
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 ةعبارلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم نماثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

﴾  )��(َنُوَثعُْبي ِمَْوي َىلِإ ِينْرِظَْنأ َلَاق  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: ةمايقلا ِموي ىلإ ُريخأتلا : ِناطيشلاُ ةينمأ

: دقحلا هلعفي ام اذه – �
ً.اديدشً ادقح مدآ ىلع دقح كرشم يأ لعفك ،نيرغاصلا نم هللا دنع ناكو ،مدآل دجسي نأ ىبأو ،هبر سيلبإ ىصع امنيح 
هتيرذ نمو ،مدآ نم مقتني يك ةمايقلا موي ىلإ هلجأ رخؤي نأ لجو زع هللا نم بلط هنأ ّةلعف ،هدعب نم هتيرذو مدآ نم مقتني ىتح ،ةمايقلا موي ىلإ هلجأ رخؤي نأ هللا ىلع ىنمت كلذل 
 ً.اعيمج
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: دقحي ال ُنمؤملا – �
: لوقي لجو زع هللا نأ كلذ ،رشبلا ينب ىلع دقحي ال كلذل ،لاعفلا وه لجو زع هللا نأ ىري دّحوم نمؤملا نأ :ةطقن دنع انفقوي عوضوملا اذهو 

﴾)��( ِروُُمْألا ِمْزَع ْنِم َكِلَٰذ َِّنإ ۖ ََكباََصأ اَم َٰىلَع ِْربْصاَو ِرَكنُمْلا ِنَعَ هْناَو ِفوُرْعَمْلاِب ْرُْمأَوَ ةَالَّصلا ِمَِقأ ََّيُنب َاي ﴿

]  نامقل ةروس  [

:رظنلا تفلت ىرخأ ةيآ كانه نكل ،ةدارإ ىلإو ،ناميإ ىلإ جاتحي ربصلا 

﴾ )��(ِروُُمْألا ِمْزَع ْنَِمل َكِلَذ َّنِإ ََرفَغَو ََربَص ْنََملَو  ﴿

]  ىروشلا ةروس  [

: ةليلج ةدئاف

:لثمب مكل حضوأس ؟نيتيآلا نيب قرفلا امف ،ناديكوت ،ةقلحزملا مال كانهو ،ديكوتلامال ماللا 
سهدي -ردق الو هللا حمس ال - امنيح امأ ،ةرشابم هللا نم ردقو ءاضق اذه ،هيلع دقحي نم رشبلا ينب يف كانه سيل ً،اتيم لزنف ةفرشلا نم عقو ً،امجً ابح هبحي نبا هدنعً ابأ نأول 
.ربصلا ءاج كلذل ،هيلع دقحي نأ نكمي ،هيلع هبضغ ماج بصي نأ نكمي همامأ ناسنإ كانهف هنبا قئاس
ءاضقلا يِرُجأ نمل ﴾ََرفَغَو﴿ هردقو هللا ءاضق ىلع ينعي ﴾ََربَص ْنََملَو﴿ :لاق كلذل ،دشأ ةدارإ ىلإو ،دشأ ناميإ ىلإو ،دشأ ربص ىلإ جاتحي ناسنإ دي ىلع هردقو هللا ءاضق ناك اذإ 
. ﴾ِروُُمْألا ِمْزَع ْنَِمل َكِلَذ َّنِإ﴿ هدي ىلع
َٰىِلإ ِينْرِظَنأ َلَاق﴿ :لاق كلذل ،مدآ ىلع دقح هتمحر نم هللا هدرط امنيحف ،دوجسلاب رَمُؤي نأ لبقً اقوفتم بتكلا ضعب يورت امك ناكو ،نيرغاصلا نم هللا دنع ناك امنيح سيلبإف 
:هل لاق لجو زع هللاو ﴾َنُوَثعُْبي ِمَْوي

﴾ )��(َنيِرَظْنُمْلا َنِم َكَِّنإ َلَاق  ﴿

]  فارعألا ةروس [

: مدآ ةيرذ نم ليلغلا ُءافش ريخأتلا سيلبإ بلط نم ةياغلا – �
.ةلذلاو راغَّصلاب هل ءاج سيلبإ مهوت اميف مدآ نأل ،مدآ ينب نم هليلغ يفشيل لاهمإلا بلط وه
.نيلاض سانلا عيمج نوكي نأ ىنمتي ّلاضلاو ،نيفرحنم سانلا عيمج نوكي نأ ىنمتي فرحنملاو ،نيدساف سانلا عيمج نوكي نأ ىنمتي دسافلا ،نآلا اوققد كلذل 
،بيذكتلا ىلإ ةوعدلا ىلإ بيذكتلا ةلاح نم ،فارحنالا ىلإ ةوعدلا ىلإ فارحنالا ةلاح نم ،داسفإلا ىلإ داسفلا ةلاح نم ،لالضإلا ىلإ لالضلا ةلاح نم ناسنإلا لقتني دق كلذلف 
هنزاوت نأ ربكألا ضرملا ،ضيرم ،يوس ريغ يسفنلا هعضو ،يعيبط ريغ هعضو ،يسفنلا هنزاوت لتخا هللا ىصعو ،هللا جهنم نع جرخ يذلا فرحنملا ،فرحنملا نأش اذه
جهنم نع تجرخ هللا يصعت نأ درجملف ،جهنملاك ةرطفلا ،نمحرلا جهنم ىلعً اماتً اقابطنا ةقبطنم ناسنإلا ةرطف نأل ،هنزاوت لتخي نايدلا دحاولا يصعي ناسنإ ّيأو ،لتخا
: لاق لجو زع هللا ،سيلبإ نم كعد ؟هديعتسي فيكف ،هديعتسي نأ لواحي ناسنإلا نزاوت لتخي امنيحو ،نزاوتلا لتخا ،كترطف نع تجرخ وأ ،هللا

