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 تقديم :

اؿُذ هلل ع٢ً ْعُا٥٘ ، ٚايؼهش ي٘ 
٠٬ ـاْ٘ ، ٚايــ٘ ٚاَتٓـٝكاْ٘ ع٢ً تٛؾـطبش
شف ـًني ، ٚأػـري املشطـ٢ خـ٬ّ عًـٚايظ

ايٓبٝني ، ٚإَاّ ايػشّْ احملذًَّني ، ْبٝٓا قُذ 
ٚع٢ً آي٘ ٚؿشابت٘ أمجعني ، أَا بعذ .. ؾإٕ 
َٔ املظتكشّْ عٓذ مجٝع املظًُني إٔ ايٓاغ ّٜٛ 
ايكٝا١َ ٜٓكظُٕٛ إىل قظُني ٫ ثايح هلُا : 

﴿...            ﴾ (42/7)  ، 
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ؾكذ قل٢ اهلل تعاىل ع٢ً ايجكًني َٔ اٱْع 
ّْ ، أِْٗ ٜـريٕٚ يف ْٗا١ٜ َّٓـاؾِٗ إىل   ٚاؾ
إسذ٣ داسٜٔ : اؾ١ٓ أٚ ايٓاس ، ؾُـٔ قلـ٢   
اهلل ي٘ بايظعاد٠ دخٌ اؾ١ٓ ، َٚٔ قل٢ اهلل 
ُّ ٫ بذَّ ؿا٥ش  عًٝ٘ بايؼكا٤ دخٌ ايٓاس ، ؾايه

اّٗ إىل إسذ٣ ٖاتني ايذاسٜٔ ، ؾأٌٖ اؾ١ٓ ستُ
ِٖ أٌٖ ايتٛسٝذ اـايف ، ٜذخًْٛٗا بشمح١ 
اهلل تعاىل ٚؾلً٘ ٚسهُت٘ ، ؾٝٓعُـٕٛ ؾٝٗـا   
بـٓٛف ايـٓعِ ايشبَّاْٝـ١ ، ٚعمـِٝ ايعّٓاٜـا     
ــذاّٗ ، ٫   ــذٜٔ أب ــ١ ، ؾٝبكــٕٛ ؾٝٗــا خاي اٱهلَّ

َّيٕٛ ٫ٚ ُٜضِسضسٕٛ .  ميٛتٕٛ ٫ٚ ٜتش
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ٌ ايؼـشى  ٚأَا أٌٖ ايٓـاس ؾٗـِ أٖـ   
ــ ـــٚايه ـــؿش ، ؾٝذخًْٛٗ ــذٍ اهلل تع اىل ـا بع

اغشٜٔ ، ـٚسهُت٘ ، ؾٝبكـٕٛ ؾٝٗـا أري ـ١ ؿـ    
إ ، يف ـابع١ َٔ ا٭صَـ ـاباّٗ َتتـٜكلٕٛ أسك

ا ـٕٛ ؾٝٗـ ـد دا٥ِ ٫ َٓت٢ٗ يـ٘ ، ٜعزبـ  ٛـخً
ذٜذ ، ٫ ميٛتــٕٛ ـزاب ايؼـــعــٓٛف ايـبـــ

، ٚإمنا ٖـٛ   عذٚاـؾريتاسٛا ، ٫ٚ حيّٖٕٝٛ ؾٝظ
 ٚايعزاب ا٭يِٝ . ايبكا٤ ايذا٥ِ ،

ٚقذ أْزس اهلل تعاىل ايهاؾشٜٔ ايٓاس ، 
١ٓ ، ؾكذ سؿٌ ايٛسٞ ـش امل٪َٓني اؾـٚبؼ

صاٍ  ايشباْٞ املباسى بايبؼاس٠ ٚايٓزاس٠ ، ؾُا
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ايشطٌ ٚا٭ْبٝا٤ ٜبؼشٕٚ ٜٚٓزسٕٚ ، ست٢ 
ختُِٗ اهلل تعاىل ببعج١ أنشَِٗ ٚأعمُِٗ 

 ،عٓذٙ ، ؾهاْت سطايت٘ اـامت١ أبًؼ يف ايبؼاس٠ 
 ٚأخّٓش يف ايٓزاس٠ ، قذ بًػت املٓت٢ٗ يف ريو :

﴿                 

                

    ﴾ (10/57)   . 
٘ ـعًٝـ  –اي١ ـاسب ايشطـ ـا ؿـٚأَ

ْـ١ غاٜـ١   ؾكـذ أد٣َّ ا٭َا  -ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ 
ــب٬ؽ ، ؾبؼــش   ــؼ ايشطــاي١ أب اي  ً ا٭دا٤ ، ٚب
 ٚأْزس ، ٚسغ ب ٚأِسٖب ، ٚأػٗذ ا٭١َ ع٢ً 
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ريو يف ادتُاعات عذٜذ٠ ، ٚقاٍ ؾُٝا قاٍ : 
، ٖٚزا )ايبخاسٟ( " ...ايٓزٜش ايعشٜإ أْا..."

أػـذُّ   -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  -ايتعبري َٓ٘ 
ــاس٠     ــؼ يف اٱث ــزٜش ، ٚأبً ــ٘ ٚايتش يف ايتٓبٝ
ٚايتشؿٝض ، ؾ٬ ٜٓضع ايشدٌ ثٛب٘ يًٓـارشٜٔ  
َٔ قَٛ٘ إ٫ يذا١ٖٝ عم١ُٝ ، خياف إٔ تٓضٍ 

 بِٗ ساٍ غؿًتِٗ . 

ٚنإ خرب اؾ١ٓ ٚايٓـاس ساكـشاّٗ يف   
ٜزنِّش بُٗا  -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  -سٝات٘ 

َّهلِ باملٛعم١ َٔ ٚقـت إىل   أؿشاب٘ ، ؾٝتخ
يكـذ عشكـت    "آخش ، ؾكذ قاٍ هلِ َـش٠َّ :  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6859&idto=6864&bk_no=53&ID=1083#docu
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ٖزا اؿـا٥    يف عشض عًٞ اؾ١ٓ ٚايٓاس آْؿاّٗ
 " يف اـري ٚايؼش ، ؾًِ أس نايّٝٛٚأْا أؿًٞ 

ٚايـزٟ   "، ٚسمبا قاٍ َزنِّشاّٗ هلِ : )ايبخاسٟ( 
سأٜتِ َا سأٜت ، يلـشهتِ  ْؿظٞ بٝذٙ ، يٛ 

ق٬ًّٝٗ ٚيبهٝتِ نجرياّٗ ، قايٛا : َٚا سأٜـت ٜـا   
 "سطٍٛ اهلل ؟ قـاٍ : سأٜـت اؾٓـ١ ٚايٓـاس     

ٚقذ طك  سدا٩ٙ عـٔ   -، ٚقاٍ َش٠َّ )َظـًِ(  
أْزستهِ ايٓاس ، أْزستهِ ايٓاس ،  ":  -عاتك٘ 

!! َٚٔ أبًؼ )َؼها٠ املـابٝح(  "أْزستهِ ايٓاس 
يف  -٠ ٚايظـ٬ّ  عًٝ٘ ايــ٬  -َا ٚسد عٓ٘ 

 ،٫ تَِٓظٛا ايعِمَُٝتني  "ايتزنري بُٗا قٛي٘ : 
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 " َٚايَّاس قًٓا : َٚا ايعِمُٝتإ ؟ قاٍ : اؾ١ٓ
 .)املّٓايب ايعاي١ٝ( 

ٖٚهزا ٜشب  سطٍٛ اهلل ؿـ٢ً اهلل  
عًٝ٘ ٚطًِ أؿشاب٘ ٚا٭١َ َٔ ٚسا٥ِٗ بٗزا 
املـري احملتّٛ ، ٚايٓٗا١ٜ ا٭نٝذ٠ ، ؾ٬ ٜػٝب 

يٓاس عٔ رٖـٔ املهً ــ بؼـػٌ    خرب اؾ١ٓ ٚا
ٜؼػً٘ ، ٫ٚ بعٌُ ٜعًُ٘ ، ؾُٗا ػػٌ املهً ؿني 
ِ ا٭نرب ،  ِ ، َٚظ٦ٛيَّتٗ ِ ا٭ٖ ٍ ، ٚقلَّتٗ ا٭ٚ
ِ ٚأعُاهلِ َٚكاؿذِٖ : ٖٞ صادِٖ  ؾُعتكذاتٗ

،  إىل اٯخش٠ ٚٚطًٝتِٗ إيٝٗا ; ؾُا َٔ عكٝذ٠
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ــٌ ، أٚ إساد٠ ، ـــ  ٚإ٫  أٚ عُ ــٛم املهً  تظ
٘ إىل إس  ذ٣ ايذاسِٜٔ ، ؾُظاسع يف لات٘ ،ٚتكشّْب

 َٚتعذٌّْ يف عّٓب٘ .

