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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ.
 ايًِٗ اٖسْا ٚتكبٌ َٓا إْو أْت ايػُٝع ايعًِٝ ٚتب عًٝٓا إْو أْت ايتٛاب ايطسِٝ.

 
 والعبودية له التسليم هلل

 إَٔٞح االعتشعاس اىذائٌ ىعث٘دٝتْا هلل

َازاّ اهلل ٖٛ ًَهٓا، ٚإهلٓا، ٚضتٔ عبٝسٙ، ٖٛ ًَو ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚضتـٔ عبٝـسٙ،   
ممًٛنٕٛ ي٘، َا شا ٜعين؟ أيٝؼ ٖصا ٜعين أْ٘ ظتب إٔ ْػًِِّ أْفػٓا ي٘؟ إٔ ْعبِّس أْفػٓا 

ا ٜطؾسْا إيٝ٘، َا ٜأَطْا بـ٘، َـا ٜٓٗاْـا    ي٘، إٔ ْكبٌ َا ٜٗسٜٓا إيٝ٘، َا ٜٛدٗٓا إيٝ٘، َ
عٓ٘؟ أيٝؼ ٖصا ٖٛ َٓطل ايعبٛز١ٜ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل؟ ٖصا ٖٛ َٓطـل ايعبٛزٜـ١ هلل.   
فُت٢ َا آَٓت باهلل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، ٚعبست ْفػٞ هلل. ٚاقطأٚا ايكـطإٓ ايهـطِٜ نٝـ     

أِْٗ عبٝـس   ٜطغذ ٖصا املفّٗٛ عٓس ايٓاؽ، ست٢ عٓس أْبٝا٥٘، إٔ عًِٝٗ إٔ ٜػتؿعطٚا
ي٘، ٚضتٔ ْكٍٛ، ْؿٗس بعبٛز١ٜ ضغٍٛ اهلل أنجط مما ْؿٗس بعبٛز١ٜ أْفػـٓا هلل، ْكـًٞ   
نٌ ّٜٛ عس٠ َطات، ْٚكٍٛ يف تؿٗسْا: ٚأؾٗس إٔ ستُـسّا عبـسٙ ٚضغـٛي٘، أع ٜعًُٓـا     
ضغٍٛ )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( إٔ ْؿٗس بعبٛزٜت٘ هلل؟ فهٝ  تٓػ٢ أْت عبٛزٜتو 

ٍ يو: اؾٗس نٌ ّٜٛ بأْٞ عبس هلل، ثِ أْا ظتب إٔ أفِٗ بعس عٓـسَا  هلل! ضغٍٛ اهلل ٜكٛ
٫ بس إٔ أؾٗس إٔ ستُسّا عبس هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إشّا فأْا َٔ أْا بايٓػب١ حملُس )قًٛات 
اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( ٌٖ ميهٔ إٔ اغتٓه  عٔ عباز٠ اهلل؟ ٌٖ ميهٔ إٔ أض٣ ْفػٞ فٛم 

 ٘(؟ أع٢ً َٓ٘؟ ٫.ضغٍٛ اهلل )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي

يف ايٛقت ايصٟ أْت تؿٗس إٔ ستُسّا عبس هلل ظتب إٔ تفٗـِ أْـو بـا٭ٚىل إٔ تهـٕٛ     
عبسّا هلل، ف٬ تػتٓه  عٔ عبٛزٜت٘. َاشا ٜعين أْين عبس هلل؟ َا ٜأتٞ َٔ داْـب اهلل  
ظتب إٔ أقبً٘; ٭ْين عبس ملٔ؟ عبس يطمحٔ ضسِٝ، عبـس ذتهـِٝ عًـِٝ، يػـت عبـسّا      

عبسّا دتباض َٔ دبابط٠ ا٭ضض، ٜأَط، ٢ٜٗٓٚ، ٫ٚ ٜفهـط فـُٝٔ ٜـأَطِٖ    يطاغ١ٝ، يػت 
 ٜٚٓٗاِٖ.
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أَا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فٗٛ عٓسَا ٜكٍٛ يٞ: اْطًل عًـ٢ ٖـصا ا٭غـاؽ، تكبٻـٌ ٖـصا      
ايؿ٤ٞ، غط ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، فإْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜعًِ املكًش١ يٞ، ٚدتُٝع ايبؿط َٔ سٛيٞ، 

فأتكبـٌ َٓـ٘ شيـو، ٚإشا يــِ ْطغـذ يف أْفػـٓا       ٚأْا َٔ ظتب إٔ أفِٗ أْين عبـس يـ٘   
ايعبٛز١ٜ هلل غبشاْ٘ ٚتعايـ٢ فػٓهٕٛ ممٔ قـاٍ اهلل عِٓٗ: ٜػـتٓهفٕٛ عـٔ عبازتـ٘    

ٕٳ ُٴَكطٻبٴٛ ُٳ٥٬ٹَه١ُ اِي ٘ٹ ٚٳ٫ اِي ٕٳ عٳبٵسّا يٹًٖ ٕٵ ٜٳُهٛ ُٳػٹٝضٴ َأ ٓٵهٹ ٳ اِي ٔٵ ٜٳػٵتٳ  (172)ايٓػا٤: َٔ اٯ١َٜي
 ٫ ٜػتٓهفٕٛ إٔ ٜهْٛٛا عبٝسّا ي٘. ٕٛب٫ٚ امل٥٬َه١ امُلَكطٻ

َا َع٢ٓ ٫ ٜػتٓهفٕٛ إٔ ٜهْٛٛا عبٝسّا ي٘؟ َت٢ َا أَطِٖ بؿ٤ٞ غـٝٓفصْٚ٘، عٓـسَا   
قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، أٚس٢ إىل امل٥٬ه١ إٔ ٜػذسٚا ٯزّ، أع ٜػذس امل٥٬هـ١ نًـِٗ   

عٛض: بـأِْٗ  أمجعٕٛ إ٫ إبًٝؼ؟ أع عتكٌ ٖصا؟ ملاشا؟ ٭ٕ امل٥٬هـ١ ٜعٝؿـٕٛ ٖـصا ايؿـ    
ِـًُّٕٛ هلل، ٜٚعًُْٛـ٘     عبٝس هلل، فِٗ ٫ ٜػتٓهفٕٛ عٔ قبٍٛ أٟ أَط ٜأَطِٖ بـ٘، ٚغٝػ

ٕٳبطٝب١ ْفؼ،  ُٳعٴٛ ِٵ َأدٵ ٗٴ ُٳ٥٬ٹَه١ُ نًُٗ )ايبكـط٠: َـٔ   ٔإٖيا ٔإبٵًٹـٝؼٳ َأبٳـ٢ ٚٳاغٵـتٳِهبٳطٳ    َفػٳذٳسٳ اِي
ٜطفض ايػذٛز ٯزّ؟  َا ايصٟ زفع امل٥٬ه١؟ عبٛزٜتِٗ هلل، َا ايصٟ دعٌ إبًٝؼ (34اٯٜـ١ 

َا ايصٟ دعً٘؟ ٖٛ أْفت٘، ٚنربٜا٩ٙ. أٟ ٖٛ ع ٜعبِّس ْفػ٘ هلل، ٖـٛ ع ٜهـٔ قـازقّا يف    
عبٛزٜت٘ هلل، فسفع٘ شيو، أٚ أز٣ ب٘ شيو إىل إٔ ٜكبض َاشا؟ ًَعّْٛا َسسٛضّا َصََّٛا إىل 

 آخط أٜاّ ايسْٝا، ٜٗت  ايبؿط بًعٓ٘.

فػٓا هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ثـِ آتـٞ بعـس ٚأْـا     أِٖ ْكط١ إٔ ْفِٗ إٔ عًٝٓا إٔ ْعبِّس أْ
أْعط إىل ا٭ؾٝا٤، أْعط إىل غ١ٓ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل يف ٖساٜـ١ عبـازٙ، غـ١ٓ اهلل يف     
تؿطٜع٘ يعبازٙ غبشاْ٘ ٚتعاىل، أْعط إيٝٗا َٔ َٓعاض أْين عبس هلل نٝ  غٓت٘، نٝـ   

 غاضت غٓت٘ يف خًك٘، أتكبًٗا بػٗٛي١.
 ] اإلسالم وثقافة االتباع[

 

 ٍارا ٝعْٜ أّْٜ عثذ هلل؟

َاشا ٜعين أْين عبس هلل، أطٝع اهلل فُٝا أَط ٢ْٗٚ، أعُـٌ عًـ٢ نػـب ضنـاٙ، أسبـ٘      
ٚأت٫ٛٙ، أنٕٛ َٔ سعب٘، أنٕٛ َٔ دٓسٙ، أنٕٛ َٔ أٚيٝا٥٘، أغتكِٝ، أغتكِٝ ع٢ً ٖـصا  
ايٓٗر، أفِٗ تعاًَ٘ َعٞ غبشاْ٘ ٚتعاىل نعبس ي٘ يف ٖصٙ ايسْٝا أْ٘ ٫ بس إٔ ٜبتًـٝين  
بتهايٝ  َتٓٛع١، َا بني ؾام ع٢ً ْفػٞ، أٚ ؾام ع٢ً دػُٞ، َٚا بـني غـٌٗ، َـا بـني     
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قعب عًٞ باعتباضٙ شتـاي  هلـٛاٟ، أٚ ملكـاذتٞ ايؿدكـ١ٝ، أٚ ٭ٟ اعتبـاض آخـط َـٔ        
 ا٫عتباضات ايس١ْٜٛٝ، ٚبني َا ٖٛ بعٝس عٔ ٖصا ا٫عتباض.

ؽ مبع٢ٓ عبٛزٜتِٗ دٌٗ نجري َٔ ايٓاؽ، مبع٢ٓ تهًٝ  اهلل هلِ، دٌٗ نجري َٔ ايٓا
هلل ختًل إؾها٫ت نجري٠ دسّا دسّا، ت٪زٟ يف ا٭خري إىل زتطز اٱقطاض، ايصٟ ٫ ٜتٛافـل  

. إٔ أعًِ بأْين عٓسَا أقـٍٛ: أْـين عبـس    ٫ٚ ٜتٛافل َع٘ ست٢ ا٫عتكاز .. َع٘ ايعٌُ،
هلل، ٚأقط بإٔ اهلل ضبٞ، إٔ اهلل ٫ ٜهتفـٞ َـين بٗـصا، ٫ بـس إٔ ميتشـٓين، ٫ بـس إٔ       

  بتًٝين; يٝتبني َكسام َا أزعٝ٘، ٜٚتبني اغتكاَيت ٚثباتٞ ع٢ً َا أزعٝ٘.ٜ
 []االستقامة

 

اهلل ٗيف اىعَو اىصاىح اىزٛ  يف عثادج نيرائثاألّثٞاء ٝنُّ٘٘ 

 ٝشظٜ اهلل

ٌٴ ضٳبٻٓٳا  ٜٳطٵَفعٴٚٳٔإشٵ  ُٳاعٹٝ ٝٵتٹ ٚٳٔإغٵ ٔٳ اِيبٳ ِٴ اِيَكٛٳاعٹسٳ َٹ ٖٹٝ ٌٵٔإبٵطٳا ْٵـتٳ ايػٻـُٹٝعٴ    تٳَكبٻ َٹٓٻا إْٔٻَو َأ
ًِٓٳا  ِٴ ضٳبٻٓٳا ٚٳادٵعٳ ٔٔاِيعٳًٹٝ ٝٵ ُٳ ُٳ١ّ َيَو َٴػٵًٹ َٴػٵًٹ ٔٵ شٴضِّٜٻتٹٓٳا ُأَٻ١ّ   ٖٓا (128-126)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ َيَو ٚٳَٹ

ٜكسّ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ؾدكٝتني عٓسِٖ س١ٜٛٝ، ٚاٖتُـاّ عـايٞ، َٚؿـاعطِٖ نًـٗا     
ٔ ٜٓايْٛـ٘  هـ ٚاٱخـ٬م هلل، ٚايتكـطب إىل اهلل بهـٌ عُـٌ مم    إىل اهلل،  بايتٛد١٦ًَٝ٘ 

ٌٵ ضٳبٻٓٳا :فريفعٕٛ قٛاعسٙ ٚبإخ٬م هلل ايبٝتَتذٗني يبٓا٤  ْٵتٳ ايػٻـُٹٝعٴ   تٳَكبٻ َٹٓٻا إْٔٻَو َأ
ِٴ ٌ ؾطفّا ععُّٝا ٱبـطاِٖٝ   تٚي١ٝ أيٝػ٪نٝ  فُٝا ٜتعًل باملػ ٫سغ اِيعٳًٹٝ  ؟ٚإمساعٝـ

ساض٠ أْٗا قهـ١ٝ ظتـب إٔ تٓػـ  ايـيت أقـبض عًٝٗـا بٓـٛ        ٖٓا يف قه١ٝ ايؿعٛض بادت
فُٝا بعس فطأٚا إٔ ايهجري مما سكٌ هلِ عٝح إٔ فـِٝٗ أْبٝـا٤ ٚٚضثـ١ نتـب،      إغطا٥ٌٝ
َٔ ٖصٙ، ْٚعِ ٚأؾٝا٤ ٚنأْٗا دساض٠، ٖـِ دـسٜطٕٚ، ٖـِ دـسٜطٕٚ، فًـٝؼ هلل       ٚأؾٝا٤
 !.فهٌ

املُٗـ١، يهـٔ ٫سـغ     ٱبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ إٔ ٜٛنٌ إيِٝٗ ايكٝاّ بٗصٙ ععِٖٝٛ ؾطف 
ٝ    يف ّاأيٝؼ ٖٓا شا٥ب إشّا ٚاهلل طَٛنـٛ    ّاَػأي١ أْ٘ ٜ٪زٟ ع٬ُّ قـاذتّا ٜكبًـ٘ اهلل، ْاغـ

ٜط٣ ْفػ٘ نـبريّا، ٜٚهـدِ ْفػـ٘، شا٥ـب يف      ٘ فكطأْ ْٚاغٞ صؾطف ععِٝ سعٝت ب٘
ٌٵ ضٳبٻٓٳا :اهلل، ٚيف ايعٌُ ايكاحل ايصٟ ٜطنٞ اهلل ِٴ تٳَكبٻ ْٵتٳ ايػٻُٹٝعٴ اِيعٳًٹٝ  .َٹٓٻا إْٔٻَو َأ
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ًِٓٳا  ٔٔضٳبٻٓٳا ٚٳادٵعٳ ٝٵ ُٳ ٜعطفٕٛ أ١ُٖٝ ايبٝت اذتطاّ نُعًِ َٔ َعاع تٛسٝس  ِٖ َيَو َٴػٵًٹ
ًِٓٳـا  ضٳبٻٓٳانكب١ً، ٜتٛد٘ إيٝٗا عباز اهلل املٛسسٕٚ  ايٛاسساهلل، ٚايتٛد٘  ٔٔ   ٚٳادٵعٳ ٝٵ ُٳ ـًٹ َٴػٵ

٘ ٖصٙ ْػًُٗا يو، ٖٓا أيػت تًُؼ أْ٘ ٫ ٜٛدس يسٜـ٘ ايتفاتـ١    أْفػٓا َيَو  يٓفػـٝت
٫ تٛدـس   ؟أْ٘ ْيب، أْ٘ ععِٝ، أْ٘ دسٜط بٗـصا : ع٢ً اٱط٬م، يٝؼ َػتغطقّا ملؿاعط

ْفػ٘  اُّإٔ ٜتكبٌ اهلل َٓ٘ ايعٌُ ايكاحل، ٚإٔ ظتعً٘ َػًِّ: ، نٌ َا يسٜ٘ َٔ اٖتُاّٖصٙ
ايـصٚبإ فُٝـا ٜطنـٞ     :نٌ تفهريٙ ،هلل، غتهع ْفػ٘ هلل، ٜٚػتغطم نٌ شٖٓٝت٘ متاَّا
 .هلل يف َعطف١ اهلل، ٚيف سب اهلل، ايتػًِٝ  ايصٚبإاهلل، 

 األعراف[ 92] 

 

اىعثادج هلل ٕٜ عَو يف عَق اىتغيٌٞ هلل ٗتجيٞاخ ىتغيٌٞ 

 اإلّغاُ هلل

اهلل، تعطٝـ٘ أُٖٝـ١ نـبري٠،    ايتػًِٝ ٜكتهٞ َٓو إٔ تعطٞ أ١ُٖٝ ملا ٜأتٞ َٔ ٖس٣ 
ٜٴهٳـٌ،     تتفاعٌ ظس١ٜ َع٘، ٚإ٫ فػٝهٕٛ اٱْػإ َعطنّا ٭ؾٝا٤ خطـري٠، َعطنـّا ٭ٕ 

 َٚعطض ٭ٕ تأتٞ ي٘ ابت٤٬ات أٜهاَٶ ٜٳهٹٌ بعسٖا.

ٔٔ اِيَكطٵٜٳـ١ٹ اٖيتٹـٞ َناْٳـتٵ سٳانٹـطٳ٠َ       ٖٓا يف قك١ أقـشاب ايكطٜـ١ ٖـصٙ:     ِٵ عٳـ ٗٴ ٚٳاغٵـَأِي
، قط١ٜ َط١ً ع٢ً ايبشط َٔ قط٣ بين إغـطا٥ٌٝ، أٚ قـط٣   (163َٔ اٯٜـ١ ٭عطاف: ا)اِيبٳشٵٔط

ٕٳ فٹٞ ايػٻبٵتٹفٝٗا ٜػهٓٗا بٓٛا إغطا٥ٌٝ.  ، ٜتعـسٕٚ َـا   (163٭عطاف: َٔ اٯٜـ١ ا)ٔإشٵ ٜٳعٵسٴٚ
ِٵ   فطض عًِٝٗ يف ّٜٛ ايػبت إٔ ٫ ٜكطازٚا ايػُو،  ّٳ غٳـبٵتٹٗٔ ٛٵ ِٵ ٜٳـ ٗٴ ْٴ ِٵ سٹٝتٳا ٔإشٵ تٳِأتٹٝٗٔ

فٛم غطض املا٤، ٚقطٜب١ إىل ايػاسٌ، اذتٛت تـأتٞ أَـاَِٗ    (163عطاف: َٔ اٯ١ٜ٭ا)ؾٴطٻعّا
ٕٳ   ٖهصا،  ْٴٛا ٜٳِفػٴـُكٛ ِٵ بٹُٳـا َنـا ٖٴ ِٵ َنصٳيٹَو ْٳبٵًُٛ ٕٳ ٫ تٳِأتٹٝٗٔ ّٳ ٫ ٜٳػٵبٹتٴٛ ٛٵ ٭عـطاف: َـٔ   ا)ٚٳٜٳ
 .(163اٯ١ٜ

 ٚ أْـ٘ يف  ٖصٙ ايكه١ٝ تتذ٢ً يف زاخٌ آٜات ايكطإٓ أْٗا قه١ٝ خطري٠ ع٢ً اٱْػـإ، 
ٜٴكسٳّ زاخٌ ايكطإٓ َا قس ظتعٌ اٱْػإ بعٝسّا عٔ ابت٤٬ات َٔ ٖصٙ، َٓٗا  ْفؼ ايٛقت 
ٖصٙ ايكه١ٝ: ايتػًِٝ املطًل هلل، ٚاٱميإ ايٛاعٞ، ٚايًذ٤ٛ ايسا٥ِ، ٚاملطًـل إىل اهلل،  
ٓٵسى أِْو فاِٖ، َٚ٪َٔ متاَّا، طٚيٛ ٜأتٞ َـا ٜـأتٞ    ٚإ٫ فكس تتعطض ٫بت٤٬ات ٚأْتٵ عٹ



 
 المقرر الشهري

6 

غريص، أيٝؼ بعض ايٓاؽ قس ٜكٍٛ ٖهصا؟ طيٛ ظتٞ َا ظتٞ ملا حتٛيت يٛ يٛ ... ملـا  ئ أت
 سكٌ نصاص!.

