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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 

 

 

 

ؿُد هللِ ، كشَر لعباده رحؿاتِف، وأفاَض طؾقفؿ مـ بركاتِف ، ويّسر الح

لفؿ مـ أمرهؿ ططاءاتف، وصّؾك اهللُ وسؾؿ طؾك خقرة رسؾف 

 …وأكبقائف ، كبقـا محؿٍد وطؾك آلِف وصحبِف أجؿعقـ

 : بعد أما

 وجؿرررا ِ  ، أحررردااِفا بروطررر ِ  الؽفرررػ سرررقرةُ  تجرررنُبـا مرررا فؽثقرررًرا

 مرـ طصرؿ ٌ  وفقاتحفا سقؿا ٓ ، أسبقطًقا تردادها وسـق ِ  قصصفا،

 ويف الزمرا،، آخرر يف الؽبررى والػتـ ُ  الشديد، البالءُ  وهق الدجا ،

 الـراس ترركؿَ  تسرؿعُ  الجؿعر  صربقح ِ  ويف.  وِحَؽرؿ قصٌص  اـاياها

 يف وكغرررقُص  ، كثقرررًرا كتررردبرها ٓ لؿررراذا:  كػسرررل يف فؼؾرررُ   بفرررا،
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 يف اهلل بحؿرررد كققشررر  وقرررد طظاتفرررا، طؾرررك وكؼرررُػ  دروسرررفا،

 يف مؼرآٌت  وُكشررت ، الصرقتق  القَمضرات وبعرض الؿحاضرات

 .وفؼففا دروسفا

 ، مختصرررة مؼررآت خررال  مررـ أخرررى مرررةً  الققررق  كحبررُن  وهـررا

 . " الػتق  كفػ إلك رؤي  خؿسق،َ  " كعُتفا ، مقجزة ولؿحات

 ترزا  فرال ، وهرداياتفا مالمحفرا يف وكردقُؼ  ، أكثرر معاكقفا كالمُس 

 التػاتر ً  مـرا تسرتحّؼ  ففرل ، دائؿرا وكؼرأها جؿع ، كؾ   آذاكـا يف تر،  

 بؿؾررنات كحظررك حتررك والـجررقى، الررنكرى مررـ ومزيررًدا كبرررى،

َأَفرالَ َيَترَدُبُروَ، الُؼرْرآَ، َأْع َطَؾرك ُقُؾرقٍب ) ..التػؽر ومؾفؿات التدبر،

 . ( سقرة محؿدَأْقَػاُلَفا

 ولؾـسرؿِ  لؾرنكرى فرماَد  فافتْح 

 

 والؼرقؿِ  وأيراِت  الؽفرػ دوح ِ  مـ **
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 كاحقرر ٍ  كررؾ   يف لررف طظررقؿ كفررٌػ 

 

 سرؼؿِ  وٓ ضرقٍؼ  بال القجقد درُس  **

 

 فرلوَرقفؿ حّط  رحؿ ً  تناكروا

 

 ُمـصرررعِ  غقرررُ  ورشررٌد  اإللررفِ  حرر    **

 

 

 برالؼرآ، صرؾَتـا تقارُؼ  ، جديردة  ورؤى كقافرن كػرتَح  أ، هـا فلحببـا

 "البررة الػتق  وقص " ، الؽفػ سقرة خال  مـ ، تدبره ومحاسـ

 وتسرتؾفؿُ  دروَسرفا، تؽشرُػ  ، رؤير  خؿسرقـ( ٦٥) كحق فعّؾؼـا ،

 التدبرِ  قضق  لتسفقؾ صريًؼا تؽق،ُ  بحقث ِطبَرها، وُتزجل ، طظاتفا

 قالر  الني ، العزيز الؽتاب أسرارِ  يف لؾغقص ومػتاًحا ، الؽبرى

 اْلؽَِتراَب  َطْبرِدهِ  َطَؾرك   َأكَزَ   اُلِني لُِؾفِ  اْلَحْؿُد ) :  أولفا يف طـف السقرة

 إَِلْقرَؽ  ُأوِحرلَ  َمرا َواْترُؾ )  أاـائفرا ويف.  ١: آي ( ِطَقًجا ُلفُ  َيْجَعؾ َوَلؿْ 

َ   َٓ  َربِّرَؽ  كَِتراِب  ِمـ (  ُمْؾَتَحرًدا ُدوكِرفِ  ِمرـ َتِجرَد  َوَلرـ لَِؽِؾَؿاتِرفِ  ُمَبردِّ

رَنا فِرل َصرُرْفـَا َوَلَؼْد :)  وسطفا ويف.  ٧٨:آي   ِمرـ لِؾـُراسِ  اْلُؼرْرآ،ِ  َه 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

كَسا،ُ  َوَكا،َ  َمَثؾٍ  ُكؾِّ  ًٓ  َشْلءٍ  َأْكَثرَ  اإْلِ :) آخرها ويف.  ٦٥:  آي (  َجَد

ـَ  ُأوَل ئَِؽ   ُكِؼقؿُ  َفاَل  َأْطَؿاُلُفؿْ  َفَحبَِطْ   َولَِؼائِفِ  َربِِّفؿْ  بِآَياِت  َكَػُروا اُلِني

 . ١٥٦:  آي (  َوْزًكا اْلِؼَقاَم ِ  َيْقعَ  َلُفؿْ 

 مرـ فقفرا لؿرا ، وجؿقرؾ مؿترعٌ  ، السرقرة هرنه يف العؼؾل واإلبحارُ 

 يف لؽـررا طـفررا الؼرررآ،ِ  حررديُث  لررقٓ التررل ، وإسرررار العجائرر 

 سررقؿا ٓ ، ذلررؽ بعضررـا وٓسررتـؽر ، طؾقررف مسررقطر غقرررِ  اكرردهاش

 ويف فقفررا هـررا ويؽػقررؽ ، متـاقؾرر  وإحاديررُث  كثقرررة، والروايررات

 (. بالحؼ كبلهؿ طؾقؽ كؼص   كحـ..) أمثالفا

 ، بؿحاسرـف فقـرا وأشررَ   ببراهقـرف، وأكاركرا ، بجؿالرف الحُؼ  فسطع

 ولرنلؽ ، وسالسرتِف  والؿـطرؼ ، ووضرقحف العؼؾ مع تتـاغؿُ  التل

 وتحديف الؼرآ،ِ  كصؿقد وصَؿدت ، بالؼبق  البشري العؼُؾ  تؾؼػفا

ـِ  ُقررؾ) … إزمررا،ِ  طبررر والعؼرردي الػؽررري كررُس  اْجَتَؿَعررِ   ُلررئِ  اإْلِ
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ـ   رَنا بِِؿْثرؾِ  َيرْلُتقا َأ، َطَؾرك   َواْلِج  َكرا،َ  َوَلرقْ  بِِؿْثِؾرفِ  َيرْلُتق،َ  َٓ  اْلُؼرْرآ،ِ  َه 

  . ٩٩: اإلسراء سقرة(  َضِفقًرا لَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿْ 

 َقْقًمرا لُِتـرِنرَ  ُربَِّؽ  ِمـ اْلَحؼ   ُهقَ  َبْؾ   اْفَتَراهُ  َيُؼقُلق،َ  َأعْ :)  تعالك وقا 

ـ َأَتاُهؿ ُما ـ ُكِنيرٍ  مِّ  . السجدة سقرة(  َيْفَتُدو،َ  َلَعُؾُفؿْ  َقْبِؾَؽ  مِّ

 سررقؿا ٓ ، وصررػف هررنا جؾقررؾ كترراٍب  طررـ التغافررُؾ  لـررا يـبغررل ومررا

 كؾر  ففؾؿرقا مسرتطاب ، ومقاطظرف حسـ ، وأحاديثف حؼ، وقصصف

 متررلمؾقـ وكدخؾررف ، وأسرررارهؿ وكطالعررف ، الشرربب  الػتقرر  كفررػ

 كظػرر طؾـا ، وبركات رحؿات مـ فقف أودع وما ، ومرامزه طجائبف

 إلرك والفرادي الؿقفرؼ واهلل العتقرؼ، وتنكارهؿ ، العؿقؼ بدرسفؿ

 . السبقؾ سقاء

 طسقر محايؾ

 هرر٦/٧/١٥٥٥
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

   :الَعجب/ اآلياُت 1  

ًِ آَيأتَيا َعَجّبا (    ) َكاُىوا ٔم

 

  اإلكسراي الحرس يف أشردها ومرـ بعجائبفرا، كػقسـا يف دق 

 يسرتطقع وٓ  .تسرًعا وازدادوا سرـ  االاؿائر  ، الطقيرؾ مـامفؿ

 البررـ  تحرر  آ تؼطررع بررال كررامال يقمررا حالقررا يـرراع ا، إكسررا،

 .. والؿخدرات

 يف التػؽرر قؾر  طبراده طؾرك اهللُ  يستـؽر وغرابتفا، طجبفا ومع 

 فرامرهؿ. الؿـقرر واإلبرداع ، الجؿقؾ والخؾؼ العجق ، الؽق،

 الُسررَؿَقاِت  خْؾررؼ َفررنِ،ُ  َوُسررْؾَطاكِـَا، ُقررْدَرتِـَا فِررل َطِجقًبررا لررقس

َْرِض، ْٕ  َواْلَؼَؿررِ  الُشرْؿسِ  َوَتْسِخقرَ  َوالـَُفاِر، الُؾْقؾِ  َواْختاَِلَ   َوا

ـَ  َذلَِؽ  َوَغْقرَ  َواْلَؽَقاكِِ ، َياِت  ِم ْٔ  ُقرْدَرةِ  َطَؾرك الُداُلر ِ  اْلَعظِقَؿ ِ  ا
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

َٓ  َقراِدٌر، َيَشاءُ  َما َطَؾك َوَأُكفُ  َتَعاَلك، اهللِ   َأْطَجرُ   َشرْلءٌ  ُيْعِجرُزهُ  َو

ـْ   . َوالُرقِقؿِ  اْلَؽْفِػ  َأْصَحاِب  َأْخَبارِ  ِم

 الدالر  الؽقكقر  اهلل آيرات يف ويعرقش ويتدبر، يتػؽر مـ فليـ 

 الؿتـرررقع وخؾؼرررف ، وتعرررالك تبرررار  ووحداكقترررف قدرترررف طؾرررك

 والزهرقر والبحرار، والبراري ، والؽائـات الؽق، يف الؿدهش

 مـرا تلمرؾ مرـ قرُؾ  وامرا..  والؿـتػعات وإصعؿ  ، وإشجار

 ..والتقحقدي اإليؿاكِل بدرسفا واكتػع ودقؼفا،

 هاربر ، وأجسراد ، جائعر  وكػرقس صقيؾ، كقع مـ وطجبتؿ 

 ولررؿ ، جبررؾ هررقة يف طـقررػ ومؾجررل مخقررػ، كفررػ آواهررؿ

 وكقررػ ، الؽررق،ِ  كايررات ذلررؽ مررـ اطظررؿ هررق فقؿررا تتػؽررروا

 . وطابث طادٍ  كؾ مـ وحؿؾفؿ وصاكفؿ، اهلل حػظفؿ
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 أ، والـظرر، إبصرار أولرل تسرتدطل آيراٌت  الؽق، يف وهلل 

 العالمر  قا .  ورشدا ويؼقـًا إيؿاكًا بفا ويزدادوا فقفا، يتػؽروا

ـُ   مػتاُحفررا خزاكرر ٫ يف والسرعادةُ  فررالخقرُ " اهلل: رحؿرف الؼررقؿ ابر

 حقرراة إلررك الػطـرر  مررقت مررـ َيـؼررؾ الررني التػؽررر ،...التػّؽررر

 ضررقؼ ومررـ أخرررة، فضرراء إلررك الرردكقا سررجـ ومررـ الَقَؼظرر ،

 يف اهلل رحؿرف الحسـ وقا . ".. وَرَحبف العؾؿ سع  إلك الجفؾ

ر" : فضؾف  تعرالك: ققلرف يف ر وقا  لقؾ ، ققاع مـ خقرٌ  ساط ٍ  تػؽ 

ـْ  ﴿َسَلْصررررُِ   ـَ  آَيررراتِلَ  َطررر  بَِغْقررررِ  إرض فِرررل َيَتَؽُبرررُرو،َ  اُلرررِني

﴾  وٓبرـ. فقفرا التػؽرر أمرـعفؿ قا : ر[ ١٥٧ إطرا :]اْلَحؼِّ

 مررررـ صرررراحَبف ُيققِررررع فررررالتػؽر " أيًضررررا: اهلل رحؿررررف الؼررررقؿ

 ."الؿجرد العؿُؾ  طؾقف ُيققِعف مآ طؾك  اإليؿا،،
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  ..شباب فتية/ 2

 لَكَٔف (ٱُة ِإَلى َيلٔفتٱ) ِإذ َأَوى 
 

 ، وبزغررررر   ففرررررؿ فتقرررررٌ  شرررررباٌ،، قرررررد تفُؾرررررؾ شرررررباُبفؿ

فؾقسرررقا شرررققخا وٓ أكرررابر يف الُعؿرررر والخبررررة   زهرررقُرهؿ،

والتراري  ، ولؽرـفؿ فتقررٌ  متشرققق، لؾحقرراة ، وكبراٌر بنيؿرراكفؿ 

وتقكؾفؿ طؾك خرالؼفؿ تعرالك، آارروا اإليؿراَ، طؾرك الشرر  ، 

والفردى طؾررك الضررال ، فخرجررقا هرراربقـ بررديـفؿ مررـ بطررش 

  …ققمفؿ 

 شباٌب ذلؾقا سبؾ الؿعالل

 

 سقى اإلسالع ديـاوما طرفقا  **

 

 تعُفرررردهؿ فررررلكبتفؿ كباًتررررا

 

 كريًؿا صاب يف الدكقا غصرقكا **
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 ، جقلرر ،  والػتررك هررق الشرراب  أُوُ  شرربابف بررقـ الؿراهؼرر  والر 

يتؿقز بالؼقة والجزال  ، ففرؿ صرغاٌر يف حرس الـراس، ولؽرـفؿ 

مؽتؿؾق الرجقل  وآستعداد لتحؿؾ الؿبادئ ، والثبرات طؾرك 

أبـاء أشرا  الروما، وطظؿائفؿ، ولرؿ   وقد كاكقاالؼـاطات ، 

 ُتغرِهؿ زيـٌ ، وٓ ألفتفؿ اروة .

 ، وأكرف يف تعراٍع طرـ  فَلَووا إلرك مؽراٍ، اطتؼردوا فقرف مـجراتفؿ

بؾقغف والقصق  إلقف، وقد ألفؿفؿ اهللُ ذلؽ، ٕكرف ٓ يؽرق، يف 

 الؽقِ، إٓ ما قُدره ويسره .

  لرؿ يتررددوا يف  الؿتققرع ،والؽفُػ مع ضرقؼِف وضؾؿترف وهرق

ولقجف ، تقفقًؼا مرـ اهللِ ، أو كراكقا مسرتعجؾقـ ، فررأوه قراصرَة 

 كجاة سريع  .
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  ، يـ ويف اإليقاء إلك الؽفرػ دلقرٌؾ طؾرك جرقاز الػررار بالردِّ

 والحػاظ طؾك إرواح ، ودرء الػتـ  ، واتؼاء شر الظالؿقـ .

 ،ك فضرقؾ  برهراٌ، طؾر وكقُكفؿ فتقاًكا وقد تحؿؾقا ما تحؿؾرقا

الشباب وقدرتفؿ طؾك الؿقاجف  واحتؿا  الؿخراصر والعؿرؾ 

ـُ التربقرر  ، وترسررق  العؾررؿ  هللِ ولررديـفؿ ، والؿفررؿ لفررؿ حسرر

ومعاي اإليؿاِ، يف قؾقبفؿ ، وتؼؾقدهؿ قّقؿ اإلسرالع الػاضرؾ  ، 

 واهلل الؿقفؼ .
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 : املبدئي االضتعصاُو/ 3

  (لَُّدىَك َزِحَنّةَفَكاُلوا َزٖبَيا آٔتَيا ٔمً )
 

 ،أ، ٓ َيؽِؾفرؿ إلرك  استعصاٌع مبدئل ، وتعؾٌؼ أولل بخرالؼفؿ

أكػسفؿ ، وأ، ُيجقرهؿ مـ هنا الربالء ، ويؽرق، بفرؿ رحقًؿرا ، 

يخصرررفؿ بػضرررؾِف ، ويؽؾرررمهؿ برحؿترررف . ولرررنلؽ مرررـ أو  

ْبتِفراِ  إلرك اهللِ، واسرتغااقا برربفؿ ، وهرنه 
ِ
دخقلفؿ براَدُروا بِآ

 الؿممـ ، يدر  أ، ٓ مؾجل مـ اهلل إٓ القف .صبعُ  

 ، وديؿُ  التعؾِؼ  وفقفا فضُؾ الدطاء وسما  اهلل طؾك كؾ حا

بف، وَدَطُقا اهللَ أْ، ُيْمتَِقفؿ َرْحَؿً  ِمرـ َلُدْكرُف، وَذلِرَؽ جراِمٌع لَِخْقررِ 

ـُ َطَؾررْقِفْؿ بَِرْحَؿررٍ  َطظِقَؿررٍ  ُتـ ْكقا وأِخررَرِة، أْي أْ، َيُؿرر اِسررُ  الررد 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ـِ اُلررِني أَمررَر بِررِف، وتثبقررتفؿ طؾررك الحررؼ ،  ي برراِع الرردِّ ِطـاَيَتررُف بِاتِّ

 وتلمقـفؿ يف هروبفؿ، وحػظفؿ مـ البالء والـؽا  .

 ، وهرل رقرٌ  تؼتضررل اإلحسرا، إلرك  ورحؿُ  اهلل صػ  اابت  لف

الؿرحررقع، وقررد وسررع  كررؾ شررلء، ولؾؿررممـقـ مـررف رحؿرر  

الرررحقؿ ، قررا  ابررـ  خاصرر  ، ومررـ أسررؿائف تعررالك : الرررحؿـ

هؿرا اسرؿا، رققؼرا،، أحردهؿا أر   "طباس رضل اهلل طـفؿا: 

)وقرد  ويف الحرديث الصرحقح :. "مـ أخر، أي أكثر رحؿر 

)لؿا قضرك اهلل الخؾرَؼ، كتر  قا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

كتاًبا طـده: غَؾب ، أو قا : سبؼ  رحؿتل غضبل، ففق طـرده 

 فق  العرش (.
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  وسرع  إرزا   رحؿ  اهلل تعالك بعباده رطايُتفؿ،ولنلؽ مـ

، وأ، رحؿتررف سرربؼ  غضرربف، وأ، مررـ تؼرررب إلررك اهلل شرربًرا 

تؼرب مـف ذراًطا، ومـ تؼرب مـف ذراًطا تؼرب مـرف باًطرا، ومرـ 

أتررك ربررف يؿشررل أترراه هرولرر  ، ومررـ لؼررل ربررف بؼررراب إرض 

طراه خطايا وهق ٓ يشر  بف شقًئا لؼقرف بؼرابفرا مغػررة ، ومرـ د

أجابف، ومـ استـصَر بف كصرره، وفرتح طؾقرف مرـ أبرقاب فضرؾف 

 وجقده .

  التل طؾؿفا لبعض صرحابتف طؾقرف الصرالة  ومـ أدطق  الرحؿ

والسالع :) الُؾفُؿ اغِػر لل وارَحؿـل وطافِـل وارُزقـل وجؿرَع 

ـَ َلررَؽ ديـَررَؽ  ُٓ اإلبفرراَع فررنُ، هررمِٓء يجؿعرر أصررابَعُف إربررَع إ

 هلل الؿقفؼ .واوُدْكقاَ  (.
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 :  السشد فضُل/ ٤

ًِ َأِمِسَىا َزَشدّا) ٍَيِِّئ َلَيا ٔم   (.َو
 

 ، فسللقه تعرالك  الرشُد كقٌع مـ الفدى والسالم  مـ أفات

الرحؿرر  أوٓ، واـّررقا بطؾرر  الرشررد ااكًقررا) وهقررل لـررا مررـ أمركررا 

ُبـا ِمـَؽ، والَؿْعـك: َهقَِّئ َلـا ِمـ   رَشدا ( أي: أْرِشْدكا إلك ما ُيَؼرِّ

ْشررُد،  ْشررَد والخقررر والسررالم  . والر  أْمرِكررا مررا ُكِصررقُ  بِررِف الر 

 والُرْشُد، والُرشاُد: َكِؼقُض الُضالِ  والغل .

 ،ولنلؽ صرح ِمرـ  ومـ لؿ يرشد يف الحقاِة ، ضُؾ وزاغ وتاه

:) الؾفرؿ ألفؿـرل ُرشردي ، وقـرل وسؾؿ أدطقتف صّؾك اهللُ طؾقف 

ولؿا كرا، أمررهؿ محرُؾ قؾرؼ ورطر  ومطراردة، شُر كػسل (. 
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وفقف تضطرب العؼق ، كاس  سمالف تعالك الرحؿر  والرشرد، 

 الني يـضبُط بف السؾق  ، وتعرُ  القجف  .

 ،والرشُد مطؾقٌب يف كرؾ مـراحل الحقراة وسربؾفا وجفاتفرا 

والؼؾؼ وآكحرافات ، ٕكف كرقٌر  وتشتّد الحاج  أياع أياع الزيغ

وهداي  ، وحػٌظ وصقاك ، فؽؿ مـ سائر يف الحقاة فاترف الرشرد 

والطريررؼ، وضررـ أكررف ُيحسررـ طؿرراًل، أو اغتررر بعؼؾررف وصررحتف، 

فركـ إلقفا ، فُحررع التقفقرؼ والسرداد، وتـراارت طؾقرف الؿفراع 

 وإطؿا  .

 ، ذ وتؾرن ويف الرشد تقفقٌؼ لؾطاطات وسالمٌ  مـ الؿعاصرل

ـُ قرا  تعرالك : )بالخقر ، وكراهٌ  لؽؾ صر  آكحرا  ،  َوَلؽِر

 َوَكُرَه إَِلرْقُؽُؿ الُؽْػررَ  َوَزُيـَُف فِل ُقُؾقبُِؽؿْ  اهللَ َحُبَ  إَِلْقُؽُؿ اإِليَؿا،َ 
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( سرقرة الحجررات َواْلِعْصَقاَ، ُأْوَلئَِؽ ُهُؿ الُراِشُدو،َ  َواْلُػُسقَ  

الؿررقلك والتررزاع صريؼررف الؿسررتؼقؿ ، . ويتحؼررُؼ الرشررد بطاطرر  

والعزيؿررر  طؾقرررف، والؿحافظررر  طؾرررك الرررـف  ، والتباطرررد طرررـ 

  الؿخالػات ، ومجالس  الخقار، وسمالف طؾك الدواع .

 :شرد ( .  ومؿا يروى يف الؿسـد وأسرللؽ ) العزيؿرَ  طؾرك الر 

فرن، كؿراَ  العبرد بالعزيؿر  "قا  اإلماع ابـ الؼرقؿ رحؿرف اهلل : 

لؿ يؽـ لف طزيؿرٌ  ففرق كراقص ،ومرـ كاكر  لرف  والثبات، فؿـ

طزيؿ  ولؽـ ٓ ابات لف طؾقفا ، ففق كاقص، فنذا اكضُؿ الثبات 

إلك العزيؿ  ، أاؿر كرُؾ مؼراع شرريػ وحرا  كامرؾ، ولفرنا يف 

دطاء الـبل الني رواه اإلمراع أحؿرد وابرـ حبرا، يف صرحقحف: 

« َ ْٕ ْشردِ الُؾُفُؿ إِكِّل َأْسَلُلَؽ الُثَباَت فِرل ا « ْمررِ، َواْلَعِزيَؿرَ  َطَؾرك الر 
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ومعؾررقع أ، شررجرة الثبررات والعزيؿرر  ٓ تؼررقع إٓ طؾررك سررا  

 واهللُ الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ .الصبر (. 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / اليوُو اهلينء:5

َِه ٔف  . ( َعَد انَئضٔي لَكَٔفٱ ي) َفَضَسبَيا َعَلى َءاَذأى

 

 بسرَط اهللُ لفرؿ مرـ  كػسًقا ، بعد إيقائفؿ الؽفػ واستؼرارهؿ

رحؿتف، وأزَجك لفؿ مـ فضرؾف ، وسرّؽـ روطفرؿ بـرقع هـرلٍء 

أْي: ﴿َفَضررَرْبـا َطؾررك آذاكِِفررْؿ﴾ ٓ يخطررُر طؾررك البررا  …صقيررؾ

إزطراجفؿ ،   َضَرْبـا َطَؾْقفا ِحجاًبا َيْؿـَُع الُسؿاَع ، ويحرق  دو،

والُؿررراُد أَكْؿـرراهؿ إكاَمررً  َاِؼقَؾررً  ٓ ُتـَرربُِّففؿ فِقفررا إْصررقاُت، بِررلْ، 

ـِ اإلكاَمرِ  الُثِؼقَؾرِ ، وإُكؿرا  ُيْجَعَؾ الُضرْرُب َطؾرك أذاِ، كِـاَيرً  َطر

ُ، الُصْقَت والُتـْبِقَف َصرِيٌؼ ِمـ ُصُرِ  إزاَلرِ  الـُرْقِع ،  ِٕ َصُؾَح كِـاَيً  

ـِ  َفَسد   َصرِيِؼِف َيُد   َطؾرك اْسرتِْحؽاِمِف، وأّمرا الُضرْرُب َطؾرك الَعرْق

ُؼُف بِفا أَشُد َفال َيْصُؾُح كِـاَيرً ٫ إْذ َلرْقَس الُؿْبَصرراُت  وإْ، كاَ، َتَعؾ 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ِمـ ُصُرِ  إزاَلتِِف َحّتك َيُؽقَ، َسد  إْبصاِر كِـاَيً  وَلْق َصُؾَح كِـاَيً  

ـِ اْبتِداِء الـُ   ْقِع ٓ الـُْقَمِ  الُثِؼقَؾِ .َفَع

 ،وٓ يؿؽرـ لرؽ  ويف الشدائِد يـػُر الـرقع، ويرتؼؾُص الفردوء

الـررقع يف أجررقاء مرطبرر ، وأحررداٍث مخقػرر  ، ولررنلؽ أكررامفؿ 

لقريـا فضرؾف وبؾرقغ رحؿترف، وقدرترف البالغر  ، وتلمقـرف   تعالك

العجق  ، وأ، ما شاء كا،، وما لؿ يشل لؿ يؽرـ، وهرق الؼرقي 

) فرراهلل خقررٌر حافًظررا وهررق أرحررؿ الررراحؿقـ ( سررقرة ز ، العزيرر

 يقسػ .

