، ٚأ

 عٓٛإ ايڀا٥ف١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ِٖ ٜسٜدٕٚ َٔ اهلل أٚ ٜڀًبٕٛ َٔ اهلل بإٔ ٜسِٜٗ.
أَا مٔ ٖٓا يف ايدْٝا فٓخٔ ْكٍٛ يًٓاع ْٚكٍٛ ٭ْفطـٓا: ايٖٛـابٕٝٛ ٜسٜـدٕٚ إٔ ٜضـًْٛا، ايٝٗـٛد ٚايٓصـاز٣       

ِ     ،قد ْكٍٛ ،فعسٿْٴ با٫ضِٜسٜدٕٚ إٔ ٜضًْٛا،   ،ٚقد ٜكٍٛ غريْا يػد  أٚ يف١٦ َعٝٓـ١: فـ٬ٕ ٜسٜـد إٔ ٜضـًه
 !ٔ ٖراف٬ٕ قسٜٔ ض٤ٛ قد ٜضًهِ، ف٬ ٜهرتخ ايهٌ به٬ّ َٹ

مٔ يف ٖرٙ ا٭ٜاّ ْتخدخ حٍٛ قض١ٝ: ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ َٚا حه٢ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل عِٓٗ َٔ أِْٗ ٜسٜـدٕٚ  
أِْٗ ٜسٜدٕٚ إٔ ْتدرِٖ أٚيٝا٤، أيٝظ ٖرا ٖٛ َا ٜدٚز يف ٖرٙ ا٭ٜاّ؟ ثِ إٔ حيٛيْٛا بعد إميآْا إىل نافسٜٔ، ٚ

ايٖٛـابٕٝٛ نًـِٗ أصـخاب     ،ايٓصـاز٣  ،إذا زدعٓا إىل ٖ٪٤٫ املضًني لدِٖ نًِٗ أصخاب إَهاْٝات ٖا٥ًـ١، ايٝٗـٛد  
ْٝات ٖا١ً٥، يدِٜٗ اب، إَهإ، نتٻٛدٚضا٥ٌ إع٬ّ، ٚضا٥ٌ ْػس، دعا٠، َسٚٿ ٚيدِٜٗ ٚضا٥ٌ َتعدد٠: ،إَهاْٝات ٖا١ً٥

 قڀات فضا١ٝ٥ تٛصٌ ايبح إىل نٌ َٓڀك١.
ٝٴ  خڀٛزتِٗ بايػ١ عًٝٓا، فٌٗ ْٓتعس ب، ٚفدڀٛزتِٗ غدٜد٠ عًٝٓا دداڄ خػـس  أْفطٓا إىل إٔ ٜأتٞ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ف

 ٍ بعد إمياْ٘ إىل نـافس، فٝكـٍٛ: زبٓـا   اٱْطإ ٚإذا ب٘ عٓد اهلل ممٔ قد تٛىل ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣، أٚ ممٔ قد ؼٛٻ
 ؟أض٬ْا َٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ ٚايٖٛابٝني لعًُٗا ؼت أقدآَا ِٜٔٵرٳًَّأزْا اي

فٓا اهلل عًِٝٗ أِْٗ َضـًٕٛ،  ، إٔ ْعٌُ َٔ اٯٕ، ْٚعٌُ ٚمٔ يف ايدْٝا، ٚبعد إٔ قد عسفٓا، ٚعسٸب  إٔ ْعٌُ
ٕٵ ٚأْت قد ؼٛيت إىل نت١ً لعًِٗ ؼت أقدآَا يف ٖرٙ ايدْٝا، َاذا ٜٓفعو إٔ ػعًِٗ ؼت أقداَو  إٔ ْعٌُ ٭

