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 (2) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

 أعٛذ باهلل َٔ ايػٕٝإ ايسدِٝ 
 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 آي٘ ايٕٝبني ايٕاٖسٜٔ.ع٢ً ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚ ،ايعاملني اؿُد هلل زب
ٔ  :املٛقٛع ٖٛ سٍٛ اآل١ٜ ايهسمي١ ال ٜصاٍ ٍِ  َََٚـ ٘و   ََٜتـَٛ َ٘ ََٚزضوـٖٛي َٔ  ايًٞـ ٓوـٛا٘  َٚاٞيـَرٜ ِٕ  آََ ـِٜ ِو   َسـصببَ  ٖؾ ٖوـ  َ٘  ايًٞـ
َٕ ٚايػ٤ٞ املؤنـد   ،ٚإٔ ْعسف نٝـ ْتٛىل اهلل ،يٝا٤ اهللَٔ املِٗ ددٙا إٔ ْعسف َٔ ِٖ أٚ :ٚقًٓا(56)املا٥د٠:ا٘يَػاَيبوٛ

; إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ َٔ أٚيٝـا٤ اهلل  َعسؾ١ ٚاضع١ ال بد َٓٗا يف ؼكٝل ،ناؾ١ٝضبشاْ٘ ٚتعاىل َعسؾ١  إٔ َعسؾ١ اهلل
 ثكتِٗ باهلل ق١ٜٛ. ،ايجك١ باهلل ٛألٕ َٔ أبسش ؾؿات أٚيٝا٤ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل أِْٗ ععُٝ

ٚال ْكؿد مبعسؾت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل َا ٖٛ َتؿـا  عًٝـ٘ يف    ،هلل إمنا ؼؿٌ َٔ خالٍ َعسؾت٘ٚايجك١ ايك١ٜٛ با
َعسؾ١ َـا أضـبؼ عًـ٢ عبـادٙ َـٔ       ،َعسؾ١ نُاي٘ ،بٌ َعسؾت٘ ايٛاضع١ َٔ خالٍ ايكسإٓ ايهسِٜ (عًِ ايهالّ)نتب 

 ،عسؾ١ َا أعدٙ ألٚيٝا٥َ٘ ،٘أٜكٙا َعسؾ١ غد٠ بٕػ ،َٚعاٖس زمحت٘ ،ٚدال٥ٌ سهُت٘ ،َعسؾ١ َعاٖس قدزت٘ ،ْ٘عُ
ٖـرٙ   ،َعسؾ١ أْ٘ غايب ع٢ً أَسٙ ،َعسؾ١ َا حيع٢ ب٘ أٚيٝاؤٙ َٔ ايسعا١ٜ َٓ٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،َٚا أعدٙ ألعدا٥٘
 املعسؾ١ ايٛاضع١.

َـاذا تعـب بايٓطـب١     ،إٔ ْعسف أيٖٛٝت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،باألَظ نإ املٛقٛع سٍٛ أي١ٖٝٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل
َ٘ اٖل٘ إٔ ْعسف أْ ،يٓا ٘و ٜإاٞل ٜإٖي ِب  :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٛي٘ ـتعاىل يسضٚضبشاْ٘ ٚنُا قاٍ  ايًٞ ٘و  ٖؾـاعبًٖ  اٖل أِْٖـ
َ٘ ٘و ٜإاٞل ٜإٖي ُوؤبَََٓنَي َيَرَْبٖو َٚاضبَتػبَؿسب ايًٞ ً٘ ٙ  - َت٢ َا ؼكل يدٜٓاٚ (19:)قُدََٚي َعسؾـ١   -  بِذٕ اهلل ٚبتٛؾٝك٘ ٚبتٓـٜٛس

َ٘ اٖل٢ٓ ناؾ١ٝ مبع ٘و ٜإاٞل ٜإٖي أْ٘ إهلٓا ٚمٔ عبٝدٙ ؾـِٕ ٖـرٙ تعتـن َـٔ أٖـِ       ،َعسؾ١ ناؾ١ٝ مبع٢ٓ أيٖٛٝت٘ ايًٞ
ايؿٛا٥د ٚأععِ املهاضب اييت يٛ قٕع اإلْطإ عُسٙ ايٌٕٜٛ يف تسضٝذ َعاْٝٗا يف ْؿط٘ يهاْت َٔ أععـِ ايـٓعِ   

 اييت حيؿٌ عًٝٗا طٍٛ عُسٙ.
 ،أْ٘ ٚسدٙ ايـرٟ يـ٘ اؿـل إٔ ٜهـٕٛ يـ٘ األَـس ؾٝٓـا        :َٚع٢ٓ ذيو ،ٔ عبٝدٙاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ إهلٓا ٚم

ٖٛ َٔ يـ٘ اؿـل    ،ٖٛ َٔ ي٘ اؿل إٔ حيهِ ؾٝٓا ،ٜٚسغدْا ،ٜٚٗدٜٓا ،ع يٓاٖٛ َٔ ي٘ اؿل إٔ ٜػٍس ،ٚاؿهِ ؾٝٓا
ٜسٜـدٙ ضـبشاْ٘   ٜتدخٌ غريٙ يف غإٔ َٔ غؤْٚٓا مبا خيايـ َا  اٞلٖٛ َٔ ي٘ اؿل أ .عبٝدٙألْٓا  ;ْٚٓاإٔ ٜدبس غؤ

 ٘.َتاعٖط ٔب٘ ََاعتوٖط ٔبْٕٚٝع ََ ،ٖٛ ٚسدٙ ايرٟ ي٘ اؿل إٔ ْٕٝع٘ ،ٚتعاىل يٓا َٚٓا
أٚ متجـٌ   ،ٖٛاى متجٌ يف يف األزض ضٛا٤ً ١هلآد٠ ايٛاضع١ ٖٞ اييت تؿؿًو عٔ نٌ ٚايكاع ،ٖرٙ ايكاعد٠ امل١ُٗ

نٌ َا ض٣ٛ اهلل إٔ ٜهٕٛ إهلٙا يو ؼكـل   ؾُت٢ َا ؾؿًت ْؿطو عٔ ،ايعامل اأٚ متجٌ يف أٟ غ٤ٞ َٔ ٖر ،يف إْطإ
َ٘ اٖليو َع٢ٓ  ٘و ٜإاٞل ٜإٖي ـ ٔ عًـِ  ََ ،ٔ ٚسدت٘ٔ سه١ُ ََََ ،ٔ ٚسدت٘ٔ ق٠ٛ ََََ ،ت٘ٔ ٚسٍدٔ عص٠ َََٚٓشت ََايًٞ ََ ٔ

ٙو َٖٚيُِا:  نُا قاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ْيب اهلل ٜٛضـ ،ٚسدت٘ ٙو بًََٖؼ ٖأغوِد ٝبَٓا ًُا آَت ً٘ سو٘ه  َْذبٜصٟ َٖٚنَرَيٖو اًََُٚع

ُوشبَطَٓنَي ٙو  بًَٖـؼَ  َٖٚيُِا : ْٚيب اهلل َٛض٢  (22)ٜٛضـ:ا٘ي ٣َٛ  ٖأغوـِد ٙو  َٚاضبـَت ٝبَٓـا ًُـا  آَت ًُـا  سو٘ه ً٘ َْذبـٜصٟ   َٖٚنـَرَيوٖ  ََٚع
ُوشبَطَٓنَي  .(14:ايكؿـ)ا٘ي

بسعا١ٜ َٔ اهلل ضبشاْ٘  بعد فًد ٚأْت ال ؼع٢ ات ايهتب بني ٜدٜو فًدٚزِؾ ،يٛ تكسأ َا قسأت طٍٛ عُسى
ٜو ٜو ،عًُو ٖٛٚتعاىل إٔ  ٜو ،إٔ ٜٗدٜو ،سغدى ٖٛإٔ  ٘ قًٌٝ َٔ ايعًِ ٚنجري َـٔ  ؾِٕ غا١ٜ َا ؼؿٌ عًٝ ;ؿُٗوإٔ 

 اؾٌٗ.
ٚنٝـ عسؾت سٝـاتِٗ ستـ٢ قٝـٌ عـٔ      ،نِ تسنٛا َٔ تساخ َٔ ايهتب ،نِ مسعٓا عٔ أغداف يف تازٜذ اإلضالّ

ٚيهٔ يٛ تطـتعسض َـا تسنـ٘     ،أنجس َٔ غدـ قٌٝ ؾٝ٘ ٖرا ،أٜاّ عُسٙ ٕ نسازٜظ عًُ٘ بًػت أنجس َٔإ :بعكِٗ
ِ  ،ػد أْ٘ نإ عاد١ َاض١ ٚإٔ ٜطـتأْـ سٝاتـ٘ َـٔ ددٜـد َـع       ،يف ساد١ َاض١ إىل إٔ ٜٗتدٟ بايكسإٓ ايهـسٜ

 ايكسإٓ ايهسِٜ.
َ٘ اٖلَع٢ٓ  ب٘ ْكـ يفإٕ نٌ خًٌ حيؿٌ ضبو ٘و ٜإاٞل ٜإٖي ٚايسنـاّ   ،تسنـ٘ ٖـرا  ؾرت٣ ايسناّ ايـرٟ  يف ْؿطو،  ايًٞ

ٚنأْٗـا   ،تساٖا ٚنأْٗا ٖٞ اؿه١ُ ،ٚايعبازات املُٓك١ عٓد ذاى ،ٚتًو ايعبازات املُٓك١ عٓد ٖرا ،ىايرٟ تسن٘ ذا
تـصاٍ   الٚقسأتـ٘ ٚأْـت    ،نإٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ عاٜػت٘ ٚأْـت ؾـػري  ٚٚتس٣  ،ٚنأْٗا ٖٞ ايؿٛاب ،ٖٞ اهلد٣

ٟ ذيـو ايهتـاب ايـر   ْؿـظ  تتعاٌَ َع٘ ٚنأْـ٘ ٖـٛ    ،ٙاانو يًُعاْٞ قعٝؿٜصاٍ إدز ال ،ٙاٜصاٍ ؾُٗو قدٚد ال طؿاٙل



 (3) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

 تًـو الًـدات ايًٕٜٛـ١    ٚزا٤ٚ ،تًـو ايعبـازات املُٓكـ١    ٚزا٤ٚ ،ىذا ٚزا٤ٖٚرا ٚزا٤ًٕل عاٜػت٘ يف ايؿػس ؾتٓ
 ٚنإٔ ٖٓاى ايعًِ. ،ى اؿه١ُٚنإٔ ٖٓا ،٣ٚنإٔ ٖٓاى اهلد ،ايعسٜك١
ِ   َجاٙل َٔ ايعًُا٤ ايـرٜٔ عو  (ابٔ ت١ُٝٝـ )ن ٙاداؾمٔ ْعسف أغ - نُا أضًؿت - كٝك١ٚيف اؿ  - سؾـٛا بػـصاز٠ ايعًـ

يهٓـ٘   ،يف ٖرٙ املطأي١ ٚتًـو املطـأي١   ،ٚاؿدٜح ٖٓا ٖٚٓا ،ٚايهتاب١ ،تا٤املكسٚنجس٠  :أٟ - باملع٢ٓ املتعازف عًٝ٘
٘  يًٕٝٓل َٓٗا ٖٛ ٚ أضظ ٜسغد إيٝٗا ايكسإٓ ايهسِٜ ،إىل أضظ ًٜٕٓل َٓٗا ،نإ ٜؿتكد إىل أضظ  ،غريٙ َـٔ أَجايـ

 غاذ٠. ٚد١ٗ ْعس ،غسٜب١ أقٛااٙل ،ممٔ ميهٔ إٔ تًُظ يدِٜٗ عكا٥د باط١ً
ٚأْ٘ مل حيؿٌ اعتُاد بايػـهٌ   ،ع٢ً ايكسإٓ ايهسِٜ - بايػهٌ املًٕٛب - مل حيؿٌ اعتُاد ضبب ذيو نً٘ ٖٛ أْ٘

َ٘إٜ اٖلٚقعـ يف ؼكل َع٢ٓ  ،ضبب٘ تأثس بجكاؾ١ َع١ٓٝ ،املًٕٛب ع٢ً ايكسإٓ ايهسِٜ ٘و ٜإاٞل ٖي ألٕ مما أند اهلل  ايًٞ
ٚأْ٘ ٖـٛ َـٔ ضـٝتٛىل     ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٚٛ ٜؤند أيٖٛٝت٘ أْ٘ ٖٛ َٔ ي٘ اؿل إٔ ٜٗدٟ عبادٙ

إْ٘ ايرٟ ٜعًـِ ايطـس يف    ،إْ٘ عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠ ،ٚعٓدَا ٜتٛىل اهلل ٖداٜتو ؾُا أٚضع ٖدا١ٜ اهلل ،ٖداٜتِٗ
ٜٗـدٜو   ،ٜٗدٜو يًُعسؾ١ ايؿـشٝش١ ايٛاضـع١   ،ؾعٓدَا ٜٗدٜو ٖٛ إْ٘ ايعًِٝ برات ايؿدٚز. ،ايطُٛات ٚاألزض

 أبٛابٙا.ٚ ،ٛاب َٔ اهلد٣ تؿتض أَاَو أبٛابٙاإىل أب
َ٘ اٖلإٔ ترتضذ يدٜٓا َعاْٞ  اَِٗ دْد ٘و ٜإاٞل ٜإٖي ٘  ٚاييت َٔ أبسشٖا إٔ منٓض أْؿطٓا هلل ؾٓؿتض قًٛبٓا ايًٞ  ،هلدٜـ

ِٕ :; ألْ٘ ٖٛ ايرٟ قاٍٜٗدٜٓا ٘ ٖٛ ايرٟعوَدَْ ٗوَد٣ ٜإ ً٘ ٝبَٓا ٖي ِٞ :ٜكٍٛ (12)ايًٌٝ:عًَٖ  ،ٚيٝيتؤَط َٔ ٖرا ٖٛٚ ،ٖرا عً
ِٕٖٚرا أْا ضأتهؿٌ ب٘ ملٔ ؾتض قًب٘ يٞ  ٗوَد٣ ٜإ ً٘ ٝبَٓا ٖي ٌبعًَٖ ٗوَد٣ ٗق ِٕ ا٘ي َ٘ ٖوَد٣ ٜإ ٍ عُسإايًٞ َٕ ٜإٕ (73:)آ  ٜإاٞل َِٜتَبعوٛ

ِٔ ٣ََٛت َََٚا ايٞع ٖوِ اأٖلْٗؿظو َٖٚيٖكدب ٗب ِو َٔٔ َدا٤ ٜٗ ٗوَد٣ ِزٔب  .(23:يٓذِا)ا٘ي
 ِ ٚإٔ ْتٛدـ٘ إىل ايػـٛف يف عـٛز     ،ؾٓشٔ عٓدَا ًْٕٓل يٓتعسف ع٢ً إهلٓا جيب إٔ ْعتُد ع٢ً ايكسإٓ ايهـسٜ

 َعسؾت٘ ايٛاضع١.، َعسؾت٘
ـ )قـدٚد َٚٓاقػـات   لدٖا تتشـدخ عـٔ قكـاٜا قـدٚد٠ ٚبأضـًٛب      ٚعٓدَا ْأتٞ إىل نتب عًِ ايهالّ   ١طًٜٛ

ضـببٗا إٔ اؾُٝـع    ،سٍٛ قكاٜا َـٔ ٖـرا ايٓـٛع    ؟ٌٖ ٖٞ َٓ٘ أّ ٖٞ َٔ اهلل :سٍٛ قكاٜا أؾعاٍ اإلْطإ( عسٜك١
عٔ  اْٝـايعع١ُ اييت ػعٌ نٌ َطًِ ٜٓـصٙ اهلل تًكا٥ ،ابتعدٚا عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ؾًِ ٜهٔ هلل يف ْؿٛضِٗ ايعع١ُ

ٜو ،إٔ ٜككٞ بايباطٌ ٜو ،ٞكدز املعاؾأٚ   س إيٝٗا.أٚ خيًكٗا أٚ ٜكدزٖا أٚ ٜطٝٔ ،أٚ ٜسٜد ايكبا٥ض ،سٜد ايعًِأٚ 
بُٝٓا ايػٛف يف خكِ تًو ايكٛاعد ؽسز َٓٗا ٚيف زأضو َٔ اإلغهاالت َا  ،تًكا٥ـْٝاايكسإٓ ايهسِٜ تهؿٌ بٗرا 

 ،إ يٛ بكٝت ض١ًَُٝٚعسؾتو ايبد١ٜٝٗ اييت نإ باإلَه ،جيعًو تتأٚٙ ٚتتأضـ ع٢ً َا ؾاتو َٔ ؾٕستو ايط١ًُٝ
ٞ ٜٚصٛن ،ٚخيًل ايُٕأ١ْٓٝ ،دَت أَاّ ايكسإٓ ايهسِٜ يهإ َا حيؿٌ َٔ خالٍ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ َا ٜٓطذِ َعٗاٚٗق

 ٚخيًل اـػ١ٝ ٚايعع١ُ ٚاـٛف ٚايتك٢ ٚاإلميإ ٚغري ذيو َٔ املعازف. ،ع املعسؾ١ٍٜٚٛض ،س ايكًبٍٜٕٚٗ ،ايٓؿظ
ِ  اإلَاّ سؾٛا باـػ١ْٛ ست٢ قاٍ ِٖ َٔ عويريو نإ َٔ املعسٚف إٔ املتهًُني  دزٟ أال  -  ايكاضِ بـٔ إبـساٖٝ

ٜو) :- أٚ قاهلا عٔ ْؿط٘ سها١ٜ عٔ غريٙ أسـد َـٔ عًُـا٤ ايهـالّ أٚي٦ـو ايـرٜٔ        أٟ (ف إٔ َتهًُٙا خػعَسعبأْ٘ مل 
 َاَٝـ١ اإلَععُٗا َؿـبٛغ١ مبٕٓـل ايؿالضـؿ١ َٚتـأثس٠ بأضـايٝب ايؿالضـؿ١ َـٔ         ٚاييت ،ٜٓػػًٕٛ بتًو ايعبازات

 .ٚغريِٖ
ٕ  ،ًُعسؾ١ َٔ ْاؾر٠ ٚاسد٠ ٚبػهٌ قدٚدي اٙلٚتًشغ إٔ ٖٓاى تكّب كا٥ـد  عٖـٛ ؼؿـٌٝ    :َعسؾ١ اهلل ؼت عٓـٛا

 أؾعاٍ ايعباد.ٚبؾشٝش١ ؾُٝا ٜتعًل باألؾعاٍ بايرات ٚايؿؿات ـ نُا ٜكٛيٕٛ ـ ؾُٝا ٜتعًل بأؾعاٍ اهلل 
تًـو املعسؾـ١    ،ذ يف قًب٘ املعسؾ١ٖٚٛ ٜسٔض ،ؾ٘ بِهل٘ٔسيهٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٜأتٞ يإلْطإ َٔ نٌ اؾٗات ٖٚٛ ٜع

 ٚزغب١ يف اؿؿٍٛ ع٢ً زقاٙ. ،ي٘ اٚسْب ،ٚتٛناٙل عًٝ٘ ،باهلل ٚخٛؾٙا ٚثك١ عع١ُٝ اييت ؽًل يف ْؿط٘ خػ١ٙٝ
مل ٜعسض املتهًُٕٛ َطأي١ ايٓعِ ايهجري٠ اييت أضبػٗا اهلل عًـ٢ عبـادٙ نأضـًٛب َـٔ أضـايٝب َعسؾتـ٘ ضـبشاْ٘        

 ٚتعاىل.
ـ  ،٘اؿدٜح عٔ غد٠ بٕػ ٛاٜكدَ مل ٙ   دوٚعٔ ضع١ زمحت٘ ؾُٝا َٜع كـدّ نأضـًٛب َـٔ أضـايٝب     مل تو ،بـ٘ أٚيٝـا٤

