
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 قحلاانرأو ً،املع اندزو
. تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ ،مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ
: ىلاعت هلوق يهو ،نيسمخلاو ةيناثلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم نيرشعلاو دحاولا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

﴾ )��(َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِلً ةَمْحَرَو ىًدُه ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب ْمُهَاْنئِج َْدَقلَو  ﴿

] فارعألا ةروس [

ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو

: باتكلا تايآ لازنإ دعب سانلل ةّجُح ال – �
 . باتكب مكانئج اننأل ،ةمايقلا موي مكل رذع ال ،ةجحلا مكعم سيل ؟راكنإلا اذه ؟رفكلا اذه ؟دوحجلا اذه اذامل ،ةمايقلا موي مكل رذع ال ،رشبلا اهيأ ينعي 

﴾ )��( ٍديِمَح ٍميِكَح ْنِّم ٌليِزَنت ۖ  ِهِفْلَخ ْنِم َالَو ِهْيََدي ِنَْيب نِم ُلِطَابْلا ِهِيْتَأي َّال ﴿

]  تلصف ةروس  [

الدرس : �� - سورة األعراف - تفسیر اآلیتان �� - �� ، القرآن آیاتھ محكمة ومفصلة ـ ال قیمة لإلقرار بانتھاء التكلیف

1

https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/web


 . ضرألاو تاوامسلا قلاخ دنع نم باتك 

﴾ )�( ٍرِيبَخ ٍميِكَح ْنُدَّل نِم َْتلُِّصف َُّمثُ ُهتَايآ ْتَمِكُْحأ ٌبَاتِك ۚ رلا ﴿

] دوه ةروس  [

. ﴾ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف﴿ ءيش لك ليصفت هيف انتغلب ،باتك ﴾ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿

: ةينوكلا هللا تايآ دعب سانلل ةّجُح ال – �
ّيأ نم ،ناسنإ لك هؤرقي باتك يه ،مكيديأ نيب ةينوكلا هللا تايآ :باوجلا ،ئراط يبنلاو ،لبق نم نكي مل ءيش ينعي ،ئراط باتكلا :ةمايقلا موي اولاق مهنأ ول ،ةوخإلا اهيأ 
نوكلا اذه ،لبق نم نكي مل يبنلاو ،ئراط ءيش نآرقلا :متلق اذإف ،جهنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مالكو ،باتك نآرقلاو ً،اعيمج رشبلا هؤرقي باتك نوكلا ،نول ّيأ نم ،سنج
:لجو زع هللا لاق ،ةجحلا هيف ماُقت يذلا لوألا تباثلا وه

﴾ )�(َناَزيِمْلا َعَضَوَو اََهَعفَر َءاَمَّسلاَو  ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

. هلامكو ، هتينادحوو ، هللا دوجوب قطني نوكلا يف ءيش لك 

ُدحاو هَّنأ ىلع ُّلدت  ٌ ةيآُ هل ٍءيش ِّلك يفو

] ةعيبر نب ديبل [

اذه ،لبقي دحأ ال ،ةعبطم يف راجفنا دعب رهظي ىوتسم ىلعأ نمً اسوماق ّنأ قدصي انم نم ، ديدحلل عدوتسم يف راجفنا رثإ ىوتسم ىلعأ نم ةرئاط رهظت ْنأ قدصي انم نَم 
.مكيلع ةجح لقعلاو نوكلاو ،مكيلع ةجح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ،مكيلع ةجح نآرقلا كلذل ،ةردقلا هذه ،ةوقلا هذه ،ةمحرلا هذه ،ةمكحلا هذه ،رييستلا اذه ،عئارلا ماظنلا
. لَّصفُم باتكلا ،دوحجلا اذه نم ءيش يف مكل رذع ال يأ ﴾ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ :ةملك كلذل 
. ةرخآلا رادلاو ،ايندلا رادلا نعو ،ناسنإلاو ،ةايحلاو ،نوكلا نع ً،اقسانتم ً،احيحص ً،اقيمعً اقيقدً اروصت كاطعأ ،هدقتعت نأ يغبني ام باتكلا اذه يف ّنيب لجو زع هللا كلذل 
رادلا هدعب ،توملا دعب اذامً اضيأ ّنيبو ،تالماعم هيفو ،تادابع هيفو ،دئاقع هيف جهنملا :هب كرحتت نأ يغبني امً اضيأ ّنيبو ،هدقتعت نأ يغبني ام باتكلا يف هلالج لج هللا ّنيب :ً اذإ 
 . ةرخآلا رادلا ّنيبو ،تالماعملا ّنيبو ،تادابعلا ّنيبو ،دئاقعلا ّنيب ،ةرخآلا
هيف ،تاهيجوت هيف ،لئالد هيف ،ةينيوكت تايآ هيف ،ةينوك تايآ هيف ،ةقباسلا ممألا صصق هيف ،ةرخآلا رادلل روص هيف ،ةقيمع ،ةغيلب ،ةحضاو ،َةبَهسُم ةقيرطب يأ ﴾ٍمْلِع َىلَع﴿
 . ظعاوم

ىًدُه

،ءيش لك ّنيب نآرقلا يف ،رون ملعلا ،هللا ىلإ قيرطلا ىلع تارانم ،هب يدتهي ءوض صيصب ىأر اذإ مالظلا يف ناسنإلا نأ فيك ﴾ىًدُه ٍمْلِع َىلَع ُهَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ 
 : لاق يذلا

  تيشمفً اقيرط يماّدق تيأرف   تيتأ ينكل و؟ نيأ نم تئج

يردأ تـــسل ، يقيرط  ترصبأ فيك ؟ تئج فيك 

]  يضام وبأ ايليإ [

. يردي نمؤملا ،ال 

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

]  تايراذلا ةروس  [

﴾ )���(َنيِعَمَْجأ ِساَّنلاَو ِةَّنِجْلا َنِم َمَّنَهَج ََّنَألَْمَأل َِكّبَرُ ةَمِلَك ْتََّمتَو ۗ  ْمَُهَقلَخ َكِلَٰذِلَو ۚ َكُّبَر َمِحَّر نَم َِّالإ ﴿

