
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ، ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظنم انجرخأ مهللا نيمألا دعولا قداصلا ٍدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر � دمحلا
 . تابرقلا تانج

: نآرقلا يف نيقفانملاو نينمؤملا تافص دورو نم ةمكحلا

 : ىلاعت هلوق يهو ةثلاثلاو ةيناثلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم ثلاثلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾)�( َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقي َنيِذَّلا)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿

] لافنألا ةروس [
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تافصو نينمؤملا تافص ميركلا نآرقلا يف هللا دروي نأ نم ةمكحلا ام : تايآلا هذه حرش يف ةطقن لوأ

؟ نيرفاكلا تافصو نيقفانملا
فيرعت ةادأ ؟ هيلع ًةقبطنم تسيل مأ هيلع ةقبطنم يه له ؟ تافصلا هذه نم وه نيأ ، هسفن انم لك فرعي يك نينمؤملا تافص ميركلا هباتك يف انل دروي امنيح هللا نأ ةقيقحلا
. كناميإ ىوتسمب
لكب ، ةمالع كسفنل عضت ةطاسب لكب تنأف ، ةحيحصلا ةباجإلا ىطعت يهتنت نأ دعب ، ال وأ معنب اهنع بيجت ، لاؤس ةئم ، لاؤس ةئمسمخ ، لاؤس فلأ ، ةلئسأ ةقرو ىطعتً انايحأ
. ةطاسب
ةقيقحلا هذه ، هبتناف كيلعً ةقبطنم تسيل تناك نإو ، نمؤم تنأف ، كلً ائينهف كيلعً ةقبطنم تناك نإف ، تايآلا هذه ىلع كسفن ضرعا يدبع اي : كل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأكف
. ناوألا تاوف لبق اهفرعت نأ يغبني ةرملا
. تافصلا هذه نم تايبلسلا ىفالتف كيلع قبطنت ال ىرخأو كيلع قبطنت تافص كانه ناك نإو
. كسفن فشكت يك ةلاعفلا لئاسولا دحأ هذه 

: قحتست ام قوف هسفن عضي الأناسنإ لك ىلع

 ، هلقع نع ٍضار رخآب وأ لكشب ناسنإلا

ىكشتي ، هقزر نع ٍضار ريغ هنكل ، هناميإ نع ٍضارو

.ً امئاد انسفنأ مهتن نأ مكعم انأو ماركلا يتوخإ حصنأ انأ ، قحتسي ام قوف هسفن عضي الأ بجي ،ً ايعقاو ناكوً ايقطنم ناك ول نكل ،ً امئاد هقزر
. هللا نم هفوخ ةدش نمً اقفانم هسفن نظي وهو الإ دحاو مهنم امً ايباحص نيعبرأب تيقتلا : لوقي نيعباتلا دحأ
!؟ نيقفانملا عم يمسا كبرب ةفيذح اي : لاقو ، ةفيذح انديس ىلإ ءاج باطخلا نب رمع ، رمع ناكل يدعب نم يبن ناك ول : لاق هللا لوسر هيلع ىنثأ يذلا مالسإلا قالمع نإ لب
عقو اذإف ، ةتباث ءاطخأ نم هسفن ئربي �اب ذايعلاو صاخشأ كانه امأ ، باوص ىلع نكت كسفنل كماهتا يف غلاب ، ةقيقحلا اهفّرع ، كسفن يباحت ال ، كسفن مهتا ، كسفن حدمت ال
.ً ايقطنم نك ، ال ، ايندلا هيلع ماقأ فيفط أطخ يف هوخأ

: انلً اسايقم وً افده نوكتل نينمؤملا تافص دروأ ىلاعت هللا

. انلً اسايقم نوكت نأ نينمؤملا تافص داريإ نم لجو زع هللا دارأً اذإ
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فدهو سايقم ، فدهلا وه اذه ، انلً افده نوكت نأ نينمؤملا تافص داريإ نم هللا دارأ : رخآ فده كانه

: ةسماخو ةعبارو ةثلاث ةرم كلذل ، فدهلا اذه ىلإ َعساو كسفن سق ،

﴾)���( َنوُرِساَخْلا ُمُه َِكَئلُوَأف ِهِب ُْرفَْكي ْنَمَو ِهِب َنُونِمُْؤي َِكَئلُوأ ِِهتَوَِالت َّقَحُ َهنُوْلَتي َبَاتِكْلا ُمُهَانَْيتآ َنيِذَّلا  ﴿

] ةرقبلا ةروس  [

مامأ نحنً اذإ ، هقبطي مث ، ةيآ لك ىلع هسفن ضرعب هربدتي مث ، ريسافتلا لالخ نم همهفي مث ، ديوجتلا ملع دعاوق قفو هؤرقي نكمأ نإ ،  طرش لوأ ،  ةغللا دعاوق قفو نآرقلا أرقي
: تافص سمخب نينمؤملا فصت ةيآ