ألٖـٌ ايهبـا٥س أّ يـٝظ     ٖا ٚمبؿسدٖا عٔ ٚاقع اإلْطإ بايٓطب١ هلا. ٌٖ ٖٓاى غؿاع١َدسٚ، ْٛقػت ٖٓاى املعسؾ١
باألعـاخ سـٍٛ ايٝـّٛ اآلخـس ٚنأْٗـا ال       ْٛقػت ٖرٙ ؾُٝا ٜتعًـل  ؟ؾُٝا ٜتعًل بككاٜا ايّٝٛ اآلخس، ٖٓاى غؿاع١
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أْ٘ يٝظ َٔ ايعـدٍ إٔ ٜكـدز عًٝـو املعؿـ١ٝ أٚ      ،ازتباطٗا مبذسد عدي٘ :عالق١ هلا باهلل إال َٔ َٓعاز ٚاسد ٖٛ
  .خيًكٗا ؾٝو أٚ جينى عًٝٗا ثِ ٜعربو

عالقت٘ ايهبري٠  أثس اؿدٜح عٔ ايٛعد ٚايٛعٝد يف ٚددإ اإلْطإ َٚا ٜرتن٘ َٔ أثس ي٘ ،يهٔ أثسٙ ايٛدداْٞ
هلرا زأٜٓا نٝـ أِْٗ يف األخري زأٚا إٔ ْطـب١ نـبري٠ َـٔ     ;مل ٜكدّ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ،مبعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل

ٜو  شتاز إيٝ٘ يف فاٍ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل.آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ يٝطت مما 
ٛزٙا َـٔ ٚاقـع اؿٝـا٠ َـٔ     ٚعسقـت ؾـ   ،أْ٘ غايب ع٢ً أَسٙ :مل تكدّ تًو اآلٜات اييت ٜكسز اهلل ؾٝٗا سكٝك١

ـ  ٚيف تا ،األسداخ اييت تساؾكت يف َطري٠ ايبػس١ٜ  ٚنُـا سؿـٌ يف    زٜذ ايٓبٛات نُا سؿٌ يف قؿـ١ ٜٛضـ
مل تكـدّ أٜكـٙا نأضـًٛب َـٔ أضـايٝب َعسؾـ١ اهلل ضـبشاْ٘          ٚنُا سؿٌ يف قؿ١ َٛضـ٢   قؿ١ إبساِٖٝ

َكابـٌ نـٌ سـسف عػـس      ٚتعٕـ٢  ،لسد ايتعبد بتالٚتٗـا  إذٙا ؾٗٞ ٖٓاى ؾكط تت٢ً ;ٚتعاىل. يٝطت َجري٠ يًعكٍٛ
َٔ  هلرا نإ ٜأتٞ ايٛاسد َِٓٗ ممٔ قك٢ َععِ عُسٙ يف ٖرٙ األعاخ !ٖٞ ٖٓاى إلْتاز اؿطٓات ؾكط ،سطٓات

تـساٙ يف   ٖـٌ ٖـرا عـسف اهلل؟    .ٜدٜٔ بايٕاع١ ؿانِ ظامل ْ٘ؿطايٛقت تساٙ يف ٖرا ايكبٌٝ داخٌ عًِ ايهالّ ٚ
٘   ،َع عدي٘ ،َع دالي٘ ،َع سهُت٘ ،َع عع١ُ اهلل د عكا٥د تتٓاؾ٢ٜعتك ْ٘ؿطايٛقت  ٘   ،َـع زمحتـ يف  َـع سهُتـ
َٔ قاٍ  ٌٖ ٖرا عسف اهلل؟ ٖٚٛ ،قًب قاضٞ ،ال خيػع :تساٙ يف األخري نُا قٌٝ عِٓٗ؟ ٌٖ ٖرا عسف اهلل .أؾعاي٘

َُا :يف نتاب٘ ايهسِٜٚتعاىل ضبشاْ٘  َ٘ َٜدبَػ٢ إِْٜ ٔب ايًٞ َُاا٘ي َعَباَدَٙ ََ  ِٖ َٔ خيػْٛ٘. (28:)ؾاطس٤وعوًٖ
ـ    (ِعـايَ )أٚ املكاٜٝظ اييت َٔ خالهلا ًْٕل ع٢ً ٖـرا   ،يهٔ ملا أؾبض يدٜٓا َط٢ُ ايعًِ  ،اًُـأٚ ٖـرا ْطـُٝ٘ عاَي

 ٖٚٛ يٝظ يف قًب٘ خػ١ٝ َٔ اهلل. ـًُاعاَيأؾبشت ٖٞ تكاع مبكداز َا ٜكسأ َٔ نتب نٝؿُا ناْت مسٝٓاٙ 
َُا :بازن١إذٙا ؾَِا إٔ تهٕٛ اآل١ٜ امل َ٘ َٜدبَػ٢ إِْٜ ٔب ايًٞ َُا َعَباَدَٙ ََ دَت نشكٝك١ إَـا إٔ تهـٕٛ ٖـٞ    ٚاييت ٗق ٤وا٘يعوًٖ

باعتبازٙ ٖٛ عًِ  ،ٙاعًُ يٝظ .اخً٘ مما مسٝٓاٙ عًُٙاأٚ ٜهٕٛ قًب ذيو ايسدٌ ٖٛ غري اؿكٝكٞ ؾُٝا د ،غري ٚاقع١ٝ
٘   :ٜكاٍ .أٜكٙا ع٢ً فسد ايكٛاعدًٜٕٚل  ،ايعًِ ًٜٕل ع٢ً ايعًِ ايٓؿطٞ ،ع٢ً قٛاعد االًعاٛط عًـِ   ،عًـِ ايؿكـ

 عًِ نرا. ،ايهالّ
 ٚيٝظ بايػهٌ ايرٟ مست٘ بـ٘ اآلٜـ١ ايهسميـ١    ،يهٔ َٔ نإ عاملٙا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ،ِ بٗرا املط٢ُال بأع ٖٛ عاَي

َُا َ٘ َٜدبَػ٢ إِْٜ ٔب ايًٞ َُا َعَباَدَٙ ََ مل ٜأخر ايعًِ َٔ  ْ٘ؿطايٛقت ْ٘ يف أل ; ٜصاٍ داٖاٙلال ، ٜصاٍ داٖاٙلالؾِْ٘  ٤وا٘يعوًٖ
ًُا ٜشدبَْٞ ِزٔب َٚٗقٌ :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل قاٍ يٓبٝ٘  ،مل ٜأخر اؿه١ُ ممٔ ٜؤتٝٗا ،َؿدزٙ ً٘ زب  (114:)طـَ٘ع

ازشقـب   ،اٖـدْٞ أْـت   ،شدْٞ عًُٙاأْت أْت  زٔب، ِ. الاْعس اآلخسٜٔ َا يدِٜٗ ٚتعًٛ ،ِمل ٜكٌ ي٘ تعًٛ ،شدْٞ عًُٙا
١َُٖ ٜوؤَتٞتب َٔ سهُتو ايٛاضع١ ا٥ ،َٔ عًُو ايٛاضع ،َٔ عًُو ١َُٖ ٜوؤبَت َََٚٔ ََٜػا٤ ََٔ ا٘يَش٘ه َٞ ا٘يَش٘ه  ٖؾٖكدب ٗأَٚت

ٝبًسا  .(269:)ايبكس٠ٖنَجرًيا َخ
ِ    ،ٜط٢ُ ٖرا ايؿٔ عًِ نرا ،ؾْٓٛٙاقسأ  ،نتبٙا عامل أٟ قسأ ،ٚعامل ٜهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ  ٜٚط٢ُ ٖـرا ايؿـٔ عًـ

ذيـو   - ْ٘ؿطـ ايٛقت يف  - يهٔ إذا مل ٜعًِ ،ٖٛ عامل ع٢ً ٖرا املؿًٕض ٖٛ عامل ،ٜط٢ُ ٖرا ايؿٔ عًِ نراٚ ،نرا
ٜػهٌ خٕـسٙا بايػـٙا عًـ٢     ،طٝؿبض عًُ٘ ٜػهٌ خٕسٙا بايػٙا ع٢ً اإلضالّ ٚاملطًُنيؾايعًِ ايرٟ جيعً٘ خيػ٢ اهلل 

ِ   )نسمي١ َجٌ ز نتاب٘ بعبازات ٚإٕ ؾٍد ،ٜسضذ دٗاالت َرتان١ُ ،ايبػس١ٜ اؿُـد هلل   ،بطـِ اهلل ايـسمحٔ ايـسسٝ
ثـِ   ،ثِ ٜرنس يو َا ايرٟ دؾع٘ إىل تأيٝـ ٖرا ايهتـاب  إىل آخسٙ. (ْٚطتعٝٓ٘ ْٚؤَٔ ب٘ ْٚتٛنٌ عًٝ٘.. مُدٙ

ٚإٔ ٜطِٗ  ،َبتػٝٙا بريو ٚد٘ اهلل)ثِ ٜكٍٛ:  ،إىل آخسٙ ...ثِ تكطُٝ٘ إىل نرا ؾؿٍٛ ،عٔ األبٛاب اييت تٓاٚهلا
 ،تٓاٍٚ َا زأ٣ بإٔ اآلخسٜٔ عاد١ إىل َعسؾت٘ يٝكدّ خد١َ يإلضـالّ ٚاملطـًُني  ٚإٔ ٜ ،ملهتب١ اإلضال١َٝيف إثسا٤ ا

 . ٖهرا تأتٞ األغٝا٤ عطٔ ١ْٝ.(عً٘ يف زؾٝد سطٓات٘ ّٜٛ ًٜكاٙجيٚإٔ ٜهتب٘ ٚ ٘زادٝٙا َٔ اهلل بريو إٔ ٜتكبً
ال ٜهؿٞ إذا مل تعتُد عًـ٢ ايكـسإٓ ايهـسِٜ     أْ٘ ست٢ اإلخالف ،ُٓا بإٔ سطٔ اي١ٝٓ ال تهؿٞايكسإٓ ايهسِٜ عًٛ

ٚآؾام املعازف األخـس٣ ؾتـصداد    ،َٔ خالٍ َا ٜسغدى إيٝ٘ يف آؾام اؿٝا٠ ثِ متػٞ ،يتعسف َٔ خالي٘ َا ٖٛ ايعًِ
نٌ ٖرا ايعـامل   ،ٜسضذ يدٜو َعاْٞ نُاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،نٌ غ٤ٞ يف األخري ٜعٕٝو َعسؾ١ ،َعازف سكٝك١ٝ

 .ٜػٗد بهُاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىليٝظ ؾٝ٘ غ٤ٞ ال 
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َٚعسؾـ١ اهلل ٖـٞ أعًـ٢     ،ألٕ َٛقٛع٘ ٖٛ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل  ;بأْ٘ أغسف ايعًّٛ (عًِ ايهالّ)ٜكاٍ يف 
بات ؾػري٠ إىل األطؿاٍ َٔ ضٔ ايبًٛؽ ٜهٕٛ يريو ٜبادزٕٚ ب٘ ٚبهتٍٝ ;ؾايؿٔ ايرٟ ٜتٓاٚهلا ٖٛ أغسف ايعًّٛ ،غ٤ٞ

يهٔ ٖهرا ْٓعس يألغٝا٤ ًْٕٚٓل ؾٝٗا عطٔ ١ْٝ ٚبـِخالف ٚنـإٔ ايككـ١ٝ     ،ٗا أِٖ غ٤ٞألْ ;قد بدأ مبعسؾ١ اهلل
ٚؾل زؤ١ٜ إًْكت َٔ داخًٓـا   ،اهلل ٢ٚع٢ً َا ًُْظ بإٔ ؾٝ٘ زق ،َا ْس٣ إٔ ْسضِ األغٝا٤ ع٢ً ،َرتٚن١ إيٝٓا مٔ

اٖر يًرتب١ٝ َٚٓاٖر يًعُـٌ  َٚٓ ،بأْ٘ نتاب غاٌَ ٜعٕٞ َٓاٖر يًُعسؾ١ أٜكٙا دٕٚ اعتُاد نبري ع٢ً ايكسإٓ ايهسِٜ
  ٕٚ اؿٝا٠.ؤيف كتًـ غ

ًُا ٜشدبَْٞ ِزٔب َٚٗقٌ ً٘ إٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖـٛ ايعـامل ٖـٛ ايعًـِٝ      :; ألْٓا ْكٍٖٛرٙ ٚسدٖا تهؿٞ ملٔ ٜتأٌَ َع
ِو ٝبَب َعاَي ٘و  ََٚضَع (73:)األْعاَّٚايِػَٗاَد٠َ ا٘يَػ َٛاتَ  ٗنسبَضـّٝ ِو  (٠:255)ايبكـس َٚاأٖلزبَض ايِطـَُ ٞ   َٜعبًٖـ َٛاتَ  ائطـِس َؾـ  ايِطـَُ

ؾٗٛ َٔ جيب  ،ٖٛ َٔ أساط بهٌ غ٤ٞ عًُٙا ،ٚاضع ايعًِ ،ايعامل ٖٛإذٙا ٖٛ ايعامل. أيٝظ نريو؟  (6:)ايؿسقإَٚاأٖلزبٜض
 ًْٕٚٓل َٔ َؿادز أخس٣ ْبشح عٔ ايعًِ.  ،ٚيٝظ ؾكط إٔ ْدعٛٙ إٔ ٜسشقٓا ايعًِ ،إٔ ًْتؿت مٛٙ يٝعًُٓا

ًُاشدْٞ أْت  ٜشدبَْٞ ٔبزِ َٚٗقٌ ً٘ إٕ نجريٙا َٔ  :ٜكاٍ ،ٚعًّٛ ايؿٓاع١ ،االخرتاعاتست٢ ايعًّٛ األخس٣ ٖرٙ  َع
ٍٕ ناْٛا - أثٓا٤ ػازبِِٖٗٚ  - املدرتعني َ٘ ًُٜطٕٛ ٚنأ ؾريغـدِٖ   ،يف املطأي١ اإهلْٝ خاٙلَدتٛؾٝل إهلٞ أٚ َت ٖٓاى غب

 ًٜٕـب  ،دخٌ يف ايكك١ٝتت ًُٜظ ايبعض َِٓٗ ٜدٙا غٝب١ٝ ،ملتعدد٠إىل غ٤ٞ َعني ؾٝبتهس غ٦ٝٙا َٔ خالٍ ػازب٘ ا
ٖٛ جيسٟ ػازب ٜسٜد ٚذيو ايػ٤ٞ ايرٟ نإ َتذٗٙا مٛٙ  غري ايعع١ُٝاالخرتاعات ايٛدٛد َٔ إىل  ؾٝنشايػ٤ٞ 

 .آخس غ٦ٝٙا
ْ  ،َٔ أساط بهٌ غ٤ٞ عًُٙا ،َٔ ٚضع نسضٝ٘ ايطُٛات ٚاألزض ،ٚاضع ايعًِ عسؾـ٘ َـٔ   أيٝظ ٖٛ ايرٟ ٜٓبػـٞ إٔ 

ٖٛ َٔ ٜسٜد إٔ ْعسؾ٘ تًـو املعسؾـ١ ايـيت     ،خًكٓا ٔب; ألْ٘ ٖٛ َََٔ خالٍ نتاب٘ ايهسِٜ ،خالٍ َا ٜٗدٜٓا إيٝ٘ ٖٛ
ِ لأٚ عًُٙا  ،سد املعسؾ١لٚيٝطت َعسؾ١  ،ترتى أثسٙا يف ْؿٛضٓا ٍ  ،سد ايعًـ ّ     :ؾٓكـٛ          ؟نـِ قـسأت يف نتـب ايهـال

إىل آخـسٙ. َـا غـا٤ اهلل ْكـٍٛ      ...ٚنتاب نرا ،ٚنتاب نرا ،نتاب نرا -( ٜٔنتب أؾٍٛ ائد)اييت مسٝت ؾُٝا بعد  -
 ،عكا٥د أتعاٌَ َعٗـا بػـهٌ أسهـاّ أؾـدزٖا     ،قدٚدعًِ  ،ٚعكا٥د لسد ايعكا٥د ،عامل لسد ايعًِ ،عامل: ٖهرا

 ٚيٝظ ٖٓاى أثس هلا يف ايٓؿظ.
تـرتى ٖـرٙ ايٓؿـٛع أثـسٙا يف      ،يف ايٓؿٛعَعسؾ١ ترتى أثسٙا  ،نتاب عًُٞ ،أَا ايكسإٓ ايهسِٜ ؾٗٛ نتاب عًُٞ

ٚاهلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖـٛ     ،ؾٝٓعهظ أثس ٖرٙ ايٓؿٛع ؾالسٙا يف ٖـرٙ اؿٝـا٠   ،بٗا ايٓؿٛع َعسؾ١ تصنٛ ،اؿٝا٠
 ٚنِ ٖٞ املداخٌ يٝعسف إهل٘ املعسؾ١ ايع١ًُٝ. ،ٖٛ ٜعًِ َٔ أٜٔ ٜأتٞ يْ٘طإ ايرٟ خًل اإل

ٞ   َٕٓل ٖرا ع٢ً ؟د ايهاؾسٜٔ ظِٗٓأيطٓا ْس٣ يف ايكسإٓ ايهسِٜ نٝـ نإ ٜٗد ; املعتصي١ ٚمِٖٛ غـري َٕٓكـ
ٚدِٗٓ  ،بُٗا ست٢ تٗددٙ ظِٗٓبعد مل ٜؤَٔ  ،ٖٚٛ بعد مل ٜؤَٔ مبشُد ٚال بايكسإٓ ألْ٘ تٗدد ايهاؾسٜٔ ظِٗٓ

ٞ  إذٙا ؾٗر (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٍٛ اهلل ـإمنا دا٤ اـن عٓٗا َٔ قبٌ ايكسإٓ ايهسِٜ َٚٔ قبٌ زض  ،ا غـري َٕٓكـ
 ضٝهٕٛ نجري َٔ ايكسإٓ غري َٕٓكٞ.

