
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
نيملاعلا بر � دمحلا

قحلا انرأو ً،املع اندزو 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 
لهجلا تاملظ نم انجرخأ ،نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح
. تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو
: ىلاعت هلوق يهو ،ةرشع ةيناثلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم عباسلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

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

الدرس : �� - سورة األعراف - تفسیر اآلیات �� – �� ، تسلسل اإلیمان با�
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] فارعألا ةروس [

 : ريرقتلاو ةدئافلل ريكذت

: قلَخلا ةلأسم – �
.ً اروص نوكت نأ لبق ،رذلا ملاع يف تاقولخملا عيمج تقلُخ لب ،رذلا ملاع يف قلُخ ناسنإلا نأ فيكو ،لجو زع هللا لضفب قلخلا ةصق تنيب قباسلا سردلا يفو

: ةنامألل ناسنإلا ُلمح – �

: لجو زع هللا لاق ثيح ،ةنامألا اهيلع تضرُعو

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

] بازحألا ةروس [

: ةنجلل نمثوناسنإلا قلخ لصأ ةدابعلا – �
�اب اهفيرعت قيرط نع هسفن يكزي نأ ّفلُك ةنامألا ناسنإلا لمح املو

،تعمس نذأ الو ،تأر نيع ال ام اهيف ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجلً انمث برقتلا اذهو ،ةعاطلا هذهو ،ةفرعملا هذه نوكت نأ لجأ نم هيلإ برقتلاو ،هتعاط ىلع اهلمحو
. ةنجلل نوقولخم لصألا يف نحنف ،نيدبآلا دبأ ىلإ ،رشب بلق ىلع رطخ الو

)) .ٍرََشب ِبَلق ىلع َرَطخ الو ،َْتعِمس ٌُنُذأ الو ،ْتأَر ٌنيَع الام ِةَّنجلا يف ((

] ةريره يبأ نع بيعشل دنسملا [

: رانلل لماعو ةنجلل لماع : نامسق سانلا

: ىلاعت هللا لاقف ،ةقيقحلا هذه ءوض يف نيمسق رشبلا مسقنا دقو
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﴾ )��(ىَْوأَمْلا َيِهَ ةَّنَجْلا َِّنَإف )��(ىَوَهْلا ِنَع َسْفَّنلا ىََهنَو ِهِّبَر َمَاقَم َفاَخ ْنَم اََّمأَو  ﴿

]  تاعزانلا ةروس  [

:ىلاعت لاق اذه ىلعو ،هجهنمب طبضنت نأو ،هللا فرعت نأ ،طابضنالا اهنمث ةنجلا نأ يأ

﴾ )�(َىنْسُحْلاِب َقَّدَصَو )�(َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف  ﴿

]  ليللا ةروس  [

. ءاطعلا ىلع هتايح ىنبو ،هللا يصعي نأ ىقتا هنأ قيدصتلا اذه ىلع يُنب ،ةنجلا يه ىنسحلاو ،ةنجلل قولخم هنأ قّدص

﴾ )�(ىَرُْسيْلِلُ هُرَِّسُينََسف  ﴿

]  ليللا ةروس  [

. ةيدبألا هتداعس هاجتا يف هتايح نوؤش لكً اذإ

﴾ )�(َىنْسُحْلاِب َبَّذَكَو )�(َىنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّمأَو  ﴿

]  ليللا ةروس  [

.هئاقش هاجتاب هتايح نوؤش لكو ذخألا ىلع هتايح ىنبو ،هللا ةعاط نع ىنغتسا هنأ بيذكتلا اذه ىلع يُنب ،ايندلل قولخم هنأ نمآو ،ةنجلاب بذك يناثلا فنصلا

﴾ )��(ىَرُْسعْلِلُ هُرَِّسُينََسف  ﴿

]  ليللا ةروس  [

ًالوهجً امولظ نكي مل ﴾ ًالوُهَج اًمُولَظ َناَكُ هَِّنإ ۖ ُناَسنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَع ََةناََمْألا َانْضَرَع اَّنِإ﴿ امنيح هللا نأ قلخلا ةصق
. ﴾ ًالوُهَج اًمُولَظ َناَك ﴿ ةنامألا ِّدؤي ملو ةنامألا ناخ امنيح نكلو ،ةنامألا لمح لِبق امنيح

: ةنامألا ِلمح تامّوقم – �
:هل هللا رخس ةنامألا لمح َلبق امنيح ناسنإلا نأ يضاملا سردلا يف تركذو

﴾ )��(َنوُرََّكَفَتي ٍمَْوقِل ٍتَايَآل َكِلَذ ِيف َّنِإُ هْنِمً اعيِمَج ِضَْرْألا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ْمَُكل َرَّخَسَو  ﴿

]  ةيثاجلا ةروس  [

: نوــكلا

. ميركتو فيرعت ريخست ريخستلا ناكو ،هل رّخُس يذلا نوكلا اذه فيلكتلا تاموقم زربأ نم نأ تركذو ،فيلكتلا تاموقم هاطعأو
 : ىلاعت لاق ،كدوجو نم فدهلا تققح ركشتو نمؤت امنيح تنأو ،ركشت نأ ميركتلا لعف درو ،نمؤت نأ فيرعتلا لعف در كلذل
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﴾ )���( اًميِلَع اًرِكاَشُ َّ� َناَكَو ۚ ُْمتنَمآَو ُْمتْرَكَش ِنإ ْمُكِباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَّم ﴿

]  ءاسنلا ةروس [

: لـقـعلا

: نازيم وهو ،ةبساحملاوةيلوؤسملا طانم وهو هللا ةفرعمل ةادأك ،لقعلا هاطعأ مث

﴾ )�(َناَزيِمْلا َعَضَوَو اََهَعفَر َءاَمَّسلاَو ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

