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 ندوة

 * "التوحيد وتوحيد الكلمة"

 

 السرية الذاتية للمحاضر: 

  فضيلة الخيب/ عبدالعزيز بن مرزوق الّطريفي.

  ررررر 1396ع  احليرررة  مرررن مواليرررد

 م.1976افوافق 

 ري  مرن كليرة    د امعتي وُمح  ،

اليررييعة   تامعررة اامررام  مررد   

بن سعون ااسرالمية، عمرل لفر ة    ا

  و يفرررة باحررر  هررريع  بررروصارة  

اليؤون ااسالمية واألوةا  والردعوة واارهران، لرا مرديي ا     

انارة البحوا والدراساف   ميك  البحوا والدراسراف،  

 لا باحق ا علمي ا   اانارة نفس ا.  

                                      
 فلايري  13ررر افوافرق   1437 ى األوىلالياب  من عران السبت  أةيمت مسات *

وأنارررا   ،عبدالع ي  برن مريصق الاَّي ْيِفر    ةدم ا سعانة الدكتور  ،م2016

 .يوسف بن سليمان اااتي  األستاع
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     اليري  أن يتفرريغ ن اإلي را لالرب العلرا والتعلرريا     بعرد علر  ةرير

 ةًنبامفو ررراف   السُّررر ترررهعنايوالبحررر  وااللرررال . ُعررري  ي ب 

لره  النبوية اليييفة؛ حف  افتون العلميرة   سرن مبكرية، و   

 ،والتررررأليف، التصررررنيف ف:إسرررر اماف متنوعررررة    رررراال  

 .الدعوة   ميانين هتىبالاب   ال و، التعلياو

 دالع ي  الاييف  على يد عاعة مرن العلمرات   اليي  عب تتلمي

 وافياي ، من ا: 

 .~عبدالع ي  بن باص   احة اامام العالمة -

 الع ي  بن عقيل.عبداهلل بن عبد العالمة الفقيه -

 فضيلة اليي   مد بن احلسن الينقيا . -

 اليمحن بن ناصي الًلاك.عبد فضيلة اليي  -

    الكييا ا ضه.  عبد فضيلة اليي  امدا -

 .~اهلل الصومال   مد عبد فضيلة اليي  -

 فضيلة اليي  النحو  احلسن االيوب . -

وغهررا   .~فضيلة اليري  صرف  الريمحن افبراركفور       -

 من أرل العلا.

 :رحالته العلمية

لليررري  رحرررالف علميرررة متعررردنة   بلررردان كرررقهة، كرررر:      

مصرري، وافغرريب، وتررونس، واانررد، اسررتفان من ررا كررقه ا حيرر   

 العلا وامد ل    تل  البلدان.تالس أرل 
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 :   إتاصاته العلمية

له إتاصاف علمية   اليواية ال بأس ب ا من لدن عاعة مرن  

 افياي  العلمات، من ا على سبيل افقال:  

 فضيلة اليي  اِفحد ا  مد افنتصي الكتان  افغيب . -

 العالمة  مد بن إ اعيل العميان  آمف  اليمن . -

 دكتور  مد لقمان األع م  الندو .فضيلة ال -

 فضيلة اليي   مد اللن  ااند . -

    :فلليررري  نروس علميرررة   وعرررن نروسررره العلميرررة وبقررره للعلرررا

 متنوعة باليياث، ُتنقل عل موة  الب  ااسالم .

   كمررا أن لليرري  الّاييفرر   موعررة مررن الكتررب وافؤلفرراف

 قال:   من ا على سبيل اف ،العلمية افابوعة وغه افابوعة

  مررن األحانيرر  واآللررار    ةرري التحييررل    ررييو مرراا يُ  -

 .إروات الغليل

صواإلد سنن أب  ناون على الصحيح ، والكرالم علرى علرل     -

 .بعا حديقه

 .   هي  حدي  تابي الاويل   صفة حية الن  -

 .ااعرالم بيي  نواةا ااسالم -

  .رسالة صغهةآ توحيد الكلمة على كلمة التوحيد -

 .وافيقاق العلمات -

 .الغنات   افي ان -
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 .افعت لة   القديا واحلدي  -

 .أسانيد التفسه -

 .صفة صالة الن   -

      ولليررررري  موةررررر  علرررررى اليررررربكة العنكبوتيرررررة بعنررررروان: 

 Altarefe.com 
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 :السرية الذاتية ملدير الندوة 

 .األستاذ/ يوسف بن سليما  إسحاق اهلاجري

  :رر1400تاري  افيالن. 

 رالف األكان ية:افؤ

    بكررالوريوس لغررة عيبيررة، كليررة

 اآلناب، تامعة افل  سعون.

   ماتسته آإعالم ، كلية الردعوة

 وااعالم، تامعة اامام  مد بن سعون ااسالمية.

  افعلوماف الو يفية:

         معلررا لغررة عيبيررة مبيمرر  افلررر  سررعون التعليمرر  رررر القسرررا

 القانو .

  لاالبررر  برررإنارة ميررري  ميكررر  تررردريب م ررراراف احليررراة ا

 ال بية والتعليا باليياث.

 . مفوث ميحلة افتقدم بإنارة تعليا اليياث فدة عام 

           إمام وخايرب ترام  والردة األمره عبردالع ي  برن ف رد ثر

   سنواف وال صال.10الفال  فدة آ
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    ميررررري  تارررررويي الرررررلامو والقنرررررواف   هررررربكة ا رررررد

 الفضاإلية.

  ية   بينررررامو:   حلقررررة مباهرررر 50مت تقررررديا أكقرررري مررررن آ

 افستيار بقناة نليل.

     مقرردم بينررامو الصررورة افاإللررة بقنرراة ا ررد العامررة، ومت برر

   حلقة وما صال مستمي ا.40أكقي من آ

 .ير متعاون   صفحة آفاق ااسالمية بصحيفة اه يية  

 .ةاإلد  موعة تناوي  ااعالمية وال في ية 

  يرة األرليرة ثر     رإليس اللينة ااعالمية   اللينرة االتتماع

 الفال .

 ة   كيسررر  اليونسررركو ل عرررالم رإلررريس اللينرررة اليررربابي

 ا تمع   امعة اامام  مد بن سعون ااسالمية.

 ااعالمية الي يية. "تناوي " ميي  نيوانية 

        عضو ميرارك   نران  أصردةات ععيرة الكيرافة العيبيرة

 السعونية.
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 أبيص الدوراف:   

  سرراعة 56احلرروار  آابتررداإل   آ  نورة التقررديا التلف يررون   -

 من ميك  اه يية ااعالم  بقاي.

  سرراعة 28نورة التقررديا التلف يررون  احلرروار  آمتوسررء  آ   -

 من ميك  اه يية ااعالم  بقاي.

  35أيرررام آ  5نورة لررريق التررردريب وإعررردان افررردرب  فررردة      -

 ساعة.

   أيام.4م اراف االقات، فدة آ -

 يوم واحد.فن التعامل م  اآلخيين، فدة  -

   أيام.5فدة آ ،wordتعلا  -

   أيام.5االقات.. فنون وأسيار، فدة آ -

 كيف تكون ميبي ا ناتح ا، فدة يوم واحد. -

   أيام.4التفكه اابداع ، فدة آ -

 الدورة التأسيسية   النيا  الكيف  آتقديي امتياص . -

   ساعة.29نراسة اففوض  بعسه آ -

 متياص .نورة اليارة ا يبية آتقديي ا -
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نورة اليرررارة األرليرررة آمسررراعد مفررروث العالةررراف العامرررة       -

 وااعالم  آتقديي امتياص .

نورة اليررارة الدوليررة آمفرروث العالةرراف العامررة وااعررالم        -

 آتقديي امتياص .

 وغهرا من الدوراف افتفيةة. -

 أبيص افقاالف واألثاا:   

دة  رررارية التارررو .. واحليكرررة الكيرررفية آُنيررري   تييررر    -

 .رر 10/6/1432 ية يوم اهمعةاه ي

اليباب إىل مرن يتي رونن! آُنيري   تييردة الييراث بتراري         -

 رر .28/8/1429يوم اهمعة 

أعيرردوا بنررات األنديررة الصرريفية أرترروكا!! آُنيرري   تييرردة    -

 رر .9/8/1430اه يية يوم اهمعة 

سررياحة بررال سررياحة.. آُنيرري   تييرردة اه يررية يرروم السرربت    -

 رر .10/8/1430

قرررابي:  ت ررردون وواارررون... رسرررالة إىل أمانرررة مناقرررة     اف -

الييرراث!! آُنيرري   تييرردة اه يررية يرروم ا مرريس افوافررق     

 رر .27/9/1430
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تع ير  الولنيرة.. وت اتنررا وععياتنرا اليرربابية مرا نوررررانن!!      -

 رر .24/9/1430آُنيي   تييدة اه يية يوم االلن  

ة اه يررية يرروم  نعرروع برراهلل مررن ا يانررة،،، آُنيرري   تييررد    -

 رر .12/9/1430األربعات افوافق 

الن ررام االةتصرران  بااسررالم آُنيرري   تييرردة عكررا         -

 ةسا أحوال افنابي .

األمن الفكي  وواترب ا ابرات آُنيري   تييردة اه يرية       -

 رر .14/6/1431يوم اهمعة 

ملررررر  اانسرررررانية اسرررررتوةفي آُنيررررري   تييررررردة اه يرررررية   -

 رر . 29/6/1431

اامام وفات ولي الكربه آُنيري   تييردة اه يرية     تامعة  -

 رر .22/4/1431األربعات 

ا اابررررة: االالررررة وحرررردي  السياسررررة آُنيرررري   تييرررردة      -

 رر . 1431صفي  26اه يية 

محرررد ا هلل علرررى سرررالمت  سرررلاان احلرررب آُنيررري   تييررردة  -

 رر . 12/11/1431اه يية 

 أبيص افياركاف وخااباف وه اناف اليكي:
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مرررديي ال بيرررة والتعلررريا حلصررروله علرررى تررراإل ة   هررركي مرررن -

 رر.1425آافعلمون النةبة    عام 

هرركي مررن مررديي إنارة نوريرراف األمررن مبناقررة الييرراث       -

 التعاون    قيق السالمة األمنية باليياث.

هكي من مديي ال بية والتعليا بالييراث   إلرا  افلتقرى     -

 رر.1428ا تام  للتوعية ااسالمية، عام 

هرركي مررن مررديي مرريور  اف ررة الدرعيررة   افيرراركة    -

 رر.1427تن يا فعالياف أسبو  افيور ا ليي ، عام 

هرركي مررن أمرر  ععيررة الكيررافة للميرراركة   افةرريا     -

 رر.1426الدول  لتبانل احلضاراف والققافاف، عام 

هرركي مررن مررديي هررؤون الاررالب بررإنارة ال بيررة والتعلرريا         -

 رر.1427م الولي لعام للمياركة   ملتقى اليو

هرررركي مررررن رإلرررريس ععيررررة ااررررالل األمحرررري للميرررراركة    -

 رر.1426التاوعية   حو عام 

للي ون  هكي من مديي ميك  ااهيا  ال بو  بالدرعية -

 افبيولة   افتتا  أسبو  التوعية األمنية.
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هررركي مرررن مرررديي هرررؤون الارررالب انارة ال بيرررة والتعلررريا   -

تن يا حفل تاإل ة األمره خالرد   باليياث للي ون افبيولة   

 السديي  للتفوق العلم  مبحاف ة الغا .

هرررركي مررررن مررررديي الققافررررة والتعلرررريا بررررالقواف افسررررلحة       -

 للمياركة   تدريب القياناف.

هكي من مديي ميك  ااهيا  ال برو  بالدرعيرة للتمير      -

 ااسالمية.         تفعيل بيامو التوعية
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 الدكتور/ عبدالعزيز الُعمري: (يفملض)ا :كلمة ترحيبية  

بسا اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على سريدنا رسرول   

ه، اللرر ا أورننرررا حوضررره، وال  اهلل وعلررى آلررره وصررحبه ومرررن واال  

ا بعرده، واحيرينا   صميتره يرا حر  يرا ةيروم، وبرارك لنرا            تفتًن

 أنفسنا وأعمالنا وأعمارنا وساإلي أحوالنا.

رررر  ليلرررة سرررعيدة أن نترررياكي في رررا     أحرررب    اهلل، كرررا 

ونرريكي في ررا مررن العلررا الرري  منحرره اهلل لبعضررنان!، نسررأل اهلل 

سرربحانه تعرراىل أن ينفعنررا مبررا نسررم  وُيعلِّمنررا مررا ينفعنررا. ررريا،       

 وضيفنا   ريه الليلة فضيلة اليي  عبدالع ي  الاَّييف .

وسأتيك التعييف به فقردمنا الري  ييراركنا   تقرديا رريا      

أال ورررو األسررتاع يوسررف اارراتي ، ورررو يرردرس ميحلررة       اللقررات

  كلية ااعالم واالتصرال، وهرارك   أكقري مرن      هالدكتورا

مخسرر  نورة وبينرررامو تلف يرررون  وورهرررة عمرررل وتلفرررة، ونرررال  

 أكقي من مخس  وسام ا وه انة هكي على األعمال.

ال أليل   التعييرف بره، فقرد كران يسرحب األوراق مرن بر         

 ُسرْبحيانيهُ اضرينا الكرييا، فنيحرب بره ونسرأل اهلل      يد . أمرا   

لرره التوفيررق، وأن جيعررل  بتنررا لرره و بترره لنررا خالصررة    ويتيعيررال ى

لوت رره الكررييا، وأن ييفعنررا وإيرراه وإيرراكا   الرردنيا واآلخررية   

 وأن ُيع  نا وال ييلنا ألحد من خلقه.
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 :تقديم احملاضر 

 األستاع/ يوسف اااتي : افقدمآ : 

لرريمحن الرريحيا، احلمررد هلل رب العرراف ، وصررلى  بسررا اهلل ا

اهلل وسلا على نبينا  مد وعلى آلره وصرحبه أععر ، هيرك يي     

اهلِل لألسررتاع الرردكتور عبرردالع ي  الُعمرري ، علررى ررريا افنترردى  

الايرررب افبرررارك، أسرررأل اهلل تعررراىل أن يكرررون خالص رررا لوت ررره   

حيانيُه ُسربْ الكييا، وأن يكون  لس ا  ّفه افالإلكة، وأسرأله  

التوحيررد "أن يكررون   ميرر ان حسررناته. عنرروان لقاإلنررا:    ويتيعيررال ى

. ريا، وأتريككا مر  فضريلة اليري ، تر اه      "وتوحيد الكلمة

 اهلل خه ا.

 :احملاضرة 

 اليي / عبدالع ي  بن ميصوق الاَّييف :  :اماضيآ 

احلمررد لرره رب العرراف ، وصررلى اهلل وسررلا وبررارك علررى نبينررا   

أصحابه ومرن تربع ا بإحسران إىل يروم الردين،       مد وعلى آله و

 أما بعد:  

كما   عنروان رريا اللقرات، نرتكلا علرى أع را مسرألة مرن         

 عرر  وتررلمسرراإلل الرردين والرردنيا، واألمرري الرري  ألتلرره خلررق اهلِل  

ا لق وأن ل اليياإل  وبع  اليسل والنُُّير، وتعرل النراس خلفرات    

   األرث.
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د خلرق ا ليقرة لغايرة، وتعرل ارا      ةر  ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى فإن اهلل 

ارا. ورريه احلكمرة كلمرا      حيانيُه ويتيعيرال ى ُسربْ حكمة   إجيرانه  

كان اانسان ب ا أبصي فإنه يكون أكقي توفيًقا وأهد اتباع را  

 ألنبياإله. ع  وتلألمي اهلل 

وكلمرا كرران اانسرران ب ررا أت رل، نخررل اليررياان عليرره مررن   

وانيرررقاق وانيرررغلت ت التررره تلررر ، لرررا وةعرررت األمرررة   خرررال   

برراألننى عررن األعلررى. وإعا كرران اانسرران عاًفررا باف مرراف، فررإن      

اليررياان يرردخل عليرره فيمررا نون ررا، حتررى ييررتت أمرريه وُييررغل       

. فرإعا عير  اليرياان عرن     ع  وتلباله، ويصيفه عن ميان اهلل 

حيْيِ  اانسان من احلرق إىل البالرل، فإنره ييحيفره عرن الفاضرل       

 إىل اففضول.

ة   التعامررل مرر  ا لررق   حيررْيِف ا وتقليررل لررواب ا  ولرره سياسرر

ُسرررْبحيانيُه وخلرررق الفررر  علرررى اخرررتال  إنراك رررا وعلم رررا بررراهلل 

. وارريا لررد أن اهلل تررل  وعررال ةررد أمرري بررالتعلا والتبص رري  ويتيعيررال ى

 واالست انة من عل .