إٔ أضًٛب ايكسإٓ  -  ٜصاٍ داسدٙاالٚإٕ نإ  - ٖٛ ايرٟ ٜعًِ إٔ ٖرا اإلْطإَٔ ٜدزٟ إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  يهٔ
ِ  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٚأضًٛب ايٓيب   ٜٓؿـر إىل أعُـام   ،ٖٛ ذيو األضًٛب ايرٟ ٜٓؿر إىل أعُاقِٗ زغُـٙا عـٓٗ

، قّٛ ؾا  :ؾٝطُع ايتٗدٜد ٚاإلْراز بأْ٘ إذا َا نربٛا قد حيٝل بِٗ َا سام باألَِ ايطابك١ ،ْؿٛضِٗ زغُٙا عِٓٗ
 ٚقّٛ ْٛح. ،ٚقّٛ ٖٛد

نٝـ تٗددِٖ ِٖٚ بعد مل ٜؤَٓٛا بايكسإٓ ايهسِٜ ٚمل ٜؤَٓـٛا   ؟أمل ٜعٗس يف ايكسإٓ ايهسِٜ تٗدٜد يًهاؾسٜٔ
املعذصات اييت تعٗس ، نُاي٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)غدؿ١ٝ قُد  ،ٙا؟ يهٔ قُد(مصلى اهلل عليه وعلى آله وسل)ُد مبش
 ٜـصاٍ َعًٓـٙا يهؿـسٙ    الست٢ ٚإٕ نـإ ؾـاسب ٖـرٙ ايـٓؿظ      ،يف ايٓؿظ ٜدٜ٘ ٖٓا ٖٚٓاى ٖٞ مما ٜرتى أثسٙع٢ً 

ـ    ،يف ايـٓؿظ  ال بد إٔ ٜرتى أثسٙ ايتٗدٜد ،ٜطُع ايتٗدٜدعٓدَا  ،ٚداسدٙا ٔ ؿعـات َٜٛـ٘ أٚ   ٚيـٛ يف ؿعـ١ َ
 .ٙاٜؿهس اإلْطإ ؾٝٗا نجري -عاد٠  -ٖٚٞ ايًشع١ اييت  ،ٌ َْٛ٘ ٖٚٛ ؾٛم ؾساغ٘ َطذ٢ بًشافٚيٛ قبٝ ،يًٝت٘

َا إٔ تهٕٛ ممـٔ ًٜٕٓـل عًـ٢    إ اْٝـثِ تدؾعو عًُ ،ٖرٙ املعسؾ١ َعسؾ١ ع١ًُٝ تدؾعو يتػٛف إىل أعُام ْؿطو
عـامل   َا ايرٟ سؿٌ يف تازخيٓا مٔ؟، خبٝجٙا َٓاؾكٙا أٚ ناؾسٙاتتذ٢ً ٖٓاى  ،أٚ تتذ٢ً ٖٓاى ،ٚؾل اهلد٣ ٚاإلميإ

ؾـؿٛف عًُـا٤ َـٔ ٖـرٙ      ،بعد عامل مل ٜعٗس يو َؤَٔ بػهٌ ؾشٝض أٚ َٓاؾل بػهٌ ٚاقض أٚ ناؾس بػهٌ ٚاقـض 
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ٌ  ،ٚؾؿٛف ٖٓا ٚؾؿٛف ٖٓـاى  ،ٚؾؿٛف داخٌ ٖرٙ ايٕا٥ؿ١ ،ايٕا٥ؿ١ ـ  ٤األغـٝا  ِمل تتذـ ألٕ َـا يف   ،دّ; ألٕ َـا ٗق
 ظ َٔ ايٓٛع ايرٟ جيًٞ بػهٌ ناٌَ.داخًِٗ يٝ

َوـ   بايتأنٝدـ ؾٗٛ ال ٜس٣ ْؿط٘   ،إٔ اؾُٝع ٜؿبػٕٛ َا ٜكدَْٛ٘ بؿبػ١ إميا١ْٝ َع  ،أٚ أْـ٘ كٕـ٧   ،ؿٝبأْ٘ 
ٚهلرا ٚددْا يف ايطاس١ أغٝا٤ نجري٠ َٔ  ;أٚ أْ٘ قاٍ ،أْ٘ َٗتد ،أْ٘ َبٌٕأْ٘ قل، أٚ  ،أٚ أْ٘ َٓاؾل ،أْ٘ َؤَٔ

 قالٍ نجري ْصٍ.، ٜٚتعبدٕٚ اهلل بأِْٗ ٜكدَْٛٗا يعبادٙ ،ْٛٗا ع٢ً أْٗا َٔ دٜٔ اهللايكالٍ ٚأؾشابٗا ٜكدَ
تعـسف ْؿطـو    ،نتاب عًُٞ ،يهٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ ٚسدٙ إذا َا ساٚيت إٔ تٗتدٟ ب٘ ضتعسف ْؿطو َٔ خالي٘

٘   ٚتعسف اؿٝا٠ ن ،ٚتعسف ايؿٕٓٛ األخس٣ َٔ خالي٘ ،ٚتعسف اآلخسٜٔ أٜكٙا َٔ خالي٘ ،َٔ خالي٘  ،ًـٗا َـٔ خاليـ
 تتذ٢ً يو املٛاقـ. ،تتذ٢ً يو األَٛز ،ب٘ ٘ٚتعسف إهلو بايػهٌ ايرٟ ًٜٝل بو نعبد ي٘ إٔ تعسؾ

ؾٓشٔ عٓدَا ْتشدخ عٔ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ْتٓاٍٚ أغٝا٤ نجري٠ َٔ خالٍ ايكسإٓ ايهسِٜ مما قـد ٜـس٣   
َٔ أدـٌ إٔ ْعـسف نٝــ ْتـٛالٙ      ،َعسؾ١ اهلل تدٍ ع٢ً دٌٗ إٔ ْتٓاٚهلا ٚمٔ يف إطاز اؿدٜح عٔ اايبعض بأْٗ

 ؾٓهٕٛ َٔ أٚيٝا٥٘ بتٛؾٝك٘.
 ،آٜات نجري٠ تٓاٚيت نسّ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ، يف ايكسإٓ ايهسِٜاؿدٜح عٔ ْعِ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل َِٗ ددٙا

ألنجـس َـٔ   تأتٞ ألنجس َـٔ ٖـدف أٚ   ٚ، ايعاٖس٠ ٚايباط١ٓ ِ٘ َٔ ْعُُا أضبؼ عًٝٗٚإسطاْ٘ ايععِٝ إىل عبادٙ ؾٝ
ع٢ً ععِ إسطاْ٘ إىل  ،ع٢ً سطٔ تدبريٙ ،زعاٜت٘ ع٢ً ،ع٢ً سهُت٘ ،ؾدال٥ٌ ع٢ً قدزت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،غا١ٜ

إيٝـو   طـد٣ َاّ أٟ ْعُـ١ تو يٝدًل يف ْؿٛضِٗ ذيو األثس ايرٟ ػد يف ْؿطو أ ،ٛٙيٝذًٛ ،يٝععُٛٙ ،عبادٙ يٝشبٛٙ
  َٔ اآلخسٜٔ.

ْعُـ١   :ععِ إْعاَـ٘ عًٝٓـا بـٓعِ نـجري٠ دـداٙ      ،إسطإ اهلل إيٝٓا عٓدَا ْطتػعس ععِ ،ٖرٙ املػاعس ١َُٗ ددٙا
 خًَٖ٘كَٓـا  ٖيٖكـدب ْع١ُ نبري٠ ؾُٝا أعٕاْا َٔ ٖرٙ ايهٝؿ١ٝ اييت قاٍ بأْٗا أسطٔ تكـِٜٛ   ،٠ْعِ َاد١ٜ نجري ،اهلدا١ٜ
َٕ ٜٔ َؾٞ اإٜلَْطا ِٝ ٖأسبَط ٜٜٛ  ،و إىل َٔ أضداٖا إيٝـو ْعست ،ْعستو إيٝٗا ،تًو املػاعس اييت ترتنٗا ٖرٙ (4)ايتني:َت٘ك

٘  ،يف ثكتو باهلل ،تًو املػاعس ١َُٗ ددٙا يف زبٕو باهلل ٘    ،يف إْالقو يف طاعتـ يف  ،يف ابتعـادى عـٔ َعؿـٝت
 يف سسؾو ع٢ً زقاٙ. ،يف سٝا٥و َٓ٘ ،يف إداليو ي٘ ،خٛؾو َٓ٘

 ،أٜـٔ ٚدبـت عًٝٓـا   َـٔ   ،أْ٘ ملاذا ٚدبت ايٕاعـات  ٝشًٌ يو املطأي١يؾتؿبض يف ساي١ يطت عاد١ إىل َٔ ٜأتٞ 
ست٢ ٚدب؟ َٚٔ أٜٔ ٚدب ست٢ ٚدب؟ َٔ أٜٔ؟ ٚنٝـ عٌُ؟ َا  أيٝظ ٖرا َٔ َٕٓل املتهًُني؟ نٝـ عٌُ ايٛادب

َٔ أٜـٔ ٚدـب ايٛادـب ستـ٢ أؾـبض       ،ٙاؽ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايٛادب ٚادبٜطٛٔ َٕٓكـْٝاٚغ٦ٝٙا  ،اْٝـٜعتن َٕٓكٖٛ ايرٟ 
٘     ،ٚاهلل ٖٓـاى  ،يرٟ جيعًو ٖٓـاى ا ،هً٘بيتشًٌٝ يطتِ عاد١ إىل ٖرا ا !ٚادبٙا؟  ،ٚنأْـ٘ ال عالقـ١ بٝٓـو ٚبٝٓـ

ٖٞ اييت ػعًو تكس بعبٛدٜتـو هلل ضـبشاْ٘    ،ٖٞ اييت تدؾعو ،َعسؾت٘ ايٛاضع١ اييت تطٕٝس ع٢ً نٌ َػاعسى
ؾـٛم   أْـت تـس٣ إٔ املطـأي١    ،ٚبأْو ًَصّ بهرا ٚنـرا  ،ؾال ؼتاز إىل َٔ ٜأتٞ يٝػعسى بأْ٘ ٚادب عًٝو ،ٚتعاىل

 ٚؾٛم فسد إيصاّ. فسد ٚادب
٘  ،قًبو ٤ًَٞ عب٘ ،مٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل تًكا٥ـْٝا أْت أؾبشت تطري يف سايـ١ نٗـرٙ    ،ْؿطو نًٗا ضًُتٗا يـ

تطـا٤ٍ  ٖرا ايتطاؤٍ يف األخري جيعًـو ت  َٔ أٜٔ ٚدب ايٛادب ست٢ ٚدب؟ :َت٢ ميهٔ إٔ جيٍٛ غاطسى تطاؤٍ
٘ أٚ  ،ٖهرا فا١ًَ ،َب يهٔ فا١ًَا يصإذٙا ال بأع ٖر َٔ أٜٔ يصّ ايالشّ ست٢ يصّ؟ ال بـأع   ،يٝظ َعٞ فاٍ َٓـ

 ;جيـب  إَٔـٔ   ،ثِ تًٕٓل يف طسٜل ايتٗسب َٔ إٔ ًٜصّ ،ًٜصّ اٞلأ غسع١ٝ ألدٌ (ٌََٝس)يصّ يهٔ ميهٔ ٜهٕٛ يو 
ادب ٜكاٍ ٚ ،ٚدب نُا ٜكٛيٕٛ. (َهسٙ أخاى ال بٌٕ): َهسٙ ٖٛ َاذا؟ ،ألْ٘ ٖٛ َكداز ايعالق١ ؾُٝا بٝٓو ٚبني اهلل

; ألٕ ايؿـٝػ١ دـا٤ت   ْهٔ ْعسف بعد ملاذا يصّ؟ يهٔ يصّمل  يصّ ٚإٕ ،ٚإٕ نٓا مل ْعسف بعد ملاذا ٚدب ،ٚغؿبٙا عٓا
َـٔ   ؾتتعًِ نٝـ تتٗسب ، ًٜصّالؾتذعٌ ٖرا  ،ؾتأتٞ ايكٛاعد اييت تؿتض األبٛاب أَاَو ،أٚ مٖٛا (اؾعٌ)بعباز٠ 

ٖٚـٛ   ،ٖٚٛ ٜتٗسب عٔ اهلل عامل ،عامل :ثِ ْكٍٛ ،ٓطب١ يونٝـ تتٗسب َٔ إٔ جيب ايٛادب باي ،ٕ ًٜصّ َا ًٜصّأ
 (َٚـا قـد ٚدـب عًٝٓـا    ، ًٜصَٓـا ٛ ٖ َا قد ،ًٜصَٓا اٞلميهٔ إٔ ماٍٚ أ) :ؾٝكٍٛ ،ٜتٗسب ٖٓاى عٔ أٟ غ٤ٞ ًٜصَ٘

  ٖٚهرا.
َُا:ٌٖ ٖرا ممٔ ميهٔ إٔ ْكٍٛ ؾٝ٘ َ٘ َٜدبَػ٢ إِْٜ ٔب ايًٞ َُا َعَباَدَٙ ََ  ،غػـ١ٝ اهلل  ٧ٕ قًب٘ ًَٝيٛ أ (28:)ؾاطس٤وا٘يعوًٖ

ٛ   ٧يٛ إٔ قًب٘ ًَٝ ،يٛ إٔ قًب٘ مم٤ًٛ مبعسؾ١ اهلل ايؿشٝش١ ؾٝطـري يف طسٜـل    ،عب اهلل ملا نإ ع٢ً ٖـرا ايٓشـ
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هـٕٛ قـد   َع١ٓٝ تعؿٝ٘ عـٔ إٔ ت  ست٢ ٚإٕ ناْت ٚادب١ ٜتُطو بكٛاعد ،اهلل ٢ب َٔ األعُاٍ اييت ؾٝٗا زقايتٍٗس
 ٚدبت عًٝ٘ َٔ ٚد١ٗ ْعس تًو ايكاعد٠.

ٓعـسف َـٔ خاليـ٘    ي ،هلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل  ; يٓعسف َٔ خالي٘ أْؿطٓا نعبٝدال بد إٔ ْعٛد إىل ايكسإٓ ايهسِٜإذٙا 
ٚ  ٚاملـٓعِ عًٝٓـا;    ،يهٓـا َٚا ،ٚضـٝدْا  ، ٚزبٓـا، إهلٓـا  ،املعسؾ١ ايٛاضع١ يهُاٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  ،ٚس٦ٓٝـُر ضـتبد

يف ٚ ،ٚيف تعاًَـو َـع اهلل   ،٠ ؾُٝا ٜتعًل بٓؿطـٝتو ٚضٝبدٚ اؿدٜح عٔ ايٓعِ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ي٘ أ١ُٖٝ نبري
 .ْعستو مٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل

ٜكسٕ اؿدٜح عٔ ْعُ٘ بِزغاد عبادٙ إىل عبادت٘ ٚاألَـس هلـِ بعبادتـ٘ ؾٝكـٍٛ      ٘أْ ،َا ٜديو ع٢ً أ١ُٖٝ ٖرا
ِو اعببودوٚ٘ا ايِٓاعو ٖأَّٜٗا َٜا :ضبشاْ٘ ٚتعاىل ِب َٚاٞي اٞيَرٟ َزِبٗه َٔخًَٖٖكٗه ِب ََٔ َرٜ ِب ٖقببًَٗه َٕ ٖيعًَٞٗه ٌَ اٞيَرٟ  َتِتٗكٛ ِو  َدَع ٖيٗه

ٍَ َبَٓا٤ً َٚايِطَُا٤َ َؾَساغٙا اأٖلزبَض َٔ َٖٚأَْص َ٘ ََا٤ً ايِطَُا٤َ ََ َٔ ٖؾٖأخبَسزَ َب ََُساَت ََ ِب ٜزشبقٙا ايِج َ٘ َتذبَعًٗٛ٘ا ٖؾاٖل ٞيٗه ِب  ٖأَْدادٙا يًَٛ َٖٚأْتو
َٕ ُوٛ  .(21،22)ايبكس٠:َتعبًٖ

ٕ فُٛع األزض َـع  ؾهأ ،ايطُا٤ بايٓطب١ يٓا ضكـٜسعاْا؟ األزض بايٓطب١ يٓا ؾساؽ، أمل ٜتشدخ ٖٓا عٔ نٝـ 
ٍَايطُا٤ بايٓطب١ يٓا بٓا٤ ْكِٝ ؾٝ٘  َٔ َٖٚأَْص ال متـاز   ال ٜهًؿٓـا غـ٦ٝٙا،  ٖٚرا املا٤ ٜٓصٍ بطٗٛي١  ََا٤ً ايِطَُا٤َ ََ

ٚيف دقـا٥ل َعـدٚد٠ تـس٣ األزض     املٕـس  ٍٜٓصٍٜ .ٚال متاز إىل غ٤ٞ ،ًٝٗاع َٞٓٚال متاز إىل بكس ْطب ،إىل َكدات
نٌ سادـات اإلْطـإ َستبٕـ١     ،نٌ سادات اإلْطإ ٖرا املا٤ ٖٛ ايرٟ ٜستبط ب٘ ،مم٠٤ًٛ باملا٤ يف دقا٥ل َعدٚد٠

 ب٘.
َ٘ ََا٤ً َٔ ٖؾٖأخبَسَز َب ََُساَت ََ ِب ٜزشبقٙا ايِج َ٘ َتذبَعًٗٛ٘ا ٖؾاٖل ٞيٗه َٕ ادٙاٖأَْد يًَٛ ُوٛ ِب َتعبًٖ أْ٘ ايـرٟ   :ٚأْتِ تعًُٕٛ بٗرا َٖٚأْتو

خسدٗـا مبـا أْـصٍ    ٚإٔ ٖرٙ ايجُسات ٖٛ ايرٟ أ ،ٚأْ٘ ٖٛ ايرٟ ٜٓـصٍ املا٤ َٔ ايطُا٤ ،ٚخًل ايطُا٤ ،خًل األزض
َ٘  َتذبَعًٗـٛا٘  ٖؾـالٖ عالق١ بتٛسٝدٙ؟ َٔ املا٤. أيٝظ يًشدٜح عٔ ْعِ اهلل ٖٓا  ِب تَ  ٖأْـَداداٙ  يًَٛـ َٕ َٖٚأْـتو ُوـٛ أيـٝظ   عبًٖ

ِو اعببودوٚ٘اٖٛ ٜكٍٛ:  ؟يًشدٜح عٔ ْعُ٘ أثس نبري يف ايدؾع مٛ عبادت٘ نبري  أيٝظ يًشدٜح عٔ ْعُ٘ أثس َزِبٗه
ِبيف تسضٝذ ساي١ ايتك٣ٛ يف ايٓؿظ  َٕ ٖيعًَٞٗه  ؟َتِتٗكٛ

أٚ ٖرا األضـًٛب   ،ػ٤ٖٞرا اي ،ٚؾعاٙل تًُظ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٖرا اؾاْب ،ٜبدٚ اؿدٜح ٚنأْ٘ سدٜح عاطؿٞ
ِو  اعببوـدوٚا٘ اضـتعٕاف   ،اْٝـعاطؿ ٙااؿدٜح ايرٟ ٜبدٚ سدٜج ،ٜأخر َطاس١ ٚاضع١ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٟ  َزِبٗهـ  اٞيـَر

َٔ ِب َٚاٞيَرٜ ِب ََٔ خًَٖٖكٗه ِب ٖقببًَٗه َٕ ٖيعًَٞٗه ٌَ اٞيَرٟ  َتِتٗكٛ ِو اأٖلزبَض َدَع ٍََٖٚأ َبَٓا٤ً َٚايِطَُا٤َ َؾَساغٙا ٖيٗه َٔ َْص  ََـا٤ً  ايِطَُا٤َ ََ
ٖـٌ قـاٍ ٖهـرا؟ ممهـٔ إٔ      ؟ٛف مسقهِٜكٍٛ: اعبدٚا زبهِ ٚإال ؾطؾكط سْا مبا عٌُ يٓا أّ أْ٘ ٜرٛنٖٓا أيٝظ 

ؾـو  َـٔ ٜعسٍ  ،َٔ ٜٓـرزى  ،كٍٛ ٖهرا؟ ٖٚٞ سكٝك١ إٕ مل تعبد زبو ضٝعربو بعد إٔ ٜهٕٛ قد أزضٌ َٔ ٜبًػوٜ
يهـٔ ٜـأتٞ يف َكـاّ     ،ٚقد ٜبدٚ يف بعـض اآلٜـات   ،سكٝكـْٝا نإ غ٦ٝٙا يهٔ ال. ٖرا ٚإٕ ،ـ تعبدٙبعبادتو ي٘ نٝ

 :ٚطسم َطاَع٘ ايهجري َٔ اآلٜات اييت تأتٞ ع٢ً ٖـرا األضـًٛب   ،ايتٗدٜد بعد إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ قد عسف ايهجري
 .االضتعٕاف

ٍ  - إٖٓٚٛ ٜتشدخ عٔ أقطاّ ايكسإٓ أٚ فاالت ايكس - َا أمجٌ ايعباز٠ اييت قاهلا اإلَاّ شٜدٚ َٚٓٗـا  ) :قـا
خياطبـو أْـت نِْطـإ تسعـ٢      ،أٟ خياطب ٚدـداْو  َاذا ٜعب اضتعٕاف؟( ٜطتعٕـ بٗا خًك٘.. َٛاعغ ٚأَجاٍ

 يٝو ايٓع١ُ يٝػدى مٛٙ.ٚتعرتف بايؿكٌ ملٔ أضد٣ إ ،ٚتػهس ايٓع١ُ ،ز اإلسطإٚتكٍد ،اؾٌُٝ
اسد َٓا َت٢ َا ؼدخ عـٔ ابٓـ٘ عٓـدَا    ايٛ ،ػ٤ٞ َعسٚف يف سٝاتٓا َعسٚف يف تعآًَا َع بعكٓا ايبعضايٖٚرا 

