
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا ٍدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
.تابرقلا تانج
. فارعألا ةروس سورد نم نيثالثلاو نماثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

: قحلا لوبق يف رافكلا دانعو ربكت

:ةرحسلاو نوعرف عم ىسوم انديس قايس يف ىلاعت هلوق يهو ،ةئملا دعب نيثالثلاو ةيناثلا ةيآلا عمو

﴾  )���(َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف اَهِب َانَرَحَْستِل ٍَةيآ ْنِم ِهِب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو  ﴿

] فارعألا ةروس [
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ربكأ نم ،ضفرلاو ،ربكلاو ،دانعلاو ،يبأتلا ةيصعم ،ّيبأتلا همسا اذه ،قحلا لوبق يف دانعلا همسا اذه

: لاق ،ناطيشلا ،يصاعملا

﴾ )��( ٍنيِط نِمُ َهتَْقلَخَو ٍراَّن نِم ِيَنتَْقلَخُ هْنِّم ٌرْيَخ َاَنأ َلَاق ۖ َُكتْرََمأ ِْذإ َدُجَْست ََّالأ ََكَعنَم اَم َلَاق ﴿

]  فارعألا ةروس  [

. دجسي نأ ىبأ

﴾ )��( َنيِِرفاَكْلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْساَو َٰىَبأ َسيِلِْبإ َّالِإ اوُدَجََسف َمَدِآل اوُدُجْسا ِةَِكئَالَمْلِل َانُْلق ِْذإَو ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

.دانعلا عفادو ،يبأتلا عفادو ،ربكلا عفادب هدوجس مدع

: ةبلغلا ةيصعم و دانعلا ةيصعم نيب قرفلا

:لاقةرجشلا نم لكأ مدآ انديس امأ

﴾ )���( اًمْزَعُ َهل ْدَِجن َْملَو َيَِسَنف ُلَْبق نِم َمَدآ َٰىلِإ َانْدِهَع َْدَقلَو ﴿

]  هط ةروس [

. ةبلغلا ةيصعم نيبو ،ربكلاو ّيبأتلاو دانعلا ةيصعم نيبً ادج ريبك قرفلا

. هلوسرو هللا بحي هنإ هونعلت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةباحصلا ضعب هنعل رمخ براش نأ :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةريس يف درو كلذل

ْدق َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص ُّيبنلا َناكو ،َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص َِّ� َلوسَر ُكِحُْضي َناكو ،اًراَمِح ُبََّقُلي َناكو ،َِّ� َدْبَعُ هُمْسا َناك َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَصِ ّيبنلا ِدْهَع َىلع ًالُجَر َّنأ ((
ََّ� ُّبُِحي هَّنإ ُتْمِلَع ام َِّ�ََوف ُ،هُوَنعَْلت ال :َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص ُّيبنلا َلَاَقف ؟ِهب َىتُْؤي ام ََرثْكأ ام ،هْنعلا َّمُهَّللا :ِمَْوقلا َنِم ٌلُجَر َلَاَقف ،َدِلَُجف هب َرَمأف اًمَْوي هب َِيُتَأف ،ِباَرَّشلا يفُ هََدلَج

)) ُ.َهلوسَرو

] باطخلا نب رمع نع يراخبلا حيحص [

هذه ،هتوهش هتبلغ ةلفغ ةعاس يف ،لجو زع هللا نم ًالجخ بوذي ،ملألا دشأ ملأتي ،هتيصعم نم ليللا يف يكبي نكلً ايصاعً اناسنإ دجت دق ،انل سرد اذه ينعي ،هرمأ ىلع بولغم
.ًءالعتساو ًءابإوً اربك هللا يصعي ناسنإ نم ةرم فلأ هللا ىلإ برقأ اهبحاص نكلو ،ةيصعم

: ميظعلا نيدلا اذهل عامتسالا ضفري نمً اممص سانلا دشأ

؟ ءازهتسالا نيأ ،ءازهتسا دجوي انه ً،ارابكتساوً ازع تثروأ ةعاط نم ريخً اراسكناوً الذ تثروأ ةيصعم بر :بولقلا ءاملع ضعب لاق كلذل
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كعم نأ يعّدت تنأ ،كمعز ّدح ىلع ينعي ،ًءازهتسا ةيآ ةملك اولاق ﴾اَهِب َانَرَحَْستِل﴿ :ليلدلاو ،رحسلا نم عون مهدنع يه ،ةيآب تسيل مهدنع يه ﴾ٍَةيآ ْنِم ِهِب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿

 ﴾َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف﴿ اهب انرحستل ةيآ نم هب يتأت امهم ،تايآ

ّدشأ دجأ مل :ءامكحلا ضعب لاق كلذل

يف ،اهأرقي نأ ىبأتي ،اهتءارق دعب اهقزم ،اهأرقا ؟اهأرقي الو اهقزمي ةلاسر هيتأت ًالقاعً اناسنإ نأ دقتعت له :ةبسانملابو ،فقوم هل ناسنإ يف ،عمسي الأ ديري يذلا نمً اممص
عوضوم تلعج ام اذإف ً،اسلاج ىقبي ايندلا يف ثيدحلا ماد ام ،لجو زع هللا نعً اثيدح عباتي نأ ضفري ،دجسم ىلإ يتأي نأ ضفري ،طيرش ىلإ عمتسي نأ ضفري ةريثك تالاح
.رذتعا ميظعلا نيدلا اذه نعو ،ةرخآلا نع ثيدحلا

