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 ادلقدية

إف احل٧ؽ هلل، حن٧ؽق، كنكذٕي٪٫، كنكذ٘ٛؿق، ك٩ٕٮذ ثةهلل ٨٦ رشكر أ٩ٛك٪ة، 
٢٤ ٚال ٬ةدم هل،  كقحبةت أ٧ٔةجلة، ٨٦ ي٭ؽق اهلل ٚال م٢ٌ هل، ك٨٦ يٌي
كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، كأم٭ؽ أف حم٧ؽان ٔجؽق 

 كرقٮهل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤. 
َٓ ٝةؿ دٕةىل/  حُّ

َ
َذ إَِلذ ا ـــيَا أ ُٔت ٍُ ِّ َوََل َت ِ َ َضقذ ُتَلاح ٔا اَّللذ ٔا اتذُل ُِ ٌَ َ ََ آ ِي اَّلذ
ٔنَ  ٍُ ًْ ُمْصيِ ْجُخ

َ
ًْ ، كٝةؿ دٕةىل/ وَأ ِي َخيََلُس ًُ اَّلذ ٔا َربذُس ا اجلذاُس اتذُل َٓ حُّ

َ
يَا أ

ا رَِساًَل َنرِيً  ٍَ ُٓ ِْ ٌِ ا َوَبدذ  َٓ ا َزوَْس َٓ ِْ َْ َجْفٍس َواِضَدٍة وََخيََق ٌِ ا َونَِصاًء ٌِ
ًْ َررِيًتا َ ََكَن َغيَْيُس رَْضاَم إِنذ اَّللذ

َ
ِّ َواْْل ِ ِي تََصاَءلَُٔن ة َ اَّلذ ٔا اَّللذ ، كٝةؿ َواتذُل

ًْ دٕةىل/  ًَل َشِديًدا * يُْصيِْص ىَُس ْٔ ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اَّللذ ٔا اتذُل ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ
َ
يَا أ

ًْ َويَْغفِ  اىَُس ٍَ ْخ
َ
زًا  ًْ ــْر ىَهُ ــأ ْٔ َ َوَرُشََٔلُ َذَلْد فَاَز فَ َْ يُِطِع اَّللذ ٌَ ًْ َو ُذَُُٔبُس

ا ًٍ   .َغِظي
 أٌا ةػد: 
ٝؽ أػؿص٪ة حن٨ املك٧٤ني ٨٦ ا٣ٕؽـ إىل الٮصٮد ٨٦  -ٔـ كص٢  -إف اهلل 

أص٢ ا٣ٞيةـ ث٧٭٧ح مةٝح ذات دلةحلٙ ثة٬ْح ٦ذ٧س٤ح يف/ ادلي٪ٮ٩ح هلل 
برشيح ٦ٓ ا٦ذالؾ ز٦ة٦٭ة إىل ػري ث٧٪٭ض٫، كحتٞيٜ ا٣ٕجٮديح هل، كٝيةدة ا٣

 ادل٩ية كاآلػؿة. 

َّنى جلة  ٜى كصٮدي٩ة ٨٦ ٠ذةب اهلل ظىت يىتىكى ك٨٦ ٬٪ة اكف لـا٦ةن ٤ٔي٪ة أف يىجْجىس
ـي ثؽكر٩ة املجنٮد؛ ك٨٦ ثى٥ى اكف اتلى٤ىٌفي ٨٦ اهلل كظؽق ٬ٮ امل٪٭ش  ا٣ٞية

ٜ لأل٦ح دكرى٬ة امل٪ةطى ث٭ة ٦ ٞي ٨ ٝج٢ ربي٭ة؛ ا٣ٞٮي٥ كا٣ُؿيٜ الٮظيؽ املع
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ٮُّرات، كا٣ٞي٥، كاملٮازي٨، كالك٤ٮؾ، كاملٕةمالت، كمىت  ٚة٣ٕٞةاؽي كاتلىىى
مؤكف احليةة، ال نكذٞي٭ة إال ٨٦ كيح الؿمح٨، كأ٦ة أكظةؿ النيةَني 
٤ح  ح يف رشاإ٭٥ كأظاك٦٭٥ امل٪ذٮدح الىي ىى كأرصةس ا٣ُٮاٗيخ املتنؼي

يحى بك٤ُةف اهلل كإذ٫٩، ٚ٪ض٭ؿ ك٨٤ٕ٩ ل٤٪ةس حبك٥ ك ٮح ظذ٧يحى كًٚؿ ًك
ـي ٔٞيؽةن وعيعحن  ا٣لٛؿ ث٭ة، كا٣رباءة ٨٦ أ٤٬٭ة؛ ظىت يكذٞي٥ اإلقال
يف ٩ٛٮس اجلىةَٞني ث٫، كدذعٜٞ هل٥ اجلضةة احلٞيٞيح يف ادل٩ية كاآلػؿة؛ ال 

 اجلضةة املـيٛح ا٣يت اْصذيسىْخ ٨٦ ٚٮؽ األرض ٦ة هلة ٨٦ ٝؿار. 
دٛؿدت ثةالقتكالـ لؿب٭ة، ٚةأل٦ح اإلقال٦يح يه األ٦ح الٮظيؽة ا٣يت 

جىؽي ٨٦ دك٫٩.  ْٕ  كا٣ٞجٮؿ حل٫٧١، كاال٩ٞيةد ألمؿق، كًلٛؿت ثل٢ ٦ة حي
ح  ز٦ى

ى
٪ة كيذعل٥ يف أ هلُّ

ى
٧١ٚة أفى اهللى ٝؽ ا٩ٛؿد خب٤ٞ٪ة، ٚيضت أف ي٪ٛؿد ثذىأ

 أمٮر٩ة. 
ؿ٩ة كص٤ٕ٪ة " أ٦حن كقُةن "  ٭ى َى أم ػيةران ٔؽكالن ؛  –ك٣ٞؽ اوُٛة٩ة ربُّ٪ة ك

 جلة ا٣ٞيةـ ثةلن٭ةدة  ىل اجلةس ، كا٣ٕؽا٣ح ٝؽ دؿدمذ٭ة األ٦ح ظىت يتكَّنى 
إىل األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ ٦ٓ اإلي٧ةف ثةهلل ربًّة ك٦ٕجٮدان 
ت ث٭ة  كظة٧٠ةن ككحلًّة؛ ٚذ٤ٟ يه ق٧حي األ٦ح كرًلزيد٭ة األقةقيح ا٣يت د٧زيى

 ٨ٔ ثٞيح األم٥، كاقذعٞخ ا٣ٞٮا٦ح  ىل اكٚح ا٣برش. 
٨ى  يةدة؛ ٨٧ٚ امل٤ٕٮـ أفى  ك٣ٞؽ ٦ى ٦ةت الؿي اهللي ٤ٔي٪ة ثأقجةب اهلؽايح، ك٦ٞٮي

٫ إلهل ٗينٍّ ٝٮمٍّ ٣حكؽى  ، ك٨٦ ز٥ى اتلىٮىصُّ ايتي لكى ٩ٛف ٝؽ ُٚؿت  ىل ا٣ٛٞؿ اذلى
 ٚٞؿ٬ة كي٤ِّبي مؿاد٬ة؛ كد٤ٟ يه زبؽةي ديج٪ة اذلم اردٌةق اهلل دي٪ةن ل٤ٕةملني. 
إذان ٚ٪ع٨ املك٧٤ني األ٦ح الٮظيؽة ا٣يت ٦ة زا٣خ ٝةدرة  ىل دٔٮة دميٓ 
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األم٥ كقةاؿ ا٣ٞؿكف ثؽي٨و قؽيؽ ٝٮي٥ ٝؽ دُةثٞخ كدىةدٝخ ال١ذت 
الؿبة٩يح كاألد٣ح ا٤ٕٞ٣يح كاحلضش ا٣ُٛؿيح كدالالت اآليةت ال١ٮ٩يح  ىل 

 ظك٪٫ ككصٮب٫، ك ىل ثُالف اكٚح األديةف ٨٦ دك٫٩. 
كىؿ، كد٤ٟ احلٞيٞح ثأثٕ

ي
ةد٬ة اكم٤ح اك٩خ ٩ىتى أٔني املك٧٤ني األ

كدؿدمٮ٬ة إىل كاٝٓ ٧ٌٔلٍّ م٧٤ٮس، كٝةمٮا ث٭ة ػريى ٝيةـ، ك٨٦ ثى٥ى دا٩خ هل٥ 
ـي  ٖى اإلقال ْْس٬ة، كذى٣ىخ هل٥ األكةْسة كا٣ٞيةرصة كاجلجةثؿة، كبى٤ى

ى
٩ية ثأ ادلُّ

ٖى ال٤ي٢ كاجل٭ةر؛ ٤ٔخ رايحي اتلٮظيؽ كاإلي٧ةف، ك٩لكخ رايةت  ٦ج٤
ا٣لٛؿ كاإلحلةد، كقةدت ا٣برشيح األ٨٦ كا٧ُ٣أ٩ح٪ح، ظىت اك٩خ املؿأة 

 تكري ٨٦ و٪ٕةء إىل ظرضمٮت ال ختىش إال اهلل كاذلات  ىل ٗ٪٧٭ة. 
كملة اغثخ د٤ٟ احلٞيٞح ٔ٪ة حن٨ املك٧٤ني يف ٬ؾا الـ٦ةف، كَة٣خ ٤ٛٗذ٪ة 

ـ ٨ٔ ق٪ح ربة٩يح ال دتجؽؿ كال دذ٘ري كيه/ ٨٦ ل٥ يىؽع ييؽع ك٨٦ ل٥ ي٘ى
ةٔخ ا٣ٞي٥، كاقتجيعخ  ـ، ا٤ٞ٩جخ املٮازي٨، كاػذ٤ُخ الؿايةت، ًك ي٘ي
احلؿ٦ةت، كذ٬ت دكر٩ة، كذاثخ ٬ٮيت٪ة، كرص٩ة اك٣٘٪٥ املةجئح  ىل كص٭٭ة 

 يف حل٤ح ٦ُرية ثال راع؛ ال د٥٤ٕ ملةذا ا٣ٞؿار، كال أي٨ ا٣ٞؿار. 
كال رصٮع جلة ٨٦ اتلي٫ اذلم رضب ثأَ٪ةث٫ ظٮجلة، كال ٔٮد هلؽٚ٪ة 

جنٮد كدلكر٩ة، إال ثذضؿيؽ ا٣ٕجٮديح هلل كحتؿيؿ أوٮؿ اتلٮظيؽ ٨٦ امل
أدراف الرشؾ كاإلحلةد، كدُ٭ري أوٮؿ الك٪ح ٨٦ مٮبٞةت ابلؽع 
كاملعؽزةت، ز٥ االقذٞة٦ح  ىل د٤ٟ األوٮؿ كا٣ٕي ٤ٔي٭ة ثةجلٮاصؾ، ز٥ 
ة َؿيًّة  ًٌّ ْعؾي اهل٥٧ كبؾؿي اجل٭ؽ إلثالغ ديج٪ة احل٪يٙ ٗ ة كمى ؽى ٕي إٔؽاد ا٣

 ٧ة أ٩ـؿ ثال أدىن مةاجح ٨٦ رشؾ أك اثذؽاع. ٠
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كإق٭ة٦ةن ٦٪ىة يف ا٢٧ٕ٣  ىل إظؽاث زٮرة ثالغ هلؾا ادلي٨ صةءت ٬ؾق 
ْت؛ ٤ٕ٣ّ٭ة دلٮف بل٪ح ٨٦ بل٪ةت ث٪ةء ٦ذاكم٢ مة٦غ.  ٔؽى

ي
 الؿقة٣ح، كأ

وكد ساءت ْذه الرشاىث " نيف حدغٔ ميطداً " ةػٔن اهلل وفظيّ يف 
 فصٔل: 

ح اجل٤يىحي  ىل كصٮد ربي ا٣ربيح؛ كٚي٫ دال٣ح ا٣ُٛؿة، األد٣ اىفصو اْلول:
دال٣ح ػ٤ٜ اإلنكةف، دال٣ح األرض ك٦ة ٤ٔي٭ة ٨٦ املؼ٤ٮٝةت، دال٣ح 
ال٤ي٢ كاجل٭ةر كالن٧ف كا٧ٞ٣ؿ، دال٣ح الك٧ةء ك٦ة ٚي٭ة ٨٦ اجلضٮـ 

 كال١ٮا٠ت. 
 وٛةت اإلهل احلٜ.  اىفصو اثلاين:

 كٚي٫/ ٦ٕؿٚح اإلهل. 
األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح  ىل كظؽا٩يح ٦ؽثؿ ال١ٮف؛ كٚي٫/ دحل٢  اىفصو اثلاىد:

 اإلظؽاث، مج٭ح كصٮاث٭ة، ثُالف دٕؽد اآلهلح. 
 األد٣ح  ىل ثُالف دأهلُّ ٗري اهلل.  اىفصو الراةع:

 دحل٢ اإلظؽاث. مج٭ح كصٮاث٭ة. ثُالف دٕؽد اآلهلح.  وفيّ:
 األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح  ىل ابلٕر كا٣جنٮر.  اىفصو اخلامس:

اثلٮاب كا٣ٕٞةب، كاإلننةء كاإلاعدة، ابلٕر ثني اإلماكف  ٦جؽأ وفيّ:
 كالٮصٮب. 

 األد٣ح ا٤ٕٞ٣يح  ىل ثٕسح الؿُّق٢.  اىفصو الصادس:
 ٠يٙ ٩ٕجؽ اهلل.  وفيّ:

 دٕؿيٙ اإلقالـ الىعيط.  اىفصو الصاةع:
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ز٥ دأيت اخلةد٧ح؛ كٚي٭ة ثيةف لنج٭ح ٝؽ دىؽُّ اجلةس ٨ٔ قبي٢ اهلل، 
إلقالـ؛ أال كيه/ احلةؿ املـرم ل١سري ٨٦ كد٧٪ٕ٭٥ ٨٦ ادلػٮؿ يف ا

 املك٧٤ني كامل٪تكبني إحل٫ احلٮـ. 
ػيهُّ  ويف اجلٓايث:

ى
٨ْ قةٔؽ يف إد٧ةـ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣، كأ ١ْؿ للكي ٦ى ٫ي ثةلنُّ دىٮىصى

ى
أ

٠ْؿ ٌٚي٤حى النيغ الٮادل/ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ اجلربي٨  ظ٫ْٛ  -ثةذلي
ـاق اهلل ػريان. اذلم ثؾؿ ص٭ؽان يف ٝؿاءة الؿق -اهلل   ة٣ح كاتلٞؽي٥ هلة، ٚض

كاحل٧ؽ هلل اذلم ث٪٧ٕذ٫ دذ٥ الىةحلةت، كوًلى اهللي  ىل حم٧ؽ ك ىل آهل 
 كوعج٫ كق٥٤. 

 كحبو / أبو يوسف
 يدحث بن احلسن آل فراج
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 انفصم األول
 األدنَُّة اجلهيَُّة عهى وجود ربِّ انربيَّة

 دَلىُث اىفطرة: 
ٟى أف اجلةسى دميٕةن   يف منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة جيؽكف ٨٦ ال م

جعح ٚي٧ة ثح٪٭٥ دكف ا٣ٞيةـ ٦٪٭٥  ْٞ كذى أ٩ٛك٭٥ أمٮران ميكذىْعك٪ح كمي
ةؽ  ىل ظك٪٭ة كٝجع٭ة؛ ٦س٢  ثةالدٛي

تي ا٣جكةء، كابلجني، كاملةؿ، كاذل٬ت، كا٣ٌٛح،  ٦ي٢ اجلةس دميٕةن إىل ظي
ْ٘ي ا٣ٛٞؿ، كادل٦ة٦ح، كاملؿض، كا٣ٕضـ، كال١ك ٢. .. ٬ؾا كاجل٧ةؿ، كإىل بي

 يف الن٭ٮات. 
ةؽى ا٣برش  ىل ظتي الىؽؽ، كاأل٦ة٩ح، كا٣ٕؽؿ،  كأ٦ة يف الك٤ٮؾ/ ٚ٪ضؽ ادٛي

 كاتلٮآً، كحمةق٨ األػالؽ... 
 ك ىل ث٘ي ال١ؾب، كاخلية٩ح، كا٥٤ْ٣، كمكةكمء األػالؽ. .. 

د ٬ٮ/ ٢٬ ٬٪ةؾ ٦ؽرقح دػ٢ ٚي٭ة اكٚح  ؽى كالكؤاؿي املُؿكح يف ٬ؾا الىى
ٮا  ىل اػ –ا٣برش  ٞى ذالؼ م٤٤٭٥، كحن٤٭٥، كألكجذ٭٥، كَجةٔ٭٥... ٚذ٤

 ٚي٭ة د٤ٟ اتلٕةحل٥ كالك٤ٮؾ؟ 
 ثة٣ُجٓ/ ال. 

 ٫٤ ُّٞ ٕى ث٢ إفى ا٢ُٛ٣ى الى٘ريى لٮ ديؿؾ  ىل َجيٕح ػ٤ٞذ٫ ٦٪ؾ كالدد٫ ظىت تى
 دكف ٥٤ٕ٦، كال مؿبٍّ لٮصؽدى٫ ٝؽ متى  ىل احلة٣ح املٮوٮٚح قةثٞةن. 

ك٬ؾق األػالؽ كالك٤ٮؾ ٝؽ ٚيُؿ اإلنكةف إذان ٚذ٤ٟ الن٭ٮاتي كا٣٘ؿااـ 
٤ٔي٭ة كَجٓ ث٭ة، كيه جتؿم يف د٫٦ كترسم يف ركظ٫، كد٪٧ٮ ٦ٓ ٧٩ٮ 
صكؽق؛ ث٢ إف ٬٪ة أمؿان ٬ٮ أٔضت ممة ذ٠ؿت؛ أال ك٬ٮ/ د٤ٟ الٌٮاثٍ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 9 - 

 

كاحلؽكد ا٣يت ري٠ـت يف اجلٛٮس هلؾق الن٭ٮات كا٣٘ؿااـ؛ ٚإ٩٪ة ٩ؿل ٨٦ 
كلٮ  – ىل أ٫٦ كيه اعريح د٧ة٦ةن أ٩ٛك٪ة أ٫٩ لٮ كٝٓ ثرص أظؽ٩ة وؽٚح 

ل٥ دذعؿؾ هل م٭ٮة حنٮ٬ة  –اك٩خ دذ٧ذٓ ثٞؽر ٠جري ٨٦ احلك٨ كابل٭ةء 
 أبلذح. 

كيه  ىل درصح ٨٦ اجل٧ةؿ  –كيف ذات الٮٝخ لٮ مة٬ؽ امؿأةن أص٪بيحن ٔ٪٫ 
٦جؽيح ٨ٔ ثٕي ٦ٛةد٪٭ة تلعؿًلخ كا٩جٕسخ م٭ٮد٫  –دكف أ٫٦ ثلسري 

 جتة٬٭ة، كالكؤاؿي املُؿكحي اآلف/ 
 ٨٦ اذلم ُٚؿ اإلنكةف  ىل ٬ؾا ؟ 

٭ة ٨٦ أظؽ ٨٦  ٞى ك٨٦ اذلم ٗؿس ٚي٫ د٤ٟ الٌٮاثٍ كاحلؽكد ا٣يت ل٥ يذ٤
ؿُّ ثيٞني  ىل كصٮد ػة٣ٜ ٚةَؿ  ج٢ ٤ٔي٭ة كُٚؿ ث٭ة؟! ك٬ؾا يىؽي اخل٤ٜ ث٢ صي

ٜى  ؿى اخلى٤ْ ُى   ىل ٬ؾا كوج٘٭٥ ث٫. فى
كاليشء الرضكرمُّ اذلم جنؽق ٨٦ ٩ٛٮق٪ة ٬ٮ كصٮب ٔجةدة ا٣ٛةَؿ امل٪٥ٕ 

ىجىح م١ؿ امل٪٥ٕ؛ ٝةؿ دٕةىل/  ْخُتُد اخلة٣ٜ؛ أل٩ى٪ة دلجٮلٮف  ىل حمى
َ
ا ِِلَ ََل أ ٌَ َو

 ِ ِي َذَطَرُ ِّ حُرَْسػُ ــاَّلذ  . [ 22يف/  ] َٔن *ــي َوإحَِلْ

 دَلىُث خيق اإلنصان: 
مل٤ٕٮـ ثؽا٬ح ثرضكرة احلف ٔؽ٦يح اإلنكةف ٝج٢ كصٮدق؛ ٤ٚٮ قأؿ ٨٦ ا

/ ٢٬ أىت  ىل اإلنكةف ظني ٨٦ ادل٬ؿ ل٥ يل٨ محبةن ٦ؾ٠ٮران ؟   قةا٢ه
 لاكف اجلٮاب/ ٥ٕ٩. 

ذ٧ْةن ٨٦ مٮصؽ أكصؽق، ك٨٦  ٜى هل الٮصٮد ٚال ثيؽى ظى ٞى ى كَلُّ ٦ة اكف ٔؽ٦ةن ز٥ حتى
ٞى  ٛى رىق؛ ك ىل ٬ؾا اتى ٮى ؿي ػة٣ٜ ػ٫ٞ٤ كوى ُى ْخ ا٣ٕٞٮؿي الك٤ي٧حي كا٣ٛ
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املكذٞي٧ح؛ ٚةلى٪ٕحي ال ثؽى هلة ٨٦ وة٩ٓ، كابل٪ةء ال ثيؽى هل ٨٦ ثةف، 
ب ٨٦ ػ٤ٙ اتلٛخ  ٘ري إذا رضي كاملؼ٤ٮؽ ال ثيؽى هل ٨٦ ػة٣ٜ؛ ٚة٢ُٛ٣ي الىى
ذهى هل؛  كاقذؽار؛ ٫٧٤ٕ٣ أف الرضبى ال ثؽى هل ٨٦ ًةرب، كيجيك ظىت يٞي

ذهى هل؛ حلجي٫ ا٣ٕؽؿ  ٫٧٤ٕ٣ أف الرضب ال ثؽى  هل ٨٦ ًةرب، كيجيك ظىت يٞي
 كا٣ٞىةص. 

كلٮ ٝةؿ جلة ٝةا٢/ إين رأيخ قٛي٪ح ثال ربةف كال ٝةاؽ تنٜ ابلعؿ كقٍ 
أمٮاص٫ املذال٧َح كجلض٫ ا٣٘ةاؿة يف ٧٤ّةت ال٤ي٢ ابل٭ي٥ ظىت دى٢ إىل 
٭ح إىل األمضةر ٚذٞٮـ ثُٕٞ٭ة كمح٢ أػنةث٭ة  ىل  مةَب٫، ٚذؼؿج ٦ذٮصي

ذْ  ٭حن إلٝة٦ح ث٪ةء ٦ى جْعؿةن إىل النةيطء اآلػؿ ٚذؼؿج ٦ذٮصي ٪٭ة، ز٥ دٕٮد ٦ي
ٛ٭ةءى ٝج٢ ا٣ٕٞالء قيُٕٞٮف ثٛكةد ٫٤ٞٔ كبالدىة  مة٦غ، ٚإفى ابلي٤ى٭ةءى كالكُّ

 ١ٚؿق ك٩ْؿق؛ ١ٚيٙ احلةؿي ث٭ؾا ال١ٮف ا٣ٛكيط؟! 
ٚىةت  ق٧ةء ذات أثؿاج، كأرض ذات ٚضةج، كحبةر كأمٮاج، كَري وة

حه ٝٮيحه كيٞج٨ٌ يف  ٨ْٕى  ىل األرض، كخم٤ٮٝةته ٦ذ٪ٔٮ ٞى صٮي الك٧ةء ٚال حى
ؿة لإلنكةف الٌٕيٙ، كم٧ف ك٧ٝؿ دااجةف، كحل٢  ؼى كى كمؽيؽةي ابلأس مي
ك٩٭ةر ٦ذٕةٝجةف/ ال الن٧ف يججيغ هلة أف دؽرؾ ا٧ٞ٣ؿ، كال ال٤ي٢ قةثٜ 

ٌّ يف ٤ٟٚ يكجعٮف. ..   اجل٭ةر، كَلي
ؿُّ ٬ؾا  ىل كصٮد ػة٣ٜ ٤ٔي  ٥ ٝؽيؿ ظ١ي٥ ق٧يٓ ثىري ٦جؽع؟! أٚال يىؽي

ٔاةٓا:   شتٓث وس
اف ػ٤ٞةين كأكصؽاين، كًلؾلٟ األمؿ يف  ٚإف ٝةؿ ٝةا٢/ إف أثٮمى ٧٬ة الزلى
ْكج إىل  ـى ٜى ٨٦ ٚىْؿج ال قةاؿ املؼ٤ٮٝةت. ٚةجلٮاب/ حن٨ ٥٤ٕ٩ أف املينى املذؽٚ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 00 - 

 

 ٚىْؿج زكصذ٫ يلٮف قبجةن يف ٦يجء الٮدل. 
٩ىةق؟!   ك٬ة٬٪ة قؤاؿ/ ٢٬ حن٨ ا٣برش اذلي٨ و٪ٕ٪ة ٬ؾا املةء كًلٮى

 كاجلٮاب امل٤ٕٮـ ٝج٢ اإلصةثح/ ثة٣ُجٓ ال. 
 وإحلم اْلدىث: 

٩ةد٫،  ٚإف اكف ٬ؾا ٨٦ و٪ٓ ا٣برش ٚأركين وة٫ٕ٩، كأ٧٤ٔٮين ث١٧ٮي
ؿُّ ٤ٔي٫ ٚرتةه ٨٦ الـ٦ةف ٦٪ؾ كالدد٫  كأػربكين خبـاا٪٫... ث٢ اإلنكةفي تى٧ي
٫ ال يكذُيٓ ٚي٭ة ٝؾؼ ُٝؿة كاظؽة ٨٦ ٬ؾا املةء، ز٥ يأدي٫  ظىت ث٤ٗٮ

ز٥ ال  ث٘ذح ثىٮرة ٤ٝي٤ح نكبيًّة ظىت يلرث كي٥ْٕ يف مؿظ٤ح ٝٮد٫ كمجةث٫،
ي٤جر ٬ؾا املةء أف يٕٮد حلةتل٫ األكىل ٨٦ ا٤ٞ٣ح كاجلؽرة ظىت ي٪ُٞٓ 

 ثةللكيح يف مؿظ٤ح ٠ربق كميؼٮػذ٫. 
د٫  ٚإف اكف ٬ؾا ٨٦ ٠كت اإلنكةف كو٪٫ٕ، ٧٤ٚةذا ل٥ حيةِٚ  ىل ٝٮى

 كدؽ٫ُّٞٚ َٮاؿ ٧ٔؿق؟! 
 كًل٥ ٨٦ زكج يأيت زكصذ٫ مؿاران اثذ٘ةء الٮدل كال ييؿز٫ٝ! 

