
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
انتملع امب انعفناو ،انعفني ام انملع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ،انتملع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر � دمحلا 
مهللا ،نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراوً الطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ً،املع اندزو
. تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ
. ماعنألا ةروس سورد نم نيثالثلاو ثلاثلا سردلا عم ، ماركلا ةوخإلا اهيأ 

: ربخلاو ءاشنإلا

: ىلاعت هلوق يهو ، نيعستلاو ةثلاثلا ةيآلا عمو 

وُطِسَابُ ةَِكئَالَمْلاَو ِتْوَمْلا ِتاَرَمَغ ِيف َنوُمِلاَّظلا ِذِإ ىََرت َْولَوُ َّ� َلَزَْنأ اَم َْلثِم ُلِزُْنأَسَلَاق ْنَمَو ٌءْيَش ِهَْيِلإ َحُوي َْملَو ََّيِلإ َيِحُوأ َلَاق َْوأً ابِذَك َِّ� َىلَع ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو  ﴿
﴾ )��(َنوُرِبَْكتَْست ِهِتَايآ ْنَع ُْمتْنُكَو ِّقَحْلا َرْيَغ َِّ� َىلَع َنُولُوَقت ُْمتْنُك اَِمب ِنوُهْلا َباَذَع َنْوَزُْجت َمَْويْلا ُمُكَُسفَْنأ اوُجِرَْخأ ْمِهيِدَْيأ

] ماعنألا ةروس [

رفاس نإ ، يخأ رفاس : كل لوقي ،ً ابذاك وأً اقداص  هلئاقل لوقت نأ حصي يذلا مالكلا وه ربخلا ،ءاشنإو ربخ يبرعلا مالكلا :ةغالبلا ءاملع لاق ،ءدب يذ ئداب ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
،يجرتلاو ، ينمتلاو ، ءادنلاو ، ماهفتسالاو ، لاؤسلاف ،كلأسأ انأ ،بذاك وأ قداص : يل لوقت نأ حصي ال ؟ كمسا ام : كلأسأ امنيح امأ ،بذاك وهف رفاسي مل نإو قداص وهف هوخأ
عقو نإف ،هنع ربختف عقو يذلا ءيشلا امأ ،قدص وأ بذك هنأب فصوي نأ حصي ال عقي مل يذلا ءيشلاف ،دعب عقت مل بيلاسألا هذه لاعفأ نأل ،ءاشنإلا بيلاسأ اهلك هذه ،بجعتلاو
.ً ابذاك لئاقلا نوكي عقي مل نإو ،ً اقداص لئاقلا نوكي

: حيحص سكعلاو ءاشنإلا لحم ربخلا يتأي دق

نعضري نأ تادلاولا رمأي نأ لجو زع هللا دارأ : ًالثم ،ربخلا قايسب ةرابع ميركلا نآرقلا يف يتأتف ،ءاشنإ قايس قايسلاً انايحأ نكل ،ءاشنإ وأ ربخ هنأ امإ يبرعلا مالكلا لكف 
: لاق لب ؟ نكدالوأ نعضرأ تادلاولا اهتيأ اي :لقيْمل َمل ،نهدالوأ

َلَْوأ َنْعِضُْري ُتَٰدِلَٰوْلٱَو ﴿ ٌةَدِلَٰو َّرآَُضت َال ۚ اََهعْسُو َّالِإ ٌسَْفن ُفَّلَُكت َال ۚ ِفوُرْعَمْلٱِب َّنُُهتَوْسِكَو َّنُُهقْزِر ۥَُهل ِدُولْوَمْلٱ َىلَعَو َۚ ةَعاَضَّرلٱ َّمُِتي َنأ َداََرأ ْنَمِل ۖ ِنَْيلِماَك ِنَْيلْوَح َّنُهَدٰ اَهَِدلَِوب ۢ
َلَْوأْ آُوعِضَْرتَْست َنأ ْمُّتدََرأ ْنِإَو ۗ اَمِهَْيلَع َحَانُج ََالف ٍۢرُواََشتَو اَمُهْنِّم ٍۢضاََرت نَع ًالاَِصف اَداََرأ ِْنَإف ۗ َكِلَٰذ ُْلثِم ِثِراَوْلٱ َىلَعَو ۚ ۦِهَِدلَِوب ۥُهَّل ٌدُولْوَم َالَو ُمتْمَّلَس اَِذإ ْمُكَْيلَع َحَانُج ََالف ْمُكَدٰ

﴾ )���( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمب ََّ�ٱ ََّنأْ آوَُملْعٱَو ََّ�ٱْ اُوقَّتٱَو ۗ ِفوُرْعَمْلٱِب ُمتَْيتاَء آَّم

] ةرقبلا ةروس  [

﴾ِنَْيلِماَك ِنَْيلْوَح َّنُهَدَالَْوأ َنْعِضُْري ُتاَدِلاَوْلاَو﴿:ً اربخ ةيآلا تءاجف ،ءاشنإلا بيلاسأ هذه يجرتلاو ،ينمتلاو ،ءادنلاو ،ماهفتسالاو ،رمألاف ،رمأ ،ءاشنإ قايس قايسلا 
كايإ :هنبال بأ لاق ول ،هتفلاخم لامتحاب نطبم رمأ يأف ،رخأتي نأ نع هاهنت كنكل ،رخأتي هنأ نكمي هنأ هعور يف تعقوأ رخأتي الأً اناسنإ ترمأ اذإ كنأ ةوخإلا اهيأ تءاج ةمكحلا 
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رمألا ناك اذإف ،هتفلاخم روذب هيف رمأ لكف ،بضغي بألا نكل ، ةعساتلا ةعاسلا دعب يتأي نأ هناكمإب هنأ هنبا عور يف ىقلأ بألا نأك كلذ ىنعم ،ةعساتلا ةعاسلا دعب يتأت نأ
يتأي نأ ةمكح هذه ،كلذ ريغ لبقت الو ،اهيلع ةمواسم ال ةيضق هذهو ،نهدالوأ نعضري نأ تادلاولا نأش ،ربخلا بولسأ هلحم لحيو ً،الصأ ءاشنإلا بولسأ ىغُليً ادجً اريطخ
 : انهةيآلا ، ربخ اذه ،ٌملاظ هللا ىلع يرتفي يذلا ،سكعلاب ةيضقلاً انايحأ ،ءاشنإلا لحم ربخلا
دشأ وه نم نوبذكي نيذلا ءالؤه نأ ركفن نأ ديري هللا نأ كلذ ىنعم ،ربخ قايس انه قايسلا نكل ، ءاشنإ ماهفتسالاو ، ماهفتسا ، لاؤس اذه ﴾ً ابِذَك َِّ� َىلَع ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو ﴿
يأ ،يراكنإلا ماهفتسالا قيرط نع ءاج نكل ،ربخلا يضتقي قايسلا انه ،رشبلا قلاخ ىلع يرتفي يذلا نكلو ، هولاق امً امالك رشبلا ىلع يرتفي يذلا الً ابذك سانلا دشأ نإ ً؟ابذك
. بذكلا ضرألاو تاوامسلا قلاخ ىلع يرتفي نمم هسفنلً املظ دشأً اناسنإ ضرألا هجو ىلع دجن نل