.لقنلا ىلعً امكح لقعلا نوكي نلو ،لقنلا مهف مث ،لقنلا ةحص نم دكأتلا هتمهم لقعلاو
: ةرطـفلا
.ً ايتاذ هأطخ هل فشكت ةميلس ةرطف هاطعأ مث

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

سمشلا ةروس  [

: راـيتخالا
: هلمع نَّمُثيلً ارايتخا هاطعأ مث

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

]  ناسنإلا ةروس  [

 : ةوــهشلا
.ةرمدم ةوق نوكت نأ نكميو ،ةعفادو ةعفان ةوق نوكت نأ نكمي ،ةيدايح يهو ،ةعفاد ةوقك ةوهش هاطعأ مث
 : عرــشلا
.ةرطفلاو لقعلا ينازيم ىلعً انازيم عرشلا اذه نوكيل بتكلا هئايبنأ ىلع هللا لزنأو ،عرشلا هاطعأ مث
. �اب ناميإلا لسلست ىلإ مويلا لقتنأو ،قباس سرد يف اذه تركذ

: هتباوثو ناميإلا لسلست

: نوكلا : لوألا تباثلا
،ةوخإلا اهيأ
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هيف ، موجن هيف ،رمق هيف ،سمش هيف ،مهرصبو مهعمس تحتو ،مهيديأ نيب نوكلا اذه ناسنإ نويلم فالآ ةتس ضرألا يف نانثا هيلع فلتخي ال ،لوألا تباثلا دعي نوكلا كانه
،نداعم هيف ،تاناويح هيف ،كامسأ هيف ،رايطأ هيف ،تابنلا نم عون نويلم هيف ،تابن هيف ،تاريحب هيف ،راحب هيف ،راهنأ هيف ،عيباني هيف ،لوهس هيف ،لابج هيف ،ضرأ هيف ،تارجم
. اهنع نوكلا َّفشي نأ نكمي ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ لك ،ناميإلا يف لوألا تباثلا وه نوكلا اذه ،نداعم هابشأ هيف
: نوكلا اهنع ّفشي هتافصو هللا ءامسأ لك – �
نوكلا يف اهارت نأ نكمي ،ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ لك

ىرت نأ نكمي ،هلدع نوكلا يف ىرت نأ نكمي ،هتمحر نوكلا يف ىرت نأ نكمي ،هفطل نوكلا يف ىرت نأ نكمي ،هتمكح نوكلا يف ىرت نأ نكمي ،هَملع نوكلا يف ىرت نأ نكمي 
.اهنع نوكلا فشي نأ نكمي ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ لك ،هشطب نوكلا يف ىرت نأ نكمي ،هتوق نوكلا يف

ُدِحاوُ هََّنأ ىلَع ُّلَُدت  ٌ َةيآُ َهل ٍءيَش ِّلُك يفَو

] ةعيبر نب ديبل [

: ضقانتلا مدع ـ ةيئاغلا ـ ةيببسلا : لقعلا ئدابم – �
ثالث ئدابم ىلع ينب كلقعو

عمً اماتً اقباطتةقباطم كلقع ئدابم ،نوكلا يف هل دوجو ال ضقانتلاو ،ةياغ ءيش لكلو ،ببس ءيش لكل ةيساسألا هتمظنأ نوكلاو ضقانتلا مدع أدبم ،ةيئاغلا أدبم ،ةيببسلا أدبم 
. قلخلا ئدابم
.هللا ةفرعم ةادأ لقعلا ً:اذإ ،هلالخ نم هللا ىلإ فرعتت نأ نكمي نوكلا يف هتلمعأ اذإ لقعلا اذه كلذل

 : ةيملاعٌ ةغل نوكلا – �
 .كرتشم مساق ،هيف ام نوؤرقي ابوروأ لهأو ،هيف ام أرقي يمجعألاو ،هيف ام أرقي يبرعلا ،ةيملاع هتغل نوكلا اذه نأ مث ،ةوخإلا اهيأ 

5



،هللا دوجو نع فشي يذلا نوكلا اذه ناميإلا تباوث نم تباث ربكأف ، يشمي نآرق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ،قطان نوك نآرقلاو ،تماص نآرق نوكلا :مهضعب لاق كلذل
: هتمهم مكل حضوأس لقعلا نكل ،ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ نعو ،هتينادحو نعو ،هلامك نعو
دعاقم اهيف ،ةيوهت اهيف ،ةضراع تاشاش اهيف ،ةئفدت اهيف ،توص لزع اهيف تاجردم ،ةعماجلا ةقيقح عمً اعئارً ابسانت بسانتت تآشنم دجت ،هدحو كلقع ،ةعماج ىلإ تلخد تنأ
،ةغمدأو ً،اطيطخت ءانبلااذه ءارو نأ فشتكت نأ نكمي كلقعب تنأ ،رباخم اهيف ،ةعماج ةرادإ اهيف ،ةذتاسألل نكس اهيف ،بالطلل نكس اهيف ،قئادح اهيف ،ةبتكم اهيف ،ةحيرم
ام فرعت نأ نكمي ال ،تايلكلا ءادمع مسا ام فرعت نأ نكمي ال ،ةعماجلا سيئر مسا ام فرعت نأ نكمي الفً افيصح تنك امهم ً،ايكذ تنك امهم نكل ،ةمكارتم تاربخو ً،اماظنو
،كلقع عم لماكتي بيتكلا اذه ،ّبيتُك نم دب ال ،كلقعب اهفشتكت نأ نكمي ال تامولعملا هذه ،بوسرلاو حاجنلا ماظن وأ ،لوبقلا ماظن فرعت نأ نكمي ال ،ةعماجلا يف يتلا تايلكلا
. ديهمت اذه