ٖصٙ قه١ٝ ٫ تط٦ُٔ إىل ْفػو ع٢ً اٱط٬م، ٫ تٓكطع إىل ْفػو، اْكطع إىل اهلل; 
)آٍ ضٳبٻٓٳـا ٫ تٴـٔع ٵ ُقًُٛبٳٓٳـا   ٚهلصا سه٢ عٔ ايطاغدني يف ايعًِ يف قٛي٘ سانّٝا عـِٓٗ:  

، ع ضٳبٻٓٳا ٫ تٴٔع ٵ ُقًُٛبٳٓٳاعٓسَا ضأٚا آخطٜٔ ظا٥غني، قًٛبِٗ فٝٗا ظٜغ  (8اٯ١ٜ عُطإ: َٔ
ٜكٛيٛا: أَا ضتٔ فٓشٔ ضاغدٕٛ يف ايعًِ، ٫ٚ ميهٔ ٜعا  يٓا قًب، ٫ٚ ميهٔ تٓعيل يٓا 

ـ   قسّ، ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ، ٫،  ٖٳـبٵ َيٓٳ ٜٵتٳٓٳا ٚٳ ٖٳـسٳ ْٵَو   ضٳبٻٓٳا ٫ تٴٔع ٵ ُقًُٛبٳٓٳا بٳعٵسٳ ٔإشٵ  ٔٵ َيـسٴ ا َٹـ
ُٳ١ّ ْٵـتٳ   تطمحٓا أْـت، تطعاْـا أْـت، ستـ٢ ٫ تعٜـغ قًٛبٓـا،        (8)آٍ عُطإ:ضٳسٵ إْٔٻـَو َأ
ٖٻابٴ ٛٳ  ، أْت ايصٟ تٗب ايطمح١، أْت ايصٟ تطع٢ أٚيٝا٤ى ست٢ ٫ تعٜغ قًٛبِٗ.اِي

ِٴ ايًٖٖ٪٤٫ سكٌ هلِ ٖصا ا٫بت٤٬، ٚشنط يف غٛض٠ طاملا٥س٠ص أٜهّا:  ٛٳْٻُه ًُ ٞٵ٤ٺ َيٝٳبٵ ٘ٴ بٹؿٳ
ٔٔ اعٵتٳسٳ٣ بٳعٵسٳ شٳيٹَو ُٳ ٝٵبٹ َف ٘ٴ بٹاِيغٳ ٔٵ ٜٳدٳاُف ٘ٴ َٳ ِٳ ايًٖ ِٵ يٹٝٳعٵًَ ِٵ ٚٳٔضَٳاسٴُه ٜٵسٹُٜه ٘ٴ َأ ٝٵسٹ تٳٓٳاُي ٔٳ ايكٻ  َٹ

ِٷ ٘ٴ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٖ٪٤٫ أْاؽ ع عتكٌ َٔ داْبِٗ تػًِٝ هلل، سكٌ  (94)املا٥س٠: َٔ اٯٜـ١ فًََ
َٔ عٓسِٖ تعسٟ يف ايػبت، ضمبا نـاْٛا ٜتعـسٕٚ يف ايػـبت، ٚعٓـسِٖ أْـ٘ اقـطٝاز       
طبٝعٞ، أٚ عٓسِٖ ١ْٝ إٔ ٜتعسٚا يف ايػبت، ٖٚـِ َـا ٜعايـٕٛ ٜكـطازٕٚ بايططٜكـ١      

طض املـا٤،  ايعاز١ٜ، فٝأتٞ ابت٤٬ إهلٞ، تأتٞ اذتٝتإ ّٜٛ غبتِٗ ؾطعّا، أَاَِٗ ع٢ً غـ 
ٕٳ ّٳ ٫ ٜٳػٵبٹتٴٛ ٛٵ ، ٜعين: َا بعس ايػبت ع ٜعس ٖٓاى ؾـ٤ٞ، قـس قـاض َجـٌ بـاقٞ      ٚٳٜٳ

 ايٛقت، عتتاز إىل اقطٝاز بايططٜك١ ايعاز١ٜ.
ٕٳ ْٴٛا ٜٳِفػٴُكٛ ِٵ بٹُٳا َنا ٖٴ ، اهلل سه٢ عٔ امل٪َٓني يف آخط غٛض٠ طايبكط٠ص: َنصٳيٹَو ْٳبٵًُٛ

ٕٵ ْٳ ٔٳ ضٳبٻٓٳا ٫ تٴ٪ٳاخٹصٵْٳا ٔإ ٘ٴ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ًِتٳ ُٳا سٳُٳ ٝٵٓٳا ٔإقٵطّا َن ٌٵ عٳًَ ُٹ ٚٵ َأخٵَطِأْٳا ضٳبٻٓٳا ٚٳ٫ تٳشٵ ػٹٝٓٳا َأ
ْٵـتٳ          ُٵٓٳـا َأ ٘ٹ ٚٳاعٵـ ٴ عٳٓٻـا ٚٳاِغفٹـطٵ َيٓٳـا ٚٳاضٵسٳ ًِٓٳا َٳا ٫ َطاَق١َ َيٓٳـا بٹـ ٔٵ َقبٵًٹٓٳا ضٳبٻٓٳا ٚٳ٫ تٴشٳِّ َٹ

ٛٵ٫ْٳا ْٵـتٳ  َؿـاب١ٗ متاَـّا ملـا سهـ٢ اهلل عـٔ َٛغـ٢:        ، أيٝػـت (286)ايبكط٠: َٔ اٯ١َٜٳ َأ
ٜعين أْت أٚىل بٓا َٔ ْفٛغٓا، ٫ أَط يٓا يف ْفٛغـٓا َعـو،    (155٭عطاف: َٔ اٯٜـ١ ا)ٚٳيٹٝټٓٳا

ٔٳ ّٔ اِيَهافٹٔطٜ ٛٵ ْٵكٴطٵْٳا عٳ٢ًَ اِيَك ٛٵ٫ْٳا َفا ْٵتٳ َٳ ُٵٓٳا َأ )ايبكـط٠: َـٔ   ٚٳاعٵ ٴ عٳٓٻا ٚٳاِغفٹطٵ َيٓٳا ٚٳاضٵسٳ

٘ٹ. ٖٓا ٜصنط َاشا؟ (286اٯ١ٜ ًِٓٳا َٳا ٫ َطاَق١َ َيٓٳا بٹ ضتٔ بؿط، ٚضتٔ نعاف، ٫  ٚٳ٫ تٴشٳِّ
 ْجل بأْفػٓا فُٝا يٛ تأتٞ ابت٤٬ات َع١ٓٝ.

ايكه١ٝ ٖصٙ ع ظتعًٗا اهلل قه١ٝ غاَه١ مبع٢ٓ َج٬ّ إٔ اٱْػإ ضمبـا قـس ٜكـفع٘    
فع٬ّ قس تبعسى عٔ ابت٤٬ات  ايباضٟ، ٖٚٛ ٫ ٜسضٟ، ٫، ٖٓاى أغاغٝات، ٖٓاى أغاغٝات
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قس تهع  أَاَٗا فُٝا يٛ ٚقعت، َٓٗا ٖصٙ، تهٕٛ أْت ٫ تجل بٓفػـو عًـ٢ اٱطـ٬م،    
َُٗا بًغ إمياْو، َُٗا بًغت أعُايو ايكاذت١; ٭ٕ ايؿ٤ٞ ايطبٝعٞ بايٓػـب١ يٲْػـإ   

عُـت  إشا نإ َػتؿعطّا ايتػًِٝ هلل، ٚاْ٘ عبس هلل، أْ٘ نًُا نجطت عبازت٘ هلل، ٚنًُا ع
 عبازت٘ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، نًُا اظزاز تػًُٝ٘.

فايعباز٠ ٖٞ أغاغّا عٌُ يف عُل ايتػًِٝ هلل، ٚجتًٝات يتػًِٝ اٱْػـإ هلل، ٫ تـأتٞ   
ايعباز٠ هلل ع٢ً ضتٛ نًُا تعبس اٱْػإ هلل نًُا نرب عٓس ْفػ٘، نًُا نربت ْفػ٘ عٓسٙ 

ؿ٤ٞ ايطبٝعـٞ أْـ٘ نًُـا نٓـت أنجـط      إ٫ عباز٠ َٔ؟ ادتاًٖني، عباز٠ املغطٚضٜٔ; ٭ٕ اي
 عباز٠ هلل نًُا نٓت أنجط تػًُّٝا هلل.

٫سغ ٖٓا ْيب اهلل َٛغ٢ يف ايًشع١ ٖصٙ، ت٬سغ تػًُّٝا َطًكـّا، ع ًٜتفـت يٓفػـ٘    
ٝٵـطٴ       أْ٘ ْيب، أٚ غري ْيب، ْفػ٘ نعبس هلل:  ْٵـتٳ خٳ ُٵٓٳـا ٚٳَأ ْٵتٳ ٚٳيٹٝټٓٳـا َفـاِغفٹطٵ َيٓٳـا ٚٳاضٵسٳ َأ

ٔٳ ، ع ٜكٌ يف ْفػ٘: قس أْت ْيب نٝ  ٫ ٜغفـط يـو ٚأْـت ْـيب! ٫ ٜٛدـس      اِيغٳافٹٔطٜ
عٓسٙ ايفهط٠ ٖصٙ، َٓكطع متاَّا يف ايتػًِٝ هلل، ٚايصٟ ٜػٝطط ع٢ً َؿاعطٙ ايعبٛز١ٜ 

 هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل. 
 األعراف[ 92]

 

 طاعتْا ىيقٞادج اىقشآّٞح ٕٜ ٍِ تجيٞاخ عث٘دٝتْا هلل

ٕٻ: عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ يف ايٛقت ايصٟ ٜكٍٛ اهللأيٝؼ  ٞ  ٖٳـصٳا ٚٳَأ  َٴػٵـتٳكٹُٝٶا  قٹـطٳاطٹ
ٙٴ ٜكٍٛ: اتبعـٛا ستُـسّا )قـًٛات اهلل عًٝـ٘ ٚعًـ٢ آيـ٘(،       ٖٛ يف ْفؼ ايٛقت  َفاتٻبٹعٴٛ

ٍٳ ، أيٝؼ ٖٛ ٜكـٍٛ ٖهـصا، أيـٝؼ ٖـٛ     (59)ايٓػا٤: َٔ اٯ١َٜأطٹٝعٴٛا اهلَل ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ
ٜطبط َٛنٛ  إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ تفك٬ّٝ يهٌ ؾ٤ٞ بايٓػب١ هلِ َطتبطّا مبشُس )قـًٛات  
اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(؟. ٚبعس إٔ َات ضغٍٛ اهلل )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚعًـ٢ آيـ٘(، قـايٛا:    

طإشّا يهٌ ؾ٤ٞ،  َات، ع ٜبل ؾ٤ٞ إ٫ إٔ نٌ ٚاسس ٜبشح ٖٛ! ٚضأ٣ ايكطإٓ يٝؼ تفك٬ّٝ
 ضتتاز إىل نصا، ٚضتتازص ٚعجٛا، ٚأخص ٚضز إىل إٔ نا .

ٚٵضٳثٵٓٳـا   إشّا ٌٖ ميهٔ إٔ صتٌٗ بإٔ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل قـس قـاٍ يف نتابـ٘:        ِٻ َأ ثٴـ
أْ٘ ٜعًِ إٔ أْبٝا٤ٙ غُٝٛتٕٛ، ٚقاٍ ٖٛ: إٔ ايطغٌ غُٝٛتٕٛ،  (32)فاطط: َٔ اٯ١ٜاِيهٹتٳابٳ
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نتاب اهلل اذتٞ ايكّٝٛ، يٝؼ نتابّا َجٌ ايهتب  ; ٭ْ٘ٚميٛت ايٓاؽ مجٝعّا، أْ٘ ٖٛ ٜٛضخ
 ٖا، ْٚكٍٛ: قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل.٩ا٭خط٣ اييت ْكط

ٖصا نتاب اهلل، ٚاهلل ٖٛ سٞ قّٝٛ، فايكطإٓ ْفػ٘ يف َػري٠ ايكطإٓ ٖٛ يٝؼ مبعـعٍ  
ٖٛ نتاب ٜتداطب َع نـٌ أَـ١   عٔ ق١َٝٛٝ اهلل ع٢ً خًك٘، ع٢ً طٍٛ تاضٜذ ا٭١َ ٖصٙ، 

 ْعٍ إيٝٗا. ٚنأْ٘ أ

ؾـهًٛا ٚقاٜـ١ أٚ   ٖٚٓا ْتػا٤ٍ ٌٖ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ اْطًكٛا يًعٌُ زاخٌ ايكطإٓ ايهـطِٜ  
ضمح١؟ أبسّا، ا٭١َ اٯٕ ٚنعٝتٗا غ١٦ٝ; هلصا ٫سغ أْ٘ ٜأتٞ تٛدٝٗات، ٜٚـأتٞ بعـسٖا   

ْٴٛا ؾٹٝٳعّايف:  ِٵ ٚٳَنا ٗٴ ٔٳ َفطٻُقٛا زٹٜٓٳ ٕٻ اٖيصٹٜ تبـا ،  اَتـ٢ ع عتكـٌ    (159)ا٭ْعاّ: َٔ اٯ١ٜٔإ
تبا ، ٖٚٞ قهاٜا بػٝط١، ْفؼ أغؼ ٚبط١ٜ٩ سكٝك١ٝ، ٚقشٝش١ بٗصا املع٢ٓ، َع٢ٓ ا٫

تبا ، إٔ تفِٗ أْ٘ قطإٓ بايٓػب١ يًٓاؽ عتتادٕٛ ِٖ إىل ٚاضخ يـ٘، َتـ٢ َـا تـٛفط     ا٫
ميؿٞ نٌ ؾ٤ٞ، ٚعتكٌ تفك٬ّٝ يهٌ ؾ٤ٞ، ٜٚتٓاٍٚ نـٌ  إٔ ايكطإٓ َع ٚاضخ ي٘ ميهٔ 

 ؾ٤ٞ.

ٚٳضٳبټـَو ٜٳدٵًُـلٴ َٳـا ٜٳؿٳـا٤ٴ     كطإٓ ٖٛ َٔ عٓس اهلل؟ أيٝؼ اهلل ٖٛ ايصٟ غتًـل  أيٝؼ اي 
ايكه١ٝ أْ٘ قس تٛق  املكٓع سك٘، ع ٜعس ٖٓـاى   يٝػت، (68)ايككل: َٔ اٯ١ٜٚٳٜٳدٵتٳاضٴ

، ٚبعس ايطغٌ غتًـل ٚضثـ١ يًطغـٌ،    َكٓع إمنا فكط شيو ايعَٔ ٚاْت٢ٗ، ٖٛ غتًل ضغ٬ّ
 ٚٚضث١ يهتب٘.

١ٝ تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٖسا٠، ٚٚضث١ نتاب، ًٜعّ ايٓاؽ باتباعِٗ ِٖٚ فايػ١ٓ اٱهل
ٜٴشٳُٻًٕٛ َػـ ٪ٜٴشُٻًٕٛ َػ ّا أ٫ ٜهـٌ ايٓـاؽ، إٔ   ٚي١ٝ نـبري٠ دـسٸ  ٪ٚي١ٝ نبري٠ دسّا ِٖ، 

ٜبصيٛا قكاض٣ دٗٛزِٖ يف ايتبٝني يًٓاؽ، يف ٖسا١ٜ ايٓاؽ، يف تعًِٝ ايٓاؽ، ٚايٓاؽ 
  .َِٓٗ ٜٚٓطًكٛا ٭زا٤ َُٗتِٗ ٚزٚضِٖ يف اذتٝا٠ًَعَٕٛ بإٔ ٜتبعٛا، ٜأخصٚا زِٜٓٗ 

ٖٚصا ايصٟ سكٌ بايفعٌ فايطغٍٛ )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( عٴًٹِ عٓـ٘ أْـ٘ قـاٍ    
أؾٝا٤ نجري٠ فُٝا ٜتعًل بأٌٖ ايبٝت، َٔ ٖصا، ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، ست٢ عٓسَا نإ ٜتشسخ 

ِ َا إٕ متػهتِ بـ٘  أْ٘ غٝهٕٛ اخت٬ف، غٝهٕٛ نصا، عتسخ ايٓاؽ بأْ٘ )إْٞ تاضى فٝه
ا نتاب اهلل ٚعرتتٞ أٌٖ بٝيت( عباض٠ متػهتِ، اتبعتِ، َعٓاٖـا  ئ تهًٛا َٔ بعسٟ أبسٶ

تبـا ،  اتبـا  بـأنجط ممـا تعطٝـ٘ نًُـ١      ٚاسس، ٚضمبا ن١ًُ متػهتِ تعطـٞ تأنٝـسّا ي٬  
 متػو.