وكلما كران اانسران أبصري وأعلرا، أغلرق منافري اليرياان        

إىل أعرررران النررراس؛ فيةلرررق مرررن     وِسرررك ك ه الررر  يررردخل ب رررا   

ا ال  والفيةة ما ُييت ت أمي األمرة، وجيعلر ا أوصاع را ال تعري      

مواضرر  الوفرراق، وإن توافقررت، تتبعررت مواضرر  ا ررال ، حتررى   
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 تلف علرى أهريات ال ُيةتلرف علي را أو ال ييةتلرف علي را العقرالت        

 عن غهرا. فضاًل

، ةررد اتتمعرروا علررى ل ىُسررْبحيانيُه ويتيعيرراارريا لررد أن أنبيررات اهلل 

 عرر  وتررل وإفرريان اهلل  رسررالة التوحيرردرسررالة واحرردة، أال وررر   

ةررد تعررل غايررة جتمرر     ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى  بالعبررانة. وعلرر  أن اهلل  

ا ليقة سوات  كانوا من اانس أو كانوا من اهن ورر  عبرانة   

ڄ     ڄچوتوحيرده كمرا ةرال اهلل ترل  وعررال:      عر  وترل  اهلل 

 [.56اليارياف: ] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڄ     ڄچ: ةررال اهلل تعرراىل  ،يقررول عبررداهلل بررن عبرراس   

أ  ليايعرررررررون، ليعبررررررردون  لوع رررررررا   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ

فتلرر   ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىوكير ررا، أ  أن ررا مررأمورون بعبررانة اهلل  

الغاية ال  ُعلِّقرت بأصرل ا لرق. واانسران إعا عري  تلر  الغايرة        

تبررراف وعارًفرررا فرررداخل    وحقق رررا، كررران مررردرًكا ألصرررل الوا    

 اليياان   األننى واألعلى.

بره   ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى والناس   ت ل ا عل  رر أعي ما أ مييي اهلل 

رر يقر  فري ا الفتنرة واليري وعردم التوفيرق. وإعا ُوفِّرق اانسران إىل         

جيعرل علر  رمحرًة لره مبقردار       ع  وترل ه ت من العلا، فإن اهلل 

عا ةًل علُمُه عيِ راي مردخل اليرياان عليره،     صيانته ةًل أو كقي. وإ

وِفِتني   نينه. وإعا كان له ألي على الناس فإنره يفر  غرهه بعرد     
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فتنتره لنفسره. ورريه أع را األحروال وأهريُّرا أن اانسران تتعردى         

 فتنته عن نفسه إىل فتنته إىل غهه.

ويقابله   عل ، ا ره الري  يلحرق اانسران لرا يتعردى خرهه        

، حتى يغيس فيه ا ه وينقيه من هواإلب اليري. األمرة   إىل غهه

 تلررف حااررا مررن صمررن إىل صمررن وعيلررة الرردوران   اختالف ررا      

  تلف ثسب احِلق ب وال يو  واألحوال والتقلباف.

ةررد تعررل العيلررة ال منيررة       ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى وعلرر  أن اهلل 

ن كران  عات ا واحدة، ولكن مرا يتةللر ا مرن حروانا جتلرف وإ     

   الررر من   احلقيقرررة واحررردة. ورررريا مرررا أخرررل عنررره الرررن     

 مسارعة ال مان   ال من افتأخي كال  ال من األول.

وافرريان برريل  أن سرراعاف الن ررار واحرردة مررن ت ررة حسرراب ا،      

ولكًن اانسان يفعل في ا من أعمال   اليوم الواحرد   الر من   

أو أعروام حترى يكرون    افتأخي مرا ال يفعلره السرابق رمبرا   عرام      

الرررًن ُا   النررراس وُيسررريعون، فتصرررب  السررراعة حيناررري الواحررردة 

كرراليوم واليرروم كاليرر ي واألسرربو  كالًسررنة، وغرره علرر  مررن   

افسارعة. وجتلف الناس   سريعة صمرن ا وإنراك را فالروب ا     

 عل .

ررريه افسررارعة ُتفِقررد اانسرران تيكيرر ه ومتييرر ه فررا يييررد أن     

اانسرران يييررد أن يعمررل   سرراعة واحرردة    يفعررل. وكلمررا كرران   

ُيحصي ا، فإن إنراكه ومتيي ه فا يعمل وإتقانره  ة وأهيات معدون
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لرره جتلررف عمررن يفعررل أهرريات كررقهة   صمررن ةصرره. فيسرري          

مسررررارعة ُتفقررررده التمييرررر  واانراك، فيقرررر  مررررن علرررر  ا لررررل    

، حترى يفُسردي نيرن اانسران     افكرالية  واالختال  والعيلة ورمبرا 

 اانسان نين غهه. وُيفسد

عرر  وإن اانسرران إعا عيرريي ي الغايررة الرر  مررن أتلرر ا بعرر  اهلل    

اليسل، وأنرك حقيقة نعوة األنبيات فإنره ُيبصري األولويراف     وتل

ولو استعيل به ال مان، فإنه ال ينيغل باه إليراف عنرد انيرغال    

األمرررة بالكليررراف. ويعررري  افواضررر  الررر   تلرررف في رررا األمرررة، 

 جيب في ا االتفاق. وافواض  ال 

وحنررن   كالمنررا   ررريا ا لرررس، نررتكلا علررى لررريف       

وررو  الطـرف الثـا ي   ، ولي  االتتمرا  الطرف األول  متقابل ،

. االتتمررا  لرري  االخررتال  والفيةررة  نقيضرره ومررا يقابلرره ورررو    

األصررل فيرره احلمررد، واالخررتال  األصررل فيرره الرريم، ورررل كررل   

 !اتتما  ُيحميدن! ورل كل اختال  ُييمن

لرريس كرريل ، فررإن االتتمررا  يكررون  مررون ا ورررو الغالررب    

ويكررون مرريموم ا ورررو األةررل. واالخررتال  يكررون مرريموم ا ورررو   

الغالرررب ويكرررون  مرررون ا وررررو األةرررل. واررريا لرررد أن األنبيرررات   

جيعلون األمي األول الي  جيمعون عليره النراس، ررو توحيرد اهلل     

 وإفيانه بالعبونية. ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى
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اخررتال  األمررا علررى احلررق بعررد      عرر  وتررل يا حيِمرردي اهلل  وارر

عن مثرون   ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىاتتماع ا على بالل، وايا يقول اهلل 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱچوعرن نبي ره صرا :    

كررررررانوا أمررررررًة  ،[45النمررررررل: ] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ پ

ع  واحدًة وفييًقا واحد ا ولكن ا كانوا على بالل، فيات اهلل 

بنيبيه صا  ففي ق أمريرا وهرت ت غلر ا وأخري  مرن ا أمرة        وتل

أن  ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى  تعبد اهلل ترل  وعرال علرى بصرهة، فبرًين اهلل      

 اتتماع ا  كان ميموم ا.

لا فًية ا براحلق الري  ترات بره نبيُّره عليره الصرالة والسرالم،         

ِفية ررة فكررانوا حينارري ِفررييق. وررريه الِفررييق الرر  اختلفرروا علي ررا،   

غررهه. فحيِمرردي اهلل   عرر  وتررل تعبررد اهلل، وفيةررة تيرريك مرر  اهلل    

 عل  االختال  أنه مًي  احلق من البالل. ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

إعا أ مييي باالتتما  فإنه ال ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى ولد أن اهلل 

 مده تًل وعال إال إعا كان على توحيد اهلل سبحانه تعاىل. 

ڦ  چ ل اهلل تل  وعال   كتابه الع يا:وايا يقو

، أ ميييرا [103:آل عميان] چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

باالتتما  وما أللقه، بل ةًيده أن يكون عل  ثبل اهلل ال 

ثبل غهه. لا ن ى عن ضده ون ى عن االختال  والِفية ة. وايا 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ يقول اهلل تًل وعال: 

 أ  [32 رر 31: اليوم] چىئ   ی  ی  ی ىئىئ
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، وماي وا ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىاليين في ةوا نين ا على توحيد اهلل 

وفارةوا افييك ؛ فعبدوا اهلل، فإن ا أرل توحيد، ماي وا 

يبع  األنبيات  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىوايا لد أن اهلل  أرل الييك.

إىل أما مييكة كانت على هيك وكانوا يد ا واحدًة 

هلل تل  وعال باحلق الي  بعقه إلي ا بأنبياإله. التوحيد ففية ا ا

، فا ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىجيم ، والييك ُيفي ق، ايا لد أن اهلل 

أ مييي باالتتما ؛ عيك يي أن األمة ا موعة ميحومة إعا كانت 

على التوحيد، وإعا كانت على الييك، فإن ا ميمومة. وايا 

ۈئ ېئ ېئېئ  ۈئ چ يقول اهلل تًل وعال:

حئ  مئ  ىئ    جئ  یىئىئ  ىئ   ی  ی  ی

ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى أن اهلل  لد ،[32 رر 31اليوم: ] چيئ  جب

يبع  نبي ا من أنبياإله إىل أمة على ضاللة وغواية، وييتكون 

حينما يأتي ا الوح  من تفييق ا واختال  أميرا، وأن الن  

ا أوصاع ا. ةد تاترا ليفي ق غل ا وأن   ق أميرا وأن جيعل 

وريه من ت ة  اريرا عم  ولكنه   حقيقته مْد ، فما من 

نٍ  من أنبيات اهلل إال فًيق أمته بالتوحيد. وايا يقول اهلل تل  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ وعال: 

نعوة األنبيات واحدة،  ،[25األنبيات: ] چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ع  !، را   احلقيقة جيمعون؛ ألن اهلل ورل األنبيات ُيفي ةونن

  ابتدات ا لق تعل الناس أمة واحدة، ولكن ا تفيةوا  وتل
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أن جيمع ا على توحيده. يقول  ع  وتلبالبالل فأران اهلل 

آآخلقت عبان  حنفات فاتتالت ا  عن ربه تل  وعال: الن  

تعل ا ساإليين على لييق  ع  وتلالييال    أ  أن اهلل 

أن  ع  وتللا بدأوا باالختال  والِفية ة، فأران اهلل واحد، 

جيم  هتات ا، لا ُيؤلف بين ا على ما كانوا عليه من لييق 

 تمعة فاختلفت بالضالل، وايا اهلل  تأول. إعن األمة كان

وعال تعل الفاية ال  فاي الناس علي ا ر  توحيده  تل

 الصحيح  من ، كما  ، كما ةال الن  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

حدي  أب  رييية: آآما من مولد إال ويولد على الفاية   

ورو ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى وافيان بالفاية رنا ر  توحيد اهلل 

 الناس عليه. ع  وتلااسالم الي  فاي اهلل 

ةرد أًخري اليرياإل     ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى   كيل  أيض ا لد أن اهلل 

نبيررات بعررد اسررتقيار التوحيررد. فررإعا   واألحكررام وتن يلرر ا علررى األ 

عرر  ليبيررتي التوحيررد   نفرروس النرراس واتتمعرروا عليرره، فررإن اهلل      

ُينرر  ل اليررياإل  هرريا ا فيرريا ا حتررى ال يكررون األمرري علررة        وتررل

واحرردة، فتنفرري لبررا  النرراس منرره؛ ألن النرراس ال يقبلررون احلررق        

افتكررالي، ألن ررا ال يايقررون األوامرري افتعرردنة، ألن اهلل لرربع ا   

 على الضعف، فياتف اليياإل  ُمفًيةة.
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 ومررا مررن نرر  مررن أنبيررات اهلل إال وتعلرره يلبيرر    أمترره أتررالً      

، حتررى يررتمكن مررن ترردريو األحكررام وعرردم االسررتعيال  لرروياًل

علي ا كتاب ا علرًة   ع  وتلفيه. وما من أمة من األما أن ل اهلل 

إل  وفيع ررا توحيررد ا وهرريا  واحرردة لررا أمرريرا بررااللت ام فيرره أصررالً  

الروح  بعرد علر  ينر ل      عر  وترل  على االلالق، وإ را تعرل اهلل   

تباع ا بعرد تقييري التوحيرد، ألن النفروس تنفري مرن األمري علرة،         

هررياإلعه تنرر ل علررى النرراس يتلقون ررا هرريا ا     عرر  وتررل فيعررل اهلل 

علي ررا. لرريل  كرران الع ررد افرردن  ع ررد      يتولنررون فيرريا ا حتررى 

، مر  ك رْون التوحيرد    التييي ، والع د افك  رو ع د التوحيرد 

 إىل آخي حل اف   حياته. مصاحب ا لدعوة رسول اهلل 

والسررربب   علررر  والعلرررة، أن النررراس إعا ا جيتمعررروا علرررى      

التوحيررد فررال ةيمررة التتمرراع ا علررى احلقيقررة، ألن ررا جيتمعررون  

علررى بالررل وضررالل. وإعا اتتمعررت األمررة علررى التوحيررد وحققترره  

  أن تدف  أسباب ا رال  وأن  غاية التحقيق، فإن ا حيناي ينبغ

يتوحررد صررف ا وأن جيتمرر  أميرررا وأنرره ال جيررب علررى األمررة بعررد     

واتب كاتتما  افسلم  وتوحيرد صرف ا؛    ع  وتلتوحيد اهلل 

وعلر  أن األمررة إعا كانرت علررى التوحيرد لررا اختلفرت علررى غررهه     

وأصرربحت عاعرراف وِفررييق، هرراب ت الي ررون والنصررارى، فررإن ا    

واخررتالف ا علررى نيررن ا مررن أتررل الامرر     جتلفررون علررى نيررن ا، 

 والسيانة واليياسة، ورمبا كان ناف  بعض ا اه ل.
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نبًيه بإرسات األمريين التوحيرد    ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىوايا بع  اهلل 

واليياإل  وتبي  كيل  أسباب االتتما  وتبي  أسباب الِفية رة  

موترون،   والتحييي من ا. وةد يقرول ةاإلرل إن االخرتال    األمرة    

مررا تعرل النرراس علررى   عر  وتررل وررو مررن نرواص  البيرري، فررإن اهلل   

 ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى  عقررل واحررد وإنراك واحررد، وإ ررا تعلرر ا اهلل    

رات، وجتلفرون   إنراك را واسرتيعاب ا    آعلى أم ترة متعردنة و  

ولباإلع ا. فمن ا احلان الغضوب، ومرن ا اللر  اليفيرق، ومرن ا     

 من ا العيِيل الًنْ ق.صاحب األناة، واحلليا 

ورا جتلفون   تلقي  ا للعلا وف  مره وإنراكره وإخريا  علر      

افعلوم وتبليغه وجتلفون كيل  أيض ا   ن واف نفوس ا: ف ريا  

، ورغبرراف النرراس تتبرراين، ف رريا هرر وته   همًيررال اهرربا  رغباترر

السررم  وررريا هرر وته   البصرري وررريا هرر وته   الفرري  وررريا        

لبس وريا ه وته   افال، وغه عل  من الير واف  ه وته   اف

 ف ا جتلفون، ون وات ا   عل  متعدنة.

وريا ضيب من ضيوب االبتالت أبواب يفتح ا اهلل ترل  وعرال   

  اانسان ليةتل من ينقان ألميه ممرن جرالف أمريه. ولرو أغلرق      

منافي االبرتالت، النسراق النراس لالتبرا  وا يكرن       ع  وتلاهلل 

حكمة من إرسال اليسل وإن ال اليياإل  واألمي باالتبرا   حيناي 
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وة ْسا  الناس إىل فييق  وتيْعل  الناس على لييق  وخلق اهنرة  

 والنار.

الارريق متعرردنة واألررروات وتلفررة    عرر  وتررل وإ ررا تعررل اهلل  

ليكررون علرر  ران  لالبررتالت واالختبررار. وةررد يقررول ةاإلررل: إن اهلل  

اس علرى لبيعرة واحردة مرن ت رة      ةانر على أن جيعل الن ع  وتل

اانراك والف  ا ومن ت ة حيب الي واف الر  تصري  اانسران    

عن احلق، فلماعا ا ُيغلق اهلل تل  وعال تل  افنافري الر  تردعو    

 اانسان إىل االحنيا ، فييعل الناس على لييقة واحدةن

ةرد تعرل ا لرق علرى نرتراف،      ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى إن اهلل  نقول:

ال اختيررار لرره، وعلرر    الكواكررب     تسررةه ا مررن حياترره مررن 

ُسررْبحيانيُه واألفررالك والنيرروم واألترريام، فإن ررا تسرره بقرردرة اهلل    

ال اختيرررار ارررا، واررريا ال ُييررري  اهلل ترررل  وعرررال علي رررا     ويتيعيرررال ى

 احلساب وال عياب.

من تعل ا تتحريك ال   ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىولد من ولوةاف اهلل 

وإ ا بإرانة غهرا. ومن ا من يتحريك برإرانة واحرد مرن      بإرانت ا

ولوةرراف اهلل. ومررن ا مررن يتحرريك بررإرانة ولرروة  ومررن ا مررن     

ُيحررري ك إرانة اهميرررر    عرررر  وترررل يتحررريك برررإرانة لاللرررة، واهلل    

 .ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى
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 ؛وايا لرد الييرا  ُيحي ك را هر ت، والر اب ُيحي كره هر ت       

ُيحي ك ررا ُمحرري ك، وكررل ُمحرري ك لرره   ي كرره الييررا ، والييررا 

 ُمحررري ك، وجتلرررف مرررن ت رررة العررردن وكررريل  أيض رررا مرررن ت رررة  

. ولكرررن رررريه ال اختيرررار ارررا    ييك رررا و  تررردبه    افنت رررى

 هأن ا.