: قحلا هللا هعمسأ ريخلا نم نويلملاب دحاو ىلع ىوطنا نم

الو اهب أبعأ الو ً،ادبأ ينمهت ال تاعوضوملا هذه :لاق ،ثيدحلا عباتن نأ انل حمسي مل ،ضرألاو تاوامسلا قلاخ نع ةدودعم تاملكب هانثدح ،ةكرش بودنم عم تيقتلا ةرم ركذأ
: ةميركلا ةيآلا تقوذت ام يتايحب ،قلغأ طقف ،ريبك تيبو ،ةهراف ةبكرمو ،ةليمج ةأرما اهلك ةايحلا يف ينينعي انأ ً،الاب اهل يقلأ

﴾ )��( َنوُضِرْعُّم مُهَّو اوَّلََوَتل ْمَُهعَمَْسأ َْولَو ۖ ْمَُهعَمَْسَّأل اًرْيَخ ْمِهِيفُ َّ� َمِلَع َْولَو ﴿

]  لافنألا ةروس  [

نوضفار مهو مهعمسأ اذإ امأ ﴾ْمَُهعَمَْسَألً ارْيَخ ْمِهِيفُ َّ� َمِلَع َْولَو﴿ :ليلدلا ،قحلا هعمسي لجو زع هللا ريخلا نم نويلملاب دحاو ىلع يوطني صخش اذإ ،مكنئمطأ انأ ،ريخ مهيف ام

دلب يف تنكً ةرم ً،الاب مهل ِقلت ال ،مهب متهت ال ،مهب أبعت ال جذامنلا ءالؤه﴾نوُضِرْعُم ْمُهَو اْوَّلََوَتل﴿ :قحلل

نيدو ،لهجلا نيدو ،لتقلا نيد يمالسإلا نيدلا اذه نأ ًادج ثيبخ قيلعت ،لاؤسب سيل ةقيقحلا يف وه ،لاؤس ءاجف ،يعاذإ جمانرب يف ءاوهلا ىلع تنك ،ايلارتسأ يف ديعب
كبيجأ نكلو ،تاعاس اهدينفت ىلإ جاتحن اهتركذ يتلا ةريبكلا مهتلا هذه :هل تلقف ،ةقيقدب جمانربلا ةياهن لبق ؟ مالكلا اذه ليق ىتمو ...نيدو ،نيدو ،ةميرجلا نيدو ،باهرإلا
ىلع الإ هوراثأ ام نيدلا اذه ىلع رابغلا اوريثيل نيسانك ىلإ سانلا لوحت ولو ،رجحب مالغ هيف ىقلأ نأ رحبلا ّرض امو ،بالكلا حبن باحسلا ّرض ام ،ةزجوم ةرصتخم ةباجإ
﴾ ْمَُهعَمَْسَألً ارْيَخ ْمِهِيفُ َّ� َمِلَع َْولَو﴿ ،مهسفنأ

: ةوق مالسإلا داز و هللا هلذخ مالسإلا ضَِّوُقي نأ دارأ نم

. اهب أبعت ال ،ةدوجوم جذامنلا هذه ،ةوخإلا اهيأ

ّذلا َِتَعَفن ْنِإ ْرِّكََذف  ﴿ ﴾  )�(ىَرْكِ

]  ىلعألا ةروس  [

،مهنم كعد ءالؤه ﴾ىَرْكِّذلا َِتَعَفن ِْنإ ْرِّكََذف﴿ مهملظتف اهلهأ اهعنمت الو ،اهملظتف اهلهأ ريغل ةمكحلا ِقلت ال
،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةعمس هيوشت دارأ ًاموسر مسر يذلا اذه ﴾َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف اَِهب َانَرَحَْستِل ٍَةيآ ْنِم ِهِب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿
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تاجرد ىلعأو ،ءابغلا تاجرد ىلعأب ناسنإ ،هتقيقح مكل مسرأ نأ ديرأ ينعي وه الإ هلإ ال يذلا هللاو

،ةجرد نويلم نورشع سمشلا زكرم يف كانه ةرارحلا ،مك نويلم هلوط بهللا ناسل سمشلا ،سمشلا ئِفُطي ةدحاو ةقصبب هنأ مهوت ،ةيدودحملا تاجرد ىلعأو ،قمحلا
همف نم جرخأ مزع لكبو ،ءامسلا ةبقلً ايزاوم ههجو لعجو ،ءامسلا دبك يف يهو سمشلا وحن هجوتف ،سمشلا ئفطي ةدحاو ةقصبب هنأ مهوت ،ةجرد فالآ ةتس اهحطس ةرارح
.مك نويلم ��� سمشلا نيبو ههجو نيبو ،ههجو ىلإ تدترا مث مس نيثالث تعفترا ةقصب
. ةوق دادزي هضّوقت نأ تدرأ املك مالسإلا اذه ،ماع فلأ نم ىهتنال هللا نيد مالسإلا اذه نأ الول ،تباوث هذه ،ميرك نآرق ،ميوق نيد ،ميرك يبن ،ميظع هلإ

: نيدلا اذهل ٍداعم قدنخ يف نوكي نأ ناسنإلا هبكتري أطخ ربكأ

 ،تلأس ،قئاقد سمخلاو ةعساتلا ىلع تِتُّبث دق ةعاس تيأر ،يمالسإ دلب يف فحتم ىلإ ةرم تلخد
حكم