: هيف كل لاق ،ميركلا نآرقلا وهً اباتك لزنأ ؟هللا كقلخ اذامل نكل ،هلامجب ،هفطلب ،هلدعب ،هتمحرب ،هتوقب ،هملعب ،هدوجوب قطني نوكلا اذه لعج لجو زع هللا

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

]  تايراذلا ةروس  [

: هباتك يف كل لاق ؟ نوتس ،نوسمخ ً،اماع نوعبرأ ةايحلا اذامل ؟ ةريصقلا ةايحلا اذامل

﴾ )�(َىلُوْألا َنِم ََكل ٌرْيَخُ ةَرِخَْآللَو  ﴿

]  ىحضلا ةروس [

. انتداعسو انتمالس قيرطو ،اندوجو ةلع سانلل اونيبيل ءايبنألا يتأي ؟ءايبنألايتأي اذامل

﴾ )��(ِنوُُدبْعَاف َاَنأ َّالِإَ َهِلإ َالُ هََّنأ ِهَْيلِإ يِحُون َّالِإ ٍلوُسَر ْنِم َكِلَْبق ْنِم َانْلَسَْرأ اَمَو  ﴿

]  ءايبنألا ةروس  [

ميظعلا هلإلا ةداهش باتكلا عم كاطعأ ،ةغللا يف غيلب يرقبع ناسنإ مالك هنإ :لوقي ًالئاق لعل باتكلا اذه ،هب هللا كربخأ هكاردإ نع كلقع زجع ام ،لقعلا لمكي باتكلا راصف
. باتكلا اذه لزن ماع ���� لبق ينعي ،هزاجعإ هللا مالك باتكلا اذه نأ ىلع ليلد ربكأ ،همالك هنأ ىلع

: ةينوك قئاقح نم روص

: ءوضلا رثانت ةرهاظ – �
ءاوهلا ةقبط زواجت دوعصلا ءانثأ يفو ،رمقلا ىلإ ناسنإلا دعصً ابيرقت ماع نيرشع لبقو
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ةيئوض ةرهاظ لكشي سمشلا عم ءاوهلا نأ :يملعلا ريسفتلا ً،ايمع انحبصأ دقل :هتوص ىلعأب مهدحأ حاص ءاوهلا ةقبط ءاضفلا داور زواجت املف ،مك فلأ �� نع ديزت يهو
ّلُس اذإ سمشلا ةعشأ نأ يأ ،رثانتلا اهمسا هيف ناكم ضرألا يف راصف ،سمشلا ةعشأ اهلصت مل ىرخأ تارذ ىلع سمشلا ةعشأ تارذلا هذه تسكع ءاوهلا تاقبط ىلع تطِ
ًاسمادً امالظ ءاضفلا راصف ،رثانتلا يغلأ ءاوهلا ةقبط انزواجت املف ،ءوضلا رثانت اهمسا ةرهاظ هذه ةعشأ نود نم ءايضلا دوجو ،سمشلا ءايض هيف ناكمو ،سمش ةعشأ
: نآرقلا حتفا ً،ايمع انحبصأ دقل :ءاضفلا دئار حاصف ،ليلألا ليللاك

﴾ )��(َنوُروُحْسَم ٌمَْوق ُنَْحن َْلب َانُراَصَْبأ ْتَرِّكُس اَمَِّنإ اُولَاَقل )��(َنوُجُرَْعي ِهِيف اوُّلََظف ِءاَمَّسلا َنِمً ابَاب ْمِهَْيلَع َانَْحَتف َْولَو  ﴿

]  رجحلا ةروس  [

. ماع ���� لبق نآرقلا اهركذ ماع ���� دعب تفشُك يتلا ةقيقحلا نأل ،ليحتسم ،رشب مالك مالكلا اذه نوكي نأ نكمي ال

: ةيروجلا ةدرولا – �
همسا مجن راجفنال ةروص هتحت بتك ،قرزأ سأك طسولا يف ،ةيهاز ءارضخ تاقيرو اهلوح ،ةنكاد ءارمح قاروأ ،ةيروج ةدرول ةروص ضرعت )اسان( ءاضف ةلاكو ربكأ
: نآرقلا حتفت ،ةيئوض ةنس فالآ ةثالث انع دعبي ،طقلا نيع

ّذَُكت اَمُِكّبَر ِءَالآِ َّيأَِبف )��(ِناَهِّدلاَكً ةَدْرَو َْتناََكف ُءاَمَّسلا ِتَّقَشْنا اَِذَإف  ﴿ ﴾ )��(ِنَابِ

]  نمحرلا ةروس  [

: نيرحبلا نيب زجاحلا – �
 نينول نيابت طخلاو ً،اطخ نيرحب لك نيب نأ ءاضفلا ةنيفس نم ءاضفلا داور فشتكي

الو ،هتحولم رحب لكل ،هتفاثك رحب لكل ،هؤام رحب لكل نيبت بيرجتلاو ،سردلاو ،ثحبلاو قيقحتلا دعب اذإف ،ةرهاظلا هذه نوعباتي ،راحبلا ءاملع دنع لوضفلا ريثي رظنملا اذه
وأ ،امنب قيضمك وأ ،قراط لبج قيضمك وأ ،سيوسلا ةانقك وأ ،بدنملا بابك راحبلا ءاقتلا ناكمل روصلا ضعب يف ىتح ً،اضعب اهضعب عم راحبلا هايم طلتخت نأ نكمي
: ميركلا نآرقلا حتفت ،نيرحبلا نيب رادج كانه روفسوبلاقيضمك

ّذَُكت اَمُِكّبَر ِءَالآِ َّيأَِبف )��(ِنَايِغَْبي َال ٌخَزَْرب اَمَُهنَْيب )��(ِنَايَِقتَْلي ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم  ﴿ ﴾ )��(ِنَابِ