ةررد تعررل مررن افةلوةرراف مررا    ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى ررريا، وإن اهلل 

متلررر  لنفسررر ا حيكرررة، ولكرررن  اهلل ترررل  وعرررال ا جيعرررل ارررا  

ارا حيكرة      ع  وترل وعل  كحال الب اإلا؛ تعل اهلل ، عقاًل

ارا عقرال ُتردب ي    ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى   اختياررا، ولكن مرا تعرل اهلل   

، وإ ررا تعررل اهلل تررل  وعررال    ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى أمرري العبونيررة هلل  

عبونيت ررا   علرر  تسررةه ا، فررال  رري  عررن أمرري اهلل تررل  وعررال   

 وميانه.

تاص به احليوان من ت ة احليكة   اختالف ا إعن ما الي  ام

عررن اهمررانن امتررراص أنرره ُيررردب ي أمرري ننيرراه بنفسررره، كررال  مرررا       

يكرررون مرررن اهمررراناف مرررن الكواكرررب واألتررريام واألفرررالك؛  

أمري ننيارررا   عر  وترل  فإن را ال ُتردب ي أمري ننياررا وإ ررا ُيردب ي اهلل      

 وسًةيرا   أمي نين ا.

ُسررْبحيانيُه يوانرراف وغهرررا فررإن اهلل وأمررا بالنسرربة للب رراإلا واحل

ةد تعل اا ما ُتد بي به أمي ننيارا، وأما أمي نين ا فإن را  ويتيعيال ى 
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ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى  تيابه تل  افةلوةاف من األتيام فسةيرا اهلل 

 للعبونية وما أن ل علي ا تييي .

ا وارريا، تتصررانم األترريام فيمررا بين ررا وال  اسررب ا اهلل. وأمرر   

 الب اإلا تتنال  فيما بين ا و اسرب ا اهلل، واريا يقرول الرن      

ل ُترؤينُ ني  اْلُحِقروقي   آآكما تات   الصحي  من حدي  أبر  رييرية:   

اليي رراِة  اْلييْلحيرراِت ِمررنْ  ِلليي رراِة ييررْومي اْلِقيياميررِة حيتي ررى ُيق رراني    إ ل ررى أ ْرِل يررا 

 .]رواه مسلا[   اْلق ْينياِت

ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى   وكل هي ة خلق را اهلل  فكل فاة ولوةة 

مررن افةلوةرراف، ُترردرك مررن أميرررا مررا ال ُترردرك مررن أمرري تررنٍس     

تلرررر  الرررردواإلي افغلقررررة    عرررر  وتررررلغهرررررا. وارررريا تعررررل اهلل 

 افةلوةاف ُتبصي من أميرا ما ال ُتبصي من غهرا.

ي أمي ننياه أكقي مرن  دب ُي أن اانسان ي نبعا الناس ايا و

ي أمري  دب تعل من احليروان مرا ُير   ةد  ع  وتلفاهلل ؛ ال!، يواناحل

 :وإن اختلفررت الصررفة  ،ننيرراه أع ررا مررن ترردبه اانسرران لرردنياه     

مرن افةلوةراف    ع  وتلفالنمل والنحل وغه عل  مما خلقه اهلل 

نفع ررا أع ررا مررن ترردبه اانسرران      ي أميرررا مبررا يتوافررق مرر    دب ُترر

 .لدنياه

ل نسرران  عرر  وتررل ن تعررل اهلل ولكررن مررا يتعلررق بررأمي الرردي   

وررو موضر  مرن مواضر      ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى   نافية انراك أمي اهلل 
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ب ررا اانسرران  عرر  وتررل  اهلل ة الرر  مي رراف ي ررررر  وررريه . االختيررار

 عرر  وتررلاهلل  ا رعررن احليرروان ورررو ااسررالم ورررو التوحيررد مًيرر 

 .ختيارباال

وإعا ا يكررن  ،تبررا باالى ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال   ه اهلل اانسرران مًيرر 

 ع  وترل والسبب   عل  أن اهلل . ا كان أضل من احليوانمتبع 

ا جتررار فيرره اليررياإل  و تقررل األوامرري  ا جيعررل للحيرروان اختيررار  

فكانرت  ، عليره مرن علر  هر ت     ع  وتلالييعية وا ين ل اهلل 

  عبونيت رررا ُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى تلررر  احليوانررراف متتقرررل أمررري اهلل 

عرر  وأمررا أمرري ننيارررا فيعلرر ا اهلل    ، تسررةهية وال  رري  عنرره  ال

 .درك   ناخل ناإليت ا من أمي الدنيا و اسب عليهُت وتل

وارريا كمررا ةررال الررن  عليرره الصررالة والسررالم   احلرردي       

   .اليي اِة اْلق ْينياِت اْلييْلحياِت ِمْن ِلليي اِة حيتي ى ُيق اني: آآالسابق

هرأن ا مرا ال يدركره اانسران مرن       الغنا تردرك مرن   ،اليياهف

لألسررد ورررو يفرر س اليرراة  عرر  وتررلفرراعا ال يقررتص اهلل  ا.هررأن 

 عرر  وتررلبينمررا يقررتص اهلل  ،يأكررل اليرراةووالرريإلب  ،ويأكلرر ا

ألن ا فصراإلل  تلرف وال    فاعان نات من الياة القيناتلحللياة اه

أمرا الب رراإلا إعا كانرت مررن   . ن رريا مررالردنيا رريا    ُيْمررتردرك مرا أ   

في ا فاية تدرك احلقوق بين را   ع  وتلتنس واحد فيعل اهلل 
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لكرن إعا  ، وخري فتيرعي   أا اآل  ،بين را  ع  وترل فيقتص اهلل 

   .انفصل اهنس ال ييعي به

وارررريا اانسرررران يأخرررري اليرررراة لررررا يقرررروم بنحيرررررا وسررررلة ا  

وأمرا بالنسرربة للب يمرة القينرات تررنا      .وال  اسربه اهلل  ،وأكلر ا 

فراعان ألن را تردرك موضر      ، وعرال  ا اهلل ترل  ات لا  اسرب  لحاه

لررا حاسررب ا اهلل ، األا واحلرر ن وموضرر  احلاتررة وموضرر  األعى

 .على ما تدركُسْبحيانيُه ويتيعيال ى 

وارريا ترردرك الب رراإلا مررن تنسرر ا مررا ال تدركرره مررن تررنس        

بعرا أنبياإلره بفرت  تلر       خرص  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى وايا اهلل  .غهرا

ررل   ،  أمي افةلوةاف كحال سرليمان  الدواإلي اليفية م  تل 

 ولغرة الارهن   ا لغرة النمرل  ا لغة سليمانن أو سرليمان تعّلر  النمل تعّل

يعري   ، ورر  أن  معير ة  ع  وترل اهلل له سليمان رو الي  تعل 

واريا مرا يردركون مرن     . اللغة ال  كانت بين ا وليس العكس

ةرد  ُه ويتيعيرال ى  ُسرْبحياني ولكن اهلل  ،أمي اانسان وما يكون بين ا

تعررل تلرر  اليررفية الرر  تكررون   ناإلررية تلرر  افةلوةرراف تعلرر ا 

 .الصالة والسالم ا لنبيه عليهإعياص  ع  وتلاهلل 

ا ن إال مريموم  آاانسران   القري   ييك ما عيُسْبحيانيُه ويتيعيال ى اهلل 

والسربب   علر  أن اانسران    وغرهه!.  تل بن  ارد  هكما ةال

 .فاألصررل فيرره الرريم ،ا لررها هلل موحررد يكررن عابررد    عاترره إعا ا
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ا أو احليررروان   كتابررره  مرررون  ُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ىويررريكي اهلل 

 .اميموم 

والعلرة     ،يكيه بالريم فر وأما اانسان إعا وصفه باانسانية 

 ا   سرياةاف متعردنة كقرول اهلل ترل     ورريا لرده كرقه     ،عل 

ې  ې  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :وعررررررررررررررررررال 

ٱ  ٻ  ٻ  چ : وعررال وةررول اهلل تررل   ،[1اانسرران: ] چې

فيررره األصرررل  اانسررران .[2 ررررر 1العصررري: ] چٻ  ٻ  پ  پ

إعا وصررفه  إ رران، د إعا كرران مرر حميررلكررن ُي. ونآالرريم   القرري

 .باا ان وإعا وصفه بااسالم عكيه باحلمد

حيانيُه ُسربْ وررو أن اهلل  إليره،  ا ينبغر  التنبيره   وليًمة أمي م ا تد 

ةيته من ناإلية اانسرانية  حينما رف  اانسان ويييد أن ُي ويتيعيال ى

ل اانسران مرن   نر    راول أن تُ  أمميةنعوة ، ليًمة إىل ناإلية اا ان

ا حتى يكرون ميراركً   ؛اا ان إىل ميتبة إنسانية  ينة ميتبة

 !.للحيوان   تدبه ننياه

ول نر   عبونيرة اهلل   وايا لد أن الدعواف افتعدنة ال   را 

ير ك  توا ضو  له تسرتعمل رريه العبرارة الر       ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

ا ممرن يرتكلا     يض ر أي علرى كرقه   ورريا أًلر  . افي ا األما عيع 

. ا ألبرواب ااصرال   يض أويكتب   عل  ويسعى  ،أبواب الدعوة

، حتررى أصرربحت تلرر  اللغررة غالبررة حتررى علررى بعررا الصرراحل      
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وإنسرراني  ترردفعي إىل   !،  متررنعي مررن كرريا  إنسرراني فيقررول

 اانسران   وكأنره يييرد ميراركة اهرنس     ،وغره علر    !،كيا

 .وحقوةهُسْبحيانيُه ويتيعيال ى عن ناإلية هياإل  اهلل  ان بعيد ا ي 

ا فسررلا أخرري وينالررق مررن منالررق   وحتررى افسررلا يبرريل معيوًفرر 

 ،خيوررريه الرردعوة مدعومررة بقرروة   ررريا الرر من افتررأ     إنسرران .

 ،ومدعومررة كرريل  بقرروة لنرر   ريبررة الرردين مررن نفرروس النرراس      

   .وريبة االرتبا  با الق

ي حتررى علررى كررقه مررن الرردعاة     وارريا جتررد ررريا التررأله أًلرر    

ا مبررا ا مررن العلمررات مررن يررتكلا كررقه   يض ررأوكررقه . وافصررلح 

والنصرريان   الي ررون ييرر ك مرر  اانسرران ولكنرره جتلررف عررن    

ورن أنلرة مرن   أن رريا ُير   ،و  وغره علر   والبوع  وافلحد والفيلس

وررريا يررورن مررن الترروراة  . ة فقررء علررى اانسررانية ًنوالسُّرر الكترراب

وريا يرورن مرن االيرل ورريا يرورن مرن كتراب         ،على اانسانية

 .وريا يورن من كالم الفالسفة ،بوعا

نتقررد مبررا جرري  عررن ررريا النسررق اانسرران  الرري      وحتررى ال ُي

مي  اانسران  عن األهيات ال  ُت اِيحُي ،يي ك فيه عي  البيي

 فحينارري رررو يرردعو إىل  .وامتقررال هررياإلعه  عرر  وتررل بعبونيررة اهلل 

ولررو  ،ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىا عررن عبونيررة اهلل اانسررانية ا ررينة بعيررد 

ورررريا مرررن أع رررا صرررور   .ةًنكررران علررر  بأنلرررة الكتررراب والسُّررر  
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اة مرن  بقروة حترى جترد مرن الردع      إليره دعى ورو ُي اليوم،الضالل 

  ميرر ولكنرره ال يررأت  مبررا يُ    ،ال  اماضررياف آيررتكلا مارراف و  

 ولكررًن، وإ ررا يررأت  مبررا ييررارك برره غررهه   ، افسررلا   توحيررده 

ة علرى أبرواب   ًننره يسرتدل بالكتراب والسُّر    أمي ه عن غرهه  الي  ُي

 ،وأبرررواب الن افرررة ،وأبرررواب ال بيرررة ،وأبرررواب السرررلوك ،األنب

والعالةرررة مررر   ،ن الاييرررقوإمالرررة األعى عررر ،وأبرررواب ااحسررران

 .الفاية يهوتدل عل وغه عل  مما رو  مون ،الناس

ا عليه وال فريق  اانسان مفاور  ع  وتلخلق اهلل  ،ريا األمي

كرل مرن ا يردرك     ،حيناي ب  البيي   كل بلد و  كل صمن

فارري  عرر  وتررلن اهلل ؛ ألامرريموم ولررو كرران ملحررد   يبأن الكرر

 ،متيير  احلري والرلن    ه علرى كما فاري  اانسان على معيفة عل 

 وكمرررا فاررريه علرررى متييررر  الفررري  واحلررر ن وال  ترررا  علررر  إىل

 .تكلف

ولكنررره مرررن ت رررة  ،ورمبرررا يكرررابي اانسررران   بعرررا علررر  

اانسران بربعا    ةرد خرص    ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى  احلقيقة يعلرا أن اهلل  

وأنرر ل  وعررال أرسررل اليسررل ن اهلل تررل إوارريا نقررول  .ا صرراإلص

ُسرْبحيانيُه  تمير  اانسران عرن احليروان بعبونيرة اهلل      الكتب حتى ي

 .ويتيعيال ى
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أمرري ينبغرر  التنبيرره عليرره ورررو أن بعررا النرراس يتسرراتل     ليًمررةو

الردنيا وحسرن تردبهران     ي ْمر رل ااسالم ترات باابردا  وأ    :ويقول

ن أم ا يررأف برريل ن وأيررن ررر  مررن  ورررل تررات باحلضررارة والتمررد  

إن رريا السرؤال ةرد يكرون      :أةرول . نال ىُسْبحيانيُه ويتيعير كالم اهلل 

والسرربب   علرر  أنرره يتعامررل مرر  ااسررالم كأنرره  ،من عرره خاررأ

 !.نخيل على اانسان

وأنرررت  إلررره،علرررى أنبياُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى  ن لررره اهلل أااسرررالم 

رو الي  خلق  ورو الي  تعل في   ،ولوق من ولوةاف اهلل

خرتص بره   ا الري  ل أمي ننيراك  وكًم ،ننياك ييْم  فيه أ مي ُت عقاًل

فيرر  ألمرري  الترردبه أوتررده اهلل عرر  وتررل ُيْمررإعا أ  ،العقررل بالنقررل

 .أوتد تدبه احليوان لدنياه كما الدنيا

نفسررره علرررى أنررره   اليرررياإل  ون ررري إىل وإعا ن ررري اانسررران إىل

   ن رري إىل ررريه اليررييعة رررل ترراتف لترردبه   يرري مسررتقل عررن افِ 

الي  خلق العقل رو الي  أنر ل  ن نتومن أ إليهنالدنيا أوا تأف 

نررر ل النقرررل لتعبرررد اهلل أو ،وخلرررق عقلررر  لتررردبه ننيررراك ،النقرررل

 فلررريس لررر  أن مترررً  ،حنررريا    رررريه الررردنياو ميررر  مرررن اال

وكررأن  ،نرر  ةررد أبرردعت وصررنعتأفررت ن ، ا ررالق ىبعقلرر  علرر

 .اانسان ىعل ةاليييعة ر  نخيل
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ديره الن ري     اانسان ن وة إحلانية يكمرن ل ى وإعا كان لد

، وررل اليرياإل  تراتف بتردبه الردنيا ومحايرة الردنيان        ريا الباب

وكيررررف يصررررن  اانسرررران الرررردُّورن وكيررررف يبني رررران وكيررررف     

يييدران وكيرف يسرنُّ األن مرة والقروان  وغره علر ن وكيرف        

 يتعلا احلساب وغه عل ن رل تاتف اليياإل  ب يان

األمري   الي  تات باليياإل  رو الي  خلق  ورّكرب فير  رريا   

وا جيعررل لرر  حاتررة   اليررياإل  أن تررتعلا علوم ررا أوترردرا اهلل   

فايًة في . وايا ا تأف اليياإل    متيي  الايب مرن   ع  وتل

الررين ت، ومتييرر  الررلن مررن احلرري، ومتييرر  األمررن مررن ا ررو ،    

 ومتيي  أيض ا األمانة من ا يانة، ألن ا أمي  مدرك.

ف اليرياإل  برر: حفر     ولكن ما الي  تاتف به اليياإل ن ترات 

األمانرررة وأنات الع رررد، وتررراتف اليرررياإل  بالتحرررييي مرررن ا يانرررة  

والكرريب، مررا رررو تفسرره الكرريبن تعيفرره أنررت، اهلل خلقرر       

ولبيعررره فيررر ، ال  ترررا  إىل أن ُيعي فررر  فيررره، وإ رررا امرررً  اهلِل   

بيييعته أن تعل تلر  اليرييعة ماابقرة لفايتره      ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

الناس علي ا؛ وايا يقول اهلل تل  وعرال:   ع  وتلهلِل ال  فاي ا

  ڱڱ  ڱچ ،[3٠الرريوم: ] چ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ 

مررررررررا افرررررررريان   ،[13٨البقررررررررية: ] چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
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عليرره اانسرران،   عرر  وتررلبالِصرربغةن رررو الاَّْبرر  الرري  ل بيرر ي اهلل   

 فيات اانسان موحد ا هلل تل  وعال وجتتاله الييال .

