
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 ،ةرشع ةيداحلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم سداسلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

: قلَخلا ةلأسمل ميركلا نآرقلا ةجلاعم

﴾ )��(َنيِدِجاَّسلا َنِم ْنَُكي َْمل َسيِلِْبإ َّالِإ اوُدَجََسف َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو  ﴿

]  فارعألا ةروس [

: ةددحم ةيواز نم قلَخلا ةيضق جلاعت ةروس لك – �
،ةرقبلا ةروس يف ،ميركلا نآرقلا نم عضاوم ةعبس يف تجِلوُعو ،ةرقبلا ةروس يف ةلأسملا هذه تمدقت دقو ،قلَخلا ةلأسم جلاعت اهيلت يتلاو ةيآلا هذه ،ماركلا ةوخإلا اهيأ
تّعبتت ول ةقيقحلاو ً،اراركت نآرقلا يف نأ مّهوتي نم كانه ،ةيواز نم ةلأسملا هذه َجلاُعت ةروس لك يف نكلو ،صو ،هطو ،فهكلاو ،ءارسإلاو ،جحلاو ،فارعألاو
،ةديقعلا يفً ادج ةيساسأ اياضق كانه كلذ قوفو ،ميركلا نآرقلا زاجعإ نم اذهف ،ةصاخ ةيواز اهل ةروس لك يف ةياور لك نأ تدجول ميركلا نآرقلا يف ةرركتملا تاعوضوملا
. خسرتت يك ةريثك نكامأ يف اهب يتأي هنأ ميكحلا هبولسأ نم ميركلا نآرقلا
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. دهتجا ،هبتنا ينب اي ،فرصت لك نّابإو ،ةثداح لك بقعو ،ةبسانم لك يفو ،موي لك هل هلوقي مالكلا اذه ،ةدحاو ةرم دهتجا :هرمع لك يف هنبال بألا لوقي نأ لقُعي ال

: ةيغالب ةدئافل نآرقلا يف صصقلا راركت – �
وه يذلا ىنعملا دكؤي نأ ةيغالبلا ىوصقلا هتمهم نم راركتلا نأ رخآ ىنعمبو ،ةيواز نم عوضوملا ىلع تتأ ةياور لك نأ ،يغالب ريسفت هل ميركلا نآرقلا يف راركتلا ً:الوأ
. يساسأ

: ةيوناثلا تاعوضوملاو ةيساسألا تاعوضوملا

ًاللخ نأل ،يريصم عوضوم هتحصً الثم ناسنإلاف ،يريصم عوضوم كانه رخآ ريبعتب ،ةيوناث تاعوضوم كانهو ،ةيساسأ تاعوضوم انتايح يف نأ ةوخإلا اهيأ ملعي مكلك
. هتداعس يهني دق ،ريطخ عوضوم ناميإلا ،ناسنإلا ةايح يهني دق هنأل ،ريطخ عوضوم ةحصلا ، هتايح يهني هبلق يفً اريطخ
ينعي ،ضئارف ءاهقفلا يأرب تاعوضوم انتايح يف كلذل ً،اريثك نآرقلا اهب ينتعي تاعوضوم هذه ،ةيريصملا تاعوضوملا وأ ،يلبقتسم رثأ اهل يتلا ةريطخلا تاعوضوملاف
ايندلا يف انكالهو انئاقش ببس هذه ،تامرحملا باب تحت تاعوضوم كانهو ،ضئارف يه ًاذإ ،اهقيقحت ىلع انتمالسو انتداعس فقوتت لب ،اهقيقحت ىلع انتداعس فقوتت
ىلع ،يسركلا ىلع ،ضرألا ىلع ،تيبلا يف كسولج ةقيرط ،يدايح عوضوم ينعي ،تاحابملا طسولا يف امهنيب ،تامرحملاو ضئارفلا ماكحألا يفرط ىلعً اذإ ،ةرخآلاو
.كناميإ يف يبلس الو يباجيإ رثأ اهل سيل ،ةيدايح تاعوضوملا نييالم كانه ،كبايث ناولأ ،نيعم شرف
اهنع تكُس يتلا ءايشألاو ،حضاولكشب اهركذ ءاج لجو زع �اب كتقالع يف يبلس وأ يباجيإ رثأ اهل يتلا تاعوضوملا نيملاعلا بر تاولص مهيلع نولسرملاو ءايبنألا كلذل
. ةيناميإلا كتايح يف يبلس الو يباجيإ رثأ اهل سيل يتلا ءايشألا يه
ال هركذ لافغإ نم ةمكح كانه هركذ لفُغأ يذلاو ،هركذ ىلع اوتأ الإ لجو زع هللا نع دعبي ءيش نم امو ،هركذ ىلع اوتأو الإ لجو زع هللا ىلإ برقي ءيش نم ام ءايبنألا كلذل
: ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ،لجو زع هللا هركذ يذلا ةمكح نع لقت

َنأَو ِبُصُّنلا َىلَع َحُِبذ اَمَو ُْمتْيَّكَذ اَم َّالِإ ُُعبَّسلا َلََكأ اَمَوُ ةَحيِطَّنلاَوُ َةيِّدََرتُمْلاَوُ ةَذُوقْوَمْلاَوُ َةقِنَخْنُمْلاَو ِهِب َِّ� ِرَْيغِل َّلُِهأ اَمَو ِريِزنِخْلا ُمَْحلَو ُمَّدلاَوُ َةتْيَمْلا ُمُكَْيلَع ْتَمِّرُح ﴿
ِنََمف ۚ  ًانيِد َمَالْسِْإلا ُمَُكل ُتيِضَرَو ِيتَمِْعن ْمُكَْيلَع ُتْمَْمَتأَو ْمَُكنيِد ْمَُكل ُتْلَمَْكأ َمَْويْلا ۚ ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشَْخت ََالف ْمُكِنيِد نِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َِسَئي َمَْويْلا ۗ ٌقْسِف ْمُكِلَٰذ ۚ ِمَالَْزْألاِب اوُمِسَْقتَْست

