
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
،نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراو ً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
:ىلاعت هلوق يهو ، ةنماثلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم عبارلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )�( َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُوَأفُ ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف ُّقَحْلا ٍِذئَمَْوي ُنْزَوْلاَو  ﴿

] فارعألا ةروس [

 : نامزالتم نانكر رخآلا مويلاو �اب ناميإلا

،ملعي هللا نأ نمؤت مل ام نكل ،ناميإلا عاونأ لك لصأ وه لجو زع �اب ناميإلاف ،رخآلا مويلاو �اب ناميإلا نكرك نآرقلا يف امزالت ناميإلا ناكرأ نم نينكر نم ام ،ةوخإلا اهيأ
 . هرمأ ىلع ميقتست نل بقاعيسو ،بساحيسو
: ةماقتسالا يف لصأ يه ةيآ ميركلا نآرقلا يف تدرو دقو

﴾ )��( اًمْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَواَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ﴿

]  قالطلا ةروس  [
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ً﴾امْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل ﴿ ليلعتلا مال ماللا
،ينغلا نم ريقفللو ،يوقلا نم فيعضلل ذخُؤي ،تاباسحلا هيف ىوُست رخآلا مويلا يف هنأو ، بقاعيسو بساحيسو ، ملعي هنأو ، كلوطت هتردق نأو ، كلوطي هللا ملع نأ ملعت امنيح
. لابجلاك مومه كردص نع حازنت هب نمؤت امنيح مويلا اذه ،ملاظلا نم مولظمللو

﴾ )��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَّمَع)��( َنيِعَمَْجأ ْمُهََّنَلأَْسَنل َِكّبَرََوف  ﴿

]  رجحلا ةروس  [

﴾ )���(ُداَهِمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَم َُّمث ٌليَِلق ٌعَاتَم )���(ِدَالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي َال  ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

﴾ )��(ٍمَاقِتْنا ُوذ ٌزيِزَع ََّ� َّنِإُ َهلُسُر ِهِدْعَو َفِلْخُم ََّ� ََّنبَسَْحت ََالف )��(ُلَابِجْلاُ هْنِم َلوَُزتِل ْمُهُرْكَم َناَك ْنِإَو ْمُهُرْكَم َِّ� َدْنِعَو ْمُهَرْكَم اوُرَكَم َْدقَو  ﴿

]  ميهاربإ ةروس  [

﴾ )��(ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخَْشت ٍمَْويِل ْمُهُرِّخَُؤي اَمَِّنإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعي اَّمَعً الِفاَغ ََّ� ََّنبَسَْحت َالَو  ﴿

]  ميهاربإ ةروس  [

ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو

: يعرشلا نازيملا – �
نوكي نأ حاجنلاو ،حالفلاو ،قلأتلاو ،قيفوتلاو ،ءاكذلاو ،ةلوطبلا ،نازيم هدنع هللا نكل ،نيزاوملا فالآ كانه ،ضرألا يف نيزاوم كانه ،ةوخإلا اهيأ ﴾ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿
.يفكي هللا نازيم نع ديعب وه يذلا كنازيم نأ مهوتت نأ لهجلاو ،قفألا قيضو ،ءابغلاو ،قمحلاو ،هللا نازيم قفو كنازيم
يذلا نأو ،ةنج هايندو ،ءيش لك هعم لاملا هعم يذلا نأو ،روصعلا لك يف ةتباث ةميق لاملا نأو ،ءيش لك ىلإ لصت لاملاب كنأو ،ءيش لك وه لاملا نأ دقتعت امنيح ً:الثم ينعي
 . لجو زع هللا هرقأ امً انازيم دمتعا هنأل ،قلخلا ىبغأ وه ناسنإلا اذهف كلذك دقتعت امنيح ،منهج هايندو ،ةايحلا معط نمً ائيش قاذ ام لاملا َدقف

: لمعلاو ملعلا نازيم – �
: لاقف ،لمعلا نازيمو ،ملعلا نازيم دمتعا ،نينازيم دمتعا لجو زع هللا

﴾ )�(ِبَابَْلْألا ُولُوأ ُرَّكََذَتي اَمَِّنإ ۗ  َنوَُملَْعي َال َنيِذَّلاَو َنوَُملَْعي َنيِذَّلا يَِوتَْسي ْلَه ُْلق ۗ ِهِّبَرَ ةَمْحَر وُجَْريَوَ ةَرِخْآلا ُرَذَْحي اًمِئَاقَو اًدِجاَس ِلْيَّللا َءَانآ ٌتِنَاق َوُه ْنََّمأ ﴿

] رمزلا ةروس  [

: لاقو

اَِمبُ َّ�َو ۚ  ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّ� َِعفَْري اوُزُشنَاف اوُزُشنا َلِيق اَِذإَو ۖ ْمَُكلُ َّ�ِ حَسَْفي اوُحَسْفَاف ِسِلاَجَمْلا ِيف اوُحََّسَفت ْمَُكل َلِيق اَِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
﴾ )��( ٌرِيبَخ َنُولَمَْعت

] ةلداجملا ةروس  [

: لمعلا نازيمو ، ملعلا نازيم اذه

﴾ )���( َنُولَمَْعي اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو ۚ  اُولِمَع اَّمِّم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ﴿

