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سبحا� من سبقت �بته ألحبابه� فمدحهم � ما �هب 

فهو �*ؤمن جل ثنا$# ..��شتق من �سمائه �سًما �م �م�
�*ؤمن من عبا2# من �صطفا# �جعله من  �تقدست �سمائه��

! من م@لة مصونة ال يقد9 عليها 8 طالبفيا �ا ..��4ائه
  . .�ال يبلغ كنه �صفها 8 خاطب

�Hليل Gب �لعبد �4Fل. .فيا عجباً  Iلر�. .  
�لعبد �4Fل �بًة �شوقًا LM .. �ال عجب I�O �M
�Hليل Iلر�..   

�*حبة مع �Rعد عن : �لكن �عجب �لعجب T2عو
. .�غر�9 2نيا ..Mنها ��هللا 2عوT بال برها� ..معرفة باهللا

   .��سا�X شيطا�
Y�..خ\] باهللا عليك�سألك سائل.. �OM : ^ما مع
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�هللا هو �*ؤمن ��_   
بل كيف يكو� جو�بك ! فكيف يكو� جو�بك_

b\ق c ُسئلت �OM :من 9بك_ !  
�� ..عنه �عرg من فقر �� ..جهله من خيبة فو� hiح 

#jشتغل بغ�  .من 
 بتلك ..بbn ��جلِ  ..قلبك ��حl ..سمعك فألق

�لسطو9 pماqل�فإنما �ألعماt . .ع s�� rيا بها. .�
pياvبا.  
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������������ �
� xمن بربه يقاw t مؤمنOM لعبد�  . .قد نفهم �� 

  ! _�لكن ما مع^ �� �هللا هو �*ؤمن
�*سألة y ناz92� إليما��� فهمنا مع^ OM..  

�{صديق �لكنه تصديق : فاإليما� | �للغة
 - � 8 �\ عن مشاهدh �� غيب يقاw t �صو~� فإ
�للغة  c-  إليما��صدقت كما يقاt كذبت� ��ما لفظ 

�\ عن �ئب� c الM إليما� مشتق . .فال يستعمل�فإ� 
من �ألمن �Fلك يستعمل c خ\ يُؤتمن عليه� �ألمر 

�لغائب �TF يُؤتمن عليه �*خِ\ .  
تضمن م -كما قاt شيخ �إلسال�  –فلفظ �إليما� 

كما يدt  - مع �{صديق مع^ �ألمن ��الئتما� ��ألمانة 
�الشتقا�� ��ذ� قاM tخوh يوسف � tالستعما�عليه 
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���YYYY: ألبيهم ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��

bbbb�� ��dcdcdcdc�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk� )يوسف:�� (  

ال تقر �\نا� �ال تثق ال تطم� 4Mه �لو كنا  ��
 �صا2ق�� ألنهم لم يكونو� عند# �ن يؤتمن � Oلك

  .فلو صدقو� لم يأمن �م
 �Lهللا تعا��بهذ� يتضح مع^ �سم �*ؤمن c حق 

فاهللا هو  ��{صديق ��ألمن: ��نه يد�9 حوt معني�
�*ؤمن ��:  

�*صد� vفسه ��F �حد نفسه� ��ث^ عليها 
tماH�� tالH� tبكما� �tلكما� pبصفا.  

�*صد� للمؤمن� | �نهم xمنو�� �لرسله | �نهم 
���شهد � صدقهم� �صد� ما جا��� به بقوw  بلغو

 .��ماته� �بفعله �xياته | �آلفا� �� �ألنفس
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�*صد� ظنو� عبا#2 �*ؤمن� به� فال �يب xما�م�  
  .�ال ير2 صالح �عما�م

بما ضمنه  �*صد� عبا2# ما �عدهم به� ��F ي�
��نيا� �ثو�I � �عما�م  c nم من 9 � �ن�

 c لصا¡ة�hآلخر�.  
�هب �ألمن أل�4ائه بما �هبه �م من �vعم �
�لعافية� �بما �عدهم به من �ألمن | ��نيا �يو� �لفز¢ �

�ألك\.  
 2��لعل �ألمر Gتا¦ LM مزيد بيا�� فليس �*ر
 c فكر}��vظر � 2�حفظ �¡ر�© ��*با¨� بل �*ر
c إليما� � ينه��*عا¨� فاª حبب 4Mنا � pآليا� 

   .قلوبنا
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h2بن جرير بإسنا2 حسن عن قتا� T�9:tؤمن :قا*�

  . xمن بقوw �نه حق
هو �*صد� vفسه ��F شهد vفسه  �فا*ؤمن 
  : بالوحد�نية

tماته فقا�� wبقو :��� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ� ) tx
��  .)¬ :عمر

�zذلك بفعله بأ� �قا� �¡جج ��ل\�ه� �لقاطعة 
�لرسل � �قو�مهم  � pستنكر�توحيد#� �Fلك 

Lتعا t2عوتهم� قا c لتشكيك�: �¤£¤£¤£¤£�� ��¥¥¥¥�� ��

§¦§¦§¦§¦�� ��̈̈̈̈�� ��ª©ª©ª©ª©�)هيم�  .)±¬:Mبر
  tإلما� قا�jبن كث� : Iيته �تفر2# بوجو�M |� ��

�الق Hميع �*وجو2���pال ! �لعباw h2 شك_��هو 
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 w ال هو �حد# ال ²يكM h2لعبا�  . يستحق 
�vفس {تي. .��هللا  �M ً�بشهاh2 تلك  ه فخر�ً �عز
  . .حا�ا

�*ؤمن Y� نك  ..تأمل� Xاv��M ما يم´b عن سائر 
 ��علنت �إلسال� هللا �جهرp بتوحيد# � ��عو4M hه

µاصمونك | صحة ما تد� Xاv���  h2¶ pجر�
�vاX عند �الختصا� �� يأ¸ 8 ��حٍد بشهو2 يشهد�� 

#�   .w �يقر�� صحة 2عو
�*شهو2 عليه ..هد �� ��علم��ما �� �لشا ��

�*شهوw 2 �عز ��كر�.. �جل ��عظم�.  
فما �كر� �*ؤمن � �هللا ح¹ يشهد w بنفسه 

�*قدسة � �جل ��²© موضو¢ �هو �{وحيد.   
  �ºz بك فخًر� �نه لك I9=كº بك عًز� �نك w عبد
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 Lسمه تعا��*ؤمن �نه من معا¼  : TF��*صد� 

يصد� �لصا2ق� بما يقيم �م من شو�هد صدقهم� فهو 
�TF صد� 9سله ��نبيائه فيما بلغو� عنه� �شهد �م 

�لة �� pآليا�صدقهم �صد� � بأنهم صا2قو�� ��قا� 
 .ما جا��� به

Mما بقوw ��ماته �¿ :�تلك �لشهاh2 � ¾ب�
�¿ xياته �*شاهدx  c hياته �*تلو�h �� بفعله �خلقه

�ألنفس� À� آلفا�� Lتعا tقا: �ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����

ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ� )فصلت:ÁÂ(  �xلقر� �� T�
  . .حق

فأخ\ تعاL �نه البد من �� يريهم من xياته 
�*شهوh2 ما يب� �� xياته �*تلوh حق . 
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ثم �خ\ بكفاية شها2ته � صحة خ\# بما �قا�  
��� :صد� 9سوw فقاtمن ��الئل ��ل\�ه� �  ��ÌÌÌÌ�� ��

ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ�� ��ÏÏÏÏ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��ÓÓÓÓ� )فصلت:ÁÂ( . 

�هو شاهد بصد� 9سوw ..فآياته شاهدh بصدقه
�هو ��4ل ��*دلوt .. فهو �لشاهد ��*شهوw 2..بآياته
فهو ��4ل بنفسه � نفسه كما قاt بعض .. عليه

�لصا¡� : � L 4ل � ما هو 42ل��كيف �طلب 
 . عليه فوجو2# �ظهر منه��Å 8 فأ� 42ل طلبته 

�هللا  pمفعوال c ظرv��من Oلك يتب� vا �� 
�الستدالt بأفعاw من ��Å t2 � صفاته� �صد� ما �

  .�خ\p به 9سله عنه
�لو لم يكن | Oلك Mال �نه ما قا� �حد بتوحيد# Mال 
 T\لك� pآليا��Hاحد فهذ� من  bÆ*� � #nن�
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�هللا منها  �ديثه�*شاهدh من قديم �لزما� �ح Çك�قد �
c كتابه �Êّفها �نوّعها 4حÈ من حÈ عن بينة� 

 .�يهلك من هلك عن بينة
� OكرOM �تعاL قصص �لرسل مع ��هم  �هللا ��ذ

�لرسل �من تبعهم  hاÌ� لعاص�� pخ\ عن عقوبا��
��� قاt عقب 8 قصة ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�  \يعت h\لع T�

�هللا هو �*وجب للنجاh بها �*عت\�� فيعلمو� �� توحيد 
bوجب للهال*�   .�ترzه هو 

  
  

  

� �� �� �� �
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 ��&�'	()��*�	)������ �
 Íطا���� من معا¨  - �حÏ# عنه �لقرطO- Îكر 

�سمه – Lؤمن -تعا*��نه يصد� ظنو� عبا#2 �*ؤمن�� : 
   .�ال �يب xما�م

 wلشيخا� من قو��*ع^ ما �خرجه  � ��يشهد �ذ
hلعز� I9 فيما ير�يه عن: »Í نا عند ظن عبد��«.  

�لفتح  c افظ¡� tعمل ما ظن : قا� ��قا92 �  ��
  . �¨ ¶مل به

فمن ظن �إلجابة عند ��¶�� �ظن �لقبوt عند 
�{وبة� �ظن �*غفرh عند �الستغفا�9 �ظن �*جا �h عند 

 - عّز �جلÒ  - فعل �لعباh2 ب�Æطها تمسÏً بصا�2 �عد# 
   .صّد� �هللا ظنه

�هللا ال يقبل عبا2ته� ��نها ال تنفعه  �من ظن ��



    ١٧  àÚö{{{Û{{{Ö] 

فهذ� هو �4أX من Ó9ة �هللا� �هو من �لكبائر� �من 
  .ماO � pلك LM 8�ُ ظنه

�*عصية فذلك  � 9�Êإل���ما ظن �*غفرh مع 
ع� �Hهل باهللا� �هو مع^ �ألمن من مكر �هللا� �*ذكو9 

Lتعا wقو | :��� ��hhhh�� ��iiii�� ��kjkjkjkj�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��

rrrr� �����	�:�� � 