 ،  كؿررا قررا   ولؾـررقع لررنٌة بعررد التعرر  واإلرهررا  والؿخافرر

كؿرا قرّر طقـرًا  …الؼائؾ: فللؼ  طصراها واسرتؼّر بفرا الـّرقى 

يف قصرر    باإليرراب الؿسررافُر.. وقررا  طؿرررا، رضررل اهلل طـررف
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ُكـُرا فِرل آِخررِ الُؾْقرِؾ َوَقْعـَرا :) َوإُِكا َأْسَرْيـَا َحُترك مـامفؿ الطقيؾ

َٓ َوْقَعررَ  َأْحَؾررك ِطـْررَد اْلُؿَسررافِرِ ِمـَْفررا (. وَطُبررَر بِالُضررْرِب  َوْقَعررً  َو

ُزوِع، كؼقلرف:) ُضررب   لَِقُدُ  َطؾك ُقُقِة الُؿباَشَرِة والؾ ُصقِ  والؾ 

طؾقفؿ النل  ( سقرة آ  طؿرا،. فؽلكرف كرقع قفرري ٓ يخؾرص 

 إليؼاضفؿ أو إزطاجفؿ .فقف أحد 

 ، وهق لفا كقع كؿا   والـقُع ضاهرٌة يقمق  تتؽرر يف الؽائـات

قرررا  تعرررالك :) وجعؾـرررا كرررقمؽؿ سرررباًتا( …ورز  وصرررح 

والسرربات أصررؾف الراحرر  والسررؽق،. فقـؼطررع أي الحررل طررـ 

﴿َوَجَعْؾـَررا َكررْقَمُؽْؿ الحركرر  والراحرر  يف بدكررف. فؼقلررف تعررالك: 

ؿ راحررً  لؽررؿ. تؼررق  لغرر : سررب  أي وجعؾـررا كررقمؽ ُسررَباًتا﴾

يسرربُ  إذا كرراع لقـررا  مررا يحتاجررف مررـ الراحرر . ويررنكر إصبرراء 
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حالًقرررا فقائرررد طظقؿررر  لرررف، وافتؼرررار اإلكسرررا، إلقرررف كالطعررراع 

والشرراب، ولؽـرف كرا، يف حررؼ أهرؾ الؽفرػ معجرزًة برراهرًة ، 

تُؿ  لحػظفرؿ صال  واستطاب  االا  قرو، وتسع سـقات ، 

 ع .والؿـّ  طؾقفؿ، والسال
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / البعُح بعد اللبٔح الطويل 6

َُه ٔلَيعَلَه َأ   ..(نِيحٔلصَبٱ ٗی) ُثٖه َبَعجَيـ

 

  كررامقا الـقمررَ  الطقيؾرر  ، اررؿ بعررثفؿ اهللُ تعررالك بعررد السررـقـ

االاؿائرر  سررـ  "والتررل ُطرفرر  بأيرر  إخرررى أكفررا  طرردًدا،

ويف هررنا دلقررٌؾ طؾررك قرردرة الحررل الؼقررقع،  ، "وازدادوا تسررًعا

وصررح  وقررقِع البعررث، إذ قررد تـررازطقا أهررؾ قررريتفؿ يف هررنه 

ـِ ٱَأی   َؾؿَ لِـَع ـَر ُفؿالؿسلل ، ُاُؿ َبَعث  اَأَمرد الَِؿا َلبُِثرق َصك  َأح لِحزَبق

..وتـازطقا كنلؽ يف مدة لبثفؿ وغقابفؿ ، فؽؿ أمدهؿ ، وكرؿ 

كاك  غقبتفؿ.؟! ٓسرقؿا وحرديثفؿ طجقر  ، وخبررهؿ مثقرر 

لؾسما  وآكردهاش وإرسرا  التخرصرات ، ولرنلؽ جراءهؿ 

 .الػصؾ مـ اهلل يف ذلؽ.
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 ، والعزلرر   وكررا، بعررثفؿ إيؼاضررًا لفررؿ بعررَد الـررقع الطقيررؾ

، وسررترهؿ اهللُ، وتررقلك  الػريرردة، وقررد أِمـررقا طؾررك أكػسررفؿ

حػَظفؿ ورزقفؿ . ومع اختال  أهؾقفؿ ، هؿ اختؾػقا أيًضرا ، 

ٕكفؿ لؿرا اكتبفرقا تررددوا يف معرفر  ذلرؽ وقرد كراكقا فراريـ ، 

قرراَ  قائِررٌؾ ِمررـُْفْؿ َكررْؿ َلبِْثررُتْؿ قرراُلقا َلبِْثـررا َيْقمررًا َأْو  "ققلررف وذلررؽ 

وكررا، الررنيـ قررالقا  "َلبِْثررُتْؿ  َبْعررَض َيررْقٍع قرراُلقا َرب ُؽررْؿ َأْطَؾررُؿ بِؿررا

ربؽؿ أطؾؿ بؿا لبثرتؿ: هرؿ الرنيـ طؾؿرقا أ، لبرثفؿ قرد تطراو  

وزاد . أو أى الحررزبقـ الؿختؾػررقـ مررـ غقرررهؿ، كررا، أحصررك 

 وأضبط لنلؽ .

 ،وأ، إرواَح بقرد  ويف هنا دلقٌؾ طؾك أ، الـرقَع مقتر  صرغرى

:) اهللُ قرا اهلل يؼؾبفا ويتقفاها متك يشاء سبحاكف وتعالك . كؿرا 
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ـَ َمْقتَِفا َواُلتِل َلْؿ َتُؿْ  فِل َمـَاِمَفرا  َفُقْؿِسرُؽ  َكُػَس ِحق ْٕ َيَتَقُفك ا

ك  إُِ،  َسؿًّ ُْخَرى  إَِلك  َأَجٍؾ م  ْٕ اُلتِل َقَضك  َطَؾْقَفا اْلَؿْقَت َوُيْرِسُؾ ا

َياٍت لَِّؼْقٍع َيَتَػُؽُروَ، (سقرة الزمرر . َٔ لَِؽ  نه أير  ويف هر  فِل َذ 

دلقررؾ طؾررك أ، الررروح والررـػس جسررؿ قررائؿ بـػسررف، مخررالػ 

لجررقهر البررد،، وأكفررا مخؾققرر  مرردبرة، يتصررر  الّؾررف فقفررا يف 

القفرراة واإلمسررا  واإلرسررا ، وأ، أرواح إحقرراء وإمررقات 

تتالقررك يف البرررزخ، فتجتؿررع، فتتحررادث، فقرسررؾ الّؾررف أرواح 

 ك أطؾؿ.إحقاء، ويؿسؽ أرواح إمقات ، واهلل تعال

 ،وضعػف  ويف آي  الـقع يستحضُر الؿممـ طظؿَ  اهلل وقققمقتف

بِاْسرِؿَؽ ) بالحػظ والرحؿ  .. ومؿا ورد: بقـ يديف ، والتجاءه

) بِاْسررِؿَؽ َربِّررل َوَضررْعُ  َجـْبِررل، َوبِررَؽ الُؾُفررُؿ َأُمررقُت َوَأْحَقررا( 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ْرَسْؾَتَفا َفاْحَػْظَفرا، َأْرَفُعُف، َفنِ، َأْمَسْؽَ  َكْػِسل فاْرَحْؿَفا، َوإِْ، أَ 

ـَ ( واهللُ الؿقفؼ .  بَِؿا َتْحَػُظ بِِف ِطَباَدَ  الُصالِِحق
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / اليبُأ احلل 7

ًُ َىُكٗص َعَل ٍُه ٔب َكي) ٖىح  (. حَللِّاَىَبَأ

 

 ، يؼبرُؾ  كعؿ كا، حديثفؿ كبًل حؼا ، وقصُتفؿ خبًرا ممكرًدا ٓ

)كحرـ الزيادَة وٓ الزيػ ، قد ضفرت دٓئُؾف ، وباك  طالماُترف 

ويف ذلؽ صؿلكٌ  لؾؿسرؾؿ ، برل، مرا كؼص  طؾقؽ كبَلهؿ بالحؼ ( 

يلتقؽ يف هرنا الؽتراب محؾ رف الصرد  والتحؼقرؼ ، خالًفرا لؿرا 

 يـؼؾف أهؾ الؽتاب مـ مبالغات وغرائ  .

  ٍ واختال  برقـ أهرؾ الؼرير   ،ولؿا كاك  الؼصُ  مقضَع جد

والػتق  يف العدد والـقع والحؽؿ ، كاس  أ، يػصَؾ اهلل بالؼق  

فرراهلل هـررا هررق ..) كحررـ كؼررص طؾقررؽ ( الحررؼ ، والـبررل الصررد 

  الني يؼص ويػقد ، ويعؾؿـا ويفديـا .
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 ،كؿرا قرا  وصردٌ  وبركر  ،  وكؾ  قصص الؼرآ، كرقٌر وحرؼ

ـُ َكُؼرص  َطَؾْقرَؽ َأْح تعالك :)  ـَ الَؼَصرصِ َكْح ) إ، هرنا لفرَق ( َسر

الؼصررُص الحررؼ ( ) لؼررد كررا، يف قصصررفؿ طبرررة( ) فاقصررص 

الؼصَص لعؾفرؿ يتػؽررو، ( ) تؾرؽ مرـ أكبراء الغقر  كقحقفرا 

إلقؽ ما كـ  تعؾؿفا ( ) ذلرؽ مرـ أكبراء الغقر  كقحقرف إلقرؽ 

ومررا كـرر  لررديفؿ ( . واسررتعؿا  كرراء الدالرر  طؾررك الػرراطؾقـ ، 

 مـ جفتف تعالك . لؾتعظقؿ واختصاص الحؼقؼ 

 ،ولؿا كاك  الؼصرُص حؼرًا، كاكر  محراًل لؾعظر  والعبررة 

وقطػ الدرس والحؽؿ ، وآكتػاع بفرا يف أحقالـرا وحقاتـرا ، 

فػقفا طبُر التقحقرد والػررار إلرك اهلل، والتقكرؾ طؾقرف، ودطراؤه 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

وصؾرر  رحؿاتررف ، وإيؽررا  العؾررؿ إلقررف ، وأ، الرررزَ  والؼرربض 

 وتعالك . والؿصقر إلقف وحده ، تبار 

  وأّ،  الخبرررِ الؼرررآي ،  ويف التعبقررر ) بررالحؼ ( تلكقررٌد لصررد

الؼصَ  اابت  مشفقرة ، ومطابؼر  لؾقاقرع، وأ، اؿر  مرـ يتخربط 

ويتخرص فقفا، فقـؼؾ ما ٓ يصح، أو يـػل ما هق اابر  قرائؿ. 

ومـ هـا لزع أ، ٓ يمخن مـ الؼصص إٓ ما كرا، حؼرًا، دلر  

ولقس كرؾ مرا ُيـؼرؾ أو طؾقف إدل  ، أو جاء بف العدو  الـؼؾ  ، 

 . يشاع يصؾُح أ، يعؿؾ بف ويعتؿد
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  :/ فتيْة مكتنلو8ٌ

َُه ٔفت)  َُهَيِإٖى َِه َوِش َىـ   ٍُدى(. ْة َءاَمُيوا ٔبَسبِّ

 

 ،ويؽشُػ قصتفؿ بعد أ، أجؿؾفرا أوًٓ ،  أ، يػّصُؾ خبرهؿ

ويشقد بحالفؿ ، وأكفرؿ فتقرٌ  شرباب ، قرد اكتؿؾر  رجرقلتفؿ 

 .. وصاب  أخالقفؿ ، وصد  تقحقُدهؿ واباتفؿ

   أكفؿ فتقاٌ، شباب، فرقَ   أمقر: أوٓها :فامتدحفؿ هـا بثالا

ـّ رجررقلَتفؿ بزغرر  بحرربفؿ  الؿراهؼرر  ودو، الؽفقلرر ، ولؽرر

اإليؿرراِ، ، وتعؾؼفررؿ بالتقحقررد، وصررح  طؼررقلفؿ، ورفضررفؿ 

فعائَؾ ققمفؿ مـ الشر  والقاـق  . ويف هرنا دلقرؾ طؾرك فضرؾ 

طـصررر الشررباب وحسررـ تؾؼررقفؿ لؾرردطقة، وطظررؿ أارررهؿ يف 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ِت طؾررك الحررؼ . واذا كرراكقا كررنلؽ كررره العؿررؾ والبـرراء والثبررا

 …تحؼقرهؿ أو آستفاك  بدورهؿ 

 ،وتجريد التقحقرد لرف، طرفرقه  ااكقفا : اختقارهؿ اإليؿاَ، باهلل

بخؾؼررف ودٓئؾررف الؿثبترر  لؼدرتررف ووحداكقتررف . يف حررقـ طجررز 

َخَؾْؼرُ   َوَمرا ) …ققمفؿ إابات صرح  إصرـاع وكػعفرا لفرؿ 

ـُ  ْزٍ  َواإِلكَس إُِٓ  الِج ـ رِّ ُأِريرُد َأ،  َوَما لَِقْعُبُدوِ، َما ُأِريُد ِمـُْفؿ مِّ

 ( سقرة الناريات .ُيْطِعُؿق،ِ 

 ، االثفرررا : امتـررراُ، اهلل طؾرررقفؿ بزيرررادة اإليؿررراِ، ومضررراطػتف 

والؿررممـ أحررقُج مررا يؽررق، إلررك ذلررؽ ، ٓ سررقؿا أزمـررَ  الػررتـ 

ا والتؼؾبات ، ويف هنا دلقؾ طؾك زيرادة اإليؿرا، وكؼصراكف، كؿر

هق منه  أهِؾ السـ  والجؿاط  . إذ أمدهؿ اهلل بػضؾِف وقن  
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يف قؾررقبفؿ كررقرا وذكررًرا وإخالًصررا ، يحؿؾفررؿ طؾررك الؿحبرر  

ـَ اْهَتررَدْوا زاَدهررؿ ُهررًدى والتضررحق  ، َكَؼْقلِررِف َتعررالك:  ﴿واُلررِني

 وآتاهؿ َتْؼقاُهْؿ ( وققلف :) إْ، َتُتُؼقا اهللَ َيْجَعْؾ َلؽؿ ُفْرقاًكا ( .

 مرـ ذكررٍ وترالوة، وصرؾ   ؿا يزيرُد اإليؿراَ، طؿرٌؾ صرالح،وم

وصدق ، وبر وفضؾ، وخؾؼ وإكرراع ، وخضرقع وإكابر  . قرا  

: لؽرؾ شرلء جرالء ،وإ، جررالء  "أبرق الردرداء رضرل اهلل طـررف 

، وقا  طؿقر بـ حبق  رحؿف اهلل:  "الؼؾقب ذكر اهلل طز وجؾ 

ف ؟ قرا : اإليؿا، يزيد ويـؼص . فؼقؾ فؿا زيادتف ومرا كؼصراك "

إذا ذكركررا ربـررا وخشررقـاه فررنلؽ زيادتررف ، وإذا غػؾـررا وكسررقـاه 

. وقا  شق  اإلسالع ابـ تقؿق  رحؿف  "وضقعـا فنلؽ كؼصاكف 
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النكُر لؾؼؾ  مثُؾ الؿاء لؾسرؿؽ ، فؽقرػ يؽرق، حرا   "اهلل : 

 والسالع .. "السؿؽ إذا فار  الؿاء 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  :/ السبُط الكليب 9

َِه)َوَزَبطَيا َعَلى   (  ُقُلؤب
 

 

 ، ،ـَ إلك الربط الؼؾبل باإليؿا بحقرث يثبرُ   ما أحقَج الؿمم

وٓ يزيغ، وبتجؾُد وٓ يتبد  ، ويرى أكقاَر الحؼ ، فقزداد يؼقـًرا 

﴿َطَؾرررك أي َشرررَدْدَكا …..) وربطـرررا طؾرررك قؾرررقبفؿ (وبصرررقرة 

يَؿراِ، ، َحُترك  ُقُؾقبِِفْؿ﴾ بِالُصرْبرِ َوالُتْثبِقرِ  ، َوَقُقْيـَراُهْؿ بِـُرقِر اإْلِ

ـَ اْلِعزِّ  َصَبُروا َطَؾك ِهْجَراِ، َداِر َقْقِمِفْؿ ، َوُمَػاَرَقِ  َما َكاُكقا فِقِف ِم

وا بِِديـِِفْؿ إَِلرك اْلَؽْفرِػ  ـَ  ﴿إِْذ َقراُمقا﴾َوِخْصِ  اْلَعْقِش َوَفر  َبرْق

ـَ َطاَتَبُفْؿ َطَؾرك َترْرِ  ِطَبراَدِة إصرـاع ، وتبرديؾ َيَدْي الؿؾ ؽ ِحق

 ديـفؿ .

 ،  ولرنلؽ  والؼؾُ  مـاُط اإليؿا، والعؿؾ والؼقة وآكطرال

كا، يف إيؿاكفؿ الؿربقط صبٌر متقـ، كؾػفؿ إماك  ، واحتؿا  
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الشررردة ، ومػارقررر  الؼرررقع، واكتؼررراد الـررراس ، ويف الحرررديث 

فصررّبرهؿ اهلل بؼررقة ، :) ومررـ يتصرربْر يصررّبره اهلل (. الصررحقح 

 ُتصّقرهؿ لؾثبات ، ورفض كؾ إغراء وفتـ  .

  والرُرْبُط  كؾ  معاي الحػظ والتليقرد واإلطاكر  ، "ربطـا "ويف

ُه بِرِبراِط الُتْقفِقرِؼ، َفَقُتِصرُؾ بِرِنْكرِ َربِّرِف، وَيُتبِرُع  َطؾك الَؼْؾِ : َشرد 

ِؿرررُع َطَؾْقرررِف َشرررْؿُؾُف، وهرررق َطْؽرررُس الِخرررْنِٓ،، َمْرضررراَتُف، وَيْجتَ 

ـْ ِذْكررِ َربِّرِف، وَيُتبِرُع  فالِخْنُٓ، َحُؾُف ِمـ ِرباِط الُتْقفِقِؼ، َفَقْغُػُؾ َط

َهررقاُه، وَيِصررقُر أْمررُرُه ُفُرصررا ، وحتررك كػؾررَح يف حقاتـررا ، طؾقـررا 

بالربرراط الؼؾبررل، مررـ ذكرررٍ وصاطرر ، والتررزاع وصريررؼ ، وصرربرٍ 

دة ، ودطررراء وابتفرررا  ، ومرررـ ادطقترررف طؾقرررف الصرررالة ومجاهررر

:) الؾفرؿ يرا مؼؾرَ  الؼؾرقب اّبر  قؾبرل طؾرك ديـرؽ ( والسالع

 واهلل الؿقفؼ .
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  / الكياُو اجمليد:10

  أَلزِض(ٱَو ٔت َٰولٖطَنـٱ) ِإذ َقاُموا َفَكاُلوا َزٗبَيا َزٗب 
 

 ، لؾؼقاع الؿجقرد وفؼفؿ اهللُ  لؿا تُؿ لفؿ الربُط اإليؿاي الؼؾبل

واإلكؽرراُر الصررريح، والصرردع بؽؾؿرر  الحررؼ ، أمرراع وجفرراء 

مررا خررافقا وٓ ترررددوا ..) إذ قررامقا فؼررالقا ربـررا رب   قررقمفؿ،

 السؿقات وإرض ( .

 ، والصررردع اإليؿررراي ، والررردطقة  ففرررنا الؼقررراُع التقحقررردي

وأ، رُبـا الحؼقؼل ، يا ققمـا  …القاضح ، والـصقح  الصادق 

حؼ، خالؼ السؿقات وإرض ، وقد تجّؾ  آياتف ، هق اإللف ال

بف أو كدطق سرقاه ..؟!   وفاض  مـاطؿف ، فؽقػ لـا أ، كشر َ 
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أي برراصال َشررَطًطا﴾  اإِذ ـَرراُلَؼررد ُقؾ اإَِلررر ف ۦِۤمررـ ُدوكِررفِ  ُطَقا) َلررـ ُكررد

 وجقرا وتعدًيا .

 ،وتعظقؿ الشرر  شرطط، وترر  التقحقرد  فؼقُ  الباصؾ شطط

اوزة لؾحررد..! وإذا كررا، قررق  الباصررؾ شررطٌط وشررؼاء ، ومجرر

وتليقررده شررطًطا واكحرافررًا، فالػعررؾ والسررؾق  الررقاـل أشررد 

 شطًطا، وأشـع اكحرافا ، تلباه الشرائُع والػطرة اإلسالمق  .

 ،  إكؿا يؼػفا مـ تشُبَع قؾبف باإليؿرا،  وهنه الؿؼاماُت العظقؿ

، وأخؾررَص لربررف، وكررّقر بصررقرتف، وغررار مررـ اكحرررا  الـرراس 

 وتللؿ لفؿ .

 بؼقلررف َتعررالك: … اررؿ طّؾؾررقا صررـقَعفؿ ومررققػفؿ الشرررطل .

﴿َهررُمِٓء َقْقُمـررا اُتَخررُنوا ِمررـ ُدوكِررِف آلَِفررً  َلررْقٓ َيررْلُتقَ، َطَؾررْقِفْؿ 
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.﴾ ـٍ وصؾُبفؿ هـا تعجقزي طؾك وجف التحدي لفؿ٫  بُِسْؾطاٍ، َبقِّ

ـَ الَؿْعُؾقِع، أُكُف ٓ َيْؼِدُر أَحٌد أْ،  ُكُف ِم
ـٍ َطؾرك ِٕ َيرْلتَِل بُِسرْؾطاٍ، َبرقِّ

: الُحُجرُ  القاِضرَحُ ،  ـِ ْؾطاِ، الَبرقِّ َجقاِز اإلشرا  ، والُؿراُد بِالس 

 والدلقؾ الؿؼـع .

  ولـ يجَد الؿشركق، والؽػرار طبرَر التراري  اإلكسراي دلرقاًل

لررربطال، مرررا هرررؿ طؾقرررف، وٕ،  طؾرررك شرررركفؿ واكحرررراففؿ،

رـ )ؼفا وتعظؿرف الؽائـات كؾفا ضدهؿ، ففل تسبح خال َوإِ، مِّ

َوَلؽِرـ ُٓ َتْػَؼُفرقَ، َتْسربِقَحُفْؿ إُِكرُف َكراَ،  َشْلٍء إُِٓ ُيَسبُِّح بَِحْؿرِدهِ 

 سقرة اإلسراء. واهلل الؿقفؼ .( َحِؾقؿًا َغُػقراً 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / الفتيُة الوعاة : 11

ٌََي) لَّوَلا    (نيبَِّ ًِه ٔبُطلَطـَِيَعَل أُتو

 

  ، صؾبرر   بالشررباب العؾؿررل الؿثؼررػ،ويصررؾُح تسررؿقُتفؿ هـررا

) طؾررقفؿ بسررؾطا، بررقـ ( …الرردلقؾ ، وأكصررار العؾررؿ والحجرر 

: القاِضرُح الُدَٓلرِ ،  ـُ أي: حجً  واضحً  وبرهاًكا قاصًعا . والَبرقِّ

وَمْعـررك الَؽررالِع: إْذ َلررْؿ َيررْلُتقا بسررؾطا، مبررقـ َطؾررك َذلِررَؽ ، َفَؼررْد 

أقاُمقا اْطتِؼاَدهؿ وديـفؿ َطؾرك الَؽرِنِب والَخَطرلِ، ولِرَنلَِؽ كرت  

ـِ طـف ققلفؿ   اْفَترى َطؾك اهللِ َكِنًبا ﴾ . ﴿ َفَؿـ أْضَؾُؿ ِمُؿ

 ، كؿا قا  تعرالك: وهنا أصٌؾ يف صؾ  الدلقؾ طؾك الحؼائؼ 

وقرا  :  ( سقرة البؼررة .ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ )
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ـْ ِطْؾررٍؿ إِ، ُكـررُتْؿ  رر ررَنا َأْو َأَارراَرٍة مِّ ررـ َقْبررِؾ َه  )اْئُتررقكِل بِؽَِترراٍب مِّ

( سقر ـَ  ة آحؼا  .َصاِدقِق

 ،  ـُ أهؿقُ  الردلقؾ يف زيرادة التثبقر والؼـاطر  برالحؼ ،  وتؽؿ

 وكػع الـاس ، وردع لؾؿعترض ، وصؿائـقـ  الؼؾ  .

 . ) ـِ اْفَترى َطؾك اهللِ َكِنًبا وهق إْكؽاٌر، أْي ٓ  ) َفَؿـ أْضَؾُؿ ِمُؿ

ـِ اْفَترى، والَؿْعـك: أُ، َهرُمِٓء اْفَترَرْوا  َطؾرك اهللِ َكرِنًبا، أْضَؾَؿ ِمُؿ

وَذلَِؽ أُكفؿ أْشرَرُكقا َمَعرُف َغْقرَرُه يف اإلَلِفُقرِ  َفَؼرْد َكرَنُبقا َطَؾْقرِف يف 

 َذلَِؽ إْذ أْاَبُتقا َلُف ِصَػً  ُمخالَِػً  لؾقاقع .

