
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

: فرصتلا لماك هنأ قلطملا هلامك مزاول نم وً اقلطمً الامك لماك لجو زع هللا

: ىلاعت هلوق يهو ،ةئملا دعب نيعستلاو ةسداسلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم نيسمخلاو نماثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

﴾)���(َنيِحِلاَّصلا ىَّلََوَتي َوُهَو َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلاُ َّ� َِيّيِلَو َّنِإ  ﴿

] فارعألا ةروس [

رداق ٍذئدنع هنأل ،كنم ملعأو ،كنم ىوقأ ناك اذإ الإً ايلو لبقت نلف ،كرمأ ىلوتي يذلا وه :يلولا ىنعمو ، كيلإ سانلا برقأ وه :يلولا ىنعمو ،كيلي يذلا لصألا يف :يلولا ىنعم 
.هتردقب كعفني نأو ،هملعب كعفني نأ ىلع
 .جهنم نود نم ،هيجوت نود نم ،داشرإ نود نم مهعدي ملو ،قلخلا قلخ ميظعلا هلإلا اذه ﴾َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلاُ َّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿-هلالج ّلج- هللا وه يقيقحلا يلولا نأ ةقيقحلاو 
انه ،ةدحاو ةبكرمل عستي رسج انه ،قيض قيرط انه ،رطخ عطاقت انه ،رطخ ردحنم انه ؛تاصخاشلا عضوت ،قيرطلا قُشي نأ دعب ً،اقيرط قشت امنيح ةلودلا :طسبم لكشب
.تاداشرإو ،تاريذحتو ،تاهيجوت يه تاصخاشلا هذه ،قالزنا ةقطنم
ميظعلا هلإلا اذه ،ًىنغو ،ةمكحو ً،املعو ،ةوقو ،ةمظعو ً،ازاجعإ نوكلا يف نأ امكف ،فرصتلا لامك ىلع لدي قلخلا لامكو ،قلطم هلامك ،ميظع هلإ نع مني نوكلا اذهف 
.لماك فرصتلا نوكي نأ قلطملا هلامك مزاول نم ،قلطملا لامكلا لماكلا

الدرس : �� - سورة األعراف - تفسیر اآلیات ��� - ���، الوالء � وحده

1

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


؟حبقلا امو نسحلا امو ؟رشلا امو ريخلا امو ؟مارحلا امو لالحلا ام نوملعي ال ؟توملا دعب مهل ّدُعأ اذام نوملعي ال ؟اوقلخ اذامل نوملعي الو ،قلخلا قلخيً اذإ 

: هلالج ّلج هللا وه يقيقحلايلولا

كتداعس ،هديب كتوم ،هديب كتايح ،هديب كقزر ،هديب كرمأ يذلا وه ؟كيلو وهنم ،كيقشي امو كدعسي امب ،ريبخلا وه ؟كيلو وه نم ،كقلخ يذلا قلاخلا وه ؟كيلو وه نم كلذل 
 .ميلعلا ،ريدقلا ،ميكحلا ؟يلولا وه نم ،ينغلا ؟يلولا وه نم ،يوقلا ؟يلولا وه نم ،هديب كنم فعضأ وه نم ،هديب كنم ىوقأ وه نم ،هديب كلوح نم ،هديب كقوفت ،هديب
.جهنم باتكلا﴾َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلاُ َّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿

﴾ )�(َنُولِدَْعي ْمِِهّبَرِب اوَُرفَك َنيِذَّلا َُّمث ۖ َروُّنلاَو ِتاَُملُّظلا ََلعَجَو َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا َِِّ� ُدْمَحْلا ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

. نوكلا 

﴾)�( ۜ اًجَوِعُ هَّل َلعَْجي َْملَو َبَاتِكْلا ِهِدْبَع َٰىلَع َلَزَنأ يِذَّلا َِِّ�ُدْمَحْلا ﴿

]  فهكلا ةروس  [

نعو ،اهتاصاصتخا نعو ،اهتايلك نع ثدحتي باتك اهعمو ةعماجلا تئشُنأ ،رون باتكلا ،باتكلا اذهب هرونو نوكلا قلخ ،ةيناث ةفك يف باتكلاو ،ةفك يف هلك نوكلا نأكو 
.جهنم دجويو ،نوك دجوي ،باتك دجوي ،ءانب دجوي ،ءيش لك نعو ،اهيف حاجنلا لئاسو نعو ،اهيف لوبقلا طورش
.قلاخلا هنأل ،هللا وه ؟كيلو نوكي نأ يغبني يذلا وه نم كلذل 

