ثمرات اإليمان باهلل في الحياة الدنيا
أحؾوبمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿم–مغعقّ٘ماظققممععماإلميونمبودلؾؽماظّٓؼونمظـؿعّٕفمسؾكممثّٕاتفمسؾكماظػّٕدموماجملؿؿعميفم
اظّٓغقوميفمزعونمػوجًمصقفمرؼوحماظشؾفوت،مومتالرؿًمصقفمأعقاجماظػنتماظيتممتقجمعقجماظؾقورماظعوتقي،ميفمزعونمأضقكمأػؾم
احلؼمحبوجيمعوديمإديماظؿعّٕفمسؾكمدؼـفؿموماظّٕجقعمإديمعصّٓرمسّٖػؿمومذبّٓػؿم م
مػقومػقومسؾودماهللمظـشـػماآلذانمبـؿّٕاتماإلميونم م
ظإلميونممثورمؼوغعي،موغؿوئٍمرقؾيم،جيـقفومادلمعـميفماحلقوةماظّٓغقو،موعـمأػؿمػّٔهماظـؿور :م
اظـؿّٕةماِّوديماهلّٓاؼيمظؾقؼ م
مإخقةماإلميون:ميفمودطمزؾؿيماإلحلودموماظعؾؿـيماظيتمتؾـفوماظشؾؽوتموماظػضوئقوتم،متؾؽماظلؿقمماظؼوتؾيم،محيؿوجمادللؾؿمأنم
ؼلؾؽمدؾقؾمادلمعـنيمصالمجيّٓمذظؽماظلؾقؾمإالميفماظّٕطقبميفمدػقـيماإلميونمصفلماظعوصؿمعـماظؼقاصؿمضولماهللمتعودي:م{وَ ِإنٖماظ َّؾفَم
َظفَودٔماظَّّٔٔؼـَمءَاعَـُقامإِظَكم ٔصَّٕاطٕمعُلِؿَؼٔقؿٍ}(احلٍ،)47:مصلػؾماإلميونمػؿمأحؼماظـوسمبفّٓاؼيماهللم-مسّٖموجؾم،-موػّٔهماظـؿّٕةم(أسينم
اهلّٓاؼي)معـمأسظؿموأجؾماظـؿورماظيتمجيـقفومادلمعـميفمػّٔهماحلقوة .م
وضولمتعودي:م{ ِإنٖماظَّّٔٔؼـَمآعَـُقاموَسَؿٔؾُقاماظصٖؤظقَوتٔم َؼفِّٓٔؼفِؿِمرَ ٗبفُؿمبٔنِميَو ٔغفِؿِمۖ}م[ؼقغّٗ:م.]9موضولمتعودي:م{عَومأَصَوبَمعٔـمعٗصٔق َؾيٕم
إِظَّومبٔنِ ِذنِماظؾَّـفٔمۖموَعَـمؼُمِعٔـمبٔوظؾَّـفٔم َؼفِّٓٔمضَؾْ َؾفُمۖ}م[اظؿغوبـ:م.]11م م
ذطّٕماظشقطوغلم-رريفماهلل-يفمتػلريه:م"ػقماظّٕجؾمتصقؾفمادلصقؾي،مصقعؾؿمأغفومعـمسـّٓماهلل،مصريضكموؼلؾؿ"م( )1م
اظـؿّٕةماظـوغقيماحلقوةماظطقؾي :م
إخقةماإلميون:ماحلقوةماظطقؾيماظيتمروبًمبّٔطّٕه-مدؾقوغفموتعوديم-صؿومروبًماحلقوةمإالمبّٔطّٕه،مواظيتمروبًمبشؽّٕه-مجؾميفم
ساله-ماحلقوةماظطقؾيمجيّٓػوماإلغلونمحؿكموظقمطونميفمأحؾؽماظظّٕوفموأصعؾفوم،احلقوةمرقؾيموانمطونمادللؾؿمصؼريامربؿوجومضولم
