
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
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 ىلإ

: هتمكحب نمؤم هللا نع ٍضار هنأ نمؤملا ناميإ ةمالع

 . . . ماركلا ةوخإلا اهيأ

هلوق يهو ةسماخلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم عبارلا سردلا عم

 :ىلاعت
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1

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


﴾)�( َنوُهِراََكل َنِينِمْؤُمْلا َنِم ًاقيَِرف َّنِإَو ِّقَحْلاِب َِكتَْيب ْنِم َكُّبَر َكَجَرَْخأ اَمَك ﴿

] لافنألا ةروس [

:ىلاعت هلوق يهو ةمكحم ةيآ نم قلطنت سردلا اذه عوضوم نوكت فوس يتلا تايآلا

﴾)���( َنوَُملَْعت َال ُْمتَْنأَو َُملَْعيُ َّ�َو ْمَُكل ٌّرَش َوُهَو ًائْيَش اوُّبُِحت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوُهَو ًائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكلٌ هْرُك َوُهَو ُلَاتِقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

. هتلادعب نمؤم ، هتمحرب نمؤم ، هملعب نمؤم ، هتمكحب نمؤم ، هردقو هئاضق نع ٍضار ، هللا نع ٍضار هنأ هناميإ ةمالع نم نمؤملا

: ةقلطملا ةمكحلاب لجو زع هللا ةدارإ قلعت  

لذلك أي شيء وقع المؤمن یعتقد أن هللا أراده ، وألن هللا أراده إذاً ھو ینطوي على حكمة علمھا من علمھا ، أو جھلھا من جھلھا ،

ةمكحلاو ، ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ، عقو هللا هدارأ ءيش لكو ، هللا هدارأ عقو ءيش لك

. قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا
نألو ، هب هللا حمس عقو يذلا ءيشلا نأ نيقيلا ملع ملعي نكلو ملأتي ، يرجي امل ملأ ّيأب رعش امل ، ةلماك اهداعبأ ىلإ لصوو ، اهلقع ناسنإلا نأ ولً اريثك اهددرأ يتلا ةلوقملا هذه
. فشكي نيح دعب نكل فشكي مل نآلاريخ ىلع يوطني وهف هب حمس هللا
رعشي نأ نود نم ، نينمؤملاو ، هنيد ةمدخل هنايغط فظوي ىلاعتو هناحبس هللاو الإ ةيغاط نوكي نأ ةيغاطلل ناك ام ضرألا يف نايغطلا نأ مكل دكؤأ ةلوقملا هذه نمً اقالطناو
. باوث البو ، رجأ البو ، ديري نأ نود نمو ،

اُوفِعُْضتْسا َنيِذَّلا َىلَع َّنَُمن َْنأ ُديُِرنَو )�( َنيِدِسْفُمْلا َنِم َناَكُ هَِّنإ ْمُهَءاَسِن ِييَْحتَْسيَو ْمُهَءَانَْبأ ُحِّبَُذي ْمُهْنِمً َةفِئاَط ُفِعَْضتَْسيً اَعيِش اََهلَْهأ ََلعَجَو ِضَْرْألا ِيف َالَع َنْوَعْرِف َّنِإ ﴿

﴾)�(َنوُرَذَْحياُوناَك اَم ْمُهْنِم اَمُهَدُونُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف َيُِرنَو ِضَْرْألا ِيف ْمَُهل َنِّكَُمنَو )�( َنِيثِراَوْلا ُمَُهَلعَْجنَوً ةَِّمَئأ ْمَُهَلعَْجنَو ِضَْرْألا ِيف

]  صصقلا ةروس  [

: هعوقوب حمس هللا نأ الول عقي نأ هل ناك ام ضرألا يف عقي ام

لو أردنا أن نصرف ھذه اآلیات على واقعنا ؛ أحداث الحادي عشر من أیلول مؤلمة جداً ألنھ جاء بعدھا إیذاء شدید للمسلمین ،

دعب تءاج يتلا تايعادتلا هذه نع انلقل نيح دعب تفشُك ول ةمكح ىلع يوطنت اهنأ ملعي هللا نكلو 

ءايوقألا يديأ يف ةرساخ ةقرو ناكو ،مامتهالا ةرؤب يف حبصأف ميتعتلا ةرئاد يف ناك نيدلا ، لوليأ نم رشع يداحلا تاكرب : تايعادتلا هذه انيمس لوليأ نم رشع يداحلا
. ةحبار ةقرو حبصأف
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رشلا يأ ، اهلهج نم اهلهجو ، اهملع نم اهملع ةمكح ىلع يوطني هعوقوب حمس هللا نألو ، هعوقوب حمس هللا نأ الول عقي نأ هل ناك ام ضرألا يف عقي يذلا ، ةوخإلا اهيأ
،  ماعلا ريدختلاو ، نطبلا قش ، داح باهتلاب ةدئازلا هدنع تبيصأ نمل نطبلا قش يأ ، يبسن رش كانه ، هللا دوجو عم ضقانتي قلطملا رشلا نأل ، نوكلا يف هل دوجو ال قلطملا
، ناميإلا وه اذه كلذلف ، ناسنإلا ةايحب يدوت نأنكمملا نم ناكل اهلصأتسن مل ول ةيدودلا ةدئازلا هذه ىدؤملا يف  امأ ، ليست ءامد ، نطب قش ةيكبشلا ىلع ، ةدئازلا لاصئتساو
هللا نأ نظت ال نكل مواقت نأ يأ ، نوملسملا هلمتحي ال ءيشب ىضرت نأ ينعي ال ، ملستست نأ ينعي ال ةمكح اهدعب ام ةمكح كانه نأ نمؤت امنيحو ، ةمكح اهدعب ام ةمكح كانه
 : كل لاق ،ً المه مهكرتو قلخلا قلخ

﴾)���( َنُولَمَْعت اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو ِهَْيلَع ْلَّكََوتَوُ هُْدبْعَافُ هُّلُك ُرَْمْألا ُعَجُْري ِهَْيِلإَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغ َِِّ�َو ﴿

