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ق ه
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ض َمش َْسبَ ُه ْم ُكهُىا َواش َْسبُىا ِمهْ ِز ْش ِ
( )01انى قىنه تعانى (( فَهَ ُه ْم أَ ْج ُس ُه ْم ِع ْى َد َزبِّ ِه ْم َو ََل َخ ْىفٌ َعهَ ْي ِه ْم َو ََل ُه ْم يَ ْحصَ وُىنَ ())..)00
سبَت :ال رصال اٗٙبد رؼ ّدد الٌؼن ػلٔ ثٌٖ إِظسائ٘لُّ ،رٍ إِحدٓ النٌؼن الؼظ٘ونخ ػلنِ٘ن حن٘ي كنبًْا
انمىَا َ
فٖ الزَّ٘ ،ػطشْا ػطشب ً شدٗداً كنبدّا ِٗلونْى هؼنَ ،فندػب هْظنٔ زثنَ أى ٗث٘نثِن فنؤّحٔ هللا إِل٘نَ أى
ٗؼسة ثؼظبٍ الحجس ،فزفجسد هٌَ ػْ٘ى ثقدز قجبئلِنّ ،كبًْا اثٌزنٖ ػشنسح قج٘لنخ فجنسٓ لونل هنٌِن
جدّل خبصٗ ،ؤخرّى هٌَ حبجزِن ال ٗشبزكِن فَ٘ غ٘سُنّ ،كبى هْػْع العق٘ب آٗخ ثنبُسح ّهؼجنصح
ظبُسح لع٘دًب هْظٔ ػلَ٘ العالم ّهغ ذلك كفسّا ّجحدّا.
اإلًشنقب ّهٌنَ ظنوٖ
انه َغت{ :اظزعقٔ} ؽلت العق٘ب لقْهنَ ألى العن٘ي للطلنت {فنبًفجسد} االًفجنبزِ :
الفجس الًشقب ػْئََّ { ،ه ْش َسثَُِ ْن} جِخ ّهْػغ الشسة {رَ ْؼثَْْ ْا} الؼ٘ن ::شندح الفعنبد ،قنبل الطجنسٕ:
{ّفُْ ِهَِب} الفْم :الثْم ّق٘ل :الحٌطنخ {أَرَعْنزَ ْج ِدلُْىَ } االظنزجدال :رنس
اإلفعبد َ
هؼٌبٍ رطثْا ّأطلَ شدح ِ
شٖء ٙخس ّأخر غ٘سٍ هوبًَ {أدًٔ} أخطَّ ّأحقس ٗقبل زجل دًنٖء إِذا كنبى ٗززجنغ الئعنبئط {الرلنخ}
الرل ّالِْاى ّالحقبزح {ّالوعوٌخ} الفبقخ ّالئشْع هنؤخْذح هني العنوْى ألى الوعنو٘ي قل٘نل الحسكنخ
اإلػزنداء:
لوب ثَ هي الفقس َ
{ّثَآ ُءّ} زجؼْا ّاًظسفْا قبل النساشّٕ :ال ٗقنبل ثنبء إِال ثشن ّس {َٗ ْؼزَن ُدّىَ } ِ
رجبّش الحد فٖ كل شٖء ّاشزِس فٖ الظلن ّالوؼبطٖ.
انبَالَ َغت :أّالً :فٖ إِػبفخ النسش إِلنٔ هللا رؼنبلٔ { ُكلُ ْ
ّاإلًؼنبم
نْا ّاشنسثْا ِهني زهللا ْش ِ هللا} رؼظن٘ ةن للوٌَّنخ ِ
ّإِٗوبء إِلٔ أًَ زش ة هي غ٘س رؼت ّال هشقخ.
ثبً٘ب :قْلَ رؼبلٔ { ِه َّوب رُ ٌْجِ ُ
ذ األزع} الوٌجذ الحق٘قٖ ُْ هللا ظجحبًَ ففَ٘ جنبش ٗعنن لالوجنبش الؼقلنٖ
ّػالقزَ العجج٘خ ألى األزع لوب كبًذ ظججب ً للٌجبد أُظٌد إِلِ٘ب.