] دوه ةروس [

.نيبرقملا هدابع نم نوكيل هقلخ ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل هقلخ ،هدِعُسيل هقلخ ،ةرخآلا رادلل هقلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيقيلا ملع ملعي نمؤملا ً:اذإ 

﴾ )��(ٍرَِدتْقُم ٍكيِلَم َدْنِع ٍقْدِص َِدعْقَم ِيف  ﴿

]  رمقلا ةروس  [

. ناسنإلا اهب يدتهي ةرانم يأ ﴾ىًدُه﴿ ً:اذإ 
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ًةَمْحَرَو

. قيفوت مالسإلا ،اضر مالسإلا ،ةداعس مالسإلا ،ةنيكس مالسإلا ،هللا نم برق مالسإلا ،راكفأ ،صوصن ،قئاقح ،تاروصت ،تامولعم سيل مالسإلا ،ةداعس ً﴾ةَمْحَرَو﴿

﴾ )��(ِنَاتَّنَج ِهِّبَر َمَاقَم َفاَخ ْنَمِلَو  ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

ّل َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ

: نمؤملا الإ نآرقلاب عفتني ال ـ �
ّلً ةَمْحَرَو ىًدُه﴿ . رخؤي الو ،مدقي ال اذه لك ةقيقحلا فرعت نأ ،هللا فرعت نأ ،نمؤت نأ ،رارقلا اذه ذختت مل ام ،ناميإلا دارأ نمل ؟نمل نكل ﴾َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ

ّل ٍتَايَآل َكِلَٰذ ِيف َِّنإ ۚ ُرِدَْقيَو ُءاََشي نَمِل َقْزِّرلا ُطُسَْبي ََّ� ََّنأ اْوََري َْملََوأ ﴿ ﴾)��( َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ

]  مورلا ةروس  [

اذه ىلع عبطني ءيش لك ،مليف ةلآلا هذه يف نمؤي ْنأ دارأ يذلاف ً،ادج ةروطتم ً،ادج ةنقتم ً،ادج ةيلاغ ريوصت ةلآ هبشت ،هتاردقو ،هتاناكمإ ،ناميإلا دارأ يذلا ،ناميإلا دارأ نمل 
. مليف اهيف دجوي ال نكل ً،ادج ةعئار هتلآ ّنأ عم ،نمؤي نأ دارأ ام يذلاو ،مليفلا
.ً انمؤم سيلو ةيلخلا ىري ينورتكلإ رهجم يف لمعي نم كانه ً،انمؤم سيلو ،ةيئاضف تاطحم يف لمعي نم كانه كلذل 
؟ريبخلا ميكحلا ىلع نالدت الأ جاجف تاذ ضرأو ،جاربأ تاذ ءامسفأ ،ريعبلا ىلع لدت ةرعبلاو ،ريدغلا ىلع لدي ءاملاو ،ريسملا ىلع لدت مادقألا :ناميإلا تدرأ ْنإ 
موي نم دهاشم ،ةقباسلا ممألا رابخأ ُ﴾هَانْلََّصف﴿ مهيلع ةمئاق ةجحلا ،مهل رذع ال ،ةضحاد مهتجح ﴾ٍبَاتِكِب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ ميقتسملا طارصلا ىلع نوكت نأ ةربعلا ،نمؤت نأ ةربعلاف 
﴾ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ ةينوك تايآ ،تاهيجوت ،ةيعرش ماكحأ ،ةمايقلا

﴾ )���( ُميَِلعْلا ُعيِمَّسلا َوُهَو ۚ ِهِتاَمِلَكِل َلَِّدبُم َّال ۚ  ًالْدَعَو ًاقْدِص َِكّبَر ُتَمِلَك ْتََّمتَو ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

. لدعلا ينمو ،قدصلا مكنم يدابع اي وأ ً﴾الْدَعَو ًاقْدِص َِكّبَر ُتَمِلَك ْتََّمتَو﴿ لداع رمألاو ،قداص ربخلاف ً،ارمأ وأً اربخ نوكي ْنأ نع ديزي ال ،هّتفد ىلإ هّتفد نم نآرقلا اذه ّنأ يأ 

﴾ )��( ٌرِيبَخ ٌميِلَع ََّ� َّنِإ ۚ  ْمُكَاْقَتأ َِّ� َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ ۚ اُوفَرَاَعتِل َلِئَاَبقَو ًابُوعُش ْمُكَانَْلعَجَو َٰىثُنأَو ٍرَكَذ نِّم مُكَانَْقلَخ اَِّنإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  تارجحلا ةروس  [

: يبنلا هل لاق يذلا ذاعم نب دعس انديس 

))  يِّّمأَو ِيَبأ َكاَِدف !ُدْعَس ِمْرا  ((

]  صاقو يبأ نب دعس نع ملسم هجرخأ  [

ةبارق مهنيبو هنيب سيل ،ةيساوس هللا دنع مهلك قلَخلاف ،هللا لوسر لاخ :ليق دق هنأ ّكنرغي ال ،دعس اي >> :رمع نع هللا يضر رمع هل لاق ،يلاخ لثمً الاخ ينورأ ،يلاخ اذه 

. << هل مهتعاط الإ
ّلً ةَمْحَرَو ىًدُه ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ . ةداعس ةمحرو ،ةلالد ىده ﴾َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ
. نمؤي نأ دارأ نمل ؟نمل ً﴾ةَمْحَرَو ىًدُه﴿ ةداعسو ةلالد نآرقلاف ،يقش هنكل ،ةقيقد ٍناعم ناسنإلا كرديً انايحأ 
: لاق ةحتافلا دعب ةرقبلا ةروس يهو ميركلا نآرقلا روس نم ةروس لوأ يف لجو زع هللا كلذل

﴾ )�(َنيِقَّتُمْلِل ىًدُه ِهِيف َبْيَر َال ُبَاتِكْلا َكِلَذ )�(ملا ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

: نآرقلاب عفتني ال تاوهشلل ُعبَّتملا ـ �
. ضرألا يف ّولعلا دارأ ،اهتاوهش دارأ ايندلا دارأ يذلا نكل 

﴾ )��(َنيِقَّتُمْلِلُ َةِبقَاعْلاَوً اداََسف َالَو ِضَْرْألا ِيفً اُّولُع َنوُديُِري َال َنيِذَّلِل اَُهَلعَْجنُ ةَرِخْآلا ُراَّدلا َكِْلت  ﴿