 َٔ ايٓاز، أصبخت أْت َٔ ٚقٛد دِٗٓ؟ ٖرا ٫ ٜٓف .
ٍٳ ٔٳ قځا ٌپ إِْٻا اضٵتٳهڃبٳسٴٚا ايَّرٹٜ تهٕٛ ؼت قدَٞ أٚ أنـٕٛ ؼـت    فٝٗا ضٛا٤ٶ أصبخٓاقد  نًٓا مجٝعاڄ (48:)غافسفٹٝٗٳا نڂ
با٭َظ: ن٬َٗـِ بـ  إٔ لعًـ٘ ؼـت     مٔ قًٓا  نٝف ْعٌُ حت٢ لعًِٗ ؼت أقدآَا؟ .ٜعد ٜٓف  مل ،قدَو
دني هلِ، ٫ٚ بهـٌ َـٔ يـ٘ ع٬قـ١ بٗـِ، يـٛ إٔ       ٫ ًْتفت إيِٝٗ، ٫ ْتأثس بِٗ، ٫ٚ بأٚيٝا٥ِٗ، ٫ٚ باملسٚٿ ،أقدآَا

ِٔيا أځِزْٳا زٳبٻٓٳا ٖ٪٤٫ ايرٜٔ قايٛا ٖرا ايه٬ّ ٜٵ يٝظ َٔ يف ذيو ايّٝٛ ٚاملاٍ ٜٓف  أ يٛ إٔ يدِٜٗ أَٛا٫ڄ أځضٳ٬َّْٳا ًَّرٳ
ِ  احملتٌُ إٔ ٜبريٛا نٌ ٚيف ضـبٌٝ إٔ ٜهْٛـٛا ؼـت     ،َا عٛشتِٗ َٔ َاٍ يف ضبٌٝ إٔ ٜبعدٚا ٖ٪٤٫ املضًني عـٓٗ

َـِٓٗ   مٔ ٖٓا ب  إٔ ْبرٍ َٔ أَٛايٓا يف فاٍ َٛادٗتِٗ، إْكاذ ايٓـاع َـِٓٗ، إْكـاذ أْفطـٓا أ٫ٚڄ     !؟أقداَِٗ
 ٚبإَهاْٝات ٖا١ً٥. ،٭ٕ ض٬هلِ اْتػس إىل نٌ َهإ ;ٚإْكاذ َٔ أَهٔ َٔ عباد اهلل َِٓٗ

 ،بأَٛايٓـا  ،بأْفطـٓا  ،فٓخٔ يف ضبٌٝ إْكاذ أْفطٓا َِٓٗ ٚيف ضبٌٝ إْكاذ اٯخسٜٔ َِٓٗ بـ  إٔ ْعُـٌ ظدٜـ١   
غسٜط  ،ٚيف ٖرا ايصَإ أصبذ ايػسٜط ٜكّٛ َكاّ إْطإ .ْٓػس ايٛعٞ يف أٚضاط ايٓاع ،باملاٍ ،باملٛقف ،بايه١ًُ

ٜٴ ،أصبذ ٜكّٛ َكاّ إْطإ (فٝدٜٛ)أٚ غسٜط  (ناضٝت)  صًذ فُٛع١ َٔ ايٓاع.فبكُٝت٘ املتٛاضع١ ميهٔ إٔ 
أيـٝظ   ،مٔ ْبخح عـٔ اهلـد٣   (اجملًظ)فهًٓا يف ٖرا  ،إٔ ْٓػس ،ٞ عًٝٓا ٖٛ إٔ ْٗتِ بٗرا اؾاْ فايرٟ ٜٓبػ

 أيٝظ نريو؟ .ْا ٖٓا يف ايدْٝاف ع٢ً َٔ أض٬ ْٚتعسٻ ،ف ع٢ً املضًنينريو؟ ٚمٔ ْتعسٻ
ا عسفٓاٙ َٔ اهلد٣، إٜصـاٍ َـا   يف إٜصاٍ َ إذاڄ َٔ ٚادبٓا ٚفض١ًٝ عع١ُٝ يٓا إٔ ْهٕٛ ضبٸاقني إىل إٔ ْعٌُ أٜضاڄ