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

: نينمؤمب اوسيلف ةوخإ نونمؤملا نكي مل امو رصحو رصق ةادأ امنإ

. رصحو رصق ةادأ امنإ ، اَمَّنِإ  ةملك ىلإ رظنلا تفل نم ّدبال نكل

سيل،رخآصاصتخاهلسيليقوشيأ،رعاشيقوشامنإ:انلقاذإةغالبلابتكيفريهشلثمدجوي

 . رصحو رصق ةادأ امنإ ، هريغ رعاش دجوي ال يأ ، يقوش رعاشلا امنإ : انلق اذإو ، امنإ ، طقف رعاش ، ىرخأ تافص هل سيل ، رخآ مامتها هل

﴾)��( َنوُمَحُْرت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتاَو ْمُكْيَوََخأ َنَْيب اوُحِلَْصَأفٌ ةَوِْخإ َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿

]  تارجحلا ةروس  [

لبق كايإ تءاج امل امأ ، كريغ دبعن دقو كدبعن يأ ، كايإ دبعن ، طبضلاب ، نينمؤمب اوسيلف ةوخإ نونمؤملا نكي مل ام ﴾ٌ ةَوِْخإ َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿ امأ ، ةوخإ ريغ نونوكي دقو ، مالك
. رصحو رصق كانه راص دبعن

﴾ )�( ُنيَِعتَْسن َكاَِّيإَو ُُدبَْعن َكاَِّيإ  ﴿

] ةحتافلا ةروس   [

وأ ، ءانثتسالاو يفنلاب وأ ، ريخأتلاو ميدقتلاب امإ ، يقوش رعاشلا وأ ، رعاش يقوش امنإ وأ ، رعاش الإ يقوش ام ، ءانثتسالاو يفنلا نم دافتسي رصحلاو رصقلا ، كريغ دبعن ال يأ
. امنإ نم ، نينمؤم اوسيلف نينمؤملا عومجم ىلإ نينمؤملا ءامتنا نكي مل ام يأ ﴾ٌ ةَوِْخإ َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿ : لوقي لجو زع �اف ، امنإب

: نينمؤملا تافص
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: ىلاعت هللا نم فوخلا ـ �

﴾)��( َنوُمَحُْرت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتاَو ْمُكْيَوََخأ َنَْيب اوُحِلَْصَأفٌ ةَوْخِإ َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

]  تارجحلا ةروس  [

: ىلوألا ةفصلا ؟ مه نم

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿

] لافنألا ةروس  [

. قمحأو يبغ ناسنإ هللا نم فاخي ال يذلا يأ ، فوخ بارطضا تبرطضا يأ َْتلِجَو 

جعزناف ،قح كعم تاذلاب تنأ : هل تلق ، قمحب يأ ، هللا نم فاخأ ال انأ : بلاط يل لاقف ، هللا نم فوخلا ىلإ بالطلا ُتهجو ، يوناثلا ميلعتلا بالط نم بلاط ةفرطك ةرم
فوخ دجوي ال ، كاردإ دجوي ال هنأل ، هنم فاخي ال ،ً ارتم رشع انثا هلوط ، نابعث نبالا بناج يشمي ، ةديصحلا ىلع - ناتنس هرمع - هنبا هعم ذخأي حالفلا : هل تلق ؟ اذامل : لاقو
.
. رظنلا ريصق ، قفألا قيض ، يبغ ، قمحأ هللا نم فاخي ال ناسنإ لكف ،  فاخي ال كاردإلا مدعل ،  فاخي ال  ةنس هرمع ريغص لفط نكل

)) هللا ةفاخم ةمكحلا سأر : دوعسم نب هللا دبع نع ((

] عماجلا فيعض [

))  . اهتلكأل ةقدصلا رمت نم نوكت نأ ىشخأ ينأ الول اهاهتشا ةرمت ! ةشئاع اي ((

﴾)��( ٍميِظَع ٍمَْوي َباَذَع ِيّبَر ُتْيَصَع ْنِإ ُفاََخأ ِيِّنإ ُْلق  ﴿

]  سنوي ةروس  [

﴾ ُفاخأ ٍيّنإ ُْلق ﴿

هئايبنأ نم هتوفص ، مدآ دلو ديسو ، قحلا بيبحو ، قلخلا ديس ، تنأ تنأ ، دمحم اي غلب

 :مهل لق ، هسفن وه وه ، ةمحرلا يتوأ ، نايبلا يتوأ ، ةحاصفلا يتوأ ، تازجعملا يتوأ ، نآرقلا يتوأ ، يحولا يتوأ ، مدآ دلو ديس ، ءايبنألا ديس ،

﴾)��( ٍميِظَع ٍمَْوي َباَذَع ِيّبَر ُتْيَصَع ْنِإ ُفاََخأ ِيِّنإ ُْلق ﴿

]  سنوي ةروس  [

: لب ، هللا نم فاخت كنأ كناميإ ةمالع

)) هللا ةفاخم ةمكحلا سأر : دوعسم نب هللا دبع نع ((

] عماجلا فيعض [
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﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

 . هللا دنع ربك كدنع بنذلا رغص املكو ، هللا دنع رغص كدنع بنذلا مظع املكو ، هردص ىلع مثاج لبجلاك نمؤملا بنذو ، ةبابذلاك قفانملا بنذ كلذل ، فاخ ، برطضا 