﴾ )�( ٌميِحَّر ٌرُوفَغ ََّ� َِّنَإف ۙ ٍْمثِِّإل ٍفِناََجتُم َرْيَغ ٍةَصَمْخَم ِيف َّرُطْضا

]  ةدئاملا ةروس  [

اياضقلا يف ميركلا نآرقلا اهجلاع يتلا ةجلاعملا ةقيرط نأو ً،اددع ةمات ةرهطملا ةنسلاو ،ميركلا نآرقلا اهجلاع يتلا اياضقلا عومجم نأ يأ ،يعون لامكإلاو ،يددع مامتإلا
ملعلاو ،ةقلطملا ةمحرلاو ،ةقلطملا ةمكحلا دنع نم ،ةلماكلا تاذلا قلاخلا ،قلاخلا دنع نم هنأل ،هنم فذُحي الو ،هيلع فاُضي ال ،يفيقوت نيدلا اذهف ً،اعون ةلماك اهضرع يتلا
. قلطملا لدعلاو ،قلطملا
ميركلا يبنلاو ،هللا دنع نم يحو ،هّنيب موصعملاو ءامسلا نم يحو ،يحو نيدلا ً،اثارت سيل نيدلا ،ثارت نيككشملا ضعب دنع وهو ،هنم فذُحي الو ،هيلع فاضي ال نيدلا ً:اذإ
اذه ،ضرألل ءامسلا باطخ وه ءامسلا يحوو ،يحو نيدلا ،الف ثارت هنأب نيدلا فَصُوي نأ امأ ،ةيضرأ ءايشأ هذهف ثارتلاو ةفاقثلاو ةراضحلا امأ ،يحولا اذه قئاقد َّنيب
يوعدلا باطخلا ،باطخلا ،دّدُجي ينيدلا باطخلا لعل ،يفيقوت نيدلا ،ددُجي ال نيدلا ،نيدلا ديدجت نم دب ال :لوقي يذلا نكل ،هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باطخلا
: يلي امك وهف نيدلا يف ديدجت كانه نأ ىلع انررصأ اذإو ،ددجي
. هنم سيل امم هب قلع املك نيدلا نع عزنن نأ
دئاقعلاو تادابعلا ىلع فاُضي الو ،رظحلا اهيف لصألا دئاقعلاو تادابعلا امنيب ،ةلالدلاو توبثلا يعطقلا ليلدلاب الإ ءيش مَّرُحي الو ،ةحابإلا اهيف لصألا ءايشألا :نولوقي كلذل
. ةلالدلاو توبثلا يعطق ليلدلاب الإ ءايشأ

: قلاخلا وه هللا : عيمجلا دنع اهب فرتعم ةقيقح

 ،ماركلا ةوخإلا اهيأ
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: ىلاعت لاق ،قلاخلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةصقلا هذه نم انينعي نكلو ،ةديدع اياوز نمو ،ةديدع عضاوم يفو ،ةديدع روس يف ،ميركلا نآرقلا يف تدرو قلَخلا ةصق

﴾ )��( َنُوقََّتت ْمُكََّلَعل ْمُكِلَْبق نِم َنيِذَّلاَو ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

: مهِّلك قلخلاب ةريبخلا ةهجلا يه ةدابعلل ةقحتسملا ةديحولا ةهجلا

: ىلاعت لاق ،ةريبخلا ةهجلا اهنإ ؟ةدابعلا قحتست يتلا نوكلا يف ةديحولا ةهجلا يه نم

﴾)��( ٍرِيبَخ ُْلثِم َُكِئَّبُني َالَو ۚ ْمُكِكْرِشِب َنوُُرفَْكي ِةَمَايِقْلا َمَْويَو ۖ ْمَُكل اُوباََجتْسا اَم اُوعِمَس َْولَو ْمُكَءاَعُد اُوعَمَْسي َال ْمُهوُعَْدت نِإ ﴿

]  رطاف ةروس  [

.ً ابح � مكدشأً القع مكحجرأ :ليق دق هنأل ،لقاع ريغ نوكي هللا ريغ ىلإ هجوت اذإ امأ ً،القاع نوكي هللا ىلإ هجوتي امنيح ناسنإلاف
يف ريبخلا وه نم ىلإ بهذت ،هبحت نم ىلإ بهذت نأ نكمي ال ،ٌلطع وأ ٌبطع اهباصأو ،عفنلا ةميظع ،نمثلا ةيلاغ ،ديقعتلا ةغلاب ةلآ تينتقا اذإ ةيمويلا كتايح يف تنأ نكل
. اهدودرم نسحو ،اهتمالس بابسأ ةفرعم يفو ،اهتنايص يفو ،اهحالصإ

: لوقيو انبطاخي لجو زع هللاً اذإ
تاميلعت ،ريبخلا تاميلعت اهنأل ،هتاميلعت اوقبطت نأ يغبني ،هرمأل اوعاصنت نأ يغبني ،لجو زعهللا نايب ىلإ اوعمتست نأ يغبني هنأ ةملكلا هذه يناعم نم ﴾ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿
. انتداعسو انتمالس بابسأ ملعي يذلا تاميلعت ،برلا تاميلعت ،قلاخلا
: ىلاعت هلوقلً ادانتسا ،رذلا ملاع يف تقلُخ اهلك تاقولخملا :لوقي مهضعب ﴾ْمُكَانْرَّوَص َُّمث﴿