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

] ةرقبلا ةروس  [

 .ريبخلا وه؟يلولا وه نم 

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

]  رطاف ةروس [

.ءيش لك ىلع ريدقلا وه ؟يلولا وه نم ،ميكحلا وه ،ميلعلا وه ؟يلولا وه نم 

: لمعلا ةياهن ةدابعلاو ملعلا ةياهن ديحوتلا

. قولخملاو قلاخلا نيب ةفاسملاك ،نيقولخملا مالك نيبو هللا مالك نيب ةفاسملا نأ يأ ؛هقلخ ىلع هللا لضفك هقلخ مالك ىلع هللا مالك لضف﴾َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلاُ َّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿
نم ،هللا وه ؟لذملا وه نم ،هللا وه ؟زعملا وه نم ،هللا وه ؟ةقيقح ميكحلا وه نم ،هللا وه ؟ةقيقح ينغلا وه نم ،هللا وه ؟ةقيقح يوقلا وه نم ،هللا ةضبق يف ءايوقألا ىوقأ :ةوقلا 
درجمل ،� تنأ ،كسفن ترقتحا ناسنإل رَّيُجت نأ درجمل ً؟ايلوً اناسنإ ذختت نأ لقعيأ ،هللا وه ؟ضفاخلا وه نم ،هللا وه ؟عفارلا وه نم ،هللا وه ؟عناملا وه نم ،هللا وه ؟يطعملا وه
. كسفن رقتحت اذهب تنأ ناسنإ ىلعً ابوسحم نوكت نأ
.لهجلا ىهتنم اذهف يلولا وه هدحو هللا نأ ىسنتو ،ةيضرأ ةهجلً اعبات نوكت نأ درجمل ،نايدلا دحاولا � ؟نمل ناسنإلاو ،ناسنإلل ناويحلاو ،ناويحلل تابنلاو ،تابنلل دامجلا
. لمعلا ةياهن ةدابعلاو ،ملعلا ةياهن ديحوتلاف ً،ادحأ هللا عم عيطت الأ ةدابعلاو ً،ادحأ هللا عم ىرت الأ ديحوتلا ،لمعلا ةياهن ةدابعلاو ،ملعلا ةياهن ديحوتلا :اولاق كلذل

 : هاوس اميف دهز هللا فرع نم

ضرألاو ءامسلا باوبأ تعطق الإ ينود قولخمب مصتعي قولخم نم ام : ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا يف ةيسدقلا راثآلا يف ءاج اممو ، �اب ىوقتت كنكل فيعض تنأ ،ةوخإلا اهيأ 

. هل ترفغ ينرفغتسا نإو هتبجأ يناعد نإو هتيطعأ ينلأس نإف هقزر تاومسلا تنمض الإ يقلخ نود يب مصتعي قولخم نم امو هطعأ مل ينلأس نإو هبجأ مل يناعد نإف هنود
سانلا مركأ نوكت نأ تدرأ نإ ،كيدي يف امب كنم قثوأ هللا يدي يف امب نكف سانلا ىنغأ نوكت نأ تدرأ نإ ،هللا ىلع لكوتف ،ةبطاق سانلا ىوقأ ،سانلا ىوقأ نوكت نأ تدرأ اذإ 
 .هللا ِقتاف
.هللا كالوتيً احلاص تنك اذإ ﴾َنيِحِلاَّصلا ىَّلََوَتي َوُهَو َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلاُ َّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿
،ميلعلاو ،ميكحلاو ،ينغلاو ،يوقلا هنأب ىنسحلا هئامسأب تنمآ اذإ ً،الماكو ً،ادحاوو ً،ادوجوم هب تنمآ اذإ ً،اريسمو ً،ابرو ً،اقلاخ هب تنمآ ،هب تنمآ اذإ ؟كالوتي ىتم :ةبسانملاب 
 .هعيطت ال مث هبحت نأ بجعلا بجعأ نمو ،هبحت ال مث هفرعت نأ بجعلا بجعأ نمو ،هاوس اميف دهز هللا فرع نم ،هاوس امع دهزت هب نمؤت امنيح ،قازرلاو ،ينغملاو ،ريدقلاو
يف ،ماشلا يف ،ةئمسمخ لبق ،ةنس ةئم لبق ،فالآ ةرشع ماعب ،ةينامث و نيفلأ ماعب ،نامزلا رخآ يف يتأت ،نمؤم لك يلو وهو ،يبنلا يلو وه ﴾َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلا َُّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿
. يلولا وه هللا ،ضرألا يف ناكم يأ يف ،زاجحلا
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: نونزحي مه ال و مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ

﴾)��(َنُونَزَْحي ْمُه َالَو ْمِهَْيلَع ٌفْوَخ َال َِّ� َءَايِلَْوأ َّنِإ ََالأ  ﴿

]    سنوي ةروس [

.هتعطأ اذإ ؟كيلو هذختت ىتمو ،هيلو هللا ذختا يذلا هللا يلو ؟هللا ءايلوأ مه نم

انبحأ نم اضرلاب انحنم اـنإف   انبجح كلجأل عفرن انرمأ عطأ

انقلخ رارشأ هيف امم كيمحنل    انبناجب ِمتحاو انامحب ذــلو

] افو يلع [

نع ثحبت ،ةتلفتم ةباد ،رساك شحو ،روعش يأ دجوي الو ،ُقلُخ دجوي الو ،ةمحر دجوي ال ،شوحو رشبلا ؟رصعلا اذهك رارشألا هيف رثك رصع نم ام هنأ نوقدصت له 
ضعب يف عَّنُصي ءارقفلا ءاذغ ،ريعشلا ،ةرذلا ،ايوصلا لوف،فاعضأ ةرشع راعسألا تعفتراف ،تارئاطللً ادوقو ءارقفلا ءاذغ نم نوعنصي ،ةلئاطلالاومألا نع ،اهحلاصم

