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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

ٝٓٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾخب٘         ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚ املسضًني ْب

 أمجعني.

 ٚبعد...

ٕٜٔكٍٛ اهلل تعاىل :)     َِٝعُبُدٚ َٚاِئإَْظ ٔإٖيا ٔي  ٖٔ ََا َخًَِكُت اِئذ ٌِ: )،ٜٚكٍٛ 56: ايرازٜات( َٚ ٕٖ ُق  ٔإ

ُُْطٔهٞ َؾًَأتٞ َٚ َٟ َٝا ََِخ َُأتٞ َٚ ََ َٚ ٔ٘ ُٔنَي  َزبِّ ٔيًٖ ، إٕ اهلل تعاىل خًكٓا  162:  األْعاّ( اِيَعاَي

ٚأٚددْا يف ٖرٙ األزض هلدف عظِٝ، ٚغا١ٜ ضا١َٝ، تتكا٤ٍ  عٓدٖا نٌ األٖداف، 

ىل خًك٘ بايكٝاّ بٗا ع٢ً ٚتؿػس أَاَٗا مجٝع ايػاٜات إْٗا ايعباد٠ اييت أَس اهلل تعا

أنٌُ ٚد٘، ٖٚٞ ضبب ٚدٛد اإلْطإ ع٢ً األزض، َٚبدأ ضعادت٘، َٚٓتٗاٖا، ْهسز 

ٜٖاَى َِْطَتٔعنُيايتصآَا بٗا يف نٌ زنع١ َٔ ؾًٛاتٓا )) َٚٔإ َِْعُبُد  ٜٖاَى  ، ْٚطأي٘ 5ايؿاحت١ : (( ٔإ

غٝذ اإلضالّ ابٔ ايجبات عًٝٗا حت٢ املُات، ٚحنٔ ستتادٕٛ إيٝٗا أُٜٓا حاد١، ٜكٍٛ 

ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل: ) ٚاعًِ إٔ ؾكس ايعبد إىل اهلل إٔ ٜعبد اهلل ال ٜػسى ب٘ غ٦ّٝا يٝظ ي٘ 

ْظري ؾٝكاع ب٘، يهٔ ٜػب٘ َٔ بعض ايٛدٛٙ حاد١ ادتطد إىل ايطعاّ ٚايػساب 

 . 1ٚبُٝٓٗا ؾسٚم نجري٠(

 ؾايرٟ ، ايد١ْٜٛٝ َؿاذتِٗ ٜٚرتنٛا ، يًعباد٠ ايٓاع ٜٓكطع إٔ ٜعين ال ٖرا ٚيهٔ   

ََا: ) قاٍ ٖٔ َخًَِكُت َٚ ٕٔ ٔإٖيا َٚاِئإَْظ اِئذ َِٝعُبُدٚ َُا َٚاِبَتٔؼ) أٜكّا قاٍ ، 56: ايرازٜات( ٔي  آَتاَى ٔؾٝ

ُ٘ َٔ َْٔؿَٝبَو َتَٓظ ََٚيا  اِيآٔخَس٠َ ايٖداَز ايًٖ َٝا َٔ ِْ  .77: ايكؿـ( ايٗد

                                                           
1
 مجموع الفتاوى البن تيمية. 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=51_56


2 
 

َٛ: تعاىل قاٍ بايعٌُ األزض عُاز٠ ٖٛ تعاىل اهلل عباد٠ بعد ايٛدٛد َٔ ايجاْٞ ؾاهلدف ُٖ ( 

َٔ َأَْػَأُنِ ِِ اِيَأِزٔض ِّ ََُسُن َٗا( َٚاِضَتِع  دـٝـد٠ َعسؾ١ تتطًب األزض ٚعُاز٠ (.61:ٖٛد) ٔؾٝ