]  صصقلا ةروس  [

:لاق ،ايندلا تاوهش دارأ ،ايندلا نم هظوظح دارأ ،ايندلا دارأ يذلا 
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َلُوأ ۚ  ًاِفنآ َلَاق اَذاَم َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلِل اُولَاق َكِدنِع ْنِم اوُجَرَخ اَذِإ ٰىَّتَح َكَْيِلإ ُعَِمتَْسي نَّم مُهْنِمَو ﴿ ﴾)��( ْمُهَءاَوَْهأ اُوَعبَّتاَو ْمِهِبُوُلق َٰىلَعُ َّ� ََعبَط َنيِذَّلا َِكئٰ

]  دمحم ةروس  [

طغضبً اثالث وأ نيترم ينذخأ ،سلاجملا هذه رضحي بيرق يل ،ماشلا ىلإ تدع ،لتقلا ادع ،اهتفرتقا الإ ةيصعم نم كانه سيلو ،اسنرف ىلإ تبهذ انأ :يل لاق خأ ينثدح هللاو 
: هنأل نآرقلا ىتح ً،ائيش مهفي ال ىدهلا ناسنإلا دارأ ام اذإف ،ةيناثءاوجأ يف ،رخآ ٍداو يف انأ ،كعم تسل انأ :يل لاق ،ةدحاو ةملك تمهف ام هللاو ،�اب يل مسقأ ،ديدش

َلُوأ ۚ  ىًمَع ْمِهَْيلَع َوُهَو ٌرْقَو ْمِِهناَذآ ِيف َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلاَو ۖ ٌءَافِشَو ىًدُه اُونَمآ َنيِذَّلِل َوُه ُْلق ۗ ٌِّيبَرَعَو ٌّيِمَجَْعَأأ ُۖ ُهتَايآ َْتلُِّصف َالَْول اُولَاقَّل ا�يِمَجَْعأ ًانآُْرقُ هَانَْلعَج َْولَو ﴿ َنْوَدَاُني َِكئٰ
﴾ )��( ٍديَِعب ٍناَكَّم نِم

]  تلصف ةروس  [

ّلٌ ةَمْحَرَو ٌءَافِش َوُه اَم ِنآُْرقْلا َنِم ُلَِّزُننَو ﴿ ﴾ )��( اًراَسَخ َِّالإ َنيِمِلاَّظلا ُديَِزي َالَو ۙ َنِينِمْؤُمْلِ

]  ءارسإلا ةروس  [

﴾ )���(َنيِمَجَْعْألا ِضَْعب َىلَعُ هَانْلََّزن َْولَو  ﴿

]  ءارعشلا ةروس  [

﴾َنيِمَجَْعْألا ِضَْعب َىلَعُ هَانْلََّزن َْولَو﴿ مهيلع هأرقف ،همهفي دحأ ال ،ةيمجعألا ةغللاب هأرقو ،مجعلا دالب نم ةكم ىلإ ءاجف ،يمجعأ ناسنإ ىلع لزن نآرقلا اذه نأ ول 

﴾)���(َنِينِمْؤُم ِهِب اُوناَك اَم ْمِهَْيلَعُ َهأََرَقف  ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

: نآلا ققد 

﴾ )���(َنيِمِرْجُمْلا ِبُوُلق ِيفُ هُُكلَْسن َكِلَذَك ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

. تايبيغ ،رصعلا اذهلحلصي ال ،يثارت ،يديلقت باتك هنأ ّالإ ً،ائيش مهفي ال ،رومخلاو ،انزلاو ،تاوهشلا يفً اقراغ ناسنإلا ناك اذإ 
. رُهُط ىلإ جاتحي ،ةماقتسا ىلإ جاتحي ،ناميإ ىلإ جاتحي نآرقلا اذه ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

﴾ )��(َنوُرَّهَطُمْلا َّالِإُ هُّسََمي َال )��(ٍنُونْكَم ٍبَاتِك ِيف ﴿

]  ةعقاولا ةروس  [

َلُوأ ۚ ًاِفنآ َلَاق اَذاَم َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلِل اُولَاق َكِدنِع ْنِم اوُجَرَخ اَذِإ ٰىَّتَح َكَْيِلإ ُعَِمتَْسي نَّم مُهْنِمَو ﴿ ﴾)��( ْمُهَءاَوَْهأ اُوَعبَّتاَو ْمِِهبُوُلق َٰىلَعُ َّ� ََعبَط َنيِذَّلا َِكئٰ

]  دمحم ةروس  [

. ﴾ْمُهَءاَوَْهأ اُوَعبَّتاَو ْمِِهبُوُلق َىلَعُ َّ� ََعبَط َنيِذَّلا َِكَئلُْوأ﴿ هتوهشب لوغشم ،فيثك باجح هتوهشو ،هتوهشب لوغشم هنأل ،يمكح عبط همسا اذه 
. ﴾ٍديَِعب ٍناَكَم ْنِم َنْوَدَاُني َِكَئلُوأ ىًمَع ْمِهَْيلَع َوُهَو ٌرْقَو ْمِهِناَذآ ِيف َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلاَو ٌءَافِشَو ىًدُه اُونَمآ َنيِذَّلِل َوُه﴿ ةوخإلا اهيأ 