٘  ،عًُت ي٘ نراˮؾٝكٍٛ:  ‟؟نرا ٚبٝٓهِ ،َصاع١ًبٝٓهِ ٚ ،اٙ نراَا يو اْت ٚاٍٜابٓو ٜا خبري ˮتكٍٛ ي٘:   ،ٚزبٝتـ
قد تكٍٛ  ‟َٚا طاع ،ٚأعٕٝت٘ زأع َاٍ ،نٌ غ٤ٞي٘ ٚعًُت  ،ٚاغرتٜت ي٘ ضٝاز٠ ،دت٘ٚشٍٚ ،ٚخطست ،تعبت عًٝ٘ٚ

يف َكابًـ١   ،قد تكٍٛ أْت يػـدـ آخـس   ،يٝ٘سٙ مبا أضدٜت إترٛن ،اضتعٕاف ،ا ايكبٌٖٝرا البٓو بعبازات َٔ ٖر
. ٖـٛ ايـرٟ أد٣   س.ٍ ترٛناٜا زٍدˮ :غدـ آخس أؾبض ي٘ َٛقـ غري طبٝعٞ َٓ٘ ٚأْت تعسف أٜادٜ٘ ايعع١ُٝ عًٝ٘

ـ     ،َا ٜؿض ،َا ٜٓبػٞ ،و يف نرايو نرا.. ٚتعإٚ َع ٖٚـٛ   ،رٟ نـرا َا ًٜٝل بو إٔ تعاًَ٘ بٗـرا األضـًٛب ٖٚـٛ اي
خٕاب املػاعس يف أعُام ايـٓؿظ   ،ٚخٕاب ايٛددإ ،؟ أْت ؽاطب ٚدداْ٘ٙاأيٝظ ٖرا اضتعٕاؾ ‟. إىل آخسٙ..نرا
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ٜٟٛ َٚاٖل :عبادٙ إيٝ٘ يف قٛي٘ تعاىل اهلل ٘ٚهلرا ٍٚد ;ايهبري ٜرتى أثسٙ َٞ َباٞيَتٞ ايِط١ٗ٦َٔٝ ادبٖؾعب َٚاٖل ا٘يَشَط١َٗٓ َتطبَت َٖ 
ٔو ٝبَٖٓو اٞيَرٟ اؾَِٖٜذ ٖأسبَط ٘و َب ٝبَٓ ٞٓ َعَدا٠َٚٚ ََٚب ٘و ََٚي ٌِ ٖنأِْٖ  .(34)ؾؿًت:َسَُٝ

أْت ٖٓا ؽاطب ٚدداْ٘ أيٝظ نريو؟ ٖـٞ تٓؿـر إىل أعُـام     ،ايه١ًُ اؿط١ٓ اييت تبدز َٓو تسد بٗا إضا٤ت٘
ف إىل أعُـام  ؾتكتشِ ٖرٙ اؿٛادص ٚتػٛ ،ٚاالْؿعاٍٚتتذاٚش َعاٖس ايػكب ٚسٛادص ايػكب  ،عٓ٘ ٚدداْ٘ زغُٙا

ٍٞٚدداْ٘ ؾتٓعهظ يتُأل نٝاْ٘ نً٘ عاطؿ١ مٛى ؾٝتشٍٛ إىل  ٕ  ،محِٝ ٚي ؾهٝــ ال   ،يٝٓـ١  ًُـ١ به ،به١ًُ إسطـا
إسطـإ بايٓعُـ١    ،إسطإ بايه١ًُ ٖٚٛ ٜٗـدٜٓا  ،يٝٓا ٖرا اإلسطإ ايهجري ٚاإلسطإ ايهبرئ حيطٔ إتًني قًٛبٓا مل

١َُُ َِبٗه َََٚا:ٖٚٛ ٜطبػٗا عًٝٓا يدزد١ إٔ قاٍ يٓا َٔ َٔٔ ْٔعب َُ َ٘ ٖؾ تتكًبٕٛ  ،يٝظ ٖٓاى ْع١ُ أْتِ ؾٝٗا (53:)ايٓشٌايًٞ
ٚيف َعٝػتهِ إال ٖٚٞ َٔ اهلل. ٜبدٚ ٖٓا األثس املٗـِ ـٕـاب ايٛدـدإ ٚاضـتعٕاف املػـاعس       ،يف أدطادنِ ،ؾٝٗا

 ٚيف ْعست٘. ،ٛدَٗ٘ا ترتى َٔ أثس َٔ أدٌ َا ترتى َٔ أثس يف نٝإ اإلْطإ ٚيف تؿسؾات٘ ٚيف ت ،ايداخ١ًٝ
  ٘ ٘    ،ؾٓشٔ عاد١ إىل إٔ ْعسف اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف تٛسٝدْا يـ٘ نِيـ ْتعـسف عًٝـ٘    ،إٔ ْتعـسف عًـ٢ نُايـ

ِ   ،ملعسؾ١ ايع١ًُٝ بايرتنٝصا ضبشاْ٘ ٚتعاىل  ،نُا ْسنص ع٢ً تٛسٝدٙ ْسنص ع٢ً ايتعسف ع٢ً َا أضد٣ إيٝٓا َـٔ ْعـ
 قًٛبٓا خػ١ٝ َٓ٘. إٔ متت٧ً ،إٔ متت٧ً قًٛبٓا عب٘ ،أْؿطٓا مٛٙ إٔ تٓػِد ،ٚع٢ً تكُٝٝٗا ٚتكدٜسٖا

٘و اٞيَرٟ :ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٚٛ ٜتشدخ أضًٛبٖهرا ٚ َٛاَت ايًٞ ٍَ َٚاأٖلزبَض خًََٖل ايِطَُ َٔ َٖٚأَْص َ٘ ٖؾٖأخبَسَز ََا٤ً ايِطَُا٤َ ََ  َب

َٔ ََُساَت ََ ِب ٜزشبٙقا ايِج ِو ََٚضِدَس ٞيٗه ًٖ٘و ٖيٗه َٟ َؾ ا٘يٗؿ َبٜسَٙ ا٘يَبشبٜس َٞيَتذبٜس ِو ََٚضِدَس َبٖأ َٗـازَ  ٖيٗه ْب ِو  ََٚضـِدس   اأٖل ُبظَ  ٖيٗهـ  ايِػـ

ََُس ٚال تتٛقـ ٚال  ،أٟ غ٤ٞإىل ٚال  ،أٟ ٚقٛدإىل ِ ٗهًََبَا ؼتاز َٔ َق ،باضتُسازدا٥بني  (32،33:بساِٖٝإ)َدآ٥ََبنَي َٚا٘يٖك
ِو ََٚضِدَستٕٓؿ٧  ٌَ ٖيٗه ٝب ٌٔ َٔٔ اٗنَِٚآَت  َٚايَِٓٗاَز ايًٞ ٙو ََا ٗن ُوٛ َُ َتعوّدٚ٘ا َٜٚإٕ َضٖأ٘يتو َ٘ اٖل ١َْٖعب َٖا ايًٞ ِٕ توشبؿوٛ َٕ  ٜإ  اإٜلَْطـا

ٌّ  .(33،34:بساِٖٝإ)ٖنٞؿاٌز ٖيٖعًٗٛ
ٚاضـتعٕاؾ٘ يعبـادٙ    ،اضتعٕاف يعبادٙ :أيٝظ نريو؟ ٖٛ أٜكٙا َٔ ٖرا ايكبٌٝ ،سدٜح عٔ ْعِ ملٕٓل أٜكٙاٖرا ا

َٔ أععِ األديـ١ عًـ٢ ؾـش١    ديٌٝ  ،َعٗس َٔ أععِ َعاٖس زمحت٘ بعبادٙ ،ِٜ يإلْطإٖٛ تهسِٜ يف غا١ٜ ايتهس
ال  ،ال ميهٔ إٔ ٜهـرب عًٝـو   ،ال ميهٔ إٔ ٜػػو ،; ألٕ َٔ ٜٓعِ عًٝو ٖرٙ ايٓعِ ال ميهٔ إٔ ٜٛزطوايجك١ ب٘

 ٖٞ َٔ أععِ ايٛضا٥ٌ يتعصٜص ايجك١ ب٘. ;ميهٔ إٔ ٜرتنو ًُٜٚٗو ٚأْت تطري يف طسٜك٘
٘  ،تساٙ ٜٗتِ بو ٙايف ايدْٝا َع بعكٓا بعض غدؿٚمٔ ْس٣  ٜـساى   ،ٜساى يف ساد١ حياٍٚ ٜكدّ يو َطـاعدت

أيطت أْت َٔ تتذ٘ إيٝ٘ يٝٓؿـشو؟ أال ٜبـدٚ   ، ٕٚ سٝاتوؤٜػازنو يف نٌ غ ،ٜعٝؼ ُٖو ،يف َٛقـ ٜبادز َعو
٘  تبدٚ َع٘ ٚاثكٙا ب٘ أععِ ثك١ َٔ أٟ غدـ آخس؟ تهـٕٛ ععـ   ،يدٜو َٔ أععِ األغداف ٚأعصِٖ ، ِٝ ايجكـ١ بـ

ٞ   ،ٖٚٛ ايرٟ نرا ،ٜا أخٞ نٝـ ال أثل ب٘)تكٍٛ:  ٜٚبـرٍ   ال ًُٜـظ أْـٞ عادـ١ إالٛ    ،ال ٜأتٞ َٛقـ إال ٖـٛ َعـ
ٍٞ ٔ  البب عحٚ ،ٚأع٢ٕ ابب نرا ٚنرا ،ٚعٓدَا ضاؾست عٌُ يٞ نرا ٚنرا ،ٖٛ ايرٟ عٌُ يٞ نرا ،َعسٚؾ٘ إي  عـ

 ٚثك١ ب٘.ي٘  آٖا ميت٧ً قًبو سْب أيطت (َع٘ ٝػتػًٛايعُاٍ 
٘    ،تأتٞ املٛاقـ األخس٣ اييت تعهظ َـد٣ ثكتـو بـاهلل    ٚايجك١ باهلل ١َُٗ ددٙا املٛاقــ   ،أٚ قـعـ ثكتـو بـ

تًٕب َٓو برٍ تعإٚ َعـني   ،برٍ دٗدتًٕب َٓو  ،تًٕب َٓو برٍ َاٍعب١ اييت تبدٚ ٚنأْٗا ؾعب١ عًٝو ايؿ
نٓـت ععـِٝ ايجكـ١ بـاهلل ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل       عًٝو ْٛعٙا َا. ؾٗٛ ٜسغدى إيٝٗا َت٢ َـا   ١يف َٛاقـ قد تهٕٛ ؾعب

 ٚال ميهٔ إٔ ٜتد٢ً عب أبدٙا. ،َا ميهٔ إٔ ٜٛزطب أبدٙا :ضتًٕٓل ؾٝٗا. تكٍٛ
ٖٚٛ ال ٜعًـِ ايطـس يف    ،اإلسطإ إيٝٓا مبذسد إٔ ٜٓؿشب ْؿٝش١ بأغداف ِٖ نجريٟ -يف ايدْٝا  -ا ْجل بٌ إْٓ

بٌ قد ال ٜطـتٕٝع إٔ ٜعُـٌ    ،ٚأْا أؼسى ٚؾل ْؿٝشت٘ال ٜهٕٛ َعٞ ؾٝؿشبب قد ٖٚٛ أٜكٙا  ،ايطُٛات ٚاألزض
أيٝظ ٖرا َا  ،يف األخري ٚأْا أؼسى ست٢ ع٢ً ْؿٝشت٘، َٚٔ ًَٕٓل ثكيت ب٘ إًْٔل ع٢ً َا ٚدٗب إيٝ٘ يٞ غ٦ٝٙا

ـ    ـ َعٔ َْحيؿٌ يف ايدْٝا؟ ؾهٝـ ال تهٕٛ ععِٝ ايجك١ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖٚـٛ ََ ٘ ععُٝـ١ عًٝـو، ٖٚـٛ َـٔ     ُو
ٖٛ َٔ ٖٛ ايعصٜص ايكٗاز، ٖٛ َٔ ٖٛ ؾـادم يف ٚعـدٙ، ٖـٛ     (ٚأْا َعو)ٚأْا َعو، ٚعٓدَا ٜكٍٛ:  ٜسغدى، ٜٚكٍٛ:

أيٝظ ٖرا َٔ جيب إٔ تهٕٛ ثكتو بـ٘ أععـِ َـٔ ثكتـو بـأٟ غـ٤ٞ يف        ،َٔ ٖٛ قادز ع٢ً إٔ ٜٓذص َا ٚعدى ب٘
 ست٢ أععِ َٔ ثكتو بٓؿطو. ؟ايدْٝا
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َ٘  ٚهلرا قاٍ اهلل:  ;ايهسِٜ، َٓٗا ٖرا اؾاْب نجري٠ يف ايكسإٓ ،ـًل ايجك١ يف ايٓؿظ أغٝا٤ نجري٠  َٚعًَٖـ٢ ايًٞـ
ٌٜ َٛٞن ًََ٘ٝت َٕ ٖؾ ٓوٛ ُوؤبََ ٍ عُسإا٘ي ً٘تو إْٜٔٞ :ٜٚكٍٛ أْبٝاؤٙ ،ٖهرا (122:)آ َٛٞن َ٘ َزٔبٞ ع٢ًَٖ َت ٝؿبض أيٝظ ض (56:)ٖٛدََٚزٔبٗهِ ايًٞ

را ايٓشٛ، عسف اهلل َـٔ خـالٍ َـا ٖـداٙ إيٝـ٘ َـٔ       ألْ٘ عسف اهلل ع٢ً ٖ ؟ٕ املؤَٔ باهلل ععِٝ ايجك١ باهللاإلْطا
 .ٚع٢ً أيط١ٓ أْبٝا٥َ٘عسؾت٘ يف نتب٘، 

َٔ أٜٔ ٚدـب عًٝٓـا إٔ    ؾُٝا بٝٓو ٚبني اهلل ست٢ تهٕٛ َتطا٥اٙل ٚيٝظ َٔ ٜكسؤٕٚ تًو ايهتب اييت ؽًل دؿا٤ً
ّ    ْٕٝع٘؟ َتطا٥اٙل ٜـدؾع عٛقـٙا، ٖٚهـرا ٜبـدٚ      ملاذا أباح ذبض ٖرا؟ ملاذا سؿًت ٖـرٙ اآلالّ إذٙا ٜـدؾع سكٗـا، الش

 .تعاٌَ َع أبعد ايٓاع عٓو تكسٜبٙااإلْطإ ٖٓاى، ٜٚبدٚ اهلل ٖٓاى، نُا ت
٘    ؟أؾساد اإلْطإ، ٚملاذا ضـدس ، هً٘ يإلْطإ، يٓا مٔ نأؾسادبٜتشدخ عٔ تطدري ايعامل  ألْـ٘   ؟ٖـٌ غؿـبٙا عٓـ

ميهٔ إٔ ٜطـتػب   - ال ؿس بٓا ع٢ً إي٘ آخس؟يٝعتص بٓا أٚ يٝٓت ،س يف ًَه٘أٚ َٔ ًَٕٓل ايسغب١ يف إٔ ٜهٍج ،خياؾٓا
س٣ إال مبهنات أيـ ٚأنجس َٓٗا، ميهـٔ إٔ ٜطـتػب   ميهٔ إٔ ٜطتػب عٓا بؿريٚضات مما ال تو ،ؾعاٙلعٓا ببعٛض، 

 ضدس نٌ غ٤ٞ. ،زمح١ َٓ٘ تعاىل بٓا، نسَ٘ ايٛاضع، سهُت٘ -عٓو بٗب١ زٜض 
ٍَ َٔ َٖٚأَْص َ٘ ََا٤ً ايِطَُا٤َ ََ َٔ ٖؾٖأخبَسَز َب ََُساَت ََ ِب ٜزشبقٙا ايِج ت ًٛٚمٔ ْس٣ نٝـ تهٕٛ سايتٓا َت٢ َا ٖق (22:)ايبكـس٠ ٞيٗه

ػـ ايٓؿٛع، تػًغ ايٕباع ست٢ داخٌ األضس٠ ايٛاسد٠، اؾٝـٛب ْؿطـٗا ٚاــصا٥ٔ تتعٕـٌ ٚػــ،       ،األَٕاز
تهجس اهلُّٛ، تـربٌ   .مٔ عاد١ نرا ٚنرا :١ُ ايكاض١ٝ َٓو َت٢ َا قايتًيدزد١ إٔ تؿبض شٚدتو َٓتعس٠ يًه

األغٝا٤ ايهجري٠ َٔ نُايٝات اؿٝا٠ اييت تبدٚ يف َساسـٌ   ،ست٢ األبدإ تٗصٍ; ألْ٘ ال ٜٛدد تػر١ٜ، ايهُايٝات
ذيـو ايػـ٤ٞ    اعًٝٗا ٚاسد٠ ٚاسـد٠، َـا عـد    ‟تؿؿِّسˮَع١ٓٝ َت٢ َا نإ عٓد ايٓاع ؾًٛع تبدٚ ٚنأْٗا قسٚز١ٜ 

نبريٙا عًٝو، َت٢ َا سؿٌ َسض تعتن َؿٝب١ ؼتاز إىل إٔ تبشح  ٜٚؿبض ٖٛ ْؿط٘ َا شاٍ ٜػهٌ عب٦ٙا ايكسٚزٟ
 أغٝا٤ َٔ ٖرٙ. ٚق١ُٝعالز،  ق١َُٝػٛاز ضٝاز٠، ٚ َكابٌ ٙأ ٜطًؿو ؾًٛضعٍُ

عٕــ عًـ٢   ؾُٝا بني ايٓاع َع بعكِٗ بعض ؾال أسد ٜ اْٙا ٜؿٌ اؿاٍ إىل إٔ حيؿٌ دؿٖا٤بٌ أسٝ ،ايكًٛب تكطٛ
َِِا تبك ٘ إٔ ٜكبضأسد ٚنٌ ٚاسد ٍُٖ  ي٘ باآلخسٜٔ. ٢ يدٜ٘ ؿادات٘ ايكسٚز١ٜ ٚال ٖ

دٗاد يف ضبٌٝ اهلل، إْؿام يف ضبٌٝ اهلل، ٚتعع٘ قـد   :أَا عٓدَا تأتٞ تهًُ٘ يف ظسٚف نٗرٙ عٔ ٚادبات أخس٣
ؾرت٣ نٝـ ٜؤثس اؾؿاف ْٚكـ األَٕاز ٜؤثس عًٝو يف نٌ غ٤ٞ  ،ذٖٓ٘ َػػٍٛ عادات٘ اـاؾ١ ،ال ًٜتؿت إيٝو

ٍٛ   أخالقو ٚدٜٓو، قد ٜؤثس ست٢ ؾُٝا ٜتعًل بهساَتو، قد ًٜٕٓـل نـجري  ست٢ ؾُٝا ٜتعًل ب يٕٛ.  َـٔ األضـس ٜتطـ
إٔ تعٕـٞ   - ١ َـٔ ايؿًـٛع ؿاداتـو ايكـسٚز١ٜ    ٖؿً٘ٚأْت تبشح عٔ ضو - بو اؿاٍ إىل إٔ أيٝظ نريو؟ قد ٜؿٌ

 ، تصاٍ عٛشتوال ع٢ً َهإ ٖٛ َٔ أعص األَانٔ يدٜو َٚٔ أسطٔ ممتًهاتو اييت (دسب١)ضٓد بٝع ع٢ً  (دَٗػبََ)
 أمل حيؿٌ نٗرا؟ سؿٌ نٗرا.