ـ   إْكاذ اٯخسٜٔ َٔ ايض٬ٍ، إٔ ْعٌُ ظد ع٢ً إٜصاي٘ إيِٝٗ، لُ  َا أَهـٔ َـٔ    فٝ٘ ٕٛ ا٭غـدا  ايـرٜٔ ٜٗتُټ
 تٓػس. (ايهاضٝت)أٚ  (ايفٝدٜٛ)٭غسط١ ا ْػس :بايٓػس

ٔ بعضِٗ بعض فٝهٕٛ يهٌ ٚاحد َٓا فض١ًٝ إٔ ٜٗدٟ اهلل ًٕٛ َٹٜتكبٻ (شٜد١ٜ)ٚأعتكد باعتباز أْٗا طا٥ف١ ٚاحد٠ 
 يف طـبٸاقني ٖرٙ فض١ًٝ عع١ُٝ، ٜٚهٕٛ ايٓاع ٖٓا يف ٖرٙ املٓڀك١ ٖـِ اي  ،َٔ ايٓاع ٚاحداڄ ع٢ً ٜدٜ٘ ٚيٛ غدصاڄ
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 .فاٍ تٛع١ٝ اٯخسٜٔ، ٖٚداٜتِٗ ٚإْكاذِٖ َٔ ايض٬ٍ
بايػهٌ املڀًٛب ٱْكاذ ايٓاع َـٔ ايضـ٬ٍ،    عا٤ غ٤ٞ ٭ْفطٓا ٫ لد يف ايطاح١ ع٬ُڄٚيٝظ ادٸ ٚ٭ْٓا لد فع٬ڄ

ٖٓاى حسنات أخـس٣ إَـا حسنـ١     أٚ حسن١ أخس٣؟ ،تطُعٕٛ َٔ اٱذاعات غ٦ٝاڄأٚ  ،ٌٖ تطُعٕٛ َٔ ايتًفصٜٕٛ غ٦ٝاڄ
١ ع١ًُٝ تعٌُ يف داْـ  ٚؽـسب يف داْـ  آخـس،     ع١ًُٝ َٓص١ٜٚ ع٢ً ْفطٗا داخٌ َسنص، أٚ َطذد فكط، أٚ حسن

ممٔ ٜٓڀًكٕٛ يتخرٜس ايٓاع َٔ ايػباب امل٪َٔ ٚايه٬ّ فِٝٗ ٚيف ايعًُا٤ ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ إيِٝٗ، ٖٚرا ْفط٘ دص٤ 
 َٔ اٱض٬ٍ.

قد تأًٖٓا إىل إٔ ٜهٕٛ يٓا عٌُ ٜهٕٛ ي٘ أثسٙ يف فاٍ ٖدا١ٜ ايٓـاع، ٚإْكـاذ ايٓـاع،     -زمبا  - مٔ عُد اهلل
ِ ٫ عـامل،   ،َـٔ اٯخـسٜٔ َـٔ أبٓـا٤ ٖـرٙ ايڀا٥فـ١      ٔ ْٓڀًل يف حدٜجٓا إىل ايتخاٌَ ع٢ً أحد ٚي ٫ٚ  ،٫ٚ َـتعً

 َدزض١، ٫ٚ غ٤ٞ.
ْبـايٞ   ٫َّدْا أْفطـٓا عًـ٢ أ  ٭ْٓا نُا عٛٻ ٫ٚ ْبايٞ إذا نإ ٖٓاى َٔ ٜعازض; ،ٓا ٖٛ: إٔ ْعٌُ يف إص٬ح ايٓاعُٖټ

فهِ قد حصٌ يف املاضٞ ٚإىل اٯٕ َعازض١ ط١ًٜٛ َٚطتُس٠ مل ْهٔ ْهرتخ بٗا. ٖرا غـ٤ٞ طبٝعـٞ    ،مبٔ ٜعازضٓا
ٚأْت يف طسٜل اؿل أٚ يف طسٜل ايباطٌ ضـتًك٢   قد حيصٌ ٭ٟ إْطإ ٜٓڀًل يف عٌُ إٔ ًٜك٢ َٔ ٜعازض٘ ضٛا٤ٶ