اوددني نأامأ ،طقف ةحلسألا اوعنمي نأ ىلع نوقفتي ً،اليثم خيراتلا اهل دهشي مل ةيربرب مئارجًاموي نيرشع لالخ نوري ابروأ ءامعز ،تارئاطللً ادوقو ةيبونجلا اكيرمأ يف دالبلا
 ً.ادبأ ،مئارجلا هذه نع اوثدحتي نأ ،رخؤت الو مدقت ال ةملكب ؟ةملكب

))  ًاناَوْدُعَو اًمْلُظ َْتئِلُم اَمَك ًالْدَعَو اًطْسِق اَهَُؤلَْمي ِيتَْيب ِلَْهأ ْنِم َْوأ ِيتَْرتِع ْنِم ٌلُجَر ُجُرَْخي َُّمث َلَاق ًاناَوْدُعَو اًمْلُظ ُضَْرْألا َئَِلتَْمت ىَّتَحُ ةَعاَّسلا ُمُوَقت َال ((

] يردخلا ديعس يبأ نع دمحأ  [

: يلختلا و يلوتلا

يف كلامك ،ميلعلا ىلإ جاتحي لهاج ناسنإلاو ،ينغ ىلإ جاتحي ريقف ناسنإلاو ،هيلإ أجلي ،هيلع دمتعي ،هب ذولي ،هب يمتحي ،يوق يلو ىلإ جاتحي ،فيعض ناسنإلا ،ةوخإلا اهيأ 
:ةيوبنلا ةريسلا نم نالثم ،هيلع لكوتلا يف كتوقو ،هللا ىلإ راقتفالا يف كلامك ،كفعض

: هللا ىلإ اورقتفا ردب يف ،رشبلا ةبخن مهو يبنلا باحصأ 

﴾ )���( َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتَاف ۖ ٌ ةَّلَِذأ ُْمتَنأَو ٍرَْدِببُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقلَو ﴿

]  نارمع لآ ةروس [

. ٌ﴾ةَّلَِذأ ُْمتَْنأَو ٍرَْدِببُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقلَو﴿ هللا ىلإ اورقتفا ردبب ،هللا مهالوتف 
: ىلاعت لاقف ،ةلق نم بلغن نل :مهسفنأ يف اولاقف ،يكلف ددع اهتقو ً،ايباحص فالآ ةرشع ،نينح يف الإ لتاقم فالآ ةرشع ةريزجلا يف عمتجا ام 

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

]  ةبوتلا ةروس [

ديس مهسأر ىلعو ،مه مه ،مهودع ّلذأو ،مهقفوو ،مهرصنو،مهظفحو ،مهالوتف ،هللا ةباحصلا لاق ردب يف ،نينح سردو ،ردب سرد ،نيسردلا نيذه ىلإ ةجاحب تنأ صخلملا 
.انأ :تلق اذإ كنع ىلختيو ،هللا :تلق اذإ كالوتي ،يلختلا نيبو يلوتلا نيب تنأف ،مهنع هللا ىلختف ، ةلق نم بلغن نل : مهسفنأ يف اولاق نينح يف ،قحلا بيبحو قلخلا

: كرشأ دقف هللا ريغ ىلع دمتعا نم

،كرشأ دقف هنبا ىلع دمتعا نم ،كرشأ دقف هلام ىلع دمتعا نم ،يفخلا كرشلا رثكأ ام نكلو ،يلج كرش مويلا يمالسإلا ملاعلا يف سيل ،يفخلا كرشلا كرشلا عاونأ دحأ :انأو 
قرشلا هاجتاب ،صربق قوف زكرمتم يوج ضفخنم رابخألاب عمسي ،اذكو اذك ءونب انرطُمأ لوقي يذلا ،كرشأ دقف هتفيظو ىلع دمتعا نم ،كرشأ دقف هتحص ىلع دمتعا نم
 . ضفخنملا :كل لوقي ،ةريفولا راطمألا يتأت ،طسوألا

))  بكوكلاب رفاك ، يب نمؤم كلذف : هتمحرو هللا لضفبانْرِطُم ، بكاوكلاب نمؤم ، يب رفاك كلذف : اذكو اذك ِءَْونِب َانْرِطُم : لاق نم  ((

]  ينهجلا دلاخ نب ديز نع كلامو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ [

 .كسفن حاترت ،هلدعب ،هتمحرب ،هتمكحب يرجي ام لك نأ ،هملعب يرجي ام لك نأ ىرت امنيح تنأ ،اهدحو لمعت هللا دي ىرت امنيح تنأ 

﴾)���(َنِيبََّذعُمْلا َنِم َنوَُكَتف َرَخآً اَهِلإ َِّ� َعَم ُعَْدت ََالف  ﴿

]  ءارعشلا ةروس  [

يذلا اذه ،ةنجلا لوخدلً احلاص نك ،هللا جهنم قيبطتلً احلاصنك ،هللا ءاطعلً احلاص نك ،كالوتي ىتحً احلاص نك ﴾َنيِحِلاَّصلا ىَّلََوَتي َوُهَو َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلا َُّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿
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 . ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل هسفن دعي � بيجتسي