﴾ )��( ًالوُهَج اًمُولَظ َناَكُ هَِّنإ ۖ  ُناَسنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَعَ َةناََمْألا َانْضَرَع اَِّنإ ﴿

]بازحألاةروس[

فنص نم اننأل ،رشب اننأل ،ةنامألا لمح نم قفشأ ملاعلا اذه يف نم ضعبو ،ةنامألا لمح َلِبق ملاعلا اذه يف نم ضعب رذلا ملاع يف ،روصلا نم ةدَّرجُم سوفنلا،رذلا ملاع اذه
 . ةنامألا لمح انلبقً امتح نحن ناسنإلا
اهل تاتابنلا عاونأو ،ةروص هل ناسنإلاو ،ةروص هل رمقلاو ،ةروص اهل سمشلاو ،ةروص ذخأ ناصحلا ينعي ،روصلا ملاع يه ايندلا ةايحلا يف ﴾ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿
. روص اهل تاناويحلاو ،روص
 . روصلا ملاع يف ايندلا ملاع يفو ،ةدرجملا سوفنلا ملاع ،رذلا ملاع يف ﴾ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿

: ناسنإلاو ةنامألا

، ماركلا ةوخإلا اهيأ
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 .ةنامألا لمح لِبق ناسنإلا 

؟ ناسنإلا ُفده ققحتي ىتم

؟فدهلا ققحت ىتم :لوقأ نأ نكمي انه نم

لكأي وأ ،عتمتسيل شيعي وأ ،لكأيل شيعي هنأ مهوتي نم كانه ،عايض يف سانلا نآلا ،قيقد مالك ،ايندلا يف كدوجو ببس تفرع اذإ ؟كلمع حصي ىتمو ،كلمع حص اذإ باوجلا
لوقن ؟لعفأ اذام انتلأسو دلب ىلإ ترفاس تنأ ينعي ؟ايندلا يف تنأ اذامل ،يفسلف لاؤسو ،ريطخو قيقد لاؤسلاو ،لاؤسلا اذه كسفن لأسا ،لجو زع هللا فرعيل شيعي وأ ،شيعيل
تئج نإ ،تاسسؤملاو لماعملا ىلإ حضاو قيرطلاً ارجات تئج نإ ،تاعماجلاو دهاعملا ىلإ حضاو قيرطلا ملع بلاط تئج نإ ؟دلبلا اذهل تئج اذامل ، بيجع كلاؤس :كل
.طبضلاب ناكملا اذه يف تنأ اذامل تملع اذإ الإ ام ناكم يف كتكرح حصت ال هنأ يأ ،تاهزنتملاو فصاقملا ىلإ حضاو قيرطلاً احئاس
نييالم هل راتختً ادجً احضاو فدهلا ماد ام نآلا ،ةحلاصلا لامعألاب هيلإ برقتت نأ ،هرمأ ىلع ميقتست نأ ،هللا فرعت نأ ؟ايندلا يف تنأ اذاملً انيقي ملعت امنيح تنأ ،يعرف ىنعم
:ً الثم اذه ىلع برضألو ،فدهلا غولب ىلع كنيعت يتلا لئاسولا
نأ رطضم تنأ نآلا ،فدهلا اذهب ةقلعتم كتامامتهاو ،كتاطاشنو ،كتانكسو ،كتاكرح لك ،فدهلا اذه ،هاروتكدلا لينل ةثعبب تلسُرأ دقو ،ةيوناث ةداهش لمحت سيراب يف تنأ
ةلصتم ةلجم يرتشت نآلا ،فدهلاب قلعتم تيبلا رايتخا ً:اذإ ،تقولاو دهجلاو لاملا كل رفوي ةعماجلا بناج ىلإً اتيب راتخت نأ كيلع ّمتُحي ةساردلا وهو فدهلا ً،اتيب رجأتست
ًالمع لمعت لخد ىلإ جاتحت ،ةساردلا ىلع كنيعيً اماعط لكأت ،ةغللا هذهب ثيدحلا ىلع كنيعي يك ،ةيلحملا ةغللا نقتيً ابلاط بحاصت ،فدهلا ققحت نأ لجأ نم ،كصاصتخاب
.ً ادج قيقد يمالك ،ةساردللً ايفاكً اتقو لمعلا اذه كل حيتي ىتحً ادج ريصق تقوب
ًانمثوً اديهمت كسفنل كدادعإ نوكي نأ لجأ نمو ،هيلإ برقتت نأ لجأ نمو ،هرمأ ىلع ميقتست نأ لجأ نمو ،هللا فرعت نأ لجأ نم ايندلا يف تنأ ،ايندلا يف تنأ اذامل فرعت امنيح
.ةنجلا لوخدل
قيقحتل لئاسولا فالآ راتخي نآلا ،هفده فرعي ،% � ىلع ةيمسرلا تاءاصحإلا بسحب نوديزي ال ايندلا ةايحلا يف مهفادهأ نوفرعي نيذلا نإ :تلق اذإ غلابأ الو ،ةوخإلا اهيأ ايف
مالكلل عبات ،ةدئاسلا ميهافملل عبات ،ءايزألا تاعرصل عبات وه ،اوؤاسأ نإ سانلا عمو ،سانلا نسحأ نإ ،سانلا عم وه ؛ ةعّمإلاو ،ةعّمإلا وه اذهف هفده فرعي ال يذلا امأ ،فدهلا
. ةايحلا شماه ىلع اذه ،ةئيبلا تارثؤم لكل عبات ،مالعإلل عبات ،حورطملا

