
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

: ةيلاتلا ةيآلا يفميركلا هيبن لجو زع هللا باطخ

: ىلاعت هلوق يهو نيسمخلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم رشع نماثلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ِقيِرَحْلا َباَذَع اُوقُوذَو ْمُهَرَابَْدأَو ْمُهَهوُجُو َنُوبِرَْضيُ ةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿

كاله عنتما ، عرزلا كلهل رطملا الول ىنعمب ، دوجول عانتما فرح الولو ، عانتمال عانتما فرح يهف ول امأ ، مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل باطخ اهيف ةوخإلا اهيأ ةيآلا هذه
. كئيجم عانتمال كل يماركإ عنتما ، عانتمال عانتما فرح ول هذه ، كتمركأل ينتئج ول ، رطملا دوجول عرزلا
ُ﴾ةَِكئَالَمْلااوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿ ، توملا كلم مهافوتي ذإ رافكلا ءالؤه ريصم ﴾ ىََرت َْولَو ﴿ ،  دمحم اي : لوقيو مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن بطاخي ىلاعتو هناحبس �اف
؟ اذامل ، مهب لحي امعو ، مهريصم نع ثيدحلا نع تكس ميركلا نآرقلا ؟ مهريصم ام ؟ مهب لحيس اذام ، اورفك نيذلا ةكئالملا ىفوتي ذإ دمحم اي ىرت ولو يأ ، لعاف ةكئالملا
 .ً اينغً ازاجيإ ةغالبلا ملع يف ىمسي باوجلا لافغإ نإ : ءاملعلا ضعب لاق
،ً ادج ةريبك قافآ ىلإ هلايخ قلطنا عماسلا اذهف !؟ ينباصأ يذلا ام ملعت ول :ً انايحأ لوقت نكل ، نزح ينباصأ ، ّمه ينباصأ ، ضرم ينباصأ ، حضاو ، رقف ينباصأ : لوقت دق يأ
ةغالبلاب صاخ مسا هل زاجيإلا اذه امأ ، لمملا بانطإلا نيبو لخملا زاجيإلا نيب ةغالبلاو ،ً الممً ابانطإ كانهو ،ً الخمً ازاجيإ كانه نأل ، ينغ ٌزاجيإ اذه ،ً ايداعً ازاجيإ سيل اذه
. ينغ زاجيإ : همسا
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: هرمأ ىلع ماقتسا هللا فرع نم

؟ هباصأ يذلا ام ؟ ينباصأ يذلا ام ملعت ول : كل لوقأ امنيح امأ ، ةبيصم ينتباصأ ، رقف ينباصأ ، ضرمينباصأ ، ددحم مهلا ، ّمه ينباصأ : كل لوقأ ةيناث ةرم

اذه ، عماسلا لايخ اهعنصي ةوق ليصافتلا يطعيل ليصافتلا لفغأ وهً اذإ ، ةريثك قافآل لايخلا قلطني 

 . ينغلا زاجيإلا ىنعم
قاُسي ال ، نجسلا ىلإ برضلاب قاُسي هيلع ضبقلا ىقلي امنيح لتاقلا يأ ، مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةافولا ءانثأ يف ﴾ُ ةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ﴿ ، دمحم اي ﴾ ىََرت َْولَو ﴿
اونب ، سانلا ضاقنأ ىلع مهدجم اونب اورفك نيذلا ءالؤهو ، مرجم هنأل ، ةريثك تابرض ىقلتي ، نجسلا ىلإ هقوس ءانثأ ، مرجم ىلع وأ ، لتاق ىلع ضبقلا ىقلي امنيح ، ميركتلاب
كل ام ذخأت ، هرمأ ىلع ميقتست هللا فرعت امنيح تنأً ادبأوً امئاد ، سانلا لالذإ ىلع مهزع اونب ، سانلا ةفاخإ ىلع مهنمأ اونب ، سانلا راقفإ ىلع مهانغ اونب ، مهتوم ىلع مهتايح
. كل سيل ام عدتو

﴾ )��( َنُوبِكَاَنل ِطاَرِّصلا ِنَع ِةَرِخْآلاِب َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلا َّنِإَو ﴿

]  نونمؤملا ةروس  [

: باقعلا نع هدعبيو هدودحب ناسنإلا فرُعي �اب ناميإلا

كدح دنع فقت ، بقاعيس هنأو ، بساحيس هنأو ، لجو زع هللا فرعت امنيح تنأ ، هللا نم باقعلا ءادتعالا دعب قحتسي الئل ، يدتعي الئل ، هدودح فرعيل ؟ �اب نمؤي اذامل ناسنإلا
. هيصعت نأ نكمي ال ، كلوطت هتردق نأو ، كلوطي هملع نأ نيقيلا ملع ملعت امنيح ، كنم ىوقأ هنكل كتدلج ينب نم ناسنإ عم تنأو ال فيك ،