 ٫ٞ ك٦جؽ٫ٔ ٧٤ٚةذا اقذٕىص ٤ٔي٫ كصٮدق؟! ٤ٚٮ اكف ٬ٮ ػة٣
ٓى ال ثؽ كأف يلٮف حم٧١ةن لى٪ٕذ٫، ٝةدران ٤ٔي٭ة، اعملةن ث٭ة.   ز٥ إف الىة٩

٤ي٫.. ٚأركين الؿص٢ى اذلم يأيت زكصذى٫ ٝةاالن/ قٮؼ أػ٤ٜ كدلان دميالن  ٔك
أثيي ال٤ٮف، أزرؽ ا٣ٕني، أمٞؿ النٕؿ، كألين أم٤ٟ قجت كالدد٫ ٚأ٩ة 

 ٚكٮؼ أظيي٫ أثؽان ثال ا٩ُٞةع كال مٮت.  أم٤ٟ قجت كٚةد٫،
كأ٧٤ٔٮين ثةلؿص٢ اذلم يأيت زكصذى٫ ٝةاالن/ قٮؼ أػ٤ٜ صةريحن ق٧ؿاء 
ذات مٕؿ أقٮد، قذ١٧ر ز٧ة٩ني ق٪ح ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ، ز٥ أدٮٚة٬ة ٨٦ ٗري ٤ٔىح 
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 دٕرتي٭ة َٮاؿ ظيةد٭ة. 
 يف حمل٥ اتلزني٢/  -دٕةىل  -ٝةؿ 

 
َ
أ
َ
َُِٔن * أ ٍْ ا ُت ٌَ  ًْ ْحُخ

َ
فَرَأ

َ
َاىُِلٔنَ أ

ْ
َُ اخل ْم ََنْ

َ
ُّ أ ًْ ََتْيُُلَُٔ  (  85-85)الٮإٝح/  ْجُخ

رى  ك٬ة حن٨ ٩ؿل الؿص٢ كاملؿأة الٮلٮد، كالؿص٢ كاملؿأة ا٣ٕٞي٥؛ ٨٧ٚ اذلم ٝىؽى
ْرِض كٝىض؟ ك٨٦ اذلم أُٔٯ ك٦٪ٓ؟ ٝةؿ دٕةىل/ 

َ
اَواِت َواْْل ٍَ ِ ُميُْم الصذ َّلِلذ

 َْ ٍَ ِ ُب ل َٓ ا يََشاُء َح ٌَ ًْ ََيْيُُق  ُٓ ْو يَُزوُِّس
َ
ُنَٔر * أ َْ يََشاُء اَّلُّ ٍَ ِ ُب ل َٓ يََشاُء إَُِاذًا َويَ

ًٌ كَِديرٌ  ُّ َغيِي ا إُِذ ًٍ َْ يََشاُء َغِلي ٌَ  85-95)النٮرل/  ُذْنَراًُا َوإَُِاذًا َوََيَْػُو 
 .) 

ُر دحلُو اإلضداث:  ُّٔ  اتلذَط
٢ ٨٦ ظةؿ إىل إف األميةءى ا٣يت دلٮف حمالًّ ل٤عٮادث كاتل٘يريات كاتلى٪ى  ُّٞ

ا أمؿ٬ة، كمىٮرةن  ثىؿن ؽى ظةؿ دكف إرادة كاػذيةر دلٮف ال حمة٣ح خم٤ٮٝح، ك٦ي
ثىؿى اإلنكةفي يف ٩ٛك٫ ث٫٤ٕٞ  ٜى إرادة وة٩ٕ٭ة؛ ك٬ؾا مأفي اإلنكةف؛ ٤ٚٮ دىؽى كٚ
ةن، ك ىل أظٮاؿ مىت مرصٚح؛ اكف ٩ُٛحن ز٥ ٤ٔٞحن ز٥ مٌ٘ح ز٥  ثىؿى ؽى لؿآ٬ة ٦ي

ْة٦ةن؛ ٚي٥٤ٕ أ ْٞه إىل ظةؿ ال٧١ةؿ. حل٧ةن ٔك ٫ ٨٦ ظةؿ اجلى  ٫٩ ل٥ ي٪٢ٞ ٩ٛكى
ْؽث  ق ك٩ٌش ٫٤ٞٔ، ال يكذُيٓ أف حيي ؽى مي

ى
٫ كب٤ٖ أ ٞي ْ٤ ك٬ٮ إذا ا٠ذ٢٧ ػى

ٌةء، كال ي١٧٪٫ أف يـيؽ يف صٮارظ٫ صةرظح، كال  جلٛك٫ ٌٔٮان ٨٦ اأٔل
 ريتى أ٩ى٫ يف ظةؿ ٫ًٕٛ ك٩ٞى٫ يلٮف ٨ٔ ذلٟ أٔضـ. 

ؿُّ  ىل كيؿل اإلنكةف ٩ٛك٫ َٛالن، ز٥  ْ٭الن، ز٥ ميؼةن؛ ك٬ؾا يىؽي مةثًّة، ز٥ ٠ى
 ،٫ ٕى ٪ى ؿه لؿبي٫ ك٦ةل٫١، كيرب٨٬  ىل أفى هل وة٩ٕةن وى ؼى كى ْ٭ؿ اإلنكةف كأ٩ى٫ مي قى
٣ىْخ ث٫ األظٮاؿ،  ٤ى٫ ٨٦ ظةؿ إىل ظةؿ؛ كإالى ملة دجؽى ٞى ٫ كجى ٞى ٤ى كػة٣ٞةن ػى
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ت ث٫ األَٮار؛ ٝةؿ   يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  -دٕةىل  –كد٘ريى
 َِاهُ ُجْطَفًث يِف كََراٍر ًذ َسَػيْ َْ ِطنٍي * ُث ٌِ َْ ُشََلىٍَث  ٌِ نَْصاَن  َِا اإْلِ َوىََلْد َخيَْل

ْظَغَث  ٍُ ْ َِا ال َِا اىَْػيََلَث ُمْظَغًث فََخيَْل َِا اجلُّْطَفَث َغيََلًث فََخيَْل ًذ َخيَْل ِهنٍي * ُث ٌَ

 َُ ْٔ ا فََهَص ًٌ نَْش ـِغَظا
َ
ًذ أ ا ُث ًٍ َُ ا اىِْػَظاَم ََلْ ْضَص

َ
ُ أ َُاهُ َخيًْلا آََخَر َذَخَتاَرَك اَّللذ

ْ
أ

َاىِِلنيَ 
ْ

 (.  29-22)املؤ٦٪ٮف/  اخل
كوٛةتي ال٧١ةؿ ل٧٤ؼ٤ٮؽ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞؽرة كاإلرادة كالك٧ٓ كابلرص 
ٌلٌّ  ىل زجٮد٭ة خلة٫ٞ٣  ىل كص٫ ي٤يٜ جبالهل  كاحل٧١ح كاإلرادة ثيْؿ٬ةفه صى

ْي٥ ق٤ُة٫٩؛ أل٫٩ لٮ ل٥ يل٨ ثذ٤ٟ ا لىٛةت لاكف املؼ٤ٮؽي أك٢٧ى ٨٦ ٔك
ْٞىةف، كألفى ٚةٝؽى اليشء  ي ٨٦ اجلُّ ؛ ألف ال٧١ةؿى ال يذٮدلى اخلة٣ٜ؛ ك٬ؾا حمةؿه

ـه ٨ٔ إُٔةا٫؛ ٝةؿ   خمةَجةن اإلنكةف/  -دٕةىل  –اعص
 ََِنَْػْو ََلُ َخْيننَْيِ * َولَِصاًُا َوَشَفَخنْي ًْ َ ل

َ
 (  5-7) ابلرل/  أ

ى  ٕى٢ى اإلنكةفى  كظؿمٌّ ث٪ة أف ٩ىتىجىرصى ٨ اذلم صى يف أ٩ٛك٪ة كنكأؿ ٔٞٮجلة/ ٦ى
 ٫ رى كص٭ى ٮى حيجرْص بنع٥، كيك٧ٓ ث٥ْٕ، كيذلكى٥ ث٤ع٥ ؟! ك٨٦ اذلم وى
رى بنرب يف مرب، كردت أٌٔةءق دؿدحجةن ال خيذ٤ٙ ٨٦ برش ٣برش  ٞؽى ال٧ي
أبلذح؛ ك٦ٓ ذلٟ ال يٮصؽ يف اكٚح أحنةء ال١ٮف مؼىةف ٦تنةث٭ةف إىل 

 د٧زيُّ أظؽ٧٬ة ٨٦ اآلػؿ؟! ظؽي اقذعة٣ح 
٘رية  ْٕٝح الىى ٧ٚة أ٥ْٔ د٤ٟ ا٣ٞؽرة كاحل٧١ح ا٣يت أّ٭ؿت يف د٤ٟ الؿُّ

 ٬ؾق االػذالٚةت ا٣يت ال ظؽى هلة!
ك٨٦ اذلم ص٢ٕ اجل٪ني ظيًّة يف ث٨ُ أ٫٦ ٦ؽةن ٦ؽيؽةن ٦ٓ دٕؾر ٤ٔي٫  

٫ ال  اجلٛف حلْةت ملةت يف احلةؿ ؟! ك٨٦ اذلم أػؿج ا٢ُٛ٣ى ٨٦ ث٨ُ أ٦ي
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ٓ يف يٕ ؽ ثني املةء كاجلةر، كلٮ ًك ٥٤ محبةن، كيلٮف  ىل ظة٣ح ال يٛؿي
٦ذ٪ةكؿ يؽق اكٚح األ٧َٕح كأذل املأكٮالت كأ٣ني الرشاب كل٥ جيؽ ٨٦ 

 ي٪ةكهل ذلٟ ملةت يف احلةؿ؟! 
ز٥ إذا ث٫ ينتُّ أ٢ٞٔ املؼ٤ٮٝةت، كأظل٥ الاكا٪ةت؛ ق٧يٕةن ثىريان ٝؽيؿان 

٫ كظ٫ْٛ كأهل٫٧ مؿيؽان ٦ذلك٧ةن اعملةن ٤ٕ٦ي٧ةن.. ٤ى٧ى ٤ى٫ ٔك رىق كًل٧ى ٮى َى . ٨٧ٚ اذلم 
ؿ٬ة هل ؟!  ق كأم١٪٫ ٨٦ قةاؿ املؼ٤ٮٝةت كقؼى  رمؽى

ك٨٦ اذلم ػة٣ٙ ثني ألك٪ح كألٮاف كَجةع كمـاج اخل٤ٜ؟! ٤ٚٮ اكف األمؿي 
ـ٥ٔ املاكثؿكف  –َجيٕيًّة  جلةءت اخلالاٜ لك٭ة  ىل كدرية كاظؽة،  –٧٠ة ي

ِّ َخيُْق خيذ٤ٙ! ٝةؿ دٕةىل/ ك ىل ق٧خ ٦ذضةنف كَجٓ ال  ِ َْ آَيَاح َوٌِ
ًْ إِنذ يِف َذلَِم ََلَيَاٍت  َٔاُُِس ْ ل

َ
ًْ وَأ لِْصنَخُِس

َ
ْرِض َواْخخََِلُف أ

َ
اَواِت َواْْل ٍَ الصذ

ٍِنيَ  ِ  (.  22)الؿكـ/  لِيَْػال
ٙ آثةا٪ة ٠يٙ ينةء؟!  ُى ٩ة يف أرظةـ أ٦٭ةد٪ة ٨٦ جي رى ٮى  ك٨٦ اذلم وى

ؽ األص ٪حى يف أرظةـ األ٦٭ةت ثةلؿاعيح كاجل٧ٮ كالٮٝةيح ٨٦ ك٨٦ اذلم يذٕ٭ى
٪ة٬ة كمٞةء٬ة  ؿى٬ة ٗك ْٞ اآلٚةت كاألمؿاض؟! ك٨٦ اذلم ٠ذت ٤ٔي٭ة فى

٭ة كظيةد٭ة كمٮد٭ة كَٮهلة كٝرص٬ة؟!   كقٕةدد٭ة كوعذ٭ة كمًؿ
ر كيلٮف، كاخل٤ٜ لك٭٥ اغ٤ٚٮف ٔ٪٫، صة٤٬ٮف ث٫، كب٧ٕـؿ  ؽى ٞى ٫ُّ حي ٚ٭ؾا لكي

ؿُّ  ٬ؾا  ىل كصٮد ػة٣ٜ اعل٥ ٦جؽع ٝةدر ظ١ي٥ ٝة٬ؿ  ٨ٔ دؽثريق؛ أٚال يىؽي
 مكيُؿ، ال دججيغ ا٣ٕجةدة إال هل، كال االقذٕة٩ح إال ث٫. 

ل ث٧ة ٚي٫ ٨٦  ق حلذ٘ؾى
ى
يىأ ٫، ك٬ى ك٨٦ اذلم ٬ؽل املٮلٮدى إىل اتلٞةـ زؽم أ٦ي

 ال٤نب؟! 
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 ٫ ٚةألَٛةؿي دميٕةن يف قةاؿ أحنةء ال١ٮف ٦سالن إذا اتل٥ٞ أظؽ٥٬ زؽمى أ٦ي
ا٦ذهى ٦ة ٚي٫ كل٥ ي٪ٛغ ٚي٫ ثٛي٫؛ ٨٧ٚ اذلم ٤ٔى٥ اث٨ يٮـ كاظؽ ٬ؾا 
كأهل٫٧ اال٩ذٛةعى ثُؿيٜ ٠٭ؾا دٞٮـ ث٫ ظيةد٫؟! ٚإ٩ىة ٥٤ٕ٩ يٞي٪ةن أ٫٩ لٮ 

٤ي٧ٮا  ٕى اث٨ يٮـ كاظؽ محبةن اصذ٧ٓ اجلةسي لكُّ٭٥ يف وٕيؽ كاظؽ  ىل أف حي
ـكا كػةرت ٝيٮا٥٬، ك٨٦ اذلم ػ٤ٜ الؿىمْححى يف ٤ٝٮب اخلالاٜ ا٣يت ث٭ة  ٕىضى ٣
يرتامحٮف، ظىت إف ابلي٭ي٧حى ا٣ٕض٧ةء ٣رتٚٓ ظةٚؿى٬ة ٨ٔ كدل٬ة ػنيحى أف 

 دىيجى٫ بكٮء ؟! 
٨ْ٤٧ْى أث٪ةءى٨٬ى يف ثُٮ٩٭٨ى تكٕحى أم٭ؿ كى٬ْ٪ةن  ىل كى٨٬ْ  ك٬ة ٨ّ٬ األ٦٭ةت حيى

ُـّ يف قبي٢ كدل٬ة أمؽى اآلالـ، كدٕةين ٨٦ كًلؿ٬ ةن  ىل ٠ؿق، كدٞةيس األ
أص٫٤ أٝىص األكصةع، ك٦ٓ ٬ؾا جتؽ ٨٦ ٩ٛك٭ة رمححن هل كظ٪ة٩ةن ٤ٔي٫ ال 
ْضؿان  ىل ا٣برش ٍٚٞ؛ ث٢ د٤ٟ الؿمححي  ٕى٭٧ة؛ ك٣حف ٬ؾا ظى تكذُيٓ دٚ

جةع يف  ثٕي٪٭ة ٦ُجٮعه ٤ٔي٭ة احليذةف يف ابلعؿ كاإلث٢ يف الىعؿاء كالكي
 ا٣٘ةثةت كا٣ُري يف صٮ الك٧ةء. 

ك٨٦ اذلم خي٤ٜ كيؿزؽ، كي٘ين كيٛٞؿ، كي٧ؿض كينيف، كيكٕؽ كينٌف، 
، كيٞي٢ ا٣ٕرثات، كيٛؿج  ُـّ كييؾؿُّ كيؿٚٓ أٝٮا٦ةن كيٌٓ آػؿي٨، كييٕ

 ال١ؿبةت؟! 
٨٦ اذلم يؽثؿ أمؿ اكٚح املؼ٤ٮٝةت يف ٬ؾا ال١ٮف اهلةا٢، ٚال ين٫٤٘ 

دؽثري، كال د٤٭ي٫ ظةصح ٨ٔ ظةصح؛ ث٢ أمؿ ػ٤ٜ، كال ي٫٤ٛ٘ دؽثري ٨ٔ 
ا٣ٕةل٥ لك٫ يكري يف اتكةؽ كادٛةؽ ٦ٓ تكؼري حمل٥ ٨٦ ٦ؽثؿ ٝة٬ؿ 

 ظ١ي٥ ػجري ٤ٔي٥؟! 
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ثؾ٠ؿ ظةؿ اجلىجةت ك٦ة حي٫٤٧ ٨٦ ا٣ٕرب ا٣ْٕي٧ح وأخخً ْذه ادلَلىث 
٪٫ْٕ، ز٥ إذا ث٫ يىجط ٝٮدةن  ٫ْٞ٤ كإدٞةف وي ٝىح ػى كا٣ربا٬ني ابلة٬ؿة ٦ٓ د
ؿان لإلنكةف؛ ك٬ؾا يؽؿُّ  ؿان ل٤عيٮاف، ظىت يلٮ٩ة دميٕةن ٝٮدةن مكؼى مكؼى

ؿة هل.  ق  ىل قةاؿ املؼ٤ٮٝةت املكؼى   ىل ٧٠ةؿ اإلنكةف كد٧زيُّ
٭ة لإلنكةف ٧٤ٚة ٧٤ٔ٪ة  ٕي تكؼري املؼ٤ٮٝةت ثٌٕ٭ة بلٕي ظىت يؤكؿ ٩ٛ

ك٬ٮ ٗري مكؼؿ ألم خم٤ٮؽ آػؿ، ٦ٓ ُٕٝ٪ة ثأف اخل٤ٜ يٞذيض ا٣تكؼري، 
 ىل أف  -قجعة٫٩  –ٚإذا ث٪ة ٩تي٨ٞ كصٮب تكؼري اإلنكةف خلة٫ٞ٣ 

ة أللٮ٬يىذ٫، مة٠ؿان جل٫٧ٕ، كمكجيعةن  ٕن يلٮف ثل٤ييىذ٫ ٔجؽان لؿب٫، ٦٪ُٞ
 حب٧ؽق. 

ٔكات: دَلى  ث اْلرض وٌا غييٓا ٌَ املخي
 ىل ا٣ٕة٢ٝ ال٤ىجيت أف ي٪ْؿ إىل األرض كيٕذرب ثآيةد٭ة كيذؽثىؿ أظٮاؿ 

 خم٤ٮٝةد٭ة، ز٥ يؿصٓ إىل ٩ٛك٫ قةاالن/ 
٨٦ اذلم ص٢ٕ جلة األرضى ٝؿاران كٚؿامةن، كأصؿل ػالهلة أ٩٭ةران؟ ك٨٦ 

اقيةت ظىت ال د٧يؽ ث٪ة؟ ك٦ ٨ اذلم ذ٣ى٤٭ة ل٤ّك١َّن اذلم زىبىذى٭ة ثةجلجةؿ الؿى
كل٤ج٪ةء كل٤٘ؿس ٤ٔي٭ة ٨ٔ ٦٪ٕٛح ٨٦ ٦٪ةٕٚ٪ة؟ ك٨٦ اذلم ق٤ٟ ٚي٭ة 
ةى ل٤ُٮاؼ ٤ٔي٭ة، كب٤ٮغ قةاؿ أحنةا٭ة دكف ممة٩ٕح  ؽى املحىرسى ؿي ُُّ جي٢ى كا٣ الكُّ
ح ظىت ٩جذٛٓ جب٧يٓ ػرياد٭ة كقةاؿ ز٧ؿاد٭ة كَل زؿكاد٭ة؟! ك٨٦  كال ٦٪ةٔز

تى ٤ٔي٭ة املةءى وجًّة ٭ة ٚأػؿج ٦٪٭ة ٩جةدةن خمذ٤ٛةن ٫٧َٕ  اذلم وى ٞى ز٥ م
يكًف ث٧ةء  كلٮ٫٩ كراحئذ٫ ك٦٪ة٫ٕٚ، كص٢ٕ ٚي٭ة ٨٦ لكٍّ زكصني ازجني ي
٢ ث٫ٌٕ  ىل ثٕي يف األك٢؛ ٧ٚ٪٫ ٝٮت ا٣برش كا٣ُري  ٌي كاظؽ، ك٩ٛ
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ْٔا كادلكاب، ك٦٪٫ ا٣ُٕةـ كا٣ٛة٠٭ح كال١كٮة؟ ٝةؿ دٕةىل/  ٔا َواْرَغ ُُكُ
ًْ إِنذ يِف  ُس ٌَ ْجَػا

َ
ََ أ ِِ اجلُّ و

ُ
 (. 89)٫َ/   َذلَِم ََلَيَاٍت ِْل

ؿ جلة ابلعةر ٚتكري ا٤ٛ٣ٟ مٮاػؿ ٚي٭ة، ٚال د٘ٮر يف ٝةٔ٭ة  ؼى ك٨٦ اذلم قى
ْي٥ و٪ٕ٭ة؟! ك٨٦ اذلم يكؼؿ هلة الؿيط دلٕٚ٭ة، كلٮال٬ة  ٦ٓ ز٤ٞ٭ة ٔك
٤ْ٣ىخ ركا٠ؽ  ىل ّ٭ٮر ابلعةر؟! ك٨٦ اذلم حيؿؾ الؿيةح الكة٠٪ح، 

٦٪٭ة؟! ك٬ة حن٨ ٥٤ٕ٩ يٞي٪ةن أ٫٩ لٮ اصذ٧ٕخ ا٣ٞٮل  كيكل٨ املذعؿًلح
ا٣ْٕىم ٨٦ منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة، كصةءت ثٕؽد٭ة كٝٮد٭ة كصربكد٭ة، 
كأمك١خ ثأق٤عذ٭ة ا٣ٛذىة٠ح  ىل أف تكل٨ الؿيط املذعؿًلح أك حتؿؾ 
الكةك٨ ٦٪٭ة تلٕؾر ذلٟ ٤ٔي٭ة، كرصٕخ جتؿ أذيةؿ اخلـم كاذلؿ ٨٦ 

 كراا٭ة. 
ؿى  ؼى الؿيةح، ٚض٤ٕ٭ة دةرة دثري الكعةب، كدةرة دؤ٣ٙي ثح٪ى٫،  ك٨٦ اذلم قى

٢ ثةلؿمحح، كأػؿل  ٫ٝ كدـي٢ رضرق، كدةرة ديؿقى ـي كدةرة دزنؿ ٦ةءق، كدةرة د٧
٭ة  ٔى ٚى٭ة ٬ؾا اتلىرْصيٙ كأظل٥ د٪ٮُّ ى حت٢٧ّ ثة٣ٕؾاب.. ٨٧ٚ اذلم رصى

 كأكدعى ٚي٭ة ٨٦ ٦٪ةٚٓ ا٣برش ٦ة ال يكذ٘٪ٮف ٔ٪٫ ؟! 
اهلة، كد٪ٮع وٮر٬ة آليةت ثحي٪ةت  ىل كصٮد اخلة٣ٜ إف يف اػذالؼ أظٮ