: ةدابعلا يه رشبلا قلخ نم ةمكحلا

.ةدابعلل قولخم هنأ فشتكيف ،هدوجو رس فرعيو ،هبر باتك أرقيو ،هلقع لِمُعي امنيح نمؤملا امأ

﴾ )��( ِنوُُدبَْعيِل َّالِإ َسْنِْإلاَو َّنِجْلا ُتَْقلَخ اَمَو  ﴿

]  تايراذلا ةروس  [

4



: ىلاعت لاق ىهتنملا ةردس ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لصو املف ،�ً ادبع نوكي امنيح ماقم ىلعأ ىلإ ىقري ناسنإلا نأو ،هدوجو رس ةدابعلا نأو

﴾ )��( ىَحَْوأ اَم ِهِدْبَع َىلِإ ىَحَْوَأف  ﴿

]  مجنلا ةروس  [

 : ميركلا يبنلا لوقل ناسنإ اهلاني ةمهم ىلعأ يهو ،ةلاسرلا هتءاج امنيحو

))  وُه انأ َنوُكأ ْنأ وُجْرأو ّ� ِدابِع ْنِم ٍدَْبعِل َّالإ يَِغبَْنت ال ِةَّنَجلا يفٌ َةلِزْنَم اهنإف ،َ َةليِسَولا يِل ّ� اُولَس  ((

]  صاعلا نب ورمع نب ّ� دبع ملسم هاور  [

: ةيدوبعلا وه ماقملا اذه

﴾ )��(ً اَدبِل ِهَْيلَع َنُونوَُكي اوُداَكُ هوُعَْدي َِّ� ُدْبَع َمَاق اََّملُ هََّنأَو  ﴿

]  نجلا ةروس  [

،ةصلاخ ةيحضتو ،صلاخ حلاص لمعو ،ةصلاخ ةعاطو ،ةصلاخ ةيرحو ،ةصلاخ � ةبحمو ،صلاخ � عوضخ ةيدوبعلاو ،اندوجو ةياغو ،اندوجو رس ةيدوبعلا ًاذإ
﴾ ِنوُُدبَْعيِل َِّالإ َسنِْإلاَو َّنِجْلا ُتَْقلَخ اَمَو ﴿ ىلاعت لاق ،اندوجو ةياغو ،اندوجو ةلع ةيدوبعلاف
 .ةيدبأةداعس ىلإ يضفت ،ةينيقي ةفرعم اهساسأ ،ةيبلق ةبحمب ةجوزمم ،ةيعوط ةعاط يه
هفرعت ،ةرخآلا ةنج لخدي مل اهلخدي مل نم ةنج ايندلا يفو ،ةرخآلاو ايندلا يف هبرقب دعستف ،هعيطتف هفرعت ،يلامج بناج كانهو ،يكولس بناج كانهو ،يفرعم بناج كانه
 . ةرخآلاو ايندلا يف هبرقب دعستو ،ملستف هدبعتف

: عساولا موهفملاو قيضلا موهفملا نيب ةدابعلا

لكو ،كتايح راوطأ لكو ،كتايح لك يطغي لماك جهنم ةدابعلا ،ةاكزوً اجحوً امايصو ،طقفً ةالص اهنومهوتيً اقيضً امهف ةدابعلا نومهفي نيذلا نكل ،ةدابعلا هذه ،ةوخإلا اهيأ
. تاعوضوملا فولأتائم هيف ةنسلا يفو ميركلا نآرقلا يف يدابعلا جهنملا :لوقأ داكأ ،ةيلودلا تاقالعلا ىلإ ،ةيجوزلا شارف نم أدبي ،كتامامتها لكو ،كتايح نوؤش
ديلقتلا ىلعو ،يبرغلا جهنملا قفو انرفسو ،انحارتأو ،انحارفأو ،ةيئاسنلاو ،ةيلاملا انتاقالع ،انلاومأ قافنإ ،انلاومأ بسك انتويبو ،رمألا ىهتناو ،جحنو ،موصنو ،يلصن امأ
.مالسإلا وه سيل اذه ،يبرغلا
يِذَّلا ْمُكَّبَر اوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي﴿ ﴾ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿ نايدلا دحاولا دوعو انرسخو ،مالسإلا رامث انرسخو ،مالسإلا ةميق انرسخ مالسإلا رهاظ انقبط امنيح كلذلف

لمح انفلك ﴾ُناَسْنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَع ََةناََمْألا َانْضَرَع اَّنِإ﴿ ةنامألا لمح انفلك وأ ،هدبعن نأ انفلك لجو زع هللا ﴾ْمَُكَقلَخ
.ةنامألا

: ةنامألا ِلمح تاموقم نِم

؟ ةنامألا لمح تاموقم ام ،اهتاموقم اناطعأو الإ ةنامألا لمح هللا انفلك ام ،عوضوملا اذه مزاول نم عوضوم كانه نآلا

: نوـكـلا ـ �
: ليلدلا ،نوكلا كاطعأ

ّل ٍتَايَآل َكِلَٰذ ِيف َّنِإ ۚ ُ هْنِّم ًاعيِمَج ِضَْرْألا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَّم مَُكل َرَّخَسَو ﴿ ﴾)��( َنوُرََّكَفَتي ٍمَْوقِ
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] ةيثاجلا ةروس [