]  نمحرلا ةروس  [

: ةضيوبلا سيلو دولوملا سنج ددحت يتلا يه ةفطنلا – �
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: ميركلا نآرقلا حتفت ،ةضيوبلا سيلو ةفطنلايه ىثنأ وأً اركذ دولوملا نوك ددحي يذلا نأ نيبت ىوتسم ىلعأ ىلإ ةنجألا ملع روطت دعب

﴾  )��(َىنُْمت اَِذإ ٍَةفُْطن ْنِم )��(َىثُْنْألاَو َرَكَّذلا ِنْيَجْوَّزلا ََقلَخُ هََّنأَو  ﴿

]  مجنلا ةروس  [

: رودي نوكلا يف ءيش لك – �
. تاراسمو ،براهكو ،ةاون نم ةرذلاو ،تارذ نم فلؤم نوكلا يف ءيش يأ رخصلا ىتح ،بشخلا ىتح رودي نوكلا يف ءيش لك نأ ةرذلا ملع فاشتكا دعب

﴾ )��( َنوَُحبَْسي ٍَكَلف ِيف ٌّلُك ۖ َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو َراَهَّنلاَو َلْيَّللا ََقلَخ يِذَّلا َوُهَو ﴿

]  سي ةروس [

: نيطسلف روغ : ضرألا ىندأ – �

:ةميركلا ةيآلاو ،نيطسلف روغ يه ضرألا يف ةطقن قمعأ نأ نيبت رزيللا ةعشأ فاشتكا دعب

﴾ )�(َنُونِمْؤُمْلا ُحَرَْفي ٍِذئَمَْويَو ُدَْعب ْنِمَو ُلَْبق ْنِم ُرَْمْألا َِِّ� َنِينِسِ عْضِب ِيف )�(َنُوبِلَْغيَس ْمِِهَبلَغ ِدَْعب ْنِم ْمُهَو ِضَْرْألا َىنَْدأ ِيف )�(ُموُّرلا َِتبِلُغ ﴿

]  مورلا ةروس  [

روغ يف تناك مورلاو سرفلا نيب تمت يتلا ةكرعملا نأ خيراتلا تاياور دكؤتو ،نيطسلف روغ ضرألا يف ةطقن قمعأ نأ نيبت رزيللا ةعشأ فاشتكاب ضرألا ىندأ يف
. نيطسلف

: َنوَُملَْعت َال اَم ُُقلَْخيَو – �
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هلوق أرقتف ميركلا نآرقلا حتفت ،تاونقو ،فحصو ،تالجمو ،ةرخاف ةمعطأو ،تابارشو ،فَّيكمو ،فيطل وجلاو ،ريثو دعقم ىلع تنأو ،��� ةرئاط ثدحأ ةرئاط بكرت
: ىلاعت

﴾ )�( َنوَُملَْعت َال اَم ُُقلَْخيَو ًۚ َةنيِزَو اَهُوبَكَْرتِل َريِمَحْلاَو َلَاِغبْلاَو َلْيَخْلاَو ﴿

] لحنلا ةروس  [

ةرايسلاو ،راطقلاو ،ةرخابلاو ،ةرئاطلا ﴾َنوَُملَْعت َال اَم ُُقلَْخيَو﴿ ناوكألا قلاخ مالك هنأل ً﴾َةنيِزَو اَهُوبَكَْرتِل َريِمَحْلاَو َلَاِغبْلاَو َلْيَخْلاَو﴿ ؟ةرئاطلا نيبو رامحلا نيب ةفاسملا يه مك
﴾َنوَُملَْعت َال اَم ُُقلَْخيَو﴿

: هسأر عطق مدعوناويحلا ةيكذت نم ةمكحلا – �
قرفلا ام ،ملاعلا يف ناكم يف رَّسُفي نأ نكمي ال هيجوتلا اذه ،طقف اهجادوأ اوعطقا :لاق ،حبذت امنيحةبادلا سأر عطق زاوج مدعبً ايعيرشتً ارمأ يطعي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
؟ةيومدلا اهتيعوأ عطق نيبو اهسأر عطق نيب

،هيجوتلا اذه رس ام رسفت ضرألا يف ةهج كانه ماع ���� دعب الو ،ماع فلأ دعب الو ،ماع ��� دعب الو ،ماع يتئم دعب الو ،ماع ةئم دعب الو ،يبنلا دهع يف ال ،ملعي دحأ ال 
دجوي ،يتاذ دلوم نم هل دب ال ،ةيئابرهكلا ةماعلا ةكبشلا ةمحر تحت نوكي نأ نكمي ال ،ةايحلا رادم هيلع بلقلا نألو ،مسجلا يف وضع رطخأ بلقلا نأل ،ةقيقحلا تفشكنا نآلا
ضبنلابً ارمأ يطعي يئابرهكلا زكرملا اذه نأو ،نايطايتحا ؟طايتحا مك ،ثلاث زكرم دجوي يناثلا لطعت اذإو ،ٍناث زكرم دجوي لطعت اذإ زكرملا اذهو ،يتاذ يئابرهك زكرم