]  ماعنألا ةروس  [
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نوفرصني سانلاو ،مظعمو لجبم ينغلاو ،فيعضلا نع نوفرصنيو ،هيلإ نوفرصني سانلاو ،لّجبمو مّظعم يوقلا ،ضرألا نيزاوم امأ ،حلاصلا كلمع مجحب هللا دنع كمجح
. ميمدلا نع نوفرصنيو ،هيلإ سانلا فرصنيو ،مّظعمو لّجبم ميسولا ناسنإلاو ،ريقفلا نع نوفرصنيو ،هيلإ
ديس كلذ عم ناكو ،بيصنب هنم ذخآ وهو الإ رظنملا حبق نم ءيش سيل ،نيتنجولا ئتان ،نينيعلا رئاغ نقذلا لئام ،لجرلا ثنحأ ،نوللا رمسأ ،ةماقلا ريصق ناك سيق نب ثنحألا
. هبرش ام هتءورم دسفي ءاملا نأ ملع اذإ ناكو ،بضغ َميف هنولأسي ال ،فيس فلأ ةئم هتبضغل َبضغ بضغ اذإ ناك ،هموق

: عرشلا نازيم ةقفاوم ةداعسلا نم – �
ًاطقاسً انازيم تدمتعا اذإ امأ ،حجانلا تنأ ،حلافلا تنأ ،لقاعلا تنأ ،يكذلا تنأ ،قفوملا تنأ ،سانلا دعسأ تنأف ضرألاو تاوامسلا قلاخ نيزاومل ةقباطم كنيزاوم يتأت امنيح
:لجو زع هللا دنع

َّذُعيِلُ َّ� ُديُِري اَمَِّنإ ۚ  ْمُهُدَالَْوأ َالَو ْمُُهلاَوَْمأ َكْبِجُْعت ََالف  ﴿ ﴾ )��( َنوُرِفاَك ْمُهَو ْمُهُُسفَنأ َقَهَْزتَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف اَِهب مَُهبِ

] ةبوتلا ةروس [

﴾)��( ًالِيبَس ُّلََضأ ْمُه َْلب ۖ ِمَاعَْنْألاَك َِّالإ ْمُه ِْنإ ۚ َنُولِقَْعي َْوأ َنُوعَمَْسي ْمُهََرثَْكأ ََّنأ ُبَسَْحت َْمأ ﴿

]  ناقرفلا ةروس  [

﴾ )�( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو ۚ َِّ� ِتَايآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلا ِمَْوقْلا َُلثَم َْسِئب ۚ  اًرَافَْسأ ُلِمَْحي ِراَمِحْلا َِلثَمَك اَهُولِمَْحي َْمل َُّمثَ ةاَرْوَّتلا اُولِّمُح َنيِذَّلا َُلثَم ﴿

]  ةعمجلا ةروس  [

﴾ )�( َنوَُكفُْؤي ٰىََّنأ ُۖ َّ� ُمَُهَلتَاق ۚ ْمُهْرَذْحَاف ُّوَُدعْلا ُمُه ۚ ْمِهَْيلَع ٍةَحْيَص َّلُك َنُوبَسَْحيۖ ٌ ةَدَّنَسُّم ٌبُشُخ ْمُهََّنأَك ۖ ْمِهِلَْوقِل ْعَمَْست اُولُوَقي نِإَو ۖ ْمُهُماَسَْجأ َُكبِجُْعت ْمَُهتَْيأَر اَِذإَو ﴿

]  نوقفانملا ةروس  [

: عرشلا نازيمب سانلاو سفنلا مييقت – �
نأ ةلوطبلا كلذل ،ىربكلا ةماطلا يهفً ايويندو ً،ايكرشو ً،ايضرأ كنازيم ناك اذإ امأ ،هللا نازيملً اقباطم كلوح نم مييقتو ،كسفن مييقت يف كنازيم نوكي نأ ةلوطبلا ،ةوخإلا اهيأ
.ً احجان هللا نيزاوم قفو ةمايقلا موي يتأت
 . حلاص لمعهل ناك نم ؟ هللا نازيمب ينغلا وه نم ،ةلئاط لاومأ هدنع ناك نم ؟ضرألا لهأ نازيمب ينغلا وه نم

﴾ )��( ٌريَِقف ٍرْيَخ ْنِم ََّيِلإ َتْلَزَنأ اَمِل ِيِّنإ ِّبَر َلَاَقف ِّلِّظلا َىِلإ ٰىَّلََوت َُّمث اَمَُهل َٰىقََسف ﴿

]  صصقلا ةروس  [

﴾ٌريَِقف ٍرْيَخ ْنِم ََّيِلإ َتْلَزَنأ اَمِل ِيِّنإ ِّبَر﴿ :لاق ىسوم انديس نيتاتفلل ىقس امل
. << هللا ىلع ضرعلا دعب رقفلاو ىنغلا >> :يلع انديس لاق كلذل ،حلاصلا لمعلل رقتفم انأ
لمعلا نازيم دمتعاو ،ملعلا نازيم دمتعا ،طقف نينازيم دمتعا لجو زع هللا ً:اذإ
﴾ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّ� َْعفَْري﴿ :ملعلا
﴾اُولِمَع اَّمِم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو﴿ :لمعلاو
ًانمؤم تسلف بارتلاو رِبّتلا كدنع ِوتسي مل نإ ،هب أبعت ال لاملاو ً،ادج ةيلاع تايونعمب عتمتت نأ بجيً انمؤم تنك اذإ ،كسفن مييقت يف ،نينازيملا نيذه دمتعا ايندلا ةايحلا يف تنأو
.