 ]سنة اهلل في الهداية[ 
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 أعالً اىٖذٙ دٗسٌٕ ٕ٘ دٗس اىْثٜ

أْت عٓسَا تتبع أٌٖ ايبٝت ِٖ زٚضِٖ ٖٛ زٚض ايٓيب )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( إٔ 
ٜعنٛى، إٔ ٜعًُٛى، إٔ ظتعًٛى ع٢ً أضق٢ َػت٣ٛ. ٖصا َع٢ٓ إتبا  أٌٖ ايبٝت، ٖصا 
ٖٛ َٔ ارتطأ يف فِٗ املػأي١، إٔ ٜتكٛض إٔ اٱتبا  ٜهٕٛ َعٓاٙ إٔ أبك٢ دا٬ّٖ ط َا ب٬ 

طف١، َٚا ٜعطْٛا ؾ٤ٞ!ص ٌٖ اٱَاّ عًٞ نإ عتتهط املعطف١ أّ ِٖ عتتهطٚا ايعًِ ٚاملع
نإ ٜعًِ أقشاب٘؟ بٌ نإ ٜتأغ  أْ٘ ع ظتس َٔ ٜفِٗ )إٕ ٖآٖا يعًُّا مجّا يٛ ٚدست 

 ي٘ مح١ً( ٜهٝل قسضٙ، ٜبشح عٔ مح١ً. 

ٖٚهصا جتس أقشاب ا٭١ُ٥ َٔ بعس، ٚنٌ َٔ شابٛا يف ٖصا املبسأ ِٖ َٔ طًعٛا ععُا٤، 
ِٖ َعطف١ ٚاغع١. َٚٔ قفعٚا ٖٓاى ٚعٓسٙ إْ٘ .. اجت٘ إىل ْفػ٘ ٖٛ، تكٛض طًعت عٓس

بأْ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜكٓع ْفػ٘، ع ٜأخص عرب٠ َٔ قٍٛ اهلل تعاىل: ٜعًُِٗ ٜعنِٝٗ، 
أيٝػت ٖصٙ ٖٞ ١َُٗ ايطغٍٛ )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(؟ ع ٜكٌ: ٖصا ٖٛ ايهتاب 

تاب، ٜعًُِٗ ايهتاب، ٜعًُِٗ اذته١ُ، تفهًٛا، بٌ ٖٛ ٜتًٛٙ عًِٝٗ، ٜتًٛ عًِٝٗ ايه
ٜعنِٝٗ. أيٝػت ٖصٙ ٜػٓسٖا إىل ايٓيب ْفػ٘؟ َا املطًٛب َٓو؟ إٔ تتبع ٖصا ايٓيب، َا 
املطًٛب َٓو؟ ٖٛ إٔ تػًٹٸِ ْفػو ي٘ َٔ أدٌ ٜعًُٗا ايهتاب، ٜعًُٗا اذته١ُ، ٜعنٝٗا، 

 يف اٱتبا . تطًع َجٌ َا طًع عًٞ ابٔ أبٞ طايب، َجٌ َا طًع ايععُا٤ ممٔ شابٛا 

ٖٚهصا ٖٞ ْفؼ املػأي١ باتبا  اهلسا٠. ٚإٔ زٚض ايصٟ ٜٗسٟ ايٓاؽ ٖٛ إٔ ٜٗسِٜٗ 
ٜبني هلِ ست٢ قبٌ إٔ ٜػأيٛا، قبٌ إٔ ٜػتفػطٚا، ٜٛقٌ إيِٝٗ املعاضف ع٢ً أٚغع َا 

٘ٴ َأخٳصٳ ٚٳٔإشٳميهٔ  ٔٳ َٹٝجٳامٳ ايًٖ ٘ٴ اِيهٹتٳابٳ ُأٚتٴِٛا اٖيصٹٜ ٓٴٓٻ ٚنفاى عًُّا ٚسه١ُ  يٹًٓٻأؽ َيتٴبٳِّٝ
٘ٴٚتعن١ٝ يٓفػو تبٝني نتاب اهلل يو  ٓٴٓٻ ٘ٴ ٚٳ٫َ يٹًٓٻأؽ َيتٴبٳِّٝ ُٴْٛٳ أيٝؼ تبٝني  تٳِهتٴ

 ايهتاب ٜعين سه١ُ ٚعًِ ٚتعن١ٝ يو.. أيٝؼ ٜعين َعاضف؟.

 ] مبدأ الكمال[ 

 

 َاءىيْاط ٍِ قٞادج حتٚ ٗى٘ ماّ٘ا عيالتذ 
ٛٵ ُقٌٜكٍٛ:ْكٍٛ: إٕ اهلل ضتٔ  ٕٳ ٖي ٕٳ َٳ٥ٰٹَه١ْ اَ٭ضٵٔض فٹٞ َنا ُٵؿٴٛ َٔ  )اٱغطا٤:َٴِطُٳ٦ٹِّٓنيٳ ٜٳ

ِٗٔ َيٓٳعٻِيٓٳا٥٬َه١، ٌٖ أسس َٓا ٥٬َه١؟  (95اٯ١ٜ ٝٵ ٔٳ عٳًَ َٔ  )اٱغطا٤:ضٻغٴ٫ّٛ َٳًَّها ايػٻُٳا٤ َِّ
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أيٝؼ ٖهصا ٜكٍٛ؟ ايٓاؽ يٛ ناْٛا نًِٗ ع٢ً قًب ضدٌ ٚاسس، َٔ ْٛع١ٝ اٱَـاّ   (95اٯ١ٜ
 ٝ ٗـا، ٚؾـدل ٚاسـس    عًٞ، يهإ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ هلِ ٚاسس، ٚططٜك١ ٚاسس٠ ٜػـريٕٚ عً

ٜػريٕٚ َع٘، قه١ٝ ٫ ختتل ٫ مبذتُع َعني، ٫ٚ عا٫ت َع١ٓٝ، عٝح ٜكٍٛ ٚاسس: 
يهإ ٫ بس َٔ أْا نًٓا ست٢ ْكبض عًُا٤ نباضّا )أَا إشا قس ٖٛ نصا ف٬ ٜعس عتتاز( يٛ قط
 ٖصٙ ايططٜك١، ٚإ٫ فػٓهٕٛ فاؾًني.

 [ لقاء المعلمين]

*** 

يف ٗ ت٘حذ اىنيَح ال تذ ٍْٔ يف ٍٞذاُ ٍ٘اجٖح أعذاء اهلل

 املجتَعتطثٞق دِٝ اهلل يف 

َت٢ َا تفطقت قط١ٜ ٚاسس٠ أَهٔ إٔ ٜعٗط فٝٗا فػاز، ٜٚٓتؿط ست٢ ٜكـٌ نـٌ بٝـت    
 .فٝٗا

بس َٓ٘ يف تطبٝل زٜـٔ اهلل   س ايه١ًُ ٫ بس َٓ٘ يف َٝسإ َٛاد١ٗ أعسا٤ اهلل، ٫تٛسٸ
فطقـ١ يف   تسكًَت٢ َا بسٜٔ اهلل،  َّاًَتع بس َٓ٘ يف إٔ تربظ أْت نفطزٺ يف اجملتُع، ٫
ٕ ٖصا فاغس، ٖٚصا َككط، ادتُٝـع عٓـس اهلل   أصٟ غٝشكٌ؟ غتهٕٛ ايٓتٝذ١ ا٭١َ َا اي

ٟ   ،َٕٛاشا؟ ٜػتٛدبٕٛ غهب٘، ادتُٝع عٓس اهلل عاق ٜهـٕٛ ٖٓـاى   ض إٔ تكـٛٻ ٜ َـٔ ايـص
أْت أقٌ أسٛايـو   ،هلل ناٌَ ايتك٣ٛ، ٫ عتكٌ ٖصا ّاميهٔ إٔ ٜهٕٛ َتكٝ مٷَتفطِّ زتتُعٷ

عٓكـط َػـاعس عًـ٢ ايفػـاز إٔ ٜٓتؿـط يف      يف سس شاتو فأْـت   ّاإشا ع تهٔ أْت فاغس
ٚ٭١ُٖٝ املٛنٛ  نًٓا ، زتتُعو ملاشا؟ يػهٛتٞ، يتككريٟ، ٱُٖايٞ، ٫ْعٚا٥ٞ مبفطزٟ

ٕٸ)ْكٍٛ:  ا اْتؿط ايفػـاز يف  ُٳَيا سكٌ نصا ٚنصا، يٛ نًُتٓا ٚاسس٠ ُٳَينًُتٓا ٚاسس٠  يٛ أ
أيـٝؼ   ٤(ًٜعـب نٝفُـا ٜؿـا    أٚ َسٜطٷ ا نإ َسضؽٷُٳ، يٛ نًُتٓا ٚاسس٠ َيايف١ْٝ٬املٓطك١ 
ٜٴن١ًُ َٳ (يٛ إٔ ايه١ًُ ٚاسس٠ٙ؟ )ٜعطفٕٛ ٖصٜكٛيٕٛ ٖصا، ايٓاؽ  ـ ٔ؟ ايٓاؽ  ٕٚ بـإٔ  طِّكٹ

تككريِٖ ِٖ، ِٖٚ ايصٜٔ ع ٜٓطًل َٔ داْبِٗ ٖصا ايعٌُ ايتدـطٜيب، ٖٚـصا ايعُـٌ    
 ٕٚ بإٔ إُٖاهلِ ٖٛ مما غاعس ع٢ً اْتؿاض ايفػاز، ٚظٗٛض ايفػـاز، ٚظٗـٛض  طِّكٹٜٴ ،ايفاغس

ٟٵ ايعًِ، ٚغٝاب َباز٨ اٱغ٬ّ ٓفػ٘ يف زتتُع ييف ا٭خري ٫ أسس ٜػتطٝع إٔ عتهِ ، أ
ّٷَتفطِّ ٌٸ٫ ٜػتطٝع أسس;  ،بسٜٔ اهلل م أْ٘ ًَتع َٴ ٭ٕ أق ط، ٖٛ ككَِّا أْت عًٝ٘ ٖٛ أْو 

 َٓعٕٚط ٫ٚ تك٣ٛ، أْو أْو ٫ تأَط مبعطٚف، ٫ ت٢ٗٓ عٔ َٓهط، ٫ تتعإٚ َع أر ع٢ً بٹ
 .فأْت عاٌَ َػاعس ع٢ً ظٗٛض ايفػاز، ٚاْتؿاض ايفػاز ّاإش ;ع٢ً ْفػو
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بس َٓ٘ ست٢ بايٓػب١ يهٌ فطز يف إٔ ٜكض إٔ ٜكاٍ  عتكاّ ادتُاعٞ عبٌ اهلل ٫ا٫
 .٫ٚ ٜٓطًل ٚاسس َٔ َٓطًل آخط، هلل هلل، أْ٘ َطٝعٷ بأْ٘ ًَتعّ بسٜٔ اهلل، أْ٘ َتٕل

 ] آيات من آل عمران الدرس الثاني[

 اىٖٞ٘د ال تذ أُ ّنُ٘ ٍْظَني ٗدقٞقنييف ٍ٘اجٖح 
قاعس٠ ٖا١َ فُٝا ٜتعًل بايعٌُ يف َٛاد١ٗ ايٝٗٛز، ظتب إٔ ٜطتكـٞ ايٓـاؽ فٝـ٘ إىل    
اْتعاّ زقٝل زقٝل، َا ٜػُض إط٬قّا بعٌُ عؿٛا٥ٞ يف َٛاد١ٗ ايٝٗٛز، َا ٜػـُض بعُـٌ   
ت عؿٛا٥ٞ إط٬قّا، ٫ بس إٔ ٜهٕٛ عٌُ ايٓـاؽ َٓـتعِ، سهـِٝ، زقٝـل، ٚفـل تٛدٝٗـا      
ٚاسس٠.. ايٝٗٛز أْفػـِٗ عًـ٢ اخـت٬ف ايبًـسإ ايـيت ٜعٝؿـٕٛ فٝٗـا ستـ٢ اخـت٬ف          
دٓػٝاتِٗ أٜهّا ميؿٕٛ بتٛدٝٗات ٚاسس٠، َٚا غًبْٛا إ٫ ٭ِْٗ ٜػريٕٚ ٚفل تٛدٝٗـات  

 ٚاسس٠. 
إشا ع ْهٔ يف قه١ٝ َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ْػري ٚفل تٛدٝٗـات ٚاسـس٠ فػـٓهٕٛ    

ٚيٝؼ فكط فاؾًني بٌ غٝؿغًِّو ايٝٗٛز، أتعطفـٕٛ ٖـصٙ؟   فاؾًني َٔ أٍٚ خط٠ٛ بايتأنٝس 
خطٛض٠ ايٝٗٛز ٖٞ أْٗا يٝؼ فكط ٜٛقفٛى عٓـس إٔ تفؿـٌ بـٌ ٜػـتطٝعٛا إٔ ٜؿـغًٛا      
ايهجري ممٔ عتًُٛا عًِ، ممٔ ِٖ ط٬ب عًِ، ٚممٔ ِٖ َؿـا٥ذ، ٚممـٔ ٖـِ ٚدٗـا٤ يف     

اس١ ٫ْتؿـاض  َٓاطل!. ٚن١ًُ طَا يٓا ساد١ص ٖٞ أٜهّا َٔ َعاٖط ايعٌُ ايصٟ ٜٗٝـأ ايػـ  
 ثكاف١ ايٝٗٛز، ٚاْتؿاض ١ُٖٓٝ ايٝٗٛز، ٖصٙ ٚاسس٠ َٓٗا.

 ]توصيات لطالب الدورة[

*** 

 ٍِ إٌٔ صفاخ املؤٍْني: اىت٘اصٜ تاىحق ٗاىت٘اصٜ تاىصرب

ٜ٪نس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْٗا قف١ ٫ظ١َ َٔ قفات امل٪َٓني; ٭ْ٘ َت٢ ميهٔ يٲْػإ 
زقّا يف إمياْـ٘، َـٔ ايـصٟ ميهـٔ إٔ ٜٓطًـل َـع       إٔ ٜهٕٛ ٜكهّا إ٫ إشا نإ َ٪َٓـّا قـا  

اٯخطٜٔ، أٚ َت٢ ميهٔ إٔ ْكٌ إىل ٖصٙ ايسضد١، فٓتٛاق٢ فُٝا بٝٓٓا باذتل؟ إ٫ َتـ٢  
َا نإ ُٜٗٓا أَط اذتل، ْعطف ا٭َٛض سل َعطفتٗا، ْعطف عع١ُ زٜٓٓا، ْعطف َا ٜـسبطٙ  

إىل ضز ؾـطِٖ   أعسا٤ ٖصا ايسٜٔ يسٜٓٓا ٚيٓا، ْٚعطف نٝ  ٖـٞ ايػـٓٔ ايـيت تٛقـًٓا    
 َٚٛادٗتِٗ، ٚضز نٝسِٖ. عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى َتٝكِّعٕٛ َٚٗتُٕٛ ِٖ َٔ ٜتٛاقٕٛ باذتل.
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َت٢ َا غاب ايتٛاقٞ باذتل فُٝا بني ايٓاؽ; فاعطف أِْٗ يف سـاٍ غفًـ١ٺ عُـا ٜـطاز      
بِٗ، أِْٗ ٫ ٜؿعطٕٚ مبػ٪ٚي١ٝٺ أَاّ زِٜٓٗ ٚأْفػِٗ، يهٔ املـ٪َٔ، املـ٪َٔ ايـصٟ يـٔ     
ٜهٕٛ خاغطّا ٚئ غتػط، ِٖ أٚي٦و، امل٪َٕٓٛ ايصٜٔ ِٖ ْادٕٛ َٔ ارتػاض٠، ِٖ أٚي٦و 

يتٛاقٞ باذتل، ْتٛاق٢ باذتل، َٚا أٚغع زا٥ـط٠ اذتـل!   ايصٜٔ ٜٓطًكٕٛ فُٝا بِٝٓٗ با
اذتل َٛاق ، اذتل أقٛاٍ ٚأعُاٍ، ٚبـصٍ ٚتهـش١ٝ، ٚٚسـس٠ ٚأيفـ١، ٚقـسمٷ ٚثبـاتٷ       

 ..ٚإخ٬م.
ٚاذتل أٜهّا ملا نإ ع٬ُّ، ملا نإ بص٫ّ، ملا نإ دٗازّا، ملا نإ ق٫ّٛ باذتل، ملا نإ َٛاق  

غ٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ملا ناْت أٜهّا ع٬ُّ زا٥ُّا، ع٬ُّ زا٥ُّا تكٌ فٝٗا إىل أٓيا ختؿ٢ 
َػتُطّا، سطن١ّ زا١ُ٥; فإْ٘ ٫بس َٔ ايكرب، فأْت تٛقٞ ايٓاؽ باذتل، ثِ تبـٝٸٔ هلـِ   
نٝ  ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ساهلِ ِٖٚ ٜٓطًكٕٛ يف َٝازٜٔ اذتل، فتصٓنطِٖ بأِْٗ عاد١ إىل 

 ايكرب.
كرب، ٚع٢ً ايكرب ٜتٛق  صتاح نٌ َـٔ ٜٓطًكـٕٛ يف   َٚا أععِ ايكرب، َٚا أععِ اي 

عٌُ، ايكرب ٖٓا: إشا نٓا ْتٛاق٢ باذتٔل ثِ ٫ ْتٛاق٢ بايكرب، غٝهٕٛ ايٓاؽ أغط  إىل 
 ايت٬ؾٞ ٚاٱْف٬ت ٚا٫بتعاز، ٚأغط  إىل ايتهعهع ٚعسّ ايجبات ٚا٫غتكا١َ.