نيع يطرشلا ، فقاو يطرشلا ، ءارمح ةراشإلا قرطلا عطاقت دنعو ةبكرم دوقت : لثم حضوأو

نأً اعطق نقوم كنأل ، ءارمحلا ةراشإلا زواجتت نأ ليحتسم فلأ فلأو ليحتسم ، يداع نطاوم تنأ ، ةبكرملا يف رورم طباضو ، ةجاردلا ىلع رخآ يطرشو ، نوناقلا عضاو
. ةبكرملا زجحي نأو ، كنم ةزاجإلا بحسي نأ هناكمإبو ، كلوطت هتردق نأو ، طباضلاو يطرشلاو ، يطرشلا اذه لالخ نم كلوطي هملع ريسلا نوناق عضاو
هدروتست ءيش لك نأ عم ، كبئارض فَعاضتو ، كتاباسح رَدهت ، بئارضلا ةهج اهنع ربخت مل ، ةعاضب تدروتسا رجات تنأ ، ايندلا يف ءايوقألا عم لماعتت فيك رظنا تنأ
عم لماعتلا ، اهدروتسا ةقفصب ةيلاملا مالعإ لفغي ًادحاو ًارجات دالبلا ءاحنأ يف دجت اّملق ، اهنوفشكي مه كتينازيم يف تنأ اهتلفغأ اذإف ، ةيلاملا ةرازو ىلإ ةخسن هنم بهذت
: لاق لجو زع هللا ،ً ادج حضاو ، كلوطت مهتردق نم عمو ، كلوطي مهملع نم عم لماعتلا وأ ، ءايوقألا

﴾)��( اًمْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَوَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ﴿

]  قالطلا ةروس  [

2



: هتاباسح يف هللا لخدي ال نم ضرألا ءايبغأ ىبغأ

عضاو عم تنك اذإ ، ﴾ً امْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ﴿ ، هتردق ﴾ ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل ﴿ ؟طقف نيمسا ىنسحلا هئامسأ نم هلالج ّلج هللا راتخا اذامل : لئاس لأسي دق

هتضبق يف تنأو ضرألاو تاوامسلا قلاخ عم لماعتت فيكف ، ةزاجإلا بحس لالخ نم كلوطت هتردق نأو يطرشلا لالخ نم كلوطي هملع ناك اذإ ،ً ادبأ هفلاخت ال ريسلا نوناق

ِطاَرِّصلا ِنَع ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلا َِّنإَو ﴿ هللا ةعاط ىلإ دوقي �اب ملعلا كلذلف ، هتضبق يف تنأو ، هملعت مل ام ملعيو ، هتررسأ ام ملعيو ، هتنلعأ ام ملعي ، كاوجنو كرس ملعي ؟

 . ﴾ َنُوبِكَاَنل
مد ةرطق نم ام ، غلابأ الواوقدصو ، هتاباسح يف هللا لخدي ال يذلا ، ضرألا ءالهج لهجأ ، ضرألا ىقمح قمحأ ، ضرألا ءايبغأ ىبغأ : لوقأس اميف اوققد ، ماركلا انتوخإ
. لجو زع هللا هلمحتي يعرش ٍّدحب لوتقملا مد نأ الإ ، ةمايقلا موي ناسنإ اهلمحتيو الإو ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم ، ةنمزألا لك يفو ، راصمألاو عاقصألا لك يف ، ضرألا يف قارت

﴾  )��( ىًدُس َكَْرُتي َْنأ ُناَسْنِْإلا ُبَسَْحَيأ ﴿

]  ةمايقلا ةروس [

﴾  )���( َنُوعَجُْرت َال َانَْيِلإ ْمُكََّنأَو ًاَثبَع ْمُكَانَْقلَخ اَمََّنأ ُْمتْبِسََحَفأ ﴿

]  نونمؤملا ةروس  [

؟ بقاعي الو بساحي ال هللا نأ نظتأ

﴾  )�( َنُوَنتُْفي َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولُوَقي َْنأ اوُكَْرُتي َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ ﴿

]  توبكنعلا ةروس  [

: هناحبس هب ةفرعم ىلإ جاتحت هللا رمأ ىلع ةماقتسالا

 ، هللا ةفرعم ىلإ جاتحت هللا رمأ ىلعةماقتسالا ةوخإلا اهيأ كلذل

، هللا نع اولفغ اورفك نيذلا ءالؤه نإ

مث ، بابشلا نولتقي ، تويبلا نومدهي ، تاعاجملا نوببسي ، بوعشلا نورمدي ، ندملا نوفصقي نيذلا ءالؤه ، اوشطبف مهبساحي ال هللا نأ اونظو ، مهتوربجو ، مهتوقب اودتعاو
 . داصرملاب مهل هللا ، ةيطارقميدلاو ةيرحلا نع نوثدحتيو ، تاشاشلا نوردصتي