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذل  

)) اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ ((

]  ظفاحلا هنسح اعوفرم دوعسم نبا نع يورو . رمع نب هللا دبع نع مجعملا يف يناربطلا هاور [

. ﴾ ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿ : فقت نمؤم تنأ اذإ ،ً اراح ًءاجر كاجرت ، هللا لجأ نم : صخش كل لاق

: تاعاطلا وأ تادابعلا وأ قوقحلا يفً ارصقم ناك نإ هللا نم فاخي نأ ناسنإلا ىلع

: ةيناث ةيآ نيبو ةيآلا هذه نيب قفون فيك : لوقي نم كانه نكل ، ةوخإلا اهيأ

﴾)��( ُبُوُلقْلا ُّنِئَمَْطت َِّ� ِرْكِِذب ََالأ َِّ� ِرْكِِذب ْمُُهبُوُلق ُّنِئَمَْطتَو اُونَمآ َنيِذَّلا  ﴿

]  دعرلا ةروس  [

؟ مويلا انسرد عضوم ةيآلا نيبو ةيآلا هذه نيب عمجن فيكف

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿

] لافنألا ةروس [

وأ، تادابعلا ءادأ يف وأ ، قوقحلا ءادأ يفً ارصقم نوكت امنيح تنأ ردق الو هللا حمس ال : ءاملعلا لاق 

.ً اديدشً افوخ هللا نم فاخت نأ بجي ةلاحلا هذهب نوكت امنيح تنأ ، هدؤت مل بجاو كيلع وأ ، قح كيلع دجوي وأ ، تاعاطلا يفً ارصقم
تسل ريمألا اهيأ : هل لاق ؟ بره نم عم برهت مل َمِل ! مالغ اي : هل لاق ، هرظن تفل ، مهنمً ادحاو الإ اوقرفت هتبيه ةدشل هوأر املف ، نوبعليً الافطأ ىأر قيرطلا يف يشمي رمع انديس
. ةمأ جهنم مسر لفطلا اذه ، كعسيو ينعسي قيرطلاو ، كباقع ىشخأفً ابنذم تسلو ، كملظ ىشخأفً املاظ
بلقلا دعترم بنذملا بصنملا بحاص اي كيتأي نأ يغبني ، ريبك للخ هيف كلمعفً افئاخ ءيربلا كءاج نإو ، ريبك للخ هيف كلمعفً انئمطم بنذملا كءاج اذإ ، ساسح بصنمب تنأ
. كعسيو ينعسي قيرطلاو ، كباقع ىشخأفً ابنذم تسلو ، كملظ ىشخأفً املاظ تسل ريمألا اهيأ : هل لاق ، سكعلا ال ،ً انئمطم ءيربلا كيتأي نأ يغبنيو ،

: هللا نم باقعلا بجوتسي يذلا هبنذ نم الإ فاخي الأ ناسنإلا ىلع
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: ةيناث ةرم

فخت ال ، � ديب ءيش لك ، هبر الإ نوجري الو ، طقف هبنذ الإ مكدحأ فخي ال ؛ ماركلا انناوخأ

. هللا نم باقعلا بجوتسي يذلا كبنذ نم الإ
، تاءاحيإلا هذهو ، تامؤاشتلا هذه لكب نوؤبعي ال نينمؤملا نكل ، دوسأ ًالبقتسم كل نومسري ايندلا لهأ ، رقف كانه ، فافج كانه ، حش كانه ، راطمأ صقن كانه : كل لوقي
: لاق دوه انديس ىنعملا اذهب ةيآ حضوأ ، كعم �اف هللا عم تمد ام نمؤم

﴾)��( ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلَع ِيّبَر َّنِإ اَِهَتيِصَاِنبٌ ذِخآ َوُه َِّالإ ٍةَّباَد ْنِم اَم ْمُِكّبَرَو ِيّبَر َِّ� َىلَع ُتْلَّكََوت ِيِّنإ )��( ِنوُرِظُْنت َال َُّمث ًاعيِمَج ِينوُديَِكف ِهِنوُد ْنِم  ﴿

]  دوهةروس  [

عم ترصق اذإ اهنم فاخأ انأ ؟ اهنم فاخت له ، ةميحرو ، ةميكحو ، ةيوق ةهج ديب ، ةمكحم ةّمزأب ةطوبرم اهنكل ، ةكاتف ، ةسرتفم ، ةفيخم ، ةرساك شوحو مامأ تنأ اذإ يأ
فخت مل نإو ، ةيوس ةلاحو يعيبط كفوخ ، يعيبط كفوخ تبنذأ اذإ ، تبنذأ اذإ ؟ ىتم ، هللا نم فاخت نأ بجي ، ّيلإ تلصوف مامزلا اهدحأل ىخرأ يبر عم ترصق اذإف ، يبر
. ريبك لهجو قمحو ءابغ كانهف

