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ْرتٚض قًٝاّل قًٝاّل يف أذٖآْا ع٢ً االزجةاط بايكإْٛ 
ٚايكٛاْني. ؼقاإْٛ ايطاً ١ ايًٝا١ا قاإْٛ ناراا      

ٌ يٓاا يف ٜاّٛ َأ    اا قٝا ا. إىل آخاسٙغ إااذا َا   قإْٛ
ايكسإٓ إزٖابٞا ْس٣ أْفطٓا ال سلحاط إىل األٜاّ: ٖرا 

ايكسإٓ يف أٟ غ٤ٞ. نٓا ْكسأٙ إكط ع٢ً أَٛاجٓا. نٓاا  
ْكسأ َٓ٘ آٜاد قصاز يف صالجٓاا ال بأع ضآكسأٖا يف  
صالجٓاا يف األخري ْس٣ أْفطٓا ال ظاش١ بٓاا إىل ٖارا   

ايدضاااجري إٝٗااا ايهفاٜاا١ا ايكااٛاْني إٝٗااا   اايكااسإٓ
ٔ ا١ َا اجاسٜٚ  األَا  ايهفا١ٜ. ٖرا نً٘ َأ عًُٝا١   

 قًٝاّل شاْت أعدا٤ اهلل ع٢ً إبعادِٖ عٔ ايدٜٔ قًٝاّل
 .قًٝاّل

 . احلض اهلل قااٍ يٓةٝا٘ إباساِٖٝ:   نُا ٜعًُٕٛ باحلض
ِّ َضااَِس   } ِٕ ِإٞ ايَّٓاِع ِباِيَعضِّ َِٜأُجَٛى ِزَشااّل َٚع٢ًََ ُن ََٚأذِّ

ِّ َإضٍّ َعُِٝال   ِٔ ُن ٛ  (22)احلاض:  {َِٜأِجنَي َِ  ٍ:. ٚعٓادَا ٜكا
ِٕ ِإٞ ايَّٓاِع} ٖٛ ٜعًاِ إٔ جًاو ااػااعسا َٚأ      {ََٚأذِّ

ٜفدٚا عًا٢ جًاو ااػااعس ضاٝهٕٛ إٝٗاا ةاِ ضاع١.        
 اجطاع.

إىل  شا٤ جٓعاِٝ احلاض: اياُٝٔ: أزبعا١ عػاس٠ أيفااّ      
 ا َصس نرا آالفا قايٛا: ااػاعس ضاٝك١  عػسٜٔ أيفّا

. ايطعٛد١ٜ نراا ٚنٌ ٚشمح١ غدٜد٠ا إٜسإ نرا آالف
  أيٝظ ذيو َا ٖٛ ظاصٌ َعّٝٓا ٘ عددّاادد ياد حيابً

الٍ اٛاد اظحااأ خ ااا٠ٛ َااارٙ أٍٚ خ ااااآلٕ؟ ٖاا
ألِْٗ يف األخري ئ ميٓعٛا ايٓاع َأ   اٛد يًعضاايٝٗ

أٍٚ ّٜٛ عٔ احلضا عٛدْٚا ع٢ً قةٍٛ ْطة١ ذلدٚد٠ا 
إاذا َا ْصيخ ايٓطة١ َٔ ؼعػاسٜٔ أيا غ يًاُٝٔ إىل    

يف ؼعػس٠ أي غ ضحهٕٛ َكةٛي١. أيٝظ ناريو؟ ذاِ   
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عاااّ َعااني جٓااصٍ َاأ ؼعػااس٠ أياا غ إىل ؼأيفاانيغ 
نُصااس جااأجٞ  َكةٛياا١ا ذااِ إذا نااإ ايػااعت نااةرياّ 

بايكسع١. اآلٕ احلض عٓد ااصسٜني بايطِٗ بايكسع١. 
ؼأٜاأ ظصاااط ايكسعاا١غ. ْطااُعٗا ٖهاارا يف ااػاااعس 
بايطِٗ. ٜحكدّ ايهارري نأ ٜسٜادٕٚ احلاض ٚيهأ      

ٞ ارٙ ٖا اضا ٖا اض تا او تا ابايطِٗا إذا طًع ضُٗا 
 ا ايرتٜٚاا  يٓحكةااٌ نااٌ غاا٤ٞ ااد ايرتٜٚااابداٜاا

 ٜسٜدٕٚ إٔ ٜعًُٛٙ.
سإٓ ٖٓاى قٛاْني ٚدضاجري اد ايكاا أبعايف األخري إذا َ

بد١ًٜ عٓ٘ا احلض إذا َا خف  ايعادد ٜهإٛ َكةاٛاّل    
ألْ٘ زٚضٓا أْفطٓاا ٚزٚضحٓا ظهَٛاجٓا ااةازنا١   اشدّا

اجلا١ًٖ ايا  ال جعاسف عأ ايٝٗاٛد غا٦ّٝاا ايا  ال       
 ُٜٗٗا أَس ايدٜٔ ٚال أَس األ١َ.