﴾ )��( ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخَْشت ٍمَْويِل ْمُهُرِّخَُؤي اَمَِّنإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعي اَّمَع ًالِفاَغ ََّ� ََّنبَسَْحت َالَو ﴿

]  ميهاربإ ةروس [

﴾ )���( ُداَهِمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَم َُّمث ٌليَِلق ٌعَاتَم )���( ِدَالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي َال ﴿

] نارمع لآ ةروس  [

: هريغب ظعتا نم لقاعلاف ةمايقلا موي يماتخلا باسحلا
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، لدعلا مسا وهوً ادحاوً امسا الإ ايندلا يف ةققحم اهلك ىنسحلا هللا ءامسأ ، مركلا انتوخإ

ققحم مسالا اذه 

: ةمايقلا موي يماتخلا باسحلا نكلو ، نيقابللً اعيجشت نينسحملا ضعب ئفاكيو ، نيقابللً اعدر نيئيسملا ضعب بقاعي هللا ،ً ايئزج

﴾  )���( ِروُُرغْلا ُعَاتَم َّالِإ َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمَو َزَاف َْدَقفَ ةَّنَجْلا َلِخُْدأَو ِراَّنلا ِنَع َحِزْحُز ْنََمف ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمُكَروُُجأ َنْوَّفَُوت اَمَِّنإَو ِتْوَمْلاُ َةقِئاَذ ٍسَْفن ُّلُك ﴿

] نارمع لآ ةروس [

. هلمع ةجيتن يف شيعي ، لبقتسملا يف شيعي لقاعلاً امئاد ، كريصم شيعت نأ ةلوطبلا نكل ، ينغ تنأو ، يوق تنأو كتظحل شيعت نأ ال ةلوطبلاف
. ﴾ ْمُهَرَابَْدأَو ْمُهَهوُجُو َنُوبِرَْضيُ ةَِكئَالَمْلا ﴿ مهافوتي امنيح رافكلا ءالؤه ىرت ول ، دمحم اي ﴾ ىََرت َْولَو ﴿
ُتيأر ِيّنإ ،  ِهللا َلوسر اي :  ٌلجر لاقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لبقأً ايباحص نأ ةنسلا يف درو ، ةوخإلا اهيأ

)) .  ِةَكئالملا ُبرَض :  لاق ؟ َكاذ ام :  لاق - همسج ىلع ةرهاظ ديدشلا برضلا نم ةمالع يأ – ِكارِّشلا َلثم ٍلهَج يبأ ِرهِظب ((

] ميظعلا نآرقلا ريسفت :  ردصملا | ريثك نبا :  ثدحملا يرصبلا نسحلا [

] ةهباشم ثيداحأ | لسرم :  ثدحملا مكح ةصالخ | ��/� :  مقرلا وأ ةحفصلا [

] فيعض هدانسإ :  ثدحملا مكح حيضوت [

ىلإ يفيس لصي نأ لبقو يفيسب هيلإ تهجوتف ةكرعملا ءانثأ يف يأ – هبرضأل تبهذف نيكرشملا نم لجر ىلع تلمح ينإ هللا لوسر اي : لاقو رخآ يباحص ءاجو ((
)) . كلملا هيلإ كقبس : لاقف ؟ هُسأر َرَدنف - هدسج قوف نم راط دق هسأر تيأر  هتبقر

] . ينزاملا دواد يبأ نيبو دمحم دلاو راسي نب قاحسإ نيب ةطساولا ماهبإل فيعض هدانسإ ” :  لاقو ، دنسملا ىلع هقيلعت يف طوؤانرألا هفعض ثيدحلاو [

: ىلاعتو هناحبس قحلا لوقل قادصم اذهو

﴾)��( ٍنَاَنب َّلُك ْمُهْنِم اُوبِرْضاَو ِقَانَْعْألا َقَْوف اُوبِرْضَاف َبْعُّرلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ِبُوُلق ِيف يِقُْلأَس اُونَمآ َنيِذَّلا اُوِتَّبَثف ْمَُكعَم ِيَّنأ ِةَِكئَالَمْلا َىِلإ َكُّبَر يِحُوي ِْذإ ﴿

]  لافنألا ةروس [

. ﴾ ْمُهَرَابَْدأَو ْمُهَهوُجُو َنُوبِرَْضيُ ةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿ :ً اذإ ، ميرك نآرق اذه

: هتبقاع ربدتيلفً ارمأ ذفني نأ ناسنإلا دارأ اذإ 

هنكل ، لتق ام ، مدُعي فوسو ، مكاُحي فوسو ، هيلع ضبقلا ىقلي فوس هنأ ركف ول لتاقلا اذه يأ ، هيلإ لصت نأ لبق ءيشلا ىلإ لصت نأ : لاقف ؟ لقعلا ام : مهدحأ لئُس ، ةوخإلا اهيأ
كعضو ام روصتت تنأو شيعت نأ ، ايندلا كرت فراشم ىلع شيعت نأو ، لبقتسملا شيعت نأ كتلوطب لك ، هقنش مث هتمكاحم مث هلاقتعا يسنو هلامب عمطو هلتقف ، هتظحل شاع

