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املقدمة
بكًِ :ايع ١َ٬ايؿٝذ ايػٝس ضبُس ايطابع اسبػين ايٓسٟٚ
(ضٝ٥ؼ اجملُع اٱغ َٞ٬ايعًُ ،ٞيهٓا)٩
اسبُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،ايصٚ ٠٬ايػال ّ٬عًال ٢خالا ايٓبالٝني
ضبُس ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني ،أَا بعس:
ف ال ٕ ايكالالطإٓ ايهالالطْ ِٜعُالالَ ١الالٔ اهلل ععُٝالالٚ ١ضمحالال ١يًٓالالاؽ،
به ْ٘ٛن ّ٬اهلل تعاىلٚ ،ضغاي ١اهلساٚ ١ٜايف٬ح يٲْػالاْ ١ٝمجعالا،٤
ٚضز فٝال٘ تٛجٝالال٘ ٚإضؾالالاز َالال ٪ط يٓٝالالٌ اشبالالر ٚايصالال٬ح حػال طبالالا٥ع
ايٓاؽ ٚحاجٝاتِٗ ،فًُا ْعيت آٜاتٗا يف ايعطبٚ ،قطٖٚ٩الا ٚقعالت
بِٗ نٌ َٛقعٚ ،اْكًبت حٝا ٠نالير َالٔ ايصالخاب ١ضضال ٞاهلل عالِٓٗ
مبجالالطز مسالالا ايكالالطإٓ ايهالالطٚ ،ِٜحالالس فالال ِٗٝتغالالٝر ٚاْكالال٬ب،
فدضعٛا زبُٝع ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاييت ٚضزت فٚ ،٘ٝاْكازٚا هلا.
 ٫ٚؾو إٔ ايكطإٓ ايهط ِٜؼبُالٌ ٖالصا ايتالث ر أٜضالاّ ايٝال ّٛنُالا
نإ ؼبٌُ َٔ قبالٌٚ ،غالٝبك ٢إىل ٜال ّٛايكٝاَال ١بال شٕ اهلل تعالاىلٚ ،إشا
قُط ٨ايكطإٓ بتسبط ٚإَعإ ؾعٛضاّ بثُٖٝت٘ ٚقُٝت٘ ،اظزاز قٚ ٠ٛتالث راّ،
ٚقس شنط تث رٚ ٙخصٝصالت٘ ايعًُالا ٤ايععالاّ يف زضاغالاتِٗ ٚحبال،ِٗ ٛ
فهإ َِٓٗ ايع ١َ٬ايؿالٝذ ايػالٝس أبال ٛاسبػالٔ عًال ٞاسبػالين ايٓالسٟٚ
(ضمح٘ اهلل) ،إْال٘ أيكال ٢زضٚغالاّ حالٖ ٍٛالص ٙاملعالاْ ٞايكطآْٝالٚ ،١نتال
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حٛهلا َكالا٫ت ،ناْالت َٛجٗال ّ ١تٛجٗٝالّا غالسٜساّْٚ ،افعال ّ١ناليراّٚ .يف
ٖالالص ٙاملكالالا٫ت َكالالاٍ ٜؿالالتٌُ عًالال " ٢ايطغالالاي ." ١نالالإ ٖالالصا املكالالاٍ يف
أضاؾٝف اجمل٬ت ٚازبطا٥س ،يهٔ أبطظٖا املٗٓسؽ ايؿٝذ ضبُس عيُالإ
اسبٝالسضآبازْٚ ٟؿالطٖا يف صالٛض ٠نتٝال ٚ ،قالس ْكًالٗا إىل ايعطبٝالال ١ا٭ر
ايععٜالالع ضبُالالس فطَالالإ ايٓالالس( ٟٚأغالالالتاش نًٝالال ١ايًغالال ١ايعطبٝالالٚ ١آزابٗالالالا
بساضايعً ّٛيٓس ٠ٚايعًُا )٤ب ٜعاظ َالٔ غالعاز ٠ا٭غالتاش ايالسنتٛض غالعٝس
ا٭ععُالال ٞايٓالالسَ( ٟٚالالسٜط زاضايعًالال ّٛيٓالالس ٠ٚايعًُالالا ،٤يهٓالالا ،)٩الالِ
ْؿالالطت ٖالالص ٙايهًُالال ١يف صبًالال ١ايبع ال اٱغالالْ ،َٞ٬الالس ٠ٚايعًُالالا( ٤يف
ايعالالسزَ 8 – 7 :ٜٔالالٔ اجملًالالس اييايالال ٚايػالالتني) بتصالالخٚ ٝاعتٓالالا٤
غعاز ٠ايسنتٛض ايؿٝذ غعٝس ا٭ععُ ٞايٓالس ،ٟٚفجالاٖ ٤الصا ايهتٝال
يف صٛض ٠نت ٝبايًغ ١ايعطب ،١ٝبصيو ٜعِ ْفعٗا يف ا٭ٚغاط ايعًُ١ٝ
 ٫حػالالٓاّٚ ،ػبعًالالٗا شضٜعالال١
ٚايسٜٝٓالالْ .١الالسع ٛاهلل تعالالاىل إٔ ٜتكبًالالٗا قبالالّ ٛ
يفِٗ َعاْ ٞايٓبٚ ٠ٛايطغايَٚ ،١ا ذبتاج اٱْػاْ ١ٝإيٗٝا.

َٚا تٛفٝك ٞإ ٫باهلل ،عً ٘ٝتٛنًت ٚإي ٘ٝأْ. ٝ
حمند الرابع احلشين اليدوي
ْس ٠ٚايعًُا ،٤اهلٓس
/20ضَضإ ٖ1439ال
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بني يدي الكتاب

اسبُس هلل ضب ايعاملني ٚايصٚ ٠٬ايػال ّ٬عًال ٢غالٝس املطغالًني
ٚخا ايٓبٝني غٝسْا ضبُس ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعنيَٚ ،الٔ تالبعِٗ
ب حػإ ٚزعا بسعٛتِٗ إىل  ّٜٛايس ،ٜٔأَا بعس:
فالالالايكطإٓ ايهالالالطٜ ِٜتفالالالطز بالالالني ايصالالالخف ايػالالالُا ١ٜٚمبٝعاتالالال٘
ٚخصا٥ص٘ َٔٚ ،أنرب خصا٥صال٘ صالٝاْت٘ َالٔ ايتخطٜالفٚ ،حفعال٘
صٛتاّ ٚيفعاّ ٚتطتٝبّاٚ ،قس أؾاض ايكطإٓ ايهط ِٜإىل َٝعت٘ اشباص:١
ايصنِ ٳط ٳٔٚإْٻا َي٘ٴ َيخٳا ٹفعُ ٛٳٕ (اسبجط.)9 :
ٔإْٻا ٳْخٵٔٴ ْٳ ٻعيِٓٳا ِّ
فسيٓت ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ ايكطإٓ ٜه ٕٛضبفٛظاّ إىل  ّٜٛايكٝاَ١
بال شٕ اهللٚ ،تػالالتُط ا٫غالالتفازَٓ ٠الال٘ .قالالاٍ ايعَ٬الال ١ايؿالالٝذ ايػالالٝس أبالالٛ
اسبػٔ عً ٞاسبػين ايٓس ٟٚضمح٘ اهلل:
ايكالالالطإٓ فالالالاضم بالالالني اسبالالالل ٚايباطالالالٌ ٚاشبالالالر ٚايؿالالالط ٚايٓالالالٛض
ٚايع ٖٞٚ ،ّ٬مست٘ املُٝع ٠اييت أصبخت ع ١َ٬عً ،٘ٝبالٌ ٜلًالل
عًٜٚ ٘ٝعطف ب٘ ،قاٍ اهلل تعاىل:
"تٳبٳاضٳىَ اٖيصٹْ ٣ٳ ٻع ٳٍ ايِفُ ٵطقَا ٳٕ عٳًَ ٢عٳبٵال ٹسٙٹ يٹٝٳهُالٕٛٳ يٹًِعٳالاَيُٹنيٳ ْٳالصٹٜطاّ"
(ايفطقإ)1:
إٕ ايفالالاضم ا٭صالالٚ ٌٝاسبالالاجع ايػالالُٝو ايالالص ٟأقاَالال٘ ايكالالطإٓ
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ايهط ِٜإىل إٔ تك ّٛايػاع ،١بني اهلساٚ ١ٜايض٬يٚ ١اٱميإ ٚايهفالط
ٚاٱغٚ ّ٬ازباًٖٚ ١ٝضضا اهلل ٚغضب٘ ٚبني ايعٔ ٚايالٝكني ٚاسبالٍ٬
ٚاسبالالطاّ فالالاضم  ٝالع ٜعجالالع عالالٔ ْعالالر ٙتالالاضٜذ ايصالالخف ايػالالُا١ٜٚ
ٚايتعاي ِٝايس ١ٜٝٓعالرب ايعصالٛض ا٭جٝالاٍ ،فايفالاضم ايالص ٟأقاَال٘ بالني
ايتٛحٝالالس ٚايؿالالطى عًالال ٢غالالب ٌٝامليالالاٍ َٚالالا اغالالتبعس فٝالال٘ َالالٔ أزْالال٢
ا٫حُٓا٫ت ٚأضعف ايؿبٗات ٚأخف ٢املعايل ،إْ٘ فاضم ٜسٍ عً٢
إعجاظٚ ،ٙأْ٘ َٔ اهلل( .املسخٌ إىل ايسضاغات ايكطآْ)19 .18 :١ٝ

ايكطإٓ ايهط ِٜنتاب ٜٛج٘ َالع إعجالاظ ٙايعًُالٚ ٞايبٝالاْ ٞإىل
ايطؾس ٚاهلساٚ ١ٜايعًِ ٚايفهط ٚاٱخباض بايغٝال ٚ ،ا٭َالِ ايػالابك١
ٚتصالالخ ٝا٭فهالالاض اشباط٦الالٚ ١إظايالال ١املعتكالالسات ايباطًالالٚ ١غاٜالال ١خًالالل
اٱْػالالإٚ ،نؿالالف أغالالطاض ايهالال ٕٛنُالالا ٜٛجالال٘ إىل شنالالط خصالالا٥
طبًٛقات اهلل ٚطبٝع ١اٱْػإ ٬ٖ٪َٚتال٘ ْٚتالا٥ا ا٭عُالاٍ اٱْػالاْ١ٝ
ٚيف نٌ صباٍ َٔ صبا٫ت اسبٝا ٠اٱْػاْ.١ٝ
نالالإ َٛضالال ٛخالالاي ٞازبًٝالالٌ ايؿالالٝذ ايػالالٝس أبالال ٛاسبػالالٔ عًالالٞ
اسبػين ايٓس ٟٚايكطإٓ ايهط ،ِٜفٛٝاظ عً ٢ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ايهطِٜ
ٚؽبٛض يف َعاْْٛٚ ٘ٝاح ٘ٝايب٬غٚ ،١ٝقس اغتفاز يف ٖصا ايباب َالٔ
نباض أغالاتصت٘ ٫ٚ ،غالُٝا ايعَ٬ال ١ايػالٝس غالًُٝإ ايٓالسٚ ٟٚايؿالٝذ
أمحالالس عًالال ٞايٖ٬الالٛض ،ٟفكالالس شنالالط عُٓٗالالا يف نتابٝالال٘ :پرانے چراغ
(املصالاب ٝايكسميالال )١وکاروان زندگی (يف َػالالر ٠اسبٝالالاٚ ،)٠حُٓٝالالا نتال
َكالا ّ٫جملًال ١صالالب صالازم ايصالالازضَ ٠الٔ يهٓالالا ،٩يف عالسزٖا اشبالالا
بايكطإٓ ايهط ،ِٜشنط فٝال٘ تفصال ّ٬ٝيكصال ١زضاغالت٘ ايكطآْٝال ١بثغالًٛب
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َالال ٪طٚ ،عالال ٠ٚ٬عًالال ٢شيالالو ،ف ال ٕ نتابالال٘ " املالالسخٌ إىل ايسضاغالالات
ايكطآْٜ " ١ٝتخس عٔ ْٛاح َتٓٛع ١ٱعجاظ ايكالطإٓ ايهالطٜ ،ِٜكالٍٛ
يف َٛضع عٔ تٓ ٛاٱعجاظ ايكطآْ:ٞ