اهللمتعودي:م{ َعـِمسَؿٔؾَمصَؤظقّوم ٔعـِم َذ َطٍّٕمأَومأُغِـَكموَػُقمعُمِ ٔعـْمصَؾَ ُـقِقٔقَ ٖـفُمحَقَوةًمرَقَ ٚؾيً}م(اظـقؾ،)97:مصػلماآلؼيمذّٕطموجقاب،مصشّٕطم
احلقوةماظطقؾيمظؽؾمذطّٕموأغـكمػقماإلميونمواظعؿؾماظصوحل .م
إنماظلعودةمأنمتعقّ٘مممممممظػؽّٕةماحلؼماظؿؾقّٓ م
ظعؼقّٓةمطربىمهؾمممممممممضضقيماظؽقنماظعؿقّٓ م
ػّٔيماظعؼقّٓةمظؾلعقّٓمممممممممػلماِّدوسمػلماظعؿقد م
عـمسوشمحيؿؾفوموؼفؿػمممممممممبومسفومصفقماظلعقّٓ م
كطْؿٔلٚمرَضٔلَماهللمسَ ِـفُمضَولَمضَولَمرَدُقلُماظ َّؾفٔمصَؾَّكماظ َّؾفُمسَؾَ ِقفٔموَدَؾَّؿَ:م" َعـِمأَصِؾََّّمعٔـِؽُؿِمآعٔـّومصٔلم ٔدِّٕ ٔبفٔم
َسـِمسُؾَقِّٓٔماظ َّؾفٔم ِبـِم ٔعقِ َصـٍما ْظ َ
ُععَوصًكمصٔلمجَلَّٓٔهٔمسٔـَِّٓهُمضُقتُمؼَقِ ٔعفٔمصَؽَلَغٖؿَومحٔق َّٖتِم َظفُماظّٓٗغِقَوم ٔبقََّٔا ٔصريِػَو".م( )2م
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وجّٓػومباللمبـمربوحم–رضلماهللمسـف-موػقمهًمورلةماظعّٔابمومعـمضؾؾفموجّٓتفوماعّٕأةمصّٕسقنمموػلمهًمأذعيماظشؿّٗم
احملّٕضيم م
•ماحلقوةماظطقؾي.مهّٕؼّٕمظؾـٖػّٗمعـمضققدمادلودٖةموأشاللماظشفقات،مثؿمتلؾققفوميفمعؾؽقتماِّرضمواظلؿقات .م
*ماحلقوةماظطقؾي.ممسقٗماإلغلونمسـمحوجوتمجلّٓهماظػوغلمدونمأنمؼفؿؾفو،مواالدؿفوبيمحلوجوتمغػلفماخلوظّٓةمدونمأنمؼـلكم
حؼققَماآلخّٕؼـ .م
*ماحلقوةماظطقؾي.مالمترتاجعمبرتاجعمصقٖيماجللّٓ،موظؽـفومتؿّٖاؼّٓمبؿّٖاؼّٓمإضؾولماظـػّٗمسؾكمربفو .م
*ماحلقوةماظطقؾي.مالمتـؿفلممبقت;مبؾمتؾؾغمأوجفومبف .م
*احلقوةماظطقؾي.مالمتضؿـفومأسّٕاضمزائؾيمطودلولمواظلؾطون،موظؽـمؼَضؿـفومربٙمطّٕؼؿ،موعـمبقّٓهمعؼوظقّٓماظلـقاتمواِّرضم
واظـوسمأذيعني.م( )3م
ضولمأحّٓماظصوحلني:مواهللمأغوميفمدعودةمظقمسؾؿفومأبـوءمادلؾقكمجلوظّٓوغومسؾقفومبوظلققف!م م
سـمأذعٌمبـمذعؾيمادلصقصلمضول:مضّٓمماظّٕذقّٓماظّٕضي،مصونػؾماظـوسمخؾػمابـمادلؾورك،موتؼطعًماظـعول،موأرتػعًماظغربة،م