ٚبني ٜذٟ ايكشَّا٤ ايهشاّ ٖزا ايهتّْب 
اؾ١ٓ  ايـػري ، ايزٟ ٜتٓاٍٚ خرب ايعمُٝتني :

اب ، ٫ٚ ـٗـاي١ ٫ٚ إطـري إطـاس ، يف غـٚايٓ
ُّـ ٫ٚ إغشام ، ٜباػش خربُٖا نُا ٚسد ـته

ــ ـــيف ر ـــ٬ٍ اٯٜ ــاْٞ ـات ايك شآ١ْٝ ، َٚع
ادٜــح ايٓبٜٛــ١ ، بكـــذ ؿــ٬  ؾظــاد ا٭س

 ايكًٛب ، ٚإصاي١ غبؽ ايعكٍٛ .
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ٚقذ ُبذ٨ ايهتٝب غرب ايٓاس ; ٭ْـ٘  
٫ طبٌٝ إىل اؾٓـ١ إ٫ عًـ٢ َـل ايــشا      
املٓـٛب ع٢ً ايٓاس ، ؾـايتعشُّض هلـا طـابل    
يذخٍٛ اؾ١ٓ ، ؾايظعٝذ َٔ دا٤ت٘ َٛعمـ١  
سب٘ ؾاْتب٘ ٚاِْضدش ، ٚايؼكٞ َٔ متاد٣ ؾهؿش 

ّْؾاّٗ ، ٜمٔ إٔ ُُٜذَّ  ٚاْذسش ، ٚثايح ٜرتدَّد َظ
أٟ  :يـ٘ يف ا٭دــٌ ، ؾــاْمش أٜٗــا اٱْظــإ  

ايج٬ث١ أْت ؟ ٚاعًِ أمنـا ُٖـا قبلـتإ ٫    
ثايح هلُا ، إسذاُٖا يف اؾٓـ١ ، ٚا٭خـش٣   
يف ايٓاس ، ؾؿـٞ أٟ ايكبلـتني أْـت ؟ ٚاهلل    
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ار العظيمة
َّ
 الى

إٕ سذٜح ايٓاغ عـٔ ايؼـش ٚػـشّْ    
ايؼش ، ٚعٔ ايظ٤ٛ ٚأطـٛأ ايظـ٤ٛ ، ٚعـٔ    
ا٭مل ٚأػذّْ ا٭مل ، ٚعٔ ايكبح ٚأقبح ايكبح ، 
ّْعـ١ عـٔ ٖـزٙ املهشٖٚـات      ٚتعبرياتِٗ املتٓ
ُّ ريو ٜتلا٤ٍ ٜٚتـاغش ،  ٚاملبػٛكات : ن
ُّ ٜٚت٬ػ٢ أَـاّ رنـش ايٓـاس     بٌ سمبا ٜلُش

٫َٗا ٚؾتهٗا ٚتٓهًٝٗا ، َٚا ؽِّؿ٘ عًـ٢  ٚآ
املبت٢ً بٗا َٔ أمل ا٫سرتام ، َٚا تًشك٘ بـ٘  

ّٖك١ ٚاهل١٦ٝ . ـِ ُّٙ ا  َٔ تؼ
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ٚيكـذ اعتـاد ايٓـاغ املؿاكـ١ً بـني      
ا٭ػٝا٤ ، ع٢ً قذس َا ؾٝٗا َٔ اـري ٚايؼش 
ؾٝتٓاصعٕٛ يف ريو ، أَا سني ٜتشذَّثٕٛ عٔ 

يف سظّْـِٗ  ايٓاس ؾ٬ ْضاع س٦ٓٝـز  ، إر ايٓـاس   
يؼــش نُّــ٘ ، ؾًــٛ قــذّْس مجٝعــاّٗ ٖــٞ ايؼــش ٚا

إٔ خيتاس ْٛع عزاب٘ ، ٫ختاس  شٍّيؼخف َلّٓ
َّ ْٛع َٔ ايعزاب إ٫ ايٓاس ; ٭ٕ ايؿّٓـش٠   أ

اٱْظـإ ٚاؿٝـٛإ تِٓؿـش َٓٗـا ،      طبٝعيت يف
ٚؽاؾٗا خٛؾاّٗ ػذٜذاّٗ ; ٚهلزا دـا٤ ايتؼـشٜع   
اٱطــ٬َٞ بــايٓٗٞ عــٔ ايتعــزٜب بايٓــاس ، 

 تعزٜب بٗا خاؿِّا باهلل تعاىل ٚسذٙ ;يٝهٕٛ اي
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َّ ٚع٬  -ٚهلزا اْؿشد املٓتكِ اؾباس ٚسذٙ   -د
 علّْ ايتعزٜب بايٓاس ، ؾ٬ ٜعزب عزاب٘ أسذ .

َّس َـٔ طاغٝـ١ َـٔ طػـا٠      ٫ٚ ُٜتـ
ايبؼش أْ٘ ٜعزب خـَٛ٘ بايٓاس نعزاب اهلل 
تعاىل ، ٜشٜذ َٔ ريو ايتؼـبُّ٘ بـ٘ طـبشاْ٘ ،    

َّ ت٘ ٚطًّٓاْ٘ ٚػذ٠َّ بّٓؼ٘ ; يِٖٝٛ ايشع١َّ بك
ؾإٕ عزاب اهلل ٫ ٜؼبٗ٘ عزاب ، ٫ٚ ٜظاَٝ٘ 
ُّ عزاب َُٗا بًؼ َٔ ػـذَّت٘ ،   عكاب ، ؾه
ُّ عكاب َُٗا ٚؿٌ َٔ قظـٛت٘ ، ؾإْـ٘    ٚن
ـــ   ــٛت ، ؾهٝ ــ٘ امل ــت عاقبت ــٕٛ إرا ناْ ٜٗ
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بعزاب ٫ ٜعكب٘ َٛت ؟ ٖٚزا ٫ ٜكذس عًٝ٘ 
 إ٫ اهلل تعاىل ٚسذٙ .

 ٟ خيـتِ سٝـا٠    ٚهلزا ؾإٕ املٛت ايـز
 ا٭سٝا٤ ٖٛ أغٝظ َا ٜػٝظ ايؿشاع١ٓ املتذبّْشٜٔ ،

سني ٜعزبٕٛ خـَِٛٗ ، ؾٝهٕٛ املٛت ؼؿ١ 
  َّ امللّٓٗذ ، َٚٓت٢ٗ أًَ٘ ٚسدا٥٘ ، ؾُـا أر

ُّٚٙ بني ٜذٜ٘ ، دٕٚ إٔ  ّٓاغ١ٝاي سني ميٛت عذ
ٜبًؼ َٔ عزاب٘ َـا ٜشكـٞ ْؿظـ٘ ، ؾٝؼـؿٞ     

 غًٌٝ ؿذسٙ ، ّٜٚٓؿ٧ ْاس قًب٘ .

ايلشب١ ايعٓٝؿ١  إٕ ايشدٌ ُٜلشب
اييت ٫ ّٜٓٝل ٚقع أملٗا ع٢ً بذْ٘ ؾُٝػؼ٢ 
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عًٝ٘ ، ؾتهٕٛ ايػِؼ١ٝ سمح١ ي٘ ٚؽؿٝؿاّٗ ، ٚسمبا 
أتاٙ َا ٜهشٙ َٔ ا٭خباس املضعذ١ ايكاط١ٝ ، 
ؾٝػ٢ُ عًٝ٘ َٔ ػذ٠َّ ٚقعٗا ع٢ً ْؿظ٘ ، 
 ١َّ ؾٝهٕٛ ريو خرياّٗ ي٘ ٚيّٓؿاّٗ ب٘ ، ؾأ١ٜ طا

ايعزاب  تٓضٍ باٱْظإ سني جيتُع عًٝ٘ سشُّ
ا٭يِٝ ، ٚكٝل ايٓؿع ايؼذٜذ ، َع دٚاّ 
ايٝكم١ ٚا٫ْتباٙ ؟ ثِ ٜذّٚ عًٝ٘ ٖزا أبذ 

َتتاي١ٝ ٫ تٓكّٓع ،  أسكاباٯبذٜٔ ، يف 
د دا٥ِ ٫ َتعاقب١ ٫ تٓتٗٞ ، يف خًٛٚأص١َٓ 

د يف ْاس اؾشِٝ ٛٚهلزا ؾإٕ اـً َٓت٢ٗ ي٘ ،
 ﴿ٖٛ أػذُّ َا ٜعاْٝ٘ ايهاؾش :       
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  ﴾ (10/52) . 

إٕ ٖزٙ ايج٬ث١ : أمل ايبذٕ ، ٚكٝل 
ايٓؿع ، ٚدٚاّ ايبكا٤ ، إرا ادتُعـت عًـ٢   
إْظإ ؾكذ بًؼ املٓت٢ٗ يف اهل٬ى ، ٚايػا١ٜ يف 

٘ ٜتذذَّد ٜٚضٜ ـ إرا نإ عزاب  ذ ،ايعزاب ، ؾهٝ
ٚصباْٝت٘ ٫ ميُّٕٛ َٔ ايتعـزٜب ٚايتٓهٝـٌ ،   
٫ٚ ُٜكًعٕٛ عٔ ايتكشٜع ٚايتظؿٝ٘ ؟ بٌ نٝـ 
ٜهٕٛ ايعزاب إرا نإ بـأَش ٚتكـذٜش املًـو    
اؾباس ، سني ٜٓتكِ َٔ أعذا٥٘ ، ؾٝبّٓؽ بِٗ 
بعــزاب يــٝع نعــزاب أســذ ؟ إْــ٘ س٦ٓٝــز  
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عزاب تعذض يػ١ ايبؼش عٔ ٚؿؿ٘ ، ؾلـ٬ّٗ  
 ب سكٝكت٘ ٚنٓٗ٘ .إٔ ٜـٌ بؼش إىل اطتٝعا

ّْ ؾتهٗا -إٕ ْاس ايذْٝا  دـض٤   - به
٠َّ ْاس دِٗٓ ٚسشّْٖا ٚػذَّتٗا ;  ٜظري دذاّٗ َٔ ق

ؾٗٞ ْاس طٛدا٤ َم١ًُ ، قذ بًػت املٓت٢ٗ يف 
اؿشاس٠ ٚاؿشم ، ٚٚؿًت ايٓٗا١ٜ يف ايؿتو 
 ُّ ٚاٱ٬ٖى ٚايتذَري ، ٫ خيبٛ هلبٗا ، ٫ٚ ٜك

َّ سني ،  ؾٝتذذَّد سشُّٖا ، أملٗا ، ؾٗٞ ُتظعَّش ن
َّع عـزابٗا ، َٚـا تـضاٍ      ٜٚضنٛ هلبٗا ، ٜٚتٓـ
نزيو ع٢ً َشّْ ا٭ص١َٓ ٚايعـٛس املت٬سك١ ، 

 د ٫ َٓت٢ٗ ي٘ ، ٫ٚ غا١ٜ ٜـري إيٝٗا ،ٛيف خً
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،  ؾًٛ إٔ عزابٗا ٜٓتٗٞ بعـذ َـشٚس طـٓٛات   
بعذد سٌَ ايذْٝا : يهـإ ٭ًٖـٗا أَـٌ     ٚيٛ

لا٤ اهلل ب٘ ، غري إٔ ق تعً كٕٜٛشنٕٓٛ إيٝ٘ ٜٚ
 يف ايهاؾشٜٔ أِْٗ خايذٕٚ ؾٝٗا أبذاّٗ .