،مالسإلا نيبو دلبلا اذه نيب ةلص لك عطقي نأ دارأ ينعي ،يمالسإلا يزلا ءادترا عنم ً،ايلك يبرعلا فرحلا ىغل ،مالسإلا ءاغلإ دارأ ناسنإ ةضهنلا رصع علطم يف دلبلا اذه
اذكه ،مالسإلا يغليلًانايحأ ناسنإ يتأي ! هللا ناحبس تلق ،ةوقلا تاجرد ىلعأ يف دلبلا اذه يف مالسإلا نأو ،تام دق ناسنإلا اذه نأ تيأر املف ً،اتلفتم ً،ايحابإ ً،ايبرغً ادلب هدارأ
اذه ىلع رابغلا اوريثيل نيسانك ىلإ سانلا لوحت ولو ،رجحب مالغ هيف ىقلأ نأ رحبلا ّرض امو ،بالكلا حبن باحسلا ّرض ام ،ةمايقلا موي ىلإ ٍقاب مالسإلاو سطفيف طبضلاب تلق
. مهسفنأ ىلع الإ هوراثأ ام نيدلا
دبع لالب انديس ،فاعضلا بابشلاو ،خيراتلا ةلبزم يف ؟نآلا مه نيأ ،ةيبرعلا ةريزجلا مهل تناد نيذلا ،شيرق ءايوقأ ،شيرق ءاينغأ ،شيرق ءامعز ،شيرق ديدانص كلذل
.لجو زع هللا دنع فرشلا ةحول يف ،نييلع ىلعأ يف ؟نآلا مه نيأ يبنلا عم اوفقو نيذلا ،ءارقفلا فاعضلا ةباحصلا ءالؤه ،بيهص انديس ،يشبح
.نيدلا اذهل ٍداعم قدنخ يف نوكي نأ ناسنإلا هبكتري أطخ ربكأ كلذل

﴾ )��( ُداَهَْشْألا ُمُوَقي َمَْويَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف اُونَمآ َنيِذَّلاَو َاَنلُسُر ُرُصَنَنل اَِّنإ ﴿

] رفاغ ةروس [

: هقيبطت و همهف نوملسملا نسحأ نإ مالسإلا يف ملاعلا صالخ

لطابلا درفني نأ ةروطخلا نكل ً،ايوق لطابلا ناك ولو ،نيدلا اذه ىلع قلقت الو ،هلً ادونج اونوكت نأ حمسي مل وأ مكل هللا حمس اذإ ام اوقلقا نكلو ،هللا نيد هنإ نيدلا اذه ىلع اوقلقت ال
.ىمانتت هذه ةريغص ءوض ةعقب تناك ول ،ةحاسلاب
ىلإ هللا هاده يذلا رابكلا نيركفملا ضعب نإ ىتح ،مالسإلا يف صالخلا ،تبهذ امنيأً ابيجعً اومن ومني مالسإلا نكل ،مالسإلا ىلع ةنلعم ةثلاث ةيملاع برح ،ةوخإلا اهيأ هللاو
مامأ عكريس هلك ملاعلا نأ ناميإلا دشأ نمؤم يننكلو ،امهنيب ةّوهلا عاستال روظنملا ىدملا يف لقألا ىلع برغلاب قاحللا يمالسإلا ملاعلا عيطتسي نأ قدصأ ال انأ :لاق مالسإلا
.نيدلا اذه ضرع نسحن نأو ،نيدلا اذه قيبطت نسحن نأو ،نيدلا اذه مهف نسحن نأ طرشلا نكل ،مالسإلا يف ملاعلا صالخ نأل نكلو ءايوقأ مهنأل ال ،نيملسملا مادقأ
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: هموق و ىسوم نم نوعرف لآ ةيرخس

ّدح ىلع ﴾ٍَةيآ ْنِم ِهِب َاِنْتَأت اَمْهَم و﴿ ةيرخسلا نم عون مهَلِبق نم ؛ةيآ ةملك﴾ٍَةيآ ْنِم ِهِب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿

فيك ديدش بيرقتو ،ليزج ءاطعب نوعرف مهدعو نيذلا ةرحسلا ءالؤه اوري ملوأ ؟ةرحسلا رابك اوري ملوأ ؟نيفرتحملا ةرحسلا اوري ملوأ ،رحاس كنأل ﴾اَِهب َانَرَحَْستِل﴿ كمعز
؟نيدجاس � اورخ

﴾  )���(َنوُراَهَو ىَسوُم ِّبَر )���(َنيَِملَاعْلا ِّبَرِب اَّنَمآ اُولَاق )���(َنيِدِجاَسُ ةَرَحَّسلا َيِقُْلأَو  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

 :نوعرف ام مكاردأ امو ،نوعرفل اولاق مهنأ فيكو

﴾)��(َايْنُّدلاَ ةَايَحْلا ِهِذَه يِضَْقت اَمَِّنإ ٍضَاق َتَْنأ اَم ِضْقَاف َانَرََطف يِذَّلاَو ِتَاِنَّيبْلا َنِم َانَءاَج اَم َىلَع َكَرِثُْؤن َْنل اُولَاق  ﴿