؟ رانلا رفح نم ةرفح مأ ةنجلا ضاير نم ةضور كربق له ؟ ربقلا يف

نع ثدحتي ،ً امئاد يضاملا نوشيعي ءايبغألا نإ : مكل لوقأ ، هتبقاع ربدتيلف رمأ ذافنإ مكدحأ دارأ اذإ

له ؟ ةئرلا يفً اناطرس كانه نأ تركف له نكل ، ةنيخدلا هذهب عتمتست نخدت تنأو يأ ، لبقتسملا نوشيعي ءايكذألاو ءالقعلا نكل ، رضاحلا نوشيعي ءابغ لقألا نأو ، هتالوطب
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ام  لاق تومي نأ لبق ، ةهكنلا ثيح ىلإ لاعت : لوقيو ، ةصاخً ابايث يدتريو ناصحلا بكري ، ناخدلل ريبك نلعم ، ةهكنلا ثيح ىلإ اولاعت : لوقي ناك يذلا اذه ؟ اذه يف تركف
ءاكذلل زجوم عنام عماج فيرعت نم ام ، فيكتملا وه ؟ يكذلا وه نمو ، هعم فيكتف ، هعقوت يتأيس يذلا نأل ، مدني ال لقاعلا : لاق مهضعب ، ينلتق ناخدلا مكيلع بذكأ تنك : يلي
؟ ةعاسلا هذهل تددعأ اذام ، ايندلا ةرداغم لبقتسملا يف ثدح رطخأ ، لبقتسملا عم فيكتت نأ ، طقف فيكتلا وه ءاكذلا ، فيرعتلا اذهك

ِ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

]  تلصف ةروس [

. ﴾ ِقيِرَحْلا َباَذَع اُوقُوذَو ْمُهَرَابَْدأَو ْمُهَهوُجُو َنُوبِرَْضيُ ةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿

: توملا ثدح عم فيكتت نأ فيكتلا عاونأ مظعأ

. ريصملا نم أدبا يأ ، ةياهنلا نم أدبا ، ةيسفنلا تاجمربلا ضعب يف ةدعاق لبقتسملا شيعت نأ حمالم نم ، ةوخإلا اهيأ

 ؟ قوفتلا ببس ام : ةيوناثلا ةداهشلا يف ىلوألا ةجردلا لان بلاط لئُس

مل ناحتمالا ةظحل نأل : لاق

. توملا ثدح عم فيكتت نأ فيكتلا عاونأ مظعأ ، فيكتلاب ةلوطبلا وه، سرد ، ناحتمالا عم فيكت يأ ، يساردلا ماعلا ءانثأ يف ةقيقد الو يتليخم رداغت

﴾)��( َنيِمَرْكُمْلا َنِم ِيَنَلعَجَو ِيّبَر يِل ََرفَغ اَِمب )��( َنوَُملَْعي يِمَْوق َتَْيل َاي َلَاقَ ةَّنَجْلا ِلُخْدا َلِيق ﴿

] سي ةروس [

، توملاب انركف اننأ ول ىرت اي ، ايندلا ةرداغم عم ، لبقتسملا يف ثدح رطخأ عم ، لبقتسملا عم فيكتت نأ ، كقيفوت لكو ، كتلوطب لكو ، كحالف لكو ، كحاجن لكو ، كئاكذ لكف
: لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن انرمأ دقو

هقيض الإ ، ةعس يف وهو هركذ الو ، هيلع هعسو الإ ، قيض يف وهو طق دبع هركذ امف ؛ تاذللا مذاه ركذ اورثكأ  : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ، ةريره يبأ نع ((

)) . هيلع

]  تبثي ال ثيدح اذه : لاقف ، يزوجلا نبا هفعض امنيب . ينابلألا هنسحو هحيحص يف نابح نبا جرخأ [

. . .  تاعامجلا تتشم ، بابحألا قرفم 

كنإف تئش نم ببحأو ، هب يزجم كنإف تئش ام لمعاو ، تيم كنإف تئش ام شع دمحم اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ليربج ءاج هنأ دعس نب لهس نع  ((
)) .   سانلا نع هؤانغتسا هزعو ليللاب هتالص نمؤملا فرش نأ ملعأو ، هقرافم

]  ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألاو دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هنسحو . يبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو كردتسملا يف مكاحلا هاور يناربطلا هاور [