ٚقذ ٚسدت ايعذٜذ َٔ ا٭خبـاس يف  
ّٖــل ايٓــاس  ايكــشإٓ ٚايظــ١ٓ عــٔ عذا٥ــب خ
ٚعمُتٗا ، ؾٗٞ كًٛم دباس ػذٜذ ، تعشف 
أؿشابٗا ٚمتّْضِٖ ، ٚتػتار يش٩ٜتِٗ ٚتجـٛس  
إيِٝٗ ، ؾ٬ تؼبع َٔ أعذادِٖ َُٗا نجشٚا ، 

ــا ع   ــٛاسدِٖ َُٗ ــٔ ت َ ُّ ــ ــٛا ، ٫ٚ مت مُ
ؾذسناتٗا نجري٠ ، ٚأٚدٜتٗا عذٜذ٠ ، ٚسؿشٖا 
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عُٝكـــ١ ، ٫ ٜؿًـــت َٓٗـــا إ٫ املٛسّْـــذٕٚ 
ايـاؿٕٛ ، ثـِ ٜتهـشدغ ؾٝٗـا ايهـاؾشٕٚ     
ُّ ٚاسذ َِٓٗ بؼّٝٓاْ٘  ٚاملٓاؾكٕٛ ، قذ قّٕشٕ ن
يف تُّٛس كّْل ُٜعزب بش٩ٜت٘ ، ٚتلٝل ْؿظـ٘  
بـشبت٘ ، ٚآخشٕٚ ٜٕٗٛٚ أعٛاَاّٗ َذٜذ٠ يف 

٫ ٜبًػٕٛ أطؿًٗا ، ٚطٛا٥ـ دسنات طشٝك١ 
َٔ أعذا٤ اهلل َػًل عًِٝٗ يف تٛابٝت َٔ ْاس 
بعلٗا داخٌ بعـ  ، َبّٓ ٓـ١ مبظـاَري َـٔ     
ّٖتٗب ؽضم أدظادِٖ ، ؾـ٬ تـرتى    سذٜذ َ
َٛكعاّٗ َٓٗا إ٫ بًػت٘ عشّْٖـا ، ٫ َٜظـُعٕٛ   
ؾٝٗا ٫ٚ ُٜظُعٕٛ ، ٚأِْٖٛٗ عزاباّٗ َٔ ٜكّٛ 
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، ٜػًٞ  ع٢ً مجشتني َٔ ْاس يف أمخف قذَٝ٘
َُٓٗا دَاغ٘ ، ٫ ٜـش٣ إٔ أسـذاّٗ أػـذُّ َٓـ٘     

 عزاباّٗ .

أَا صبا١ْٝ دِٗٓ ، ؾػ٬ر ػذاد ، 
 قظا٠ أقٜٛا٤ ، ٫ ٜعشؾٕٛ ايشمح١ ٫ٚ ايعّٓـ ،

٫ٚ ايًني ٫ٚ ايًّٓـ ، قذ ُخًكٛا يزيو ، 
أعذا٤ٙ ، ؾٝظِِّّٓٗ عًِٝٗ ، ٜعزب اهلل بِٗ 

ٕ ٜأَشِٖ بأخز ناؾش ست٢ ٜبادسٚٙ ؾُا إ
ٜٚٓتضعٛٙ بعٓؿِٗ ، ؾ٬ ٜبايٕٛ ببّٓؼِٗ ، 

بأخزٙ َٔ سأط٘ أٚ قذَٝ٘ ، ؾُا ميًْٗٛ٘ ست٢ 
ٚا٭ْهاٍ ، ٚاؿذٜذ  ٚا٭ؿؿاد ،   ٜػُّٛٙ بايظ٬طٌ 
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ثِ ٜؼشعٛا يف تعزٜب٘ بـٓٛف ايعزاب ; 
ؾايظشب ع٢ً ايٛدٛٙ ، ٚايكزف ٚاؾزب 
يف ايٓريإ ، ٚايلشب باملشاِصب ٚاملكاَع ، 

ي٫ٛ إٔ ؾأٟ بذٕ تشاٙ ّٜٓٝل َجٌ ٖزا ؟ ٚ
نتب عًِٝٗ أ٫ ميٛتٛا : ملاتٛا َٔ ٍٖٛ  اهلل

املًّٓع ٚػذَّت٘ ، قبٌ إٔ ٜزٚقٛا ايعزاب 
...﴿ ٜٚعآٜٛا أمل٘ ٚنشبت٘ :        

        ...﴾ (14/17) . 

ُٚؿـ َـٔ سـشّْ ْـاس دٗـَِّ      إٕ َا 
 ػ٤ٞ ٍَٗٛ ، ٫ ٜذسن٘ ايعكٌ ايبؼـشٟ ٫ٚ 

ٜتخًَّ٘ ، ٫ٚ تظتّٓٝع سظاب٘ َكاٜٝع ايعًّٛ 
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ّْ سشاست٘ اهلا١ً٥  املتاس١ ، ؾٓذِ ايؼُع به
َّس يف دٗـِٓ ،      اييت حيهٝٗـا ايؿًهُّـٕٛ : ٜهـ
ؾٝـبح دض٤اّٗ َٓٗا ، َٚا صايت دَِّٗ ُتظعَّش 

دـ١  ُٚتؼشز َٓز خًكٗا اهلل تعاىل ، ؾأٜـ١ دس 
ٌَّ ايعذب يف  سشاس٠ قذ بًػتٗا ؟ ؾايعذب ن

تـ٢ً ٖزٙ ايـٓريإ اؿاَٝـ١ ، ؾتُهـح    أدظاد 
ؾٝٗا أسكاباّٗ َٔ ايضَـإ ، ثـِ ٫ متـٛت ٫ٚ    

  تؿ٢ٓ !

ٚقذ ٚسدت ا٭خباس بٛؿـ طبٝع١ 
خًّٖل أٌٖ ايٓاس ; ؾأبذاِْٗ ؾاسؼ١ َتلخ١ُّْ 

  ١ ،ـ١ٝ غًٝمـُٝه١ قاطـٛدِٖ طـنبري٠ ، ٚدً
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بٌ ، ـِ اؾـاؾش عذـشغ ايهـست٢ إٕ ك
زا ـاٍ ، ٚهلـاس با٭َٝـذٙ يف ايٓـع َكعـَٚٛك

تـُذ أبذاِْٗ ؿشّْ ايٓاس بع  ايٛقت ، ست٢ 
إرا ْلذت دًٛدِٖ ٚتؿشَُّت : أبذهلِ اهلل 
دًٛداّٗ غريٖا يٝزٚقٛا ػذُّد ايعزاب ، أَا 
أسٚاسِٗ املعزب١ ؾكذ اطتكشَّت يف أبذاِْٗ ، 
٫ تٓؿوُّ عٓٗا أبذاّٗ ، َُٗا ْاهلا َٔ ؿٓٛف 

: ايعزاب ، ؾ٬ ٖذ٤ٚ ، ٫ٚ ّْٛ ، ٫ٚ َٛت 
﴿...                   

   ...﴾ (35/36) . 
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ٍَّ أَاْٞ أٌٖ ايٓاس بعذ  ٚهلزا ؾإٕ أ
 َعآٜتِٗ ايعزاب ٖٛ ايبشح عٔ كشز َٓٗا :

﴿...         ﴾ (40/11)  ،
ملٛت ؾإرا ٦ٜظٛا َٔ ريو ناْت ايشغب١ يف ا

...﴿يًخ٬ق مما ِٖ ؾٝ٘ :      

      ...﴾ (43/77)  ؾإرا أٜكٓٛا باـًٛد ،
نإ دعا٩ِٖ ٚسدا٩ِٖ ا٭ٌَ يف ايتخؿٝـ ، 

...﴿ٚيٛ يّٝٛ ٚاسذ :            

      ﴾ (40/49)  ريو ُّ ، ٚن
ا٤ ، ٚدعٛات خا٥ب١ كاي١ : أَاْٞ ؾاسغ١ دٛؾ

﴿...                  

   ﴾ (40/50) . 
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ٚإٕ َٔ أعذب أَاْٞ أٌٖ ايٓاس ، 
سني ٜٝأطٕٛ َٔ أٌَ اـشٚز أٚ املٛت أٚ 
ايتخؿٝـ : سغبتِٗ ا٭نٝذ٠ يف ا٫ْتكاّ َٔ 
طاداتِٗ ٚنربا٥ِٗ ، ممٔ ناْٛا طبب ك٬هلِ 

 ذْٝا ، ؾٝتٛدَّ٘ سٓكِٗ ٚطخِّٓٗ عًِٝٗ ،يف اي
بإٔ ٜٓاهلِ َضٜذ َٔ ايعزب ، ؾٝذعٕٛ اهلل 

﴿تعاىل :              

          ﴾ (33/68)  ٍٚايعذ ،
ّّ دضا٤ٙ بكذس  اٱهلٞ ٜكتلٞ إٔ ٜٓاٍ ن

 ...﴿سذِ إدشاَ٘ :      

    ﴾ (7/38)  َٚع ريو ٜتربَّأ ايهربا٤ ،
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َٔ أتباعِٗ ، ؾٝكّٛ ايت٬عٔ ٚايتؼاب بِٝٓٗ 
  ﴿يف َٛقـ سلٍّ :           

 ﴾ (38/64)  ثِ تٓتٗٞ أَاْٞ أٌٖ ايٓاس ،
إىل سبّْ ايعاملني بإٔ جيعٌ س٩ٚغ ايل٬ٍ 

...﴿أطؿٌ طاؾًني :              

               

         ﴾ (41/29)  ٚيٛ ًَو ،
أٌٖ ايٓاس إٔ ٜتٓاٚيٛا خـَِٛٗ بأٜذِٜٗ 
 يؿعًٛا ، ٚيهٔ اهلل تعاىل عهُت٘ سذض بِٝٓٗ ،