ِٵ ٜٳـأِ إٕ اذتل عتتاز إىل إٔ ٜٛطٔ اٱْػإ ْفػ٘ ع٢ً ايعٌُ، ٓٴـٛا َإٔ   َأَي ٔٳ آَٳ ٕٔ يٹًٖـصٹٜ
ٌٴ   ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ َٹٔ َقبٵـ ْٴٛا َناٖيصٹٜ ٔٳ اِيشٳلِّ ٚٳَيا ٜٳُهٛ ٍٳ َٹ ٘ٹ ٚٳَٳا ْٳعٳ ِٵ يٹصٹِنٔط ايًٖ ٗٴ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ

ٕٳ ِٵ َفاغٹُكٛ ٗٴ ٓٵ ِٵ ٚٳَنجٹريٷ َِّ ٗٴ ِٴ اِيَأَٳسٴ َفَكػٳتٵ ُقًُٛبٴ ٔٗ ٝٵ ٍٳ عٳًَ ْطًكٓـا  إشا َا ا (16: اٯ١ٜاذتسٜس)َفَطا
يًتصٸنري ٚايٛعٞ ٚايتٛاقٞ باذتل، زٕٚ إٔ تهٕٛ أْت ٚأْت تػـُع تـٛطٔ ْفػـو عًـ٢     
ايعٌُ، ٚزٕٚ إٔ أنٕٛ أْا ٚأْا أحتسخ َعو أٚطٔ ْفػٞ ع٢ً ايعٌُ; فإٕ تـصنريٟ يـو،   
ٚإٕ مساعو ٚإٕ نإ نٌ ٜـّٛ، غـٝٓتٗٞ يف ا٭خـري إىل قػـ٠ٛ يف ايكًـٛب، ٜٚٓتٗـٞ يف       

ِٴ   ا ٫ٚ أْت بصيو ايتصنري َُٗا نـإ بًٝغـّا،  ا٭خري إىل إٔ ٫ أغتفٝس ٫ أْ ٔٗ ٝٵ ٍٳ عٳًَـ َفَطـا
ِٵطاٍ عًِٝٗ ا٭َس  اِيَأَٳسٴ ٗٴ  . َفَكػٳتٵ ُقًُٛبٴ

فتػُع ايّٝٛ ستانط٠ تكٍٛ: ٚاهلل مج١ًٝ بؼ أْا مسعت َجًٗا با٭َؼ، ٚأْـا أضٜـس إٔ   
إٔ أمسع غسّا ستانط٠ مج١ًٝ، فٓهٕٛ َـٔ ًٜشـغ ادتاْـب ايفـين يف احملانـطات، زٕٚ      

ْٛٓطٔ أْفػٓا ع٢ً ايعٌُ، ْٚهٕٛ ضتٔ أٜهّا َٔ غتـس  أْفػـٓا، أحتـطى ٭شنـط، ٚأْـت      
تتشطى أٜهّا يتصنط، فتهٕٛ ايٓتٝذ١ يف ا٭خري إشا ع ٜرتافل عٌُ، إشا َا ٖٓاى تـٛإم  
بعٌُ تهٕٛ ايٓتٝذ١ غف١ً، تهٕٛ ايٓتٝذ١ عهػ١ٝ، ْتٝذ١ عهػ١ٝ قـس تـأتٞ تًكا٥ٝـّا.    
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ٛٵا       تعـاىل: فعٓسَا ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚ ٓٴـٛا ٚٳعٳُٹًُـٛا ايكٻـايٹشٳاتٹ ٚٳتٳٛٳاقٳـ ٔٳ آَٳ ٔإٖيـا اٖيـصٹٜ
 إْ٘ تٛإم عًُٞ تٛإم عًُٞ.)ايعكط( بٹاِيشٳلِّ

أٌٖ ايباطٌ َٔ ميتاظٕٚ بأِْٗ ٫ ٜتٛاقٕٛ بايباطٌ زتطز ن٬ّ ٚإمنا خطـط عًُٝـ١،   
ٍٷ مل٬ٜني ايس٫ٚضات، ٚغطب١ عٔ ايسٜاض تػـُع اٯٕ ايبشـ   اض يف ايـب٬ز  تفهري عًُٞ ٚبص

اٱغ١َٝ٬ ١٦ًَٝ بايؿباب، َٔ طأملاْٝا، ٚإٜطايٝا، ٚفطْػا، ٚأَطٜها، ٚأغباْٝاص ٚغريٖا َٔ 
 ايسٍٚ.
غعا٠ فاحتٕٛ، ٚضتٔ أبٓا٤ ايفاحتني، أقبشٓا َٔ ْفتض بًسآْا هلِ، أقبشٓا َٔ ْكعس  

يف بٝٛتٓا، ٚأقبض أٚي٦و ِٖ ايفـاحتٕٛ، ٖٚـِ اجملاٖـسٕٚ ـ إٕ قـشت ايعبـاض٠ ـ ٖٚـِ         
املكاتًٕٛ ِٖٚ املهشٸٕٛ، ِٖٚ ايباشيٕٛ، يٝؼ فكط بامل٦ات، بٌ مب٬ٜني ايس٫ٚضات; يـصا  

 يٝؼ غطٜبّا، يٝؼ غطٜبّا َا ْط٣ أْفػٓا عًٝ٘ َٚا ْطاِٖ عًٝ٘.
إْٗا اذتكٝك١، يٝػت ساٍ ايسْٝا، يٝػت ساٍ ايسْٝا اييت ْكٍٛ ْٚطزز: ٖهصا ايسْٝا،  

٬ّ( ٜـصنط أقـشاب٘: )ٚاهلل إْـٞ ٭خؿـ٢ إٔ     إْ٘ ايعٌُ، نُا نإ اٱَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ
إْٗـا غـ١ٓ،    ِٗ ع٢ً باطًِٗ، ٚتفـطقهِ عـٔ سكهـِ(   ٜساٍ ٖ٪٤٫ ايكّٛ َٓهِ، ٫دتُاع

غ١ٓ: إٔ ظتتُع أٌٖ اذتل، إٔ تتٛسس نًُـتِٗ، إٔ ٜهـٕٛ تـصنريِٖ عًُـٞ، إٔ ٜهـٕٛ      
تٛاقِٝٗ عًُٞ، إٔ ٜهٕٛ خٛفِٗ َٔ اهلل فٛم نٌ خـٛف َـٔ اٯخـطٜٔ، إٔ ٜهْٛـٛا َـٔ      

ٕٛ اهلل ٚسسٙ ٫ٚ غتؿٕٛ غٛاٙ; ِٖ َٔ غٝك  اهلل َعِٗ، ِٖ َٔ غـٝهْٕٛٛ سعبـ٘   غتؿ
ايغايب، ِٖ َٔ غٝهْٕٛٛ املفًشني، ٖـِ َـٔ غٝٓتكـطٕٚ، ٖـِ َـٔ غـٝعتعٕٚ، ٖـِ َـٔ         

 غٝكٗطٕٚ أعسا٤ِٖ.
 ]معاني سورة العصر[

*** 

 ال تعع ىْفغل خّطا ال تتجاٗصٓ يف ٍشاتة مَاه اإلَٝاُ

 ٗاى٘عٜ
تػتشل إٔ ٜػع٢ اٱْػإ زا٥ُّا إىل ايٛقٍٛ إيٝٗـا: إٔ تطًـب َـٔ    َطًب َِٗ، ٚغا١ٜ 

اهلل إٔ ٜبًغ بإمياْو أنٌُ اٱميإ. ٫ تطن٢ مبا أْت عًٝ٘، ٫ تك  فكط ع٢ً َا أْـت  
 عًٝ٘ فتهع يٓفػو خٓطا ٫ تتذاٚظٙ يف زضدات اٱميإ، ٚيف َطاتب نُاٍ اٱميإ.

يف إمياْ٘ فٗٛ َٔ ٜطن٢ يٓفػـ٘  َٔ ٜطن٢ يٓفػ٘ إٔ ٜهٕٛ ي٘ خٓط َعني ٫ ٜتذاٚظٙ 
بإٔ ٜعٌ حتت، ٚإٔ ٜعٌ زٕٚ َا ٜٓبغٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ أٚيٝا٤ اهلل. اٱْػـإ املـ٪َٔ ٖـٛ    



 
 المقرر الشهري

04 

دٓسٟ َٔ دٓٛز اهلل، َٚٝسإ تسضٜب٘، َٝسإ تطٜٚه٘ يٝهٕٛ دٓسّٜا فـاع٬ّ يف َٝـازٜٔ   
ٕ يف ايعٌُ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٞ ايػاس١ اٱميا١ْٝ، غاس١ ايٓفؼ، نًُا تطغذ اٱميـا 

ْفػو نًُٓا اضتكٝت أْت يف زضدات نُاٍ اٱميإ، نًُا نٓت دٓسّٜا أنجط فاع١ًٝ، ٚأنجـط  
 تأثريّا، ٚأسػٔ ٚأفهٌ أزا٤.

 ] مكارم األخالق األول[
 

اىجْذٛ املغيح تاإلَٝاُ ال تذ أُ تتثخش أٍأٍ مو اىذعاٝاخ, 

 ٗاىتعيٞو

نٌ تًو ايسعاٜات، ٚنٌ شيو  ادتٓسٟ املػًض باٱميإ إشا ع ٜهٔ إىل زضد١ إٔ تتبدط
ٚٴدِّ٘ إيٝ٘، أٚ ٚدِّ٘ ملٔ ٖـِ يف ططٜكـ٘، ملـٔ ٖـِ َٝـسإ عًُـ٘        -ايتهًٌٝ   -غٛا٤ إشا َا 

ٜػتطٝع أٜهّا إٔ ظتعًٗا نًٗا ٫ ؾ٤ٞ; ٭ٕ ٖصا ٖٛ ايٛاقع، ٚاقع اذتل إشا َـا ٚدـس َـٔ    
ٚاع١ٝ ٜػتطٝع إٔ ٜٓطل ب٘، إشا َا ٚدس َٔ ٜفُٗ٘، ٚيف ْفؼ ايٛقت ظتس آشاْا َفتش١ 

فإْ٘ ٚسسٙ ايهفٌٝ بإظٖام ايباطٌ مبدتً  أْٛاع٘، َٚٔ أٟ د١ٗ نـإ، َٚـٔ أٟ َكـسض    
ٖٴٛقّانإ  ٕٳ ظٳ ٌٳ َنا ٕٻ اِيبٳاطٹ ٌٴ ٔإ ٖٳلٳ اِيبٳاطٹ ٌٵ دٳا٤ٳ اِيشٳلټ ٚٳظٳ ظٖٛم بطبٝعت٘ إشا  (81غطا٤:)اٱٚٳُق

 َا ٖامج٘ اذتل. 

يهٔ شيو اذتل ايصٟ ٜكسّ بكـٛضت٘ ايهاًَـ١، شيـو اذتـل ايـصٟ ٜكـسّ ظاشبٝتـ٘،        
ظُاي٘ بهُاي٘، بفاعًٝت٘ ٚأثطٙ يف اذتٝا٠ ٖٛ َٔ ٜعٖل ايباطٌ، يٛ قسّ اذتل يف ٖـصٙ  
ايسْٝا َٔ بعس َٛت ايطغٍٛ )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( ٚتطى ملجٌ اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ 

ملا عاف ايهـ٬ٍ ٚملـا    -شيو ايطدٌ ايهاٌَ اٱميإ  -( ٚع٢ً آي٘ طايب )قًٛات اهلل عًٝ٘
 عؿعـ يف أٚغاط ٖصٙ ا٭١َ، ٚملا أٚقًٗا إىل َا ٚقًت إيٝ٘ َٔ سايتٗا املتس١ْٝ.

 ] مكارم األخالق األول[
 

 ٍا ٕٜ ٍشنيح اىْاط يف مو صٍاُ؟

 ٘ (، يف أٜـاّ  َؿه١ً ايٓاؽ يف نٌ ظَإ، يف أٜاّ ضغٍٛ اهلل )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آيـ
اٱَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(، يف نٌ ظَإ، ايصٜٔ ٫ ٜفتشـٕٛ آشاْٗـِ ٫ ميهـٔ إٔ ٜـ٪ثط     
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فِٝٗ أٟ ؾ٤ٞ، ِٖ ايصٜٔ ٜعذعٕٚ ايكطإٓ، ٜٚعذعٕٚ ستُسّا، ٜٚعذعٕٚ عًٝا، ٜٚعذعٕٚ 
نٌ أٚيٝا٤ اهلل، ظتعًِْٛٗ عادعٜٔ أَاَِٗ، ايصٜٔ ٫ ٜفتشٕٛ آشاِْٗ، أٚ ٜفتشْٛٗا فرت٠ 

فػِٗ خطا َعٝٓا ٜٚطٕٚ بأِْٗ قس انتفٛا، ٖ٪٤٫ ِٖ َٔ تهجـط دٓـاٜتِٗ   ثِ ٜهعٕٛ ٭ْ
 ع٢ً ا٭١َ، ٚع٢ً ايسٜٔ د٬ٝ بعس دٌٝ.

ٚضتٔ ضتصض زا٥ُا َٔ إٔ ٜهع اٱْػإ يٓفػ٘ خطا فـإشا َـا ضأ٣ بـإٔ ظـطٚف املعٝؿـ١      
ٖٝأت٘ إىل إٔ ٜتفط  أنجط َٔ داْب َٔ دٛاْب ايعباز٠ نايك٠٬ َج٬ نُا ٜػتُع َٛععـ١  

 ٛعع١ ٖٓاى َط٠ أٚ َطتني ثِ ٜكٍٛ: اذتُس هلل انتفٝت!.ٖٓا َٚ

تأتٞ املتغريات، ٚتأتٞ ا٭سساخ، ٜٚأتٞ ايه٬ٍ، ٚارتسا  ٚايتًبـٝؼ بايؿـهٌ ايـصٟ    
غتهٕٛ نشٝت٘ أْت، ٜهاز إٔ ٜأخـص ستـ٢ بأٚي٦ـو ايهـاًَني، بعـض املـتغريات، ٚبعـض        

باض، أٚي٦و ايصٜٔ يها٭سساخ، ٚبعض ٚغا٥ٌ ايتهًٌٝ، ٚأغايٝب ارتسا  تهاز إٔ ختس  ا
 .ٜسعٕٛ زا٥ُا )ٚبًغ بإميآْا أنٌُ اٱميإ(

أع ٜصنط ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ خسا  بين إغطا٥ٌٝ، عٔ خـسا  ايٝٗـٛز أْٗـِ نـازٚا إٔ     
ٜهًٛا ضغٍٛ اهلل؟ نازٚا إٔ ٜهًٛٙ ي٫ٛ فهٌ اهلل عًٝ٘ ٚضمحت٘، أٚي٦ـو ايٓـاؽ ايـصٜٔ    

بـٝط فٝتدـاشيٕٛ َـٔ داْـب     ناْٛا ظتاٖـسٕٚ حتـت ضاٜتـ٘ أع ٜهْٛـٛا ٜتعطنـٕٛ يًتج     
 املٓافكني، ِٖٚ َٔ ٜػُعٕٛ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚآي٘(؟.

ٖهصا إشا أْت ع تطب ْفػو، إشا أْت ع تِٓ إمياْو ٚٚعٝو، فإٕ املٓافكني ٖـِ َـٔ   
ُٜٕٓٛ ْفاقِٗ، ِٖ َٔ ٜطٛضٕٚ أغايٝبِٗ ست٢ ٜكبشٛا َطز٠، ٜكبشٛا خطرئٜ قازضٜٔ 

ُٳسٹٜٓٳ١ٹ َٳـطٳزٴٚا عٳًَـ٢ ايَِّٓفـأم ٫    ع٢ً نطب ايٓفٛؽ، ع٢ً ايتأثري، قازضٜٔ  ٌٔ اِي ٖٵ ٔٵ َأ ٚٳَٹ
ٔٔ ٝٵ ِٵ َٳطٻتٳ ٗٴ ٓٴعٳصِّبٴ ِٵ غٳ ٗٴ ُٴ ٔٴ ْٳعٵًَ ِٵ ْٳشٵ ٗٴ ُٴ َـٔ خبـجِٗ اغـتطاعٛا إٔ     (101)ايتٛبـ١: َـٔ اٯٜـ١   تٳعٵًَ

ٜػرتٚا أْفػِٗ ست٢ عٔ ضغٍٛ اهلل )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(، اغتطاعٛا إٔ ٜػرتٚا 
ْفػِٗ ست٢ عٔ بك١ٝ ايٓاؽ، أِْٗ َٓافكٕٛ، ثِ تٓطًل َِٓٗ عباضات ايتجبٝط، عباضات أ

ارتص٫ٕ فٝ٪ثطٕٚ ع٢ً ٖصا ٚع٢ً ٖصا، ٚع٢ً ٖصا، تأثريا نبريا، ٖـ٪٤٫ َـطز٠، نٝـ     
 أقبشٛا َطز٠؟.

٭ِْٗ ِٖ َٔ ٜطٛضٕٚ أغايٝب ْفاقِٗ، َٔ ٜٓٸُٕٛ ايكسضات ايٓفاق١ٝ زاخـٌ أْفػـِٗ،   
ٟ تطٜس إٔ تهٕٛ َٔ أْكاض اهلل، َٚٔ أْكاض زٜٓ٘ يف عكط بًغ فٝ٘ فأْت ٜا َٔ أْت دٓس

ايٓفام شضٚت٘، بًغ فٝ٘ ايه٬ٍ ٚاٱن٬ٍ قُت٘ ظتب إٔ تطٛض إمياْو، إٔ تعُـٌ عًـ٢   
 ايطفع َٔ َػت٣ٛ ٚعٝو.
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ٜهٔ ايٓاؽ إىل َػت٣ٛ إٔ ٜتبدط ايٓفام أَاَِٗ، إٔ ٜتبدـط ايتهـًٌٝ أَـاَِٗ     فإشا ع
غٝذٕٓٛ ع٢ً أْفػِٗ ٚع٢ً ايسٜٔ، ٚع٢ً ا٭١َ، نُـا فعـٌ   فإِْٗ ِٖ قبٌ أعسا٥ِٗ َٔ 

ايػابكٕٛ، نُا فعٌ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا يف ظٌ ضا١ٜ اٱَاّ عًٞ، ٚيف ظٌ ضا١ٜ اذتػـٔ،  
 ٚيف ظٌ ضا١ٜ اذتػني، ٚيف ظٌ ضا١ٜ ظٜس )عًٝ٘ ايػ٬ّ(.

 ] مكارم األخالق األول[

*** 

 اىتق٘ٙيف ٍٞذاُ امل٘اجٖح ٍع أعذائٔ ٝأٍش املؤٍْني تاىصرب ٗ

ٕٵ تٳكٵبٹطٴٚا بٳٚيف َٝسإ املٛاد١ٗ َع أعسا٥٘ ٜأَط امل٪َٓني بايكرب ٚايتك٣ٛ  ٢ًَ ٔإ
ٓٴٛا اقٵبٹطٴٚا ٚٳقٳابٹطٴٚا ٚٳضٳابٹُطٛا ٜٳا( 125)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜٚٳتٳتٻُكٛا ٔٳ آَٳ )آٍ َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ

اذتصض  ،ع٢ً َؿاعطْا ايتك٣ٛ نشاي١ ْفػ١ٝ تػٝطط ايتك٣ٛ ٫بس َٓٗا، (200عُطإ: َٔ اٯ١ٜ
ايؿسٜس َٔ إٔ ْككط، أٚ ٌُْٗ، أٚ ْبتعس عٔ َا أضؾسْا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إيٝ٘، 
ايتك٣ٛ فُٝا تعٓٝ٘ َٔ اْط٬ق١ يف ايتشًٞ بايفها٥ٌ، َٔ اْط٬ق١ يف نٌ ايعبازات اييت 

، ْفِٗ َكاقس اهلل غبشاْ٘ ؾطعٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يٓا ْ٪زٜٗا نا١ًَ بؿهٌ ٚإ 
 ، َٚكاقس نتاب٘ يف تؿطٜعٗا. ٚتعاىل

دسٜطٜٔ بٓكط اهلل  فكس ايٓاؽ ايتك٣ٛ يف ْفٛغِٗ يف أعُاهلِ فًٔ ٜهْٛٛا أبسّا إشا
غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚغٝهٕٛ أٍٚ َٔ ٜٛادِٗٗ ٖٛ اهلل، غٝهٕٛ أٍٚ َٔ ٜهطبِٗ ٖٛ اهلل، 

 .َت٢ َا قكطٚا، َت٢ َا أًُٖٛا، َت٢ َا نٝعٛا

*** 

ٝعاُّ٘ أمثش, ٗتنُ٘  ٍِ ال ٝتحشمُ٘ يف عثٞو اهلل ٌٕ

 املصائة عيٌٖٞ أمرب ٗتنُ٘ ٗظعٞتٌٖ إىل ٍا ال ّٖاٝح يف اىغ٘ء.