 ،،وأكفا  ولنلؽ همٓء الؿشركق، كنبٌ  طؾك اهلل فقؿا يدطق

ـَ اُتَخُنوا ِمرـ ُدوكِرِف َأْولَِقراَء وسائطفؿ إلك اهلل كؿا قا   :) َواُلِني

، إُِ، اهللَ َيْحُؽرُؿ َبْقرـَُفْؿ فِرل  ُبقَكا إَِلك اهللِ ُزْلَػرك  ُٓ لُِقَؼرِّ َما َكْعُبُدُهْؿ إِ



41 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ـْ ُهررَق َكرراِذٌب َكُػرراٌر (  َٓ َيْفررِدي َمرر َمررا ُهررْؿ فِقررِف َيْخَتِؾُػررقَ، إُِ، اهللَ 

طؾك فسادهؿ كسب  صؾتفا وقربفا مـ اهلل، سقرة الزمر . فزادوا 

 واهللُ الؿستعا،.
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / العصلُة املشسوعة : 12

ٍُه َوَماَ ٱ) َوِإٔذ  ٌَيعَتَصلُتُنو َُ َفأُوٱ ِإلَّا عُبُدو   ا(ۥۤللَّ

 

 ،لّؿررا برردا  قرررر الػتقررُ  الؽررراُع اطتررزاَ  الؼررقِع وشررركقاتفؿ

الصدود، فتشاوروا يف مغادرتفؿ إلك مؽا، بعقد ، وهق كفرػ 

الجبررؾ ، فػررارققهؿ فؽرررًا وأبررداكًا، وفقررف مشررروطقُ  العزلرر  

ووجقبفا طـد الخق  طؾك الديـ ، واسرتحباب الؿشراورة يف 

فؼررروا )وشاورهؿ يف إمر( . غال  إمقر كؿا قا  تعالك : 

 النهاب إلك الؽفػ .

 إٓ أكررف يتاكررد يف أزمـرر   عررزا  فؿختؾررػ فقررف،وأمررا حؽررُؿ آك

 "الػررتـ والضرررر ، قررا  شررق  اإلسررالع ابررـ تقؿقرر  رحؿررف اهلل :

وِجؿرراع ذلررؽ : أ، الؿخالطرر  إ، كررا، فقفررا تعرراو، طؾررك البررر 
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والتؼقى : ففل ملمقر بفرا ، وإ، كرا، فقفرا تعراو، طؾرك اإلارؿ 

:) . ويف حررديٍث الـجرراة قررا  "والعرردوا، : ففررل مـفررل طـفررا 

يف العزلر  راحر   "وقا  طؿر رضل اهلل طـرف :سعؽ بقتؽ(، ولق

 ."مـ خؾطاء السقء

 : العزلُ  خقٌر إذا كرا، يف  "وقا  الشق  ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل

الخؾطرر  شررر، أمررا إذا لررؿ يؽررـ يف الخؾطرر  شررر٫ فررآختالُط 

مرـ كرا، يخشرك طؾرك ديـرف  ". وقرا  أيضرا : "بالـاس أفضؾ 

لررف العزلرر  . ومررـ ٓ يخشررك : بررآختالط بالـرراس : فإفضررُؾ 

فإفضؾ أ، يخالَط الـاس، لؼق  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسرؾؿ: 

)الؿممـ الني يخرالط الـراس ويصربر طؾرك أذاهرؿ، خقرٌر مرـ 

الؿررممـ الررني ٓ يخررالط الـرراس ، وٓ يصرربر طؾررك أذاهررؿ(. 
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فؿررثال: إذا فسررَد الزمرراُ،، ورأيرر  أ، اختالصررؽ مررع الـرراس ٓ 

مرـ اهلل ، فعؾقرؽ بالَقحردة ، اطترز  .. ٫ يزيد  إٓ شررا وبعردا 

  ."فالؿسلل  تختؾػ،..

 ،فآكشرراح  ولؿا ذهبقا ..كاكقا متػائؾقـ بػررج اهلل وتقفقؼرف

يرّ  طؾرقفؿ، والبشررى فرققفؿ ..) فرلووا إلرك الؽفرػ يـشرر 

لؽؿ ربؽؿ مـ رحؿتف (. ومققـقـ أّ، اهللَ حػقُظفؿ وكصقرهؿ ، 

 واهلل الؿقفؼ .
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 امللَُه :  / التفاؤُل13

ُٔ مًِّ َزٗبُكه َلُكه يُشسَيلَكَٔف ٱا ِإَلى ۥۤ) َفأُو   (ٖزمَحٔت

 

 ،وتػراؤلفؿ برل، الػررج قرادع ،  هـا تتجؾك اؼتفؿ بربفؿ تعالك

وأّ، ) يـشرر لؽرؿ ربؽرؿ مرـ رحؿترف ( . …والرحؿ  مـشرقرة 

الؽفررػ مررع ضؾؿتررف ورغبررف واكعزالررف ، ففررق محررؾ رحؿرر  اهلل 

 اهلل وحؼؼـا تقحقده .وتقفقؼف ، ما صدقـا مع 

 ، وكراَ، صرّؾك اهللُ طؾقرف وسرّؾؿ  والتػاؤُ  هدٌي كبقي معرو

شخصررقً  تػاؤلقرر  ، وُتعجبررف الؽؾؿرر  الطقبرر  ، ويؽررره التشرراؤع 

وذمرررف . وبرهـرررقا تػررراؤَلفؿ بثؼرررتفؿ بررراهلل يف جررراكبقـ وهرررؿ يف 

كفػفررؿ: الرحؿرر  الؿـشررقرة ، وتفقئرر  إمررر الِؿرفررؼ، أي مررا 

قا بررقـ التبررري مررـ حررقلفؿ وقررقتفؿ، َيرتػؼررق، بررف . فجؿعرر

وآلتجاء إلك اهلل يف صالح أمرهؿ، ودطائف بنلؽ، وبقـ الثؼر  
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باهلل أكف سقػعؾ ذلؽ، وكاكقا قد سرللقا ذلرؽ سرابًؼا ) آتـرا مرـ 

 لدكؽ رحؿً (.

 ، وسرالمِ   وهنه الرحؿُ  كاكر  سربًبا يف اكشرراِح صردورهؿ

ـررامفؿ أبررداكفؿ ، واختػرراء أمرررهؿ ، واشررتفار صررالحفؿ، وم

الؿـرراع الطقيررؾ ، الررني تجؾرر  فقررف آيرراُت الحػررظ والصررقاك  

والرطايررر  ، فؾرررؿ ُيـَرررؾ مرررـفؿ، أو ُيسرررتبح كفػفرررؿ ودارهرررؿ . 

 )ولَقـُصر، اهللُ مـ يـصره( سقرة الح  .

 ،  ـِ ديؿر  التػراؤ وكبرن التشراؤع والظـرق،  والؿشروُع لؾؿمم

ك والتشؽؽات ، والسقر طؾك كقر مـ ربف، واطتؼاد طق، اهلل طؾ

الػرل  فقرف تؼقيرُ  "كؾ حا  . قا  اإلماُع الؿاوردي رحؿف اهللُ : 

لؾعزع، وباطث طؾرك الجرد، ومعقكر  طؾرك الظػرر، فؼرد تػراء  
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اهلل صؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف غزواتف وحروبرف ، والؿرراد  رسق 

بالتػرراؤ  اكشررراُح قؾرر  الؿررممـ، وإحسرراكف الظررـ، وتققررع 

 ."الخقر

   ويفقئ لؽؿ مرـ أمرركؿ بفؿ..وصاب  لفؿ إمقُر وارتػؼ(

مرفؼررا(. وكررتعؾؿ هـررا حػررظ اهلل لعبرراده الصررالحقـ وتػرراؤلفؿ 

. وَهنا الَجْزُع ِمـ آااِر الُرْبِط آيؿاي …واؼتفؿ باهلل وجزمفؿ 

َطؾك ُقُؾقبِِفْؿ ، بِؿا َطِؾُؿقا ِمـ ُقْدَرتِِف َطؾك ُكرؾِّ َشرْلٍء، وِحؿاَيتِرِف 

َؾ َطَؾْقِف، َفَػَعُؾقا َذلَِؽ ،َفَػَعَؾ اهللُ بفؿ ما َمـ َٓذ بِِف ، وَطَبَدُه وَتَقكُ 

ـَ ِمْرَفرٍؼ بِرلْ، أكراَمفؿ ُارُؿ أقراَمفؿ  َرَجْقُه فِقِف، َفَجَعرَؾ َلفرؿ أْحَسر

مضّل ُقُروٍ، وُمُروِر ُدُهقٍر، وجعؾفرؿ سرببًا يف هداير  مرـ   َبْعَد 

 وهلل الحؿد والؿـ  .بعدهؿ، 
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 : / اآلياُت املطدسة 14

َِه( لٖشنَظ ِإَذا َطَلَعت ٖتَصٱ) َوَتَسى    َوُز َعً َكَٔف

 

 ،أ، جعَؾ الؽق، بآياتِف مسخًرا لفرؿ،  مـ رحؿِ  اهلل تعالك بفؿ

وحافظررًا لفررؿ يف كررربتفؿ ، فتلمررؾ حركررَ  الشررؿس حررقلفؿ ، 

وازورارها طـفؿ لئال تضرهؿ .. وَهنا وْضٌع َطِجقٌ  َيُسرَرُه اهللُ 

َقُؽقَ، داِخَؾ الَؽْفِػ بِحاَلِ  اْطتِداٍ ، َفرال َيـْتراُب َلفؿ بِِحْؽَؿتِِف٫ لِ 

البِؾررك أْجسرراَدهؿ، وَذلِررَؽ ِمررـ آيرراِت ُقررْدَرِة اهللِ والَػْجررَقُة هـررا : 

ـَ ِمرـ َفرِؿ  الُؿُتَسُع ِمـ داِخِؾ الَؽْفِػ، بَِحْقُث َلرْؿ َيُؽقُكرقا َقررِيبِق

َهرنا الَؽْفرِػ َكؿرا  الَؽْفِػ، ويف تِْؾَؽ الَػْجَقِة َطْقٌ، َطؾك ِحْػرظِ 

 هق .
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 : ـْ َكْحرِق الُشرَؿاِ ٫  ققؾ وَهَنا َدلِقٌؾ َطَؾك َأُ، َباَب َهَنا اْلَؽْفِػ ِم

َُكُف َتَعاَلك َأْخَبَر َأُ، الُشْؿَس إَِذا َدَخَؾْتُف ِطـَْد ُصُؾقِطَفا َترَزاَوُر َطـْرُف  ِٕ

 ﴾ ـِ َأْي: ﴿َتررَزاَوُر﴾ َأْي: َيررَتَؼُؾُص اْلَػررْلُء َيْؿـَررً  و ﴿َذاَت اْلَقِؿررق

ُُفرِؼ َتَؼُؾرَص ُشرَعاُطَفا  ْٕ َتِؿقُؾ.. َوَذلَِؽ َأُكَفا ُكُؾَؿرا اْرَتَػَعرْ  فِرل ا

َٓ َيْبَؼك ِمـْرُف َشرْلٌء ِطـْرَد الرُزَواِ  فِرل ِمْثرِؾ َذلِرَؽ  بِاْرتَِػاِطَفا َحُتك 

رَؿاِ ﴾ ﴿اْلَؿَؽاِ،٫ َولَِفرَنا َقراَ :  َوإَِذا َغَرَبرْ  َتْؼرُِضرُفْؿ َذاَت الشِّ

ـْ كاحقرر   ـْ ِشررَؿاِ  َبابِررِف، َوُهررَق ِمرر َأْي: َتررْدُخُؾ إَِلررك َغرراِرِهْؿ ِمرر

تتررركفؿ ، َوَقررْد َأْخَبررَر اهللُ َتَعرراَلك ﴿َتْؼرُِضررُفْؿ﴾ الؿشررر ، .. و 

َهَنا الؽفرػ  بَِنلَِؽ َوَأَراَد ِمـُا ففؿف وتدبره، َوَلْؿ ُيْخبِْرَكا بَِؿَؽا،ِ 

َٓ َقْصٌد شرطل.  َٓ َفائَِدٌة َلـَا فِقِف َو ـَ إرض ٫ إِْذ  فِل َأيِّ اْلباَِلِد ِم
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َوَقْد َتَؽُؾَػ َبْعُضفؿ ، فنكروا فِقِف أققآ مختؾػ  ، والؿفرؿ هـرا 

 العظُ  وآطتبار .

 ، دالرر  طؾررك قدرتررف  ويف ذلررؽ آيرراٌت جؾقؾررٌ  لؾؿررقلك الؽررريؿ

حقث سخر لفرؿ الؿقضرَع يات اهلل( .. ) ذلؽ مـ آووحداكقتف 

والؿؽررا، والشررؿَس الؿجرراورة ، والفررقاء الؿـاسرر  فحػررظ 

أجسرراَدهؿ ، ورُد طرردوهؿ ، وكررّؾ خطررر ُيرررديفؿ ..! وهررؿ يف 

ـٍ مـ بطش الظؾؿ ، ويف راحرٍ  مرـ حرر الشرؿس ومقضرع  ملم

 الؿـاع .

 وآخرًا هـا لؾبراري طرز وجرؾ ًٓ  هللُ ٱ دِ ..) َمرـ َيفر والػضُؾ أو

أكرررمفؿ بديـررف، وهررداهؿ لتقحقررده معـررًك  .(…لُؿفَترردِ ٱَفُفررَق 

ولررنًة، ولؾؽفررِػ حسررًا ومـجرراة ، ففررؿ مقفؼررق، مفررديق، ، 
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 ۥَفَؾرـ َتِجرَد َلرفُ  ِؾؾ) َوَمـ ُيضر…بخال  غقرهؿ مـ الؿعرضقـ

ر اَولِّقرر بررؾ الررقلل الؿرشررد كررا، مررـ حظفررؿ وكصررقبفؿ  (ِشرردام 

ك حػررظ الؿررممـقـ ويف هررنا دلقررٌؾ طؾررفرراهلل خقررر حافًظررا( . ..)

وهدايتفؿ ، واكتصارهؿ يف أحؾِؽ الظرو ، فؽرـ دائؿرا طؾرك 

ـٍ واصؿئـا، ،   اهلل الؿقفؼ .يؼق
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 :  املفصع اليوُو/ 15

َُه َأ ٍُه َقاظای) َوَتحَطُب   ( ُزُقو  َو
 

 ،إكرف مـظرٌر مسرتغرب ،  … تخقؾ أ، ترى كائؿرا فاتًحرا طقـقرف

 ومخقررػ يف غالرر  إحقررا، ، وهررق مررا وقررع لػتقرر  الؽفررػ

وهرنه مرـ آيرات اهلل فرقفؿ .. (. َوَتحَسُبُفؿ َأيَؼاضا َوُهرؿ ُرُقرقد)

أيفا الـاضر  -..وتظـّفؿ )وُكؼؾبفؿ ذات القؿقـ وذات الشؿا ( 

مسرررتقؼظقـ ٓكػتررراح أطقرررـفؿ، والقاقرررع أكفرررؿ كقررراع  -إلرررقفؿ 

ًٓ ، حتك مستغرقق، ، وكؼؾّ  بفؿ يف كقمفؿ تارًة يؿقـًا، وتارة شؿا

ٓ تلكؾ إرُض أجساَمفؿ، وكؾبفؿ الؿرافؼ لفؿ ، مادٌّ ذراطقف 

بؿرردخؾ الؽفررػ، وقررد تشررر  بصررحبتفؿ ، وققررؾ هررق كؾررُ  

 الراطل الني مّروا بف فاستح  ديـفؿ وتبعفؿ .
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 َلَقُلقر ِفؿَطَؾرق ُصَؾعَ  ٱ) َلِق  اؿ تلتقؽ أي  إخرى الشديدة  َ 

وشراهدتفؿ ٕدبررت طرـفؿ  برا﴾ُرط ُفؿِمرـ َ  َوَلُؿِؾئ افَِرار ُفؿِمـ

بِؿرا أْلَبَسرُفُؿ   هارًبا خقًفا مـفؿ، وٓمتألت كػسؽ رطًبا مـفؿ،

ـَ الَفْقَبررِ  أْو لِِعَظررِؿ أْجررراِمِفْؿ ، واْكِػترراِح ُطُقررقكِِفْؿ، وقِقررَؾ  اهللُ ِمرر

 لَِقْحَشِ  َمؽاكِِفْؿ .

 ٕيطقؼف كثقرر مرـ الـراس ،  شؽا  الؿخقػ  ،والرطُ  مـ ا ٓ

فؽقػ بؿـ جعؾفؿ اهللَ آيً  مرهبً  مػزط ، وحنر مـ آقترراب 

ويررروى طررـ :) ُكصرررُت بالرطرر  (. مررـفؿ..! ويف الحررديث 

معاوي  أكف غزا الروع ، فؿر بالؽفػ، فلراد الدخق  إلقرف فؼرا  

ـؽ: لف ابـ طباس: ٓ تستطقع ذلؽ، قد قا  اهلل لؿـ هق خقر م
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

لق اصؾعَ  طؾقفؿ لقلق  مـفؿ فرارًا ، فبعث كاسًا إلقفؿ، فؾؿا 

 دخؾقا الؽفػ بعث اهلل ريحًا فلحرقتفؿ .

 ،وحػظرف لفرمٓء  وهنه كؾفا مـ آيات اهلل الدال  طؾك قدرتف

الػتق ، وصقكف ٕجسادهؿ، وتبؾرقغفؿ إجرؾ الؿحترقع ، واهلل 

 واهلل الؿقفؼ .يحؽؿ ٓ كعؼ  لحؽؿف ، 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 البعُح امليتظس: /16

َُه ٔلَك ٰ) َوَكَر    َُه(َييَب َتَطاَءُلوايلَٔ َبَعجَيـ
 

  أتّؿقا مدَتفؿ التل قرّدرها اهللَ لفرؿ وهرل االارُ  قررو، وتسرع

فبعثفؿ سبحاكف وأفاقفؿ مـ كقمفؿ، وقد تغقرر العرالُؿ  سـقـ..

لِررَؽ    ..) َوَكررَن وهررؿ ٓ يشررعرو،   واختؾػرر  إمررُؿ والرردو  ،

وكا، هنا البعث طؾرك أشرؽالفؿ  ..( ،ـَُفؿَبق َءُلقالَِقَتَسا ـَر ُفؿَبَعث

وهقئررتفؿ، التررل خرجررقا ودخؾررقا بفررا طؾررك الصررحقح ، فؾررؿ 

يفرمقا ولؿ يتغقروا ، والالع هـا لؾعاقبر  والصرقرورة ، فقؽرق، 

 الؿعـك بعثـاهؿ فتساءلقا .

 :َأْي: َكرْؿ َرَقرْدُتْؿ   ﴿َكرْؿ َلبِْثرُتْؿ﴾ اؿ لًؿا أفاققا تناكروا َبْقـَُفْؿ

َكاَ، ُدُخقُلُفْؿ إَِلك اْلَؽْفِػ فِل ﴿َقاُلقا َلبِْثـَا َيْقًما َأْو َبْعَض َيْقٍع﴾ 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

َأُوِ  َكَفاٍر، َواْستِقَؼاُضُفْؿ َكاَ، فِرل آِخررِ َكَفراٍر٫ َولَِفرَنا اْسرَتْدَرُكقا 

َأْي: اهللُ َلبِْثرُتْؿ﴾ ﴿َأْو َبْعَض َيْقٍع َقراُلقا َرب ُؽرْؿ َأْطَؾرُؿ بَِؿرا َفَؼاُلقا: 

َأْطَؾُؿ بَِلْمرُِكْؿ، َوَكَلُكُف َحَصَؾ َلُفرْؿ َكرْقُع َترَرّدد فِرل َكْثرَرِة َكرْقِمِفْؿ، 

ََهررؿِّ فِررل َأْمرررِِهْؿ إِْذ َذاَ  ، َوُهررَق  ْٕ َفرراهللُ َأْطَؾررُؿ، ُاررُؿ َطررَدُلقا إَِلررك ا

﴿َفراْبَعُثقا َأَحرَدُكْؿ ا: اْحتَِقاُجُفْؿ إَِلرك الُطَعراِع َوالُشرَراِب، َفَؼراُلق

 بَِقِرقُِؽْؿ﴾ .

 ، ففرق  وهنا مرـ طالمر  إيؿراكفؿ حقرث رّدوا العؾرَؿ إلرك اهلل

طالع الغققب سبحاكف وتعرالك، وهرق أدٌب لـرا جؿقعرا بلكـرا إذا 

سئؾـا طؿا ٓ كعؾؿ ، وكؾـا العؾؿ إلك طالؿف ومردبره . قرا  ابرـ 

ـْ فِْؼرِف الرُ  "مسعقد رضرل اهلل طـرف : َٓ إُِ، ِمر ُجرِؾ َأْ، َيُؼرقَ  لَِؿرا 

 ."ِطْؾَؿ َلُف بِِف : اهللُ َأْطَؾُؿ 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 ،  ولؽـرف  ولنلؽ لؿ تؽـ إفراقتفؿ وبعرثفؿ لؿجررد التسراؤ

كررا، لبقررا، قرردرة اهلل الؿتـاهقرر  يف اإلماترر  واإلحقرراء ، وإابررات 

البعررث إخررروي ، وإلتؿرراع كعؿتررف طؾررقفؿ بالـجرراة وضفررقر 

 ديـفؿ الحؼ.

 ـُ ح واتػراُقفؿ بررد العؾرؿ إلرك  قارهؿ الؾطقػ،ويف أيِ  حس

اهلل بررردو، مجادلررر ، واإلطرررراض طرررـ التػصرررقالت الظـقررر ، 

) قررالقا ربؽررؿ أطؾررُؿ بؿررا وآطتبررار بؿؼاصررد الؼصرر  الؽبرررى 

واهللُ تعرالك تعظقؿ هلل، واستشعار الػرد بػؼره وضرعػف ،  لبثتؿ(

 أطؾؿ .
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 / التكوى املنتحية:18

 َأشَكى َطَعاما ..(ََا ٗييُظس َأَي) َفل 

 

 ،والصرردُ  يؾزمررؽ يف كررؾ  التؼررقى ٓ تـػررؽ  تعّؾررؿ صرراحبفا

الؿقاقررػ، فؾؼررد حقربررَ  وصررقردت ، ومفؿررا واجفرر  يف 

حقاتررؽ ، فررنّ، الؿررممـ ٓ يلكررُؾ حراًمررا ، وٓ يطعررؿ برراصاًل.. 

ولرررنلؽ تؼرررقاهؿ كاكررر  شررراهدًة معفرررؿ ، حترررك يف الؿحـررر  

َأَحرَدُكؿ بِرَقِرقُِؽؿ  بَعُثقاٱا..) فَ والؽرب ، وزمـ الخق  والشدة 

َفررا َأز َقـُظرررَفؾ لَؿِديـَرر ِ ٱإَِلررك  ۦَۤهررر ِنهِ  وهررق الرررزُ  ..( اَصَعامرر َكررك  َأي 

، وكادت مشاطر الجرقع ، ولؽرـفؿ  ـُ وإكؾ ، فؼد تحر  البط

خرجقا هللِ ، ولـ يلكؾقا إٓ ما أباحف اهلل لفؿ، وحؿؾفرؿ لؾؿرا  

يعـررل بؾررقس عاًمررا( ) أيفررا أزكررك صَذا طؾررك حسررـ تررقكؾفؿ .. 
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بؿحرررٍع وٓ مشرربقه ، وٓ مسررروٍ  وٓ مغصررقب ..! بررؾ هررق 

ويف  حالٌ  صاهر ولرق قرّؾ، ولرقس حسرـا جؿرقاًل ولرق كُثرر ..!

ُ، َقْقَلفؿ:  ِٕ ﴿فاْبَعُثقا أَحرَدكؿ الؼص  َجقاُز الَقكاَلِ  وِصُحُتفا٫ 

أَيررَ ، َيررُد   َطؾررك َتررْقكِقِؾِفْؿ لَِفررنا الَؿْبُعررقِث لِِشررراِء  بِررَقِرقُِؽْؿ﴾

 الُطعاِع.

 ،  يحتاجفررا الؿسررؾُؿ يف كررؾ مؽررا،،  وهررنه التؼررقى والؿراقبرر

وطـد كؾ مققٍػ، ويف العؿؾ ، وأاـراء السرق ، حترك ٓ كلكرَؾ 

) كؾرررقا مرررـ صقبرررات مرررا إٓ صقًبرررا ، وٓ كتعررراصك إٓ صرررالحا 

:) اتررِؼ اهلل حقثؿررا كـرر  ( لصررحقح ويف الحررديث ارزقـرراكؿ ( 

زماًكررا ومؽاًكررا وحررآً. ولررؿ يترخصررقا بحالرر  الضرررورة ، بررؾ 
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راقبقا اهللَ حترك يف الُؿردلفؿات ، ّٕ، اهللَ هرق الررزا  ذو الؼرقة 

 الؿتقـ .

 ،وهررنا درٌس يف غايرر  إهؿقرر  كتعّؾؿررف مررـ الػتقررِ  الشررباب 

يلكررؾ ويمسررػـا أكررؽ قررد تجررُد بعضررـا يف حالرر  الرخرراء، وهررق 

 …ويجؿع وٓ يبالل مـ أي الجفات حصؾ وادخر

  ـر  بِررِز َقرلتُِؽؿ) َفؾ اؿ وطظقا صاحَبفؿ الؿشتري الناه  فُ مِّ

َٓ ُيشر َقَتَؾُطػَول  -. وجفرقه إلرك الؿديـر  بُِؽرؿ َأَحرًدا ( ِعَر،ُ ، َو

مؿا يرد  طؾرك قرربفؿ وإمؽاكقر  اكردماجفؿ الؿردي، لرق أسرؾؿ 

ويررلتل بررالرز  الطقرر ، ولررقؽـ ذهاُبررف يف كتؿرراٍ،  -قررقمفؿ

وخػقررر ، وٓ يؼرررػ كثقررررا، وٓ يتحررردث كثقررررا ، حترررك ٓ 

هؿ   …ُيؽتشػقا، أو ُيعرُ  سر 
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 ،  ـُ التخػررل والحقؾرر  يف الؿخالطرر وأ،  ويف التؾطررػ ُحسرر

 واهلل الؿقفؼ .   أهق، مـ غقرها لغؾب  الـاس فقفا ،إسقا
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ُُ الدعوي:19   / الفك

َُه ِإٌَ  ََُسواي) ِإٖى   (.سُجُنوُكهَي ُكهيَعَل ظ

 

  كاَ، الػتقُ  مع صغرهؿ يػؼفق، قضقَتفؿ الدطقير  ومطالبفرا

والعقاق  التل تـتظرهؿ فقفا ..! ولنلؽ ما أقدمقا  وكفايتفا ،

فقفا إٓ وهؿ يعرفق، ما يخبل لفؿ ، وكؿا ٓذوا طؾك خطقاتفؿ 

بربفؿ وسرللقه رحؿَترف، وتقّقرقا بؽرؾ القسرائؾ الؿادير  ، ففرؿ 

يعرفقَ، طاقبَ  اكؽشا  أمررهؿ ..) يرجؿرقكؿ أو يعقردوكؿ يف 

 مؾتفؿ (.