اهلل تعاىل  يٝهٕٛ ايتعزٜب ّٜٛ ايكٝا١َ ػإٔ
 ٚسذٙ .
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 ِ ٌ ايٓاس ٚػشابٗ ّ أٖ   سني  -ٚأَا طعا
ِ اؾٛع ٚايعّٓؽ  ؾـٓٛف َٔ :   -ٜؼتذُّ عًٝٗ

ٚايلـشٜع ،   ايضقّٛ ، ٚايػظَّام ، ٚايــذٜذ ، 
ٚاملا٤ املػًٞ ، ؾًٝع َٓٗا َا ٜظُٔ ايبذٕ يف 
عاؾ١ٝ ، أٚ ٜؼبع ايبّٓٔ يف نؿا١ٜ ، أٚ ٜشٟٚ 

٠ ايمُأ يف ساس١ ، ٚإمنا ٖٞ ؿٓٛف َتذـذّْد 
َٔ ايعزاب ٚايتٓهٌٝ املًٗو ، ست٢ إٕ هلِ 
ثٝاباّٗ ًٜبظْٛٗا ، ٚأطاٚس ٜتشً كْٛٗا ، ُٚطشساّٗ 
ّٖتشؿْٛٗا ، ٚنُّٗا َٔ  ٜؿرتػْٛٗا ، ٚأغ١ّٝٓ ٜ
ْاس ٚقّّٖٓـشإ ، ٫ تضٜـذِٖ إ٫ عـزاباّٗ ؾـٛم     
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ِّْٗ ، ؾب٦ظت ايذاس  ِّا ع٢ً ٖ عزابِٗ ، ٖٚ
 داسِٖ ، ٚب٦ع املكاّ َكاَِٗ .

ـ اهلل تعاىل ـا ٚؿـذّْ َـٚإٕ َٔ أػ
ِ ـاس : أْٗـٌ ايٓـزاب أٖـاب٘ َٔ عـيف نت

ٜٛادٕٗٛ هلب ايٓاس بـؿش١ ٚدِٖٛٗ ، ؾ٬ 
ميًهٕٛ ا٫ْـشاف عٓٗا بتشٌٜٛ أدظادِٖ ، 
أٚ تػ١ّٝٓ ٚدِٖٛٗ با٭ٜذٟ أٚ ا٭سدٌ ، 
ؾإٕ َٔ عاد٠ اٱْظإ يف ايذْٝا أْ٘ حيُٞ 
ٚدٗ٘ َٔ ا٭ر٣ بأطشاؾ٘ ، أَا ٚقذ أٚثكت 

ٍّٝذت سشنات٘ ، ؾًٝع ي٘ إ٫ إٔ أطشاؾ٘ ، ٚقّٕ
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  ...﴿ٜذؾع ايٓاس عٔ ٚدٗ٘ بٛدٗ٘ : 

           

 ...﴾ (21/39) ، ﴿      

            ...﴾ 

، ؾ٬ فاٍ س٦ٓٝز  يًتؿاِٖ ، أٚ  (39/24)
َٗاٍ يًٓمش أٚ ايتأٌَ ، ؾايٓاس ٫ ٜٓكّٓع اٱ

 تذؾُّكٗا عٔ ايٛدٛٙ ٚايمٗٛس .

اٍ ـذٜذ ، ّٜٓـ ـع ػـٗذ با٥ـإْ٘ َؼ
ايهاؾش يف أػشف ٚأعض َا ميًو ، ؾٍّٝٓٛ ب٘ 

 ،  ٖزا املكاّ ايبا٥ع أسكاباّٗ ط١ًٜٛ َٔ ايضَإ
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ّْذ١ ، ٫ٚ طاق١  ّْ ايٓاس املتٛ ٫ٚ طبٌٝ يه
 ٕ ٜكزف محُ٘ ،يشد ايًٗب املتتابع ، نأْ٘ بشنا

﴿أٚ تٓٛس ٜبعح هلب٘ :         

      ﴾ (23/104)  ؾُا تًبح ،
ايٛدٛٙ اييت ناْت يف ايذْٝا مج١ًٝ سظ١ٓ ، 
 ٍَ ٚا٭بذإ اييت ناْت يّٓٝؿ١ ْاع١ُ : إٔ ؼٛ
ناؿ١ طٛدا٤ َتؿش١ُّْ ، نأْٗا قّٓع َٔ رِّّٕٔ 

ع ، قذ ط ت ،ايًٌٝ ايذَا  كّٓت ػؿاِٖٗ ٚتكًـ 
َّٖت ، يف َٓارش قذ  ٚبذت أطٓاِْٗ ٚتؼ
بًػت املٓت٢ٗ يف ايكبح ٚايؼٓاع١ ، مما ٫ 

 ٜعشؾٗا ايبؼش ، ٚمل خيّٖربٚا ق ُّ مبجًٗا . 
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ٚايعذٝب إٔ أنجش أٖـٌ ايٓـاس َـٔ    
ايٓظا٤ ، ؾأٜـ١ طاقـ١ يًذـٓع ايٓـاعِ بٗـزا      
ايــبّٓؽ ايؼــذٜذ ؟ َٚــارا تـــٓع ايٓــاس     

ٚعٝـْٛٗٔ اؾًُٝـ١ ،    بأدظادٖٔ ايشػـٝك١ ، 
ٚػعٛسٖٔ اي١ًّٜٛٓ ، ٚصٜٓتٗٔ ايعشٜل١ ؟ قذ 
َّٖت ،   ُّ ريــو ; ؾا٭دظــاد تؼــ رٖــب نــ
ــت ،   ــعٛس اسرتق ــت ، ٚايؼ ــٕٛ ؽشَّق ٚايعٝ
ٚايعٛسات اْهؼؿت ، ٚايظٛآت رٗـشت ،  
٫ٚ َعني ٫ٚ َػٝح ٫ٚ ْـري ، قـذ ؽً ـ٢   
ُّ ػ٤ٞ ، مبا يف ريو اٯهل١ اييت ناْٛا  عِٓٗ ن

ٕٚ اهلل تعـاىل ؾـ٬ ػٝـبِٗ ،    ٜذعْٛٗا َـٔ د 
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ست٢ أٌٖ اؾ١ٓ ٫ ٜػٝجـِْٛٗ بؼـ٤ٞ ; ؾكـذ    
َّ ايٓعِ .  سشَّّ اهلل عًِٝٗ ن

ست٢ إرا خًف عـا٠ أٌٖ ايتٛسٝذ 
َٔ ايٓاس ، بؼؿاع١ ايؼاؾعني ، ٚسمح١ سبّْ 
ايعاملني ، ؾ٬ ٜبك٢ ؾٝٗا َٔ نإ يف قًب٘ ٚصٕ 
رس٠ َٔ إميإ : ُسبع عٓذ ريو ايهؿاس يف 

 فاٍ س٦ٓٝز  يًؼؿاع١ ٫ٚ ايٛطاط١ : ايٓاس ، ؾ٬
﴿              ﴾ (74/48)  ،

٫ٚ َهإ ي٬عتزاس ٫ٚ املشادع١ ٫ٚ ايٓذّ ، 
ؾايٓذا٤ ٫ ُٜظُع ، ٚايظ٪اٍ ٫ ُٜذاب ، 
ٚايـشاخ ٫ ٜٓؿع ، ؾ٬ َايو جيٝبِٗ مبا 
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...﴿ُٜشحيِٗ :       ﴾ (43/77)  ،
...﴿٫ ايشبُّ ٜػٝجِٗ مبا ٜٓؿعِٗ : ٚ    

        ﴾ (23/108)  َْْ٘ٛع َا ٜعا ،
َٔ ػذ٠َّ استذاب ايشبّْ ايهشِٜ عِٓٗ ، ؾ٬ 
َّ يف ع٬ٙ ،  ٜٓمش إيِٝٗ طبشاْ٘ ، ٫ٚ ٜشْٚ٘ د

إ٫  -يف ػشّْ داس  -ؾًٝع هلِ بعذ ريو 
 أٌَ َع٘ ، ايُعٛا٤ ، ٚقذ أرً ِٗ ايٝأغ ايزٟ ٫

ٚخَِّ عًِٝٗ ايكٓٛ  ايزٟ ٫ سدا٤ ٚسا٤ٙ ، 
 ٫طُٝا سني ٜعآٜٕٛ بأعِٝٓٗ ربح املٛت ،

ؾ٬ طبٌٝ  ، أًَح نبؽ ١٦ٖٝ٪ت٢ ب٘ يف سني ُٜ
س٦ٓٝز ٭ٌَ اـ٬ق ، ٚإمنا ٖٛ ايـرب ايزٟ ٫ 
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...﴿ : ٜٓؿع                   

                   ﴾ 
(52/16) . 