ْمَُكل َرَّخَسَو﴿ ةنامألا لمح تلبق كنأل ،ةبتر لوألا قولخملا تنأ ،هللا ىلع تاقولخملا مركأ ملعت مل وأ تملع ناسنإلا اهيأ تنأو ،ناسنإلل رخسم نوكلا ،ميركتو فيرعت ريخست
هتركشو هب تنمآ اذإف ،هركشت نأ يضتقي ميركتلا ريخستو ،هب نمؤت نأ يضتقي فيرعتلا ريخست ،ميركت ريخستو ،فيرعت ريخست ُ﴾هْنِم ًاعيِمَج ِضَْرْألا ِيف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَم
: ىلاعت لاق ،كدوجو نم فدهلا تققح

﴾ )���( اًميِلَع اًرِكاَشُ َّ� َناَكَو ۚ  ُْمتنَمآَو ُْمتْرَكَش ِنإ ْمُِكباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَّم ﴿

]  ءاسنلا ةروس  [

: ةميرك ةيآ مهيطغتفً ادج ملؤم ءيش اذهو سانلا ةماع امأ ،مكدوجو نم ةياغلا متققحو ،مكدوجو ةلع متققح دقف متركشو متنمآ وأ ،متنمآو متركش اذإ متنأ ينعي

﴾  )���ً(اعْنُص َنُونِسُْحي ْمُهََّنأ َنُوبَسَْحي ْمُهَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمُُهيْعَس َّلَض َنيِذَّلا )���ً(الاَمَْعأ َنيِرَسَْخْألاِب ْمُُكِئَّبُنن ْلَه ُْلق  ﴿

]  فهكلا ةروس  [

؟ ُناسنإلا دعسي ىتم

: قلَخلا عيمجل نايساسأ نابلطم ةمالسلاو ةداعسلا – �
انأ ً،انويلم فالآ ةتس ضرألا هجو ىلع ينعي ،قلخلا لكل نايساسأ نابلطم ةداعسلاو ةمالسلا نأل ؟ناسنإلا دعسي ىتم ينعي ،عوضوملا اذه مزاول نم ،ةوخإلا اهيأ ٍناث عوضوم
. ةداعسلاو ةمالسلا ىنمتي وهو الإ دحاو مهنم ام هنأ دكأتم

 : ُلهجلا ُهببس ءاقشلا – �
:لهجلا رانلا يف سانلا دوجو ةلع نأ ليلدلاو ،لهجلا ببسب ءاقشلا :اولاق ؟ءاقشلا اذاملف

﴾  )��(ِريِعَّسلا ِباَحَْصأ ِيف اَّنُك اَم ُلِقَْعن َْوأ ُعَمَْسن اَّنُك َْول اُولَاقَو ﴿

]  كلملا ةروس  [

،ةدابإلاو ،ريمدتلاو ،ةسرطغلاو ،شطبلاو ردغلاب مهفصن نيذلا ،نويديلقتلا ءادعألا ءالؤه انءادعأ اونظت نأ مكايإ ؟انؤادعأ نم ةمأك نحن ،ناسنإلا ءادعأ ىدعأ لهجلاو
. انسفنأ ءادعأ نحن ،لالغتسالاو ،داسفإلاو
. انديب ،مهديب سيل انريصم نأ ةيناث ةرم مكل دكؤأ

﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلا َعَم ََّ� ََّنأَو ْتَُرثَك َْولَو ًائْيَش ْمُُكَتِئف ْمُكنَع َِينُْغت َنلَو ُْدَعن اوُدُوَعت ِنإَو ۖ ْمُكَّل ٌرْيَخ َوَُهف اوَُهتَنت ِنإَو ۖ ُْحَتفْلا ُمُكَءاَج َْدَقف اوُِحتَْفتَْست ِنإ ﴿

]  لافنألا ةروس [

َّقعُمُ َهل ﴿ ٍلاَو نِم ِهِنوُد نِّم مَُهل اَمَو ُۚ َهل َّدَرَم ََالف اًءوُس ٍمَْوقِبُ َّ� َداََرأ اَِذإَو ۗ  ْمِهُِسفَنِأب اَم اوُِرَّيُغي ٰىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ۗ َِّ� ِرَْمأ ْنِمُ َهنوَُظفَْحي ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيََدي ِنَْيب نِّم ٌتَابِ
)��( ﴾

]  دعرلا ةروس  [

 . انقرفت نم ،انلهج نم ،انفعض نم تتأ مهتوق نكل ،مهنأش اذه ،اوتتشي نأ ،اوقرفي نأ ،تاورثلا اوبهني نأ ،اولغتسي نأ ءادعألا نأش نم ،اودتعي نأ ءادعألا نأش نم