))  دلاولا ميقعلاو ، دراولا نآمظلا و ، دجاولا لاضلا نم هدبع ةبوتب حرفأ �  ((

] فيعض وهو ةريره يبأ نع هيلامأ يف ركاسع نبا  [

﴾  )���(َنوُرُصَْني ْمُهَُسفَْنأ َالَو ْمُكَرَْصن َنُوعيَِطتَْسي َال ِِهنوُد ْنِم َنوُعَْدت َنيِذَّلاَو  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

كلذ نوديري ال مهنطاب يف رصنلاب مهتبغر نع اونلعأ اذإو ،مكرصنب نوبغري ال دق ،كرصنيل عاد دجوي ال ،كنواعي نأل عاد دجوي ال اذكه ،مكرصنب نوبغري ال دق ً:الوأ 
.رصنلا بابسأ مهدنع سيل ،نوردقي ال دقو ،نوديري الو نوبغري ال ،رصنلا
. لمأ كانه نوكي نأ نكمي ملاعلا يف ةلود ىوقأب دجنتست امنيح امأ ،ءيش اهديب ام ،اهنم رغصأ ةلودب دجنتست امنيحً ادج ةريغص ةلود 
دقو ،ةيقيقح تسيل ةرهاظ هتدوم ،كنواعي نأ ديري ال نكلً ايوق نوكي دقو ،ةريح يف وه ،ريقف وه ،فئاخ وه ،هللا ةضبق يف وه ً،افيعض نوكي دق ،هللا عم هكرشت يذلا ناسنإلا اذهف 
. ﴾ْمُكَرَْصن َنُوعيَِطتَْسي َال ِِهنوُد ْنِم َنوُعَْدت َنيِذَّلاَو﴿ ً:اذإ ،كنواعي نأ وخسي ال

: هعم هللا ناك هللا عم ناك نم

 : ءايبنألا 

﴾ )��( ٍديِدَش ٍنْكُر َٰىِلإ يِوآ َْوأً ةَُّوق ْمُكِب يِل ََّنأ َْول َلَاق ﴿

]  دوهةروس  [

،نودهطضم ،نوقحالم ،نوفعضتسم ،هعابتأ هعمو ىسوم انديس :لثم لوأ ،مكيديأ نيب امهعضأ نالثم ينعي ،كعم نمف كيلع ناك اذإو ،كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ ،هللا ىلإ 
هبلقب ،نيفدلا هدقحب ،ةيعانصلا هرامقأب ،هريظانمب ،هتحلسأب ،هتاعردمب ،هجراوبب ،ةيروفسفلاو ،ةيدوقنعلا هلبانقبو ،هتارئاطب مويلا ىلعً اسايقو ،هتحلسأب ،هتوقب نوعرف مهعبت
عاونأ لكب ،ةوسق نم ،ةوق نم ،دقح نم ،شحوتلا تافص لكب نوعرف مهءارو ،نوعرف رصع لك يفو ،نوعرف مهءارو ،رحبلا مهمامأ ،هتيشحوب ،هتيهجنعب ،يساقلا
 .مودعم ةاجنلاب لمألا ضرألا تاباسح لكب ،همامأ رحبلاو ،مهديبي نأ لجأ نم ،ةحلسألا

﴾)��( َنوُكَرْدَُمل اَِّنإ ٰىَسوُم ُباَحَْصأ َلَاق ِنَاعْمَجْلا ىَءاََرت اََّمَلف ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

 :لاق ،ةيضرألا تاباسحلا هذه ،يعوضوملا حرطلا اذه ،عقاولا اذه 

 ﴾)��(ِنيِدَْهيَس ِيّبَر َيِعَم َّنِإ َّالَك َلَاق ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

. كعم نمف كيلع ناك اذإو ،كيلع نمف كعم هللا ناك اذإو ﴾ِنيِدَْهيَس ِيّبَر َيِعَم َّنِإ َّالَك َلَاق﴿ اذه اولوقت نأ مكايإ ،عدر الك امأ ،يفن ينعي ال ،ال لاق ام 