﴾ )���( َنوَُرتَْفي اَمَو ْمُهْرََذف ُۖ هُوَلَعف اَم َكُّبَر َءاَش َْولَو ۚ اًروُرُغ ِلَْوقْلا َفُرْخُز ٍضَْعب َٰىِلإ ْمُهُضَْعب يِحُوي ِّنِجْلاَو ِسنِْإلا َنيِطَايَش ا�وُدَعٍ ِّيَبن ِّلُكِل َانَْلعَج َكِلَٰذَكَو ﴿

] ماعنألا ةروس  [

،هتادابع يف رّصقي ،هتابجاو يف رّصقي ً،اهوبشمً الخد لبقي ً،امارحً الام لكأي ً،ابذاكً انيمي فلحي ،بذكي ،ةالصلا كرتي ،رّصقي ،ناسنإلا فرحني املف ،سنإلا نم ناطيش كانه 
؟ نزاوتلا اذه ديعتسي فيك ،هنزاوت لتخا ،مهلذ ىلع هّزع ينبي ،مهفوخ ىلع هنمأ ينبي ،مهرقف ىلع هانغ ينبي ،مهتوم ىلع هتايح ينبي ،نيرخآلا ضاقنأ ىلع هدجم ينبي

؟ فارحنالاب هلالتخا دعب هنزاوت ُناسنإلا ديعتسي فيك

قيرطلا اذه ،ةديدج ةحفص هللا عم حتفي نأ ،هللا ىلع لِبُقي نأ ،هللا عم حلطصي نأ ً،اروف هنزاوت ديعتسي ،هللا ىلإ بوتي نأ ،ةيلوطبو ةعئارو ةحيحصو ةميلس ةدحاو قيرط كانه 
دقو ،هنزاوت لتخا ناسنإ اذه ،نيرخآلا ضاقنأ ىلع هدجم ىنبو ،هقلخل ءاسأو ،هتابجاو يف رصقو ً،انيبم ًالالض لضو ،هللا جهنم نع جرخ يذلا نكل ،ةعئارلا ةعجرلا ،ميلسلا
. نيحلاصلاب نعطي ؟لعفي اذام ،ةديدج ٍصاعمب نزاوتلا اذه ديعتسي نأ لواحي
امنيح ناسنإلل لطابلا لقعلا كلذل ،ةماع ةيضق :كل لوقي ،حاتريً اعيمج سانلا مهتي امل هنأل ،رهاظلا فرعت تنأ ،فادهأ هل :كل لوقي ً،افيظنً اناسنإ قدصي ال ٍصاع ناسنإ لك 
لتخا نيذلا تافص نم نيحلاصلاب نعطلاف ،رشؤم ءيش الب ،ليلد الب ،همهتي ةرشابم ،ملعأ هللا ،فرعن ال رخآ لخد هل ،هقدصي الً اديعس ً،اطبضنم ً،اميقتسم ً،احلاصً اناسنإ ىري
. نيفرحنملا ماهتا نم اوجن ام ءايبنألا ىتح ،انلغتست نأ ديرت ،ضرألا يفً ايلاع نوكت نأ ديرت ،انيلع لضفتت نأ ديرت :مهل ليق نوموصعملا ءايبنألا ىتح ،مهنزاوت
. لجو زع � ءادعأ كانه ،يل تسيل هذه ىسوم اي :لاق ً،اودع يل ِقبت ال ،بر اي :ةاجانملا يف لاق ىسوم انديس نأ :طقف ةربعلل صصقلا ضعب يورت كلذل 
امنيحو ،كتولجك كتولخو ،كتريرسك كتينالعو ،كرهاظك كنطاب نوكي امنيح ،ةديدج ةحفص هللا عم حتفت امنيح ،�اب دعست امنيح ،هللا رمأ ىلع ميقتست امنيح ،نئمطا تنأف 
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:ليق ىتح ،يعيبط ءيش اذه ،كتيمهأ نم للقي نم يف كانه ،نعطي نم يف كانه ،لوقت اميف كّكشي نم كانهف سانلا دعسأ انأ :لوقت
.هيوغي ناطيشو ،هيدرت سفنو ،هدسحي نمؤمو ،هضغبي قفانمو ،هلتاقي رفاك نم نمؤملل دب ال
،فايطألا لكو ،حئارشلا لك نوعََدي هللا نودبعي ال نيذلا ،نورصقملا ،نوملكتملا ةسلج يأ يف كلذل ،نيحلاصلاب نعطلا نزاوتلا ةداعتسال حيحصلا ريغ قيرطلا ً:اذإ 
. نوحاتري مهيف اونعط اذإ مهنكل ،ليلد البو ،بنذ البو ،ببس الب ،هللا ىلإ ةاعدلا ىلع نوزكريو
؟ً ابلاط مك تنأ :هل تلق ،ذاتسأ اي اهل نيبتاك انسل :يل لاقف ؟كتفيظو نيأ ً:ابلاط تلأس ةرم 
 . ضرملا اذه عسوتي يك ً،اباش �� يوغتف زديإلاب ةباصم ةأرما نوكتً انايحأ 
لج هللا ةمكح نكل ً،ادحأ ينثتسأ الو ،شغي لكلا :لوقي نيملسملا شغي يذلاو ،نيرصقمً اعيمج سانلا نوكي نأ ىنمتي رصقملاو،نيفرحنمً اعيمج سانلا نوكي نأ ديري فرحنملا
ةجح وه ميقتسملا اذه ،ميقتسم ناسنإ كلس لك يف ،ةسردم لك يف ،ةعماج لك يف ،لمعم لك يف ،ىفشتسم لك يف ،ةسسؤم لك يف ،ةرئاد لك يف ،ناكم لك يف هللا لعجي هلالج
. ميقتسملا ريغ ىلع
. ميقتسملا ريغ ىلع ةجحوً ادهاش دعي ميقتسم ناسنإ اهيفو الإ ةرئاد الو ً،المع الو ،ةسسؤم الو ً،اناكم تيأر ام ةديدم ةبرجت لالخ هللاو 
،نعطلا ريغ ،نيحلاصلا داسفإب نزاوتلا اذه ديعتست نأ امإو ،نيحلاصلاب نعطت نأب نزاوتلا اذه ديعتست نأ امإو ،هعم حلصلاو ،هللا ىلإ ةبوتلاب نزاوتلا اذه ديعتست نأ امإ ً:اذإ 
قلعتي ،نوؤاشت ام اولعفا ً:اذإ ،انل عفشي ميركلا يبنلا نأ ،ةغئاز ةديقعب قلعتت نأ وأ ،ماثآلاو يصاعملا مهل نيزت ،ايندلا مهل نيزت ،داسفلا ىلإ مهرجت ،هللا ةيصعم ىلإ سانلا رجت
. ماثآلاو يصاعملا لك بكترا نمل ال ً،ادحوم تام نمل نكلو ،قح ةعافشلا ،ةحيحص ريغ ةغئاز ةديقعب ناسنإلا