ٜكٛيإٛ: ايطا١ٓ    ذِ أظٝاّْا ٜهْٕٛٛ قد عٛدْٚا قًٝاّل
ٖرٙ اجسنٖٛا يًُصسٜنيا ٚايػاعت ايفالْاٞ ٚايػاعت    

 رٙا١ ٖاااٌا أٚ ايطٓااارٙ ٜؤشاااايفالْااٞ ايطاا١ٓ ٖاا 
ٌ. ٖٚهارا  اس ٜؤشا اا٤ ٜٓحػا ااٍ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚبااظحُ

 ظح٢ ميٛد احلض يف أْفطٓاا ظح٢ ٜضٝع َٔ ذانسجٓا.
خغ ا٢ ؼايةٝادٟ عًإٛ ٜٚعحاٞ دلٕٓٛ  دلٓاِ ٜأجاذ

ٜٚفصسٙا نُاا حيصاٌ يف ؼايكادعغ. أياٝظ حيصاٌ      
غةٝ٘ بٗرا؟ رلحٌ عكًّٝا ٜعٌُ جفصرياد أٚ حياسم أٚ  

ٝعٗس دلاْني ٚضٜ ًل ايٓاز ع٢ً َصًني داخٌ ااطصد 
سٚا ايهعة١ إصسٚا قةا١  . دلاْني نرريٕٚا ٚإصنرريٕٚ

ٕٛ ا٘(ا باظرا٘ ٚع٢ً آياٛاد اهلل عًٝاصًزضاٍٛ اهلل )
دلاْني ٜٓةػٕٛ قا  زضاٍٛ اهلل )صاًٛاد اهلل عًٝا٘     

 ٚآي٘( ذِ سلٔ ْهٕٛ قد أبعدْا.
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َح٢ ضحهٕٛ أْخ َٔ ؼضح١ عػس ًَّْٝٛاغ ٜصةػ ايعادد  
غدصا َح٢ ضححٛقع أْاو  ااطُٛح ب٘ ٖٛ ذالذ١ آالف 

ضحعض ٖرا ظصٌ َرً٘ يف بًدإ اإلتااد ايطاٛإٝ ا   
ظصٌ أٜاّ ظهِ ايػٝٛعٝني يف جًاو ايةًادإ. زاشاع    
قٛا٥ِ ايةًدإ اي  تضا جتد إٔ جًو اياةالد ناْاخ   
َٔ أقٌ احلصاط عددّاا بًدإ اإلتاد ايطٛإٝ  ٖٚٞ 

 بًدإ ٚاضع١ شدّا.
ٌ غا٤ٞ خًكا٘   ٖهرا ٜحٓهس اإلْطإ هلل ايرٟ أظطٔ ن

ٚايرٟ بدأ خًل اإلْطإ َٔ طنيا ٚايرٟ خًك٘ ْٚكًا٘  
يف أطٛاز خًك٘ َأ ظايا١ إىل ظايا١ا ذاِ ٜحٓهاس هلل      
ٜٚهفااس بهااٌ جػااسٜعاج٘ا ٜٚةعااد ْفطاا٘ عاأ نااٌ   

 ٖداٜح٘. 
إاياارٟ خًاال اإلْطااإ يف ٖاارٙ اياادْٝاا ٚخًاال ٖاارٙ 

٘ غا١ٜا ٚي٘ ْٗا١ٜا ا٘ ياايدْٝاا ٚخًل ٖرا ايعامل بهً
 ّٜٛ ٜسشعٕٛ إٝ٘ إىل اهلل. ٚيًٓاع مجٝعّا