] هط ةروس  [

: طقف بساكملا نع ثحبي هنألً الاب هل يقلن الأ انيلع رفاكلا

،بساكم نع ثحبي هنأل ،هب أبعت الو ً،الاب هل يقلت ال جذومنلا اذه لثم دناعم فقوماذه ،فرتعي ال رفاكلا نكل ؟نيملاعلا برل اوعضخ فيك نيفرتحملا ةرحسلا ءالؤه اوري ملوأ
: حرش نم دب ال ينعي قئاقحلا نع ال

،رامحلا اذه الإ ايندلا يف هل سيل ،سانلا تاجاح لقنل رامح ىلع لمعي صخش :ً اريثك اهيورأ ةصق

،ريبك يلو هنأ سانلا مهوأو ،ريبك يلو مسا هامسو ،عومش ةذفانلا ىلع عضوو ءارضخ ةبقو ناردج ةعبرأ هربق قوف أشنأو ،ناكم يف هنفد ،ةأجف هقزر عطقنا ،رامحلا تام
كناكمإب له ،فصوت ال ةحوبحب شاع،رقفلا مايأ لك هتسنأ ةحوبحبب شاع اذهف ةنيمثلا تاجاحلاو ،يحاضألا هل نومدقيو ،يلولا اذهب نوكّربتي ،دالبلا فارطأ نم سانلا ءاجف
. هديب هنفد هنأل ،تنأ كتعانق نم ربكأ رامح نوفدم ناكملا اذه تحت نأ هتعانق نأ عم ،كحورب جرخي ؟نوفدم رامح ءانبلا اذه تحت نأ هعنقت نأ
اذه لثم رواحت ال ،دحاوب نوعمتجي دقو ،َشقاُني ال يبغلاو ،َشقاُني ال يوقلاو ً،اقمحأ دعي هشقاني يذلاو ،َشقاني ال نيعم ركفب عفتنملا ،ةدعاق اهوذخ ،شقاني ال عفتنملا نكل
هل ِقلت ال ،هعد ناسنإلا اذه لثم كلذل ،دحاوب نوعمتجي دقو ،شقاني ال يبغلاو ،شقاني ال يوقلاو ،شقاني ال عفتنملا ،سانلا نيب اهجور يتلا ةركفلا هذهب عفتنم اذه ،عفتنم ،ناسنإلا
. ﴾َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف اَِهب َانَرَحَْستِل ٍَةيآ ْنِم ِِهب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿ هيلإ تفتلت ال ً،الاب

: هيف ذفان هللا مكح هب نمؤي مل مأ �اب نمآ نم
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ىلإ لصي اذامل يلظملا ،طوقسلا نوناق ،ةيدام نيناوقب نيدلا تلثم ول :ماركلا ةوخإلا اهيأ نكلو

نأ ىلإ ةلدتعم ةعرسب لزن ءاوهلا تمواق اذإف ،ءاوهلا مواقت نأ لجأ نم ،مصأ اهشامقو ً،ادج ةريبك اهتحاسم ةلظملاو ،ةلظمب لزن ،طوقسلا نيناوق عم بدأت هنأل ً؟املاس ضرألا
ـةلظم الب لزنأسو ،يضاملا تافلخم نم نوناق اذه ،بذك اذه ،لجد اذه ،هب نمؤأ الو ،هب دتعأ ال نوناقلا اذه انأ لاقو،ةرئاط نتم ىلع ناك ناسنإ اذإف ً،افقاو ضرألا ىلإ لصي
نوناقلا اذهب تنمآ ءاوس ً،ادج ةقيقد ةركف ،كيف ذفان همكح نمؤت مل وأ نوناقلا اذهب تنمآ ءاوس تنأ ً،اتيم لزني ؟هب نوناقلا لمع فقوي نأ قمحألا ناسنإلا اذه عيطتسي له ـ ققد
.نمؤت مل وأ هب تنمأ كيف ذفان نوناقلا اذه مكح ،نايس هب نمؤت مل وأ

: ةرخآلا و ايندلا رسخ ناوألا تاوف دعب ةقيقحلا فرع نم

: كلذل

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

]  فهكلا ةروس  [

نأ نيب نكل ،باسح كانه ،ربق كانه ،توم كانه ؟ال مأ تومتس له نيدلا تضفر اذإ ،نيدلا ضفر

.ةراسخ اهدعب ام ةراسخ ناوألا تاوف دعب وحصت نأ ،ناوألا تاوف دعب وحصت نأ نيبو ،ناوألا تاوف لبق وحصت

ِيّنَع ََكلَه )��(َْهيِلاَمِيّنَع َىنَْغأ اَم )��َ(َةيِضَاقْلا َِتناَك اََهتَْيل َاي )��(َْهيِباَسِح اَم ِرَْدأ َْملَو )��(َْهيِبَاتِك َتُوأ َْمل ِيَنتَْيل َاي ُلُوَقَيف ِهِلاَمِشِبُ َهبَاتِك َيِتُوأ ْنَم اََّمأَو  ﴿
﴾  )��(ِميَِظعْلا َِّ�اِب ُنِمُْؤي َال َناَكُ ّهِنإ )��ُ(هوُُكلْسَافً اعاَرِذ َنُوعْبَس اَهُعْرَذ ٍَةلِسْلِس ِيف َُّمث  )��ُ(هوُّلَص َميِحَجْلا َُّمث )��ُ(هوُُّلَغفُ هُوذُخ )��(َْهيِناَطْلُس