ٚايعذٝب يف ػإٔ أٌٖ ايٓاس أِْٗ ٫ 
ٜٓؿهُّٕٛ عٔ ايؼشى ، َٚعتكذات ايهؿش 
ٚايل٬ٍ ، اييت أٚدبت هلِ اـًٛد يف ايٓاس ، 
ٖٚزا َا ٜربّْس دٚاّ بكا٥ِٗ ؾٝٗا ، ؾًٛ قذّْس 
 سدٛعِٗ إىل ايذْٝا ٚقذ عآٜٛا ايعزاب :

﴿...     ...﴾ (6/28) ، 
ٖٚزا َٔ أعذب َا ٜٛؿـ َٔ طبٝع١ 
ّْشٙ عكٛب١ ايٓاس ،  طًٛى ايهاؾش ، سني ٫ تّٓ
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ِٛد دض٤اّٗ  ٫ٚ تٓؿع يف إؿ٬س٘ ، ؾٝهٕٛ ايع
أؿ٬ّٝٗ يف تهٜٛٔ ػخـَّت٘ ، يف سني إٔ أٌٖ 
ايهبا٥ش َٔ امل٪َٓني تٓؿع َعِٗ ايٓاس سني 

ّْ ّْش ٜعزبٕٛ بٗا ، ؾتّٓ شِٖ َٔ رْٛبِٗ ، نُا تّٓ
ٗا ، ؾٝعٛد ْاؿعاّٗ ؿاؿاّٗ . ٛ  ؿاسب   ايتٛب١ ايـٓ

ٚي٦ٔ نإ ساٍ ايهاؾش عذٝباّٗ ; ؾإٕ 
ساٍ املٓاؾل أعذب ، ؾكذ َخَبش ايذٜٔ ، 
ٚخاي  امل٪َٓني ، ٚعشف اؿل ٚاهلذ٣ ، 
ٚسمبا رام ػ٦ٝاّٗ َٔ س٠ٚ٬ اٱميإ ، ثِ ٖٛ 
بعذ ريو ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘ ، ؾٝظتبذٍ 

هؿش باٱميإ ، ٚايل٬ٍ باهلذ٣ ، َٚع اي
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ريو ٫ ٜعًٔ سدَّت٘ ع٢ً املٮ يتبذٚ ؿؿشت٘ 
ٚاكش١ نشاٍ ايهؿاس ، ٚإمنا ٜظترت بهؿشٙ 
بني ؿؿٛف امل٪َٓني ، ؾٝهٝذِٖ يف اـؿا٤ مبا 
اطتّٓاع َٔ َها٥ذٙ ، ٚقذ ميهح ؾِٝٗ عُشٙ 
نً ٘ ٫ ٜتؿّٓ ٕٓٛ إيٝ٘ إ٫ يف آخش أٜاَ٘ ، ٚسمبا 

ع٢ً ساي٘ إىل طاس١ ايكٝا١َ ،  ٜبك٢ َظتٛساّٗ
سني ُٜذع٢ امل٪َٕٓٛ يًظذٛد ؾٝعذض اـبٝح 
عٔ ريو ، ٚهلزا خفَّ ايعضٜض اؿهِٝ ٖزٙ 
ايؿ١٦ اـظٝظ١ َٔ ايبؼش بايذسى ا٭طؿٌ َٔ 
ايٓاس ، يف عزاب ٚؿؿ٘ املٓتكِ بايعمِٝ : 

﴿...              
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  ﴾ (24/11)  ؾُا طبٝع١ ٖزا ايعزاب ،
ٚأػهاي٘ ؟ ؾًعً ٘ مما ٜعذض ايبؼش عٔ ؽًُّٝ٘ ، 

ُّٛسٙ .    أٚ قاٚي١ تـ

ــل   ــاّ املٛقـــ ايعمــِٝ ُتػً ٚيف خت
أبٛاب دِٗٓ ع٢ً ايهاؾشٜٔ ، يف طـشادقات  
عم١ُٝ َت١ٓٝ ، َٚعُذ ممذَّد٠ غًٝم١ ، ؾٝٓلِ 
ــٗا   ــ٢ أًٖ ــل عً بعلــٗا إىل بعــ  ، ٚتّٓٓب

ار َعـ٘ ، ٜٚـذخٌ أٖـٌ    آّْباقاّٗ نا٬َّٗ ٫ ْؿـ 
ايٓــاس يف غٝاٖــب ايٓظــٝإ ، يف طــشَذ١َّ ٫ 

 ٜعًِ َذاٖا إ٫ اهلل تعاىل ٚسذٙ .
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ايًِٗ أدِشْا َٔ ايٓاس ، ايًِٗ أدِشْا 
  ْا َٔ ايٓاس ، آَني .َٔ ايٓاس ، ايًِٗ أدِش
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 اجلىة العظيمة
اتؿل املٓتظبٕٛ إىل ا٭دٜإ ايظُا١َّٚ 

َّ داس يف ايٛد ٛد ، ٚأٖٓأ َهـإ  ع٢ً إٔ أد
يف ايهٕٛ ، ٚأنشّ َٛكع خًك٘ اهلل تعاىل ٖٛ 
اؾ١ٓ ، ؾشغِ َا طشأ ع٢ً ٖزٙ ا٭دٜإ َـٔ  

 -ساػـا اٱطـ٬ّ    -ايتششٜـ ٚايتؼٜٛؽ 
ؾكذ اتؿكت ن١ًُ املٓتظبني إيٝٗا إٔ اؾ١ٓ داس 
د٬ٍ ٖٚٓا٤ ٚطعاد٠ ، ٚي٦ٔ ناْٛا خيتًؿـٕٛ  
يف تؿـ٬ٝت طبٝع١ ايٓعِٝ ؾٝٗا ، ؾكذ اتؿكٛا 

ُّ .ع  ٢ً أْ٘ ا٭ع٢ً ٚا٭نٌُ ٚا٭د
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 ّّ ثِ ًّٜٓٓل ٖ٪٤٫ يف أَاِّْْٝٗ ، ن
حيتهش اؾ١ٓ يّٓا٥ؿت٘ خاؿ١َّ ، ٜٚذَّعٞ اؿم٠ّٖٛ 
ٚاملها١ْ عٓذ ايشبّْ طبشاْ٘ ، ؾ٬ َهإ 

﴿  يػريِٖ ؾٝٗا :         

          ...﴾ (5/18)  يف سني ،
ٜتأدَّب املظًُٕٛ َع سبّْ ايعاملني ، ؾ٬ 
جيضَٕٛ باؾ١ٓ ٭سذ غري ا٭ْبٝا٤ إ٫ بذيٌٝ ، 

ّْ أٌٖ ايتٛسٝذ  -يف اعتكادِٖ  -ؾاؾ١َّ  يه
ّْ طا٥ؿ١ ،  اـايف ، َٔ أتباع ايٓبٝني َٔ ن
ؾ٬ َهإ يف اؾ١َّ ملؼشى َٔ أ١ٜ طا٥ؿ١ نإ ، 

َٓني بشمحـَع ا٫عتك ٕ أسم٢ امل٪   املنيـ١ سبّْ ايعاد أ
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ِٖ املظًُٕٛ املٛسّْذٕٚ ، أتباع خري اـًل ، 
ٚطّْٝذ ايٓاغ ، قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ، 

أنجش أٌٖ اؾ١َّ ،  -بؿلٌ اهلل تعاىل  -ؾِٗ 
نُا ؿشَّت بزيو ا٭خباس ، ؾكذ مجع اهلل 

ًِ َٔ ـ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطـُذ ؿـ١ قـ٭َ
يف  ايشمحات ٚايؿلا٥ٌ ٚايهشاَات َا تؿشَّم

 ا٭َِ ايظابك١ . 

إرا تكــشَّس ٖــزا ؾــإٕ أٚىل خّٓــٛات 
طعاد٠ امل٪َٓني ّٜٛ ايكٝا١َ ايٓذا٠ َٔ ايٓاس : 

﴿...                         

 ...﴾ (3/185)  ؾٗــزٙ طــعاد٠ غــاَش٠ ٫ ،
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ٜٓظاٖا ايٓـادٕٛ ، سـني ادتـاصٚا ايــشا      
شتِٗ باعتباسٖا آخش بظ٬ّ ، بٌ تبك٢ يف ران

، ؾٝشُــذٕٚ اهلل تعــاىل  املخــاِطش ٚا٭ٖــٛاٍ
 عًٝٗا َٔ سني ٯخش .

ست٢ إرا ادتُع ايٓـادٕٛ َـٔ ايٓـاس    
ُسبظٛا يف قّٓٓش٠ ايتّٓٗري ; يُٝخً ـٛا مما عًـل  
     ّْ يف ؿذٚسِٖ ؾُٝا بٝـِٓٗ يف ايـذْٝا َـٔ ايػـ
َّشٚا َٔ عٝٛب  ٚاؿظذ ٚايؼشٓا٤ ، ست٢ ٜتّٓ

 ؾتـؿٛ قبٝح ايظًٛى ، ايٓؿع ، ٜٚتخً ـٛا َٔ
ًَّٕٛ بـزيو   ايٓؿٛغ ، ٚت٦ُّٓٔ ايـذٚس ، ٜتأ

 ٜٚشتكٕٛ إىل داس ايظ٬ّ ظٛاس سبّْ ا٭ْاّ .
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 َ ــذَّ ــ٢ إرا تك ــع  تست ــب ط٥٬ سن
ايظعذا٤ مٛ اؾٓـ١ ، ٚؾّٕتشـت هلـِ أبٛابٗـا     

سحيٗا ل َبَعِٗ ػ٤ٞ َٔ إيٝ ايجُا١ْٝ ، ٚٚؿٌ
ُّٛا ، ؾ٬ ٜذخٌ  ايّٓٝب : ْٛدٟ عًِٝٗ إٔ ًٖ

ست٢ ٜذخٌ آخـشِٖ ، ٚخضْـ١ اؾٓـ١     أٚهلِ
ع٢ً أبٛابٗا ٜٓادٕٚ ا٭خٝاس ، مبا طـبل هلـِ   
يف ايــذْٝا َــٔ عمــِٝ اؿظــٓات ، ستــ٢ إٕ 
 بعلِٗ ُٜٓاد٣ عًٝ٘ َٔ أبٛاب اؾ١ٓ ايجُا١ْٝ ،

ٜذخٌ َٔ أٜٗا ػا٤ ، ؾإرا دخًٖٛا نإ أٍٚ 
كٝاؾتِٗ صٜاد٠ نبذ اؿٛت ، ثـِ ٖـِ بعـذ    

تًـو  ريو أٖذ٣ إىل دٚسِٖ يف اؾٓـ١ َـٔ   
 اييت ناْٛا قذ خربٖٚا يف ايذْٝا .
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إٕ ٚؿـ ؾشس١ دخٍٛ اؾ١ٓ ٫ 
ميهٔ يًبؼش ايتعبري عٓٗا ، ٚي٫ٛ إٔ اهلل 
بشمحت٘ نتب عًِٝٗ أ٫ ميٛتٛا ملاتٛا َٔ ػذ٠َّ 
 ايؿش  ; ؾبٗذ١ دخٛهلا ٫ تّٓٝك٘ طبٝع١ ايبؼش ،