"َٚعً ّٛإٔ ايكطإٓ يالٝؼ َعجالعّا يف أيفاظال٘ ٚتطانٝبال٘ٚ ،فصالاحت٘
ايًغٜٛالالٚ ١ب٬غتالال٘ املعٜٓٛال ١فخػال  ،بالالٌ إْالال٘ َعجالالع يف أيفاظالال٘ َٚفطزاتالال٘
َٚطنباتالالَ٘ ،عجالالع يف َعاْٝالال٘ٚ ،ضبتٜٛاتالالَ٘ ،عجالالع يف عًَٛالال٘ َٚعاضفالال٘،
َعجع يف غٝبٝات٘ ٚحكا٥كال٘ ا٭بسٜالَ ،١عجالع يف تعًُٝاتال٘ ايسٜٝٓالٚ ١اشبًكٝال١
ٚا٫جتُاعٝالالالٚ ١املسْٝالالالَ ،١عجالالالع يف تالالالث رٚ ٙإ اضتالالالَ٘ ،عجالالالع يف ْب٤ٛاتالالال٘
ٚأخباض ،ٙف شا ظٗط ايعجع َٔ اٱتٝإ مبيً٘ يف أيفاظ٘ ٚتطانٝب٘ فخػال ،
فهٝف ٜا تٴط ٣مبُا ًت٘ يف مجٝع ٚج ٙٛإعجاظ)32 : ( ."ٙ
ٖٚالالالصا ايهتالالالاب (املالالالسخٌ إىل ايسضاغالالالات ايكطآْٝالالال )١صبُٛعالالال١
حملاضطات٘ اييت نإ ًٜكٗٝا عً ٢طًبت٘ أٜاّ تسضٜؼ ايكطإٓ ايهالط ِٜيف
زاض ايعًالال ّٛيٓالالس ٠ٚايعًُالالاٚ ،٤نالالإ ٜهتال نالالصيو عالالٔ َٛضالالٛعات
َتعالالسزَ ٠الالٔ ايكالالطإٓ ايهالالط ِٜيف صبًالال ١ايٓالالس ٠ٚايالاليت تصالالسض َالالٔ ْالالس٠ٚ
ايعًُالالا ،٤يهٓالالاٚ ،٩ايالاليت نالالإ يف أعضالالا ٤ذبطٜطٖالالاَٚ ،الالٔ بالالني ٖالالصٙ
املٛضٛعات :ايٓب ٠ٛايطغاي ١اٱْػاْ ١ٝإيٗٝا.
أزع ٛاهلل تعاىل إٔ ٜتكبالٌ ٖالص  ٙايطغالاي ١قبال ّ٫ٛحػالٓاّٜٚ ،عٜالس
ْفعٗا ٚفا٥ستٗاٚ .اهلل ٚي ٞايتٛفٝل.
/14ؾعبإ ٖ1437ال حمند واح شيدد احلشين اليدوي
ْس ٠ٚايعًُا ،٤يهٓا( ٩اهلٓس)
َ /21اّ2016 ٜٛ
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أسئلة الفطرة اإلىشاىدة:
ٖٓالالاى عالالس ٠أغالال ١ً٦عالالٔ فلالالط ٠اٱْػالالإ ،تيالالٛض حٓٝالاّ ٯخالالط يف
أعُالالام ايضالالُر اٱْػالالاْ ،ٞفالال ٬تٴالالطفب بعٛاَالالٌ ٚأغالالباب٫ٚ ،
ٜٴغُب عٓٗا ايع َٔ ،ٕٛٝايصٜ ٟٴسبِّط ايعاملَٚ ،ا ٖ ٞصالفات٘؟ َٚالا
ٖ ٞع٬قت٘ بٓا؟ َٚاشا ؼب ټ َٚاشا ٜهطٙ؟ َٚا ٖ ٞعاقبٖ ١ص ٙاسبٝا٠؟
َٚا ٖ ٞغاٖ ١ٜصا ايعامل؟
ٖالالص ٙأغالال ١ً٦فلطٜالالٚ ١طبٝعٝالالٚ ،١ايفلالالط ٠اٱْػالالاْ ١ٝتػالالتخل إٔ
تػثٍ اٱْػإ ايصٜ ٟعالٝـ يف ٖالص ٙايالسْٝاَ :الٔ خًكال٘؟ َٚالٔ ٜالسبِّط
ْعاّ ايهٕٛ؟ ٚإشا مل ٜلًع عً ٢صفات٘ ف ٬تػتخهِ ع٬قت٘ ايكًب١ٝ
ٚضابلت٘ ايصٖٖٓ ،َ٘ٓ ١ٝصا َا ْطا ٙيف ٖصا ايعامل ْٚؿاٖس إٔ اٱْػالإ
إشا مل ٜعطف غالر ٠اٱْػالإ ٚأخ٬قال٘ فال ٬تهال ٕٛع٬قتال٘ بال٘ قٜٛال،١
نصيو إشا ناْت َعطفتٓا ْاقص ّ١خبايل ايهالٚ ،ٕٛضبٛبٝتال٘ ٚضمحتال٘،
ٚقسضت٘ ٚاختٝاضٚ ،ٙغع ١عًُ٘ٚ ،ضببتال٘ ٚضأفتال٘ ٚج٬يال٘ ٚمجايال٘،
ٚمل ْعطف صًتٓا باهلل تعاىل ٚاحتٝاجٓا إي ،٘ٝحاٍ إقاَتٓالا ٚبكآ٥الا يف
ٖص ٙايسْٝا ٫ ،تػتخهِ َٓ٘ ،نُا ٖ ٛامللًٛب.
فهإ َٴخكّا ٚجسٜطّا بثٕ ٜػثٍَ :ا َٖ ٞتلًبات اهلل تعاىل َٔ
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غالالهإ ٖالالص ٙا٭ضض ،فهالالإ أٚ ٍٚاج ال يػالالهإ ٖالالص ٙاملًُهالال ١إٔ
ٜلًعٛا عً ٢قاْْٚ ٕٛعاّ املًُه.١

ٚنالالصيو ٜالالثت ٞضالالُٔ ايفلالالط ٠أٜض الّا إٔ ٜعالالطف اٱْػالالإ عالالٔ
حٝاتَ٘ :ا ٖ ٞبساٜتٗا؟ ٚنٝف تهالْٗ ٕٛاٜتٗالا؟ ٭ٕ ٖالصا ايػال٪اٍ ٫
ٜٓتُ ٞإىل املػتكبٌ فكط ،بٌ يال٘ ع٬قال ١باسبالاٍ ،ايالص ٟذباغال فٝال٘
اسبٝالالا ٠ا٭ٚىلٚ ،ػبالالع ٣اٱْػالالإ مبالالا عُالالٌٜٚ ،هالال ٕٛغالالًٛى ٖالالصا
اٱْػالإ طبتًفالّا جالالسّا عالالٔ ايطجالالٌ ايالصٜ ٟتصالالٛضٖا حٝالالا ّ٠غالالر اسبٝالالا٠
ا٭ٚىل ،٭ٕ ٖالالصا ايػالال٪اٍ ؼبُالالٌ أُٖ ٝال ّ ١نالالبر ّ٠يف حٝاتالال٘ ٖالالص٫ٚ ،ٙ
َٓسٚحالال ١يًتالالثخر يف ايالالطز عًٝالال٘ ،٭ٕ تهٜٓٛالالاّ صالالخٝخاّ يًخٝالالا٫ ٠
ٜرتت بس ٕٚحٌ ٖص ٙايكض.١ٝ
ٖالالص ٙأغالال ١ً٦أغاغالال ١ٝيف حٝاتٓالالا ٜتٛقالالف عًٗٝالالا َالالساض ايػالالعاز٠
ٚايٓجاٚ ٠قضالاٚ ٤جٛزْالاٜٚ ،هال ٕٛأزْال ٢خلالث ٚظيال ١غالبباّ يف ٖ٬نٓالا
ا٭بسٚ ،ٟقس ضٴظقٓا ٖص ٙاسبٝا ٠ملطٚ ٠احس ٠فكط ٖٞٚ ،أغًَ ٢تاعٓا،
ف ٬ميهٔ إٔ تٴكضٳ ٢يف ايكٝاؽ ٚايتدُني ٚاَ٫تخإ ٚايتجطب.١
ٖٓٚاى أغال ١ً٦أخالط ٣غالٛاٖا ٫ ،ع٬قال ١هلالا حبٝاتٓالا ايَٝٛٝال،١
َٓٗالا َالالا ٖالَ ٞهاْتٓالالا ا٭صالًٚٚ ١ٝجٛزْالالا يف ٖالص ٙايهآ٥الالات ايلًٜٛالال١
ٚايٛاغالع ١املٓتؿالالط ٠حٛيٓالالا ،عبالٔ تالالابع ٕٛأّ طبتالالاضٕٚ؟ َػالالٛ٦ي ٕٛأٚ
غالالر َػالالٛ٦يني؟ ٚإشا نٓالالا َػالالٛ٦يني فعٓالالس َالالٔ؟ َٚالالا ٖالالَ ٞػالالٛ٦يٝتٓا
عبٖٛا؟  ٌٖٚقٛتٓالا ٚصال٬حٝاتٓا ؾدصال ١ٝأٖ ٚالًَ ٞالو يٰخالطٜٔ؟
َٚا َٖٗٓ ٛا اغتدساَٗا؟ َٚا ٖ ٞغاٖ ١ٜص ٙاسبٝآَٚ ٠تٗاٖا؟ ٖالصٙ
أغ ١ً٦ذبتاج إىل إجاب ١فٛض ٖٞٚ ،١ٜأغ ١ً٦ضٝ٥ػ.١ٝ