ِٵ ٝٵُه ُٵتٴ عٳًَ ْٵعٳ ٞٳ اٖيتٹٞ َأ ُٳتٹ ٌٳ اشٵُنطٴٚا ْٹعٵ عٓسَا ْطدع  (40)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜٜٳا بٳٓٹٞ ٔإغٵطا٥ٝ
إىل قه١ٝ َٓٗر ضتٔ قًٓا: ْػتٛسٞ َٓٗذ١ٝ يف عًُٓا َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ 
خ٬ٍ أغًٛب٘، َٔ خ٬ٍ تطتٝب٘ يًكهاٜا تعطٞ َٓٗذ١ٝ يًٓاؽ، عٓسَا ٜعًُٕٛ عٓسَا 
ٜتشطنٕٛ، ٖٓا ٜكسّ ايكه١ٝ تبّٝٝٓا َتها٬َّ، تبػٝطّا يًُػأي١، أيٝؼ ٖصا َٛدٛزّا؟ 
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عٓسَا تكٍٛ يًٓاؽ: ضتٔ عٓسَا ْتذ٘ ع٢ً ايططٜك١ ٖصٙ ٫سغ املػأي١ ٖٞ غ١ًٗ يف 
ٓسَا ْتشطى يف ٖصا ايططٜل فكط حتكٌ املكا٥ب ايٛاقع، ٜعين: يٝػت ايكه١ٝ أْ٘ ع

ٚاملؿانٌ ٚايعٓا٤ ٚارتٛف... ٫. ٖصٙ ٖٞ حتكٌ عٓس اٯخطٜٔ ٚغتشكٌ عٓسْا، ٚيٛ نٓا 
ع٢ً ططٜل أخط٣، يٝؼ َعٓاٙ غٓهٕٛ يف ٚنع١ٝ قشٝش١ ٚغاملني ٫ٚ عتكٌ عًٝٓا أٟ 

ْتشطى يف  ؾ٤ٞ غتٝفٓا، ٫ٚ أٟ ؾ٤ٞ ٜكٗطْا، ٫ٚ أٟ ؾ٤ٞ ٜتعبٓا، ٚإمنا فكط عٓسَا
غبٌٝ اهلل، بٌ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض، إٔ َٔ ٫ ٜتشطنٕٛ يف غبٌٝ اهلل ِٖ ٜعإْٛ أنجط، 

 قس تهٕٛ املكا٥ب عًِٝٗ أنرب ٚتهٕٛ ٚنعٝتِٗ تكطٜبّا إىل َا ٫ ْٗا١ٜ يف ايػ٤ٛ.

بُٝٓا َٔ ٜػريٕٚ يف غبٌٝ اهلل يٛ عاْٛا َطس١ً َع١ٓٝ، ٚقربٚا ٖٞ ايكه١ٝ اييت يف 
٠ تتهطض نػ١ٓ إهل١ٝ َت٢ َا قربٚا ٖٛ ايكرب ايصٟ ٜأتٞ بعسٙ ْكٛم ايكطإٓ ايهجري

فطز ٖٛ ايعٓا٤ ايصٟ ٜأتٞ َع٘ تأٜٝس، تأٜٝس ْفػٞ جتعًو تتشٌُ، بُٝٓا يف اذتاي١ 
ا٭خط٣، يف ساي١ إٔ ٜهٕٛ ايػ٤ٛ ٚأْت قاعس َٚتدً  ٜهٕٛ يًؿ٤ٞ ٚقع٘ ايهبري ع٢ً 

ايهبري ع٢ً ْفػو، ٜعين: يٛ ْفػو، تهٕٛ َٓٗاضّا َعّٜٓٛا فتهٕٛ املكا٥ب هلا ٚقعٗا 
اغتٛت َكٝبيت َٚكٝبتو أْا َتشطى ٚأْت قاعس يٛ اغتٛت يف ؾهًٝتٗا فايفاضم ايهبري 

ِٵ يف ٚقعٗا عًٞ ٚعًٝو، ٖصٙ ايكه١ٝ نبري٠; ٚهلصا قاٍ اهلل: ٗٴ ٕٳ َفإْٔٻ ُٴٛ ْٴٛا تٳِأَي ٕٵ تٳُهٛ ٔإ
٘ٹ َٳا ٫ ٔٳ ايًٖ ٕٳ َٹ ٕٳ ٚٳتٳطٵدٴٛ ُٴٛ ُٳا تٳِأَي ٕٳ َن ُٴٛ ٕٳ ٜٳِأَي  .(104)ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜٜٳطٵدٴٛ

عٓسَا تهٕٛ أْت تطدٛ َٔ اهلل َا٫ ٜطدٛٙ ايططف اٯخط َع٢ٓ ٖصا َاشا؟ ٜعٜسى 
ٖصا، ظتعًو تتشٌُ ايكه١ٝ ف٬ ٜهٕٛ يًُكٝب١ ٚقع عًٝو، أٚ يًؿ٤ٞ ايصٟ ٜعترب 
 شتٝفّا ٚقع ع٢ً ْفػو نُا يٛ ٚقع ع٢ً اٯخط، إشّا ايكه١ٝ أؾس ْها١ٜ فٝ٘، ٚأؾس ٚقعّا
عًٝ٘، غٝهٕٛ عصابّا ؾسٜسّا. ٖصٙ قه١ٝ، ايتبػٝط يًُػأي١، ٚضتٔ عاد١ إىل ٖصٙ 
ٜعين: قه١ٝ َ٪نس٠ يف عٌُ ايٓاؽ ٫ تكسّ ايسٜٔ مح٬ّ يًٓاؽ مح٬ّ َٚتاعب طٚادت١ٓ 
سفت باملهاضٙ! ٚامل٪َٔ ٜكب عًٝ٘ ايب٤٬ قبّا! ٫ٚظّ ْكرب ٫ٚظّ نصا...ص ٖصا غري 

 قشٝض.

*** 

 ى٘ ىٌ ّتحشك يف عثٞو اهلل املعاّاج عتأتٜ حتٚ

شنِّط ايٓاؽ بأْ٘ ٜأتٞ ست٢ يٛ ع ْتشطى غٝأتٞ يٓا أؾس مما ضتٔ فٝ٘، أسػٔ إٔ 
ٜهٕٛ ايعٓا٤ يف غبٌٝ اهلل طإشا قس أْت َٔ َات ّٜٛ ايػبت فّٝٛ ادتُع١ أفهٌص َجًُا 
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ٜكٛيٕٛ، أيٝػٛا ٜكٛيٕٛ ٖهصا؟ فٗصا أغًٛب ٖاّ دسّا ٚططٜك١ نطٚض١ٜ دسّا; ٭ْو 
اٱْػإ ٖٛ ٜٓطًل، عٓسَا ٜكاٍ يو إٔ تعطٞ َكاضْات يًٓاؽ جتعٌ ايكه١ٝ جتعٌ 

َبػط١ يسِٜٗ غتكبض بػٝط١ عٓسَا تط٣ بأْ٘ فع٬ّ ٖٞ َكا٥ب ٖٓا أٚ ٖٓا، يهٓٗا ٖٓا 
ٖٞ أفهٌ; ٭ْ٘ ٜأتٞ بعسٖا فطز ٚأدط نبري َٔ اهلل أٚ ايؿٗاز٠ يٛ سكًت املػأي١ ٚأزت 

خط غٝهٕٛ بسٕٚ َكابٌ، أيٝؼ غٝعترب ٖصا أفهٌ إىل إٔ ٜكتٌ، بُٝٓا ٖٓا يف ايططٜل اٯ
 ٚأبػط ٚأغٌٗ؟.

يهٔ أسٝاّْا ْأتٞ ْتشسخ يف اجتاٙ ٚاسس فكط: طظتب عًٝٓا إٔ ْكرب ٚيٛ عا٢ْ اٱْػإ 
يف غبٌٝ شيو فٗٛ ٜعاْٞ يف غبٌٝ اهلل...!ص ْٚهٕٛ يف ْفؼ ايٛقت ْكسّ ايكه١ٝ أَاّ 

نإ قاعسّا ٚيٝؼ ٖٓاى عٌُ يف  ايٓاؽ بأْ٘ غ٬ٝقٞ َكا٥ب ٚعكبات ٜٚتكٛض بأْ٘ يٛ
غبٌٝ اهلل ملا سكًت ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ، ٚيف ا٭خري ٜكسّ ايسٜٔ يًٓاؽ ٚايعٌُ يف غبٌٝ اهلل 

ْٴٛا يًٓاؽ ٚنأْ٘ أمحاٍ ثك١ًٝ ٖٓا ٜكٍٛ:  ِٵ ٚٳ٫ تٳُهٛ َٴكٳسِّقّا يٹُٳا َٳعٳُه ْٵعٳِيتٴ  ٓٴٛا بٹُٳا َأ ٚٳآَٹ
٘ٹ ٍٳ َنافٹٕط بٹ اض٠ َا ٜٓبغٞ إٔ تهْٛٛا نصا... نصا... ٖٞ قه١ٝ عب (41)ايبكط٠: َٔ اٯ١َٜأٚٻ

 تعطٝو أغًٛبّا أٜهّا َع اٯخطٜٔ. 

ْكٍٛ ضتٔ َج٬ّ: اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْعِ عًٝٓا بايكطإٓ ايهطِٜ، أْعِ عًٝٓا مبٛقع 
ٖاّ دسّا َٔ ايٓاس١ٝ ادتغطاف١ٝ، َٔ ْاس١ٝ ايجطٚات اهلا١ً٥ اييت ْطقس عًٝٗا يف باطٔ 

يف ادتعٜط٠ ايعطب١ٝ ٖصٙ، َا ٜٓبغٞ إٔ ْهٕٛ ضتٔ أنع  ايٓاؽ،  ا٭ضض اييت ضتٔ فٝٗا
٫ ٜٓبغٞ إٔ ْهٕٛ أٍٚ نافطٜٔ بٗصٙ ايٓع١ُ، ْع١ُ ع٢ً ظاٖط ا٭ضض ايكطإٓ ايهطِٜ، 
ْٚع١ُ يف باطٔ ا٭ضض: ايجطٚات اهلا١ً٥، ْع١ُ يف املٛقع بهً٘; ٚهلصا ٜتػابل اٯخطٕٚ 

ػٝطط ع٢ً ايعاع، اٱغطا٥ًٕٝٝٛ عًٝ٘; ٭ْ٘ َٛقع ٜعطفٕٛ بإٔ َٔ ٜػٝطط عًٝ٘ ٜ
ايصٜٔ زٚيتِٗ َا تعاٍ دسٜس٠ ٚهلا فرت٠ قكري٠ عٓسِٖ طُٛح إٔ ُٜٗٝٓٛا ع٢ً املٓطك١ 
ٖصٙ; ٭ِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ اهل١ُٓٝ ع٢ً املٓطك١ ٖصٙ ٜعين ١ُٖٓٝ ع٢ً ايعاع بهً٘، 

 ٖٚصٙ سكٝك١ باعتباض َٛقع٘، باعتباض ثطٚات٘ اهلا١ً٥.
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، خطورتها، وكيف وتعامل الحرب اإلعالمية أهدافها
 معها

 ٍِ إٌٔ ٍا ٝشمض عيٞٔ إعالً اىعذٗ اىحشب اىْفغٞح.

 يقول السيد حسين رضوان اهلل عليه: 

نٌ ادتُا  ْعًُ٘ نٗصا أٚ غريٙ ضتٔ إمنا  سض َٓا، ٚنٌ قطخ١ ْطفعٗا،قَا  ضتٔ نٌ
ايٝٗٛز تأثطْا بٛغا٥ٌ إع٬َهِ فُاشا تطٜسٕٚ أْتِ عٓسَا تعطنٕٛ عًٝٓا أخباض نطبات 

ٚيف نٌ بكع١ َٔ  ،ٚا٭َطٜهٝني ٚاٱغطا٥ًٝٝني ٖٓا ٖٚٓاى يف أفغاْػتإ ٚيف فًػطني
 بكا  ٖصا ايعاع، عٓسَا تعطنْٛٗا عًٝٓا َاشا تطٜسٕٚ أْتِ َٔ خ٬ٍ ايعطض؟. 

عٓسَا تأتٞ أْت أٜٗا املصٜع ٚتعطض عًٝٓا تًو ا٭خباض، ٚعرب ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ 
ٜٴيٓؿاٖسٖا، فٓؿاٖس أبٓا٤  ٜٴًُتٻّكاٱغ٬ّ  صعٕٛ، ْؿاٖس َػانِٓٗ تٗسّ، ٌٖ تعٔ ٕٛ ٚ

ارترب جملطز فكط  ٘أْٓا غٓٓعط إىل تًو ا٭سساخ بطٚس١ٝ ايكشفٞ اٱخباضٟ ايصٟ ُٜٗ
إٕ نٓت ٫ تطٜس َٔ ْربات  .ارترب. ٚتُٗ٘ ْربات قٛت٘ ٖٚٛ ٜتشسخ ٚاٖتعاظات ضأغ٘

ايهُا٥ط تكطر بٛد٘ أٚي٦و  ْربات يف ايكًٛب، يف ،قٛتو إٔ تٛدس ْربات َٔ اذتط١ٜ
ٗع َؿاعط املػًُني ٖٓا ايصٜٔ تكسّ يٓا أخباضِٖ، إٕ نٓت ٫ تطٜس باٖتعاظ ضأغو إٔ تٳ

 ينَِّفـإٕ نٓت إمنا حتطم ع٢ً ْربات قٛتو ٚع٢ً اٖتعاظات ضأغو يتعٗط َن ٖٚٓاى،
، ايكشف١ٝ، ضتٔ ٫ ْٓعط إىل ا٭سساخ بطٚسٝتو ايف١ٝٓ اٱع١َٝ٬ اٱخباض١ٜ إع٬َٞ،
 ضتٔ ْػُع قٍٛ اهلل تعاىل:، نيخباضٜإ ٫ٚ ني ٫ٚ قشفٝنيع٬َٝإٔ َ٪َٕٓٛ ٚيػٓا ضت

ٕٵ تٳُكُٛيٛا َٳا ٫  ٘ٹ َأ ٓٵسٳ ايًٖ ٕٳ َنبٴطٳ َٳِكتّا عٹ ٕٳ َٳا ٫ تٳِفعٳًُٛ ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ ٔٳ آَٳ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ
ٕٳ  ضتٔ ْٓعط إىل َا تعطن٘ ع٢ً ؾاؾ١ ايتًفعٜٕٛ بٓعطتٓا ايبسا١ٝ٥، (3-2)ايك :تٳِفعٳًُٛ

ببػاط١ تفهريْا نعطب َػًُني ٫ تعاٍ يف ْفٛغٓا ٕٚ بعس، سٸُٳتٳع ْٳ ّاضتٔ ٫ ْعاٍ عطب
 بك١ٝ َٔ إميإ، فٓشٔ يػٓا ممٔ ٜٓعط إىل تًو ا٭سساخ نٓعطتو أْت. بك١ٝ َٔ إبٳا٤ٺ،

ٍ َا تعطنٕٛ إٔ حتسثٛا يف أْفػٓا إٔ ْكطر يٓكٍٛ هلِ: إشا نٓتِ ٫ تطٜسٕٚ َٔ خ٬
يف ٚد٘ أٚي٦و ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ بأبٓا٤ اٱغ٬ّ َا تعطنْٛ٘ أْتِ عًٝٓا يف ٚغا٥ٌ 

مبا تعطنٕٛ  ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣إغطا٥ٌٝ ٚأَطٜها ٚختسَٕٛ إع٬َهِ فإْهِ إمنا ختسَٕٛ 
اٱغ٬ّ يف ٭ْهِ إمنا تطٜسٕٚ س٦ٓٝصٺ مبا تعطنٕٛ إٔ تععظٚا يف ْفٛؽ أبٓا٤  ;فع٬ّ
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ٚايؿعٛض بايٝأؽ ٚايؿعٛض بايهٻعٳ١، أٚ فاغهتٛا ف٬  ،ْفٛؽ املػًُني اهلعمي١ ٚاٱسباط
غتهْٕٛٛ  ،تعطنٛا ؾ٦ّٝا، ٚيهٔ يٛ غهتِ فًِ تعطنٛا ؾ٦ّٝا غتهٕٛ إزا١ْ أنرب ٚأنرب

يٝٗٛز ٚايٓكاض٣ يف نٌ بكع١ َٔ اتػهتٕٛ عٔ دطا٥ِ  ،بػهٛتهِ تػهتٕٛ عٔ دطا٥ِ
 خٛاْهِ َٔ املػًُني. إَٞ نشٝتٗا ِٖ أبٓا٤ اٱغ٬ّ، ِٖ بكا  ايعاع اٱغ٬

٭ٚي٦و، ٚإٔ ْطفض اذتكٝك١ اييت  ااييت ظتب إٔ ْعطفٗا ٚإٔ ْكٛهل ٖصٙ اذتكٝك١
 ٜطٜسٕٚ إٔ ٜطغدٖٛا يف أْفػٓا ِٖ َٔ سٝح ٜؿعطٕٚ أٚ ٫ ٜؿعطٕٚ، سكٝك١ اهلعمي١،

٭ْفػٓا إٔ ْؿاٖس زا٥ُّا تًو ، ٫ ْػُض ٭ْفػٓا، ٫ ْػُض (اهلعمي١ ايٓفػ١ٝ) سكٝك١
ا٭سساخ ٚتًو امل٪اَطات ايطٖٝب١ دسّا دسّا، ثِ ٫ ْػُض ٭ْفػٓا إٔ ٜهٕٛ هلا َٛق ، 
َا سغٓهٕٛ َٔ ٜؿاضى يف زعِ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عٓسَا ْطغذ اهلعمي١ يف أْفػٓا، عٓ