ميقي دقو ، رجاتيو ، تاداهشلا ىلعأ لانيو ، سردي ، ال ؟ جوزتي ال ؟ً اتيب يرتشي ال ؟ ةفيظو نع ثحبي ال ؟ رجاتي ال ؟ سردي ال ؟ لمعي ال ىرت اي هريصم يف ركف ناسنإلا نأ ول
يصعت نأ كعنمي توملاب ركفتلا نكل ، حومسم هلك اذه ، هدالوأ عم هزنتيو ، اهنع باغ اذإ هظفحتو ، اهيلإ رظن نإ هرست ةأرما جوزتيو ، ةيقار ةفيظو نع ثحبي دقو ، ةعانص

. تاعامجلا تتشم ، بابحألا قرفم ، ))تاذللا مذاه ركذ اورثكأ (( ، هتدئاف هذه ، هللا ىلإ اطخلا كب عرسي توملاب ركفتلا ، هللا

، ًاُقلُخ مُهنَسحأ : لاق : ُلَضفأ َنينمؤملا ُّيأ ، ِهللا َلوسَر اي : ًىتف لاقف : هيف ، ًاليوط ًاثيدح ركذف ، ٍةرشَع َرِشاع مَّلسو هيلعُ هللا ىَّلصِ ّيبَّنلا عم ُتنك رمع نب هللا دبع نع  ((
)) . اًدادِعتسا هل مُهنَسحأو اًركِذ ِتوملل مهَُرثكأ : لاقف ؟ َُسيكأ َنينِمؤملا ُّيأف : لاق

] نسح :  ثدحملا مكح ةينابرلا تاحوتفلا :  ردصملا ينالقسعلا رجح نبا  [

بهأتلاو ، روبقلا ىنكسل دوزتلاو ، دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو ، رورغلا راد نع يفاجتلا لقعلا تامالع نم نإو الأ ، هلً ادادعتسا مكدشأ مكمزحأو ،ً اركذ توملل مكرثكأ مكسيكأ نإ
.  روشنلا مويل

: توملا كلمل غلُبي هللا نم رمأ ةافولا ثدح لصأ
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: ىلاعت هلوق يف امكً انايحأ هللا ىلإ بسنت ةافولا ﴾ُ ةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿ ، ةوخإلا اهيأ

﴾)��( َنُولَمَْعت ُْمتْنُك اَِمب ْمُُكِئَّبُني َُّمث ْمُُكعِجْرَم ِهَْيِلإ َُّمث ى�مَسُم ٌلََجأ ىَضُْقيِل ِهِيف ْمُُكَثعَْبي َُّمث ِراَهَّنلاِب ُْمتْحَرَج اَم َُملَْعيَو ِلْيَّللاِب ْمُكاَّفََوَتي يِذَّلا َوُهَو ﴿

] ماعنألا ةروس [

. توملا كلم ىلإ بسنتو

﴾)��( َنُوعَجُْرت ْمُِكّبَر َىِلإ َُّمث ْمُِكب َلِّكُو يِذَّلا ِتْوَمْلا َُكلَم ْمُكاَّفََوَتي ُْلق ﴿

] ةدجسلا ةروس [

: لجو زع هللا لسر ىلإ بسنتو

﴾)��( َنوُطَِّرُفي َال ْمُهَو َاُنلُسُرُ ْهتَّفََوت ُتْوَمْلا ُمُكَدََحأ َءاَج اَذِإ ىَّتَحً ةََظفَح ْمُكَْيلَع ُلِسُْريَو ِهِدَابِع َقَْوف ُرِهَاقْلا َوُهَو ﴿

] ماعنألا ةروس [

كلم ىلإ ىزعت نأ امإو ، هللا ىلإ ةوزعم ةافولا نوكت نأ امإف ، هحور ضبقب هدونج دحأ فلكي دق توملا كلمو ، توملا كلمل غلُبي هللا نم رمأ ةافولا ثدح لصأ نأ تايآلا هذه حرش
. توملا كلم دونج نم لسر ىلإ ىزعت نأ امإو ، توملا

: باذعلا عاونأ

، ةمايقلا موي باذع كانهو ، راضتحالا ةعاس يف باذع كانهو ، ربقلا يف باذع كانه ، ةيآلا هذه ليلدلاو ، باذع كانه راضتحالا ةعاس يف هنأ ةيناثلا ةقيقحلا ، ةوخإلا اهيأ
. نيدبآلا دبأ ىلإ ةمايقلا موي باذعو ، ربقلا باذعو ، راضتحالا باذع لمحتت مث ايندلا يف قلأتت نأو ايندلا كلمت نأ ال ةلوطبلاف
: ىلاعت لاق ، ألم مامأ برضلا نم فخأ ميلألا باذعلاً انايحأ ، ماركلا انناوخإ

﴾ )�( َنِينِمْؤُمْلا َنِمٌ َةفِئاَط اَمَُهباَذَع ْدَهَْشيْلَو ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�اِب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك ْنِإ َِّ� ِنيِد ِيفٌ َةْفأَر اَمِِهب ْمُكْذُْخَأت َالَو ٍةَدْلَجَ َةئِم اَمُهْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجَاف ِيناَّزلاَوُ َةِيناَّزلا ﴿