 ، ؾٝهٕٛ املس٤ بريو قد مجع بني ايدْٝا ٚاآلخس٠.( ايـخــٝـا٠) بعـًـّٛ

 ايهساّ ايؿخاب١ ٖٚدٟ ايٓبٟٛ اهلدٟ يف ٜتُجٌ ٚاآلخس٠ ايدْٝا أَس بني ٚادتُع   

 نٝـ املطٗس ٖدٜ٘ يف ٚضًِ ع٢ً اهلل ؾ٢ً ْبٝٓا يٓا ٚٓقح ؾكد عًِٝٗ اهلل زقٛإ

ؾكد نإ زضٍٛ اهلل  َعاغٓا، ؾٝٗا اييت ٚدْٝاْا َعادْا إيٝٗا اييت آخستٓا بني جنُع

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكّٛ حت٢ تتؿطس قدَاٙ ،ٜٚرنس اهلل يف نٌ أحٛاي٘ ٚخيػ٢ 

َٚع ذيو نإ ٜكخو ٚميصح ، ٜٚصٚز أؾخاب٘ ٜٚتخدخ إيِٝٗ ٜٚأْظ اهلل ٜٚتكٝ٘ ، 

باذتدٜح َع شٚدات٘ ،ٜٚطابكِٗ ٜٚكـ عًِٝٗ ٜٚطتُع يكؿؿِٗ ٚزؤاِٖ، ٚغري ذيو 

 أشٚاج بٝٛت إىل داؤٚا زٖط ثالخ إٔ اذتدٜح يف َٔ َػازنتِٗ يف أَٛز ايدْٝا، ٚٚزد

 أخربٚا ؾًُا ٚضًِ، عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عباد٠ عٔ ٜطأيٕٛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

 ي٘ اهلل غؿس ؾكد ؟ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب َٔ حنٔ أٜٔ: ؾكايٛا تكآيٖٛا، نأِْٗ بٗا

: اآلخس ٚقاٍ أبدّا، ايًٌٝ أؾ٢ً ؾإْٞ أْا أَا:  أحدِٖ قاٍ تأخس، َٚا ذْب٘ َٔ تكدّ َا

 ؾذا٤ أبدّا، أتصٚج ؾال ايٓطا٤ أعتصٍ ٚأْا: اآلخس ٚقاٍ أؾطس، ٚال ايدٖس أؾّٛ ٚأْا

 هلل ألخػانِ إْٞ ٚاهلل أَا ؟ ٚنرا نرا قًتِ ايرٜٔ )أْتِ:  ؾكاٍ إيِٝٗ اهلل زضٍٛ

 عٔ زغب ؾُٔ ايٓطا٤، ٚأتصٚج ٚأزقد، ٚأؾًٓٞ ٚأؾطس، أؾّٛ يهين ي٘، ٚأتكانِ

 ايبدازٟ . زٚاٙ( َين ؾًٝظ ضٓيت
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 ايطٝب بايهطب ٚايعٌُ ايعباد٠ بني مجعٛا قد عًِٝٗ اهلل زقٛإ ٚنريو ايؿخاب١ 

ٍْ: )بكٛي٘ ذيو يف اهلل اَتدحِٗ ٚقد ِِ ٖيا ٔزَدا ٔٗ ٝٔٗ ًِ ِْٝع ََٚيا ٔتَذاَز٠ْ ُت ٘ٔ ٔذِنٔس َعٔ َب ّٔ ايًٖ  َٚٔإَقا

َٕ  ايٖصَنا٠ٔ َٚٔإَٜتا٤ٔ ايٖؿًَا٠ٔ َّا ََٜداُؾٛ ِٛ ٘ٔ َتَتَكًُٖب َٜ ُِ( 37) َٚاِيَأِبَؿاُز اِيُكًُُٛب ٔؾٝ ُٗ َٜ َِٝذٔص ُ٘ ٔي  ايًٖ

َٔ ُٔ ََا َأِحَط ُِٖ ًُٛاَع َٜٔصَٜد َٚ ِّٔ ٔ٘ ُ٘  َؾِكًٔ ِٝٔس ََٜػا٤ُ ََٔ َِٜسُشُم َٚايًٖ ،  38-37: ايٓٛز( ٔحَطإب ٔبَػ