 ٔ عٔ أٟ ن١ًُ أَاَِٗ.بٴذٵْٳ
 [ 9]الصرخة في وجه المستكبرين ص

 

 خ ٗمٞف ّتعاٍو ٍعٖا.خط٘سج اىشائعا

 يقول السيد حسين رضوان اهلل عليه: 

ٚيف ْكٌ  ،يف أخباضُِٖٝني ا٭خباض قه١ٝ ١َُٗ، اهلل أَط املػًُني إٔ ٜهْٛٛا سه
ٛٵفٹ :ٚٚبٸدِٗ ٚاعتربٖا خك١ً غ١٦ٝ فِٝٗ ،أخباضِٖ ٔٔ َأٚٔ اِيدٳ َٵ ٔٳ اِيَأ َٵطٷ َٹ ِٵ َأ ٖٴ ٚٳٔإشٳا دٳا٤ٳ
٘ٹ  قس ِٖ نصا.. قايٛا ..قايٛا ؿتٛا،قايٛا ٜط أخباض، ،أشاعٛا (83اٯ١ٜ)ايٓػا٤: َٔ َأشٳاعٴٛا بٹ

ٔٳ .. إىل آخطٙص. قايٛاٚ ٘ٴ اٖيصٹٜ ُٳ ِٵ َيعٳًٹ ٗٴ ٓٵ َٵٔط َٹ ٍٔ ٚٳٔإَي٢ ُأٚيٹٞ اِيَأ ٙٴ ٔإَي٢ ايطٻغٴٛ ٛٵ ضٳزټٚ ٚٳَي
ِٵ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵبٹُطْٛٳ  .(83)ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜٜٳػٵتٳ

 [4]خطر دخول أمريكا ص

 س الثامن عشر رمضان:ويقول في الدر

َٵ ٍٔ ٚٳٔإَي٢ ُأٚيٹٞ اِيَأ ٙٴ ٔإَي٢ ايطٻغٴٛ ٛٵ ضٳزټٚ ٘ٹ ٚٳَي ٛٵفٹ َأشٳاعٴٛا بٹ ٔٔ َأٚٔ اِيدٳ َٵ ٔٳ اِيَأ َٵطٷ َٹ ِٵ َأ ٖٴ ٔط ٚٳٔإشٳا دٳا٤ٳ
٘ٴ َي ُٳتٴ ِٵ ٚٳضٳسٵ ٝٵُه ٘ٹ عٳًَ ٌٴ ايًٖ ٛٵ٫ َفهٵ ِٵ ٚٳَي ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵبٹُطْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٘ٴ اٖيصٹٜ ُٳ ِٵ َيعٳًٹ ٗٴ ٓٵ ٕٳ َٹ ٝٵَطا ِٴ ايؿٻ اتٻبٳعٵتٴ

ٖصا فُٝا ٜتعًل باٱؾاعات، با٭خباض ميجٌ نابطا َُٗا ٚتٛدٝٗا  (83)ايٓػا٤:ٔإٖيا قًَٹ٬ّٝ
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َُٗا بايٓػب١ يًُػًُني; ٭ٕ قه١ٝ ا٭خباض، إؾاعتٗا قس ٜهٕٛ هلا آثاض غ١٦ٝ يف أٚغاط 
٭َٔ أٚ ارتٛف، ايٓاؽ تٛدس بًب١ً ٚتٛدس نعفا، فاملفطٚض أْ٘ يف َٛاد١ٗ أٟ أَط َٔ ا

ٖٞ ايكه١ٝ مبع٢ٓ إؾاع١; ٭ْ٘ نٌ ايكهاٜا تهٕٛ َتعًك١ ظاْب أَٔ أٚ خٛف إٔ ٫ 
٘ٹٜؿٝعٛٙ إٔ ٫ ٜصٜعٛٙ،  ٟٸ  َأشٳاعٴٛا بٹ َجًُا تعٌُ ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ ٚايكشفٕٝٛ، أ

 خرب ٜهٕٛ ُٖ٘ أْ٘ ٜػتبل إيٝ٘ ٜٚعًٓ٘ ُقبٳٌ، ٖصٙ غًط١ نبري٠ دسّا.

ٙٴ ٔإَي٢  ٛٵ ضٳزټٚ ِٵٚٳَي ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵبٹُطْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٘ٴ اٖيصٹٜ ُٳ ِٵ َيعٳًٹ ٗٴ ٓٵ َٵٔط َٹ ٍٔ ٚٳٔإَي٢ ُأٚيٹٞ اِيَأ )ايٓػا٤: ايطٻغٴٛ
فٝعطفٕٛ إٔ ٖصا ارترب قس ٜهٕٛ زتطز ؾا٥ع١، نٝ  ٜكابًٗا، أٚ ٖصا ارترب  (83َٔ اٯ١ٜ

ٜٛسٞ بؿ٤ٞ سكٝكٞ نٝ  املٛق  املٓاغب َٓ٘ ٖٚهصا; ٭ٕ ا٭خباض ٜهٕٛ بعهٗا اييت 
٘ٴ ػُْٛٗا تػطٜبات بعهٗا ٜهٕٛ تػطٜبات ٚضا٤ٖا ؾ٤ٞ، تٛسٞ بؿ٤ٞ، ٖٓا قاٍ:ٜ ُٳ َيعٳًٹ

ِٵ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ٓٵبٹُطْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٖٞ تٛسٞ بؿ٤ٞ، فهٝ  املٛق  املٓاغب  (83)ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜاٖيصٹٜ
َٓ٘ نٝ  ٜعٌُ خرب آخط ٜكاَٚ٘ أٚ نٝ  ٜعٌُ ع٬ُ َعٝٓا ٜكاّٚ شيو ايؿ٤ٞ ايصٟ 

خ٬ٍ تػطٜبِٗ إٔ ٜٛقًٛٙ إىل ايٓاؽ يٝعطفٛا نٝ  غٝهٕٛ َٛقفِٗ  ساٍٚ ا٭عسا٤ َٔ
َٓ٘، أٚ ٜٓكٌ يو قه١ٝ، ايتش٬ًٝت، إٔ ٜتعٛز ايٓاؽ ع٢ً ايتش٬ًٝت ٚاجملابط ٚا٭خص 
ٚايطز يف ايكهاٜا، يٝػت قه١ٝ قشٝش١ أبسّا; ٭ْ٘ أٜهّا ا٭عسا٤ أْفػِٗ ِٖ عتاٚيٕٛ 

ُِٖٝٗ ٚنٝ  ميهٔ إٔ ٜٓفل عًِٝٗ ٜػتبٕٝٓٛ اغتبٝاّْا نٝ  ض٣٩ ايٓاؽ ٚنٝ  َفا
 ايتهًٌٝ ٌٖ ميهٔ ْ٪قًِ ض٩اِٖ ع٢ً َا ْطٜس ْٚكٓع ايطأٟ ضتٔ هلِ يف ايكهاٜا؟.

 ] الثامن عشر رمضان[

 

تعط اىشائعاخ ٗساءٕا احتاله, ٗساءٕا عفل ىذٍائٌٖ ٗساءٕا 

 تذٍري ىثٞ٘تٌٖ

عٓسِٖ ١ْٝ ٚايعذٝب أْ٘ عتكٌ عٓس ايٓاؽ ايطبٝع١ ٖصٙ، يف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜٛدس 
ع١ًُٝ، يٝؼ يسِٜٗ ١ْٝ ع١ًُٝ إ٫ زتطز ن٬ّ ٖهصا، ٖصا ممٓٛ  غٛا٤ عٓس ايٓاؽ ١ْٝ 
ع١ًُٝ أٚ يٝؼ عٓسِٖ تٛد٘ عًُٞ، ممٓٛ ، ٫ ٜعترب أغًٛبّا قشٝشّا ع٢ً اٱط٬م، 
ٚخاق١ يف املطس١ً ٖصٙ، ٖصٙ َطس١ً خطري٠ دسّا يف َٛنٛ  ا٭خباض ٚايتػطٜبات اييت 

ايٓاؽ أشنٝا٤ ٚيسِٜٗ قسض٠ ع٢ً نؿفٗا ٚع٢ً إٔ ٜتدصٚا املٛق   ٜأتٕٛ بٗا، هلصا ٜهٕٛ
املٓاغب أَاّ ايعسٚ بعس تػطٜب َعني، ٚإ٫ فكس تهٕٛ بعض ايؿا٥عات ٚضا٤ٖا است٬ٍ، 

 ٚضا٤ٖا غفو يسَا٥ِٗ ٚضا٤ٖا تسَري يبٝٛتِٗ، يٝػت قه١ٝ غ١ًٗ.
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َطٜهٕٝٛ ٖصٙ ظٗطت يف ايعطام، ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ، َجٌ بعض ايؿا٥عات اييت ٜعًُٗا ا٭
عٓسَا ٜٓطًل اٯخطٕٚ ٜطززْٚٗا، يف ا٭خري تفتض عًِٝٗ باب ؾط، عٓسَا ناْٛا 
ٜهطبِْٛٗ ٚقايٛا: بكاٜا ايٓعاّ ايػابل! قايٛا: بكاٜا ايٓعاّ ايػابل، ع٢ً سػب َا 
ٜكسٸّ ا٭َطٜهٕٝٛ، ٚنطبِٖٛ َط٠ ثا١ْٝ، ٖٚهصا.. املؿه١ً أْ٘ يف ايب٬ز ايعطب١ٝ فُٝا 

ٓطًكٕٛ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ قشفٝني نجري َِٓٗ نجري ٜتعًل باٱع٬ّ ٫ ٜ
َٔ ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ ٫ ٜهٕٛ يسٜٗا َٛق  َعني َبين ع٢ً ض١ٜ٩ َع١ٓٝ، فكس تهٕٛ 
بعض ا٭خباض غري َٓاغب إٔ تٓؿطٙ ْٗا٥ّٝا، يهٔ قس عٓسِٖ ٖٛا١ٜ أْ٘ ٫ظّ أٟ خرب 

ٔ ؾ٤ٞ؟ َاشا تطنٛا َٔ أثط ٜٓؿطْٚ٘، فتذسٖا ع تكسّ ؾ٦ّٝا يٮ١َ، َاشا قسَٛا َ
يًٓاؽ؟ ٌٖ سكٌ تٛع١ٝ َٔ خ٬ٍ َا قسَٛٙ، تٛع١ٝ يًٓاؽ، ٜعطٞ ض١ٜ٩ ٚاسس٠ َٚٛقفّا 

 ٚاسسّا؟ ع عتكٌ ؾ٤ٞ.

ٖصا ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٭خباض، أْ٘ ظتب إٔ تطزٸ إىل ايطغٍٛ ٚإىل أٚيٞ ا٭َط َِٓٗ، 
تهٕٛ َٓفصّا ٫تِّبا   ٚإشا َا ٖٓاى ايتعاّ بايططٜك١ ٖصٙ فكس تهٕٛ َٓفصّا يًؿٝطإ قس

ايؿٝطإ، فُٔ ضمح١ اهلل إٔ ٜٛد٘ ايٓاؽ إىل تٛدٝ٘ ٜبعسِٖ عٔ اتِّبا  
٘ٴايؿٝطإ. ُٳتٴ ِٵ ٚٳضٳسٵ ٝٵُه ٘ٹ عٳًَ ٌٴ ايًٖ ٛٵ٫ َفهٵ ٖٚصا َٔ فهً٘: إٔ ٜٛدِٗٗ  (83:)ايٓػا٤ٚٳَي

ا نٝ  ٜتعإًَٛ َع ارترب َع ايؿا٥عات، غٛا٤ َٔ قشٝف١ أٚ إشاع١ أٚ تًفعٜٕٛ أٚ نٝفُ
 ناْت. 

 [92]الدرس الثامن عشر من دروس رمضان ص

 

 اىٖٞ٘د ٗساء إّشاء قْ٘اخ اىفغاد اىثقايف ٗاألخالقٜ

نسِٖ أْ٘ َتـ٢   ط بأْو ٫ تػتطٝع إٔ تعٌُ ؾ٦ّٝاايٝٗٛز ٜعطفٕٛ بأْو أْت ايصٟ تفٓه
ـ   ض بأْـ٘  تتكـٛٻ  َٔا أفػسٚا أغطتو، أ٫ٚزى ايكغاض. أيٝؼ أ٫ٚزى ايكغاض َٔ أنـع  َ

نس إغطا٥ٌٝ؟ أيٝؼ ٖصا مما ٜتبازض إىل أشٖآْا؟ يهٔ ِٖ ٜعطفـٕٛ   ؾ٦ّٝا ٛاًُٜعممهٔ إٔ 
بإٔ إفػازِٖ ؾ٤ٞ َِٗ بايٓػب١ هلِ، ٚبايٓػب١ يًشفاظ ع٢ً َكاذتِٗ، ٚإىل ا٫غـتُطاض  
 ،يف عًُِٗ يف حتٌٜٛ ا٭١َ إىل أ١َ نافط٠، ِٖ عٓـسَا عتطقـٕٛ عًـ٢ إفػـاز أغـطتو     

ِ أيٝؼ شيو ٜعين أِْٗ ٜعطفٕٛ إٔ إفػاز أغ ٗـِ  فأيـٝؼ نـصيو؟    ؟طتو ٖٛ يف قـاذتٗ
ٖصٙ بأغعاض ضخٝك١ َٔ أدٌ نٌ أغـط٠ ميهـٔ إٔ    (ايسؾات)ٍ ع عٓسَا ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ تٓ

ِٖ  .ظٚدتو، ٚبٓاتو، ٚأخٛاتو، ٚأ٫ٚزى، ٚنٌ أقاضبو :فتفػس املطأ٠ (فزٴ)تأخص هلا 
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٘   .مبـا تعٓٝـ٘ ايهًُـ١    غاُٖٛا سكو فع٬ّ (ايسف)غاُٖٛا َعو يف ق١ُٝ   ايـسف قُٝتـ
َٔ ايصٟ زفع ايباقٞ؟ ايك١ْٝٛٝٗ  ّا،تأخصٙ بعؿطٜٔ أيف سكٝك١ قس تهٕٛ َا١٥ أي  َج٬ّ
 ايؿطنات املكٓع١. إىل  - فع٬ّ - ٖٞ اييت زفعت ايباقٞ ْكسّا

ٔ؟ أْا ٚإغـطا٥ٌٝ سكٝكـ١ مبـا    اؾرتٜت٘ أْا َٚٳ عيٞ أٚ َٓعيو ايسف ايصٟ فٛم غطض َٓ
٭ْٗـِ ٜفُٗـٕٛ إٔ    ;أنجط مما زفعت َبًغّاٙ يٞ اٱغطا٥ًٕٝٝٛ، ٚزفعٛا اتعٓٝ٘ ايه١ًُ، ؾط

 ،ملػأي١ ٚقـًت إىل قـطا   ٭ٕ ا .ٖصٙ ا٭غط٠ َت٢ َا فػست غٝكبض فػازٖا يف قاذتِٗ
ٞ     قطا  ؾاٌَ ٚيٝؼ قطاعّا أّ ، يف داْب ٚاسس، قطا  إع٬َـٞ، فهـطٟ، ثكـايف، غٝاغـ

ـ     ٢ أِْٗ ٜطتاسٕٛ دسّا يٓا، ٜٚطٜسٕٚ إٔ ْعٝـ سٝا٠ َطف١ٗ، ْٚطتـاح دـسّا فٓتفـطز عً
إٔ فكـط  ايعاع َٔ خ٬ٍ َا تبج٘ ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ يف شتتً  بًسإ ايسْٝا، ٜطٜـسٕٚ  

 ؟(َا قس ْكض ٜٗٛزٟ َػًِ)عٓسْا َجٌ َعطٚف ٜكٍٛ:  َا ٜكسَٛا يٓا خس١َ؟

َا )بٛا ايعٝـ َع ايٝٗٛز، ٚعطفٛا ايٝٗٛز، ٚأْ٘ ٓا ٚأدسازْا، قس دطٻ٥ٖصا قس سكٌ ٯبا
ايصٟ زفع ث٬ثـ١ أضبـا  قُٝـ١ ايـسف ايـصٟ فـٛم        فايٝٗٛزٟ ٖٛ (قس ْكض ٜٗٛزٟ َػًِ

عاضف إٔ ابٓو عٓسَا ٜفػس، ٚابٔ ٖصا عٓسَا ٜفػس، ٚابـٔ ٖـصا عٓـسَا    ٭ْ٘  ;َٓعيو
ٙ  ،َٚت٢ َا فػست ٖصٙ ا٭غط٠ ٖٚصٙ ،تُع َهٕٛ َٔ يبٓات ٖٞ ا٭غطاجملٜفػس إٔ  ، ٖٚـص
عًـِٝٗ،   ٌ أٟ خطـٛض٠ ٜعين فػس اجملتُع، َٚت٢ َا فػس اجملتُع أقـبض ٫ ٜؿـهٓ   ،ٖٚصٙ

 إٔ ٜعُُٛٙ عًٝ٘.  ٕٚميؿٞ عًٝ٘ نٌ َا ٜطٜس ٚأقبض َٝساّْا

ٔٳ َأٜټٗٳا ٜٳا :ا تعٓٝ٘ آ١ٜممٖصا داْب  ٓٴِٛا اٖيصٹٜ ٘ٳ سٳلٻ اتٻُكِٛا آَٳ ٘ٹ ايًٖ  (102)آٍ عُطإ:تٴَكاتٹ
٘ٹ ٜٳعٵتٳكٹِ ٚٳَٳٔ َٓعاض آخط بعس إٔ قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل:َٔ ٖٚٞ  ٟٳ َفَكسٵ بٹايًٖ  ٔإَي٢ ٖٴسٹ

ِٕ قٹطٳاطٺ   .، ٖهصا نْٛٛاّ ٖٛ اهلسا١ٜ فٗهصا نْٛٛاٜكسٸ (101)آٍ عُطإ:َټػٵتٳكٹٝ
 ] آيات من آل عمران الدرس الثاني[ 

 

 ٝجة أُ ّثتعذ عِ مو ٍصادس اىتعيٞو ٗاىفغاد

كط ٫ ْعًِ بأْ٘ َط يف ٖصٙ ايسْٝا عبإٔ ٖصا ايعَٔ، ٖصا اي :ٚايصٟ أضٜس إٔ أقٍٛ
ن٬ٍ بؿهٌ ضٖٝب، ٚبؿهٌ  ٫ٚ أنجط ته٬ًّٝ ٚن٫ّ٬ مما عتسخ فٝ٘،عكط أظ٢ٖ َٓ٘، 

ا يف أٟ ظَٔ ضمبْتؿاض ايه٬ٍ اٚبؿهٌ أٚغع َٔ  اْتؿاض نجري ع٢ً ْطام ٚاغع،بزقٝل، ٚ
ايه٬ٍ ٜٓتؿط يف ٖصٙ ايسْٝا َٔ أقكاٖا إىل أقكاٖا يف ذتع١  َٔ ا٭ظ١َٓ املان١ٝ،
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  ايهاٍ قيباط١ً، ايه١ًُ امله١ً، أٚ املٛٚيف غاع١ ٚاسس٠، بُٝٓا ناْت ايه١ًُ ا ٠ٚاسس
تٓتؿط يف َٓطك١ نادتعٜط٠ ايعطب١ٝ إ٫ يف أؾٗط ست٢ تكٌ َٔ  يف ايعكٛض املان١ٝ ٫

 .أقك٢ ادتعٜط٠ إىل أقك٢ ادتعٜط٠

عٓسَا تكٌ ٫ تكٌ إىل نٌ بٝت، يف ٖصا ايعَٔ  ٚعٓسَا تكٌ ٫ تكٌ إىل نٌ قط١ٜ،
نٌ بٝت، ٚيف ذتع١  - تكطٜبّا -إىل زاخٌ ايتهًٌٝ، ارتسا ، ايتعٜٝ   ٜكٌ ايه٬ٍ،

 ...، ست٢ إىل زاخٌ املػادس أْفػٗا، ظَٔ ضٖٝب دسّا.١ٚاسس٠، ٚبػطع١ ٖا٥ً

ٚنُا قًٓا  -فًٓفِٗ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ بايغ١ ارتطٛض٠ ٚسػٻاغ١ دسّا، ٚإٔ َٔ ايهُاْات 
َٔ خ٬ٍ ٖٛ إٔ ْتٛىل عًّٝا )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ فُٗٓاٙ  -أنجط َٔ َط٠ 

ٖصا ايه٬ّ تٛيّٝا قازقّا، تٛيّٝا عًُّٝا، ْتٛىل اهلل تٛيّٝا قازقّا تٛيّٝا عًُّٝا ضتب اهلل، 
ٚطتاف َٔ اهلل، ٚضتطم ع٢ً ضن٢ اهلل، ْٚتٛىل ضغٛي٘ )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( 
 تٛيّٝا قازقّا ضتب٘ ْٚععُ٘ ٚصتًٓ٘، ٜهٕٛ ي٘ يف ْفٛغٓا ٚٳِقعٷ، ٜهٕٛ ي٘ يف ْفٛغٓا َها١ْ

 عع١ُٝ، نصيو اٱَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(. ثِ ْعطف خطٛض٠ املػأي١.