: آآما من مولرون إال وُيولرد علرى الفارية فرأبواه       يقول الن 

ي ونانرره أو ينصرريانه أو  يسررانه   ُعِكرريي الوالرردان رنررا، لرريس    

وإ را علرى األغلرب، ألن اانسران يبقرى   كنررف      لريان  اا علرى 

والديرره. فيمبررا  ي فرره افعلررا، ورمبررا ينيررأ يتيم ررا و ي فرره البياررة  

وعكرري ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى وا تمرر  وغرره علرر ، وإ ررا أهررار اهلل  

الرري   يفرره وعكرري الوالرردين علررى وترره ا صرروص      الررن  

   .وأغلب ألن ما ألصق

وايا من ن ي إىل حقيقة نعروة األنبيرات جيرد أن را   تعاملر ا      

واليررياإل  أن را تررأت    عر  وترل  مر  الردنيا بعررد تقييري توحيررد اهلل    

لعقررون و  ثفرر  الرردنيا. وارريا لررد أن التيررييعاف   أبررواب ا  

أبرررواب افعرررامالف و  أبرررواب احلررردون وغررره علررر ، لرررد أن رررا    

ل ل نسران ِكرل رريا النرو  واهريب مرن       وعقوباف رانعرة، ال تقر  

ل: ال تلرربس ال وررريا النررو  والرربس مررن ررريا النررو ، لكن ررا تقرر      

تتعدى ال تفعل آحدون  ألن الفعل مفاور عليه اانسان. وأمرا مرا   

حانه تعرراىل عنرره، فيررراتف   تعررد ى علرر  رررو الرري  ن رررى اهلل سررب     

 اليياإل  ضاباة.
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ا انلررة: ] چے  ۓ  ۓچ وارريا يقررول اهلل تررل  وعررال: 

، ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىأ  ييحررير اانسرران مررن جترراوص حرردون اهلل   ،[4

ولررريس لررره أن يسرررأل أيرررن مواضررر  العمرررل التفصررريلية ومواضررر      

األعواق   الاعرررررام واليرررررياب واللبررررراس وافبررررران  والاررررريق   

 إل .الييا

إن اليررييعة واِفيرري   ليسررت نخيلررة علررى اانسرران. بررل إن اهلل   

رو الي  خلقه ورو الري  صري يه. إعا آمرن اانسران برأن       ع  وتل

رو الري  خلقره وررو الري  صري يه وررو الري  بعر           ع  وتلاهلل 

األنبيات وأنر ل الكترب، يعلرا حيناري حقيقرة التوافرق بر  النقرل         

وبرر  لبرراإل  اانسرران النفسررية  والعقررل، برر  اليررياإل  السررماوية  

ومواضرر  االحنرريا  الرر  تارريأ علررى اانسرران، ويرردرك حينارري      

  تسيه ا لق وتدبهه، وأن  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىِع ا حكمة اهلل 

ةد كم ل اانسان وخصه كصاإلص ُتكيمره عرن    ع  وتلاهلل 

غهه. وتل  الكيامرة رر  مرن ت رة احلقيقرة أع را نعمرة أن ارا         

على أمة أو ولوق من افةلوةاف وررو عبونيرة اهلل    وتلع  اهلل 

 .ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

  ررى ااسررالم نعمررة و  ررى كتابرره رمحررة       عرر  وتررل فرراهلل 

ونعمرة. واريا يقرول اهلل ترل  وعرال       و  ى توحيده كيل  فضاًل

ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   چ :  كتابررررررره الع ررررررريا 
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: هرررريا جيمعررررون النرررراس  ،[5٨يررررونس: ] چڳ  ڳ   ڱ

جيمعون مانياف وجيمعون معنوياف. افانياف رر  كنروص األرث   

وما في ا من خهاف. وافعنوياف ما جيمعونه من أخالق ومعرار   

 ُسرْبحيانيُه ويتيعيرال ى  ةد تعرل اهلل  وُن ا وةوان  وغه عل  ُيسن ون ا. 

أع ررا مررن علرر    ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىكيامررة اانسرران بتوحيررد اهلل  

بره اهلل  ال تيرب الري  رت    ىيأت  بعد عل  كل ه ت علر . لا كله

ا   سرنة رسرول اهلل   يض ر أوكريل    ،  كتابره  ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى 

. 

مرن   روحري  ، توحيرده  ىأمي باالتتمرا  علر   ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىاهلل 

حمرررد  ومترررى ُي نحمرررد االتتمرررا  مرررا مترررى يُ أو. االخرررتال  عليررره 

فررإن ن، يم االخررتال ومتررى ُيرر نيم االتتمررا ومتررى ُيرر ناالخررتال 

  تررا  إىل الكررالم علررى كررل برراب مررن ررريه األبررواب األربعررة      

سررربيل  ى رررالس متعررردنة ولكرررن البرررد مرررن الكرررالم ولرررو علررر   

 ن،د صرف ا مرا جيمر  كلمرة افسرلم  ويوح ر      ااعال   حقيقرة 

اانسان أن جيتم  فيره مر  غرهه     ىوما رو افوض  الي  جيب عل

األمررة أن جتتمرر    ىالرري  جيررب علرر  ومررا رررو الرر من    هنولررو خالفرر 

ة لرد  ا وسرن  إعا ن ينرا   نصروص اليرييعة كتاب ر     ،نقول نعليه

ة ويرررأمي ية رررر مرررن االخرررتال  والِفحررري ُيُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى أن اهلل 

إعا أمي باالتتما  ون ر  عرن    ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىوأن اهلل . باالتتما 

 أ  ،الع ررد افرردن  أن الغالررب   علرر  أنرره يكررون      ، الفيةررة
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، التوحيرد حريررا مرن االخرتال  عليره      ىبعدما ع  النراس علر  

ڦ  ڄ  ڄ  چ: وعررررال وررررريا كمررررا   ةررررول اهلل تررررل   

: وعرررال ويقرررول اهلل ترررل  ،[1٠3آل عمررريان: ] چڄ  ڄ  ڃ

 ،[1٠5عمرررررررررررررررررريان:  آل] چہ   ہ  ہ  ہ  ھچ

الرن  عليره    ات عرن والنصرارى كمرا تر    الي رون  :وافيان بريل  ررا  

اف ةرررت آآ :فرررا ةرررال ،سرررالم   حررردي  أبررر  رييررريةالصرررالة وال

لنرت    ىعلى إحردى ولاللر  فيةرة واف ةرت النصرارى علر       الي ون

عكرري   . لررالا وسرربع  فيةررة ىوسربع  فيةررة وتفرر ق أمرر  علر  

ن أن بررري والنصرررارى لُي مرررن الي رررونأررررل الكتررراب  عررر  وترررلاهلل 

لييرق األمرا    نفرس  ىحقيقة االختال  الي  يكون   األمرة علر  

وإن اختلفرت   ة،وأن األسباب واحرد  ،لسابقة من ت ة االختال ا

 .واختلف افكان ،واختلف ال مان ،األتناس

من سلوك لييق ا والسه بسرهرا حترى    ع  وتلر اهلل فحًي

إعا كانررت األمررة علررى توحيررد    ا. ال تتفتررت األمررة وتصررب  أوصاع رر   

األمرة   ىما رو موض  االختال  الي  جيرب علر  ، واتتمعت عليه

كررل خررال   رر ق أمرري األمررة وجيعلرر ا      ،نقررول ن ررير منرره أن 

؛ فإنره مريموم   ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى عاعاف وأح اب بعد توحيد اهلل 

 ىةررد أمرري بعررد توحيررده باالتتمررا  علرر      عرر  وتررل وعلرر  أن اهلل 

. ل نيرن اانسران  ف كلما كُموأن ميتبة ا ال  تضُع. التوحيد

حتمر  يتفرق    ررو أمري    ي عاعرة افسرلم  بعرد توحيرد اهلل    وأن أْم
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وأن مررا يكررون مررن خررال  جيررب أال يررؤلي  ، عليرره عيرر  األنبيررات

ألن را إن اختلفروا    ؛التوحيرد  عاعة افسلم  إعا كران نون  ىعل

وأصرربحوا عاعرراف  ،ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىعلررى مررا نون توحيررد اهلل 

والنصرررارى فأصررربحوا   الي رررونفرررإن ا سرررلكوا لييقرررة   ،قييوِفررر

يق أو جيتمعون عل  ننيا جيمع را ِعر   نماعا ىعلجيتمعون  اأوصاع 

 .عل  جيمع ا لون أو جيمع ا لغة أو غه

ف ل يعي أن األمرا ال جتتمر     ، وةب ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى اهلل  فيًم

ن. وال جيوص اا أن تتماي  وأن  تلف عل  غرهه  نإال عل  ااسالم

منره التعرار    ق ب  التماي  الي  يل م في  ع  وتلإن اهلل  ،نقول

للتنررو   وأمررا بالنسرربة  ،وبرر  االخررتال  الرري  يلرر م منرره التنررافي   

ا أن يعررري  اانسررران فالن ررر ،والتمررراي  الررري  يلررر م منررره التعرررار  

فرإن   ،يق كريا لكونه من بلدة كيا أو من لغة كيا أو مرن ِعر  

 عيرال ى ُسرْبحيانيُه ويتي وتعلره اهلل   ،ةد تعرل علر  فارية    ع  وتلاهلل 

ں  ڻ  ڻ   چ: وعررررال قررررول اهلل تررررل  وارررريا ي. مررررن آياترررره 

 ،[22الرررريوم: ] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

   ن تررهاخررتال  األلسررن واأللرروان كمِ  ِمن ررة عرر  وتررلفيعررل اهلل 

ا ا النراس هرعوب   يض ر أ ع  وتلوتعل اهلل . خلق السمواف واألرث

 ،فيعررل علرر  االخررتال  الرري  يكررون فيرره     ؛ وةباإلررل ليتعررارفوا 

 ىا جتلفون فيره علر  ختالًفللتعار  وال يكون عل  ا يتماي ون به

كمررا أن ن!؛ ومررا رررو حررد ا ررال     ،ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى نيررن اهلل 
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تلرف مرن ت رة    جا فرإن االفر اق   يض ر أكيل   ،االتتما  جتلف

االف اق الي  يؤنى إىل تقسريا األمرة إىل نول وتقسريا    . فمياتبه

 ،عاعت را  ىعلر  تروال  فيةرة  و كل أمة ،ق وأح ابييِف األمة إىل

ا ا مريموم  فرإن علر  أمري     ؛ح به وعاعته ىعل يوال ح ب وكل 

 .  اليييعة

ا ا له تيتيح ر باحلق ومتيي   ِ نة وأما إعا كان عل  االختال 

ولكنره  ، مدرسة ىعل ةمدرسة فق يمن  أخي اةول أو  ىلقول عل

 ،فرررإن اهمررر  علررر   مرررون   األم،  ق عاعرررة افسرررلم  فررري ال ُي

بل ررو   ،من لباإل  البيي تلع  وواالختال    عل  تعله اهلل 

 محة.من السعة والي

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىوارريا يقررول اهلل 

 11٨ررررون: ] چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پپ  پ

 ولكرنً . االخرتال   عر  وترل   اهلِل فيًم ،الناس جتلفون ،[11٩ رر

مرا   وأًنوم ، ميحر  ااهماعرة وتعلر    ديِمر حي ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىاهلل 

ف ررريا ممرررا ال أصرررل لررره   كرررالم   ،قرررال إن االخرررتال  رمحرررةُي

وايا استقنى . احلقيقة أن اهماعة رمحة ولكن  .رسول اهلل 

رررو مررا  وافيحومررة ،مررن افةررتلف  األمررة افيحومررة عرر  وتررلاهلل 

باالتتمررا   عرر  وتررل ي اهلل فررأمي. االتتمررا رررو االخررتال  وضررد 

ُسررررْبحيانيُه اهلل  وعًم ،توحيررررده ىان علرررراالتتمررررا  إعا كرررر ديِمرررروحي
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إعا كرانوا علرى توحيرد    رر اختال  أرل احلق رر  االختال  ويتيعيال ى

 .اا ع يم فكان اختالًف، ع  وتلاهلل 

مرررا يرررأمي باهماعرررة إال   ُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى اررريا لرررد أن اهلل  

مرررن   افسرررند كمرررا ترررات  يقرررول الرررن   ،درا بااسرررالمةي ررر

اليرررياان عإلرررب : آآوالسرررالم ةرررال عليررره الصرررالة ،حرردي  معررراع 

 واألونيرررررة، عابفإيررررراكا والِيررررر ،اانسررررران كررررريإلب افاهرررررية 

النراس   فرأرت  الرن      . وعليكا باهماعة والعامة وافسريد 

عنررد مواضرر  االخررتال  أن يبتعرردوا عررن اليررياان وأن يلحقرروا      

وارريا يقررول   .عرر  وتررل ي اهلل ببيررت الرريمحن فييتمعرروا علرر  أْمرر  

مرا  افسرند والسرنن: آآ   عليه الصالة والسالم كمرا ترات    الن  

ال رررر  وان رريوا حتررى علرر  االتتمررا رررر مررن لاللررة   ةييررة وال بلرردة 

اسررتحوع علري ا اليررياان  إال قرام فرري ا الصرالة   ن فرري ا وال ُتؤًعُير 

   .فعليكا باهماعة

ُسرْبحيانيُه  عبانة اهلل  ىوأن يكون عل ،باالتتما  ييميأ  الن  

، إال   حالررة أن ا االخررتال  فإنرره مرريموموأم رر .وتوحيررده عيررال ىويتي

 ،حيراة النراس وننيرارا   ك االختال  علرى تن ريا احليراة   يكون 

   مؤسسراف سرم  واخرتال  افيراري  الر  تكرون تكافليرة   مُ     

وررريه ت ررتا  ،لاورريه ت ررتا برالعِ   ،ف رريه ت رتا باأليتررام . وععيراف 

فإن عل  من  .ت تا بال بيةوريه  ،ةًنوريه ت تا بالسُّ ،بالكتاب
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ل كم ررورررو مررن التكامررل الرري  ُي، التنررو  ولرريس مررن االخررتال 

 بعض ا.مة األ

ةرد يبعر  أنبيرات   صمرن      ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى لد أن اهلل  ،وايا

 إىل عر  وترل  اهلل  كرل نر  يبعقره   ، وجيعل أولار  األنبيرات   واحد

   وتررل  عرر  بعقرره اهلل   لو آرفرر، مررة   موضرر  الررنقص في ررا   أ

ا ألمرري ضررابًا عرر  وتررلبعقرره اهلل   هررعيبآو اررية،األخررالق والف

 .افي انافكيال وا ل لم ا والتافيف   األموال  ارب 

عرر  مررن بعقرره اهلل   ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى ولررد أن مررن أنبيررات اهلل   

 ىت األمة   ف مره وإنراكره علر   لي ت من اليياإل  ةد ضّل وتل

 كون   نعررروة واحررردة وررررو  ولكرررن ا ييرررا. رعرررِداخرررتال  ُب

 .واالتتما  عليه ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىتوحيد اهلل 

 ومن ررا مررا ررر  غرره    ،نفسررية : من ررا أسررباب الفيةررة وتلفررة  

إعا و ل.أو بسرربب ت ررعلررا  إمررا أن يكررون بسررببوررريا،  .نفسررية

فييرررب علينرررا أن نعررري   ، عيفنرررا مواضررر  االتتمرررا  و امرررده  

االخرتال    لر  ترؤن  إىل  وما ر  األسرباب ا  ،مواض  االختال 

 .االختال  ألتله ع  وتلاهلل  عم  ي ال

وريا الوعرد   ،بوعد  مون د نبيهوعي ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىإن اهلل 

 لر   نعروف ربر  أال يُ  : آآكما تات   صحي  اامرام مسرلا ةرال   

ا مررن سررو  نفسرر ا   وأال يسررلء علي ررا عرردو    ،نة عامررةأمرر  بسيرر 
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 إن  ةضريت ةضرات   آآ :لنبيه   وتلعفقال اهلل  .فيستبي  بيضت ا

ا مررن علي ررا عرردو   وأن ال أسررلء نة عامررةال يررين أال أرلك ررا بسيرر 

سرررو  نفسررر ا فيسرررتبي  بيضرررت ا وإ رررا يكرررون برررأس بعضررر ا     

أيرس  : آآا   الصحي يض أ وريا ما ةاله رسول اهلل   . ببعا

عبررررد   ت يررررية العرررريب ولكررررن   التحررررييل     اليررررياان أن ُي

 .  بين ا

ولكنرره ا  ،ةررد ضررمن لألمررة حفرر  نين ررا   وتررلعرر  إن اهلل 

وإ ررا  تلررف   ،ووحرردة صررف ا  نولت ررا ةعرر يضررمن ارريه األمررة  

وتا ره نفسر ا مرن     عر  وترل  مبقدار بعدرا وةيب ا من أمري اهلل  

نرره اهلل مررا مررن سرربب مررن أسررباب الفيةررة إال وبي     .الرردنياح ررو  

ولررو  .  سررنته نرره رسررول اهلل  كتابرره وبي    ىُسررْبحيانيُه ويتيعيررال  

 ف مررن أسررباب الفيةررة  ريِيوحيرر ،أخرريف األمررة بأسررباب االتتمررا   

 توةويرررر ،ُسررررْبحيانيُه ويتيعيررررال ىمررررا أران اهلل  ىالتتمرررر  أميرررررا علرررر