: فدهلا قيقحت نِم يتأت ةداعسلا –�
ءاقدصأ كلو ،نيموي دعب كناحتماو ،صاصتخالاب ةدام مهأبو ،بلط هيلع ً،ادج ديج صاصتخا يفو ةريخألا ةنسلا يف يعماج بلاط تنأ ً:اطيسبً الثم مكل برضأ ، ةوخإلا اهيأ
ءاقدصأ ،ةققحم رورسلا طورش لك ،رظانملا لمجأب تعتمتساو ،ماعطلا بيطأ تلوانتو ،قدنف رخفأب تلزنو ،لحاسلا ىلإ نيمويب ناحتمالا لبق ةونع كوذخأ ً،امجً ابح مهبحت
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،ةتفاخ ةءاضإلاو ،ةيلاع ةبوطر تاذ ةئيمق ةفرغ يف تسلج ول ،كفده ققحت ال ةكرحلا هذه نأل ؟ديدش ضابقناب رعشت اذامل ،بيط ماعط ،ةليمج ةلالطإ ،ليمج ناكم ،مهبحت
ةءاضإلاو ةيلاع ةبوطر تاذ ةئيمق ةفرغ يف تنأو ،فصوي ال حرفلاب روعش كيتأي ةداملا هذه يف ناحتما ءادأل زهاج كنأ ترعشو ،هتبعوتساوهتأرقو ،ررقملا باتكلا كعمو
:رخآ ليلد كانه ،فدهلا قيقحت نم يتأت ةداعسلا :ً اذإ ،رورسملا تنأ ،ةيلطم تسيل ناردجلاو ً،ادبأ اهيف رظانم ال ،ةتفاخ
اذام :كل لوقي ناسنإ نم امو ،عيبلا مدعنا اذإ ،ةداعسلا ةوشن يف وهو ،لكأي الو ،سلجي ال ةعاس �� يضمي نكمي ،ةعاضبلا ىلع ديدش لابقإو ،فيثك عيب كانه ناك اذإ رجاتلا
اذه ودغي هفده ققح اذإ امأ ،هفده ققحي ال لحملا اذه نأل ،ديدش ضابقناب رعشت ،ءاقدصأو ،تالجمو ،فحصو ،ياشو ،ةوهقو ،تابورشمو ،ريثو دعقم ىلع سلجتو ؟كدنع
. ةداعسلا ةمق يف تنأو ،ماعط دجوي الو ،حيرم سولجلا الو ،فييكت دجوي الو ،ةئفدت دجوي ال ،ةبعص فورظ يف ،محدزم قوس يف قيضلا ناكملا
هللا انفلك امنيح نكلو ﴾ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ْمُكَّبَر اوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي﴿ انفدهل ةقباطم انتكرح تءاج اذإ الإ دعسن الهنأ امك ،اندوجو رس انفرع اذإ الإ ةايحلا يف انتكرح حلصت ال نحن كلذل
رخس ،ليلق لبق تلق امك نوكلا اناطعأ ،تاموقملا اناطعأ ،هدبعن نأ انفلك امنيح وأ ،ةنامألا لمح انفلك امنيح ،ةدحاو ةناخ يف نابصيناينعم ينعي ،هدبعن نأ وأ ةنامألا لمحن نأ
.ةدابعلا دونب دحأ ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا ً:اذإ ،ميركتو فيرعت ريخست ،ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام انل

 : لــقعلا ـ �

ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َنوُرََّكَفَتيَوْمِهِبُونُج َىلَعَوً ادُوُعقَوًامَاِيق ََّ� َنوُرُكَْذي َنيِذَّلا )���(ِبَابَْلْألا يِلُوِأل ٍتَايَآل ِراَهَّنلاَو ِلْيَّللا ِفَالِتْخاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َّنِإ ﴿
﴾  )���(ِراَّنلا َباَذَع َانَِقف ََكناَحْبُسً الِطَاب اَذَه َتَْقلَخ اَم َانَّبَر ِضَْرْألاَو

]  نارمع لآ ةروس  [

. نازيم لقعلا ً،القع كاطعأ :يناثلا دنبلا نآلا

﴾ )�( َناَزيِمْلا َعَضَوَو اََهَعفَر َءاَمَّسلاَو ﴿

]  نمحرلا ةروس [

يفو ،ةروزملا ةلمعلا فشكي ينورتكلإ زاهج نميألا بيجلا يفو ،ةبعصلا ةلمعلاب هنمث كل عفُدو ،ًانويلم نوسمخ هنمث تيب كدنع ً:امامت ،جئاتنلا كاطعأ هتلمعأ اذإ لقعلا اذه
مل ،ةبعصلا ةلمعلاب تيبلا اذه نمث تضبق تنأو ،ةروزملا ةلمعلا قاروأ ماقرأ يناثلا يفو ،ينورتكلإ زاهج لوألا بيجلا يف ،ةروزملا ةلمعلا قاروأ ماقرأ رسيألا بيجلا
جهنم كعمو ،نيميلاب لقع كعم ،ببسلا تنأ ،تنأ ؟رساخلا وه نم ،ةروزم ةلمع هلك غلبملا ناكو ،كبيجب  يتلا ةلمعلا قاروأ يف ققدت ملو ،ينورتكلإلا لوألا زاهجلا مدختست
. ناسنإلا يقشف ،ميركلا نآرقلا تمدختسا الو ،كلقع تمدختسا الف ،راسيلاب ينآرق
،زايحنا نود نم درجتب هتلمعأ ول لقع كعمف ،همالك لقنلاو ،انيف هللا هعدوأ سايقم لقعلا نأل ،لقنلا عم قبطني لقعلا ،كلقع مكحت ْنأ بحت ،لعفت الو لعفا :كل لاق لجو زع هللا
هيف نآرقلا كاطعأ ،ةيآ فلأ نم برتقت ملعلا نعو ،ركفتلا نعو ،لقعلا نع ثدحتت يتلا تايآلا نأل ،لجو زع هللا ىلإ كلقع كادهل ،غيوست ،ريربت ،ةيطغت بولسأ نود نم
.مارحلاو لالحلا
.� دمحلاو ناقباطتم لقنلاو لقعلاو ً،اعم لقنلاو لقعلا مادختسا مدعو ،ناسنإلا لهج ببسب ءاقشلا كلذلف

: ةرـطـفـلا ـ �
.ً ايتاذ أطخلا كل فشكت ةرطف ،ّةلبِج ةيسفن ةينب كاطعأ ،كباتك أرقت مل هنأ امك كلقع لمعت مل كنأ ول ،ةرطف كاطعأ