ٚإٕ ؾا٤ اهلل غٓهٕٛ ممٔ عتكٕٓٛ أْفػِٗ، ٚغٝهْٕٛٛ بتٛيِٝٗ هلل ٚيطغٛي٘ ٚايصٜٔ 
آَٓٛا َٔ سعب٘ ايغايب، ٚإٔ ْبتعس عٔ نٌ أغباب ايتهًٌٝ، عٔ نٌ َكازض ايتهًٌٝ غٛا٤ 

 َباؾط٠ أٚ َٔ ططٜل أٚيٝا٤ِٖ.عٔ ٚغا٥ٌ ايتهًٌٝ َٔ قٹبٳٌ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 
 ] المائدة الدرس الثالث[ 

 

 خط٘سج اىتحيٞالخ املرتتثح عيٚ األخثاس املعييح

ايتشًٌٝ إشا نإ حتًٌٝ إظتابٞ ٚفِٗ يٮسساخ ع٢ً سكٝكتٗا يٝهٕٛ يٞ َٛق  َٓٗا، 
، أْا ٜهٕٛ عٓسٟ قسض٠ َٔٛق  إمياْٞ.. ٫ إٔ أتًك٢ َا ٜكٍٛ اٯخطٕٚ ٚأتأثط باٯخطٜ

 ع٢ً إٔ أفِٗ ا٭سساخ، ٚإٔ أفِٗ نٝ  أق  املٛق  اٱمياْٞ َٓٗا، ٖصا دٝس.

يهٔ عٓسَا ٜهٕٛ ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ مبا ٜتشسخ ب٘ اٯخطٕٚ، ٚعتًًٕٛ حتايٌٝ قًب 
ٜرتتب عًٝٗا تأٜٝس َٚعاضن١، تأٜٝس َٚعاضن١، ٖصٙ ٖٞ ْفؼ ايكه١ٝ ارتطري٠، غتطز 

ٚخاق١ إشا ٖٞ بعغ١ دٝس٠ ٚأشٖإ قاف١ٝ  -ختع١ٜٓ  ايٓاؽ َٔ زتًؼ َعني بعس
ٚغتطز اٱْػإ ٖٚٛ َا ٜسضٟ، قس ٖٛ َتذ٘ ٭ٕ  -ٚا٭ض٬ٜت نًٗا تػتكبٌ تأتٞ حتايٌٝ 

٘ٴ ٜكًٞ ق٠٬ املغطب ٚايعؿا٤ ٚيف عًِ اهلل قس ٜهٕٛ ممٔ قاٍ:  ِٵ َفإْٔٻ ٗٴِ َُِّٓه ٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳٖي
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ِٵ ٗٴ ٓٵ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣؟ ٫ تتدصٚا، دا٤ باٱغِ ٫ َا َع٢ٓ َِٓٗ؟ أع ٜكٌ ٖٓاى:  َٹ
ِٵتتدصٚا ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أٚيٝا٤، فعٓس َا ٜكٍٛ:  ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ِٵ َفإْٔٻ ٗٴِ َُِّٓه ٜعين  ٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳٖي

 َاشا فإْ٘ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. 

َٔ سٝح ٫ ٜؿعط،  -َتذ٘ إىل املػذس  -فٝدطز ٚاسس ٫ٚ مسض اهلل ٚقس ٖٛ ٜٗٛزٟ 
ظْاْري، ٜٗٛزٟ بغري ظْاْري ْتٝذ١ ايتش٬ًٝت ارتاط١٦ ٚايفِٗ ارتاط٧ ٜٗٛزٟ بغري 

 ٚغٗٛي١ اختاش املٛق  ع٢ً سػب َا ٜػُع. 

ايؿ٤ٞ ايصٟ ٫ بس َٓ٘ إٔ اٱْػإ إشا َا تبٝٓت ي٘ ا٭سساخ ٜهٕٛ ي٘ َٛق  بأْ٘ ٫ 
إٔ  ٜتدص َٔ زاخٌ ْفػ٘ تأٜٝس أٚ َعاضن١ إ٫ بعس إٔ ٜتبني ي٘ ٚد٘ اذتل يف املػأي١، أٚ

ٜط٣ ممٔ ٜجل بِٗ يف فُِٗٗ يف تسِٜٓٗ َٔ قسٚات٘ هلِ َٛق  َٔ ٖصٙ املػأي١ فٝك  
 َٛقفِٗ.

غري ٖصٙ تهٕٛ املػأي١ خطري٠، تهٕٛ املػأي١ خطري٠ نُا سه٢ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 
ٜٴَهَفطٴ بٹٗٳقاٍ:  ٘ٹ  ِٵ آٜٳاتٹ ايًٓ ٕٵ ٔإشٳا غٳُٹعٵتٴ ِٵ فٹٞ اِيهٹتٳابٹ َأ ٝٵُه ٍٳ عٳًَ ٗٵعٳُأ بٹٗٳا َف٬َ ٚٳَقسٵ ْٳعٻ ٜٴػٵتٳ ا ٚٳ

ِٵ ٗٴ ِٵ ٔإشّا َِّجٵًُ ٝٵٔطٙٹ إْٔٻُه ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳدٴٛنٴِٛا فٹٞ سٳسٹٜحٺ َغ ٗٴ أع ٜكٌ َجًِٗ؟  (140ايٓػا٤)تٳِكعٴسٴِٚا َٳعٳ
غتٛنٕٛ يف ايكطإٓ ٜتشسثٛا عٔ آٜات يف ايكطإٓ بػدط١ٜ أٚ بٓكس أٚ بأٟ ؾ٤ٞ َٔ 

ٕ، يهٔ دًٛغو َعِٗ قس تتأثط، أٚ ٖصٙ، ٚأْت ٖٓا تععِ أْو َػًِ َٚ٪َٔ بايكطآ
دًٛغو َعِٗ ٚأْت غانت، ٜعترب تؿذٝع ملا ِٖ عًٝ٘ عتٛيو ٖصا املٛق  ايصٟ أْت 

 تتٗإٚ ب٘ إىل إٔ ٜهٕٛ سهُو سهُِٗ.
 ] المواالة والمعاداة[

 

 

َْا قاعذج ٍَٖح تفٞذّا يف ٍقاطعح اىقْ٘اخ  ال َتُقُ٘ى٘ا َساِع

 املعادٝح

ٓٴٛا ٫ تٳُكُٛيٛا ضٳاعٹٓٳا ٚٳُقُٛيٛا  َأٜټٗٳا ٜٳا: ٍٛعٓسَا ٜك ٔٳ آَٳ ْٵُعطٵْٳااٖيصٹٜ ( 104)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜا
؟ أٚ اتطنٛا اغتدساّ ٖصٙ ايه١ًُ ،٫ ٜأتٞ ارتطاب يًٝٗٛز؟ ٜا أٜٗا ايٝٗٛز اغهتٛا ملاشا
(( إٔ ٜٗٝٓو ايعسٚ، ٖٛ َٔ عٓسى أْت ،إٔ ٜهطى ايعسٚ، إٔ ٜٗعَو ايعسٚ َفتاح ))٭ٕ
...  
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ٖٓا تٛد٘ ارتطاب إىل امل٪َٓني نًِٗ، اٱَاّ عًٞ بٔ  ،يف ايكطإٓ َ٪نس٠ ايكه١ٝ صٖٙ
: ٝػتدسّ ن١ًُغ ّاميهٔ إٔ اٱَاّ عًٝ ٌٖٚ ضٳاعٹٓٳا: ًَعّ ٖٛ إٔ ٜرتى ن١ًُ طايبأبٞ 

٭ْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜكفٌ  ملاشا؟املع٢ٓ ايٝٗٛزٟ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايٝٗٛز؟ ٫،  يف ضٳاعٹٓٳا
اعتربٖا  - حتبط َ٪اَطتِٗ أٟ ،ف٬ ٜتُهٕٓٛ إٔ ٜٓطكٛا بٗصٙ ايه١ًُ اجملاٍ ع٢ً ايٝٗٛز
نٓتِ ٫  ٚإٕ ،إ٫ بإٔ تكفًٛا أْتِ ٖصا اجملاٍ َٔ عٓسنِ - أسبطت َ٪اَطتِٗ

ثغطات  فٝٗاإقفاٍ اجملا٫ت اييت ))تػتدسَْٛٗا بٓفؼ املع٢ٓ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايٝٗٛز، 
 ((.يٮعسا٤ تأتٞ َٔ عٓس امل٪َٓني

 رمضان[] السادس 

 

 اىٖٞ٘د ٝغتٖذفُ٘ املجتَع ٍِ اىذاخو

ٚ٭ٕ اٯٜات ٖٞ يف غٝام اذتسٜح عٔ أٌٖ ايهتاب ٚعٔ أعُاهلِ ارتبٝجـ١ ٚخططٗـِ   
     ٘ ثـِ ا٫عتكـاّ    ،املانط٠، بسأ ايتٛدٝ٘ ضتٛ اهلسا١ٜ َـٔ ا٭َـط بتكـ٣ٛ اهلل سـل تكاتـ

ِٵ ٚٳِيتٳُهٔعبً٘، ثِ َاشا؟ ٕٳ ُأَٻ١ْ َُِّٓه ٝٵٔط ٔإَي٢ ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ اِيدٳ َٴطٴٚ ٕٳ ٚٳٜٳِأ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳٜٳ ٔٔ بٹاِي  عٳ

ُٴَٓهٔط ٚٵَيـ٦ٹَو اِي ِٴ ٚٳُأ ٕٳ ٖٴ ُٴفًِٹشٴٛ يف ططٜل إٔ تهْٛٛا مبػت٣ٛ إٔ تٛادٗٛا  (104)آٍ عُطإ:اِي
ِ ِّ٪أٌٖ ايهتاب ٫ بس إٔ ت ـ ي ،ًٛا أْفػـه تشطنٛا أ٫ّٚ يف زتـاٍ إقـ٬ح اجملتُـع َـٔ     ـت

ٓٵفصٕٚ ٭ٕ أٖــٌ ايهتــاب  ;ايــساخٌ إىل أعُــام بٝــٛتهِ، إىل أعُــام  ،إىل زاخًهــِغــٝ
بعس  -بؿهٌ مجاعٞ  اثِ تٓطًكٛ ،ف٬ بس إٔ تهْٛٛا َعتكُني عبٌ اهلل مجٝعّا ،ْفٛغهِ
يف  - ًٖٛا أْفػهِ ٚجتعًٛا َٔ أْفػهِ أ١َ قازض٠ ع٢ً إٔ تتشطى يف ايـساخٌ أ٫ّٚ ٪إٔ ت

 .ايسع٠ٛ إىل ارتري ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

ٛ  ٫ تتكٛٸ إٔ تتذـ٘ بعٝٓٝـو إىل    :ض أبسّا بإٔ َع٢ٓ املػأي١ يف َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتـاب ٖـ
يف ٜأتٞ ايعٌُ  ،َٔ ٖٓا أٚ ضتٖٛا، (باضٜؼ)أٚ  (يٓسٕ) إىل أٚ إىل إغطا٥ٌٝ أٚ (ْٜٝٛٛضى)

إىل  ٕٜتغًغًٛ - ِٖ يف زتاٍ إٔ ٜهطبٛا ا٭١َٚ -ِٖ ٭ِْٗ ; َٛادٗتِٗ َٔ ٖٓا َٔ ايساخٌ
ٕٳرتبٝج١زاخًٗا مبدتً  ٚغا٥ًِٗ ا ٛٵ ، ّاثكافٝ ّافػاز (33)املا٥س٠:اَ٭ضٵٔض َفػٳازٶا فٹٞ ٚٳٜٳػٵعٳ

 يف نٌ زتا٫ت اذتٝا٠. ّايف ايب١٦ٝ، فػاز ّا، فػازّااقتكازٜ ّا، فػازّاأخ٬قٝ ّافػاز
 ] آل عمران الثالث[

*** 
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ٍطي٘ب ٍْٜ أُ أمُ٘ جْذًٝا ٍِ جْ٘د ٍذتش شؤُٗ اىغَ٘اخ 

 يف حشمتل املثاششج ٗاألسض, أتحشك, ٕ٘ ٝؤٝذ, ْٗٝصش
إشّا عٓسَا ْفِٗ ٖصا ضتٔ، ْٚفِٗ ايٓاؽ قه١ٝ ٜٓطًل ايٓاؽ فٝٗا ٜٚطٕٚ بأْ٘ َطًٛب 
َين إٔ أنٕٛ دٓسّٜا َٔ دٓٛز َسبط ؾ٪ٕٚ ايػُاٚات ٚا٭ضض، أحتطى، ٖٛ ٜ٪ٜس، ٜٚٓكط 
يف سطنتو املباؾط٠، ٜٚعٌُ أؾٝا٤ نجري٠ َٔ ٖٓاى. َجًُا قًٓا بأْ٘ ٚضغٍٛ اهلل )قًٛات 

عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘( يف َه١ َع٘ زتُٛع١ َػًُني َػتهعفني ٜعصبِْٛٗ، ْٚاؽ اهلل 
عتتادٕٛ ٜٗطبِْٛٗ إىل اذتبؿ١ ٫د٦ني، أيٝؼ ٖٛ ٖٓاى ٜسبط َا بني فاضؽ ٚايطّٚ؟ 
عٓسَا ٜهٕٛ ايٓاؽ ٜطٕٚ أْفػِٗ يف ٚنع١ٝ تبسٚ أِْٗ َػتهعفٕٛ فٝٗا، ٚيف ساي١ 

٫ت أخط٣ يف ايػاس١ ايعامل١ٝ ٖصٙ، ؾس٠ ٚنصا، ِٖ ٫ ٜعطفٕٛ َاشا ٜعٌُ ايباضٟ يف زتا
شيو ايصٟ ٜكٝٻض ٚفٛق٘ سذط يف ايؿُؼ قس ٜأتٞ يًٛاسس ٜأؽ، ٜأؽ عتكٌ عٓسٙ 
بٓػب١ أي  يف املا١٥ إٔ ٖصٙ سطن١ ميهٔ إٔ تٓٗض، ٜٚأتٞ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ٜٚهٕٛ 
ايٓاؽ ٖ٪٤٫ ِٖ ٠٫ٚ يف ب٬ز فاضؽ ٚايطّٚ ٚغريٖا، ٫، ٖصا يف سطاض٠ ايؿُؼ ٚاهلل 

بط ٖٓاى، ٜغري أؾٝا٤ نجري٠ ٫ ٜػتطٝع املػًُٕٛ إٔ ٜغريٖٚا يٛ ٜكفٕٛ نًِٗ يف ٜس
 ايؿُؼ، ٖٛ ٜغري ٖٓاى. 

*** 

 

ٝجة ّحِ أُ ّزمِّش أّفغْا تقعٞح اىًٞ٘ اٟخش تشنو 

 ٍغتَش

َٴ٬ُقٛ تصٓنط ايّٝٛ اٯخط قه١ٝ ١َُٗ، ٚعٓسَا ٜكٍٛ:  ِٵ  ٗٴ ٕٳ أَْٻ ٔٳ ٜٳُعٓټٛ اٖيصٹٜ
ِٵ أٟ: أْٗا قه١ٝ ظتب ضتٔ إٔ ْصنِّط أْفػٓا بكه١ٝ ايّٝٛ اٯخط بؿهٌ  (46)ايبكط٠:ضٳبِّٗٔ

َػتُط ست٢ تكبض املػأي١ عٓسى قه١ٝ تػتؿعطٖا زا٥ُّا، ٫ عتكٌ َٓو ساي١ ْػٝإ 
يًّٝٛ اٯخط. ٚهلصا ٜهٕٛ ٖٓاى أزع١ٝ َٓاغب١، َٓاغب إٔ اٱْػإ ٜسعٛ بٗا زا٥ُّا، مما 

ٯخط ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ يف قٓٛت ايك٠٬، ٚبعس هلا ع٬ق١ مبٛنٛ  ادت١ٓ ٚايٓاض، ٚايّٝٛ ا
ايك٠٬، ٚيف أٟ ذتع١، ٜتصنط إٔ ٜسعٛٙ زعا٤ ))ايًِٗ إْا ْػأيو ضناى ٚادت١ٓ ْٚعٛش 
بو َٔ غدطو ٚايٓاض((، إٔ ٜسعٛٙ نًُا عتكٌ عٓسٙ ضغب١ أْ٘ ٜسعٛٙ ٜٚتصٻنط ٜسعٛٙ; 
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ٜهٕٛ َطتبطّا هلصا ظتب ايرتنٝع يف تصنري ايٓاؽ بايّٝٛ اٯخط بؿهٌ َتهطض، ٚبؿهٌ 
 عًُّٝا.