ميَجاٌ للرد على األسئلة:
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فًٝؼ ٖٓاى إَٗٓ ٫جإ يًطز عً ٢ا٭غ :١ً٦أحالسُٖا إٔ ْ ِّ
الطز
عًٗٝا عً ٢أغاؽ َعطفتٓا ٚتالسبطْا ،يهالٔ ْ ٫ػالتلٝع إٔ ْصالٌ َالٔ
ٖصا املٓٗا إ ٫إىل ْتٝج ١إٔ هلصا ايه ٕٛخايكاّ ،فُا ٖال ٞصالفات٘؟ ٫
ميهٓٓالالا إٔ ظب ٝال عًٝالال٘ مبعطفتٓالالا ايؿدصالالٚ ،١ٝيالالٔ تصالالٌ عكٛيٓالالا يف
َضاضب فهطْا ٚآفام تسبطْا فٛم ايكٝاؽٜ ٫ٚ ،ػالع ٖالصا املٛضالٛ
إىل ايكٝاؽ بثْ٘ َ ٫ؿابٗ ١بني اشبايل ٚاملدًٛم.
ِ ٖٓاى غ٪اٍ آخطَ ٖٛٚ ،اشا ٜتلً َٓا؟ َٚاشا ؼب َٚاشا
ٜهالالالطٙ؟ عبالالالٔ ْالالالطْٚ ٣ؿالالالاٖس إٔ غبلالالال ٧يف َعطفالالال ١ضضالالالا أصالالالسقآ٥ا
ٚأقطبآ٥اٚ ،ضفكآ٥ا ٚنالطاٖتِٗ؟ ٚتالاض ّ ٠تصالسض َٓالا أخلالا ٤فاحؿال،١
ف ٬ميهٔ بايكٝالاؽ تعالٝني َالا ؼبال عالامل ايغٝال ٚايؿالٗازٚ ٠ايالصات
اييت تهٚ ٕٛضا ٤حٛاغٓا.
إٕ ْتٝجالالَ ١عطفتٓالالا ٚفُٗٓالالا يٝػالالت ٚاحالالسٚ ،ّ٠تؿالالتبو ايٓتٝجالال١
ٚربتًف ،فاغتٓبط ضجٌ بفُٗ٘ ٚزضاٜت٘ إٔ ٖصا ايهال ٕٛصالٓع بالسٕٚ
صاْعٜٚ ،ػر بسَ ٕٚػِّٝطٜٓٚ ،تٗ ٞبٓفػ٘.
فً ٛنإ عٓس أحالس صالاْع يال٘ فًالِ ٜبالل يال٘ ع٬قال ١مبدًٛقاتال٘،
ٚنإ صاْع٘ عٓس أحس ٖ ٛاملايو اسبكٝك ،ٞيهٓ٘ تٓاظٍ عالٔ حكٛقال٘
املًه ١ٝعً ٢اٯخط ِٖٚ ،ٜٔؼبهُ ٕٛيف ًهت٘.
نُا اعترب ؾد نالٌ ؾال ٧ٝيف ايعالامل نالإ ْافعالاّ أ ٚضالاضاّ،
اعترب ٙإهلاّٚ ،نٌ صاح ق ٠ٛحانُاّ ي٘ٚ ،أٚصً٘ حٛاغ٘ ايعاٖط٠
ٚعكً٘ ٚفطاغت٘ إىل ٖص ٙايٓتٝج.١
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ٚنالالالالإ اٱْػالالالالإ عٓالالالالس ايالالالالبعب حٛٝاْالال الاّ َتلالالالالٛضاّ ،ؼبُالالالالٌ
ضالالطٚضٜاتٚ ،متٓٝالالاتٖٚ ،الال ٛحالالط ٚطًٝالاللٚ ،غالالر َػالال٫ ٍٛ٦ظَالاّ،
ٚقٛت٘ غر َكٝسٚ ،٠غًلت٘ غر ضبسٚز ،٠فًٝؼ يكاَْ ْ٘ٛثخص إهلالٞ
 ٫ٚيعًُالال٘ َعالالني غالالٝي ،فايالالسْٝا عٓالالسَٝ ٙالالسإ ملؿالالانٌ َٚتاع ال ،
ؼبهالالِ فٝالال٘ قالالاْ ٕٛايكالالٚ ،٠ٛإٕ ا٭خالال٬م ٚاشبالالر ٚايؿالالطٚ ،اسبػالالٔ
ٚايكب نًٗا نًُات صبطز ٫ ٠ضٚح فٗٝا  ٫ٚحٝا.)1(٠

ٚإٕ َالالا قالالاّ بالال٘ اسبهُالالاٚ ٤ايف٬غالالفَ ١الالٔ قٝاغالالات ٚتالالسقٝكات يف
ايصفات بعس اعرتاف ععُ ١اهلل تعاىلَٚ ،ا ْػبٛا إي َٔ ٘ٝايٓكا ٥اياليت
 ٫ؼبب ٕٛإٔ ٜٓػبٖٛا إىل أْفػِٗ َٔ ،عجا٥بات ايعكٌ اٱْػاْ.)2(ٞ
ٚاملٓٗا اٯخط يًجٛاب ٖ ٛإٔ ْعتُس ف ٘ٝعً ٢مجاع ١أخط،٣
يهالالٔ ٜٓؿالالث غالال٪اٍ عالالٔ ٖالالص ٙازبُاعالالَ ١الالا ٖالالٞ؟ ف ال شا ناْالالت مجاعالال١
اسبهُا ٤ميهٔ إٔ ٜػثٍ عٔ تًهِ املٝع ٠اياليت ٜتُٝالع ٕٚبٗالا؟ َٚالا ٖالٞ
ايصضا٥ع ايعًُ ١ٝعٓسِٖ سبٌ قضاٜا َالا فالٛم ايلبٝعالٖٚ ،١الِ ٜعرتفالٕٛ
بثٕ ٖص ٙايكضاٜا  ٫ت ٪ط فٗٝالا اسبالٛاؽ ٜ ٫ٚتالسخٌ فٗٝالا ايعكالٌ٫ٚ ،
ٜعًُ ٕٛعٔ َبازٖ ٨صا ايعًالِ ؾالّ٦ٝا ،فهٝالف ٜػالتخك ٕٛإٔ ٜٛجْٗٛالا
يف ٖصا ا٭َطٚ ،نٝف ْعتُس عًِٗٝ؟ ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ حكاّ(:)3
"ٖثَْٵتٴِٵ ٖٳال٪ٴ٤٫ٹ حٳالاجٳجٵتٴِٵ فٹُٝٳالا يَهُالِ بٹال٘ٹ عٹًالِٷ فًَٹالِٳ تٴخٳالججټٕٛٳ
(ٖ )1ص ٙا٭قٛاٍ ٚايعكا٥س َٔ عك ٤٬ف٬غف ١ازباًٖ ١ٝا٭ٚيٚ ٞايٛغاللٚ ٞازبسٜالس،٠
ضاجع يًتفص :ٌٝنت ايفًػفَٚ ١ا بعس ايلبٝع.١
( )2اْعط أقٛاٍ حهُا ٤ايْٛٝإ ٚابٔ غٓٝا ٚابٔ ضؾس.
( )3ضاجالالالع يًتفصالالال :ٌٝؾالالالطٚط ا٫غالالالتفازَ ٠الالالٔ ايكالالالطإٓ َٛٚاْعٗالالالا يف (املالالالسخٌ إىل
ايسضاغات ايكطآْ.)١ٝ
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فٹُٝٳا يَٝٵؼٳ يَهُِٵ بٹ٘ٹ عٹًِِٷ ٚٳايًٖال٘ٴ ٜٳعٵًَالِٴ ٚٳأَْٵالتٴِٵ  َ٫تٳعٵًَُٴالٕٛٳ" (غالٛض ٠آٍ
عُطإ.)66 :

فًالالِ ٜبالالل اٯٕ إٖ ٫الالص ٙايصالالٛضٖٚ ،٠الال ٞإٔ ْعتُالالس يف ٖالالصٙ
ايكضاٜا عً ٢ا٭ؾدا ايص ٜٔيٝؼ عًُِٗ قٝاغٝاّ ،بٌ ٖ ٛقلعالٞ
ٜٚكٝين ،ف ِْٗ قس حصًٛا عًٖ ٢ص ٙايعًٚ ّٛاسبكا٥ل بايط ،١ٜ٩نُا
عبصٌ عً ٢عًالِ املػالُٛعات ٚاملبصالطات ،فصالاضت ٖالص ٙا٭ؾالٝا٤
بس ّ١ٜٝٗنُا ته ٕٛنير َٔ ا٭ؾٝآَ ٤عٛض ٠عٓسْاٚ ،قس ْالايٛا حاغالّ١
َعٜالالس ّ ٠غالالر اسبالالٛاؽ اٱْػالالاْ ١ٝاملؿالالرتنْ ٫ٚ ،١ػالالُٗٝا إ ٫حاغالالّ١
غٝبٖٚ ،١ّ ٝالِ ٜتًكْٗٛالا َالٔ اهلل تعالاىل َباؾالط ّ٠بثحهاَال٘ َٚطضالٝات٘،
 ٖٞٚمجاع ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ.
 ٫تالالالسع ٞازبُاعالالالات ايػالالالابك ١ايالالالصنط (اسبهُالالالاٚ ٤ايف٬غالالالف)١
بعًالالال َِٗٛايكلعٝالالالٚ ١ايٝكٝٓٝالالالٜ ٫ٚ ،١الالالسع ٕٛيف ٖالالالصا ا٭َالالالط مبؿالالالاٖس،٠
ٚض ،١ٜ٩ففخ ٣ٛأقٛاهلِ ٚزعا ِٜٗٚأْ٘ غٝهَ ٕٛيٌ شيو ،أ ٚميهالٔ إٔ
ٜه ،ٕٛأ ٚإٔ َػًُاتٓا املؿٗٛض( ٠اياليت يٝػالت بسٜٝٗالٚ ١قلعٝال ١اييبالٛت)
تٛصًٓا إىل ٖص ٙايٓتٝج ٫ٚ ،١ميهٔ إٔ ٜكٛيٛا ؾ٦ٝاّ غ ٣ٛشيو.
يهالالٔ ا٭ْبٝالالاٜ ٤الالسع ٕٛبكلعٝالال ١عًالال ،َِٗٛفالالٜ ٬هتفالال ٕٛبٗالالصا
ايك :ٍٛإٕ اهلل ٚاحس ،أ ٚإٔ صفات٘ ٖٖ ٞص ،ٙبٌ ٜكٛيَ ٕٛع شيالو
أٜضاّ :عبٔ ْػُع نْٚ ،َ٘٬تهًِ بٜ٘ٚ ،صٌ إيٓٝا ضغا٫تٜ٘ٚ ،ثتٞ
إيٓٝا َ٥٬هتال٘ ،فالٜ ٬هال ٕٛعٓالسِٖ ؾالٜ ٧ٝكٝٓٝالاّ ٚبالسٜٝٗاّ نُالا تهالٕٛ
صفات اهلل تعاىلٚ ،أحهاَال٘ ْٚبٛتال٘ ٚضغالايت٘ نالصيو ،فالٜ ٬تلالطم
إي ِٗٝؾو يف ٖص ٙاسبكا٥ل ٪ٜ ٫ٚ ،ط ف ٘ٝن ّ٬ضجٌ ٚمساع٘.
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ٚحُٓٝا حالاج قالْ ّٛالي(ْ ،)1بال ِٗٝيف اهلل تعالاىل ٚصالفات٘ شنالط
بهٌ بػاط ١ايفطم بٚ ٘ٓٝبني اجملازيني بس ٕٚزي:ٌٝ