ٚحيتاز ايٓاع يف نجري َٔ املٓاطل إىل املا٤ ؾٝؿٌ ق١ُٝ اـصإ املـا٤ إىل مـٛ ثالثـ١     ،ْس٣ نٝـ متاز أسٝاْٙا
آالف زٜاٍ ٚمخط١ آالف زٜاٍ، خصإ ؾػري، قد ال ٜهٕٛ ؾٝ٘ أنجس َٔ َرت غُطـ١ آالف زٜـاٍ. ثـِ تبكـ٢ ثٝابٓـا      

 ثٝابٓا تبدٚ غري ْعٝؿ١، عالقاتٓا داخٌ ايبٝت تتٛتس. ْطبؼ ايٛق٤ٛ، َتطد١، ْتٛقأ ال
ثالثـني دقٝكـ١،    ،دقٝكـ١  ٠مخـظ عػـس   ،أسٝاْٙا عػسٜٔ دقٝك١ ٚنِ ٜبك٢ املٕس؟ثِ اْعس عٓدَا ٜأتٞ املٕس، 

ايٓـاع ٜتًٕعـٕٛ َـٔ    ٜـرتى َـٔ األثـس،     ١ ٖرٙ ع٢ً َٕٓك١ ٚاضع١ نِضاع١ ع٢ً األنجس ٚتس٣ خالٍ بكع ايطاع
٘وايطٕٛح َٚٔ ْٛاؾر املٓاشٍ ٜؿسسٕٛ بايسعٛد، ٚنُا قاٍ اهلل يف آ١ٜ أخس٣: ٌو اٞيَرٟ ايًٞ  َضَشاًبا ٖؾتوَجريو ائسَٜاَح ٜوسبَض

٘و َؾٞ ٕٗ ـَ ََٜػا٤و ايِطَُا٤َ ٖؾَٝببطو ٝب ٘و ٖن ًٗ َٛدبَم ٖؾَتَس٣ َنَطٙؿا ََٜٚذبَع َ٘ َٜدبسوزو ا٘ي ٔب َخالَي َ٘ ٖأَؾاَب َذاؾِٖٜاملٕسََ  ََٜػا٤و ََٔ َب

ٔب ِب ٜإَذا َعَباَدَٙ ََ َٕ ٖو  .(48)ايسّٚ:َٜطبَتببَػسوٚ
ِب ٜإَذايف بالدْا؟  االضتبػازعبازات  ،عٓدْا االضتبػازنٝـ  َٕ ٖو تػـري اينْـاَر،    ،نٌ ٚاسـد تػـري   َٜطبَتببَػسوٚ

ٍِ ٍِ ٚتػري سسن١ ايػسٜط يف ذٖٓ٘ َٔ ُّٖٛ ٖ ِب  ٜإَذاؿٝـا٠ ٚاسـد٠ بعـد ٚاسـد٠     ٖٚٛ ٜٛاد٘ َتًٕبات ا بعد ٖ  ٖوـ
َٕ أؾبض حيطب سطاب نِ ضـريبض   (ايكات)ضٝٓتر ضٝشؿٌ يٓا مثس نرا  -غا٤ اهلل  إٕ - أؾبض ٜس٣ بأْ٘ َٜطبَتببَػسوٚ

ٝطـدد  طؾ ;نٌ بًد ع٢ً سطب َـا عٓـدٖا َـٔ ايجُـاز     (ٍباٖؿ)نِ ضٝشؿٌ َٔ  (ٔايبو)٠ َٛٓبنِ ضتهٕٛ َد (ايكات)َٔ 
 ضٝاز٠ البٓ٘، ٚضٛف، ٚضٛف.. ٚاألضس٠ داخٌ ايبٝـت ْؿٛضـِٗ تتشـٍٛ إىل ْؿـٛع     -ا٤ اهلل غ إٕ -دٜٓ٘، ٚضٝػرتٟ 



 (01) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

ٚتعاٌَ سطٔ، ٚايٓاع نريو ٜتشٛيٕٛ يف تعاًَِٗ َع بعكِٗ ايـبعض إىل تعاَـٌ بًٕــ، ٜٚٓتٗـٞ     ٚطٝب١ ض١ًُٝ 
ِب ٜإَذاذيو اؾؿا٤ ايرٟ نإ ضبب٘ اؾؿاف ٚنجس٠ اهلُّٛ  َٕ ٖو  .َٜطبَتببَػسوٚ

ٍ إٔ تٓعس إىل َا تٛؾس يًٓاع َٔ خالٍ ٖرا املٕس ايرٟ أْصي٘ اهلل يف زبع ضاع١ أٚ ْؿـ ضاع١ نِ ثِ تعاٍ ساٚ
عٓدَا ٜأتٞ َٕس ع٢ً َٕٓك١ َجٌ ٖرٙ املٕٓك١ ٚؾٝٗا قات نجري، ٚنٌ ٚاسد إًْل ٜكٕـ ؾٝهٕٛ  ،َالٜني؟ ضًٕٝع

مجـع نـِ ضـٝبٝع    اتعـاٍ  الٕ نرا نرا.. ؾ ،ٙاأيـ، ٚآخس غُطني أيؿ ٚآخس مبا٥يتايٓاتر إٔ ؾالْٙا باع مبا١٥ أيـ، 
تًٕع َٔ ضاع١ ٚاسد٠ أٚ َٔ ْؿـ ضاع١ َٔ املٕس ايـرٟ أْصيـ٘ اهلل   ، ضتهٕٛ َالٜني َالٜني أؾشاب تًو املصازع؟

 أيٝطت ٖرٙ ْع١ُ نبري٠؟ ،َٔ ايطُا٤
 ٚيف ساي١ غـد٠ ايٓـاع ؾٝٗـا، ٚبـدأ ٜـٛشع      ،يٛ أت٢ غدـ ٚدخٌ ايطٛم َٚع٘ نٝظ َٔ ايٛزم ؾٝ٘ مخطُا١٥ أيـ

ٖٚـرا   ،زٜاٍ ؾٝهٕٛ ْؿٝب ٖرا َا٥يتايؿًٛع ٜٚٓجسٖا ؾٛم زؤٚضِٗ، ضٝعتنٕٚ ٖرا إْطاْٙا نسميٙا، إْطاْٙا ععُٝٙا، 
ْ ضـ  ،َا٥ـ١ ٖٚـٛ ٚاآلخـس َتذاذبـإ هلـا      (مٍصََ) ٖٚرا ،ٖٚرا خٕـ ي٘ مخطُا١٥ زٜاٍ ،ثالمثا١٥ زٜاٍ  ٙآعتنٙ إْطـا

 .ٙانسمي
َٔ خالٍ ْع١ُ َـٔ ْعُـ٘ ايععُٝـ١ ايـيت أْصهلـا عًٝٓـا عًـ٢         ٓاضاع١ ٚاسد٠ سؿًيف  ايرٟاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

ٚزدع يًكسإٓ ايرٟ  ٙاَت٢ َا مجع ؾًٛض ،زٖاثِ تس٣ نجريٙا َٔ ايٓاع ال ٜترنس ٖرٙ ايٓع١ُ ٚال ٜكٔد املالٜني، َالٜني
٘وقاٍ:  ٌو اٞيَرٟ ايًٞ تهـٕٛ ايؿًـٛع يف    ٖٛ خياطبـو ؾـاؾِٗ ٜكـٍٛ يـو ذيـو عٓـدَا       َضَشاًبا ٖؾتوَجريو ائسَٜاَح ٜوسبَض

٘وازدع إىل اآل١ٜ (١ٕٓايػ) ٌو اٞيَرٟ ايًٞ ٘و َؾٞ َضَشاًبا ٖؾتوَجريو ائسَٜاَح ٜوسبَض ٕٗ ـَ ََٜػا٤و ايِطَُا٤َ ٖؾَٝببطو ٝب ٘و ٖن  َنَطٙؿا ََٜٚذبَعًٗ

َٛدبَم ٖؾَتَس٣ َ٘ َٜدبسوزو ا٘ي ٔب َخالَي َ٘ ٖأَؾاَب ؾَِٖٜذا ََ ٔب ََٜػا٤و ََٔ َب َٕ ِبٖو ٜإَذا َعَباَدَٙ ََ ب ًِّٖكتبأؾبشت  -اآلٕ  -ملاذا  َٜطبَتببَػسوٚ
ٟ  َذا ََٔتطتبػس، ٚاآلٕ ٜكٍٛ يو: ٖات اْؿل يف ضبًٝٞ، ٖات قسق١ ٖٓا  هٔتأمل  !ٗو؟دبَٚ َ٘  ٜو٘كـٜسضو  اٞيـَر  ايًٞـ

ٚ ٜطُع س فًظ إزغاد أٚمل ٜعد ٜسٜد إٔ حيكخسز ايصنا٠، ؾرتاٙ ٜتجاقٌ ٜٚكًب ٚدٗ٘، أ (245:)ايبكس٠َسَطًٓا ٖقسبًقا
 نإ َطتبػسٙا عٓدَا ْصٍ املٕس؟ أمل ٜتػري ٚدٗ٘ ايرٟ ،ٜتشدخ عٔ ٖرٙ األغٝا٤ (غسٜط)

ٖٛ ٜس٣ بأْ٘ دا٤ٙ ٖرا َٔ قبٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚمل ٜكٌ بأْ٘ ٖٛ ايرٟ أْصٍ املٕس.. ٚأْا ايرٟ ْؿبت ضـًُٙا  
ـ   قُٝـ١ ٚخـسز يـٞ َـا٤ ؾـأٜٔ      ‟٠املاؾـٛز ˮـإىل ايطُا٤ دزدات٘ سٛايٞ ضت١ آالف دزد١ ؾؿعدت ؾجكبت ايطشاب١ ب

ست٢ ٜكٍٛ ايٛاسد ئ أعٕٞ غ٦ٝٙا. أعط ايكًٝـٌ يف ضـبٌٝ َـٔ     ؟ٌٖ ايٓاع ٜعًُٕٛ ٖهرا ؟نرا ق١ُٝايطوًِٞ؟ ٚأٜٔ 
 .أعٕاى ٖرا ايهجري ٖٚٛ ْؿط٘ ضريدع إيٝو

ـ ) ٚبـاألَٛاٍ   متت٧ًالسغ نسّ اهلل ٚزمح١ اهلل ٜٓـصٍ َٔ ايطُا٤ َا٤ ؾتطتبػس ٚتس٣ دٝٛبو  تـو  ٚبٝ (ٕتوَٓغ
َٚـٔ أٜـٔ    ،َٚا ضتٓؿك٘ ٖٛ ضٝدًؿ٘ عًٝو، ٚيهٔ مل ْعد ْجـل بـاهلل   ،ْؿل يف ضبًٝ٘أؾٝ٘ َؿازٜـ ثِ ٜكٍٛ يو: 

ٚعًـ٢ َؿـًش١ ايعبـاد ايـرٜٔ      ،ثِ َا ضتٓؿك٘ يف ضبًٝ٘ ٖٛ ضٝعٛد ع٢ً َؿًشتو أْت ،ٖرا ايرٟ يف ٜدى إال َٓ٘
ٌوعِٝ َؿًشتو دص٤ َٔ َؿًشتِٗ، ثِ ع٢ً ايسغِ َٔ ٖرا ٜكاعـ يو األدس ايع َٔ ََِج َٕ  اٞيَرٜ ِب  ٜوَٓؿٗكـٛ ٗو َبـَٛاٖي  ٖأ

ٌٜ َؾٞ ٌٜ َضَبٝ ََُج َ٘ ٖن ٌَ َضببَع َسِب١ُ ٖأَْبَتتب ايًٞ ٌٔ َؾٞ َضَٓاَب ٜعٕٝٓـا غـ٦ٝٙا    ،زمحـ١ ٚاضـع١   (261:)ايبكـس٠ َسِب١ُ ١ٗ٦ََٔ ضوٓبو١ًُٖ ٗن
ٝو ،بطٗٛي١ ًٜٕٚب َٓا أقٌ قًٌٝ عدْا بأْ٘ ضٝعٕٝٓا األدس ايععـِٝ  ٜٚ ،دًـ عًٝٓا أنجس مما ضٓعٕٜٞٚعدْا بأْ٘ ض

يف  أ١ْ٘؟ ٜٚعدْا بإٔ َا أْؿكٓاٙ يف ضبًٝ٘ ٖٛ أٜكٙا يف َؿًشتٓا مٔ، أيٝطت ٖرٙ َٔ َعاٖس زمحت٘ ايٛاضع ،عًٝ٘
سط١ٓ ٚاسد٠ يهإ اإلْطإ حيهِ َٔ باب املس٠٤ٚ ٚاملعسٚف بأْـ٘ جيـب عًٝـ٘ إٔ ٜعٕـٞ      ايٛاقع ست٢ ٚيٛ مل ٜعط

ٚستـ٢ ٚيـٛ مل خيًــ     ،سط١ٓ ٚاسـد٠ ٚال ٍ طًب َٓ٘ إٔ ٜٓؿل ؾٝ٘، يٛ مل ٜعط بعدٖا أنجس مما ضأي٘ إهل٘ يف فا
 .بػ٤ٞ، أَا ٖٛ ؾكد ٚعد بأْ٘ ضٝدًـ عًٝو أنجس مما أعٕٝت٘

أيٝظ ٖرا تؿكاٙل؟ أيٝظ ٖـرا نسَـٙا؟ عٓـدَا ْتأَـٌ ؾعـاٙل اإلْطـإ        ،ثِ ٜهتب يو أدسٙا َكاعؿٙا ع٢ً َا أعٕٝت
األَٕـاز   ٌَّٔ خالٍ سٝاتو األشَات اييت متس بٗا عٓدَا تَك ضٚتعس ،ٜات بؿدميٛ تتأٌَ ٖرٙ اآل ،خيذٌ أَاّ اهلل

ثِ تعسف َٔ خالٍ ٖرٙ اآلٜات ععِ ْع١ُ اهلل عًٝو ٚع٢ً أَجايو َٔ ايٓـاع نٝــ ضـتٓدؾع إىل اـػـ١ٝ َٓـ٘      
ِٕٚيهٔ نُا قاٍ تعاىل: ، ٚاؿٝا٤ َٓ٘ ٚايتععِٝ ي٘ ٚاإلدالٍ ي٘ ٚاؿب ي٘ َٕ  ٜإ ٛ  اإٜلَْطـا ِ إ)ٖنٞؿـازٌ  ٌّٖيٖعًٗـ  (34:بـساٖٝ

 ال ٜػهس ْع١ُ ٚال ٜكدز ْع١ُ تأتٝ٘ َٔ إهل٘. :ال ٜكابٌ اإلسطإ باإلسطإ، نؿاز :ظًّٛ



 (00) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

َ٘ ٖأَؾاَب ؾَِٖٜذا  ٔب ََٜػا٤و ََٔ َب ِب ٜإَذا َعَباَدَٙ ََ َٕ ٖو ْوٛا َٜٚإٕ  َٜطبَتببَػسوٚ ٌٜ ََٔ ٖنا ْوٛا َٜٚإٕأٟ ٚيكد ناْٛا  ٖقبب  ََٔ ٖنا

ٌٜ ٍَٜو ٖإٔ ٖقبب ٝبِٜٗ َِٓص َ٘ َٔٔ عًَٖ ُوببًََطنَي ٖقببًَ تؿٌ اؿـاٍ أسٝاْـٙا    ،قًكني ،ٚامجني ،طنيا٥ٜقبٌ ناْٛا َٔ  (48،49)ايسّٚ:ٖي
ٌ  )ؾكـد ٜبطـت ستـ٢     ،إىل إٔ ٜعتكد ايٓاع أْ٘ زمبا ئ ٜٓـصٍ َٕـس  قـد   (ٔايـبو ) ٚ (ايكـات ) ٚ (1)(عـسٚم ايٜصَٜـ

 َٜٚإ١ٕ َٔ آخس ضاعات ذيو ايّٝٛ ٜأتٞ َٕـس غصٜـس يف ؿعـ١ ٚاسـد٠     ٚيف ضاعْؿط٘ ؾأسٝاْٙا يف ايّٝٛ  ،أٚزاق٘

ْوٛا ٌٜ ََٔ ٖنا ٍَ ٖإٔ ٖقبب ٝبِٜٗ ٜوَِٓص َ٘ َٔٔ عًَٖ ُوببًََطنَي ٖقببًَ  ٜٚا٥طني. ،َتكذسٜٔ ،َتشطسٜٔ َا شايٛا َتشطسٜٖٔي
َ٘ ١َََزسبُ آَثاٜز ٜإٖي٢ ٖؾاْٗعسب ـَ ايًٞ ٝب ٛبَتَٗا اأٖلزبَض ٜوشبَٝٞ ٖن ِٕ َبعبَد ََ ٞ  َذَيٖو ٜإ ُوشبَٝـ ٛبَت٢  ٖي َُـ َٛ  ا٘ي ٖوـ ٌٔ  عًَٖـ٢  َٚ ٞب٤ُ  ٗنـ  َغـ

ٖدا١ٜ يإلْطإ يف أنجس َٔ فاٍ مبا ؾٝٗـا إظٗـاز إٔ َـٔ ٜكـدز      ،ٖٚهرا ٜأتٞ اؿدٜح عٔ ْعُ٘ (50)ايسّٚ:ٖقَدٌٜس
   ٙ َـٔ   ع٢ً إٔ حيٝٞ األزض بعد َٛتٗا بكٕسات املا٤ ٖٛ ْؿط٘ َٔ ٜكدز ع٢ً إسٝا٤ اإلْطإ بعد َٛتـ٘ ؾتـأتٞ ٖـر

 ايدال٥ٌ ع٢ً إَهإ ايبعح ٚاؿٝا٠ بعد املٛت.
ِب ٜكٍٛ تعاىل أٜكٙا: ٚبا ٖأٖي ِٕ َتَس َ٘ ٖأ َٛاَت َؾٞ َِا ٖيٗهِ َضِدَس ايًٞ ِب   اأٖلزبٜض َؾٞ َََٚا ايِطَُ ٝبٗه ٘و  َٖٚأضبـَبَؼ عًَٖـ َُـ ََٖس٠ٙ  ََْع  ٖظـا

َا بايهِ يٝظ يف قًٛبهِ  نٌ ٚاسد َٓهِ ظًّٛ نؿاز؟ٛا؟ ؾُا بايهِ ٖهرا؟ َا بايهِ ٖهرا ُأمل تعً (20:)يكُإََٚباَط١َٙٓ
ٚتكـدٜس يـ٘ ضـبشاْ٘     ،يٝظ يف ْؿٛضهِ ٚال يف قُا٥سنِ تكدٜس يٓعِ اهلل ٚغهس هلرٙ ايٓعِ ،ذز٠ َٔ خػ١ٝ اهلل

 ٚتعاىل ع٢ً َا ٖٚبهِ إٜاٙ؟ 
ِب ٚبا ٖأٖي ِبتأتٞ عباز٠  َتَس ٚبا ٖأٖي بٙا َـا تهـٕٛ يف األغـٝا٤ ايـيت     ٚغاي ،أمل تعًُٛا :يف ايكسإٓ مبع٢ٓ ٙانجري َتَس

ِبايهجري َٓٗا َٔ املػاٖدات  ٚبا ٖأٖي ِٕ ٚأْتِ تسٕٚ أمل تعًُٛا :ٜعب َتَس َ٘ ٖأ َٛاَت َؾٞ َِا ٖيٗهِ َضِدَس ايًٞ  َؾٞ َََٚا ايِطَُ

ِب اأٖلزبٜض ٝبٗه ٘و َٖٚأضبَبَؼ عًَٖ َُ ََٖس٠ٙ ََْع ظ ؾكط ٜعٕٞ ايكًٌٝ أٚ ال ٜعٕٞ ، ٚي١ًَٝغانا١ًَ،  ٙاأضبؼ: أْعِ ْعُ ََٚباَط١َٙٓ ٖظا
ِب  عًٝ٘ ست٢ ٜعٕٝـو ٖـرا ايػـ٤ٞ ايبطـٝط      ًٍضاؿاد١ إال بتعب نبري ٚقاٚالت نجري٠ ٚت ٝبٗه ٘و  َٖٚأضبـَبَؼ عًَٖـ َُـ  ََْع

ََٖس٠ٙ  ْٚعِ باط١ٓ نجري٠. ،ٚتعسؾْٛٗا ،اَا أْتِ تًُطْٛٗ ٖظا
٘و :ٜٚكٍٛ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ِو ضِدَس اٞيَرٟ ايًٞ ََٟي ا٘يَبشبَس ٖيٗه ً٘ٗو َتذبٜس َ٘ ا٘يٗؿ َبٜسَٙ َؾٝ السغ نٝــ تـأتٞ    (12:)اؾاثـ١َٝبٖأ