)) هللا ةفاخم ةمكحلا سأر : دوعسم نب هللا دبع نع ((

] عماجلا فيعض [

: لاق ،  يل تسيل : لاق ، تتام اهبحاصل لق : لاق ، يل تسيل : لاق ؟ اهنمث ذخو ةاشلا هذه ينعب : هل لاق ، رمع نب هللا دبع انديس هنحتما ، عارل ةقرشم ةروص مكيطعأ نأ نوبحت
يعارلا اذه ؟ هللا نيأ نكلو نيمأ قداص هدنع ينإف ، ينقدصل بئذلا اهلكأ وأ تتام اهبحاصل تلق ولو ، اهنمث ىلإ ةجاحلا دشأ يفل يننإ هللاو : هل لاق ، يل تسيل : هل لاق ، اهنمث ذخ
. نيدلا رهوج ىلع هدي عضو

: نسحأ اذإ نئمطيو أطخأ اذإ ناسنإلا فاخي نأ يعيبطلا عضولا

؟ هللا نيأ : تلق اذإ تنأ

، بيساوحو ، تارضاحمو ، ةطرشأ هدنع يذلاو ، ةبعكلا برو نمؤم تنأف

 ؟ هللا نيأ : تلق اذإ نمؤم ناسنإ تنأ ،ً اقالطإ نيدلا ىلع هدي عضو ام هللاو ،ً اميقتسم سيلو ، تاعالطإ هدنعو ، تايئاضفو
: ةيناثلا ةيآلا هيلع قبطنتً اميقتسم نوكيل هدهج ىصقأ لذبو ،ً اميقتسم ناك اذإ امأ ، برطضي نأ يغبني هللا ركذو ، بجاو يف ، ةعاط يف ، ةدابع يف رصق اذإ ناسنإلاً اذإ

 ﴾)��( ُبُوُلقْلا ُّنِئَمَْطت َِّ� ِرْكِِذب ََالأ َِّ� ِرْكِِذب ْمُُهبُوُلق ُّنِئَمَْطتَو اُونَمآ َنيِذَّلا ﴿

]  دعرلا ةروس [

: ةدحاو ةيآ يف ناجذومنلا عمُج دقو 

ِلِلُْضي ْنَمَو ُءاََشي ْنَم ِهِب يِدَْهي َِّ� ىَدُه َكِلَذ َِّ� ِرْكِذ َىِلإ ْمُُهبُوُلقَو ْمُهُدُولُج ُنيَِلت َُّمث ْمُهَّبَر َنْوَشَْخي َنيِذَّلا ُدُولُجُ هْنِم ُّرِعَشَْقت َيِنَاثَمً اهِباََشتُمً ابَاتِك ِثيِدَحْلا َنَسَْحأ َلََّزنُ َّ�  ﴿
﴾)��( ٍداَه ْنِمُ َهل اََمفُ َّ�

]  رمزلا ةروس  [
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. تنسحأ اذإ نئمطتو تأطخأ اذإ فاخت كنأ يعيبطلا عضولاو

ِ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 ﴿
﴾)��( ٍميِحَر ٍرُوفَغ ْنِم ًالُُزن )��( َنوُعََّدت اَم اَهِيف ْمَُكلَو ْمُكُُسفَْنأ يَِهتَْشت اَم اَهِيف ْمَُكلَو

] تلصف ةروس [

: ةينآرقلاو ةينيوكتلاو ةينوكلا هللا تايآب ركفتلاب ناسنإلا ناميإ دايدزا ـ �
: ةيناثلا ةفصلا ؛ ةوخإلا اهيأ

﴾)�(ً اناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ�َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

، هلاعفأ ةينيوكتلا هتايآو ، هقلخ ةينوكلا هتايآ ، ةينآرق تايآ هلو ، ةينيوكت تايآ هلو ، ةينوك تايآ هل هللا 

.  همالك ةينآرقلا هتايآو
اوناك ءاينغألا رابك ، ةيلمخملا ةقبطلا ، نييبروألا رباكأو ، ةلحر لوأ يف تقرغف ، "ةرخابلا هذهقارغإ عيطتسي ال ردقلا نإ " اهتعانص ةرشن يف نأل كيناتيت ةرخابلا قرغ يأ
ةرشعلا لزعلا فاعضلا راصتناو ، هلاعفأب هفرعن لجو زع �اف ، ةينيوكتلا هللا لاعفأ نم ةرخابلا هذه قرغ ، ةلحر لوأ يف تقرغو ، تارايلملاب ءاسنلا يلح اوردق ، اهنتم ىلع
ةمظع نع فشي يبلس ثدح كانهو ، هللا ةمظع نع فشي يباجيإ ثدح كانهً انايحأ ، هللا لعف نم ثدحي املك يأ ، ةينيوكتلا هلاعفأ نم اذهً اضيأ ةقطنملاب شيج ربكأ مامأ فالآ
. هللا

: �ابً اناميإ دادزا هللا قلخب هتفرعم تدادزا نم

 . كمسج ،  تاوارضخلا ،  هكاوفلا ، رايطألا ، كامسألا ، راهنألا ، راحبلا ، موجنلا ، رمقلا ، سمشلا ، هقلخ ةينوكلا هتايآ ، هلاعفأ ةينيوكتلا هتايآ ، ةوخإلا اهيأ