: انل ةشعنم ةعرج هب هللا انمركأ يذلا رصنلا

،مهعنص نم ةيئادب ةحلسأب ،لتاقم فالآ ةرشع ،انع ًاديعب سيل ،كالوتي هللا لق ،اهشيعن نأ بجي ةقيقح اهنإ ،ةصق هنأ ىلع مالكلا اذه اوؤرقت الأ مكيلع ىنمتأ ،ةوخإلا اهيأ 
نمو ،وجلا نم فصق ،مهيلع تيقُلأ نانطألا فولأ تائم ،تارئاطلا عاونأ لك ،برُجت مل يتلاو ،تبّرُج يتلا ةحلسألا عاونأ لك كلمي ،ملاعلا يف شيج عبار دعيً اشيج نوهجاوي
دعي هب هللا انمركأ يذلا رصنلا اذه سيلأ ،كعم نمف كيلع اذإو ،كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ ،هفادهأ نمً ائيش ققحي نأ ودعلا عطتسي ملً اموي �� يضم دعبو ،ربلا نمو ،رحبلا
. تالداعملا لك بلق هدحو هديب ،ءيش لك هديب مكبر اوسنت ال ؟انل ةشعنم ةعرج
نع نيزجاع اوناك اذإف ﴾َنوُرُصَْني ْمُهَُسفَْنأ َالَو﴿ :ليلدلاو ،نوعيطتسي ال مهنكل اودارأ مهلعل ،نوعيطتسي ال دقو ،نوديري ال دق ﴾ْمُكَرَْصن َنُوعيَِطتَْسي َال ِِهنوُد ْنِم َنوُعَْدت َنيِذَّلاَو﴿
 : هيبن بطاخي -لجو زع- هللا لاق امنيح ،ةيآلا هذه تأرق ايناملأ نم ةناسنإ كانه كلذل ،زجعأ مكرصن نع مهف مهسفنأ رصن

َّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ﴾ )��( َنيِرِفاَكْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َّنِإ ۗ  ِساَّنلا َنِم َكُمِصَْعيُ َّ�َو ُۚ َهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف َْلعَْفت ْمَّل نِإَو ۖ َِكّبَّر نِم َكَْيِلإ َلِزُنأ اَم ْغِ

] ةدئاملا ةروس  [

هنأل توملل هسفن ضّرعو ،هسارح فرص املف ،ليحتسم ،هسفن ىلع بذكي نأ امأ ،سانلا لك ىلع ءرملا بذكي نأ نكمي :تلاق ةأرملا هذه ،هسارح فرص ةيآلا هذه تلزن املف 
.هبر قدص

تنك نإ ،فخت الف هلً ابحم تنك نإ ،فخت الف هيلعً ادمتعم تنك نإ ،فخت الف هلً اعيطم تنك اذإ ،ريبك لبقتسم كل ،فخت ال ،كعم وهف هعم تنك اذإ :ةوخإلا اهيأ مكل لوقأ انأو 
.فخت الف هجهنملً اقبطم
.هسارح فرص ةيآلا هذه هيلع تلزُنأ امنيح يبنلا نأ ةأرملا هذه مالسإ بابسأ دحأ ،ةوخإلا اهيأ 
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: نينمؤملل هدوعو ققحي الأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوز

،انبعلم يف ةركلاو ،ةمئاق هدوعو ،انهلإً اقباس مهرصن يذلا نيملسملا هلإ ،انهلإ ةباحصلا هلإ ،وه وه انهلإ ،نينمؤملل هدوعو ققحي الأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوز :مكل لوقأ 
.ةشعنم ةعرج اناطعأ
نمألا يف اوناك ،ءاقبلا ةيضق ،ربكأ ةلكشم كانه نآلا،طقف نمألا ةيضق ً،اماع نيسمخ نم ةدحاو ةلكشم هدنع ناك دلبلا اذه ،يناطيتسا رامعتسا رمعتسملا ،يدتعملا دلبلا اذه
.ةقطنملا يف ةوق ىوقأ نولازي ال مهو ،ءاقبلا يف اوحبصأف

: هلمع ىلع بساحم و فلكم ناسنإ لك

 :يناثلا ءيشلا ،ةوخإلا اهيأ 

﴾)���(َنوُرِصُْبي َال ْمُهَو َكَْيِلإ َنوُرُظَْني ْمُهاََرتَو اُوعَمَْسي َال ىَدُهْلا َىِلإ ْمُهوُعَْدت ِْنإَو  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

. هتاوهش ربق يف وه ،يمعي ءيشلا هبح يف ناسنإً انايحأ 

﴾ )��( ِرُوُبقْلا ِيف نَّم ٍعِمْسُِمب َتَنأ اَمَو ۖ ُءاََشي نَم ُعِمُْسي ََّ� َّنِإ ۚ ُتاَوَْمْألا َالَو ُءَايَْحْألا يَِوتَْسي اَمَو ﴿

]  رطاف ةروس  [

﴾)��( َنُوَثعُْبي َناََّيأ َنوُُرعَْشي اَمَو ۖ  ٍءَايَْحأ ُرْيَغٌتاَوَْمأ ﴿

] لحنلا ةروس [

،كرحتت ال ةقدحلا هينيع يف هعضي حابصمب يتأي ،راخب دجوي ال ،هفنأ مامأ اهعضي ةآرمب يتأي ،ضبن دجوي ال ،هنايرش ىلع هدي عضي ،هتوم بيبطلا ىلع سبتلي ضيرملاً انايحأ 
. تيمً اذإ ،ةقدح كرحت الو ، ةآرملا ىلع ءام راخب الو ،ضبن دجوي ال ،ىهتنا مكرجأ هللا مظع
. ﴾ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو﴿ ﴾ٌءَايَْحأ ُرْيَغ ٌتاَوَْمأ﴿ تيم رفاكلاف 

﴾)��( ا ًلِيبَس ُّلََضأ ْمُه َْلب ۖ ِمَاعَْنْألاَك َِّالإ ْمُه ِْنإ ۚ َنُولِقَْعي َْوأ َنُوعَمَْسي ْمُهََرثَْكأ ََّنأ ُبَسَْحت َْمأ ﴿