٘وز٠ بكٛي٘ تعاىل: ٖرٙ ايعبازات يف ٖرٙ اآلٜات َؿٍد ٘و اٞيَرٟايًٞ َٛاَت ايًٞ ٘و (32:بساِٖٝإ)َٚاأٖلزبَض خًََٖل ايِطَُ  ايًٞ
ٌو اٞيَرٟ ٚبا َضَشاًبا ٖؾتوَجريو ائسَٜاَح ٜوسبَض ِب َتَس ِبٖأٖي َ٘ َضِدَس ٖيٗه ِٕ ايًٞ ٘وٖأ ِو ضِدَس اٞيَرٟ ايًٞ َٟ ا٘يَبشبَس ٖيٗه ً٘ٗو َيَتذبٜس  ا٘يٗؿ

َ٘ َبٜسَٙ َؾٝ َ٘   ََٚيَتببَتػوٛا َبٖأ ـًَ ِب  ََـٔ ٖؾكب َٕ  َٖٚيعًَٞٗهـ ِ  ََٚضـِدسَ   َتػبـٗهسوٚ ٞ  َِـا  ٖيٗهـ َٛاتَ  َؾـ  َدًَُٝعـا  َؾـٞ اأٖلزبضٜ  َََٚـا  ايِطـَُ
٘و ــ ٓب ِٕمجٝــع َــا يف ايطــُٛات َٚــا يف األزض ضــدسٖا يهــِ  ،مجٝعــٙا (12،13)اؾاثـــ١ٝ:َٔ ــٖو َؾــٞ ٜإ ّٝ آلَٜــاُت َذَي ٛب ــ  ٞيٖك

َٕ ؾتًني  ;آٜات يكّٛ ٜتؿهسٕٚ ؾٝعًُٕٛ َٔ خالٍ تؿهسِٖ ععِ ْعِ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عًِٝٗ (13:)اؾاثـ١ََٜٝتٖؿٞهسوٚ
ُا ضدس هلِ داخٌ ٜتؿهسٕٚ أٜكٙا ؾٝ ،عؿٝتٜ٘طتشٕٝٛ َٔ إٔ ٜطريٚا يف َ ،حيبْٛ٘ ،ؽػع قًٛبِٗ ي٘ ،قًٛبِٗ ي٘
ٚيٝؿـًٛا َـٔ خـالٍ تؿهـسِٖ ٚدزاضـتِٗ يهـٌ ظـٛاٖس ٖـرٙ          ،ٛضع َعسؾتِٗ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىليتت ;ٖرا ايعامل

ٛ  ،ٕٚخيرتعٛ ،ٕٜتٛؾًٕٛ إىل َعازف نجري٠ يف فاٍ ايعًّٛ ؾٝبدعٛ ،ٚنٌ َا أٚدع يف ٖرا ايعامل ،اؿٝا٠  ،ٕٜٚؿـٓع
ٚؾُٗٛا َاذا تعب يف قٛي٘  ،ؾعاٙل َٔ اآلٜات اييت تسغد املطًُني يٛ ضازٚا عًٝٗا ٖٙٚر ،ري٠األغٝا٤ ايهج ٕٜٚهتػؿٛ

َٕ :تعاىل ّٝ ََٜتٖؿٞهسوٚ ٛب ِب ََٚضِدَس :أمل ٜتشدخ بعد قٛي٘ َيٖك  ؟ٖيٗه
ٜو َٔ أٜـٔ دـا٤ت ٖـرٙ     ،ٜٚؿٓعٕٛبدعٕٛ ٚخيرتعٕٛ األٚزٚبٕٝٛ ٚاألَسٜهٕٝٛ ٚايٝابإْٝٛ ٖٚؤال٤ ايرٜٔ ِٖ َٔ 

ًٗا ست٢ ٚؾًٛا إىل َا ألغٝا٤؟ أيٝطت َٔ خالٍ ايتؿهس يف ظٛاٖس ٖرا ايهٕٛ ٚدزاضتٗا؟ دزاض١ ٚػازب ٚتؿهس داخا
 ،بٓا َٔ قبٌ اآلخسٜٔ ايرٜٔ سٛيٛا نٌ عبازات ايتؿهس ٖٓا إىل الـاٍ ايعكا٥ـدٟ ؾكـط   ٜسيهٓا مٔ قو، ٚؾًٛا إيٝ٘

يٛا ٖرٙ ايعبـازات  ٚايرٜٔ سٍٛ ،رتى أثسٙ يف ايٛددإايرٟ ٖٛ ؾكط ٜتًدـ يف األخري إىل إؾداز أسهاّ ست٢ ٚال ٜ
(َٕ ٚأْ٘ ٖـٛ ايٛادـب يف    ،إقؿا٤ ايػسع١ٝ ع٢ً ايٓعسَاذا أخرٚا؟  ..( إىل إٔ َعٓاٖا ٜٓعسٕٚ ؾأخرٚا َٓٗاََٜتٖؿٞهسوٚ

 ٚتسنٛا َٝدإ اؿٝا٠. ،َٝدإ ايتػسٜع

                                                           



 (02) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

ٜٔ ٚيف ؾسٚع٘ ؾتًٕع ايعكا٥ـد  ائدٚال أ١َ بكٝت َتٛسد٠، نٌ ٜٓعس يف أؾٍٛ  ،ؾُا ايرٟ سؿٌ؟ ال ْؿٛع ؾًشت
 ،ٚتًٕع ايعبازات ايك١ًًٝ اؿٝا٤ َع اهلل ضبشاْ٘ ٚ تعاىل، ٚيف َٝـدإ ايتػـسٜع   ،ٚتًٕع األؾهاز ايػاذ٠ ،املتعدد٠

ٚاملـراٖب املتعـدد٠ ٚاألقـٛاٍ املتعـدد٠، ؾٓـس٣ أْؿطـٓا أَـ١         ،يف فاٍ األسهاّ ايػسع١ٝ تًٕع األسهاّ املتعدد٠
ٜوْٚس٣  ،َتؿسق١ ممصق١ ٜوكٔدَا بني أٜدٜٓا َٔ زناّ األقٛاٍ ال  ؤخس، ْس٣ أْؿطٓا يف َجٌ ٖرا ايعؿس َٓشٕني ّ ٚال 

ُ     االخـرتاع يف أضؿٌ دزى يف عامل ايؿٓاع١، يف عـامل    دـاًٖني ستـ٢   ني، يف عـامل اإلبـداع، ؾٓؿـبض مـٔ املطـً
بٌ نٝــ اْبٗسْـا بٗـِ، بـٌ      ،ؾٓس٣ أْؿطٓا يف األخري نٝـ خكعٓا هلِ ،باضتدداّ اآليٝات اييت ٜٓتذٗا اآلخسٕٚ

 ٚي١ٝ ؽًؿٓا.ؤَط ًٓاٙسْا يدٜٓٓا ٚمٞحنٝـ تٓٛه
ٓ     مٔ مل ًْٕٓل ع٢ً ٖداٙ ،َٔ ايبدا١ٜٚايٛاقع مٔ ايرٜٔ ظًُٓا دٜٓٓا  ا ؾعًُٓـاٙ يف ايبداٜـ١، ٚظًُٓـا أْؿطـ

ـ         عٓدَا ٚسُٝٓا زأٜٓا اآلثاز ايطـ١٦ٝ ي  ست٢ دٜٓٓـا   ًٌُطـري٠ املػًٛطـ١ ايـيت ضـسْا عًٝٗـا ْـأتٞ َـٔ ددٜـد يٓشُٔ
ـ  )ٚي١ٝ، ْأتٞ َٔ ددٜد يٓكبٌ َا ٜكٍٛ اآلخسٕٚ يف دٜٓٓـا:  ؤاملط الشّ إٔ تًشكـٛا  ( ػـعٛب ايأؾٝـٕٛ  ) (ـدٜـٔ ؽًٛ

ٜٔ مل ٜعٕٓـا  جكـ بجكاؾتِٗ، ايكسإٓ مل ٜعٕٓا غ٦ٝٙا، ايـدٔ ـؾٓت ،ًْٚشل بسناب اآلخسٜٔ ،بسناب اؿكاز٠ ايػسب١ٝ
ْا أٚي٦و ايرٜٔ ؾسؾٛا اآلٜـات ٖـرٙ إىل الـاٍ    ٘أِٖٚٝ ،ْا أْؿطٓا٘أِٖٝ ،ؾأؾبشٓا ؾعاٙل ؾًًٕٓٓل ٚزا٤ اآلخسٜٔ. ،غ٦ٝٙا

ِٕإىل الاٍ ايرٟ قد تهؿٌ اهلل ب٘  ،ٚيٝتِٗؤايرٟ يٝظ َٔ َط ٗوَد٣ ٜإ ً٘ ٝبَٓا ٖي ٕٜقد تهؿٌ ب٘  (12)ايًٌٝ:عًَٖ ِو ٜإ  ا٘يشو٘ه
َ٘ ٜإاٞل ع يٓا الٍ نتب٘ ٚأْبٝا٥٘، تهؿٌ ٖٛ بإٔ ٜػٔسإٔ ٜعسؾٓا بهُاي٘ َٔ خ ،تهؿٌ ٖٛ بإٔ ٜعسؾٓا بٓؿط٘ (57:)األْعاّيًَٛ

إذٙا ٖرا املٝدإ َكُٕٛ، إًْل أْت يف َٝادٜٔ اؿٝا٠ ع٢ً ٚؾل َا ٜسغدى  ،ٚٚزث١ نتب٘ ،ٚأْبٝا٥٘ ،َٔ خالٍ نتب٘
 ٜٔ.إيٝ٘ ٖرا ائد
ـ ب١٦ٝ ؾاؿ١ يتكبٌ ايدعاٜات قد ائد سْا يدٜٓٓا أؾبشٓا ؾعاٙلعٓدَا تٓٛه س٣ ْؿطـ٘  ٜٔ، بٌ أؾبض ايٛاسد َٓا ٜ

ٚهلـرا أؾـبض يف    ;َتشكسٙا مبكداز َا ٜتشًٌ َٔ قِٝ دٜٓ٘، مبكداز َا ٜتٓهس يدٜٓـ٘ ٚإهلـ٘، ؾـايكسإٓ ال غـ٤ٞ    
ٜٔ، ٜٚطدسٕٚ ست٢ َـٔ املـسأ٠ عٓـدَا تًـبظ اؿذـاب      ، عًُإْٝٛ ٜتٓهسٕٚ ئًدالتُع اإلضالَٞ عًُإْٝٛ نجري

ًٛا أٚي٦ـو ايـرٜٔ ْكًـٛا يهـِ     محِّ ،ٚي١ٝؤٜٔ املطٛا ائدًٜٚسٕٚ ؾٝ٘ َعٗسٙا يًتدًـ. ْكٍٛ هلِ: ال ؼُٔ ،اإلضالَٞ
 ٜٔ بػهٌ َػًٛط، ازدعٛا إىل ايكسإٓ أْتِ.ائد

٢ ع٢ً أٜدِٜٗ َٔ خالٍ َـا أبـدعٛا   ٚاآلخسٕٚ ايرٜٔ أْتِ َٓبٗسٕٚ بِٗ ِٖ َٔ غٗدٚا هلرا ايكسإٓ، ِٖ َٔ ػًٛ
ٔ بػهٌ َػًـٛط، ٚغـِػًٛا تؿهريٖـِ يف الـاٍ     ٜإعذاش ٖرا ايكسإٓ. ازدعٛا أْتِ إىل أٚي٦و ايرٜٔ قدَٛا يهِ ائد

زٜد هلِ َٔ خالٍ دٜـِٓٗ ٖـٛ إٔ ٜتشسنـٛا    ُٔ هلِ، ٚؾسؾٛٙ عٔ الاٍ ايرٟ أزٜد إٔ ٜتشسنٛا ؾٝ٘، ٗأايرٟ قد قو
إٔ ايكسإٓ نإ باضتٕاعتٓا نٝـ ؾٝ٘، ازدعٛا إيِٝٗ ؾتٓهسٚا ملا قدَٛٙ يهِ، ٚعٛدٚا إىل ايكسإٓ َٔ ددٜد يتعسؾٛا 

، ٚاإلبداع يف ٚاالخرتاعإٔ ْهٕٛ مٔ األ١َ ايطباق١ ست٢ يف فاٍ ايتؿٓٝع،  ،ٖدٜ٘، ٚع٢ً إزغادٙ يٛ َػٝٓا ع٢ً
 كتًـ ايؿٕٓٛ.

َٕ ّٝ ََٜتٖؿٞهسوٚ ٛب َو ٜٓعس يف َاذا؟ ،ٜعب ٜٓعسٕٚ َيٖك َوَدشبٜٓعس يف فاٍ َعسؾ١ اهلل، ٖرا  َوَدشبخ ٚيهٌ   ،خشـدَ خ 
َو إذٙا ؾأؾـدزْا   ،ايٓتٝذ١ ؾكط إؾداز سهِ ٚايٓتٝذ١ َا ٖٞ؟ ،ست٢ اؿٝٛاْاتن١ًُ َؿسٚؽ َٓٗا، تعسؾٗا  ؟خشَدؾً٘ 

سهِٝ، أيٝظ ٖرا إؾداز سهِ؟ ست٢ مل مؿٌ ع٢ً أثس  :ؾكًٓا ،سهُٙا بإٔ ايؿاعٌ هلرا ايؿعٌ احملهِ ٜط٢ُ سهُٝٙا
ـ    ،ٚاقعٗـا ٚمٛ ٖرٙ املعسؾـ١ احملـدٚد٠ يف    ،ٚدداْٞ يًُعسؾ١، ٚؼؿٌ َعسؾ١ بط١ٕٝ ددٙا ا ٚعدميـ١ األثـس ؾُٝ

س نٌ آٜات ايتؿهس ٚايٓعس مٖٛا، بُٝٓا نإ ضتشؿٌ املعسؾ١ ايٛاضع١ َـٔ خـالٍ ايكـسإٓ    ٜطٍد ،ترتن٘ يف ايٓؿٛع
إٔ نٌ غ٤ٞ يف ٖـرا ايعـامل ٜتشـسى بايػـٗاد٠ عًـ٢      سُٝٓا ْس٣ ٖٚٛ ٜسغدْا يف فاٍ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

 .نُاٍ اهلل، ٖٚٛ ٜسغدْا إىل نٝـ ْتؿهس ؾُٝا ضدس يٓا
أيٝظ ضٝعٗس ايهجري َـٔ األغـٝا٤ ايـيت     ،تؿهسْا ٚدزاضتٓا يألغٝا٤ ٚإبداعٓا ؾٝٗا ٚاخرتاعٓا ٚتؿٓٝعٓأَ خالٍ 

ٚعًُـ٘   ،٠ٚعًُ٘ بايػٝب ٚايػٗاد ،ٕٚ خًك٘ؤٚتدبريٙ يػ ،ٚزمحت٘ ،ٚيٕؿ٘ ،ٚضع١ عًُ٘ ،تػٗد بعع١ُ سه١ُ اهلل
 ٕ.؟ ضٝرتاؾل ايػ٦ٝابايطس يف ايطُٛات ٚاألزض

ٕ ايكسإٓ ايهسِٜ عٌُ ع٢ً إٔ ٜدؾع باملطًُني مٛ إٔ ٜطبكٛا األَـِ األخـس٣   إ :عاٙلٖٚرا ٖٛ َا ميهٔ إٔ ْكٍٛ ؾ
ٚداؾع عكا٥دٟ قبٌ داؾع اؿاد١ ايـيت إًْـل عًـ٢     ،ٚايتؿٓٝع َٔ ًَٕٓل عكا٥دٟ ،ٚاالخرتاع ،يف فاٍ اإلبداع

ِ  ٤ٞ، يهٔ ايكسإٓ أزاد إٔ ًْٕٓل ؾٖٝرا غ ،أضاضٗا ايػسبٕٝٛ، اؿاد١ ٚايؿكٍٛ ًٕٓـل باعتبـاز ٖـرا    إٔ ْ ،ُـا ْؿٗـ
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َٕعباد٠، بداؾع عبادٟ )تؿهسٚا(  ٚايتؿهس َا ٖٛ؟ دزاض١ األغٝا٤، ؾُٗٗا، َت٢ َا ؾُٗٓا ٖرٙ ايعٓاؾس يف  ََٜتٖؿٞهسوٚ
ٖرٙ األزض ؾبٕابع ايؿكٍٛ املٛدٛد يد٣ اإلْطإ ضٓشاٍٚ إٔ لسب نٝـ ضٝهٕٛ إذا أقؿٓا ٖرا إىل ٖرا، بعـد إٔ  

َـٔ ٖـرا   ٖرا ايعٓؿس، نٝـ إذا أقؿٓا ٖرا إىل ٖرا بٓطب َع١ٓٝ شا٥د ْطـب١  عسؾٓا طبٝع١ ٖرا ايعٓؿس ٚطبٝع١ 
 .تأتٞ ايتذازبَاذا ضٝشؿٌ؟ قد حيؿٌ نرا ؾ

بٌ ضع١ سٝا٠ اإلْطإ ٚضع١ سادات٘ أٜكٙا ضتعٌُ اؿاد١ ضتكٝـ أٜكٙا أثسٖا يف املٛقـٛع ؾٝتذًـ٢ ايهـجري َـٔ     
بشاْ٘ ٚتعاىل َعسؾ١ َتذدد٠ ٚاضع١، ؾٓشٔ يف نـٌ ؾـرت٠   األغٝا٤ اييت تؿٝد يف الايني: تؿٝد يف َعسؾتٓا باهلل ض

سؾـ١ ايٛاضـع١ عهُـ١ اهلل ٚعًُـ٘     عُـل يف أْؿطـٓا املع  يف نٌ ؿع١ ٜتذ٢ً ع٢ً أٜدٜٓا غٛاٖد نجري٠ ددٙا ددٙا تو
  َعسؾ١ ؾُٝا ْٓتر يف ٚاقع اؿٝا٠.ْٚصداد ٙ ٚٚسداْٝت٘ ٚنُاي٘ ؾٓصداد خػ١ٝ، يٖٛٝت٘ ٚتدبريٚأ

دّ اؿٝا٠ س٦ُٓٝر ع٢ً أزق٢ َا ميهٔ إٔ ٜؿٌ إيٝـ٘ اإلْطـإ، ٚيف الـاٍ ايـرٟ خيـ      ؾُا ايرٟ ضٝشؿٌ؟ ضتعُس
يٓؿٛع ٖٚٞ تصداد خػ١ٝ َٔ اهلل، ٖٚٞ تعُل ؾٝٗا َعسؾت٘ َٔ خالٍ َا تهتػـؿ٘  تعُس بايؿالح ا ،اإلْطإ سكٝك١
َٕٖٚٞ تًٕٓل بعد قٛي٘:  ،سٝٓٙا بعد سني ّٝ ََٜتٖؿٞهسوٚ ٛب ّٛ( ٖٓا تعٕٞ َع٢ٓ ملٔ ِٖ بسداٍ ٜتؿهسٕٚ، عباز٠ )ق َيٖك

ؾريٕٚ ٖـرٙ اآلٜـات ال   ٖرٙ ٚيٝظ يًٓاع ايرٜٔ ٜٓؿسؾٕٛ ببطاط١ عٔ األغٝا٤  ،ملٔ ِٖ زداٍ ٜتؿهسٕٚ ،ددٜسٕٚ
; ألٕ ْؿظ اإلْطإ ٖٞ األضاع يف إٔ ٜتذ٘ عًُ٘ يف بايؿالح ٚايتك٣ٛ ثِ تعُس اؿٝا٠ ق١ُٝ هلا، ؾتعُس ايٓؿٛع

، بايػهٌ ايرٟ ٜهٕٛ عُاز٠ يًشٝا٠، مبا ٜؿـًض اؿٝـا٠ ٖـرٙ عًـ٢ أضـظ      ٚاقع اؿٝا٠ بايػهٌ ايرٟ ٜهٕٛ ؾالسٙا
 ؾالح.