صلذّٕصًمأمموظّٓمظؾكؾقػيمصؼوظً:مػّٔامواهللمادلؾؽمالمعؾؽمػورونماظّٔيمالمجيؿعماظـوسمإالمبشّٕطموأسقان )4(..م
ضولمابـماظؼقؿم-ؼصػمحولمذقكفمذقّْماإلدالممابـمتقؿقيمرريفماهللموػقمؼؿـؼؾميفمأصـوفمعـماظؾالءمواالخؿؾورم-م :م
ضولمظلمعّٕةم-ؼعين:مذقّْماإلدالمم:-معومؼصـعمأسّٓائلمبلم؟!مأغومجـيتموبلؿوغلميفمصّٓري،مأغٖكمرحًمصفلمععلمالم
تػورضين،مإنٓمحؾِللمخؾقة،موضؿِؾلمذفودة،موإخّٕاجلمعـمبؾّٓيمدقوحيم" .م
موطونمؼؼقلميفمربؾلفميفماظؼؾعي:م"مظقمبّٔظًمعؾءمػّٔهماظؼؾعيمذػؾوًمعومسّٓلمسـّٓيمذؽّٕمػّٔهماظـعؿيم"م م
مأومضول:م"معومجّٖؼؿفؿمسؾكمعومتلؾؾقامظلمصقفمعـماخلريم"،موسبقمػّٔام .م
وطونمؼؼقلميفمدفقدهموػقمربؾقس:م"ماظؾفؿمأسـٚلمسؾكمذطّٕكموذؽّٕكموحلـمسؾودتؽمعومذوءماهلل،موضولمظلمعّٕة:م"ماحملؾقسم
عـمحُؾّٗمضؾؾفمسـمربفمتعودي،موادللدقرمعـمأدّٕهمػقاهم"،مودلومدخؾمإديماظؼؾعيموصورمداخؾمدقرػومغظّٕمإظقفموضول:م(مصَ ُض ِّٕبَم
بَقِ َـفُؿِمبٔلُقرٍم َظفُمبَوبْمبَورٔ ُـفُمصٔقفٔماظ ّٖٕحِ َؿيُم َوزَو ٔػُّٕهُم ٔعـِمضٔؾَٔؾفٔما ْظعََّٔابُم)ماحلّٓؼّٓ13/م( )5م
ضقؾمِّسّٕابلمطقػمتصـعمبوظؾودؼيمإذاماغؿصػماظـفورموماغؿؼؾمطؾمذلءمزؾفممصؼول:موػؾماظعقّ٘مإالمذاكمميشكمأحّٓغومعقالمّم
صريصضمسّٕضوًمطلغفماجلؿون،مثؿمؼـصىمسصوهموؼؾؼكمسؾقفومطلوءه،مومتقؾمسؾقفماظّٕؼّّمعـمطؾمجوغىمصؽلغفميفمإؼقانمطلّٕى( )6م
اظـؿّٕةماظـوظـيماظقالؼي :م
ح ِّٖبَماظٓؾَفٔمػُؿُم
ضولمتعودي:م{اظ َّؾفُموَظٔلٗماظَّّٔٔؼـَمءَاعَـُقا}م(اظؾؼّٕة256:وضولماهللمتعودي:م{وَعَـمؼَؿَ َقلَٓماظٓؾَفَم َورَدُق َظفُموَاظَّٓٔٔؼـَمآعَـُقاْم َص ِننَٓم ٔ
ا ْظغَوظٔؾُقنَ}م[ادلوئّٓة ."]56:م
3
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وتؾؽماظقالؼيمهلومأثّٕػوميفمحقوةماظػّٕدمواجملؿؿعمصوظقالؼيمعـؾعفوماإلميونمبوهللمتعوديموتلعؾقامإديمأثورمتؾؽماظقالؼي :م
جفُؿِم ٔعـَماظظُّؾُؿَوتٔمإِظَكماظـٗقرِ﴾م[اظْؾَ َؼَّٕةٔ:م ،]257م