))  هنود كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح ، هتكرت ام رمألا اذه كرتأ نأ ىلع ، يلامش يف رمقلاو ، ينيمي يف سمشلا اوعضو ول ، مع اي هللاو  ((

]  فيعض وهو ةيوبنلاةريسلا  [

مهمامأ كحاطبناو ،مهل كحدمو ،ءايوقألل كئالو ردقب سانلا دنع امأ ،هللا دنع ىقرت ،هقلخل كتمدخ ردقبو ،هرمأ ىلع كتماقتسا ردقب تنأ ،ةمايقلا موي هللا نازيم نع ثحبا تنأف
: ايندلا لهأب أبعي الو ،هناميإب زتعي نمؤملا كلذل ،مهدنع ىقرت

﴾ )��(ٍميِرَك ٍمَاقَمَوٍ عوُرُزَو )��(ٍنُويُعَو ٍتاَّنَج ْنِم اوُكََرت ْمَك  ﴿

]  ناخدلا ةروس  [

﴾ )��( َلِيئاَرْسِإ ِيَنب اَهَاْنثَرَْوأَو َكِلَذَك  ﴿

]  ءارعشلا ةروس  [

﴾ )��( َنيِرَظْنُم اُوناَك اَمَو ُضَْرْألاَو ُءاَمَّسلا ُمِهَْيلَع ْتََكب اََمف   ﴿

]  ناخدلا ةروس  [

.كتنبا بطاخ مييقت يفو ،كسفن مييقت يف هللا نازيم ىلع دمتعت نأ ً،ادج مهم ءيش اذه ،ةوخإلا اهيأ
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))ُ هوُجِّوََزفُ َهُقلُخَوُ َهنيِد َنْوَضَْرت ْنَم ْمُكَْيِلإ َبَطَخ اَِذإ ((

]  ةريرهيبأ نع ، مكاحلاو ةجام نباو يذمرتلا هاور  [

. ءيش لك هب نيَِزتً ادج قيقد نازيم ىلإ ةسام ةجاحب تنأ ،مارحلا لاملا يف كلخدي اذه ،قيقر هنيد نكلً ادج ةيلاع تاربخ هدنع ككيرش مييقت يفو

: لدعلا نيع وه هللا نازيم ـ �
: حضوأ نأ نم دب ال ،قحلا نيع وه ةمايقلا موي نازيملا اذه

: لثم نم دب ال ،ريبك قرف ،لدعلا نيع نوكي نأ نيبو ً،الداع نازيملانوكي نأ نيب قرف

﴾ )��( ٌميِكَح ٌميِلَع ََّ� َّنِإ ۚ َءاَش نِإ ِهِلَْضف نِمُ َّ� ُمُكِينُْغي َفْوََسفً َةلْيَع ُْمتْفِخ ْنِإَو ۚ اَذَٰه ْمِهِماَع َدَْعب َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا اُوبَرَْقي ََالف ٌسََجن َنوُكِرْشُمْلا اَمَِّنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ةبوتلا ةروس  [

. ريبك ردصملاو ةفصلا نيب قرفلا ً،ادبأ رهطت ال ،ةساجنلا نيع سَجَّنلا امأ ،رَّهُطيً اسجن ناك اذإ ءانإلا نأل ،نوسجن :لقي مل
وه عرشلا ،" عرشلا هحَّبق ام حيبقلاو ،عرشلا هنَّسح ام نسحلا " :لاق ءاملعلا ضعب كلذل ،لدعلا وه ،لدعلا نيع وه امنإ ً،الداع سيل لجو زع هللا نازيم :ىلعألالثملا �و
لمعي طالتخالاو ،ةراضح طالتخالاو ،ةيلمع تاقيبطتو ،ةيرظن تاقلطنمو ،ةيظفل فراخزو ،تابِّغرمو ،تافسلف نم ةيصعملا عم حرُط امهم ،ءيش لك ىلع نازيملا
 . هللا نازيم نع ثحبا ،عرشلا هحَّبق ام حيبقلاو ،عرشلا هنّسح ام نسحلا ،رعاشملل بيذهت
 ؟ ىنعم ام ﴾ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿

ُُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف : ىنعم

. نزو هل لمعلا نأ ةقيقحلا ُ﴾ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث نََمف﴿

: ةيآلا ىنعمل بيرقت لاثم – �
هذه تحبصأف ،ةيوونلا ةلبنقلا عرتخت نأ تنكمتو ،ةدهطضم ةيمالسإ ةلود يف تنك اذإ ،ريفو لخد كءاجو ،فياصملا ضعب يف هتبصن )اًكريس( تأشنأ اذإ :بيرقتلل لثم اذه
فورظلا هذه يف ،يناثلا لمعلا ؟نزولا يف لقثأ نيلمعلا يأ ً؟الثم ،نيملسملا نأش اهب عفري ةلبنق عرتخا يذلاكً اكريس أشنأ يذلا اذه له ،بناجلا ةبوهرم ،ةعينم ،ةيوق ةلودلا
.ً ادج ريبك قرف امهنيب ؟ً ايليل ىهلم ئشنت نأ وأ ،ةمألل ةداق جيرختل ةعماج ئشنت تنأ ،ملكتأ انأ ةبعصلا

: نزو هللا دنع هل لمع لك – �
دالوأب ينتعت نأ ،بيطأ لمع نيدلاولا رب نكل ،بيط لمع قيدصلا رب ،نزو هل لمع لكف ،مظعأ لمع هللا ىلع هلدت نأ امأ ،حلاص لمع ًاناسنإ معطت ،نزو هللا دنع هل لمع لكف
باجعإ عزتني نأ هلمع نم ناسنإلا يغتبي دق ،هتينب نَزُوي لمعلا ،نزو هللا دنع هل هلمعن لمع لك ،مظعأ لمع تنأ الإ مهل سيل نيذلا كدالوأ يبرت نأ امأ ،قوذو ةقابل كئاقدصأ
. نيرخآلا