٭ة، كٝ٭ؿ٬ة  ٕى احل١ي٥ اخلجري ا٣ٞة٬ؿ ا٣ٞؽيؿ اذلم ػ٤ٞ٭ة ٚأظل٥ و٪
كقؼؿ٬ة، ٚة٩ٞةدت جلربكد٫ كأذٔ٪خ جلالهل كػٌٕخ ألمؿق؛ إذ لٮ اكف 
٭ة كاظؽان كقريد٭ة  ٧ي ْْ ـ٥ٔ اجلةظؽكف لاكف جى األمؿي َجيٕيًّة كآحلًّة ٧٠ة ي

 ٦ذُةثٞح.  ٦تنةث٭ح كظةالد٭ة
ك٨٦ اذلم ص٢ٕ الكعةب ٤ٕ٦ىٞةن يف صٮ الك٧ةء ثال ٔالاٜ ٨٦ ٚٮ٫ٝ 
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د٧ك٫١، كال أ٧ٔؽة ٨٦ حتذ٫ حت٫٤٧، ٦ٓ ٦ة يُٮي٫ يف ثُ٪٫ ٨٦ امليةق 
ال١سرية ا٣يت تكي٢ ٦٪٭ة األكديح، كد٧ذٌلء ث٭ة ابلعةر كاأل٩٭ةر، كا٣يت لٮال 

ثأْس٬ة؟! ٝػػةؿ تكؼري٬ة هل٤ٟ اإلنكةف كاحليٮاف كاجلجةت كٚ٪يخ احليةة 
ُِٔنَ دٕة٣ػػػٯ/  فَََل يُْؤٌِ

َ
ٍء ََحٍّ أ اءِ ُُكذ ََشْ ٍَ ْ ََ ال ٌِ َِا   (. 05)األ٩بيةء/  وََسَػيْ

ك٨٦ اذلم أمؿق حبِٛ ٦ةا٫، كأال يزنهل إال ثٞؽر ٤ٕ٦ٮـ كألص٢ حمؽكد يف 
ثٕٞح ٦ٕي٪ح ٨٦ األرض ال يذضةكز ظؽكد٬ة، كال يذؼُٯ أُٝةر٬ة ثُٞؿة 

اذلم أمؿق أف يزنؿ ٦ةءق  ىل األرض امليذح اهلة٦ؽة  كاظؽة ٨٦ ٦ةا٫؟! ك٨٦
ـاؿ  ٚإذا ث٭ة د٭زت كدؿبٮ كدججخ ٨٦ لك زكج ث٭يش؟! ك٨٦ اذلم أمؿق ثإ٩
٦ةا٫  ىل ٝؽر ظةصةت ا٣برش؛ ٚال ي٧ك٫١ ٔ٪٭٥ ٚي٭١٤ٮا، كال يٛؿغ 

 ٤ٔي٭٥ ٨٦ ٠أق٫ ٚي٘ؿٝٮا؟! 
كًلأين اآلف ثٮاظؽ ي٢ُ ثؿأق٫ ٦ٕرتًةن كيٞٮؿ/ ٧ٚة ثةؿي الكيٮؿ 

 األاعوري املؽمؿة كالـالزؿ كا٣ربا٠ني املعؿٝح؟! ك
أٝٮؿ مكذٕي٪ةن ثة٣ٛذىةح ا٤ٕ٣ي٥/ إفى يف اػذالؼ أظٮاؿ ٬ؾق املؼ٤ٮٝةت 
كدجةي٨ وٛةد٭ة ٨٦ الك١ٮف كاحلؿًلح كا٣ٕؾاب كالؿمحح آليةت ثحي٪ةت 
كدالالت ثة٬ؿات  ىل ظؽكز٭ة كتكؼري٬ة مل٤ٟ ٔـيـ ٝة٬ؿ مكيُؿ ٦٪ذ٥ٞ 

اكؼ كاجلٮف؛ إذا أراد محبةن ٚإ٧٩ة يٞٮؿ هل/ ك٨. ٚي١ٮف؛ صجىةر أمؿق ثني ال
، كأظية٩ةن جي٤ٕ٭ة رحيةن ٔٞي٧ةن دؽمؿ لك يشء ثأمؿق كإذ٫٩،  ٚريق٢ الؿيةحى

 كي٧ك١٭ة أظية٩ةن، كيؿق٤٭ة رمححن ٣ٕجةدق أظية٩ةن أػؿل. 
؟! خيؿج ا٣يحى  ك٨٦ اذلم خيؿج ا٣يحى ٨٦ امليخ، كخيؿج امليخى ٨٦ ا٣يحي

؟! كخيؿج احلتى ٨٦ الـرع، كخيؿج ٨٦ اجلُُّٛح،  كخيؿج اجلُٛحى ٨٦ ا٣يحي
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الـرع ٨٦ احلت؟! كخيؿج اجلؼ٤حى ٨٦ اجلىٮاة، كخيؿج اجلٮاةى ٨٦ اجلؼ٤ح؟! 
صةصح، كخيؿج ادلصةصح ٨٦ ابليٌح؟!   كخيؿج ابليٌحى ٨٦ ادلى

٢ي  ٌي ٪ٓ ا٣ٕضيت ٬ٮ املكذض٧ٓ للك وٛةت ال٧١ةؿ، كاملذٛ ٚىة٩ٓ ٬ؾا الىُّ
ق دؽثري أمؿ ا٣ٕةل٥ ثل٢ي إٌٚةؿ ُّٜ للكي محؽ كإصالؿ، ثيؽق كظؽى ، كاملكذع

، يؤيت امل٤ٟ ٨٦ ينةء، ثيؽق اخلري؛ إ٫٩  ىل لك يشء ٝؽيؿ.  ٌلي ْٛ  ا٤ٕ٣ٮمي كالكُّ
ك٨٦ اذلم يليف كي٘ين مىت املؼ٤ٮٝةت كقةاؿ الاكا٪ةت ٦٪ؾ ا٩بسةؽ 

ظ٤ي٥ ال١ٮف إىل قةٔذ٪ة ٬ؾق؟! ٚ٭ؾا ثؿ٬ةفه ثة٬ؿه  ىل كصٮد ػة٣ٜ ٤ٔي٥ 
ق ال  ُةءى ةم٢، ك ىل أف ػـاا٪ى٫ ال د٪ٛؽ ٔك ٝؽيؿ، كدحل٢ قةَٓ  ىل ٗ٪ةق النى
٪ْٞىةف ٨٦ ػـاا٪٫ محبةن، كإال ٦ة كقٓ ػ٫ٞ٤  ُةؤق ال حي ؛ ٚؿز٫ٝ ٔك ؽُّ حيي

 ثؿز٫ٝ! كال ٠ٛة٥٬ ث٪٫٧ٕ كأٗ٪ة٥٬ ثآالا٫! 
٩ؿل أف ابلؾرةى إذا كٕٝخ يف وإذا ُظرُا إىل حسٔيَ الششرة َند غشتاً؛ 

ؿ  ٌّٜ يف أٔال٬ة، كآػى ٦ةف ّ٭ؿ ٚي٭ة م ـى األرض الؿَجح، ز٥ مؿى ث٭ة ٝؽره ٨٦ ال
ـء املذىةٔؽ يف اهلٮاء ٨٦  يف أق٤ٛ٭ة؛ ٚأ٦ة النٜ ا٤ٕ٣ٮم ٚيؼؿج ٦٪٫ اجل
ـءي الٌةربي يف ٧ٜٔ األرض  ٌٛلُّ ٚيججسٜ ٦٪٫ اجل ُّٜ الكُّ ة النى ضؿة، كأ٦ى النى

. ٦٪٭ة، كدىري ا ٌٛلي يْ٭ة ا٤ٕ٣ٮمي كالكُّ ٞى  بلؾرةي ظ٤ٞحن لالديىةؿ ثني م
 ذً إن ْاِْا غشائب: 

٨ي كدٌةدُّ َجيٕح اهلٮاء كَجيٕح ثة٨َ األرض  ٨٧ٚ امل٤ٕٮـ دلي٪ة دجةحي
٧ى٨ اذلم أمؿ د٤ٟ ابلؾرةى ا٣ٕض٧ةء، كأهل٧٭ة ٤ٕٚ٭ة كدلٮي٨  ييىح؛ فى ثةللكي

ٛةت، ثٌٕ٭ة يف ماكف، كبٌٕ٭ة يف ماكف آػؿ، كاملاك ٩ةف ٦ذجةي٪ةف يف الىي
 ك٦ذٌةدىاف يف اخلىةؿ؟! 
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٧ةء كراقؼةن يف ثة٨َ  ٮي الكى كحن٨ ٦ٓ ذلٟ ٩ؿل ٬ؾا املؼ٤ٮؽ مةخمةن يف صى
كاء  ٦ةف يُٰٕ ا٣ٛة٠٭ح كا٣ُٕةـ كادلى ـى األرض؛ يٕحل د٬ؿان ٨٦ ال
ٓى  ٪ كاألػنةب ُٔةءن ٗري دلؾكذ؛ ك٬ؾا يؽؿُّ ثيٞني  ىل أف ذلٟ الىُّ

٨ى ٣حف ث٧ٞذىض ا٣ُجٓ كاخلةويح؛ ث٢ ث٧ٞذىض اإلجيةد املعل٥ى املذٞ
 كاإلثؽاع كاتلى١ٮي٨ كا٣ٞ٭ؿ كا٣تىكؼري. 

ك٬ؾق أرض َيجح/ د٧كٟ املةء، كدججخ ا٣ٕنت كالـرع كالنضؿ، كد٤ٟ 
، كال دججخ محبةن، ك٬ؾق أرض زةثلح/  أرض أػؿل دالوٞ٭ة/ ال د٧كٟ ٦ةءن

ء، كد٤ٟ ػرضاء، د٧كٟ املةء ٣ل٨ ال ديججخ محبةن، ك٬ؾق ز٧ؿة محؿا
ىؼ، كا٩ٞةدت  ، كأظل٥ كدىرصى كأػؿل وٛؿاء؛ ٧ٚى٨ اذلم ػ٤ٜ ك٩ىٮىعى

ٚىحي املؼ٤ٮٝةت؟!   حل٧١ذ٫ قةاؿ الاكا٪ةت، كػٌٕخ ملنحبذ٫ اك
ـى كذ٣ى٤٭ة لإلنكةف كقؼؿ ٦٪ةٕٚ٭ة هل؛ ٚجرشب ٦٪٭ة  ك٨٦ اذلم ػ٤ٜ األ٩ٕة
بل٪ةن ػةلىةن قةا٘ةن ٨٦ ثني ٚؿث كدـ، ك٩أك٢ ٨٦ حلٮ٦٭ة، ك٤٩بف ك٩ٛرتش 
٪ة جلج٤ٖ ث٭ة  ٔى ة ك٦ذة ٨٦ أوٮاٚ٭ة كأكبةر٬ة كأمٕةر٬ة، كحن٢٧ ٤ٔي٭ة أزٞةجلى

ؿُّ ٬ؾا  ىل كصٮد ػة٣ٜ ْٔي٥ ٝٮ مٍّ ٝة٬ؿ ظ١ي٥ أٝةيص ابلالد؟! أٚال يىؽي
حميٍ جب٧يٓ املؼ٤ٮٝةت، ٝؽ ٔال٥٬ كذ٣ى٤ى٭٥ ثأمؿق كمنحبذ٫، كٝ٭ؿ٥٬ 

ؿى٥٬ جبربكد٫ كظ٧١ذ٫؟!   كقؼى
ؿان  ٧ةء كَي٪ح األرض ٔنجةن ك٩جةدةن مكؼى فى ٨٦ ٦ةء الكى ٮى ك٨٦ اذلم ٠ى
ؿي يف ثُ٪٭ة إىل ٣نب  م ٤ٔي٫؛ ٚإذا ث٫ يذعٮى ؾي ٘ى لأل٩ٕةـ؛ ز٥ أهل٧٭ة أك٤ى٫ كاتلى

ع، كادلـ كدـ ك ٚؿث؛ ٚإذا ثل٢ي كاظؽ ي٪٤ُٜ إىل مٮَ٪٫/ ال٤نب إىل الرضى
إىل ا٣ٕؿكؽ، كا٣ٛؿث إىل املؼؿج؛ كَلُّ كاظؽ ٨٦ ٬ؤالء ينٮب اآلػؿ كال 
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ي لٮ٫٩ كال ٫٧َٕ كال راحئذ٫؛ كإذا ثةل٤نب خيؿج ػةلىةن  ريي ٘ى ي٧ةزص٫، كال حي
ةربني، ٚإذا ٫٧َٕ اإلنكةف رىَّبى ٦٪٫ حل٫٧ ٔك ؿى ث٭ؾا قةا٘ةن ل٤نى ٭ى ْى ٫٧ْ؛ فى

ؿي ٨٦ وٮرة إىل  ٮى ـى ال دـاؿ د٪٤ٞت ٨٦ وٛح إىل وٛح، كتىذىعى أفى األصكة
ة؛ إفى يف ذلٟ آليةت ثحي٪ةت  ىل  ٌن ٭ة ثٕ ٌي وٮرة، ال ي٪ةقت كال ينةلك ثٕ

ثيؿي مؤكف ال١ٮف  ىل كٜٚ مىة٣ط اخل٤ٜ.   كصٮد ػة٣ٜ ظ١ي٥ ٤ٔي٥ ييؽى
ٓي ذىرىات ال١ ؽي دمي ىْن٭ى ٤يٮيق ٚكجعةف ٨٦ ت ٔي ٮف ثل٧ةهل كٝؽرد٫، كبك٧ٮ 

؛ دجةرؾ اهللي ربُّ ا٣ٕةملني. ٜي كاألمؿي  كظ٧١ذ٫، هل اخلى٤ْ
الن دالتلى٫   ٙى ٔ٪ؽق ٦ذأ٦ي ك٬ة٬٪ة ٦سةؿ ٔضيت ٩ؽٔٮ ا٣ٕة٢ٝى ال٤ىجيتى أف يٞ

كدةي ٚذؼؿص٭ة ظؿيؿان، كيأك٤٭ة  كبؿ٬ة٫٩؛ ٚ٭ؾق كرٝح ا٣ربقي٥ دأك٤٭ة ادلُّ
أك٤٭ة ا٣٘٪٥ ٚذؼؿص٭ة بل٪ةن، كدأك٤٭ة اخلي٢ي اجلىْع٢ي ٚيؼؿص٭ة ٔكالن، كد

ـ٥ٔ ا٣٘ة٤ٚٮف  –ٚذؼؿص٭ة ركزةن؛ ٤ٚٮ اكف األمؿي َجيٕيًّة آحلًّة   –٧٠ة ي
دىْت  ة دٕؽى خلؿصخ ٨٦ دميٕ٭٥ يف وٮرة كاظؽة، ك ىل وٛح زةثذح؛ ٧٤ٚى
الدي٭ة دؿى ذلٟ ثيٞني  ىل كصٮد ػة٣ٜ ظ١ي٥ مىٮير  ىٮُّ ْخ حتى ٔى خمؿصةدي٭ة كتى٪ىٮى

ٝؽ ػٌٕخ هل املؼ٤ٮٝةت كدا٩خ ٣ٞ٭ؿق الؿٝةب كأٔضـت ظ٧١ذ٫  ٤ٔي٥
 ذكم األبلةب. 

٥ اجلىْع٢ى إىل اختةذ ثيٮد٭ة ٨٦ اجلجةؿ كالنضؿ؟! ك٨٦ اذلم  لْ٭ى
ى
٨ اذلم أ ك٦ى

ْؿص٭ة ٨٦ ثُٮ٩٭ة رشاثةن خمذ٤ٛةن ٫٧َٕ  ؿ اثلى٧ؿات، ٚإذا ث٭ة ختي ٬ؽا٬ة إىل د٪ةكي
نلك اهل٪ؽيس الٮظيؽ اذلم ٚي٫ مٛةء ل٤٪ةس؟! ٦تكةكيح األًالع ذات ال

إذا ثيين ث٫ ابل٪ةء ال دؿل ٚي٫ ػ٤الن كال ٚؿصةن ًةإح؟! إفى يف ذلٟ آليةت 
 ٣ٞٮـ يذ١ٛؿكف. 
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ٮي الك٧ةء، كإذ ث٪ة  ٜي ث٭٧ة يف صى نْي حي٤ي ك٬ة حن٨ ٩ؿل ا٣ُريى حمًلى جب٪ةظى
صةج  ننة٬ؽ خم٤ٮٝةت أػؿل  ىل ملك٫ ك٦٪ٮاهل، كهلة ٦س٢ ٦ة دلي٫ اكدلى

ٍي  ـىْت ٨ٔ اتلىْع٤يٜ كابل ضى ٕى ْؿ حلى٤٧ْ٭ة؛ ٚ ٮى الك٧ةء ل٥ يكؼى ؛ ثيؽى أفى صى
ؿُّ ٬ؾا  ىل كصٮد ػة٣ٜ ٝة٬ؿ ظ١ي٥ مؿيؽ ٤ٔي٥؛ إذ  ري ٚي٫؛ أٚال يىؽي ُى كا٣
اتلؼىيه ثؿ٬ةف  ىل كصٮد املؼّىه كإرادد٫ ا٣يت تكذ٤ــ كصٮد وٛيت 

 ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞؽرة. 
٨ى وٮردى٭ة  ىل كص٫ ك٨٦ اذلم ػ٤ٜ املؼ٤ٮٝةت يف ملك٭ة ابلؽيٓ،  كظكى

ْْع احلسير إىل ٦ة ي٪ٕٛ٭ة، كجت٪ُّت ٦ة  يالا٧٭ة، ز٥ ثرى ٚي٭ة اهلؽايحى كالكى
٬ُّة ظىت إف ابل٭ةا٥ى ٝؽ ك٬جخ ٩ٮاعن ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ث٫ د٧زيي ثني املىة٣ط  يىرضي

 كاملٛةقؽ؟! 
كَل ٬ؾا د٪ُٜ ث٫ أظٮاؿ اكٚح املؼ٤ٮٝةت ظٮجلة، كتن٭ؽ ث٫ قةاؿ 

ٜى الاكا٪ةت ٨٦ ثح٪٪ة ٤ى ؛ أٚال يؽؿ ٬ؾا  ىل كصٮد ػة٣ٜ ٤ٔي٥ رظي٥ ػى
رى ٚ٭ؽل؟!   ٚكٮىل كٝىؽى

ٔاةُٓا:   شتٌٓث وس
 ل٥ ال جيٮز أف دلٮف املؼ٤ٮٝةت يه ا٣يت أظؽزخ ٩ٛك٭ة؟!  فإن كيو:
ٔاب: ٭ة ٚيه ال خت٤ٮ ٨٦ أف  فاجل زىْخ ٩ٛكى ْظؽى

ى
؛ أل٩٭ة صؽالن لٮ أ ٬ؾا حمةؿه

٭ة ظةؿ  دلٮف مٮصٮدةن أك ٦ٕؽك٦حن ظةؿى اإلظؽاث؛ ٚإف أظؽزخ ٩ٛكى
ٔؽ٦٭ة اكف ٬ؾا حمةالن؛ القذعة٣ح دٮدلُّ اليشء ٨٦ ا٣ٕؽـ، كألف اإلظؽاثى 
ٛي٫  ٍّ مٮصٮد ٤ٔي٥ ٝؽيؿ مؿيؽ، كا٣ٕؽـ ال يىطُّ كو ال يذأىتى إال ٨٦ يحى

 ثؾلٟ. 
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كلٮ اك٩خ مٮصٮدة ٚٮصٮد٬ة ي٘ين ٨ٔ إظؽاث ٩ٛك٭ة، كيجًف الكؤاؿ 
 ٝةا٧ةن/ ٨٦ اذلم أظؽز٭ة؟ 

ٮ صةز ذلٟ جلةز أف حيؽث ابل٪ةء ٩ٛك٫. .. ك٬ؾا حمةؿ، ك٦ة أدل كأيٌةن ل
٨ى ا٩بسةؽى اخل٤ٜ ٨٦  -دٕةىل  –إىل املعةؿ ٚ٭ٮ حمةؿ؛ ٝةؿ  ّى ٦٪١ؿان  ىل ٨٦ 

َاىِلُ ٗري ػة٣ٜ/ 
ْ

ًُ اخل ُْ ْم 
َ
ٍء أ َْ َدْيِ ََشْ ٌِ ٔا  ْم ُخيُِل

َ
ْم َخيَلُ ــأ

َ
ٔا ـَٔن * أ

ْرَض ةَو ََل 
َ
اَواِت َواْْل ٍَ ُِٔنَ الصذ ِ ٔك   يُ

ٮر/  [  ُُّ  . ] 03-08ا٣
 دَلىث الييو واجلٓار والشٍس واىلٍر: 

ك٬ة٬٪ة ٔؽة أقب٤ح أدؿؾ اجلٮاب ٤ٔي٭ة ل٤ٞةرمء احلؿيه  ىل جنةة ٩ٛك٫ 
كد/   ٨٦ ٧٤ّةت اتلىي٫ْ كالرشُّ

٪ةن كص٢ٕ اجلى٭ةرى ٦جرصان؟! ك٨٦ اذلم يٮ٣ش اجلى٭ةرى  ١ى ٨٦ اذلم ص٢ٕ ال٤ي٢ى قى
ل٤ي٢ى يف اجلى٭ةر يذٕةٝجةف ثح٪٭٧ة  ىل ال١ٮف، كل٥ يجٖ يف ال٤ي٢ كيٮ٣ش ا

٭ٮر كيُيط ثىةظج٫؟!  ُّْ  أظؽ٧٬ة  ىل اآلػؿ ٚي٪ٛؿد دك٫٩ ثة٣
 ٨٧ٚ اآلمؿي هل٧ة؟! ك٨٦ احلةصـ ثح٪٭٧ة؟! 

ك٨٦ اذلم ص٤ٕ٭٧ة ٦ذٕةك٩ني  ىل حتىي٢ مىة٣ط اخل٤ٜ ٦ٓ ٦ة ثح٪٭٧ة ٨٦ 
محبني يٮرث ثح٪٭٧ة اتل٪ةٚؿ كاالػذالؼ؛ إذ كصٮد د٤ٟ الىٛذني ثني أم 

ؽـ اتلٕةكف كاالتكةؽ؟!   ا٣ٛكةد كاالًُؿاب، ٔك
ٜي ٧٤ّح ال٤ىي٢ ظىت دؿاق كًلأ٩ى٫  ؿى اجل٭ةرى يف ثؽايح ّ٭ٮرق بنى مى

ى
ك٨٦ اذلم أ

ةيف ثةل١ؽر كال ال١ؽر  صؽكؿي ٦ةء وةؼ يف حبؿ ٠ؽر حبير ال خيذ٤ٍ الىى
ْصَتاِح وََسَػَو الثةلىةيف؟! ٝةؿ دٕةىل/  َر فَاىُِق اإْلِ ٍَ َس َواىَْل ٍْ ًِا َوالشذ يذْيَو َشَه
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* ًِ  (.  53. ) األ٩ٕةـ/ ُضْصَتاًُا َذلَِم َتْلِديُر اىَْػِزيِز اىَْػيِي
٤ٮع ٨٦ املرشؽ، كبة٣٘ؿكب ٨٦ امل٘ؿب؟!  ُُّ ك٨٦ اذلم أمؿ الن٧ف ثة٣
ت أثٮابي املٕةيل كاألرزاؽ يف ابلالد، كلٮال أٚٮهلة  ٭ة النكؽى ٤ٚٮال ٤َٔٮ

٩ح٪ح ثني ا٣ٕجةد. ملة اك٩خ الكى 
ْ
أ ٧ى ُُّ  ١ي٪حي كالؿاظحي كا٣

ٔانب:  ٔم واله ٍاء وٌا فيٓا ٌَ اجلش  دَلىث الصذ
٧ةءى قٞٛةن حمٛٮّةن؟!   ٨٦ اذلم ص٢ٕ الكى

يى٪٭ة ثـي٪ح ال١ٮا٠ت، كص٢ٕ ا٧ٞ٣ؿ ٚي٭ة ٩ٮران كص٢ٕ الن٧ف  ك٨٦ اذلم زى
 ْساصةن ٦٪ريان؟! 

ٞٮؽ كا٣ُٛٮر،  ٥ى الك٧ةءى ٨٦ النُّ ٔىىى ظىت إفى ا٣ٕجؽى إذا ٩ْؿ ك٨٦ اذلم 
 إحل٭ة الثذ٘ةء ا٣ٕسٮر  ىل ذلٟ ا٤ٞ٩ت إحل٫ ثرصيق ػةقبةن ك٬ٮ ظكري؟! 