عٛف زقٞ  ابٔ ٚعبدايسمحٔ عؿإ بٔ نإ مجْع َِٓٗ َٔ نباز ايتذاز نعجُإ ؾكد

 مل تػػًِٗ عٔ طاع١ اهلل ٚابتػا٤ ايداز اآلخس٠ ؾكد ناْت أَٛاهلِ إٔ إال اهلل عُٓٗا،

 أْ٘ عٓ٘ اهلل زقٞ َطعٛد بٔ عبداهلل عٔ ُٜٚرنس قًٛبِٗ، يف تهٔ ٚمل أٜدِٜٗ يف

 عٌُ ٚال ايدْٝا عٌُ َٔ غ٤ٞ يف يٝظ ؾازغّا أزاٙ ايسدٌ ألَكت إْٞ: )) ٜكٍٛ نإ

 املطذد يف دًٛع ِٖٚ ايٓاع بعض ع٢ً اهلل زمح٘ ايجٛزٟ ضؿٝإ ،َٚٓس((  اآلخس٠

 ٚال اهلل ؾكٌ َٔ اطًبٛا:  قاٍ!! ؟ ْؿٓع ؾُا:  ؾكايٛا!! جيًطهِ؟ َا:  ؾكاٍ اذتساّ

 .(املطًُني ع٢ً عٝااّل تهْٛٛا

ِِ) ايكعٛد ٚيٝظ ايكٝاّ دٜٔ ٚاالدتٗاد، ٚادتٓد ايعٌُ دٜٔ دٜٓٓا    ِٔ)2املدثس: ( َؾَأْٔرِز ُق  ُق

ٌَ ِٝ دٜٔ ال ٜسق٢ ألتباع٘ دْٛ اهل١ُ ٚاالْػػاٍ ؾكط بطؿاضـ  ،2املصٌَ:(َقًًّٔٝا ٔإٖيا ايًٖ

: تعاىل قاٍ أَٛاهلا شنا٠ ٚؾٓٓـ ٚؾسٚعٗا أؾٛهلا ٚٚقع ايتذاز٠ ع٢ً دٜٔ حٓحاألَٛز، 

(َٕ َٕ َٚآَخُسٚ َٕ اِيَأِزٔض ٔؾٞ َِٜكٔسُبٛ ٌٔ َٔٔ َِٜبَتُػٛ ٘ٔ َؾِك َٕ  ايًٖ َٕ َٚآَخُسٚ ٌٔ ٔؾٞ َُٜكأتًُٛ ٘ٔ َضٔبٝ ( ايًٖ

(( ٚاملتادس املهاضب يف اهلل ؾكٌ َٔ ٜبتػٕٛ َطاؾسٕٚ))  نجري ابٔ قاٍ  20:  املصٌَ

 .ايتذاز٠(( يف أؾٌ اآل١ٜ ))ٖرٙ ايطٝٛطٞ ٚقاٍ
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دٜٔ نٓسّ َٔ ٜعٌُ بٝدٙ ٜٚطع٢ بهطب قٛت٘ قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ) َا أنٌ    

أحد طعاَّا  قط خري َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜدٙ ، ٚإٕ ْيب اهلل داٚٚد  نإ ٜأنٌ َٔ 

  زٚاٙ ايبدازٟ.عٌُ ٜدٙ( 

يف زغد ٖٚٓا٤ ٚضعاد٠ تٛؾً٘ إىل زغد ٖٚٓا٤ ٚضعاد٠   عٝػٗايٝ املطًِ بدْٝا دٜٔ اٖتِ    

 اآلخس٠. 