: مامتهالاو لعافتلا بسحب عافتنالا ـ �
داكت ،ةصراقلا ءاتشلا مايأ يف ناسنإلاً انايحأ :لاق مهضعب ،ةملك سردلا نم ركذي ال ٌبلاطو ،ةملك ًةملك هظفحي ً،الهذم ًالعافت ٌبلاط لعافتيف ً،اسرد سردملا يقليً انايحأ 
ةرمو ،كيدي ةيمحتل اهتمدختسا ةرم نكل ،ةخفن ةخفنلا ،دربي هلعل هيف خفنتً اراح ياش سأك كسمتً انايحأو ،هيدي ّئفدي خفنلا اذه لعلف ،هيدي يف خفني ،دربلا نم طقست ُهعباصأ
. سأكلا ديربتل اهتمدختسا
. حضاو ءيش اذه ،ةقيقد ةذللا ةعاسو ،ةعاس ملألا ةقيقد ،ةنسك ةعاسلا هيلع رمت ناسنإ ،� ةبحم بوذي ناسنإ ،ىقُلي سرد كانه 
،ةنسك ةعاسلا هذه رمت ةرضاحملا تاعوضوم هينعت ال يذلاو ،رصبلا حملك ةعاسلا رمت ،تقولاب ترعش ام هللاو :كل لوقي ةرضاحملا عوضوم هينعي يذلا ،ةرضاحم انايحأ 
. ةعونتم لاعفألا دودر امأ ،دحاو لعفلا
ىلإ تفتلا ناسنإ ،هانروص نحن ،ةريل فلأ هنم بحسو ،ّقلعم فطعم ىلإ ماق مث ،بابلا ىلإ ناسنإلا اذه تفتلاف ،باب هل ،دحأ هيف سيل دجسملاو ،دجسم يف ناسنإ :رخآ لثم 
،لامشلا يف ةنيدمب تنك ً-انويلم نوسمخ هفلكو ،دجسملا ىنب يذلا وه ناسنإلا اذه نأ انملع اذإف ،قراس وه ،هانروصو ،ةريل فلأ هنم بحسو ،فطعم ىلإ ماقف ،نأمطا ،بابلا
فلتخا ،ةريل فلألا هذه هيطعيل ماقفً اريقف حمل دقو ،هفطعم فطعملا اذه ّنأو ،دجسملا ىنب يذلا وه ناسنإلا اذه نأ انملع اذإف  -دحاو ٌصخش هانب ً،انويلم ���فلك دجسم اهيف
.ً ادجً اريبكً افالتخا فلتخا ،ريسفتلا
. فاصنإلا نيد ،ةمحرلا نيد ،هللاو مالسلا نيد وه ،لتقلا نيد ،باهرإلا نيد هنأ مالسإلا مهتي نم كانهف 
برعلا نم محرأً احتاف خيراتلا فرع ام " :نوخرؤملا لاق كلذل ،ةدحاو مد ةرطق قارأ ام نيدلا حالصاهحتف املو ،نيموي يف ناسنإ فلأ نيعبس اوحبذ سدقلاةجنرفلا حتف امل 

. " نيملسملا
يف عقو اهذخأي نأ دارأ ول ـ نآلا ققد ـ ةروصلا هذه رّسف دحاو انلأس ،هانروصً اضيأ ،هبيج يف اهعضوو ،اهذخأو ّبكناف ،قيرطلا يف ةيبهذ ةريل ىأر ناسنإ ينعي ،ةوخإلا اهيأ 
.ميظع لمع يف عقو اهبحاص نع ثحبي نأ دارأو اهطقتلا ول ،ةريبك ةئيس
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ىري ال ناسنإو ،هتعاطل عفدنيو ،لجو زع � ةبحم بوذي ناسنإ ،اهسفن تايآلا ،هسفن ءاقلإلا ،اهسفن ةبطخلا ،اهسفن ةرضاحملا ،هسفن نآرقلا ،هسفن مالكلاو ،اهسفن ةروصلا 
. دقع كدنع ،فئاخ كنأل ،ريقف كنأل ،فيعض كنأل نيدتم تنأ ،ّنيدتف ناسنإلا قفاري فعضلاب روعش ،يبابض :كل لوقي ً،ائيش نيدلا يف
جهنملا وه نيدلا ىرت نأ ً،ايراضحً امهف نيدلا مهفت نأ نكمي ،ريخم ناسنإلا كلذل ،دحاو نيدلا ،يعيبط ءيش اذه ،ّدقعم :نولوقي هنيدبً اكسمتمً اناسنإ اوأر اذإ نوتلفتملاً اساسأ 
. رخآ مهف نيدلا مهفت نأ نكميو ، ةيرشبلل حلصي يذلا ،ديحولا
: لوقيلجو زع هللا ّنأ عم ،هتجوزل سيل ام هل ّنأ مّهوت اذإ ؟فيك يرصنع وأ ،نيدتم يناسنإ اّمإ جوزلا نأ :تركذ نيموي لبق انأ 

اوُداََرأ ْنِإ َكِلَٰذ ِيف َّنِهِّدَرِب ُّقََحأ َّنُُهَتلُوُعبَو ۚ ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�اِب َّنِمُْؤي َّنُك نِإ َّنِهِماَحَْرأ ِيفُ َّ� ََقلَخ اَم َنُْمتَْكي َنأ َّنَُهل ُّلَِحي َالَو ۚ ٍءوُُرقَ َةثََالث َّنِهُِسفَنأِب َنْصَّبََرَتي ُتَاقَّلَطُمْلاَو ﴿
﴾ )���( ٌميِكَح ٌزيِزَعُ َّ�َو ٌۗ ةَجَرَد َّنِهَْيلَع ِلاَجِّرلِلَو ۚ  ِفوُرْعَمْلِاب َّنِهَْيلَع يِذَّلا ُْلثِم َّنَُهلَو ۚ اًحَالِْصإ

] ةرقبلا ةروس  [

تنأ ،يرصنع وهف ،هنبال اهاضري ال ةلماعم هنبا نس نم لحملا يف هدنعً افظوم لماع اذإ ،يرصنع وهف ،تجوزت ول هتنبا لَماعت نأ ىنمتي امك ال هنبا ةجوز لماع اذإ :نآلا 
.ً ايرصنع نوكت نأ وأ ً،افصنمً انّيدتم نوكت نأ امإف ،يرصنع تنأف هناكم تنك ول اهاضرت ال ةلماعم ةلواطلا ىلع كمامأ يذلا عجارملا تلماع اذإف ،فظوم
ّلً ةَمْحَرَو ىًدُه ٍمْلِع َىلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِِكب مُهَاْنئِج َْدَقلَو﴿ ةوخإلا اهيأ  ﴾َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ

اوُرِسَخ َْدق ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوأ َاَنل اُوَعفَْشَيف َءَاَعفُش ْنِم َاَنل ْلََهف ِّقَحْلاِب َاِنّبَر ُلُسُر ْتَءاَج َْدق ُلَْبق ْنِمُ هوَُسن َنيِذَّلا ُلُوَقيُ ُهليِْوَأت ِيْتَأي َمَْويُ َهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَْني ْلَه  ﴿
﴾)��(َنوَُرتَْفي اُوناَك اَم ْمُهْنَع َّلَضَو ْمُهَُسفَْنأ