ك ِّٕ ُ
اإلخّٕاجمعـماظظؾؿوتمإديماظـقرمضولماهللمتعوديم﴿اظ َّؾفُموَظٔلٗماظَّّٔٔؼـَمآعَـُقام ُؼ ِ
اجؿؿوعماظؼؾىموماظـؾوتمسؾكماظصّٕاطمادللؿؼقؿمضولماهللمتعوديم﴿وََأنٖمػََّٔامصَّٕٔارٔلمعُلِؿَؼٔقؿّومصَوتٖ ٔؾعُقهُموَظَومتَؿٖ ٔؾعُقاماظلٗؾُؾَمصَؿَ َػّٕٖقَمبٔؽُؿِم َسـِم
دَؾٔقٔؾفٔ﴾م[اظْلَ ِغعَومِ:م ]153م
ربؾيماهللمتعوديمِّوظقوئف:مضَولَماظ َّؾفُم َتعَوظَكمصٔلما ْظقَّٓٔؼٌٔماظْؼُِّٓدٔل:ٚم«صَنِذَامَأحِؾَ ِؾ ُؿفُ:مطُ ِـًُمدَ ِؿ َعفُماظَّّٔٔيمؼَلِ َؿعُم ٔبفٔ،موَبَ َصَّٕهُماظَّّٔٔيمؼُؾِ ٔصُّٕم
ٔبفٔ،موَؼََّٓهُماظَّؿٔلمؼَ ِؾطُّٔ٘م ٔبفَو،م َو ِرجِ َؾفُماظَّؿٔلمؼَؿِشٔلم ٔبفَو،موَ ِإنِمدَلَظَـٔلمظَلُ ِسطٔقَ ٖـفُ،موَظَ ٔؽـِمادِ َؿعَوذَغٔلمظَلُسٔقَّٔ ٖغفُ»مرَوَاهُماظْ ُؾكَورِيٗ .م
قَّٖغُقنَم*ماظَّّٔٔؼـَمآعَـُقام َوطَوغُقامؼَؿٖؼُقنَم*م َظفُ ُؿم
سّٓمماخلقفموماحلّٖنمضولماهللمتعودي﴿مأَظَوم ِإنٖمأَوِظٔقَوءَماظ َّؾفٔمظَومخَقِفْمسَؾَ ِقفِؿِموَظَومػُؿِم َؼ ِ
خَّٕةٔ﴾م[ؼُقغَُّٗ:م62م–م64
اظْؾُ ِشَّٕىمصٔلما ْظقَقَوةٔماظّٓٗغِقَوموَصٔلماظْك ٔ
َسـِمأبٔلم ُػَّٕ ِؼَّٕةَمضَولَ:مضَولَمرَدُقلُماهللم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ:-م"إنٖم ٔعـِمسٔؾَودٔماهللمسٔؾَوداًمظَقِلُقامبٔلَغِؾٔقَوءَ،م َؼغِ ٔؾ ُطفُؿُماَِّغِؾٔقَوءُموَاظ ٗشفََّٓاءُ".م
ضٔقؾَ:م َعـِمػُؿِ؟،م َظعَؾَّـوم ُغقٔ ٗؾفُؿِ،مضَولَ:م"ػُؿِمضَقِمْم َتقَوبٗقامبٔـُقرِماهللم ٔعـِمشَ ِقِّٕمَأ ِرحَومٍموَالَمأَغِلَوبٕ،م ُوجُق ُػفُؿِمغُقرْ،مسَؾَكمعَـَو ٔبَّٕم ٔعـِمغُقرٍ،م
قَّٖغُقنَ}م()1م
ح ِّٖنَماظـٖوسُ.مثُؿٖمضَّٕأ:م{أَظَوم ِإنٖمأَوِظٔقَوءَماظ َّؾفٔمظَومخَقِفْمسَؾَ ِقفِؿِموَظَومػُؿِم َؼ ِ
قَّٖغُقنَمإذَام َ
الَم َؼكَوصُقنَمإذَامخَوفَماظـٖوسُ،موَال،م َؼ ِ
[ؼقغّٗ:م.]62م»( .)7م
الثمرة الرابعة :الرزق الطيب:
يفمزعونمؼشؿؽلمطـريمعـماظـوسماظغالءمومارتػوعماِّدعورمومضؾيماظربطيممومظقمتلعؾـومعومسبـمصقفمظقجّٓغومأنمذظؽمبلؾىمذغقبـوم
وأغـومابؿعّٓغومسـمذفّٕةماإلميونمضولماهللمتعودي:م{وَظَقمَأنٖمأَػِؾَماظْ ُؼَّٕىمءَاعَـُقاموَاتٖؼَقِامظَػَ َؿقِـَومسَؾَ ِقفِؿِم َب َّٕطَوتٕم ٔعـَماظلٖؿَوءٔم
وَاظْ َل ِرضِ}(اِّسّٕاف)96:مؼؼقلماإلعومماظشقطوغلم-مرريفماهللمتعوديم:-م{ظَ َػ َؿقِـَومسَؾَ ِقفِؿِم َب َّٕطَوتٕم ٔعـَماظلٖؿَوءٔموَاظْ َل ِرضِ}مأي:مؼلّٕغوم
هلؿمخريماظلؿوءمواِّرضمطؿومحيصؾماظؿقلريمظألبقابمادلغؾؼيمبػؿّّمأبقابفو،مضقؾمادلّٕادمخبريماظلؿوء:مادلطّٕ،موخريماِّرضم
اظـؾوت،مواِّوديمريؾمعوميفماآلؼيمسؾكمعومػقمأسؿمعـمذظؽ .)8("...م
الثمرة الخامسة :العزة
مضولمتعودي:م{وَظٔ َّؾفٔما ْظ ٔعّٖٖةُموَظَّٕٔدُقٔظفٔموَظٔؾْؿُمِعٔ ٔـنيَ}(ادلـوصؼقن .)8:م
االسؿؼودماجلوزممواإلميونماظقؼقينٗمبلنٖماهللمتعوديمػقماظعّٖؼّٖماظّٔيمالم َؼغِؾٔؾفمذلء،موأغٖفمػقمعصّٓرماظ ٔعّٖٖةموواػؾفو.مضولمتعودي:مضُؾِم
اظ َّؾفُؿٖمعَوظٔؽَماظْؿُؾْؽٔمتُمِتٔلماظْؿُؾْؽَم َعـِمتَشَوءُموَتَ ِـ ِّٖعُماظْؿُؾْؽَمعٔ ٖؿـِمتَشَوءُموَ ُت ٔعّٖٗم َعـِمتَشَوءُموَتُ ّٔٔلٗم َعـِمتَشَوءُمبٔقَّٓٔكَما ْظكَ ِقُّٕمإِغٖؽَمسَؾَكمطُؾٚمذَلِءٕم
ضَّٓٔؼّْٕم[آلمسؿّٕان:م،]26مصالمغصّٕمإظَّومبف،موالمادؿؽـوسمإظَّومععف،موالمنوحمإظَّومبؿقصقؼف.م م
ضولمابـماظؼقٚؿ:م(اظ ٔعّٖٖةمواظعُؾُقٗمإغٖؿومػؿومِّػؾماإلميونماظّٔيمبعٌماهللمبفمردؾف،موأغّٖلمبفمطؿؾف،موػقمسٔؾؿْموسؿؾْموحولْ،مضولم
تعودي:موَأَغِؿُؿُماظْلَسِؾَ ِقنَم ِإنِمطُـِؿُؿِمعُمِعٔ ٔـنيَم[آلمسؿّٕان:م،]139مصؾؾعؾّٓمعـماظعُؾُقٚمحبلىمعومععفمعـماإلميون،موضولمتعودي:موَظٔ َّؾفٔما ْظ ٔعّٖٖةُم
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ؤَظَّٕدُقٔظفٔموَظٔؾْؿُمِعٔ ٔـنيَموَظَ ٔؽـٖماظْؿُـَوصٔ ٔؼنيَمظَوم َؼعِؾَؿُقنَم[ادلـوصؼقن:م،]8مصؾفمعـماظ ٔعّٖٖةمحبلىمعومععفمعـماإلميونموحؼوئؼف،مصنذامصوتفم