] ناقرفلا ةروس  [

. فلكم ناسنإلا امأ ،ةفلكم ريغ ماعنألا ؟اذامل 

﴾ )�( َنوَُكفُْؤي ٰىََّنأ ُۖ َّ� ُمَُهَلتَاق ۚ ْمُهْرَذْحَاف ُّوَُدعْلا ُمُه ۚ ْمِهَْيلَع ٍةَحْيَص َّلُك َنُوبَسَْحي ۖ ٌ ةَدَّنَسُّم ٌبُشُخْمُهََّنأَك ۖ ْمِهِلَْوقِل ْعَمَْست اُولُوَقي نِإَو ۖ ْمُهُماَسَْجأ َُكبِجُْعت ْمَُهتَْيأَر اَِذإَو ﴿

]  نوقفانملا ةروس  [

﴾ )�( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو ۚ َِّ� ِتَايآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلا ِمَْوقْلا َُلثَم َْسِئب ۚ  اًرَافَْسأ ُلِمَْحي ِراَمِحْلا َِلثَمَك اَهُولِمَْحي َْمل َُّمثَ ةاَرْوَّتلا اُولِّمُح َنيِذَّلا َُلثَم ﴿

]  ةعمجلا ةروس [

: هل ءادف هسفن مدق هفرع نمف انلثم رشب ميركلا يبنلا

. ﴾َنوُرِصُْبي َال ْمُهَو َكَْيِلإ َنوُرُظَْني ْمُهاََرتَو اُوعَمَْسي َال ىَدُهْلا َىِلإ ْمُهوُعَْدت ِْنإَو﴿ ةوخإلا اهيأ 
:يل لاق ،يقيدص يعم ناك ،بدألا تاجرد ىلعأ يفً امالس هيلع تملسو هيلإ تعره انأ ،هرمع نم نينامثلاب ،رهظلا ينحنم ،ةماقلا ريصق ناسنإ كانهو دجسم يفتنك ةرم 
نوكي دق ،نسلاب ريبك ناسنإ دجسملاب هرظنم نكل ،تاونس عبرأل هسيردتب رثأتم انأف ،وحنلاب ةقطنملا ءاملع ملعأ نم وهو ،انتيلك ديمع ناك اذه ،هفرعت ال تنأ :هل تلق ؟اذه نم
؟هئدابم تيأر له ؟هتديقع تيأر له ؟� هتبحم تيأر له ؟هملع تيأر له ،برشيو لكأي ،كلثم ناسنإ ؟هب ىرت اذامً انمؤم ىرتً انايحأف ،ةرخأتم نس يف ً،ادجً ايداعً اناسنإ
  .انلثم رشب مهسفنأ ءايبنألا ؟هنم تيأر اذام ؟هميق

))  رشبلا بضغي امك بضغأو ،رشبلا ىضري امك ىضرأ رشب انأ امنإ ((

] سنأ نع ملسم و دمحأ  [

َلِإ اَمََّنأ ََّيِلإ ٰىَحُوي ْمُُكْلثِّم ٌرََشب َاَنأ اَمَِّنإ ُْلق ﴿ َِلإ ْمُكُهٰ ﴾ )���( اًدََحأ ِهِّبَرِةَدَابِِعب ْكِرُْشي َالَو اًحِلاَص ًالَمَع ْلَمَْعيَْلف ِهِّبَر َءَاقِل وُجَْري َناَك نََمفۖ  ٌدِحاَوٌ هٰ

] فهكلا ةروس  [
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))  لالب ُطِبإ هيراُوي ءيش الِإ ٌماعط لالبلو يلامو ، ةليلو موي نم نوثالث َّيلع ىتأ دقلو ، دحأ َذُؤي مل ام هللا يف تيِذُوأو  ((

]  كلام نب سنأ نع يذمرتلا هجرخأ [

.هملع اوري ملو هتيرشب اوأر ،هتوبن اوري ملو ،هتيرشب اوأر ،رشب يبنلاف 
. هفرعي ناك ام نكل ،يبنلل ءادف هسفن مدقي نأ دعتسم ؟لوقأ اذام ،�اب مكل مسقأيبنلا فرع املف ،ةقان ةئم لجأ نم ؟يبنلا لتق دارأ اذامل ةقارس 
.هعيطت ال مث هبحت نأ ليحتسم فلأ فلأو ليحتسمو ،هبحت ال مث هفرعت نأ ليحتسم فلأ فلأو ليحتسم ،رخآً اناسنإ تنكل ،هللا تفرع ول تنأو 

: توملا كلم هيتأي امدنع لجو زع هللا نع لفاغلا ناسنإلا بيصي يذلا مدنلا

. هتيمت داكت ةلاحلا هذه ،ماثآلاو يصاعملا يف هتايح ىضمأ دقو ،توملا كلم هيتأي امنيح ناسنإلا بيصت يتلا مدنلا ةلاح كلذل 

))  باذعلا ةدش نم اهيف ام ملعيل هنأو ، ىقلأ امم يلع رسيأ رانلا ىلإ يب كلاسرإل بر اي لوقي ىتح ةمايقلا موي ءرملا مزليل راعلا نإ  ((