ي كابلعؿ ظةؿ  ـى جل٭ذؽمى ث٭ة يف ٧٤ّةت ا٣ربى ك٨٦ اذلم ص٢ٕ جلة اجلضٮ
َٔم أقٛةر٩ة ك٬ضؿ أكَة٩٪ة؟ ٝةؿ دٕةىل/  ًُ اجلُُّش ِي َسَػَو ىَُس َٔ اَّلذ ُْ َو

ا يِف  َٓ ِ َخُدوا ة ْٓ َٔن *تِلَ ٍُ ٍْٔم َحْػيَ َِا اَْلَيَاِت ىَِل يْ اِت اىََْبِّ َواْْلَْطِر كَْد فَصذ ٍَ  ُظيُ
 (.  57) األ٩ٕةـ/  

ؽ ٨٦ ٝةؿ/  ؽى  كوى
 ٚيف لك يشء هل آيح

  
 دؽؿ  ىل أ٫٩ كاظؽ 
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 انفصم انثاين
 صفات اإلنو احلق

ؿى ث٪ة ٨٦ األد٣ىح ابلحي٪ةت كا٣ربا٬ني ابلة٬ؿات  ىل كصٮد رب  ثٕؽ٦ة مى
األرض كالك٧ٮات، حيك٨ ٦٪ة كيذعذى٥ ٤ٔي٪ة أف ٩ذٕؿؼ  ىل وٛةت رب٪ة، 
ك ىل ػىةؿ إهل٪ة اذلم ال دججيغ ا٣ٕجةدة إال هل، كال االقذٕة٩ح إال ث٫، كال 

٤ت إال ٦٪٫، كال ا٣ٛـ ُى ٢ُّ٣ إال اتلىٮىَلُّ إال ٤ٔي٫، كال ا٣ ع إال إحل٫، كال اتلىؾى
 ثني يؽي٫... 

٧ؽيىح يف  ٫ كالىى ٜى ث٭ة الٮظؽا٩يح يف دأهلُّ د٤ٟ الىٛةت كاخلىةؿ ا٣يت اقذع
٫ إحل٫ دكف ٗريق.   اتلىٮىصُّ

 ٌػرفُث اإلَل: 
ٕى٥ كاآلالء جل٧يٓ  ٪٧ْٕةن بكةاؿ أ٩ٮاع اجلي اإلهلي ال ثيؽى كأف يىلٮفى ػة٣ٞةن ٦ي
٨ْ هل اغيحي اإل٩ٕةـ  ٭ة إالى ٦ى ُّٞ ْْٕي٥؛ ٚال يكذع ػ٫ٞ٤؛ إذ ا٣ٕجةدةي اغيحي اتلى

٭ة؛ ٝةؿ دٕةىل/  ٥ كٚؿٔك ا كاملنن؛ ك٬ٮ الؿىبُّ اذلم ٦٪٫ أوٮؿي اجلٕي َٓ حُّ
َ
يَا أ

ًْ َتخذُلَٔن اجلذاُس اْخُتُدوا َربذ  ًْ ىََػيذُس َْ َرْتيُِس ٌِ ََ ِي ًْ َواَّلذ ِي َخيََلُس ًُ اَّلذ ُس
* [  /22ابلٞؿة ] . 

ق  ٜى ٔجةدى ٤ى كبؾلٟ ٥٤ٕ٩ ظٞيٞحى ا٣ٕالٝح ثني األلٮ٬يح كا٣ٕجٮديح؛ ٚةإلهلي ػى
٢ى ًالالن ٦جح٪ةن، كػؿجى ٨ٔ ٦ٞذىضى ا٣ُٛؿ كا٣ٕٞٮؿ؛  ًى ْٕجؽكق؛ ٚٞؽ  ى حلى

حلىح ا كى
ى
 خلة٣ٜ كرضكرة ظؽكث املؼ٤ٮؽ. حلذ٧يح أ

اإلهل ال ثيؽى كأف يلٮف اعملةن ثل٢ي يشء، كال ي٘يت ٨ٔ ٫٧٤ٔ يشء، كإال 
ق  ٨ي ٔجؽى ٦ى

ْ
٨ْ يٕىي٫، كًلؾا ال يىأ ٨ْ يُي٫ٕ كبني ٦ى ٦ة اقذُةع اتل٧يزيى ثني ٦ى

ـ ٧٠ةؿ ٫٧٤ٔ  ٕىؽى ٫ُ؛ كذلٟ ٣ى ؼى ٧ذ٫ ثال قجت ٦ٞذيو لكى ْٞ ن٫ ك٩ ُْ ٨٦ بى
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ؽي ٚةاؽةه ٨٦ ٔجةدد٫، كال مرضة ٨٦ كإظةَذ٫ خبى٫ْٞ٤؛ كظيج بؾو ال دٮصى
ْ٭٢ ٝيؿب املذٮص٫ إحل٫!  ٨ْ جيى هلُّ ٦ى

ى
 ٔىية٫٩؛ ٚأمُّ ٚةاؽة دجًف يف دىأ

ى كأػىف،  ٤ى٥ي الرسي ْٕ ؽي اذلم حى ٧ى كربُّ الك٧ةكات كاألرض ٬ٮ األظؽي الىى
ؽكر أكرث ٨٦ إظةَح أوعةث٭ة  ٤ىضةت الىُّ كحييٍ ثٮقةكس اجلُّٛٮس كػى

شَ ء ٔ٪ؽق ث٭ة، كقٮا
َ
َْ أ ٌَ ــرذ اىْلَ ـٌَ َل َو َٔ ُمْصَخْخٍف ـْٔ ُْ  َْ ٌَ ِّ َو ِ َر ة َٓ َْ َس

ارِ * َٓ ؽ/  ]  ةِاليذْيِو وََشارٌِب ةِاجلذ  . [ 25الٔؿ
 أي٨ ا٣رب٬ةفي  ىل ٦ة دٞٮؿ؟  فإن كيو:
ٔاب: ؿُّد اهلل ثةخل٤ٜ كا٣ٞ٭ؿ، ك٨٦  فاجل ٛى ؿى اتلىْؽحل٢ي ٚي٧ة قجٜ  ىل تى ٝؽ مى

 أثؽع محبةن حم٧١ةن ٨٦ ا٣ٕؽـ يلٮف رضكرةن اعملةن ث٫، كحميُةن ثل٪٭٫. 
َتِيُ ٝةؿ دٕةىل/ 

ْ
َٔ اليذِطيُف اخل ُْ َْ َخيََق َو ٌَ  ًُ ََل َحْػيَ

َ
 . [29امل٤ٟ/ ]   أ

ٙه ثة٥٤ٕ٣ ث٭٥ كا٣ٞؽرة ٤ٔي٭٥.   كػة٣ٜ املؼ٤ٮٝةت لكي٭ة ثةالػذيةر ٦ذىى
ل: ا اْلوذ ٌذ ٚألفى االػذيةرى مرشكطه ثة٥٤ٕ٣، كال يٮصؽ املرشكط دكف  أ

 رش٫َ. 
ر مؿاديق، كٝؽ  وأٌا اثلذاين: ٚألفى املؼذةر ل٤يشء لٮ اكف ٗري ٝةدر ٤ٔي٫ تلٕؾى

ر؛ ٚؽ ٜي لكُّ٭ة ث٘ري دٕؾُّ ٭ة ٝةدره ٤ٔي٭ة كصؽت اخلالا ٞى ؿى ذلٟ  ىل أفى ػة٣
كحميٍ ث٭ة؛ ألفى إرادةى اليشء مرشكَحه ثة٥٤ٕ٣ ث٫ كا٣ٞؽرة ٤ٔي٫؛ ٚإذا كيصؽ 

ق اعل٥ ث٫ كٝةدر ٤ٔي٫.  ءي دىؿى ذلٟ ثيٞني  ىل أفى مٮصؽى  اليشى
ال٣ح ا٣يت لٮ  ؿان ثؽال٣ح ػ٤ٜ اجلُُّٙ يف األرظةـ؛ د٤ٟ ادلي كأٔٮد ٦ؾ٠ي

ٜى إىل الؿىمح٨ كذاؽ ٥َٕ  دؽثىؿ٬ة اإلنكةفي  ؿي ُى ؿىؼى ا٣ ٕى ذجةر ٣ى ثٕني األ
اط؛ ٚال صؿـ أف  اإلي٧ةف، كا٬ذؽل إىل َؿيٜ اجل٪ةف، كّٛؿ بكٮاء الرصي
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٩٭ة كيىٮير٬ة  اذلم يذٕ٭ؽ اجلُٙ امليذح يف ٗيةثةت األرظةـ كيلٮي
ٮيًّة ظ١ي٧ةن  كيُٮير٬ة كيٞيض ٤ٔي٭ة ٠ي٧ٛة ينةء ظىت يجؽع ٦٪٭ة إنكة٩ةن قى

٧ةن ٝؽيؿان، ٚإ٩ى٫ ثال ريت يلٮف إهلةن ظ١ي٧ةن ٤ٔي٧ةن ٝؽيؿان ال خيىف ٤ٔي
٧ةء؛ ٝةؿ دٕةىل/  ِّ ٤ٔي٫ يشء يف األرض كال يف الكى َ ََل ََيََْف َغيَْي إِنذ اَّللذ

رَْضاِم َنْيَف 
َ
ًْ يِف اْْل ُرُز ِّٔ ِي يَُص َٔ اَّلذ ُْ اءِ *  ٍَ ْرِض َوََل يِف الصذ

َ
ٌء يِف اْْل ََشْ

ًُ يََشاُء ََل  َِهي َٔ اىَْػِزيُز اَلْ ُْ  [ 3 -8آؿ ٧ٔؿاف/ ] إََِلَ إَِلذ 
اإلهلي ال ثيؽى كأف يلٮف اكمالن يف ذاد٫ كيف أق٧ةا٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل؛ إذ لٮ 
اكف ٚي٫ ٩ٞه ثٮص٫ ٨٦ الٮصٮق لاكف ٚي٫ ٩ٮع اٚذٞةر إىل ذلٟ ال٧١ةؿ 

ُّٜ أف يلٮف إهلةن ٦ٕج ٮدان؛ املٛٞٮد ٣حكؽى ث٫ ٩ٞى٫؛ ك٦س٢ ٬ؾا ال يكذع
ىش ٔؾاثي٫.  ٫، كخيي ٕي  ٌٚالن ٨ٔ أف يلٮف ربًّة ٝةدران ييؿَجى ٩ٛ

ٌٛلى الك٧٬ة يكري  ىل نكٜ كاظؽ، كأمؿ٧٬ة  كحن٨ ٩ؿل ا٣ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮمى كالكُّ
ؽثىؿه حب٧١ح ثة٣٘ح، كل٥ ٥٤ٕ٩ ظةصحن هل٧ة ألمي خم٤ٮؽ أبلذح ٦٪ؾ إثؽأ٭٧ة؛  ٦ي

يح، كاملؽثؿ لنؤك٩٭٧ة ث٧ة ث٢ ػة٣ٞ٭٧ة ٬ٮ ا٣ٞةا٥ ٤ٔي٭٧ة ثةلالكءة كالؿياع
الح ٤ٔي٭٧ة ٦٪ؾ ُٚؿ٧٬ة إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا؛ ث٢ ك٩ؿل ال١ٮف لكى٫  يٕٮد ثةلىى
ؿان ٣ٞة٬ؿق بك٭ٮ٣ح كيرس  مكتك٧٤ةن خلة٫ٞ٣، ك٦٪ٞةدان لىة٫ٕ٩، كمكؼى

 كانكضةـ ٔضيت. 
ك٬ؾا لك٫ُّ يؽؿُّ  ىل ٧ْٔح اخلة٣ٜ كًل٧ةهل يف ذاد٫ كأق٧ةا٫ كوٛةد٫ كإٔٚةهل، 

ةم٤ح كٝؽرد٫ ا٣ٞة٬ؿة، ك ىل ٗ٪ةق ك ىل ظ٧١ذ٫ ابل ة٬ؿة كٝيُّٮ٦يىذ٫ النى
ـي؛ ٚ٭ٮ ل٥ يذىؼؾ وةظجحن كال كدلان، كل٥ يل٨ هل رشيٟ يف  امل٤ُٜى اتلىة
، كال ٦ٕةف كّ٭ري يف يشء ٨٦ دؽاثري ػ٫ٞ٤  ؿي امل٤ٟ كال كيله ٨٦ اذلُّ
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ىق دلجريان ك٩زني٫٬ دزني٭ةن  ٜى ٤ٔي٪ة أف ٩لربي  . كد٪ْي٥ م٫١٤؛ كبؾلٟ ظ
اإلهل الثؽى كأف يلٮف ٦ذىىٛةن ثة٣ٞؽرة امل٤ُٞح ا٣يت ال يٕضـ٬ة يشء، كإال 

 .٫ ـيق كب٢ُ دأهلُّ  لــ ٔض
٧ةكات يف ٠ٮ٫٩ دؽؿُّ  ىل ٝؽرد٫ ا٣يت ال  كآزةر خم٤ٮٝةت ربي األرض كالكى

٬ة.. ؽى حيؽُّ  ٩٭ةيحى هلة، كال ظى
٧ةء أف دٞٓ  ىل األرض؟    ٧ٚى٨ اذلم ي٧كٟ الكى

اقيةت؟ ك٨٦ اذلم ػ٤ ةخمةت الؿى  ٜ اجلجةؿ النى
٧ةء كاألرض؟  ؿ ثني الكى عةب املكؼى  ك٨٦ اذلم ٝ٭ؿ الكى

٥ يف ٩ٮا٦حف ال١ٮف؟  لُّ  ك٨٦ اذلم ثيؽق اتلىعى
يي٭٥  ٭٥ ي٤ٕجٮف، كيف غى ًٮ ٢ٝ/ اهلل. ز٥ ذىر اجلةظؽي٨ كامل٪١ؿي٨ يف ػى

 ي٧ٕ٭ٮف. 
لكُّ املؼ٤ٮٝةت  اإلهل الثؽى كأف يلٮف ٗ٪يًّة ٨ٔ لكي ٦ة قٮاق، كدلٮف

يُّٮ٦يىذ٫، كيف ٚٞؿ ٣٘٪ةق؛ ٚأركين  ٞى ل ٣ ُُّ ٕى ٚىح الاكا٪ةت يف ظةصح إحل٫ كتى كٌل
خم٤ٮٝةن يف ٬ؾا ال١ٮف مكذ٘٪يةن ٨ٔ ػة٫ٞ٣، كأ٧٤ٔٮين ث٧ؼ٤ٮؽ اظذةج 

َٔ إحل٫ ٚةَؿيق؛ ٝػػةؿ دٕةىل/  ُْ  ُ ِ َواَّللذ ًُ اىُْفَلَراُء إىَِل اَّللذ ْجُخ
َ
ا اجلذاُس أ َٓ حُّ

َ
يَا أ

يدُ ا ٍِ َ  (.  28) ٚةَؿ/  ىَْغِِنُّ اَلْ
ع إحل٫  اإلهل ال ثؽى كأف يلٮف ٦ةلاكن جل٤ت اجلىٛٓ كدلٚٓ الرّضّ ظىت يذرضى
ٔٮات املؼ٤ىةت يف الؿى٬جةت كالؿىٗجةت أف يٛيي ٤ٔي٭٥  ا٣ٕجةد ثةدلى
كر كاملٌٕالت كيؿٚٓ ٔ٪٭٥ ٦ة ظ٢ى ث٭٥ ٨٦  ثةخلريات، كحيْٛ٭٥ ٨٦ الرشُّ

جةت.   اجلى١ى
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هل ال ثؽى كأف يلٮف ٝة٬ؿان جل٧يٓ اخل٤ٜ، ك٦٭ي٧٪ةن  ىل قةاؿ ال١ٮف؛ ٝةؿ اإل
َتِيُ دٕةىل/  ًُ اخلْ َِهي َٔ اَلْ ُْ َق ِغَتاِدهِ َو ْٔ ُِْر فَ َٔ اىَْلا ُْ (؛ ٚ٭ٮ  25)األ٩ٕةـ/  َو

٪خ هل الٮصٮق كاقذاك٩خ، كدٌةءؿ ٧ْٕ٣ح  ٝةب، ٔك اذلم ػٌٕخ هل الؿي
ْ٭ؿق كاقتك٧٤خ  ٞى ٚىحي اخلالاٜ كاألميةء، كدا٩خ ٣ ٮي صالهل اك ٧ي ٠ربيةا٫ كلكي

٤يٮيق.  ٔي  حل٫٧١ ك
كىالن 

ى
اإلهل ال ثؽ كأف يلٮف/ ظيًّة، ق٧يٕةن، ثىريان، ظ١ي٧ةن، كأف يلٮف أ

 ، كآػؿان ٣حف ثٕؽق يشء... ٣حف ٝج٫٤ يشء
ش  كدحل٢ ذلٟ ٦ة ق٤ٙ ذ٠ؿيق ٨٦ ابلىحي٪ةت ابلىحي٪ح كا٣ربا٬ني ابلة٬ؿة كاحليضى
ا٦٘ح؛ ٚ٭٢ ثٕؽ ٔؿض األق٧ةء احلكَّن كالىٛةت ا٣ًٕل ا٣يت يججيغ أف  ادلى
ٍّٟ يف أ٩ى٫ " ال هلإ إال اهلل، كال  ُّٜ املٕجٮد يجًف أدىن مى ٙى ث٭ة اإلهل احل يذىى

 ٍّٜ  قٮاق ". ٦ٕجٮد حب
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 انفصم انثانث:
 األدنَّة انعقهيَّة عهى وحدانية يدبِّر انكون

 ووجوب جأذلو دون غريه

احل٧ؽ هلل ال١ؿي٥ امل٪ةف  ىل ٠ؿ٫٦ ك٦٪٫ ثْ٭ٮر ا٣رب٬ةف كصالء ا٣ٛؿٝةف 
  ىل كظؽا٩حذ٫ يف ربٮبحذ٫ كألٮ٬يذ٫، ك ىل ثُالف دأهلُّ لك ٦ٕجٮد قٮاق. 

ٔاةٓا:   شتٓث وس
ني اذلم ٝؽ يأيت ٩ةٚسةن يف ركع ثٕي  يُةف ال٤ٕى ك٣ل٨ د٤ضي٧ةن ٣يفي النى
٤َجح اهلؽايح ابلةظسني ٨ٔ الرصاط املكذٞي٥ كا٣ُؿيٜ الكؽيؽ خلالص 
اجلٛف ٨٦ الٌالؿ كا٣٘ٮايح ٝةاالن/ ٝؽ ق٤ى٧٪ة ثٮصٮد اخلة٣ٜ املٕجٮد، 

ق ثذؽثري ال١ٮف؟ ث٢ ٝة٦خ  ؿُّدق كظؽى ٛى ىتى ك٣ل٨ أي٨ ادلحل٢ي  ىل تى آهلحه مى
ٛةت ا٣ًٕل ا٣يت ا٩بسٜ ٦٪٭ة  ٦ذىىٛح ثةألق٧ةء احلكَّن ك٦ذع٤ييح ثةلىي
يُؿة  ىل املؼ٤ٮٝةت  يكةؽ يف الكى هلُّ كا٣ٕجةدة ثةتلىٕةكف كاالت

ى
٦ٛ٭ٮـ اتلىأ

زؽ، كآػؿ هلإ اجلىرص...   كاهلي٧٪ح  ىل الاكا٪ةت؛ ٚ٭ؾا هلإ املعجح، كذاؾ هلإ الؿي
يُة٩يىح ٚةظؾر أيُّ٭ة املعّت ل٤ ّٜ كابلةظر ٨ٔ َؿي٫ٞ ٨٦ اهل٧ـات النى ع

ٟي كدةا٭ةن يف  كالٮقةكس اإلث٤حكيىح؛ ظىتى ال يْٛؿ ثٟ اغرٝةن يف ٧٤ّةت النى
يةن يف ٗيةثةت األثةَي٢، ك٦ذ٤ٞيجةن  ىل أمٮاؾ احلرية  الؿ ك٦رتدي ٌى حبةر ال

 كاتلى٤جحف. 
لك٧ةكات يف دؽثري كإحلٟ األد٣ح كابلحي٪ةت  ىل كظؽا٩يح ربي األرض كا

٫ دكف أظؽ قٮاق/   م٫١٤، كٝ٭ؿ خم٤ٮٝةد٫، ٦ٓ كصٮب ٔجةدد٫ كدأهلُّ
٣ٞؽ د٥ى اتلىؽحل٢ قةثٞةن  ىل أفى اإلهلى اذلم دججيغ هل ا٣ٕجةدة كا٣ُةٔح جيت 
ٚىح وٛةت  ذىىٛةن ثلة أف يلٮف ٝةدران  ىل لكي يشء كاعملةن ثل٢ي يشء ك٦ي
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ىْكذ٤ــ اديىةؼى لكي كاظؽ ال٧١ةؿ كاإلصالؿ؛ ٚة٣ٞٮؿي ثٮصٮد إهل ني ازجني ي
٤ي٫/   ٦٪٭٧ة ثة٣ٞؽرة امل٤ُٞح.. ٔك

ٚإ٦ة أف يلٮف لكُّ كاظؽ ٦٪٭٧ة ٝةدران  ىل وةظج٫، أك ال يٞؽر أّم كاظؽ 
؛ ألفى  ؿي حمةؿه ٦٪٭٧ة  ىل اآلػؿ، أك يلٮف أظؽ٧٬ة ٝةدران  ىل اثلّةين؛ ٚةألكى

ضـ؛ إذ ٠يٙ يلٮف لكُّ اجلىٞيٌني ال جيذ٧ٕةف، ك٧٬ة ٬٪ة/ ا٣ٞؽرة كا٣ٕ
 كاظؽ ٦٪٭٧ة ٝةدران  ىل اآلػؿ، كيف ذات الٮٝخ ٦ٞؽكران ٤ٔي٫ ٦٪٫؟! 

٭٧ة  هلُّ
ى
ـي٧٬ة ك٦ة يرتدىت ٤ٔي٫ ٨٦ ثُالف دىأ كإف اكف اثلىةين/ ٚٞؽ زجخ ٔض

 .  كػ٤ّٮ ال١ٮف ٨٦ هلإ مكيُؿ؛ ك٬ؾا أيٌةن حمةؿه
ؿ ٝؽرد٫ كإف اكف اثلة٣ر/ ٚٞؽ زجخ ألٮ٬يح ا٣ٞةدر دكف اثلة٩ني؛ ل٧١ة

ضـ املٞؽكر ٤ٔي٫؛ ٚسىجىخى أفى ل١٤ٮف إهلةن كاظؽان ٝةدران، ال هلإ ٗريق، كال  ٔك
 ٦ٕجٮد قٮاق. 

اإلهل ال ثؽى كأف يلٮف/ أكالن ٣حف ٝج٫٤ يشء؛ ألفى زجٮتى يشء ٝج٢ 
كصٮدق يكذ٤ــ مؾكذق كػؿكص٫ ٨ٔ ٫٧٤ٔ كٝؽرد٫ كدلٮي٪٫؛ ك٬ؾا ٨َٕه 
يف دأهل٫؛ ٣ٞرص ٫٧٤ٔ كٝؽرد٫ كظؽكز٫ ثٕؽ ٔؽ٫٦؛ ك٨٦ ثى٥ى اكف لـا٦ةن أف 

الن ٣حف ٝج٫٤ يشء.  كى
ى
 يلٮف اإلهل أ

كىؿ ك٬ؾا ثؿ٬ةف ثة٬ؿ كدحل٢ قةَٓ  ىل
ى
 كظؽا٩يح الؿىبي كاإلهل؛ ألفى وٛحى األ

ٛح،  ت دميٕ٭ة ٨٦ د٤ٟ الىي دت اآلهلح تلٕرثى ال دثجخ إال لٮاظؽ؛ إذ لٮ دٕؽى
، كيجٌف ال١ٮف ثال ٦ؽثّؿ كال  هلُّ

ى
٤ك٢؛ ك٨٦ ثى٥ى ثُالف اتلىأ كلــ ا٣تىكى

 مكيُؿ؛ ك٬ؾا حمةؿ. 
ؿ كال ػؿكجى ٨ٔ ٬ؾا إال ثإزجةت هلإ كاظؽ ال هلإ ٗري ق كال ٦ٕجٮد قٮاق؛ أكى
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كصٮدي إهلني  –صؽالن  –٣حف ٝج٫٤ يشء، كآػؿ ٣حف ثٕؽق يشء؛ كلٮ صةز 
ٝح  ٚىح األق٧ةء كالىٛةت، ٚال ثيؽى ظذ٧ةن ٨٦ كصٮد وٛح ٦ٛؿي ٦تكةكيني يف اك
ٜى ثح٪٭٧ة؛ إذ  ثح٪٭٧ة؛ ظىت نكذُيٓ حن٨ ا٣برش اتلىٕؿُّؼى ٤ٔي٭٧ة كاتلىٛؿي

ْبه ٨٦  ٫ كاجل٪ٮف. ٔجةدةي املض٭ٮؿ رضى ٛى  املعةؿ كالكى
ة أف دلٮف وٛحى ٧٠ةؿ،  ة ثح٪٭٧ة؛ كيه إ٦ى ٛح امل٧زيي إذان الثيؽى ٨٦ ٝيةـ الىي
٨ْ ٝة٦خ ث٫ دكف اثلىةين  ال ٦ى ى ٔك أك وٛحى ٩ٞه؛ ٚإف اك٩خ األكىل ٚٞؽ د٧زيى
حل٢ي  ىل  ثةأللٮ٬يح كا٣ُةٔح ككصٮب ا٣ٕجةدة، كإف اك٩خ اثلة٩يح ٚٞؽ ٝةـ ادلى

 املذىىٙ ث٭ة دكف وةظج٫؛ ًٕٚل لكي الٮصٮق ال يجًف إال هلإ ثُالف دأهلُّ 
 كاظؽ ال هلإ إال ٬ٮ، كال ٦ٕجٮد قٮاق. 