 .هوكت ا

وأمررررا تسررررلء أعرررردات األمررررة فررررإن ا يتسررررلاون   مواضرررر        

 .ويضعفون وينكسريون   مواضر  االتتمرا     االختال  والفيةة

تناسرره وأنواعرره وبلدانرره    اخررتال  أ  ىوارريا لررد أن العرردو علرر   

األمررة إال   حررال اختالف ررا    ىال يتسررلء علرر  ،وأةارراره وأنيانرره 
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اررا العرردو   لليتسرراألمررة،  تلررف . فحينمررا ومت ة ررا فيمررا بين ررا 

 .من مواض  االختال  واالف اقحيناي 

كريل    ،هياان اهن كما يتسلء برالتحييل  ا إنيض ألا 

 ،افرررؤمن  يضرررا فيررريال  اانرررس يتسرررلاون برررالتحييل بررر    أ

 ،وكل ح ب مبرا لردي ا فيحرون    ،وجيعلون ا عاعاف وأح اب

نررره  مررر  نيرررن اهلل وأنررره  مررر  بيضرررة      أوكرررل واحرررد ي رررن   

وجتلفون وي ن كل واحد مرن ا أنره علر      فيتناصعون، ااسالم

ولكررن مررن ت ررة احلقيقررة نواخررل الررنفس ررر  مررن افاررام   .حرق 

ن حترى  ر ق   ا ل نسرا واهسور ال  يتيراوص ب را اليرياان ةاإلرد     

 .غل األمة

التوحيررد الرري   أصرل  ىن أرميررة اهماعرة ولررو علرر برري  الرن   

، النراس جتلفرون  . يصفه به إسالم اانسان عنرد مواضر  الفيةرة   

بعضرر ا  ىال يرري، مررانة واحرردة  ىوفررا كرران اخررتالف ا لرريس علرر   

وررريا رمرره اهرراه   ال،وررريا رمرره افرر  ،ررريا رمرره اهرراه  ،ابعض رر

تررراه    يياسرررة وررررياالا تررراه   ورررري ،  العلرررا تررراه ولكنررره

وررريا  ،وررريا ترراه   النسررب  ،وررريا ترراه   احلسررب ، قبيلررةال

خري  بصي اآلفال ُي .وغه عل  من أنوا  اهاه أبواب أخيى تاه  

 ىفيمبررا اتبعرره علرر ،  و لييررق سيرر  ىخرري فرري ن أنرره علرر  لييررق اآل

 .ييعي بيل  ه ورو النبال
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أمرري بالن ررا  ق غلرر ا ررروفسررد نيررن األمررة ويفرري  وأع ررا مررا ُي

اانسران نينره    ىفسرد علر  وررو أع را مرا يُ    .الي  ال يرياه اانسران  

كمررا تررات      وارريا يقررول الررن      .فسررد عليرره نيررن األمررة   وُي

ما عإلبان تاإلعان أرسرال   غرنا بأفسرد علي را     : آآحدي  كعب

   .من افال واليي  لدين افيت

 درك ما،اانسرران ورمبررا ال يرر إلي مرراافررال واليرري  يسررعى ف

ا فيصره ولص ر  ؛   عل  حتى يدركره  اانساني ويتتب  الييااُن

 البره لرا ي  ،ولرو   العلرا أو   القريان    عر  وترل  ا ألمري اهلل  لالب 

 .ليي  والسيانةل الالب  ع  وتللغه اهلل 

وارريا يقررول الررن  عليرره الصررالة والسررالم كمررا   صررحي       

   لرة أول مرن تسرعي ب را النرار لال    : آآمسلا من حدي  أب  رييية

  بررالن ا ، لكررن ورررؤالت القاللررة    رراريرا أن ررا علرر  خرره 

 !.و ارد !وعاا !وايا أواا ةارئ!، هي ع يا ىعل

ألنرره ؛ مررن أكقرري مررا جررد  اانسرران   معيفررة احلررق      وررريا

أيض ررا ا لرر يالررب اارروى.  و  البررالن ،  رري احلررق   ال رراري  ُي

 !،حب اعلررا أن مررداخل النفرروس رمبررا ال يرردرك ا صررا  جيررب أن ُي

 ؛ق اا  رة ب را  لِحر ق غل األمرة وتُ في من أمور نةيقة ُت ورمبا من ا

 .يياه اانسان بنفسه ألن ااوى   نفس اانسان نةيق رمبا ال
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ايا لد أن . والام  رت  اانسان ةولكن إعا عربت سكي

 ىينرردم علرر  ،مررن األتررل  يرردنواانسرران كلمررا يتقرردم   عمرريه و  

ت عربررت لررية اارروى والامرر  وجتّلرر  مين نيررِد وفرراعا، أهرريات ماضررية 

 .ا ا ييه من ةبلورأى هيا  ،اليؤية

 ررران!،بررت عنرر  أنررت بنفسرر  ا تي ي أيررن كانررت حتررى ِغ نإع

 ن!يردرك اانسران علر     ف علي  عييين لالل  سرنة وال وفاعا مي 

اانسران رمبرا      نفرس  منكرا  هر ت   ررو أن ليًمرة   السبب   عل 

ومرن ت رة   ، عر  وترل  نره يتعبرد هلل   ةول أو فعل ي رن أ  يدعوه إىل

 .احلقيقة رو ياي  رواه

 نفإنه يكون فيم! إعا كان   خه ا لق بعد األنبيات وريا

مرا  ، يقرول: آآ اهلل بن مسعون عليره رضروان اهلل  يقول عبدا؛ نون 

 عر  وترل  د حترى أنر ل اهلل   ُحر  ننت أن فينا من يييرد الردنيا   أِ  

ڳ   گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ چترل  وعرال:    ةوله

   .[152آل عميان: ] چڳ

 الِ ًنرررة، :مرررن مواضررر  ا رررال  وأسرررباب ا ا إنيض رررأكررريل  

 ،ه سوت النيرة والقصرد  وتام  عل  كّل ،وحب ال  ور ،والام 

احلق وفصرل احلرق الري        إىل الِ ًنة رمبا تدف  اانسانوال  

ورمبررا . حتررى  ترراص   علرر   ،احلررق الرري  عنررد غررهه  عررن لديرره 

ل أمري  نر   فُي .مرال وإمرا تراه    إما لم  ننيا ا إىليض أيكون نافعه 
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ير ت    بوحقيقرة أن را تتسر    .غره موضرع ا   ىاهلل وهييعة اهلل علر 

 .ما وض  عل    موضعه ،من الام 

وعرال عرن ناصلرة ن لرت   بعرا أصرحاب        وايا يقول اهلل تل 

اررا  هرري  اه رران ليسرروله وأحررل    عرر  وتررل اهلل  ،رسررول اهلل 

ورررو فضررل   ،ألحررد مررن ةبررل   عرر  وتررل ا اهلل  ررحّلالغنرراإلا وا ُي

راعررر  غرررنا بررر    أصرررحاب رسرررول اهلل بعرررا لقررر   ؛وابرررتالت

بعضر ا ررل ررو     وهر ّ  ،ا علري ا فسّل .افسلم  وب  افييك 

ألنره لريس مع را وأنره مرن       هكفري  بروا تانرب  كرافي فغلَّ م مسلا أ

 .ناحية افييك 

يرل    والتن  أصيلن يوا إىل غنمه وحقيقة الت، حقيقة األمي

 ع  وترل حتى أن ل اهلل  ،عل  أن لوا هي  اهلل عل  عل  افوض 

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    چ: وعرررال ةولررره ترررل  

ڭ   ۇ  چن السررررررربب مرررررررا ،[٩4النسرررررررات: ] چڭ

أنكرا أنر لتا    ع  وتلاهلل   مي . [٩4النسات: ] چۇ  ۆ

أيرنن  إىل  كان ري  ،افاهرية  ىعلر لريس عليره!    ريا األمي حقيقرةً 

ا يدركره الصرحابة فيمرا    ورمبرا    يِفا أمي ةد خيوري الام  إىل

 را من باب أوىل.فإنه يكون   غه ،بين ا

تا ررره ، أمرررور االتتمرررا    األمرررة  مرررن أع رررا ، فرررإن واررريا

ا إال وةررد ن رري كم ررالررق اانسرران ُحفررال ُي .النفرروس وتنقيررة النيررة
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 عل وكيف يعاجل اانسان  .إىل نواف  نفسه جتاه عل  احلكا

علر  األمري إعا كران اانسران يرتكلا   ةضرية أو       عال   ناألمي

. كا  تمرل ت رت   واحِل ،كايتكلا   ُح يتكلا   ناصلة أو

ن، لرا جيت رد     اه ت    أ  موض  ُه ُّحي، فلهت  إىل نفسه

تنقية نفسه ةبل إلالق احلكا؛ ألنره إعا أللرق حكمره ةبرل أن     

ب جيارررد   تنقيررة نفسرره، مررال مررن حيرر  ال ييررعي إىل مكسرر  

نفسه ورت حت نفسه وععت من األنلرة والقرياإلن مرا تؤيرد علر       

 افوض  الي  له فيه لم  وتاه.

كيل  أيض ا من أسباب االختال  ال  جيرب احلرير من را،    

وُتفررري ق كلمرررة افسرررلم : اه رررل، وررررو بلي رررة ع يمرررة، وهررري       

مستاه، ورو نات وأ  ناتن! ُيفي ق اهماعاف، ويفرت    عضرد   

 ر اِهً ال!.لًية   ريا ال من رو س ولة تصد ا باألمة، وأع

واهُّ ال إعا ُصد روا وتكلموا   أمي األمرة وةضرايارا ضرلوا    

  أنفس ا وأضرلوا غهررا. وإعا كران ارا لمر     علر  والنيرة        

ليسررت صررانةة، ععرروا الضرراللت ، الامرر  الرردنيو  واه ررل.     

يمة ألنه أهرد  وةد يكون اانسان متيين ا وضاللته   عل  ع 

 متسًكا من غهه.

وارريا لررد أن كررقه ا مررن اِفنتيكسرر  عررن لييررق احلررق ةررام  

  الة لا ّفا استبان له العلا، تيك العلرا واه الرة، وعررب إىل    



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  316

  أصرل نيتره،    ضاللة بي نة!. السربب   علر  أنره كران مردخوالً     

فسل  عل  الاييق  قيًقا لغايًة، فلم ا ا يصرل ا تريك الاييرق    

عررن  بُيًمترره. وررريا أيض ررا مررن مواضرر  الضررالل، يقررول الررن      

خاورة تصديي اهُّ ال   أمي األمة كما تات   الصرحي  مرن   

، ةال عليره الصرالة والسرالم: آآإن اهلل ال    حدي  ابن العاص 

يقبا العلرا انت اع را ينت عره مرن صردور العبران، ولكرن يقربا         

اًفا ا ي الناس رؤوس ا العلا بقبا العلمات، حتى إعا ا ُيبق  ع

 فسالوا فأفتوا بغه علا فضلوا وأضلوا  . ُتً ااًل

: آآا ري النراُس رؤوس را تً رال       رنا وةفة عند ةرول الرن    

مررن الرري  ا رري اهً ررالن النرراس!، وأمررا ا رراع العلمررات ورفرر          

مب  ىب  چ العلمررات ف ررو إىل اهلل!. وارريا يقررول اهلل تررل  وعررال:      

رْفررر   ،[11ا انلرررة: ] چىت    يت يب  جت   حت  خت  مت 

   اهارل إىل الناس. العاِلا إىل اهلل ورْف 

 اه ررة األوىلورنررا ررر  أمانررة ومسررؤولية علررى ت رراف لررالا:  

ر  العلمات، أ  ال جيعلوا ا ال للي ال للتصد  لقضايا األمرة  

وأميرررا. فررإن   ررريا احلرردي  إ ررا   رري اهارررل وُصررد ر عنررد    

ا ُيبقررر  عاًفرررا ا ررري النررراس رؤوس رررا    غيررراب العررراا، حترررى إعا 

مر  وترون    ، فينبغ  أال ُيفت  ا ال ألحد أن يتةري ترارالً  ت ااًل

 عاا، بل جيب عليه أن يتتب  مواض  إبالغ الناس ا ه.
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 يررد  موضررع ا مرن مواضرر  إبررالغ  ال واريا كرران رسرول اهلل   

رسرول  ا ه إال وعرب إليه لُيبلِّغ نين اهلل تل  وعال. وايا كان 

يرريرب إىل أسررواق العرريب كمررا تررات   حرردي  تررابي،     اهلل 

يررريرب إىل عكرررا  وع  ا ررراص    آآكررران رسرررول اهلل   ةرررال:

و ًنرررة يبّلرررغ نيرررن اهلل، وكررران اليترررل مرررن ةومررره ررررر يعررري مرررن  

افيرريك  رررر يييررد أن جرري ، فيقولررون لرره احررير فتررى ةررييل ال 

ألن ررا  يفتنرر    يقاعررون الاييررق حتررى عررن مررن أران أن جرري ؛    

يتتبع ا   كل  مر  و  كرل ِمنرل؛     يعلمون أن رسول اهلل 

 .ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىألنه يييد ما عند اهلل 

ال يغيبروا، ألن را إن غرابوا    ن على العلمرات أ  تق  ريه افسؤولية

عن أمي األمة فإن ا يتحملون أوصار اه رال ومرن صرد ر    وانكفؤا

 اه ال.  

يكررن عاًفررا أو تي  ررلي هرريا ا مررن أمرري إىل مررن ا  اه ررة القانيررة

وأن يعلرا أنره إعا    بدون علا   القول ع  وتلاهلل، أن يتق ي اهلل 

ةال عن اهلل تل  وعال بغه علا فإنه يكون آمث ا مبقردار مرا بلَّرغ    

عررن اهلل كرريب ا وصور ا، وأنرره  ررُيم علررى اانسرران أن ينسررب إىل   

 لى يق .أو ُحكم ا إال ورو ع اهلل وإىل رسوله ةواًل

، أنرره ةررال: آآمررن حررًدا عرري  وارريا ُيرريوى عررن رسررول اهلل 

ثدي  ورو يريى أنره كريب ف رو أحرد الكراعب    أ  ولرو ا        
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كمررا تررات  اهلل  ليكررن مترريقِّن مررن كيبرره. وُيرريوى عررن رسررو

عند أب  ناوون وغهه: آآمن ِأف  بغه علرا فإ را إمثره علرى مرن      

  ُيفتررى في ررا بغرره علررا؛   أفترراه  ، واليرروم مررن أسرر ل األصمنررة الرر  

 وعل  لس ولة إيصال البالل إىل الناس.

إىل الرررريين  ِلكررررون تصررررديي النرررراس علررررى  اه ررررة القالقررررة

أو كرانوا جترار ا    اختال  أنواع ا وأحوااا، سروات  كرانوا نوالً  

أو كررانوا أربرراب ترراه، علررى اخررتال  ةرردرة النرراس   علرر ، أن 

ارررل أن ررا يبرروؤون   يعلمرروا أن ررا مبقرردار تصرردييرا ه الررة اه    

بإمث ررا. واليرروم مررن أسرري  األصمنررة كسررب ا للمررالا كمررا أنرره مررن   

 أسي  األصمنة كسب ا لألتور.