]  ةقاحلا ةروس  [

. ناوألا تاوف دعب ؟ ةقيقحلا فرع ىتم

﴾ )��(ٌديِدَح َمَْويْلا َكُرََصَبف َكَءاَطِغ َكْنَع َانْفَشََكف  ﴿

]  ق ةروس  [

: ناوألا تاوف دعب ءايبنألا هب ءاج امب نورقي مهللم و مهلحن فالتخا ىلع سانلا

ءالؤه ،مهباسنأو ،مهقارعأو ،مهفئاوطو ،مهبهاذمو ،مهنايدأو ،مهلَحِنو ،مهللم فالتخا ىلعً اعيمج ءالؤه ً،اناسنإ نويلم فالآ ةتس دجوي ضرألا ىلع ،اوقدص ،ماركلا انناوخإ
. ناوألا تاوف دعب نكلو ،ءايبنألا هب ءاج امب نوّرقي توملا دنعً اعيمج

َّذُعي َال ٍِذئَمَْوَيف )��(يِتَايَحِل ُتْمََّدق ِيَنتَْيل َاي ُلُوَقي  ﴿ ﴾  )��(ٌدََحأُ َهقَاثَو ُقِثُوي َالَو )��(ٌدََحأُ َهباَذَع ُبِ

6



]  رجفلا ةروس  [

﴾ )��( ًالِيبَس ِلوُسَّرلا َعَم ُتْذَخَّتا ِيَنتَْيل َاي ُلُوَقي ِهْيََدي َٰىلَع ُمِلاَّظلا َُّضَعي َمَْويَو ﴿

]  ناقرفلا ةروس [

: مهافكل دلب لهأ ىلع عزو ول مدن هبيصي توملا دنع ةقيقحلا فشكي نم

: ضرألاو تاوامسلا قلاخ مالك اذه ،هللا مالك اذه ،ناوألا تاوف لبق نآلا اهفرعن نأ يغبني ناوألا تاوف دعب ةقيقحلا فرعن الئل ،ةوخإلا اهيأ
:مهئامسأبً ادحاوً ادحاو ،ردب يف رافكلا ىلتق بطاخ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا كلذل ﴾َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف اَِهب َانَرَحَْستِل ٍَةيآ ْنِم ِِهب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿

؟ َنوعمَسي فيك ، هللا َلوسر اي :لاقف ، ملسو هيلع هللا ىلصِ ّيبنلا َلوق باَّطخلا نب ُرمع َعِمسف ؟ ّاقح يبَر يندَعَو ام ُتدجو دق يِنَإف ، ّاقح مكبر َدعو ام ُمتدجو َدق َسيَلأ  ((
))  اوبيُجي نأ َنوُردَْقي ال مهنكلو ،مهنم ُلوقأ امل َعمسأب ُمتَنأ ام ، ِهديب يسَفن يذلاو : لاق ؟ اُوّفيَج دقو ،نوبيُجي ىََّنأ وأ

]  كلام نب سنأ نع ملسم هجرخأ [

،مهافكل دلب لهأ ىلع عّزُو ول مدن هبيصي توملا دنع ةقيقحلا فشكي امنيح ناسنإلا ،ةوخإلااهيأ هللاو

.اوقعُصل ضرألا لهأ اهعمس ول ةحيص حيصي هللاو
ً،اضراعً اضرم هنظ ،هوغلبي مل ،مدلا يف ضرم هباصأ ،ماثآلاو يصاعملا لك يف قراغ ،ءامسلا نع ضرألا دعب نيدلا نع ديعب نكل ً،ادجً اقلأتمً ارجات ناكً اناسنإ فرعأ انأ
هنأ عبارلا قباطلا يف وهو هناريج دحأ يل مسقي ،ةينملا هتفاو نأ ىلإ ،ةبون هيتأت ،تومأ نأ ديرأ ال لوقي ،ةيريتسه تاجوم هيتأت تحبصأف ،ثيبخ ضرم هنأ ملع رهشأ دعب نكل
. ناسنإلا َقعُصي ،اهعمسو الإ دحاو هلك ءانبلا يف يقب ام ةحيص حاص توملا كلم هءاج امدنع

: هبعاتم لك ىسني ةنجلا يف هماقم ىري امنيح نمؤملا

 : لوقي ،ةنجلا يف هماقم ىري امنيح نمؤملا كلذل

هللاو :سربيب رهاظلا هنع لاق يذلا ،ريبكلا ملاعلا اذه مالسلا دبع نب زعلا : ةركف نم دب ال ،طقً ارش َرأ مل

ءايوقأ ،كيلامملا ءارمأ ،رابك ءارمأ ،هباباوقرط ،هولتقيل ىوتفلا هذه مهينعت نم ءاجف ،اهقيبطت بعصلا نم ةنيعم ىوتف هل اذه ،مالسلا دبع نب زعلا تام ىتح يكلم رقتسا ام
كوبأ ،ينب اي هللاو :لاق ،مالسلا دبع نب زعلا ىكب ،كسفنب ُجنا ِتبأ اي :لاقو ً،افئاخ هيلإ قلطناف ،ةلاحم ال لوتقم هوبأ ،ءيش لك مهف بابلا فيطللا دبع هنبا حتف هباب اوقرط ً،ادج
. قوسلا يف مهعابو ً،اديبع اوناك مه ،مهعابو ،هتبيهل فويسلا مهيديأ نم تعقو ،مهيلإ لزن !؟ماقملا اذه ام )يل حصتب ام( يماعلا ريبعتلاب ينعي ،هللا ليبس يف تومي نأ نم رقحأ
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نوكن نأ ربقلا ريفش ىلإ انلصو اذإ طرشب نكلو ،ايندلا يف يناعن ام يناعن نأ انل حمسي هللا ىرت اي