نكل ،ةضبن �� نم ىلعأ دهج ىلإ ةجاحب ناتسب يفً انابعث وأ ً،افيخمً اناويح هجاو اذإ وأ ،عرسي نأ ودع همجاه اذإً انايحأ ةجاحب ناسنإلاو ،طقف ةقيقدلاب ةضبن �� يماظنلا
يطعي يبصعلا زاهجلا كلم غامدلاف ،ةلتاق هتغدل اذه نأ غامدلا ئبنت نابعثلا تاموهفم ،نابعثلا تاموهفم هدنع غامدلاو ،غامدلا ىلإ رطخلا ةروص لقنت رطخلا كاردإب نيعلا
،بيجولا دادزيل نيتئرلا ىلإً ارمأو ،ةضبن ��� ىلإ ضبنلا عفريل بلقلا ىلإً ارمأ يطعيف رظكلا اهتيلخاد ريزولً ارمأيطعت ،ةيماخنلا ةدغلا ،ينومرهلا زاهجلا ةكلملً اسامتلا
هركس فئاخلاف ،ةيئانثتسا ركس ةيمك قالطإب دبكلا ىلإً ارمأو ،فئاخلا رفصيف ةعمللا قييضتب ةيطيحملا ةيعوألا ىلإً ارمأو ً،اعيرس ناقفخت هاتئرو ً،اعيرس ضبني هبلق فئاخلاف
. جزل فئاخلا مدف ةيفاضإ ةيمك قالطإب طلجتلا نومره ىلإ اًرمأو ،ٍلاع
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،يئانثتسالا زاهجلا لمعي مسجلاب ًالوصوم سأرلا انيقبأ اذإ امأ ،طقف مدلا عبر جرخت ةضبن نونامثلا ،ةضبن �� لمعي بلقلا ىقبي اهسأر انعطقو ،اهانحبذ اذإ ةبادلا هذه ً،انسح
ةقيرطلا قفو حُِبذ يذلا محللا دجت ،ةبادلا مسج نم هلك مدلا جرخت ةضبن ��� ـلا ،ةضبن ��� ضبنلا عفترا بلقلل رظكلل ةيماخنلا ةدغلل غامدلا ،رطخلا كردأ فورخلاف
سيل ،ميثارج ةرؤب محللاو ،ًايذؤمو ،قرزأ محللا نول حبصي ،ةبادلا يف مدلا سامخأ ةعبرأ ىقبي ةبادلا سأر عطقب حُبذ اذإ امأ ،معطلا بيط ،رظنملا يهش ،نوللا رهزأ ةيمالسإلا
:ىحوي يحو هنإ ،يبنلا ةئيب تايطعم نم الو،يبنلا ةفاقث نم الو ،يبنلا ةبرجت نم الو ،يبنلا ملع نم اذه

﴾ )�(ىَحُوي ٌيْحَو َّالِإ َوُه ْنِإ )�(ىَوَهْلا ِنَع ُقِطَْني اَمَو  ﴿

]  مجنلا ةروس [

 . ناميإلا تباوث نم تباث ربكأ نوكلاف

: نآرقلا : يناثلا تباثلا
. همالك هنأ هللا نم ةداهش هعم نآرقلا اذه نكلو ، همالك نآرقلاو ،هقلخ نوكلا
: ةزجعمٍ ّيبن لكل
ةزجعملاف ،مهماوقأل اوناك نيقباسلا ءايبنألا نأ الإ ،ةمالع ،رشبلا بر لوسر ناسنإلا اذه نأ رشبلل هللا ةداهش اهتقيقح يف ةزجعملاو ،ةزجعم هعم يبن لك ،ماركلا انناوخإ
: هاصع ىقلأ ىسوم انديس ،ةيسح

﴾ )���(ٌنِيبُم ٌنَابُْعث َيِه اَِذَإفُ هاَصَع َىقَْلَأف  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا امأ ،طقف مهماوقأل ءايبنألا ءالؤه نكل ،تازجعم هذه ،هقرحت ملف رانلا يف يقُلأ ميهاربإ انديس ،رشبلا ةقاط قوف ءيش اذهو ،تيملا ايحأ ىسيع انديس
قلخلل هللا ةداهش نوكت نأ نم دب ال ،بتكلا متاخ هباتكً اذإ ،ةعاسلا مايق ىتح وه ،نارودلا ةياهن ىلإ وه ،نيملاعلل ةمحر وه ،نيعمجأ رشبلا لكل وه ،نيلسرملاو ءايبنألا متاخ وه
. ةرمتسملا هللا ةداهش نآرقلا زاجعإ امنيب ،هقدصت ال وأ هقدصتً اربخ حبصيف ئفطني مث ،ةرم قلأتي باقثلا دوع قلأتك ةيسحلا ةزجعملا ،ةرمتسم همالك نآرقلا اذه نأ نم
. هللا نم ةداهش سدسلا ،هللا مالك هنأ هسادسأ ةسمخ ىلع ةداهش نآرقلا سدس ،ةينوك ةيآ ���� نآرقلا يف

﴾ )��( ِميَِلعْلا ِزيَِزعْلا ُريِدَْقت َكِلَٰذۚ  اَهَّل ٍَّرَقتْسُمِل يِرَْجت ُسْمَّشلاَو ﴿

] سي ةروس  [

 . ةنسلاو نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا هللا ىلإ ةوعدلا يف ىلوألا ةداملا نآلاو ،تاونس ىلإ جاتحي زاجعإلاو ،يهتنت ال قئاقح ينعي ،يرجت سمشلا نأ تبث نآلا

: ةنُّسلا : ثلاثلا تباثلا
ميركلا نآرقلا لمجمل حيضوتو ،حرش وه ميركلا يبنلا نايبف ،مهيلإ لُّزن ام سانلل نيبيل ميركلا يبنلا يتأيف ،انل هرسفي نم ىلإ جاتحي ،يلك نآرقلا نكل
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دحاوو دوجوم هللا نأ ليلد ،باتكلا اذه حرشيس ناسنإ دجويو ،ءيش لك هيف باتك دجويو ،ناميإلا يف لوألا تباثلا نوك :اندنع راصف ،هللا مالكل ريسفت يه يبنلا ةنس نأكو
. نآرقلا وه :هللا لوسر يبنلا نأ ليلدو ،هزاجعإ :هللا مالك نآرقلا اذه نأ ليلدو ،نوكلا :لماكو
،لقن دجويو ،ركفت اندنعو ،تاعومسمو ،تالوقعم اننيد يف اندنع راص ،هب هللا ربخأ هكاردإ نع لقعلا زجع ءيش يأ ،لقنلا رود يتأي ةلحرملا هذه دعب نكل ،لقعلا يف انلز ال
. نذألا اهفقتلت رابخأ اندنعو ،لقعلا اهالوتي ثاحبأ اندنعو ،لقن دجويو لقع اندنعو
: ةنجلاو رانلاو نجلاو ةكئالملا دوجوب هللا رابخإ – �
. ةكئالم كانه نأ انربخأ هللا نيدلا نم يناثلا مسقلا نآلا