))رانلا هللا هلخدأ ،هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ، ءاهفسلا هب يراميل وأ ، ءاملعلا هب يراجيل ملعلا بلط نم  ((

]  كلام نم بعك نع يذمرتلا هجرخأ  [

.هتعقر عاستابً اسماخ ،هتموميدبً اعبار ،هقمعبً اثلاث ،همجحبً ايناث ،هتينبً الوأ ،نازيم هل لمع لك
هتجوز ديب ذخأي ناسنإ كانه نكل ،مارحلا نع هرصب ضغي ناسنإ كانه ،هتايح لاوط هنم شيعيً المع هل ئيهت ناسنإ كانه امأ ،ةدحاو ةبجو همعطت ناسنإ كانه ،نزو هل لمعلا
. ةريبك ةنمؤم اهلعجيف هللا ىلإ

: لمعلا نزو دّدحت فراوصلاو تابقعلاو ةينلا – �
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ىهابتت ةديدجً ابايث كدالوأ يدتري نأو ،ةعمجلا موي فيصملا ىلإ بهذت نأو ،ةرايس ينتقت نأ لجأ نم حبرت نأ تيون ،كتوناح تحتف ،نزو هل هلمعت لمع لك صخلملا ينعي
،لدتعم رعسبً ةديج ةعاضب مهيطعت نأو ،نيملسملا مدخت نأ لجأ نم كتوناح حتفت دقو ،ةعئار تانييزت هيف ،ةعساو هتحاسمو ،ةليمج ةلالطإ هلً اتيب نكست نأ لجأ نم وأ ،مهب
بعاتملا ردقب نزو ،هلجأ نم ةيحضتلا ردقب نزو ،هنع فرصت يتلا فراوصلا ردقب نزو ،همامأ ةعوضوملا تابقعلا ردقب نزو ،هتينب نزو ،نزو هل لمع لك ،ريبك قرفلا
. نزو هل لمع لك ،هل نيضراعملا ردقب نزو ،لمعلا اذه نم ناسنإلا اهلصح يتلا
 : ةوخإلا اهيأً اذإ

﴾ )��( َنِيبِساَح َاِنب َٰىفَكَو ۗ اَهِب َانَْيَتأ ٍلَدْرَخ ْنِّم ٍةَّبَح َلَاْقثِم َناَك نِإَو ۖ ًائْيَش ٌسَْفن َُملُْظت ََالف ِةَمَايِقْلا ِمَْويِل َطْسِقْلا َنيِزاَوَمْلا ُعََضنَو ﴿

] ءايبنألا ةروس  [

: ةدحاو ةفكب ال هيّتفِكب نازيملا

نيتعاس لك هلأست نأو ،ةقئاف ةيانع هب ينتعتو ،هجلاعت نأ نيب ،نازيم هل ،يبط لمع اذه ىضرملا ةجلاعم ينعي ،نازيم هل لمع لكو ،نازيم هل ناسنإ لك :فيطل قيلعت كانه
ناسنإب ينتعت نأ نيبو ،ةيحارجلا كتيلمع ىلعو ،كملع ىلع ءانث ةفيحصلا يف كل عضي نأو ،ةيزجم ةئفاكم هنم كيتأت نأ رظتنتو ،نيرسوملا ءاينغألا نم ناك اذإ هتحص نع
.نزو هل ناسنإ لكو ،نزو هل لمع لك ،نزو اذهو ،نزو اذه ،ىفشتسم ىقرأ يف هنأكو هب ينتعتف هيلإ هبتني دحأ ال ،ماع ىفشتسم يفً ادج ريقف

 : سانلا نزول يهلإ ٌلثم

 !راغصلا نيقهارملاك قهاري امل نيسمخلا زواجت يذلا امأ

هرمع يذلاو ،ءيش اذه ،عجرتساو باتف ،هب قيلي ال رظنم ىلإ هنيع هتذخأ ،هنيع ّتلز ،تايراع تايساك ءاسن هلوح ،نصحم ريغ باشلا نكل ،أطخ وهف أطخأ اذإ باشلا
،نزو هل اذهو ،نزو هل اذه ً،ادج ةريبك ةلكشم هذه ،هذهب شرحتي ،ةريتركسلاب شرحتي !؟قهارم وهو ،مهلك مهجوزو ،تانب سمخ هدنع ،دالوأو ةجوز هدنعو ،ةنس نوسمخ
.نزو هل ناسنإ لكو ،نزو هل لمع لك
هل ناسنإ لك .ً ادج ةريبك ةسكن هذه ،قهارم ،�� ،�� ،�� ،�� نهجاوزأ ىلع نيكتشي ،تارهاط تانمؤم ءاسن نم ىواكش ينيتأت هللاو ،غارف نم ملكتأ ال انأ ،ناوخإ اي هللاو
.نازيم هل لمع لكو ، نازيم

. نازيم هل لمع لكو ، نازيم هل ناسنإ لك

ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ﴿ :لوقي لجو زع هللاو ،ةجرد نيثالث يف اوملعتي نأ بجي فظوم َانويلم ينعي ،تاجرد ثالث ةبترم لكو ،بتارم رشع اهدنع ةلودلا نيزاوم ،ةوخإلا اهيأ اوقدص
. ﴾ اُولِمَع اَّمِم
. يلاملا همجح بسحب ،هنس بسحب ،هبابش بسحب ،هعضو بسحب ،ةجرد هل دحاو لك ،فلم نويلم فالآ ةتس هدنعف ناسنإ نويلم فالآ ةتس � ناك اذإ
.ريغص باش ،ةريل ةئم هعمو ةريل نيسمخ عفد رخآو ،نويلم ةئم هعمو ،فلأ مهُدحأ عفد ،ةيفاعلا قودنصل عربتلا ىلإ بيطخلا اعد ينعي