]  فارعألا ةروس  [

َُهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَني ْلَه

:ُ َهليِْوَأت : ىنعم – �
. ديعولاو دعولا عوقو ؟ليوأتلا ام ،ليوأتلا ؟رظتنن اذام ،انيديأ نيب نآرقلا 

؟ نمؤملا ُريغ و نمؤملا رظتني اذام – �
. ةبيط ةايحلا ؟ هللا نم رظتني اذام اذه ،هرصب ضغي ،نيمأ ،قداص ،فيفع ،رهاط ،ميقتسم نمؤم باش ينعي 

﴾)��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِب مُهَرَْجأ ْمُهََّنيِزَْجَنلَو ۖ ً َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َٰىثُنأ َْوأ ٍرَكَذ نِّم اًحِلاَص َلِمَع ْنَم ﴿

] لحنلا ةروس  [

. ةيآلا ليوأت ءاج ةبيطلا ةايحلا شاع اذإف ،ةبيطً ةايح رظتني ،ريخ لك رظتني ؟ هرمأ ىلع ماقتساو ،�اب نمآ اذإ باشلا اذه رظتني اذام 
: ىلاعت لاق كلذل ،ديعولا عوقو ،ليوأتلا ؟ هللا نم رظتني اذام اذه ،تاورثلا بهن دارأ ،ضارعألا كاهتنا دارأ ،تاوهشلا دارأ ،قيرط يأ نم لاملا دارأ ،هللا نع ضرعأ ناسنإ 

﴾ )���( ٰىَمَْعأ ِةَمَايِقْلا َمَْويُ هُرُشَْحنَو اًكنَضً ةَشيِعَمُ َهل َّنَِإف يِرْكِذ نَع َضَرَْعأ ْنَمَو ﴿

]  هط ةروس  [

:ابرلا ةيآ ليوأت ؟رظتني اذام اذه ،دادزت هلاومأ يبارملا ،ةيآلا ليوأت ءاجً اكنض ةشيعم شيعي امنيح 

﴾ )���( ٍمِيَثأ ٍراَّفَك َّلُك ُّبُِحي َالُ َّ�َو ۗ ِتَاقَدَّصلا ِيبُْريَو َابِّرلاُ َّ� ُقَحَْمي ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

. ﴾ِتَاقَدَّصلا ِيبُْريَو﴿ ةيآلا ليوأت تتأ هلام دادزي امنيح ﴾ِتَاقَدَّصلا ِيبُْريَو َابِّرلاُ َّ� ُقَحَْمي﴿ ؟رظتني اذام قدصتملا ، ةيآلا ليوأت ءاج :لوقي هلك هلام رسخي امنيح 
. ايندلا يف نوكي دق ؟ليوأتلا وه ام ،ةيآلا ليوأت رظتنت نأ بجي نآرقلا يف ةيآ قبطت امنيح تنأ 

﴾)��(َنوُمُكَْحي اَم َءاَس ْمُُهتاَمَمَو ْمُهَايْحَم ًءاَوَس ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَك ْمَُهَلعَْجن َْنأ ِتَاِئّيَّسلا اوُحََرتْجا َنيِذَّلا َبِسَح َْمأ  ﴿

]  ةيثاج ةروس  [

تبغ اذإ كظفحت ،اهيلإ ترظن نإ كرست ةحلاص ةجوز ،ريفو لالح قزر ،قيفوت ،ةداعسلاب روعش ،نمألاب روعش هللا دنع كل ،ةنينأمط هللا دنع كل ،ةرقتسم ةايح كل نمؤم تنأ 
: ليلدلا ،ريخ لك هللا نم رظتنت نأ بجي هللا رمأ ىلع ميقتست امنيح تنأ ،راربأ دالوأ ،اهترمأ نإ اهعيطت ،اهنع

﴾ )��( َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكََوَتيَْلف َِّ� َىلَعَو ۚ َانَالْوَم َوُه َاَنلُ َّ� ََبتَك اَم َّالِإ َاَنبيُِصي نَّل ُلق ﴿

]  ةبوتلا ةروس  [

.ً ادج ةعئار ليوأتلا ةيضق ، ةوخإلا اهيأ 
اذإو ،ةقدصلا ةيآ ليوأت ءاج دق نوكي هلخد هل هللا فعاض اذإ ،هلام قَحُميف ناسنإلا يباريً انايحأو ،ناكم لك نم ريخلا كيتأيو ،قدصتتً انايحأ ،ليوأتلا ُ﴾َهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَني ْلَه﴿
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. ابرلا ةيآ ليوأت هءاج دقف هلام هللا قحم

: ةرخآلاو ايندلا يف نمؤملا ُريغو نمؤملا يوتسي ال – �
نسحملا هللا دنع يوتسي نأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ﴾ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَك ْمَُهَلعْجَّن ّنأ ِتَاِئّيَّسلا اوُحََرتْجا َنيِذَّلا َبِسَح ًْمأ﴿ :بابشلا اهب بطاخأ انأ ةيآلا هذه كلذل 
عم ضقانتي ال اذه ءالؤه عم ءالؤه يوتسي نل هللاو ؟ هرصب ضغ نمو ،ءاسنلا نساحمب هينيع ّعتم نم ،نئاخلاو نيمألا ،بذاكلاو قداصلا ،فرحنملاو ميقتسملا ،ءيسملاو
،هديب كتحص ،كرمأ لك هديب ،ءيش لك هديب ،قلاخلا لماعت تنأ ﴾انلُ ّ� ََبتَك اَم َِّالإ َاَنبيُِصي نَّل﴿ لجو زع هللا نم قثاو نمؤملا ،نِئمطا ،ليحتسم ،هدوجو عم لب ،بسحف هللا لدع
: ىلاعت لاق كلذل هديب ءايوقألا ،هديب رشلا ىوق ،هديب كقوف نَم ،هديب كنود نَم ،هديب كلوح نم ،هديب كلهأ