]  رونلا ةروس  [

ْمُهَهوُجُو َنُوبِرَْضي ُةَِكئَالَمْلا اوَُرفَك َنيِذَّلا ىَّفََوَتي ْذِإ ىََرت َْولَو ﴿ ، نيهم برضب نوبرُضي رافكلا ءالؤه ، نيهم باذع كانهو ، ميظع باذع كانهو ، ميلأ باذع كانهً انايحأ
: ميظع باذع كانه و ،ً ادج ملؤم باذع ﴾ ِقيِرَحْلا َباَذَع ﴿ كانهو ، ةناهإلا عم ماليإ برضلا ، ىنعم هل برضلا ﴾ ِقيِرَحْلا َباَذَع اُوقُوذَو ْمُهَرَابَْدأَو

﴾)��( ٌميِظَع ٌباَذَع ْمَُهلَو ِةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا ِيف اُونُِعل ِتَانِمْؤُمْلا ِتَالِفَاغْلا ِتَانَصْحُمْلا َنوُمَْري َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

]  رونلا ةروس [

 . رافكلا
ةيملاعلا برحلا باقعأ يف ، دالبلا ضعب ىلع ةيوون لبانق يقلت ،ً اتويب مدهت ،لتقت ، ًالود حاتجت ًالود دجتً انايحأ تنأ يأ ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب َكِلَذ ﴿
ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيقيلا ملع ملعت نأ بجي ، سانلا لالذإو ، بيذعتلاو ، لبانقلا ءاقلإو ، فصقلاب اورمأ نيذلا ءالؤه ، ةدودعم ناوث يف اوتام ناسنإ فلأ ةئمثالث ةيناثلا
. ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب َكِلَذ ﴿ :ً اميلأً اباذع مهبذعيس

: باذعلاب هل ةقالع ال اهدورو نكل بيذعت رانلا لوخدف اهلوخد ريغ رانلا دورو

: لجو زع هللا لوقي تايآلا ضعب يف كلذل

﴾  )��( ا�يِضْقَم اًْمتَح َِكّبَر َىلَع َناَك اَهُدِراَو َِّالإ ْمُكْنِم ِْنإَو ﴿

]  ميرم ةروس [

. اهجهوب الو نورثأتي ال رانلا نودري نيذلا ،ً اقالطإ باذعلاب هل ةقالع ال رانلا دورو نكل ، ديدش بيذعت رانلا لوخد ، اهلوخد ريغ رانلا دورو : ريسفتلا ءاملع لاق
اذإ،لجُبي،مرُكي،روُصي،درابلابارشلاهيتأي،ماعلاريدملاةفرغيفسلجي،باوبألاهلحتفت،نجسلاىلإبهذيف،نوجسللةرايزلمعينأبحي،ريبكلوؤسميتأيًانايحأ

. ال ؟ً انيجس دعي نجسلا روزي ريبك فيضك ناك نجسلا لخاد ناك صخش
َِّالإ ْمُكْنِم ِْنإَو ﴿ : ىلاعت لاق ةاغطلا ريصم ناسنإ لك ىري نأ لجأ نمف ،ً ايئزج ققحم لدعلا مسا نكل ، ايندلا يف ةققحم اهلك ىنسحلا هؤامسأ : ليلق لبق تلق امك لجو زع هللا
ةيآلا هذهف ، لدعلا هللا مسا ققحتيل ، مهريصم ام ًالالذإو ًالتق ضرألا اوؤلم نيذلا ةاغطلا ءالؤه نمؤملا ىريل ،ً انمؤم نكي مل ول رانلا يف هناكم - ققد – نمؤملا ىريل ﴾ اَهُدِراَو
ملول رانلا يف مهناكم اوريل رانلا ىلع نولطيس ةنجلا اوقحتسا نيذلا ، اهوقحتسي مل نيذلا رانلا ىلع نولطيس رشبلا ينب لك يأ ﴾ اَهُدِراَو َِّالإ ْمُكْنِم ِْنإَو ﴿ : ىلاعت هلوق يفً ادج ةقيقد
. لدعلا هللا مسا ققحتيل يأ رانلا يف ةاصعلا ريصم اوريلو ، نينمؤم اونوكي
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 : رانلا ىلإ ناسنإلاب يدوي يذلا ملظلا نع داعتبالا

ةحلسأ ىوعدب ، نمآ بعش ىلع برح نالعإ رارق متذختا ، ةدابإ رارق متذختا ﴾ ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب َكِلَذ ﴿