إذٕ ؾاإلضالّ ٜدعٛ ألٕ جيعٌ َٔ  املطًِ إْطاّْا عاَاّل ْػٝطّا يف أَس دٜٓ٘ ٚدْٝاٙ،    

يٝؿٌ إىل حتكٝل اهلدؾني ايعظُٝني ايًرٜٔ َٔ أدًُٗا خًل.  ٚإْ٘ ملٔ املؤضـ إٔ ٜػٝب 

 ٚإذا أٖدف، بال ايٓاع ؾتذدِٖ  ٜعٝػٕٛ ٖرا اهلدف ايعظِٝ عٔ ذٖٔ نجري َٔ

 نازث١ ٖٛ اذتٝا٠ يف ٖدف ٚدٛد عدّ إٕ أعسف، ال: قاٍ اذتٝا٠؟ يف َا ٖدؾو ضأيتِٗ

 مل َٚٔ حكٝك١ٝ، إذ ٜعاْٞ املس٤ ايرٟ ٜعٝؼ بال ٖدف َٔ اقطساب ٚؾساع داخًٞ،

 غباى دٕٚ املًعب يف ٚقع٘ مت ؾٗٛ نالعب يآلخسٜٔ، ٖدؾّا نإ ٖدف ي٘ ٜهٔ

ٖٛ  ؾطٝخ١ ال ٜعًِ أٜٔ ٜتذ٘ ٚال أٜٔ ٜرٖب، أٚ ؾخسا٤ نتا٥٘ يف ؾٝٗا، أٚ ٜطذٌ

 . ايبخس عسض يف ايسٜاح ب٘ تتالعب غساعٞ نكازب

ؾٝطتجُس ٖرا ايٛقت ملا .. مثٔ ٚيٛقت٘.. ق١ُٝ ذتٝات٘ أَاّ املس٤ جيعٌ إٕ ٚقٛح اهلدف    

ٚق١ُٝ، بٌ  ير٠ هلا حٝات٘ ذتظات َٔ ذتظ١ نٌ ٜٓؿع٘ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، ؾتؿبح

ٜهاد جيُع َٔ نتبٛا عٔ ايطعاد٠ ٚنٝؿ١ٝ ايٛؾٍٛ إيٝٗا  يف نتب تطٜٛس ايرات إٔ 

ير٠ إجناش األٖداف ترتبع ع٢ً عسؽ ايطعاد٠، ٚإٔ أنرب  ٚأِٖ ضبب يًهآب١ ٖٛ غٝاب 

 حظ اإلجناش يف حٝا٠ ايؿسد. 
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 ٚملا نإ ملعسؾ١ اهلدف ٚحتدٜدٙ ٖرٙ األ١ُٖٝ، ؾطٓتخدخ عٔ نٝؿ١ٝ زضِ األٖداف

 ٚايطعٞ إيٝٗا حت٢ تتخكل:

 نٝـ أزضِ أٖدايف: 

قبٌ إٔ ْبدأ يف نٝؿ١ٝ زضِ أٖداؾٓا ٜٓبػٞ إٔ ْعًِ إٔ األٖداف تٓكطِ إىل قطُني:    

 (عػس ، ض١ٓ ، مخظ)  ط١ًٜٛ َد٠ بعد دا١ُ٥، تتخكل ن١ًٝ نرب٣ أٖداف -1

نخؿظ ايكسإٓ ايهسِٜ/ طًب ايعًِ ايػسعٞ / تعًِ ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ /  ضٓٛات،

 تطٜٛس ايرات ...

ٖٚٞ أٖداف  غٗس أٚ أضبٛع أٚ ّٜٛ خالٍ تتخكل َسح١ًٝ دص١ٝ٥ ؾػس٣ أٖداف -2

إيٝٗا،  يًٛؾٍٛ ٚطسّٜكا هلا ٚٚض١ًٝ ؾًهٗا يف ٚدا٥س٠ ايهرب٣ يألٖداف خاد١َ

 نإجناش ١َُٗ / قسا٠٤ نتاب / ممازض١ َٖٛب١ / تعًِ َٗاز٠ / تستٝب غسؾ١ ...