ٌ عًـ٢ اؿـط َـٔ َكـداز     َٔ ٜعُٙ عًُو، تًك٢ َٔ ٜتهًِ عًٝو، تًك٢ َٔ ٜػٛٿ ،َٔ ٜعازضو، تًك٢ َٔ ٜػاقكو
 !نِ َٔ ايعبازات تٓڀًل ..بٌ قد تًك٢ َٔ ٜهفسى أٚ ٜفطكو، أٚ ،عًُو

ٕ حهـ٢ اهلل عـِٓٗ   ٚيٓصٌ إىل اٖتُاّ ٜهٕٛ أنجس َٔ اٖتُاّ ايهافسٜٔ بايٓطب١ يًُضًني، أيـٝظ ٖـ٪٤٫ ايهـافس   
 بإٔ بعًٛا املضًني ؼت أقداَِٗ؟بأِْٗ أصبذ يدِٜٗ اٖتُاّ 
فًٝهْٛـٛا   ;ٚإٕ مل ٜهـٔ مبعٓـ٢ ايهًُـ١ حكٝكـ١ڄ     ،إٔ لعٌ املضًني ؼـت أقـدآَا  ىل إفٓخٔ َٔ ب  إٔ ْطع٢ 

ٟٵ ،َٓبٛذٜٔ ِٖ ٚض٬هلِ ٟٵ  ،ٚيٛ فاشاڄ ٚنٌ َا ٜأتٞ َٔ يدِٜٗ ٫ ق١ُٝ ي٘ عٓدْا، أ : ٫ قُٝـ١ يـ٘   ؼت أقـدآَا أ
ٜ٪ثس يف اٯخسٜٔ، ٚإٔ ٜهٕٛ نٌ غـد  َٓـا إذا َـا     ضاڄ٘ أ٫ٜٚ ًْتفت إيٝ٘، ٫ٚ ْرتنڃ ،٫ٚ ْتأثس ب٘ ،٫ٚ اعتباز ي٘

أٚ غـد  ضٝضـًو إٔ ٜٗـتِ     ،ٖرٙ ايف١٦ ضتضًو :ي٘ ع٢ً إٔ ٜبتعد عٔ ف١٦ ضاي١ فٝكاٍ ي٘ مس  َٔ آخس تٓبٝٗاڄ
 باملطأي١.

٫ٚحغ ٖٓا ِٖ نٝف حه٢ اهلل عِٓٗ إٔ اٖتُاَِٗ ٚصٌ إىل دزد١ أِْٗ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜعسفٛا حت٢ َـٔ أضـًِٗ َـٔ    
ِٔ يا أځِزْٳـا  زٳبٻٓٳـا  اٱْـظ  اؾٔ ٚيٝظ َٔ ٜٵ ٔٳ  أځضٳـ٬َّْٳا  ًَّـرٳ ٔٿ  َٹـ ُٳـا ٚٳاِٱْـظِ  ايڃذٹـ ٗٴ ًڃ ٔٳ  يٹٝٳهڂْٛٳـا  أځقڃـدٳاَٹٓٳا  تٳخٵـتٳ  ْٳذٵعٳ  َٹـ

 .(29)فصًت:ا٭ځضٵفځًٹنيٳ
 إ٫ بعٌُ. يًخدٜح حٍٛ ٖرا املٛضٛع، ٚأْٓا ٫ ْطتڀٝ  إٔ لعًِٗ ؼت أقدآَا ٚيٛ فاشاڄ إنُا٫ڄ :ٖرا َا أزدت