]  هللا دبع نب رباج نع مكاحلا هجرخأ [

 :اهيف ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل ناسنإلا قلخ هللا نأ ،ةرخآلا ترسخ كنأ رصبلا حمل يف فشتكت امنيح 

 )) ْرََشب ِبلق ىلع رَطخ الو ، ْتعمس نذأ الو ْتأر نيع ال ام نيحلاصلا َيدابعل ُتْدَدْعأ  ((

]  ةريرهيبأ نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ [

. ماثآلاو يصاعملا يف اهاضمأ ،نينس عضبل ايندلا هتايح يف اهرسخ نيدبآلا دبأ ىلإ ةنجلا هذه ،مظعأ يهف اهتمظع تروصت امهم ةنج هل دعأ 
هقلخ اذامل ،قئاقحلل هكاردإب ،هتماقتساب ،هتبحمب ،هعروب ،هناميإب ،هلخاد يف هتقيقح نمؤملا ﴾َنوُرِصُْبي َال ْمُهَو َكَْيِلإ َنوُرُظَْني ْمُهاََرتَو اُوعَمَْسي َال ىَدُهْلا َىِلإ ْمُهوُعَْدت ِْنإَو﴿ :كلذل 
 ؟هدوجو ةياغ ام ؟هدوجو ّرس ام ؟توملا دعب اذام ؟ءاج نيأ نم ؟هللا

: هاوسل نوكي الأ هيلعف � ناسنإلا

قلعتت نأ لقعي له ،فاعض ﴾َنوُرُصَْني ْمُهَُسفَْنأ َالَو ْمُكَرَْصن َنُوعيَِطتَْسي َال ِِهنوُد ْنِم َنوُعَْدت َنيِذَّلاَو * َنيِحِلاَّصلا ىَّلََوَتي َوُهَو َبَاتِكْلا َلََّزن يِذَّلا َُّ� َِيّيِلَو َّنِإ﴿ ةوخإلا اهيأ 
نكت ال � تنأ ً،ابناج اهتحرط مث ،اهتلغتساو ،اهنظ تبيخ ىمظع ةلودب اهلامآ لك تقلع ةلود يأ ،رصاعملا خيراتلا يف اورظنا متنأ ؟كنظ بيخي نمب ؟لهاجلاب ؟فيعضلاب
. هاوسل
، ةضيرف كيلع يل ،نيح لك كل هقوسأ فيغر ينييعيفأ ، نهقلخب َيعأ ملو ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام كل تقلخ : ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا يف ةيسدقلا راثآلا يف ءاج اممو
ال مث ، ةيربلا يف شحولا ضكر اهيف ضكرت ايندلا كيلع نطلسألف كل هتمسق امب َضرت مل نإ يلالجو يتزعو ، كقزر يف كفلاخأ مل يتضيرف يف ينتفلاخ اذإف ، قزر يلع كلو
ام الإ نوكي ال مث ، ديرت اميف كتبعتأ ديرأ اميف يل ملست مل نإو ، ديرت ام كتيفك ديرأ اميف يل تملس اذإف ديرأ انأو ديرت تنأ ،ً امومذم تنكو ، يلابأ الو كل هتمسق ام الإ اهنم كلاني
. ديرأ

: نيدلا ساسأ صنلا نيبو لقعلا نيب ةمئاوملا

﴾)���(َنيِلِهاَجْلا ِنَع ْضِرَْعأَو ِفُْرعْلاِب ْرُْمأَو َوَْفعْلا ِذُخ  ﴿

]  فارعألا ةروس  [

. لهسلا ءيشلا :وفعلا ،رومألا دقعت ال ً،اطسبم عيرشتلا اذه لعجا ،رطاخلا وفع راكفألا هذه ينتءاج ،طيسبلا ءيشلا :وفعلا ،ميظع ءيش :وفعلا 
رمألا ىهتناو ،هنم أضوت هبرشت يذلا ءاملا :هل لاق ،رخآ ملاعب ىقتلا ،نيدلا اذه كرت ىتحو هدلج نم جرخ ىتح ،هايملا ماكحأ يف رهشأ ةتس هاقبأ ،خيش دي ىلع ملسأ يبرغ ناسنإ 
.
،لقع ىلإ جاتحي ،ةرجاتم ىلإ ال قيبطت ىلإ جاتحي ،ديقعت ىلإ ال طيسبت ىلإ نآلا ةجاحب مالسإلا :ةملكلا هذه لوقأ انأ ً،الهس مالسإلا نوكي نأ هيبن نم ديري ىلاعتو هناحبس هللا نأك 
اذإف ،انيف هللا هعدوأ زاهج لقعلاو ،هللا دنع نم نيدلا نأل ،نيدلاعم لقعلا ضقانتي نأ نكمي ال ،ضفرلا دشأ اهضفري لب ،اهضفري لقعلا ةيضقب يتأت ال ،نيدلا يف لصأ لقعلا
،ملعلاب أطخ وأ ،هل لصأ ال وأ عوضوم وأً افيعض نوكي ،صنلاب أطخ امإ ،عوضوم وأ ،فيعض صنلا وأ ،أطخ ملعلا يف نأ نيقيلا ملع ملعاف نيدلا نيبو ملعلا نيبً اضقانت تدجو
. طيسبت ىلإ جاتحيو ،صنلاو لقعلا نيب ةمءاوم ىلإ جاتحي نيدلا اذهف ،يعطق لقنلا عم لقعلا قفاوت امأ