: يفيلكتلا رمألاو ينيوكتلا رمألا نيب قرفلا

: ةيآ يتأتً انايحأ 

َثِيبَخْلٱ ﴿ َثِيبَخْلِل َنُوثِيبَخْلٱَو َنيِثِيبَخْلِل ُتٰ َِبّيَّطلٱَو ۖ ِتٰ َِبّيَّطلِل َنُوِبّيَّطلٱَو َنِيِبّيَّطلِل ُتٰ َلُْوأ ۚ  ِتٰ ﴾ )��( ٌميِرَك ٌقْزِرَوٌ ةَرِفْغَّم مَُهل ۖ َنُولُوَقي اَّمِم َنوُءََّربُم َِكئٰٓ

]  رونلا ةروس  [

،يفيلكت رمأ اندنعو ،ينيوكت رمأ اندنع ،هرماوأ ينعي ً،ايفيلكت نوكي نأ امإو ،هلاعفأ ينعي ً،اينيوكت نوكي نأ امإ هللا رمأ نأ نوملعتو ؟يفيلكتلا مأ ينيوكتلا هللا رمأ نم اذه له يأ 
فلاخم اذه ةنيفسلا قرخ املف ،يفيلكتلا رمألا هعم ىسوم انديس ،لجو زع هللا لاعفأ ةمكح هعم ،ينيوكتلا رمألا هعم رضخلا انديس ،رضخلا انديس عم ىسوم انديس فلتخا امل
دجن الأ مث ؟ً ادج ئيس لجر تحت ةبيط ةأرما دجن الأ ، ؟ كلذب دوصقملا ام ﴾ ِتَاِبّيَّطلِل َنُوِبّيَّطلاَو ﴿ :لاق امنيح لجو زع هللا نآلا ، ىسوم انديس هيلع ضرتعاف ،يفيلكتلا رمألل
بيط ناسنإ ةايحلا يف ماد ام ،تابيطلل نوبيطلا نوكي نأ الإ ضرألا هجو ىلع ةوق تناك املً ّاينيوكت ناك ول ً،اينيوكت سيل رمألا اذهً اذإ ً،اعبط ً؟ادج ةئيس ةأرما هعمً ابيط ًالجر
نع لأست ال ،بطاخلا اذه لوبق يف عرستت ،تابيطلل نيبيطلا اولعجا ينعي ،يفيلكت رمأ هنكلوً اينيوكتً ارمأ سيل رمألا اذهً اذإ ،ةبيط ةأرما هعم ثيبخ ناسنإ وأ ،ةثيبخ ةأرما هعم
أطخ كانه ، طلغ مالك اذه ،بيصنو ةمسق :لوقت اهب ليكنتلا يفو ،اهلالذإ يف غلابو ،اهجوزت اذإف ،هللا نم هفوخ نع لأست ال ،هتيعجرم نع لأست ال ،هتالص نع لأست ال ،هنيد
رمأ اذه ،تابيطلل نوبيطلا نوكي نأ ىلع اوصرحا يأ تابيطلل نوبيطلاً اذإ ،ةرهاط ةنمؤم ةنبالً اجوز جوزلا اذه لوبق يف أطخو ،هنع لاؤسلا يف أطخو ،جوزلا رايتخا يف
: لجو زع هللا لاق امنيح كلذك ،ً اينيوكتً ارمأ سيلو ،يفيلكت

َياَء ِهِيف ﴿ َِنَّيب ٌۢتٰ َعْلٱ ِنَع ٌِّىنَغ ََّ�ٱ َِّنَإف ََرفَك نَمَو ۚ ًالِيبَس ِهَْيِلإ َعاََطتْسٱ ِنَم ِتَْيبْلٱ ُّجِح ِساَّنلٱ َىلَع َِِّ�َو ۗ  ًانِماَء َناَك ۥَُهلَخَد نَمَو ۖ َميِهَٰرِْبإ ُمَاقَّم ٌتٰ ﴾ )��( َنيَِملٰ

نارمع لآ ةروس  [

رمألا اذه ناك نإف ،مرحلا يف مهو اوِلُتق ،صاخشألا تائم هيف ِلُتق ثيح ،ةئمعبرأو فلأ ماع يف مارحلا هللا تيبً انمآ نكي ملً ّاينيوكتً ارمأ ناك اذإ ،ينيوكت مأ يفيلكت رمأ اذه له 
ً.انمآنوكينأيغبنيوأً،انمآمارحلاتيبلااذهاولعجايدابعاينأ،يفيلكترمأاذهًاذإ،لتقهيفعقينأليحتسماذهفًاينيوكتًارمأ