حظٌّمعـماظعُؾُقٚمواظ ٔعّٖٖة،مصػلمعُؼَوبَؾيمعومصوتفمعـمحؼوئؼماإلميون،مسؾؿّوموسؿؾًو،مزوػّّٕاموبورـّو)مم()9م .م
سـمرورقمبـمذفوبمرضلماهللمسـف،مضول:م"خّٕجمسؿُّٕمبـماخلطوبمإديماظشومموععـومأبقمسؾقّٓةمبـماجلّٕاح،مصلتقامسؾكمزبوضي،م
وسؿّٕمسؾكمغوضيمظف،مصـّٖلمسـفوموخؾعمخػقفمصقضعفؿومسؾكمسوتؼف،موأخّٔمبّٖعوممغوضؿفمصكوضمبفومادلكوضي،مصؼولمأبقمسؾقّٓة:مؼوم
أعريمادلمعـني،مأغًمتػعؾمػّٔا;مدبؾعمخػقؽموتضعفؿومسؾكمسوتؼؽ،موتلخّٔمبّٖعوممغوضؿؽمودبقضمبفومادلكوضي؟معومؼلّٕغلمأنم
أػؾماظؾؾّٓمادؿشّٕصقك،مصؼولمسؿّٕ:مأوه،مظقمؼؼقلمذامشريُكمأبومسؾقّٓةمجعؾؿفمغؽوظًومِّعيمربؿّٓمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ;مإغومطـومأذلٖم
ضقممصلسّٖغوماهللمبوإلدالم،مصؿفؿومغطؾىماظعّٖمبغريمعومأسّٖغوماهللمبفمأذظـوماهلل"( )10م
مدخَؾمإبّٕاػقؿمبوذومبـمربؿّٓمسؾلمحوطؿمعصّٕمادللفَّٓماِّعقيميفموضًمطونمصقفمسوملماظشومماظشقّْمدعقّٓماحلؾيبمؼُؾؼلمدردّوميفم
ادلصؾني،موعّٕمإبّٕاػقؿمبوذومعـمجوغىماظشقّْ،موطونمعود٘امرِجؾف،مصؾؿمحيّٕطفو،موملمؼؾّٓلمجؾلؿف،مصودؿوءمإبّٕاػقؿمبوذو،مواشؿوزم
شقظًومذّٓؼّّٓا،موخّٕجمعـمادللفّٓ،موضّٓمأضؿّٕميفمغػلفمذّٕ٘امبوظشقّْ،موعومأنموصؾمضصّٕهمحؿكمحػمبفمادلـوصؼقنمعـمطؾمجوغى،م
ؼّٖؼٚـقنمظفماظػؿؽمبوظشقّْماظّٔيمهّٓىمجربوتَفمودؾطوغف،موعومزاظقامؼمظخملؾقغفمحؿكمأعّٕمبنحضورماظشقّْمعؽؾٖؾًومبوظلالدؾ،موعومطودم
اجلـّٓمؼؿقّٕطقنمجلؾىماظشقّْمحؿكمسودمإبّٕاػقؿمبوذومصغقّٖٕمرأؼف;مصؼّٓمطونمؼعؾؿمأنمأيمإدوءةمظؾشقّْمدؿػؿّّمظفمأبقابّومعـمادلشوطؾم
المضٔؾَؾمظفمبنشالضفو،موػّٓاهمتػؽريهمإديمرّٕؼؼيمأخّٕىمؼـؿؼؿمبفومعـماظشقّْ،مرّٕؼؼيماإلشّٕاءمبودلول،مصنذامضؾٔؾفماظشقّْمضؿـموالءه،م
ودؼطًمػقؾؿفميفمغػقسمادللؾؿني،مصالمؼؾؼكمظفمتلثريْمسؾقفؿ،موأدّٕعمإبّٕاػقؿمبوذومصلردؾمإديماظشقّْمأظػمظريةمذػؾقي،موػقم