 ، وامررتالء قؾررقبفؿ  وهررنا يررد   طؾررك صرردقفؿ يف الخطررقات

باإليؿا، والشجاط  ، وأكف لـ يصرقبـا إٓ مرا كترَ  اهلل لـرا، ويف 



63 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ـُ الحررديث الصررحقح قررا  طؾقررف الصررالة والسررالع : ) الؿررمم

 الؼقي خقٌر وأح   إلك اهلل مـ الؿممـ الضعقػ (.

 ، ولررق اكؽشررػ أمرررهؿ  فؽرراكقا وطرراًة بعاقبرر  ديررـفؿ الجديررد

َأو ُيِعقرُدوُكؿ  ُجُؿرقُكؿر) يَ …فؿصقرُهؿ الؼتؾ أو تبديؾ الديـ

أْي: إْ، َرَجْعرُتْؿ يف ِديرـِِفْؿ َلرْؿ (.  اإًِذا َأَبد ِؾُحقافِی ِمُؾتِِفؿ َوَلـ ُتػ

ْكقا وٓ يف أَِخررَرِة، وسررقـتػل طررـؽؿ الػررالح ،  ُتْسررَعُدوا يف الررد 

والػساد طؾرك الصرالح، ٕكؽؿ بّدلتؿ ديـَؽؿ ، وآارتؿ الشر  ، 

 والشر طؾك الخقر .

  وأكفرؿ لرـ يؼبؾرقا  ذلَؽ دلقٌؾ طؾك ضراوِة أطداء الحرؼ ،ويف

 َمْؽرُرُهؿْ :) إٓ بآرتداد أو الرجؿ واإلبرادة ، كؿرا قرا  تعرالك 

 سقرة إبراهقؿ. (َوإِ، َكاَ، َمْؽُرُهْؿ لَِتُزوَ  ِمـُْف الِجَباُ  
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 / حجُة البعح واإلعا ة: 20

ٌٖ عَلُنواَيلٔ َِهيَعَل َأعَجسَىا ٔلَك ٰ) َوَكَر ُٔ َحٓل(ٱ َوعَد َأ   للَّ
 

 ، ودلرقاًل طؾرك  جعَؾ اهللَ ققاَمفؿ ومبعرثفؿ فقرف حؽؿرً  جؾقؾر

أي َأْصَؾْعـَررا َطَؾررْقِفُؿ ) أطثركررا ( العررقدة والبعررث ، ولررنلؽ قررا  

﴿لَِقْعَؾُؿرقا َأُ، َوْطرَد اهللِ َحرؼٌّ َوَأُ، الـُاَس ، وطرفـراهؿ أمررهؿ.. 

َٓ َرْيَ  فِقَفا﴾ َْهرِؾ َذلِرَؽ  الُساَطَ   ِٕ وُكؼؾ، َأُكرُف َكراَ، َقرْد َحَصرَؾ 

الُزَماِ، َشؽٌّ فِل اْلَبْعِث ، َوفِل َأْمرِ اْلِؼَقاَمِ ، وَكاَك  ِمـُْفْؿ َصائَِػرٌ  

َْجَسرراُد، َفَبَعررَث اهللُ َأْهررَؾ  ْٕ َٓ ُتْبَعررُث ا َْرَواُح َو ْٕ قالرر  : ُتْبَعررُث ا

 . اْلَؽْفِػ ُحُجً  َوآَيً  َطَؾك َذلَِؽ 

 ، وهرق مؼدمر   والبعُث حٌؼ واقع، وأمٌر ااب ، ومـؽره كافر

لؾحساب والؼقام  ، وقد أفاَض فقف الؼرآُ، يف كصقٍص كثقرة.. 
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ـُ ُارُؿ  ـَ َكَػرُروا َأ، ُلرـ ُيْبَعُثرقا ُقرْؾ َبَؾرك َوَربِّرل َلُتْبَعرُث ) َزَطَؿ اُلرِني

ويف  َيِسقٌر ( سقرة التغرابـ . َلُتـَُبُمُ، بَِؿا َطِؿْؾُتْؿ ، َوَذلَِؽ َطَؾك اهللِ 

صحقِح البخاري رحؿرف اهلل طرـ الـبرل صرؾك اهلل طؾقرف وسرؾؿ 

ـُ آدع ولرؿ يؽرـ لرف ذلرؽ، وشرتَؿـل  قا : ) قا  اهلل: كرّنبـل ابر

ولؿ يؽـ لف ذلرؽ، فلُمرا تؽنيبرف إُيراي فؼقلرف: لرـ يعقرَدي كؿرا 

ف بدأي، ولقس أُو  الخؾؼ بلهق، طؾُل مرـ إطادترف. وأمرا شرتؿ

إُياي فؼقلف: اُتخن اهلل ولدًا، وأكا إحرُد الصرؿد ، لرؿ ألِرد ولرؿ 

  أولد ولؿ يؽـ لل كػقًا أحدا ( .

 ،وهق يشراهُد كقرػ  وسقؽقُ، وطُد اهلل حًؼا ولق كابَر ابـ آدع

يحقررل إرض بعررد مقتفررا بالغقررث البفررق  ، وقررد كسررل خؾؼررف 

 وسررقتؾق ذلررؽ السرراط  والؼقامرر .. …الررني هررق أشررد وأطظررؿ
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والساطُ  غقٌ  ، طؾؿفا طـرد اهللَ ، أّ، الساطَ  ٓ ري  فقفا (. )و

حقث يتبد  العالُؿ إرضل ، ويدخؾ الـاس يف طالؿ أخرروي 

وحقـفررا يؼررر بفررا ) إلررك ربررَؽ مـتفاهررا( لؾحسرراب والجررزاء 

) َكَلُكُفْؿ َيرْقَع َيَرْوَكَفرا الؿـؽرو، ويتؼالق، مدة إقامتفؿ يف الدكقا 

 ُٓ   َطِشُقً  َأْو ُضَحاَها ( سقرة الـازطات .َلْؿ َيْؾَبُثقا إِ

 :  ـُ العؿرؾ وآسرتعداد،  واؿرُة العؾؿ بالبعرث والسراط حسر

واطتؼراُد فـائفرا ،   ومراجعُ  الـػس، وطدع الركق، إلك الردكقا،

 واهلل الؿستعا، .وإهبُ  لؾجـ  والخق  مـ الـقرا، ، 
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 :العظينة/ جدليُة اآلية 21

َِِهِإِذ )  َُِه َأِعَلُه ٔب َِه ُبِيَياىّا ٖزٗب ٍُِه َفَكاُلوا اِبُيوا َعَلِي َُِه َأِمَس ٌَ َبِيَي   (.َيَتَياَشُعو

 

 ، ويف حؽررؿ  لررؿ يررَز  الـررزاُع يف ضفررقرهؿ ومررا يصررـُع بفررؿ

البعث، وطرقدة إجسراد ، فجعؾفرؿ تعرالك آيرً  طؾرك اإليؿرا، 

وكصرة طباده، وطؾرك البعرث، وكرا، مرـ الـرزاع أيًضرا، كقرػ 

يػعؾررق، بفررؿ وقررد قضررقا يف الؽفررػ، فَؼرراَ  أهررؾ آيؿررا، : 

اُبـ ِفؿَطَؾرق بـُقاٱ)َفَؼاُلقا  فرال كردري كقرػ  بِِفرؿ( َؾرؿُ ُرب ُفرؿ َأط َقررـ 

، ووكؾرقا   ؾ ضفقرهؿ وطاشرقا فقرفقضقا مدتفؿ وكقػ حص

العؾرررررؿ إلرررررك اهلل، واقترحرررررقا قبررررررهؿ يف كفػفرررررؿ بسرررررد 

ـَ ٱ)َقرراَ  و…البرراب  ِفؿَلـَُتِخررَنُ، َطَؾررق رِِهؿَغَؾُبررقا َطَؾررك  َأمرر ُلررِني
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وهُؿ أهؾ الـػقذ والجاه، استحسـقا أ، يتخنوا محؾ  (ِجداُمس

 ا .دفـفؿ ، مسجًدا تعظقًؿا لشلكفؿ ، وهنا محرٌع يف شريعتـ

 : دواع الخال  بقـ الـاس ، ٓ سقؿا الؼضايا  وكتعؾؿ مـ ذلؽ

العظقؿرر  ، وأ، اهللَ طؾررك كررؾ شررلٍء قرردير، وحػظررف لعبرراده، 

وابقت البعث وققاع الساط  ، وأّ، اهلل طالُع الغقرقب ، وحرمر  

البـرراء طؾررك الؼبررقر، أو اتخاذهررا مسرراجد، قررا  طؾقررف الصررالة 

والـصرارى اتخرنوا قبرقر أكبقرائفؿ ) لعـ اهلل القفقد والسالع : 

  مساجد (.

 :َلـَُتِخَنُ، َطَؾْقِفْؿ َمْسرِجًدا "قا  الشق  ابـ سعدي رحؿف اهلل" 

أي: كعبد اهلل تعالك فقف، وكتنكر بف أحقالفؿ، ومرا جررى لفرؿ، 

، وذع فاطؾقفرا، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصوهنه الحال  محظقرة، كفك طـفا الـبل 
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ا  يف شرل، تعظرقؿ يد  ذكرها هـا طؾرك طردع ذمفرا، فرن، السرق

أهؾ الؽفػ والثـاء طؾرقفؿ، وأ، هرمٓء وصرؾ  بفرؿ الحرا  

إلك أ، قالقا: ابـقا طؾرقفؿ مسرجدا، بعرد خرق  أهرؾ الؽفرػ 

الشديد مـ ققمفؿ، وحنرهؿ مرـ آصرالع طؾرقفؿ، فقصرؾ  

الحا  إلك ما ترى. ويف هنه الؼص : دلقؾ طؾك أ، مـ فُر بديـف 

وأ، مـ حَرص طؾك العافق  ، طافاه   مـ الػتـ، سؾؿف اهلل مـفا،

اهلل ومررـ أوى إلررك اهلل، آواه اهلل، وجعؾررف هدايررً  لغقررره، ومررـ 

تحؿؾ الن  يف سبقؾف وابتغاء مرضاتف، كا، آخُر أمرره وطاقبترف 

﴿ومرررا طـرررد اهلل خقرررر العرررز العظرررقؿ مرررـ حقرررث ٓ يحتسررر  

 واهللُ تعالك أطؾؿ. لألبرار﴾ .
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  / االختالف العد ي :22

ٌَ َثَلـُكوُلَي) َض َُه َجةو َُه ٖزأبُع   ( َكلُب

 

 ، مـ الؿسائؾ التل تؽثُر حق  فتقِ  الؽفػ قرديؿًا وحرديًثا 

طرردُدهؿ، ومررع اشررتفارها ، وطجرر  آياتفررا إخرررى ، يركررز 

بعضفؿ طؾك العدد ، ومع ذلؽ كاقشفا الؼررآُ، ووجرف القجفرَ  

َوَيُؼقُلرقَ،  ُبُفؿَكؾر..) َسَقُؼقُلقَ، َاَؾرر َث  ُرابُِعُفرؿ السديدة تجاهفا 

 َع ، َوَيُؼقُلررقَ، َسررب لَغقررِ  ٱِب  َؿرراَرج ُبُفؿَساِدُسررُفؿ َكؾرر َسرر َخؿ

ُٓ َقِؾقرؾ (.  َؾُؿُفرؿبِِعرُدتِِفؿ ُمرا َيع َؾؿُ ُقؾ ُربِّی َأط ُبُفؿَوَااِمـُُفؿ َكؾ إِ

ـِ اْختاَِلِ  الـُاِس فِل ِطُدِة َأْصَحاِب اْلَؽْفرِػ،  فقخبُر سبحاكف َط

  ﴿َرْجًؿا بِاْلَغْقِ ﴾ .. !قآ ، وضعػفا بؼقلف: َفحؽك اق
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 ، باَِل ِطْؾٍؿ، وتققعًا بالظـ ًٓ َٓ  َأْي: َقْق كؿـ َيْرِمل إَِلك َمَؽراٍ، 

َٓ َيَؽاُد ُيِصقُ ، َوإِْ، َأَصاَب َفباَِل َقْصرٍد، ُارُؿ َحَؽرك  َيْعرُِفُف، َفنُِكُف 

َفرَدُ  ﴿َوَااِمـُُفْؿ َكْؾرُبُفْؿ﴾ ْقلِِف: الُثالَِث َوَسَؽَ  َطَؾْقِف َأْو َقُرَرُه بِؼَ 

َْمرِ . ْٕ  َطَؾك ِصُحتِِف، َوَأُكُف ُهَق اْلَقاقُِع فِل َكْػِس ا

 ، ما أحقجـا إلقرف ، ٓ سرقؿا صرالب العؾرؿ ،  وهـا أدٌب جؿقؾ

) ُقْؾ َربِّرل َأْطَؾرُؿ بِِعرُدتِِفْؿ ( وقد تؼدع ذكره، وأطقد ٕهؿقترف ، 

ـَ فِل ِمْثِؾ َهَنا اْلَؿَؼاِع َرد  اْلِعْؾِؿ إَِلرك اهللِ  .. َْحَس ْٕ إِْرَشاٌد إَِلك َأُ، ا

َتَعرراَلك، ٓ سررقؿا طـررد اكرردراس إدلرر  ، وكثرررة الظـررق، ، فررال 

كخرقض إٓ بعؾرؿ، وٓ كشرار  إٓ بػفررؿ ، كؿرا وّجرف سرربحاكف 

 .سقرة اإلسراء. (َتْؼُػ َما َلْقَس َلَؽ بِفِ  َوَٓ )
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  أدر  أكرف ٓ يػؼففرا  تػّؽر يف هنه الؿسرائؾ وأشرباهفا ،ومـ

َأْي: ﴿َما َيْعَؾُؿُفْؿ إِٓ َقِؾقٌؾ﴾ إٓ الؼؾُ  مـ الـاس.. قا  تعالك : 

ـُ َطُباس رضل اهلل طـف : ـَ الـُاِس. وطـ حبرِ إم  اْب ـَ  "ِم َأَكا ِم

، وطـ َطَطراٍء  "َسْبَع ً اْلَؼِؾقِؾ اُلِني اْسَتْثـَك اهللُ، َطُز َوَجُؾ، َكاُكقا 

ـِ اْسرَتْثـَك اهللُ،  "َأُكُف َكاَ، َيُؼرقُ    اْلُخَراَساكِلِّ رحؿف اهلل : َأَكرا ِمُؿر

 . "َوَيُؼقُ : َطُدُتُفْؿ َسْبَع ٌ 

 ، وهنه الؿسلل  لقس  جرقهر الؼضرق  وٓ طبرتفرا الؽبررى 

َأْي:  َضراِهًرا﴾﴿َفرال ُتَؿراِر فِرقِفْؿ إِٓ ِمرَراًء َقاَ  َتَعراَلك:   ولنلؽ

 َٓ َْمرَر فِرل َمْعرَِفرِ  َذلِرَؽ  ْٕ َسْفاًل َهقِّـًا كؿا قصصـا طؾقؽ ٫ َفنُِ، ا

﴿َوٓ َتْسرَتْػِ  فِرقِفْؿ ِمرـُْفْؿ َأَحرًدا﴾ َيَتَرُتُ  َطَؾْقِف َكبِقرُر َفائِرَدٍة .. 

ـْ تِْؾَؼررا ُٓ ِمرر َٓ ِطْؾررَؿ َلُفررْؿ بِررَنلَِؽ إِ ِء َأْي: أهررؾ الؽترراب ، َفررنُِكُفْؿ 
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َأْكُػِسِفْؿ ، َرْجًؿا بِاْلَغْقِ ، َوَقْد َجاَءَ  اهللُ َيا ُمَحُؿُد بِاْلَحؼِّ اُلِني 

ُع اْلَحاكُِؿ َطَؾرك ُكرؾِّ َمرا َتَؼُدُمرُف  َٓ ِمْرَيَ ، َفُفَق اْلُؿَؼدِّ َٓ َشُؽ فِقِف َو

َْقَقا  . ْٕ ـَ اْلُؽُتِ  َوا  ِم

 ، ،ن مررـ زاطؿررل وطرردع إخرر وفقفررا كراهقررُ  الؼررق  بررالظـق

العؾقع ، وأ، الخطاب الؼرآي كاٍ  يف كؾ الؼضايا والشمو، ، 

 واهللُ الؿقفؼ .التل قد يخاض ُفقفا بال طؾؿ وٓ دراي  ، 
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  / املساُء العلني:23

َِسا ٔمَساء ِإلَّا َِهي) َفَلا ُتَناِز ٔف   (َِهيَوَلا َتطَتفٔت ٔف َظـ

 

   تستضرلء  وجدآت،كؿ مـ مراءاِت يف العؾقع والؽت ٓ

بالفدي الشرطل ، ولنلؽ طؾؿـا الؼرآُ، الطريَؼ يف ذلؽ ..قرا  

: ٓ ُتؿرراِر أَحررًدا، ﴿َفررال ُتؿرراِر فِررقِفْؿ إٓ ِمررراًء ضرراِهًرا﴾ َتعررالك: 

َحْسررُبَؽ مررا َقَصْصررُ  َطَؾْقررَؽ ِمررـ أْمرررِِهْؿ، ويؽررق، بُِحُجررٍ  

 ّٓ ـٍ طرالٍِؿ  واِضَحٍ ، وققؾ : َمْعـك أََيِ : ٓ ُتجاِدُ  إ ِجداَ  ُمَترَقؼِّ

 بَِحِؼقَؼِ  الَخَبر٫ِ إِذ اهللُ َتعالك أْلؼك إَلْقَؽ ما ٓ َيُشقُبُف باصٌِؾ .

 : جررداٌ  ضرراهٌر  وهـررا تـبقفررا، مفؿررا، يف الؿـفجقرر  العؾؿقرر

..) وٓ تسررتػ  متررقؼـ ، ومرجعقرر  سررؾقؿ  يف العؾررؿ والػتررقى

ؿقـ ، لقس فؿـ بـك طؾؿف طؾك الظـ والتخفقفؿ مـفؿ أحدًا(. 
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أهاًل بسمالف وآستػادة مـف، ولقس كؾ مـ ادطرك العؾرؿ براَت 

َشررقئًا  َفُؼررؾ لَِؿررـ َيررُدطل يف الِعؾررِؿ َفؾَسررَػً .. َحِػظررَ  …طؾقًؿررا

 َوغاَب  َطـَؽ َأشقاُء..

 ، وهق تعؾقرؼ  واؿ  أدٌب آخر يف ترتق  إمقر والعزع طؾقفا

ـُ لَِشررلْ مشررقئتفا برراهلل تعررالك ..  ٍء إكِّررل فاِطررٌؾ َذلِررَؽ ) َوٓ َتُؼررقَل

ـَ اهللِ َتعرالك لِـَبِقِّرِف  ﴿إٓ أْ، َيشراَء اهللُ﴾ َغًدا﴾ -َكْفرُل َتْلِديرٍ  ِمر

وِح -ولؽرّؾ أمترف ـِ الررر  ـَ قاَلرِ  الَقُفرقُد لُِؼررَرْيٍش: َسرُؾقُه َطر ،ِحررق

اْئُترقكِل َغرًدا »وأْصحاِب الَؽْفِػ وِذي الؼركقـ، فسللقه َفؼراَ : 

ـِ َفلْبَطرل َطَؾْقرِف الرَقْحُل بِْضرَعَ  طشرَر يقًمرا،  وَلرؿْ « ُأْخبِْركؿ َيْسرَتْث

ـَ الـُْفرِل أْي وٓ  َحّتك َشُؼ َطَؾْقِف وكنبترف ُقرَرْيٌش. وآسرتثـاء ِمر

ّٓ بِرر  ْجِؾ َشْلٍء َتْعرِزُع َطَؾْقرِف إكِّرل فاِطُؾرُف فِقؿرا ُيْسرَتْؼَبُؾ إ ِٕ ـُ  َتُؼقَل
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ّٓ ُمْؾَتبِ ﴿أْ، َيشررراَء اهللُ﴾  ًسرررا بَِؿِشرررقَئتِِف قرررائاًِل إْ، شررراَء اهللُ، أْي إ

َمِشقَئَ  َربِّرَؽ وُقرْؾ إْ، شراَء اهللُ. َكؿرا ُرِوَي أُكرُف ﴿واْذُكْر َرُبَؽ﴾ 

ولزهقرر يف « . إْ، شراَء اهللُ »َلّؿا َكَزَ  قاَ  َطَؾْقِف الُصالُة والُسرالُع: 

َقْبَؾرُف .. وَلؽِـُـِرل  معؾؼتف الؿشفقرة: َوأْطَؾُؿ ِطْؾَؿ الَقْقِع وإْمرسِ 

ـْ ِطْؾِؿ ما يف َغرٍد َطؿرل..!  واهلل الؿقفرؼ والفرادي إلرك سرقاء َط

 السبقؾ .
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 / الركس احلضوزي: 24

 َت ..(يذُكس ٖزٖبَك ِإَذا َىٔطٱ) َو

 

 ،  كؿرا هرق الفردي الـبرقي  ُيستح   ذكرُر اهلل طؾرك كرؾ حرا

 ، ًٓ طـد الشروع  . وكنلؽ) فاذكروي أذكركؿ( تعظقًؿا وإجال

يف إمررقر ، أو العزيؿرر  طؾررك فعؾفررا والتخطررقط لفررا، فتؽررق، 

ّٓ  متصؾ  بؿا قبؾفا ، ـُ لَِشْلٍء إكِّرل فاِطرٌؾ َذلِرَؽ َغرًدا إ )َوٓ َتُؼقَل

أي قق : إ، شراء اهلل . وإمرا مشرروطقُ  ذكرر اهلل  أْ، َيشاَء اهللُ (.

ُ، الـِّْسقاَ، مرده مـ الُشْقطاِ،، َكؿرا قراَ  َتعرالك  ِٕ طـد الـسقا، ٫ 

ـْ َفتك ُمقسك:  ّٓ الُشْقطاُ، أْ، أْذُكَرُه﴾ .َط   ﴿َوما أْكساكِقُف إ

  ،والسـُ  يف إمقر الؿستؼبؾق  أو ما خالطتفا وكسق  آستثـاء

، وٓ يصح ترلخقر ) إ، شاء اهللَ ( باشرة يف الؿجؾس أ، تؼقَ  م

آستثـاء، ٓ إلك يقع وٓ سـ ..! ويروى طـ الحبر ابـ طباس 

أكف أجاز التلخقَر فقف، وٓ يؿؽـ تؿريره إٓ بتقجقفف طؾك وجرٍف 
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حسـ ، فؼقرؾ: مرراده قالفرا بؼؾبرف، ولرؿ يؼؾفرا بؾسراكف كسرقاًكا ، 

بؼقلفرا مترلخرا ، الُخرُروُج ! وققؾ : الؿراد …فقتبعفا متك ذكر

 ، ـَ ِمـ طفدِة تركف الُؿقِجِ  لِْؾِعتاِب الّسابِِؼ، ٓ أُكُف ُيِحرؾ  الَقِؿرق

ُ، تداركفا َقْد فاَت بآكػصا ، إذ ٓ يصح الؼق  بف طؾؿًقرا ،  ِٕ

 لؿا فقف مـ الؿػاسد الشرطق  واهلل تعالك أطؾؿ.

 :  وتعؾقررُؼ  دواُع ذكررره سرربحاكف وتعررالك ، واؿرررة هررنه الجؿؾرر

 إمقر بف طؾك كؾ إحقا  ، وقد قا  طؾقف الصرالة والسرالع:

وأ،  ) سبؼ الؿػردو،.. الناكرو، اهللَ كثقرا والرناكرات ( .

يف ذكررر اهلل اسررتثـاًء أو تعظقًؿررا، كررُؾ فضررؾ وبركرر  ، وٓ يررزا  

الناكر يف كقر مـ ربف، وتقفقرؼ مرـ دهرره، وسرعادًة مرـ أمرره، 

 واهلل تعالك أطؾؿ.واهلل ولل الصالحقـ الناكريـ . 
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  فضُل السشد مسّة أخسى:  /25

 ( َزَشد ٍَـَرا ٔمً ٔلَأقَسَب يَزبِّ ًَِئَدَي َأٌ) َوُقل َعَطى  

 

 ، أمره اهلل أ، يسللف مرا هرق  ققَؾ لؿا رأى مـ العَج  والعظؿ

ـَ الَبقِّـراِت  قري  وأطظؿ مـ ذلؽ ، وَمْعـراُه َلَعرُؾ اهللَ ُيرْمتِقـِل ِمر

والُحَجِ  َطؾك أكِّل َكبِلٌّ صاِدٌ  ما هق أْطَظُؿ يف الُدَٓلرِ  وأْقرَرُب 

َرَشًدا ِمرـ خبرر أْصرحاِب الَؽْفرِػ، وَقرْد َفَعرَؾ َذلِرَؽ سربحاكف، 

ِص إْكبِقاِء واإلْخباِر بِالُغُققِب ما هرق أْطَظرُؿ َحْقُث آتاُه ِمـ قَِص 

ِمـ َذلَِؽ وأَد   . وققؾ هق إشاَرٌة إلك ما تؼدع مـ أمر آستثـاء 

، أِي اْذُكْر أْمَرُه وَكْفَقُف وُقرْؾ يف َكْػِسرَؽ: َطسرك أْ، َيْفرِدَيـِل َربِّرل 

ْقَرَب ِمـ َهنا َرَشًدا، أِي اْدُع اهللَ بَِفنا . ِٕ 
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 ف فضُؾ سما  الفداي  ، وأ، مصدرها إلك اهلل تعالك، وكحـ وفق

:) اهردكا الصرراط الؿسرتؼقؿ ( كؼق  يف الصؾقات طؾك الردواع 

ومررا ذلررؽ إٓ لعظؿتفررا وأ، الؿفتررديـ هررؿ الؿػؾحررق، . ومررـ 

 ُحرع الفدايَ  فؼد ُحرع الخقر كؾف .