ٚخيتًـ ايٓاع يف حتدٜد أٖداؾِٗ حطب طبٝعتِٗ ٚعًٛ ُٖتِٗ، ؾُِٓٗ َٔ  جيعًٕٛ    

هلِ أٖداؾّا نبري٠ ٜطعٕٛ يف حتكٝكٗا حت٢ ٜبًػٖٛا، َِٚٓٗ َٔ تكؿس ُُِٖٗ عٔ 

األٖداف ايهبري٠ ؾتٓاضبِٗ األٖداف ايؿػري٠ اجملصأ٠، ؾإِْٗ يٛ دعًٛا َٔ حؿظ 

سنٛٙ نً٘ ٚمل حيؿظٛا َٓ٘ غ٦ّٝا، يهٔ ايكسإٓ ناَاّل ٖدؾّا  يػعسٚا باإلحباط ٚت

يٛ دعًٛا هلِ ٖدؾّا ؾػريّا ) نخؿظ ضٛز٠ ٚاحد٠ ( ٚنًُا حؿظٛا ضٛز٠ غسعٛا يف 

أخس٣ ٚنًُا حتكل هلِ ٖدف غسعٛا يف غريٙ، ؾإِْٗ ضٝذدٕٚ أْؿطِٗ َّٜٛا َا قد 
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 اهلل إىل حتكل هلِ َا مل ٜهٔ هلِ يف اذتطبإ، ٚقد ٚزد يف اذتدٜح )أحب األعُاٍ

ٌٖ ٚإٕ ىل أدَٚٗاتعا  َٓكطع. نجري َٔ خري دا٥ِ ٚقًٌٝ ،أخسد٘ َطًِ(  ق

 حت٢ ٚزق١ أزبعني ّٜٛ نٌ ٜهتب ض١ٓ أزبعني ايطربٟ دسٜس ابٔ اإلَاّ ٚقد َهح

 أٓيـ أعظِ نتابني يف ايتؿطري ٚايتازٜذ .  

 إٕ األٖداف ال ُتسضِ بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥ ٚإمنا البد ؾٝٗا َٔ أَٛز:

        ٜصٜد ال خط١ بال أٖداؾو البد إٔ ختطط هلا، ؾٗدف تسضِ نٞايتدطٝط:  .1

 أدٌ َٔ أعٝؼ أْا:  ايطؤاٍ ٖرا ْؿطو ع٢ً اطسح أ١َٝٓ، زتسد نْٛ٘ عٔ

 ٚيٝهٔ ضٓٛات؟؟ عػس أٚ ضٓٛات مخظ بعد حايٞ ٜهٕٛ إٔ أزٜد َاذا َاذا؟

 .ٚقًُّا ٚزق١ َعو

 عباد٠ إىل حتتاج ؾأْت: األضاض١ٝ احتٝاداتو ع٢ً بٓا٤ ٚنتابتٗا أٖداؾو ببٓا٤ ابدأ ثِ

 ٚحتتاج َٚطهٔ، ٚغساب ٚطعاّ َاٍ َٔ َعاغو عًٝ٘ ٜكّٛ َا إىل ٚحتتاج زبو،

 ايرتؾٝ٘ َٔ غ٤ٞ إىل ٚحتتاج ٚحدى، تعٝؼ ال ألْو دٝد٠ ادتُاع١ٝ يعالقات

ٌٓ ٖٚهرا... ال نٞ باملباح يًٓؿظ ٚاالضتذُاّ  ابدأ االحتٝادات حتدٜد ٚبعد  مت

 ٚألٕ ، بايهتاب١ تكٝد إٔ إىل ٖا١ُ٥ تظٌ ايرٖٔ يف ايؿهس٠ ألٕ األٖداف بهتاب١

ِٓ أٖداؾو نًُا ٚتترنس ، بايتطٜٛس إيٝ٘ تعٛد َسدْع ايهتاب١ بعد ذيو  قِ زأٜتٗا، ث

ٌٕ خٓط١ بٛقع ١ٓٝ اإلدسا٤ات تٛٓقح عُ  اييت ٚاألْػط١ األٖداف حتكٝل إىل املٛؾ١ً ايعًُ