َكْنَع ِينُْغأ ال ،ِبِلَّطُملا ِدبع َنب ُساَّبَع اي ،ًائيش َِّ� َنِم ْمُكْنَع ِينُْغأ ال ،ٍفَانَم ِدبع ِيَنب اي ،ًائيشَِّ� َنِم ْمُكْنَع ِينُْغأال ؛ ْمُكَُسفْنأ اوَُرتْشا -اَهَوَْحنً ةَمِلَك ْوأ- ٍشْيَُرق َرَشْعَم اي ((
)) . ًائيش َِّ� َنِم ِكْنَع ِينُْغأ ال ،يِلاَم نِم ِْتئِش ام يِنيِلَس ،ٍدَّمَحُم َتْنبُ ةَمِطَاف َايو ،ًائيش َِّ� َنِم ِكْنَع ِينُْغأ ال ،َِّ� ِلوسَرَ ةَّمَعُ ةَّيِفَص َايو ، ًائيش َِّ� َنِم

] ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص [

)) ُ.ُهبََسن هب ْعِرُْسي َْمل ُ،ُهلَمَع هبَ أََّطب نَم ((

] ةريره يبأ نع ملسم حيحص [

﴾ )��(ِراَّنلا ِيف ْنَمُ ذِقُْنت َتَْنَأَفأ ِباََذعْلاُ ةَمِلَك ِهَْيلَع َّقَح ْنََمَفأ  ﴿

]  رمزلا ةروس  [

ةديقعب قلعتي نأ وأ ،نيحلاصلاب نعطي نأ وأ ،قيرط ملسأ اذهو ،هللا ىلإ بوتي نأ امإ نزاوتلا اذه ةداعتسا نع ثحبي ،هنزاوت لتخي ناسنإلا يصعي امنيح ً:اذإ ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
. نيحلاصلا دسفي نأ وأ ،ةغئاز
لاق ؟ةجحلا هذه كتفلك مك :ينغ قيدص هل لاق ةرم :يل لوقي ً،ابئات جحلا نم داع ،ءاقدصأ هل ،جحلا لبق رمخلا برشي ناكو ،كانه باتو ،مارحلا هللا تيب ىلإ ناسنإ بهذ ينعي 
. ةيصعملا ىلإ سانلا وعدي نأ بحي يصاعلا ،دسفي نأ بحي دسافلا ؟اذامل ،بتو ةيناث جح مث ،رمخلا برشاو نيسمخلا هذه ذخ :هل لاق ً،افلأ نيسمخ ينتفلك ةميدق ةصقً الثم :هل
. هنزاوت لتخي هللا يصعي ناسنإ لك امأ ،هللا ىلإ بوتت نأ امإو ،ةغئاز ةديقعب قلعتت نأ امإو ،نيحلاصلاب نعطت نأ امإو ،دِسُفت نأ امإ ً:اذإ 

: توملا : هقلَخ يف هللا ِننس نِم

:ننسلا هذه زربأ نموً اننس هقلخ يف � نأ يسن ﴾َنُوَثعُْبي ِمَْوي َىلِإ ِينْرِظَنأ﴿ :لاق امنيح سيلبإ نكل 

﴾ )���( ِروُُرغْلا ُعَاتَم َّالِإ َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمَو ۗ َزَاف َْدَقفَ ةَّنَجْلا َلِخُْدأَو ِراَّنلا ِنَع َحِزْحُز نََمف ۖ ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمُكَروُُجأ َنْوَّفَُوت اَمَِّنإَو ۗ  ِتْوَمْلاُ َةقِئاَذ ٍسَْفن ُّلُك ﴿

] نارمع لآ ةروس  [

: هل لاق رجحلا ةروس يف لجو زع هللا نكل قَّقُحت مل ةمايقلا موي ىلإ ىقبي نأ ،اهب ملح يذلا هتاينمتو ،هبلط يذلا هبلطً اذإ 

﴾ )��( ِمُولْعَمْلا ِتْقَوْلا ِمَْوي َٰىِلإ )��( َنيِرَظْنُمْلا َنِم َكَِّنَإف َلَاق  ﴿

] رجحلا ةروس [

.هفرعي ال ناسنإلا َلجأ ّنأ نمٌ ةغلابٌ ةغلابٌ ةمكح كانهو ،نحن هملعن ،تنأ هملعت ال تقولا اذه ينعي 
هذه راتخا اذاملو ،ةعاضبلا عونو ،هؤانبأ ربك دقو ،يراجت لحم ءاشنإو ،شاعملا ىلع هتلاحإو ،هتدوعو ،هرفسو ،هططخ ،ةمداق ةنس نيرشع نع هللاو ناسنإ ينثدح 
.هسفن مويلا يف هتوعن تيأر مث ،ةعاضبلا
. سيلبإ اي كدنع ال ،اندنع ﴾ِمُولْعَمْلا ِتْقَوْلا ِمَْوي َىلِإ﴿ :ىرخأ ةروس يفو ﴾َنيِرَظْنُمْلا ْنِم َكَّنَِإف﴿ :هل لاق كلذل 
: ىلاعت لاق كلذل ،نيتخفن كانه نأ ملعي مكلك ،ةوخإلا اهيأ 