ٚٳحٳججٻال ٴ٘ َقٛٵَٴال ٴ٘ قَالالا ٳٍ أَٴتخٳالالاجټ ٢ِّْٛفٹال ٢ايًٖال٘ٹ ٳٚقَالسٵ ٖٳالسٳاْٹ( ٢غالالٛض٠
ا٭ْعاّٚ ،)80 :شنط ٖصا ايفطم ْي آخط( ،)2قا:ّ٬٥
قَا ٳٍ َ ٜكٛٵ ّٔ أَضٳَأٜٵتٴِٵ إٕٔ نُٓتٴ عٳًَ ٢بٳِّٝٳٓ١ٺ َِّٔ ضٻبِّٚ ٞٳآتٳاْٹ ٢ضٳحٵُٳَِّٔ ّ١ٵ عٹٓسٹٙٹ
فَعٴُِّٳٝتٵ عٳًَٝٵهُِٵ أَْٴًِ ٔعَٴهُُٴٖٛٳا ٚٳأَْتٴِٵ يَٗٳا نَاضٖٔٴٕٛٳ (غٛضٖٛ ٠ز.)28 :
ٚٚضز عٔ ْي آخط( ٖٛٚ( )3ضبُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ):
ٚٳَٳا ٜٳٓ ٹللٴ عٳ ٔٔ ا ِي ٳٗٛٳ .٣إٕٔٵ ٴٖٛٳ ٔإٚ ٖ٫ٳحٵالٞٷ ٜٴالٛحٳ( ٢ايالٓجِ– 3 :
ٚ ،)4جا ٤عٔ ٖص ٙايط:١ٜ٩
َالالا ظٳاغٳ ايِبٳصٳ الطٴ ٚٳَٳالالا طَغٳالال .٢يَكَ السٵ ٳضأََ ٣ٹ الٔٵ آٜٳالالاتٹ ضٳبِّ ال٘ٹ ايِهُبٵ الطٳ٣
(ايٓجِ.)18 – 17 :
ٚقالالاٍَ :ٳالالا نَ الصٳبٳ ايِفُ ال٪ٳازٴ َٳالالا ٳضأََ .٣أفَٴتُٳاضٴْٚٳ ال٘ٴ عٳًَالالَ ٢ٳالالا ٜٳ الطٳ٣
(ايٓجِٚ .)12 – 11 :اقطٚ٩ا حكٝكَ ١ا ٜعاضض ايٝكني ٚاملؿاٖس:٠
إٕٔ ٜٳتٻٹبعٴالالٕٛٳ ٔإ ٖ٫ايعٖ الٔٻ ٚٳَٳالالا ٳتٗٵ الٛٳ ٣ا٭َْفُ الؼٴ ٳٚيَكَ السٵ جٳالالج٤ٳٖٴِ َِّالالٔ
ضِّٻبِٗٔٴ ا ِي ٴٗسٳ( ٣ايٓجِ.)23 :
٫
ٚقاٍٚ :ٳَٳا َيٗٴِ ٹب٘ٹ َٹٔٵ عٹًِِٕ إٕٔ ٜٳتٻبٹعٴٕٛٳ ٔإ ٖ٫ايعٖالٔٻ ٚٳإٕٔٻ ايعٖالٔٻ َ
ٜٴغٵٓٹَ ٢ٹٔٳ ا ِيخٳلِّ ؾٳٝٵ٦اّ (ايٓجِ.)28 :
( ٖٛٚ )1إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ.ّ٬
(ٖٛ ٖٛٚ )2ز عً ٘ٝايػ.ّ٬
( ٖٛٚ )3ضبُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.
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ال ميكن ننً تأوي ن ن احلدن نناة بن نندوٌ معرفن ننة ال ن ن
والرس علدَه الشالو:

واألىبدن ننا

ضغِ ٖص ٙا٭غَ ١ً٦ا فالٛم ايلبٝعال ١اياليت  ٫تتُٝالع حٝاتٓالا َالٔ
اسبٝالالا ٠اسبٛٝاْٝالال ١بالالس ٕٚضز عًٗٝالالا ٫ ،ميهالالٔ إٔ ْكالال ّٛبتثٜٚالالٌ حٝاتٓالالا
 ٬صخٝخاّ بسٖ ٕٚساٜات ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌْ ٫ٚ ،هتؿف املطنع
تثّ ٜٚ
اسبكٝكٚ ٞايكاْ ٕٛاسبه ِٝايؿاٌَ يٓعاّ ايه ،ٕٛايص ٟػبط ٟيف ٖصا
ايعامل ٫ٚ ،تٴط ٟحٝاتٓا ٖصٚ ٙحسَ ٠تهاًَ ١إشا ضأٜٓاٖا بالثّ أعٓٓٝالا،
بٌ ناْت ٚحسَ ٠تؿتت ،١اْتيطت صفخاتٗاٚ ،ميهالٔ إٔ ْكالطأ بعالب
غاللٛضٖا ٚعٓاٜٗٓٚالا بسقالال .١إ ٫إٔ َٛضالٖ ٛالالصا ايهالٚ ،ٕٛخ٬صالال١
ٖصا ايهتاب املفتٛح َٚعطفَٓ ١عيت٘ بسَ ٕٚعطف ١ا٭ْبٝالاٚ ٤ايطغالٌ ٫
ٜٴجسْ ٟفعاّ.
ٚإٕ َالالا قالالاّ بالال٘ اسبهُالالاٚ ٤ايبالالاضع ٕٛيف عًالالِ ايلبٝعالالَ ١الالٔ
زضاغاتَٚ ،ا انتؿف َٔ ٙٛحكا٥ل اسبٝاَٚ ،٠ا غدٻطَ ٙٚالٔ ايكال٣ٛ
ايلبٝع َٔ ١ٝخ ٍ٬عًٚ َِٗٛدباضبِٗ يٲْػإ َٚا زٚٻْٛا َٔ عًالّٛ
ٚفٓ ٕٛيهٌ جع َٔ ٤اسبٝاٚ ٠نٌ ْاحْٛ َٔ ١ٝاح ٞايهآ٥ات إمنا ٖالٛ
َث ط ٠عع َٔ ١ُٝايعًِ اٱْػاْ.ٞ
أَالالا َالالا ْالالطاْٚ ٙؿالالاٖس ٙفٗالال ٛأجالالعاٚ ٤نػالالٛض اسبٝالالاٚ ،٠يهالالٔ
صبُٛعالالٖ ١الالص ٙايهآ٥الالات ،ايالاليت يالالٝؼ فٗٝالالا ضابلالالٚ ١يالالٝؼ هلالالا َٓبالالع
ٜعطفٜ َٔ ،سبِّط ٖصا ا٭َط؟ ٚ َٔٚملاشا خًل ٖصا ايهٕٛ؟ ٖٚا ٖالٞ
غاٚ ١ٜجٛزْا؟ ٖص ٙا٭غ ١َُٗ ١ً٦جسّا عًُٝالاّ ،فٗالص ٙاملباحال أنيالط
تث راّ عً ٢ا٭خ٬م ٚاملٓٗاٚ ،أصٌ ٚجٗ ١اسبٝالا ٠اياليت ٖال ٞغالب
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ٖص ٙاملسْٚ ١ٝضٚحٗالا ،يهٓٗالا تٴضالاز َٛضال ٛاسبهُالاٚ ٤املالاٖط ٜٔيف
عً ّٛايلبٝع ،١إْٗالِ مل ٜبالس٩ا ضحًالتِٗ ايعًُٝالَ ١الٔ َعطفال ١اشبالايل
اياليت ٖالالْ ٞكلالال ١اْلالال٬م ،فٝهْٛال ٕٛخالالاًَ ٞايالالصنط يف اٯفالالام٫ٚ ،
ٜفه ٕٛأيغاظ اسبٝا.٠

يهٓٓا إشا غطحٓا أططافٓا عًٖ ٢صا ايعامل يف ضَ ٤ٛعطف ١ايٓب٠ٛ
ٚايالالٛح ٞدبًالال ٢يٓالالا نٛحالالسٚ ،٠بالالسا نٓعالالاّ ٚحٝالالس أعًالال ،٢تتعالالإٚ
أجعاٚ ٙ٩ترتابط فُٝا بٗٓٝا ٖٞٚ ،تٓدطط يف غالًو ٚاحالسٜٚ ،هالٕٛ
غرٖا ْٚؿاطٗا ذبت خلٚ ١احس ،٠ف ٬تعاضض فٗٝا  ٫ٚتٓالاقب،
ٚايسْٝا نًٗا َانَ ١ٓٝطتبَٚ ١تعْ ،١تتخالطى نالٌ أزٚاتٗالا يف َهاْٗالا،
ٚتػالاعس أزٚات أخالط ،٣أ ٚأْال٘ َصالالٓع نالبر تتخالطى فٝال٘ آ٫ف َالالٔ
املانٓٝالالاتٚ ،نالالٌ َانٓٝالال ١هلالالا ع٬قالال ١مبانٓٝالال ١أخالالطٚ ،٣مجٝالالع ٖالالصٙ
املانٓٝالالات أٖ ٚالالصا املصالالٓع بٝالالس قالال ٠ٛشات قالالسضَ ٠الالٔ اشبًالالل ٚا٭َالالط،
ؼبطن٘ خايك٘ ذبت قاْْٚ ٕٛعاّ.
اختالف مياٍج ووجَات األىبدا واحملككني:
إٕ َا ٜٛجس َٔ اخت٬ف يف ٖصا ايهَٓ َٔ ٕٛالاٖا ٚٚجٗالات
ا٭ْبٝاٚ ٤اسبهُاٚ ٤احملككنيْٛ ،ضخ٘ باملياٍ:
تسخٌ يف بًس طبك ١ايعًُاٚ ٤احملككني ،فتبخ ٖص ٙايلبكال ١يف
إٔ َا َٖٛ ٛقع ٖصا ايبًس؟ َٚا ٖ ٞحسٚزٖا ا٭ضبالع؟ ٚنالِ فٝال٘ َالٔ
حباض ٚجبالاٍ؟ َٚالٔ أٜالٔ تٓؿالل ٖالص ٙايبخالاض؟ ٚإىل أٜالٔ تتجال٘؟ َٚالا
َػاح ١ايبًس؟ َٚا َٖٓ ٞتجات٘؟ ٖص ٙطبك ١ازبغطافٝني.
ٚتالالسخٌ طبكالالٚ ،١تبخ ال يف تالالاضٜذ عُالالاض ٠ايبًالالسَٚ ،الالا ٖالالٞ
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اٯ الالاض ايكسميالال ١ايالاليت تٛجالالس يف ايبًالالس؟ َٚالالا ٖالال ٛتاضؽبالال٘؟ ٖالالص ٙطبكالال١
امل٪ضخني ٚا٭ طٜني.