]  دوهةروس  [

: ىلاعت هللا نم ةحنم اهءارو الإ نيملسملا بيصت ةنحم نم ام

ناكل عقي مل ول عقو يذلا نأ ةمكحلاب ىنعم ، ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ، عقو هللا هدارأ ءيش لك وأ ، هللا هدارأ عقو ءيش لك : ةلوقملا هذه مكعامسأ ىلع ديعأ ةيناث ةرم
: كلذل ، قلطملا ريخلاب ةقلعتم هللا ةمكحو ، هللا ةمكح يفً اصقن ناكل عقي مل ول عقو يذلا نأ وأ ،ً امولم هللا

﴾)��( ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع َكَِّنإ ُرْيَخْلا َكَِدِيب ُءاََشت ْنَم ُّلُِذتَو ُءاََشت ْنَمُّزُِعتَو ُءاََشت ْنَّمِم َكْلُمْلا ُعِزَْنتَو ُءاََشت ْنَم َكْلُمْلا ِيتُْؤت ِكْلُمْلا َكِلاَم َّمُهَّللا ُِلق ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

، زعيل ّلَُذي هنإ ، ريخ هلالذإو ، ريخ ناسنإلا زازعإو ، ريخ هعزنو ، ريخ كلملا ءاتيإ ، رشلاو : لقي مل

كلذل ، زعيل لُذي ، لذملا زعملا ، عفريل ضفخي ، عفارلا ضفاخلا ، عفنيل رضي ، عفانلا راضلا ؛ً اعم ظفلت نأ يغبني تاملكلا هذه ، عفنيل رضي ، يطعيل عنمي ، عفريل هللا ضفخي
: ىلاعت لاق ، رهاظ ريخ كانه ، ريخ ضحم ايندلا يف ناسنإلا بيصي ءيش لك

﴾)��( ٍرِينُم ٍبَاتِك َالَو ىًدُه َالَو ٍمْلِع ِرَْيِغب َِّ� ِيف ُلِداَُجي ْنَم ِساَّنلا َنِمَوً َةنِطَابَوً ةَرِهاَظُ هََمِعن ْمُكَْيلَع ََغبَْسأَو ِضَْرْألا ِيف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَم ْمَُكل َرَّخَس ََّ� ََّنأ اْوََرت َْمَلأ ﴿

] نامقل ةروس  [

. هللا ىلإ ةدَش اهءارو الإ مهب طيحت ةدِش نم امو ، هللا نم ةحنم اهءارو الإ نيملسملا بيصت ةنحم نم ام ةوخإلا اهيأ اوقدصو ، بئاصملا ﴾ً َةنِطَابَو ﴿ ، نطاب ريخ كانهو
: ىلاعت هلوق نم قلطنت مويلا تايآ

﴾)���( َنوَُملَْعت َال ُْمتَْنأَو َُملَْعيُ َّ�َو ْمَُكل ٌّرَش َوُهَو ًائْيَش اوُّبُِحت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوُهَو ًائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكلٌ هْرُك َوُهَو ُلَاتِقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

: قلطملا هريخ و هتمكحب قلعتم وهو هللا هدارأ عقو يذلا نأ قثي نأناسنإ لك ىلع

يف ناكل � ةبحم ةعمشلاك بذي مل نإ : يناميإ ضحم اذهو مكل لوقأ انأ ، ايندلا يف هباصأ ام ةمكح ناسنإلا اذهل قاس ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ول ، ةوخإلا اهيأ اوقدص
. كش ةقيقحلا هذه

﴾)��( َنيَِملَاعْلا ِّبَر َِِّ� ُدْمَحْلا َِنأ ْمُهاَوْعَد ُرِخآَو ٌمَالَس اَهِيف ْمُُهتَّيَِحتَو َّمُهَّللا ََكناَحْبُس اَهِيف ْمُهاَوْعَد ﴿

]  سنوي ةروس  [
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نأ ، ةبيصملاب ىضرت نأ يمالك نم اومهفت نأ مكايإ مث ، مكايإ مث ، مكايإ ، بئاصملا يه ةنطابلا معنلا

انأو ، هللا هدارأ عقو يذلا نأ قثت نأ دصقأ نكل ،ً اقالطإ اذه دصقأ ال انأ ، ليحتسم ، هللا ةئيشم هذه ! هللا ناحبس : لوقت تيبلل صل لخد ، اهمواقت نأ نكل ، اهب هللا نع ىضرت
. ةغلاب ةمكح كانه ، ال ؟ اندالب اولتحاو ءافعض نحنو ءايوقأ مهتقلخ اذامل بر اي ، رفكأ ال هنأ الإ ضفرأ ،ً الثم يدلب ىلع ناودع كانه ناك اذإ ، عقو يذلا اذه ضفرأ نأ ّيلع

َُولَْبيِل ْنَِكلَو ْمُهْنِم َرََصتْنَالُ َّ� ُءاََشي َْولَو َكِلَذ اَهَراَزَْوأ ُبْرَحْلا َعََضت ىَّتَح ًءاَِدف اَِّمإَو ُدَْعب ا�نَم اَِّمَإف َقَاثَوْلا اوُّدَُشف ْمُهوُُمتْنَْخَثأ اَذِإ ىَّتَح ِبَاقِّرلا َبْرََضف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُُمتيَِقل اِذَإف ﴿

﴾)�( ْمَُهلاَمَْعأ َّلُِضي َْنَلف َِّ� ِلِيبَس ِيف اُوِلُتق َنيِذَّلاَو ٍضَْعِبب ْمُكَضَْعب

]  دمحم ةروس  [

. ةدحاو ةيناثب ءالشأ مهلعجي نأ رداق وه ، ودعلا ةمواقم فرش بسكن نأ هللا اندارأ يأ

َُولَْبيِل ْنَِكلَو ْمُهْنِم َرََصتْنَالُ َّ� ُءاََشي َْولَو َكِلَذ اَهَراَزَْوأ ُبْرَحْلا َعََضت ىَّتَح ًءاَِدف اَِّمإَو ُدَْعب ا�نَم اَِّمَإف َقَاثَوْلا اوُّدَُشف ْمُهوُُمتْنَْخَثأ اَذِإ ىَّتَح ِبَاقِّرلا َبْرََضف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُُمتيَِقل اِذَإف ﴿

﴾)�( ْمَُهلاَمَْعأ َّلُِضي َْنَلف َِّ� ِلِيبَس ِيف اُوِلُتق َنيِذَّلاَو ٍضَْعِبب ْمُكَضَْعب