﴾ )�( َنوُرَمُْؤي اَم َنُوَلعَْفيَو ْمُهَرََمأ اَم ََّ� َنوُصَْعي َّال ٌداَدِش ٌظَالِغٌ ةَِكئَالَم اَهَْيلَعُ ةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَهُدُوقَو اًرَان ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَُسفَنأ اُوق اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ميرحتلا ةروس [

.كل هللا رابخإ وه ،يرابخإ ليلد كانه لب ،يسح ليلد كانه سيل ؟ليلدلا ام
ربخلا ليلدلا ،ةميدق بتك :كل لاق ؟ ةنازخلا هذه يف ام :هتلأس ،ةقلغم ةنازخ كانهو ،قداص هنأ نمؤت كمسج يف ةيلخ لكو ،كمد يف ةرذ لك تيبلا بحاص ،تيب ىلإ تلخد تنأ
. كربخأ هنكل ،كل اهحتف ام وه امأ ،ةميدق بتكلا هذه نأ كلقعب كردتو ،كنيعب ىرت ةنازخلا تحتف ول نكل ،طقف
 . نيدبآلا دبأ ىلإ اهميعن مودي ةنج اهيفو ،اهباذع ذفني ال ران اهيف ،ران اهيفو ةنج اهيف توملا دعب ةايح كانه نأ نعو ،نجلا دوجو نعو ،ةكئالملا دوجو نع هللا انربخأف
: قيحسلا يضاملاب هللا رابخإ – �
ةنجلا يف اناك فيكو ،ءاوحو مدآ ،ناسنإلا قلُخ فيك ،قيحسلا يضاملا نع انربخأ

ثيدح كانهو ،ديعب لبقتسم كانهو ،قيحس ٍضام  كانهف ،نوراهو ىسوم موقو ،ةكيألا باحصأو دومثو داع نع ةقباسلا ماوقألا نع انربخأو ،ةنجلا نم امهجرخأ ناطيشلاف 
.ةيهلإلا تاذلا نع

َِلإ َالُ َّ� ﴿ َنوُطيُِحي َالَو ۖ ْمَُهفْلَخ اَمَو ْمِهيِدَْيأ َنَْيب اَم َُملَْعي ۚ ِهِنِْذإِب َّالِإُ هَدنِع َُعفَْشي يِذَّلا اَذ نَم ۗ  ِضَْرْألا ِيف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَمُ هَّل ۚ ٌمَْون َالَوٌ َةنِسُ ُهذُْخَأت َال ۚ ُموَُّيقْلا ُّيَحْلا َوُه َّالِإَ هٰ
﴾ )���( ُميَِظعْلا ُّيَِلعْلا َوُهَو ۚ اَمُهُظْفِحُ هُدُوَئي َالَو ۖ َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُ هُّيِسْرُك َعِسَو ۚ َءاَش اَِمب َّالِإ ِهِمْلِع ْنِّم ٍءْيَشِب

]  ةرقبلا ةروس  [

.هب هللا كربخأ هكاردإ نع كلقع زجع يذلا ،لقن هيفو ،لقع هيف ،تاَربخُم هيفو ،تالوقعم هيف ميظعلا نيدلا اذه

مَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو

تاقولخملا ىلعأ راص ةنامألا لمح َلِبق هنأل ،تاقولخملا ىلعأ ناك ةنامألا لمح َِلبق ناسنإلا نأل ﴾مَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو﴿ ماركلا ةوخإلا اهيأ
قالطإلا ىلع
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ناسنإً انايحأ كيتأي امنيح تنأ ،عوضخلا وه دوجسلا ،مدآ نم لجو زع هللا رمأ رمألا ذخأن نأ دوجسلل قيقدلا ىنعملا ،مدآ نم يرمأ اوذخ ينعي دوجسلا انه ،هنود ةكئالملاف
لمح نم متقفشأ متنأ ةكئالملا اهيأ ينعي عوضخلا دوجسلا انهف ،كِلملل ةعاط اهنكلو ،هل ةعاط تسيل ةقيقحلا يف يه يداعلا ناسنإلا اذه تعطأ اذإف ،كلملا رمأ هعم يداع
﴾َنيِدِجاَّسلا ْنِم ْنَُكي َْمل َسيِلِْبإ َّالِإ اوُدَجََسف َمَدِآل اوُدُجْسا﴿ :هلالخ نم يرمأ اوذخأت نأ مكيلع متنأو ،يرمأ هل ذفُنأ فوسو ،تاقولخملا ىلعأ ناكف ،اهلمحو ،اهلِبق مدآ نكل ،ةنامألا
ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَع ََةناََمْألا َانْضَرَع اَّنِإ﴿ دجسي نأ ضفر سيلبإف نيطلا قوف رانلا نأ مهوتو نيط نم مدآو ،ران نم هسفن ىأر مدآل دجسي نأ رُمأ املفً ادجً اقوفتم ناك سيلبإ

. ﴾ُناَسْنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو

: ةمظعو ءايربك ةيصعم دوجسلا مدعب سيلبإ ةيصعم

: لجو زع هللا لاق

﴾ )��(َنيِدِجاَسُ َهل اُوَعَقف يِحوُر ْنِم ِهِيف ُتَْخَفنَوُ ُهتْيَّوَس اَِذَإف  ﴿

