
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

: هل شيرق بيذكت هلوسر نع لجو زع هللا فيفخت

 : ىلاعت هلوق يهو نيسمخلاو ةيناثلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم رشع عساتلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ِبَاقِعْلا ُديِدَش ٌّيَِوق ََّ� َّنِإ ْمِهِبُوُنِذبُ َّ� ُمُهَذََخَأف َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعْرِف ِلآ ِْبأَدَك ﴿

الدرس : �� - سورة األنفال - تفسیر اآلیة �� ، الدأب ھو العادة واالستمراریة على الشيء- والكفر ھو تغطیة الحقیقة
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﴾ ِْبأَدَك ﴿ ةملك  ؛ ةوخإلا اهيأ

نع ففخي هللا نأك ، ءيش ىلع رارمتسالا وه ، ةداعلا وه بأدلا ، ةداعك يأ

نمل لصح دق كعم لصح يذلاف ، بيذكتلا فقوم ، فقوملا اذه ىسوم انديس نم فقو نوعرف ، رافكلا ةداع اذكه هيف تنأ يذلا اذه دمحم اي : هل لوقي ، هل شيرق بيذكت هلوسر
كلذل ، مهءايبنأو مهلسر اوبذكً اضيأ ، طول موقو ،  حلاص موقو ، دوه موقو ، حون موق مهلبق نم نيذلاً اعبط ،  ﴾ ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ﴿ ،  ةداعك ﴾ ِْبأَدَك ﴿، لسرلا نم كلبق

: اودتعا مهنألو ، اوبذك مهنألو ، هللا تايآب نوفختسيو يبنلا نوبذكي موق ، نوناق ، ضرألا مهب فسخ وأ ، مهقرغأ وأ ، مهبذع وأ ، مهلصأتساو ، مهكلهأف مهبقاع لجو زع هللا

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

]  نونمؤملا ةروس  [

: مهضارعأو سانلا لاومأ ىلع يدتعتو كل سيل ام ذخأت ةرخآلاب رفكتو ايندلاب نمؤت امنيح

ام ذخأت نأ نم دب ال ةرخآلاب رفكتو ايندلاب نمؤت امنيح يأ ،ً اءوس لعفت نأ نم ّدبال قحلاب بذكت امنيح تنأ ، ال ؟ لعف اذام : لئاق لوقي دق ،ً اءوس لعفي ملو ، بذك ناسنإلا نأ ول
. ءيرب ريغً اسفانت سفانتت نأ نم دب ال ، مهضارعأ ىلع ، سانلا لاومأ ىلع يدتعت نأ نم دب ال ، كل سيل

كولسلاب هل ةقالع ال داقتعالا نأ ول، تئش ام روصت كولسلاب هل ةقالع ال روصتلا نأ ول : حيضوتلل

نود اهشغي نأ هناكمإبو ، ةيئاذغلا داوملا عيبي وهو ناسنإ ثيدحلا اذهل عمتسا ول ، هتمأ نم رئابكلا لهأل ميركلا يبنلا ةعافش نا لثم حضوأ روصتت امنيح تنأ يأ ، تئش ام دقتعا
 : ثيدحلا اذه نأ ىري ، هرمأ فشُكي نأ

)) .يتمأ نِم ِرئابكلا ِلهأل يتعافش : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ((

]  دمحأو يذمرتلاودواد يبأ حيحص  [

. نيرخآلاىلع يدتعي نأً ارربم هل ىري ، هتمأ نم رئابكلا لعفي نمل عفشيس يبنلا نأ دقتعا هنأل ، يناودعلا هكولس يطغي

: كولس ىلإ دسجي نأ نم ّدب ال هب عنتقت وأ هب دقتعت داقتعا يأ
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، تئش ام دقتعا : كل لوقن ةمودعم كولسلا نيبو روصتلا نيب ةقالعلا نأ ول ةقيقدلا ةركفلا

ّدب ال هنأل نكل 

. كولس ىلإ روصتلا سكعني نأ نم
، فئاظولاو ، ةساردلا نم ىهتنا ، ةحيرم ةركفلا هذه ، ةساردلا نم كعدو ، ةلئسألا انيطعيف ةنيمث ةيده هل مدقن ماعلا رخآ يف ذاتسألا : هليمزل لاقً ابلاط نأ ول ؛ رخآ لثم
ةنيمث ةيده هيلع ضرعو ذاتسألا باب قرط ماعلا رخآ يف ، رهظلا ىلإ مونو ، امنيسلا رود دايترابو ، ءاقدصألا عم رهسبو ، ةحوبحبب يساردلا ماعلا ىضمأو ، تاركاذملاو
. كولس ىلإ دسجت نأ نم دبال اهب عنتقت وأ ، اهب دقتعت ةعانق يأ ، روصت يأ ، داقتعا يأف ، هدرطو ، هنم ةعفص ىقلتف  ةلئسألا هيطعيل