]  دمحم ةروس  [

: ةيحضتلاو لذبلاب الإ ةنجلا نوقحتسي ال قحلا لهأو يدحتلاب الإ ىوقي ال قحلا

، عقي نأ نكمم يأ ، نكمم هللا ىوس ام هنأو ، ريدق ءيش لك ىلع هللا نأو ، عقو هللا هدارأ ءيش لك نأ ًاعطق يعم نونمؤم متنأ رخآب وأ لكشب

. عقو ام فالخ ىلع عقي نأ وأ ، عقو ام ىلع عقي نأ نكمم ، رخآ نكمم ، عقي الأ نكممو

الو ، دحأ ةكرعم دجوي الو ، ردب ةكرعم دجوي ال ، ضرألاب ةلكشم اندنع دجوي ال ،ً ائيش ىرن ال ؟ رخآ بكوك يف نيدلا ءادعأ ءادعألا ءالؤه هللا لعجي نأ نكمملا نم سيلأ
ةصاخ ةراق ، ىرخأ ةراقب رخآلا فرطلا نوكي نأ نكمملا نم لب ، رمألا ىهتناو رخآ بكوكب رفاكلا رخآلا فرطلا ، ةنحاطلا بورحلا هذه دجوي الو ، قدنخلا ةكرعمدجوي
الإ ةنجلا نوقحتسي ال قحلا لهأ نألو ، يدحتلاب الإ ىوقي ال قحلا نأل : لاق ، دحاو نامز يفو ، دحاو ناكم يفً اعم نوكن نأ هللا ةمكح تءاش نكلو ، ىرخأ ةبقحب وأ ، رافكلل
. قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا ةمكحلاو ، ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ، عقو هللا هدارأ ءيش لكو ، هللا هدارأ عقو ءيش لك ، قيقد مالك ، ةيحضتلاو لذبلاب

: مهئادعأ مارجإ تفشك و ةدحوم رعاشمب نيملسملا تدحو انبتملأ ةمهم ثادحأ رخآ
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 ،" ةزغ برح" انب تملأ ةمهم ثادحأ رخآ ضرعتسن نأ اندرأ ول

اهآر ، ةحضاو اهتايبلسً اعبط

هملعي ال لذب كانه راصو ؟ ةدحوم رعاشمبً اعيمج انتعمج ثادحألا هذه نأ هلاب يف رطخي نم نكل ، تيب فلأ نيرشع اومده ، ءاسنلا ، اولتق نيذلا لافطألا ، نيعلا يأر سانلا
كانه ناك ، تالداعملا تبلق مث ، مهسفنأب اهوهوش امك ءادعألا ةروص هوشن نأ عيطتسن ال تارايلم انعفد ول هللاو ، انئادعأ مارجإ تفشك ثادحألا هذه ، انتدحو ، هللا الإ
ناودعلا اذه يطغي هلك ملاعلاو ، ةعونم ةحلسأ ، شيج ىتعأ ، ةقطنملاب شيج ربكأ ، ضرألا تحت ، فالآ ةرشع ةفعضتسم ةفيعض ةليلق ةئف ، رهقي ال شيجلا اذه نأب تاملسم
، قفخت اهلك تالداعملا ةظحل يأب ، يديب رمألا ، دوجوم انأ يدابع اي نأ انارأ ، هتردق انارأ لجو زع �اف ، تكاس هلك ،
.انع ىلختي ال لجو زع هللا ، سئيي ال ، رفكي ال نكلو ، ىعسيو ، كرحتي قداصلا نمؤملا كلذل

مهناميإ ةلقل سيل و مهحلاص يف تسيل برحلا هذه نأ مهمهوتل لاتقلا نيملسملا ةيهارك

 : ىلاعت لاق مويلا تايآلا كلذل

﴾)�( َنوُهِراََكل َنِينِمْؤُمْلا َنِم ًاقيَِرف َّنِإَو ِّقَحْلاِب َِكتَْيب ْنِم َكُّبَر َكَجَرَْخأ اَمَك ﴿

] لافنألا ةروس [

﴾)���( َنوَُملَْعت َال ُْمتَْنأَو َُملَْعيُ َّ�َو ْمَُكل ٌّرَش َوُهَو ًائْيَش اوُّبُِحت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوُهَو ًائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ىَسَعَو ْمَُكلٌ هْرُك َوُهَو ُلَاتِقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

كانه نكي مل نكلو ، لاتقلا اوهرك ام ةباحصلا مهً ادحاو ًالوقوً اعطق ؟ اوهرك مه اذامل نونمؤملا يأ