﴾ )��(َنوَُوتَْسي َالً اقِسَاف َناَك ْنَمَكً انِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ﴿

]  ةدجسلا ةروس  [

َالً اقِسَاف َناَك ْنَمَكً انِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ﴿ اهنم كدلج نم جرخت ؟ً ارتم نيسمخ دعب ىلع اهتحئار ةخسفتم محل ةعطقك ً،ادج عئاج تنأو ،ةيوشم محل ةعطق له ؟ايرثلا نم ىرَّثلا نيأ 

﴾َنوَُوتَْسي

﴾ )��(َنوُمُكَْحت َفْيَك ْمَُكل اَم )��(َنيِمِرْجُمْلاَك َنيِمِلْسُمْلا َُلعَْجَنَفأ  ﴿

]  ملقلا ةروس [

،لهج وبأ ؟ مه نيأ ،هوضراع نيذلا ءالؤه :لوقأ ،قيدصلا انديس ماقم مامأ مث ،مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ماقم مامأ فقننأ ةنسلا ،ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجُحلا مامأ فقأ امنيح 
قمحأ ناسنإ ربكأو ،قحلا قدنخ يف نوكت تنأ ،قحلا عم نوكت نأ كتلوطب ً،ادج حضاو ءيش ،نييلع ىلعأ يف ؟ مه نيأ ،هعم اوماقو ،هوقدص نيذلا ءالؤه ،خيراتلا ةلبزم يف
. قحلل ٍداعم قدنخ يف هسفن عضو نم

ُُهليِْوَأت ِيْتَأي َمَْوي

﴾ ِّقَحْلِاب َاِنّبَر ُلُسُر ْتءاَج َْدق ُلَْبق نِمُ هوَُسن َنيِذَّلا ُلُوَقيُ ُهليِْوَأت ِيْتَأي َمَْويُ َهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَني ْلَه ﴿

: توملا لبق ةقيقحلا ةفرعم لصألا
هنكل،ًاريسعًاباسحةنيخدلاهذهبساحأفوس:هللاق،هبيرقهراز،ىفشتسملالخدو،ةئرلايفناطرسببيُصأنأىلإ،ناخدلاىلعنمدمبيرقهلبيرقيل:ةلثمألاضعب
.ً اريسعً اباسح اهبساحي نأ نم نكمت ام ً،اتيم ىفشتسملا نم جرخ
: لاق يذلا نوعرف ،توملا دنع ةقيقحلا فرعيو الإ ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم ضرألا هجو ىلعناسنإ نم ام :يلوق نم قثاو انأو مكل لوقأ 

﴾ )��(َىلَْعْألا ُمُكُّبَر َاَنأ لَاَقف ﴿

]  تاعزانلا ةروس  [

: لاق يذلا 

َِلإ ْنِّم مَُكل ُتْمِلَع اَمُ َألَمْلا اَهَُّيأ َاي ُنْوَعْرِف َلَاقَو ﴿ ّل َلعْجَاف ِنيِّطلا َىلَع ُناَماَه َاي يِل ِْدقَْوَأف يِرْيَغ ٍهٰ َّلعَّل اًحْرَص يِ َِلإ َٰىِلإ ُعِلََّطأ يِ ﴾ )��( َنِيبِذاَكْلا َنِمُ هُّنَُظَأل ِيِّنإَو ٰىَسوُم ِهٰ

] صصقلا ةروس [

: لاق قرغلا هكردأ موي 

َِلإ َالُ هََّنأ ُتنَمآ َلَاق ُقََرغْلاُ هَكَرَْدأ اَذِإ ٰىَّتَح ۖ اًوْدَعَو ًايَْغبُ هُدُونُجَو ُنْوَعْرِف ْمَُهَعْبَتَأف َرَْحبْلا َلِيئاَرْسِإ ِيَنبِب َانْزَواَجَو ﴿ ﴾ )��( َنيِمِلْسُمْلا َنِم َاَنأَو َليِئاَرْسِإ ُوَنب ِِهب َْتنَمآ يِذَّلا َِّالإَ هٰ

]  سنوي ةروس   [

. اونقيأ ﴾ِّقَحْلِاب َاِنّبَر ُلُسُر ْتءاَج َْدق ُلَْبق نِمُ هوَُسن َنيِذَّلا ُلُوَقيُ ُهليِْوَأت ِيْتَأي َمَْويَُهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَني ْلَه﴿ نيدلا اذه اوضراع يذلا ءالؤه ،ةميق هل ام رارقإلا ،فيلكتلا ىهتنا نآلا 
،نيعلا يأر مهاري وهو ،نوذقنملا ءاجو ،ءامسلا ىلإ عفترا ،ريس ثداح كانه ناك ،ءامسلا ىلإ عفترا ،قئاقد هبلق ّفقوت ،هروعش نع ملكت روصت ،قئاقدل تام دحاو ةرم كلذل 
نم ،تائفلا لك نم ،دالبلا لك نم ةلاح �� يلاوح ،ةهباشم تالاح عمجو ، ملاعلا ءاحنأ َباج ،باوصلا وه ءايبنألا هب ءاج ام نأ نقيأو ،هل لصح يذلا نع ملكت اّمل ناسنإلا اذه
: ليلدلا ، ءايبنألا اهب ءاج يتلا ةقيقحلا فشكنت توملا َُكلم يتأي امنيح ،نايدألا لك

﴾ )��( ٌديِدَح َمَْويْلا َكُرََصَبف َكَءاَطِغ َكنَع َانْفَشََكف اَذَٰه ْنِّم ٍَةلْفَغ ِيف َتنُك َْدقَّل ﴿

]  ق ةروس  [
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ءَاَعفُش نِم َانَّل لََهف ِّقَحْلِاب َانِّبَر ُلُسُر ْتءاَج َْدق ُلَْبق نِمُ هوَُسن َنيِذَّلا ُلُوَقي