﴾ )��(َنوُرُظَْني ٌمَاِيق ْمُه اَِذَإف ىَرُْخأ ِهِيف َخُِفن َُّمثُ َّ� َءاَش ْنَم َّالِإ ِضَْرْألا ِيف ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف ْنَم َقِعََصف ِروُّصلا ِيف َخُِفنَو ﴿

]  رمزلا ةروس  [

﴾ِمُولْعَمْلا ِتْقَوْلا ِمَْوي َىلِإ﴿ ﴾َنيِرَظْنُمْلا ْنِم َكَِّنَإف﴿ :لجو زع هللا لاق كلذل ،روبقلا يف مه نيذلا سانلا ثعُبي امنيح 
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﴾ )��(َميَِقتْسُمْلا َكَطاَرِص ْمَُهل َّنَُدعَْقَأل ِيَنتْيَوَْغأ اَِمَبف َلَاق  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: ٌرَّيخم ناسنإلا

ىلع هدابع ربجأ هللا نأ ولو ،ةيصعملا ىلع مهربجأ هللا نأ نومهوتي نيذلا نويربجلا ءالؤه ،هللا ىلإ ؟هتيصعم سيلبإ بسن نمل ،ةيصعملاب ءارغإلا :ءاوغإلا ،ةوخإلا اهيأ 
.ديعولاو دعولا ىهتناو ،باقعلا لطبو ،باوثلا لطبل ةيصعملا
هللا نإ ،باقعلاو باوثلا ىفتنالو ،ديعولاو دعولا لطبلً اذإً امتاحً اردقوً امزال ًءاضق ناك ول ،كحيو >> :لاق ؟ردقو هللا نم ءاضقب ماشلا ىلإ انريسم ناكأ ،نينمؤملا ريمأ اي 

. <<ً اريثك ليلقلا ىلع ىطعأو ً،اريسع ّفلكي ملو ً،اريسي ّفلكو ً،اريذحت مهاهنو ً،ارييخت هدابع رمأ

ُباَرَّشلا َْسِئب َۚ هوُجُوْلا يِوَْشيِلْهُمْلاَك ٍ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 اُوِقَبتْسَاف ۖ اَهيِ

]  ةرقبلا ةروس  [

: لب ،ريخم ناسنإلا نأب قطني نآرقلا 

َّ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  [

ٍءْيَش ْنِم َانْمَّرَح َالَو َانُؤَابآ َالَو َانْكَرَْشأ اَم َُّ� َءاَش َْول اوُكَرَْشأ َنيِذَّلا ُلُوَقيَس﴿ :كرشم الإ هللا ةيصعم ىلع روهقم هنأب :ناسنإ لوقي الو ،ّريخُم ناسنإلا نأ يف ٌلصأ ةيآلا هذه 
. ﴾َنوُصُرَْخت َِّالإ ُْمتَْنأ ِْنإَو َّنَّظلا َِّالإ َنُوِعبََّتت ْنِإ َاَنلُ هوُجِرُْخَتف ٍمْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع ْلَه ُْلق َانَْسَأباُوقاَذ ىَّتَح ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َبَّذَك َكِلَذَك
مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ؟كديب سيل رمألا لاق نم ،يديب ام ،ءاقشلا يلع بتك هللا :لوقي ،هللا ىلإ هتيصعمو هأطخ وزعي نأ ىلإ ليمي يصاعلاو رّصقملاو فرحنملاً امئادو 
. كلذ نيبي ميركلا نآرقلاو ،ريخم ناسنإلا نأ نيبي
:لاق ،هللا ىلع ىرتفا هنأل ةرمو ،رمخلا برش هنأل ةرم ،نيترم دحلا هيلع اوميقأ :لاقف ،كلذ يلع رّدق هللا نإ هللاو :لاق ،دحلا هيلع اوميقأ :لاقف ،رمخ براشب مكاحل ءيج كلذل 
.رارطضالا ىلإ رايتخالا نم كجرخي مل هللا ءاضق نإ ،اذه اي كحيو
: هللا ىلإ لالضإلا اهيف ىزُعي تايآ نآرقلاب اذإ ينعي ،اهدنع فقت نأ بجيً انالف َّلضأ هللا نأ اهعمست ةملك لكو ﴾ِيَنتْيَوَْغأ اَِمَبف﴿ :لاق سيلبإ 

﴾ )�( َنُوَعنَْصي اَِمب ٌميِلَع ََّ� َّنِإ ۚ ٍتاَرَسَح ْمِهَْيلَع َكُسَْفن ْبَهَْذت ََالف ۖ  ُءاََشي نَم يِدَْهيَو ُءاََشي نَم ُّلُِضيَ َّ� َِّنَإف ۖ ًانَسَحُ هآََرف ِهِلَمَع ُءوُسُ َهل َنِّيُز نََمَفأ ﴿

] رطاف ةروس  [

: ءاكرشلا نع لالضإلاو يمكحلا لالضإلاو يئازجلا لالضإلا

 : ةينأتم ةفقو اهدنع فقت نأ بجي 

: يئازجلا لالضإلا – �
: ىلاعت هلوق ىنعملا اذه دكؤي ،يرايتخا لالض ىلع ينبملا يئازجلا لالضإلا وهف - اوققد- هللا ىلإ لالضإلا يزُع اذإ 

﴾ )�( َنيِقِسَافْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو ۚ  ْمَُهبُوُلقُ َّ� َغاََزأ اوُغاَز اََّمَلف ۖ ْمُكَْيِلإ َِّ� ُلوُسَر ِيَّنأ َنوَُملْعَّت َدقَو ِيَننُوذُْؤت َمِل ِمَْوق َاي ِهِمَْوقِل ٰىَسوُم َلَاق ِْذإَو ﴿

]  فصلا ةروس  [

:لثملا اذه ىنعملا اذه دكؤي 
رارقلا اذه له ،ةعماجلا نم هديق نيقرتب رارق ردص ،بجتسي مل ،سماخو ،عبارو ،ثلاثو ،ٍناثو راذنإ هءاج ،ناحتمالا مدقي ملو ،بتكلا ِنتقي ملو ،موادي مل ةعماجلا يف بلاط 
.هتبغرل ديسجت هنإ ،ال ؟هل رهق
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 .يرايتخا لالض ىلع ينبملا يئازجلا لالضإلا وهف هللا ىلإ لالضإلا يزُع اذإ ينعي 