نيسأر ريغ دجوي ال ، ءارقف ، نوفعضتسم فاعض ةباحصلاو ، ةوقب ، حامرب ، فويسب ، ةكّاتف ةحلسأب ، فالآ ، رثُك ءادعألا ، ءادعألا نيبو مهنيب ؤفاكت دجوي ال وأ ، نزاوت
مهنع يفنت الو ، ريبكلا ناميإلا مهنع يفنت ال ةيهاركلاهذه ، مهحلاص يف تسيل برحلا هذه نأ اومهوت نكل ، اولتاقي نأ اوبأت ام ةباحصلاف ، ءيش دجوي ال ، مهعم طقف ليخلا نم
. ىرخأ ةبسانم يفو ، رخآ لاجم يف ءاقللا نوكي نأ اونمت نكل ، ةيحضتلاو لذبلا يف ةبغرلا
،ً ادج لهس مهيلع راصتنالافً الجر نوعبرأ ةلفاقلا عمو ، ةئمثالث مه ، ةلفاقلا هذهل اوضرعتي نأ نوملسملا دارأف ، ةلفاقلا نوسرحي ناسنإ نيعبرأ اهيف ، شيرقل ةلفاق كانهً اعبط
ول ، كلذ أشي مل هللا نكلو ، ةلفاقلا كلت اوضرتعي نأ اودارأ مه ،ً ادج ةلهس ةيضق ،ً اصخش نيعبرأ ىلع اورصتناو ، ةمينغك ةعاضبلا هذه اوذخأ اذإف ،ً ادج ةريبك ةعاضب مهعمو
، مهئايوقأ ىلع ، شيرق ديدانص ىلع مهرصني نأ هللا دارأ ، كلذ نم ريثكب ربكأ ملسملا نأش ، ةعاضبلا اوبهنو ةلفاقلا اوضرتعا قرط عاطق مهنأك اوناكً اعقاو هونمت يذلا ناك
وأ لفط لجأ نم ةحلسألا ىتعأ ، ثدح يذلاك ! لفط ىلع ��F ةرئاط امأ ، رصنلا كاذ ، مهحامرو ، مهفويسو ، مهلويخ ىلع مهو ءالؤه ىلع ، مهئامعز ىلع ، مهناسرف ىلع
!؟ ةأرما لتق ىلع !؟ لفط لتق ىلع !؟ يندم تيب مده ىلع ؟ اذام ىلع مترصتنا ،بيجع راصتنا ، يداع تيب ، ةعلق سيل مده وأ ، ةفيعض ةأرما
، قرط عاطق مهنأك سكعلاب لب ، مهنأش عفري الو ، مهب قيلي ال اذه مئانغ ةعاضبلا اوذخأيوً اصخش نيعبرأ عم ةلفاقلا هذه ىلع اورصتني نأ ، اودارأ ام اونمت ةباحصلا نأ ولف
قوف ءيش ، اهناسرفب ، اهديدانصب ، اهداتعب ، اهتدعب ، اهلمكأبً اشيرق اوهجاوي نأ امأ ، مهيلع ةلهس ةيلمعلا اوأر ،ً ادبأ اذهب مهل حمس ام �اف ، شيرقل ةعاضبلا اوبهن مهنأكو
 : لجو زع هللا لوقي نكل ،ً ادج ريبك قرفلا ، مهيلع اورصتني نل مهنأ اوعقوت مهنأ وأ ، مهتقاط

َوُهُ هَزَواَج اََّمَلف ْمُهْنِم ًاليَِلق َّالِإُ هْنِم اُوبِرََشف ِهَِدِيبً َةفْرُغ َفََرتْغا ِنَم َّالِإ ِيّنِمُ هَِّنَإفُ هَْمعَْطي َْمل ْنَمَو ِيّنِم َسَْيَلفُ هْنِم َبِرَش ْنََمف ٍرََهِنب ْمُكيَِلتْبُم ََّ� َّنِإ َلَاق ِدُونُجْلاِب ُتُولاَط َلََصف اََّمَلف ﴿
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 ﴾)���( َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو َِّ� ِنْذِِإبً ةَرِيثَكً َةِئف َْتَبلَغ ٍَةليَِلق ٍَةِئف ْنِم ْمَك َِّ� ُوقَالُم ْمُهََّنأ َنوُّنَُظي َنيِذَّلا َلَاق ِهِدُونُجَو َتُولاَجِب َمَْويْلا َاَنلَ َةقاَط َال اُولَاقُ َهعَم اُونَمآ َنيِذَّلاَو

]    ةرقبلا ةروس  [

: ردب يف ةكئالملاب نينمؤملا دادمإ

: لاق لجو زع هللا ، ةوخإلا اهيأ

﴾)�( َنوُهِراََكل َنِينِمْؤُمْلا َنِم ًاقيَِرف َّنِإَو ِّقَحْلاِب َِكتَْيب ْنِم َكُّبَر َكَجَرَْخأ اَمَك ﴿

]  لافنألا ةروس [

ةحلسأ ةهجاومل لحاور الب ةئمثالث مه ، لتاقم فلأل ، شيج ةاقالمل ، شيرق ةاقالمل اوجرخ نآلا

. ةكئالملاب مهدمأ ردب يف لجو زع هللا نكل ، دقحو ، شطبو ، ةوقو ، فويسو ، حامر ، ةكاتف
: ثالث فانصأ ىلع اهدقتعن يتلا ءايشألا نأ نم قباس سرد يف مكل تدهمو
. بوكسوركيملاو ، بوكسلتلاك ، اهتالاطتساو ، سمخلا ساوحلا اهب نيقيلا ةادأ ، يسح فنص
تافيكملا لمعو ، ءابرهكلاب توصلا ريبكتً اعبط ؟ دجسملا يف ءابرهك دجوي له ىرت اي ، ءابرهكلاك ، هراثآ تيقبو هنيع تباغ ءيشل ، لقعلا اهب نيقيلا ةادأ ، يلقع فنصو
. لقعلا هب نيقيلا ةادأ هراثآ تيقبو هنيع تباغ ءيش يأف ، اهتيهام ، اهتاذ مامأ ال ، ءابرهكلا راثآ مامأ نحنف ، ءابرهكلاب ةءاضإلاو ، ءابرهكلاب
، ءيش دجوي ال ، ضوحلا الو ، نازيملا الو ، طارصلا الو ، رخآلا مويلا الو ، نجلا الو ، ةكئالملا ال ، ليلد دجوي ال ؟ ةكئالملا دوجو ىلعً ايملعً اليلد كلمي نم ةكئالملا نكل
. ةكئالملاب اندمي هنأ انربخأ لجو زع �اف ، تايرابخإلا ةرئاد ةثلاثلا ةرئادلاف ، اهب هللا انربخأ رابخأ اهنإ

﴾)�( َنِيفِدْرُم ِةَِكئَالَمْلا َنِم ٍفَْلِأب ْمُكُّدِمُم ِيَّنأ ْمَُكل َباََجتْسَاف ْمُكَّبَر َنُوثيَِغتَْست ِْذإ ﴿

]   لافنألا ةروس  [

﴾ َنِيفِدْرُم ِةَكِئَالَمْلا َنِم ٍفَْلِأب ْمُكُّدِمُم ِيَّنأ ﴿ ، ةمدقملا يف ةكئالملا هللا لعجف ،ً ايناث يتأي فَدرملاو ًالوأ يتأي فِدرملا ، فَدرم ، فِدرم ، عراضم فدري ، ضام لعف فدرأ
. ةهجاوملا يف مه ، مهروهظ ءارو مكوفدرأ

: هللا ةردقب ودعلا ةوق ىلع ءاضقلل نمؤملا اهكلمي ةحلسأ ناميإلاو ربصلاو ةماقتسالا

، برغلا ىوق نع نوثدحتت مك وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ةوخإلا اهيأ اوقدص