، نييالم ةسمخ اودرش ، اهلهأ اولتق ، ةنمآ ، ةفيعض دالب ىلع برحلا اونلعأ نيذلا ءالؤه ، لورتب كانه نكل ، نونزحي مه الو لماش رامد ةحلسأ كانه سيل ، لماشلا رامدلا
 . ضرألا ةاغط ءالؤه ، بوعشلا راقفإ ىلع مهانغ نونبي ، بوعشلا لالذإ ىلع مهتيرح نونبي ، بوعشلا ضاقنأ ىلع مهداجمأ نونبي نيذلا ءالؤه ،ً انويلم اولتقو ،ً انويلم اوقاعأ

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

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

]  صصقلا ةروس  [

: ةيآلا هذه يف ققد ، ايندلا يف اهومتذختا تارارق هذه ﴾ ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب - ديدشلا باذعلا اذه – َكِلَذ ﴿ ؛ ةوخإلا اهيأ

﴾  )��( َنوُمِرْبُم اَِّنَإف اًرَْمأ اوُمَرَْبأ َْمأ ﴿

]  فرخزلا ةروس [

نم لقأً انازوأ فوصلا بحاص ىطعأ اذإ هنأ هلاب يف رطخ ، فوصلا ءارش ناكم ىلإ رفاس ، لهاج انأو ، فوصلا ةراجت يف هناكم تنكو يدلاو يفوت : يل لاق ، قيدص ينثدح
نيرشعب ردقي اهنمث دجوف ،ً افلأ نوثالث اهنمث ةيمكلا هذه نأ ماع سدح هدنع نكل فوصلا بحاص هبتني مل ، وليك ةينامث ، وليك ةسمخ اهنم حرطي ةنزو لكف ،ً ايكذ نوكي ةقيقحلا
؟ قرفلا هيطعأ عجرأ ، عارصب انأ ، اهنمث نم فالآ ةرشع تذخأ ، هللا فرعأ الً اعبط انأو ، ةرايسلا هذهب تبكر : يل لاق ، كتحصب اهاقلت هللا ءاش نإ : هل لاق يودب وه ،ً افلأ
تدجو ينهذب رارقلا اذه تلمكأ ام : يل لاق ؟ لصح اذامً ارارق تذخأ : يل لاق ، امود فراشم ىلإ فوصلا ناكم نم عارص يف تيقب : يل لاق ، ةلكشم ؟ً ايشام ىقبي ، ةلكشم
. ىفشتسملا ىلإ هوذخأو ، تدسف نمسلا تاوبعو ، رثانت فوصلاو ، تبلق ةرايسلا ، ءامدلا نم ةكرب طسو يسفن
. ﴾ َنوُمِرْبُم اَّنَِإفً ارَْمأ اوُمَرَْبأ َْمأ ﴿ ، ملظ هيفً ارارق ذختت نأ كايإ ، ﴾ َنوُمِرْبُم اَّنَِإفً ارَْمأ اوُمَرَْبأ َْمأ ﴿ :ً ادج ةبسانم اهارأ ةيآلا هذه ! هللا ناحبس انأ

: ديبعللً امّالظ نوكي نأ هسفن نع يفني لجو زع هللا

امأ ، رجان : هل لوقن هتايح يف ةدحاو ةرمل يسركب ةبشخ تبث ناسنإ نآلا ، ملاظ نم ةغلابم ةغيص مّالظ ؛ ماركلا انناوخإ ، ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب َكِلَذ ﴿
، رزاج : هل لوقن هتايح يف ةدحاو ةرمل ةجاجد حبذ ناسنإ ، ةفرح ةطايخلا ذختا نم طايخلا امأ ، طئاخ : هل لوقن ةربإب هصيمقبً ارز تبث ناسنإ، ةفرح ةراجنلا ذختا نم راجنلا
ةدش ىحنمو ، ةرثكلا ىحنم ، نييحنم ذخأت ةغلابملا غيص نأ الإ ، ملظلا ريثك مّالظلا امأ ، باوصلاب ، أطخلاب دحاو ةرمل ملاظ كانه ، هل ةنهم ةفرحلا هذه ذختا نم رازجلا امأ
لوألا ، مّالظً اضيأ ةريل ةئمب دحاو لك ٍرتشم فلأ ردغ ناسنإ اذإو ، مّالظ اذه ، نييالم ةسمخب ٍرتشم ردغ ناسنإ اذإ ، ناسنإ نويلم ملظ وأ ،ً ادج ريبك لمتحي ال ملظ امإ ، لعفلا
يذلاوً اديدشً املظ لمعلا اذه ناكل ديبعلا لك لمش ول ًاليلق ملظلا نكي امهم يأ ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ﴿ : لاق لجو زع هللا ، ملظلا راركتب مّالظ يناثلاو ، ملظلا ةدشب مّالظ
. ديبعللً امّالظ نوكي نأ هسفن نع يفني لجو زع هللا ، مّالظ هعقوأ
، ةغلابملا ريغ ةغيص تبثن ةغلابملا ةغيص انتبثأ نإ ، لكآً اضيأ وه ،ً ادج ةريبك ةيمك لكأ ، لاّكأ ناسنإ : انلق اذإ ، اهب غلابملا ريغ ةغيصلا تبثن ةغلابملا ةغيص تبثن امنيح كلذل
اذه دُعي دابعلا لك لمش اذإ ،ً افيفط ملظلا ناك ولو ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ﴿ : لاق امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ىنعم ، ةغلابملا ريغ ةغيص يفنن ال ةغلابملا ةغيص انيفن اذإ امأ
ةغلابملا ةغيص يفن نكل ، تايآب ءاج مّالظلا يفنو ، تايآب ءاج هللا نع ملظلا يفن نإ لب ، هسفن تقولا يفً امّالظوً املاظ نوكي نأ ةيلعلا هتاذ نع ىفن لجو زع �اف ،ً اريبكً املظ
. ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ْمُكيِدَْيأ ْتَمََّدق اَِمب َكِلَذ ﴿ ةغلابملا ريغ ةغيصلا يطغت

: ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو عقو هللا هدارأ ءيش لك

زع هللا كلذلف لوقعم ريغ اذه ، هللا ملعك ملع كل نوكي نأ ةليحتسم ةلاحب الإ كلقعب هللا لدع تبثت نأ عيطتست ال دودحم نئاك تنأ كنأ نيقيلا ملع ملعن نأ بجي ، ةوخإلا اهيأ نكل
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: ملظي ال هنأ ميركلا نآرقلاب انربخأ لجو

﴾  )��( ِباَسِحْلا ُعيِرَس ََّ� َّنِإ َمَْويْلا َمْلُظ َال َْتبَسَك اَِمب ٍسَْفن ُّلُك ىَزُْجت َمَْويْلا ﴿

]  رفاغ ةروس  [

. .   ﴾ ِدِيَبعْلِل ٍمَّالَِظب َسَْيل ََّ� ََّنأَو ﴿

﴾)��( َنِيبِساَح َاِنب َىفَكَو اَِهب َانَْيَتأ ٍلَدْرَخ ْنِم ٍةَّبَح َلَاْقثِم َناَك ِْنإَو ًائْيَش ٌسَْفن َُملُْظت ََالف ِةَمَايِقْلا ِمَْويِل َطْسِقْلا َنيِزاَوَمْلا ُعََضنَو ﴿

]  ءايبنألا ةروس  [

َنوُمِلَْظي ْمُهَُسفَْنأ اُوناَك ْنَِكلَو ْمُهَمِلَْظيِلُ َّ� َناَك اََمف ِتَاِنَّيبْلاِب ْمُُهلُسُر ْمُْهَتَتأ ِتاَكَِفتْؤُمْلاَو ََنيْدَم ِباَحَْصأَو َميِهاَرِْبإ ِمَْوقَو َدوَُمثَو ٍداَعَوٍ حُون ِمَْوق ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاُ َأَبن ْمِِهْتَأي َْمَلأ ﴿
)��(﴾

]  ةبوتلا ةروس [

هللا رابخإب هللا لدع تبثيف ،ً امّالظ وأ ،ً املاظ نوكي نأ ةيهلإلا تاذلا نع يفنت تائملا ىلإ لصت تايآ يأ

ال يتلا ءايشألا ؟ لباقم الب ًارادج انأشنأ اذاملو ؟ مالغلا لُتق اذاملو ؟ ةنيفسلا تقرُخ اذامل ، فهكلا ةروس أرقت نأ ىلإ جاتحي اذه ضرألا يف يرجي ام امأ ، ةيلعلا هتاذ نع
.ً اناودع ةنيفس لك بصتغي ، كلم ةنيفسلا هذه ءارو ، ةنيفس يأ ، فهكلا ةروس يف ام ىلع اهسق كلقع اهبعوتسي

﴾)��( ًابْصَغ ٍَةنيِفَس َّلُكُ ذُْخَأي ٌكِلَم ْمُهَءاَرَو َناَكَو اََهبيَِعأ َْنأ ُتْدََرَأف ِرَْحبْلا ِيف َنُولَمَْعي َنيِكاَسَمِل َْتناََكفُ َةنيِفَّسلا اََّمأ ﴿

]  فهكلا ةروس  [

ىلاعتو هناحبس هللا نأ دجت فهكلا ةروس ىلع اهسق اهمهف يف تبرطضا ةصق لكف ، رش هرهاظ يف امأ ، ريخ ةنيفسلا بحاص قح يف اذهً اذإ ، رداصت الئل اهبيعأ نأ تدرأ
.ً ادج ةقيقد ةقيقح هذه ، قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا ةمكحلاو ، ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ، عقو هللا هدارأ ءيش لكو ، هللا هدارأ عقو ءيش لكو ، ةميكح اهلك هلاعفأ
. هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ، هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع غلب امو ، ةقيقح ءيش لكل : ىرخأ ةقيقح كانهو

والحمد � رب العالمین
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