: يفنلا نم غلبأ يراكنإلا ماهفتسالا

ربخلا بولسأ ىلإ ءاشنإلا بولسأ نع لدعي دقو ، ةغلاب ةمكحل ءاشنإلا بولسأ ىلإ ربخلا بولسأ نع لدعي دق نآرقلا نأ ،ةيغالبلا تالاحلا ضعب مكيديأ نيب عضأ نأ ديرأ ينعي 
وه ،يبن انأ :لوقي ،ً ابذك رشبلا قلاخ ىلع يرتفي يذلا لب ً،ابذك ٍرشب ىلع يرتفي يذلا سيل ضرألا هجو ىلع ناسنإ ملظأ نأ انل دكؤي نأ ديري لجو زع هللا نأك انه،ةغلاب ةمكحل
انه ناك :ناسنإل انلق ول ً:الثم ـ يراكنإلا ماهفتسالا قيرط نع لجو زع هللاً اذإ ،ءيش هعم سيل ﴾ُ َّ� َلَزَْنأ اَم َْلثِمُلِزُْنأَس﴿ :لوقي ، هيلإ ىحوي ال وه ، ّيلإ ىحُوي : لوقي ً،ايبن سيل
يراكنإلا ماهفتسالاف !؟ هقرسأ نأ لقعيأ !؟هقرسأ انأأ ،يراكنإ ماهفتسا وه !؟ هقرسأ انأأ :كل لوقيً،اغيلب سيل مالك ، ال :كل لاق ول ؟ كل لوقي اذام وه ؟ هتقرس له ،لاملا نم غلبم
ىحُوي هنأ يعّدي وأ ، كلذك سيل وهو ، يبن هنأ يعّدي نمم ةقيقحللو هسفنلً املظ دشأ ناسنإ ضرألا هجو ىلع سيل يأ ً﴾ابِذَك َِّ� َىلَع ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو﴿ :لوقي ـ يفنلا نم غلبأ
. كلذك سيل وهو ، هيلإ
فالخب لوقي هشطب نمً افوخ وأ ، يوقل ًءاضرإ هل ةحلصمل سانلا مهوي امنيح وأ ، ملعي ال ام هللا ىلع لوقي امنيح وأ ،ً ابذك هللا ىلع يرتفي امنيح ناسنإلا ، ةوخإلا اهيأ ةبسانملاب 
،ناودعلاو مثإلا نعو ،ركنملاو ءاشحفلا نع لاقف ً،ايدعاصتً افينصت اهفنص ماثآلاو يصاعملا فنص امنيح لجو زع هللا نأل ،قالطإلا ىلع ةيصعم ربكأ بكتري اذه ،ملعي ام
: يصاعملا هذه لك سأر ىلع لعج مث ،رفكلا نعو ،كرشلا نعو

﴾ )���( َنوَُملَْعت َال اَم َِّ�ٱ َىلَعْ اُولُوَقت َنأَو ِءآَشَْحفْلٱَو ِءٓوُّسلٱِب مُكُرُْمَأي اَمَِّنإ ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

: لاق امنيح لجو زع هللا نإ لب 

َرَْمْألٱ َّنِإ ُْلق ۗ ٍۢءْىَش نِم ِرَْمْألٱ َنِم َانَّل لَه َنُولُوَقي ۖ  ِةَّيِلِهَٰجْلٱ َّنَظ ِّقَحْلٱ َرْيَغ َِّ�ٱِب َنوُّنَُظي ْمُهُُسفَنأ ْمُْهتَّمََهأ َْدقٌ َةفِئآَطَو ۖ ْمُكنِّمً َةفِئآَط ٰىَشَْغي اًسَاعُّنً َةنََمأ َِّمغْلٱ ِدَْعب ۢنِّم مُكَْيلَع َلَزَنأ َُّمث ﴿
َُّ�ٱ َىَِلتَْبيِلَو ۖ ْمِهِعِجاَضَم َٰىِلإ ُْلَتقْلٱ ُمِهَْيلَع َِبتُك َنيِذَّلٱ َزََرَبل ْمُكِتُوُيب ِىف ُْمتنُك ْوَّل ُلق ۗ َانُهَٰه َانِْلُتق اَّم ٌءْىَش ِرَْمْألٱ َنِم َاَنل َناَك َْول َنُولُوَقي ۖ ََكل َنوُدُْبي َال اَّم مِهُِسفَنأ ِٓىف َنُوفُْخي ۗ َِِّ� ۥُهَّلُك

﴾ )���( ِروُدُّصلٱ ِتاَِذب ٌۢميِلَعُ َّ�ٱَو ۗ ْمُكِبُوُلق ِىف اَم َصِّحَُميِلَو ْمُكِروُدُص ِىف اَم

] نارمع لآ ةروس  [
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ريبعتلاب ًالثم لوقت ،رعشت ال تنأو ،نوملعي ال ام هللا ىلع اولوقي نأ نم لضفأ رئابكلا اوبكتري َنَأل ماوعلا :ءاملعلا ضعب لاق كلذل ،ملع ريغب هللا ىلع ملكتت نأ ٍءيش رطخأ ً:اذإ 
. رفكلا ضعب اهيف نأكو ، ةحيحصلا ةديقعلا فالخ ةماعلا اهلوقي تاملك كانه ؟ هللا ةمكح ىلعً اضارتعا اذه سيلأ ،هل سارضأ ال نمل ةوالحلا يطعي لجو زع هللا :جرادلا

: دمعتملا بذكلا وه ءارتفالا

 : ةيآلا انهً اذإ 
نأ ،ً ادج ريبك مثإ يف عقي ناسنإ ىلع يرتفي امنيح ناسنإلا ، ناسنإ ىلع ِرتفي مل ، رشب ىلع ِرتفي مل ، دمعتملا بذكلا وه : ءاملعلا هنع لاق ءارتفالا ﴾ ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو ﴿
ىلع تأرتجا اذإ فيك ؟ ضرألاو تاوامسلا قلاخ ىلع تيرتفا اذإ فيكف ، ميظع مثإ اذهو ،ريبك ءارتفا اذه ،هلاق ام ناسنإ لوق سانلل لقنت نأ ،هلاق ام ًالوق ناسنإ ىلع يرتفت
، يسنعلا دوسألاو ، يدسألا ةحيلطو ،باذكلا ةمليسم مهنم ،ةوبنلا اوعّدا نوديدع سانأ كانه ةغلاب ةمكحلو ،دَّمعتُملا بذكلا وه ءارتفالا كلذلف ؟ضرألاو تاوامسلا قلاخ
ناكو ،ً اثرح تاثراحلاو ً،اعرز تاعرازلاو :لوقي نأ يغبني ناكو ،نآرقب ءاج ً،ازبخ تازباخلاو ً،انجع تانجاعلاو ً،انحط تانحاطلاو :لاق دحاولاف ،ءايبنأ مهنأ اوعدا ءالؤه
ضبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يفباذكلا ةمليسم نأ فيطللا ءيشلا نكل ، ءايبنألا نم مهنأ اوعدا لاجرلا نم ددع ً،امضه تامضاهلاو ً،الكأ تالكآلاو :لوقي نأ يغبني

ًاعوطقمً اسأر ىأر رخآلا ؟ هللا لوسر ينأ دهشتأ :رخآلا لأسو ً،اروف هسأر عطقف ،ً ائيش تعمس ام :لاق يباحصلا ؟ هللا لوسر ينأ دهشتأ :لوألل لاقو ،نينثا نييباحص ىلع
: لاق ،يناثلا ىلع انبلق طبه نآلا ،هللا هزعأف هللا نيد زعأ دقف لوألا امأ :لاقف ماركلا هباحصأ عم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ،هللا لوسر كنأ دهشأ : لاقف ،لوألا اهلاق ةملكب
رامعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ، لتقلاب تدّدُه اذإ ؛رفكلا ةملك لوقت نأ كل حمس ةلاح يف ،ميظعلا مالسإلا اذه ،عيطتست ام قوف هللا كفلك ام ينعي ،هللا ةصخر لبق دقف يناثلا امأو
:

ام :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ املف ،هوكرت مث ،ريخب مهتهلآ ركذو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بس ىتح هوكرتي ملف رساي نب رامع نوكرشملا ذخأ ((
)) .دعف اوداع نإ :لاق ،ناميإلابً انئمطم :لاق ،كبلق دجت فيك :لاق ريخب مهتهلآ تركذو ،كنم تلن ىتح تكرت ام ،هللا لوسر اي رش :لاق ؟كءارو

] رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع يقهيبلا [

لوألا نكل ، ىّطغُم امهالكف ،ً ايجان نوكي نأ دارأ يناثلاو ً،الطب نوكي نأ دارأ لوألا نكل ،تاجرد رشبلا ،هيلع ءيش ال ناميإلاب نئمطم هبلقو رفكلاب قطني يذلا نأ نآرق لزنو 
. يلوطب هفقوم
ىقلأو ،ثلاثلا ىقلأو ،يناثلا ىقلأو ،لوألا ىقلأ ،كبرو يبر هللا :تلاق ،يلغملا تيزلاب هاقلأو ،لوألا اهدلو كسمأو ؟ يريغ بر ِكلأ :نوعرف اهلأس موي نوعرف تنب ةطشام 
نأ ول ، ةحوتفم ةلوطبلا ،ةلطب نوكت نأ تدارأ اهنكل ، ال :باوجلا ؟ لجو زع هللا اهذخاؤي له ،ققحملا باذعلا اذه نم تجنو ،يبر تنأ : هل تلاق ول :انلءاست ول ، عبارلا
. رشبلا ينب نم تالوطبلا ضعب انيُري نأ ديري هللا نكلو ، نيمثآ هللا دنع اوناك ام ، مهناسلب �اب اورفكو ،مهبذعي يذلاب اونمآ دودخألا باحصأ

: الف ةوبنلا وعّدم امأ تازجعملاب نوبلاطم ءايبنألا نأ بابسأ

؟ ةريثك تايآلاو ، تازجعملاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سانلا بلاطي اذامل ، تازجعملاب اوَبلاَُطي مل ةوبنلا اوعّدا نيذلا ءالؤه نأ رظنلا تفلي ءيش نكل ، ةوخإلا اهيأ 

َانَْيلَع َتْمَعَز اَمَك َءاَمَّسلا َطِقُْست َْوأ )��ً(اريِجَْفت اََهلَالِخ َراَهَْنْألا َرَِّجُفَتف ٍَبنِعَو ٍليَِخن ْنِمٌ ةَّنَج ََكل َنوَُكت َْوأ )��ً(اعُوبَْني ِضَْرْألا َنِم َاَنل َرُجَْفت ىَّتَح ََكل َنِمُْؤن َْنل اُولَاقَو  ﴿
َتِك َانَْيلَع َلَِّزُنت ٰىَّتَح َِكِّيقُرِل َنِمْؤُّن َنلَو ِءآَمَّسلٱ ىِف َٰىقَْرت َْوأ ٍفُرْخُز نِّم ٌتَْيب ََكل َنوَُكي َْوأ )��ً(الِيَبق ِةَِكئَالَمْلاَو َِّ�ِاب َِيْتَأت َْوأً افَسِك َّالِإ ُتنُك ْلَه ِىّبَر َناَحْبُس ُْلق ۗ ُۥ هُؤَرْقَّن ًابٰ

﴾ )��( ًالوُسَّر اًرََشب

]  ءارسإلا ةروس [

، ةاكزلا طقسا يناثلاو ،ةالصلا طقسأ ةوبنلا ىعّدا يذلا نأل :لهس باوجلا ؟ً اقيقد ًالاؤس اذه سيلأ ؟تازجعملاب ةوبنلا وعّدم َبلاُطي الو ،تازجعملاب ءايبنألا َبلاَُطي اذامل 
: ةقيقدلا ةقيقحلا هذه مكل لوقأ ،تازجعملاب كنوبلاطي ال ٍذئدنع ،كئواسم ىلع كنولبقي سانلا ىلع ففخت امنيحف
قرفلا كلذلف ،عضاوتم قحلا بيبحو قلخلا ديس ،صاخشألا هيلأت :ىلوألا ةصاخلا ،صئاصخ ةعبرأ اهل ةمايقلا موي ىلإ يبنلا ةثعب نم يمالسإلا ملاعلا يف ةلاضلا قَرِفلا
ً.اعيرشت همالك حبصي ىتح ربكيو ،ربكيو ،ربكي صخش ،صاخشألا هيلأت اهصئاصخ نم ةلاضلا

: هللا فاخي هنأ نمؤملاب ةفص مظعأ

سانلاب لعفت ،عيطتست ام سانلاب لعفت كلذل ،هل كءالو نوكي نأ همهي ،كبساحي ال هتيلاو اذإ يوقلا ً،ايوق يلاوت نأ نيبو ،كبر يلاوت نأ نيبً ادج ريبك قرف كانه ،ماركلا انناوخإ 
نأ نكمي ال ، هللا فاخي هنأ نمؤملاب ةفص مظعأ ،رشبلا لك عم هيصعت نأ تيقتا اذإ الإ كمحري الو،كيلع ىلجتي الو ،كلبقي ال كبر يلاوت امنيح امأ ، ىذأ نم عيطتست ام لك
تاوامسلا قلاخ يلاوي يذلاف ،ليحتسم ،مهرقف ىلع هانغ ينبي نأ ،مهلذ ىلع هزع ينبي نأ ، مهتوم ىلع هتايح ينبي نأ ،سانلا ضاقنأ ىلع هدجم ينبي نأ ،ً اناسنإ يذؤي
. ةلمن لتق ول لجو زع هللا هبساحي ضرألاو
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ّذُع  (( ْنِم َْتلََكَأف اَِهتْلَسَْرأ ِتَْنأ َالَو ، اَِهتَْسبَح َنيِح اَِهتَْيقَس َالَو ، اَِهتَْمعَْطأ ِتَْنأ َال : َُملَْعأُ َّ�َو ، َلَاَقف : َلَاق ، َراَّنلا اَهِيف َْتلَخََدف ،ً اعوُج َْتتاَم ىَّتَح اَْهتََسبَح ٍةَّرِه ِيفٌ َةأَرْما َْتبِ
))  ِضَْرْألا ِشاَشَخ