كأيٌةن لٮ اكف ٬٪ةؾ صك٥، كأراد لكٌّ ٨٦ اإلهلني اال٩ٛؿاد ثذعؿيل٫ يف 
ة أف يكذُيٕة ذلٟ ٦ٕةن، أك يٕضـا ٔ٪٫، أك ي٪ٛؿد  كٝخ كاظؽ )٦سالن(، ٚإ٦ى

 أظؽ٧٬ة ثة٣ٞؽرة ٤ٔي٫/ 
ؿُّدى ثة٢ٕٛ٣ يف كٝخ كاظؽ يكذ٤ــ وؽكرىق ٨٦ ٚ ٛى ةألكؿ حمةؿ؛ ألفى اتلى

 كاظؽ. 
٭٧ة، ك٨٦ ز٥ى ػ٤ّٮ ال١ٮف ٨٦  الف دأهلُّ كاثلىةين حمةؿ؛ أل٫٩ دحل٢ه  ىل ثُي

 ٦ؽثيؿ كمكيُؿ. 
هلُّ ا٣ٞةدر، ككصٮب ٔجةدد٫ دكف ا٣ٕةصـ. 

ى
 اثلة٣ر/ دحل٢  ىل دىأ

ؿُّدى  كأيٌةن حن٨ ٥٤ٕ٩ يٞي٪ةن أفى الرشًلحى  ٛى ، كأفى الٮظؽا٩يحى كاتلى ٔيته ك٩ٞهه
٩ية يلؿ٬ٮف  ؛ ٚ٭ة ٥٬ م٤ٮؾي ادلُّ ؽه كحمكٮسه ٧٠ةؿه كإصالؿ؛ ك٬ؾا منة٬ى
ًلح يف امل٤ٟ احلٞري املعؽكد أمؽى ال١ؿا٬يح، ك٩ؿل أ٩ى٫ لك٧ة اكف امل٤ٟ  الرشى
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يىح أمؽى كأثٕؽ.  ًلح كاجليؽي  أ٥ْٔ ٝٮةن كبأقةن اك٩خ ٩ٛؿدي٫ ٨ٔ الرشى
 ة ّ٪ُّل٥ ث٭ؾا ال١ٮف ا٣ْٕي٥ اذلم ال حييٍ ث٫ إال ػة٫ٞ٣ ك٦ةل٫١؟!٧ٚ

ىْكىع ظسحسةن لال٩ٛؿاد ثةمل٤ٟ كاهلي٧٪ح  إذان الثيؽى للكي كاظؽ ٨٦ اإلهلني أف ي
ْٞىةف؛ ٚة٣ٞةدري ٦٪٭٧ة  ىل اآلػؿ   ىل ال١ٮف؛ حتٞيٞةن ل٧١٤ةؿ ك٬ؿبةن ٨٦ اجلُّ

ُّ كاظؽ يلٮف إهلةن ٦٭ي٧٪ةن، كاآلػؿ يلٮف ٔجؽان مم٤ٮٌلن  ـى لكي ضى ٔى ، كإف 
٭٧ة؛ ك٨٦ ثى٥ى يجًف  ْ٭ؿ وةظج٫ ٚٞؽ زجخ ٔضـ٧٬ة كبُالف دأهلُّ ٦٪٭٧ة ٨ٔ قى
ال١ٮفي ثال هلإ ٦ؽثيؿ مكيُؿ؛ ك٬ؾا حمةؿه يف ثؽا٬ح ا٣ٕٞٮؿ ٧٠ة د٣ى٤ْ٪ة مؿاران 

 ٤ٔي٫. 
كال خمؿجى ٨٦ ذلٟ إالى ثإزجةت هلإ كاظؽ ٝة٬ؿ مكيُؿ ال هلإ ٗريق كال 

هلُّ اجل٧يٓ، كأيٌةن ٦ٕجٮد قٮاق؛ إ
ى
الف دىأ د اآلهلح دحل٢ه  ىل ثُي ذان ٚة٣ٞٮؿي ثذٕؽُّ

لٮ اكف ل١٤ٮف ػة٣ٞةف ٦ذاكٚبةف، لاكف للكي كاظؽ ٦٪٭٧ة ػ٤ٞةن كٕٚالن؛ 
كظيجبؾ ٨٤ٚ يؿىض أمُّ كاظؽ ٦٪٭٧ة برشًلح اإلهل اآلػؿ؛ ث٢ إف ٝؽر  ىل 

ؿُّد ثةإلهليىح دك٫٩ ٢ٕٚ، كإال ا٩ٛؿد خبى٫ْٞ٤ ٛى كذ٬ت ث٫؛ ٧٠ة ي٪ٛؿد  ٝ٭ؿق كاتلى
٤يّٮ ٤ٔي٫؛  ٕي ٩ية ث٧٧ةحل١٭٥ إذا ل٥ يٞؽر امل٪ٛؿد  ىل ٝ٭ؿ ػى٫٧ كا٣ م٤ٮؾي ادلُّ
ك٬ؾا يكذ٤ــ اًُؿابى ال١ٮف كاػذالؿ ٩ْة٫٦ كدٞٮيي أرٌل٫٩ كٚكةد 

 إظاك٫٦. 
٧ف كا٧ٞ٣ؿ  ؛ ٚة٩ْؿ إىل النى جْ٭ؿ ا٣ٕٞٮؿى ـي ال١ٮف ٩ْة٦ةن حي ؽي ا٩ذْة كاملنة٬ى

٧ةء كاألرض كال٤ىي٢ كاجلى٭ةر؛ ٚإ٩٭ة ٦٪ؾ كاجلضٮـ كال١ٮا٠ت، كإ ىل الكى
ؿةه  ػ٤ٞخ كيه تكري  ىل ٩ْةـ كاظؽ، ك ىل دؿديت حمل٥، كٍلُّ٭ة مكؼى
ٕي٭ة  ىل أظؽ  ةه ثةحل٧١ح ملىة٣ط اخل٤ٜ لكي٭٥؛ ٚال يٞذرص ٩ٛ ثة٣ٞؽرة ك٦ؽثىؿى
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ـي  ُّؼ؛ ٚة٩ذْة حن يف أدىن دىرصى ٤ىالن كال ٦ٕةًر دكف أظؽ، ك٨٣ دؿل ٚي٭ة ػى
ية٫٩  ىل ٩ْةـ ا٣ ؿى ٌٛلي كاردجةط ث٫ٌٕ ثجٕي ٦ٓ صى ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮمي كالكُّ

الا٢ كأث٭ؿ ا٣ربا٬ني  ىل أفى  دىؿي ادلى
ى
حمل٥ ال يٛكؽ كال خيذ٤ٙ ٨٦ أ

ٍّٜ قٮاق"؛ ٧١ٚة يكذعي٢ أف  ٦ؽثؿى ال١ٮف كاظؽه "ال هلإى ٗريق، كال ٦ٕجٮدى حب
ىكذعي٢ أ ف يلٮف هل يلٮف ل٤ٕةل٥ ربىةف ػة٣ٞةف ٦ذاكٚبةف، ١ٚؾلٟ ي

٥ اتلىزني٢/   إهلةف ٦ٕجٮداف؛ ٝةؿ دٕةىل يف حملى
 ا َخيََق ٍَ ِ ََْب ُُكُّ إََِلٍ ة َْ إََِلٍ إًِذا ََّلَ ٌِ  ُّ َػ ٌَ ا ََكَن  ٌَ َْ َودَلٍ َو ٌِ  ُ ََذ اَّللذ ا اَتذ ٌَ

ًِ اىَْغْيِب  ِ ا يَِصُفَٔن * ََعل ٍذ ِ َخ ًْ لََعَ َبْػٍض ُشْتَطاَن اَّللذ ُٓ َوىََػََل َبْػُظ
ا يُْْشُِكٔنَ َوالشذ  ٍذ اَدةِ َذَخَػاىَل َخ َٓ  /(.  22)األ٩بيةء 

٥٤ى ٦ُةثٞحي  ال٣ح ثؾ٠ؿ ػرب اجلىبييني كاملؿق٤ني ظىت يٕي كاػذذ٥ ٬ؾق ادلي
٥ْ اذلم  رصيط املٕٞٮؿ لىعيط امل٪ٞٮؿ؛ ٚأٝٮؿ/ ك٬ؾا اجلىةمٮس اأٔل

ـاؿ  أرشٝخ األرضي ث٪ٮرق كأثةد ٧٤ّةد٭ة، ك٬ٮ املذ٧سي٢ يف إرقةؿ الؿُّق٢ كإ٩
ال١ذت؛ ٚٞؽ أدمٕٮا دميٕةن  ىل كظؽا٩يح اخلة٣ٜ كدٛؿُّد ألٮ٬يىذ٫ ككصٮب 

 ٔجةدد٫ دكفى أظؽ قٮاق. 
اّؿ  ٚإف اكف يٮصؽ هلإ ٗريق ٚأي٨ رق٫٤؟ كأركين ٠ذج٫، كأ٧٤ٔٮين خبى٫ْٞ٤ ادلى

 ٤ٔي٫! 
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 انفصم انرابع
 األدنَُّة عهى بطالن جأنُّو غري اهلل

ٙى ث٭ة  ٛةت ا٣ًٕل ا٣يت يججيغ أف يذىى ثٕؽ ثيةف األق٧ةء احلكَّن كالىي
٢ُّ٣ ثني يؽي٫  ٫ إحل٫ كجيت اتلىؾى ٫ كيكذٞي٥ اتلىٮصُّ ُّ٭ي املٕجٮد ظىت يىطى دأل
ةق كمكذٞؿي رمحذ٫ كاهلؿب ٨٦ قؼ٫ُ كأحل٥ ٔٞةث٫  كيذعذى٥ ا٣ٛؿار إىل ًر

ري ث٪ة  ْؽي هلُّ لكي ٦ة أف ٩ذٕؿىؼى ك٩ْع ا -حن٨ ا٣ٕجيؽ  -جيى
ى
ألد٣ىح  ىل ثُالف دىأ

جىؽي ٨٦ دكف اهلل؛ ظىت يل٢٧ ابليةف، كدذ٥ى ا٣ٛةاؽة، كي٪ٛذط ثةب  ْٕ حي
اهلؽايح، كي٪٤ٜ٘ ثةب ا٣٘ٮايح؛ حلىجط لكُّ إنكةف ظكيتى ٩ٛك٫، كحلعية 

ٟى ٨ٔ ثحي٪ح.  ٤ى ٨ْ ٬ى  ٨٦ يحى ٨ٔ ثحي٪ح، كي٭٤ٟ ٦ى
 دحلُو اإلضداث: 

ة يف ال١ٮف ٨٦ اإلنف كاجل٨ّ كاملالالح ٝؽ وطى رضكرة إظؽاث لّك ٦
كاحليٮاف كاجل٧ةد، كَلُّ ٦ة ثىجىخى ظؽكزي٫ ثٕؽ ٔؽ٫٦ اكف ال حمة٣حى خم٤ٮٝةن 
٫؛ ٚ٭٢  هلُّ

ى
هى ثؿ٬ةفي ثُالف دىأ ْىعى ؿان خلة٫ٞ٣ ك٦ةل٫١، كظى مؿبٮبةن مكؼى

جىؽ كربًّة  ٨ ٬ؾا وٛذ٫ إهلةن يٕي يكذٞي٥ ثٕؽ ٬ؾا أف يذىؼؾى ا٣ٕة٢ٝ ال٤ىجيت م٧ى
ؿ كاآلػؿ  ؽ ا٤ٕ٣ي٥ ا٣ٞؽيؿ ا٣ٞة٬ؿ األكى يؽىع كيؿَج، كيرتؾ ٔجةدةى اخلالى

 رّب لكي يشء كم٤ي٫١.
٫، كاخل٤ٜ دميٕةن ٦ٞ٭ٮركف   هللُّ ٚٞؽ ث٢ُ دأهلُّ لكُّ ٦ة ثىجىخى ٝ٭ؿيق كدىؾى

 ك٦ؾ٣ى٤ٮف ٣ٞة٬ؿ ظ١ي٥ ٔـيـ ٤ٔي٥. 
؛ ك٬ؾا دحل٢  ىل ثُال ـى ؛ احلةصح إىل األميةء تكذ٤ــ ا٣ٛٞؿى كا٣ٕض هلُّ

ى
ف اتلىأ

ـى ثأمٮر ٗريق.   ألفى اذلم ال يٞٮـ ث٪ٛك٫ يكذعي٢ ٤ٔي٫ أف يٞٮ
٫ ثٞٮهل/  ى ٔحىس ث٨ مؿي٥ كأ٦ي هلُّ

ى
ََكَُا كذللٟ أث٢ُ اهللي يف ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ دىأ
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َػامَ  ُكََلِن اىطذ
ْ
 (.  78) املةاؽة/  يَأ

ثؽ ك ىل إذا اكف ا٣ٕةثؽي أك٢٧ى ظةالن ٨٦ املٕجٮد دؿى ذلٟ  ىل ًالؿ ا٣ٕة
جىؽي  ثُالف دأهلُّ املٕجٮد؛ ك٬ؾا ٨٦ أ٩ىٓ األد٣ىح  ىل زيٙ كإٟٚ لكي ٦ة يٕي
 ٫ ٞى ٤ى ٨٦ دكف اهلل؛ ألفى اإلنكةفى أك٢٧ي ظةالن ٨٦ قةاؿ املؼ٤ٮٝةت؛ ٚٞؽ ػى
ٮيىح ال أٮصةجى ٚي٭ة.   رب٫ُّ يف أظك٨ دٞٮي٥، ك ىل أدم٢ وٮرة، كيف ٬يبح قى

٦ذ٧سيالن يف  –٢٧ ابليةف كدذ٥ى ا٣ٛةاؽة حل١ –كأقٮؽ يف ٬ؾا املٞةـ ٦سةالن 
ني ييجرص  ٓي ث٭ة، ٔك ٦ْى ىفْو ٦ٞةر٩ح ثني اإلنكةف كالى٪٥؛ ٚةإلنكةفي هل أذفه ي

 ث٭ة، كيؽ يجُل ث٭ة، كرص٢ يكىع ث٭ة.. 
نيه ال يجرص ث٭ة، كيؽه ال يجُل ث٭ة،  كأ٦ة الى٪٥ ٫٤ٚ أذفه ال يك٧ٓ ث٭ة، ٔك

 كرص٢ه ال يكىع ث٭ة... 
ي٪ضٌل ا٣رب٬ةف ابلة٬ؿ  ىل ثُالف ٔجةدة األو٪ةـ؛ ك٨٦ ٬ؾق املٛة٤ًح 
 ل٧١ةؿ اعثؽي٭ة ٔ٪٭ة. 

الؿه حمي،  كامذ٘ةؿ األ٢ٌٚ ثٕجةدة األػّف األدكف ص٭٢ه رصؼ، ًك
ؿ املكذٞي٧ح.  ُى عيعح، كل٤ٛ  كمىةدى٦حه ل٤ٕٞٮؿ الىى

ٔاةٓا:   شتٓث وس
ـػؿؼ ٨٦ ا٣ٞٮؿ  رتض اآلف ميُةف ٨٦ ميةَني ا٣٘ٮايح ث ٥ٕ٩؛ ٝؽ يٕى

 ابلة٢َ ٝةاالن/ 
ـه ٨٦ رمٮز  بى٪ة إىل اهلل ز٣ىف؛ ٚيه رم ـى ذلاد٭ة؛ ث٢ تلٞؿي حن٨ ال ٩ٕجؽ األو٪ة
مـ!!  ؛ ث٢ ٩ٕجؽ املؿمٮزى هل يف وٮرة الؿى ـى م  اإلهل يف األرض، كحن٨ ال ٩ٕجؽ الؿى

ا ٨٦ اهلل ا٣ٕٮفى  ؽادى/  أٝٮؿ مكذ٧ؽًّ  كالكى
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٦خ احلضش ا٤ٕٞ٣يىح كا٣ربا٬ني ا٣ُٛؿيىح  ىل كصٮب ٔجةدة ا٣ٛةَؿ  ٝؽ دٞؽى
ٔٮل  جؽ ٨٦ دك٫٩؛ إذان ٚذ٤ٟ ادلى كظؽق، ك ىل ا٣رباءة ٨٦ لكي ٦ة يٕي

ـي وؽؽ يف ا٣ُٛؿ كا٣ٕٞٮؿ.  يُة٩يىح ٣حف هلة ٝؽ  النى
بىة٩يىح كالؿيقة ٧ٓ ٚٞؽ أدمٕخ ال١ذت الؿى الت اإلهليىح  ىل كأ٦ة الٮيح كالكى

٫ ٚٮؽى لكي ظؿ٦ح كٝجيط؛ ٠يٙ ال كٝؽ اك٩خ  ؾ كٝجعى أفى ظؿ٦حى ٬ؾا الرشي
ا أكؿى لك٧ح دٞؿع آذاف املرشًلني ٨٦ ٝج٢ أ٩بيةا٭٥ كرق٤٭٥/  ٌَ  َ اْخُتُدوا اَّللذ

َْ إََِلٍ َدْيُهُ  ٌِ  ًْ  . ىَُس
٧ٓ لاك –صؽالن  –كلٮ صةز  ٔٮل ٨٦ ٝج٢ الٮىيح كالكى ح د٤ٟ ادلى ف وعى

اتلى٪ةٝي كاتلىٌةرب ثني ظضش اهلل كبحي٪ةد٫؛ إذان ٠يٙ خي٤ٜ اهلل ٔجةدىق 
جىؽ ٨٦  ْٕ ٞٮؿ دلجٮ٣ح  ىل كصٮب ٔجةدد٫، كا٣رباءة ٨٦ لكي ٦ة حي ؿ ٔك ُى ثٛ
٤ىٮا هل ا٣ٕجةدةى، كي٪ؼ٤ٕٮا كيلٛؿكا ثل٢ي ٦ٕجٮد  دك٫٩ ٨٦ أص٢ أف خيي

ُٚؿ٥٬ قٮاق، ز٥ ثٕؽ ٬ؾا ييؿق٢ إحل٭٥ رق٤ى٫ ث٪ٞيي ٦ٞذىض ظضش 
ٞٮهل٥؛ ٚيٞٓ ا٣ٕجةد أْسل ظةاؿي٨ ثني اتلىٕةرض كاتلى٪ةٝي حلضش اهلل  ٔك
يةَني كد٭ٮم  ٛ٭٥ النى ُى ؽان ألف دذؼ ٜي مم٭ى كبحي٪ةد٫؛ ك٨٦ ثى٥ى يلٮف ا٣ُؿي
بىة٩يىح كاملُةبلح  ١ٮؾ يف احلضش الؿى يىت كالنُّ ث٭٥ يف ماكف قعيٜ يٕشُّ ثةلؿي

٤ٜ اإلنكةف  ٫ ك٥٤ّ، اإلهليىح ا٣يت ٦ة ػي ٛى إال ل٤ٞيةـ ث٭ة، كال ريت أفى ٬ؾا قى
٨ لكي قيئ كٝجيط؛ ٚ٭ٮ ا٤ٕ٣ي٥ احل١ي٥ ذك ظ٧١ح  كاهلل ٦زنىق ٔ٪٭٧ة ٔك

 ثة٣٘ح كرمحح كاقٕح. 
كأٔٮد ٚأٝٮؿ ألربةب ٬ؾق ادلٔٮل اخلجحسح/ ٢٬ ٔ٪ؽك٥ ٨٦ ٥٤ٔ 
ٚذؼؿصٮق جلة أـ  ىل اهلل دٛرتكف ؟! ك٨٦ النيةَني تكذ٧ؽكف ؟! ك٨٦ 
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ظْٮظ ٩ٛٮقل٥ د٪٤ُٞٮف ؟! ٚةهلل حيل٥ ثح٪٪ة كبح٪ل٥ أ٬ٮاال٥ ك
 حب٫٧١ ك٬ٮ ػري احلة٧٠ني. 

ر ك٩ٞٮؿ/   ز٥ يٕٮد ث٪ة الالكـ إىل ٦ة ٠٪ىة ٚي٫ ٚ٪ٞؿي
ٚىح املؼ٤ٮٝةت ا٣ٕة٤ٝح كا٣ٕض٧ةء ثةإلظةَح ث٥٤ٕ ا٣٘يت  ٝؽ زجخ ص٭٢ي اك
ـي٥٬ ٨ٔ مح٢ اجلجةؿ،  كا٥٤ٕ٣ ثٮٝخ ٩ـكؿ املُؿ كمٮاٝٓ ا٣ُٞؿ، كدبنيى ٔض
ـيق ٚٞؽ  يةح، ك٨٦ زجخ ص٭٤ي٫ أك ٔض ٥ يف الؿي لُّ عةب، كاتلىعى كتكؼري الكى

٫، كاقذعةؿ ٠ٮ٩ي٫ إهلةن ٦ٕجٮدان وعيعةن ٩ةٕٚ ُّ٭ي  ةن. ث٢ُ دأل
 ةطَلن حػدد اَلهلث: 

؛ كإحلل٥  د ٚي٭ة اآلهلح دلٮف دية٩حن ثة٤َحن كم٤ىحن قةُٝحن أمُّ دية٩ح دذٕؽى
حل٢ كا٣رب٬ةف/   ادلى

ٚةإلهلي ال ثيؽى كأف يلٮف اعملةن ثل٢ي يشء كٝةدران  ىل لكي يشء؛ ٚإف اكف 
؛ أظؽ د٤ٟ اآلهلح ٦ذىىٛةن ثؾلٟ ٚيضت أف يكذ٘ين ث٫ ٨ٔ لكي ٦ة ٬ٮ دك٫٩

أل٩ى٭٥ يف ٝجٌذ٫ كحتخ ٝ٭ؿق، كل٧١ةؿ وٛح الٮظؽا٩يىح، ك٩ٞىةف وٛح 
يىح.  ًلح كاجليؽي  الرشى

ؾى  ك٬ؾق الىٛةت ال دثجخ إال لٮاظؽ، كيكذعي٢ كصٮد٬ة يف ازجني؛ كإال مى
ـي٧٬ة  كػؿج لكُّ كاظؽ ٦٪٭٧ة ٨ٔ ٥٤ٔ كٝؽرة وةظج٫؛ كبةتلةيل يثجخ ٔض

ال ُْ ٭٧ة. كص٭٤ي٭٧ة، ك٦ة يججين  ىل ذلٟ ٨٦ بي هلُّ
ى
 ف دىأ

ٔاةٓا:   شتٓث وس
ة بيشء  ٚإف ٝي٢/ ل٥ ال جيٮز أف يلٮف لكُّ هلإ ٨٦ د٤ٟ املٕجٮدات خمذىًّ

ْ٭ؿ  ىل ثٕي املؼ٤ٮٝةت ٚيٕجؽ ذللٟ االػذىةص؟  ٞى  ٨٦ ا٣
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٪٫ْٕ أك  ْكج٫ كوي / ال خي٤ٮ ٬ؾا االػذىةصي ٨٦ أف يلٮف ٨٦ ٠ى ٚةجلٮابي
 ٗريق.  (2)٬جح ٨٦ هلإ ٝة٬ؿ ٦٭ي٨٧  ىل قةاؿ ال١ٮف 

٫ ٨٦ دكف ػة٣ٜ ال١ٮف؛ أل٩ى٫ ٬ٮ اذلم  ُّ٭ي ٚإف اكف اثلةين/ ٚٞؽ ث٢ُ دأل
جى٫  ـ٥ٔ املرشًلني  –كى٬ى ٤ْج٫؛ ٧ٚة  –ث ٬ؾا االػذىةص؛ إذان ٚ٭ٮ ٝةدر  ىل قى

٫ دكفى ٗريق.  هلُّ
ى
 داـ األمؿ ٦٪٫ كإحل٫ ٚةلٮاصت املذعذي٥ إزجةتي دىأ

كرة ظىٮؿى  ىْكذى٤ــ ثةلرضى االًُؿاب كا٣ٛكةد يف  كإف اكف األكؿ/ ٚ٭ٮ ي
؛  ٜى ٤ى ٤يٮى اآلهلح ثٌٕ٭ة  ىل ثٕي ٦ٓ ذ٬ةب لكٍّ ٦٪٭٥ ث٧ة ػى ٔي ال١ٮف، ك