،راعسأ ءالغ كانه ،فافج كانه ً،انايحأ ةقئاض كانه ،ايندلا يف انجلاع لجو زع هللا ناك اذإف ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجب هللا اندعو ً،الهس سيل ءيش ؟هللا دنع ءاحصأ
فقن مل ،لجو زع هللا اهدارأ امك تادابعلا ِّدؤن مل ً،اضعب انضعب قح َعرن مل ً،اريثك انيلع هللا رمأ ناه ً،اريثك انلفغ ً،اريثك انرصق نحن ،انيلع ةنلعم ةثلاث ةيملاع برح كانه
ىلإ جاتحي نكل نومضم هؤافش ،داح ةدعم باهتلا هعم ناسنإك نحن ،ةددشملا ةيانعلا يف هللا ءاش نإ نحن ؟ناسنإلا ملأتي له ،انجلاعي هللاناك اذإ ،انلاوحأ لك يف لماكلا فقوملا
. هنم سوؤيم هنأل ،ءيش لك لكأي نأ هل حمس بيبطلاو ،همسج ءاحنأ لك يف رشتنم ،ثيبخ مرو هعم ناسنإ نم ةرم فلأ لضفأً،ادج ةبعص ةيمح

﴾)��(َنوُسِلْبُّم مُه اَِذَإفً َةتَْغب مُهَانْذََخأ اُوتُوأ اَِمب اوُحَِرف اَِذإ ٰىَّتَح ٍءْيَش ِّلُك َباَوَْبأ ْمِهَْيلَع َانَْحَتف ِِهب اوُرُِّكذ اَم اوَُسن اََّمَلف ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

: نيمرجملا موقلا نع هسأب دريالأ هدابعب لجو زع هللا ةمحر نم

: نيدناعملاب هللا ةمحر نم ﴾َنِينِمْؤُِمب ََكل ُنَْحن اََمف اَِهب َانَرَحَْستِل ٍَةيآ ْنِم ِِهب َاِنْتَأت اَمْهَم اُولَاقَو﴿ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾)���(َنيِمِرْجُمْلا ِمَْوقْلا ِنَعُ هُْسَأب ُّدَُري َالَو ٍَةعِساَو ٍةَمْحَر ُوذ ْمُكُّبَر ُْلَقف َكُوبَّذَك ِْنَإف  ﴿

اعنألا ةروس  [

: لاق ،نيمرجملا موقلا نع هسأب دري الأ هتمحر يضتقت ينعي

﴾)���(َنيِمِرْجُمً امَْوق اُوناَكَو اوَُربَْكتْسَاف ٍتَالََّصفُم ٍتَايآ َمَّدلاَو َعِدَافَّضلاَو َلَُّمقْلاَو َداَرَجْلاَو َنَافوُّطلا ُمِهَْيلَع َانْلَسَْرَأف  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

ءيش لك لكأ ﴾َداَرَجْلاَو َنَافوُّطلا ُمِهَْيلَع َانْلَسَْرَأف﴿ ةمقن ًانايحأو ،ةمحر ءاملا ،اوقرغ اوسلج اذإف ،مههاوفأ ىلإ ءاملا لصو

ناكم يأ يف ﴾َعِدَافَّضلاَو﴿ مهتاتابن لك تفلتأ ،تاتابنلا بيصت ةرشح ﴾َلَُّمقْلا﴿ لَمقلا ريغ ﴾َلَُّمقْلاَو﴿
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دجتً انايحأ ،اهنم اوَجن ليئارسإ ونبو ،ةصاخ نوعرف موق ىلع ،ةماع نكت مل بئاصملا هذه نأ ةمكحلا نكل ﴾َنيِمِرْجُمً امَْوق اُوناَكَو اوَُربَْكتْسَاف ٍتَالََّصفُم ٍتَايآ َمَّدلاَو﴿ عدافض
ً.ادج ريبك ملاعلا يفً ارثأ تكرت ةروصلا هذه ،ىذأب بُصي مل يعرشلا دهعملاو ،ةيآ هذه ً،ايعرشً ادهعمو ً،ادجسم الإ ءيش لك رّمد ً،الازلز

: ىلاعت هللا اهدارأ ةمكحل نيرخآ كرتت وً اسانأ بيصت ةبيصملا

.ىنعم كانه راص ٍسانأ نع دعتبتو ً،اسانأ بيصت يتأت امنيح امأ ،ىنعم تاذ ةبيصم دعت مل ً،اعيمج رشبلا معت امنيح ،يتأت امنيح ةبيصملا ،ماركلا انناوخإ

تملس نيحلاصلا نأ اوأر سانلا مظعم ينعي ،يعارز تيب فلأ تفلتأ ،ءاجوه ةفصاع تبهً الثم ينعي