]  رجحلا ةروس  [

 : لاق ،دجسي نأ ضفر سيلبإ نكل

﴾ )��( ٍنيِط نِمُ َهتَْقلَخَو ٍراَّننِم ِيَنتَْقلَخُ هْنِّم ٌرْيَخ َاَنأ َلَاق ۖ َُكتْرََمأِْذإ َدُجَْست ََّالأ ََكَعنَم اَم َلَاق ﴿

] فارعألا ةروس  [

يذلا كلذل ،� ةيدوبعلا عم ضقانتي ربكلا نأل ،ربكلا يف عقت نأ نم ةبلغلا يف عقت نأ ةرَم فلأ لضفأو ،ٍةبلغ ةيصعمو ،ٍرْبك ةيصعم :ناعون يصاعملا ،رْبِكلا ةيصعم تأدب نآلا
 .ً ارابكتساوً ازع تثروأ ةعاط نم ٌريخً اراسكناوً الذ تثروأ ةيصعم برو ،ةبوتلا نم بيرق وهو ،ةبوتلا هل ىجُرت ةبلغ هللا يصعي

﴾ )��( ًالََدب َنيِمِلاَّظلِل َْسِئب ۚ ٌّوُدَع ْمَُكل ْمُهَو يِنوُد نِم َءَايِلَْوأُ َهتَّيُِّرذَوُ َهنُوذِخََّتَتَفأ ۗ  ِِهّبَر ِرَْمأ ْنَع َقََسَفف ِّنِجْلا َنِم َناَك َسيِلِْبإ َِّالإ اوُدَجََسف َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق ْذِإَو ﴿

] فهكلا ةروس [

ًاولعو ً،ارابكتسا دجسي نأ هسفن تبأ هنكل ،ةكئالملا قوف هنأ ّنُظ ىتح ً،اقوفتم ناك رمُؤي نأ لبق ناك نكل ،ةكئالملا نم سيلً اعبط وه ،دجسي مل ﴾ِِهّبَر ِرَْمأ ْنَع َقََسَفف﴿ :ىصع يأ
﴾ ِِهّبَر ِرَْمأ ْنَع َقََسَفف ﴿ ﴾َنيِدِجاَّسلا ْنِم ْنَُكي َْمل َسيِلِْبإ َِّالإ اوُدَجََسف﴿ :ضرألا يف
﴾ٍنيِط ْنِمُ َهتَْقلَخَو ٍرَان ْنِم ِيَنتَْقلَخُ هْنِم ٌرْيَخ َاَنأ َلَاق َُكتْرََمأ ْذِإ َدُجَْست ََّالأ ََكَعنَم اَم َلَاق﴿ :لجو زع هللا لاق ،ةوخإلا اهيأ نآلا

: ٌرْيَخ َاَنأ : ةدعاق نس نَم لَّوأ سيلبإ
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.ىنعم هل سيل مالك ؟لضفأ امهيأ اذكه ينحنم فاطخلا ،لمحلل مدختُسيفاّطخ مامأو ،ميقتسم بيضق مامأ تنأ
ىنعم ال مالك اذه رانلا مأ نيطلا لضفأ امهيأ :لوقت نأف ،لضفأ ءانحنالاف ءايشألا هب لمحت فاطخ ىلإ جاتحت امنيحو ،لضفأ ميقتسملا بيضقلا ميقتسم بيضق ىلإ جاتحت امنيح
 ؟ ةنحاش ةرايس مأ ةيحايس ةرايس لضفأ امهيأ ،اهتمهم يدؤت ةفص لك ،هل

انأ نكل ،اهتمهم بسحب الإ ةلَّضفُم نوكت نأ نكمي ال ةفص لكف ،لضفأ ةنحاشلا ؟ةعاضبلا لقنل ،لضفأ ةيحايسلا ؟باكرلا لقنل ،ةرايسلا هذه مدختست نأ ديرت اذام ،كحضم مالك
.عئاضبلا لقن اهتمهم ةبكرمو ،باكرلا لقن اهتمهم ةبكرم نيب لضافأ ال انأ امأ ،باكرلا لقنل نيترايس نيب وأ ،نيتنحاش نيب لضافأ
. هفده قيقحتل هلهؤت يتلا تافصلا قولخم لك يطعأ ،تامهم مهل سنإلاو ،ةكرحلا ةعرسو ،دودسلاو ،دودحلاو ،تافاسملا يطخت تامهم مهل نجلا ،ال ُ﴾هْنِم ٌرْيَخ َاَنأ﴿ :لاق
: سيلبإ ناسل ىلع نآرقلا لاقً اعبط

﴾)��( ًانيِط َتَْقلَخ ْنَمِل ُدُجَْسَأأ َلَاق َسيِلِْبإ َّالِإ اوُدَجََسف َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق ِْذإَو ﴿

]  ءارسإلا ةروس  [

: حيضوتلا ءاج ً:اذإ

﴾ )��( َنيِلَاعْلا َنِم َتنُك َْمأ َتَْربَْكتَْسأ ۖ َّيََدِيب ُتَْقلَخ اَمِل َدُجَْست َنأ ََكَعنَم اَم ُسيِلْبِإ َاي َلَاق ﴿

]  ص ةروس  [

: عانتمالاو ِعنملا نيب

﴾َدُجَْست َالأ ََكَعنَم اَم﴿ :اندنعو ﴾َدُجَْست َْنأ ََكَعنَم اَم﴿ :اندنع ،ةينأتم ةفقو ىلإ جاتحن انه ةقيقحلاو ؟ دجست نأ كعنم يذلا ام ﴾َدُجَْست َْنأ ََكَعنَم اَم﴿ :لوقي لجو زع هللا
. عانتمالا و عنملا نيب قرفلا يف حضوتي اذه