ٜٚفتـ بعب احملككني عالٔ قُٝالٖ ١الص ٙا٭ضض ،فٝؿالتغًٕٛ
باسبفطٜالالات ٜٚهتؿالالف ٕٛعالالٔ َعازْٗالالاٖ ،الالص ٙطبكالال ١املالالاٖط ٜٔيف
طبكات ا٭ضض.
ٚبعالالب ايعًُالالا٪ٜ ٤غػالالٖٓ ٕٛالالاى َطصالالساّٜ ،سضغالالَ ٕٛالالٔ خ٬يالال٘
ايٓجٚ ّٛا٭جطاّ ايػُاٜٚ ،١ٜٚكسضَ ٕٚػافتٗا َٔ ا٭ضضٜٚ ،تهٕٗٓٛ
عٔ ايع٫ظٍ ٚايطٜاح امللطٖ .١ٜص ٙطبك ١عًُا ٤ايلبٝعٚ ١اهل.١٦ٝ
٪ٜٚغؼ بعب ايعًُآٖ ٤ا َصٓعاّ نُٝٝاٜٚاّ ،ميط ٕٚفٝال٘ بتجطبال١
ا٭ٚزٜالالالٚ ١خٛاصالالالٗاٜٚ ،كالالالسَ ٕٛزضاغالالالات جسٜالالالس ٠بتجع٥الالالٚ ١ذبًٝالالالٌ
املفطزات ٚاملطنبات املعسْ ٤٫٪ٖ .١ٝاملاٖط ٕٚيف عًِ ايهُٝٝا ٚايٓباتات.
ٚبعالالب ايعًُالالاٜ ٤بخيالال ٕٛيف يػالالإ ايبًالالسٜٚ ،سضغالال ٕٛأزبالال٘،
ٜٚضع ٕٛقٛاعس ايًغٖ .١ص ٙطبك ١ا٭زباٚ ٤عًُا ٤ا٭يػٓ.١
ٚبعب ايعًُاٜ ٤تفطج ٕٛعً ٢اشبٝاٍ ازبُٝالٌ ٚايفهالط ايبالسٜع
بغالالب ايٓعالالط عالالٔ املباح ال ازبافالالٜٚ ،١تُتعالال ٕٛبا٭ظٖالالاض ٚأٚضاقٗالالا
َٓٚاظطٖا ايلبٝعٜٚ .١ٝبس ٕٚعٓٗا اْلباعاتِٖٗ ،ص ٙطبك ١ايؿعطا.٤
ٚبعب ايعًُالاٜ ٤سضغال ٕٛأخال٬م غالهإ ٖالص ٙاملٓلكالٚ ١عالازاتِٗ
ٚتكايٝالالسِٖ ٜٓٚتكالالسٜٚ ،ٕٚهتؿالالف ٕٛإٔ ٖالالص ٙايعالالازات َالالٔ أٜالالٔ تػالالطبت
إيِٗٝ؟ ٚنٝف ْؿثت؟ َٚا ٖ ٞايعالازات ايصالخٝخ١؟ َٚالا ٖال ٞايعالازات
اييت ذبتاج إىل إص٬ح ٚتعسٖ .ٌٜص ٙطبك ١عًُا ٤ا٫جتُا ٚا٭خ٬م.
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ٚبعالالالب ايعًُالالالاٜ ٤كالالالسَ ٕٛخللال الّا يتلالالالٜٛط ايبًالالالس ٜٚبالالالسٕٚ
َكرتحات عٔ تٛغالع ١ايبًالس ٚتالٛفر اٱَهاْٝالات ٚايٛغالا ٌ٥يػالهإ
ايبًس ٤٫٪ٖ ،عًُا ٤املسْ.١ٝ

ٖص ٙايلبكات نًالٗا تؿالتغٌ بٓؿالاطاتٗا ٚتكال ّٛبثعُاهلالا بهالٌ
ؾٛم ٚضغب.١
ِ ٜسخٌ ضجٌ آخط يف املسٚ ،١ٜٓميعٔ فٗٝا ايٓعط ،إْ٘ ٜػالُع
ٜٚط ٣نٌ ؾ ،٧ٝيهالٔ ٜ ٫ؿالتغٌ بالثْ ٟالَ ٛالٔ ايعُالٌ ،فالُٜٗ ٬ال٘
ٖص ٙا٭غَ :١ً٦ا َٖ ٞػاح ١ايبًس؟ َٚا ٖ ٛتاضؽب٘؟ َٚا ٖ ٞاملعازٕ
اييت تٛجس زاخٌ ا٭ضض؟ ٚمجٝالع ا٭غال ١ً٦اياليت ناْالت يًلبكالات
املصنٛض ٠أع ٫ ٙ٬تػرتع ٞاْتباٖ٘.
أٚ ٍٚأِٖ غ٪اٍ عٓالسَ :ٙالٔ عُالط ٖالصا ايبًالس ازبُٝالٌ ايطا٥الع؟
 َٔٚؼبهُ٘؟ َ َٔٚايو غهإ ٖصا ايبًس؟ َٚا ْٖ ٛعاّ اسبهِ فٝال٘؟
َٚا ٖ ٞصالًت٘ بعُالطإ ايبًالس ٚحٝاتال٘؟ ف ْال٘ ٜلًالع َباؾالط ّ٠عًال ٢قال٠ٛ
تٓفٝص ١ٜضفٝعٜٚ ،١ػتدرب أصالٛهلا ٚقٛاعالسٖا ،الِ ٜٴًكالْ ٞعالطْ ّ٠كسٜالّ١
عً ٢مجٝع ؾع اسبٝاٜٚ ،٠باؾط نالٌ شيالو َتعًكالاّ با٭صالٌ ٚذبالت
غا ١ٜخاصٜٓٚ .١ؿال ٧حٝالا ٠جسٜالسَٚ ٠طتبال ١ب صال٬حٗا ٚتعالاَٗٓ ٕٚالا.
ٜٚهٚ ٕٛاغل ١بني اسبهَٛالٚ ١ايطعاٜالاٜٚ ،هال ٕٛؾالاضحاّ ٭حهالاّ اهلل
ٚتطمجاْالاّ يًخهَٛالال ،١فالال ٬تعالالازٍ ٖالالص ٙايلبكالالات ايعًُٝالالٚ ١ايتخكٝكالال١
َهاْٖ ١صا ايطجٌٜٚ ،هٖ ٕٛصا ايبًس بسَٓ ْ٘ٚتعٖاّ َٚهاْاّ يًتفطج.
يف ٖالالصا ايعالالامل ايالالصٖ ٟالالًَ ٛالالو اهلل تعالالاىل ؽبتًالالف فٝالال٘ َالالٓٗا
ا٭ْبٝا ٤عٔ َٓٗا اسبهُاٚ ٤احملككني ،ف ْال٘ ٜٓ ٫تٗال ٞعًال ٢انتؿالاف
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ا٭غالالطاض ٚاسبكالالا٥ل يًُٛجالالٛزات ،بالالٌ نالالإ َٛضالالٛع٘ٚ :جالالٛز اهلل
ٚصفات٘ ٚأحهاَ٘ٚ ،ته ٕٛصفخات ايه ٕٛأَاَِٗ نُا ٜه ٕٛأَاّ
أصخاب ايٓعط اٯخط .ٜٔيهٔ أفهالاضِٖ  ٫تؿالتبو َالٔ ؾال٫ٚ ،٧ٝ
ٜطبل ٕٛع٬قتِٗ َباؾط َٔ ٠خايل ٖصا ايه ٕٛفكط ،بٌ ٜط ٕٚآٜات٘
َفتٛح ّ١يف ا٭ْفؼ ٚاٯفامٜٚ ،ؿاٖس ٕٚغًلٓت٘ حبٜ ٫ ٝالط ٕٚيف
ٖصا ايه ٕٛإ ٫حهُال٘ ٚإضازتال٘ٚ ،تتجًال ٢أَالاَِٗ قالسض ٠اهلل تعالاىل،
 ٬يف ْعاَالٜ٘ٚ ،عتالرب ٕٚمجٝالع
فٜ ٬طْ ٕٚكصاّ يف قاْ ٫ٚ ،ْ٘ٛذبالّ ٜٛ
َطاتب٘ ايعاي ١ٝخاضع ّٚ ،١مجٝع قالٛا ٙتابعال ١أَاَالٜ٘ ،ال ٪ط فٝال٘ ْعاَال٘
ايغٝي يف نٌ ؾٚ ،٧ٝمجٝع ايػُاٚات ٚا٭ضض ػالهات بٝالس اهلل
تعاىل ،فتتبسٍ قسض ٠ق ّٛٝايػُاٚات ٚا٭ضض يف عني ايٝكني.

ٖص ٙغًل ١اهلل تعاىل اييت تتجً ٢أَاَ٘ٚ ،عًُال٘ أنالرب عًالِ اهلل
تعالالاىلٚ ،حكٝكالالال ١اسبكالالا٥ل ايالالاليت  ٫تػالالالا ٟٚأَاَٗالالا عًالالال ّٛاحملككالالالني
ٚاسبهُاَ ٤يكاٍ شضٜ ٫ٚ ،٠عازيَ ٕٛكابٌ شيو َٔ أ٫ع ٝا٭طفاٍ.
و ْٴال الطٔٔ ٟإبٵال الطٳاٖٹِٝٳ َٳًَهُالالالٛتٳ ايػٻال الُٳاٚٳاتٹ
قالالالاٍ تعالالالاىل :ٳٚنَالالالصيٹ َ
ٳٚا٭َضٵضٔ ٳٚيٹٝٳهُٕٛٳ َٹ ٳٔ ا ِيُٴٛقٹٓٹنيٳ (ا٭ْعاّ.)75 :
تعلده األىبدا مدزاٌ للحداة:
إٕ ايعًالالالٚ ّٛاسبكالالالا٥ل ا٭بسٜالالالٚ ١ا٭صالالالٚ ٍٛايكٛاعالالالس ايكلعٝالالال١
يٮخالال٬م ٚاييكافالال ١ايالاليت أنالالطّ بٗالالا ا٭ْبٝالالاٚ ٤ايطغالالٌ عًالال ِٗٝايصالال٠٬
ٚايػ ٫ ّ٬ميهٔ بٓا ٤اسبٝا ٠ايصخٝخ ١بسْٗٚاٚ ،إْؿا ٤كاف ١صالاف،١ٝ
 ٫ٚتٗص ٜا٭خ٬م ٫ٚ ،تعن ١ٝايٓفالٛؽ ،٭ٕ تعالاي ِٝا٭ْبٝالاٖ ٤الٞ
َٓاضٖ ٠سا ١ٜيف ظًُات اسبٝا ،٠ف شا مل ٜصٌ ٖصا ايٓٛض إىل َهإ َالا،
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أ ٚاْلفث بػب َٔ ا٭غباب ٫ ،ميهٔ إٔ تٓٛض ظًُات ايعامل بضال٤ٛ
َصلٓع ،يصيو غٴُ ٞبازباًٖٝال ،١غالٛا ٶٚ ٤ٴجالس يف أ ٟعٗالس ،أ ٚنالإ
شيو ايعٗس عٗس ايطقٚ ٞايتلٛض يف ايعًٚ ّٛايفٓ.ٕٛ