يىح.  ًلح كاجليؽي ىةف وٛح الرشى  حتٞيٞةن لىٛح ٧٠ةؿ الٮظؽا٩يح، ك٬ؿبةن ٨٦ ٩ٞي
ُد: َْ ٌّٛل إظاك٦ةن يج٭ؿ ا٣ٕٞٮؿ، ٦ٓ صؿية٫٩  واملشا ـي ا٣ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮّم كالكُّ إظاك

ٚىح ٦ة ٚي٫ ٨٦ املؼ٤ٮٝةت..  ىل نكٜ كاظؽ ٦تى   كٜ ثذضةنف مؽيؽ ثني اك
حه ٝة٬ؿة  ىل أفى ٦ؽثؿى ال١ٮف كاظؽه يف ربٮبحىذ٫  ك٬ؾا دحل٢ ٔـيـ كظضى
٫، ك٦ذٛؿيده ثةل٧١ةؿ يف أق٧ةا٫ احلكَّن كوٛةد٫ ا٣ًٕل، ال دججيغ  كدأهلُّ

 ا٣ٕجةدة إال هل، كال اتلؾل٢ إال ثني يؽي٫، كال ا٣ُةٔح إال ألمؿق كظ٫٧١. 
د ٚي٭ة  ية٩ح كقٞٮط امل٤ىح ا٣يت دذٕؽى كيؾ٠ؿ ا٣ٞؿآف دحلالن  ىل ثُالف ادلي
                                                           

ػيُؿة امل٤ُٞػح كاهلي٧٪ػح الاكم٤ػح  ىل ال١ػٮف، لٮصػؽ٩ة  ردجحن إال أ٩ىػ٫ ال ي٤٧ػٟ الكى
االقذٛكةر ٝؽ اعد ٤ٔي٫ أيٌةن؛ ك٬ٮ/ " ال خي٤ٮ ٬ؾا االػذىةص ٦ػ٨ أف يلػٮف ٦ػ٨ 

ْكج٫ ، أك ٨٦ هلإ ٝٮمٍّ ٦٭ي٨٧ ٗريق ... ك١٬ؾا ظىت ٩ى٢ إىل هلإ كا٬ت ٗ ري مٮ٬ػٮب، ٠ى
 ٝة٬ؿ ٗري ٦ٞ٭ٮر، ظةك٥ ٗري حم١ٮـ ....     
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خمةَجةن أثةق ٝةاالن/  -٤ٔي٫ الكالـ -اآلهلح؛ كذلٟ  ىل لكةف إثؿا٬ي٥ اخل٤ي٢
 َمَم يِف ْٔ َراَك َوكَ

َ
ًث إيِنِّ أ َٓ ِ ا آَل ًٌ َِا ْص

َ
َتخذِخُذ أ

َ
ِّ آََزَر أ بِي

َ
ًُ ِْل َوإِْذ كَاَل إِةَْراِْي

تنٍِي *َطََل  ٌُ  .[ 79األ٩ٕةـ/  ]. ٍل 
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 انفصم اخلايس
 األدنة انعقهية عهى انبعث واننشور

ٔاب واىػلاب:   ٌتدأ اثل
ؽيؽةى كا٣ٕٞٮؿى املكذٞي٧حى دُٞٓ  ؿى الكى ُى ٮيىحى كا٣ٛ ٟى أفى اجلُّٛٮسى الكى ال مى
ثرضكرة ٦آب ا٣ٕجيؽ ثٕؽ مٮد٭٥ حليةة أػؿل ٚةو٤ح ثح٪٭٥؛ جيةزىل 

 املعك٨ي ٚي٭ة  ىل إظكة٫٩، كيٕةٝىت امليسء  ىل قحبةد٫. 
م٥ كا٣ٞؿكف ٨ٔ د٤ٟ احلٞيٞح

ي
يةَنيي ٠سريان ٨٦ األ  ك٣ٞؽ اصذة٣خ النى

جي٭ةت،  ٞٮؿ اخلالاٜ، ٚعضجذ٭ة حبضت النُّ اقؼح يف ٝؿار ُٚؿ ٔك الؿى
حيبةت، كأظؿٝذ٭ة بن٭ت اإلٟٚ كابل٭ذةف.   كأٚكؽد٭ة ثؿاف الكى

ؽ اخلجير ظيةةه أل٫٤٬ د٧ةز٢ ظيةةى األ٩ٕةـ؛ ث٢ أ٢ًّ  ٞى كدؿدىت  ىل ٬ؾا املٕذى
٥٤ ٦٪٭ة قبيالن؛ ٧ٚة دا٦خ احليةةي دجذيه ثةملٮت، ٧٤ٚةذا أ٩ذيه ٨ٔ ا ُّْ ٣

ايت ا٣ٕ٪ةف  ؟ كملةذا ال أ٤َٜ لن٭ٮايت كمزلى كابليغ َةملة أيني أم٤ٟ ٝٮةن ك٦٪ٕحن
ثال ٝيٮد كال ظؽكد؟ كملةذا يٕحل اجلةس م١جى٤ني بكالق٢ ٨٦ ظؽيؽ 
و٪ٕٮ٬ة ثأ٩ٛك٭٥ ثال َةا٢ ٨٦ كراا٭ة ٦ذ٧سي٤حن يف احلالؿ كاحلؿاـ، كيف 

ائف املٕؿكؼ كامل٪١ؿ؟ كملةذا ال يزنك ا٣ٞٮمُّ  ىل  الٌٕيٙ ٠زنك الرشى
ةريةت  ىل ًعةية٬ة ٚريدٮم ٨٦ د٦ةا٫،  ٌى نةت ٨٦ الٮظٮش ال املذٮظي
٫؟ كملةذا، كملةذا، كملةذا... ؟! َةملة أفى املٮتى  ل ث٤ع٫٧، كيتنّّه ثًٕؿ كيذ٘ؾى
مٮا  ٩٭ةيحه للكي يحٍّ ثال ٝىةص كال ظكةب ل٤ؼالاٜ صـاءن كٚةٝةن  ىل ٦ة ٝؽى

 يف ظةؿ ظيةد٭٥.  ٨٦ أ٧ٔةؿ كأٝٮاؿ كإٔٚةؿ
 كًلأين اآلف بنيُةف ي٪٘ي ثؿأق٫ مكذ٭ـاةن، كي٪ٛر بك٧ٮ٫٦ ٝةاالن/ 

ـ٥ٔ أ٩ى٪ة إذا ٠٪ىة ْٔة٦ةن كرٚةدةن أا٪ىة ملجٕٮزٮف ػ٤ٞةن صؽيؽان؟ ٬ي٭ةت ملة  أد
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ؽ٩ة ٬ؾا حن٨ كآثةؤ٩ة ٨٦ ٝج٢؛ إف ٬ؾا إالى أقةَري األك٣ني،  ٔي دؿيؽ؛ ٣ٞؽ ك
 ك٦ة حن٨ ث٧ؼؿصني. 

ٞيت هلة ٨ٔ َؿيٜ اجلىضةة األد٣ىحي كابلحي٪ةت  كإحلٟ أيُّ٭ة اجلىةوط جلٛك٫ كامل٪
ابلٕر ثٕؽ امل٧ةت حلذ٧يح احلكةب كا٣ٞىةص  –ث٢ ككصٮب - ىل إماكف

 ككصٮب ا٣ٛى٢ ثني ا٣ٕجةد. 
 اإلنشاء واإلَعدة: 

ـ ٝةدر  ىل إاعدد٫ كبٕس٫ ثٕؽ مٮد٫؛ أل٩ى٪ة  ؽى ٕى إف اذلم ػ٤ٜ اإلنكةف ٨٦ ا٣
ء ٨٦ اليشء أيرس كأ٬ٮف ٨٦ ٥٤ٕ٩ ثرضكرة ا ٢ٕٞ٣ أفى دلٮي٨ى اليشى

ؿ ننأد٫ حلى٢ إىل إماك٩يح  كى
ى
ثىؿى اإلنكةفي يف أ دلٮي٪٫ ٨٦ ا٣ٕؽـ؛ ٤ٚٮ دىؽى

ٮيىح ٧ُ٦ب٪حن ال٬ذؽاا٭ة ألرقغ مؿدلـ  ككصٮب إاعدد٫، لٮصؽ ٩ٛك٫ الكى
ٓه ثأفى املجؽعى ل٤جىنأة األكىل  ٨٦ مؿدلـات ٤ٞٔ٭ة كُٚؿد٭ة؛ ٚة٢ٕٞ٣ي ٝةَ
ل٤ؼالاٜ  ىل ٗري ٦سةؿ قةثٜ هلة، دلٮف ا٣جنأة كاإلاعدة اثلة٩يح هل أيرس 

ًْ كأ٬ٮف ٤ٔي٫؛ ٝةؿ دٕةىل/  َ َْ َرْتُو َول ٌِ َِاهُ  ُذا َخيَْل
َ
نَْصاُن أ َوََل يَْذُنُر اإْلِ

َ
أ

ُّ كَاَل (، كٝةؿ دٕةىل/ 37.  )مؿي٥/ يَُم َشيًْئا َرًَل َونَِِسَ َخيَْل ٌَ َوََضََب جَلَا 
 َْ َٔ ةُِسوِّ ٌَ ُْ ٍة َو َل َمرذ وذ

َ
ا أ َْ

َ
نَْشأ

َ
ِي أ ا اَّلذ َٓ ًٌ * كُْو ُُيْيِي ٌِي ُُيِِْي اىِْػَظاَم َوِِهَ َر

 ًٌ  (. 75-75)يف/  َخيٍْق َغيِي
٨٦ امل٤ٕٮـ ثجؽا٬ح ا٣ٕٞٮؿ أفى اذلم يٞٮل  ىل مح٢ ٝ٪ُةر يلٮف أٝٮل 

ٜى أصكةـ ًٕيٛح ٦س ٤ي٫ ٚال صؿـ أفى ػ٤ ٢ كأٝؽر  ىل مح٢ أكٝيح؛ ٔك
اإلنكةف ٨٦ ْٔةـ ثةحلح ٝؽ آؿ إحل٭ة صكؽق ثٕؽ مٮد٫ دلٮف أيرسى 
كأ٬ٮفى ٨٦ ػ٤ٜ أصكةـ ْٔي٧ح ٦س٢ الك٧ةكات كاألرض كإثؽأ٭ة ٨٦ 
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ا٣ٕؽـ املعي؛ ٕٚ٪ؽ٦ة ٩٪ْؿ إىل الك٧ةكات كاألرض كإىل ثؽيٓ و٪ٕ٭٧ة 
٧ْح كقٕح كإظاكـ ػ٤ٞ٭٧ة ٦ٓ اقتكال٦٭٧ة ألمؿ ػة٣ٞ٭٧ة، ٩ُٞٓ  ٔك

ثٕر اجلةس ٨٦ ٝجٮر٥٬ ل٤ٮٝٮؼ ثني يؽم ربي٭٥؛ ٝةؿ ثٞؽرد٫ دٕةىل  ىل 
ْن دٕةىل/ 

َ
ْرَض كَاِدٌر لََعَ أ

َ
اَواِت َواْْل ٍَ ِي َخيََق الصذ َ اَّلذ نذ اَّللذ

َ
ًْ يََرْوا أ َ َول

َ
أ

َٔن إَِلذ ُنُفًٔرا * ٍُ ِ ال ََب اىظذ
َ
ِّ فَأ َسًَل ََل َرْيَب ذِي

َ
ًْ أ ُٓ َ ًْ وََسَػَو ل ُٓ ٌِْريَ  ََيْيَُق 

 (. 55/ )اإلْساء
ك٬ؾا أمؿه صٌلٌّ ال يججيغ ٚي٫ ريت، كريت املؿدةثني ٚي٫ ماكثىؿة كإٔؿاضه 

ؿ.  ْى  ٨ٔ اجلى
٦يذحن ال تك٧ٓ كال دجرص كال د٢ٕٞ ( 2)إفى اذلم ػ٤ٜ اإلنكةفى ٨٦ ٩ُٛح

ة إىل ٤ٔٞح هلى ٮى خم٤ىٞح كمىٮىرة  ىل ( 9)، ز٥ ٤ٞ٩٭ة إىل مٌ٘ح(0)محبةن، ز٥ ظى
كح، ز٥ أذف هل يف اخلؿكج  وٮرة اآلديمي ك ىل ٬يئذ٫ الاكم٤ح، ز٥ ٩ٛغ ٚي٫ الؿُّ

ىق  ىل  ريى ٤ى٫ كوى ٧ى رىق كًلى ٮى َى إىل اعل٥ الٮصٮد  ىل ظة٣ح ال ي٥٤ٕ ٚي٭ة محبةن، ز٥ 
ق ثٕؽ ذلٟ  ظة٣ح يلٮف ث٭ة أك٢٧ املؼ٤ٮٝةت كأظل٥ الاكا٪ةت، ز٥ رىدى

يؼٮػح كأرذؿ ا٧ٕ٣ؿ ليك ال ي٥٤ٕ ٨٦ ثٕؽ ٫٧٤ٔ محبةن  ظىت إىل ظة٣ح النى
يؤكؿ أمؿق إىل ظة٣ح أمج٫ ٦ة دلٮف حبة٣ح كالدد٫، ز٥ إذا أراد مٮد٫ يف أم 
حلْح ٨٦ حلْةت ٧ٔؿق اقتك٥٤ كا٩ٞةد كل٥ يكذٕه  ىل ػة٫ٞ٣؛ إفى اذلم 
ػ٤ٜ ٬ؾا كأثؽ٫ٔ كأظ٫٧١ كٝ٭ؿق ٣ٞةدر  ىل إظيةء اإلنكةف ثٕؽ مٮد٫ 
                                                           

 ( أم / املين .  2)
 ( ُٕٝح ٨٦ ادلـ األمحؿ . 0)
( ُٕٝح حل٥ و٘رية ، ٝؽر ٦ة ي٧ٌٖ .9)
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 كٚ٪ةا٫. 
ٞخ كذث٤خ كٚةرٝذ٭ة  ٞى احليةة ظىت كًل٥ مؿر٩ة  ىل أرض ٦يذح ٝؽ تن

/ أىّن حتية ٬ؾق  جحن وةرت يف ٔؽاد األمٮات، ٚإذا ثأ٩ٛك٪ة ختةَج٪ة ٦ذٕضي
 ثٕؽ مٮد٭ة؟! 

٧ةء دذٛذٜى ث٧ةء احليةة ٤ٔي٭ة، ٚذعية ث٫ كد٭زّت كدؿبٮ كدججخ ٨٦  ٚإذا ثةلكى
لكي زكج ث٭يش؛ إفى اذلم أظية ٬ؾا املؼ٤ٮؽ ا٣ٞٮمى األيبى ثٕؽ مٮد٫ ٣ٞةدره 

حل٢ ثٕؽ ٬ال٫٠ كٚ٪ةا٫؛ ٝةؿ دٕةىل/   ىل إظيةء اإلنكةف ٕيٙ اذلى ٌى ا يال
 َْ ًذ ٌِ َْ حَُراٍب ُث ٌِ ًْ َِاُز ََ اْْلَْػِد فَإُِذا َخيَْل ٌِ ًْ يِف َرْيٍب  ُخ ِْ ا اجلذاُس إِْن ُن َٓ حُّ

َ
أ

 ًْ َ ىَُس َْ ُمْظَغٍث ُُمَيذَلٍث وََدْيِ ُُمَيذَلٍث جِلُبنَيِّ ًذ ٌِ َْ َغيََلٍث ُث ًذ ٌِ َوُُِلرُّ  ُجْطَفٍث ُث
ٔا  ًذ تِلَْتيُُغ ًْ ِطْفًَل ُث ًذ ُُنْرُِسُس َسٍو ُمَصًّمى ُث

َ
ا نََشاُء إىَِل أ ٌَ رَْضاِم 

َ
يِف اْْل

 ًَ ِر ىَِهْيََل َحْػيَ ٍُ ْرَذِل اىُْػ
َ
َْ يَُردُّ إىَِل أ ٌَ  ًْ ُِْس ٌِ َّفذ َو َٔ َْ ُحَخ ٌَ  ًْ ُِْس ًْ َوٌِ ُز ُشدذ

َ
أ

 
َ
ًٍ َشيًْئا َوحََرى اْْل

َْ َبْػِد ِغيْ ََتذْت ٌِ ْْ اَء ا ٍَ ْ ا ال َٓ َُْزجْلَا َغيَْي
َ
ٌَِدةً فَإَِذا أ ا َْ ْرَض 

ُّ ُُيِِْي  ُذ
َ
َقُّ وَأ َٔ اَلْ ُْ  َ نذ اَّللذ

َ
ِٓيٍز * َذلَِم ةِأ َْ ُُكِّ َزْوٍج ةَ ٌِ ُْبََخْج 

َ
َوَرَبْج وَأ

اَغَث آَتَِيٌث ََل َريْ  نذ الصذ
َ
ٍء كَِديٌر * وَأ ُّ لََعَ ُُكِّ ََشْ ُذ

َ
ََت وَأ ْٔ ٍَ ْ َ ال نذ اَّللذ

َ
ا وَأ َٓ َب ذِي

َْ يِف اىُْلُتٔرِ  ٌَ  . [7 -8]احلش/  َحْتَػُد 
ٔسٔب:   اْلػُد ةني اإلماكن وال

ر كلكة٩ةن مك٧ٮ٦ةن لنيُةف رصي٥ يرصخ  اآلف أملط ٔي٪ةن يكذُري ٦٪٭ة الرشى
ؿى ٨٦ األد٣ح  ىل إماكف ابلٕر كا٣جنٮر، ٚأي٨ ادلحل٢  ىل  ٝةاالن/ ٦ة مى

 الٮصٮب كظذ٧يىح الٮٝٮع؟ 
ٔفيق:   أكٔل وباهلل اتل
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٣ىْخ  ىل ٫٧٤ٔ ٫ دؿى  ىل ٝؽرد٫، كٝؽرد٫ دى ٞي ْ٤ ٫ –ػى ٧٤ي  كإال اكف اعصـان، ٔك
دىؿى  ىل ظيةد٫، كظيةدي٫ دى٣ىخ  ىل كصٮدق، كتى٪ىٮُّعي خم٤ٮٝةد٫ كدجةيي٨ وٛةد٭ة 
دؿى  ىل إرادد٫، كإدٞةف و٪ٕ٭ة دؿى  ىل ظ٧١ذ٫، كا٩ذْةـ ا٣ٕةل٥ ا٤ٕ٣ٮّم 
 ٫١ْ٤ ْ٭ؿق كمي يكةؽ ظؿٌلت ال١ٮف كاقتكال٫٦ دالى  ىل قى ٌّٛل ٦ٓ ات كالكُّ

ؿُّدق...  ٛى  كتى
يىذى٫ قؽل دكف أمؿ كامل٤ٟ احل١ي٥ ا٣ٞة٬ؿ يكذ عي٢ ٤ٔي٫ أف يرتؾ ٔر

ك٩يه، أك أف خي٤ٞ٭٥ ٔجسةن، كال جيٮز يف ظ٧١ذ٫ ا٣تىكٮيحي ثني املُيٓ 
 كا٣ٕةيص، كال ثني امل٤ْٮـ كا٣ْةل٥، كال ثني األ٦ني كاخلةا٨... 

ك٬ة حن٨ ٩ؿل ا٣ْةل٥ ي٧ٮت ّةملةن، كامل٤ْٮـ ي٧ٮت ٤ْ٦ٮ٦ةن، كا٣٘ةًت 
ٌ٘ٮبةن، كا٣ٞةد٢ ي٧ٮت ٝةدالن، كاملٞذٮؿ ي٧ٮت اغًجةن، كاملٌ٘ٮب ي٧ٮت ٦

ي٧ٮت ٦ٞذٮالن؛ إذان ال ثيؽى ٨٦ ظذ٧يىح ابلٕر كا٣جُّنٮر ل٤عكةب كا٣ٞىةص 
ًْ َخَتًرا ككصٮب ا٣ٛى٢ ثني ا٣ٕجةد؛ ٝةؿ دٕةىل/  َِاُز ا َخيَْل ٍَ جذ

َ
ًْ أ فََطِصبُْخ

َ
أ

يِ  ٍَ ْ ُ ال َِا ََل حُرَْسُػَٔن * َذَخَػاىَل اَّللذ ًْ إحَِلْ ُذُس
َ
َقُّ وَأ  -228)املؤ٦٪ٮف/  ُم اَلْ

223.) 
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 انفصم انسادس
 األدنة انعقهية عهى بعثة انرسم

ثٕؽ ثيةف األد٣ح اجل٤يىح  ىل كصٮد ربي ا٣ربيىح، ك٦ة ٧٤ٔ٪ةق ٨٦ أق٧ةا٫ 
٫ ككصٮب ٔجةدد٫،  احلكَّن كوٛةد٫ ا٣ًٕل ا٣يت ا٩بسٞخ ٦٪٭ة كظؽا٩يحي دأهلُّ
جةدة ٗريق اكا٪ةن ٨٦ اكف، كُٕٝ٪ة ثذٛؿُّدق  كظىعه ث٭ة ثُالف دأهلُّ ٔك

٪ىة قجعة٫٩ يف دؽثري م٫١٤، ككظؽا٩حذ٫ ثة٣ٞيةـ  ىل مىة٣ط ػ٤ ٞى ٫ٞ، ز٥ دي
ـىل لكُّ  ثٮصٮب املآب إحل٫ ثٕؽ امل٧ةت؛ حلذ٧يىح ا٣ٛى٢ ثني ا٣ٕجةد، كتليْض

 ٩ٛف ث٧ة ٠كجخ... 
 نيف ُػتد اهلل؟ 

ـى ا١ٛ٣ؿ، كدٛؿىدى  ة ٝؽ قيُؿ  ىل ا٣ٕٞٮؿ، كم٤ٟ ز٦ة أرل اآلف قؤاالن م٤عًّ
ؽكر/   ثٮقةكس الىُّ

٪ة؟  ٪ة ك٦ةل١ى ٞى  ٠يٙ ٩ٕجؽ ربى٪ة كػة٣
بي ةق؟ ك٦ة الكى  ٢ إىل ٦ٕؿٚح أكامؿق جل٤ٕٛ٭ة ظىت ٩ْٛؿ ثًؿ

ٞةث٫؟  ٫ ٔك ُى  ك٦ة ا٣ُؿيٜ إىل ا٥٤ٕ٣ ث٪ٮا٬ي٫ جلضذجج٭ة ٚ٪أ٨٦ قؼ
ؽـ دلةكزة  ك٦ة يه ظؽكديق ا٣يت يججيغ  ىل ٔجيؽق الٮٝٮؼ ٔ٪ؽ٬ة ٔك

 أٔال٦٭ة؟ 
كاإلصةثح  ىل ٬ؾا الكؤاؿ ال دذ٥ُّ إال ث٧ٕؿٚح رًل٨ رًلني ٨٦ أرٌلف اإلي٧ةف، 
ٜ اجلىضةة إال ث٫، كال  ٞى ذٞةد ال دذع كبٌجٍ أو٢ أوي٢ ٨٦ أوٮؿ األ
قبي٢ إىل ٔجةدة اخلة٣ٜ ثؽكف حتٞي٫ٞ كا٢٧ٕ٣ ث٧ٮصج٫؛ أال ك٬ٮ/ اإلي٧ةف 

بىة٩يىح.  ٢ اإلهليىح، كاتلىىؽيٜ ثةل١ذت الؿى  ثةلؿُّقي
اىذُث لَع وسٔب ةػرث الرُّشو وإُزال الهخب:  ا ِه اْلدىذُث اىػلييذُث ادلذ  ْو
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ٜى حب٧١ح ك٣٘ةيح  ٜى اخل٤ ٤ى ٟه ٝة٬ؿه ػى رى دلي٪ة أفى اهللى م٤ ؿى ٞى ٝؽ ثىجىخى كتى
 ، ٓى ٟي ا٣ٞة٬ؿي الثؽى ٨٦ َةٔذ٫، كا٣ُةٔحي تكذ٤ــ ا٣تىرشي ْٔي٧ح، كامل٤

ٓي يٞذيض ابليةف كابلالغ.   كا٣تىرشي
ٮا  إذان الثيؽى ٨٦ ظذ٧يىح ثٕر اجلىبييني كاملؿق٤ني ٨٦ ٝج٢ ربي ا٣ٕةملني؛ حلج٤٘ي
ةق، كمٮا٨َ ٌٗج٫  ٔجةدىق مٮا٨َى حمجىذ٫ حل٤ٕٛٮ٬ة ظىت يْٛؿكا ثًؿ

٫ُ كأحل٥ ٔٞةث٫.  ؼى  حلضذججٮ٬ة ٚيأ٦٪ٮا ٨٦ قى
ز٥ إفى إُٔةءى ا٣ٞؽرة كاآل٣ح كا٢ٕٞ٣ ٨٦ اخلة٣ٜ امل٪٥ٕ ٣ٕجةدق ثؽكف 