املٓاضب حبٝح ال حتػد أٖداف  ايٛقت ٚايصَٔ ٚحدد األٚيٜٛات ٚزتب بٗا ضتكّٛ

نٌ ذيو  نبري٠ ٚنجري٠ يف ٚقت قؿري ؾتػعس باإلحباط يعدّ ايكدز٠ ع٢ً حتكٝكٗا،
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 اإلْطإ ٜٓط٢ ٚأآل ايٓتخدٜات، ٚجتاٚش ٚايؿرب ادتٗد برٍ ع٢ً ايٓٓؿظ تٛطني َع

 .ضبخاْ٘ املٛٓؾل ٖٛ ؾاهلل أَسٙ، ٜعكٌ إٔ بعد ضبخاْ٘ زٓب٘ ع٢ً ايٓتٛنٌ

 زضٍٛ أخدّ نٓت: ؾٝكٍٛ ايطٔ حدٜح ؾت٢ ٚنإ قؿت٘ نعب بٔ زبٝع١ يٓا ٜسٟٚ

 اهلل زضٍٛ ٜؿًٞ ،حت٢ أمجع ْٗازٟ حٛا٥ذ٘ يف ي٘ ٚأقّٛ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل

 ٚخدَيت يــــ٘ خؿيت َٔ ٜس٣ ملا َٜٛا يٞ ؾكاٍ...  اآلخس٠ ايعػا٤ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 ذيو، أعًُو ثِ اهلل زضٍٛ ٜا أَسٟ يف أْظس ؾكًت قاٍ أعطو، زبٝع١ ٜا إٜاٙ : ضًين

 ضٝهؿٝين زشقّا ؾٝٗا يٞ ٚإٔ شا١ً٥ َٓكطع١ ايدْٝا إٔ ؾعسؾت ْؿطٞ يف ؾؿهست قاٍ:

 عص اهلل َٔ ؾإْ٘ آلخستٞ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ أضأٍ ؾكًت قاٍ ٜٚأتٝين،

 زضٍٛ ٜا ْعِ ؾكًت: قاٍ زبٝع١، ٜا ؾعًت َا ؾكاٍ: ؾذ٦ت ،قاٍ: ب٘ ٖٛ ايرٟ باملٓصٍ ٚدٌ

 ٜا بٗرا أَسى َٔ ؾكاٍ: قاٍ ايٓاز،  َٔ ؾٝعتكين زبو إىل يٞ تػؿع إٔ ،أضأيو اهلل

 ضًين قًت ملا ،ٚيهٓو أحد ب٘ أَسْٞ َا باذتل بعجو ايرٟ ٚاهلل ال ؾكًت: قاٍ زبٝع١؟

 َٓكطع١ ايدْٝا إٔ ٚعسؾت أَسٟ يف ْظست ب٘ أْت ايرٟ باملٓصٍ اهلل َٔ ٚنٓت أعطو

 آلخستٞ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ أضأٍ ؾكًت: ضٝأتٝين زشقّا ؾٝٗا يٞ ٚإٔ ٚشا١ً٥

 ع٢ً ؾأعين ؾاعٌ إ٢ْ يٞ: قاٍ ثِ طٜٛاّل ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ ؾؿُت قاٍ:

 أخسد٘ أمحد يف َطٓدٙ.ايطذٛد(  بهجس٠ ْؿطو

 قاٍ ذاى ٖٛ قًت ذيو غري أٚ)  ي٘ ؾكاٍ ادت١ٓ يف َساؾكت٘ ضأي٘  أْ٘ أخس٣ زٚا١ٜ ٚيف

 .أخسد٘ َطًِ (ايطذٛد بهجس٠ ْؿطو ع٢ً ؾأعين
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 يف ايطُٛح عكً٘ يف ايهبري عُسٙ يف ايؿػري أ١َٝٓ متٓاٖا زبٝع١ بٔ نعب ذيو ايؿت٢