إٕ أنرب عًِ تتفجط َٓال٘ ٜٓالابٝع ايعًالٖ ّٛالَ ٛعطفال ١اهلل تعالاىل،
ف ٬تفالو بالسْٗٚا أيغالاظ اسبٝالاٜ ٫ٚ ،٠عالطف اٱْػالإ ْفػال٘ بغرٖالا،
ٚإٕ َعطف ١اهلل قس أٚزعت يف فلالط ٠اٱْػالإ ،يهالٔ ؼبتالاج اٱْػالإ
يهؿف ٖص ٙايك ٠ٛاملدبال ٠٤ٛيف أغًال ا٭حٝالإ إىل تٛجٝال٘ ا٭ْبٝالا،٤
ٖٚص ٙايتٛجٗٝات ته٫ ٕٛظَال ّ ١يتفعٝالٌ ٖالص ٙايكال ،٠ٛفال ٬تهفال ٞهلالا
غالال ١َ٬ايفٗالالِ  ٫ٚغالال ١َ٬ايفلالالط ٫ٚ ،٠فلاْالال ١ايالالصٖٔ  ٫ٚشنالالا٤
ايعكالالٌ ٫ٚ ،ايسضاغالالات ايٛاغالالعٚ ،١مل ٜالالتُهٔ آ٫ف َ٪يفالالَ ١الالٔ
ايٓاؽ يف نٌ ظَٔ َٔ إزضاى حكالا٥كِٗ بالس ٕٚا٭ْبٝالا ٤ايالص ٜٔناْالت
أشٖالالاِْٗ صالالافٚ ،ّ١ٝفلالالطتِٗ غالالً ،ّ١ُٝأ ٚأصالالٝبٛا بالالبعب جٗالالا٫ت
ٚأخلا ٤غ ،٤ٛأبعستِٗ عٔ ا٫غتفازٖ َٔ ٠صا ايس.ٜٔ
فالال ٬ميهالالٔ تٗالالص ٜا٭خالال٬م  ٫ٚتعنٝالال ١ايٓفالالٛؽ إ ٫بتٛجٝالال٘
ا٭ْبٝاٚ ٤تعًٖٓٚ ،ُِٗٝاى عٛا٥ل ٚحٛاجع يف ايسْٝا يعٗالٛض ايفلالط٠
ايػً ١ُٝاٱْػاْٚ ،١ٝتٓلبالع عًال ٢ايفلالط ٠أزضإ نيٝفالَ ١الٔ ايصالخب١
ايػٚ ١٦ٝايب ١٦ٝايفاغسٚ ٠ايعًِ اشباطٖٚ ،٧ال ٫ ٞتٓؿالل بالس ٕٚأْالٛاض
غالالاطعَ ١الالٔ ا٭ْبٝالالا ،٤فالال ٕ َفالالاتٝخِٗ تػالالتلٝع إٔ تفالالت َغالالايٝل
ايكًٛب ٚايعكٚ ،ٍٛإٕ جٜ ِٖ٤٬بعس ضَ ٜٔطآتِٗ عِٓٗ.
ف ٕ ايضبط ايٛاض ٭ص ٍٛا٭خ٬م ٚايٛغلٚ ١ٝازباَعٝال،١
ٚزق ١ايفِٗ ٚغ ١َ٬ايلبع ٱْؿا ٤ايتٛاظٕ ايصخٜٛ ٫ ٝجالس إ ٫يف
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غر ٠ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايػ ،ّ٬ف ِْٗ ٜه ْٕٛٛمنٛشجاّ عايٝاّ يصالٓع اهلل
تعاىل طبٝعٚ ّ١خًكاّ ٚته ٕٛتعايٚ ُِٗٝأعُالاهلِ بعٝالس ّ٠عالٔ ايغًال،ٛ
ٚاٱفطاط ٚايتفطٜطٚ ،ضٝل ايٓعط ٚايكً  ،فايالصٜ ٜٔهْٛال ٕٛقطٜبالاّ
 ٫ضفٝعالاّ يًجاَعٝالٚ ١ايٛغاللٖ .١ٝالصا َالا ٜالسٍ
َِٓٗ ٜٴعترب ٕٚأٜضاّ َيالا ّ
عً ٘ٝغر ا٭ْبٝاٚ ٤أتباعِٗ.

دع ة األىبدا علدَه الشالو:
فًُالالا ضأ ٣ا٭ْبٝالالاٖ ٤الالص ٙاسبكٝكالال ١بالالثّ أعٝالالِٓٗ ،ضأٚا إٔ ٖالالصا
ايعالالامل خًكالال٘ اهلل تعالالاىلٖٚ ،الال ٛضبالال٘ َٚايهالالٖ٘ٚ ،الالٜ ٛٴالالسبط ايهالال،ٕٛ
تٛجٗالالٛا إىل ايٓالالاؽٖٚ ،الالِ ٜتعجبالالَ ٕٛالالٔ إٔ ايهالالٚ ٕٛأجالالعا ٙ٤ايالاليت
خضالالعت طٛع الاّ أ ٚنطٖ الّا أَالالاّ قالال ٠ٛنالالربٚ ،٣جعًتٗالالا تابع ال ّ١هلالالا،
فهٝف باٱْػإ ايص ٖٛ ٟأِٖ عٓاصط ٖصا ايهٜ ٕٛتثضج بالني ٖالصا
ٚشاى يف اشبضالال ٛأَالالاّ اهلل تعالالاىل بطأٜالال٘ ٚٚإضازتالال٘ ،ف ْالال٘ ٚإٕ نالالإ
خاضعّا أَاَ٘ بس ٕٚإضازٚ ،٠تابعّا ٭حهاَ٘ ٚأصٛي٘ ايتهٜ،١ٜٝٓٛٴٛيس
ب شْ٘  ُٜٛٓٚبثَطٜ ِ ،ٙؿ ٜٚؿٜٚ ، ٝثنالٌ َالٔ ْعُال٘ٚ ،ميالطض
ٜٚؿالالف ٞب شْالالٜ٘ٚ ،هالال ٕٛتابع الّا يٓعالالاّ اهلل ٚقاْْٛالال٘ يف غالالا٥ط حٛا٥جالال٘
ٚؾ ،ْ٘ٛ٦نُا ته ٕٛازبُازات ٚايٓباتات ،يهٔ إشا ق ٌٝي٘ :اخضع
قصساّ أَاّ ايك ٠ٛاييت خضع هلا نٌ طبًٛم بالس ٕٚإضاز ،٠حبٝال إْال٘
ٜٛافالل نطاَتالو ٚؾالطفو ٚعًُالو ٚحهُتالو ،اعتالصض ٚعجالع عالالٔ
شيو ،فًُا ضأ ٣ا٭ْبٝا ٤بايعهؼ َٔ اسبكٝك ١ا٭ٚىل ٚضأٚا إٔ ناليراّ
َٔ ايٓ ٛايبؿط ٟخضعٛا أَاّ طبًٛقات٘ بسَ ّ٫الٔ خايكال٘ٚ ،اْكالازٚا
ي٘ يف ايعبازٚ ٠ايلاعْ ١لكٛا عًٓاّ ٚجٗاضاّ:
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َأفَغٳٝٵ ٳط زٹ ٔٔ ٜاي ًٖ٘ٹ ٜٳبٵغٴٕٛٳ ٳَٚي٘ٴ َأغٵًَ ٳِ ٳَالٔٵ فٹال ٢ايػٻالُٳاٚٳاتٹ ٳٚا٭َضٵ ٔ
ض
جعٴٕٛٳ (آٍ عُطإ.)83 :
َطٛٵعاّ ٳٚنَطٵٖاّ ٳٔٚإيَ ٵ٘ٝٹ ٜٴطٵ ٳ

ٖصا ٖ ٛخض ٛايعامل ٚغجس ٠ايهآ٥ات اياليت ٚضز شنطٖالا يف
آٜات ايػجس ٠يف ايكطإٓ:
ت ٚٳَٳالالا فٹالال ٢ا٭َضٵضٔ َٹالالٔ زٳآبٻ ال ٺ١
جسٴ َٳالالا فٹالال ٢ايػٻ الُٳاٚٳا ٹ
ٳٚيٹًٖ ال٘ٹ ٳٜػٵ ال ٴ
 ٫ٳٜػٵتٳهِبٹطٴ ٚٳٕ .ٳٜدٳافُ ٛٳٕ ٳضٻبٗٴالِٵ َِّالٔ فَال ٵ ٛٹقِٗٔٵ ٚٳٜٳفِعٳًُالٕٛٳ
ٳٚا ِيُٳ٥٬ٹهَٚ ُ١ٳٖٴِٵ َ
َٳا ٴ٪ٜٵَٳطٴ ٚٳٕ (ايٓخٌ.)51 – 50 :
ٖص ٖٞ ٙزع ٠ٛا٭ْبٝا ٤تسع ٛإٔ ؽبضع اٱْػإ أٜضاّ أَاّ ق٠ٛ
اهلل تعاىل ،اييت خضعت أَاَ٘ غا٥ط ايهآ٥الاتٜٓٚ ،ضالِ إىل أجالعا٤
ايهآ٥الالالات ،حبٝالال ٜعالالالٝـ حٝاتالالال٘ ٚتٛافالالالل ٖالالالص ٙاسبٝالالالا ٠يف عًُالالالٗا
ْٚؿالالاطٗا ضضالالا اهلل تعالالاىلٜٚ ،هالال ٕٛتابع الاّ يكالالٛاْني خالالايل ايهآ٥الالات
َٚالالسبط ايػالالُاٚات ٚا٭ضضٜٚ ،فالالٛض ْفػالال٘ إىل اهلل َتٓالالاظ ّ٫عالالٔ
حكالالالٛم املًهٝالالالٚ ١بعٝالالالساّ عالالالٔ زعالالالا ٟٚايهالالالرب ٚاشبالالالٚ ٤٬ٝا٭ٖالالالٛا٤
ايؿٝلاْٚ ،١ٝاشبٝاض ازبا٥طٖ ،صا ٖ ٛاٱغ ،ّ٬ايص ٟجا  ٤بال٘ مجٝالع
ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ عً ِٗٝايصٚ ٠٬ايػ.ّ٬
بعس ٖصا اْ٫كٝاز ايهاٌَ ٚا٫غتػ ّ٬ايتاّٚ ،بٗص ٙايفهط ٠إٔ
جعٴ ٛٳٕ) ٚأْٓا عباغال عٓالس اهلل تعالاىل٫ ،
َطجعٓا إىل اهلل ( ،ٳٔٚإيَ ٵ٘ٝٹ ٴتطٵ ٳ
تٓؿث يف اٱْػإ عٛاطف ايهرب ٚاشب ،٤٬ٝف ٬تهال ٕٛخطٜلال ١حٝاتال٘
َٔ صٓع اٱْػإٚ ،اخرتا شٖٓ٘ ٚعكً٘ ،بٌ تهَ ٕٛالٔ اهلل ايععٜالع
اسبه،ِٝايص ٟخًل فػٚ ،٣ٛايص ٟقسض فٗس ،٣ف ٬ته ٕٛأخال٬م
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ٖصا اٱْػإ ٚعازات٘ ٚغٝاغت٘ َٚسْٝتال٘ ٚأصالٛي٘ ٚقٛآْٝال٘ َالٔ عٓالس
ْفػ٘ ،بٌ َٔ اهلل تعاىل.

ميَج اجلاٍلدة:
ٚضس ٖصا املٓٗا َٔ ايالٛحٚ ٞايطغالايَ ١الٓٗا آخالطٖٚ ،ال ٛإٔ
ٜكطض اٱْػإ ٚجٛز ٙيف ٖالصا ايهالَ ٕٛػالتكٚ ،ّ٬تهال ٕٛجٗال ١حٝاتال٘
طبتًف ّ ١عٔ غا٥ط أؾٝا ٤ايهالٖٚ ،ٕٛال ٛيالٝؼ َػال ّ٫ٛ٦عالٔ ؾال ٧ٝأَالاّ
ضبهُالال ١غالالر إْػالالاْ ٫ٚ ،١ٝتابع الّا يٓعالالاّ مسالالاٚ ،ٟٚخاضالالعاّ يكالال٠ٛ
قالالاٖطٖ ،٠الالصا َالالٓٗا ازباًٖٝالالٚ ١ضبالالا٫ٚت الالا٥ط ٠يتثغالالٝؼ حهَٛالالات
َػتبسٚ ،٠إْؿالا ٤غالًلات حالط ٠صالغرٚ .٠يف ٖالصا املٛضالع أضَ ٣الٔ
املٓاغ ال إٔ أٚض ال ايفالالطم بالالني َالالا ٜرتت ال َالالٔ آ الالاض َالالٔ فهالالطتني
ْٚعطٜتني نًتُٗٝا.
ميَج األىبدا وميَج اجلاٍلدة:
ا٭خالال٬م ٚاملسْٝالالٚ ١ايػٝاغالال ١يٝػالالت ْعُالاّ َٓفالالطز ،ّ٠بالالٌ ٖالالٞ
أجالالعاٚ ٤حالالسٚ ،٠أغالالاؽ ٖالالصا ايٓعالالاّ عًالالْ ٢عطٜالالٚ ١تعًالالَ ِٝالالا فالالٛم
ايلبٝعٚ ،١ميهٔ إٔ ٜه ٕٛيف ايسْٝا ْعطات َتعسز ٠ملا بعالس ايلبٝعال،١
ٚقالالس ناْالالت َالالٔ قبالالٌٚ ،ميهالالٔ إٔ ٜطت ال ْعالالاّ ناَالالٌ يًخٝالالا ٠عًالال٢
أغالالالاؽ ٚاحالالالس َٓٗالالالاٚ ،يف ٖالالالصا ايٓعالالالاّ عبالالالازٚ ٠أخالالال٬م َٚسْٝالالال١
ٚغٝاغٚ ،١نٌ ْعاّ َالٔ ٖالص ٙا٭ْعُال ١ؽبتًالف متاَالاّ عالٔ اٯخالط يف
ضٚحالال٘ ٚؾالالهً٘ ،نُالالالا ربتًالالف اسبٝالالا ٠اٱْػالالالاَْ ١ٝالالٔ اسبٛٝاْالالالات،
ٜٚؿرتى اٱْػإ ٚاسبٛٝإ يف نير َٔ ا٭ؾٝا ،٤فاٱْػالإ ٚاسبٝالٛإ
ٜؿرتنإ يف ازبػالِ ٚاسبكٝكال ١املٓلكٝالَ ١الٔ حٛٝاْٝال ١ازبػالِ ايٓالاَ،ٞ
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يهالالٔ ضغالالِ شيالالو نًالال٘ ُٖالالا ْٛعالالإ ،نالالصيو ٜهالال ٕٛفالالطم نالالبر يف
ايٓعالالاَني ضغالالِ َؿالالاضنات ْٛعٝالالٚ ١جٓػالالٜٚ ،١ٝػالالاِٖ أتبالالا نالال٬
ايٓعالالاَني يف نالالير َالالٔ َعالالاٖط اسبٝالالاٜ ٫ٚ ،٠هالال ٕٛأزْالال ٢اخالالت٬ف يف
اسباجٝات املسْ َٔ ١ٝايلعاّ ٚايؿطاب ٚايًباؽ ،يهالٔ ٜهالٖٓ ٕٛالاى
اخت٬ف نبرٚ ،ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايفطم َيٌ حٝا ٠اٱْػإ ٚاسبٛٝإ.