] اَمُهْنَعُ َّ� َيِضَر َرَمُع ِنْب َِّ� ِدْبَع ْنَع هيلع قفتم [

ََةنَُالف َِّنَإف ، َِّ� َلوُسَر َاي : َلَاق ، ِراَّنلا ِيف َيِه : َلَاق ، اَهِناَسِلِب اََهناَريِج يِذُْؤت اَهََّنأ َرْيَغ ، اَِهَتقَدَصَو ، اَهِمَايِصَو ، اَِهتَالَص ِةَْرثَك ْنِم ُرَكُْذيَ َةنَُالف َّنِإ ، َِّ� َلوُسَر َاي ٌلُجَر َلَاق  ((
))  ِةَّنَجْلا ِيف َيِه : َلَاق ، اَهِناَسِلِب اََهناَريِج يِذُْؤت َالَو ، ِِطَقْألا ْنِم ِراَْوَثْألاِب ُقَّدََصت اَهَِّنإَو ، اَِهتَالَصَو ، اَِهَتقَدَصَو ، اَهِمَايِص ِةَِّلق ْنِم ُرَكُْذي

]َ ةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع دمحأ هاور  [

اوحبذ ؟اولعف اذام سدقلا اوزغ امنيح ةجنرفلا ،ناميإلا دويقب ديقم ،ّديقُم ، هنم فخت ال هللا فاخي يذلا :نولوقي سانلا كلذل ،اهقوف امف ةلمن يذؤت نأ عيطتست ال �ً ايلو تنك نإ 
اورداغي نأو ،ةقيقحلا اهراعسأب مهعاتم اوعيبينأ ءالؤهل حمس لب ،مد ةرطق قرهي ملو ً،امد كفسي مل سدقلا هللا همحر نيدلا حالص حتف املف ،نيملسملا نم نيموي يفً افلأ نيعبس
: لجو زع هللا ؟ نيملسملاب اوكتف امك مهب كتفي نأ نع نيدلا حالص ّديق نم ،نوملاس مهو

))  ٌنِمْؤُم ُِكتَْفي َال ،َْكَتفْلا َدََّيق ُناَميِْإلا  ((

]َ ةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع دواد وبأ [

. هفاخي ال نم نيبو هللا فاخي نم نيب خراص قرفلا 

: صئاصخ عبرأ اهل يمالسإلا ملاعلا يف ةلاضلا قرفلا

.صاخشألا هيلأت :ىلوألا ،صئاصخ عبرأ اهل يمالسإلا ملاعلا يف ةلاضلا قَرِفلاً اذإ ،ةوخإلا اهيأ 
،رمألا ىهتناو كءالو نلعأ ، طقفءالو ً،ادبأ فيلاكت اهيف ام ؟ببسلا ام ،نييالملا تائمب عابتأ اهل ةيضرألا تانايدلا رثكأ نآلا ،ءيش نيدلا يف ام : فيلاكتلا فيفخت :ةيناثلاو
. ءانغو ، اقيسومو ، صقرو ،تاءاميإو ،تانكسو ،تاكرحو ، تامتمت تادابعلا هذه ،ءانغ ،اقيسوم ،صقر ،تانكس ،تاكرح ،تامتمت ،تادابع ءالولا عم
ءيش،صقرو اقيسومو ءانغً ارصحوً امتح تادابعلا ً،انيد ةرشع ينامث ةوخإلا اهيأ اوقدص ،مهتادابع سانلا ىلع اوضرعً انيد ةرشع ينامث ،نايدأللً ارمتؤم ترضح هللاو 

هيف الو ، مارح رصبلا قالطإ هيف الو ، مارح رمخلا هيف الو ،مارح ريزنخلا هيف الو ،ركنملا نع يهن هيف الو ،فورعملاب رمأ هيف الو ،تامرحم هيف الو ،فيلاكت هيف ال ،ليمج
نِم ام ،تازجعملاب اوبلاطي مل ةوبنلا اوعّدا نيذلا كلذل ،اقيسومو ،صقرو ،ءانغو ،تاءاميإو ،تامتمتو ،تانكسو ، تاكرح طقف ً،اقالطإ ءيش اهيف ام ،ةميمن هيف الو ،ةبيغ
. ةاكزلاو ، جحلاو ، موصلاو ، ةالصلا نم انتحرأ ،ً افلس نحن نونمؤم ،ٍ عاد
: اهيف اوققد ، ةدحاو ةيآ ةمايقلا موي ىلإ يبنلا ةثعب نم ،رخآلا فرطلا طاشن ً،ادج ةقيقد ةطقن كانه ،ةوخإلا اهيأ 

﴾ )��(ً اليِلَخ َكُوذَخَّتَالً اِذإَوُ هَرْيَغ َانَْيلَع َيَِرتَْفتِل َكَْيلِإ َانْيَحَْوأ يِذَّلا ِنَع ََكنُوِنتَْفَيل اوُداَك ْنِإَو  ﴿

]  ءارسإلا ةروس  [

تادابعلا ،طقف نيدلا رئاعش ميقت نأ كل ، ةيمالسإ كبرح الو ،ً ايمالسإ ةأرملاب كتاقالع الو ً،ايمالسإ كداصتقا نوكي نأ كل حمُسي ال نكل ، نيدلا رئاعش ميقت نأ كل حومسم ينعي 
ِْنإَو﴿:كلذلف ،ً ايمالسإ سيل جهنملا نكل ،ةخراص ةيمالسإ رهاظمو ،تارمتؤمو ،تالافتحاو ،سئانكو ،دجاسمو ،دباعم اهل نيدلا نم ةتلفتملا لودلا دجتف ، ةيلكش ،ةميق اهل ام
﴾ً اليِلَخ َكُوذَخَّتَالً اذِإَوُ هَرْيَغ َانَْيلَع َيَِرتَْفتِل َكَْيلِإ َانْيَحَْوأ يِذَّلا ِنَع ََكنُوِنتَْفَيل اوُداَك

: نيماضملا رييغت عم ةيمالسإلا رطألا ىلع ظافحلا رخآلا فرطلا ةطخ

ً﴾اليِلَخ َكُوذَخَّتَالً اذِإَوُ هَرْيَغ َانَْيلَع َيَِرتَْفتِل َكَْيلِإ َانْيَحَْوأ يِذَّلا ِنَع ََكنُوِنتَْفَيل اوُداَك ِْنإَو﴿ ةوخإلا اهيأ اي 
. ٍذئدنع تاقالعلا تِعّبُط  