ناسنإلا اذه نأ ،انملعي لجو زع هللا ينعي ،اهرئب فجي مل ةديحولا يه ،ةعرزملا هذه نم مهمانغأ اوقسيل ةاعرلا لبقتست تناك ةدحاو ةعرزم كانه ،اهرابآ تفج ةقطنم ،مهتويب
نيأ ،ةنجلاك ناتسب ىلإ لخد ،هللا همحر يفوت روقو لجر ،هولكأ رجشلا ءاحل ،ءيش يقب ام ماشلا يف ةنس نيسمخ نم ةصقلا ،ءيش لك تقرحأ ،دارج ةجوم تءاج ةرم ،ماقتسا
:باجأف ؟دارجلا نم كناتسب اجن ىتح تنأ لعفت اذام :هل ليق ،ناتسبلا رداغو رياطت ٍناوث لالخ ،ناتسبلا يف هقلطأو ،سيكب ةريبك دارج ةيمكب ءاجف ،رظنلا تفلي ءيش !؟دارجلا
. يلام نع يكزأ انأ :لاق ؟ ءاودلا ام :هل ليق ،ءاود يدنع

))  ةاكزلا سبحب الإ رحب الو رب يف لام فلت ام  ((

] فيعض وهو ةريره يبأ نع يناربطلا هجرخأ [

: نمؤملا ريغ و نمؤملا نيب عساشلا قرفلا

،ليئارسإ ونب اهنم اجنو نوعرف موق تباصأ ،مدلاو ،عدافضلاو ،لَُّمقلاو ،دارجلاو ،نافوطلا اذهف ،ىزغم كانه نأ اذه ىنعم نورخآ اهنم وجنيو ً،اسانأ بيصت ةبيصم يتأت امل
.لسرم يبن ناسنإلا اذه نأ هلوح نمو نوعرف مهف اهنم اوجن امل ،ىسوم انديس عم اوناك
،هللا نع ٍضار يننأ هراز نمل دهشا :لوقي هيلع انلخد املك !ضيرملا اذهل بيجع :يل لاق ،همسج ءاحنأ لك يف رشتنم ثيبخ مرو هعم ضيرم انءاج :يل لاق ،بيبط ينثدح ةرم
الو ،حاص ال !ثيبخ مرو ضيرم،ةنج اهيف ةفرغلا هذه نأك نيعوبسأ انيضمأ :يل لاق ،كلذك ءابطألا ،هتمدخل نوضرمملا عفادتي سرجلا عرق اذإ :يل لاق ،دمحلا كل بر اي
عفر ام ،لمتُحت ال مالآ ،اكش ام ،ناميإلا اذه ام ،مالسإلاب اودقتعا فيعض مهنيد نيذلا ىتح ،ىفشتسملابً ارثأ كرت ،بيجع :يل لاق ،هللا نع ٍضار ،رينم هجو سكعلاب ىّكشت
.هللا هافوت مث ،دمحلا كل بر اي ،هللا نع ٍضار يننأ دهشا :هل لوقي ناسنإ هراز املك ،دمحلا كل بر اي ،هتوص
،ةشحوم ةفرغ ،دحأ هيبلي ال سرجلا عرقي ،ءايبنألا بسي ،نيدلا بسي ،هئاعمأ لك يف رشتنم ثيبخ مرو ،هسفن ضرملا هعم ضيرم انءاج ٍةغلاب ةغلاب ةغلاب ةمكحل :يل لاق
.رفاك يناثلاو ،رباص نمؤم مهدحأ نكل ،اهسفن مالآلا ،هسفن ضرملاب نيضيرم ىلع ىفشتسملا لهأ علطأ هللا ،تامو ،ةفيخم ،ةملظم

: هللا اهلسري يتلا بئاصملا نم نمؤملا ةاجن

:ىلاعت لاق ،نونمؤملا اهنم اجن بئاصملا هذه نكل ،بئاصم لسرأ هللا ،ةوخإلا اهيأ

﴾)��( َنِينِمْؤُمْلا يِجُنن َكِلَٰذَكَو ۚ َِّمغْلا َنِمُ هَانْيََّجنَوُ َهل َانْبََجتْسَاف ﴿

]  ءايبنألا ةروس  [
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نم وكشي ،ناسنإ لك مهتي ،طابحإ هدنع ،سأي هدنع ،دقع هدنع ،ةيسفن ضارمأ نم يناعيً اصخش دجت

،رورسم ؟يناثلا اذه هتصق ام ،هللا نع ٍضار ،هسفن نامرحلاب ،هسفن فشقتلاب ،اهسفن طوغضلاب ،اهسفن تابوعصلاب ،هسفن فرظلاب ،هسفن دلبلاب نمؤم عم سلجت ،ءيش لك
ةيسفنلا ةينبلا ،ةاكزلاو ،جحلاو ،موصلاو ،ةالصلاب قرفلا نأ اومهوتت نأ مكايإ ً،ادج ريبك قرف نمؤملا ريغو نمؤملا نيب قرفلا ،لجو زع �اب قثاو ،لئافتم ،هللا نع ٍضار
. ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل هقلخ هللا ،لجو زع �اب هتقالع ،هدحو لمعي هللا نأ ىري ،ةفلتخم
نيعبرأ اهيف ةسلجب انأو ،�اب مسقأ اذكه ً،اقالطإ هريغ نع فلتخي ال هللاو ؟ديعس فيك :يل لاق ،ايندلاب ديعس نمؤملا نإ ً:امئاد هلوقأً امالك دقتني نأ دارأ صخش يل لاق ةرم
:هل تلق ً،اصخش نيسمخ

هيلعو ،ةرجألاب هتيبو ،مايأ ةعبرأ هوفكي ال ،ةريل فالآ ةعبرأ هلخدو ،دالوأ ةينامث هدنع صخش اذإ