)) اهب َقدصتف ٍفلأَ ةئام اهنم ذخأف هِلام ِضرع ىلإ ٌلجر قلطناو امهُدوجأ َقَّدصتف ِنامهرد ٍلجرل ناك ٍفلأَ ةئام ٌمهرد قبس ((

] ةريره يبأ نع يئاسنلا هجرخأ [

.كتامم دعب قفُني مهرد فلأ ةئم نم ريخ كتايح يف هقفنت مهرد ،ءاير يف قفُني مهرد فلأ ةئم نم ريخ صالخإ يف هقفنت مهرد
ال ،لدعلا نيع ٍذئموي نزولا ،لداع نزولا :لوقن ال ﴾ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿ :قلطملا قحلا يه هللا دنع نيزاوملاو ،نازيم هل ناسنإ لكو ،نازيم هل ،نزو هل لمع لك :ةيناث ةرم
. لصألا وه ،قحلا نيع ٍذئموي نزولا ،قحم نزولا :لوقن
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راشعِم ىلع ةيدلبلا يف رتم كانه ،راتمأ وأ ،ىلوألا ىلع صحُفت ةروزم عئاب دنع ةجنص يأف ،مارغ يليملا ىلع ةسوردم هذه ،ةيدلبلا يف تاجنص ًالثم كانه نوكيً انايحأ
،لاوطأو ،سيياقمو ،نيزاوم اهدنع ةلودلا سيياقملا لكب ،سايقملا وه ،نازيملا وه يلصألاو ،يلصألا رتملا ىلإ هذخأن نيرتميتنس صقان رتمب انككش اذإف ،رتملا اذه يليملا
. ﴾َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿ رخآ نازيم لك مييقت يف لصألا يه لاوطألاو نازوألاو تاوبعلاو ليياكملا هذه ،ةيماظن ليياكمو ،تاوبعو

َنوُحِلْفُمْلا ْمُه َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف

.ً ادج ريبك نزو لمعلا اذهب هل اذه ،ديهش اذه ،قحلا لجأ نم هتايحب ىحض ناسنإ ً،ادج فيعض ةمايقلا موي لمعلا نزو نكل ً،امارح سيل اذه ،هتيب مهُدحأ ّنيز اذإ
،ةرخآلا مويً ادبأ نزو هل ام ،هتاهزنو ،هتايرفسو ،هتالحرو ،هتبكرمو ً،ادج ديج هتيبو ،هتيب هنازيم يف انعضوً اناسنإ كانه نكل ُ﴾ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف﴿ نزو هل لمع لك نأ ةربعلا
مهتفّرع ،مهلً انسحم تنك انأ ،بعرلا مهبلق يف تيقلأ ام ،مهلاومأ تززتبا ام ،مهتششغ ام مهل تصلخأ ،كدابع تمدخ انأ بر اي:ةرخآلاب نزولا امأ ً،ادبأ نزو اهل ام ةرخآلا يف
،اهتاقوأب تاولصلا تيلص ،بر اي كتيجان ليللا يف ،كدابع تمدخ ،كيلع تللد ،ةارعلا توسك ،ءارقفلا تمعطأ ،كيبن ةنسب مهتّببح ،كباتكب مهتكّسم ،كيلإ مهتوعد ،كيلع
. ريبك نزو اهل لامعأ هذه ،كقلخ ةمدخ يف تنك ،كقلخل تعضاوت ،كيلع تلبقأ
نزو كانهً اعبط ُ﴾ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف﴿ :ةليلج لامعأ تناك نإف ،ةمايقلا موي ناسنإلا نازيم يف عضوت لامعألا هذه ،نزو اهل لامعألا ،ةركفلا مكل لصوأ نأ تعطتسا يلعل
.ً ادج ريبك امهنيب قرفلا ً،اعبط ليقث مد يفو ،ليقث
كانه ،فَّلؤم ةئم هل ناسنإ ،ةريبك ةعماج سسأ ناسنإ ً،الثم بطلا يف تاداهش عبرأ لمحي ناسنإ ً،الثم ةرذلا يف هدالب يف لوأ عجرم دعي ،تاروتكد ثالث لمحي ناسنإ ينعي
.نزو
مهف ام يعم يذلا يقيدص ،دولاو بدألا نم ةجرد ىلعأ يفً امالس هيلع تملسو ،امهدحأ ىلإ تعره انأ امهتالص نم ايهتنا املف ،نايلصي نالجر كانهو ،دجسم يف تنك ةرم
ديمع ناك لوألا اذه ،امه نَم يقيدص مهف اممج بدأب هيلع تملسو ،امهدحأ ىلإ تعره املف ،نسلا يف نامدقتمو ،فيصلا يف ضيبأً ابوث نايدتري ناناسنإ ينعي ،تلعف اذام
ً،ايداعً اناسنإ ودبيف وه امأ ،ةيملعلا هتناكمو ،هتافلؤمو ،يملعلا همجح فرعأ انأ ،تاونس عبرأ هيدي ىلع تسرد انأ ،وحنلاب ةقطنملا ءاملع ملعأ ناك ،يبرعلا بدألا يف انتيلك
. عماجلا يف برغملا يلصيو ،ضيبأً ابوث سبل رمعلا فيرخب
﴾َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنََمف ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿ :كلذلف ،ريبك هزاجنإ ،ريبك هلمع نأل ،نزو هل ناسنإ لكف

؟ ُتلعف اذام : موي لك كسفن لأسا

؟ تلعف اذام ؟ يلجأ نم تلعف اذام يدبع ةمايقلا موي كلأس هللا نأ ول ؟كترخآل تمدق اذام ؟تلعف اذام :كسفن لأسا موي لك