 ، وهق ضرٌب مـ الفداي  ، وتحؼؼرف يعـرل  وفقفا فضُؾ الرشد

 ـ أفات والضالل  .السالم  م

 ، وأ، فقفا مـ أبقاب الرشرد، وكقافرن  وفضُؾ شريع  اإلسالع

الخقر ما يرسِّ  اإليؿا،، ويثبُ  طؾك الطريؼ ، ويحػُظ الؼؾ  

مررـ التعثررر ، مررـ البقـررات القاضررحات ، والؼصررص الغقبقرر  ، 

 وإحاديث الروحاكق ، والؿعجزات الباهرة. واهلل الؿقفؼ .
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 احلكيكي: / اللبُح 26

َِه ي) َوَلٔبُجوا ٔف   ﴾شَ اُ وا ٔتطعاٱَو نَئضٔي ٔماَئة َثَلـَح َكَٔف

 

 يف هررنه الؼصرر  ،  هررنا جررقاُب سررماٍ  مررـ إسررئؾ  الؿحّقرررة

وأخررنت مررـ الـرراس ملخررنها ، لعظؿرر  آختػرراء القاقررع ، 

وخروِجفؿ يف زما، مختؾٍػ، ديـرًا وشرؽال ومـفًجرا ، فؽراكقا 

محُؾ آستغراب وآكردهاش ، فلجراَب اهلل تعرالك برالجقاِب 

) ولبثررقا يف كفػفررؿ االاؿائرر  الػصررؾ، والؽررالع الجررزع .. 

 ).. ـَ ـَ اهللِ تَ سـق بِِؿْؼرَداِر َمرا َلبِرَث  ملسو هيلع هللا ىلصَعاَلك لَِرُسقلِِف وهق خَبر ِم

َأْصَحاُب اْلَؽْفِػ فِل َكْفِػِفْؿ، ُمـْرُن َأْرَقرَدُهُؿ اهللُ إَِلرك َأْ، َبَعرَثُفْؿ 

َوَأْطَثَر َطَؾْقِفْؿ َأْهُؾ َذلَِؽ الُزَماِ،، َوَأُكُف َكاَ، ِمْؼَداُرُه َااَلَاِؿاَئِ  َسرـٍَ  

ـَ بِاْلِفاَللِ  ُقررِ ، َوِهررَل َااَلُاِؿاَئررِ  َسررـٍَ  بِالُشْؿِسررُقِ ، َفررنُِ، َوتِْسررَع ِسررـِق
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ـِ ُكررؾِّ ِماَئررِ  سررـ  بِاْلَؼَؿرُِيررِ  إَِلررك الُشْؿِسررُقِ  َارراَلُث  َتَػرراُوَت َمررا َبررْق

٫ َفِؾَفَنا َقاَ  َبْعَد الُثاَلاِِؿاَئٍ :  ـَ  ﴿َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾ .ِسـِق

 ، ما ٓ يحتؿؾف العؼؾ البشري  والؿدُة فقفا مـ الطق  والغراب

، لررقٓ خبررر الؼرررآ، ، ولررقس أهررؾ الؽترراب ، فقجرر  اإليؿرراُ، 

والتسؾقؿ ، ويف ذلؽ بقاٌ، لؼدرة اهللَ ، وحػظف ٕولقائف ، وطظؿ 

تدبقرِه الؽقِ، ، وادخاره رحؿاتف لؿـ شاء مرـ طبراده، ورفعترف 

لؾصررادققـ الؿتررقكؾقـ طؾقررف ، وصرررفف إخطرراَر طررـفؿ كؿررا 

 تؼدع.

 وهرق إسرـاُد  لكقد طؾرك أدب آخرر يف الؼصر  وقرد تؼردع،اؿ ت

َأْي: ﴿ُقِؾ اهللُ َأْطَؾرُؿ بَِؿرا َلبُِثرقا﴾ العؾؿ إلك اهلل تعالك .. َوَقْقُلُف: 

ـَ  ـْ َلْبثِِفْؿ َوَلْقَس ِطـَْدَ  ِطْؾٌؿ فِرل َذلِرَؽ َوَتْققِقرٌػ ِمر إَِذا ُسئِْؾَ  َط
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﴿اهللُ اهللِ، َطُز َوَجُؾ ، َفاَل َتَتَؼُدْع فِقِف بَِشْلٍء، َبْؾ ُقْؾ فِل ِمْثِؾ َهَنا: 

َٓ َيْعَؾررُؿ  َأْطَؾرُؿ بَِؿرا َلبُِثرقا َلررُف َغْقرُ  الُسرَؿاَواِت َوإْرِض﴾ َأْي: 

ـْ َخْؾؼف ، وتؽراره ـْ َأْصَؾَعُف اهللُ َطَؾْقِف ِم ُٓ ُهَق ، َأْو َم لسرع   َذلَِؽ إِ

الؽررقِ، وطؾقمررف وغقبقاتررف ، وضررعػ ابررـ آدع وقصررقره طررـ 

 اإلحاص  بؽؾ شلء .

 ،وطرردع آسررتعجا  يف  وكسررتػقُد هـررا رد العؾررُؿ إلررك أهؾررف

ُٓ َيْعَؾرُؿ َمرـ اإلجاب ، وأ، الغقَ  كؾف إلك اهلل كؿرا قرا   :) ُقرؾ 

ُٓ اهللُ  َوَمررا َيْشررعُ  َْرِض اْلَغْقررَ  إِ ْٕ ُروَ، َأُيرراَ، فِررل الُسررَؿاَواِت َوا

 واهلل أطؾؿ. ُيْبَعُثقَ، ( سقرة الـؿؾ .
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  / ضَعة العله اإلهلي:27

ُٔ ُٔ ( ۦ) َأبٔصس ٔب َُه مًِّ ُ ؤى  َوَأمٔسع َما َل

 

 أبصرْر ..  فقف بقاُ، َسعِ  طؾِؿ القاحرد إحرد تبرار  وتعرالك (

مبالغرٌ  فِرل   أي هرق بصرقٌر وسرؿقع لفرؿ ، وهرقبف وأسرؿع..( 

اْلَؿررْدِح، َكَلُكررُف قِقررَؾ: َمررا َأْبَصررَرُه َوَأْسررَؿَعُف، َوَتْلِويررُؾ اْلَؽرراَلِع: َمررا 

َٓ َيْخَػك َطَؾْقرِف  َأْبَصَر اهللَ لُِؽؾِّ َمْقُجقٍد، َوَأْسَؿَعُف لُِؽؾِّ َمْسُؿقٍع، 

ـْ َذلَِؽ َشْلٌء، قا  تعالك: ـَ َأْيِديِفْؿ َوَمر ِم ا َخْؾَػُفرْؿ ) َيْعَؾُؿ َما َبْق

َٓ ُيِحقُطقَ، بِِف ِطْؾًؿا (.   َو

 : ما ِطْؾِؿرل وِطْؾُؿرَؽ  " وقاَ  الَخِضُر لؿقسك طؾقفؿا السالع

ُٓ ِمْثُؾ ما َكَؼَص هنا الُعْصُػقُر ِمرـ هرنا الَبْحررِ  . "ِمـ ِطْؾِؿ اهللِ إ
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الحؿرُد هللِ الرني وِسرَع سرؿُعف  "وقال  طايش  رضل اهلل طـفا 

 ."  إصقاَت 

 كا، مستحًؼا لؾعبادة والتعظقؿ ،  مـ كا، طؾُؿف بفنه السع ،و

(ولنلؽ قا  بعدها ـْ َولِرل  ـْ ُدوكِرِف ِمر ـْ  ٫) َما َلُفرْؿ ِمر َأْي َلرْؿ َيُؽر

َْصَحاِب اْلَؽْفِػ َولِرلٌّ َيَترَقُلك ِحْػَظُفرْؿ ُدوَ، اهللِ وقرد صرالعقا  ِٕ

َطَؾرك َمَعاِصررِي  "َلُفرؿْ "آياتف . َوَيْحَتِؿُؾ َأْ، َيُعرقَد الُضرِؿقُر فِرل 

ـَ فِرل  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحُؿٍد  ِء اْلُؿْخَتِؾِػرق َٓ ـَ اْلُؽُػراِر. َواْلَؿْعـَرك: َمرا لَِفرُم ِم

ُمُدِة ُلْبثِِفْؿ َولِلٌّ ُدوَ، اهللِ َيَترَقُلك َترْدبِقَر َأْمررِِهْؿ، َفَؽْقرَػ َيُؽقُكرقَ، 

ـْ َغْقرِ   إِْطاَلِمِف إُِياُهْؿ .َأْطَؾَؿ ِمـُْف، َأْو َكْقَػ َيَتَعُؾُؿقَ، ِم

 ، والؼردرُة الؿطؾؼر  ، والحجر   ولف سبحاكف الحؽرُؿ الؿطؾرؼ

البالغ  ، والتصر  الؽامؾ يف مؾؽقتف وخؾؼف يف هرنا الؽرق، ، 
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َٓ ُيْشررُِ  فِرل ُحْؽِؿرِف َأَحرًدا﴾ كؿا قرا  تعرالك :  تعظرقؿ لرف ﴿َو

سررربحاكف وتعرررالك ،وهرررنا يشرررؿُؾ الحؽرررَؿ الؽرررقي الؼررردري، 

طل الديـل، فنكف الحاكؿ يف خؾؼف، قضاًء وقدرًا، والحؽؿ الشر

وخؾؼا وتدبقرا، والحاكؿ فقفؿ، بلمره وكفقرف، واقابرف وطؼابرف، 

ه وتبرار   ٓ يـازطف مخؾرق  ، وٓ يشراركف معظرؿ، تعرالك جرد 

 . واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ .اسؿف
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  :/ فضُل الصحبة الصاحلة28

  (: كلَا معاٌ لالجتناع والتعاوٌاعتصلتنوٍه ( )فأووا) الفتيُة ( ) 

 

  َـ أ، إصررردقاء لفرررؿ فضرررٌؾ طؾرررك صررراحبفؿ إذا ُأحِسررر

وُوفَؼ الؿرُء لنوي النيـ والصرالح، كؿرا قرا  يف  اختقاُرهؿ ،

وفائدة كقكفؿ جؿاط  أو )الؿرُء طؾك ديـ خؾقؾف (. الحديث : 

رهًطررا مررـ الـرراس ، تثبقرر  بعضررفؿ بعضررا ، والتشررجقع طؾررك 

الخقرررات ، واسررتـارة طؼررقلفؿ بالشررقرى والؿررناكرة ، وتـبقررف 

ـِ تشراورهؿ بالرنهاب  بعضفؿ ، وقد ضفر اؿرار ذلرؽ يف حسر

)ربـا آتـا مـ لردكؽ رحؿر  ( إلك الؽفػ ، ودطائفؿ الؿجتؿع 

ر ققمفؿ بفؿ حقـ آصرالع والحنر مـ الطعاع الؿحرع ، ومؽ

 طؾقفؿ ، أو كشػ السر ..!

 ، وقّؾ  مروءتفا لرـ ُيعردَع الؿرممـ  ومفؿا طُظَؿ فساد الحقاة

أًخا كريؿا، وصديؼا فاضالً ، يعقـف طؾك صاط  اهللَ ، فقخؾصرا، 
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) ورجرال، لبعض محبً  وتقققرا ، قا  صّؾك اهللُ طؾقرف وسرؾؿ :

فؽرررا، طؿررردة  طؾقرررف (.تحابرررا يف اهلل، اجتؿعرررا طؾقرررف وتػرقرررا 

 صداقتفؿ محبَ  اهلل، ولقس الدكقا أو الؿصؾح  والحاج  .

 ،وهرق طردَد  وقد سبؼ ترجقح كقكفؿ سبعً  وارامـفؿ كؾربفؿ

)َخْقرُر  مؽتؿؾ الػؽر والؼرقة والؿعاوكر  ، وقرد صرح حرديث :

َْصَحاِب َأْرَبَعٌ  (  ْٕ حسـ . وطـد   طـد أحؿد والدارمل بنسـادا

)َخْقرررُر الترمررني ، َقررراَ  َرُسرررقُ  اهللِ َصرررُؾك اهللُ َطَؾْقرررِف َوَسرررُؾَؿ : 

َْصررَحاِب ِطـْررَد اهللِ ، َخْقررُرُهْؿ لَِصرراِحبِِف (.  ْٕ وخقريتررف بصررد  ا

الصررحب  ، وحسررـ الؿررمازرة ، والـصررقح  الطقبرر  ، والؿققررػ 

ولؽرـ  الجاد، والؿقاسراة السرريع  . ولرقس العبررة بؽثررتفؿ ،

 والسالع .بجقدتفؿ ولق قّؾقا، ّٕ، الـػقَس قؾقؾ، 
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ًُ التصسف29   :/ حط

 ) فأووا اىل الكَف ( ) فابعجوا أحدكه( 

 

 ،ـِ تصررفعؿ وكباهر  طؼرقلفؿ  وشبففا مؿرا يرد   طؾرك حسر

وحسـ إدارتفؿ لألزم  الؼائؿ  ، فؿثال لؿ يستطقعقا الؿقاجف  

برالؽفػ ، ولرؿ يـزلرقا بعد أ، اكنرهؿ الؿؾؽ ، وقررروا الؾقراذ 

السررق  كؾفررؿ ، وبعثررقا رجرراًل واحرردا ، وحررنروه التسرراهؾ 

 واإلفشاء .

 ،والرحؿ  الؿسبغ  طؾرقفؿ، والرشرد  وهنا مـ تقفقؼ اهلل لفؿ

ـُ صرحُ  طؼؾفرؿ ، وصقرُ   الؿؼنو  يف مسرارهؿ ، بحقرث يبرق

 تصرففؿ .
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 ، ـُ التصرررِ ، طؼررٌؾ مقفررقر وفطـررٌ  ضرراهرة، وفؼررف  وحسرر

إليؿرررا، وصرررد  التقكرررؾ ، ودقررر  التلمرررؾ مرحؾرررل، َيفُبفرررا ا

والتشاور ، ولنلؽ كبفـرا سرابًؼا طؾرك حسرـ الردطاِء بسرمالفؿ 

وحرديث ) الؾفؿ اهدي وسددي ( الرحؿ  والرشد ، وحديث 

 :) الؾفؿ ألفؿـل رشدي وقـل شّر كػسل (.

 خصؾتقـ يحبفؿا اهلل :  ؽ:) إّ، فق وقا  طؾقف الصالة والسالع

هرق العؼرؾ ، ويؼظترف تؼتضرل الرقطل  والحؾرؿالِحؾؿ وإكاة ( 

وحسـ اسرتعؿالف ، وتػعقرؾ وضائػرف يف صاطرِ  اهلل تعرالك ، ويف 

الؼرآ، :) لفؿ قؾقب ٓ يػؼفق، بفا ( والػؼف بفا إيؿا، مغروز، 

 وكظر مطؾقب ، وتدبر مشفقد .
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  تػتؼررُر لؾعؼررق  الـاصررح  ،  والؿسررقرُة الدطقيررُ  طبررر الترراري

سرررررـ إدارَة هؿقمفرررررا والتػؽقررررررات الصرررررالح ، الترررررل ُتح

ومشؽالتفا. ومـ كعؿِ  اهلل هنا العؼرؾ ومرا فقفرا مرـ طجائر  

خؾِؼ اهلل، الني يستقج  مـا التحر  العؼؾرل الؿثؿرر لبؾرداكـا 

 واهللُ الؿقفؼ.وأمتـا . 
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  / ىصسُة الفئة املطتضعفة :30

ٌٓ وعد اهلل حل (. ) وش ىاٍه ) وكرلك بعجياٍه (  ٍدى ( )أعجسىا عليَه ليعلنوا أ

 

 ،  بل، خّؾد ذكرَرهؿ، ورفرع شرلَكفؿ ،  فؽؾ فا كصقٌص تؿجقدي

وجعؾفررؿ طبرررًة يف العررالؿقـ ، وأ، الـصررَر لررقس بالؿقاجفرر  

الؿباشرة، فؼد أدوها كصحًا وترنكارا ، ارؿ فرروا إلرك الؽفرػ 

داطقـ ومستغقثقـ ، فـصَر اهلل ديـفؿ ومبدأهؿ، وحػظ شرلكفؿ 

   .وحسـ طاقبتفؿ ، وجعؾ ققمفؿ يف سػا

 ، فؼررد يتررلخر  وٓ يؾررزع يف آكتصررار هزيؿررُ  العرردو مباشرررًة

الـصر ، وتظفر آياٌت أطظُؿ وأجؾ ، وأ، يف قؾتفؿ سؾقًة ٕهرؾ 

اإليؿا، بعدهؿ، بل، يتعظقا ويؿتثؾقا ، فررُب فئرٍ  قؾقؾر  غؾبر  

  كثقرة بنذ، اهلل . ويؽػقـا يف اكتصرارهؿ ضفرقرهؿ الؿعـرقي ئف
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مممـقـ ، ولؿ تعرر  أسرؿاؤهؿ وٓ والحسل ، يف كقكفؿ فتقً  

اسؿ كؾبفؿ ، وٓ مقضعفؿ الحؼقؼرل، ٕ، هرنا ٓ فائردة مـرف، 

 ويف الؼص  مؼاصد وأهدا  هل أولك بالػفؿ والعـاي  .

 ،يرسر  مبرادئ  وسـقُ  تؽرارهرا كرؾ جؿعر  ، قرراءًة وتعبردًا

الـصررر هررنه، بررؾ إُ، تررالوة أوائؾفررا أو أواخرهررا طصررؿ  مررـ 

رى ، يزيدها شرفا ومؽاك  ، وأكفا سرقرة الدجا ، وهق فتـ  كب

 …العصؿ  والتحدي يف الػتـ العظؿك وإشراط الؽبرى 

 ،وفررار مرـ يردكق  ويف كقمفؿ الطقيؾ ووضع الؿفاب  طؾرقفؿ

مـفؿ اكتصاٌر آخر ، وهؿ كائؿق، وبال حراسٍ  ضراهرة ، وإذٓ  

لؼررقمفؿ وإهاكرر  ، حقررث تعاقبرر  إجقرراُ  الؽررافرة تـػررر مررـ 

بؾ، وتعتؼد أكف مقحش مرط ، ويعتؼرد آخررو، الؽفػ والج
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أكفؿ طؾك حؼ ، ويرقبق، تػجَره بالعجائ  والحؼائؼ ، وذلؽ 

مررـ آيررات اهلل العظقؿرر ، حتررك حررا، مقطررُد اإلضفررار الؽبقررر، 

 .  والػتح الجؾقؾ
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  :/ االقرتاٌ الرتبوي 31

 ) زبيا زٗب الطنوات واألزض ( 

 

  وإرض يف آيرات الؼررآ،،دائًؿا مرا يؼتررُ، ذكرُر السرؿقات 

ويؿدح الباري كػَسف بخؾؼفؿرا، ووقرع هرنا طؾرك لسرا، الػتقر  

فاستدلقا بتقحقرده  …)فؼالقا ربـا رب  السؿقات وإرض ( 

بعرررد الخؾرررؼ العظرررقؿ العحقررر  .. وٓ ارتقررراَب أّ، يف ذلرررؽ 

تربقيات طؼدي  وإيؿاكق  ، جديرة بالتلمؾ والقطل ، ومـ ذلؽ 

: ضفقرهؿرررا يف حقررراة العبرررد ، وارتباصفؿرررا بلسرررباب طقشرررف 

وهدايتف، فالسؿاوات وإرض تؿثؾ الؿؽا، الني يعرقش فقرف 

يف باصـرف، ويؼترات طؾرك  اإلكسا، الضعقػ، يقلد فقرف، ويردفـ

خقراتف، ويضررب يف سربؾف وفجاجرف، وهرق يف الؿؼابرؾ يررتبط 

بفؿا ارتباصا واقؼرا لؿرا تؿثؾرف هاترا، الجفترا، الؿتؼابؾترا، مرـ 
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فقفؿا مـ طظؿرٍ  وجؿرا   أساسف ومصقره ومؼادير رزقف، ولؿا

 وإبداع ..

 ،وصعاُمرف، وشررابف، برؾ وأصرُؾ  فإرُض فقفا طقُشف وسرؽـف

ُلف تحتفا يف قبقرهرا وتحر  اراهرا ، والسرؿاء فقفرا خؾؼتف، ومآ

هقاُؤه، وتؼديُر رزقف، وصحائُػ طؿؾف، ومـتفرك أمؾرف، وفرق  

وكتاُبف الؿـز  مـ طـد اهلل،   ذلؽ كؾف ديـُف وشريعتف وتقحقده،

)ُقرِؾ مـ فق  سبع سؿاوات، وهؿ مردطقو، إلرك تلمرؾ ذلرؽ 

َْرِض   ْٕ َيراُت َوالـ رُنُر اكُظُروا َماَذا فِل الُسَؿاَواِت َوا ْٔ َوَما ُتْغـِل ا

ُٓ ُيْمِمـُقَ، ( سقرة يقكس .  َطـ َقْقٍع 

 ،التقجرررف إلرررك  ومرررـ صرائرررِؼ الؼررررآ، يف أسرررؾقبف الررردطقي

الؿخاصبقـ بؿا يشاهدو، ويبصرو، مـ آيات الخؾؼ والؽق،، 
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كل تؼقَع الحج  بقضقح وضفقر، بعقردا طرـ أي تعؿقر ، غقرر 

ر هرنه الجؿؾر  كثقررا لقرربَط مػفقم  أو مدروك  ، ولنلؽ يؽر

ـَ بعالؿررف، ويررنّكره بخالؼررف ، وطظؿرر  مررا أبرردع وصررـع،  الؿرمم

)َأَأكرُتْؿ َأَشرد  َخْؾًؼرا َأِع الُسرَؿاُء   صـع اهلل الرني أتؼرـ كرؾ شرلء

َبـَاَها َرَفرَع َسرْؿَؽَفا َفَسرُقاَها  َوَأْغَطرَش َلْقَؾَفرا َوَأْخرَرَج ُضرَحاَها 

لَِؽ  َْرَض َبْعَد َذ  ْٕ  َدَحاَها ( .َوا

 ، فقفؿا خؾؼفؿ ورزقفؿ  وكل، العباَد مؽتـػق، بفنيـ أيتقـ

، وديـفؿ وتقحقدهؿ ، وهل الؿحؾ الني يحؿؾفؿ طؾك الـظر 

وآطتبررررار ، ووطررررل أسرررررار الخؾررررؼ والقجررررقد ، والؿبرررردأ 

 واهلل تعالك أطؾؿ.والؿـتفك، 

 

 



98 
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  / الفتية يف الديً:32

 ) يسمجوكه أو يعيدوكه يف ملتَه (

 

 ، ٌوكزل  يف أوقاٍت طصقب  ، تعقشفا الػئرُ   سقرُة الؽفػ مؽق

الؿممـررر  ، الؼؾقؾرررُ  الؿستضرررعػ  ، فػقفرررا تخؾقرررٌد لصررربرهؿ 

وفضؾفؿ، وتسؾقٌ  لفؿ بؿا واجرف الؿممـرقَ، السرابؼق، قربؾفؿ، 

وأ، الؼالئَؾ قد يغؾبقَ، الؽثررة بثبراتفؿ وصرد  مبرادئفؿ، وأ، 

) َوَلَؼرْد َفَتـُرا  ٕزمرا،..أهَؾ اإليؿا، مؿتحـرق، طبرَر التراري  وا

ـُ  ـَ َصرررَدُققا َوَلرررَقْعَؾَؿ ـُ اهللُ اُلرررِني ـَ ِمرررـ َقرررْبِؾِفْؿ  َفَؾرررَقْعَؾَؿ اُلرررِني

( سقرة العـؽبقت . ـَ  اْلَؽاِذبِق

 ،ـَ الجردد ٓ  ومثُؾ هرنه إحاديرث محرؾ  اهتؿراٍع الؿسرؾؿق

سقؿا وقد لؼقا شدًة يف حقاتفؿ وديـفؿ، وضّقؼ  طؾرقفؿ مؽرُ  

وأهؾفررا ، وحرراربتفؿ يف ديررـفؿ..! فتررلتل مثررؾ هررنه الؼصررص 
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..) وكالً كؼص طؾقؽ مـ أكباء الرسرؾ مرا لتنّكرهؿ وتصبرهؿ

 كثّبُ  بف فماد ( سقرة هقد .

 : يف فتـر   وقد احتقت السقرُة طؿقًما أربع قصرص: إولرك

الؽفررػ، والثاكقرر  : قصرر  الرررجؾقـ يف فتـرر  الررديـ وهررل فتقرر  

الؿا ، والثالث : قص  مقسك والخضر يف فتـ  العؾؿ، والرابعر : 

قصررر  ذي الؼرررركقـ يف فتـررر  الؿؾرررؽ والسرررؾطا، ..! فرررإولك 

اسررتػردت بررنكر اإليؿررا، وابررتالء أهؾررف ، وكقررػ رطرراهؿ اهلل 

وحػظفررؿ ، وخّؾررد ذكرررهؿ، وجعؾفررؿ مررـ إكبرراء الجؾقؾرر  يف 

فتق  فارو، بديـفؿ، ومـاع شرديد، وكفرػ  …إلكسايالسؿع ا

 …خالد مرط ، وأجساع ُبعث  بعد االا  قرو،
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 يؽشررُػ لفررؿ ذلررؽ بفديررف  وقررد كررا، صررّؾك اهللُ طؾقررف وسررّؾؿ

..) قررد كرراَ، َمررـ قرربَؾُؽؿ يمخررُن الُرجررُؾ وتقجقفررف ويؼررق  لفررؿ

( فُقحَػُر َلف يف إرِض اُؿ يمتك بالؿـشاِر فُقجَعرُؾ طَؾرك رأِسرِف..

) أشد  الـراِس برالًء إكبقراُء ، ارؿ الرنيـ يؾرقَكفؿ ، ارؿ ويؼق  : 

وكاك  السرقُر الؿؽقرُ  تقضرح ذلرؽ كثقرًرا ، النيـ يؾقَكفؿ (. 