﴾)�( ِنَْينْيَعُ َهل َْلعَْجن َْمَلأ  ﴿

]  دلبلا ةروس  [

. هللا ىلع لدي نوكلا يف ءيش لك ،  كاتئر ، كبلق ، كتالضع ، كمالك ، كقطن ، كفنأ ، كرعش

﴾)�( ً اناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَذِإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

، ةينآرق وأ ، ةينيوكت وأ ، ةينوك ةيآ يف تركف املكف ، رخآً ائيش تعمس ،ً اناميإ تددزا هللا قلخ نعً ادجً اقيقدً ائيش تعمس نكل ، �اب نمؤم تنأ ، صقنيو ديزي ناميإلا : اولاق كلذل
: ىلاعت لاق كلذل ، �ابً اناميإ تددزا هللا قلخب كتفرعم تدادزا املكو

﴾)��( َنوُكِرُْشي اَّمَع َىلَاَعتَوُ َهناَحْبُس ِهِنيَِمِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو ِةَمَايِقْلا َمَْويُ ُهتَضَْبق ًاعيِمَج ُضَْرْألاَو ِهِرَْدق َّقَح ََّ� اوُرََدق اَمَو  ﴿

]  رمزلا ةروس  [

7



�اب لاصتا ناميإلا اذإو ، ديزيو تباث وهف تاينيقي ناميإلا اذإ لصفن نأ اندرأ اذإو ، ديزي ناميإلاً اذإ

: ثيداحألا ضعب يف ، صقنيو دادزي ناميإلاف ، كناميإ فعضي  ، هللا نع دعبلاب صقنيو ، قئاقحلاب دادزي كناميإ ، صقنيو دادزي لاصتالاف

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع راهن نب ريتش نع عساو نب دمحم انثدح يقيقدلا يملسلا ىسوم نب ةقدص انثدح يسلايطلا ينعي دوادنب ناميلس انثدح ((
هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ، دعرلا توص مهتعمسأ املو ، راهنلاب سمشلا مهيلع تعلطأو ، ليللاب رطملا مهتيقسأل ينوعاطأ يدابع نأ ول : لجو زع مكبر لاق : لاق
نم اورثكأ : لاق ؟ انناميإ ددجن فيكو هللا لوسر اي : ليق ، مكناميإ اوددج : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ، هللا ةدابع نسح نم لجو زع �اب نظلا نسح نإ : ملسو

)) هللا الإ هلإ ال لوق

] مكاحلا هجرخأ [

﴾)�(ً اناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَذِإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ  ﴿

] لافنألا ةروس [

: تالوقعملا و تاسوسحملا ةرئاد

هقوذتت ءيش ، هتحئار مشت ءيش ، كيديب هسملت ءيش ، كنيعب هارت ءيش دجوي ، تاسوسحملا ةرئاد اهيمسأ انأ ةرئاد كانه نأ وه ،ً ادج قيقد عوضوم كانه ،ماركلا انناوخأ

 ، سمخلا ساوحلا تالاطتساب وأ ، سمخلا ساوحلاب قلعتم ءيش لك ، كناسلب

ةرئاد يف عقي اذه

. ءاوس عوضوملا اذه يف ناسنإلا ريغو نحنو ، سمخلا ساوحلا اهب نيقيلا ةادأو ، تاسوسحملا
اهب نيقيلا ةادأ تايسحلا ، ةرئاد هذه نكل ، نآلا انينعت ال هذه ، ةيسح تاناويحلا دنع ىتح ةفرعم كانه ، اهتريظح ىلإدوعت تباغ سمشلا ، فقت اهمامأ ةرفح ىرت ةبادً انايحأ
. اهتالاطتساو سمخلا ساوحلا اهب نيقيلا ةادأ ، بوكسيلتلاو ، بوكسوركيملا اهتالاطتساو ، سمخلا ساوحلا
، رانلا َرت مل تنأ ، ران الب ناخد ال : تلق ، طئاحلا ىلعأ يفً اناخد تيأر طئاح فلخ تنأ ،هراثآ تيقبو ، هنيع تباغ ءيش تالوقعملا ، تالوقعملا ةرئاد يهف ةيناثلا ةرئادلا امأ
ىلإ تئج اذإ نكل ، اهراثآ تيأر كنأل ، طئاحلا ءارو ران دوجوب مكحي لقعلا ، لقعلا ةرهاظلا هذهب نيقيلا ةادأ ، اهراثآ تيقبو ، كنع تباغ دق رانلا تماد ام ، رانلا راثآ تيأر نكل
. نيقيلا قح يف تنأف ، اهجهو كحفلو ، رانلانم تبرتقا اذإف ، نيقيلا نيع اذه : لوقن ، كنيع مأب رانلا تيأر طئاحلا ءارو
نيبو ، يلالدتسالا نيقيلا ملع نيب تنأف ، اهجهو كحفلف اهنم تبرتقا كلذ نم غلبأ نيقي كانهو ،كنيعب اهتيأر ، نيقيلا نيع كانهو ، ران الب ناخد ال ، كلقعب يلالدتسا نيقي كانه
. همالكو ، هلاعفأو ، هقلخ هللا تايآ نورت امك ناسنإلاً اذإ ، يلعافتلا نيقيلا قح نيبو ، يدوهشلا نيقيلا ملع