اذهف ،لجو زع �اب ةفرعم الو ،ةلكشم لح الو ،ةمأ ةياده ال هينعي ال ،مهنم دحاوك سانلا عم شيعي ،ةايحلاب عتمتي لخد لجأ نم ،مهايند لجأ نم سانلا لامعأ مظعم ظفحت الب
. ﴾َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُْوَأف﴿ حاجنلاك دعسي ءيش الو ً،ادج عتمم حاجنلاو ،حجان هنأ يأ ﴾َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث﴿ :يذلا
تمعطأ له ؟ركنم نع تيهن له ؟فورعملاب ترمأ له ؟هللا ىلإ توعد له ؟تقدصت له ؟تلعف اذام مويلا ،موي لك انسفنأ بساحن نأ بجي وأ ،موي لك كسفن بساحت نأ بجي
. ؟ تلعف اذام ؟ً الطاب تددر له ً؟اقح ترشن له ؟نيكسم ىلع تقدصت له ً؟اضيرم تدع له ً؟اريقف ترز له ؟كيدلاوبً اراب تنك له ؟كدالوأ تيعر له ً؟اعئاجً اناويح

: نيزاوملا تايوتسم

ةئمو ا�نط نوثالث ،ا�نط نيعبرأل مِّمُص ً،اقالطإ كرحتي ال بهذ وليك ةئم هيلع تعضو ول نكمي تارايسلا نزول لمعتسي نازيم كانه ينعي تايوتسم اهل نيزاوملا ،ةوخإلا اهيأ
،هقوف كدي تعضو ول نازيم كانهو ،طقف ربحلا نزول ةفكلا حجرت دمحم ةملك اهيلع تبتكو ،ةقرو هب تنزو ول نازيم كانه نكل ً،ادبأ هنوكرحي الو ،ًائيش هيف لعفت ال وليك
.ةساسح هنيزاوم نوكت ناسنإلا ىقترا املكو ً،ادج ةساسح نيزاوم كانه ،ةفكلا ىلع طغض ءاوهلا نأل،ةفكلا ريغتت يليم ةرشع اهتكرحو

6



: لاقف ريرسلا ىلع ةرمت ىأر يبنلا

)) اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ فاخأ ينأ الول ((

] هيلع قفتم [

. )اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ فاخأ ينأ الول( :لاق ،قبطلا اذه نم تعقو اهلعل ،ةقدص قبط هءاج هنأ ودبي ،ريرسلا ىلع ةدوجوم ةرمت ىهتشا
ساسح نازيم هيدل سيل يذلاو ،هردص ىلع مثاج لبج هنأك هبنذ ساسح نازيم هدنع يذلا ،هسفن َماللً ايفاكً ابيحرت نالفب بحري مل ول هنأ ةجردل ساسح نازيم هدنع ناسنإ كانه
.ةبابذلاك هتميرج
مهو ،عوجلا نم تومت بوعش !؟لجو زع هللا نوهجاويس فيك !؟نوماني فيك ،نييالم ،فالآ نولتقي ،ةاغطلا نم ءابغ دشأ َرأ مل قيقد نازيمب هللاو ،ةوخإلا اهيأ اوقدص
هَّجُوت ةلبنق ةرمو ،ةقراحو ةقراخ ةرمو ،ةيدوقنع ةرمو ،ةيكذ ةلبنق ةرمو ،يروفسف حالس ةعاس ،نوتيُمي ،مهنورهقي ،مهلورتب نوبهني ،مهلاومأ نوبهني ،مهتاورث نولغتسي
اُوناَك اَّمَع﴿ ﴾َنيِعَمَْجأ ْمُهََّنَلأَْسَنل َِكّبَرََوف﴿ :ةقيقد نيزاوم كانه ،رجحلا يقبتو رشبلا ديبت ةلبنق ةرم ،تالاصتالا يغلت ةلبنق ةرمو ،ةرئاط ةرمو ،ةقراح ملابان ةلبنق ةرمو ،رزيللاب
. اهلمكأب بوعش لتق سيل ،مد ةرطق ،ةمايقلا موي ناسنإ اهلمحتيسو الإ ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم مد ةرطق قرُهت ال هللاو ﴾َنُولَمَْعي

رظن يف ةلأسم ملسم بعش لتقو رفتغت ال ةميرج ةدلب يف ئرما لتق

***

:كحضم مالك اذه ،نوركنتسي وأ ،طقف لوبقم ريغ ،لوبقم ريغ لمعلا اذه :نولوقيو ،لمعلا اذه قلقب نوعباتي ،كانه يرجي ام قلقب عباتن :لاُقيو،ةدابإ داُبي هلمكأب بعش
يأ ،ةمايقلا موي لدعلا يضاقلا ىلع يتأي ﴾ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخَْشت ٍمَْويِل ْمُهُرِّخَُؤي اَمَِّنإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعي اَّمَع ًِالفاَغ ََّ� ََّنبَسَْحت َالَو﴿ ﴾َنُولَمَْعي اُوناَك اَّمَع﴿﴾َنيِعَمَْجأ ْمُهََّنَلأَْسَنل َِكّبَرََوف﴿
 : ةرمت يف نينثا نيب ِضقي مل ول نأ اهيف ىنمتي ةعاس ،لدعلا ؟ٍضاق

))  طق ةرمت يف نينثا نيب ِضقي مل ول نأ اهيف ىنمتي ةعاس ةمايقلا موي لدعلا يضاقلا ىلع نيتأيل  ((