ٜعين: عٓسَا تط٣ بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜتشسخ ٖٓا مبٛنٛ  ٖٛ ٜعين ْك١ً; ٚهلصا 
ٖٓا ٜبني ا٭ؾٝا٤ اييت تؿهٌ عّْٛا يًٓك١ً ٖصٙ:  ٚٳإْٔٻٗٳا َيَهبٹريٳ٠ْ ٔإٖيا عٳ٢ًَ اِيدٳاؾٹعٹنيٳقاٍ: 

ٔٳ اٯخط:  قرب ٚق٠٬، ٚخؿٛ  هلل َٔ َعاٖطٙ: ايتصنط ايسا٥ِ يكه١ٝ ايّٝٛ اٖيصٹٜ
ٕٳ ٘ٹ ضٳادٹعٴٛ ٝٵ ِٵ ٔإَي ٗٴ ِٵ ٚٳأَْٻ َٴ٬ُقٛ ضٳبِّٗٔ ِٵ  ٗٴ ٕٳ أَْٻ ٭ٕ ٖصا عًُّٝا ظتب إٔ ْػًه٘ ( 46)ايبكط٠:ٜٳُعٓټٛ

َع أْفػٓا ست٢ يف َطس١ً ايٓك١ً ٖصٙ، ي٬غتُطاض ع٢ً اذتاي١ ٖصٙ، ٚعٓسَا تصنط 
ع٢ً ٖصا ادتاْب، داْب:  ايٓاؽ ايصٜٔ تطٜسِٖ إٔ ٜٓتكًٛا إىل ٚنع١ٝ نٗصٙ، إٔ ْطنع

ايتصنري بايّٝٛ اٯخط، ايرتغٝب بادت١ٓ، ٚايرتٖٝب َٔ ايٓاض، ٚضبط املػأي١ عًُّٝا بٗصٙ، 
 أٟ ٫ أقّٛ أعٌُ يو خطب١ فكط أشنط فٝٗا د١ٓ ْٚاض ٚفكط.

جتس أغًٛب ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٓا ٜأتٞ بادت١ٓ ٚايٓاض، ٚشنط ايّٝٛ اٯخط يف إطاض عًُٞ 
طًكٕٛ فٝ٘، أٚ عتصض َٔ ايٛقٛ  يف ؾ٤ٞ، فٝأتٞ عسٜح عٔ ٖٚٛ ٜٛد٘ إىل ؾ٤ٞ ٜٓ

 .ايّٝٛ اٯخط
 ]الدرس الرابع[

*** 

 

 ٍ٘اصفاخ إَٝاّٞح ٍَٖح جذًا

َٚٔ خ٬ٍ  ،ٚتطغذ يف ْفٛغِٗ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايعٌُ ،امل٪َٕٓٛ ايصٜٔ زفعِٗ إمياِْٗ
ٖصا ايعٌُ، َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ، َٚٔ خ٬ٍ تًو ايه١ًُ، َٚٔ خ٬ٍ شيو املٛق  ايصٟ 

ذتع١ بٌ تطغذ يف  ٠ع ٜهٔ ٚيٝس )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(جتػس يف عٌُ ايطغٍٛ 
ٕٳ ايطٻانٹعٴٛ :٭ِْٗ ناْٛا ٖهصا ;ْفٛغِٗ ٕٳ ايػٻا٥ٹشٴٛ ٕٳ اِيشٳاَٹسٴٚ ٕٳ اِيعٳابٹسٴٚ ٕٳ ايتٻا٥ٹبٴٛ

٘ٹ ٕٳ يٹشٴسٴٚزٹ ايًٖ ٓٵَهٔط ٚٳاِيشٳافٹُعٛ ُٴ ٔٔ اِي ٕٳ عٳ ٖٴٛ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳايٓٻا ٕٳ بٹاِي ٕٳ اِيآَٹطٴٚ ( 112)ايتٛب١:ايػٻادٹسٴٚ
 ِٖٔ ايصٜ :ِٖ ٖ٪٤٫ امل٪َٕٓٛ ايصٜٔ قاٍ عِٓٗ بأِْٗ باعٛا أْفػِٗ َٔ اهلل، نأْ٘ قاٍ

ٕٳ ميهٔ إٔ ٜكًٛا إىل ٖصٙ ايسضد١، ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ ِٖ  ٕٳ اِيشٳاَٹسٴٚ ٕٳ اِيعٳابٹسٴٚ ايتٻا٥ٹبٴٛ
ٕٳ  ُٴَٓهٔط ٚٳاِيشٳافٹُعٛ ٔٔ اِي ٕٳ عٳ ٖٴٛ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳايٓٻا ٕٳ بٹاِي ٕٳ اٯَٹطٴٚ ٕٳ ايػٻادٹسٚ ٕٳ ايطٻانٹعٴٛ ايػٻا٥ٹشٴٛ
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ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ ٘ٹ ٚٳبٳؿِّٔط اِي .. َا ٖٞ ايبؿاض٠ َٔ داْب اهلل؟. ضنٛاْ٘، ٚادت١ٓ، ٚايفٛظ يٹشٴسٴٚزٹ ايًٓ
 يسْٝا ٚاٯخط٠، ايهطا١َ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، ايعع٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. يف ا

نا٬َّ، إمياّْا ِٖٚ ٜتذٕٗٛ ضتٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فتربظ  إمياّْا ِٖٚ َٔ نإ إمياِْٗ
َٔ نٌ دٛاضسِٗ َا ظتػس إمياِْٗ ست٢ ِٖٚ ٜتشطنٕٛ يف ا٭ضض غا٥شٕٛ يف أعُاٍ 

ٝهٕٛ غفطِٖ أٜهّا مما ٜكبض عباز٠ َٔ خ٬ٍ ايتذاض٠ يف شتتً  ا٭غطاض ٜػافطٕٚ ف
تأ٬َتِٗ، َٚٔ خ٬ٍ اٖتُاَاتِٗ بٛاقع اذتٝا٠، َٚٔ خ٬ٍ اٖتُاَِٗ ببٓا٤ ا٭١َ، 

َٚٔ ٖٓا عتكًٕٛ عًٝٗا يف زتاٍ بٓا٤ ا٭١َ. غٛا٤ يف تعاًَِٗ َع  ،فدربات َٔ ٖٓا
ٗٵسٹ ايًٖاٯخطٜٔ أٚ تعاًَِٗ َع اهلل، ٖهصا  ٕٳ بٹعٳ ٜٴُٛفٛ ٔٳ  ُٹٝجٳامٳاٖيصٹٜ ٕٳ اِي ٓٵُكهٴٛ  ٘ٹ ٚٳ٫ ٜٳ

ٌٳ ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ َأ ٘ٴ بٹ ٕٳ َٳا َأَٳطٳ ايًٖ ٔٳ ٜٳكٹًُٛ ٭ِْٗ َػًُِّٕٛ، َٚػتػًُٕٛ  (21)ايطعس:ٚٳاٖيصٹٜ
ْٚفٛغِٗ غ١ًُٝ، َٚػتػ١ًُ هلل ضبِٗ ًَٚهِٗ، ٚإهلِٗ، ٚغٝسِٖ، فِٗ ٫ ٜأْفٕٛ َٔ إٔ 

 .هلل سٚا أْفػِٗ٭ِْٗ عبٳٸ ;َا أَط اهلل ب٘ إٔ ٜٛقٌ اٜكًٛ

ٕٳ غٴ٤ٛٳ اِيشٹػٳابٹ  ِٵ ٚٳٜٳدٳاُفٛ ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ، قًٛبِٗ مم٠٤ًٛ بارتؿ١ٝ َٔ (21)ايطعس:ٚٳٜٳدٵؿٳ
٭ِْٗ  ;اهلل، ٚارتٛف َٔ ّٜٛ اذتػاب، إٔ ٜكفٛا بني ٜسٜ٘ فٝشاغبٛا سػابّا عػريّا

 ٜعطفٕٛ َاشا ٚضا٤ اذتػاب ايعػري إٔ ٚضا٤ٙ ايٓاض. 
 الدرس الرابع[المائدة ]

*** 

 ٝصغٜ ٗال ٖٝتٌ ىٖذٙ اهلل ٝنُ٘ عشظح ىيتعيٞوٍِ ال 

ْٴٛا َظايٹُٹنيٳ ٙٴ ٚٳَنا ِٵ غٳبٹ٬ّٝ اتٻدٳصٴٚ ٗٵسٹٜٗٔ ِٵ ٚٳ٫ ٜٳ ٗٴ ُٴ ٜٴهًَِّ ٘ٴ ٫  ٚٵا أَْٻ ِٵ ٜٳطٳ ٭عطاف: َٔ ا)َأَي
ٖٓا ٜبني يٲْػإ نٝ  أْ٘ فع٬ّ يف َٛنٛ  ٖس٣ اهلل عتتاز إىل إقغا٤،  (148اٯ١ٜ

إميإ، ٚايتعاّ، ٚايصٜٔ ٫ ٜهْٕٛٛ بٗصا ايؿهٌ ٜهْٕٛٛ  ٚاٖتُاّ، ٜٚهٕٛ َبّٓٝا ع٢ً
عطن١ ٭ٟ تهًٌٝ، قّٛ َٛغ٢، ٜعين يٝػٛا أْاغّا َٔ زتاٌٖٝ أفطٜكٝا، أٚ ضتٖٛا.. قّٛ 
َٛغ٢ ايصٜٔ سطضِٖ ِٖٚ يف َكط، سطضِٖ مما ناْٛا فٝ٘، ٚفًل اهلل هلِ ايبشط، ٚآٜات 

ًًََٛا، ٖٛ قاٍ:عذٝب١ ٜؿاٖسْٚٗا، َٚع ٖصا َاشا؟ ناْت عٓسِٖ قاب١ًٝ  ِٴ إٔ ٜه ٗٴ ٚٳَأنٳًٖ
ٟټ أع ٜكٌ ٚأنًِٗ ايػاَطٟ؟. ٫سغ ٖٓا يف ايكه١ٝ ٖصٙ أع  (85)طـ٘: َٔ اٯ١ٜايػٻاَٹٔط

ٌٵ َيٓٳا ٔإَيّٗاعتكٌ َ٪اخص٠ هلِ ؾسٜس٠؟. ّٜٛ قايٛا: َٴٛغٳ٢ ادٵعٳ عٓسَا خطدٛا َٔ  .. ٜٳا 
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ايبشط ناْت ْفػٝاتِٗ َا ظايت ثا١ْٝ، ٚدِٗٗ َٛغ٢، َٚا سكٌ هلِ ؾ٤ٞ. ٖٓا قاَٛا ِٖ 
بتهًٌٝ ايػاَطٟ، ِٖٚ ٜعطفٕٛ بإٔ َٛغ٢ َا ظاٍ سّٝا ٚإمنا شٖب إىل ادتبٌ، شٖب يف 

 َٝعاز سسزٙ اهلل ي٘.

يٛ ناْت هلصا عٓسَا ٜهٕٛ اٱْػإ غري َٗتِ، ٚيٛ نإ يف عكط ٤ًَٞ با٭ْبٝا٤، ٚ 
آٜات اهلل تتٓعٍ، ٚيٛ ٜؿاٖس عكا َٛغ٢ تتشٍٛ إىل ثعبإ، إشا ع تػت عًٝٗا قاعس٠ 
أغاغ١ٝ عٓسى: ايتعاّ، ٚفِٗ، ٚٚعٞ، غتهٕٛ عطن١ يًتهًٌٝ، ٖ٪٤٫ ْاؽ نٴًًٛا 
َٚٛغ٢ َا ظاٍ سّٝا، ٚنًًٛا بعس إٔ قه٢ َٛغ٢ َعِٗ فرت٠ ط١ًٜٛ يف ايتبٝني، ٚبعسَا قس 

  ضأٚا اٯٜات ايهجري٠...

نصيو يف أٟ ظَإ ٫ ٜتكٛض ٚاسس، َج٬ّ تتكٛض بأْ٘ نأْو ٫ تػُع ؾ٦ّٝا، ايٓاؽ إشا  
ع ٜهٔ عٓسِٖ اٖتُاّ إٔ ٜكغٛا ظس١ٜ، ٜٚتفُٗٛا، قس تأتٞ يف َػري٠ ايٓاؽ أؾٝا٤ 
نجري٠ ٜهٕٛ َٔ ٫ ٜٗتُٕٛ عطن١ ٭ٕ ٜهًٛا فع٬ّ، يٝػت قه١ٝ غ١ًٗ. ٖٓا ٜبني يٓا 

بٗصٙ ا٭ؾٝا٤، ٚع  )قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(ضغٍٛ اهلل أؾٝا٤، بني يًٓاؽ يف أٜاّ 
ٔٵ بٳعٵسٹَىٜأخصٖٚا ع٢ً ستٌُ ادتس فهًٛا فع٬ّ! ٖٓا قاٍ: ٛٵَٳَو َٹ )طـ٘: َفإْٔٻا َقسٵ َفتٳٓٻا َق

 فتِٓٗ. (85َٔ اٯ١ٜ

نٌ املػأي١ تكسّ ع٢ً أغاؽ إٔ اٱْػإ ٜتعاٌَ ظس١ٜ َع َا ٜكسّ َٔ عٓس اهلل، ٚإٔ  
س١ٜ َع َا قسّ َٔ عٓس اهلل ٖٛ بايؿهٌ ايصٟ ٜهٕٛ ي٘ إظتاب١ٝ نبري٠ يف ٜتعاٌَ ظ

سٝات٘; ٭ٕ ساي١ اي٬َبا٠٫ ٖصٙ َعٓاٖا يف سس شاتٗا: إٔ َا هلل ق١ُٝ عٓسى، ٚيٝؼ 
هلساٙ ق١ُٝ عٓسى، إمنا فكط اتغكٻٳاب! إشا ع ٜهٔ طإ٫ اتغكاب ٜغكب٘ص فًٔ ٜغكب٘، 

 غٝذعً٘ ٜهٌ.

 [ن من دروس رمضان عشري] الدرس الثامن وال

*** 

 مٞف ّنُ٘ شٖذاء هلل
نُا ْكٍٛ: ْفِٗ بإٔ اهلل ٖٛ سٞ قّٝٛ، ٖٚصٙ قه١ٝ أغاغ١ٝ، ٚإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ 

اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، اهلل ٜكٍٛ يف ايكطإٓ: أْ٘  نتاب سٞ قّٝٛ ٫ ٜٓفكٌ عٔ ق١َٝٛٝ
ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ؾٗٝس، ْعطف نٝ  ْٗتسٟ ب٘، ٚنٝ  ْػري عًٝ٘، ٚنٝ  ْكسَ٘ 
يٰخطٜٔ، ٚنٝ  ظتعٌ ايٓاؽ َٔ أْفػِٗ منٛشدّا قشٝشّا، َُٗا أَهٔ، ٚبعٕٛ اهلل، 
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ٗٳسٳا٤ٳ ؾٴٜػتعني ايٓاؽ باهلل، زعا٤ ٚضدٛ  إىل اهلل نٝ  ْهٕٛ َجًُا قاٍ يف آ١ٜ أخط٣:
٘ٹ قه١ٝ ؾٗسا٤ إٔ ٖصا ايؿ٤ٞ ععِٝ، ٜبسأ َٔ عًُٓا َع ايٓاؽ  (135)ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜيٹًٖ

ايصٜٔ ِٖ َٓٓا ظٜٛز، ٚأَاّ ا٭عسا٤ أْفػِٗ ضتٔ ْكٍٛ عٔ ا٭َطٜهٝني: إٔ َعِٗ 
عٓاقط تتشطى، ٚتعٌُ اغتبٝإ يًٓاؽ، ظتب َٔ ٜػريٕٚ ع٢ً ايكطإٓ إٔ ٜكسَٛا 

هبط١ متاَّا، أ١َ عٓسٖا ض١ٜ٩ ٚانش١، أ١َ يٝػت حتطناتٗا أْفػِٗ منٛشدّا ٭١َ َٓ
 عؿٛا١ٝ٥، ٫ٚ نٌ ٚاسس ميؿٞ ع٢ً ٖٛاٙ، ٫ٚ نٌ ٚاسس طؾٛضٙ َٔ قطْ٘ص َجًُا ْكٍٛ.

 [ عشرين من دروس رمضانالدرس السابع وال] 

 

 ّعَح اىٖذاٝح ٕٜ ّتعنظ عيٚ حٞاج اىْاط

غًٛنِٗ، يف ض٩اِٖ، يف َٛاقفِٗ، ْٚع١ُ اهلسا١ٜ ٖٞ تٓعهؼ يف ْفػٝات ايٓاؽ، يف 
يف تكطفاتِٗ. تهٕٛ سه١ُٝ يف بٓٝتِٗ ا٫دتُاع١ٝ بؿهٌ عاّ، نُذتُع قٟٛ، ٚزتتُع 

 ..سهِٝ، ٚزتتُع ٜؿهٌ منٛشدّا ٜٓعهؼ يف نٌ َٛاقف٘ ٚتكطفات٘ ٖس٣ اهلل.

ايعرب٠ ايجا١ْٝ: إٔ عتصض ايٓاؽ، إٔ عتصضٚا; ٭ْ٘ أسٝاّْا قس ٜهٕٛ ايتُازٟ يف ايتٓهط 
هلس٣ اهلل، أٚ عسّ ا٫ٖتُاّ ب٘، عسّ ايتكسٜط ي٘، ٜ٪زٟ يف ا٭خري إىل ٚنع١ٝ غ١٦ٝ 

 دسّا، ٚ أعتكس إٔ املػًُني ٜعٝؿٕٛ فٝٗا بهٌ َعاْٝٗا.
 ] الدرس الخامس رمضان[

اهلل يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه، ويجعلنا من المستنيرين بكتابه، ومن المستبصرين 

 يدنا محمد وعلى آله.بهداه.  وصلى اهلل وسلم على س
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