فالبالل ينتيي انتيار ا رمبرا ال يدركره انتيرار رسرالة بعرا      

األنبيات   السابق. واريا لرد أن بعرا األنبيرات مرن ييسرله اهلل       

إىل مارة   وترل عر   إىل آال  كحال  آيونس  أرسله اهلل  ع  وتل

ألررف أو ي يرردون. وجتررد مررن النرراس مررن يكقرري ت ِلرره، بررل رمبررا     

ورريا مرن أع را     إىل الناس ميّكبا ويتكلا يكون ت ِله ت اًل

مواض  ا اورة، والتبعة على اانسان   علر  ع يمرة. وجيرب    

أيض ررا أن حْنررير مررن أن اف بصرر  بااسررالم يعلمررون أن م امحررة  

م امحررة العرراا لليارررل خارري  العلررا للي ررل خارري علرري ا، وأن  

 علي ا.
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 األمرري األولوارريا رررا يت امحررون ويتنافسررون علررى أمرريين!،   

تيررويه  القرران تنحيررة العرراِلا عررن موضررعه وتصررديي اهارررل، و     

العررراا و سررر  اهاررررل؛ وعلررر  حترررى ُيغّاررروا أكقررري مسررراحة  

ممكنة   إبالغ اه ل وتسويغ البالرل، وررو صريا  يبقرى إىل     

 يي الضاللة   الناس.ةيام الساعة   ن

وايا رمبا ييرتك  الربعا تصرنع ا: آكقرُي ا رال  وكقري       

اليرري، وأصررب  النرراس ال يعيفررون احلررق مررن البالررل، وكُقرريف    

 وحرردلت الناصلررة الواحرردةاحلالةالواحرردة و   افسررألة الفترراوى  

ُيسمي  ب ا من ةبل، يتتبع را فرالن ويتتبع را فرالن . ومرا      أةوال ا 

 اهواب عن عل ن

رررو ِكفُّرروا عررن تصررديي اه ررال؛ جتتمرر      اهررواب عررن علرر  

كلمررة النرراس علررى احلررق، وكرريل  أيض ررا إن اختلفرروا كرران        

اخررتالف ا رمحررًة وسررعة. وأمررا إعا ُصررد ر اه ررال، فررال تيررتكوا  

  ةررول  للحررق وارريا حينارري مررن تيررتت العرروام وعرردم إنراك ررا  

 الرررن  عليررره الصرررالة والسرررالم: آآا ررري النررراُس رؤوس رررا ت ررراالً    

فسالوا فأفتوا بغه علا فضلوا وأضرلوا  ، النراس ليسروا مي ان را     

فعيفة احلق من البالل ال مرن ت رة الكقرية وال مرن ت رة القلرة؛       

 وإ ا احلق ُيعي  بنفسه.
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التقليررد،  ومررن أسررباب انتيررار اه ررل وتفييررق صررف األمررة:   

والتقليد   حقيقتره: أن اانسران ُيع ِّرا عاعرة، أو ُيع ِّرا فرين ا       

ن األفرريان، أو ةاإلررد ا مررن القررانة، أو عاًفررا، أو لالررب علررا. لررا   مرر

: اعتبررراراف ا رررال  ُيقلِّرررده   كرررل مرررا يقرررول، وال ين ررري إىل   

اختال  البلدان، اختال  األحوال، اختال  ال مران، اخرتال    

أن ين رري إىل  ررريا يترري  ل نسرران   األهررةاص واألعيرران، فكررل 

جيمرر  افسررلم   بقررول ميتررو  االكتفررات األةرروال، فيمبررا كرران

 أوىل من ةول رات  ُيفي ة ا.

ولرريس كرريل  أيض ررا ررريا علررى االررالق؛ فيمبررا كرران أمرري ا  

ع يم ا جيب أن جتلف الناس عليره. واريا سيرُ لي   رريا الر من      

أن يقلِّرررد ميرررية  مغيبررر  ومغيبررر  ميرررية  وغرررال  تنررروب ،   

يقلِّده   مسألة على اختال  البلد واخرتال  احلرال، ويتعصرب    

قوله وغه عل ، حتى تدب  الِفية رِة   النراس. والسربب   علر      ل

التقليررد مررن غرره أن يرردرك، منالرراف علرر  ا ررال  والنرر ا ،        

 وكيل  تن يل تل  افساإلل.

وريا رو من أسباب انتيار كرقه مرن األةروال الر  رر  مرن       

مواض  االحتمال واالتت ان، ولكن خاأرا   وضرع ا   غره   

ن األمررور اف مررة أن ُيعل ررا أن ليًمررة مرردارس    موضررع ا. لررا أيض ررا مرر  

وأعرردات ل سررالم ي بصررون بافسررلم  النترر ا  مواضرر  ا ررال ؛ 
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وعل  لتعبيد لريق اليري، حترى إعا اسرتفيغوا مواضر  ا رال        

ضرريبوا االعررا . وإ ررا رررا يعييررون ميحلررة معينررة حتررى ُيفي ةرروا  

 األمة وييتتوا غل ا.

متيرررراب ت    افنررررا   رمبررررا تعامررررل   ةضرررريت    الررررن  

ثكمررر  ورررتلف  الخرررتال  األحررروال أو اخرررتال  األعيررران،  

حينما بيرال ياألعيابر    افسريد صيتيرييُه الصرحابة       فنيد الن  

 .وريف قي فيه رسول 

وحينمررا ويتيرردي ُب اًةررا علررى ترردار افسرريد، امحررًي وترره رسررول  

حب وغضررب ومتًعرري وأنكرري علررى فاعلرره. فييف ررقي مرر  صررا    اهلل 

البرررول وغضرررب علرررى صررراحب الُبررر اق. مررر  أن البرررول   اعرررا    

العقرالت أهرد ةريارًة ولاسررًة مرن الُبر اق، مرر  علر  الني مر  ررريا        

وهًد م  ريا، م  أن أصرل الن ييرة العكرس؛ الخرتال  احلرال      

واخررتال  األعيرران واخررتال  افررال؛ فن رري إىل ررريه علررى خررال  

تارل، وأ ليرُي رريه    اإللوالب ريه، ألن الباص ق عاا ويعي  افوض 

جتلررف عررن أ ليرري  ررريه. فررألي ررريه ُمتعررد  وألرري ررريه الصم، وررريا       

ةييب وعاك بعيرد، ف ريا ةييرب ال ُيسر ت ال رن إعا ُهرد ن عليره،        

وريا بعيد ُيس ت ال ن إعا ُهد ن عليه، وريا رسول لقومه وريا 

جتلفررررون   احلررررال وجتلفررررون   افررررال؛   ف ررررا  قررررل نفسرررره،

اررري تن يرررل احلكرررا، ورمبرررا يصرررف اانسررران مرررن    فررراختلف حين
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حيك رراي مبسرراإلل تررواص  أو متالررل تلرر  افسرراإلل بالتنرراةا ولرريس    

 كيل .

اانسرران إعا أران أن يعرري  مواضرر  االتتمررا  احلررق ومواضرر   

ال يكرون عررار  باألنلرة فقرء، برل عررار      ن االخرتال ، عليره أ  

 بافرراالف بافنالرراف وعررار  باألعيرران وعررار  برراألحوال وعررار   

واانسررران كلمرررا كررران بصررره ا مبرررال األمرررور، فإنررره ُيحسرررن        

ف ًيق األمرة بالعاترل    احلكا على األحوال. وكلما كان تاراًل

 مبا جيمع ا   اآلتل.

 وإعا كان اانسان عاًفا بافاالف بصه ا ب ا، فيمبا ةرال ةروالً  

ال يستحسنه مرن ن ري إىل عاترل األمري، ألنره ُيبي رُت ويييرُد أمري ا         

من عل . األمة أو كقه من افنّ ريين ارا ُيحسرنون الن ري     أع ا 

إىل األهرريات  ت إلررة ولكررن ال ين رريون إلي ررا بسررياةات ا. وررريا   

مررن مواضرر  ا لررل   تقيرريا األحررداا وتقيرريا النررواصل، كررل        

واحٍد يستاي  أن ين ي إىل صورة ال رارية بعيرد ا عرن سرياةات ا     

 وما ةبل ا وما بعدرا.  

عكرري افنررافق    كتابرره   مواضرر     حينمررا عرر  وتررل اهلل 

عديرررررردة، وعكرررررري بعررررررا أحرررررروااا، ا ين رررررري إىل أفعررررررااا 

 افستحسنة ا ي نة بعيرد ا عرن سرياةات ا. فيمبرا أحرد  يقرول ةروالً       

حًقا ف تيًت  ا ةصده، وُينكرُي عليره، فلمراعا تيًت  ميرُه وةرد ةرال حًقرا        
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ياق وفعررل حًقرران!. نقررول: فعررل حًقررا وةررال حًقررا، ولكنرره   سرر       

 البالل، وسياق البالل بأن ريا ال  تمل منه االندفا  للحق.

وارريا لررد أن بعررا افنررافق    صمررن الررن  عليرره الصررالة      

، ولكنره  والسالم، ُي   يون حضور اهماعة مر  رسرول اهلل   

رر وصرف ا بأوصرا  تردل علرى نفراة ا،   ري          رر رسول اهلل 

يار. افنرررافقون ال األفعرررال، كحرررال  الررريين بنررروا افسررريد الضررر    

 يقومون إىل الصالة إال كساىل، ريا   أبواب العمل.

النسرررررات: ] چڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژچ و  أبرررررواب القرررررول:  

كرريل  أيض ررا   أبررواب اانفرراق يقبضررون أيرردي ا. إعن       ،[142

فف  أبواب اانفاق افال  وعكي اللسان وعمرل اهروار  أضرعف    

 الناس   أبواب الااعاف.

ي  جيعل ا ينفقون أموااا وجيت دون   بنات مسيد وما ال

وُيبّكيوا للصالة وُيؤع ن   أول الوةت ويقيا اان!، أليس ريا 

عمل بين! عمل بي ولكنه   سياق، ما الدليل عليهن الدليل 

عليه السياق: وايا يقول اهلل تل  وعال   كتابه الع يا: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ

رو  ما ،[1٠7التوبة: ] چ   ٺڀ  ٺ  ٺ  پ  ڀ     ڀ  ڀ

اارصانن! أن ا كانوا على صلة   السابق بأب  عامي 

اليارب، رؤالت كانوا على صلة م  رارب وينياون إىل 
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أن ريا عمل  ع  وتلالصلة معه أكقي من غهه، فبيًين اهلل 

 صا  لكنه مدخول، فسًماه مسيد ا، ولكنه مدخول.

عر   واه ران معره، اهلل    رسرول اهلل  حينما أرانوا الغ و م  

ۆ  چعّكرري نبًيرره بسررياةاف سررابقة، يقررول اهلل تررل  وعررال:  وتررل

ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

ررررريا احلكررررا  فرررراعا، [47التوبررررة: ] چې  ې  ې  ې

  اآليررة الرر   عرر  وتررلورررا يالبررون خرره ان! احلكررا ةالرره اهلل  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ تلي رررررررررررررررررا:  

ألن أحرروااا السررابقة ال تسرراعدرا الغتنررام أمقررال   ،[4٨بررة: التو]

 ريه األهيات.

ررريا إعا كرران   خرره  رراري!، فكيررف   هرري  ررارين! إن  

تقيرريا احلرروانا ينبغرر  أال يكررون ل اريرررا، وإ ررا لسررياةات ا    

و اريرا كيل ، فإن اانسران يسرتاي  أن ُيحسرن علر . ومرن      

والنرواصل خاصرًة مرا    أع ا مكاإلد افنافق  اسرتغالل احلروانا   

ُيت اري فيه أنه من أمي ا ه، ورمبا أ  ريوا غرهه. واريا لرد     

 أن ررا ال ُيفي ةررون عاعررة افسررلم  وُييررتتون أمرري رسررول اهلل     

 ِبِعل ٍل مانية  ضة، وإ ا ِبِعل ٍل ومقاصد هيعية.

يررأميرا الررن  عليرره الصررالة والسررالم باه رران   سرربيل اهلل  

ي ؛ فيقولررون كمررا تررات    كررا التن يررل:   وأن ينفرريوا   احلرر
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  علر  أنكرا تن  مرون     العلَّة ،[٨1التوبة: ] چڇچ   چ  ڇ  ڇچ

ورررريا ال ُيناسرررب!. وإعا أران الرررن  عليررره الصرررالة والسرررالم بررري  

ٿ  ٹ  ٹ    چاألصرررفي، يرررأت  لعلَّرررة، يييرررد الِعفَّرررة مرررن ال نرررا!: 

مرررن ةرررال  وبعرررا ،[4٩التوبرررة: ] چڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹٹ

ا القررول كرران ممررن يترراتي برراهوار  والِبغررات   افدينررة!،      ررري

فةا  من ال نا البعيد وررو يتتبعره مرن ةييرب!. أسراليب هريعية       

للوصول إىل غاياف  افة باغيرة، وافقصرون مرن علر  ررو تفييرق       

 عاعة افسلم .

ُيحري ر مرن تصرديي افنرافق ؛ ألن را       وةد كران رسرول اهلل   

افسررلم  وعرراعت ا، وررريا أيض ررا مررن   ُيفي ةررون وُييررتتون غررل  

أسررباب عرردم توحيررد كلمررة افسررلم . مررن أسررباب االخررتال  أو 

ُيصرد ر   من أع م ا، رو تصرديي افنرافق ، ررل كران الرن       

: مررا مررًي مبرريحلت منافًقرران رأس النفرراق عبررداهلل بررن أبرر  ، وةررد  

ةبررل ِأحررد ومررا بعررد ِأحررد. ومررا ةبررل ِأحررد كرران جاررب   ِمْنبيرري     

، و ضي إىل افسيد يوم اهمعرة ويقروم   مقرام    سول اهلل ر

الن  عليه الصرالة والسرالم ويعر  النراس وُيريكِّيرا ويرأميرا       

أ ْمررُيُه بعررد ِأحررد، ا يررأعن لرره    وفَّررا    يرريي  ،بااعررة رسررول اهلل  

 .رسول اهلل 



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  326

وارريا مررن يقررول إن الررن  عليرره الصررالة والسررالم ا يكررن        

ا، ولكًنه ا يكن ُيصد ررا كريل ، وال  ليقتل افنافق ن! نع

يأعن اا بالتصديي: يعصا نماترا وأموااا ويكسرب ا باليأفرة   

نفع ا لييرا وإحسان ا إلي ا ورمبا صلى على بعا مي رت ا فن راه   

عن عل  ورمبا أردى لبعض ا وة ِبرلي ااديرة مرن ا،     ع  وتلاهلل 

ةرروا غررل ُيصرد ررا حتررى ال ُيفي   ولكرن ا يكررن رسررول اهلل  

 افسلم .

بل أيض ا عند نواصل األمة وعند هداإلدرا يع اا عن الصرف؛  

، لاللرررة أةسرررامألنررره عنرررد النرررواصل ينقسرررا صرررف  افسرررلم  إىل  

: مسررلمون ُيرردركون حقيقررة ا ررال  وجيتمعررون     القسررا األول

 : منررافقون يعيفررون كيررف يتسررللون القسررا القرران علررى احلررق، 

ا، ررا مسرلمون لكرن ا ليسروا     : بين مالقسا القال ، ويوت ون

مبنرررافق ، يترررأليون بافنرررافق  بال ررراري، وررررؤالت ررررا الررريين    

ۅ  چيسرررمعون للمنرررافق  كمرررا ةرررال اهلل ترررل  وعرررال:     

 ،[47التوبررررررررررة: ] چۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې

صرررف  افسرررلم ، وفررراعا    ، منرررافق  يقرررول  اررررد برررن ترررل 

م، ورمبررا يتررأليون ب رران!! ألن افنررافق  لرريس اررا أ ررات وأعررال    

مرن أن   تاتوا بأسراليب هريعية وبأنلرة، فيترأليون حيناري، بردالً      

 تكون اهماعة للق  ولل ، تكون لل ، ولل ، ولل .
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ُيبعردرا حترى    وايا كان عند اليداإلد كران رسرول اهلل   

عن مواض  التأله والقيار، حتى ال ُييرتتوا غرل األمرة وُيرؤليوا     

 على ريه الدرتة الوسء.

األمور اف مة، أن من الصراحل  وافصرلح  ميرن    لا أيض ا من 

ُيفي ةرروا أمرري األمررة مررن حيرر  ال ييررعي، والسرربب   علرر  أنرره ال    

: عرر  وتررل يكررون رحيم ررا ارريه الفاررة الوسررء، الرر  ةررال اهلل       

فُيسرررياوا ال رررن ويب ررررا   ،[47التوبرررة: ] چ  ىې  ې  ېچ

 من تسد األمة وُيلحق ا بافنافق ، وريا خاأ.

ةال ميه ا إىل رمحته ب يه الفارة، ةرال:    ع  وتل وايا، اهلل

ليس في ا، فريكا أنرتا!، ومرنكا!، ومسرلمون!،      چېچ

ونوايرررارا حسرررنة!، ولكرررن مرررن ت رررة احلقيقرررة يسرررمعون ارررا.     

نقلرره،  رر  تليرري ا نقلرره،   ةررول والسرربب مررن ُحسررن ةصررد  رر   

أحسرررن ال رررن تقرررو ل أو بالفعرررل أو غررره علررر . وررررؤالت ينبغررر  أن 

ن ُييفررق؛ مررن األخاررات الرر  ُتفرري ق صررف  افسررلم     ُيرريحا ب ررا وأ

 اليوم أن رؤالت الوسء ُيدف عون إىل افنافق  نفع ا.