يف ٖص ٙايٓعطٜات ْعطٜتإ قسميتإ ْٚاجختإَٚ ،ا ظاٍ عُطإ
ايٓ ٛايبؿطَٓ ٟكػُاّ يف نٌ عصطٚ ،بني ٖالاتني ايٓعالطٜتني اغالتُطت
بُٗا خلٛب َٚصا ٥زاُّ٥اٚ ،غًبت إحساُٖا عً ٢ا٭خط.٣
إحساُٖا :إٔ اهلل تعاىل خًالل ٖالص ٙايالسْٝاٖٚ ،الَ ٛالسبطَٚ ٙايهال٘
ٚحانُالال٘ امللًالاللٚ ،ايٓالالاؽ نًالالِٗ عبالالاز اهلل ٚضعٝتالالٖ٘ٚ ،الالِ خًٝفالال ١اهلل
ٚقا ُٕٛ٥باهللٚ ،أَني طٚاتٖ٘ٚ ،ص ٙاسبٝا ٠خٴًكالت يَ٬تخالإٚ ،تالثتٞ
بعالالسٖا حٝالالا ٠ؼباغ ال فٗٝالالا اٱْػالالإ ،فالالٜ ٬الالٓج فٗٝالالا إَ ٫الالٔ ٜعالالٝـ
حٝات٘ٚ ،نإ عً ٢يػاْ٘ ضٚح ايعباز ٠هللٚ ،ايتكطب إيٚ ،٘ٝغطت فٗٝالا
ايتكٚ ٣ٛاسبػاب غطٜإ ايسّ صبط ٣ايعطٚم ،فًٝؼ فٗٝا أبٗ ١املًالٛى،
بٌ ٜه ٕٛفٗٝا ععُ ١ايعبازٜٚ ،٠عترب ٕٚأْفػالِٗ ضٴعالا ٠صالٝاْ ١ا٭َالٔ،
ٚمحً ١يٛا ٤ايصسمٚ ،حٴُا ٠املعًَٛنيًٜٚ ،كب ٕٛبكٛي٘ تعاىل:
ط ٴؾ ٳٗسٳآ ٳ ٤ٹي ًٖ ٹ٘ (ايٓػا.)135 :٤
َقٛٻاَٹنيٳ ٹبايِ ٹك ٵػ ٹ
 ٫ٚتٓؿالالالث فالالال ِٗٝعٛاطالالالف ايععُالالال ١ايؿدصالالالٚ ١ٝايػالالالل٠ٛ
ايكاٖطٜ ٫ٚ ،٠ٴعجب ٕٛبكالٛتِٗ أبالساّٜ ٫ٚ ،ٴتًفال ٕٛحكالٛم ايٓالاؽ
ملصاحل شات ٫ٚ ،١ٝتؿتبو بٛجالٛزِٖ اضاللطابات عًال ٢ا٭ضض،
فهإ َٔ اي٬ظّ إٔ ٜػُعٛا:
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ٜ ٫ٴطٜٔسٴٕٚٳ عٴ ًُ ٸٛاّ فٹ ٢ا٭َضٵ ٔ
ض
و ايسٻاضٴ اٯخٹ ٳط ُ٠ٳْجٵعٳ ًُٗٳا يٹ ًٖصٹ ٜٳٔ َ
تٹًِ َ
ني (ايكص .)83 :
ٳَ َ٫ٚفػٳازاّ ٳٚايِعٳاقٹبٳ ُ١يٹ ًُِٴتٻكٹ ٳ

فالالال ِْٗ ٜٓ ٫كػالالالُ ٕٛيف ا٭خالالال٬م ايفطزٜالالالٚ ١ا٫جتُاعٝالالال،١
ٜٚهَ ْٕٛٛتكني ٚخا٥فني يف ن ٬ايٓالٛعني َالٔ ا٭خال٬مٚ ،ػبتٓبالٕٛ
ازبطاٜٛٚ ِ٥اظب ٕٛعً ٢ايكٛاْني َٔ خؿال ١ٝاهلل تعالاىل َ ٫الٔ خالٛف
ايكاْ ٫ٚ ٕٛايؿطط ،١ف ِْٗ يف ايبٝت ٜهْٛال ٕٛنُالا ٜهْٛال ٕٛخالاضج
ايبٝت عً ٢غطٜط ايسٚيٜٚ ،١ه ْٕٛٛغالٛا٤ٶ يف ايٛحالسٚ ٠ا٫جتُالا ،
٭ِْٗ ٜعتكس ٕٚإٔ اهلل تعاىل َٛجٛز يف ن ٬املٛضعنيٜٚ ،عتكس:ٕٚ
خ ٵُػٳال١ٺ ٔإٖ ٖ٫ٴال ٳٛ
جٛٳ ٣ٳَ٬ٳ١ٺ ٔإٖ ٖ٫ٴالٛٳ ضٳابٹ ٴعٗٴالِٵ ٳ َ٫ٚٳ
َٳا ٜٳهُٕٛٴ َٹٔ ٻْ ٵ
 ٫أَزٵْٳَ ٢ٹٔ شيٹوَ ٳَ َ٫ٚأنِيٳطٳ ٔإ ٖ٫ٴٖٛٳ َٳ ٳعٗٴِٵ أَٜٵٔٳ َٳا نَالاْٴٛاِ ٴالِٻ
غٳا ٹز ٴغٗٴِٵ ٳَ ٚ
٤ٞٺ عٳًٹِٝٷ (اجملازي.)7 :١
ٜٴٓٳبِّٴٗ٦ٴِ ٹبُٳا ٳعُٹًُٛاِ ٳٜٛٵ ٳّ ايِكٹٝٳاَٳ١ٹ إٕٔٻ اي ًٖ٘ٳ بٹهٌُِّ ؾٳ ٵ
ف ٕ حهَٛتِٗ  ٫تؿتٌُ عً ٢تطف ٚبصر أغطٚ ٠ضجالاٍ ،أٚ
شضٜعالال٫ ١ظزٖالالاض ؾالالع أ ٚقلالالط ،بالالٌ تهالال ٕٛغالالبباّ يٓؿالالط ا٭خالال٬م
ايفاضالالًٚ ،١ايالالرب ٚايتكالالٚ ،٣ٛغًبالال ١اسبالالل ٚايصالالسمٚ ،إظايالال ١غالال٤ٛ
اشبًل أ ٚايفػاز.
قاٍ اهلل تعاىل :اٖيصٹ ٜٳٔ ٔإٕٵ َٻهٖٓٻاٖٴِٵ فٹ ٢ا٭َضٵضٔ َأقَالاَٴٛاِ ايصٻالًَٛا َ٠
ٚٳآتٳ ال ٴٛاِ اي ٻعنَالالٛاٚ َ٠ٳأََٳ الطٴٚاِ بٹ الا ِيُٳعٵطٴٚفٹ ٳٚٳْٗٳ ال ٵٛاِ عٳ الٔٔ ا ِيُٴٓٵهَ الطٔ ٳٚيٹًٖ ال٘ٹ عٳاقٹبٳ الُ١
ا٭َُٴٛضٔ (اسبا.)41 :
فالال ٬تهالال ٕٛحضالالاضتِٗ َتٓافػ ال ّ١يف اسبٝالالا ٠املرتفالالٚ ١ايفدفدالال١
ٚا٫غالالالتعٚ ،٤٬ايًالالالٗٚ ٛايًعال ال ٚ ،ايعٜٓالالالٚ ١ايتفال الاخط ٚايتهالالالا ط يف
ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز ،بٌ تهال ٕٛحضالاض ّ٠طالاٖط ّ٠ظنٝالٜ ،ّ١تٓالافؼ فٗٝالا
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ايٓاؽ يف ايعٌُ ايصاحل ٚايتسٜٚ ،ٜٔهَ ٕٛكٝاغٗا ايتكٚ ،٣ٛذبالطّ
فٗٝا اشبُط ٚأخص ايطباٚ ،ميتٓع فٗٝا اغتعُاٍ أٚاْ ٞايصٖ ٚايفضال١
 ٫ٚتٛجس فٗٝا ايتُا ٚ ٌٝايصٛض ايؿالطنٚ ،١ٝتغًالل َهالأَ املٝػالط،
ٚؼبعالالط فٗٝالالا عًالال ٢ايالالصْٛب ٚاٯ الالاّٚ ،تفالالطض قٝالالٛز عًالال ٢أغالالباب
ايغفًٚ ١ايرتف.