: يمكحلا لالضإلا – �
.يمكحلا لالضإلا هب دصقنو ،هللا ىلإ لالضإلا ىزُعي دقو
.هقيفوت بابسأ لك ،هحاجن بابسأ لك ،هقزر بابسألك ،هتداعس بابسأ لك ،هتمالس بابسأ لك هعم ضفر ،قلاخلا تاهيجوت لك هعم ضفرً اذإ ً،ايلك نيدلا ضفر ناسنإ

﴾ )�(اًرِيبَك اًرَْجأ ْمَُهل ََّنأ ِتاَحِلاَّصلا َنُولَمَْعي َنيِذَّلا َنِينِمْؤُمْلا ُرَِّشُبيَو ُمَوَْقأ َيِه ِيتَّلِل يِدَْهي َنآُْرقْلا اَذَٰه َِّنإ ﴿

] ءارسإلا ةروس  [

.يمكحلا لالضإلا همسا اذه ،هللا دنع ام لك تضفر كنأ كلذ ىنعم هللا جهنم ضفرت امنيح تنأ 
نم : هل لاق ؟صمح نيأ نم كيلع �اب :هل لاقً افقاوً الجر ىأر ،صمح قيرط نيأ فرع ام ،ناقيرط كانهو ،أطخ كانه ،ةحول كانه سيلو ،صمح ىلإ هقيرط يف ناسنإ ينعي 
اذه تلبق امل ً،ادج ةقيقد تاليصفت ةرشع هل ىكح ..و.و قيض رسج دجويو ،اهل هبتنا ةليوحت دجوي ةرتف دعب :هل لاق ةحيصنلا هذه لِبق امل ،كب هللا كراب :هل لاق ،قيرطلا اذه
.تاميلعتلاو ،حئاصنلاو ،تايصوتلا تائم نم تدفتسا هيجوتلا
هنأ ؟ّلضي هلعج يذلا ام ،لض رفاسملا اذه ،تاليصفتلا هل ركذي نأ ناسنإلا اذه ردقي له ،باذك تنأ :هل لاق ،انه نم :هل لاق ؟صمح نيأ نم :َناسنإلا اذه رخآ ٌلجر لأس ول 
. هتحيصنو ناسنإلا اذه ةروشم ضفر
اذإ لالضإلا اذه ،نيدلا ضفر اذإ هتداعس بابسأ لك رسخي ،هتمالس بابسأ لك رسخي ،عناصلا تاميلعت لك رسخي ،قلاخلا تاهيجوت لك رسخي نيدلا ناسنإلا ضفري امنيح 
. يئازجلا لالضإلا لوألا ،يمكحلا لالضإلا ينعي هللا ىلإ يزُع

: ءاكرشلا نع لالضإلا – �
مهاردلا :لاقو هلام ىلع دمتعا ،ّلق هلام ىلع دمتعا نم ،هلام ىلع دمتعا دحاو ،هئاكرش نع مهلضي هدابع بحي هنأل لجو زع هللا ً،ادج عئار ءيش ،ثلاث لالضإ كانه نكل 
. ءاكرشلا نع لالضإلا اذه ،تالكشملا لك هب لَُحت لاملا نأ مهوتي نأ نع هلضأ ،كرشلا نع هدعبأ ،ديحوتلا يفً اسرد هاطعأ ً،ائيش لعفي ال لاملا ،قزأمب هعضو هللاو ،مهارم
اذإ ،رعاشملا بّذهي ،ةرورض طالتخالا :كل لاق ، حرط عمج ،ةنسلا يسن ،باتكلا يسن ،يحولا يسن ،جهنملا يسن ،ّلض هلقع ىلع دمتعا نم :لاق ،هلقع ىلع دمتعا ناسنإ
لوألا ،لضف هلقع ىلع دمتعا ،ةنسلاو نآرقلا فالخ ةركفب جرخ ،تايتفلا مامأ مهتروص اونسحي نأ نوديري ً،الثم ً،اريثك نومعنتي روكذلا دجت روكذو تانب فصلا يف ناك
. لق هلام ىلع دمتعا
:نينح يف اولاق امل كلذ عمو ،رشبلا ممق مه ماركلا ةباحصلاف ،ءاكرشلا نع لالضإ اذهف 

))  ةِلق ْنِمً افلأ َرَشع انثا َُبلُغي الو  ((

]  فيعض وهو سنأ نب عيبرلا ةياور نم يقهيبلا هجرخأ  [

:لاق

﴾)��(َنيِرِبْدُم ُْمتْيَّلَو َُّمث َْتبُحَر اَِمب ُضَْرْألا ُمُكَْيلَع َْتقاَضَوً ائْيَش ْمُكْنَع ِنُْغت َْمَلف ْمُُكتَْرثَك ْمُْكَتبَجَْعأ ِْذإ ٍنَْينُح َمَْويَو  ﴿

]  ةبوتلا ةروس  [

يف :اولاق كلذل ،ءاكرشلا نع لالضإلا ىنعم نم وأ ،يمكحلا لالضإلا وأ ،يئازجلا لالضإلا عون نم يهف هللا ىلإ ةلالضلا اهيف ىزُعت نآرقلا يف ةيآ ىرت امنيح تنأ ً:اذإ 
.ّتلق امهم تامكحملا تايآلا ىلع لمُحت ترثك امهم تاهباشتملا تايآلا ،ةهباشتم تايآو ،باتكلا مأ نه ةمكحم تايآ نآرقلا
دعب،ةيساسأ ةدام وأ ةرجفتم ةدام هنأ لمتحت ةريطخ ةملك نكل ،ةيساسأ ةدام نوكي دقو ؟تارجفتم ؟وه ةلبنق ينعي ؟ةريطخ ،انتايح يف ةريطخ ةدام حمقلا :لوقأ انأ ً:الثم ينعي
. ةيساسأ ؟ً اذإ ةريطخ ىنعم ام ،ةيساسأ ةدام حمقلا :تلق نيح
لالضإ وأ ،يئازج لالضإ هنأ كلذ ىنعم ﴾ُءاََشي ْنَم يِدَْهيَو ُءاََشي ْنَم ُّلُِضي﴿ :لالضإ اهيف ةيآ ةيأف ،تَّلق امهم تامكحملا تايآلا ىلع لَمُحت ترثك امهمتاهباشتملا تايآلاف 
 . يمكح