عؾؾغمؼلقؾمظفماظؾعوبميفمتؾؽماِّؼوم،مورؾىمعٔـموزؼّٕهمأنمؼعطلَمادلولمظؾشقّْمسؾكمعّٕأىموعلؿعمعٔـمتالعّٔتفموعّٕؼّٓؼف،مواغطؾؼم
اظقزؼّٕمبودلولمإديمادللفّٓ،مواضرتبمعٔـماظشقّْموػقمؼؾؼلمدردف،مصلظؼكماظلالم،موضولمظؾشقّْمبصقتمسولٍممسعفمطؾمعَـمحقلم
اظشقّْ:مػّٔهمأظػمظريةمذػؾقيمؼّٕىمعقالغوماظؾوذومأنمتلؿعنيمبفومسؾكمأعّٕك،موغظّٕماظشقّْمغظّٕةمإذػوقمسبقماظقزؼّٕ،موضولمظفم
بفّٓوءمودؽقـي:مؼومبين،مسُِّٓمبـؼقدمدقّٓكمورُدٖػومإظقف،موضؾمظف:م(إنماظّٔيمميّٓم ِرجِؾف،مالمميّٓمؼّٓه))11(.
اظـؿّٕةماظلودديماظـصّٕمسؾكماِّسّٓاء:مم م
ػالمدلظؿؿمأغػلؽؿمسؾودماهللمسـمدؾىمػّٖميؿـوموتلؾطماِّسّٓاءمسؾقـو؟ م
اجلقابميفمابلطمسؾورة:مأغـومملمسبؼؼماإلميونمملمسبؼؼمذّٕطماظـصّٕمواظؿؿؽني،مهلــومخؾػماظغّٕبموعغّٕؼوتفموخّٔظـوماحلؼم
وأوظقوئفمصلؾطماهللمسقـومطالبماِّرضمم م
أغـومملمحؼؼـوماإلميونمدكّٕماهللمظـوماظلؾوعمومملمضعػمإميوغـومخػـومعـماجلّٕذانموالمحقلمومالمضقةمإالمبوهللماظعؾلماظعظقؿ .م
مضولمتعودي:م{ َوطَونَمحَؼٛومسَؾَقِـَومغَ ِصُّٕماظْؿُمِعٔ ٔـنيَ}(اظّٕوم ،)47:م
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صوظـصّٕمسؾكماِّسّٓاءمواظظػّٕمبفؿمعـمأػؿممثّٕاتماإلميونميفماظّٓغقو،مصؿومأػؿمػّٔهماظـؿّٕةموأحقجـومإظقفوماظققمموسبـمغعقّ٘ميفم
عّٕحؾيمعـماهلّٖمييمواظّٔلمملمتعفّٓػومأعيماإلدالممغلللماهللماظلالعيمواظعوصقي،موػّٔاماظـصّٕمواظظػّٕموسّٓمعـماظّٔيمالمخيؾػم
ادلقعودمطؿومضولماظشقطوغلم-رريفماهللم:-م"ػّٔامإخؾورمعـماهللمدؾقوغفمبلنمغصّٕهمظعؾودهمادلمعـنيمحؼمسؾقف،موػقمصودقماظقسّٓمالم
خيؾػمادلقعود،موصقفمتشّٕؼػمظؾؿمعـني،موعّٖؼّٓمتؽّٕعيمظعؾودهماظصوحلني"( )12م
،موؼؼقلمدؾقوغفموتعودي:م{إِغٖومظَـَـ ُصُّٕمرُدُؾَـَوموَاظَّّٔٔؼـَمآعَـُقامصٔلما ْظقَقَوةٔماظّٓٗغِقَوموَؼَقِمَمؼَؼُقمُماظْلَ ِذفَود}(شوصّٕ)51:مصفلمبشورةمِّػؾم