يهٔ ٖرا اإلْطإ اجلاٌٖ ايرٟ مل ٜعًِ ٖرا ايحادبري  
ايٛاضع َٔ قةٌ اهلل ضةعاْ٘ ٚجعااىل خًال ايطاُاٚاد    
ٚاألزضا ٚجدبري غؤُْٚٗا ايٛاضاع١ ايا  جادٍ عًا٢     

 قدزج٘ ايعع١ُٝا ظهُح٘ ايعع١ُٝا عًُ٘ ايٛاضع.
اهلل ايرٟ بدأ خًل اإلْطإ َٔ طاني ٜكاٍٛ ٖاٛ إُٝاا     

ًَِٓ} :دابع  {ا َيِفٞ َخًِل  َشِدٍٜداٞ اِيَأِزِض َأإَِّْاا ِإاَأِإَذا ضًََ
ٚضاعٓا يف   إذا َحٓا ٚأصاةعٓا جسابااّ   (10)ايطصد٠: َٔ اآل١ٜ

خًل شدٜد؟ بعٝد إٔ ْةعاز   األزض ٚجالغٝٓا أإْا يفٞ
ٌ يو: أمل جعًِ أْخ اِ ٜكا. نٝ  ميهٔ؟ أئَ شدٜد
ل اٚخًا و ا٘ خًكا أ ٚأْأ طٝاو َادأ خًكاإٔ اهلل ب

أٚالدى. أيٝظ اإلْطإ ٜعًِ إٔ أٚالدٙ رلًٛقإٛ َأ   
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ًَِٓا ِإٞ اِيَأِزِض َأإَِّْا }َا٤ َٗني؟ ٖٛ ٜعًِ.  ََٚقاُيٛا َأِإَذا ضًََ
ًِاَيِف ُٖاٍد َبال  َشِدٜاٞ َخ َٕاِِ َناِإا اا٤ِ َزبِِّٗاِِ بًَِِكاٌِ   {ُسٚ

 .(10)ايطصد٠:
خ ااطأي١ يٝطخ َطأي١ غاَض١ا أٚ إٔ األدي١ عًٝٗا يٝط

َاا إْ٘ شعاٛد   ْٛعّا ناإ١ٝا إٝهٕٛ ٖرا ايحطاؤٍ ٚشّٝٗا
إْ٘ نفس إْ٘ نالّ ايرٟ ال ٜسٜد إٔ ٜصدم بايكضا١ٝا  
ال ٜسٜد إٔ ٜؤَٔ بٗاا ٖٛ زاإا  ةااا ال ٜسٜاد ال إٔ    

ا أديحٗا إاٛم  ٜكةٌ اإلميإ بٗاا ٚإال إٗٞ ٚاضع١ شدّا
دازى اٌ َاااؼ ناااؼا جدَاااا جدَاااايهفاٜاا١ا أديحٗاا 

 ٚٚشداْ٘.إ َٚػاعسٙ ااإلْط
ًَِل اِي} ايرٟ ِٔ ِطاني   ِاَبَدَأ َخ ِٕ َِا أال ٜطاح ٝع إٔ   {َِْطا

د؟ ب٢ً. ٜطح ٝع إٔ ٜعٝدٙ َٔ أ شدٜا٘ َاٜعٝد خًك
َٕ}شدٜد.  ِِ َناِإُسٚ ِِ بًَِِكا٤ِ َزبِِّٗ ُٖ  ٌِ  أياٝظ قاٛةِ:   {َب

{ًِ ًَِٓا ِإٞ اِيَأِزِض َأإَِّْا َيِفٞ َخ ظ اأيٝ {ٍدال  َشِدٜاَأِإَذا ضًََ
نفسا؟ ألْ٘ اضحةعاد ٖٓاا يٝظ اضحفٗاّا يٝظ ضاؤااّل.  
ٌٖ سلٔ ضآةعز َأ شدٜاد؟ ٖارا ضاؤاٍ ميهأ إٔ       
جيٝت عًٝ٘ا جيٝت عًٝ٘ ايكسإٓ جيٝت عًٝ٘ ايسضٍٛ 
)صًٛاد اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(ا نهٔ إٔ جيٝت عًٝا٘ا  
يهِٓٗ جًفعٛا ب٘ بػهٌ اضحػساث ٚاضحٓهاز ٚاضحةعاد. 