﴾)�ً(اناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

: هابر نملو هدوجو ببس ناك نمل ناسنإلا ركنتي نأ ةعاسلا مايق تامالع نم
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: عوضوملا اذه يفً ادج مهم صن كانه ، ماركلا انناوخأ

، هتكئالمو ، �اب نمُؤت نأ : لاق ؟ ناميإلا ام ، هللا لوسر اي : لاقف لجر هاتأف ، سانللً ارزابً اموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك يرافغلا رذ يبأو ةريره يبأ نع ((
ةاكّزلا يدؤتو ، ةبوتكملاَ ةالصلا َميُقتو ،ً ائيش هب ُكرُْشت ال ، هللا َُدبعت نأ مالسإلا : لاق ؟ مالسإلا ام هللا لوسر اي : لاق ، رخآلا ثعبلاب َنمؤتو ، ِهِلُسُرو ، هئاقلو ، هباتكو
ام : لاق ؟ُ ةَعاَّسلا َىتَم ، هللا َلوسر اي : لاق ، كاري هَّنإف هرت مل نإ كنإف ، هارت كنأك هللا دبعت نأ : لاق ؟ ناسحإلا ام هللا لوسر اي : لاق ، ناضمر موصتو ، ةضورفملا

)) اهتَّبرُ ةمألا تَدلو اذإ : اهطارْشأ ْنَع َُكثِّدَُحأس نكلو ، لئاَّسلا نم ََملعأب اهنع لوؤسملا

]  هيلع قفتم [

يدؤت ، ةنمؤمو ، ةلقاع اهمأ نوكت ، ةلهاج اهمأ : اهمأ نع ةاتفلا لوقت ، ةاتف تدلو ، ةباشلا ةاتفلا ؛ ةمألا

نم هذه ، هابر نملو ، هدوجو ببس ناك نمل ناسنإلا ركنتي امدنع ،ً ائيش مهفت ال، ةميدق ةقد يمأ : لوقت ، ةعماجلاب تسرد اهتنبا ، اهءانبأ يبرت ، هللا فرعت ، سمخلا تاولصلا
: نأ ، ةعاسلا مايق تامالع

))ً اضيغ ماركلا ضيغيو ،ً اضيف مائللا ضيفتو ،ً اظيق رطملاو ،ً اظيغ دلولا نوكي ((

] نينمؤملا مأ ةشئاع نع يناربطلا هجرخأ [

اهتَّبرُ ةمألا تدلو اذإ
: كلذلف هيبأب لجخ ، كلذ ثدح دقو ، هدلاو وه اذإف اندنع لمعي اذه : لوقي ، نسلابً امدقتمً اصخش نوكي ؟ اذه نم

)) ساَّنلا َسوؤرُ ةافحلاُ ةارعلا تناك اذإو ، اهتَّبرُ ةمألا تَدلو اذإ ((

] يرافغلا رذ يبأو ةريره يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ [

اودقف نيذلا جرب :لاق ؟ كلذ فيك ! بيجع ، ىلعأ جرب كانه : لاق ،ً اقباط نونامثو ةتس و ةئم ، ملاعلاب ءانب ىلعأ هيف يجيلخ دلبب تنك ، ناينبلا يف نولواطتيً اضيأ ءالؤهو
. جربلا اذه نم ىلعأ اوناكل مهضعب قوف اوفقو ول ، مهلامعأ

: تايرابخإلا ةرئاد

ءيشل نيقيلا ةادأ ، ةيلقعلا ةرئادلا : ةيناثلا ةرئادلا ، اهتالاطتساو سمخلا ساوحلا ، تاسوسحملاب نيقيلا ةادأ ، ةيسحلا ةرئادلا ، ساوحلا ةرئاد ىلوألا ةرئادلا نآلا ، ةوخإلا اهيأ
. هراثآ تيقبو ، هنيع تباغ

انراصبأ نع ءيشلا نيع تباغ ، لقعلاب اهتوص عمسن ، ال ؟ اهنورت له ، معن ؟ نآلا رطم دجوي ىرت اي

. اهارن ال هللا تاذ نأل ، �اب ناميإلا هل صاصتخا ربكأً اعبطو ، هراثآ تيقب هنيع تباغ ءيش ، لقعلا صاصتخا اذه ، هراثآ تيقب

﴾)���( ُرِيبَخْلا ُفيِطَّللا َوُهَو َراَصَْبْألا ُكِرُْدي َوُهَو ُراَصَْبْألاُ هُكِرُْدت َال  ﴿