ُسثَ ْ
ذ َػلَ ْ٘ ِِ ُن الرلخ ّالوعنوٌخ} كٌبٗنخ ػني إحبؽزِونب ثِنن كونب رحن٘ؾ القجَّنخ ثوني ػنسثذ
ثًبلثب :قْلَ َ
{ّػ ِ
ػلَ٘
خبهعبً :رق٘٘د قزل األًج٘بء ثقْلَ {ثِ َث٘ ِْس الحق} هغ أى قزلِن ال ٗوْى ثحق الجزَّنخ إًِونب ُنْ لصٗنبدح الزشنٌ٘غ
ثقجح ػدّاًَ.
انفىائِد :األّلٔ :حؤ الوفعسّى أقْاالً كث٘سح فٖ الحجس النرٕ ػنسثَ هْظنٔ فجنسد هٌنَ الؼ٘نْى هنب
َ
ُْ؟ ّك٘ف ّطفَ؟ ّقد ػنسثٌب طنفحب ً ػني ُنرا األقنْال ّالنرٕ ٗوفنٖ فنٖ فِنن هؼٌنٔ اٗٙنخ أى ّاقؼنخ
1

اًفجبز الوبء إًِوب كبى ػلٔ ّجَ «الوؼجصح» ّأى الحجس الرٕ ػسثَ هْظٔ كنبى هني الظنئس األطنن
الننرٕ لنن٘ط هنني شننؤًَ االًفجننبز ثبلوننبءٌُّ ،ننب روننْى الوؼجننصح أّػننحّ ،الجسُننبى أظننطغ قننبل الحعنني
الجظسٕ :لن ٗؤهسٍ أى ٗؼسة حجساً ثؼٌَ٘ قبلُّ :را أظِس فٖ الحجخ ّأث٘ي فٖ القدزح.
الثبً٘خ :فئِى ق٘ل هب الحووخ فٖ جؼل الوبء اثٌزٖ ػشسح ػٌ٘نبً؟ ّالجنْاة :أى قنْم هْظنٔ كنبًْا كث٘نسٗي
ّكننبًْا فننٖ الظننحساءّ ،الٌننبض إِذا اشننزدد ثِننن الحبجننخ إِلننٔ الوننبء ثننن ّجنندٍّ فئًننَ ٗقننغ ث٘ننٌِن رشننبجس
ّرٌبشع ،فؤكول هللا ُرٍ الٌؼوخ ثؤى ػّ٘ي لول ظجؾ هٌِن هب ًء هؼٌ٘ب ً ػلٔ ػنددُن ألًِنن كنبًْا اثٌنٖ ػشنس
ظجطبًُّ ،ن ذزٗخ أثٌبء ٗؼقْة االثٌٖ ػشس ّهللا أػلن.
{ّفُْ ِهَِب} الحٌطخ ّاألزجح أى الونساد ثنَ
الثبلثخ :ذُت ثؼغ الوفعسٗي إِلٔ أى الوساد ثبلفْم فٖ قْلَ َ
الثْم ثدل٘ل قساءح اثي هعؼْد {ّثْهِب} ّثندل٘ل اقزنساى الجظنل ثؼندٍ قنبل الفئنس النساشٕ :الثنْم أّفنق
للؼدض ّالجظل هي الحٌطخّ ،اظزدل القسؽجٖ ػلٔ ذلك ثقْل حعبى:
ّأًزن أًُبضة لئب ُم األطْل  ...ؽؼبهون الفْم ّ الحْقل ٗ ...ؼٌٖ الثْم ّالجظل.