نٓت تس٣ ْفطو يف ْع١ُ أْو تطري ع٢ً طسٜل ٖدا١ٜ، أْو تتعسف ع٢ً املضًني، ٚتعسف إض٬هلِ، ٚتس٣  ٚإذا
ٕٻ ٔ ٚادبو إٔ تٗتِ بـاٯخسٜٔ، ٖٚـرٙ ٖـٞ زٚحٝـ١     َٹ ْفطو بأْو عُد اهلل أصبخت يف طسٜل ا٫بتعاد عِٓٗ، فإ

 دـداڄ  عًـ٢ ٖداٜـ١ اٯخـسٜٔ، حسٜصـاڄ     ايرٟ نإ حسٜصاڄ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)قُد ١ ايٓيب ـا٭ْبٝا٤، ٚزٚحٝ
 . ا دداڄُٽـَٚٗت

ب  إٔ ْتأض٢ ب٘، ٚإٔ ْكتبظ َٔ زٚحٝت٘ ٖرٙ ايسٚح١ٝ ايعاي١ٝ، إٔ ٜهٕٛ يدٜو اٖتُاّ بـاٯخسٜٔ، اٯخـسٕٚ   
 ٔ هلِ.ٝٿبٳٝٴيفِٗ، ٚمل ٜأت أحد سٿعٳٝٴيأحد  ٭ِْٗ مل ٜعسفٛا، ٚمل ٜأتٹ جًٓا قد ٜهٕٛ ايض٬ٍ اْڀ٢ً عًِٝٗ;ِٖ َ

صلى اهلل )كاذِٖ ٖٚداٜتِٗ، ٚإٔ ؼس  عًِٝٗ ٚتتأض٢ بايٓيب ـٔ ب  إٔ تعڀف عًِٝٗ، ٚإٔ تعٌُ ع٢ً إْفأْت َٳ
صف١ َرتضد١ بػهٌ عذٝ  حتـ٢ قـاٍ اهلل    ٟ ناْت فٝ٘ أٜضاڄرٚاي ٟ٘ ناْت ٖرٙ َٔ أبسش صفاتراي( عليه وعلى آله وسلم

ْٴـٛا  أځ٫َّ ، تهاد تكتٌ ْفطـو أملـاڄ  تكتٌ ْفطو أضفاڄتهاد  ْٻفڃطٳوځ بٳاخٹ ٷ يځعٳًَّوځ عٓ٘: أ٫  (3:)ايػـعسا٤ َٴـ٪ٵَٹٓٹنيٳ  ٜٳهڂٛ
٘ أَسِٖ، ٜهاد ٜكتٌ ْفط٘ َـٔ  ُٜٗٸ ،ع٢ً اٯخسٜٔ ِٖٚ ٜعبدٕٚ أصٓاَاڄ ، ٜتأضف دداڄٜهْٛٛا َٗتدٜٔ، ٜتأمل دداڄ

ٜٴ ٖـٛ ٜتـأمل;   ٔ ضٝهٕٛ َصـريِٖ،  سف أٜغد٠ ا٭مل إٔ ٜساِٖ ٖهرا ع٢ً ايض٬ٍ، ٜٚع خـ  إٔ ٜٓكـرِٖ َـٔ    ٭ْـ٘ 
اٱْطإ امل٪َٔ ايرٟ ٫ حيٌُ ٖـرٙ ايسٚحٝـ١ فًـٝظ    َصريِٖ ٖٛ ذيو املصري ايط٧ٝ دِٗٓ، ايض٬ٍ حت٢ ٫ ٜهٕٛ 

 ٖٛ نايتادس ايبدٌٝ. (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)بايٓيب  َتأضٝاڄ
ٛ   إٔ تتعًِ أٚ تعسف ٖد٣ حت٢ ٚإٕ مل تهٔ أْت قطٛباڄ ٕ يـدٜو اٖتُـاّ إٔ تٛصـٌ    ضُٔ املتعًُني، ثـِ ٫ ٜهـ