] ماعنألا ةروس  [
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. ةيناثلا ةرئادلا هذه ، هراثآ هلك نوكلاو ، هراثآ تيقب ةيلعلا هتاذ تباغ
. نيع دجوي الو ، رثأ دجويال ، هراثآو هنيع تباغ ءيش لك ،  هراثآو هنيع تباغ ءيش ، تايرابخإلا ةرئاد : ةثلاثلا ةرئادلاو
حفاط نآرقلاف ، ةمايقلا مويب انربخأ ، طارصلاب انربخأ ، ةكئالملاب انربخأ ، مهب انربخأ هللا تايرابخإ هذه ، ال ؟ ةكئالم ، ال ؟ نج كانه نأ كلقعب ينعنقت نأ عيطتست له ً:الثم
دجوي نآلا ،ً ادجً ايلاغً انازيم تيرتشاو ، نازيم ىلإ ةجاحبو ، ةيلاقب كيدلتنأ ؛ بيرقتلل ، هب هللا كربخأ هكاردإ نع كلقع زجع ءيش يأ رخآب وأ لكشب وأ ، تايرابخإلاب
عم ، ةشاش عم ، ركاوذ عم قيقد نزو دجوي ، نمثلا كيطعي تامارغلاب رعسلا برضي نازيملا نوتيز ةيمك يأف ، رشع ةثالث طغضت ،  نوتيز عيبت ، ةركاذ ةئم مهعم نيزاوم
نازيملا اذه : لوقي ، هرسكف هقوف ىشمو ضرألا ىلع هعضو ، نازيملا اذهب هترايس نيزي نأ صخش دارأف ، وليك ةسمخل تامارغ ةسمخ نم ةيلاقبل ممصم نازيملا اذه ، ةقيثو
، ةرايسلا نزو نع زجعي نازيملا اذه ، وليك ���� اهنزو بوتكم ةحول دجت كرحملا ءاطغ حتفت ،ً ادج ةمرتحم ةكرش ةرايسلا امأ ، هل عنص ام ريغل هتمدختسا تنأ ، ال ؟ ئيس
. اهنزوب كتربخأ ةرايسلل ةعنصملا ةكرشلا نكل

: هب ىلاعت هللا انربخأ هكاردإ نع لقعلا زجع ءيش يأ

 ، هب هللا كربخأ هكاردإ نع لقعلا زجع ءيش يأ : ةقيقدلا ةقيقحلا

، تايرابخإ ةثلاثلا ةرئادلا هذه

تايرابخإلاب اوثدحتي الأ ةاعدلا انتوخإ حصنأ انأو ، تايرابخإ اهلك هذه ، ةيلعلا هتاذ نع كربخأ ، ضوحلا نع ، طارصلا نع ، ةكئالملا نع ، نجلا نع ، ةمايقلا موي نع كربخأ
. يرابخإ ليلدلا ، ليلد دجوي ال ،ً اليلد تاه ةيوق ةجح كيطعي ، قيرط دجوي ال هنأل ، مهلوقعو مهبولق يف �اب ناميإلا زتها نم عمً اقالطإ
ىهتنا ، ةميدق تاباسح : كل لاق ؟ ةنازخلا هذه يف دجوي اذام : هتلأسو ، ةدحاو ةبذك هتايح يف بذك امً اماع نيثالث هترشاعو ، قلغم باب اهل ةنازخ كانهو ، كقيدص دنع تنأ يأ
. ربخملا قدص نم ليلدلا اذه ةميق ، يرابخإ ليلد اذه ،

﴾)��( ًاثيِدَح َِّ� َنِم ُقَدَْصأ ْنَمَو ِهِيف َبْيَر َال ِةَمَايِقْلا ِمَْوي َىِلإ ْمُكََّنعَمَْجَيل َوُه َّالِإَ َهِلإ َالُ َّ�  ﴿

]  ءاسنلا ةروس  [

:ةعيرشلالوصأبةماعسانلاوةعيرشلاعورفبنينمؤملالجوزعهللاةبطاخم

. ةفيطل تاحيملت كانه ، ماركلا انناوخأ

﴾ )�( ِليِفْلا ِباَحَْصأِب َكُّبَر ََلَعف َفْيَك ََرت َْمَلأ  ﴿

]  ليفلا ةروس  [

: كل لوقي هللا نكل ، هتيأر انأ الو ، صخش الو ؟ ءيشلا اذه ىأر ماركلا ةوخإلا نم صخش كانه له

ةلدأب نآرقلا ةيقحأ يف َقبا ، ةيملع ةلدأب نوكلا يف َقبا ،ً افيعض �اب هناميإ ناك اذإ ةثلاثلا ةرئادلابً اناسنإ شقانت ال ، ةثلاثلا ةرئادلا اذه ، هتيأر كنأكو يرابخإ ذخأت نأ بجي
. نينمؤملل هذهف ىرخألا تايرابخإلا امأ ، ةعطاق ةلدأ دجوي ، لقعلاب هباتكبو هلوسربو �اب نمؤت نأ نكمي ، نآرقلا ببسب ناندعلا يبنلا ةلدأ يف َقبا ، زاجعإلا
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 . ةعيرشلا لوصأب ةماع سانلا بطاخو ، ةعيرشلا عورفب نينمؤملا بطاخ لجو زع هللا كلذل