ةرباعلا هخيراوص نع

. انناميإو ، انربصو ، انتماقتساب هلوعفم لطبي هللا و هنوعمست يذلا اذه لك ، رزيللا ةعشأ ،  ةقراخلا ، ةقراحلا ، ةيراطشنالا ، ةيدوقنعلا ، ةبيجعلا هلبانق نع ، تاراقلل

﴾)���( ٌطيِحُم َنُولَمَْعي اَِمب ََّ� َّنِإ ًائْيَش ْمُهُدْيَك ْمُكُّرَُضي َال اُوقََّتتَو اوُِربَْصت ِْنإَو اَِهب اوُحَرَْفيٌ َةِئّيَس ْمُكْبُِصت ْنِإَو ْمُهْؤَُستٌ َةنَسَح ْمُكْسَسَْمت ْنِإ ﴿
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] نارمع لآ ةروس  [

﴾ ًائْيَش ْمُهُدْيَك ْمُكُّرَُضي َال اُوقََّتتَو اوُِربَْصت ِْنإَو ﴿ ضرألاو تاوامسلا قلاخ مالك ، نّايدلا دحاولا مالك ، نآرق
. مكمامأ مه يأ ﴾ َنِيفِدْرُم ِةَكِئَالَمْلا َنِم ٍفَْلِأب ْمُكُّدِمُم ِيَّنأ ْمَُكل َباََجتْسَاف ﴿
 ؛ ةوخإلا اهيأ
اوهجاوي نأ امأ ،ً ادج ةنيمث عئاضب اهيف ،ً اصخش نوعبرأ اهيف ةلفاقلا ، ةلفاقلا اوهجاوي نأ اونمت مه ﴾ َنوُهِراََكل َنِينِمْؤُمْلا َنِمً اقيَِرف َِّنإَو ِّقَحْلِاب َِكتَْيب ْنِم َكُّبَر َكَجَرَْخأ اَمَك ﴿
، اهمامأ  ءيش كدنع دجوي ال ىمظع ةلود هجاو : كل انلق ول ناسنإلاب يعيبط ءيشو رمألانأك ، اهمؤلب ، اهدقحب ، اهتسرطغب ، اهتوقب ، اهلاطبأب ، اهديدانصب ، اهلمكأبً اشيرق
ً.ادج ةبعص ةيضقلا نأب رعشت ةيداملا تايطعملاب يعيبط ءيش

﴾)�( َنوُرُظَْني ْمُهَو ِتْوَمْلا َىِلإ َنُوقاَُسي اَمََّنأَك َنََّيَبت اَمَدَْعب ِّقَحْلا ِيف ََكنُولِداَُجي ﴿

] لافنألا ةروس [

، مويلا نيملسملل لصحي يذلاك ، هللا الإ هملعي ال ًاريخ اهيف تدجو اهمهف يف تقمعت اذإ كنكل ، كتملآ اهلعلو ، كب تملأ ةريثكً اثادحأ نأ نمؤت نأ بجي ، ميركلا خألا اهيأ
. مهمؤل ىلإ ، مهتميرج ىلإ ، نيرخآلا دقح ىلإ هبنت ةوحص تأدب ، انتوق ىلإ ، اننيد ىلإ ، انيضام ىلإ هبنتً ادج ةريبك ةوحص تأدب نوملسملا

: هتوق و هللا ةدارإل ملستسي نأ نمؤم لك ىلع

 : لاق

 ﴾)�( َنيِرِفاَكْلا َرِباَد َعَطَْقيَو ِهِتاَمِلَِكب َّقَحْلا َّقُِحي َْنأُ َّ� ُديُِريَو ْمَُكل ُنوَُكت ِةَكْوَّشلا ِتاَذ َرْيَغ ََّنأ َنوُّدََوتَو ْمَُكل اَهََّنأ ِنَْيَتفِئاَّطلا ىَدِْحإُ َّ� ُمُكُدَِعي ْذِإَو ﴿

] لافنألا ةروس [

دعو لجو زع �اف ، ةريثك عئاضب مهعمو ،ً اصخش نوعبرأ اهعم دجوي ، ةلفاقلا ىلوألا ةفئاطلا  

نوعبرأ ، لهسأ ةلفاقلا اودجو مهتيرشب لعفب ةباحصلا ، اهلمكأب شيرق ةهجاومب امإ و ةلفاقلاب امإ ، نيتفئاطلا ىدحإ يف مكرصنأس انأ يأ ، مكل نيتفئاطلا ىدحإ نأ نينمؤملا
 . مهتقاط قوف ءيش اذهف شيرق ةهجاوم امأ ،ً اصخش
: ىلاعت لاق  ، ﴾ َنوُرُظَْني ْمُهَو ِتْوَمْلا َىِلإ َنُوقاَُسي اَمََّنأَك َنََّيَبت اَمَدَْعب ِّقَحْلا ِيف ََكنُولِداَُجي ﴿ : كلذل

﴾)�( َنيِرِفاَكْلا َرِباَد َعَطَْقيَو ِهِتاَمِلَِكب َّقَحْلا َّقُِحي َْنأُ َّ� ُديُِريَو ْمَُكل ُنوَُكت ِةَكْوَّشلا ِتاَذ َرْيَغ ََّنأ َنوُّدََوتَو ْمَُكل اَهََّنأ ِنَْيَتفِئاَّطلا ىَدِْحإُ َّ� ُمُكُدَِعي ْذِإَو ﴿

] لافنألا ةروس [

َُّ� ُمُكُدَِعي ِْذإَو ﴿ : كلذل ، ةكوش تاذ تسيل ةفئاط ةلفاقلا امأ ، ةحلسملا﴾ ِةَكْوَّشلا ِتاَذ ﴿ ةفئاطلا هذه ، اهلاطبأو ، اهديدانصو ، اهناسرفو ، اهفويسو ، اهحامرب شيرق تءاج نإ 

لكب ، اهتحلسأ لكب ، اهتوق لكب ، اهلقث لكب ، شيرق ىلع مكرصنأس انأ ، مكل هتايآ رهظي نأ ديري هللا نكل ، ﴾ ْمَُكل ُنوَُكت ِةَكْوَّشلا ِتاَذ َرْيَغ ََّنأ َنوُّدََوتَو ْمَُكل اَهََّنأ ِنَْيَتِفئاَّطلا ىَدْحِإ
. اهناسرف لكب ، اهديدانص لكب ، اهلاطبأ