وتجعررؾ مررـ الؼصررِص الؼرررآي الجؿقررؾ محررُؾ تلكقررد قضررايا 

التقحقد ، وسـ  آبتالء ، والرد طؾرك الؿشرركقـ الؿعاكرديـ ، 

ـَ الصابري واهلل الؿقفؼ والفادي إلرك ـ . والقطد بظفقر الؿتؼق

 سقاء السبقؾ .
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  / حالوُة اإلمياٌ:33

 ) ييشس لكه مً زبكه ..(

 

 ، حؿَؾفرؿ طؾرك إيثرار  إيؿاُكفؿ الجؿقُؾ الني خرالَط قؾرقَبفؿ

الػؼر طؾك الغـك ، والبالء طؾك الرخاء ، وتر  ما هرؿ فقرف مرـ 

الؿجرررد والبفجررر ، ٓ سرررقؿا وقرررد كررراكقا مرررـ أبـررراء السرررادة 

ـّ حررالوَة  وإشرررا .. . وهـالررؽ مجررٌد وطظؿرر  وزيـرر ، ولؽرر

اإليؿا، التل رسخ  يف الؼؾر  ، جعؾرتفؿ محبرقـ لخرالؼفؿ، 

..) لـ كدطَق مـ دوكف تباطفمبتغقـ تقحقده، كارهقـ لؾشر  وأ

وزادوا طؾررك ذلررؽ كبرررَة التحرردي ،  إلًفررا قررد قؾـررا إًذا شررططا (.

وصؾ  الؿـازلر  الػؽرير  ، ففرؾ لرديفؿ مرـ دلقرٍؾ واضرح، أو 

 حج  دامغ ..
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 احتؿؾر  يف سربقؾ اهلل  ولإليؿا، حالوٌة إذا خالط  الؼؾقب

الؿالقل ، وقّدم  التضحقات ، واسرتطاب  مرا آلر  إلقرف مرـ 

ومعاكاة ، وطؾؿ  أّ، ما طـد اهلل خقٌر لؾنيـ آمـرقا وطؾرك  تعٍ  

ربفؿ يتقكؾق، . كؿا حصؾ لسحرة فرطق، وقد طايـقا دٓئرَؾ 

رْماَِرَ  اإليؿا، ، التل دحض  سحَرهؿ وكنبفؿ  ..) َقاُلقا َلرـ ك 

ـَ الْ   َبقِّـَاِت َواُلِني َفَطَرَكا َفراْقِض َمرا َأكرَ  َقراضٍ َطَؾك  َما َجاَءَكا ِم

ْكَقا ( سقرة صف .إِكُ  ِنِه اْلَحَقاَة الد   َؿا َتْؼِضل َه 

 قرد حصرؾ لفرؿ كغقررهؿ مرـ  ولنلؽ كعتؼُد أ، أهَؾ الؽفرػ

الؿبتَؾقـ ، واستطعؿقا حرالوَة اإليؿرا، ، الترل قرّقت كفجفرؿ، 

وابت  قؾقبفؿ ، يؼرق  شرقُ  آسرالع ابرـ تقؿقر  رحؿرف اهلل يف 

ة طبقديترف هلل مرا فن، الؿخؾص هلل ذا  مرـ حرالو ":   العبقدي 
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يؿـعف مـ طبقديتف لغقره، إذ لقس يف الؼؾر  السرؾقؿ أحؾرك وٓ 

أصقررررررُ  وٓ ألررررررن ، وٓ أسررررررر وٓ أكعررررررؿ مررررررـ حررررررالوة 

الؿتضؿـ طبقديترف هلل ومحبترف لرف وإخرالص الرديـ   اإليؿا،،

لررف، وذلررؽ يؼتضررل اكجررناَب الؼؾرر  إلررك اهلل ، فقصررقر الؼؾرر  

  . "هبًا مـقبًا إلك اهلل خائػًا مـف راغبًا را

 مـ العؾؿراء لصرقر مرـ الربالء،  وقد تعرض ابـ تقؿق  وغقره

فثبتف اهللُ وشرح صردره، وهـرا يحؽرل تؾؿقرنه ابرـ الؼرقؿ شرقًئا 

وطؾؿ اهلل ما رأير  أحرًدا  "اؿـ ذلؽ فؼا  يف القابؾ الصق  : 

أصق  طقًشا مـف قط، مع ما كا، فقف مـ ضقؼ العرقش وخرال  

.ومع ذلؽ ففق مرـ أصقر  الـراس طقًشرا …الرفاهق  والتـعؿ، 

هؿ كػًسرا، تؾرقح كظررة  وأشرحفؿ صدًرا، وأققاهؿ قؾًبا، وأسر 
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الـعقؿ طؾك وجفرف، وكـرا إذا اشرتد بـرا الخرق ، وسراءت مـرا 

الظـق،،٫ فؿا هق إٓ أ، كراه وكسؿع كالمف فقنه  ذلؽ كؾرف، 

ويـؼؾ  اكشراًحا وقرقة وصؿلكقـر ، فسربحا، مرـ أشرفد طبراده 

لؼائف، فآتاهؿ مـ روحفا وكسقؿفا وصقبفا ما استػرغ  جـتف قبؾ

كسررل  اهلل مررـ فضررؾف ، واهلل قررقاهؿ لطؾبفررا والؿسررابؼ  إلقفررا. 

 الؿقفؼ .
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  :/ الشطُط واألقواُل املرمومة34

 ) لكد قليا إّذا شطّطا( 

 

 ،  سرببًا يف إسرالمفؿ  كاك  طؼقُلفؿ السؾقؿ  وفِطُرهؿ الـؼقر

وتررقجففؿ إلررك خررالؼ السررؿقات وإرض ، فإصررـاُع ولررق 

تزيـ  لقس  مؼـع  ، والتؿااقؾ ولق تػخؿ  ، لقس  بجنابر  

فالعؼؾ صريؼ إلك اهلل، والؽق، بجؿالف  …ديـًا وكفًجا وصح ً 

 ركائز التقحقد لؿـ تػؽر وتلمؾ.. وطجائبف مـ

  أو حجر   سراصع ،ولؿ يستطع ققُمفؿ القاـقق، تؼرديَؿ دلقرٍؾ

قاصعرر  ، تؼضررل بصررح  آلفررتفؿ وصقبفررا وبركتفررا، بررؾ طؾررك 

خال  ذلؽ، فالؿحسقس مـفا أكفا ٓ ققؿ  لفا، وٓ ضر مـفا 

ومـحفررا تؾررؽ الؼرررابقـ   وٓ كػررع ، فؾررَؿ طبادتفررا وتؼديسررفا،
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الػاخرة .. وٓ يؿؾؽرق، جقاًبرا ، إٓ ترراث أبراء وإجرداد ، 

! فُصرقدرت وففؿ وروير  .. والتؼديس الؿتقارث ، دو، طؼؾٍ 

 طؼقلفؿ، وُصؿس  فطرهؿ.

 ،  وتقجقففررا  فجرراء هررمٓء الػتقررُ  بحركرر  إليؼرراظ العؼررق

لؾؿسؾؽ إرشد ، وقرد هرداهؿ اهلل إلرك التػؽرر فقرف، ورفرض 

لفررا دلقررؾ صررحقح، وٓ  تؾررؽ الصررـؿق  الزائػرر  ، التررل ٓ يؼررقع

 طؼؾ مؾقح ..

 ، لسررؾق  ، وآٓت وفقررف مـررائر ا والعؼررُؾ تؽررريؿ اهلل لبـررل آدع

والؼررآ، الؽرريؿ ٓ  …آهتداء، والتؿققز بقـ الحرؼ والباصرؾ

يررنكر العؼررؾ إٓ يف مؼرراع التعظررقؿ والتبجقررؾ، والتـبقررف إلررك 

وجقب العؿرؾ برف والرجرقع إلقرف ، وإشرارتف إلرك مقضرع مرـ 
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مقاضع استعؿالف ممكدة جازم  برالؾػظ والدٓلر ، وتتؽررر يف 

التل يحث فقفا الؿممـ كؾ معرض مـ معارض إمر والـفل 

 طؾك تحؽقؿ طؼؾف، أو ُيالع فقفا طؾك إهؿا  طؼؾف .

 ،يسررتغـل طررـ الررقحل  والعؼررُؾ بحؽررؿ روطتررف ومـافعررف ٓ

والؿقروث الشرطل ويتـاغؿ معف ، وٓ يؿؽـ ا، يبؾغ الؿعرف  

الؽامؾ  ، او يصؾ الك السعادة الؽبرى ، ولنلؽ هرق يف حاجر  

  اإلسالِع ابـ تقؿق  رحؿف ماس  إلك أكقار القحل كؿا قا  شق

هنا صريؼ الـجراة مرـ العرناب إلرقؿ والسرعادة يف دار  "اهللُ ٫ 

الـعررقؿ، والطريررؼ إلررك ذلررؽ الروايرر  والـؼررؾ، إذ ٓ يؽػررل مررـ 

ذلؽ مجرد العؼؾ، بؾ كؿا أ، كقر العقـ ٓ يرى إٓ مع ضفرقر 
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كقٍر قدامف، فؽنلؽ كرقُر العؼرؾ ٓ يفتردي إٓ إذا صؾعر  طؾقرف 

 . "رسال  شؿس ال

 ، ـُ العؼَؾ ابتداًء لديف آُٓت الػفرؿ والتركقرز طؾرك الحرؼ ،  لؽ

وصؾ  الـجاة والسعد مـ خاللف، وإٓ لـ يغـل طـف ذكاؤه وٓ 

  كباهتف، ٕكف سُقحرُع الزكاَة والـؼاء .

 ،يؼبؾفا العؼؾ الصريح  ويف الحقاة أفؽاٌر وأدياٌ، وكظريات ٓ

طرـ البراري تعرالك، ٕ، ، فضاًل طـ الديـ الصحقح الؿـؼرق  

ـَ   اهلل رفعـا بفنا العؼؾ لـدر  إكقاَر مـ الظؾؿات، وما أحس

إذا اْسَتَقْت ِطـَْدُه  …قق  الؼائؾ : َوَما اْكتَِػاُع أخل الّدْكَقا بِـَاضِرِهِ 

 واهلل الؿقفؼ .إْكقاُر َوالظ َؾُؿ.. 
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  / تطَيل الصعاب:35

 ) ويَيئ لكه مً أمسكه مسفّكا( 

 

 ، وهنه محتاج إلقفرا إبرا،  كػسقاٌت متػائؾٌ  بعق، اهلل وتقسقره

الػررتـ والؽررروب ..ولررنلؽ مضرر  متػائؾررً  برحؿرر  خالؼفررا ، 

وتقسقر إمقر ، وأكفا ستـؼؾُ  خقررا ورفؼرا واكتػاطرًا.. ولؿرا 

حُسـ ضـ فا بربفا دطتف وهل مؼبؾ  مـشرحٌ ، بتحؼقؼ ملمقلفا ، 

 وكقؾ مؼصقدها .

 " َوُهرررَق َمرررا َيْرَتِػرررُؼ بِرررِف  بالؽسرررر والػرررتح..قررررئ  "ومرفؼرررا

ْكَساُ،.، وققؾ ملخقذ مـ آرتػا  وهق آكتػراع وققرؾ : َمرا  اإْلِ

ًٓ ِمرـ أْمررُِكُؿ  َيُعقُد إَِلْقِف ُيْسرُرُكْؿ َوِرْفُؼُؽرْؿ ، أو وُيَفقِّرْئ َلؽرؿ َبرَد

ـَ الؿَ  ِؾرِؽ الُصْعَ  ِمْرَفًؼا، وققؾ: َيْسرُفُؾ َطَؾرْقؽؿ مرا َتخراُفقَ، ِمر
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ْطرررِػ. وققرررؾ السرررع   ْفرررِؼ والؾ  وُضْؾِؿرررِف، وَيرررْلتِؽؿ بِالُقْسررررِ والرِّ

والؿعاش ، وققؾ : َيْرُفُؼ بِـُُػقِسؽؿ َفُقْعطِقفا ِمـ َلرّناِت ِطباَدتِرِف 

ما ُيـِْسقفا سائَِر الُؾّناِت، َطؾرك أُكفرا َلرّناُتفا َلرْؿ َتْخرُؾ ِمرـ أِذُيرٍ ، 

ـِ إِذّياِت    ُكؾِّفا. وَهِنِه خالَِقٌ  َط

  ِوَجرْزُمفؿ بِررَنلَِؽ لِـُُصررقِع َيِؼقرـِِفْؿ وُقررُقِة ُوُاررققِِفْؿ بَِػْضررِؾ اهلل 

َتعررالك، وَتْفقَِئُتررُف ُمْسررَتعاَرٌة لإِْلْكررراِع بِررِف والِعـاَيررِ ، َتْشرربِقًفا بَِتْفقَِئررِ  

وكؾفا تدور حق  …الِؼرى لِؾُضْقِػ الُؿْعَتـك بِِف، وققؾ : غناء 

 اإلطاك  وآرفا  بفؿ .معـك التقسقر و

 ، قررا  طؾقررف  وهؽررنا دائؿررا ضررـ الؿررممـ بربررف خقرررا ورجرراًء

ـُ  الصالة والسرالع : ـُ الُظر ُٓ َوهرق ُيْحِسر ـُ َأَحرُدُكْؿ إ )ٓ َيُؿرقَت

قا  العؾؿاء : معـك حسـ الظـ براهلل تعرالك : باهللِ َطُز َوَجُؾ (. 



111 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

ل  الصح  يؽق، أ، يظـ أكف يرحؿف ويعػق طـف ، قالقا : ويف حا

خائػا راجقا ، ويؽقكا، سقاء ، وققؾ : يؽق، الخق  أرجرح ، 

ٕ،  ;فررنذا دكرر  أمررارات الؿررقت غؾرر  الرجرراء أو محضررف 

مؼصرررقد الخرررق  آكؽػرررا  طرررـ الؿعاصرررل والؼبرررائح ، 

والحرص طؾك اإلكثار مرـ الطاطرات وإطؿرا  ، وقرد تعرنر 

ذلررؽ أو معظؿررف يف هررنا الحررا  ، فاسررتح  إحسررا، الظررـ 

 ؿتضؿـ لالفتؼار إلك اهلل تعالك ، واإلذطا، لف .ال

 :فالؿشرررروُع لؾؿرررممـ  "وقرررا  الشرررق  ابرررـ بررراز رحؿرررف اهلل

ـُ ضـف براهلل، وأ، يرجرق رحؿترف ومغػرترف،  والقاج  طؾقف حس

وأ، يخشررك طنابررف، وأ، يجتفررد يف صاطرر  اهلل وصاطرر  رسررقلف 

٫ ٕكف كؾؿا اجتفد يف الطاط  صار أقرب إلك حسـ الظرـ، ملسو هيلع هللا ىلص
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ساءت أطؿالف صار هنا مـ أسباب سقء ضـف، كؿا قا  وكؾؿا 

 . "ا ساء فعؾ الؿرء ساءت ضـقكف ..الشاطر: إذ

 ،ـَ الظررـ برراهلل وروطررَ  التػرراؤ  ، والرردطاء  وكررتعؾُؿ هـررا حسرر

الؿسرررتديؿ، وآكشرررراح بالقسرررر وحصرررق  الرفرررؼ، وتعؾقرررؼ 

)ما يػتح اهلل لؾـاس مـ رحؿر   الؼؾقب دائؿا بالؽريؿ الؿـا،..

 لفا (. واهللُ تعالك أطؾؿ. فال مؿسؽ
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 :املنتع الفالُح/ 36

 ) ولً تفلحوا إّذا أبدّا(. 
 

 ،،الررنيـ تػرراكقا يف حرر ِّ خررالؼفؿ  إكؿررا الػررالُح ٕهررِؾ اإليؿررا

وُيحرمف مـ بّد  ديـف، ) قد أفؾَح الؿممـق،( واإلخالص لف .. 

) أو كؿرا قرا  لفرؿ يف : …أو خالػ مـفَجف، وأشررَ  بخالؼرف 

 يعقدوكؿ يف مؾتفؿ ولـ تػؾحقا إًذا أبدًا ( .

 ، وقػق مرـفجفؿ ،  والػالُح الحؼقؼل الؿؿتع يف اتباع الرسؾ

والعؿررؾ بؿؼتضرراه ، والتباطررد طررـ الشررركقات والبرردع، ومثررؾ 

هررمٓء هررؿ السررعداء، ويرجررك لفررؿ حسررـ العاقبرر  ، مررا ابتررقا 

. قررا  …واستعصررؿقا بخررالؼفؿ، ولررؿ يبرردلقا أو يتزحزحررقا 

الثبررات -وهاتررا، الؽؾؿتررا،"ابررـ الؼررقؿ رحؿررف اهلل :  العالمرر ُ 
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هؿررا: ِجؿرراع الػررالح، ومررا ُأتررل العبررد إٓ مررـ   -والعزيؿرر  

تضررققعفؿا، أو تضررققِع أحرردهؿا، فؿررا أتررل أحررد إٓ ِمررـ برراب 

العجؾ  والطقش، واستػزاز البداءات لف، أو ِمرـ براب التفراو، 

الثبرات والتؿاوت، وتضققع الػرص  بعد مقاتاتفا، فنذا حصرؾ 

 ."أوًٓ، والعزيؿ  ااكًقا، أفؾح كُؾ الػالح، واهلل ولل التقفقؼ

 ،وحسرـ الحرا  يف  ويف الػالح معاي السرور والـجاة والؾنة

)مررا أكزلـررا طؾقررؽ الؼرررآَ،  اكؼررالب إحررقا ، ٕ، اهلل يؼررق  :

)ومررـ يعررُش طررـ ذكررر  وقررا  سرربحاكف :لتشررؼك ( سررقرة صررف . 

ويف الرحؿـ كؼقض لف شقطاكًا ففق لف قريـ( سقرة الزخر  . 

) قد أفؾح مـ أسَؾؿ و ُرِزَ  كػاًفرا ، و َقـَُعرف اهللُ بؿرا الصحقح : 

 آتاه (.
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 ،بتقحقررٍد خررالص،  وفالحـررا كحررـ أهررؾ اإلسررالِع يف ديــررا

وصؾقات اابت ، وذكر دائؿ ، وإحساٍ، متقاصؾ ، وكالع صق  

َفررا  :والؿسررارط  يف الخقرررات .. قررا  تعررالك معرررو  ،  )َيررا َأي 

ـَ آَمـُررقا اْصرربُِروا َوَصررابُِروا َوَرابُِطررقا َواُتُؼررقا اهللَ َلَعُؾُؽررْؿ  اُلررِني

قرا  الحسرـ البصرري ، رحؿرف ُتْػِؾُحقَ، ( سرقرة آ  طؿررا، . 

أمررروا أ، يصرربروا طؾررك ديررـفؿ الررني ارتضرراه اهلل لفررؿ ،  "اهلل: 

، فررال يرردطقه لسررراء وٓ لضررراء وٓ لشرردة وٓ وهررق اإلسررالع 

لرخاء ، حتك يؿقتقا مسرؾؿقـ ، وأ، يصرابروا إطرداء الرنيـ 

  ."يؽتؿق، ديـفؿ 

 . وأمررا الؿرابطررُ  ففررل الؿداومرر  يف مؽررا، العبررادة والثبررات 

وققؾ : اكتظاُر الصالة بعد الصالة ، َقاَ  َبْعُض َأْرَباِب الؾَِّساِ، : 
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ْعَؿرراِء ، َوَصررابُِروا َطَؾررك اْلَبْلَسرراِء َوالُضررُراِء ، اْصرربُِروا َطَؾررك الـُ 

َْرِض َوالُسرَؿاِء ، َلَعُؾُؽرْؿ  ْٕ َْطَداِء َواُتُؼقا إَِلرَف ا ْٕ َوَرابُِطقا فِل َداِر ا

  ُتْػِؾُحقَ، فِل َداِر اْلَبَؼاِء.

 ، واقتػراء  وكتعؾؿ هـرا أ، الػرالح والـجراح يف ديرـ اإلسرالع

 اكتفاجف ، والسقء والتعاسف يف آكحررا  شرائعف ، والسعاة يف

 والسالع .السؾقكل ، ولق تجؿؾ بزيـٍ  أو حسـ ورفاهق  ، 
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  : لناءالع قلُة/ 37

َُِه ِإالَّ َقٔليْل)   (ٖما َيِعَلُن
 

  وقضرايا يترداولفا الـراس قرد يرّدطق،  اؿَ  مسرائُؾ يف الشرريع

ـّ العؾرَؿ بفرا قؾقرؾ، والـراس مختؾػرق، فقفرا، وٓ  ففؿفا ، ولؽ

يبرُع فقفا إٓ قالئُؾ مـ العؾؿاء ، لتضؾعفؿ وخشقتفؿ، أو فتٍح 

مـ اهلل طؾقفؿ، أو سبؼ ففؿ سبؼقا إلقف ، كعدة اهرؾ الؽفرػ ، 

 مع أكفا لقس  مـ مفؿات الؿسائؾ ، ولؽـ لؿرا خاضرقا فقفرا

، وأاـررك طؾررك مررـ طؾؿفررا  كشررػفا اهللُ لفررؿ، واخررتص بعؾؿفررا

 وَدراها..

 ،وطرردع الخررقض بررال  وكسررتػقُد هـررا خؾررَؼ التقاضررع العؾؿررل

درايرر ، والعؽررق  الطؾبررل القاسررع ، ورد العؾررؿ إلررك اهلل ، وأّ، 

 الحناَ  قؾقؾ ، وأْ، لقس كؾ  متحدث يف العؾؿ بعالٍؿ بصقر..!
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  مرررـ الجرررِد والؿثرررابرة  ولؾعؾرررؿ الؿرررتؼـ الػسرررقح مؼررردماٌت

وآهتؿاع ، حتك يصَؾ إلك درج  الرسقِخ واإلتؼا، ، ولرنلؽ 

كا، ابـ طباس رضل اهلل طـف يتػاخر بلكف مـ الؼؾقؾ الؿؿردوح 

 هـا كؿا تؼدع التـبقف طؾقف .

 ،وما آمرـ كؼقلف تعالك : وفقؿا يبدو أكفا سقؼ  لؾؿدح هـا (

ـ طبررادَي وققلررف :) وقؾقررٌؾ مررمعررف إٓ قؾقررؾ ( سررقرة هررقد . 

ـَ آَمـُررقا الشررؽقر ( سررقرة سرربل .وققلررف طررز وجررؾ : ُٓ اُلررِني ) إِ

ويرروى طـرد َوَطِؿُؾقا الُصالَِحاِت َوَقِؾقٌؾ ُما ُهرْؿ ( سرقرة ص . 

ابـ أبل شقب  يف الؿصـػ ، أّ، رجاًل ِطـْرَد ُطَؿرَر رضرل اهلل طـرف 

ـَ اْلَؼِؾقرِؾ ، َفَؼراَ  ُطَؿررُ  : َمرا َهرَنا اُلرِني  قا  : الُؾُفُؿ اْجَعْؾـِرل ِمر

ـْ ِطَبراِدي  "َتْدُطق بِِف ؟ َفَؼاَ  : إكِّل َسِؿْع  اهللَ َيُؼقُ  :  َوَقِؾقرٌؾ ِمر
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ـْ ُأوَلئِررَؽ اْلَؼِؾقررِؾ ، َقرراَ  :  "الُشررُؽقُر  َفَلَكررا َأْدُطررق َأْ، َيْجَعَؾـِررل ِمرر

ـْ ُطَؿَر.  َفَؼاَ : ُطَؿُر : ُكؾ  الـُاِس َأْطَؾُؿ ِم

 بسب  َسع  العؾؿ، وضعػ  عالؿق، باهلل وبديـف،وإكؿا يؼؾ  ال

اإلقبررا  طؾقررف، واحتؿررا  شرردائده ، كؿررا صررـع مقسررك طؾقررف 

السالع وركقبف البحر وهق كبٌل مؽؾؿ ، ورسق  مرسؾ..! ولؿ 

يؿـعف ذلؽ مـ إطادة التعؾؿ، واكتشرا  الجديرد، وآطتررا  

 واهلل الؿقفؼ . بحاجتف، والتػؼف يف شرع اهلل وخؾؼف .
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 : اإلىطاٌ قصوز/ 38

ُُ َغِيُب الٖطَنَوأت)  (َواأَلِزِض َل
 

 ، واإلكساُ، يتؼاصر طـ ذلؽ كؾف،  الغقُ  كؾ ف هلل، أولف وآخره

وقررد برردا يف الؼصرر  َسررع  طؾررؿ اهلل تعررالك، وأّ، الؽررقَ، غقررٌ  

، فؿرـ  طرالؿ الشرفادةوشفادة، وابـ آدع طاجٌز طـ إدرا  كرؾ 

باب أولك جفؾُف بعالؿ الغق  الني هق مـ اختصاص الؿرقلك 

ُٓ َيْعَؾرُؿ َمرـ فِررل تبرار  وتعرالك ، قررا  يف محؽرؿ كتابرف  :) ُقررؾ 

ُٓ اهللُ  َوَما َيْشُعُروَ، َأُياَ، ُيْبَعُثقَ، ( الُس  َْرِض اْلَغْقَ  إِ ْٕ َؿاَواِت َوا

ٓ يعؾررؿ أحررد ذلررؽ إٓ اهلل طررز وجررؾ ، فنكررف سررقرة الـؿررؾ . 

َوِطـَدُه َمَػاتُِح )الؿـػرد بنلؽ وحده ، ٓ شريؽ لف ، كؿا قا  : 

إُِ، )وقرا  : [ ،  ٪٦( أي  ] إكعاع : َيْعَؾُؿَفا إُِٓ ُهقَ   َٓ   الَغْقِ  
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ُ  الَغْقَث  اهللَ ِطـَدُه ِطْؾُؿ الُساَط ِ    َوَمرا َوَيْعَؾُؿ َما فِل إَْرَحاعِ  َوُيـَزِّ

َترْدِري َكْػرٌس بِرَليِّ َأْرٍض   َوَمرا َترْدِري َكْػرٌس ُمراَذا َتْؽِسرُ  َغرداً 

وأيرات يف هرنا  [ ، ٤٥: ( ] لؼؿرا، َتُؿقُت إُِ، اهللَ َطِؾرقٌؿ َخبِقررٌ 

 كثقرة .