 . بعٝد ال ميهٔ.{ٍٜدَأإَِّْا َيِفٞ َخًِل  َشِد}
أٟ: أِْٗ ال ٜسٜدٕٚ إٔ ٜؤَٓٛا ال إٔ ايكض١ٝ ٖارٙ ال  

رٙ ا١ا ٖا ابساٖني عًٝٗاا ناإٝا١ ال أديا١ عًٝٗاا داَػا     
١ تصٌ عٓد ايٓاع يف ذيو ايصَإ مباا ٜحعًال   اظاي

بايةعزا ٚتصاٌ عٓاد نارري َٓاا سلأ ااطإًُٛ يف       
 قضاٜا َحعدد٠.
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ا. ااع َرًٓا . ؼنٝ  ٜأَسْا اهلل باجةاعِٗ ٖٚاِ ْا  َراّل
ا ٖاٛ ايفاسم بٝٓٓاا ٚبٝآِٗغ أياٝظ ٖهارا ٜكااٍ؟        اَ

اضحفٗاّ ع٢ً ٖرا ايٓعٛ؟ بٌ أْخ يف ٚاقعو ال جسٜاد  
إٔ جؤَٔ بايكض١ٝ ال إٔ األدي١ عًٝٗا يٝطخ ناإ١ٝ. بٌ 
 أْخ ال جسٜد إٔ جؤَٔ بٗرٙ ايكض١ٝا أْخ زاإا  ةاا  

{  َٕ ِِ َنااِإُسٚ ِِ بًَِِكا٤ِ َزبِِّٗا ُٖ  ٌِ ٙ أْاخ باإلمياإ بٗار    {َب
ايكض١ٝ ال جسٜد إٔ جكةً٘ا ال جسٜاد إٔ ٜحطاسث إىل   
أعُام ْفطوا ٖٚرٙ ٖٞ َٔ احلااالد اخل اري٠ عٓاد    

 َطاةكاّ  اإلْطإا احلاالد اخل اري٠ إٔ حيادد َٛقفااّ   
ا ٜادإع ناٌ غا٤ٞ َُٗاا     َحُسدّا يدٜ٘ا جيعً٘ َعاْدّا

 ناْخ أديح٘ ٚاضع١ ٚق١ٜٛ ٚش١ًٝ.
٘ ٖرٙ جٛشٗٓاا سلأ إىل إٔ ٜهإٛ اإلْطاإ يف ٚاقعا     

ْفطا٘ هلل إٔ ٜحكةاٌ    َٓفحعّا ع٢ً ٖدا١ٜ اهللا َٚطًُّا
َٓ٘ا ٚضرت٣ نٌ غ٤ٞ أَاَوا ضرت٣ أديح٘ ناإ١ٝ ٚإٛم 
ايهاإ١ٝا يف نٌ غإٔ َٔ غؤٕٚ ايدٜٔا يف نٌ غإٔ َأ  
غؤٕٚ ايدٜٔ. َح٢ َا آَٓخ بٗرٙ. يهٔ إذا اخترد ٖرا 

ِِ  }ااٛق  ااطةل نُا اخترٙ ٖؤال٤  ِِ بًَِِكا٤ِ َزبِِّٗا ُٖ  ٌِ َب
ََٕن إِٗ ٜصسظٕٛ بسإضِٗ يهٔ بأضاًٛث آخاسا    {اِإُسٚ

بأضًٛث االضحةعاد ٚنإٔ ايكضا١ٝ ال ديٝاٌ عًٝٗااا ٖاٛ     
ْفظ األضًٛث ايرٟ ٜكٛي٘ غدص. ؼنٝ  ٜأَسْاا اهلل  
باجةاع أغادا  َرًٓاا ْاساِٖ َرًٓااا َاا بٝٓٓاا سلأ        
ٚإٜاِٖ إسمغ أيٝظ ٖهرا تصٌ عةاز٠ نٝا . ْفاظ   

ؤَأ بٗارٙ ايكضا١ٝ    االضحفٗاّ. أْا زاإ  ال أزٜد إٔ أ
ٚال أزغاات إٔ أجكةًااٗاا إأقاادّ زإضااٞ ةااا بصااٝػ١   

 اضحةعاد بايػهٌ ايرٟ ٜٛظٞ بأْ٘ ال ديٌٝ عًٝٗا.