﴾)�( َنيِِرفاَكْلا َرِباَد َعَطَْقيَو ِهِتاَمِلَِكب َّقَحْلا َّقُِحي َْنأُ َّ� ُديُِريَو ْمَُكل ُنوَُكت ِةَكْوَّشلا ِتاَذ َرْيَغ ََّنأ َنوُّدََوتَو ْمَُكل اَهََّنأ ِنَْيَتفِئاَّطلا ىَدْحِإُ َّ� ُمُكُدَِعي ِْذإَو ﴿

] لافنألا ةروس [

ىهنأو ، ةورث بهنو ،ً اضرأ حستكاو ،ً ابرح لعتفا ةراشإ برغلا هل راشأ املك قباسلا يف ، برغلل ةظيلغلا اصعلا نوكيل ةقطنملا يف عِضُو ودعلا نأ فيك ، ءاركن ةميزه يأ
: كلذلف ، هتناكم تعضعضت ، ةروسكملا اصعلا ، ةظيلغلا اصعلا َقبي مل ����و ���� ماع يف نكل، ةظيلغلا اصعلا وهً اذإ ، تاعاسب برحلا

َلِطَابْلا َلِطُْبيَو َّقَحْلا َّقُِحيِل )�( َنيِِرفاَكْلا َرِباَد َعَطَْقيَو ِهِتاَمِلَِكب َّقَحْلا َّقُِحي َْنأُ َّ� ُديُِريَو ْمَُكل ُنوَُكت ِةَكْوَّشلا ِتاَذ َرْيَغ ََّنأ َنوُّدََوتَو ْمَُكل اَهََّنأ ِنَْيَتفِئاَّطلا ىَدْحِإُ َّ� ُمُكُدَِعي ِْذإَو ﴿

﴾)�( َنوُمِرْجُمْلا َهِرَك َْولَو

] لافنألا ةروس [

. قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا ةمكحلاو ، ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ، عقو هللا هدارأ يذلاو ، هللا هدارأ عقو يذلا ، نمؤملا اهيأ ملستست نأ كيلع ةياهنلاب
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: لطابلا و قحلا

:ً اعبط

﴾)�( َنوُرُظَْني ْمُهَو ِتْوَمْلا َىِلإ َنُوقاَُسي اَمََّنأَك َنََّيَبت اَمَدَْعب ِّقَحْلا ِيف ََكنُولِداَُجي  ﴿

] لافنألا ةروس [

يف نوكت نأ وأ ، رصنلا ىلإ هدوقتف ةمدقملا يف نوكت نأ امإ ، رصنلا ىلإ شيجلا قوست ةرخؤملا يف نوكتً انايحأ ، رصنلا ىلإ شيجلا دوقت ، ةمدقملا يف نوكت ةدايقلاً انايحأ
: ىلاعت لاق ، اهلهج نم اهلهجو ، اهفرع نم اهفرع ةمكح اهل ةدايق لك ٍّلك ىلع ، رصنلا ىلإ هعفدتف ةرخؤملا

﴾)�( َنوُمِرْجُمْلاَ هِرَك َْولَو َلِطَابْلا َلِطُْبيَو َّقَحْلا َّقُِحيِل ﴿

] لافنألا ةروس [

، ةينينثالاب ىمسي ام ةايحلاب دجوي ، ثباعلا ، لئازلا ءيشلا لطابلاو ، فداهلا ، تباثلا ءيشلا قحلا

. فداهلاو تباثلا ءيشلا قحلاو ، هللا وه قحلا ، ةمحرو ةوسق ، ةنايخو صالخإ ، بذكو قدص ، رشو ريخ ، لطاب دجويو ، قح دجوي
لك مواقي ىتح ، رجحو ،ً ادج يوق ءانبب ىنُبت كلذل ، ىقبتل ىنُبت ، ماع ةئمسمخ اهرمع ايناطيرب يف ةعماج كانه ، ىقبتل ىنُبت ةعماجلا هذه ، ةعماج ينبن امنيح : حيضوتلل
. نيح دعب لازيل ىنُبي كريسلا اذه ، شامق نمً اذإ ، نيعوبسأل ىنُبيف كريسلا امأ ، ةيرعتلا لماوع
ةعتملا لجأ نم كريسلاو ، ةمألل ةداق ، نوماحم ، نوسدنهم ، ءابطأ ، ءاملع ، ةمألل ةداق جيرخت لجأ نم ةعماجلا ، فداهو تباث قحلا ، لطابلاو قحلا نيب قرف دجوي
. فداهو تباث قحلاو ، لئازو ثباع ءيش لطابلاف ، ةينآلاو ، ةصيخرلا

: ةرخآلاو ايندلا يف ناسنإلا داعسإ هفده نأل قح نيدلا

 ، ةرخآلاو ايندلا يف ناسنإلا داعسإ هفده نأل ، قح نيدلا كلذل

نوكت امدنع تنأ ، نيدبآلا دبأ ىلإ هدمأو

طخلا ىقبيو ، طخلا اذه ىلع ةطقن توملاو ، دعاص ينايبلا هطخ نمؤملا ، دعاصلا ينايبلا كطخ ىلع ةطقن توملا سكعلاب ، ةياهنال ام ىلإ دتمي ايندلا يف سيل نيدلا رثأً اّنيد
. ىهتنا هبلق فقو اذإف ، يوق وه ضبني هبلق ماد امً ايوق ناك اذإ ناسنإلا امأ ، ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو ةمالسلا كيطعي هنأل نيدلا ، نيدلا اذه ، توملا دعبً ادعاص
مايأ لبق هل ةروص يدنع ، ةدماه ةثج راص ، ةيغاطً ارابجً اناسنإ ناك ةظحلب ، هرمعب هللا ّدمأو ةعبارلا ةنسلا هذه ، تابسلاب هباصأ لجو زع هللا ، تيب فلأ نيعبس مده يذلا اذه
؟ هتوق نيأ ؟ هتوربج نيأ ، فيخم ءيش
. نيح دعب يهتنت ، ةلئاز ةصيخر عتم ايندلاو ، نيعمجأ رشبلا داعسإ لجأ نم ، نيدبآلا دبأ ىلإ هرثأ نيدلا ، فداه تباث قحلاف
. قحلا رصتني نأ نم ّدبال ةياهنلا يف كلذل ، لئاز لطابلاو ، لطابلا عم نومرجملاً اعبط ﴾ َنوُمِرْجُمْلا َهِرَك َْولَو َلِطَابْلا َلِطُْبيَو نيدلاب َّقَحْلا َّقُِحيِل ﴿