َّنَُدعَْقَأل ِيَنتْيَوَْغأ اَِمَبف

﴾َّنَُدعَْقَأل ِيَنتْيَوَْغأ اَِمَبف﴿ : لاق 

: عاجطضالاو دوعقلاو فوقولا نيب – �
هبذجت ةيبذاجلا ،هنزو لمح نمحاترا عجطضا اذإ امأ ً،امئاق هرهظ ماد ام ،هنزو فصن لمحيف سلج اذإ امأ ،بعتم فوقولا نأل ،هنزو لك لمحً افقاو ناك اذإو ،فقي ناسنإلا 
. طسو ةلاحف دوعقلا ةلاح امأ ً،افقاو نوكي نأ ةلاح بعصأو ً،اعجطضم نوكي نأ ةلاح ،ةحار تالاحلا رثكأ هذهو ً،اعيمج عجطضم وهو
امأ ،قلغم عاجطضالا ،ناسنإلا لمعي فوقولاف ،ةقلغم ،دادعتسا ،لمعت :تالاح ثالث دجوي ،ةقلغم وأ ،دادعتسا ةلاح يف اهنكل ،ةفقاو ةلآلا انايحأ ،دادعتسا تالآلا يف اندنع
. بعصف عاجطضالا نم فوقولا امأ ً،ادج لهس دوعقلا نم فوقولا نأل ،دادعتسا دوعقلا
: هللا لاق ،دعاق ﴾َّنَُدعَْقَأل﴿ : هل لاق نيعللا سيلبإ ناطيشلا كلذل 
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َّنِإ ۚ ْمَُهلِيبَس اوُّلََخفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ِنَإف ۚ  ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل اوُُدعْقاَو ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهُوذُخَو ْمُهوُمُّتدَجَو ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسنا اَِذَإف ﴿
﴾ )�( ٌميِحَّر ٌرُوفَغ ََّ�

]  ةبوتلا ةروس  [

 . مدآ ةيرذل   ﴾ْمَُهل َّنَُدعَْقَأل﴿ً افقاو نوكأ ةظحل ةيأ يف و ،دعاق ،سلاج انأ ،دعتسم انأ ﴾َّنَُدعَْقَأل﴿ :لاق ناطيشلا اذه ً،اظقي نك يأ ،هل منت ال ،هل منت الف ةلمن كودع ناك اذإ ،منت ال 
.ناطيشلا فده ققح هنأل ،هنعً اديعب ناطيشلا نوكي لالضلا ناسنإ راتخي امل ﴾َميَِقتْسُمْلا َكَطاَرِص﴿
:هل لاق ،اهلعف اهلك ،تالاح رشع هيلع ضرع ،اهتلعف :لاق اذك لعفا ،اهتلعف :هل لاق ،اذك لعفا :هل لاق ،ةلكشم هدنع ؟ لعفأ اذام :ناطيشلا لأسً الجر نأ ةفرطلا باب نم ىوري 
. لجر اي هللا ِقتا :هل لاق ،اذكو اذك : هل لاق ؟ لعفت نأ ديرت اذام :هل لاق اذه دعب ،يدنع دعي مل

: تاسيبلتلاو قرطلا لكب زهاج ناطيشلا

ىلع كدجو نإ ،رئاغصلاب كيرغي ةعاط ىلع كدجو نإ ،رئابكلاب كيرغي ديحوت ىلع كدجو نإ ،كرشلاب كيرغي عطتسي مل نإف ،رفكلاب كيرغي ً:الوأ ،زهاج ناطيشلا ﴾َّنَُدعَْقَأل﴿
 .تاحابملاب كيرغي ةحبار ةقرو رخآ عطتسي مل نإف ،نينمؤملا نيب شيرحتلاب كيرغي نآلا نيقي ىلع كدجو نإ ،تاهبشلاب كيرغي عرو
انأ :قسافلا كل لوقي ،دهج نود نم هفادهأ لك ققحي هنأل ،هجاتحي ال ناطيشلا ،مرجملا ،رمخلا براش ،رجافلا ،يصاعلا ،فرحنملا امأ ﴾َميَِقتْسُمْلا َكَطاَرِص ْمَُهل َّنَُدعَْقَأل﴿
ىلإ ةماقتسالا قيرط ىلع دعاق ناطيشلا ينعي ﴾َميَِقتْسُمْلا َكَطاَرِص ْمَُهل َّنَُدعَْقَأل﴿ ًادج يعيبط ءيش ًادج ةبعص سواسو يدنع هللا ىلإ تبت امدعب :نمؤملا كل لوقي ،حاترم
.نيطايش هيف ام ةياوغلا قيرط امأ ،نمحرلا
ْمَُهلَّنَُدعَْقَأل ِيَنتْيَوَْغأ اَِمَبف َلَاق﴿ نوحصلا نومضم ةيمويلا مهتايح ،نويحابإ مه ،يحابإ نومضم اهيف نوحصلا ،نوحص مهدنع ام بناجألا ءالؤه نأ لجر ينلأس ةرم
﴾َميَِقتْسُمْلا َكَطاَرِص

﴾ )��(َنيِرِكاَش ْمُهََرثَْكأ ُدَِجت َالَو ْمِهِلِئاَمَش ْنَعَو ْمِهِناَمَْيأ ْنَعَو ْمِهِفْلَخ ْنِمَو ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ْمُهََّنِيتَآل َُّمث  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: ناطيشلا اهنم يتأي يتلا تاهجلا

ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ـ �
. بيصع موي نيدلا موي مويلا اذه ينعي ،جذاس ةعافشلل موهفمب يتأت نأ وأ ،ةرخآلاب كيكشتلا ،ةرخآلاب ككّكشي نأ لوألا هفده ناطيشلا ،ةرخآلا ﴾ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب﴿

﴾ )��(ٍريَِسي ُرْيَغ َنيِرِفاَكْلا َىلَع ﴿

]  رثدملا ةروس  [

.ريطخلا مويلا اذه نم كككشي يك ةريثك بيلاسأ هدنع ،هللا اهجرفي هللا موي ىلإ انه نم :كل لوقي ،لاوقأ هدنع ناطيشلا 
،ةيقار ةايح ةايحلا هذه ،ةيليل ٍداون اهيف ،ةيحابإ مالفأ اهيف ،تالسلسم اهيف ،ءانغ اهيف ،روجف اهيف ،طالتخا اهيف ةرصاعملا ةايحلا طامنأ تناك اذإ وأ ﴾ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ْمُهََّنِيتَآل َُّمث﴿
كل لوقي ينعي ،تاذلملا يف سامغنالا ،رفسلا ،ةحايسلا ،وهللا نكامأو ،روجفلاو ،قسفلا ايندلا ةايحلا كل نيزي ،يلمخملا سيلو صيفنجلا عمتجم وه ،قار ،يلمخم عمتجم اذه
،ىنعم اهل ام ؟يداع ةملك ىنعم ام !؟ لالح هنأ ينعي ،يداع )يداع( تيبلا يف دارفنا ىلع اهجوز قيدص عم سلجت )يداع رمألا ( ةروهشم ةملك كانه نآلاو ،ةيضاير حور
: نظي ، ةرخآلا مهيديأ نيب ﴾ ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ْمُهََّنِيتَآل َُّمث﴿ :لوقي ناطيشلا كلذل  ،يداع هلك ،يداع يعيبطلاو اهنتافم لك رهظت ،يعيبط ،يداع عضولاو يصاعملا عيمج بكتُرت

﴾ )��( َنيِثُوعْبَِمب ُنَْحن اَمَو َايَْحنَو ُتوَُمن َايْنُّدلا َاُنتَايَح َِّالإ َيِه ِْنإ ﴿

]  نينمؤملا ةروس [

ً،اريثك اهب متهي ةطقاسلا ةينفلا لامعألا تاناجرهم ينعي ً،اريثك اهب بحري روجفو قسف اهيف يتلا ةثدحتسملا ءايشألا وأ ،منهج يف ريقفلاو ،ةنج يف ينغلا ،ايندلا يف يه ةنجلاو 
اي ليمج نف ً،امامت ةيراع روصلا ثيح ةليمجلا نونفلا وأ ً،الثمً ادج قار ءيش هيلابلا صقرو ،يقرو ةراضح اهنأ نيبيو ،اهب ينتعيو اهب لفحي ةرصاعملا ماثآلاو يصاعملا لك
. هب لفحي ةقيقحلاو ةعيرشلا مداص ول ةرصاعملا ةايحلا يديأ نيب ءيش لكف ،لامجلا بحي ليمج هللا نإ ،يخأ

 ْمِهِفْلَخ ْنِمَو – �
.هتيرذ لجأ نم يصاعملا بكتري ،ةيرذ هفلخ ﴾ْمِهِفْلَخ ْنِمَو ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ْمُهََّنِيتَآل َُّمث﴿ 
.يلع ةعبتلاو مكل ءانهلاف ،هلح ريغ يفو هلح يف هتقفنأف ،مرحو لح امم لاملا تعمج ،يب تبعل امك ايندلا مكب نبعلت ال ،يدلو اي يلهأ اي 
ريغ هلامب بألا لخدو ،ةنجلا مهيبأ لامب هتثرو لخدف ،هللا ةعاط يف هوقفنأ مه ً،الالح هنوثري ًالام مهل كرت ،رانلا هلامب وه لخدو ،ةنجلا هلامب هتثرو لخد ينغ سانلا مدنأ 
. رانلا عورشملا

6



:ً ادج ةرثؤم ةيعدأ ةعبرأ تأرق ةرم كلذل 
يتأيف ،هلً اقبطم تسل كنكل ،ةعصانلا ةغللا عم ،ةقيمعلا تاليلحتلا عم ،ةلدألا عمً اقيقدً احرشً اثيدح حرشت تنأ ينعي :ينم ينتملع امب دعسأ دحأ نوكي نأ كب ذوعأ ينإ مهللا 
. ينم ينتملع امب دعسأ دحأ نوكي نأ كب ذوعأ ينإ مهللا ،هب دعسف ،هقبطو ،ىنعملا ذخأ طيسب ناسنإ
بهاذو ً،ادج ٍلاغ دوعلا رطع اذه ،كسملاب رطعمو ،مامت ةبترم ناولأ ءاتشلاب وأ ،فيصلاب ءاضيب بايث ةعمجلا موي :كدنع يننيشي ءيشب سانلل نيزتأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا 
.كدنع يننيشي ءيشب سانلل نيزتأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا ،فرعن ال ؟ ليللا يف سيمخلا ناك نيأ نكل ،عماجلا ىلإ
. لطاب اهب ديُرأ قح ةملك ،لطابلاب تليق قح ةملك ينعي :كاوس دحأ هب سمتلأ كاضر هيفً الوق لوقأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا
. ةصق نوكأ نأ يأ :كقلخ نم دحأل ةربع نوكأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا :ءاعد رخآو 
ًاميقتسم نكي مل نإ امأ ،حرسملا ىلع ام ىري نيدهاشملا عم دعقم هل ناك اذإ ناسنإلاف ،نيدهاشملل دعاقم دجويو ،حرسم ةبشخ كانه ،ةيحرسم كانه نوكي نأ نكمي :بيرقتلل 
: ىلاعت هللا لاق نيدهاشملل ةصق نوكي مث ،باقعلا دشأ بقاُعيسو ،حرسملا ةبشخ ىلإ رجيس