 ،ويف العؾرقع وأحرداث الـراس غقرقب ٓ  فػل الؽرق، غقرقٌب

يحررقُط بفررا إٓ اهللُ تعررالك، وهررنا مررـ طالمررات كؼررص اإلكسررا، 

( سقرة إحزاب .…وضعػف ًٓ  ) إكف كا، ضؾقما جفق

 ،وقد احتقت قصر   وكتعؾؿ هـا اختصاص الغق  باهلل تعالك

الػتق  صقًرا مـ أشرؽا  الغقر ، كرزمـفؿ ومردتفؿ وطردتفؿ، 

ولررؿ يعرففررا رسررق  اهلل وٓ صررحابتف، وٓ أهررؾ الؽترراب يف 

زمراكفؿ، فقجرر  التققررػ، وآكتػرراع بفرردي الؼرررآ، يف ذلررؽ، 
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واطترا  الؿرِء بعجزه وقصقره ، كؿا قد قا  يف كظائرهرا مرـ 

ـْ أَ الؼصص وإخبار  لَِؽ ِم كَباِء اْلَغْقِ  ُكقِحقِف إَِلْقرَؽ  َوَمرا ..) َذ 

ُكـرررَ  َلرررَدْيِفْؿ إِْذ َأْجَؿُعرررقا َأْمرررَرُهْؿ َوُهرررْؿ َيْؿُؽرررُروَ، ( سرررقرة 

 واهلل الؿقفؼ .  يقسػ.
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  الكالب اختاذ/ 39

ُٔ ٔباِلَؤصئد) َُه َبأضْط ٔذَزاَعِي  ..(َوَكِلُب
 

 ، ترقهؿ بعرُض  لؿا ذكَر اهلل تعالك شرلَ، كؾر  أهرِؾ الؽفرػ

الـاس جقاَز تربق  الؽالب ، واتخاذهرا والترقدد إلقفرا ، ٕكفرؿ 

مممـق، صالحق،، فـصـع كؿا ُيصـع يف الؿجتؿعات الغربق ، 

! والصررحقح حرمررُ  ذلررَؽ يف ديــررا ، وطرردع جررقازه إٓ يف …

يف الصقد أو حراس  الؿاشرق  والرزرع .   الحاجات الؿرخص ،

ـْ َأبِل هُ  َرْيَرَة َرِضرَل اهللُ َطـْرُف َقراَ  : َقراَ  لؿا اب  يف الصحقح َط

ـْ َأْمَسَؽ َكْؾًبا َفنُِكُف َيـُْؼُص َرُسقُ  اهللِ َصُؾك اهللُ َطَؾْقِف َوَسُؾَؿ :  ) َم

ـْ َطَؿِؾررِف قِقررَراٌط إِٓ َكْؾررَ  َحررْرٍث َأْو َماِشررَقٍ  ( . ويف  ُكررُؾ َيررْقٍع ِمرر

ـْ   َأْجرِِه قِقَراَصاِ، ُكُؾ َيْقٍع ( .رواي  :) َفنُِكُف َيـُْؼُص ِم
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  وأما إشؽالقُ  وجرقد الؽؾر  مرع الػتقر  الشرباب البرررة ، فؼرد

وكا، يحررس طؾرقفؿ   أجق  طـف باكف كؾُ  صقٍد لبعضفؿ..!

الباب. وهنا مـ سجقتف وصبقعترف، حقرث يرربض ببرابفؿ كلكرف 

يحرسفؿ، وكا، جؾقسرف خرارج البراب بالقصرقد أي الػـراء ٫ 

 -كؿا ورد يف الصحقح -  ٓ تدخؾ بقتا فقف كؾ  ٕ، الؿالئؽ

وٓ صررقرة وٓ جـرر  وٓ كررافر، كؿررا ورد بررف إحاديررث ، 

وشؿؾ  كؾَبفؿ بركُتفؿ، فلصرابف مرا أصرابفؿ مرـ الـرقع طؾرك 

تؾررؽ الحررا . وهررنا فائرردة صررحب  إخقررار٫ فنكررف صررار لفررنا 

الؽؾ  ذكٌر وشل،. وقد ققؾ: إكرف كرا، كؾر  صرقد ٕحردهؿ، 

 طـد أكثرِ الؿػسريـ .وهق إشبف 
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 ، فراطؾؿ أكرف كرا،  فنذا تحّج  بعُضفؿ بؽؾر  أهرؾ الؽفرػ

كؾَ  صقد وحراس  ، ولؿ يدخؾ معفؿ الؽفػ ، بؾ كا، طـد 

برررررابفؿ كالحرررررارس لفرررررؿ مرررررـ الجـرررررقد والقحرررررقش ، 

،! وطؾقف فؾرقس فقرف دلقرٌؾ شررطل طؾرك اتخراذ …والحشرات

 الؽررالب، وتبؼررك هررل حققاكرراٌت كجسرر  معروفرر ، ٓ تتخررن إٓ

 فقؿا رخص فقف الشارع الحؽقؿ .

 ، ،وطرردع  والرفررُؼ بررالحققا، مطؾررقٌب بالصرردق  واإلحسررا

أذيتفا ولرقس بتربقتفرا وإدخالفرا الؿـراز ، فؼرد قرا  صرؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ :) ٓ َتْدُخُؾ الَؿالئَِؽُ  َبْقًتا فقف َكْؾٌ  وٓ َتصاِويُر ( . 

والؽؾُ  يجقز اقتـاؤه لؾصرقد  "قا  الشق  ابـ باز رحؿف اهللُ :

والزرع والؿاشق ، وإذا جاز لؿ يؿـع مـ دخق  الؿالئؽ ، ففق 
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مررلذوٌ، فقررف، إكؿررا يؿـررع غقررر الؿررلذو، فقررف، ولفررنا فررنُ، كؾررٌ  

الصقرة الؿلذو، فقفا التل ُترداس ٓ تؿـرع، إكؿرا يؿـرع دخرق  

واهللُ تعرالك  . "الؿالئؽ  الشلء الؿؿـقع مـ الؽؾ  والصقرة 

 أطؾؿ.
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40 /ٌُ  : الكايف الكسآ

  ٔمً ٔكَتأب َزبَِّك( َكيِإَل َيَما ُأؤح تُلٱ)َو
 

  وحررؾٌّ لؽثقررر مررـ  الؼرررآ، كػايررٌ  لـررا، وتعريررٌػ وتبصررقر،يف

مشررؽالتـا ، وجررقاب لؿررا يعررتؾُ  يف صرردوركا، ) قررد جرراءكؿ 

برهراٌ، مرـ ربؽررؿ ، وأكزلـرا إلرقؽؿ كررقرًا مبقـًرا( سرقرُة الـسرراء. 

ولنلؽ طِؼَ  الؼص  وُجفف تعالك إلك تالوة كتابف وآستفداء 

أْصررحاِب الَؽْفررِػ ،  بررلكقاره ُسررْبحاَكُف ، حقررث لؿررا ذكررر قُِصرر َ 

ـَ الُؿَغُقباِت بِاإلضراَفِ  إَلْقرِف  وَدُ  اْشرتِؿاُ  الُؼرْرآِ،  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَكْ  ِم

أَمرَرُه َجرُؾ َشرْلُكُف بِالُؿقاَضَبرِ  َطؾرك   َطَؾْقفا َطؾك أُكُف وْحٌل ُمْعِجٌز،

ـَ الرتِّالَوِة بَِؿْعـرك   ﴿واْتُؾ﴾َدْرِسِف بَِؼْقلِِف ُسْبحاَكُف:  وهرق أْمرٌر ِمر
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الِؼررراَءِة٫ أْي: ِٓزْع تِررالَوَة َذلِررَؽ َطؾررك أْصررحابَِؽ أْو ُمْطَؾًؼررا وٓ 

ْلُف .  َتْؽَترِْث بَِؼْقِ  َمـ َيُؼقُ  َلَؽ : اْئِ  بُِؼْرآٍ، َغْقرِ َهنا أْو َبدِّ

 : ٌؼ بَِؼْقلِِف َتعالك:  وقِقَؾ التالوة ﴿ُقِؾ اهللُ أْطَؾُؿ بِؿا َلبُِثرقا﴾ ُمَتَعؾِّ

ـْ ُمُدِة ُلْبثِِفْؿ ، فرالُؿراُد أْي: ُقْؾ َلفؿ  َذلَِؽ واْتُؾ َطَؾْقِفْؿ أْخباَرُه َط

ـَ َهررنا اإلْخبرراَر، وَهررنا ُدوَ، مررا َقْبَؾررُف  بِؿررا ُأوِحررَل إَلررْ  مررا َتَضررُؿ

بَِؽثِقرٍ، والُؿَعُقُ  َطَؾْقِف ، أُ، الُؿراَد بِؿرا ُأوِحرَل مرا هرق أَطرؿ  ِمّؿرا 

ـَ الِؼُصَ  وَغْقرِِه مِ  َ  لَِؽِؾَؿرر تِِف َوَلرـ ـ كِتابِِف َتعرالكَتَضُؿ .)ٓ ُمَبردِّ

ـْ َتَؿرراِع قُِصررِ  َأْصررَحاِب  قِقررَؾ: (َتَحررداُمؾ ۦَتِجررَد ِمررـ ُدوكِررفِ  ُهررَق ِمرر

َٓ ُخْؾَػ فِقَؿرا  َ  لَِؽِؾَؿاِت اهللِ َو اْلَؽْفِػ، َأِي اُتبِِع اْلُؼْرآَ، َفاَل ُمَبدِّ

َٓ ُمَغقَِّر لَِؿا   : ـْ قُِصِ  َأْصَحاِب اْلَؽْفِػ. َوَقاَ  الُطَبرِي  َأْخَبَر بِِف ِم

ـْ َتِجرَد( َأْوَطَد بَِؽِؾَؿاتِِف َأْهَؾ َمَعاِص  ـَ لِؽَِتابِرِف.) َوَلر قِف َواْلُؿَخالِِػق
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ـْ ُدوكِررِف(َأْكررَ   َأْي .) ُمْؾَتَحرردًا( إِْ، َلررْؿ َتُتبِررِع اْلُؼررْرآَ، َوَخاَلْػَتررفُ  )ِمرر

  َمْؾَجًل.

 ، ،وصريؼ  ذكره لتؾؽ  ويف ذلؽ درٌس لـا يف التعؾؿ مـ الؼرآ

 الؿغقبات والؼصص العجقب ، وأ، ٓ يصغك إلرك أخبرار غقرره

مـ اإلسرائقؾقات الؿؾػؼ  ، والتل تـرايف الؼررآ، مـفجرًا وأدًبرا. 

والؼرآ، مع اختصاره لبعض الؿقاضع، إٓ أكف يؽتػل بجرقهر 

ـِ دروسررفا ، ويحررنر مررـ الظـررق،  الؼصرر  ويـبررف طؾررك أحسرر

ـُ َكُؼررص  .) والؿبالغررات فقفررا، أو التؼررق  بررال طؾررؿ وففررؿ  َكْحرر

ـَ الَؼَصِص بَِؿا  (. فرالؾفؿ  َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ َهَنا الُؼْرآ،َ َطَؾْقَؽ َأْحَس

ـِ تدبره ، واهلل الؿقفؼ .  ارزقـا فؼفف، ووفؼـا لتالوتف وحس
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  :احلل أٍل ٍيبة/ 41

 (فساّزا ميَه لوليَت)  
 

 آجتؿراطل القاقرع طرـ واكعزا  وهروٍب، فرار لحظ ِ  يف هؿ 

 اهللُ  فقضررب ، والجسدي الروحل وإما، لؾعبادة، كفػ إلك

 داخؾفررا يف التررل الؿفابرر  ويـصررُ   ويسررّؽـفؿ، الـررقعَ  طؾررقفؿ

 طؾرقفؿ اصؾعر  لق)…ومطالع معتدٍ  كؾ   تصد التل الشجاط ،

 الؼرقة حال  إلك الرط  حال  مـ فاكتؼؾقا( .  فرار مـفؿ لقلقَ  

 مرـفؿ ويـػررو، يرنلق، الجـرقد شرجعا،ُ  وصار …والشجاط 

 .بالتلمؾ جديرة آي  وهنه …واكفزامًا رطًبا

 تعالك اهلل ألبسفؿ التل هقبتفؿ إلك ، تؼريبا اإلشارةُ  سبؼ  وقد 

 الؼقة، إلك الضعػ حال  مـ تحقلفؿ هـا كؼصُد  ولؽــا ، إياها



131 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 الـقع مـ وضع يف وهؿ ، والؿفاب  الشجاط ِ  إلك الؿخاف  ومـ

 ٕولرل لعبررةً  ذلؽ يف إ،ّ ..!! صقيؾ الراح  مـ وإخالدٍ  طؿقؼ،

 .. إبصار

    ُوالرشراد بالرحؿر  ودطرقاتفؿ اهلل، معَ  صدُقفؿ ذلَؽ  وسب ، 

 بطرش مرـ وتـجقرتفؿ ، آمرالفؿ بتحؼقؼ لفؿ الؿقلك واستجاب ُ 

 ٓ والؿـعرر ، الشررجاط  قؿرر  يف جعؾفررؿ بررؾ الؿجرررمقـ، الؼررقعِ 

 مؽرراكفؿ مررـ ُيـررا  وٓ ، أجسررادهؿ تـتررزعُ  وٓ إلررقفؿ، ُيخَؾررُص 

 والتخررق  الرطرر  مقضررعَ  الؽفررػ صررار حتررك ، وكفػفررؿ

 …الؼاتؾ

 قصر ً  وجعؾفرؿ العراَلؿ، اطتبار محُؾ  وتعالك سبحاكف وجعَؾفؿ 

 فسربحا،َ ! …مبفرر مؾػٍ   وطجٍ   ، بالغ  حؽؿٍ  ذاَت  طظقؿً ،
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 معالؿَ  وقّؾدهؿ الؿطارد، الػار خؾؼف، أضعِػ  يف آيتف جعؾ مـ

 . والـجاة الظػرَ  لفؿ وكتَ   والفقب ، الؼقة

 تعرالك اهلل يحّؾقفؿ ، أولقاء وصؾحاء ، ضعػاء طؾؿاءَ  مـ وكؿ 

 والؿطؾعرق، خصرقمفؿ فَقررهُبفؿ ، وخارجق  داخؾق  بشجاط ٍ 

ـُ  طبدالرحؿـ قا ..  طؾقفؿ  ":  اهلل رحؿرف إسرؾؿل حرمؾر  ب

 شرلء طـ يسللف الؿسُق  بـ سعقد طؾك يجترئ إكسا،ٌ  كا، ما

 .   "إمقرَ  يستلذ، كؿا يستلذكف حتك

  إلرك يجؾرُس  الرجرُؾ  كرا، " : اهلل رحؿف الُسْختقاي أيقب وقا 

.  " لف هقب ً  شلٍء٫ طـ يسللف فال سـقـ، االَث  البصري الحَسـ

 بررـ مالررؽ برراِب  طؾررك يزدحؿررق، كرراكقا ": مصررعٍ   أبررق وقررا 

حاع، ِمـ يؼتتؾقا حتك أكس،  ذا يؾتػر  ٓ طـرده كـا إذا وكـا الزِّ
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 تفاُبررف، السررالصقـ وكاكرر  هؽررنا، برؤوِسررفؿ قررائؾق، ذا، إلررك

 وكرنا. " ذا قؾر  أيرـ ِمـ: لف يؼا  وٓ وكعؿ، ٓ،: يؼق  وكا،

 بؿرا وطؿرؾ حقاترف، طؾرك اهلل ذكرر واسرتقلك اهلل طّظرؿ مرـ كؾ  

 طزيرًزا ، الـراس يف رأًسرا وجعؾرف ، إرفع الؿؼاع اهلل بّؾغف طؾؿ،

 . الؿقفؼ واهلل.  مالبُسف وهاك  جاهف، قُؾ  ولق ، مفقبا
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 : املطتديه امللجأ/ 42

 ( ًِ ًِ َتٔجَد وَل ُٔ ٔم  ( ُمِلَتَحّدا ُ ؤى
 

  ُـٍ  كؾِّ  مؾجل  ذلرؽ ويشرتد ، تعرالك اهلل هرق الردواع طؾرك مرمم

 طّؾررؿ أ، وبعررد.  ( اهلل إلررك فػرروا ) والبؾقررات الؿحررـ سراطاٍت 

 الؼررآ، برتالوة وأمرره فقفا، دٓئؾف وأراه ، الؽفػ قص  رسقَلف

 تبررار  إلقررف آلتجرراء ودواع بتقحقررده ذّكررره ، بررف وآسررتـارة

ـْ  ) قا  كؿا ، وتعالك ـْ  َتِجَد  َوَل  تجرد لرـ أي: (ُمْؾَتَحًدا ُدوكِفِ  ِم

 تعرقـ فرنذا برف، تعرقذ َمعاذا وٓ إلقف، تؾجل مؾجل ربؽ، دو، مـ

ـَ  ، والحاجرات إمرقر كؾ يف الؿؾجل وحده أكف  يؽرق، أ، تعرق

 إلقرف الؿػتؼرر والضرراء، السرراء يف إلقرف، الؿرغقب الؿللقه هق

 . والرغبات الؿطال  جؿقع يف الؿسئق  إحقا ، جؿقع يف
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 ومسررائؾفؿ حررقائجفؿ يف لؾعبرراد سرربحاكف الصررؿُد  وهررق ، 

 الحررديث ويف. الرردواع طؾررك إلقررف ويؾتجررل الرردطاء، يف ُيؼصررد

 إَلْقررَؽ، َكْػسررل أْسررَؾؿُ   الُؾُفررؿُ  :) الـررقع دطرراء مررـ الصررحقح

 َوَألجررْلُت  إَلْقررَؽ، َأْمررري َوَفُقضررُ   إَلْقررَؽ، َوْجِفررل َوَوُجفررُ  

 إُٓ  ِمـْرَؽ  َمـَْجرا َوَٓ  َمْؾَجرل ٓ إَلْقرَؽ، َوَرهَبر ً  َرغَبر ً  إَلْقَؽ  َضفري

 .(..إَلْقَؽ،

 ،الؽرريؿ، الؿرقلك إلك آلتجاء درُس  الػتق  قص  يف وكا 

 الصررد ، لجررقء إلقررف لجررلوا فؼررد ، واإللحرراد الشررر  ورفررض

 الؽفررػ مررـ وجعؾررقا ، وآطتؿرراد الحرر  مقؾرر َ  إلقررف ومررالقا

 اهلل دو، إحبررؾ كررؾ وقطعررقا ، واسررتغااتفؿ طبررادتفؿ مقضرعَ 
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 بقابترف ومرـ ، اإليؿرا، ول  التقحقد، جقهر هق وهنا ، تعالك

 . وخقراتف أفضالف مـ طؾقفؿ وفتح طـفؿ، ورضل اهلل قبؾفؿ

 اهلل، سرقى ومؾتجرلٌ  مؾتحرد اؿر  هؾ العؼؾق  الـاحق  ومـ 

 الضررالل ، مررـ ويفرردي الررروع، مررـ ويررممـ الػؼررر، مررـ يغـررل

 اطتؼرد أ، وشرؼلَ  اإلكسرا، سرؼط لؼرد! ؟..التعاس  مـ ويسعد

 مزمـ، شؼاءٍ  يف الػجرة الؽػرة ففاهؿ..! ذلؽ مـ شلء وجقد

 تؾررؽ طررـفؿ تغررـ ولررؿ متراكؿرر ، ومحررـ ، مررقحش وبررالء

ـْ  )..  اهلل دو، مـ الؿعبقدات  اهللِ  ُدو،ِ  ِمـ َيْدُطق ِمُؿـ َأَضؾ   َوَم

 َغرافُِؾقَ،( ُدَطرائِِفؿْ  َطـ َوُهؿْ  اْلِؼَقاَم ِ  َيْقعِ  إَِلك   َلفُ  َيْسَتِجقُ   ُٓ  َمـ

 َكراُكقا الـُراُس  ُحِشررَ  َوإَِذا ).  أضؾرؿ وٓ مـفؿ أجفَؾ  أحد ٓ أي

ـَ  بِِعَباَدتِِفؿْ  َوَكاُكقا َأْطَداءً  َلُفؿْ   . إحؼا  سقرة ( َكافِرِي
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  ُ،آلتجراء لتحؼقرؼ طظقؿترا، كافنتا، والصؾقات واإليؿا 

 ًٓ  وخقفررا ورهبرر ، ورغبرر  ، وإخالًصررا وصؾًبررا ، وطؿرراًل  قررق

 القجررف طؾررك وأّداهؿررا ذلررؽ، يف العبررد صرردَ   مررا وصؿعررًا،

 . الؿقفؼ واهلل الؿطؾقب، الشرطل
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  :الكسآٌ مصداقيُة/ 43

 ( لكلناتُ مبدَل ال) 
 

 ،كتراُب  أكرفُ  وهنا مـ شرِ  كتاب اهلل وجؿالف وسرِّ خؾرقده 

 فؽررؾ ، التحريررػ وٓ التبررديؾ طؾقررف يطرررأ ٓ وصررد ، حررؼ

 الصررح  ومررقصـ ، والتؼرردير الصررد  محررؾ   وأحاديثررف أخبرراره

 يف جررى ومرا الػتقر  الشرباب طرـ خبرره ذلؽ ومـ ، والتسؾقؿ

 أخبرار كرؾ   وكرنلؽ ( الحرؼ الؼصرص لفرق هنا إ،ّ  ).. حؼفؿ

 ما سبحاكف، لف تبديؾ ٓ خؾؼف يف كقًكا اهلل قضاه وما.  الؿغققات

  . العؾقؿ الؼدير وهق ، يؽـ لؿ يشل لؿ وما كا، اهلل شاء

 وكرردده برالتالوة، فـتعاهده ربـا، كتاب يف اؼ ً  يزيدكا مؿا وهنا 

 لألحررداث مصرردًرا وكجعؾررف ، الحؼررائؼ مـررف وكررتعؾؿُ  ، بالعؿررؾ
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 الؿباركر  السقرة أو  يف سبحاكف قا  وقد ، الؿعضالت وحؾ

 ُلرفُ  َيْجَعرؾ َوَلرؿْ  اْلؽَِتراَب  َطْبرِدهِ  َطَؾرك   َأكرَزَ   اُلرِني لُِؾرفِ  اْلَحْؿُد  :)

 زيغرا وٓ اطقجاجا فقف يجعؾ لؿ : أي.  الؽفػ سقرة ِطَقًجا(

 طربًقرا قرآكرا ): قرا  كؿرا ، مسرتؼقؿا معتردٓ جعؾف بؾ مقال وٓ

  . الزمر سقرة ( طقج ذي غقر

 قدرير (، كقكقر  )كؾؿرات تؽق، أ، إما التامات اهلل وكؾؿات 

 يردبرُ  التل الؽؾؿات ففل الؽقكق  أما .. شرطق ( )كؾؿات وإما

 وجرؾ طرز ذكرهرا والترل وشموكفا، الخالئؼ أمر تعالك اهلل بفا

 {َفَقُؽرق،ُ  ُكرـ َلفُ  ُكُؼقَ   َأ، َأَرْدَكاهُ  إَِذا لَِشْلءٍ  َقْقُلـَا إُِكَؿا} ققلف: يف

 الؽقكقرر  بؽؾؿاتررف الؿررممـ تعررالك اهلل فقحؿررل[ ٥٥الـحررؾ:]

 أطرقذ يؼقلرقا:) أ، طؾؿفرؿ مرا مثرؾ ،…يضرره مرا طـرف ويدفع
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 وهل (…فاجر وٓ بر يجاوزهـ ٓ التل التامات اهلل بؽؾؿات

 ٓ التررل ففررل ويؼرردرها، إشررقاء بفررا تعررالك اهلل يؽررّق، التررل

  .فاجر وٓ بر يجاوزها

 ، الػجرار فرن، أما كؾؿاتف الديـقُ  الشرطق  كلوامره وشررائعف 

 كقاهقرررف، ويرتؽبرررق، أوامرررره، يعصرررق، يعـرررل: يتجاوزوكفرررا،

 يتعرداها، أ، يسرتطقع أحرد ٓ فنكرف الؽقكقر  الؽؾؿرات بخال 

 وطررال، جررؾ وتؽقكقررف تؼررديره وفررؼ طؾررك يسررقر كؾررف فررالؽق،

 أحد وٓ وقفره، أقداره طؾقفؿ تجري مسخرو، كؾفؿ والعباد

 الحؽرؿ لرف )أٓ وتؽقيـف وطال جؾ اهلل قدر يخالػ أ، يستطقع

 . وأحؽؿ أطؾؿ تعالك واهللُ  ، ( الحاسبقـ أسرع وهق

 



141 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 :  باآلهلة التعلُل/ 44

ُٔ ٖتَدُرواٱ ُمَياَقو ٍَـُؤَلأء)  ََة( ۦۤٔمً ُ ؤى  َءأل
 

 ، ،الحرؼ، اإللرف طرـ ويعررُض  تتعجُ  لؿاذا يـحرُ  اإلكسا 

 وقررد ، يملػررف أو يصررـعف ديررـ إلررك ويؾجررل السررؾقؿ ، والػطرررة

 ، الؿعبقد ربـا طؾك الدال  وإرض السؿقات آيات لف ضفرت

 تعظقؿف أو ، الؿعاصل يف إيغالف والسبُ  ..!  الؿلمق  وخالؼـا

 أي أمر ( طؾرك آباءكا وجدكا إكا ) إطؿك ولتؼؾقد أباء لتراث

 ..!استػفاع وٓ طؼق ٍ  بال فالتزمقها ، صريؼ 

  وقرد القاـل، والسؾق  آكحرايف آتخاذ هنا مـ وتـدهُش 

 ولؽرـفؿ ، والباصـر  الظاهرة الـعؿ وأسبغفؿ اهلل، بآٓءِ  ُأمطروا
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.  العاديررات سررقرة.لؽـررقد( لربررف اإلكسررا، إ، )..جحرردة مررردة

 .وتعسًػا طـاًدا والؽت ، الرسؾ تؽني  طؾك وتعاضدوا

 الصررالحقـ يف غؾررقهؿ آكحرررا  أسررباب مررـ وكررنلؽ 

 غػؾرتفؿ ومـفرا..  اهللِ  طـرد فضرؾفؿ واطتؼراد لفرؿ، وتؼديسفؿ

 واكبفرارهؿ الشررطق ، اهلل وآيرات الؽقكقر ، اهلل آيرات تردبر طـ

 العؾرؿ مـ طـدهؿ بؿا واطتزازهؿ الؿادي ٫ الحضارة بؿعطقات

 وحرده٫ البشر مؼدور مـ ذلؽ أ، بعضفؿ ضـ حتك والخراف ،

 إلررك الؿعطقررات هررنه ويضررقػق، البشررر، ُيعظِّؿررق، فصرراروا

 إُِكَؿرا )َقاَ   قبُؾ: مـ قارو، قا  كؿا وحده، واختراطف مجفقده

 اإلكسا، يؼق  وكؿا ،[٨٩ الؼصص:] ِطـِْدي( ِطْؾؿٍ  َطَؾك ُأوتِقُتفُ 
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 الزمررر:] ِطْؾرٍؿ( َطَؾرك ُأوتِقُترفُ  )إُِكَؿرا ،[٦٥ فصرؾ :] لِرل( )َهرَنا

٥٪].  