أَاْٝ٘،  ؾسضِ ي٘ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ طسٜكّا ٜطري عًٝ٘ ، َٚٓٗذّا ٜٛؾً٘ إيٝٗا 

ٌٓ أ١َٝٓ أال ٖٚٛ نجس٠ ايؿال٠ ٚعٓبس عٓٗا بايطذٛد، ؾٓتعًِ َٔ ٖرٙ ايك ؿ١ إٔ يه

 طسٜل ، ٚيهٌ ٖدف دزب  ال بٓد َٔ ايطري ؾٝ٘  ٚ"َٔ ضاز ع٢ً ايدزب ٚؾٌ".

 حتدد إٔ البد ; ٚيرا ، ايك١ُٝ يف َتهاؾ١٦ يٝطت األٖداف. تستٝب األٚيٜٛات: 2

 ، يسضايتو ؾُٗو دزد١ٔ ع٢ً قا٥ِ األِٖ ٚحتدٜد.  األِٖ ُٜكٓدّ حبٝح أٚيٜٛاتو، قا١ُ٥

 ٚٚضا٥ًو. ، ايؿػس٣ ٚأٖداؾو ، ايهرب٣ ٚأٖداؾو

 ٚقت٘ يف ْظست ٚإذا َػػٍٛ، أْ٘ بدع٣ٛ ٚيًٝت٘ َٜٛ٘ يف ايكسإٓ قسا٠٤ ٜرتى ؾكد جتد َٔ

 بٗا َػػٍٛ ٖٛ اييت األعُاٍ َٔ نجري َػػٍٛ؟ ٖٛ مباذا يهٔ َػػٍٛ ؾعاّل ٚددت٘

 . األٚيٜٛات تستٝب يف ارتًٌ ٖٛ ارتًٌ ٖرا ٚضبب َٓٗا، أٚىل ايكسإٓ قسا٠٤ تعٓد

ادتد ٚاالدتٗاد ٚتسى ايهطٌ ٚايتطٜٛـ ٚعُاز٠ األٚقات بايٓاؾع املؿٝد / 3

ؾكد نإ َٔ دعا٤ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ )ايًِٗ إْٞ أعٛذ  ٚايؿرب ع٢ً ذيو:

 باهلل اضتعٔ: )  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٚنإ ٜكٍٛ زٚاٙ ايبدازٟبو  َٔ ايعذص ٚايهطٌ (. 

 َطًِ زٚاٙ( تعذص ٚال

ٜكٍٛ أحدِٖ )ايتطٜٛـ" ٖٛ ايكرب ايرٟ ْٛازٟ ؾٝ٘ أحالَٓا ٚطُٛحاتٓا ٚايؿسف    

 ايٓادز٠ يف حٝاتٓا(.
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ؾايهطٌ ٚايعذص ٚايتٛاْٞ ٖٛ عٓٛإ ايؿػٌ ٚايػكا٤ ٚايتعاض١ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، ؾُٔ 

أزاد ايدْٝا ؾعًٝ٘ بايعٌُ ٚايٓػاط، َٚٔ أزاد األخس٠ ؾعًٝ٘ بايعٌُ ٚايٓػاط، إٕ دٝاّل 

ٚمل ٜكِ ٚأَك٢ ايطاعات تًٛ ايطاعات يف تكًٝب ؾؿخات أدٗصت٘ اإليهرت١ْٝٚ قعد 

ٌُ ، قد خطس خطساّْا َبّٝٓا يف  بٌ ًٜعب ٜؿٝد ٚال ٜٓؿع ال مبا ٜٚدزدؽ طٛاٍ ٚقت٘ دٝ

َٗا دٜٓ٘ ٚؾخت٘ ٚثكاؾت٘، قاٍ تعاىل: )َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا اٖئرٜ ََ ِِ َيا آ ُٗٔه ًِ ِِ ُت َٛاُيُه َِ ِِ ََٚيا َأ َِٚياُدُن  َأ