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

]  ةرقبلا ةروس   [

: امأ

﴾)���( َنُوقََّتت ْمُكََّلَعل ْمُكِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َىلَع َِبتُك اَمَك ُمَايِّصلا ُمُكَْيلَع َِبتُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ةرقبلا ةروس  [

: ةيصعملاو رفكلا نيب قيرفتلا

هللا يننيعي نأ يل ُعدا ، رصقم انأ هللاو ، ّيلع بوتي هللا : كل لوقي ةالصلاب هبلاطت ، لامهإ نع ، ريصقت نع يلصي ال ناسنإ ، ةيصعملاو رفكلا نيب قرفن نأ بجي ؛ رخآ ءيش

ةالص : كل لاق صخش اذإ ،ً ابيدأ نوكي ، ٍصاع : هل لاقي اذه ، كايإ ، رفاك : هل لاقي ال اذه ، ةالصلا ىلع

. ٍصاع وهف اهئادأ يف هريصقت نع ربع اذإ امأ ، رفاك وهف ةالصلا ةيقحأو ةالصلا ةيضرف ناسنإلا ركنأ اذإ ، رفاك اذهً الثم ؟يلصأ نمل ؟ يلصأل نونجم انأ !
يكبي راصف ، ققحملا توملاب نقيأف هتقان هنع تلض ناسنإ نع يبنلا انثدحي ملأ ، هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك ام  : مكيديأ نيب اهعضأ دعاوق ةعومجم كانه لك ىلع
. ال ؟ رفاك وه له ، رفكلا ةملك هذه ، يدبع تنأو كبر انأ بر اي : لاق ، هنزاوت لتخا ، همامأ ةقانلا ىأر ظقيتسا املف ، مونلا نم ةنِس هتذخأ مث يكبيو
. ةدحاو هذه ، هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك ام : اولاق كلذل
   .نييعتلاب ّرفكت ال ، رفك دقف اذك دقتعا نم ، رفك دقف اذك لعف نم ، رفك دقف اذك لاق نم : لق ، رفاك نالف : لوقت نأ كايإ مث ، كايإ مث ، كايإ ، نييعتلاب ّرفكن ال :يناثلا ءيشلا
بصُنت ال ، كشيرب جنا : جرادلا ريبعتلاب ، سانلا ىلعً ايصو كسفن بصُنت ال ، هئطخ نع داعو ، هللا ىلإ وه باتو، هيلع هللا بات مهوتت ام ىلع هتننظ يذلا اذه لعل ؛ رخآ ءيش
. سانلا ىلعً ايصو كسفن

:ً اعيمج سانلا بحي و هتامولعمب نضي ال ّريخ نمؤملا

؛ ةوخإلا اهيأ

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَو ًاناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلت اَِذإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَِذإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

. ميقتسملا نمؤملاو ، نمؤملا الإ هللا ىلع لكوتي نل ، بحملاو ، ينغلاو ، ريبخلاو ، ميلعلاو ، يوقلا ىلع لكوتي

﴾)�( َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقي َنيِذَّلا ﴿

] لافنألا ةروس  [
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بر ىلإ نمؤملا جارعمو ، تابرقلا ةديسو ، نيقيلا ماصعو ، نيدلا دامع ةالصلاو ، �اب لصتي يأ

﴾ َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقي َنيِذَّلا﴿ ، ةالصلا وه لاحب طقسي ال يذلا ديحولا ضرفلا ، هيف ةالص ال نيد يف ريخ ال ، تاوامسلاو ضرألا
ةكسحلا نم ، دالبلا ىصقأ نم ملسم ريغ ناسنإ هدنعل لخد ، تايولحلا يف لمعي بيرق يل ﴾ َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَو ﴿ ، هتربخ نم ، ههاج نم ، هلام نم ، هملع نم ، هتقو نم قفني 
ةيده عم ةنس لك هيتأيً اماع نيثالثل �اب يل مسقي ، همامأ ةخبط لمع ، يمامأ ةيناث ةخبط لمعا : هل لاق ، اهبتك ، همامأ ةخبط خبط ، لضفت : هل لاق ؟ وتاكلا عنص ينملعت : هل لاق ،
.كببسب ينمركأ هللا : هل لاق ، ةنيمث
. كلجأ نم مالسإلا بحي ، كلجأ نم هلك نيدلا بحي ملسم ريغ ناسنإ عمً ابيطً المع لمعتً انايحأو ،ً اعيمج سانلا بحي ، تامولعمب نضي ال ، ّريخ نمؤملا
: ناتيساسأ ناتفص نمؤملل كلذل

﴾)�( َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو ِبَْيغْلاِب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا  ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

﴾)�( ٌميِرَك ٌقْزِرَوٌ ةَرِفْغَمَو ْمِِهّبَر َدْنِع ٌتاَجَرَد ْمَُهل ا�قَح َنُونِمْؤُمْلا ُمُه َِكَئلُوأ ﴿

]  لافنألا ةروس  [

 نيملاعلا بر � دمحلاو
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