غري إٔ اهلل تعاىل أْؼأِٖ ْؼأ٠ أخش٣ ، ٫ 
ايؿٓا٤ ، ٫ٚ ست٢ تكبٌ اهل٬ى ، ٫ٚ ًٜشكٗا 

ايػؿ١ً اييت تعرتٟ أٌٖ ايذْٝا ; ؾِٗ ٜذخًٕٛ 
داس ايٓعِٝ املكِٝ ، ٜذخًٕٛ داساّٗ سؼاٖا اهلل 
تعاىل بشمحت٘ ٚؾلً٘ ، ٚؿشف عٓٗا بهشَ٘ 
ٍّ ٚسضٕ ، ؾ٬  ـَب ٖٚ َّ نذس ْٚ ٚدٛدٙ ن
ٗا ٫ٚ طكِ ،  بأغ ؾٝٗا ٫ٚ عٓت ، ٫ٚ نشب ؾٝ
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ّ ايبكا٤ إمنا ٖٛ تٛاسد ايٓعِٝ ٚػذُّدٙ ، ٚدٚا
...﴿ٚاطتُشاسٙ :           

               ﴾ 
، ؾُارا تش٣ اٱْظإ ًّٜٓب ؾٛم ( 43/71)

ّْ أَاْٝ٘ َِٚؼتٗٝات٘ ، َع بكا٤ ريو  ؼكٝل ن
ٍَّ ٫ٚ ٛي٘ يف خً د دا٥ِ ، ٫ ٜضٍٚ ٫ٚ ٜتش
...﴿ٜٓكّٓع ؟      ﴾ (11/108) . 

 إٕ َا ٚؿـ َٔ ؿٓٛف ْعِٝ اؾ١ٓ ،
َٚا ادَّخش اهلل تعاىل يعبادٙ ايـاؿني ؾٝٗا 
َٔ قش٠َّ ا٭عني : ٜتلا٤ٍ أَاّ ْع١ُ ايٓمش 

ٚد٘ اهلل تعاىل ، ؾٗزا َكاّ ْعِٝ ٚيز٠ ،  إىل
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٫ ٜلاٖٝ٘ َكاّ َٔ َكاَات اؾ١ٓ ، ٫ٚ 
مل خيربٖا  تظاٜٚ٘ يز٠ َٔ يزاتٗا ، ؾٗٞ ػشب١

أسذ َٔ أٌٖ ايذْٝا ق ُّ ; ٭ٕ ا٭ٚيٝا٤ يف 
...﴿ملجًٗا :  أٚاايذْٝا مل َُّٜٗ          

       ...﴾ 
أَا يف اؾ١ٓ ، ٚقذ أْؼأِٖ اهلل ،  (7/143)

تعاىل ْؼأ٠ أخش٣ تّٓٝل ايتذًِّٞ اٱهلٞ 
س٦ٓٝز  ٜشتكٕٛ بٗا إىل َكاّ  ا٭عمِ ، ؾإِْٗ

 ايش١ٜ٩ اؿك ١ ، ؾ٬ ٜلاسُّٕٚ يف س٩ٜت٘ طبشاْ٘ ،
ؾٝؼاٖذٕٚ بأعِٝٓٗ ايشبَّ اؾًٌٝ ايعمِٝ ، 
ُّ أٖٚاّ ايعكٌ ، ٖٚٛادع  ؾتضٍٚ عِٓٗ ن
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ايٓؿع ، عٔ سكٝك١ ٚد٬ٍ ايزات اٱهل١ٝ 
ٚعمُتٗا ، ؾٗٛ أسؾع َكاّ ٜبًػ٘ أٚيٝا٤ اهلل 

ٓات ايٓعِٝ ، ٚ ٗا ،تعاىل يف د ُّ ػشب١ ٜعٝؼْٛ  أد
ست٢ إٕ أسذِٖ يٝختًٞ بشب٘ ٜٓادٝ٘ ، كُٔ 
قادث١ عم١ُٝ ، ٚقاكش٠ يّٓٝؿ١ ، مل ٜعشؾٗا 
ايـاؿٕٛ قبٌ ٖزا املكاّ ، ؾظبشإ َٔ ٫ 

 ٜؼػً٘ أَش عٔ أَش .

ٚهلزا تظبؼ ٖزٙ ايش١ٜ٩ ايؿشٜذ٠ ع٢ً 
ايٓارشٜٔ َٔ ايشداٍ ٚايٓظا٤ أْٛاس بٗذ١ 

سباَّْا نشمياّٗ ،  دذٜذ٠ ، ٚتًكٞ عًِٝٗ ؾٝلاّٗ
ٜؼعشٕٚ ب٘ سكٝك١ َاث١ً يف ْؿٛطِٗ ٚع٢ً 
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ؿٛسِٖ ، ؾٝضدادٕٚ ْعُٝاّٗ إىل ْعُِٝٗ ، 
ٚمجا٫ّٗ إىل مجاهلِ ، ٚأْظاّٗ إىل أْظِٗ ، 

ّْ مجع١ ، ؾتعاٚدِٖ ٖزٙ اي ش١ٜ٩ اؾ١ًًٝ يف ن
َّ َٔ ريو ، ؾٝٗٓأِٗ ََٚٓ ٕٚ ٔ تعاٚدٙ يف أق

َؼعشاّٗ  بًكا٤ سبِٗ سني ٜتذً ٢ ٜظِِّ عًِٝٗ ،
 ٛاْ٘ عًِٝٗ ،ـبشك  -اىل ـاْ٘ ٚتعـطبش  -هلِ 

: ِ ِ ، سني ٜٓادٜٗ عًٝهِ  ايظ٬ّ " ٚسكاٙ عٗٓ
اؾ١ٓ  ٌُٖٮّٔ، ؾّٔ)َؼها٠ املـابٝح(  " ٜا أٌٖ اؾ١ٓ

سٝٓٗا أطعذ ايٓاغ بشبِّْٗ ، سني تكشع ٖزٙ 
رٕ تشاِٖ ايعباس٠ ايعم١ُٝ َظاَعِٗ ، ؾبأٟ إّٔ
ِ ّٜٓٝكٕٛ ٜتًك ٕٛ مِسعٗا ؟ ٚبأٟ ْؿع تشاٖ
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 ٚقّٖعٗا ؟ إْٗا أصَإ ؾشٜذ٠ َٔ ْعِ اهلل تعاىل ،
٫ ُخِبش يٮٚيٝا٤ بٗا ، ٫ٚ ػشب١ طابك١ هلِ 
 مبجًٗا ، ؾًٛ راقٛا بٗذ١ ٖزٙ ايش١ٜ٩ ايعم١ُٝ ،

ٚتٓعَُّٛا بًزتٗا ايؿشٜذ٠ ، ٚعاػٛا َكاَٗا 
ايهشِٜ ثِ َٓعٛا َٓٗا بعذ : يؼعشٚا أِْٗ 

ٙ ّٜٓٝل أتعع ايٓاغ ع٢ً اٱط٬م ; ؾُٔ تشا
ايـرب عٔ س١ٜ٩ ايشبّْ اؾًٌٝ ٚقذ سآٙ َش٠َّ ، 
إْ٘ ؿرب ٫ طاق١ يٮٚيٝا٤ ب٘ ، ٫ٚ قذس٠ هلِ 
عًٝ٘ ، ؾُجٌ ٖزا اؿشَإ ٫ ٜهٕٛ أبذاّٗ 

  ﴿٭سذ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ :     
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                   ﴾ 
(4/124) . 

ظـعذٕٚ  سبّْٗـِ َٜ ثِ ِٖ بعذ يكا٤ 
ملضٜذ ، ا٭سب١ يف ّٜٛ ا يف طٛم اؾ١ٓ بًكا٤

ّْ ّٕك قُذ سطٍٛ اهلل  ؾُا أطعذ املظًُني ب
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚإخٛاْ٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ، 

 آَٓٛا بِٗ مجٝعاّٗ يف ايذْٝا ٚمل ٜشِٖٚ ،ؾكذ 
ّ ًٜكـــِْٛٗ يف أؿـــشابِٗ ٖـــِ ايٝـــٖٛٚـــا 

 يف غري كشا٤ ٫ٚ أر٣ . ِٝٗ ،ٚسٛاسّْ

ٚيٛ ُتشى ايعٓإ يًعكٌ إٔ ًّٜٓٓل يف 
ّْ ــ ــاٍ ; ايتـ ــبح يف اـٝ ــش إٔ ٜظ  س ، ٚيًؿه
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ُّٔ مبا  ُّ َظاعٞ اٱْظإ عٔ ايته يعذضت ن
أخؿاٙ اهلل تعاىل يعبادٙ امل٪َٓني َٔ ايٓعـِٝ ،  
ٚئّٛقـ ؾُٗ٘ عٓـذ سـذّْ َؼـاٖذات٘ اؿظـ١َّ     

ذٚد٠ ، اييت خربٖا يف اؿٝا٠ ايذْٝا ، ؾـ٬  احمل
ٜتذاٚصٖا ملا مل ٜظبل ي٘ إٔ سأ٣ ، ؾل٬ّٗ عٔ 

َّٔ مبا مل خيّٓش ي٘ بباٍ ق ُّ .   إٔ ٜته

ٌَّ ْعِٝ أد٢ْ أٌٖ  ٚيًُ٪َٔ إٔ ٜتأ
ٜهٕٛ يـ٘ َـٔ اــريات     ايزٟاؾ١ٓ َٓضي١ ، 

قذس عؼش أَجاٍ ايذْٝا َٚا ؾٝٗا ، ؾري٣ ْؿظ٘ 
اٱط٬م ، ؾأ٢ْ يعكٍٛ أْعِ أٌٖ اؾ١ٓ ع٢ً 

ايبؼش إٔ تذسى أٚ تظتٛعب ْعِٝ َٔ غشغ 
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اهلل نشاَتِٗ بٝذٙ يف ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً ؟! أٚ 
إٔ تتخٌَّ َكاّ ايٛط١ًٝ َٚٛكعٗا ؟ ٖٚـٞ  
أسؾع َكاَات اؾ١ٓ ٚأع٬ٖا ، اييت ٫ تٓبػٞ 

 إ٫ حملُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ .

يكذ أنشّ اهلل تعاىل ْبَّ٘ قُذاّٗ ؿ٢ً 
٘ ٚطًِ مبؼاٖذات عم١ُٝ سني عشز اهلل عًٝ

ب٘ إىل ايظُا٤ ، ؾشأ٣ َٔ آٜات سب٘ ايهرب٣ ، 
َٚع ريو مل ٜــ يٓا إ٫ ايؼ٤ٞ ايٝظري عٔ 
َؼــاٖذات٘ يف اؾٓــ١ ; ٭ٕ ايًػــ١ اٱْظــا١ْٝ 
املتاس١ ٫ تظتٛعب بايٛؿـ َا غاب عٓٗا 

عًٝـ٘   -َٔ عذا٥ب املخًٛقات ، ست٢ إْـ٘  
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س٠ سني ُسؾعـت يـ٘ طـذ    -ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ 
 املٓت٢ٗ : ٚؿـ ػ٦ٝاّٗ َٔ ا٭سذاّ اييت سآٖا ،

...ؾػؼٝٗا أيٛإ "غري أْ٘ قاٍ عٔ أيٛاْٗا : 
، ٚيف سٚاٜـ١ :  )ايبخـاسٟ(   "٫ أدسٟ َا ٖٞ 

عتٗا ؾُا أسذ َٔ خًل اهلل ٜظتّٓٝع إٔ ِٜٓ..."
، ؾُـا تـش٣ ٜظـتّٓٝع    )َظـًِ(   " َٔ سظٓٗا

ايػا٥ب عٔ ٖزا املكاّ اؾًٌٝ إٔ ٜــ َـٔ  
عًٝـ٘   -ظتّٓع ؿاسب ايش٩ٜـ١  خٝاي٘ َا مل ٜ

إٔ ٜــؿ٘ ، ٚقـذ أٚتـٞ     -ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ 
 دٛاَع ايهًِِ ؟! 

إٕ اؾ١ٓ َكاّ نشا١َ دًٌٝ ٚعمِٝ ; 
ؾٗٞ خايف سمح١ اهلل تعاىل ، َٚٓت٢ٗ ؾلً٘ 
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ٚإسظــاْ٘ ، ٚغاٜــ١ إنشاَــ٘ ٚإْعاَــ٘ ، َــٔ 
دخًٗا ٫ ٜبأغ ٫ٚ حيـضٕ ، ٫ٚ ٜتعـب ٫ٚ   

س طعاد٠ ٜٓـب ، ٫ٚ ميٛت ٫ٚ ٜؿ٢ٓ ، ؾٗٞ دا
 .   ٚسبٛس ٫ ٜٓكّٓع ، ٚبٗذ١ ٚطشٚس ٫ ٜٓتٗٞ

ٚإٕ َٔ أيّٓـ َا ٜجري ا٭ٚيٝا٤ إىل 
اؾ١ٓ ، ٜٚشغِّب ؾٝٗا : اْتٗا٤ َشس١ً ايًػٛ 
ُّ يف اؾ١ٓ  ٚايهزب ٚاٱثِ ، ؾ٬ ٜتعشَّض ايٛي

ملا ٜضعر ْؿظ٘ ، أٚ ٜكًل كُريٙ ، أٚ ٜظ٤ٛ 
  ﴿أرْ٘ :               

          ﴾ (56/25-26)  ؾ٬ ،
 ِٜشد ع٢ً َظاَع ايٓض٤٫ ايهشاّ يؿم١ ْاب١ٝ ،
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١ٝ ، ؾايعباسات ـ١ ٫غـاس٠ قاط١ٝ ، ٫ٚ نًُب٫ٚ ع
ن١ ، ظٛب ٚاؾٌَُ  ط١ ،  لٛب ُاتَ  ٚايهً  ، ١ْٚ  َٛص

ُّ ريو ُٚعذٔ َُضز ن بايظ١َ٬ َٔ  قذ 
ٚاـذٚؾ ، ايعٝٛب ، ُٚسؿظ َٔ ايظكّٓات 

ا٤ ، ـُّـ ٫ٚ عٓـذس ريو عِٓٗ ب٬ تهـؾٝـ
ٕٛ ـذ ،  ًُُٜٗـٌ ٚاسـًل سدـِ ع٢ً ُخـنًُّٗ
بٝح ـٕٛ ايتظـا ًُُٜٗـٛاب ، نُـل ٚايــاؿ

 ٚايتًٌٗٝ . 

أْٗا يف ـش ، اييت َٔ ػـ ـُـست٢ اـ
 ٔ ،ـًٌ ايزٖـٌ ، ٚخـاب ايعكـٝـغ: ا ـايذْٝ

ٖٞ  ًٛى ، ٚبعح ايعذا٠ٚ ;ـشاب ايظـٚاكّٓ
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 ِتع١ ايؼاسبني ، ٚبٗذ١ ايٓـادَني ، اؾ١ٓ َيف 
شب بٗـا  ـٍٛ ، ٫ٚ ٜلّٓـؾ٬ تػٝب بٗا ايعك

ُّ بٗا ا٭يظ١ٓ ، ٚإمنا ساهلِ ـايظ ًٛى ، ٫ٚ تِض
 ﴿نُا ٚؿـ اهلل تعاىل :              

             ﴾ (52/23)  ؾُباديــــ١ ،
ّ ايتعاطٞ ،،  قذا ايه٪ٚغ ، ٚػارب ا٭  ٚدٚا

    َّ ُّ ريـو ٫ ٜؿكـذ ايـٛي ٚطٍٛ املهٛخ ، ن
ؿٛاب٘ ، ٫ٚ خيشد٘ عٔ مِست٘ ٚأدبـ٘ ، ؾـ٬   

 ٜضدادٕٚ بزيو إ٫ بٗذ١ ٚأْظاّٗ .

ٌ اـي ْٝـٕإ ٖأ ا ، ممٔ تهذَّست ـذم يف ايذ
ٚايػؽ  ٚايهزب  ػٛ  ٚاـذاع ، ْؿٛطِٗ عذِ اًي
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َّ اؿٝا٠ ايذْٝا بم٬ي٘ ايكامت١ : ٜتًّٓ عٕٛ  ايزٟ ع
 اس ،ـ٬ٍ ٚإنبـا١ْٝ بإدـ١ ايشبـإىل ٖزٙ ايٓعُ

ؿظ١َّ ، ٚايشاس١ آي  ساملني عذِ ا٭ْع ايشٚسٞ ، 
 ٕا َٔ ا٭نذاسين ، سني خيًٛ ايضَـؿا٤ ايزٖـٚايـ

 ّ اٯمث١ ،ااملٛسؼ١ ، ٚا٭قٛاٍ ايباط١ً ، ٚا٭ْػ
ُّ ريو ط١َ٬ بذاس ايٓعِٝ ، ؾُا  يٝشٍٛ ن

ٛ نإ يف داس ايتهًٝـ َكًّٖكاّٗ يًـاؿني ٖ
ؾ٬  ني ،ش١ يًُؿًـاّٗ َٚتعـ١ٓ أْظـايّٝٛ يف اؾ

ٕٛ عٔ يز٠ ، ـ٠ٛٗ ، ٫ٚ ٜهؿُّـٕٛ عٔ ػـميتٓع
 ٤ٞ ٖٓاـُّ ػـب١ ، ؾهـٕٛ َٔ سغـ٫ٚ خيذً

َبا  ٚممتع ٚدا٥ِ ، ٚطٌٗ َٚٝظَّش ٚقشٜب ، 
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ٚا٭ؿـاملّٓاّ ـست٢ ا٭ْػ ١ٓ ، ـٛات ايؿـشب١ ،  ات
، ١ٜ ُات املِػش ـ  ٚايهً ًٝ ت صَٔ ايته اييت نْا

ْٝع قه١َٛ ع٬ ٍ ٚسشّا ، ٖٞ يف اؾ١ٓ أ
ّْ سني  امل٪َٓني ، ِٜٓؿعًٕٛ بٗا َٚعٗا يف ن

ٓاع١ُ ،  ٓادش اي ذس هلِ َٔ اؿ ٕٛ ، ؾـت ٜؼٗت
ّٓـٚا٭ػ ٜا  اًي ٚايش  ، ١ْٝ ٕ ٝؿ١ ، ـذاس ايذا ظُعٛ ٝؾ

 ، ٚأمجٌ ا٭ؿٛات ، ٚأس٢ً ا٭ْػأَّ أعزب 
 ايعباسات ، َا مل خيّٓش هلِ ق ُّ بباٍ ، ٫ٚ َشَّ هلِ

َُتع ايظُاع ، دضا٤َّٔ قبٌ غ  ٝاٍ ، َٔ عذا٥ب 
  ﴿: ٚؾاقاّٗ ؿظٔ أعُاهلِ ، ٚطٝب ؿٓٝعِٗ 

    ﴾ (55/60) . 
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١ٓ : مجاٍ ـب ْعِ اؾـٚإٕ َٔ أعذ
ٗا٤ ، ٚايب ْاكش٠ ؾا٥ك١ اؿظٔ  ٗا ، كُٔ ؿٛس  ً  ٖأ
ِ مساتٗا ، ٚػهٌ ٦ٖٝاتٗا ، ٚأيٛإ  يف : تكاطٝ

ؾكذ أْؼأِٖ اهلل تعاىل ْؼأ٠ دذٜذ٠ أبؼاسٖا ، 
ػا١ًَ ، ب٬ عٝٛب ٫ٚ ْٛاقف ، ثِ ِٖ بعذ 

ذّْد٠ ، ـاي١َّ َتذـ ـمجات ـٛس ٦ٖٝٚـريو يف ؿ
ٕ َٔ ْل ٕٛ َٔ ـٜٚشتكش٣ ، ـش٠ إىل أخـٜٓتكًٛ