فٜ ٬ه ٕٛؾعاض ٖالص ٙاملسْٝال ١إ ٫ايتُتالع بعخالاضف ايالسْٝا ،بالٌ
تهٚ ٕٛجْٗ ١عطٖا عٔ اسبٝاَ ٠ا قاي٘ اهلل تعاىل:
خٝٳا ُ٠ايسټْٵٝٳا َيعٹ ٷ ٳَٚيٗٵٛٷ ٚٳظٜٔٓٳٚ ْ١ٳتٳفَاخٴطٷ بٳٝٵٓٳهُِٵ ٚٳتٳهَالاٴ ٷط
اعٵًَُٴٛاِ أَْٻُٳا ايِ ٳ
ٌ َغٝٵ ٺ َأعٵجٳ ٳ ايِ ُهفٖالاضٳ ْٳبٳاتٴال٘ٴ ٴالِٻ ٜٳٗٔالٝاٴ فَتٳالطٳاٙٴ
 ٫ٹز َن ٳُٳي ٔ
فٹ ٢ا٭ََٵٛٳأٍ ٳٚا٭َٚٵ َ
َٴصٵفَطٸاّ ٴِٻ ٳٜهُٕٛٴ حٴلَاَّا ٚٳفٹال ٢اٯخٹال ٳط ٹ ٠عٳالصٳابٷ ؾٳالسٹٜسٷ ٚٳَٳغٵفٹالطٳَِّ ْ٠الٔٳ ايًٖال٘ٹ
خٝٳا ُ٠ايسټْٵٝٳج ٔإ ٖ٫ٳَتٳا ٴ ايِغٴطٴٚضٔ (اسبسٜس.)20 :
ٳٚضٔضٵٛٳإٷ ٳَٚٳا ايِ ٳ
ٖصا َٓٗا حٝاَ ٠ػتكًَٓٚ ،١فطزٜ ،٠تُٝع َٔ أغاغ٘ إىل آخالط
َػالالتٛا ٙعالالٔ ايالالٓعِ ا٭خالالط ٣يف نالالٌ جالالعَ ٤الالٔ أجعا٥الال٘ٚ ،حجالالطٙ
ا٭غاغْ ٖٛ ٞعطَ ١ٜا ف ٛم ايلبٝع.١
٪َٚغؼ ٖص ٙايٓعطَٗٓٚ ١ٜا اسبٝا ٖٛ ٠ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ،ايالصٜٔ
بسأت غًػً ١بعيتِٗ َالٔ غالٝسْا آزّ عًٝال٘ ايػالٚ ،ّ٬تٓتٗال ٞإىل غالٝسْا
ضبُالالس ضغالال ٍٛاهلل صالالً ٢اهلل عًٝالال٘ ٚغالالًِ ،ف ْالال٘ قالالسّ ٖالالصا املالالٓٗا أَالالاّ
ايعامل عًُٝاّٚ ،طبك٘ ٖٚ ٛأصخاب٘ يف صٛضَ ٠طتبٚ ١جاَعٖ ،١صٖٞ ٙ
أنرب ق ٠ٛأَاّ ايٓعاّ ازباًٖ ،ٞنت هلا اشبًٛز ٚايسٚاّ َٔ اهلل تعاىل.
َٚالٓٗا حٝالالا ٠آخالالط ٖالَ :ٛالالٔ املُهالالٔ إٔ اهلل تعالاىل خًالالل ٖالالصا
ايعالالامل ،يهالالٔ  ٫ع٬قالال ١يالال٘ اٯٕ بٗالالص ٙايهآ٥الالات ٚحٝالالا ٠اٱْػالالإ،
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ٚاٱْػالالإ أنالالرب قالال ٠ٛيف ٖالالصا ايهالالٖٚ ،ٕٛالالَ ٛايالالو هلالالص ٙا٭ضض
َٚهتؿف اييطٚات املهٓ ١ْٛفٗٝالاٚ ،اسبٝالا ٠ايالسْٝا ٖال ٞا٭صالٌ ،الِ
ته ٕٛظًُات بعضٗا فٛم بعب ،فَ ٬اْع َالٔ إٔ ٜتُتالع اٱْػالإ
بٗالالص ٙاسبٝالالا ٠ايالالسْٝا ٚيالالصاتٗاٚ ،اٱْػالالإ حٴالالط يف اغالالتدساّ طاقاتالال٘،
ٚايك ٖٞ ٠ٛايكاْٚ ،ٕٛا٭غطاض ٚاملصالاحل ٖال ٞايالسافع ا٭صال ٌٝإىل
ايعٌُٖ ،صْ ٙعط ١ٜازباًٖ.١ٝ

ٜتٛيس َٔ ٖالص ٙايٓعطٜال ١حضالاض ٠الا٥ط ٠عًالٚ ٢جالٛز اهلل تعالاىل،
نُا ٜٓبالت َالٔ اسببال ١ايؿالجط ٠اياليت ذبُالٌ خالٛا ٚآ الاضاّ يف أٚضاقٗالا
ٚفطٚعٗالالاٚ ،تالالسخٌ يف نالالٌ ؾالالعبَ ١الالٔ ؾالالع اسبٝالالا ٠اسبطٜالال ١امللًكالال١
ٚاْ٫لالال٬م ايعالالاّٜٚ ،ػالالتٛي ٞعًٗٝالالا ايٓفػالال ١ٝاْ٫تٗاظٜالالٚ ١ايٛجٗالال١
املغطضالالٜٚ ،١الالصٚب ايفالالطم بالالني اييالالٛاب ٚايعكالالاب ،بالالٌ تهالالٖ ٕٛالالصٙ
املصالاللًخات أضالالخٛنٚ ،١تٓكػالالِ ا٭خالال٬م إىل قػالالُني :ؾدصالال١ٝ
ٚؾعبٚ ،١ٝإٕ ا٭خ٬م ايؿدص ٫ ١ٝته ٕٛفٗٝا َٛضع ْكس ،فتهالٕٛ
يؿد ٚاحس قُٝتإ ٚاعتباضإ :أغطٚ ١ٜخاضجٚ ،١ٝميٓ ي٘ اسبط١ٜ
ؾدصالالّٝا ٚعاًٝ٥الالّاٜٚ ،هالالَٛ ٕٛاظبالالاّ عًالال ٢بعالالب عالالازات ٚتكايٝالالس
اجتُاعٝالالاّ ٫ٚ ،ميٓعالالال٘ َالالالٔ ازبالالالطا ِ٥إ ٫اٱقالالالطاض ايًفعالالال ٞيًكالالالاْ،ٕٛ
ٚخٛف ايعكالاب ٚايؿالطط ،١فال شا ظايالت ٖالص ٙاملٛاْالع يف َٛضالع دبالطأ
اٱْػالالالإ عًالالال ٢اضتهالالالاب احملطَالالالاتٚ ،تٓتٗالالال ٞععُالالال ١ايكالالالاَْ ٕٛالالالٔ
ايكًٛب ،فٝعٔ أْ٘ َٔ صٓع اٱْػإ َيًال٘ ،فال ٬تهال ٕٛيال٘ قسغال ١ٝيف
ايصٖٔ ،فايطجاٍ ايصٜ ٜٔرتبع ٕٛعً ٢أغالط ٠اسبهالِ ٚايتؿالطٜع بػالب
شنالالا ِٗ٥أ ٚالالطٚتِٗ أ ٚقالالٛتِٗ فتبالالصٍ ضبالالا٫ٚت يكٗالالطِٖ ٚاشبالال٬
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َِٓٗٚ ،ته ٕٛغاٜال ١اسبٝالا ٠ايتُتالع بعخالاضف ايالسْٝا ،فتجُالع ٚغالاٌ٥
ٚأغباب يًخٝا ٠املرتفٚ ،١ايعٝـ اهلٓٚ ،٧ٝذبكٝكاّ هلصا ايغطض ؼبتاج
اٱْػالالإ إىل الالط ،٠ٚفتجالالطَ ٟػالالا نازحالال ١يهػالالبٗاٚ ،ػبالالط شيالالو إىل
قػالالا ٠ٚايكًالالٛب ٚاسبٛٝاْٝالالٚ ،١ايتٓالالافؼ ايؿالالسٜس ٚايصالالطا ايلبكالال،ٞ
ٚحُٓٝا حصًت يال٘ اييالط ٠ٚأْفكٗالا اٱْػالإ ٱؾالبا غطا٥العَ ٙالٔ زٕٚ
ضٚ ١ٜٚفهط ،فتٓؿث ايصْٛب ٚاٯ اّٚ ،ازبطا ِ٥ا٫جتُاعٜٚ ،١ٝصاب
اجملتُع املسْ ٞبا٫ضلطاب ٚايفٛض.٢

ٚؼبالٌ ضبالٌ َعطفالال ١اهلل تعالاىل َعطفال ١ايالالصات ،يهالٔ غالطعإ َالالا
تٓكًال إىل ْػالالٝإ ايالالصات ،٭ٕ ْػالالٝإ اهلل ٜٓالالتا ْػالالٝإ ايالالصات ،الالِ
ٜتؿهٌ ْػٝإ ايصات ؾ٦ٝاّ فؿ٦ٝاّ صٛض ٠اْتخالاض ايالٓفؼٜٚ ،كالْ ّٛعالاّ
َ ٫الٔ ايٓعالاّ اٱْػالاْٚ ٞاسبٝالٛاْٚ ،ٞتهال ٕٛاسبٝالا ٠غالر
َٝهاْٝه ٞبس ّ
إْػالالاْٚ ،١ٝتهالال ٕٛغاٜالال ١اسبهَٛالال ١إٜصالالاٍ ضجالالٌ أ ٚأغالالط ٠إىل غالالطٜط
اسبهِ ،فتخس حطٚب طاحٓ ِ ،١تتبسٍ ٖص ٙايٓعطٜالٚ ١تتلالٛض إىل
ْعط ١ٜق ١َٝٛأٚ ٚطٓ ،١ٝف شا ناْالت ا٭غالط ٚايكبا٥الٌ يف ايالعَٔ ايكالسِٜ
تتكاتٌ ،تتكاتٌ اٯٕ ايؿعٛب ضالس ايؿالعٛب ٚايبًالسإ إظا ٤ايبًالسإ،
ٚتٗطام زَا ٤ايٓاؽ ٚته ٕٛايسْٝا جخُّٝا ٜهت ٟٛبٓاضٖا نٌ إْػإ.
أغاؽ ٖصا ايٓعالاّ َالٓٗا الا٥ط عًال ٢اهلل تعالاىل ٚفهالط ٠خاط٦ال١
سبط ١ٜاٱْػالإٖٚ ،الصا ا٫عٛجالاج ػبعالٌ اسبٝالا ٠نًالٗا َالٔ أٚهلالا إىل
آخطٖا َعٛجٖٚ ،١صا ايٓك ٜ ٫ع َٔ ٍٚتلٛضات ايعً ّٛايلبٝع١ٝ
ٚقلع َػافات ايػُا.٤
فال ٕ ْعالالاّ ا٭فهالالاض ٚا٭خالال٬م ٚا٭عُالالاٍٚ ،املسْٝالالٚ ١اييكافالال١
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ايالالصٜ ٟكالال ّٛعًالالٖ ٢الالص ٙايٓعطٜالالٚ ١أ طٖالالا ٖالالَ ٛالالا ٜػالالُ ٢يف َصالاللً
ا٭ْبٝالاٚ ٤ايطغالالٌ بايٓعالاّ ازبالالاًٖٜٚ ،ٞهالال ٕٛشيالو قبالالٌ زعالالٛتِٗ يف
ايعالالاملٜٚ ،ػالالٝلط عًالال ٢نالالٌ جالالعَ ٤الالٔ أجالالعا ٤اسبٝالالا ٠ظَالالٔ زعالالٛتِٗ
ٚضغالالالايتِٗ ،فٝخاضبْٛالالال٘ٚ ،إشا فالالالاضقٛا ايالالالسْٝا تضالالالا٤يت حالالالطنتِٗ
ٚزعٛتِٗ ف ٕ ٖصا ايٓعاّ ٜ ٫فين متاَاّ ،بٌ ٜٓهُـٜ ِ ،ك ّٛعً٢
قسّ ٚغامٚ ،نالإ يف ايعٗالس ايكالس ِٜعالاز ٚمثالٛز ٚفطعالٖٚ ٕٛاَالإ
ٚقاضٚ ٕٚأٌٖ بابٌ ٚ ،٣ْٛٓٝٚغهإ َصط ٚؾعٛب أخطٚ ٣ضجاٍ
باضظ َٔ ٕٚيًٖ ٞصا ايٓعاّٚ ،اْتكٌ ٖصا ايٓعاّ َٔ َس ٠إىل أٚضبا.
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