   ُخؾؼررف يف يتػؽررر ولررؿ برردكقاه تعؾررؼ إذا اإلكسررا، ويـحررر 

 غقررررَ  جررراهاًل  وطررراش وشرررفقاتف، لؾنترررف وطررراش ، ومصرررقره

 العؾرؿ يف يتػؽرر وٓ الخراف ، يف يغقص مستـقر، وٓ مستبصر

 ، إكقار وتؽشػ اهلل، إلك تؼقد السؾقؿ  الػطرة ٕ،ّ  والفداي ،

 .. والضالٓت الػساد وتعري

 وهقاكفرا طجزهرا يف جؾرلٌ  ضراهرٌ  ألفر  هرنه فسرادَ  إ، اؿ ، 

 يف يتػؽررو، قؾؿرا ولؽرـفؿ ، واإلفادة الـػع طؾك قدرتفا وطدع

 والعؿاي  الساقط ، التبعق  هنه مـ الخروج يريدو، وٓ ، ذلؽ

 . الؿستعا، واهلل ، الؿغؾؼ 
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  : االحنساف مكدمة الكرُب/ 45

 (كرّبا اهلل على افرتى ممً أظله فنً) 
 

  برف والشرر ُ  ورحؿرات، وأكرقار وصرد ، حرٌؼ  اهلل تقحقُد 

 طؾررك دلقررؾ اؿرر  ولررقس واكحرررا ، وغقايرر  وضررالل ، كػررر

 ، بقـًرا دلرقاًل  قردمقا ففال.. السبقؾ سالم  وٓ الطريؼ، صح 

 إذ،.. شرلءٌ  اؿر  ولرقس …إصرـاع لتؾؽ صالح  حج ً  أو

 ٓ ولررنلؽ القاقررع، بخررال  اإلخبررارُ  والؽررنب ، كنبرر  هررؿ

 ..وصالحقتفا كػعفا زطؿقا النيـ ، الؽنب  هقٓء مـ أضؾؿ

 اهلل وأ، ، اهللِ  طـررد طظؿتفررا اطتؼررادُ  ، البررّقـ ضؾؿفررؿ ومررـ 

 الؽرررنب يف إيغرررا  وهرررنا لفرررؿ، ورخصرررفا برررنلؽ أمررررهؿ

 . والجفال 
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 بعًضرا بعضرفؿ ويؾعرـ ، مـفؿ ألف  تتبرأ الؼقام  ويقع… 

 هرررمٓء ربـرررا قرررالقا شرررركاءهؿ أشرررركقا الرررنيـ رأى )وإذا

 الؼررق  إلررقفؿ دوكررؽ فررللؼقا مررـ كرردطق كـررا الررنيـ شررركاؤكا

 الؼقامرر  يررقع الؿشررركق، أبصررر وإذا أي. ( لؽرراذبق، إكؽررؿ

 شررركاؤكا هررمٓء ربـررا قررالقا: اهلل، مررع طبرردوها التررل آلفررتفؿ

 َمرـ بتؽرني  ألفر  فـطَؼرِ   دوكؽ، ِمـ كعبدهؿ كـا النيـ

 حرقـ َلؽراذبق،، -الؿشرركق، أيفا- إكؽؿ وقال : طبدوها،

 برنلؽ، كرلمركؿ فؾرؿ معرف، وطبردتؿقكا هلل شركاء جعؾتؿقكا

 .طؾقؽؿ فالؾقع لأللقهق ، مستحؼق، أكـا زطؿـا وٓ

   ُإلرك الرجرقع ورفضرف الؽراذب مؽرابرةُ  ذلرؽ يف والسب 

 الؿررـف  بررنلؽ والتلكررؾ العامرر ، إغررراء يف ورغبتررف الحررؼ،
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 ، إكبرر وديـف العبد مـف  يف الؽنب يؽق، وحقـؿا.  الزائغ

 أربًعررا وكبررر السررالع، طؾقررف فؼررؾ سررعادتف، ومـبررع ، وهدايتررف

 ، القجفر  وضرالع الطريرؼ بػسراد حقاترف افترتح ٕكرف ، لقفاتف

 لف يجد ،ولـ حقاتف باقل يف والدجؾ الؽنب طؾقف وسقسري

 . الؿستعا، واهلل ، الحقاةِ  يف اكتػاًطا وٓ مؾجلً 
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

 :  الػلبة أٍل  وُز/ 46

ًَلَّٔرٱ َقاَل)  ٍٔهَغَلُبوا َعَلى َأم ي ٌٖ َعل ِس  ( ٔجداٖمط َِهيَلَيٖتٔدَر
 

 قرقٓ،  فقفرا وحؽرل، وكػرقذهؿ بؼرقتفؿ غؾبرقا الرنيـ هؿ : 

رْر ِ  َأْهرُؾ  َوالُثاكِل:. ِمـُْفؿْ  اْلُؿْسِؾُؿق،َ  أكفؿُ  َأَحُدُهَؿا:  ِمرـُْفْؿ، الشِّ

ـَ  َأ،ُ  َوالُظرراِهرُ ..  َأْطَؾررؿُ  َفرراهللُ   َأْصررَحاُب  ُهررؿْ  َذلِررَؽ  َقرراُلقا اُلررِني

ـْ  َوالـ ُػقِذ، اْلَؽِؾَؿ ِ  َ،ُ  َكَظرٌر٫ فِقفِ  صـقعفؿ َوَلؽِ  َقراَ : ملسو هيلع هللا ىلص الـُبِرلُ  ِٕ

ـَ   َوَصالِِحقِفؿْ  َأْكبَِقائِِفؿْ  ُقُبقرَ  اُتَخُنوا َوالـَُصاَرى، اْلَقُفقدَ  اهللُ  )َلَع

رُ . َمَساِجَد( ـْ  ُكؼرؾ َوَقْد . َفَعُؾقا َما ُيَحنِّ ـَ  َأِمقررِ  َطر  ُطَؿررَ  اْلُؿرْمِمـِق

ـِ   َزَماكِرفِ  فِرل َداْكَقاَ   َقْبرَ  َوَجَد  َلُؿا َأُكفُ  َطـُْف، اهللُ  َرِضلَ  اْلَخُطاِب، ْب

ـِ  ُيْخَػك َأ،ْ  َأَمرَ  بِاْلِعَراِ ، ـَ  َوَأ،ْ  الـُاِس، َط ْقَع ُ  تِْؾَؽ  ُتْدَف  اُلتِل الر 

ـَ  َشْلءٌ  فِقَفا ِطـَْدُه، َوَجُدوَها  . َوَغْقرَِها اْلَؿاَلِحؿِ  ِم
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 مرـفؿ يد،ُ  لؿ ما ، الصحقح بالـف  يبالق، ٓ قد الغؾب  وأهؾ 

 وفررؼ يتحركررق، ٓكفررؿ ، الحررؼ إلررك ويقجفررقكفؿ العؾؿرراء،

 ، مصرالح أكفا يزطؿ وأمقر بجفؾ طؾقفؿ يشقر مـ أو أهقائفؿ

 يف سربًبا الؿرقاطظ واكتشرار مرـفؿ، العؾؿراء قررُب  كا، ولنلؽ

 وسرؾؿ، طؾقرف اهللُ  صرّؾك ذلؽ أكؽر وقد سقؿا ٓ ، الحؼ اكبالج

 أكبقررائفؿ قبررقر اتخررنوا )..شرررائعفؿ يف حتررك مـؽررر أكررف وبررقـ

 .( مساجد

 وإلقررؼ الحررؼ، هررق ذلررؽ أ، يعتؼررد تحؿررس يف وبعضررفؿ 

..!  مؽاكتفؿ وإطالء إبرازهؿ فقريد ، الـاجقـ الصالحقـ بؿؼاع

 طؾررك وقررس! … والقاـقرر  الشررر  يف فقؼعررق، فررقفؿ، فقغؾررق،

 ، العؾؿرراء دور فقفررا يخػررل التررل الؿسررائؾ، مررـ كثقررًرا ذلررؽ
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 الرديـ :) الصرحقح الحرديث ويف ، الشررطل الػؼرف وأصحاب

 .( الـصقح 

   ُمرـفجفؿ اتبراع يف هق الصالحقـ ح  يف الشرطل والؿـف 

 يف ولرقس ، التراريخل وابراتفؿ قصتفؿ وإبراز طؾقفؿ، والثـاء

 قرقع ذلؽ بسب  ضُؾ  كؿا اهلل، دو، مـ دطائفؿ أو مسجد بـاء

 . الؿستعا، واهلل ، إمؿِ  مـ وغقرهؿ كقح
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  : اهلل بيد املطتكبُل/ 47

ًٖ َوَلا)  ٔلَك َغّدا( َٰذ َفأعل يِإىِّ ٕءی  ٔلَشا َتُكوَل
 

 فعّؾرؼ الصراطد، وصؿقحرؽ وقردراُتؽ، ققُترؽ كاكر  مفؿا 

 .. أخررر التػسررقر يف كؿررا ، اهلل شرراء إ، وقررؾ اهلل، بقررد إمررقر

 .(.. اهلل يشاء أ، إٓ ، غًدا ذلؽ فاطؾ إي لشلء تؼقلـ )وٓ

   ُوحضرقر ، مرصرقد شرلء كؾ وأ،ّ  ، بالغد جفؾؽ والسب 

 وتؼرراّ   اهلل، طؾررك التقكررؾ ووجررقب ، الؿسررؾؿ ذهررـ يف الؿـايررا

 اهلل بقرد الؿسرتؼبؾ أ، ولرقعؾؿ! … وتخطقطفا كدها يف الـػس

 ففررق أمررقره، ومرردّبر بلسررراره وطررالؿ الؽررق، هررنا خررالؼ وهررق

 الحقرراة، مؼقمررات وجؿقررع وإمررـ وإرزا  لؾحقرراة الضررامـ

 إرض يف دابر  مرـ )ومرا تقطدو،(، وما رزُقؽؿ السؿاء )ويف
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 كتراب يف كرؾ ومستقدطفا مستؼرها ويعؾؿ رزقفا الّؾف طؾك إّٓ 

 قؾبررف واصؿررل، خالؼررف، بقررد رزقررف أ، العبررد طؾررؿ فررنذا .مبررقـ(

 ذلرؽ بعرد يبرا  ولرؿ صردره، واكشررح كػسرف ارتاحر  لنلؽ،

 َغقررررَ  إّٓ  َدْهرررَر َ  َتْؾرررَؼ  ٓ الؼائرررؾ: قرررا  كؿرررا..!  بالتبعرررات

 ..الَبد،ُ  ُروَحَؽ  فقفِ  َيْصَحُ   داعَ  ما …ُمؽَترٍِث 

 حسررف يف اسررتؼر قررد أكررف إٓ ، والسررقر بالؽررد مررلمقر أكررف ومررع 

 قؾر  داخرؾ يف مسرتؼرة طؼقدة وهنه والؼدر، بالؼضاء اإليؿا،

 ذلرؽ ومرع وقردره، الّؾف بؼضاء ففق يجري ما كؾ وأ، الؿممـ

 ما ابتغاء ويجد ويعؿؾ ، اهلل شاء إ، : بؼق  وحاجتف يظفرفؼره

 الؿسرلل  هنه يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك طقت  ولنلؽ.  اهلل طـد

 .( غدا تؽسُ   ماذا كػٌس  تدري وما )
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 َطَؾْقرفِ  َيرُد    َكؿرا فاِجَرًة، أوْ  كاَكْ   َبُرةٍ  َكْػسٍ  كؾ أيْ  : ومعـاها 

 الُزما،ِ  يف أيْ  َغًدا﴾ َتْؽِسُ   ﴿ماذا الـُْػِل  ِسقاِ   يف الـُؽَِرةِ  ُوُققعُ 

، أوْ  َخْقرٍ  ِمـ الُؿْسَتْؼَبؾِ   ومرا ، وكرزو  طؾق أو وضر، كػع أو َشر 

 . وإحقا  الشمو، مـ شابفف

 بخالؼررف معؾؼررا العبررَد  يجعررؾ ، إيؿرراي تقحقرردي التعؾقررُؼ  وهررنا 

 إلرك الػؼرراء أكتؿُ  ) وتقفقؼف طقكف صالًبا ، طؾقف متقكالً  ، ورازقف

 اهلل رضل طؾلٌ  قا .  فاصر سقرة ( الحؿقد الغـل   هق واهلل ، اهلل

 لررؿ فررن، يطؾبررؽ، ورز  تطؾبررف، فرررز  رزقررا،: الرررز  " طـرف،

 أمركرا قا : طـف، اهلل رضل الخطاب بـ طؿرَ  وطـ.  " أتا  تلتف

 ذلررؽ فقافررؼ كتصررُد ، أ، وسررؾؿ طؾقررف اهلل صررؾك اهلل رسررق 

، طـدي ًٓ  يقًما،قرا : سربؼُتف إ، بؽررٍ، أبرا أسبؼ الققع فؼؾ : ما
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 وسرؾؿ: طؾقرف اهلل صرؾك اهلل رسرق  فؼرا  مالل، بـصػ فجئُ  

 طـده، ما بؽؾ بؽرٍ  أبق ِمثَؾف،وأتك قؾ : ٕهؾؽ((، أبؼقَ   ))ما

 اهلل لفرؿ أبؼقر  قرا : ٕهؾرؽ((، أبؼقَ   ما بؽرٍ، أبا ))يا فؼا :

 أسربؼف ٓ واهلل ،قؾر : - الظـ وحسـ رضاهؿا أي- ورسقلف

 واهلل ، الترمررني طـررد كؿررا حسررـ حررديث أبررًدا٫ شررلءٍ  إلررك

 .الؿقفؼ
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ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  :بشسئة أٍل الكَف / 48

ٌٖ ٔبكه أَحّدا () وال    ُيِشٔعَس

 

  الػتررة يف ضفرقرهؿ وإقررُب  البشر جؿؾ ِ  مـ الؽفػ أهُؾ 

 قبررؾ وققررؾ والسررالع، الصررالة طؾررقفؿ وكبقـررا طقسررك بررقـ مررا

 وهقبررتفؿ العظررقؿ، والؿـرراع الؼصرر  يف مررا لغرابرر  ولؽررـ ذلررؽ،

 لرؿ وهرنا الجرـ، مرـ أكفؿ الؿعاصريـ بعض زطؿ  الخاصػ ،

.  وخرالؼفؿ برربفؿ ٓذوا بشرر، هرؿ برؾ قبرؾ، مرـ طالؿٌ  بف يؼؾ

 وكرقمفؿ ، وهرروبفؿ حرركتفؿ يف بشررا كرقكفؿ بفؿ والتحدي

 : تعرررالك قرررا  ، وتؾطػفرررؿ لؾؿديـررر  وذهرررابفؿ واسرررتقؼاضفؿ

ِؼ  أْي: ()وْلَقَتَؾُطررْػ  ، ٓ أوْ  ُيْعررَرَ   ٓ َحّتررك الـَُظرررَ  ُيررَدقِّ ـَ  ُيْغررَب

ررُدهُ  أْولررك، وإُولررك  ٓ أْي: أَحررًدا﴾ بِؽررؿ ُيْشررِعَر،ُ  ﴿وٓ وُيَميِّ
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ـُ   يتضرؿـ الـفرل َفَفرنا َلُف، ويتسب  الشعقر إلك ُيَمدِّي ما َيْػَعَؾ

 . بالتؾطػ لألمر التلكقد

 والحؽؿر ُ  ، ضعقًػا بفؿ التحدي لؽا، الزطؿُ  ذلؽ صح ولق 

 ، طبررة وٓ طظر ٌ  فقفؿ لـا يؽـ ولؿ بفا، مفتؿ وغقر قؾقؾ ٌ  مـفؿ

 هرمٓء الؿتردبرو، ولؼا . ذلؽ تقخل الؼرآ،   لؿـف  وحاشا

 ..!!بفؿ لـا طالق  وٓ جـ

 يتـراضرو، وجعؾفرؿ ، بشرريتفؿ لقمكرد فتقر ً  اهللُ  سؿاهؿ وقد 

 فعرررؾ ويػعؾرررق، مفرررؿ ويػررررو، ، ويعتزلرررقكفؿ ، قرررقمفؿ مرررع

 واسرتقؼاضفؿ، رقرقدهؿ سربحاكف ووصرػ ، البشرري  إسباب

 . معفؿ الؽؾ  وشفقد
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 وحسررـ لفررؿ، تلمؾـررا مررـ يزيررُد  لبشررريتفؿ، اطتؼاُدكررا ولررنلؽ 

 كررُؾ  اإليؿاكقرر  الرردروس وكسررتؾفؿُ  ولشررلكفؿ، لفررؿ اهلل ترردبقر

 الصرالحقـ لعبرادهِ  اهلل حػرظ وكعرايـ كتردبرها، وكحـ ، جؿع 

 . الؿقفؼ واهللُ . (  بالحؼ كبَلهؿ طؾقؽ كؼص )كحـ

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  / فواتُح ضوزة الكَف :49

 (…) احلنُد هلٔل الري أىصل

 

  َالـسررقح فتـرر  مررـ طاصررؿٌ  أكفررا وسررؾؿ طؾقررف اهللُ  صررّؾك ذكررر 

 اهلل، رحؿف مسؾؿ روى فؼد .. الزما، آخر يف الؽبرى الدجا 

ـْ   وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـُبِلُ  َأ،ُ  طـف، اهلل رضل الُدْرَداءِ  َأبِل َط

ـْ  ) َقاَ : ـْ  آَياٍت  َطْشرَ  َحِػظَ  َم ـَ  ُطِصرؿَ  اْلَؽْفِػ  ُسقَرةِ  َأُو ِ  ِم  ِمر

ـْ  ) قررا : مسررؾؿ طـررد أخرررى روايررات ويف. ( الررُدُجا ِ   آِخرررِ  ِمرر

ـْ  ) -صررحقح إلبرراي: وقررا - داود أبررل وطـررد.  اْلَؽْفررِػ(  َمرر

ـْ  َحِػظَ   ": اهلل رحؿرف الـرقوي قرا . ( اْلَؽْفِػ  ُسقَرةِ  َخَقاتِقؿِ  ِم

 ، وأيرررات العجائررر  مرررـ أولفرررا يف مرررا ذلرررؽ سررربُ   : ققرررؾ

 : تعرالك ققلرف آخرهرا يف وكرنا ، بالردجا  يػتتـ لؿ فؿـتدبرها

 . ( يتخنوا أ، كػروا النيـ )أفحس 
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 وتقحقررده اهلل تعظررقؿ ذكرررت الؽفررػ فررقاتح إ،ُ  : وققررؾ ، 

ـِ  وإكنار  إلقهقر  اُدطرك َارؿُ  وِمرـ وجرؾ٫ طز هلل البـُقة اُدطك َم

ـَ  َوُيـْرِنرَ } تعالك: ققلف يف وذلؽ اهلل٫ لغقر  اهللُ  اُتَخرَن  َقراُلقا اُلرِني

 إلقهقر ٫ سرقُدطل الردُجا  أ، ومعؾرقعٌ  ،[ ٥الؽفػ:] {َوَلًدا

 أدركر  العشرر أيرات أ، كؿرا ، الؿشرابف  جراءت هـرا ومـ

 العجرر  مررـ وفقفررا ، الؽفررػ يف اطتزلررقا الررنيـ الػتقرر  قصرر 

 والعزلر ، الػرار وذكرت ، إلباب ٕولل والنكرى العجاب،

 أبرق روى فؼرد ، الػرتـ تجـ ر  وسرائؾ مرـ مفُؿر  وسقؾ  وهل

ـِ  ِطْؿَرا،َ  طـ داود ـٍ  ْب  َرُسرقُ   َقراَ   َقراَ : طـرف، اهلل رضرل ُحَصْق

ـْ  وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك اهللِ   َفرَقاهللِ  َطـُْف٫ َفْؾَقـْلَ  بِالُدُجا ِ  َسِؿعَ  )َم

ـٌ  َأُكفُ  َيْحِسُ   َوُهقَ  َلَقْلتِقفِ  الُرُجَؾ  إِ،ُ   بِرفِ  َيْبَعرُث  ِمُؿرا َفَقُتبُِعرُف، ُمْمِم

ـَ  ُبَفاِت( ِم   .  الش 
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 ـْ  أُما  العشرر أيرات بؼرراءة طؾقرف فؾقسرتعـ يؾؼاه أ، اهللُ  قُدر َم

ـِ  مسؾؿ روى فؼد الؽفػ٫ مـ إولك ـِ  الـُرُقاسِ  َطر  َسرْؿَعا،َ  ْبر

ـْ  ) قا : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسق  أ، طـف، اهلل رضل  َفَؿ

  . ( اْلَؽْفِػ  ُسقَرةِ  َفَقاتَِح  َطَؾْقفِ  َفْؾَقْؼَرأْ  ِمـُْؽْؿ، َأْدَرَكفُ 

  طـد واستؾفامفا ، وتدبرها حػظفا يف كاٍ   الـص هنا ومثُؾ 

 والؼررآ، الرنكر ويبؼرك.  الؿرطبر  الردجا  فتـ  سقؿا ٓ الػتـ،

 معرالؿ مرـ فقرف لؿرا ، لإلكسرا، الطارئر  الػرتـ لؽؾ كاجعا دواءً 

 طؾرك وآطتؿراد الؿعتؼرد، وتصرحقح الؼؾ ، وتؼقي  ، الثبات

 لؾشرررور الؿقاجفرر  والؼررالع، الُحصررـ بررلققى والتسررؾح اهلل،

 . الؿقفؼ واهلل ، والؿخاصر
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 : ومستَه وصفَه/ 50

 ( والسقيه الكَف أصحاب) 
 

 طررـ الؼرررآ،ُ  وأطرررض اهلل، كترراب يف وسررْؿُتفؿ كعررُتفؿ هؽررنا 

 واكتػررك الـرراس، إلقفررا يتطؾررع التررل وصررػاتفؿ أسررؿائفؿ ذكررر

 اإليؿراي برالؽفػ وارتبراصفؿ العظقؿ، خبرهؿ وبقا، بنيؿاكفؿ

 الػائضرر  ، الؿـشررقرة ربفررؿ ورحؿررات بحؾررقلفؿ، الؿبررار 

 . (..والرققؿ الؽفػ أصحاَب  أ، حسب  أع ).. طؾقفؿ

 الرُرقِقؿَ  أ،ُ  ، إقرقا  وأضفرر ، وقد اختؾَػ يف معـك الرققؿ 

 َرَقْؿُ   ِمـ: "َمْػُعق ٍ  " بَِؿْعـك "َفِعقٌؾ " َففق الَؿْرُققُع، َمْعـاُه:

 َمْرُقررقٌع﴾ ﴿كِترراٌب  َتعررالك: َقْقُلررفُ  وِمـررفُ  َكَتْبُتررُف، إذا الؽِترراَب:

 فِقررفِ  ِطـْررَدهؿ كررا،َ  كِترراٌب  وهررق  .( ٪ الؿطػػررقـ:) سررقرة
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 فِقررفِ  ُكتَِبررْ   َذَهررٍ   ِمررـ َلررْقٌح  أوْ  بِررِف، َتَؿُسررُؽقا اُلررِني َشررْرُطُفؿُ 

 صخرة أوْ  ُخُروِجِفْؿ، وَسَبُ   وقُِصُتفؿ وأْكساُبفؿ أْسؿاُؤهؿ

 . َتعالك اهلل طـَد  والعؾؿُ  أْسؿاُؤهؿ، فِقفا ُكِؼَشْ  

 إ،ُ  قرراَ : لَِؿررـ ِخالًفررا ، الصررحقح طؾررك واحرردة صائػرر ٌ  وهررؿ 

 ، أخررى صائػر ٌ  الررققؿ وأْصحاَب  صائَِػٌ ، الَؽْفِػ  أْصحاَب 

 ومرققعفؿ وأْسرؿاَءهؿ، الَؽْفرِػ  أْصرحاِب  قُِصر َ  أ،ُ  ولقعؾؿ

ـَ   َلرؿْ  َذلِرَؽ  ُكرؾ   ، فقفا والتخرصات غرًبا أو شرقا إْرضِ  ِم

ـِ  فِقررفِ  َيْثُبررْ    الُؼررْرآِ،، يف مررا َطؾررك زائِررٌد  َشررْلءٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـُبِررلِّ  َطرر

ـَ  رِي  ، إلقفرا يطؿل، ٓ إْسرائِقِؾُق ٌ  َكثِقَرةٌ  أْخبارٌ  َذلَِؽ  يف ولِْؾُؿَػسِّ

 ويؼصررردها العربقررر ، الؿـطؼررر  يف إرد، يف حالًقرررا وتصرررقر

 . صحقح مستـد لفا ولقس ، السقاح



162 
 

 

ٌَ  الفتية كَف إىل زؤية مخطو

  ُالعؼدير  ودروُسرفا ، اإليؿاكقر  دٓئُؾفا الؼص  يف والؿفؿ ، 

 ، اهلل إلررك والرحؾرر  التقحقررد طظررؿِ  طؾررك الدالرر  وطظاتفررا

 والصرردع الباصررؾ، ومؼارطرر  الثبررات، إلررك الؿررممـ وحاجرر 

 تررربقتفؿ، وحسرـ الشرباب وفضررؾ براهلل، والخؾرقة ، برالحؼ

 اهلل، بقد إمقر وأ، اهلل، ذات يف والصداق  آجتؿاع وفضؾ

 وهرق يشراء، مرـ ويرن    ، يشراء مرـ يعرز بحؽؿرف، ُمعؼَ   ٓ

 . الؿقفؼ واهلل قدير، شلءٍ  كؾ طؾك
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