ست٢ يف فاٍ ايب١٦ٝ زمبا نإ باضتٕاع١ املطًُني إٔ ٜتٛؾًٛا إىل أنجـس ممـا تٛؾـٌ إيٝـ٘ ايػسبٝـٕٛ ؾٝٓتذـٛا       
كـٛاِٖ  أٚ يـٛ نـإ ؾٝٗـا َـا ٜـؤثس عًـ٢ ايب٦ٝـ١ يـدؾعِٗ ت         ،األغٝا٤ ايهجري٠ اييت ٖٞ ْؿطٗا ال تؤثس ع٢ً ايب١٦ٝ

ـ يٛا إىل املٛاد األخـس٣ ايـيت ٖـٞ أن   ٚؾالسِٗ ٚخػٝتِٗ َٔ اهلل إىل إٔ حيرتَٛا ٖرا اإلْطإ ؾٝشاٚيٛا إٔ ٜعَد س ج
ٚي١ٝ ال أزٜـد  ؤ; ألْ٘ ٖٓا ضٝكاٍ إْب يف َكاّ َطناْت اييت تًٛخ ايب١٦ٝ أقٌ تهًؿ١سؿاظٙا ع٢ً ضال١َ ايب١٦ٝ ٚإٕ 

 .إٔ أقس بعباد اهلل
ٟ ايػسبٝني؟ أيٝطٛا ِٖ َٔ يٛخ ايب١٦ٝ؟ أيٝطٛا ِٖ َـٔ حيـدثٓا بـإٔ ايب٦ٝـ١ قـد      ٚيهٔ َا ايرٟ سؿٌ ع٢ً أٜد

ِ  ؟زٖٝبتًٛثت بػهٌ  ضـبكْٛا   ،; ألْٗـِ إًْكـٛا عٓـدَا ٖـِ اخرتعـٛا ؾطـبكْٛا      ع٢ً أٜدٟ َٔ؟ ع٢ً أٜدِٜٗ ٖـ
ٛ     ،ؾأؾبشٛا ِٖ ايكّٛ ايرٜٔ ٜتؿهسٕٚ ا يهٔ ْؿٛضِٗ مل تهٔ ؾاؿ١، ؾُا ايرٟ سؿـٌ؟ يٛثـٛا ايب٦ٝـ١، ٚمل ٜسعـ

سس١َ اإلْطإ، ٚمل حياؾعٛا ع٢ً ضال١َ اإلْطإ، املِٗ ٖٛ إٔ ٜٓتر بأقٌ تهًؿ١ ؾتأتٞ ايٓؿاٜات ايٜٓٛٚـ١ ٚتـأتٞ   
يهٔ َاذا نإ ضٝشؿٌ يٛ إٔ َٔ بأٜدِٜٗ ٖرٙ األغٝا٤  ،ْؿاٜات أخس٣ نجري٠ ددٙا ؾٝتشدثٕٛ عٓٗا ٖٚٞ تٗدد ايعامل

عًـ٢ ايب٦ٝـ١ ؾٝعـديٕٛ     اظؿاؿاْٛا ٜساعٕٛ ضال١َ اإلْطإ ٚناْٛا َؤَٓني يه يٖٛرٙ اآليٝات َٚٔ ِٖ ضاد٠ اإلْتاز 
 األغٝا٤ اييت ؾٝٗا ضال١َ ايب١٦ٝ ٚإٕ ناْت أنجس تهًؿ١.إىل 

ٓٔ ٖرٙ اؿٝا٠ نًٗا قا١ُ٥ عًـ٢ اؿؿـاظ   ػد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نٝـ أْ٘ ؾُٝا خًك٘ ٚؾُٝا ؾٓع٘ نٝـ ناْت ضو
مما ٜطاعد ع٢ً ؽؿٝب ايرتب١؟ تتالغ٢ تًكا٥ٝٙا ثِ تتشٍٛ تس٣ َجاٙل كًؿات اؿٝٛاْات أيٝطت ٖٞ ، ع٢ً ايب١٦ٝ

َٔ ددٜد إىل ؾٛا٥د يًرتب١، يهٔ ساٍٚ إٔ تػري شٜت ضٝاز٠ عٓد َصزع١ َا ايرٟ ضٝشؿٌ؟ تطـهب ٖٓـاى ايصٜـٛت    
ًكـٛا بـأخالم   أيٝطت ْؿاٜات ايطٝازات ضترتى أثسٖا ؾتشسم املصزع١ ٚتتًؿٗا؟ ألٕ املؤَٓني سٝٓٗا ضـًٕٝٓكٕٛ يٝتد 

اؿٝـا٠ ٜٚعُـس ايٓؿـٛع     ؾِٗ َٔ نإ ضٝعُس ،ٛا ع٢ً ايب١٦ٝسسٜؿني ع٢ً إٔ حياؾع اٝهْٛٛشاْ٘ ٚتعاىل ؾاهلل ضب
    ٟ اآلخـسٜٔ ٚنـإ    ٜٚتذ٢ً ع٢ً أٜدِٜٗ املعسؾ١ ايٛاضع١ هلل تعاىل، ؾُا ايرٟ سؿٌ؟ عٓـدَا أؾـبض اإلْتـاز بأٜـد

ٌ   ،ايؿٓاعات ٚغريٖاعًّٛ  ِٖٚ َٔ طٛزٚا ايؿٓاعات ٚطٛزٚا ني ِٖٚ املدرتعنياآلخسٕٚ ِٖ املبدع  ؟َا ايـرٟ سؿـ
طتػًٖٛا يف اؾاْب ايجكايف إٔ ٜكدَٛا يًُطًُني بإٔ عًٝهِ إٔ تتدًٛا ٝدا٤ ايٝٗٛد يٝطتددَٛا ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ ؾ

، اضـتػًٛا  بـاٙ ايدْٝا ٜز ٚاؤوؾًُ االقتؿادٟعٔ دٜٓهِ ست٢ تهْٛٛا نُجًٓا ؾتًشكٛا بسنابٓا، اضتػًٖٛا أٜكٙا يف اؾاْب 
  .اضٞ يف اهل١ُٓٝ ع٢ً ايػعٛب ٚاضتٓصاف ثسٚاتٗاايطٝ االقتؿاد

ِٖ َٔ َطذ ٚد٘ ايعامل؟ يٛ نإ املؤَٕٓٛ ِٖ َـٔ   ٛاأيٝظ ايٝٗٛد ِٖ ايرٜٔ اضتؿادٚا َٔ ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ؟ أيٝط
( لمصلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ٍٛ اهلل ـٌ بعد زضـٛا عٔ أٍٚ زدًتِٗ أِْٗ ؽًٛـس، يهٔ َػهـّ ايعامل بػهٌ آخٔدضبكٛا يٗك

( لمسل صلى اهلل عليه وعلى آله و) ٍٛ اهللـٍٛ: )عًُب زضـَٔ نإ ٜك (١ـًَُ٘ َسـيٚددت يٛ  آٖا يعًُٙا مجًّ ٖا نإ ٜكٍٛ: )إٕ
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ٔ     (أيـ باب َٔ ايعًِ نٌ باب ٜؿتض أيـ باب ألٕ ذاى  ;َٔ نإ ٜكٍٛ: )ضًْٛٞ قبـٌ إٔ تؿكـدْٚٞ( ٚتٛيـٛا آخـسٜ
 أٚ عبازات َٔ ٖرٙ. ،ٗادسٖٚٛ ٜ مجاٙل ٣ يًٓيبرتغاضذد٠، أٚ أْ٘  أٚ ألْ٘ ٜكسأ ايكسإٓ يف ،ع أيـ ضذد٠ٜرتٛن

ٌ ايرٟ غساٙ أبـٛ بهـس إٔ ٜكًـدٙ قٝـاد٠     ًََُذٖٛ َساعا٠ ي (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖرا ٖٛ َا نإ ِٜٗ ايٓيب  ٌٖٚ
ـ  ؟ٖٚٞ ٖرٙ األ١َ اييت أزاد ايكسإٓ إٔ تهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ،األ١َ ٖرٙ ٘ ستـ٢ ميهـٔ إٔ   َا ٖٛ ايعًِ ايرٟ حيًُ

 ٜهٕٛ ددٜسٙا بكٝاد٠ األ١َ؟ 
ٖٚهرا تعصشت عٛاٌَ ايكٝاع، تعصشت ع٢ً ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٛت ايسضٍٛ ـاعت َٔ أٍٚ ّٜٛ بعد َـ١ قـاألَ

شٍٛ تٛدٗٓا مٔ َـٔ  أٚ تو ،اآلٜات ايكسآ١ْٝ إىل غري الاٍ شٍٛخسٕٚ يٓا َٔ ثكاؾات َػًٛط١ توطسٜل َا قدَ٘ اآل
ٜوخالٍ ت  .ساد َٓا يف ٚاقع اؿٝا٠أٌٜٚ اآلٜات ايكسآ١ْٝ إىل غري َا 

ٚإٔ  اٙثيٛ ناْت املطأي١ ٖٞ ؾكط إٔ ْعسف اـالؾ١ اييت قايٛا َٔ أدًٗا عسؾٓا َٔ خالٍ احملدثات إٔ ٖٓـاى قـدَ  
ايعـامل  ٓطب١ مما يف ٖـرا  ، يٛ إًْكٓا ٖرا املًٕٓل يهإ ٜهؿٞ ايٓاع ٚاسد َٔ أيـ أٚ اقٌ َٔ ٖرٙ ايٙآٖاى ؾاْع
ٖـرٙ   طٝـب ; ألٕ غذس٠ ٚاسد٠ ممهٔ إٔ تكّٛ بٗرٙ امل١ُٗ، غذس٠ ٚاسد٠ قدثـ١ أيـٝظ هلـا قـدخ؟     َٔ أؾٓاف

؟ تككٞ عًـ٢ إٔ  اٚسهًُٝ اسٖا قه١ُ، أيٝطت تدٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى قادًزٖا ٚمثايػذس٠ ْساٖا ٚزقٗا ٚضٝكاْٗا ٚشٖٛز
ٚاألؾـٓاف   (املعتصيـ١ )١ُٗ اييت اْػـػٌ سٛهلـا   ؾاعًٗا عامل، ٚتدٍ ع٢ً أْ٘ سٞ؟ غذس٠ ٚاسد٠ أَهٔ إٔ تكّٛ بامل

اهلا١ً٥ ٖرٙ ٌٖ نًٗا َٔ أدٌ ؼؿٌٝ ايعكا٥د ايؿشٝش١ نُا ٜكٛيٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ قدَٛٙ يٓا، ايرٟ نإ ٜهؿـٞ  
 ؟هلا غذس٠ ٚاسد٠ أٚ ْعذ١ ٚاسد٠ أٚ سٝٛإ ٚاسد َٔ أٟ ؾٓـ نإ

ِو ضِدَس اٞيَرٟٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ:  َٟ ا٘يَبشبَس ٖيٗه ً٘ٗو َيَتذبٜس َ٘ ا٘يٗؿ َبٜسَٙ َؾٝ َٔ ِٖ ضاد٠ ايبشـاز   (12:)اؾاثـ١َٝبٖأ
٦َـات املالٜـني،    ،أيٝظ نريو؟ َت٢ َا أزدْا إٔ ْػرتٟ غٛاؾ١ َِٓٗ بهـِ تهًــ؟ َالٜـني    اآلٕ؟ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣

 ق١ُٝ ايتهًؿ١. ،ٚقُٝتٗا املاد١ٜ قد ال تهٕٛ بعػس مثٓٗا
َ٘ ََٔ ََٚيَتببَتػوٛا ْسنب َعِٗ يف ايبشـاز، ْسنـب َعٗـِ يف     (َتعًكني)أؾبشٓا ؾعاٙل يف ٖرا ايعامل  (12اث١ٝ:)اؾٖؾكبًَ

ٞ اين، َتعًكني َجٌ األطؿاٍ إذا أْت َاغٞ يف اــط   أيـٝظ نـريو؟ مـٔ اآلٕ     ،ضـٝازتو ٚاسـد ٜتعًـل يف    ٜـأت
َع اينٜٕاْٝني َٚع ْسنب ٚاب ؾكط، ْسنب َع ايٝاباْٝني َع ايهٛزٜني ْسنب َع األَسٜهٝني املطًُٕٛ عباز٠ عٔ زٞن

 ايبشس ٚيف اؾٛ أٜكٙا.يف زناب َتعًكني يف اين ٚ؟ ايؿسْطٝني ٚاإلٜٕايٝني ٖٚهرا
ِب ٝبٗه ٘و َٖٚأضبَبَؼ عًَٖ َُ ََٖس٠ٙ ََْع ا٥سات ناْـت  ِٖ قـايٛا ؾُٝـا ٜتعًـل بؿـٓاع١ ايٕـ      ،ٚالسغ زمبا (20:)يكُإََٚباَط١َٙٓ ٖظا

بايٓطس عٓدَا ٜؿتض أطساف زٜػـ٘ ايهـبري٠ عٓـدَا ٜهـٕٛ َتذٗـٙا إىل       مما ٜٛسٞ بايؿهس٠ ست٢ ؾُٝا ٜتعًل ايٕٝٛز
تطاعد  اييت أٚ َٔ ٖرٙ األؾهاز ايٕا٥س٠ ٖهرا تعٌُ تؿتض ؾتشات يف األدٓش١ تطاعد ع٢ً دخٍٛ اهلٛا٤ ،اهلبٛط

  .ع٢ً اهلبٛط
ِّ ،نٓا مٔ ايعسب عٓدَا ْػاٖد ايٓطٛز ٖٚٞ تٓـصٍ ـ    ٖ ٍٛ: ذيـو يـ٘،   ايٛاسد َٓا إٔ ٜكٍٛ: ٖرا يـٞ، ٚآخـس ٜك

بـٌ ايٕٝـٛز    ؟ايٕٝٛز مل تأت إال َٔ بعد َا دا٤ ايػسبٕٝٛ أّ إٔ (ٜتٓاقسٕٚايرٟ ضٝػًب اآلخس عٓدَا ) ْٚٓعس َٔ
 َٔ شَإ.

َ٘ ََٔ ََٚيَتببَتػوٛا ِب؟ نيػاز٠، َٔ ِٖ ضاد٠ ايتذاز٠ اآلٕ؟ أيٝطٛا ِٖ ايػسبٝ ٖؾكبًَ َٕ َٖٚيعًَٞٗه ؾعاٙل يٛ نإ  َتػبٗهسوٚ
َٔ إًْكٛا ؾأؾبشٛا ضاد٠ ٖرٙ األغٝا٤، ِٖ بِمياِْٗ ضٝصدادٕٚ خػ١ٝ، ثِ ٜهْٕٛٛ أنجـس غـهسٙا هلل،    املؤَٕٓٛ ِٖ

ؾتهٕٛ ٖٞ َٔ بٛاعح ايػهس، إذٙا ؾٓعسف ايصٖد ايرٟ ٜعب تسى ٖرٙ يف اين ٚايبشس، ايصٖد ايـرٟ ٜعٕـٌ ٖـرٙ    
 ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚإدالٍ ٚتععـِٝ  األغٝا٤ اييت تعتن ١َُٗ يف خًل َػاعس داخ١ًٝ يف ْؿظ اإلْطإ، ٖٞ غهس هلل

ٜو ٘وّ ٖٛ َٔ دٜٔ اهلل؟ ٖٚٛ ٖٓا ٜكٍٛ: كٍدهلل، ٌٖ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايصٖد ايرٟ  ٟ  ايًٞ ِو  ضـِدسَ  اٞيـَر  ا٘يَبشبـسَ  ٖيٗهـ
َٟ ً٘ٗو َيَتذبٜس َ٘ ا٘يٗؿ َبٜسَٙ َؾٝ َ٘ ََٚيَتببَتػوٛا َبٖأ ِب ََٔ ٖؾكبًَ َٕ َٖٚيعًَٞٗه ٔ غاٜاتٗا أْٗا ميهٔ إٔ تػـهٌ  غا١ٜ َ (12)اؾاث١ٝ:َتػبٗهسوٚ

 بًٓا مٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل. يف فاٍ خًل َػاعس غهس ٚإدالٍ ٚتععِٝ َٔ َقددٙا عاَاٙل َُٗٙا 
َٛاَت َؾٞ َِا ٖيٗهِ ََٚضِدَس َـٔ خالهلـا   ؾكـط  يٓعسف  َٔ أدٌ َاذا؟ إٔ ْٓعس (13:)اؾاثٝـ١ َدًَُٝعا َؾٞ اأٖلزبٜض َََٚا ايِطَُ

 ؟عكا٥د ٖٞ مبجاب١ َكدَات َٕٓك١ٝ ٜٓتر عٓٗا إؾداز أسهاّ ؾكط ،ُٝ٘ عكا٥دْٚطنٝـ ْؿدز سهُٙا 
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َٛاَت َؾٞ َِا ٖيٗهِ ََٚضِدَس إذا تأٌَ اإلْطـإ ضـري٣ َـا أنجـس األؾـٓاف، أؾـٓاف ايٓباتـات،         َؾٞ اأٖلزبٜض َََٚا ايِطَُ
أؾـٓاف  َتعـدد،   ٌ دـٓظ ، َٔ نأؾٓاف اؿٝٛاْات، أؾٓاف ايرتب١، أؾٓاف ايؿدٛز، أؾٓاف َتعدد٠ َٔ نٌ دٓظٚ

ِٕ املعادٕ ضدسٖا ّٝ آلَٜاُت َذَيٖو َؾٞ ٜإ ٛب َٕ ٞيٖك ٜو  (13)اؾاث١ٝ:ََٜتٖؿٞهسوٚ ـ ؾٗٞ تٗدٜ٘ إىل نٝـ ٜٓتر، ٚنٝــ  ٞ َٓٔؿ  ع، ٖٚـ
تصٜدٙ خػ١ٝ َٔ اهلل ؾًٕٝٓل إْطاْٙا ؾاؿٙا غـانسٙا ٜعُـس اؿٝـا٠     َٚعسؾ١ ،َٔ اهللتٗدٜ٘ إىل نٝـ ٜصداد خػ١ٝ 

 ٔ إٔ تؿٌ إيٝ٘ بايؿالح، ٚع٢ً أضاع ايتك٣ٛ ٚايػهس ٚايعباد٠ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل.ع٢ً أزق٢ َا ميه
ثِ السغ ايكّٛ ايرٜٔ تؿهسٚا أمل ٜهتػؿٛا إٔ يف أعُام األزض ٚع٢ً بعد ٦َات األَتاز َا سسى ايعامل نًـ٘، َـا   

َُ َؾٞ َِا ٖيٗهِ ََٚضِدَساهلل قاٍ: ألٕ سسى ظاٖس ايعامل نً٘ ٖٚٛ ايبرتٍٚ؟   ،َٚـا يف األزض  َؾٞ اأٖلزبٜض َََٚا َٛاَتايِط
  .ؾُا نإ ٖٓاى ست٢ يف أعُام األزض ٖٛ َطدس يإلْطإ

ٚالسغ إذا انتػؿٓا ؾعاٙل بإٔ ٖٓاى يف أعُام األزض ٚع٢ً بعد ٦َات األَتاز َا أند ايكسإٓ بأْ٘ َطـدس يٓـا، ٖـٌ    
ْعـسف اهلل   ،ْػـاٖدٙ عكٝـد٠ ؾـشٝش١   ; يٓعسف َٔ خالي٘ عٓدَا يٓا ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜكٍٛ اآلخسَٕٚع٢ٓ َطدس 

 ٜـصاٍ يف بـاطٔ األزض؟ ؾُـا َعٓـ٢     الآالف ايطـٓني ٖٚـٛ    ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل؟ أيٝظ يف باطٔ األزض ٦َات ايطـٓني 
ٜوتطدريٙ يإلْطإ؟  ٚعٓدَا ٜؿٌ إيٝ٘ تس٣ نٝـ ضٝؿـٓع   ،; يٝتؿهس ؾٝؿٌ إيٝ٘س ي٘؟ إال يٝتؿهسطَدَٚا َع٢ٓ إٔ 