 ملزمت األسبوع | اليوم الثالث الدرس الثاني عشر -وعده ووعيده  -معرفت اهلل  / من ملزمت

(6) 

؟ نرري٠ شدّا شدّا يف از أيٝطاخ نرري٠ شدّا١ ايةعاأدي
ٌَّ   ااي ا } رٙ:اا ٖا اِ َٓٗا اسإٓ ايهسٜاايك َٔ ُنا ِرٟ َأِظَطا

ًَِل اِي ُ٘ ََٚبَدَأ َخ ٤ٍِٞ خًَََك ِِٔاَغ َِ ِٕ ُ٘   ِطني  َِْطا ٌَ َِْطاًَ َّ َشَع ُذ
ِٔ ََا٤ٍ ََِٗني  ِٔ ُضالَي١ٍ َِ َِ    ِ٘ ِٔ ُزِٚظا ِ٘ َِا ُٙ َََْٚفَذ ِإٝ َّ َضَّا ُذ

َُِع َٚاِيَأِبَصااَز َٚاِيَأِإ٦ِاَد٠َ    ُِ ايطَّا ٌَ َيُه )ايطاصد٠: َأ    {ََٚشَع
أيٝطخ ٖرٙ أدي١ ع٢ً إٔ َٔ خًل ٖارٙ قاادز    (9 -2اآل١ٜ

 يهاإ١ٝ.ع٢ً بعز عةادٙ ّٜٛ ايكٝا١َ؟ إْٗا 
اذا قايٛا يف َكابٌ جًو األديا١ ايداَػا١   ايهٔ اْعس َ

اا نإ ٚاقعِٗ أِْٗ ناإسٕٚ َٔ األضااع. أٟ زاإضإٛ   
ًَِٓا ِإٞ اِياَأِزِض َأإَِّْاا   }ال ٜسٜدٕٚ إٔ ٜؤَٓٛا بٗا  َأِإَذا ضًََ

ٖهارا ٜكاٍٛ اإلْطاإ ايهااإس يف      {َيِفٞ َخًِل  َشِدٜادٍ 
ٔ ايكضااٜا  ْفط٘ا ايساإ  يف ْفط٘ أَاّ أٟ قض١ٝ َا 

خ ٚاضاع١. ٖهارا ٜكاٍٛ    اا ناْا اَُٗا ناْخ ش١ًٝا َُٗ
اذا قاٍ بعد؟ ناا  ايهٓ٘ ال ٜٓفع٘ ٖرا ايكٍٛا أْعس َ
ًَِٓا ِإاٞ   } ٜؤند يٓا َا قًٓاٙ أِْٗ عٓدَا قايٛا: َأِإَذا َضاًَ

إْٗاِ ٜطاحةعدٕٚ ذياو     {اِيَأِزِض َأإَِّْا َيِفٞ َخًِل  َشِدٍٜد
أٚ اضاحةعاد  يهٔ يٝظ اضاحةعاد َأ ال ٜعاسف األديا١     

قض١ٝ باعحةاز أْ٘ ال أدي١ عًٝٗاا إمنا اضحةعاد َٔ ٖٛ 
 شاظد ٚزاإ  يف ْفط٘.

{ِِ ٌِ ََٜحَٛإ اُن قٌ ةاؤال٤: ٖٓااى    (11)ايطصد٠: َٔ اآل١ٜ {ُق
ِ ا٘ أَاَها ارٙ جفاصًٝا از ٖا ابعز ال باد َٓا٘ا ٚبعا   

رٙ بداٜح٘ا أْحِ ظح٢ ٖارا اااٛد ايارٟ جسْٚا٘     اٖٚ
جًكا٥ّٝا أٚ غاأّْا ٜاأجٞ    يةعضهِ بع  يٝظ غ٦ّٝا َّٜٛٝا

َصادإ١ َٔ غؤٕٚ احلٝا٠ا إْ٘ ٖاٛ قضا١ٝ َٛنًا١ إىل    
ِٛدِ    } طسف آخس َٔ عةادْاا  َُا ًَََاُو اِي  ِِ ٌِ ََٜحَٛإ ااُن  {ُقا

عٓهِا  يحعسإٛا أْهِ ضحةعرٕٛ زغُّا (11)ايطصد٠: َٔ اآلٜا١ 
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إٔ بدا١ٜ ايسشٛع إىل اهلل ضحهٕٛ َٔ َح٢؟ َٔ اااٛدا  
ا إكاٌ ةاِ: إْٗاِ    ااٛد ٖٛ بداٜا١ ايسشاٛع إىل اهلل  