ٮاثٍ كظؽكد يٞذيض ٠ٮ٩ى٫ قجعة٫٩ راًيةن ثٞجةاط األٕٚةؿ، دلةحل ٙ ًك
٧ةؿ كاألٝٮاؿ كاألػالؽ... كذلٟ ال ي٤يٜ حب٧١ذ٫ كإهليىذ٫، كال  كبكيئ اأٔل

ؽهل.   ثل٧ةؿ م٫١٤ ٔك
٢ كإ٩ـاؿ ال١ذت ٦ٓ  إذان الثؽى ٨٦ اتلىلكيٙ؛ ك٬ٮ ال يذ٥ُّ إالى ثإرقةؿ الؿُّقي

ت ٚي٭ة اخلالاٜ؛ كٝؽ ؿىت ث٪ة األد٣حي كابلحي٪ةت  ىل كصٮب  كصٮد دار حيةقى مى
الح  ابلٕر ثٕؽ امل٧ةت حلكةب ا٣ٕجةد  ىل ٦ة اٝرتٚخ أيؽي٭٥ ٨٦ الىى
٥٤ لكي٫ يكريق  ُّْ كا٣ٛكةد، كا٣ٕٞةب ٝج٢ ابليةف ٥٤ّ، كاهلل ٦زنىقه ٨ٔ ا٣

 كص٤ي٫٤. 
٢ كإ٩ـاؿ ال١ذت؛ ٝةؿ دٕ ةىل/ ك٨٦ ثى٥ى حتذى٥ ابليةفي املذ٧سي٢ي يف إرقةؿ الؿُّقي

 بنَِي َضَّتذ َجْتَػَد َرُشًَٔل َػذِّ ٌُ ِذا  ا ُن ٌَ  (. 28) اإلْساء/  َو
ة: ْو َُكذَف اهلل غتاَده أم َل؟  ٔذ ِٓا شؤال ملِهر اجلُُّت  ْو

 إفى اهلل ل٥ يل٤ٙي أظؽان ٨٦ ػ٫ٞ٤.  فإن كال:
ٔاب: إفى ٬ؾا ثة٢َه لكى ابلُالف؛ القذ٤ـا٫٦ ا٣تىكٮيحى ثني ا٣ٕجؽ اذلم  فاجل
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ل ظؽكدىق كحيِٛ لكة٫٩ كٚؿص٫ ٨ٔ اخلُةية كيىٮف  جيؽي ربى٫ كال يذٕؽى ْٕ حى
تُّ ربى٫  ىكي ق ٨ٔ ابلُل كرص٤ى٫ ٨ٔ الكْع ثة٣ٛكةد، كبني اذلم ي يؽى
ل ظؽكدىق كي٧يش ثةلٮٝيٕح ثني اجلةس، كي٧٤ْ٭٥ كيٞذ٤٭٥ ث٘ري  كيذٕؽى

، كي٘ذىت أمٮاهل٥، كيجذ٭ٟ أٔؿاً٭٥...  ٍّٜ  ظ
ؿ٩ة ك ُى ٔٞٮجلة ا٣ٛؿٝةفى ا٣ٛةرؽى كاحلىؽى ا٣ٛةو٢ى ثني كحن٨ جنؽ ٨٦ ٚ

ييجةت كاخلجةار، كًلؾلٟ ثني ٦ة ٩ؿصٮق ك٩ذ٧٪ىةق ٨٦ ظةؿ ك٦آؿ  ُى ا٣
عيعح دأَبى صٮازى ا٣تىْكٮيح ثني  ؿي املكذٞي٧ح كا٣ٕٞٮؿ الىى ُى أوعةث٭٧ة؛ ٚة٣ٛ

ْٞذيض ابلال ٙي حى ىْكذى٤ْــ اتلىلكيٙ، كاتلىلكي ييجةت كاخلجةار؛ ك٬ؾا ي ُى غى ا٣
 كابليةف. 
٫.  وإن كال: ٞى  ٥ٕ٩؛ ٝؽ لكٙى اهللي ػ٤

ا كََدُروا ٚ٭٭٪ة الثؽى ٨٦ ٦ج٤ٖي ك٦جني؛ ك٦ة ذاؾ إال الؿىقٮؿ؛ ٝةؿ دٕةىل/  ٌَ َو
ءٍ  َْ ََشْ ٌِ ُ لََعَ بََْشٍ  َُْزَل اَّللذ

َ
ا أ ٌَ ٔا  ُ َ َضقذ كَْدرِهِ إِْذ كَال  )                         اَّللذ

 (.52األ٩ٕةـ/ 
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 صم انسابعانف
 إن اندين عند اهلل اإلسالو

كاآلف أي٭ة ا٣ٞةرمء اجلضيت احلؿيه  ىل اجلضةة كالٮوٮؿ إىل ثؿ األ٦ةف.. 
عيط  ذٞةد الىى ثٕؽ٦ة َٛ٪ة قٮيًّة يف رظ٤ح إي٧ة٩يح ٦جةرًلح ظٮؿ أوٮؿ األ
عيعح، كرأي٪ة كديٞ٪ىة يف لكي حمُح ٨٦  امل٪بسٞح ٨٦ دالا٢ ا٣ٕٞٮؿ الىى

ٚىٞح املٮاٚٞح كاملُةثٞح اللكييى  ةت رظ٤ذ٪ة املٮ ُى ح ثني رصيط املٕٞٮؿ حم
ؿيًّة ث٪ة أف  كوعيط امل٪ٞٮؿ دلل املك٧٤ني؛ ك٨٦ ثى٥ى أوجط لـا٦ةن ٤ٔي٪ة كظى

 / يحن ِ اإْلِْشََلمُ ٩ىؽع ث٭ة ٦ؽكي َِْد اَّللذ ََ ِغ ي ، ك٧٩ؽى وٮد٪ة ثإٔالف إِنذ ادلِّ
َْ ُحلْ ظٞيٞح ال ريتى ٚي٭ة كيه/  ًِا فَيَ َْ يَبَْخِؼ َدْيَ اإْلِْشََلِم ِدي ٌَ ُّ َو ِْ َتَو ٌِ

* ََ ي َاِِسِ
ْ

ََ اخل ٌِ َٔ يِف اَْلَِخَرةِ  ُْ  . [58آؿ ٧ٔؿاف/ ]َو
ٝؽ ػ٤ٜ اإلنكةف يف أظك٨ دٞٮي٥، كظالق ث٢ٕٞ  -ص٢ يف ٔالق  -إف اهلل 

قؽيؽ يف ا٣ربا٬ني ابلة٬ؿة كاألد٣ح ابلح٪ح كاحلضش ادلا٦٘ح  ىل/ كصٮب 
جةدد٫ كظؽق ثال رشيٟ.   ٦ٕؿٚذ٫، كحمجذ٫، كدٮظيؽق، ٔك

أ٥ٕ٩ ٤ٔي٫ ثُٛؿة مكذٞي٧ح د٤ّط ٤ٔي٫ ثىؽؽ اتلىٮص٫، كرضكرة  كًلؾلٟ
اتلؾ٢ُّ٣ ٣ٛةَؿ٬ة ٦ٓ إػالص ا٣ٕجةدة هل، كظذ٧يىح ا٣رباءة ٨٦ لكي ٦ٕجٮد 
َّنى ل٤نيةَني إ٦ةتل٭٥ ٨ٔ ٦ٞذىضى  يىتىكى ٟ ا٣ٕجةدي فى قٮاق، كظىت ال يتن١ى

، كخم٤ٮٝة ٞٮهل٥، كأٝةـ احل١ي٥ اخلجري آيةد٫ ال١ٮ٩يىحى د٫ املؿايحى ُٚؿ٥٬ ٔك
ؿي كا٣ٕٞٮؿ،  ُى ج٤خ ٤ٔي٫ ا٣ٛ ح ٦ة صي أٔال٦ةن مة٬ؽةن ك٦٪ةرات ٩ةَٞحن ثىعى
ؿ كا٣ٕٞٮؿ كإىل  ُى ز٥ى أرق٢ اهللي رق٤ى٫ كأ٩ـؿ ٠ذجى٫ دأيحن إىل م٭ةدة ا٣ٛ
ؽي٨، كز٤ضخ  ر ٨٦ ٩ٮاٌٝ٭ة؛ ٚة٧َأ٩ىخ ٩ٛٮس املٮظي ا٢٧ٕ٣ ث٧ٮصج٭ة كاحلؾى

٧٤ٮا أفى ا٣ُٛؿةى كا٢ٕٞ٣ى ك الٮيحى ػؿصٮا دميٕةن ٨٦ مناكة وؽكري٥٬، ٔك
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٧ٮق ثؽايع ا٣ُٛؿة كدايع  ْى ؽكق، كدلىؽكق، ٔك كاظؽة؛ ٕٚجؽكا ربى٭٥ ككظى
كايع، ك٩ةدت ٤ٔي٭٥/ أف  ٚىحي ادلى ا٢ٕٞ٣ كدايع الٮيح، ٚةصذ٧ٕخ هل٥ اك
ٚىح ظجةا٢  ٮا إىل دٮظيؽ ربيل٥ كٚةَؿًل٥، كاكٛؿكا كاخن٤ٕٮا ٨٦ اك ُّ٧٤٬

ٕى   ٤ُّٜ ثل٢ي ٦ٕجٮد قٮاق. الٮو٢، كقةاؿ صكٮر اتلى
 حػريف اإلشَلم الصطيص اَّلي ْٔ شبيو اجلشاة: 

ت  ٔؽى
ي
ؤاؿ اذلم أ كاآلف، ٣ٞؽ آف األكافي كظة٩خ قةٔحي اإلصةثح  ىل الكُّ

 الؿيقة٣حي ٨٦ أص٫٤؛ ك٬ٮ/ 
 ٠يٙ ٩لٮف مك٧٤ني؟ 

ٞيٜ ا٣ٕجٮديح هلل، ك٩٪ؼ٤ٓ ٨٦ ربٞح ا٣ٕجٮديح ٨٦ لكي ٦ة قٮاق؟   ٠يٙ حن
ٔاب: ـى ا٣ٕجةدي  واجل ٣ٞؽ أرق٢ى اهللي رق٤ى٫ كأ٩ـؿ ٠ذجى٫ ٨٦ أص٢ أف يٞٮ

ٜ " ال هلإ إال اهلل "  ٞى ثذٮظيؽق، كيلٛؿكا ثل٢ي ٦ٕجٮد قٮاق؛ كظىتى دذع
٧الن كق٤ٮٌلن ك٦٪٭ضةن؛ ٚػ " ال هلإ إال اهلل " ٦ججيىحه  ٧٤ةن ٔك ٝٮالن كأذٞةدان ٔك

٤ٓ دميٓ أ٩ٮاع  ىل أو٤ني ٧٬ة/ اجلىيف كاإلزجةت؛ ٧َّٕٚن اجليف/ "ػ
املٕجٮدات ٗري اهلل دٕةىل يف دميٓ أ٩ٮاع ا٣ٕجةدة اكا٪ح ٦ة اك٩خ"، ك٦َّٕن 

ال -اإلزجةت ٬ٮ/ "إٚؿاديق جب٧يٓ أ٩ٮاع ا٣ٕجةدة  ىل الٮىْص٫ اذلم  -ص٢ى ٔك
جىؽى ث٫" ْٕ ع أف حي  . (8)رشى

ٜي ا٣ٕجٮديح هلل ٬ٮ مُؿ الؿُّك٨ األكؿ يف ا٣ٕٞيؽة اإلقال٦يح  ٚذعٞي
املذ٧سي٢ يف م٭ةدة "ال هلإ إال اهلل"، كاتلى٤ىٌفي ٨ٔ الؿىقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ 
                                                           

( اإلقالـ دي٨ اكم٢ ٣ٌٛي٤ح النيغ ا٣ٕال٦ح / حم٧ؽ األ٦ني الن٪ٞيُٰ ثذرصؼ 8)
 بكيٍ.   
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كق٥٤ يف ٠يٛيح حتٞيٜ ٬ؾق ا٣ٕجٮديح ٬ٮ مُؿ٬ة اثلةين املذ٧س٢ يف م٭ةدة 
ٞيٜ د٤ٟ ا٣ٕٞيؽة "حم٧ؽ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤"، كالثيؽى ٨٦ حت

٦ةت اإلي٧ةف كرشاآ اإلقالـ  الن؛ ألفى لكى ٦ة كراء٬ة ٨٦ ٦ٞٮي كى
ى
يف ا٤ٞ٣ٮب أ

إ٩ى٧ة ٬ٮ ٦ٞذىضن هلة كأزؿه ٨٦ آزةر٬ة؛ ٚةإلي٧ةف ثةهلل كمالالذ٫ كًلذج٫ 
كرق٫٤ كاحلٮـ اآلػؿ كبة٣ٞؽر ػريق كرشق، كًلؾلٟ الىالة، كالـٌلة، 

ؿ، كاحل٢ كاحلؿ٦ح، كاملٕةمالت، كالىيةـ، كاحلش، ز٥ احلؽكد كاتلٕةزي
كا٣ترشيٕةت، إ٩ى٧ة دٞٮـ لكُّ٭ة  ىل ٝةٔؽة ا٣ٕجٮديىح هلل كظؽق، ٧٠ة أفى 

٫ جلة رقٮهلي وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤.  ٘ى ٓى ٚي٭ة ٬ٮ ٦ة ثى٤ى  املؿص
عيط ٣ٕٞيؽة اتلىٮظيؽ يٌٓ ػُٮَةن كاًعحن  رى اإلقاليمى الىى ٮُّ إفى اتلىىى

يٕح األلٮ٬يىح كَجيٕح ا٣ٕجٮديح، كبني ٦ٞةـ األلٮ٬يىح كأٔال٦ةن ٚةو٤حن ثني َج
ك٦ٞةـ ا٣ٕجٮديح، كبني ػىةاه األلٮ٬يح كػىةاه ا٣ٕجٮديح؛ ٚ٭٧ة ال 
 ٨ ري اإلقاليمُّ ثية٩ةن ظةق٧ةن ٦ى ى اتلىىٮُّ يذ٧ةزالف كال يذؽاػالف، كًلؾلٟ ثنيى

٨ْ ٥٬ ا٣ٕجيؽ ا ذلي٨ ٬ٮ اإلهل وةظت األمؿ كاجلىيه كاحلل٥ كا٣تىرشيٓ، ك٦ى
ةٔح.  ُى ٧ٓ كا٣  ٥٬ حم٢ُّ ا٣ٕجٮديىح كالكى

ةٔح كا٣ٞجٮؿ  ُى ق ثة٣ كظىت ٩لٮف مك٧٤ني الثيؽى أف نكتك٥٤ى هلل كظؽى
ٮُّرات  ذٞةدات كاتلىىى كاال٩ٞيةد كاإلذاعف، ك٩ٛؿدق قجعة٫٩ ثذ٤ٌفي األ
ااػػٓ كا٣ٞيػػ٥ كاملٮازيػػ٨ كاألػالؽ  ٕةاػؿ كالرشى كا٣٘يبيػػىةت كالنى

٤ٮؾ ٚىح املٕةمالت يف قةاؿ مؤكف احليةة...  كالكُّ  كٌل
ق ٬ؾا االقتكالـ ٚ٭ٮ املك٥٤، ك٨٦ اقتك٥٤ هل  ٨٧ٚ اقتك٥٤ هلل كظؽى
ك٣٘ريق ٚ٭ٮ مرشؾ ث٫، ك٨٦ ل٥ يكتك٥٤ هل ٚ٭ٮ مكذ١ربه ٨ٔ ٔجةدد٫، كُل 
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 املرشؾ كاملكذ١رب اكٚؿ ثؿبي٫. 
ةٔح لرش٫ٔ كاالدي  ُى جةع لؿقٮهل ٨٧ٚ ل٥ يكتك٥٤ هلل ثةال٩ٞيةد ألمؿق كا٣

وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ك٦٪٭ض٫ كي٫ُٕ كيتج٫ٕ ٤ٚحف ث٧ك٥٤، ك٨٦ ثى٥ى ٚال 
ةق اهلل؛ ٚةهلل ال يؿىض إالى اإلقالـ ا٣ٞةا٥  ىل  يلٮف وةظت دي٨ يًؿ
ٓي ٬ٮ ٦ٛؿؽ ا٣ُؿيٜ ثني ٔٞيؽة املك٥٤  اتلٮظيؽ؛ ٚةتلىٮظيؽي اخلةلهي اجلةو

٤عؽي٨ كاملرشًلني كبني قةاؿ ا٣ٕٞةاؽ األػؿل؛ قٮاء ٦٪٭ة ٔٞةاؽ امل
ؿيٜ ثني ظيةة  ُى ٞةاؽ أ٢٬ ال١ذةب امل٪عؿٚني، كًلؾلٟ ٬ٮ ٦ٛؿؽ ا٣ ٔك

ةر يف األرض.  ٛى ٚىح ال١  املك٥٤ كظيةة اك
٭ة حتؽيؽان اكمالن دٝيٞةن؛ ٚيه ٦ٛؿؽي  د ٦٪٭شى احليةة ك٩ْة٦ى ٚة٣ٕٞيؽة ٬٪ة حتؽي

ذٞةد، كيف احليةة كالك٤ٮؾ...  ؿيٜ يف اتلىىٮير كاأل ُى  ا٣
٦ةد٭ة إ٩ى٧ة دججسٜ ا٩بسةٝةن ٨٦ ظٞيٞح ٬ؾا  ٚةحليةةي  اإلقال٦يىحي ثل٢ي ٦ٞٮي

ٝيٜ ٨ٔ اتلىٮظيؽ اخلةله اجلةزـ؛ اتلٮظيؽ اذلم ال  ٮُّر اإلقاليّم ادلى اتلىىى
يكذٞي٥ ٔٞيؽة يف ا٤ٞ٣ٮب كال٧ٌةاؿ ٦ة ل٥ دتج٫ٕ آزةريق ا٤٧ٕ٣يىحي يف احليةة 

ٕةاؿ ٨٦ اهلل ك اآ كالنى ظؽق يف لكي مأف ٨٦ مؤكف احليةة، ٨٦ دى٤ىٌفي الرشى
٧ةؿ...  ٪ةت كاألٕٚةؿ كاألٝٮاؿ كاأٔل ١ى ٫ إحل٫ ثل٢ي احلؿٌلت كالكى  ٦ٓ اتلىٮىصُّ

ٮح أ٩ى٫ ال ماكف ل٤ٕجٮديح إال هلل، كال  ـى يٕين ثًٮ ر أفى اإلقال أٔٮد ٚأٝؿي
ْةـ، ماكف ل٤ذى٤ىٌفي كا٣ٞجٮؿ إالى ٨٦ اهلل؛ قٮاءن اكف يف رشيٕح أك مٕرية، أك ٩

 أك آداب، أك ػ٤ٜ، أك يف اٝذىةد، أك اصذ٧ةع... 
٫ ٣٘ري اهلل يف أمي مأف ٨٦ مؤكف احليةة؛ ٚةإلقالـ  كال ماكفى ٠ؾلٟ ل٤ذىٮىصُّ
ر ا٣ٕجؽ ٨٦ ربٞح ا٣ٕجٮديىح ٣٘ري اهلل ٦ٓ إػالص ا٣ٕجةدة هلل  يٕين أف يذعؿى
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ةر.   الٮاظؽ ا٣ٞ٭ى
اآ، كاتلىىٮُّرات، كا٣ٞي ٥، كاملٮازي٨، كا٣ٞٮا٩ني، ال تيذى٤ًفى ٚةجل٥ُّْ، كالرشى

إالى ٨٦ قييؽ كاظؽ ك٬ٮ ربُّ األربةب، كأ٦ة ثةيق اخل٤ٜ ٚلكُّ٭٥ ٔجيؽه 
٭٥ ثٌٕةن أربةثةن ٨٦ دك٫٩  ٌي ةر، ال يذىؼؾ ثٕ قٮاقيح أ٦ةـ امل٤ٟ ا٣ٞ٭ى
ٮف كيجكؼٮف كحي٧١ٮف ٨٦ ٝج٢ ٩ٛٮق٭٥  مٮف كيرشٔي حي٤ي٤ٮف كحيؿي

 كأ٬ٮاا٭٥...
ـي ث  ي٨ املذٞجى٢ ٔ٪ؽ اهلل اذلم أرق٢ ث٫ رق٤ى٫، كاإلقال ٭ؾا املَّٕن ٬ٮ ادلي

٧٤ةت إىل اجلٮر، ك٨٦ ٔجةدة ا٣ٕجةد  ُّْ كأ٩ـؿ هل ٠ذجى٫ حليؼؿصٮا اجلىةسى ٨٦ ا٣
ْٮر األديةف إىل ٔؽا٣ح اإلقالـ، ك٨٦ ًيٜ  إىل ٔجةدة ربي ا٣ٕجةد، ك٨٦ صى

ح اآلػؿة؛ ٨٧ٚ دٮىلى ٨ٔ ٬ؾا ٤ٚحف ث٧ك ٕى ٩ية إىل قى ٥ ٗري ادلُّ ٥٤، كإف ٔز
 ٬ؾا.

كاذلم خيؿج ٨ٔ ٬ؾا ادلي٨ خيؿج يف احلٞيٞح  ىل ٩ْةـ ال١ٮف لكي٫ ٧٠ة  
ِ أرادق اهلل مكتك٧٤ةن هل كظؽق ثال رشيٟ؛ ٝةؿ دٕةىل/  َِ اَّللذ َذَغْيَ ِدي

َ
أ

ِّ يُرْ  ا َوإحَِلْ ًْ ًَْٔع َوَكْر ْرِض َط
َ
اَواِت َواْْل ٍَ َْ يِف الصذ ٌَ  ًَ ْشيَ

َ
 َسُػٔنَ َحْتُغَٔن َوََلُ أ
 (. 50)آؿ ٧ٔؿاف/ 

ةردة يف  الـ ثال دحل٢ النى ْى ٮُّرات اخلةثُح يف ا٣ ـى اتلىىى كاذلم يؿاصٓ رٌل
اتّلي٫ ثال ز٦ةـ املضةد٣ح يف اهلل ث٘ري ٥٤ٔ كال ٬ؽل كال ٠ذةب ٦٪ري، ي٥٤ٕ 
كد كاتلىؼجٍُّ كالرشكر اكف بكجت ٔؽـ إػالص  ٨ أفى ٬ؾا الرشُّ ٞى كيتي

٩يح اتلى٤ىٌفي ٦٪٫ قجعة٫٩؛ ٚإػالص ا٣ٕجٮديح هل، ا٣ٕجٮديىح هلل ككظؽا
ٜى يف ٠يٛيح ٔجةدد٫ ك٦ٕؿٚذ٫،  ؿي ُى ككظؽا٩يح اتلى٤ىٌفي ٦٪٫ يه ا٣يت دجري جلة ا٣
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ٚىح املؼ٤ٮٝةت ٨٦ ظٮجلة؛ ٨٧ٚ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة  كيف ٠يٛيح اتلىٕةم٢ ٦ٓ اك
٤ ٚىح ٝٮأؽ اتلىٕةم٢ ٦ٓ مىتى اآلٚةؽ كا٣ٕٮال٥، ٔك ٬ة دججسٜ اك  ي٭ة دٞٮـ. كظؽى

ك٦ة زا٣خ ا٣برشيح دؽٚٓ اثل٨٧ اغحلةن ٨٦ أركاظ٭ة كأصكةد٬ة، ك٨٦ 
منةٔؿ٬ة كأػالٝ٭ة بكجت احنؿاٚةد٭ة ٨ٔ ٝةٔؽة ا٣ٕجٮديح هلل كظؽق ثال 
ي٪ٮ٩ح هل ثال ٦٪ةزع، ٦ٓ ا٣زتاـ ٦٪٭ض٫ ل٤عيةة إٝؿاران ثألٮ٬يذ٫  رشيٟ، كادلى

 اق. كظؽق، كا٦ذسةالن ثة٣ٕجٮديح كادلي٪ٮ٩ح هل دكف أظؽ قٮ
٩ٞالن يبنّي ٚي٫ ٦ٛؿؽ  -رمح٫ اهلل -(3)كاآلف أ٢ٞ٩ ٨ٔ األقذةذ قيؽ ُٝت

ي٨ كقةاؿ امل٪ة٬ش ٗريق/ "إفى اجلىةسى يف ٩ْةـ احليةة  ا٣ُؿيٜ ثني ٬ؾا ادلي
اإلقاليمي يٕجؽكف إهلةن كاظؽان يٛؿدك٫٩ قجعة٫٩ ثةأللٮ٬يح كالؿبٮبيح 