 -4قال تعانى
(( َوإِ ْذ أَ َخ ْروَا ِميثَاقَ ُك ْم َو َزفَ ْعىَا فَ ْىقَ ُك ُم ان ُّ
ىز ُخ ُروا َما آتَ ْيىَا ُك ْم بِقُ هى ٍة َو ْاذ ُكا ُسوا َماا فِيا ِه نَ َعهه ُكا ْم تَتهقُاىنَ ()03
ط َ
انى قىنه تعانى (( ...فَ َج َع ْهىَاهَا وَ َك ًاَل نِ َما بَيْهَ يَ َد ْي َها َو َما َخ ْهفَ َها َو َم ْى ِعظَتً نِ ْه ُمتهقِيهَ ()00
سبَت :ل ّوب ذكسُن رؼبلٔ ثبلٌؼن الجل٘لخ الؼظ٘وخ ،أزدف ذلك ثج٘بى هب ح َّل ثِن هي ًقن ،جصاء كفنسُن
انمىَا َ
ّػظ٘بًِن ّروسدُن ػلٔ أّاهس هللا ،فقد كفسّا الٌؼوخًّ ،قؼْا الو٘ثب ّ ،اػزدّا فٖ العجذ فوعنئِن
هللا إِلٔ قسدحُّ ،ورا شؤى كل أه ٍخ ػزذ ػي أهس زثِب ّػظذ زظلَ.
انه َغتِ { :ه٘ثَبقَ ُو ْن} الو٘ثب  :الؼِد الوؤكد ث٘و٘ي ًّحٍّْ ،الوساد ثَ ٌُب الؼول ثؤحونبم الزنْزاح {الطنْز}
اإلػساع ػني
ُْ الججل الرٕ كلّن هللا ػلَ٘ هْظٔ ػلَ٘ العالم {ثِقُ َّْ ٍح}
ٍ
ثحصم ّػصم {ر ََْلَّ ْ٘زُ ْن} الزْلِٖ :
بظنئِ٘يَ } جوننغ خبظن ُّننْ الننرل٘ل الوِنن٘ي {ًَ َوننبالً} الٌوننبل :الؼقْثننخ الشنندٗدح
ّاإلدثننبز ػٌننَ {خَ ِ
الشننٖء ِ
الصاجسح ّال ٗقبل لول ػقْثخ ًوب ةل حزٔ روْى شاجسح زادػخ.
انبَالَ َغت :أّالًُ { :خ ُر ْ
ّا َهآ ءارٌ٘بكن ثِقُ َّْ ٍح} فَ٘ إِٗجبش ثبلحرف إٔ قلٌب لِن خرّا فِْ كونب قنبل الصهئشنسٕ
ػلٔ إزادح القْل.
ثبً٘ نبًُ { :كًُْن ْ
اإلُبًننخ ّالزحق٘ننسّ ،قننبل ثؼننغ
نْا قِن َ
نس َدحً خَ ِ
بظ نئِ٘يَ } خننسم األهننس ػنني حق٘قزننَ إِلننٔ هؼٌننٔ ِ
رعئ٘س ّروْٗي ،فِْ ػجبزح ػي رؼلق القدزح ثٌقلِن هني حق٘قنخ الجشنسٗخ إِلنٔ حق٘قنخ
الوفعسٗيُ :را أهس
ٍ
القسدح.
انفىائِد :األّلٔ :قبل القفبل :إًِوب قبل { ِه٘ثَبقَ ُو ْن} ّلن ٗقل «هنْاث٘قون» ألًنَ أزاد ه٘ثنب كنل ّاحن ٍد هنٌون
َ
كقْلَ{ثُ َّن ٗ ُْئ ِس ُج ُو ْن ِؽ ْفالً} [غبفس ]76 :إٔ ٗئسم كل ّاح ٍد هٌون ؽفالً.
{ّ َهْْ ِػظَخً لهللا ْل ُوزَّقِ٘يَ } ألًِن ُن الرٗي ٌٗزفؼنْى ثبلؼظنخ
الثبً٘خ :إًِوب خضَّ الوزق٘ي ثئِػبفخ الوْػظخ إِلِ٘ن َ
{ّ َذ هللاكسْ فَئ ِ َّى الركسٓ رٌَفَ ُغ الوؤهٌ٘ي} [الرازٗبد]55 :
ّالزرك٘س قبل رؼبلٔ َ
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