١ اضٝطاقٕٛ إىل اهلل زغُّا عِٓٗا ٚأْ٘ َأ أٍٚ ظادذا  
ٔ أٍٚ خ ٠ٛ ٜطاقٕٛ بٗا إىل اهلل ٖٞ خ ٠ٛ سلأ  اَٚ

يحعسإاٛا باإٔ    اْحةٓاٖاا ًَو َٛنٌ َٔ عٓدْا ٜحٛإانِ
 .شعٛدنِ ٖرا ال ميهٔ إٔ ٜػين عٓهِ غ٦ّٝا

ل ايرٟ تاٍٚ إٔ جحٗسث َٓ٘ جٗسبو َٓ٘ اٖٚهرا احل
ااطؤٚي١ٝ أَاَ٘ا جٗسبو َٓ٘ ال ٜعفٝو  ال ٜعفٝو عٔ

عٔ آذازٙا ال ٜعفٝو عأ آذااز جٗسباو َٓا٘ نعاصاٞ      
ٌ ا  ٖاا أزإا٘. عٓدَاجسجهت شسمي١ يف جٗسبو َٓ

أز٣ ْفطٞ بأْين أبعادد ٖارٙ ايكضا١ٝ ٚناٌ آذازٖاا      
عّٓٞ؟ ال. إٕ ايةعز ظلا ٚال بد َٓ٘ ٚإذا نٓحِ ٖهارا  

اقع إمنا جكٛيٕٛ بطدس١ٜ ٚاضحةعادا ٚإذا نٓحِ يف ايٛ
جٓ ًكٕٛ َٔ ٚاقع ايهفس يف أْفطهِ إاْٗاا قضا١ٝ ال   
ا بد إٔ جكعا ال باد إٔ تادس عًاٝهِ أْاحِ غدصاٝاّ     

ًَََاُو    }ٖٚهرا ٖٞ َكدَاجٗا َأ اااٛد     ِِ ٌِ ََٜحَٛإ ااُن ُقا
َُ ُٚنِّاِِٛد اي ااِي َٕاِِ ُجِسَشُعا٢ َزبُِّهاَّ ِإَياِِ ُذاٌَ ِبُهاِرٟ  ٛ} 

اااٛد ٖاٛ اخل ا٠ٛ األٚىل يف ايسشاٛع إىل      (11)ايطصد٠:
 اهلل يف ايعامل اآلخس.

ٚااٛد سلٔ زلدٙ ٖٓا يف ايكسإٓ ايهاسِٜ ٚمبٓاضاة١   
ٞ ٜأجٞ ايحدٜٛ  بٗا اٌ ايحاذنسٙ ٖٓا يٝظ َٔ ايٛضا٥

داخااٌ  يًٓاااعا يااٝظ َاأ ٚضااا٥ٌ ايحدٜٛاا  إطالقااّا
ٛد إال اٚةرا ال جتد احلدٜز عٔ اا اايكسإٓ ايهسِٜ

ألْ٘ ايٝاّٛ   اع١ ٜٓحكٌ إىل ايّٝٛ اآلخسٚبطس اّاخاطف
ت إٔ ختاإ٘ا ٖٛ َا ٜهٕٛ اا جياايػدٜد األٖٛاٍا ٖٛ َ

احلدٜز عٓ٘ ٖٛ ايرٟ ٜصٓع اخلٛف يف ايٓفٛعا ٖاٛ  
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ا أَا ااٛد ْفطا٘ إمناا   ٚزعةّا ايرٟ ميأل ايكًٛث خٛإّا
ٖٛ اخل ٠ٛ األٚىلا ٖٚٛ قض١ٝ عاد١ٜا قض١ٝ عاد١ٜا 

 ٖٛ بدا١ٜ ايسشٛع إىل اهلل.
ٖٛ يف ظد ذاجا٘ َاا جيات إٔ خيٝا  باعحةاازٙ       يٝظ
ا يٝهٔ خٛإو ٖٛ َٔ ايسشٛع إىل اهلل إىل ايٝاّٛ  ظدذّا

اآلخسا يف ايّٝٛ اآلخس ّٜٛ ايكٝا١َ. أمل ٜاأد ايهاالّ   
بعا  ايطاٛز    ايّٝٛ اآلخس يف ايكسإٓ َهسز شادّا؟ عٔ 