نم ﴾ءَاَعفُش نِم َانَّل لََهف ِّقَحْلِاب َاِنّبَر ُلُسُر ْتءاَج َْدق ُلَْبق نِم ُهوَُسن َنيِذَّلا ُلُوَقي ُُهليِْوَأت ِيْتَأي َمَْوي َُهليِْوَأت َِّالإ َنوُرُظَني ْلَه﴿ اورجفو ،اوفرحناو ،اورفكو ،اوضفر نيذلا ءالؤه 
ً؟اعيفش همدختست نأ ديرت نيأ ،منهج يف يوقلا ،يوقلا ريغ هل ام ،هنواعي هعم ناك يوق ناسنإ هل ،قالخألا فرحنم ناسنإ ،ايندلا يف هللا عم مهوكرشأ نيذلا ؟ مهؤءاعفش
 ؟ نكمم ﴾ءَاَعفُش نِم َانَّل لََهف﴿:لاق

ْمُهَُسفَنأْ اوُرِسَخ َْدق ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوأ َاَنلْ اُوَعفَْشَيف

: ةمايقلا موي نيرفاكلا ُءاكرش عفني ال – �
:لاق مهيلع در هللا ﴾ْمُهَُسفَْنأ اوُرِسَخ َْدق ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوأ َاَنلْ اُوَعفَْشَيف﴿

﴾)��( َنوُدِراَو اََهل ُْمتَنأ َمَّنَهَج ُبَصَح َِّ� ِنوُد نِم َنوُُدبَْعت اَمَو ْمُكَِّنإ ﴿

] ءايبنألا ةروس  [

. رانلا يف مهعم مهيلع لامآلا اوقلع نيذلا مهؤاعفش ينعي ،مهايإو متنأ ﴾َنوُدِراَو اََهل ُْمتَْنأ﴿ منهج دوقو ينعي 
. ةيدبألا ةايحلا رسخت نأ ،ةرخآلا رسخت نأ ءيش بعصأ ،مدني ال لقاعلاو ، مدنت نأ ةايحلا يف ءيش بعصأ ،قيقد ءيش 
ىلع ناسنإلا لبقأ اذإف ،هلك يبرغلا ملاعلا يواست كرفظ ةمالقفً اميقتسموً انمؤم تنكو ً،ابجاح تنك وأ ،ةبتاك ةلآ براض ،ةلزنم ىندأ يف ايندلا يف تنك ول ،ةوخإلا اهيأ اوقدص 
امنيح ناسنإلا اذه ،مهلذ ىلع هزع ىنب ،مهفوخ ىلع هنمأ ىنب ،مهرقف ىلع هانغ ىنب ،مهضرم ىلع هتحص ىنب ،مهتوم ىلع هتايح ىنب ،نيرخآلا ضاقنأ ىلع هدجم ىنبو ،ايندلا
،ريبك لوؤسم ام ملعي ال ،ريبك لوؤسم انأ وأ ً،اينغ ناك اذإ ،ريبك يلاملا يمجح انأ :كل لوقيوً انايحأ ناسنإلا منرتي كلذل ،هرظتني ام ملعي فوسً المع ًالمع هلامعأ نع بَساُحي
. هلصافم دعترت ةملكلا هذه داعبأ ملعي امنيح
يه هذه ، << ؟ رمع اي اهل قيرطلا حلصت مل َمل ، اهنع هللا ينبساحل قارعلاب ، ناسنإ سيلو ةلغب ، ةنيدملابوه ، قارعلا يف ةلغب ترثعت ول هللاو >> : رمع انديس لوقي 
. ةيلوؤسملا
؟ يكبت كلام :تلاق ،يكبي هتأرف كلملا دبع تنب ةمطاف هيلع تلخد زيزعلا دبع نب رمع انديس 
يذو ،ةديحولا ةلمرألاو ،ريبكلا خيشلاو ،عئاضلا ضيرملاو ،عئاجلا ريقفلا تيأرف ،ةمألا هذه رمأ تّيلُو ينإ ،ةمطاف اي ِكحيو :لاق هيلع تحلأ املف ، ينأشو ينيعد" :لاق 

يكبأ اذهلف يتجح تبثت الأ تفخف ،هللا لوسر مهنود يمصخ نأو ،ً اعيمج مهنع ينلأسيس هللا نأ تملعف ، ليبسلا نباو ، مولظملاو ،روسأملاو ،ليلقلا قزرلاو ،ريثكلا لايعلا

" .
وأ عئاج وه نم كتيعر نم ينءاج نإفً اذإ :هل لاق ، يعرشلا مكحلا اذه ،هدي عطقأ :لاق ؟بهان وأ قراسب سانلا كءاج اذإ لعفت اذام >> : هل لاق ، ةالولا دحأ لأس رمع انديس 

تقلُخ يديألا هذه نإ ،اهركش مهنايضاقتكلذ مهل انيّفو نإف ،مهتفرح مهل رفونو ،مهتروع رتسنو ،مهتعوج دسنل ،هقلخ نع انفلختسا دق هللا نإ :هل لاق ، كدي عطقأسف لطاع

. << ةيصعملاب كلغشت نأ لبق ةعاطلاب اهلغشاف ،ً الامعأ ةيصعملا يف تسمتلاً المع ةعاطلا يف دجت مل اذإف ،لمعتل

: تقو ُرايخ ناميإلا عم ناسنإلا رايخ – �
كيلع ضَرُعي ،اهضفرتف اهقالخأ كبجعت ال ،اهجوزتت يك ةاتف كيلع ضَرُعت ،ضفر وأ لوبق رايخ عوضوم نويلم عم كرايخ تنأ ،هبتنا ،تقو رايخ ناميإلا عم كرايخ ينعي 
نم دب ال وأ ،نآلا نمؤت نأ امإ ،تقو رايخ كرايخ ناميإلا عم الإ ،ضفر وأ لوبق رايخ عوضوم نويلمب كل ،اهضفرت ،ةحبار تسيل ةراجت ،هضفرتف ، ريغص وهو ،هنكست تيب
: لاق يذلاو ﴾يِرْيَغ ٍَهِلإ ْنِّم مَُكل ُتْمِلَع اَم﴿ :لاق يذلاو ﴾َىلَْعْألا ُمُكُّبَر َاَنأ﴿ : لاق يذلا نوعرف ضرألا رافك ربكأ هنأل ،ناوألا تاوف دعب نمؤت نأ