ّٖع١ إىل ثا١ْٝ ، ٜظتُذُّْٚٗا َٔ خـضا٥ٔ اهلل   ط
 . ، اييت ٫ تٓلب ٫ٚ تػٝ  امل٣ٰ

أثـٛاب  ثِ ِٖ بعذ ريو ٜشؾًٕٛ يف 
ٍّ نشمي١ غاي١ٝ ، ٚعّٓٛس طٝب١  ْاع١ُ صا١ٖٝ ، ٚسً
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صان١ٝ ، ع٢ً طشس َشؾٛعـ١ عايٝـ١ ، داخـٌ    
 قـٛس ػاك١ ، ٚر٬ٍ ٚاسؾ١ ، ٚمثاس ٜاْع١ ،
 ٚأطع١ُ ْاكذ١ ، ٚأْٗاس داس١ٜ ، ٚأْٛاس دا١ُ٥ ،

يف ٜكم١ نا١ًَ ، ٚؿش١َّ ػا١ًَ ، ٫ ٜبـكٕٛ 
ٕ ، ٚإمنا تشػح أدظ َّطٛ ٕ ٫ٚ ٜتػ  اُد٫ِٖٚ ٜبٛٛي

 أطَٝب ايّٓٝب ، قذ خًـت أبذاِْٗ َٔ َشارهلا
 ١ ، ٚاستكت يف نُا٫تٗا املظتشظ١ٓ ،ـاملظتكبش

ا١ًَ ، ست٢ ايعذـٛص  ـا١ْٝ نـأ٠ سبـكُٔ ْؼ
تعـٛد يف داس اؾـضا٤   ايـذْٝا  امل٪١َٓ َٔ ْظا٤ 

ػاب١ سظٓا٤ ، مل ٜبل هلا َٔ طابل ساهلـا إ٫  
ايزنشٜات ، ؾُا أطعذ املـ٪َٓني ٚامل٪َٓـات   
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ٍ ايبكا٤ ، ٚدٚاّ ايعّٓا٤ ،بٓلا  س٠ ايؼباب ، ٚطٛ
َّـاب :   ﴿ٚسك٢ ايهشِٜ ايٛ         

           ﴾ (18/108)   . 

ْٚٗا١ٜ َّٓاف ايؼٗٛات : اٱؾلا٤ 
إىل ايعزاس٣ اؿظٓاٚات ، َٔ ٜٛاقٝت اؿٛس 

١َّ عـاملهْٓٛ ٠َّٛ َاك١ٝ ، ـات ،  يف ٖ اي١ٝ ، ٚق
ٛس ، ؾ٬ ـض ٫ٚ خـذ٠ ، ب٬ عذ٠ٛ َتٛقِّـٚػٗ

ُّ ٜأْع بٛاسذ٠ ، ست٢ متلٞ ب٘  ٜهاد ايٛي
أخش٣ إىل خذسٖا ، ب٬ نًٌ ٫ٚ ًٌَ ، قذ 
 َّٖأٖٔ اهلل تعاىل ُتَشؿاّٗ يزٜز٠ ٭ٚيٝا٥٘ امل٪َٓني ،

يف ؿٛس َٔ اؾُاٍ ايٓظا٥ٞ مل ُٜعشف هلا 
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ػبٝ٘ يف َعاسف أٌٖ ايذْٝا ، يًٛاسذ٠ أْٛاس 
يف بؼشتٗا ، ٚسػاق١ يف يف خًكتٗا ، ٚطٝب 

٦ٖٝتٗا ، يٛ بشصت يًذْٝا ٭كا٤تٗا ، ٚملٮتٗا 
طٝباّٗ ٚعّٓشاّٗ ، ؾهٝـ عاٍ امل٪َٓات َٔ ْظا٤ 
ايذْٝا ، اي٬تٞ ٜذخًٔ اؾ١ٓ دضا٤ّ يظابل 
إميإ ٚعٌُ ، ؾٗ٪٤٫ هلٔ َع ايٓعِٝ ػإٔ 

ٍ اؿٛس ايعني ، ـ َٔ مجا ُٚؿ ُا   ٚعذا٥ب آخش ; ؾ
٫ ، ٔ ٍُا سظٗٓ ن  ٚ، ٔ ٛاسـٜتذ َؿاتٗٓ ص اي  ذ٠ـٚا

يف غا١ٜ َا ميهٔ  ا ، ؾٗٔـَٔ َ٪َٓات ايذْٝ
إٔ ٜهٕٛ َٔ اؾُاٍ ايٓظا٥ٞ ، ٚيف َٓت٢ٗ َا 
ميهٔ إٔ تبًػ٘ املشأ٠ يف داس ايٓعِٝ ، َع َا 
 ٜشاؾل ريو َٔ املًو ايٛاطع ، ٚايعض ايذا٥ِ ،
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ُّ عٔ  ٚايٓعِٝ املكِٝ ، كُٔ َٓاصٍ ٫ تك
امل٪١َٓ ايشداٍ يف ػ٤ٞ ، بٌ قذ تؿٛم دسد١ 

ٝا٤ ، ؾُا تضاٍ يف اؾ١ٓ أكشابٗا َٔ ا٭ٚي
ّٖهٗا ، َبتٗذ١ بَظإسذأٖ طعٝذ٠ بِعمّٔ ع١ ِ َ

َُهّٖـطًّٓ ا ، كذ١َٚ يف ـش١َ يف دٚسٖـاْٗا ، 
ٖا ، ٖا ، قـٛس ُه١ يف هلٛ َٓٗ ٗا ،  ٓت ٛي١ بضٜ  َؼػ

يف َتع سظ١َّ ْٚؿظ١َّ ٚسٚس١َّ ، ٫ تِشؾٌ 
  هلا . َٓت٢ٗ

ٔ خـش صٚز َـ  ٯثِ ٖـٞ بعـذ ريـو    
أٚيٝا٤ اهلل تعاىل نإ هلـا يف ايـذْٝا ، ُتظـعذ بـ٘     

بٗا ، ٫ غِٝش٠ ٫ٚ سظـذ ، ٚإمنـا غبّٓـ١     ُٜٚظعذ
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َٚطَعذ ، ؾايؿّٓش٠ ا٭ْج١ٜٛ بٛسذ٠ ايضٚز تـ٬صّ  
املشأ٠ امل٪١َٓ يف ايذاسٜٔ ، ؾ٬ تبػٞ عٔ صٚدٗا 

ٕ ايؿّٓش٠ ايزنٛس١َّ  ُا أ   - ا٭خش٣ ٖٞ  -بذ٬ّٜٗ ، ن
 ٕٛ ّ ايشداٍ ، ؾٝٓعَُّ ٚاز ،ت٬ص  يف اؾ١ٓ بتعذُّد ا٭ص

 ؾُا أطعذ امل٪َٓني ٚامل٪َٓات بؿّٓش٠ اهلل تعاىل ،
 اييت ؾّٓش ايٓاغ عًٝٗا .  

ُٚؿـا٤ اؾ١ٓ ، ؾهُـأَا بٓ ـ يٓا : ـا 
ت ـ١ ، استؿعـب ٚأخش٣ َٔ ؾلَّـيب١ٓ َٔ رٖ

عت بُٗا دٚسٖا ـ١ٓ ، ٚاتظـٛس اؾـبُٗا قـ
شِٜ ، أٚ َعذٕ ـش نـا َٔ سذـٗا ، ؾُـٚغشؾ
، أٚ س١ًٝ غاي١ٝ : إ٫ ٖٞ أٚؾش َا تهٕٛ  ْادس
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ٗا ، ٚتشبت ٗا  ـبا٥ س  ٚ ٗا ٝت يف أٓؾ ُاس٠ اؾ١ٓ ،ٚ   يف ع
َّ غاٍ  ؾكذ أسخف اهلل ٭ٚيٝا٥٘ يف اؾ١ٓ ن
ُّ ػ٤ٞ َتاساّٗ ب٬  ْٚؿٝع ، ست٢ عاد هلِ ن
مثٔ ، ؾًٛ أرٕ ٭ٌٖ اؾ١ٓ إٔ ٜظذذٚا 

شِٜ ـ٘ ، ٚع٢ً نـاىل ع٢ً ْعُـشاّٗ هلل تعـػه
: َا سؾع أسذِٖ سأط٘ َٔ  عّٓاٜاٙ َٚٓٓ٘

َٛكع طذٛدٙ طٍٛ َكاَ٘ يف اؾ١ٓ ، ٚيهٔ 
ا يٛ قّٕذّْس إٔ ٜـذس اهلل تعاىل غينّّ عٔ َجٌ ٖز

ٝ٘ أسذ َٔ ٛؾِّٜ ٘ ع٢ً عبادٙ ٫عِٓٗ ، ٚسكُّ
اـًل َُٗا تؿا٢ْ يف ريو ، َُٚٗا طاٍ ب٘ 

ُذ ـ١ٓ : اؿـهلِ يف اؾ ٞـإ ، ٚإمنا سكـايضَ
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ٌٝ يف غري تهًٝـ ، ٚايتظبٝح ٚايتهبري ٚايتًٗ
ٕٛ ايٓؿع ، ـو نُا ًُُٜٗـٕٛ ريـُؾِٗ ًُٜٗ

ذ : ـُـٕٛ باؿـتُـح ٚخيـبٝـٕٚ بايتظذأـٜب
﴿                     

                

    ﴾ (10/10) ٕٛنزيو  ، ؾُا ٜضاي
 ّْ يف سٝا٠ أبذ١َّ نا١ًَ ، ٜظتُذْٚٗا َٔ اؿ
طبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٚيف بكا٤ دا٥ِ ٫ ٜٓتٗٞ ٫ٚ 
 َّ ٜضٍٚ ٫ٚ حيٍٛ ، ٜظتُذُّْٚ٘ َٔ ايباقٞ د
د٬ي٘ ، ٚيف ْعِٝ َكِٝ َتذذّْد ، ٜظتُذُّْٚ٘ 

َّ ػأْ٘ :  ...﴿َٔ املٓعِ د        
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         ﴾ 
(5/119) . 

ايًِٗ إْا ْظأيو اؾ١ٓ ، ايًِٗ إْا 
، آَني .ْظأيو اؾ١ٓ ، ايًِٗ إْا ْظأيو اؾ١ٓ 
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