بررل جيررب أن ُيررالن مع ررا وأن ُيحسررن ال ررن  ب ررا، وإعا كانررت 

ريه الفاة تنةد    صمن الن  عليه الصرالة والسرالم بأولار !،    

 مرررا ةالررره  فكيرررف برررال من افترررأخين!، ولررريس كرررل مرررن نقرررل     

 نافق  منافق، وليس كل من أحسن ال ن  ب ا كيل .اف
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ارررتا برريؤوس النفرراق وضيررْيِب يا،  واريا لررد أن رسررول اهلل  

ومرررا اررررتا ب ررريه الفارررة الوسرررء ونفع رررا، وإ رررا اررررتا بتعليم رررا  

واليأفة ب ا وتلب ا؛ حتى ال ينيق صف  ااسالم. وكيل  أيض را  

مررل مرر  ررريه  فررإن للررن  عليرره الصررالة والسررالم سياسررة   التعا   

الفاة الوسرء، وكيرف ُيتعامرل مع را   النرواصلن وكيرف عنرد        

اليررداإلد والفرر ، كيررف ُيفررًيق برر  افنررافق  وبرر  الًسررًماع      

لييقرررة وررررد ، جيرررب علرررى افرررتعلا أن     اررران فليسرررول اهلل  

   عل . يتبًصي ب د  رسول اهلل 

الكالم   عل   تا  إىل تفصيل، ولكرن ااخروة ينراصعون    

أن جيعلرري وإيرراكا مررن  ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى  الوةررت. وأسررأل اهلل 

أرررل البصررهة وأرررل التوفيررق والعمررل والسرردان، وأن ي رردينا وأن   

يأخررري بأيررردنا ونواصرررينا إىل الرررل والتقررروى، وأن جيعلنرررا ررررداة    

م ترردين، وأن ُيا رري بوالننررا مررن النفرراق والييررات وتوارحنررا مررن   

وبكررا افررن و القررويا والصرريا  سرر ت األخررالق، وأن يسررل  برر  

افستقيا، وأن جيعلنا إخوة متحاب  فيه،  تمع  علرى أمريه،   

منت   عن ن يره، ُمًتربع  لنبي ره عليره الصرالة والسرالم، وأسرأل        

اهلل تل  وعال أن ُيعيينا من الفر  مرا   ري من را ومرا بارن، وأن       

نرافق   يكفينا هي أعدات افّلة والدين من الي رون والنصرارى واف  

أن ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى  وغهرررا مررن أعرردات افّلررة والرردين، ونسررأله     

ينصررري األمرررة علرررى مرررن  لم رررا وعاناررررا وأن ينصررري إخواننرررا    
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اليرررررام و  الررررريمن و  بورمرررررا و  العرررررياق و  سررررراإلي بلررررردان 

أن ُيمكِّررن للحررق وأن ُيؤي ررد   ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ىافسررلم ، وأسررأله 

ت النفراق واليري وأن يكسري هروكته، ونسرأله      أرله وأن يكبر 

أن  فررر  افسرررلم  وأن يعصرررا نمررراترا وأن    ُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى 

يؤلررف بيررن ا وأن يرريمح ا باالتتمررا  وأن يكبررت مررن أران ب ررا     

وعردوان ا   هقاًةا وِفْية ة وفتنة، ومن أران أن يب   ب ا بغي ا وت رالً 

أمرريه، ونسررأله تررل   أن يكيررف أمرريه وأن ُيبرري ن حالرره فررن ت  ررل   

وعال أن جيعلنا من أرل التقى واادى والعفرا  والغنرى إنره ولر      

 عل  والقانر عليه، وصلى اهلل وسلا وبارك على نبينا  مد.

 األستاع/ يوسف اااتي : افقدمآ : 

أسررررأل اهلل أن جيعررررل ررررريه    هيرررركي اهلل لفضرررريلة اليرررري ،  

تعليرق مرن   وللبراف ال  األسالة كرقهة  .الكلمة   مي ان حسناته

مرا كران خرار  عرن      اخصوص ر  نتياوص بعا األسالةةد  ،ااخوة

افوضررو  أعتررير عررن إلقرراته ومررا كرران ةييب ررا مررن حرردي  اليرري   

بررإعن اهلل تعرراىل أحرراول تارررد ا    وينصررب    عنرروان ررريا اللقررات    

أربعرررة إىل عررر  لاللرررة ن أليحررره، بااضرررافة إىل إنررر  حاولرررت أ

، ولكر  ييتررا   ييبا ررا حرد ن مرن األسررالة   سرؤال  أو وا  اعرد أ

، رنرراك مداخلررة هررفوية وأمتنررى أال    حف رره اهللآ اليرري  ةلرريالً 

   ا الد .تتياوص نةيقة واحدة م  األستاع أمحد 
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 : مداخلة األستاع/ أمحد ا الد 

ُسرْبحيانيُه  السالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته، اليركي هلل  

ا أبررر  عاصرررا، لررر لرررس رررريا ا لرررس  لرررداعم  ، لررراويتيعيرررال ى

للمحاضي الكرييا، ولكرا عيع را أي را ااخروة. تكلرا فضريلة        

اليرري  عبرردالع ي  الاَّييفرر    بدايررة اماضررية عررن أن القيمررة   

 اانسرررانية عنرررد بعضررر ا فررروق القيمرررة اا انيرررة. رررريه النقارررة     

افوضررو  رررو معنررى الفلسررفة والرر  ررر      رررياتقييب ررا  الدةيقررة

ا بأن العقرل ررو اِفعرو ل    آ بة احلكمة ، الفالسفة اليونان ةالو

عليرره   احِلكررا، ومررن افؤسررف أن الفالسررفة ااسررالمي  أو       

امسررروب  علرررى ااسرررالم آابرررن رهرررد، ابرررن سرررينا، الفررراراب ،  

أمحررد بررن مسرركويه صرراحب كترراب ت ررييب األخررالق  اتبعرروا     

رررؤالت الفالسررفة واعتمرردوا العقررل افيترر  األول   احِلكررا. لررا  

 :م فكفرريرا أو بررد ع ا   كتابرره  تررات الغ الرر  ُحيررة ااسررال   

اليروم  عنرا مرن اماضري الكرييا، أن مرن        ."ت افت الفالسفة"

بي ت يقول: ريا ةيمة إنسانية، حنرن رأينرا علر        ُيعيب مقاًل

 السررراحة األنبيرررة، نرررص أنبررر  راإلررر ، واهلل رررريه ةيمرررة إنسرررانية  

ضرربابية أن إعن حنررن اآلن   حالررة  أ ررات و أنبررات   لرراغور مررقالً 

ا افيتبررة اا انيررة نون، لررا افيتبررة اانسررانية أعلررى من ررا!.    تعلنرر

ررريا الكررالم جيررب أن نعرري  أنرره اسررتعمار فكرري  ُصررد ر إلينررا 

واتبعناه عن ت لنا. جيرب علينرا إعا رأينرا نص را إسرالمي ا راإلع را أن       
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نقرول إنره نرص إ رران ، اآلن يرا أبرا عاصررا ويرا فضريلة اماضرري        

ِلق على هاعي ريه القصريدة أنره   أنتا وإخوان  الكيام، رل ُنا

هاعي اانسانية افؤمنةن رل يص  عل  يا فضريلة اماضري أنرتا    

وإخروان  الكريامن أم أننررا نالرق عليرره اليراعي افررؤمن بردون مررا      

نالرق عليرره صررفة اانسررانية ال نعاي ررا ررر اانسررانية رررر أيررة ةيمررةن؛   

ألن مررررن كرررران إنسرررراني ا جترررراوص اا رررران ونخررررل   الكفرررري       

أم ا افسرلا   أولا  ون ، النصيان ، البوع ، الييع   كلآالي 

الصررانق افررؤمن برراهلل وحررده ال هرريي  لرره، رررو الرري  يتميرر  عررن  

 رؤالت اليعيات اانساني ، وهكي ا والسالم عليكا.

  األستاع/ يوسف اااتي : افقدمآ : 

ا هرري ، مررا يتعلررق باهماعرراف واألحرر اب  أحسررن اهلل إليرر  يرر

ليرروم، رررل ررر  مررن ةبيررل االخررتال  والتنررو      العاملررة ل نسرران ا 

 اممونن

 اليي / عبدالع ي  الاَّييف : اماضيآ : 

ررررريا مررررن األسررررالة اف مررررة والرررر  تتعلررررق بالتأصرررريل العررررام.    

اهماعرراف واألحرر اب افوتررونة اليرروم، رررل ررر  مررن اهماعرراف  

اممونة ال  ُيؤتيي اانسان   اتباع ا والعمل علي ران. ااسرالم   

وحيررد األمررة واألمررة نيررن ونولررة، وكمررا أنرره جيررب علررى      تررات بت

افسرررلم  أن جيتمعررروا علرررى نيرررن واحرررد، كررريل  أيض رررا جيرررب  
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علرري ا أن جيتمعرروا   نولررة واحرردة، وأن مررن مواضرر  االخررتال  

واالفرر اق   األمررة، الرري  يفررت  في ررا: أن جتلررف النرراس علررى       

ة نين ا إىل أحر اب وعاعراف وِفرييق ولواإلرف، وأن  تلرف نولر      

ااسرالم علرى نول متعردنة، لكرل أحرٍد ميريب ولره غايراف ولره          

 أردا .

مررن افيرراكل اليرروم مررن ي ررن أن اخررتال  األمررة ور  ت ررا       

وضرررعف ا ررررو بسررربب عررردم وحررردت ا علرررى نين رررا وُيلحرررق األمررريي    

باهماعاف افتعردنة الر  فًيةرت أفريان افسرلم ، وُيغِفرل تانب را        

  أرضرر ا وتعرردن نول   آخرري ا ورررو أن اخررتال  افسررلم  أيض ررا    

ااسررالم، تعررل العرردو ي بررص بافسررلم  وُيحرري ش فيمررا بيررن ا،   

حتى يستن   األمة   ةوت ا وةردرات ا؛ ف ريا ُيحرًيش علرى رريا      

 وريا ُيحًيش على ريا، فتتقاتل األمة وتتااحن وتنر   نماؤررا   

 مكتسبات ا ألتل ريا الصيا .وتضي  

الِفية ررة   افسررلم ، كرريل   ال ىُسررْبحيانيُه ويتيعيرراهلِل  كمررا عًم

. وةررد روى الرردارم  وغررهه عرررن    األمرري  هررتاف  عرر  وتررل  عم  اهلل 

عبررداهلل بررن مسررعون عليرره رضرروان اهلل ورررو ييرره وجييررب علررى    

آآكيررف بكررا إعا ِالِبسررُتا : ررريا افضررمون وررريا افعنررى، يقررول 

فتنررة ي رريم في ررا الكرربه وييبررو في ررا الصررغه وُيعمررل في ررا بغرره    

ة حتى إعا ُتيكت ةالوا ُتيكت السُّرًنة، ةرالوا مترى علر  يرا      السًُّن
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أبررا عبررداليمحنن ةررال: إعا كُقرري أمررياؤكا رررر إهررارة إىل تعرردن     

بلررردان افسرررلم  ررررر وةرررًل فق ررراؤكا وكقررري ِةرررًياؤكا ررررر الررريين 

جييرردون احلرريو  ولكررن ا ليسرروا بالفق ررات رررر وابُتِغييررت الرردنيا      

!، مرررن  سرررن احلررريو   بعمرررل اآلخرررية   ورررريا ميرررارد اليررروم 

ويقيمورررا ُوِضرر ي   موضرر  الفق ررات!، فُصررد ري اِهً ررال مواضرر        

العلمررات!. تيق ًسررا أ ْمررُي األمررة إىل بلرردان متعرردنة!، وُياررًو    كررل  

بلد مقاصد اليييعة على مقاصرد علر  البلرد!. فأصربحت األمرة      

تتنرراحي علررى افررال، تتنرراحي علررى السرريانة، تتنرراحي أيض ررا فيمررا     

ا   ا صررروماف، البلرررد الفالنررر  ُيعي ررري البلرررد الفالنررر !،    بين ررر

اهنوب  ُيعي ري اليرمال  والعكرس!، افصري  ُيعي ري احليراص !،       

 احلياص  ُيعي ي اليام !، اليام  ُيعي ي العياة ، وغه عل !.

مررا جيمع ررا علررى وترره احلقيقررة،   افسررلم  عررن  وررريا هررغيل

عردات، وانيرغلوا فيمرا    فأصبحوا يتعراملون فيمرا بيرن ا تعامرل األ    

بيرررن ا عرررن عررردورا، والعيرررب أن عررردورا يسرررعى إىل تفرررييق ا 

مررن أن يكررون   أكقرري ويسررعى إىل عرر  نفسرره أكقرري!، فبرردالً   

العررردو عيررري نول يييرررد أن يكرررون مخرررس أو يكرررون نولرررت ،   

ويييررد مررن افسررلم  أن يرر نانوا تقسرريم ا وُيفرري ة ا ويسررعى إىل       

 عل .
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ة هرري علررى اخررتال  أحوااررا،  وارريا، االخررتال  هرري والِفية رر 

كرررران   األحرررر اب. متررررى تكررررون   مسرررروات  كرررران   األرث أ

اهماعررراف  مررررونةن اهماعرررراف  مررررونة وتعرررردنرا يكررررون  

 مون ا إعا كانت ألترل التكامرل: مؤسسراف ععيراف، رريه      

لصا  أيتام، ريه لصا  مساك ، ريا لعلروم القريآن، رريا    

لعلرا كريا. أمرا أن يييرد أن     لعلوم السًُّنة، ريا لعلا كيا، رريا  

جيم  اانسان كله بُيًمته   ح به أو   عاعته أو غه علر ،  

 ف يا من اليين فًيةوا نين ا وكانوا هيع ا.

ما رو احلق وما ر  عاعة افسلم  الري  أخرل الرن  عليره     

الصررالة والسررالم   ةولرره: آآكلرر ا   النررار إال واحرردة  ن مررا        

برريل  رررو: الصرريا  افسررتقيا الرري  كرران  افرريان برريل ن افرريان 

م ورو الي  خاَّه الن  عليه الصرالة والسرال   عليه رسول اهلل 

عل  إعا أنه علرى   يعي من من حدي  عبداهلل بن مسعون، وريا

ررريا الاييررق وكررل مررن نعررا إىل ااسررالم ف ررو علررى حررقن نقررول  

ليس افيان به ريا، افسرلمون إعا اتتمعروا فيمرا بيرن ا مرن ت رة       

عاعت ا فأصبحت اا عاعة، مرا ضرًيرا افردارس وافريارب     

وافنررارو، علررى األصررل الررري  اتتمعرروا عليرره ورررو توحيرررد اهلل       

 .ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى
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ليًمررة لواإلررف وِفررييق تررًدع  ااسررالم وليسررت منرره، كرردعوى     

ةررييل للحنيفيررة علررى ملررة إبررياريا وليسرروا منرره، ولكررن  افرريان   

فيرره   يسررون اسررالم   الفرريو  أو فيمررا  الرري  جتلررف مرر  أمررة ا   

ا رال  مررا ال جيترره مررن ااسرالم مررن أرررل القبلررة، فاختالفرره   

جيررب أال يضرري عرراعت ا األم، وإن كررانوا علررى مدرسررة ررريا       

جياور ريا، وريا يصل رريا، ورريا يريحا رريا، ورريا  ضري       

 لرررس عاك، ورررريا  ضررري  لرررس عاك، ويررر و  رررريا رررريا،  

ا، فرال يسرتألي بعايرة وال مبرال وال     وي و  ريا ريا، ويريحا رري  

ثاتة، فاعان ألنه جيمع را ااسرالم. وإعا تفيةروا، وةعرت فري ا      

احل بيررة وضررلوا، وأصرربحوا ُيقررد موا مررن كرران مرر  اهماعررة أو    

الِفية ِة أو احل ب أو غه عل  على غهه، ورمبا كان ررو أصرل    

 مرن أمرور الفيةرة،    ف ريا هريئ  منه، ع  وتلمنه وأةيب إىل اهلل 

ففيق  ب  ما ُيصل  ننيرا النراس ويتكراملون بره، وبر  مرن يييرد        

أن جيمرررر  ااسررررالم كلرررره   تلرررر  افن ومررررة، فررررإن علرررر  مررررن  

 الضالل، واهلل أعلا.

 األستاع/ يوسف اااتي : افقدمآ : 

ا، أحسن اهلل إليكا يا هي  رناك نعوة إىل ت اك اهلل خه 

إنكررررار  عرررردم االخررررتال  مرررر  الليررررلالي  وافنررررافق  وعرررردم     

 ناالتتما  افنكياف من أتل
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 اليي / عبدالع ي  الاَّييف : اماضيآ : 

بالنسرربة فررا يتعلررق مبسررألة ا ررال  والِفية ررة، جيررب أن نيرره  

إىل معنى من افعان ، ورو أن ناخل األمة خرال ، والتعامرل مر     

مرر   ررريا ا ررال  حفً ررا للرردين مالررب. ولكررن! رررل الررن      

دات عليره، حترى يروم األحر اب تريك      اهتدان أمريه وتكالرب األعر   

النفاق وأرلهن أم أنه بيًين ومحرى الردين وحفر  افّلرة مبرا ال ُيفري ق       

أصل اهماعةن وحنو ما يتعلق مبرا عكريه مرن تيراراف ومريارب      

فكييررة، وررريه افصررالحاف وإن كانررت مصررالحاف تتسرر     

أعررران الرربعا وتضرريق مررن ت ررة تن يلرر ا ومررن ت ررة ف م ررا، وإن  

أصررل وضررع ا مناةضررة ل سررالم، ولكررن مررن ت ررة     كانررت   

النراس بإحلراق ووصررف النراس ب را، حترى أصرربحت       علرى  تن يلر ا 

تق  على بعا الفسراق أو بعرا افنرافق  ورمبرا ُتالرق ويير ك       

عرر    ررريا اللفرر  علررى بعررا افلحرردين الرريين ال يؤمنررون برراهلل   

 رب ا، فاتس  ريا اللف . وتل

    أصررل وضررعه و  جترراوص وارريا نقررول ُيفررًيق   ررريا اللفرر

الناس   استعماله، وأما ما يتعلق باتتما  افسلم    ناخلر ا  

م  من يعارث الدين وي برص ب را، كاييقرة افنرافق ، نقرول      

إن الن  عليه الصالة والسرالم حيِفر   الردين مرن تيرويه وتريبُّص       

افنافق ، وم  عل  ا يفصل افنافق  عرن تسرد األمرة، فراعان     
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ن الررن  عليرره الصررالة والسررالم سيرراسي أْمرري افنررافق  حتررى ال      أل

ينفكرروا وينفصررلوا عررن تسرردرا فيكونررون حينارري عون ررا مررن        

 ناخل ا م  عدو من خارت ا.