اذهل ؟نمل نويلم ةئمسمخلا ،ةأجف ثداحب تامو ،ةريل نويلم ةئمسمخ كلامو ،دالوأ هدنع ام مع هدنع :هل تلق ً،ادج بعص :يل لاق ؟ هعضو فيك اذه ،ضيرمو ،ءالخإ ىوعد
دعسأ وهً ادحاوً اشرق ضبقي نأ لبق ماعلا اذه يف اذامل ،ثيراوملا ةلماعم ةدقعم ةلماعمو ،ةمذ تاءاربو ،قئاثو ،ةنس لالخ غلبملا ضبق ىتح نكل ،وه ديحولا هثيرو ،ريقفلا
ًاعئارً اتيب ىأر املكو ،ةرايسلا هذه لثم يرتشأسً ادج ةهراف ةرايس ىأر املك ،نويلم ةئمسمخب دوعوم ،دعولاب لخد ،نويلم ةئمسمخ هعم راص نكل ً،ائيش ضبق ام ،سانلا
:لاق هللا ،تيبلا اذه لثم يرتشأس

﴾)��(َنيِرَضْحُمْلا َنِم ِةَمَايِقْلا َمَْوي َوُه َُّمث َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َعَاتَمُ هَانْعَّتَم ْنَمَك ِهِيقَال َوَُهفً انَسَحً ادْعَوُ هَانْدَعَو ْنََمَفأ  ﴿

]  صصقلا ةروس  [

ةنجلاب هدعو نمؤملا ةداعس بابسأ نم

.ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجب هدعو ،ةنجلاب هدعو هللا نأل نمؤملا

ِةَرِخْآلا ِيفَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمُكُؤَايِلَْوأ ُنَْحن )��(َنوُدَعُوت ُْمتْنُك ِيتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُونَزَْحت َالَو اُوفاََخت ََّالأُ ةَِكئَالَمْلا ُمِهَْيلَع ُلََّزَنَتت اوُمَاَقتْسا َُّمثُ َّ� َانُّبَر اُولَاق َنيِذَّلا َّنِإ  ﴿
﴾)��(َنوُعََّدت اَم اَهِيف ْمَُكلَو ْمُكُُسفَْنأ يَِهتَْشت اَم اَهِيف ْمَُكلَو
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]  تلصف ةروس  [

؟مامت حضاو ،ايندلا بعاتم لك صتمي ةنجلاب دعولا اذهو ،هللا نع ٍضار وهف دعولا اذه هدعو هللا نأل
؟كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟كيلع نمف كعم هللا ناك اذإو ،كنع عفادي وه ،كنع ىلختي ال ،ميكحو لداعو ،ميحر هللاو هللا عم كرمأو ،ةنجلاب هدعو نمؤملا ةداعس بابسأ دحأ كلذلف
 ؟ كدقف نم دجو اذامو ؟كدقف نم دجو اذام يبر ايو

: ءيش لك هديب نأل ىلاعت هللا عم ناسنإلا ةقالع

َزْجِّرلا ُمُهْنَع َانْفَشَك اََّمَلف )���(َليِئاَرْسِإ ِيَنب ََكعَم ََّنلِسُْرَنلَو ََكل ََّننِمُْؤَنل َزْجِّرلا اَّنَع َتْفَشَك ِْنَئل َكَدْنِع َدِهَع اَِمب َكَّبَر َاَنل ُعْدا ىَسوُم َاي اُولَاق ُزْجِّرلا ُمِهَْيلَع ََعقَو اََّملَو  ﴿
﴾)���(َنيِِلفاَغ اَهْنَع اُوناَكَو َانِتَايآِب اُوبَّذَك ْمُهََّنأِب َِّميْلا ِيف ْمُهَانْقَرَْغَأف ْمُهْنِم َانَْمَقتْنَاف )���(َنُوثُكَْني ْمُه اَذِإُ هُوغِلَاب ْمُه ٍلََجأ َىِلإ

]  فارعألا ةروس  [

سیدنا موسى اجتھد لما خرج من البحر، یا رب أرجعھ بحراً لئال یلحقنا، فا� عز وجل حكیم، أبقاه طریقاً یبساً حتى أغرى فرعون أن یتبع موسى، فلما أغراه وتبعھ، ووصل 
إلىمنتصف البحر رجع البحر بحراً،

ةاغطلا نكل هتضبق يف ةاغطلاو ،هتضبق يف ءايوقألاو ،هتضبق يف مهلك سانلاو ،يوقلا وه هللا ﴾َنيِِلفاَغ اَهْنَع اُوناَكَو َانِتَايآِب اُوبَّذَك ْمُهََّنِأب َِّميْلا ِيف ْمُهَانْقَرَْغَأف ْمُهْنِم َانَْمَقتْنَاف﴿
:دوه انديس ماركلا ءايبنألادحأ هلوق ىنعم اذه ،هللا وهو مهكلمي نم عم نكلو ،مهعم تسيل كتقالع ،هللا ديب ٌّيصِع

﴾  )��(ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلَع ِيّبَر َّنِإ اَِهَتيِصَاِنبٌ ذِخآ َوُه َّالِإ ٍةَّباَد ْنِم اَم ْمُِكّبَرَو ِيّبَر َِّ� َىلَع ُتْلَّكََوت ِيِّنإ (��( ِنوُرِظُنت َال َُّمث ًاعيِمَج يِنوُديَِكف ۖ ِهِنوُد نِم ﴿

]  دوهةروس  [

نيملاعلا بر � دمحلاو
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