﴾ )�(اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَهَْلَأف )�(اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو ﴿

]  سمشلا ةروس  [

))  ٌنَِّيب َماَرَحلاَو ، ٌنَِّيب َلالَحلا  ((

]  هيلع قفتم  [

))  سانلا هيلع علطي نأ تهركو ، كردص يف كاح ام مثإلاو  ((

]  ناعمس نب ساونلا نع يذمرتلاو ملسم و ، يراخبلا هجرخأ  [

.ً ادبأ حيحص ريغ لمعلا اذه نأ ملعت ةرطفلاب ،ليحتسم ،ءاملا هيلع بصأل ةظحل :هل لوقي ؟يراشلا مامأ بيلحلا شغي ناسنإ كانه له
﴾اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَهَْلَأف﴿ تقتا اهنأ يقتت نيح اهمهلأو ،ترجف اهنأ رجفت امنيح ﴾اَهَمَهَْلَأف اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو﴿ ةرطف كاطعأ ً،القع كاطعأ ً،انوك كاطعأ كلذلف

: ةوـهـشلا ـ �
وحن ،لاملا وحن ليملا اذه ،تاوامسلاو ضرألا بر ىلإً اركاش ةرمو ً،ارباص ةرم ،نيترم اهب ىقريل الإ تاوهشلا ناسنإلا يف هللا عدوأ ام ،ةنجلا نمث يه ةوهش كاطعأ :نآلا
: ىلاعت لاق ،تاوهشلا كيف عدوأ ،ماعطلا وحن ،ضرألا يف ولعلا وحن ،ةأرملا

ُنْسُحُ هَدنِعُ َّ�َو ۖ  َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ُعَاتَم َكِلَٰذ ۗ ِثْرَحْلاَو ِمَاعَْنْألاَو ِةَمَّوَسُمْلا ِلْيَخْلاَو ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلا َنِم ِةَرَطَنقُمْلا ِريِطَاَنقْلاَو َنِيَنبْلاَو ِءاَِسّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َِنّيُز ﴿
﴾ )��( ِبآَمْلا
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]  نارمع لآ ةروس  [

.مالسإلاب نامرح الف ،اهلالخ يرست ةفيظن ةانق اهل لعجو الإ كيف هللا اهعدوأ ةوهش نم امو ،ةيدايح يهو ،اهب ىقرتل تاوهشلا كاطعأ
لب ،ةحوللا عضو نم ىلعً ادبأ دقحب رعشت ال ،زواجتلا عونمم ماغلأ لقح :اهيلع بتك ةحولكً امامت تامرحملا ،كتمالسل نامض يه لب ،كتيرحلً ادويق تسيل تامرحملا نكل
اهيف ةحوللا ،ةميحر ةحوللا هذه ،" توملا رطخ بارتقالا عونمم " :ٍلاع رتوت رايت مامأ ةحول تعضُو ول امك ،كتمالس ةحوللا هذهب كل نمض هنأل ،كقامعأ قامعأ نم هركشت
. تاوامسلاو ضرألا بر ىلإً اركاش وأ ً،ارباص اهبىقرتل تاوهشلا كيف عدوأ كلذل ،توملا رطخ بارتقالا عونمم ،نينطاوملل ةميكح ةدايق اهيف ،ةمحر اهيف ،ةمكح اهيف ،ملع
نأ نود ،لقنلا هب مهفت يكو ،لقنلا ةحص نم هب دكأتت يك ًالقع كاطعأ ،ركشت نأ ميركتلا لعف درو ،نمؤت نأ فيرعتلا لعف در ،ميركتو فيرعت ريخست كل هرخسً انوك كاطعأ
.ً ايتاذ أطخلا كل فشكت ةرطف كاطعأ ،لقنلا دعب لقنلا مهفلو لقنلا لبق لقنلا ةحص نم دكأتلل نكلو ،لقنلا ىلعً امَكَح سيل لقعلا ،كلقعب لقنلا يغلت
. ينالفلا ناكملا يفً اللخ كانه نأ ،ةشاشلا ىلع رهظي ٌللخ ثدح اذإ ،ةمتاع تاحول اهيف ً،ادبأ تادادع اهيف ام تارئاطلا ىقرأ يف نآلا
زع هللا تعطأأ كيلع ءاوس ،لجو زع هللا جهنم عمً اماتً اقفاوت ةقفاوتم ةرطفلا كلذل ،بيصم كنأ رعشت بيصت امنيحو ،ئطخم كنأ رعشت ئطخت امنيح ،ةشاش كدنع تنأو
ً،القعو ً،انوك كاطعأ ،رعشت نأ نودهقيبطت ىلإ قوتت كسفن هب هللا كرمأ ءيش يأف ،كترطف عمً امامت قفاوتم هللا جهنم نأل ،نايس رمألا ،ةرطفلا ءادنل تبجتسا مأ ،لجو
. ةوهشو ،ةرطفو

: رايتخالا ةيرــح ـ �

. رح تنأ ، ةيرح كاطعأ 

ُباَرَّشلا َْسِئب َۚ هوُجُوْلا يِوَْشي ِلْهُمْلاَك ٍءاَِمب اُوثَاُغي اُوثيَِغتَْسي نِإَو ۚ اَُهقِداَرُس ْمِِهب َطاََحأ اًرَان َنيِمِلاَّظلِل َانَْدتَْعأ اَِّنإ ۚ  ُْرفَْكيَْلف َءاَش نَمَو نِمُْؤيَْلف َءاَش نََمف ۖ ْمُِكّبَّر نِم ُّقَحْلا ُِلقَو ﴿
﴾ )��( ًاَقَفتْرُم ْتَءاَسَو