﴾ )��( َنوُرِصُْبت ََالَفأ ۖ ِيتَْحت نِم يِرَْجت ُراَهَْنْألا ِهِذَٰهَو َرْصِم ُكْلُم يِل َسَْيَلأ ِمَْوق َاي َلَاق ِهِمَْوق ِيف ُنْوَعْرِف ٰىَدَانَو ﴿

]  فرخزلا ةروس  [

:لجو زع هللا ةعاط كتتاف ،حلاصلا لمعلا كتاف نكل ،لصاح ناميإلا ﴾َلِيئاَرْسِإ ُوَنب ِهِب َْتنَمآ يِذَّلا َّالِإَ هـِِلإ الُ هََّنأ ُتنَمآ﴿ :لاق توملا دنع اذه 

َلُوأ ۚ ٌراَّفُك ْمُهَو َنُوتوَُمي َنيِذَّلا َالَوَنْآلا ُتُْبت ِيِّنإ َلَاق ُتْوَمْلا ُمُهَدََحأ َرَضَح اَذِإ ٰىَّتَح ِتَاِئّيَّسلا َنُولَمَْعي َنيِذَّلِلُ َةبْوَّتلا ِتَسَْيلَو ﴿ ﴾ )��( اًميَِلأ ًاباَذَع ْمَُهل َانَْدتَْعأ َِكئٰ

]  ءاسنلا ةروس [

عقو ةباصع يف درفك ،مهعم نودراو اهل متنأ ﴾َنوُدِراَو اََهل ُْمتَْنأ﴿ منهج دوقو ﴾ّمنَهَج ُبَصَح َِّ� ِنوُد نِم َنوُُدبَْعت اَمَو ْمُكَّنِإ﴿ رانلا يف مهؤاعفش ،ءاعفش نع نوثحبي ،ةوخإلا اهيأ 
. نجسلا يف كعم انأ :هل لاق ،هل عفشي نأ ةباصعلا سيئر نم دارأ ،نجسلا يف كعم انأ :هل لاقف ،ةباصعلا سيئرب لصتي نأ دارأ ،ةلادعلا ةضبق يف
﴾ ّمنَهَج ُبَصَح َِّ� ِنوُد نِم َنوُُدبَْعت اَمَو ْمُكَّنِإ﴿ هللا عم مهوكرشأ نم الإ مهعم سيل ءاعفش نع اوثحب امنيح اوضفرو ،اورفك نيذلا ءالؤه كلذل
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ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوأ

: مهيلع هللا در ﴾ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوأ﴿ :رخآ احرط اوحرط 

﴾ )��( َنُوبِذاََكل ْمُهَِّنإَوُ هْنَع اوُُهن اَمِل اوُدَاَعل اوُّدُر َْولَو ۖ ُلَْبق نِم َنُوفُْخي اُوناَك اَّم مَُهل اََدب َْلب ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

: كنيعب ال صنلاب فاخت نأ بجي

،نحصلا ،ةئلتمم رهظلا ةالص يف دجاسملا ايكرت لازلز بِقع هللاو :يل لاق خأ ينثدح دقو ،بوتيف ُباقعلا هيتأي ناسنإ نم مكو ،طقف هنيعب فاخي ،يسح نأش هنأش رفاكلا 
ربخلاب فاخت نأ ،صنلاب فاخت نأ ةلوطبلا نكل ،ضرملا ءيجم دنع فاخي ،طقف هنويعب فاخي سانلا رثكأ ،دحاو فص يقب ،سانلا نأمطا رهش لازلزلا ىلع ىضم ،قيرطلا
. قداصلا
همكح ،عجري ،كبنلا يف جولثلا مكارت ببسب قلغم صمح ىلإ قيرطلا :تاملك سمخ اهيف ةحول ،صمح يف مخض غلبم هلو ،ءاتشلا يف صمح ىلإ مهدحأ رفاس ً:امئاد لوقأ امك 
. ةباد وهف عقاولا ناسنإلا مكح اذإ امأ ،لقاع تنأف صنلا كمكح اذإف ،جلثلا ىتح ريست ،جلثلا اهمكحيف ةبادلا امأ ،صنلا

َنوَُرتَْفيْ اُوناَك اَّم مُهْنَع َّلَضَو

عمتجمل وه ،اَهتقو ةديج هماكحأ نيدلا ،نيدلا ىلع ىرتفاو ناسنإلا فعض تالاح نم ةلاح نيدلا نأ ﴾َنوَُرتَْفيْ اُوناَك اَّم مُهْنَع َّلَضَو﴿ :ةيناث ةطقن ﴾َنوَُرتَْفيْ اُوناَك اَّم مُهْنَع َّلَضَو﴿ 
ىتحو ،مهنع هسفن فرصي ىتحً اعارتخا اهعرتخا ، هللا ىلإ ةاعدلا صئاقن نع ثحبي نأ لواح ،ةحيحص ريغ تاماهتاب نيدلا مهتا ،ىرتفا اذه ،حلصي الف نآلا امأ ،ءارحصلا
. ﴾َنوَُرتَْفيْ اُوناَك اَّم مُهْنَع َّلَضَو﴿ :نيدلا هب مهتا ءيش لك ، هروصت ءيش لك ، هارتفا ءيش لكف ،مهنع سانلا فرصي
، ذاتسألا باب قرط ،نيمويب صحفلا لبق ،بعللا يف هئاقدصأ عمو ،يهالملا يف هلك تقولا ىضق ،حاترا ،سرد ام ،ةلئسألا هيطعي صحفلا لبق ةنيمث ةيدهب ذاتسألا نأ مهوت 

﴾َنُوبِذاََكل ْمُهَِّنإَوُ هْنَعْ اوُُهن اَمِلْ اوُدَاَعل

]

  نيملاعلا بر � دمحلاو 

[

طلب منھ األسئلة، ومعھ ھدیة، فصفعھ صفعتین ، كل شيء خطط لھ انتھى، أستاذ نزیھ ال یعطي األسئلة . 
ا َكانُواْ یَْفتَُروَن﴾ ال شركاء یشفعون لھم، وأفكارھم التي اخترعوھا، وافتروا بھا على الدین أصبحت غیر صحیحة، وقد لقوا مصیرھم المشئوم ﴿َو لَْو ُردُّواْ ﴿َو َضلَّ َعْنُھم مَّ
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