جهاإٛ َاأ أٚةااا إىل آخسٖااا عاأ ايحدٜٛاا  بااايّٝٛ 
 ٌ ايكسإٓ ايهاسِٜ؟ اآلخسا ٌٖ ٚزد ختٜٛ  بااٛد داخ

 مل ٜسد.
يٝعسف أٚي٦و ايرٜٔ ٜحعدذٕٛ َع ايٓااع ٜٚسغادٕٚ   
ايٓاع أِْٗ نِ ٜػً ٕٛا نِ ٜسجهةٕٛ َٔ خ أ شطِٝ 
عٓدَا ٜحعادذٕٛ َاع ايٓااع عأ ختاٜٛفِٗ باااٛد       
ْفط٘ا ذِ ٜرنسٕٚ ةِ أٖٛاٍ ايكا  ٚعاراث ايكا     

نً٘  عسٜضّا طٜٛاّل اطٜٛاّل ؼ ٚنالَّااٞ ايٓعاإ اّاٚنالَ
ااٛد إىل غةػ رلٝا . إٔ ٖارا أضاًٛث ٜارتى      حيٍٛ
شدّا شادّا ٜحدااي  َاع َٓٗصٝا١ ايكاسإٓا       ض٦ّٝا أذسّا

 ٚخياي  َا ٜسٜد ايكسإٓ َٓا.
إْ٘ ايرٟ ٜسبٞ ٖارٙ األَا١ جسبٝا١ شٗادٜا١ا ايارٟ      

ا ٌٖ ٜٓ ًل يٝدٛإو َٔ اااٛد  ٜسبٝو يحهٕٛ دلاٖدّا
ْفط٘ا ٖٚٛ ٜسٜد َٓو إٔ جطحةطٌ ٚإٔ جةرٍ ْفطو 

  ال ميهٔ ٖرا ظح٢ ٚال يكا٥اد عطاهسٟ   يف ضةٌٝ اهلل
 إٔ ٜعًُ٘.

ايكا٥د ايعطهسٟ ٖٚٛ ٜعٌُ ع٢ً زإع َعٜٓٛاد اجلٓاٛد  
يف َٝدإ ااٛاش١ٗ ٌٖ ٜأجٞ يٝحعدس َعِٗ عٔ ايكا   

؟ أّ أْا٘  ٚاألٖٛاٍا ٖٚارٙ األغاٝا٤ ايهارري٠    ٚايٓعؼ
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ٕٛ بكض١ٝ ااٛدا اِ ٜطحٗٝٓاجيعًٗ اّاِ ظدٜراحيدذٗ
ادا ا٢ احلسنا ادّ ظحا اصٕٚا ٚجطحدا اِ ٜحكاإاجيعًٗ

ٚجطحددّ ظح٢ ْػُاد َٛضاٝك١ٝ َعٝٓا١ا ٚجطاحددّ    
ظح٢ صسخاد َع١ٓٝا ٚأْاغٝد ةا أيفاظٗا ااع١ٓٝ نًٗا 

 جدإع باإلْطإ إىل االضحةطاٍ.
يهٔ جعاٍ مجع نحٝةا١ جسٜاد إٔ جياٖادٚا ذاِ اقاسأ      
عًِٝٗ َٔ نحاث ؼجصف١ٝ ايكًٛثغ أٚ َٔ أٟ نحاث آخس 

ٛد اؼ ٚااا أ ايٓعاع تات ٚايرتٖٝات ايرتغٝأ نحاَ
سى اٌ ضٝحعا اس ٖا اِ اْعا اٚضهساد ااٛد ٚايكا  ذا  

 د َِٓٗ؟ ضح د أعصابِٗ ضحَصُِّد ْفٛضِٗ.اأظ
اإلْطإ إذا جسب٢ ع٢ً اخلٛف َٔ ااٛد ٚقٌٝ يا٘: إٕ  
ااٛد نرا ٚنراا ٚع٢ً ايٓعؼ نرا ٚنراا ٚايك  ٤ًَٞ 
نرا ٚنرا إىل آخسٙ خياف َُٗا نإ َرتنعاّا َُٗاا ناإ    

ٜٓػد إىل احلٝا٠ ٚخياف إٔ ٜٛاش٘ا إٔ ٜدخٌ  َحعةدّا
 اّاػ خا٥فا األْا٘ أصةا   ايف َٛاش١ٗ ال ٜسٜد إٔ مياٛد 

ٔ غاااااااااااااةػ اااااااااااااااٛد. اَااااااااااااا
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