﴾ )��(ً اريَِصن َانَْيلَع ََكل ُدَِجت َال َُّمث ِتاَمَمْلا َفْعِضَو ِةَايَحْلا َفْعِض َكَانْقََذَألً اِذإ)��(ً اليَِلقً ائْيَش ْمِهَْيِلإ ُنَكَْرت َتْدِك َْدَقل َكَاْنتََّبث َْنأ َالَْولَو  ﴿

]  ءارسإلا ةروس  [

 .تازجعملا نع كلأسي دحأ ال فيلاكتلا تففخ اذإ ،فيلاكتلا فيفخت :ةيناثلا ،صاخشألا هيلأت :ةطقن لوأ ،ةوخإلا اهيأ 
،ميركلا نآرقلا تايآل حيحص ريغ ليوأت ىلإ امإ رخآلا فرطلا ركم نآلا :ميركلا نآرقلل ةحيحص ريغ تاليوأت دامتعا وأ ، يبنلا اهلقي مل ةعوضوم صوصن دامتعا :ةثلاثلا
. ناطلس نم اهب هللا لزنأ امةعوضوم ثيداحأ ىلإ وأ
َيِحُوأ َلَاق َْوأً ابِذَك َِّ� َىلَع ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو﴿ :ةيناودعلا ةعزنلاو ،ةحيحصلا ريغ صوصنلاو ،فيلاكتلا فيفختو ،صاخشألا هيلأت : ةيناودعلا ةعزنلا :ةعبارلا ةطقنلا 
ةايح طمن ،نيماضملا رييغت نكل ةيمالسإلا رُطألا ىلع ظافحلا رخآلا فرطلا ةطخ :بلقلا ىلإ بلقلا نم مكل لوقأ ﴾ َُّ� َلَزَْنأ اَم َْلثِم ُلِزُْنأَس َلَاق ْنَمَو ٌءْيَش ِهَْيِلإ َحُوي َْملَو ََّيِلإ
ريغ اذهف هللا جهنم قفوً اعمتجم ينبت نأ امأ ،هب حومسم هلك اذه ،جحلاو ،موصلاو ،ةالصلا امأ ، حابم ءيش لك ، للحت ، ةتلفتم ءاسنلا عم تاقالع ،يوبر لام رامثتسا ، يبرغ
َكَْيلِإ َانْيَحَْوأ يِذَّلا ِنَع ََكنُوِنتَْفَيل اوُداَك ِْنإَو ﴿ :ىلاعت هلوق ىنعم اذه ،هلك ملاعلا يف هب حومسم ريغ اذه ،طالتخالا مدعو ،باجحلا ىلع ةيعامتجا ةايح ينبت نأ ،هبحومسم
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. ً﴾اليِلَخ َكُوذَخَّتَالً اذِإَوُ هَرْيَغ َانَْيلَع َيَِرتَْفتِل
كولس يأ كلستنأ كل ينعي ،هنومضم نم غَّرفُم نآرقب نيفقثملا عنقي نأ رخآلا فرطلا نم ريكفت نآلا كانه ،مالسإلا الإ َقبي مل ةيعضولا مُظُّنلا تطقس نأ دعب ،ةوخإلا اهيأ 
نآلا ، يعيبط ءيش ؟ كلذ نم دصقي اذام ، تابجحم تايتف هيفو ، رومخ هيفو ،اهلك تاقبوملا هيفو ، ةراعد هيفو ، صقر هيف ناكم ينعي ،نمؤم تنأو ، ملسم تنأو ،يحابإ
همسا اذه ،ةبجحم ةملسم ةأرما يزب وأ ،يمالسإ يزب ةمرحملا تالاجملا لك يف ملسملا لخدي امنيحف ،يداع ، رومخ هيف معطم ، يداع ، ىهلم ، يداع هلك ، ةيعامتجا ةرابع
. طقفً ايرولكلفً اراطإ ،ً اراطإ يقب ،هنومضم نم غُِّرف نيدلا نأ دوصقملا ؟ كلذ نم دوصقملا ام ،تابجحم ءاسن اهيفو ،رومخلا اهيف راُدت يهاقملا ينعي ،قاروألا طلخ
كلذلف ،رولكلف ،طسوألا قرشلل يرولكلف باتك هنأ ىلع لب سدقم باتك هنأىلع ال سيراب يف ةنس نيرشع لبق اذه ناك ، هللا باتك َىلُتي امنيح رَصتُعي بلقلا ، ةوخإلا اهيأ هللاو 
هذه ،يهالملا رود ةماقإ ،باجحلا عزن ،ةأرملا تلفت ،ةيحابإلا ،سنجلا مالفأ ،طالتخالا اولح امنيأ ،كلذل ىعست ةريبك ىوق ،رخآلا فرطلا فده هنومضم نم نيدلا غيرفت نآلا
. نوديري ام ديرن نأ ىلع ةأرملاب ،ةمعانلا ةوقلاب اننوربجي نآلا مهنكل ،نوديري ام لعفن نأ ىلع ةّحلسملا ةوقلاب اننوربجي اوناك كلذلف ،كسامتملا عمتجملا كيكفت لجأ نم اهلك