8



ّلُك ِنيِّدلا َىلَعُ هَرِهُْظيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَدُهْلِابُ َهلوُسَر َلَسَْرأ يِذَّلا َوُه ﴿ ﴾)��( َنوُكِرْشُمْلاَ هِرَك َْولَو ِهِ

] ةبوتلا ةروس  [

. ميظعلا نيدلا اذهل دييأت رمخلا ميرحت راهني نأ لبق يتيفوسلا داحتالا يف ، رمخلا نومرحي ةرم
. ﴾ َنوُمِرْجُمْلا َهِرَك َْولَو َلِطَابْلا َلِطُْبيَو نيدلاب َّقَحْلا َّقُِحيِل ﴿ : ابرلا ىلع مئاقلا يبرغلا يلاملا ماظنلا رايهنا دعب ديحولا وه يلاملا يمالسإلا ماظنلا نأ نوفشتكي ةيناثً ةرم

: لجو زع هللا دنع نم رصنلا

: ىلاعت لاق

﴾)�( َنِيفِدْرُم ِةَِكئَالَمْلا َنِم ٍفَْلأِب ْمُكُّدِمُم ِيَّنأ ْمَُكل َباََجتْسَاف ْمُكَّبَر َنُوثيَِغتَْست ِْذإ ﴿

]  لافنألا ةروس [

.هللا وه ةقيقح رصني يذلا نكل

﴾)��( ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّ� َّنِإ َِّ� ِدْنِع ْنِم َّالِإ ُرْصَّنلا اَمَو ْمُُكبُوُلق ِهِب َّنِئَمَْطتِلَو ىَرُْشب َّالِإُ َّ�ُ َهَلعَج اَمَو ﴿

] لافنألا ةروس [

: طقف نيمطتلل ةكئالملا لسرأ ، طقف اننئمطي نأ دارأ

﴾)��( ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّ� َّنِإ َِّ� ِدْنِع ْنِم َّالِإ ُرْصَّنلا اَمَو ْمُُكبُوُلق ِهِب َّنِئَمَْطتِلَو ىَرُْشب َّالِإُ َّ�ُ َهَلعَج اَمَو ﴿

] لافنألا ةروس [

، يدنع نم رصنلا : كل لاق ، ناوكألا قلاخ مالك اذه ، ةفك يف نآرقلاو ، ةفك يف نوكلا ، باتكلا هدبع ىلع لزنأو ضرألاو تاوامسلا قلخ لجو زع هللا ، نآرقلا قئاقح هذه
 .طقف ﴾ َِّ� ِدْنِع ْنِم َّالِإ ُرْصَّنلا اَمَو ﴿ نئمطا

﴾)���( َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكََوَتيَْلف َِّ� َىلَعَو ِهِدَْعب ْنِم ْمُكُرُصَْني يِذَّلا اَذ ْنََمف ْمُكُْلذَْخي ْنِإَو ْمَُكل َبِلاَغ ََالفُ َّ� ُمُكْرُصَْني ِْنإ ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

: ةحاتملا ةوقلا دادعإو �اب ناميإلا :رصنلا طورش نم

، ٍفاك ريغ مزال طرش دادعإلاو ، ٍفاك ريغ مزال طرش ناميإلا ، طورش هل رصنلا

. ٍفاك ريغ مزال طرش ناميإلا ، رصتنت ال ودعلل دعتست ملو �اب تنمآ نإو ، رصتنت الً انمؤم نكت ملوةدعلا تددعأ نإ
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﴾)��( َنِينِمْؤُمْلا ُرَْصن َانَْيلَع ا�قَح َناَكَو اوُمَرَْجأ َنيِذَّلا َنِم َانَْمَقتْنَاف ِتَاِنَّيبْلاِب ْمُهوُءاََجف ْمِهِمَْوق َىِلإ ًالُسُر َكِلَْبق ْنِم َانْلَسَْرأ َْدَقلَو ﴿

]  مورلا ةروس  [

:يناثلا طرشلاو

ْمُكَْيِلإ َّفَُوي َِّ� ِلِيبَس ِيف ٍءْيَش ْنِم اُوقِفُْنت اَمَو ْمُهَُملَْعيُ َّ� ُمَُهنوَُملَْعت َال ْمِهِنوُد ْنِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِهِب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿
﴾)��( َنوَُملُْظت َال ُْمتَْنأَو

]  لافنألا ةروس  [

. رصتنن رصانلا وه هللا نأ نمؤنو ، ةحاتملا ةوقلا دعن امنيحف ، يفكي دادعإ نود نم ناميإلا الو ، يفكي ناميإ نود نم دادعإلا ال
ً.ايلايخ قرفلا ناك ةريثك تالاح كانهو ، انئادعأ نيبو اننيب يلايخ قرفلا ناك ولو ، تباث نوناقلا اذه

َوُهُ هَزَواَج اََّمَلف ْمُهْنِم ًاليَِلق َّالِإُ هْنِم اُوبِرََشف ِهَِدِيبً َةفْرُغ َفََرتْغا ِنَم َّالِإ ِيّنِمُ هَِّنَإفُ هَْمعَْطي َْمل ْنَمَو ِيّنِم َسَْيَلفُ هْنِم َبِرَش ْنََمف ٍرََهِنب ْمُكيَِلتْبُم ََّ� َّنِإ َلَاق ِدُونُجْلاِب ُتُولاَط َلََصف اََّمَلف ﴿
﴾)���( َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو َِّ� ِنْذِِإبً ةَرِيثَكً َةِئف َْتَبلَغ ٍَةليَِلق ٍَةِئف ْنِم ْمَك َِّ� ُوقَالُم ْمُهََّنأ َنوُّنَُظي َنيِذَّلا َلَاق ِهِدُونُجَو َتُولاَجِب َمَْويْلا َاَنلَ َةقاَط َال اُولَاقُ َهعَم اُونَمآ َنيِذَّلاَو