اإلميونمبوظـصّٕمسؾكماِّسّٓاء،موضولمدؾقوغف:م{ؼَومأَ ٗؼفَوماظَّّٔٔؼـَمآعَـُقامإِنمتَـ ُصُّٕواماظ َّؾفَمؼَـصُ ِّٕطُؿِموَؼُـَ ٚؾًِمأَضَّْٓاعَؽُؿِ}(ربؿّٓ .)7:م
عؾؽــومػـّٔهماظّٓغـقومضـّٕوغوممممموأخضعفومجّٓودْمخوظّٓوغــو م
ودـطَّّٕغومصقوئـػمعـمضقـوءممممممصؿومغللماظّٖعونموالمغلقــو م
ريَؾـوػــومدـققصـومالععـوتٕمممممممممشـّٓاةُماظّٕوعمتلبكمأنمتؾقــو م
إذامخّٕجـًمعـماِّشؿـودمؼقعوممممممممرأؼًماهلقلمواظػؿّّمادلؾقـــو م
وطــومحقــمؼـلخّٔغـوموظـلٙممممممممممبطغقونمغّٓوسمظـفماجلؾقــو م
وطــومحقــمؼّٕعقــومأغــوسمممممممغمدبفـؿمأُبوةًمصـوبـّٕؼــو م
وعومصؿـهماظّٖعـونمؼـّٓورمحؿكممممممممممعضكمبوجملّٓمضقممآخـّٕوغـو م
وأصؾّّمالمؼُّٕىميفماظّٕطىمضقعلممممممممموضـّٓمسوذـقامأئؿؿفمدـقـو م
ؼؼقلمابـماِّثري":مصؾؿومادؿقثؼًماظّٕوممظـؼػقرمطؿىمإديماظّٕذقّٓ:م"عـمغؼػقرمعؾؽماظّٕوممإديمػورونمعؾؽماظعّٕب،مأعومبعّٓ:مصننم
ادلؾؽيماظيتمطوغًمضؾؾلمأضوعؿؽمعؼومماظّٕخ،موأضوعًمغػلفومعؼومماظؾقّٓق،مصقؿؾًمإظقؽمعـمأعقاهلومعومطوغًمحؼقؼومحبؿؾمأضعوصفوم
إظقفو،مظؽـمذظؽمضعػماظـلوءموريؼفـمصنذامضّٕأتمطؿوبلمػّٔامصورددمعومحصؾمظؽمعـمأعقاهلو،مواصؿّٓمغػلؽمبفمعـمادلصودرةمظؽ،م
وإالمصوظلقػمبقــوموبقـؽ .م
صؾؿومضّٕاماظّٕذقّٓماظؽؿوبمادؿػّٖهماظغضى،محؿكمملمؼؼّٓرمأحّٓمأنمؼـظّٕمإظقفمدونمأنمخيورؾف،موتػّٕقمجؾلوؤه،مصّٓسومبّٓاوة،م
وطؿىمسؾكمزفّٕماظؽؿوب":بلؿماهللماظّٕريـماظّٕحقؿ"معـمػورونمأعريمادلمعـنيمإديمغؼػقرمطؾىماظّٕوم،مظؼّٓمضّٕأتمطؿوبؽمؼومابـم
اظؽوصّٕةمواجلقابمعومتّٕاهمدونمعومتلؿعف،مواظلالم".مثؿمدورمعـمؼقعفمحؿكمغّٖلمػّٕضؾيمصػؿّّموشـؿمواحّٕقموخّٕب،مصللظفم
غؼػقرمادلصوحليمسؾكمخّٕاجمحيؿؾفمطؾمدـيمصلجوبفمإديمذظؽ.مصؾؿومضػؾمراجعومبؾغفمأنمغؼػقرمغؼضماظعفّٓمصؽّٕماظّٕذقّٓمراجعومإظقفم
وأضومميفمبالدهمحؿكمذػكمغػلفمعـفؿ،موملمؼربحمحؿكمرضلموبؾغمعومأراد.م( )13م
سؾودماهلل! م
م
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