: ةيلاتلا ةيآلا يف طرشلا باوج فذح ببس

: ةوخإلا اهيأ ةميركلا ةيآلا 
ْمِهيِدَْيأ وُطِسَابُ ةَِكئَالَمْلاَو ِتْوَمْلا ِتاَرَمَغ ِيف َنوُمِلاَّظلا ِذِإ ىََرت َْولَوُ َّ� َلَزَْنأ اَم َْلثِم ُلِزُْنأَس َلَاق ْنَمَو ٌءْيَش ِهَْيِلإ َحُوي َْملَو ََّيِلإ َيِحُوأ َلَاق َْوأً ابِذَك َِّ� َىلَع ىََرتْفا ِنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو ﴿
نآرقلاف ،ةغللا اذكه )كتمركأ( طرشلا باوج ،)ينتئج( طرشلا لعف ،ةيطرش )ول(،كتمركأل ينتئج ول ً:الثم ،ةغللا دعاوق بسحب صقن اهيف ةرابعلا هذه ﴾ ُمُكَُسفَْنأ اوُجِرَْخأ
،نجسلا يف وهوً انالف ىرت ول ، ةحضاو ،بَّذُعي فيك نجسلا يف وهوً انالف ىرت ول :كل تلق ولً الثم ً،ادج قيقد ءيش ؟طرشلا باوج فذح اذامل ،ناوكألا قلاخ مالك وهو ميركلا
ينعي ،نجسلا يف وهوً انالف ىرت ولو ،طرشلا لعفب يفتكأ ،ةراشإ هيوحت الو ،ةرابع هب طيحت الو ،فصوي ال هيناعي يذلا اذإ امأ ؟ بذعي فيك : طرشلا باوج ،طرشلا لعف اذه
هللا ىلع اورتفاو ، اولاقو ، مهيلإ َحوي ملو انيلإ يحوأ : اولاق نيذلا ﴾َنوُمِلاَّظلا ِذِإ ىََرت َْولَو﴿ :لجو زع هللا لوقي ،ىنعملا اذه ،ةراشإلا هقحب يفت الو ،ةرابعلا هنع زجعت هيناعي ام
نإو ، نوعّدت امك ةهلآ متنك نإف ، اوتومت نأ هللا ةئيشم تءاش ﴾ْمِهيِدَْيأ وُطِسَابُ ةَِكئَالَمْلاَو ِتْوَمْلا ِتاَرَمَغ ِيف َنوُمِلاَّظلا﴿ ءالؤه ﴾ىََرت َْولَوُ َّ� َلَزَْنأ اَم َْلثِم ُلِزُْنأَس﴿ :اولاقو ،بذكلا
كحضت نأ ةلوطبلا نكلو ً،الوأ كحضت نأ لهسلا نم ناوخإ اي كلذلف ،نيهملا باذعلا اذه نم مكسفنأ اوّصلخو اولضفت ،نورخآ � ءاكرش مكل ناك نإ ، نورخآ ءايبنأ مكل ناك
.ً ارخآ

﴾ )��( َنوُكَحَْضي ِراَّفُكْلا َنِم اُونَمآ َنيِذَّلا َمَْويْلَاف  ﴿

]  نيففطملا ةروس  [

: ينغلا زاجيإلا

ِهِتَايآ ْنَع ُْمتْنُكَو ِّقَحْلا َرْيَغ َِّ� َىلَع َنُولُوَقت ُْمتْنُك اَِمب ِنوُهْلا َباَذَع َنْوَزُْجت َمَْويْلا ُمُكَُسفَْنأ اوُجِرَْخأ ْمِهيِدَْيأ وُطِسَاب ُةَِكئَالَمْلاَو ِتْوَمْلا ِتاَرَمَغ ِيف َنوُمِلاَّظلا ِذِإ ىََرت َْولَو﴿
،ٌضرم ينباصأ ،ٌقيض ينباصأ ،ٌرقف ينباصأ ،دودحم ٌمه ينباصأ يذلا ، ٌمه ينباصأ دقل :دحأل تلق ول ،ينغلا زاجيإلا همسا يغالب بيكرت ةغللا يفً انايحأ ينعي ﴾َنوُِربَْكتَْست

ُةَِكئَالَمْلاَو ِتْوَمْلا ِتاَرَمَغ ِيف َنوُمِلاَّظلا ِذِإ ىََرت َْولَو﴿ :لاق امل لجو زع هللا كلذل ، ينغلا زاجيإلا همسا اذه ، ءيش لك لمتحت ،ً ادج ةعساو ،ينباصأ ام ينباصأ دقل :تلق اذإ امأ

،ةقيقحلاب يفت ال ةرابعلا نأل ،فوذحم )ول(باوج ﴾َنوُِربَْكتَْست ِهِتَايآ ْنَع ُْمتْنُكَو ِّقَحْلا َرْيَغ َِّ� َىلَع َنُولُوَقت ُْمتْنُك اَِمب ِنوُهْلا َباَذَع َنْوَزُْجت َمَْويْلا ُمُكَُسفَْنأ اوُجِرَْخأ ْمِهيِدَْيأ وُطِسَاب
 : لاقوً ابذك هللا ىلع ىرتفا دقو لجو زع هللا ىقلي امنيح ناسنإلا ةلاح فصو نع ةزجاع بيلاسألا عاونأ لك نأل
،هتيصعم عونب قلعتم باذعب بَقاعيناسنإ لك ، ميظع باذعو ،ميلأ باذعو ،نيهم باذع كانه ،ناوهلا باذع ﴾ ِنوُهْلا َباَذَع َنْوَزُْجت َمَْويْلا ﴿ ﴾ ِهَْيِلإ َحُوي َْملَو ََّيِلإ َيِحُوأ ﴿
َِّ� َىلَع َنُولُوَقت ُْمتْنُك اَِمب ِنوُهْلا َباَذَع َنْوَزُْجت َمَْويْلا﴿ ميظع باذع هل ةيهولألا ىعّدا يذلاو ،ميلأ باذع هل اهيفً اعتمتسم ناك يذلاو ،نيهم باذع هل ايندلا يفً اربكتم ناك يذلاف
. ﴾َنوُِربَْكتَْست ِهِتَايآ ْنَع ُْمتْنُكَو ِّقَحْلا َرْيَغ

 :) ىدارف ( ةملك يناعم نم ضعب

: ىلاعت لاق

اَم ْمُكْنَع َّلَضَو ْمَُكنَْيب َعََّطَقت َْدَقل ُءاَكَرُش ْمُكِيف ْمُهََّنأ ُْمتْمَعَز َنيِذَّلا ُمُكَءَاَعفُش ْمَُكعَم ىََرن اَمَو ْمُكِروُهُظ َءاَرَو ْمُكَانْلَّوَخ اَم ُْمتْكََرتَو ٍةَّرَم َلََّوأ ْمُكَانَْقلَخ اَمَك ىَداَُرف َانوُُمْتئِج َْدَقلَو  ﴿
﴾ )��( َنوُمُعَْزت ُْمتْنُك