كرريل  أيض ررا حتررى ال تتررألي الررداإلية الوسررء الرريين ةررال اهلل 

 [ فيلحقررون47 التوبررة:] چې  ې  ېچ فرري ا:  عرر  وتررل 

ون، وةرد رتر  عبرداهلل برن ِأبر        م  النكباف الر  فعلر ا افنرافق   

بقلرر  اهرريل، وةررد يعيررب اانسرران كيررف بيتررل ييترر  بقلرر    

ترريل ةاإلررده  مررد عليرره الصررالة والسررالمن!، ومررا رررو سررلاان  

التررأله وسررلاان القرروة الرري  ملرر  ررريا القرردر مررن افسررلم ن!،    

ومرر  علرر  ّفررا رترر  الررن  عليرره الصررالة والسررالم إىل افدينررة مررا     

عل  القل  وفصل ا عرن تسرد األمرة، برل غر ا      أخيته وما ات ا 

 بعررد علرر  أيض ررا  ملررة مررن ا، بررل غرر ا رسررول   رسررول اهلل 

 ورو عبداهلل بن ِأب  . اأيض ا بيأس 

: محاية ااسرالم  األمي األولوايا جيب أن ُنفي ق ب  أميين، 

: بر  مت يرق   األمري القران   ومن ناخله، ببيان مكي  أررل اليري،   

أمرريرا، ألن النفرراق يررؤلي   افسررلم  تررأله ا  افسررلم  وتيررتيت 

إما علرى أصرل افسرلم  باليرب اف، وإمرا علرى العردو ا رارت          

يييررد أن  الري  يفري  بأولار  ويييرد مرن ا أن يقومروا، والرن         
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ُيضررِعف ا، فكرران يتررألف ا مررن وترره ويضررعف ا مررن وترره وُيبرري ن  

 و  ق هب ات ا من وته آخي.

والسالم ما أغفل أمريرا وتعلر ا    فحيناي الن  عليه الصالة

يفسرردون   األرث كمررا ييرراؤون ثيررة عرر  الكلمررة!. لررا       

أيض رررررا إن ليًمرررررة مرررررارب لررررربعا اففسررررردين أن ُييرررررغلوا األمرررررة    

باه إليرراف، حتررى ينيررغلوا عررن أمرري أع ررا. وأنررتا ترريون أنرره إعا  

احترردم الصرريا  برر  افسررلم  وبرر  عرردو خررارت ، يررأت  نيررا   

، خل ، ورريا حترى   صمرن رسرول اهلل      موم من العدو الدا

   الرررداخلوكررران الرررن   رررارب علرررى اهب رررت  ثكمرررة،    

مرر   وااغررال  علرري ا  جياررردرا بتم يررق هررب ات ا وبيرران احلررق   

عدم فصل ا عن تسرد األمرة، ومرن وتره يلر  مع را رسرول اهلل        

   ألن ررا أربرراب ننيررا ويعارري ا مررن الرردنيا مررا يسرركتون، وارريا

لصررالة والسررالم لسررعد بررن أبرر  وةرراص عليرره   يقررول الررن  عليرره ا

وأنرررا  رتررالً  رضرروان اهلل، يقررول سرررعد: آآأعاررى رسرررول اهلل    

ررر   تالس فقلت يا رسول اهلل مالر  ال تعار  فرالن ررر أعاراه مراالً      

وإنرر  أل نرره مؤمن ررا ةررال أو مسررلم ا ةررال فكرري رف عليرره لالل ررا،       

نر   فأعان عل  الن  عليره الصرالة والسرالم، لرا ةرال: يرا سرعد إ       

ألعارر  اليتررل وغررهه أحررب إىل منرره وافررة أن ييِكًبرره اهلل         

النرررار  . الرررن  عليررره الصرررالة والسرررالم كررران رحيم رررا برررا لق،  

وبعرررا النررراس يقرررول فررراعا فرررالن يلررر  مررر  فرررالن وال يلررر  مررر      
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فرالنن!، ال ألررْين مر  فررالن ألنر  أكلرره إىل علمره ونينرره وعقلرره،     

 ار، فلست أرتو من وراإلره   وألْين م  فالن خيية أن ُيكب   الن

وإ ررا حتررى ال ُيةرري  هرري ا   ةلبرره أع ررا، ألنرره صرراحب       اهرريا 

، وتنيو األمرة مرن هريه، ورريا مرن      فيغسل لمعه بعااإله لم ،

 السياسة واحلكمة.

جيرررالس الفيرررار ويررردخلون عليررره وكررريل     كررران الرررن  

افنافق ، يقول عمري برن ا اراب: آآيرا رسرول اهلل، إنره يردخل        

ارك الرررل والفررراتي   كمرررا   البةرررار ، فررراعا رررريا  بيتررر  أو ن

 ألولا ن!. واالحتوات من رسول اهلل األمي 

الن  ما كان يتةيرا أخدان ا وما كان يتةريرا باانرة وال   

، وإ را كران يترألف ا نفع را ليريرا،      يستيهرا رسرول اهلل  

وعلررى افنررل ُيبرري ن أمرريرا و  األمرري السياسرر  ال ُيصررد ررا، وال  

اررا ح رروة يتررألي النرراس ب ررا؛ ألن ررا أربرراب ننيررا وأربرراب      جيعررل

هرر واف. يعارري ا مررن افررال ويكسرري الامرر  الرري    نفوسرر ا     

وُيبرردن اليررب اف الرر  لررو   رريف مررن ا عنررد النرراس، لررا أيض ررا       

ُيكقي من عكي أوصاف ا، حتى جيتوا   الايةراف يلتفترون   

 وي ابون ي نون أن ا را افقصونون.

وا إىل الصالة ةاموا كساىل، رمبا الصرالة  افنافقون إعا ةام

الررر  ييررر دون ا مرررن أوارررا صرررالة اهمعرررة، رمبرررا ال ييررر دون     
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ا ابررة، وارريا مررن احِلك ررا أن الررن    صررالة اهمعررة يقرريأ     

سرررورة افنرررافقون!، أ  ا عررروا األوصررررا ، واررريا مرررن عررررال       

افنررافق ، أكِقرري مررن عكرري  أوصرراف ا، وإعا خيترروا؛ مررا الرري  

من الي  ليق أبوابكا، ومن الري  ةصردكان!،   أخيتكا، 

مررن افسررلم ،   رررر إن هررات اهللرررر حنررن نقصررد افنررافق ، وأنررتا    

 أليس كيل ن!.

افررؤمن الصررانق يغضررب مررن أوصررا  افنررافق ن! ال يغضررب،   

ألنرره لرريس ميْعِنرر ، ولكررن ميررن   ةلبرره مرريث، ومبقرردار ِنف اةرره     

 يلتفت إىل أوصافه، نعا.

 يوسف اااتي :: األستاع/  افقدمآ 

أحسررن اهلل إلرريكا، الوةررت يرردارمنا، سررنالب مررن اليرري      

وحنررن نتحرردا عررن التوحيررد وتوحيررد الكلمررة       ةصررهة رمسررة

واالتتما ، أال من كلمة عن اتتما  اأِلسيي فيما بين ا واألسرية  

افوحرردة والتررالف بيررن ا والتقررارب والعفررو والغفرريان وااللتحررام،    

 . اكا اهلل خه انرمسة حول عل   تا ب ا احلدي  ت

 اليي / عبدالع ي  الاَّييف : اماضيآ : 

ريا سؤال م ا أيض ا؛ وعل  أن اتتمرا  األمرة الكاملرة، ررو     

اتتمرررا   كرررل  مرررن تررر ت، واهررر ت   علررر  ررررو اتتمرررا  اأِلسيررري 

    اتتمررا  العاإللررة الواحرردة، وارريا هررًدن رسررول اهلل القباإلررل
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األرحام من أع ا الفر    أمي األرحام وحًير من ةايعت ا. ةايعة

والررربالت الررري  نًب   النررراس   رررريا الررر من لألليرررية والامررر        

واليُّ . وأع را افصراإلب أن يكرون علر  ألترل ننيرا فرإعا كران         

من الدنيا يقا  اانسان رمحه، وررو يعلرا أن الرن      لعاعةألتل 

عليرره الصررالة والسررالم توًعررد القررال  بأنرره ال يرردخل اهنررة، إعا   

م رررا واحررردة، فكيرررف الررري  ةاررر  األرحرررامن! يقاررر        ةاررر  ريِح

إخوانه، يقا  أعمامه، يقا  أخواله، يقار  كرل القيابراف!،    

فمرراعا أبقررى مررن أسررباب نخررول اهنررةن!، وةررد تررات   الصررحي  

عررررن الررررن  عليرررره الصررررالة والسررررالم: آآالررررًيِحا معلَّقررررة عنررررد       

 الصيا   ، وافيان بيل  أنه ُتني  صاحب ا وتيف  له.

كران مرن أوصرل النراس إىل رمح را، ومرن أكقري         والرن   

النررراس أيض رررا حق رررا ألرلررره علرررى علررر ، برررل كررران أيض رررا يرررأمي      

بااحسان حتى على اليحا الكافي!، فكان اِ لَّص والِكًمل 

مررن أصررحابه يصررلون الكفررية مررن أرحررام ا. وكرران عمرري بررن       

يبعررر  ب ديرررة  وررررو   افدينرررة كمرررا   البةرررار  ا اررراب 

كرران ميرريًكا. وكانررت أ ررات تنرر ل علي ررا   ألخيرره   مكررة و

أم ررا وكانررت ميرريكًة فيأميرررا الررن  عليرره الصررالة والسررالم   

ع َّررا  عرر  وتررل بااحسرران إلي ررا، وعلرر  ألسررباب من ررا: أن اهلل   

ررريه افةلرروق ورررو الررًيِحا، الرري  منرره ينفيرري اهررنس البيرري ، 

انيُه ُسررْبحي، وأةسررا ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى واهررتق اررا ا  ررا مررن ا رره    
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أن يصل من وصل ا وأن يقار  مرن ةاع را، فمرن ةاع را       ويتيعيال ى

فأًنى له وصل  وةد أةسا اهلل بقاعهن!، ومن وصل ا فأًنى لره أن  

 ةد أةسا بوصلهن!. ع  وتلُيقا  واهلل 

وريا األمي ع يا وايا ُهي  ي   ااسالم تنرو  أنروا  الوصرل:    

هرعوب وةباإلرل ألترل     فياتف إتابة الوليمة وتراتف تيْعرُل النراس   

أن يصرررلوا، واررريا ترررات   األلررري: آآتعلمررروا مرررن أنسرررابكا مرررا   

تصررلوا برره أرحررامكا  . فُيِعررلي معيفررة األنسرراب والقباإلررل باب ررا      

لتحقيق ريا األصل ورو صلة الريحا. واريا األمرة الر  ال ُتع ِّرا      

أرحام ررا أًنررى جتتمرر  بِكلِّييت رران! إمررا أن جتتمرر  علررى حررق وإمررا     

بالررل، الصررلة مررن ع رراإلا األمررور الواتبررة، ورمبررا    جتتمرر  علررى

يتسارل الناس، وايا   ريه األصمنة ولكقية افانًياف وكقرية  

أسرررررباب االخرررررتال  وكقرررررية أسرررررباب النررررر ا  أصرررررب  النررررراس 

يتحسسررون   التعررامالف، فأصرربحت الابرراإل  حساسررة   ررريا 

البررراب، فيتقرررالعون ألتفررره األسرررباب ويت ررراتيون، برررل رمبرررا ررررر    

بعا القضاة رر أنره يوترد إخروة أو رمبرا أبنرات يتقاضرون        ك  

مررر  أبررري ا   امررراكا علرررى لعاعرررة مرررن الررردنيا ويتةاصرررمون     

ومررا ةيمررة الرردنيا إعا ةاعرر  والرردكن!  ا لرردعوى،ويتنرراصعون رمبرر

والررن  عليرره الصررالة والسررالم يقررول: آآالوالررد برراب  مررن أبررواب      

اب ررا مررن أبرررواب   اهنررة   كمررا   السُّرررًنة. فررإعا أغلررق اانسررران ب    

، وال ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى اهنة، فقد أغلق باب ا من أبواب رمحة اهلل 
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يدر  اانسان من أ   أبرواب اهنرة ُيفرت  لرهن! ةرد ال يكرون مرن        

أررل ااحسرران   الصرالة، ةررد ال يكرون مررن أررل ااحسرران       

الصيام، ال يكرون مرن أررل اه ران، مرن أررل الرل وااحسران؛         

يوا مرن فرت  األبرواب، ةرد ي رن اانسران أن تعردن        وايا اسرتكق 

، ما احلاتة أن يدخل اانسان من براٍب واحردن رريا مرن     األبواب

رمحررة اهلل برر ، إعا ِأغلررق ررريا البرراب أنخلرر  مررن برراب إحسرران    

ن النررراس مرررن يكرررون مقص ررري ا وُتغلرررق عليررره عيررر      آخررري، فمررر 

يرره األبرواب، ولكررن ُيفررت  لرره برراب الررل ، مررن النرراس مررن ُتغلررق عل 

يفرت  لره براب الصريام والبقيرة       ع  وتلعي  األبواب لكن  اهلل 

مغلقررة عليرره. أو يترر احا النرراس علررى برراب، وجتررد أن ليًمررة أبررواب   

يرريحا  ُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى ترردخل من ررا أعيررب، وارريا اهلل     أخرريى

عبده بتعردن أبرواب رمحتره، فاسرتكقيوا مرن فرت  تلر  األبرواب         

لرر  ولكررا   عرر  وتررل سررأل اهلل وابتعرردوا عررن أسررباب غضرربه، أ  

 التوفيق، واهلل أعلا.  

 األستاع/ يوسف اااتي : افقدمآ : 

هيررك يي اهلل لفضرريلة اليرري  عبرردالع ي  الاَّييفرر ، وهيررك يي     

والسررالم علررريكا   مررري اهلل لألسررتاع الررردكتور عبرردالع ي  العُ  

 ورمحة اهلل وبيكاته.  
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 :كلمة ختامية: الدكتور/ عبدالعزيز الُعمري 

هركي اهلل لفضريلة    السالم ورمحة اهلل وبيكاته،وعليكا 

:  أنرره ةيررل ليسررول اهلل و بأولويررة التوحيرردعكينررا  اليرري  وةررد

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  چورررو أعلررا ا لررق بالتوحيررد: 

ڳ  ڳ  چ   سررررورة النمررررل    ترررريننيف  ،[1٩ مررررد:  ] چجث

مخس مياف   تل  السورة، ولريل  ةضرية    ،[6٠النمل: ] چڳڳ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چال أنصررا  في ررا للحلرررول:    التوحيررد 

وكلمرة التوحيرد رر      ،[4٨النسات: ] چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

افسررلم ، تعلنررا اهلل وإيرراكا مررن أرررل التوحيررد       الرر  جتمرر  

 وأنخلنا وإياكا بكلمة ال إله إال اهلل تنة رب العاف  ورمحته.

من را    احلقيقة كا سعدف ببعا ما وصلي من رساإلل!، 

عردن كربه مرن أم اتنرا كرًن يسرتمعن اريه اماضرية ويرردعون         

لليي  ورًن على ُسُير  افيث بعض ا، بل أحرد الر مالت ةرال أنرا     

وررر  ترردعو لليرري  ولكررا عيع ررا،    اآلن أتررابعكا مرر  والرردت  

أن ييرفي ا وُيعافيي را. وكريل  افاراف      ُسْبحيانيُه ويتيعيال ىنسأل اهلل 

رريه علرى    يتابعون  اضية اليري   قارافال بل اآلال    كافة

أن ُيقب تنا وإياكا على احلق،  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى، أسأل اهلل ااوات

وأن ُيين بنرا وإيرراه وإيرراكا عيع را هرري أنفسررنا وهري ا لررق، إنرره    

 ول  عل  والقانر عليه.
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أهرار   ."صننر  علم را  "ريا، وِأعّكي بأن لليي  موةر  ولره ةنراة    

واه فيمررا يتعلررق بررداعل وبغهرررا وةضررايا أخرريى    اليرري  إىل فتررا

كرررقهة   علررر  افوةررر  لالسرررت انة والتفصررريل، نفعنرررا اهلل مبرررا  

 عنررا وغفرري لنررا ولكررا الرر الف، إنرره ولرر  علرر  والقررانر عليرره،  

كمررا أكررير اليرركي مررية أخرريى ألبرر  عررانل الرري  أنار ررريه     

اهلسة، وأنعو أن  ف  اهلل اليي  ويقينرا وإيراه هري أنفسرنا،     

             السالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته.و
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 صور من الندوة:
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 التغطية الصحفية للندوة:من  منوذج
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