٘ٔ ٔذِنٔس َعٔ ََٔ ايًٖ َٚ ٌِ َِٚي٦َٔو َذٔيَو َِٜؿَع ُِ َؾُأ ُٖ َٕ  9املٓاؾكٕٛ:  ( اِيَدأضُسٚ

 َا قكا٤  ايتصاّ ٚاذتٌ ٖٛ تٓظِٝ ايّٝٛ حبٝح ٜهٕٛ ؾٝ٘ إجناشات ؾػري٠ ْاؾع١ ٚ   

  بادزت ضتككٞ أْٗا عًُت إذا ايٓؿظ ؾإٕ قكا٤ٙ، ميهٔ مما ايتايٞ ايّٝٛ يف ؾات

 املًٌ ٜبعد إٔ غأْ٘ َٔ املًٗٝات ؾُٝذعٌ هلا غ٦ّٝا َٔ ايٛقت ايرٟباألدا٤ أَا ٖرٙ 

 ٚايطآ١َ ٚيٝظ أغًب ايٛقت. 

ٖٚرا حيتاج إىل غ٤ٞ َٔ ايؿرب،  ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ  زمح٘ اهلل " ٚيكد أمجع عكال٤    

ٌٓ أَـ١ إٔ ايٓعِٝ ال ٜدزى بايٓعِٝ، ٚإٔ َٔ آثس ايساح١ ؾاتت٘ ايساح١، ٚأْ٘ حبطب  ن

ِٓ ي٘ ، ٚال  زنٛب  األٖٛاٍ ٚاحتُاٍ املػام تهٕٛ ايؿسح١ ٚايًر٠ ، ؾال ؾسح١ ملٔ ال ٖ

 يٓر٠ ملٔ ال ؾرب ي٘ ، ٚ ال ْعِٝ ملٔ ال غكا٤ ي٘ ، ٚال زاح١ ملٔ ال تعب ي٘"

ٚخري َٔ عٓبس عٔ ادتد ٚاالدتٗاد حت٢ ٜؿٌ إىل ٖدؾ٘ َٚٓاٙ ٖٛ اإلَاّ أمحد ابٔ   

 أٍٚ قدّ يف ادت١ٓ( . حٓبٌ حني ُض٦ٌ " َت٢ ايساح١ ؟!!  ؾكاٍ: ) عٓد
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ؾاإلْطإ قعٝـ بٓؿط٘ قٟٛ باهلل عص ايدعا٤ ٚطًب ايعٕٛ َٔ اهلل تعاىل :  .2

 .زٚاٙ َطًِٚدٌ، قاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ) اضتعٔ باهلل ٚال تعذص( 

 ٜٚكٍٛ ايػاعس : إذا مل ٜهٔ عٕٛ َٔ اهلل يًؿت٢ 

 ؾأٍٚ َا جيين عًٝ٘ ادتٗادٙ                          

خطط ٚدٓد ٚادتٗد ٚاضتعٔ باهلل ، ؾاالضتعا١ْ باهلل ٚ ايتكسع إيٝ٘ حيكل َا ٜؿبٛ    

ٕٓ َٔ أِٖ أضًخ١ املؤَٔ يف طسٜك٘ إىل ٖدؾ٘ ٖٛ االضتعا١ْ باهلل َع  إيٝ٘ املس٤، بٌ إ

ايدعا٤ بايتٛؾٝل ٚايطداد ٚبًٛؽ اهلدف، ؾكد نإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكٍٛ  إذا 

ؾخخ٘ )ايًِٗ إْٞ أضأيو عًُّا ْاؾعّا ٚزشقّا طٝبّا ٚعُاّل َتكباّل( ؾ٢ً ايؿبح حني ٜطًِ 

 األيباْٞ. 

 دعًٓا اهلل ٚإٜانِ َبازنني أُٜٓا نٓا ٚزشقٓا َٔ خري ايدْٝا ٚاآلخس٠

 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِٓ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾخب٘ أمجعني

 

 

 

 

 