: كيلإ رخآلا برقي كتجاح نع داز ام قافنإ
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 .وفعلا قفنأ :رخآلا ىنعملاو ً،اطسبم كجهنم نكيل ﴾َوَْفعْلا ِذُخ﴿

َنوُرََّكَفَتت ْمُكََّلَعل ِتَايْآلا ُمَُكلُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَٰذَك ۗ  َوَْفعْلا ُِلق َنُوقِفُني اَذاَم ََكنُوَلأَْسيَو ۗ اَمِهِعْفَّن نِم َُربَْكأ اَمُهُْمِثإَو ِساَّنلِل ُعِفَانَمَو ٌرِيبَك ٌْمثِإ اَمِهِيف ُْلق ۖ ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع ََكنُوَلأَْسي ﴿
)���( ﴾

]  ةرقبلا ةروس  [

هبرقت رخآلا نع وفعت امنيح كنأ :ىنعمب ،هيف ديقعت ال ً،احضاو ً،اطيسب ً،ارسيمً اجهنم مِّدق :ىنعمب ،كتجاح نع داز ام قافنإ :ىنعمب ،رخآلا نم ريخلا تذخأ وفعلا تقفنأ اذإف 
 .هيلإ
.كترطف عم قفاوتي هب هللا كرمأ رمأ ّيأ ،يعطق ةرطفلا عم لقنلا قباطت ﴾ِفُْرعْلِاب ْرُْمأَو َوَْفعْلا ِذُخ﴿
. هركنت سوفنلا لك نأل ؟ً اركنم ركنملا يّمس اذاملو ،هفرعت سوفنلا لك نأل ً؟افورعم فورعملا هللا ىّمس اذامل ،ريخلا وه ريخ هنأ ىلع سانلا فراعت ام كلذل

 : " َوَْفعْلا ِذُخ " يناعم نم

:ً اطيسب وً الهس كجهنم نوكي نأ ـ �
. لهاست ال ،ددشت ال ،ةغلابم ال ،ضقانت ال ،لاكشإ ال ،هيف ديقعت ال ،هيف َسَْبل ال ً،اطسبم كجهنم نكيل ﴾َوَْفعْلا ِذُخ﴿ ً:اذإ 

: هيلإ هبرقت رخآلا نع وفعت امنيح كنأ ـ �
. كملظ نمع ُفعاو ،عمتجملا كسامتي ىتح كيخأل هقفنأ كنع داز ام ،وفعلا قفنأ يناثلا ىنعملاو ﴾َوَْفعْلا ِذُخ﴿

)) ،ىنغلاو رقفلا يف دصقلاو ،ىضرلاو بضغلا يف قحلا ةملكو ،ةداهشلاو بيغلا يف كتيشخ كلأسأو ((

] دمحأ مامإلا دنسم [

. ةرطفلا هذه ،ميلعت نود نم ءادتبا هفرعت سوفنلا نأل ،هللا جهنم قيبطتب ْرُْمأَو ،ةرطفلا عم قباطتي يذلا جهنملا اذهب ْرُْمأَو ﴾ِفُْرعْلِاب ْرُْمأَو﴿
. عقاولا فالخبً اريسفت وأ ةركف كلمي يذلا ينعي ،ملعتم ريغ ينعي ال انه لهاجلا ﴾َنيِلِهاَجْلا ِنَع ْضِرَْعأَو﴿
نوكي نأ هانعم سيل لهجلا ،لهاج وهف عقاولا فالخبً امالك ملكت ماد ام ،لهاج اذه ،هاروتكد هعم نكل ؟كلوق ام ،طغضلا ضفخنا ماعطلا يف حلملا تدز املك :صخش كل لاق اذإ 
. -لجو زع- هللا جهنم فالخب اهلك ،طلغ اهلك نكل تامولعملا فالآ كلمي يذلا وه لهاجلا امأ ،يمألا كاذ ،تامولعملا نمً اغراف كؤاعو

: لجو زع هللا ىده ريغب يدتهي نم عدي نأ ناسنإلا ىلع

 .ً اطسبم كجهنم نكيل ﴾َوَْفعْلا ِذُخ﴿

))  َكََملَظ ْنَّمَع ُفعا ((

]  بلاط يبأ نب يلع نع نيزر تادايز هجرخأ [

. -لجو زع- هللا ىده ريغب يدتهي نم عدو ﴾ِفُْرعْلِاب ْرُْمأَو﴿ كتايح يفً اقبطم جهنملا اذه لعجا مث ،كيلإ هبرقت 
﴾َنيِلِهاَجْلا ِنَع ْضِرَْعأَو﴿ يضرأ ءيشب تالكشملا ّلح روصتي نم 
. تايآلا هذه عباتن هللا ءاش نإ مداق سرد يفو 

 نيملاعلا بر � دمحلاو
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