]  فهكلا ةروس  [

﴾  )�ً(ارُوفَك اَِّمإَوً ارِكاَش اَِّمإ َلِيبَّسلاُ هَانْيَدَه اَِّنإ  ﴿

]  ناسنإلا ةروس [

ّلَوُم َوُهٌ ةَهْجِو ٍّلُكِلَو ﴿ ﴾ )���(ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع ََّ� َّنِإ ۚ ًاعيِمَجُ َّ� ُمُِكب ِْتَأي اُونوَُكت اَم َنَْيأ ۚ ِتاَرْيَخْلا اُوقَِبتْسَاف ۖ  اَهيِ

]  ةرقبلا ةروس  [

يفو ،كمأو كوبأ نمو ،ىثنأ وأً اركذ تنك اذإ ام هيفً ارح تسل يذلا نكل ،هب تفلُك اميف رح تنأ ،لجو زع هللا ىلإىقرت نأ نكمي الفً ارح نكت مل ام ،كلمع نّمُثي الً ارح نكت مل ام
. كاطعأ امم عدبأ كناكمإ يف سيلو ،كل ريخ ضحمو ،كتحلصمل هذه ،تدلو نامز يأ يفو ،تدلو ناكم يأ
نإ ، ةردقلا يفً ازجع ناكلً الَمه مهكرت ولو ،باقعلا لطبل ةيصعملا ىلع مهربجأ ولو ،باوثلا لطبل ةعاطلا ىلع هدابع ربجأ هللا نأ ول ،كلمع نّمُثيل رايتخالا ةيرح كاطعأ ً:اذإ
ةيآلا ىلع اهلمحت نأ بجي ربجلا ةحئار اهنم مُشي ةيآ ةيأو ،ريخم ،رح تنأ ً،اريثك ليلقلا ىلع ىطعأو ً،اريسع فلكي ملو ً،اريسي فلكو ً،اريذحت مهاهنو ً،ارييخت هدابع رمأ هللا
. رايتخالا يف لصأ يه يتلا ةمكحملا

َّالِإ َنُوِعبََّتت ْنِإ َاَنلُ هوُجِرُْخَتف ٍمْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع ْلَه ُْلق َانَْسَأب اُوقاَذ ىَّتَح ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َبَّذَك َكِلَذَك ٍءْيَش ْنِم َانْمَّرَح َالَو َانُؤَابآ َالَو َانْكَرَْشأ اَمُ َّ� َءاَش َْول اوُكَرَْشأ َنيِذَّلا ُلُوَقيَس  ﴿

﴾ )���(َنوُصُرَْخت َّالِإ ُْمتَْنأ ْنِإَو َّنَّظلا

]  ماعنألا ةروس  [

ّلُك اميف ربجلا يف لوقي ال ،كرشم الإ ربجلابلوقي ال هنأو ،ريخم كنأ يف لصأ ةيآلا هذه .كرشم الإ انفِ
.ً ارايتخا كاطعأ ،ةوهش كاطعأ ،ةرطفو ً،القعو ً،انوك كاطعأ ً:اذإ

: يهلإلا جهنملا
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الو لعفا ،ةيهقف ماكحأ باتك كانه ،ةريس باتك كانه ،دئاقع باتك كانه ،ةنس كانه ،باتك كانه ،جهنم كانه ،كيلع تسبتلا رومألا نأ ول ً،اجهنم كاطعأ كلذ لك نعً الضفو
ةحلصم ةعيرشلاو ،اهلك ةمكح ةعيرشلاو ،اهلك ةمحر ةعيرشلاو ،اهلك لدع ةعيرشلاو ،عرشلاهّحبق ام حيبقلاو ،عرشلا هنَّسح ام نسحلا :ءاملعلا هنع لاق جهنملا اذه ،لعفت
.ليوأتو ليوأت فلأب اهيلع تلخُدأ ولو ،ةعيرشلا نم تسيل ،اهفالخ ىلإ ةمكحلا نمو ،روجلا ىلإ لدعلا نمو ،ةدسفملا ىلإ ةحلصملا نم تجرخ ةيضق ةيأف ،اهلك
﴾ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ْمُكَّبَر اوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي﴿ هدبعن نأ انرمأ انقلخ هنألو ، انبر انقلخ دق نحن ً:اذإ

: ةميركلا ةيآلا ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو

بّكُرو ،لقع الب ةوهش نم ناويحلا بّكُرو ،ةوهش الب لقع نم كلملا بّكُر ،هللا دنع فنص ىلعأ رشبلا سنج نأل ﴾َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿
. ناويحلا نود حبصأ هلقع ىلع هتوهش تمس نإو ،ةكئالملا قوف حبصأ هتوهش ىلع هلقع امس نإف ،امهيلك نم ناسنإلا

﴾ )�( ِةَّيَِربْلاُرْيَخ ْمُه َِكَئلُوأ ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َِّنإ )�(ِةَّيَِربْلا ُّرَش ْمُه َِكَئلُوأ اَهِيف َنيِدِلاَخ َمَّنَهَج ِرَان ِيف َنيِكِرْشُمْلاَو ِبَاتِكْلا ِلَْهأ ْنِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّنإ  ﴿

]  ةنيبلا ةروس  [

 نيملاعلا بر � دمحلاو

إذاً :
﴿َو لَقَْد َخلَْقنَاُكْم ثُمَّ َصوَّ ْر نَاُكْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَمَال ئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلیَس لَْم یَُكْن ِمْن السَّاِج ِدیَن﴾
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