ٟ سسى ظاٖس ايعامل؟ َـا ايـرٟ سـسى املؿـاْع ٚسـسى اآليٝـات؟ أيـٝظ ٖـٛ         اؿٝا٠ ؾٝشسى ظاٖس ايعامل، َا اير
 األزض؟ مايبرتٍٚ؟ ايبرتٍٚ أيٝظ يف أعُا

َٛاَت َؾٞ َِا ٖيٗهِ ََٚضِدَس مٔ ْؿِٗ ق١ُٝ ايتطدري أْ٘ ؾعاٙل بٓعس٠ ٚاسد٠ ايػُظ ضدسٖا يٓا َٔ أدـٌ إٔ   ايِطَُ
د٠ مما تعٕٝ٘ ايػُظ، املا٤ ْػسب٘، ْٚكٍٛ: يو اؿُد ٜا اهلل، ٜهٕٛ ٖٓاى بسد، ٖرٙ ٚاس اٞلَٔ أدٌ أْتدؾأ ؾٝٗا، 

نٌ َا ٜعٕٝ٘، ٖـٛ   ٖٛ ، ؾهأْ٘ ٖراتًكا٥ْٝاٖٛ ٜؿٝدْا ْعسف َٔ خالي٘ َا ثِ ْؿِٗ إٔ نٌ غ٤ٞ ٖٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ، 
َٛاَتايِط َؾٞ َِا ٖيٗهِ ََٚضِدَسيهٔ ملاذا ال ْؿِٗ َٔ قٛي٘:  ،هٔ إٔ ْطتؿٝدٙ َٓ٘ اضتؿاد٠ أٚي١َٝا مي  اأٖلزبٜض َؾٞ َََٚا َُ

تعب َا نإ يف ظاٖسٖا ٚيف باطٓٗا؟ إٔ ايتؿهس ٖٛ ٜسغد إىل إٔ اإلْطإ املؤَٔ ًَٕٛب َٓ٘ اعتكادٜـٙا   (يف)أيٝطت 
د ٦َات األَتـاز ٚضـري٣ إٔ ٖٓـاى    ٚدٜٓٝٙا إٔ ًٜٕٓل يف أعُام ٖرا ايهٕٛ، ٖٚٛ ٜتؿهس ٚضٝؿٌ إىل أعُام ايهٕٛ ٚبع

 ي٘.  ٙاطدسَو غ٦ٝٙا
دّ يٓا بـإٔ  ٖرا َا ٗق ،طدس ي٘ ملاذا؟ يٝعسف َٔ خالي٘ أْ٘ قَدخ ٚإٔ ي٘ قَدثٙا؟ ٖرا ضتعسؾ٘ َٔ غذس٠ ٚاسد٠َو

نٌ َا يف ايدْٝا ٖرٙ ٖٛ عباز٠ ؾكط عٔ أدي١ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ايكٝل ايرٟ قدَ٘ أؾـشاب  
اٖس قدز٠ اهلل ٚسه١ُ اهلل ٚعًُ٘ ٚيٕؿـ٘ ٚزمحتـ٘   عًِ ايهالّ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ايكٝل، ؾعاٙل نٌ غ٤ٞ َعٗس َٔ َع

 ٚزعاٜت٘ ٚتهسمي٘ يإلْطإ، يهٔ يًٕٝٓل اإلْطإ.
ثِ زأٜٓا َٔ تؿهسٚا نٝـ غاؾٛا إىل أعُام ايهٕٛ، ٚنٝـ أيٝظ نريو؟  ،ؾٓشٔ عٓدَا مل ْتؿهس دًٗٓا نٌ غ٤ٞ

 (َـتعًكني )ايكسإٓ عًٝٓـا ٚبًػتٓـا    نٛا املسنبات، ٚأؾبشٓا مٔ َٔ تٓصٍنٛا املؿاْع، ٚسٍسنٛا ظاٖسٙ، نٝـ سٍسسٍس
 أيطٓا يف دٗاي١؟ ;َعِٗ ؾكط، زناب يف اين ٚايبشس ٚيف اؾٛ

يٓعسف َٔ خالٍ ٖرا نٝـ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ األثس ايط٧ٝ يألخٕا٤ ايجكاؾ١ٝ، ٚقـد تكـسب أَـ١ بأنًُـٗا ٚػعًـٗا      
ٜو ِبساد هلا إٔ تهٕٛ ؾٛم ٖاَات ايعامل ؼت األقداّ ٖٚٞ أ١َ نإ  ٝبَس ٗنٓتو َٕ َيًِٓاٜع ٗأخبٜسَدتب ٗأ١َُِ َخ َوسوٚ َُعبسوَٚف  َت٘أ َبا٘ي

َٕ ٛب َٗ ٓب ٜٔ ََٚت ُوٖٓهٜس َع ـ    (110:)آٍ عُسإا٘ي سبٓا يهٔ ٖرا ايػ٤ٞ ايرٟ ٜؤضـ اإلْطإ ؾعاٙل ٜؤضـ اإلْطإ ؾعـاٙل. مـٔ قو
 .سبٓا مٔ ع٢ً أٜدٟ املعتصي١ ٚاألغعس١ٜ ٚأقسابِِٗ، قوً٘ع٢ً أٜدٟ َٔ محًٛا اضِ َع

أْٗـِ   -نُا حيهٞ ايػسيف يف غـسح األضـاع    -  ١ ِٖ َٔ ناْٛا ٜسٕٚ أْؿطِٗ عًُا٤ أدال٤ إىل دزد١ أِْٗٚاملعتصي
٤ ٚتؿهريٖـِ بطـٝط َٚـتدًؿني    ْعـس٠ بـأِْٗ بطـٕا   إيِٝٗ نإ ايبعض َِٓٗ ٜطدسٕٚ بأ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ؾٝٓعسٕٚ 

املعتصي١، األغعس١ٜ،  كاؾتِٗ املػًٛط١ٖرٙ آثاز ثكاؾتِٗ، آثاز ث، أْؿطِٗ ٖٓاى َجكؿني ثكاؾ١ زؾٝع١ ، ٜسٕٚثكاؾـْٝا
ٔ ٘ إٔ ٜبشـح عـٔ ايعـامل ايـرٟ ٜـددٔ     ايعكا٥د ايباط١ً َٔ ٖٓا ٖٚٓاى، ٚعٓدَا ضاد ايٓاع أٜكٙا سهاّ داًٖٕٛ، ٍُٖ

أنتـاف ٖـرٙ األَـ١ ٖٚـٞ     التُع ي٘ دٜٓٝٙا، ؾٝتٛازخ خًٝؿ١ بعد خًٝؿ١، ًَٚو بعد ًَو، ٚز٥ٝظ بعد ز٥ٝظ، ع٢ً 
 . ٚايتدًـاؾٌٗ  اتالَتعٝؼ يف ظ

ٍٚ، ثِ ْهٕٛ قش١ٝ يتكًٌٝ ايٝٗـٛد  ؤثِ املأضا٠ تأتٞ يف األخري إٔ ْأتٞ مٔ ْتٓهس يدٜٓٓا ؾٓعتكد أْ٘ ٖٛ املط
تهؿس بـاهلل؟   االغرتان١ٝ ؼٛيت إىلنجري َٔ ايبًدإ اإلضال١َٝ ٜٔ ٖٛ ايرٟ قسبٓا، أمل تهٔ ٕ ائدإْكبٌ قٛهلِ: 
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أمل ٜؿبض نجري يف أٚضاط املطـًُني عًُـاْٝني؟ نـجري َـٔ      (ؾٕٝٛ ايػعٛبأ)ٜٔ ٖٛ ٜٔ ؽًـ، ائدٚقٌٝ هلا بإٔ ائد
 .ٜٔ باؿٝا٠ٜٔ بهً٘ ٚال غإٔ ئًداملطًُني عًُاْٝني ْتٓهس ئًد

ٜٔ ع٢ً أضاع َا قدَ٘ إيٝ٘ اآلخسٕٚ َٔ ايعًُا٤، ايعًُـا٤ ايـرٜٔ اعتـنِٖ    ْعس٠ ؾشٝش١ عٓدَا ْٓعس إىل ائد
ٜٔ ال ٜؿـًض ال  ٖرا ايٓشٛ ؾعاٙل ٖرا ايتكدِٜ خيًل ٖرٙ ايٓعـس٠ إٔ ٖـرا ايـدٔ    َٛا اإلضالّ ع٢ًعًُا٤ املطًُني قٍد

عًـ٢ قـدَٝٗا، ٚبـني إٔ تؿـبض أَـ١      ؾعـاٙل  ، ٚأْ٘ حيٍٛ بني األ١َ ٚبني إٔ تٓٗض ا ٚال ثكاؾـْٝاٚال اقتؿادْٜ اضٝاضْٝ
ـ    ; ٜٔ ْؿط٘يهٔ ظًُٓا ائدقادز٠ ع٢ً إٔ تبدع، ٚؽرتع ٚتٓتر،  إٕ ايـجكًني   ٝب ٜكـٍٛ: ٚهلـرا نـإ اإلَـاّ اـُ

  .األ١َ ظًُت ايجكًني: ٜعب ايكسإٓ ٚايعرت٠ :قاٍ ،ُاًَـٗظ
 ٚع٢ً طـٍٛ ايتـازٜذ، ٚظًُـِٖٛ يف   ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)بعد زضٍٛ اهلل  َٔ أٍٚ ّٜٛ ،ظًُِٖٛ َٔ أٍٚ ايصَإ

ي٦و اؿهاّ ايرٜٔ سهُٛا األَـ١  أٚ :ْكٍٛ ،الٖرا ايصَٔ إٔ تٓهسٚا هلِ ٚأؾبض اؿدٜح عٔ ايعٛد٠ إيِٝٗ ؽًؿٙا. 
ـ عًُا٤ اؾ١ًٗ ايهـجري َـِٓٗ ممـٔ سسِ   ع٢ً طٍٛ تازخيِٗ ِٖ املتدًؿٕٛ، ِٖ ايرٜٔ أٚزثٖٛا ايتدًـ، أٚي٦و اي ٛا ؾ

األ١َ، ِٖ َٔ ظًِ األ١َ، ِٖ َـٔ دٍٗـٌ األَـ١، ٚيـٝظ      َبَسَق ٔبثكاؾ١ األ١َ َٔ سٝح ٜػعسٕٚ أٚ ال ٜػعسٕٚ ِٖ ََ
 ايكسإٓ ٚايعرت٠. :ٕايجكال

أٌٖ ايبٝت أْؿطِٗ ِٖ َٔ عاْٛا َٔ ٖرا، نُا ٜكـٍٛ عًـٞ عبـد اهلل:     ،ٌ مٔ ايصٜد١ٜ َٔ ْتُطو بأٌٖ ايبٝتب
١ٝٓ، َٔ قبٌ املعتصيـ١،  مٔ عاْٝٓا َٔ اإلزٖاب. مٔ عاْٝٓا أٜكٙا َٔ األخٕا٤ ايجكاؾ١ٝ اييت دا٤تٓا َٔ قبٌ ايّط

ايهتـاب   :ؾعاٙل، ؾأؾبشٓا مٔ غسنا٤ يف ظًِ ايجكًنئَ قبٌ ايٕٛا٥ـ األخس٣، عاْٝٓا ممٔ تأثسٚا يف داخًٓا بِٗ 
ال ْتؿهس إال سٝح ال ًٜٕب َٓا إٔ ْتؿهس ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ْؿِٗ َع٢ٓ ايتؿهس ٚايٓعس،  اٚايعرت٠، ؾأؾبشٓا نًٓا قًَٛ

ٚيف فـاٍ ايتػـسٜع، أٚ يف فـاٍ     -نُـا نـسزت    -ضًٕٓا ايتؿهس ٚايٓعس يف فاٍ َعسؾ١ اهلل ع٢ً ايٓشٛ ايكاؾـس  
ّٝا١ٜ ايها١ًَ ٖٚٞ اييت قد تهؿٌ اهلل بٗا اهلد ٛب َٕ ٞيٖك ؾٝكٍٛ يو: ٖرٙ اآل١ٜ تدٍ ع٢ً ٚدـٛب   (13)اؾاث١ٝ:ََٜتٖؿٞهسوٚ

 ايٓعس. ؾأؾبض ايٓعس ٚادبٙا عكاٙل ٚغسعٙا ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜكدَْٛ٘ ِٖ.
دٜح عـٔ ْعـِ اهلل   املٛقٛع: ضاعد ع٢ً ٖـرا أْٓـا مل لعـٌ اؿـ    إىل ُالسع١ أٚ إقاؾ١ نْعٛد إىل أؾٌ املٛقٛع 

 .٠ٚاسد ٖرٜٙٔ، ضبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ايكٛاعد امل١ُٗ يف ؼكٝل َعسؾت٘ داخٌ نتبٓا اييت ْطُٝٗا نتب أؾٍٛ ائد
ايػ٤ٞ ايجاْٞ: ْعسْا إىل اؿٝا٠، إىل ايدْٝا عٔ طسٜل أؾشاب نتب ايرتغٝـب ٚايرتٖٝـب َٚععُٗـِ أٜكـٙا َـٔ      

رنس بأْٗا ْع١ُ عع١ُٝ عًٝٓا بأْٗا ال ٜتشدخ اهلل عٓٗا، ْٜٚٝا اييت ١ٝٓ، ْعسْا إىل ايدْٝا ٖرٙ بهًٗا، ٖرٙ ايدايّط
تطاٟٚ دٓاح بعٛق١، ٚأْٗا يٝطت بػ٤ٞ، ٚع٢ً اإلْطإ إٔ ٜٓؿسف عٓٗا، ٚإذا نإ ضًٕٝبٗا ؾًًٕٝب ؾكـط ايكـٛت   

 .ٗا ايٓاع، ٖرا ٖٛ ايتدٜٜٔسؾكٗا ايٓاع، ٜرتنٚايهؿا١ٜ ؾكط َٓٗا ًٜٕٚٓل،  ،ايكسٚزٟ َٓٗا
اب ِٖٚ ٜهتبٕٛ يف أغسف عًَٛٓا ٜطـريٕٚ يف  ، ٚنٍتاالػاٙسغدٕٚ داخٌ َطاددْا ٜطريٕٚ يف ٖرا عصش ايؿهس٠ َ

، ٖٚهرا تسانُت األغٝا٤ ؾأؾبشٓا مـٔ أبٓـا٤ ٖـرا ايعؿـس     االػاَٙؿطسٕٚ أٜكٙا ٜطريٕٚ يف ٖرا ٚ، االػاٖٙرا 
ٖـا أزبعُا٥ـ١ ضـ١ٓ عًـ٢ أقـٌ      ايكش١ٝ، ٚيٝظ ؾكط ٖرا اؾٌٝ بٌ أدٝاٍ مٛ َا ال ٜكٌ عٔ أزبعُا١٥ ضـ١ٓ، اعتن 

 تكدٜس ٖٞ اؿاي١ اييت ظٗست ؾٝٗا ايٓتا٥ر ايط١٦ٝ يهٌ األغٝا٤ اييت ضبكت.
٘و ٌَ اٞيَرٟ ايًٞ ِو َدَع ٌَ ٖيٗه ٝب َ٘ ايًٞ ٓوٛا َؾٝ اهلل ايرٟ ٜطتعٕؿٓا مبا حيـدثٓا بـ٘ َـٔ     (61:)غـاؾس َوببَؿًسا َٚايَِٓٗاَز َيَتطبٗه

ٜتُٓٔ عًٝٓا مبا ال ق١ُٝ ي٘ عٓدٙ؟ إذا ناْت ايدْٝا ال تطـاٟٚ عٓـد اهلل    نٝـ .ٜرنسْا بك١ُٝ ْعُ٘ رْٟعُ٘، ٚاي
َا ال ق١ُٝ ي٘ يدٜ٘، ٚال ْعـب   ،دٓاح بعٛق١ إذٙا ؾال ق١ُٝ ملا ٜتُٓٔ ب٘ عًٝٓا، إذا نإ ٜعٕٞ َا ال ق١ُٝ ي٘ عٓدٙ

٘   بايك١ُٝ أْٗا َطأي١ ساد١ ٚؾعاٙل ٖٛ يٝظ قتادٙا يهٔ اؿهِٝ ٜٓعس إىل األغٝا٤ املُٗـ١   ، ذات قُٝـ١ ؾُٝـا تعٕٝـ
ؾِذا ناْت ٖرٙ األغٝا٤ نًٗا ال ق١ُٝ هلا يدٜ٘ ؾال ساد١ يػهسٖا، ٚال ساد١ يًتُٓٔ بٗا عًٝٓا، ملـاذا ٜتُـٓٔ عًٝٓـا    

ٌِ َٚخًََٖلهلا ق١ُٝ !مبا ال ق١ُٝ ي٘ عٓدٙ؟ ٞب٤ُ ٗن ٙو َغ ٖٚرٙ اآل١ٜ تتشدخ عـٔ أُٖٝـ١ َـا     (2:)ايؿسقإَت٘كَدًٜسا ٖؾٖكِدَز
 .ٚععِ َا أع٢ٕ، َٚا أضبؼ َٔ ٖرٙ ايٓعِ ْترنس ؾكٌ عٔ إٔ ،أع٢ٕ

٘و ٌَ اٞيَرٟ ايًٞ ِو َدَع ٌَ ٖيٗه ٝب َ٘ ايًٞ ٓوٛا َؾٝ ِٕ َوببَؿًسا َٚايَِٓٗاَز َيَتطبٗه َ٘ ٜإ ٌٝ ٖيروٚ ايًٞ ِٔ ع٢ًَٖ ٖؾكب  اٖل ايِٓاٜع ٖأ٘نَجَس ايِٓاٜع َٖٚيَه
َٕ ٘و  َٜػبٗهسوٚ ِو ايًٞ ِب َذَيٗه ٞب٤ُ ٌٔٗن َخاَيلو َزّبٗه َ٘ اٞل َغ َٛ ٜإاٞل ٜإٖي َٕ  ٖؾأ٢ِْٖ ٖو السـغ نٝــ ٜـسبط بـني      (61،62:)غـاؾس توؤبٖؾٗهـٛ

َٔ ٜوؤبٖؾٗو ٖنَرَيٖو تٛسٝدٙ ٚعبادت٘ بنيٚ ،اؿدٜح عٔ ْعُ٘ ٚبني ٚسداْٝت٘ ْوٛا اٞيَرٜ َ٘  َبآَٜاَت ٖنا َٕ  ايًٞـ  َٜذبَشـدوٚ

٘و ٌَ اٞيَرٟ ايًٞ ِو َدَع ِب َبَٓا٤ً يِطَُا٤ََٚا ٖقَساًزا اأٖلزبَض ٖيٗه َٔ ََٚؾَِٛزٗن ِب ٖؾٖأسبَط ََٛزٗن َٕٞٝٔباَت ََٚزَشٖقٗهِ ؾو َٔ اي ِو َٔ ٘و َذَيٗه ِب ايًٞ  َزّبٗه



 (07) (2رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

٘و  ٖؾَتَبـاَزىٖ  َُنيَ  ايًٞـ َٛ   َزّب ا٘يَعـاٖي ّٞ  ٖوـ َ٘  اٖل ا٘يَشـ َٛ  ٜإاٞل ٜإٖيـ َودبًََؿـنيَ   ٖوـ ٙو  ٘و  ٖؾـادبعوٛ َٔ  ٖيـ ُبـدو  ايـٔدٜ َ٘  ا٘يَش  َزٔب يًَٞـ
َُنَيا٘ي  .(65-63:سـاؾـ)غَعاٖي

 .اؿُد هلل زب ايعاملني، ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً قُد ٚآي٘
ُا ضـدسٙ  ٚممٔ ٜتؿهس ؾْٝطأٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾكٓا إىل إٔ ْهٕٛ ممٔ ٜػهس ْعُ٘، ٚممٔ ٜسع٢ ْعُ٘، 

ْ٘ إالاٙل ي٘، ٚعع١ُ ي٘، ي٘، ٚخػ١ٝ َٓ٘ ٚإد إىل َعسؾت٘ اييت متأل قًٛبٓا سْبايف ٖرا ايعامل يعبادٙ، ٚإٔ ٜٗدٜٓا 
 ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس.

 .ٚبسنات٘ ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل
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