] ةرقبلا ةروس [

﴾)�( َنِيفِدْرُم ِةَِكئَالَمْلا َنِم ٍفَْلأِب ْمُكُّدِمُم ِيَّنأ ْمَُكل َباََجتْسَاف ْمُكَّبَر َنُوثيَِغتَْست ِْذإ ﴿

] لافنألا ةروس [

. ةهجاوملا يف مه ، ةعيلطلا يف مه ، مهءارو مكوفدرأ يأ

﴾)��( ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّ� َّنِإ َِّ� ِدْنِع ْنِم َّالِإ ُرْصَّنلا اَمَو ْمُُكبُوُلق ِهِب َّنِئَمَْطتِلَو ىَرُْشب َّالِإُ َّ�ُ َهَلعَج اَمَو ﴿

] لافنألا ةروس [

: هللا دنع نم

﴾)���( َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكََوَتيَْلف َِّ� َىلَعَو ِهِدَْعب ْنِم ْمُكُرُصَْني يِذَّلا اَذ ْنََمف ْمُكُْلذَْخي ْنِإَو ْمَُكل َبِلاَغ ََالفُ َّ� ُمُكْرُصَْنيِْنإ ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

. ﴾ ْمَُكل َبِلاَغ ََالفُ َّ� ُمُكْرُصَْني ِْنإ ﴿ ؟ كدجو نم دقف اذامو ؟ كدقف نم دجو اذام بر ايو ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ 

: رصنلا عاونأ

: يقاقحتسالا رصنلا ـ �
: يقاقحتسا رصن كانه نآلا

﴾ )���( َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتَافٌ ةَّلَِذأ ُْمتَْنأَو ٍرَْدِببُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقلَو ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

: يلضفتلا رصنلا ـ �
: ىلاعت لاق ، يلضفت رصن كانه

ْنَم ُرُصَْني َِّ� ِرَْصِنب )�( َنُونِمْؤُمْلا ُحَرَْفي ٍذِئَمَْويَو ُدَْعب ْنِمَو ُلَْبق ْنِم ُرَْمْألا َِِّ� َنِينِس ِعِْضبِيف )�( َنُوبِلَْغيَس ْمِِهَبلَغ ِدَْعب ْنِم ْمُهَو ِضَْرْألا َىنَْدأ ِيف )�( ُموُّرلا َِتبِلُغ ﴿
﴾)�( ُميِحَّرلا ُزيَِزعْلا َوُهَو ُءاََشي

]   مورلا ةروس  [

: يئدبملا رصنلا ـ �
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، يئدبم رصن كانهو

ًايئدبمً ارصن رصتنا تادابعلل دؤم ، �اب نمؤم وهو ةينملا هتفاو ناسنإلا نأ ول

. ﴾ىَرُْشب َِّالإُ َّ�ُ َهَلعَج اَمَو ﴿
َِّ� ِدْنِع ْنِم َِّالإ ُرْصَّنلا اَمَو ﴿ : ةينيقيلا ةقيقحلا نكل مكبولق هب نئمطت نأ لجأ نم ، هرصن رصنلاو ، هقيفوت قيفوتلاو ، هتوق ةوقلاو ، هلعف لعفلا امأ ، كنئمطي لجو زع هللاً انايحأ

. ينوك ، يئدبم ، يلضفت ، يقاقحتسا رصنلاف ﴾ ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّ� َِّنإ

: ينوكلا رصنلا ـ �
كانهو ،رتم وليك ةثالث يدجملا اهعفدم ىدم ةعردم وأ ةبابد ًالثم ، رصتني قدأ هتباصإ ةقد هحالس يذلا ، رصتني ىوقألا ، هللا نع ناتديعب ناتئف يأ : ينوك عبارلا عونلا

اذإف

دجوي ال اذإ ، قارعلا يف رصقلاو  ايلاطيإ نم فصق نكمم ، رتم وليك � هادم حالس ىلع رصتني رتم وليك � هادم حالس هدنع يذلا لجو زع هللا نع نيديعب نافرطلا ناك
بالطرفین إیمان فاألقوى ینتصر ، السالح األقوى ، السالح األدق في إصابتھ ، التكتل األقوى ، التقنیة األعلى ، األقمار الصناعیة ، إذا غاب اإلیمان حدث ما شئت 

األقمار الصناعیة ، والقنابل الذكیة ، كل ما یقال حول األسلحة الحدیثة صحیح في ظل البعد عن هللا عز وجل ، أما إن وجد اإلیمان فالمعادالت كلھا تتغیر ، إن وجد عن
اإلیمان

﴾)���( َنيِمِلاَّظلا ىَْوثَم َْسِئبَو ُراَّنلا ُمُهاَْوأَمَو ًاناَطْلُس ِهِب ْلَِّزُني َْمل اَم َِّ�اِب اوُكَرَْشأ اَِمب َبْعُّرلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ِبُوُلق يِف يِقُْلنَس ﴿

]   نارمع لآ ةروس  [

األقوى ینتصر ، صاحب السالح األكثر دقة ینتصر .
وفي درس آخر إن شاء هللا نتابع اآلیات المتعلقة بھذه المعركة .

 نيملاعلا بر � دمحلاو

طائرة ھلیوكوبتر المدى المجدي لمدفعھا سبعة كیلو متر، یمكن طائرة واحدة تدمر مئتي 
 

دبابة ،

فا� عز وجل یعطل ھذا الحشد الكبیر . 

. ویقوي المؤمنین ویحفظھم 
 إذاً : ﴿ َو َما َجعَلَھُ �َُّ  إِالَّ بُْشَرى َو ِلتَْطَمئِنَّ بِِھ قُلُوبُُكْم َو َما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد �َِّ  إِنَّ �ََّ  َعِز یٌز َحِكیٌم ﴾ ھناك نصر استحقاقي ، كانتصار الصحابة الكرام في بدر ، 

نصر و یوجد 

تفضلي ، كانتصار الروم على الفرس ، وقد فرح الصحابة الكرام بھذا النصر التفضلي ، و یوجد نصر مبدئي أن یموت اإلنسان موحداً مؤدیاً لعباداتھ ، ویوجد نصر كوني
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