] فيعض وهو ةشئاع نع ينابلألا  [

؟نيمصخلادحأنمهذخأ؟هضبقيذلاغلبملابسحبمكحييضاق،دابعلاقوقح

: ناميإلا ةدايزب نازيملا ةيساسح ةدايز

،ةناكم هل ٍصاع ناسنإ عم هجولا قلأت ىلع ،ةسمهلا ىلع بساُحت ،ةرظنلا ىلع بساحت ،كنازيم قدي كناميإ دادزا املكو ،ةساسح ريغ نيزاوم كانهو ،ةساسح نيزاوم كانه
،ميقتسم ،عِرو ،بيط نمؤم ىلع ملست دقو ،ماثآلاو يصاعملا يف قراغ وهو ،مامتهالا دشأ هبً امتهم كوأر كلوح نيذلاو ،ليجبتو ،ميظعتو ،مارتحاو ،مامتهاب هيلع تملس
نأ بحت امك سانلا لماع ،لقعلا وه نازيم كاطعأ هللاو ،يباحصلا دي نم هدي بحسي نم رخآ يبنلا ناك الإ هيلع ملس يباحص نم هدي يبنلا بحس ام ،لجعتم مالسب ،ريقف هنكل
.ملأبرعشي الإ ريبك أطخ بكتري ناسنإ يف ام ،ةرطفلا نازيم كاطعأو لقعلا نازيم كاطعأ ،ضابقناب رعشت تأطخأ اذإ ،ةرطفلا نازيم كاطعأو ،كولماعي
. كبونذ يف ةلعلا نكلو ،ةحيرمو ،ةريثو اهنإ ،انشرف يف تسيل ةلعلاف منت ملو ليللا لاوط تبلقت نإ :قدنفب ايناملأب ريرس ىلع بتك

: نازيم ةالصلا

لمعلا نكل ،لجو زع �اب لصتت نأ هدعب عيطتست بيطلا لمعلا ،نازيم ةالصلاو ،ليللا ماني ال هنكل ً،اقالطإ ضرألا يفً انادُم سيلو ،أطخ بكتري ،ليللا ماني الً انايحأ ناسنإلا
اهعم تردأو ،يراجتلا لحملا ىلإ ةأرملا هذه تلخد َمل ؟هنم ترخس َمل اذه ،ًانازيم هتالص نوكت ً،ادج ةقئاف ةيساسح هدنع نمؤملا ،هللا ىلع لِبُقت نأ هدعب عيطتست ال دق ئيسلا
كسفنبرعشت رهظلا نذأو ً،ايفطاعً اثيدح اهعم تردأو ،اهنساحم نم كينيع تألم اذإ ،يلصت نأ عيطتست ال ،ِّلص لضفت نذأ رهظلاو ،اهنساحم نم كينيع تألمو ً؟افيطلً اثيدح
. لماكلا فقوملا عم تنك ام كنأل ،هللا نيبو كنيب راص باجح كانه نأ
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﴾ )��( ٌرِيبَك ٌخْيَش َانُوَبأَو ۖ ُءاَعِّرلا َرِدُْصي ٰىَّتَح يِقَْسن َال َاَتلَاق ۖ  اَمُُكبْطَخ اَم َلَاق ۖ ِناَدُوَذت ِنَْيَتأَرْما ُمِهِنوُد نِم َدَجَوَو َنُوقَْسي ِساَّنلا َنِّمً ةَُّمأ ِهَْيلَع َدَجَو ََنيْدَم َءاَم َدَرَو اََّملَو ﴿

]  صصقلا ةروس  [

﴾ٌرِيبَك ٌخْيَش َانُوَبأَو﴿ :لاق ؟ َمل بيط ،انه تفقو ول ﴾ُءاَعِّرلا َرِدُْصي ىَّتَح يِقَْسن َال﴿ ؟هل تلاق اذام يه ﴾اَمُُكبْطَخ اَم﴿ ،ال ،هللا ءاش نإ ريخ ؟انه نلعفي اذام تاسنآلا ،ةدحاو ةملك
. مالك ّلقأب باوجلا هتطعأ ،ةرشابم

﴾ )��( ًافوُرْعَّم ًالَْوق َنُْلقَو ٌضَرَم ِِهبَْلق ِيف يِذَّلا َعَمَْطَيف ِلَْوقْلِاب َنْعَضَْخت ََالف َُّنتَْيقَّتا ِنِإ ۚ ِءاَسِّنلا َنِّم ٍدََحأَك َُّنتَْسلِ ِّيبَّنلا َءاَسِن َاي ﴿

]  بازحألا ةروس [

. نازيم ةالصلا ،ءاشت ام لعفاف هللا مامأ كلمعبِ حتست مل اذإ ً،البقم هللا يدي نيب فقتً ابيطً المع لمعت امنيح تنأ ،نيزاوملا قدأ نم يه كل لوقأو ،نازيم ةالصلا كلذلف
. نازيم لقعلاو

﴾ )�(ِناَزيِمْلا ِيف اَْوغَْطت ََّالأ )�(َناَزيِمْلا َعَضَوَو اََهَعفَر َءاَمَّسلاَو  ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