ماعطلا اذه نأ كربخأو ،هملعب قثت بيبط ءاجف ،لكأت نأ تممهو ،كمامأ لكألا نكل .لكأت نأ تعنُم نآلا تنأ ،لكأت الف ً،احالس كيلع رِهُشت ةرهاق ةوق يتأت لكأت نأ ديرتً انايحأ
.ً ارايتخا عنتمت نأ نيبو ،ةوقلاب عنُمت نأ نيب ريبك قرفلا ،تعنتماف ،لكأت الأ تعنُقأ كنكلو ،لكأت نأ نم عنُمت مل نآلا ،هءافش رخؤيو ،كضرم يذؤي
؟دجست نأ كتعنم ةرهاق ةوق كانه له ﴾َدُجَْست َْنأ ََكَعنَم اَم﴿ :بيجع ءيش ميركلا نآرقلا ةقد
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نأ نيبو ،رهُقت نأ نيب قرفلا وه ﴾َدُجَْست ََّالأ ََكَعنَم اَم﴿ و ﴾َدُجَْست َْنأ ََكَعنَم اَم﴿ : نيب قرفلا ؟ دجست الأ كعنقأ يذلا نم ﴾َدُجَْست ََّالأ ََكَعنَم اَم﴿ :ىنعملا اذه حضوت ةيناث ةيآ كانهو
 : لاقف ،نيطلا نم ريخ رانلا نأ عنتقا سيلبإ نأ ودبيف ،عنتقت

﴾ )��( ٍنُونْسَّمٍ إَمَح ْنِّم ٍلاَصْلَص نِمُ َهتَْقلَخ ٍرََشبِل َدُجَْسِّأل نَُكأ َْمل َلَاق ﴿

]  رجحلا ةروس  [

﴾ ٍنيِط ْنِمُ َهتَْقلَخَو ٍرَان ْنِم ِيَنتَْقلَخُ هْنِم ٌرْيَخ َاَنأ ﴿

: ةيصعملا نع بترت ام اذه

: ةنجلا نم طوبهلا – �
: دجسي نأ سيلبإ ضفر امل ، ةوخإلا اهيأ

﴾ )��(َنيِرِغاَّصلا َنِم َكَِّنإ ْجُرْخَاف اَهِيف َرَّبََكَتت َْنأ ََكل ُنوَُكي اََمف اَهْنِم ِْطبْهَاف َلَاق  ﴿

]  فارعألا ةروس [

: طوبهلا ىنعم – �
 ،ناينعم هل طوبهلا

أصبح رئیس دائرة فرعیة في الطابق العاشر، ھو لم یصعد ولكنھ ھبط، ھبطت لطتھ، ھبط دخلھ.

لذلك: ﴿قَاَل فَاْھبِْط ِمْنَھا﴾ كنت مرشحاً أن تكون من أھل الجنة حیث فیھا ما ال عین رأ وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر ، لكنك اآلن تكبرت، وأبیت أن تطیع هللا،
اِغِر یَن﴾ وتوھمت أن النار خیر من الطین، فتستحق اآلن أن تھبط منھا ﴿فََما یَُكوُن لََك أَْن تَتََكبََّر فِیَھا فَاْخُرْج إِنََّك ِمْن الصَّ

قیسوا على ھذه اآلیة أوضاع البشر، ھذا الذي یأبى أن یطیع هللا، یتكبر أن یصلي، یتكبر أن یسجد �، ترون أنتم في المناسبات الدینیة المسؤولون كلھم یسجدون، ھذا وسام
. ضرألل ؟كلذك سيلأ ،مهل فرش

فھبطت ھبوط مكاني، الطائرة ھبطت على المطار الفالني، ھذا ھبوط مكاني، وإنسان كان مدیًر ا عاماً بمؤسسة، وباعتبار المؤسسة فخمة جداً مكتبھ الفخم في الطابق األول، 
عام، مكانتھ، ووظفوه رئیس دائرة في الطابق العاشر نقول: ھبطت مكانتھ، لكنھ كان في األسفل، فصار فوق، ال، مكانتھ ھبطت ھنا، كان مكتبھ في الطابق األول، ألنھ مدیر 
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هلً اعضاوت تددزا املك هللا عم ةقالعلا نأ عم ،ضرألاو تاوامسلا قلاخ ىلع ؟نم ىلع ربكتت ،هللا دنع ريغص وه � دجسي نأ ىبأي يذلا امأ ﴾َنيِرِغاَّصلا ْنِم َكَّنِإ﴿ :لاق
.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديسك هللا هزعأ ناسنإ ضرألا هجو ىلع روصتأ ال انأ ، هللا كزعأ املك هلً اعوضخو
لك يفو ،تاراقلا لك يفو ،نورقلا لك يف رشبلا ءامظع ،رشبلا ءامظع ىلع رشبلا ءالؤه نم ثحبيو ،ةيرشبلا خيرات سردي ً،اباتك فلؤيً املسم سيل ناسنإل لوقعملا نم له
. ةئملا هذه سأر ىلع هللا دبع نب دمحم لعجي مث ،ةئم فلألا هذه نم يفطصي مث ،ناسنإ فلأ ةرقابعلا ةداقلا ماظعلا ءالؤه نيب نم راتخيو ،تافاقثلا
. نيملسملا ريغ دنعو نيملسملا دنع هللا هعفر ،ميركلا يبنلا اذه يف برغلا يركفملً الاوقأ تركذ ةرم ينعي
.هللا رمألً اذيفنت دجست نأ تفكنتسا كنأل ﴾َنيِرِغاَّصلا ْنِم َكَّنِإ﴿ :ىلاعت لاق ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

 نيملاعلا بر � دمحلاو
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