ّل ٍتَايَآل َكِلَٰذ ِيف َّنِإ ۚ ٍقَّزَمُم َّلُك ْمُهَانْقَّزَمَو َثيِداََحأ ْمُهَانَْلعََجف ْمُهَُسفَنأ اوَُملَظَو َانِرَافَْسأ َنَْيب ْدِعَاب َانَّبَر اُولَاَقف ﴿ ﴾ )��( ٍروُكَش ٍراَّبَص ِّلُكِ

] أبس ةروس  [

﴾ْمِهِلِئاَمَش ْنَعَو ْمِهِناَمَْيأ ْنَعَو ْمِهِفْلَخ ْنِمَو ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم ْمُهََّنِيتَآل َُّمث ﴿ ً:اذإ 
 . نيدلا عم مداصتت يتلا تادجتسملاو ةرخآلا ﴾ْمِهيِدَْيأ ِنَْيب ْنِم﴿
مه مهارن ريثكب مالسإلا لبق اوؤاج نيذلاب ،ةنعارفلاب ًاريثك ينتعن ،مالسإلا لبق ام وأ ،مارحلا ماعطلا مهمعطي ،مارحلا لاملا بسكي هدالوأ لجأ نم دالوألا ﴾ْمِهِفْلَخ ْنِمَو﴿
 . خيراتلا

ْمِهِناَمَْيأ ْنَعَو – �
ًاقبطم تسل تنأ ،ّلصت ال ،يكبت ال تنأو ءاكب ةالصلا ،ةالص تسيل هذه :كل لوقي ،يلصت الً اذإ ،ةحيحص ريغ ةالصلا :كل لوقيف ،تاعاطلا باب نم كيتأي ﴾ْمِهِناَمَْيأ ْنَعَو﴿
:كل لوقيو ،ملع سلجم نع كعنميً امئاد ،ىفشأ يك هيلإ بهذأ انأ ،بيبطلا ىلإ بهذت نأ يحتست ال ،ضيرم تنأ :هل لاق ،ضيرم لثمك ،كحصان ،بهذت الف ،خيشلا مالكل
،ساوسولاب كلخدي وأ ﴾ْمِهِناَمَْيأ ْنَع﴿ :هذه ً،امئاد كفوخي ،ةقدص عفد نع ،حلاص لمع نع ،ةدابع ءادأ نع ،ةعاط نع كعنمي ،ملع سلجم نع كعنمي ً،الثم ،كمسا نوذخأي
﴾ ْمِهِناَمَْيأ ْنَعَو﴿ : هذه ،ةطلستملا سواسولاب كلخدي ،حص ام ءوضولاف فيفخ للبب رعشت ،ةعبار ةرم ،ةثلاث ةرم ،ةيناث ةرم أضوت ،حص ام ءوضولا

ْمِهِلِئاَمَش ْنَعَو – �
: نيفرحنملا تافص نم ءيش ربكأو ،ماثآلاو يصاعملا ﴾ ْمِهِِلئاَمَش ْنَعَو ﴿ 

َنيِرِكاَش ْمُهََرثَْكأ ُدَِجت َالَو

ففأتلاو ،طخسلا ،لخد هلو ،دالوأ هدنعو ،ةجوز هدنعو ،ةبكرم هدنعو ،تيب هدنع نوكي ،هبجعي ال ءيش لك ،طخسيً امئاد ،وكشيً امئاد ،مربتيً امئاد ﴾َنيِرِكاَش ْمُهََرثَْكأ ُدَِجت َالَو﴿
 .لجو زع هللا نع نيهئاتلا تافص نم دقنلاو
﴾ َنيِرِكاَش ْمُهََرثَْكأ ُدَِجت َالَو ﴿ ّتقد امهم ةمعنلا هدنع مظعت مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
. تقد امهم ةمعنلا هدنع مظعت تناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ،ةوخإلا اهيأ 
: لوقي لجو زع هللا نآلا 

﴾ )��( ٌميِحَّر ٌرُوَفَغل ََّ� َّنِإ ۗ  اَهوُصُْحت َال َِّ�َ ةَمِْعن اوُُّدَعت ِنإَو ﴿

]  ميهاربإ ةروس  [

،ةمعنلا ركش نع زجاع ناسنإلاً امئادو ،عيطتست ال اهتاكرب ءاصحإ ليبس يف كتايح لك تيضمأ ول ةدحاولا ةمعنلا نأ ىنعملا ،َدُعت ال ،اهّدعو ةريللا هذه ذخ :ناسنإل لجر لاق 
. ىلوأ باب نم اهركش نعً ازجاع نوكي نألف
. ةريبك تاقفنو ،لام ىلإو ،تقو ىلإ جاتحيف اهلباقي ام ةيدأت اّمأ ،ةعاس عبر يف متي ايادهلا هذه ءاصحإ ،ةيده ةئم كتءاجو ً،اكرابمً ادولوم تبجنأ ول كبرب ينعي
﴾ َنيِرِكاَش ْمُهََرثَْكأ ُدَِجت َالَو ﴿ .ىلوأ باب نم اهلك معنلاركش نع نيزجاع نوكن نألف ،ةدحاولا ةمعنلا ءاصحإ نع نوزجاع نحنف 
: لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث 

﴾ )��(َنيِعَمَْجأ ْمُكْنِم َمَّنَهَج ََّنَألَْمَأل ْمُهْنِم ََكِعَبت ْنََملً اروُحْدَمً اموُءْذَم اَهْنِم ْجُرْخا َلَاق ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: اهدعب يتلاو 

﴾ )��(َنيِمِلاَّظلا َنِم َانوَُكَتفَ ةَرَجَّشلا ِهِذَه َابَرَْقت َالَو اَُمْتئِش ُثْيَح ْنِم َالَُكفَ ةَّنَجْلا َكُجْوَزَو َتَْنأ ْنُكْسا ُمَدآ َايَو  ﴿
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]  فارعألا ةروس  [

 نيملاعلا بر � دمحلاو
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