٫ يف ضـبٌٝ اهلل،   اهلد٣ إىل أقص٢ دا٥س٠ ممه١ٓ، فاعًِ بأْو نايتادس ايبدٌٝ بُ  ا٭َٛاٍ ثِ ٫ ٜصـسف غـ٦ٝاڄ  
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 ٫ٚ حت٢ يف حادات٘ ايضسٚز١ٜ.
ِٵ ٚٳَٳا :٘ قض١ٝ اٯخسٜٔ إىل دزد١ إٔ ٜكاتٌ يف ضبًِٝٗ نُا حه٢ اهلل عٔ امل٪َٓنيامل٪َٔ ُٜٗٸ ٕٳ ٫ځ يځهڂ  فٹٞ تٴكځاتٹًڂٛ

ٌِ ٘ٹ ضٳبٹٝ ُٴطٵتٳضٵعٳفٹنيٳ ايًَّ ٔٳ ٚٳايڃ ٍِ َٹ ِٕ ٚٳايٓٿطٳا٤ٹ ايسٿدٳا ٔٳ ٚٳايڃِٛيڃدٳا ٕٳ ايَّرٹٜ ٔٵ أځخٵِسدٵٓٳا زٳبٻٓٳا ٜٳكڂٛيڂٛ ِِ ايڃكځسٵٜٳ١ٹ ٖٳـرٹٙٹ َٹ ٗٳا ايعَّايٹ ًڂ ٖٵ  أځ
 .(75)ايٓطا٤:ريٶاْٳصٹ يَّدٴْوځ َٹٔ يَّٓٳا ٚٳادٵعٳٌ ٚٳيٹٝٽا يَّدٴْوځ َٹٔ يَّٓٳا ٚٳادٵعٳٌ

إٕ اهلل ٜسٜد َٔ امل٪َٓني حت٢ إٔ ٜصًٛا إىل دزد١ إٔ ٜكاتًٛا ٱْكاذ اٯخسٜٔ، فهٝف ٫ أبـرٍ َـٔ َـايٞ دـص٤اڄ     
نٝـف أغـٌ    ؟نٝف أغٌ بايه١ًُ ايـيت قـد تٓكـر غدصـاڄ     ؟ق١ُٝ غسٜط أٚ غسٜڀني يٝصٌ إىل اٯخسٜٔ بطٝڀاڄ

 !؟نٝف أغٌ باملػازن١ يف َٛقف ٜهٕٛ فٝ٘ إْكاذ يٰخسٜٔ ؟بايٓصٝخ١
ٚإىل  ،َٝدإ اٖتُاَو ٖٛ ٜتٛد٘ إىل ايٓـاع  ،امل٪َٔ ٜٗتِ بهٌ غ٤ٞ، َٚٝدإ اٖتُاَو نًُا قٜٛت ع٬قتو باهلل

، ٖـٛ  ٤ إيٝ٘ أٚ تعٌُ ي٘ غـ٦ٝاڄ أَا اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل فهًُا تعصشت ع٬قتو ب٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜصٌ َٓو غٞ ،اؿٝا٠
نًُا تعصشت ع٬قتو بـاهلل فـإٕ املٝـدإ     ،نًُا تسضذ اٱميإ يف قًبو ،ضبخاْ٘ ٚتعاىل يٝظ عاد١ إىل غ٤ٞ َٓا

 َٝدإ اؿٝا٠. ،ايرٟ ٜعهظ إمياْو ايكٟٛ ٚع٬قتو ايك١ٜٛ باهلل ٖٛ ايٓاع
ـ   ،دعً٘ اهلل ٚمساٙ ضبًٝ٘ دب٬ڄ اؾٗاد يف ضبٌٝ اهلل أٜٔ َٝداْ٘؟ ٌٖ إٔ ٖٓاى ٛا ايسصـا   ٜرٖ  ايٓـاع يٝڀًك