] ماعنألا ةروس [

،ناودعلا ترصان ةيبرغلا لودلا لك ،يمالسإ دلب ىلع ناودعلاً الثم ،هلوح نوعمتجم سانلا ً،انايحأ ةصاخ ةرئاط هل ،ةبكرم هل ،تيب هل ،رصق هل ،ةناكم هل ،نأش هل ناسنإ لك 
ملاعلاو ، مالسإلا دض ِلّتكتم هلك يبرغلا ملاعلا ،ريبك لُّتكت كانه نكل ،فاصنإ ةملك ىلإ وأ ،قح ةملك ىلإ عمتست ال ،ئدابم الو ،ميق كانه سيل ،دحاولا بطقلا اذه نم نوفاخي
عاونأ لك، ةقفاوم تاحيرصت الو ، يمالعإ رصانت الو ،ةمايقلا موي تالتكت كانه سيل ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿ :لاق توملا دنع نكل ،ً امامت نوملسملا داُبي نأ ىضري يبرغلا
سيل ،اذه لثم دجوي ال ةرخآلا يف ،ةلكشم نويلم لحي فتاهب ،نأش هل نوكي ناسنإلاً انايحأ ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿ يهتني اذكه لطابلا عم نوكت نأو نواعتلاو مزالتلاو رصانتلا
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ةأرما ىأرو مادعإللً اناسنإ تذخأ اذإ ينعي .ةمايقلا موي اهنبا ىلع مألا نيع عقت دقو ، كتجوز الو،دحأ كعم ام ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿ً ادبأ ةيطغت الو ،ةرخآلابً اساسأ فتاه كانه
.ليحتسم ؟ اهرظنم هريثي له ، اهبايث يف ةتلفتم
لوقيف -اهنبال لوقت مأ- ؟اهريخ يلع دوعي ةنسح نم لهف ، ءاقس يردصو ،ءاعو ينطبو ، ءاطو ينضح كل تلعج ينب اي : لوقت ، اهنبا ىلع مألا نيع عقت دقو ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿
.نيكشت هنم تنأ امم وكشأ امنإ ، كلذ عيطتسأ ينتيل يمأ اي :اهنبا
،ةريثك تالتكت كانه ،نابايلا ،نيصلا ،يقرشلا ملاعلا ،يبرغلا ملاعلا ،دحاو ناسنإ اهب قطني ،ةلتكتم اهلك ابروأ ً،ادج ةريبك ملاعلا يف تالتكت كانه نآلا ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿
.ٍشاوح نم ، لاجر نم ، تاعمجت نم ، لاومأ نم كدنع ام لك نعً اديعب تئج يأ ىدارف يناعم نم ﴾ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿ ةمايقلا موي امأ ،لطابلا ىلع رصانتو
لك ةيعامتجالا هتناكم كرت ،فرصملاب هديصر كرت ،يراجتلا هبتكم كرت ،هتناكم كرت ، هتيب كرت ﴾ْمُكِروُهُظ َءاَرَو ْمُكَانْلَّوَخ اَم ُْمتْكََرتَو ٍةَّرَم َلََّوأ ْمُكَانَْقلَخ اَمَك ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿
. هكرت اذه

: ةياهنلا نم أدبت نأ ةلوطبلا

حّرصي نم نيأ ؟ مكرصاني نم نيأ ؟ مكعمجت نيأ ﴾ ْمُكِيف ْمُهََّنأ ُْمتْمَعَز َنيِذَّلا ُمُكَءَاَعفُش ْمَُكعَم ىََرن اَمَو ْمُكِروُهُظ َءاَرَو ْمُكَانْلَّوَخ اَم ُْمتْكََرتَو ٍةَّرَم َلََّوأ ْمُكَانَْقلَخ اَمَك ىَداَُرف َانوُُمْتئِج ﴿
؟ً امئاد مكعم
،تافلاحتلا هذهو تاقالعلا هذه تعطقت ،فلاحت كانه ،تافلاحتلا هذه تعطقت ، تاقالعلا هذه تعطقت ﴾َعََّطَقت َْدَقل ُءاَكَرُش ْمُكِيف ْمُهََّنأ ُْمتْمَعَز َنيِذَّلا ُمُكَءَاَعفُش ْمَُكعَم ىََرن اَمَو﴿ 
﴾َنوُمُعَْزت ُْمتْنُك اَم ْمُكْنَع َّلَضَو ْمَُكنَْيب َعََّطَقت ﴿ عمجتلا اذه عّطقت ، لصاوتلا اذه عّطقت
. ةياهنلا نم أدبت نأ ةوخإلا اهيأ ةلوطبلا  

﴾ )�(ُرُوَفغْلٱ ُزيَِزعْلٱ َوُهَو ۚ ًالَمَع ُنَسَْحأ ْمُكَُّيأ ْمُكَُولَْبيِلَ ةَٰويَحْلٱَو َتْوَمْلٱ ََقلَخ ىِذَّلٱ ﴿

]  كلملا ةروس  [

: امهل ثلاث ال نيرايخ مامأف توملا دنع امأ ،ىصحت الو دعت ال تارايخ مامأ دلوت امنيح تنأ ،ناسنإلا ةايح يف ثدح رطخأ توملا نأل ،توملاب هللا أدب 
رانلا وأ ةنجلا الإ راد نم ايندلا دعب الو بتعتسم نم توملا دعب ام هديب يسفن يذلاو 
نسحلا ثيدح نم بعشلا يف يقهيبلا
.ةناكملا هذه ،لوقنملا ريغو لوقنملا ريفولا لاملا اذه ،اهكرتت فوس ةليمجلا ةجوزلا هذه ،اهكرتت فوس ةبكرملا هذه ، هكرتت فوس تيبلا اذه ،ةياهنلا نم أدبا 
ُْمتْنُك اَم ْمُكْنَع َّلَضَو ْمَُكنَْيب َعََّطَقت َْدَقل ُءاَكَرُش ْمُكِيف ْمُهََّنأ ُْمتْمَعَز َنيِذَّلا ُمُكَءَاَعفُش ْمَُكعَم ىََرن اَمَو ْمُكِروُهُظ َءاَرَو ْمُكَانْلَّوَخ اَم ُْمتْكََرتَو ٍةَّرَم َلََّوأ ْمُكَانَْقلَخ اَمَك ىَداَُرف َانوُُمْتئِج﴿
لاق ، لطابلا ىلع عمجت نم ،ّربكت نم ،ءالعتسا نم ،ناودع نم ،ةسرطغ نم كملؤي ام لك ،رابخأ نم كملؤي ام لك ءافش ،رودصلل ءافش نآرقلا ،ماركلا انناوخإ ﴾َنوُمُعَْزت
  : مالسلاو ةالصلا هيلع

)) ً الْدَعَوً اطْسِق َضَْرْألاُ َألَْمَيف ،ً اعْسِت َْوأً اعْبَس ُكِلَْمي ِيتَْرتِع ْنِم ٌلُجَر ُجُرَْخي َُّمث ً،ارْوَجَوً امْلُظ ُضَْرْألاُ َألُْمت  ((

]ِ ّيِرْدُخْلا ٍديِعَس ِيَبأ ْنَع دمحأ  [

6

https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/006anam/31-40anam/anam33.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/006anam/31-40anam/anam33.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/006anam/31-40anam/anam33.doc
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/006anam/31-40anam/anam33.doc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);