ٮف ٦٪٫ –كا٣ٞٮا٦ح ٞى ٮُّرات  ثل٢ي ٦ٛ٭ٮ٦ةت ا٣ٞٮا٦ح؛ ٚيذ٤ كظؽق اتلىىى
اآ كا٣ٞٮا٩ني كاتلىٮصي٭ةت كاألػالؽ  كا٣ٞي٥ كاملٮازي٨ كاأل٧ْ٩ح كالرشى
ٝح جي٤ٕٮف  ٥ يٕجؽكف آهلحن كأربةثةن ٦ذٛؿي ْي كاآلداب.. ثح٪٧ة ٥٬ يف قةاؿ اجلُّ
ٮُّرات كا٣ٞي٥ كاملٮازي٨  ٮف اتلىىى ٞى هلة ا٣ٞٮا٦ح ٤ٔي٭٥ ٨٦ دكف اهلل ظني يذ٤

ىرشى كاأل٧ْ٩ح كالرشاآ ك ا٣ٞٮا٩ني كاتلٮصي٭ةت كاآلداب كاألػالؽ ٨٦ ب
٦س٤٭٥؛ ٚيض٤ٕٮ٩٭٥ ث٭ؾا اتل٤ٌفي أربةثةن، كي٧٪عٮ٩٭٥ ظٞٮؽى األلٮ٬يىح 

 كالؿبٮبيىح كا٣ٞٮا٦ح ٤ٔي٭٥.. ك٥٬ ٦س٤٭٥ برش.. ٔجيؽ ٧٠ة أ٩٭٥ ٔجيؽ.. 
٥ ا٣يت يذٕجىؽ اجلةس ٚي٭ة اجلىةس ٧٠ة يك٧ي٭ة اهلل  ْي كحن٨ نكيم ٬ؾق اجلُّ
                                                           

رتاؼ أل٢٬ ا٢ٌٛ٣ ثةمل٨ كال١ؿـ أف( ال ثؽ ٨٦ ثةب إ٬ؽاء املٕؿكؼ أل٫٤٬، 3)  كاأل
عيط ٬ٮ ٨٦ دؿاث النيغ رى أفى ص٢ى ٦ة ٠ذبذي٫ ٨ٔ دٕؿيٙ اإلقالـ الىى  -رمح٫ اهلل -أٝؿي

سْٮاق . يىتى ٦ى َى ك
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٫ ٧ْ٩ةن صة٤٬يح ممة دٕؽدت أماكهلة كبحبةد٭ة كأز٦ة٩٭ة؛ ّٚه ٝةا٧حه قجعة٩
رى  –يٮـ صةء  – ىل ذات األقةس اذلم صةء ٬ؾا ادلي٨  حلع٫٧ُ، كحلعؿي

ةم٢ ملٛ٭ٮـ  ا٣برشى ٦٪٫، كحلٞي٥ يف األرض ألٮ٬يحن كاظؽة ثةملَّٕن الٮاقٓ النى
ي٨ ". " ا٣ٕجةدة " ك٦ٛ٭ٮـ " اإلهل " ك٦ٛ٭ٮـ " الؿىبي " ك٦ٛ٭ٮـ   " ادلي

ٮر،  ي٨ي حل٤يغ ٔجٮديىحى ا٣برش ل٤برش يف لكي وٮرة ٨٦ الىُّ ٣ٞؽ صةء ٬ؾا ادلي
كحلٮظؽ ا٣ٕجٮديحى هلل يف األرض ٧٠ة أ٩٭ة ٔجٮديح كاظؽة هلل يف ٬ؾا ال١ٮف 

اَواِت ا٣ٕؿيي؛ ٝةؿ دٕةىل/  ٍَ َْ يِف الصذ ٌَ  ًَ ْشيَ
َ
ِ َحْتُغَٔن َوََلُ أ َِ اَّللذ َذَغْيَ ِدي

َ
أ

ِّ يُرَْسُػَٔن * ا َوإحَِلْ ًْ ًَْٔع َوَكْر ْرِض َط
َ
 . ]50آؿ ٧ٔؿاف/ [َواْْل

ذجةر –كامل٪٭ش اإلقاليمُّ امل٪بسٜ ٨٦ ٬ؾا ادلي٨ ٣حف ٩ْة٦ةن  –ث٭ؾا األ
ح ٨٦  دةرخييًّة ٣ٛرتة ٨٦ ٚرتات اتلةريغ، ٧٠ة أ٫٩ ٣حف ٩ْة٦ةن حم٤ييًّة ملض٧ٔٮ

حبةت؛ إ٩ى٧ة ٬ٮ امل٪٭ش ا٣برش يف صي٢ ٨٦ األصيةؿ، كال يف ثحبح ٨٦ ابل
دة؛ تلجًف ٬ؾق احليةة دااؿة  اثلىةثخ اذلم اردٌةق اهللي حليةة ا٣برش املذضؽي
ظٮؿ املعٮر اذلم اردىض اهلل أف دؽكر ٤ٔي٫ أثؽان، كداػ٢ اإلَةر اذلم 
ٮرة ا٤ٕ٣ية  اردىض اهلل أف د٢ْى داػ٤ى٫ أثؽان، كتلجًف ٬ؾق احليةة م١يىٛحن ثةلىُّ

 إلنكةف ٨ٔ ا٣ٕجٮديح ٣٘ري اهلل.. ا٣يت أكؿـ ٚي٭ة ا
دة ٝيةـ اجلٮا٦حف  ك٬ؾا امل٪٭ش ظٞيٞحه ٠ٮ٩يحه ٝةا٧حه ثإزاء ا٣برشيىح املذضؽي
ال١ٮ٩يح ادلاا٧ح ا٣يت د٢٧ٕ يف صك٥ ال١ٮف ٦٪ؾ ننأد٫، كا٣يت د٢٧ٕ ٚي٫ 
اء املؼة٣ٛح ٔ٪٭ة كاالوُؽاـ ث٭ة ٦ة  ؽان، كا٣يت ي٤ًف ا٣برش ٨٦ صؿى ـى ٗك احلٮ

 كد٦ةر ك٩لةؿ!  ي٤ٞٮف ٨٦ آالـ
ة أف يٕحنٮا ث٧٪٭ش اهلل ٬ؾا ثل٤يىذ٫ ٚ٭٥ مك٧٤ٮف، كإ٦ة أف  كاجلةس إ٦ى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 56 - 

 

ٓ ا٣برش ٚ٭٥ يف صة٤٬يح ال يٕؿٚ٭ة ٬ؾا  يٕحنٮا ثأم ٦٪٭ش آػؿ ٨٦ ًك
ى٬ة ٨٦ األقةس؛  ي٨ حلع٧ُ٭ة كحل٘ريي ي٨ ذات اجلة٤٬يح ا٣يت صةء ٬ؾا ادلي ادلي

 . خيؿج اجلةس ٨٦ ٔجةدة ا٣ٕجةد إىل ٔجةدة اهلل
ة أف يٕحنٮا ث٧٪٭ش اهلل ٬ؾا ثل٤ييىذ٫ ٚ٭٥ يف دٮاٜٚ ٦ٓ ٩ٮا٦حف  كاجلةس إ٦ى
ال١ٮف، كُٚؿة الٮصٮد، كُٚؿد٭٥ ٥٬ أ٩ٛك٭٥، كإ٦ة أف يٕحنٮا ثأمي ٦٪٭ش 
آػؿ ٨٦ و٪ٓ ا٣برش، ٚ٭٥ يف ػىةـ ٦ٓ ٩ٮا٦حف ال١ٮف كدىةدـ ٦ٓ ُٚؿة 

ٮصٮد... دىةدـ الٮصٮد، ك٦ٓ ُٚؿد٭٥ ٥٬ أ٩ٛك٭٥؛ ثٮوٛ٭٥ ُٝةاعن يف ٬ؾا ال
 .أ. ـه(7)دْ٭ؿ ٩ذةجئ٫ املؽمؿة ٨٦ ٝؿيت أك ٨٦ ثٕيؽ..."

 كأريؽ أف أ٩جي٫ى يف ٬ؾا املٞةـ  ىل أمؿ ص٤ي٢ صؽي ػُري، ك٬ٮ أ٫٩/ 
ٓى  ىل ثةث٫ لكى ظيةد٫  ي٨ أف خي٤ ال ثيؽى ل٧٤ك٥٤ قةٔحى دػٮهل يف ٬ؾا ادلي

راد٫ كأذٞةداد٫، كينٕؿ ث٪٤ٞح ٦ ٚىحى دىٮُّ ؾ٤٬ح ا٩ذ٤ٞ٭ة ٨٦ اجلة٤٬يح كٌل
دي٨ إىل دي٨، ك٨٦ أذٞةد إىل إٔذٞةد، ك٨٦ دىٮُّرات إىل دىٮُّرات، ك٨٦ 
٦٪٭ش إىل ٦٪٭ش، ك٨٦ ثحبح إىل ثحبح، ك٨٦ كالء إىل كالء، ك٨٦ ثؿاء إىل 
٫... ك ىل اجل٤٧ح ٚٞؽ ا٩ذ٢ٞ ٨٦ ٔجٮديح إىل  ٫ إىل دٮصُّ ثؿاء، ك٨٦ دٮصُّ

٬يح اهلل الٮاظؽ ا٣ٞ٭ةر؛ كب٭ؾا ٔجٮديح أػؿل، ك٨٦ دأهلُّ آهلح مىت إىل ألٮ
٤خ رايح اجلضةة.  الـ كبة٩خ الرصاط ٔك عخ اأٔل ٌى  دلٮف ٝؽ ادى

ٚأي٧ُّة ٔجؽ ٬ؽل اهلل ٤ٝجى٫ كرشح وؽرىق أراد اهلؽايحى كجت٪ىتى ا٣٘ٮايحى كدمٓ 
٤ٞى٫  ىل االقذٞة٦ح كادلي٪ٮ٩ح ث٭ؾا ادلي٨ اذلم دذعٜٞ ث٫ اجلضةة  ٤ٝجى٫ ٔك
ِى ثأ٥ْٔ م٭ةدة يف الٮصٮد ٝةاالن/ " أم٭ؽ  ٛى يف ادل٩ية كاآلػؿة ٤ٕٚي٫ أف يذ٤
                                                           

 ( .   22-5( املكذٞج٢ هلؾا ادلي٨ لإل٦ةـ / قيؽ ُٝت ٨٦ ) 7)
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وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤"، كأف ي٥٤ٕ  أف ال هلإ إال اهلل كأف حم٧ؽان رقٮؿ اهلل
٦ٕ٪ة٬ة، كي٢٧ٕ ث٧ٞذٌة٬ة؛ ٚةإلقالـ ٣حف لك٧حن دٞةؿ ثةل٤يكةف ٍٚٞ دكف 

؛ ٢٧ ثةألرٌلف؛ كإ٩ى٧ة ٬ؾق اللك٧ح ٥٤ٔه  أذٞةد ثةجل٪ةف ٔك
ُ ٝةؿ دٕةىل/  ُّ ََل إََِلَ إَِلذ اَّللذ ُذ

َ
ًْ أ ٍّٜ إال 25)حم٧ؽ/  فَاْغيَ (؛ أم ال ٦ٕجٮدى حب

٧ةؿ ا٣ْة٬ؿة/ اكلىالة اهلل؛ ٚيضت أ ٚىح اأٔل ؿىدى ص٢ مأ٫٩ ثلة ف يٛي
٧ةؿ ابلةَ٪ح/ اكحلت،  كادلاعء، كاذلثط، كاجلؾر، كا٣ُٮاؼ، كبكةاؿ اأٔل

 كاخلٮؼ، كالؿصةء، كاالقذ٘ةزح، كاتلٮَل، كاإل٩ةثح... 
ال٩حذ٭ة جيت أف دلٮف اثذ٘ةءى  هلة كآػؿ٬ة كْس٬ة ٔك ٚعيةة املك٥٤ لكُّ٭ة أكى

ةت رب ا٣ٕةملني  إِنذ َصََلِِت كػةلىح لٮص٭٫ ال١ؿي٥؛ ٝةؿ دٕةىل/ مًؿ
ٍِنَي * ََل ََشِيَم ََلُ  َ ِ َربِّ اىَْػال اِِت َّلِلذ ٍَ  -232)األ٩ٕةـ/  َونُُصِِك َوََمَْياَي َوَم

230 .) 
ٚىح  ٚ٪ع٨ املك٧٤ني ٩ٛؼؿ ثأ٩ى٪ة األ٦حي الٮظيؽة ا٣يت دٛؿدىت ثإزجةت اك

ْي٥ ق٤ُة٫٩، وٛةت ال٧١ةؿ لؿبي ا٣ٕةملني  ىل كص٫ ي ٤يٜ جبالهل ٔك
د٫ْ قجعة٫٩  ؽى ْخ ٔ٪٫ قةاؿى كصٮد اجلىٞه كا٣ٕيٮب، ك٨٦ ز٥ى كظى ٛى كجى

ٟ كاحلل٥ كالٮالء، كًلٛؿت ثل٢ي ٦ٕجٮد قٮاق.   ثة٣جُّكي
ك٬ؾا اتلٮظيؽ حيذي٥  ىل أوعةث٫ املٮاالةى كاملعجىحى كاجلُّرصةى هلل كلؿقٮهل 

ةر وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ كل٧٤ؤ٦٪ني، كا٣رباءة  ٛى كا٣ٕؽاكة كابلٌ٘ةء ل١٤
 كاملرشًلني. 

كد٤ٟ يه م٤ىح اجلبييني كاملؿق٤ني دميٕةن، ك ىل رأق٭٥ إ٦ةـ احل٪ٛةء إثؿا٬ي٥ 
٤ٕخ ا٣ٕى٧حي يف اديجةٔ٭ة كاجلىضةة يف  –٤ٔي٫ الكالـ –اخل٤ي٢ ا٣يت صي
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 اٝذٛةء أزؿ٬ة. 
ٌَِث يِف ٝةؿ دٕةىل/  ٌة َضَص َٔ ْش

ُ
ًْ أ ٔا كَْد ََكَُْج ىَُس ُ ُّ إِْذ كَال َػ ٌَ  ََ ِي ًَ وَاَّلذ ِْي إِةَْرا

ًْ َوَبَدا  ِ َزَفْرَُا ةُِس َْ ُدوِن اَّللذ ٌِ ا َتْػُتُدوَن  ٍذ ًْ َومِ ُِْس ًْ إُِذا ةَُرآَُء ٌِ ِٓ ِم ْٔ ىَِل
ِ وَْضَدهُ  ٔا ةِاَّللذ ُِ ةًَدا َضَّتذ حُْؤٌِ

َ
ًُ اىَْػَداَوةُ وَاْْلَْغَظاُء أ َُِس َِا َوَبيْ َِ  ةَيْ

 . [9امل٧ذع٪ح/ ]
ي٨ي ألظؽ ظىت يٛؿد رّب٫ ثةحلل٥ كاإلذاعف، كيلٛؿ  ك٨٣ يكذٞي٥ ٬ؾا ادلي
ٚىح األظاكـ ا٣برشيىح املٛرتاة ا٣يت ٦ة أ٩ـؿ اهلل ث٭ة ٨٦ ق٤ُةف؛ ٝةؿ  ثلة

ًُ دٕةىل/  َُ اىَْليِّ ي َلذ َتْػُتُدوا إَِلذ إِيذاهُ َذلَِم ادلِّ
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ًُ إَِلذ َّلِلذ ُْس إِِن اَلْ

َذ  ٍُٔنَ  َوىَِس ْكََثَ اجلذاِس ََل َحْػيَ
َ
 (. 95)يٮقٙ/  أ

ٜي امل٪٥ٕي اذلم أكصؽ٩ة ٨٦ ا٣ٕؽـ الثيؽى أف ٩ٛؿدق ثةحلل٥ يف م٫١٤  ٚةخلة٣
كأف ٩٪ؼ٤ٓ ك٩تربأ ٨٦ لكي ظةك٥ كمرشيع ال يكذ٧ؽُّ ق٤ُة٩ى٫ ٨٦ اخلة٣ٜ 

ْمُر َتَتاَركَ اآلمؿ اجلىةيه؛ ٝةؿ دٕةىل/ 
َ
َيُْق َواْْل ََل ََلُ اخلْ

َ
ٍِنيَ  أ َ ُ َربُّ اىَْػال  اَّللذ

ؿاؼ/   (. 89)اأٔل
ٝى٫ إذا أػرب،  كم٭ةدة أف "حم٧ؽان رقٮؿ اهلل" دٮصتي  ىل اجلىةَٜ ث٭ة أف يىؽي
٫  ىل أ٩ى٫ ال  كي٪ٞةد ألمؿق، كيؾر ٦ة ٩ّه ٔ٪٫ كزصؿ، كأف جي٧ٓ ٤ٝجى٫ ك٩ٛكى

وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤، كحتخ  -َؿيٜ إىل اهلل إال ػ٤ٙ ٩بيي٫ كمىُٛةق 
٬ؽي٫ كرشيٕذ٫، كأف حيجى٫ كيؤزؿىق  ىل ٩ٛك٫ ك٦ةهل كزكص٫ كأكالدق، ك ىل 

 اجلةس أدمٕني. 
كاإلقالـ يٛؿض  ىل أ٫٤٬/ اإلي٧ةف ثةهلل، كمالالذ٫، كًلذج٫، كرق٫٤، 

 كاحلٮـ اآلػؿ، كبة٣ٞؽر ػريق كرشق. 
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ةاعت، كاصذ٪ةب املٕةيص  ُى كاإلقالـ يٮصت  ىل أكحلةا٫ ٢ٕٚ األكامؿ كا٣
ٮء ا٣يت دؤكؿ  كاملٮبٞةت؛ ظىت يك٥٤ى ل٤ٕجؽ دي٪ي٫، كيأ٨٦ ٨٦ ػةد٧ح الكُّ

ثأوعةث٭ة إىل ٔؾاب اجلةر كبئف املىري؛ ٚةملك٥٤ الثؽى كأف يلٮف 
وةدٝةن، أ٦ي٪ةن، ٠ؿي٧ةن، ٝٮيةن، رظي٧ةن، ثةران، ظةْٚةن ل٤كة٫٩ ك٣ٛؿص٫ ٨ٔ لكي ٦ة 

كال ّةملةن، يٌ٘ت ربى٫ كمٮالق، كال يلٮف اكذثةن، كال ػةا٪ةن، كال خبيالن، 
 ... ّٜ ًّٝة، كال زا٩يةن، كال قةرٝةن، كال ٝةدالن ث٘ري ظ  كال اع

ل ظؽكدىق ذ٠ؿى اهلل ٚةقذ٘ٛؿ ذل٩ج٫؛ ل٥  ٫ ث٧ٕىيح ربي٫ كدٕؽى كإذا ٥٤ّ ٩ٛكى
٨ دةب، كأفى  يرصى  ىل قٮء ٫٤ٕٚ ٫٧٤ٕ٣ ثأفى ربى٫ ٗٛٮر رظي٥، يذٮب  ىل ٦ى

ق ك٣حكخ ألظؽ قٮاق؛ ٝةؿ  ٔا دٕةىل/ امل٘ٛؿةى ثيؽق كظؽى ََ إَِذا َذَػيُ ِي َواَّلذ
َْ َحْغِفُر  ٌَ ًْ َو ِٓ ِ ُُٔب َ فَاْشَخْغَفُروا َِّلُ ًْ َذَنُروا اَّللذ ُٓ ْجُفَص

َ
ٔا أ ٍُ ْو َظيَ

َ
فَاِضَشًث أ

 ًْ ُْ وخَلَِم َسزَاُؤ
ُ
َٔن * أ ٍُ ًْ َحْػيَ ُْ ٔا َو ا َذَػيُ ٌَ وا لََعَ  ًْ يُِِصُّ َ ُ َول َُُٔب إَِلذ اَّللذ اَّلُّ

 َْ ٌِ ْغِفَرٌة  ْسُر ٌَ
َ
ًَ أ ا َوُِْػ َٓ ََ ذِي اُر َخادِلِي َٓ ْج

َ
ا اْْل َٓ َْ ََتْخِ ٌِ ِذاٌت ََتْرِي  ًْ وََس ِٓ َربِّ

 (. 203 -208) آؿ ٧ٔؿاف/  اىَْػاِمينَِي *
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 اخلامتة

يىح ابليةف اتلىججي٫ي  كيف ػذةـ ٬ؾق الؿقة٣ح أرل أ٩ى٫ ٨٦ كاصت ابلالغ كًٚؿ
ّٝٓ اذلم يٕحن٫ ٠سري ٨٦ امل٪تكبني   ىل ا٣ٛؿؽ ثني اإلقالـ املـيىٙ كاملؿ
إحل٫ احلٮـ، كبني اإلقالـ الىعيط اجلىةٚٓ اذلم ٩ـؿ ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل  ىل ٩بيي٫ 

ي٨ اذل -كمىُٛةق ـى وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤؛ ٚةدلي م يٕحن٫ اجلىةسي احلٮ
ؾ كدٌييٓ احلؽكد ك٩جؾ احلل٥  كاملذ٧سي٢ يف ا٩تنةر ا٣لٛؿ كالرشي

كدؿؾ ٩رصة املك٧٤ني  -وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ -ثلذةب ربي٭٥ كبك٪ح ٩بيي٫
ةر كامل٤عؽي٨، كاالقذْالؿ ثؿايةد٭٥  ٛى املكذٌٕٛني، كالؿًلٮف اىل ال١

ٮبٞةت، كا٣ٛٮاظل، كادجةع ٦٪ة٬ض٭٥، ٦ٓ اال٧٘٩ةس املـرم يف امل
كالن٭ٮات، كا٩تنةر مٮااؽ امل٪١ؿات، ك٩ٮادم ا٧ٞ٣ةر، كوةالت ال٤٭ٮ، 

ي٨ اذلم يؽي٨ ث٫ ٬ؤالء ٬ٮ دي٪٭٥ ٥٬،  -كبيٮت ادلاعرة كاخلَّن ٚ٭ؾا ادلي
 ك٣حف دي٨ ربي ا٣ٕةملني كهلإ املؿق٤ني. 

ي٨ الك٧ةكّم ا٣ٞٮي٥/ ٚ٭ٮ اتلٮظيؽ كاإلػالص،  كأ٦ة اإلقالـ الىعيط ادلي
ةر ٦ٓ ا٣لٛؿ كا٣رباءة ٨٦ لكي ٦ٕجٮد كإٚ ؿاد ا٣ٕجٮديح هلل الٮاظؽ ا٣ٞ٭ى

قٮاق؛ لك ٬ؾا يف ظةؿ ٠ٮ٩٪ة مكذٞي٧ني  ىل دي٪٫ ك٦ٕذى٧ني ثلذةث٫، 
كني لكى رايح  كقةاؿي٨  ىل رش٫ٔ ك٦٪٭ةص٫، كرإٚيػػ٨ رايذ٫، ك٦٪١ي
ظةدت ٨ٔ رصا٫َ كل٥ تكذ٧ؽى رشٔيذى٭ة ٨٦ ق٤ُة٫٩... ٚ٭ؾا دأبي املك٥٤ 

٫ ٧ُ٦ب٪حن إىل ثةرا٭ة كظ ي٨ اىل أف دٛييى ركظي ةهلي ٦٪ؾ أف داف ث٭ؾا ادلي
 كٚةَؿ٬ة. 

٬ؾا ٬ٮ دي٨ ربي ا٣ٕةملني اذلم اردٌةق ٣ٕجةدق كأكحلةا٫، كُٚؿ٥٬  ىل 
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ذ٫،  ـ يف ٔٞٮهل٥ أد٣ىحى كصٮب٫، كأٝةـ آيةد٫ ال١ٮ٩يح مة٬ؽة ثىعى ظك٪٫، كرًلى
٨ْ داف ث٫ ثؿمحذ٫ كص٪ىذ٫، ز٥ أرق٢ رق٤ى٫ كأ٩ـؿ ٠ذجى٫ دأيحن إحل٫ ك٦ب ةن ٦ى رشي

 ك٦٪ؾرةن ٨٦ ػؿج ٔ٪٫ ثٕٞةث٫ ك٩ةرق. 
ةد٫  كػذة٦ةن/ أقأؿ اهلل دٕةىل ا٣ٌٕل ا٣ْٕي٥ أف جي٢ٕ ٦ة ٠ذجخي اثذ٘ةءى مًؿ
يىيت األصؿ كاثلٮاب ٤ٔي٭ة يٮـ  ػؿ يل كأل٬ٌل كذلري ػةلىةن لٮص٭٫، كأف يؽى

اٌل ـــيَ ٩ٞٙ ثني يؽي٫ ٚػٰ  ٌَ َِْفُع  َ  َْٔم ََل َح ََت اَّللذ
َ
َْ أ ٌَ َُِٔن * إَِلذ  َوََل َب

 ًٍ  (. 55 -55)النٕؿاء/  ةَِليٍْب َشيِي
ي٨.   كو٢ي امهللى  ىل حم٧ؽ ك ىل آهل كوعج٫ ك٨٦ دجٕ٭٥ ثإظكةف إىل يٮـ ادلي

ٔاي أن اَلٍد هلل رب اىػاملني.  وآخر دغ
 كحبو:

 أبو يوسف: يدحث بن احلسن آل فراج
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