ع٢ً ٖرا اؾبٌ، أٚ َٝدإ ايعٌُ يف ضبٌٝ اهلل، ٚاؾٗاد يف ضبٌٝ اهلل ٖـٛ ايٓـاع أْفطـِٗ; إٔ تعُـٌ ٱْكـاذِٖ      
فإذا َا أحططت يف ْفطو بك٠ٛ ع٬ق١ باهلل ف٬ تعٔ إٔ ٖرا ٖٛ نٌ غ٤ٞ، ٚإٔ ٖرا ٖٛ املڀًٛب: إٔ أز٣ هلداٜتِٗ؟ 
  ممت٦ًاڄ ع  اهلل ثِ أزتاح هلرٙ اؿاي١.ٚأز٣ قًيب ،نس اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىلز ذٹْفطٞ أنسٿ

ِٵ أٜـٔ   ١ اٯخسٜٔ.ٖٚداٜ ،نٌ املڀًٛب َٔ ٚزا٥ٗا ٖٛ إٔ تٓڀًل يف َٝدإ ايعٌُ ٱْكاذ اٯخسٜٔ ،ٖرٙ اؿاي١ افٗ
ِٵدٳـا٤ٳ  يځكځدٵ نٌ ذيو يف حسص٘ ع٢ً اٯخسٜٔ؟ ٻ؟ أمل ٜتذٌ(صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )اهلل زضٍٛ نإ ٜتٛد٘ إميإ   نڂ

ٍٷ ٔٵ زٳضٴٛ ِٵ َٿ ٘ٹ عٳِصٜصٷ أځْفڂطٹهڂ ٝٵ ِٵ َٳا عٳًځ ٝٵهڂِ حٳِسٜ ٷ عٳٓٹتټ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ عٳًځ ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ بٹايڃ يٝطت ٖرٙ اٯ١ٜ تتخدخ أ (128)ايتٛب١:زٻحٹٝ
ِٵدٳا٤ٳ باٯخسٜٔ؟ايهبري ٘ عٔ اٖتُاَ ٍٷ نڂ ٔٵ زٳضٴٛ ِٵ َٿ ٘ٹ عٳِصٜصٷ أځْفڂطٹهڂ ٝٵ ِٵ َٳا عٳًځ عًٝ٘ أٟ غ٤ٞ رٙ ٚاحد٠ ٜػل ٖ عٳٓٹتټ

ٝٵهڂِ حٳِسٜ ٷ ٜ٪ملهِ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ تتٛد٘ إىل ايٓاع؟ أيٝطت ٖرٙ أٜضاڄ عٳًځ ِٷ زٳ٩ٴٚفٷ بٹايڃ أيٝطت ٖرٙ تتٛدـ٘ إىل   زٻحٹٝ
ٖٛ ٫ ٜسض٢ يٓفط٘ فكـط أْـ٘ أصـبذ ٜـس٣      ،٘، نٌ حسنت٘، َتٛد١ٗ إىل اٯخسٜٔايٓاع؟ نٌ اٖتُاَ٘، نٌ ْػاط

عًـ٢ ْفطـ٘    باٱميإ باهلل، ٚاؿ  هلل، َٚعسفت٘ باهلل ق١ٜٛ، ثِ بًـظ َٓصٜٚـاڄ  ، ٚإٔ قًب٘ ممت٧ً ْفط٘ َٗتدٜاڄ
 .ٝا٤ اهلل أبداڄ بد٤اڄ َٔ أْبٝا٥ٜ٘ٚتُت  بٗرا ايػعٛز يف داخٌ ْفط٘ فكط، ٖرا ٫ حيصٌ عٓد أٚي

ـ   ١ يف ْطأٍ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل إٔ بعًٓا َٔ أٚيٝا٥٘ ايرٜٔ ٫ خٛف عًِٝٗ ٫ٚ ِٖ حيصْٕٛ، ٚإٔ ٜسشقٓـا ايسغب
 ايهسِٜ. ٘ٚبعٌ أعُايٓا خايص١ يٛدٗ ،عٌُ ملا فٝ٘ زضاٙ، ٚإٔ ٜتكبٌ َٓااي

 .ٚايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘
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