!!! ريياعملاو نيزاوملا ةيجاودزا اورذحا

تنبلا ،نازيمب كتنباو نازيمب كنبا ةجوز لماعت اذامل ،اهانعم جودزم نازيم كدنع ؟اذامل ،قزمتي ىتح هدشت هتعب اذإ امأ ؟رتملا عم ٍنحنم طخب هيلكت شامقلا يرتشت اّمل اذامل
،بوث لوأ هلّمحت ؟نازيمب كنباو نازيمب فظوملا اذه لماعت اذامل ً،امامت كنبا نس يف يذلا فظوملا اذه لماعت اذامل ً،ادبأ روفغم ريغ اهبنذ نبالا ةجوز امأ ،روفغم اهبنذ
. اهانعم نانازيم كدنع ،عناصلا مامأو ،هبتنا ،كرهظ اباب :هل لوقتف يناثلاو بوث لوأ كنبا لمحي مث ،باش تنأ :هل لوقتف ،لمحي نأ عيطتسي دعي مل ،سماخلاو ،يناثلاو

: ليياكملا ةيجاودزا نم ةيعقاو ةلثمأ
،ضرألا يف ةعاضب لضفأ يهف ةعاضب كدنع ناك اذإف ،لايكمب ناسنإ لكل ليكت ،نالايكم انعم انعابرأ ةثالث لب ،نالايكم اهدنع ةسرطغتملا ةيوقلا لودلا طقف تسيل ةقيقحلا

سخبتً اذإ ،اهنم كدنع ام ةعاضبلا ،نانازيم كدنع تنأ نكل ،كتعاضب نم نسحأ نوكت دق ؟هذه نم ديرت اذام :هل لوقت ،كدنع تسيل يهو ،ةعاضب كدنع :نوبز كل لاق اذإ
. نيلايكمب ليكي نم ةلثمأب سوردلا يهتنت ال ةلثمأ برضأ نأ تدرأ ول ،اهيف
ًاضيأ ةلاسغب هتجوزل ىتأ اهنبا هسفن مويلا يف فدصلا بئارغ نم ،يعيبط ريغ لكشب هيلع تنثأو ،هل تعدف ،ىوتسم ىقرأ نم ةلاسغب ىتأ اهتنبا جوز ةأرما نأ ،ةفيرط ةصق
. نالايكم مويلا سفنب ،تيبلا يف ةدعاق ةدرقلا لثم هذه ،هيلع تبضغف ىوتسملا سفن نم
. كولماعي نأ بحت امك سانلا لماع ،نيلايكمب لكت ال ،هللا نيع نم طقست نأ نم نوهأ ضرألا ىلإ ءامسلا نم طقست َنَألو ،هللا نيع نم طقست نيلايكمب ليكت امنيح

: ححصي الف نازيملا يف أطخلا امأ ، رركتي ال نزولا يف أطخلا

هذه لك ةرم نويلم هتمدختسا ول حيحص ريغ نازيملا ،نازيملا يف ئطخت الأ دهجا ،ححصي ال نازيملا يف أطخلا امأ ،رركتي ال نزولا يف أطخلا ةيناث ةرم ،ماركلا انناوخإ
. رركتي ال نزولايف أطخلاو ،ححصي ال نازيملا يف أطخلاف ،رركتي ال نزولا يف أطخ اذهف نيوليك وليكلا نأ مهوتت امنيح امأ ،ةحيحص ريغ نازوألا
: نآلا

﴾ )�( َنوُمِلَْظي َانِتَايآِب اُوناَك اَِمب ْمُهَُسفَْنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َِكَئلُوَأفُ ُهنيِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

َنوُمِلَْظي َانِتَايِآب اُوناَك اَِمب ْمُهَُسفَنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو

﴾َنوُمِلَْظي َانِتَايآِب اُوناَك اَِمب ْمُهَُسفَنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو﴿ :سانلا ىلع هئالعتسال ،هتورث ةدايزل ،ههافرل ،هحلاصل اهلك هلامعأ ،ةيويند اهلك هلامعأ

: قالطإلا ىلع ةراسخ ربكأ ةمايقلا موي ةراسخلا
. ةمايقلا موي كسفن رسخت نأ ةراسخ ربكأ ،هنم تلزُع بصنم الو ،كدي نم تبحُس ةلاكو الو ،كتراجت الو ،كتيب رسخت نأ الو ،هلك كلام رسخت نأ ال ةراسخ ربكأ ينعي

﴾ )��( ُنِيبُمْلا ُناَرْسُخْلا َوُه َكِلَٰذ ََالأ ۗ  ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمِهيِلَْهأَو ْمُهَُسفَنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َنيِرِساَخْلا َِّنإ ُْلق ۗ ِهِنوُد نِّم ُمْتئِش اَم اوُُدبْعَاف ﴿

] رمزلا ةروس [
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: ةعراقلاب كلذل ﴾َنوُمِلَْظي َانِتَايآِب اُوناَك اَِمب ْمُهَُسفَنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َِكَئلُْوَأفُ ُهنيِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو﴿: ةراسخ ربكأ هذه

﴾ )�ٌ(َةيِواَهُ هُُّمَأف )�ُ(ُهنيِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَم اََّمأَو )�(ٍَةيِضاَر ٍةَشيِع ِيف َوَُهف )�ُ(ُهنيِزاَوَم َْتُلَقث ْنَم اََّمَأف  ﴿

]  ةعراقلا ةروس  [

. رانلا ىلإ ةيواهلا ىلإ هجتي

﴾ )��ٌ(َةيِماَح ٌرَان )��(َْهيِه اَم َكاَرَْدأ اَمَو  ﴿

]  ةعراقلا ةروس  [

 كل عمل لھ وزن، یوزن بنیتھ، بحجمھ، بعمق تأثیره، بامتداد أمده، باتساع رقعتھ، بالعقبات التي أمامھ، بالصوارف التي تصرف عنھ، وھناك آالف الموازین للعمل 
الواحد،

. قحلا وه هللا ﴾ُّقَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو﴿ :نزو هل ناسنإ لكو ،نزو هل لمع لكو

 نيملاعلا بر � دمحلاو
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