: ليلد نود نم ناسنإلا هلبقي حيرم هنكل لطاب داقتعا يأ

نوراد ةيرظن يفو ، ميرك يبنب ةيرشبلا هللا أدب ، ءاوحو مدآ ميركلا نآرقلا يف ،ً ايلكً اضقانت نيدلا عم ضقانتت نوراد ةيرظن ، نوراد ةيرظن ؟ ملاعلا يف ةدئاسلا ةيرظنلا ام نآلا
هلإ دوجو يغلت ، قلاخلا دوجو يغلت ةيرظنلا هذه ،ً ايوسً اناسنإ تحبصأ نأ ىلإ تروطتو ، ةديحو ةيلخب تأدب ةايحلا ، نمو ، نمو ، نم درقلاو ، درق نم ردحنا ناسنإلا
هذه ، نييالملا لتقت ، فالآلا لتقت ،ً ادالب لتحت ، ىرخأ لود فصقت يتلا لودلا هذه ،ً ادج ةحيرم ةيرظن يه ، ةرخآلا رادلاب ناميإلا يغلت ، بقاعيس هلإ دوجو يغلت ، بساحيس
.  نوراد ةيرظن ؟ً ايدئاقع اهيطغي يذلا ام ، بابشلا لتقت نأ ، تويبلا مدهت نأ ، نيرخآلا تاورث بهنت نأ اهسفنل حيبتست يتلا ةيوقلا لودلا

نإو ، لحولا نم قلُخي عدفضلا نإو ، ةيلابلا قرخلا نم قلُخت ةرأفلا نإ ؟ هتيرظن يف نوراد لوقي اذام

. محللا خسفت نم أشني دودلا
اودجو ريفاحألا يف اوفشك امدنع نكل ، هيلإ بهذ ام ملعلا تبثي مل نإ هتيرظن طوقسب أبنت يذلا ديحولا ناسنإلا وه يأ ، ةلطاب يهف يتيرظن ملعلا تبثي مل نإو : نوراد لوقي
نئاكلا نينسلا نم نييالملا تائم دعب ، اهلمكأب ةنيدم يطغيو ، يناكرب دامر يتأي امنيح يأ ، ريفاحألا نمض لماكلا اهلكش دوجوم ،ً ارايطأو ،ً اكامسأو ، تارشحو ، تانئاك
اهلكش انيأر يتلا تاقولخملا هبشت ماع نويلم نيثالثو ةئمسمخ لبق اهيلع رثُع يتلا ريفاحألا لك نأ ةيرظنلا هذه تضقن يتلا ةأجافملا ،ريفاحأك هراثآ ىقبي ، ىشالتي يوضعلا
هلبقي حيرم هنكل لطاب داقتعا يأف ، حيرم هنكل لطاب ءيشب دقتعيً انايحأ ناسنإلاف ، ةلطاب ةيرظنلاف ، يلحرم قولخم دجوي الً اذإ ، مويلا شيعت يتلا تانئاكلا هبشت ، ريفاحألا يف
. ليلد نود نم ناسنإلا
موسر ضيفخت كانه نأ دلبلا يف ةعاشإ ترس ، ىرتشا هنكل ةرايس يرتشي نأ دارأ رخآ ناسنإو ، ِرتشي مل هنكل، ةرايس يرتشي نأ دارأ ناسنإ :ً اريثك هتركذ ًالثم برضأ انأ
. ليلد نود نم اهبذكي ىرتشا يذلاو ،ً اريثك هل ةحيرم ةعاشإلا هذه نأل ، ليلد نود نم ةعاشإلا هذه قدصي رتشي مل يذلا ، ةئملاب نيسمخ رادقمب

: بيذكتلا درجمل ال بقاعي لجو زع هللا

. ةحيرم اهنكل ةلطاب دئاقع وأ ، تامولعم وأ ، راكفأ وأ ،تاروصت مهيلإ برستت نأ ماركلا ةوخإلا رذُحأ انأ
. ةلهس ةيلمعلاف ، عفشتو عفرا : هل لاق ، عفُشأ ىتح عفرأ ال : لوقي ، عفرا : هل هللا لوقي ،دجسي ةمايقلا موي ميركلا يبنلا ، ةعافشلل جذاسلا موهفملا
، اهلحو لئاسملا ىلع ةرشع ةيناثلا ةعاسلل رهسو ،ً ادهج لذب ، قمحأ دعي بتك يذلاو ، بتكي دحأ ال يلاتلا مويلا يف ، اهبتك نمك لموع اهبتكي مل نم ةفيظو دجوي ميلعتلاب تنأ
: يوقلا ليلدلا ، فارحنالا همزاول نم بيذكتلا نأل ، بيذكتلا درجمل ال بقاعي لجو زع هللا ، قيقد عوضوملاف ، بتك يذلا لثم بتك ام يذلا يناثلا مويلا يفو
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. أطخ هيف كولسلاف أطخ روصتلا ناك نإو ، حيحص كولسلافً احيحص روصتلا ناك اذإف،ً اكولس يضتقي روصت يأ ﴾ َنُوبِكَاَنل ِطاَرِّصلا ِنَع ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلا َِّنإَو ﴿

: دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يف

 ، طول موق ، حلاص موق ، دوه موق ، حون موق مهلبق نم كلهأ ، نوعرف موق كلهأ لجو زع هللا كلذل

،  نوكلا اذه ، ةينوكلا هللا تايآب اورفك : لاق ؟ اورفكاذامب ، اورفك مهنأل ، مهب فسُخ مهضعبو ،  اوقرُغأ مهضعبو ، اوبذُع مهضعبو ، يلك لاصئتسا كاله اوكلهأ مهضعب
، حلاصو ، دوهو ، حون موقك مهلبق نم كلهأو ، نوعرف كلهأ لجو زع �اف ، ةينآرقلا هللا تايآب اورفكو ، ةيزاجعإلا هللا تايآب اورفكو ، هلاعفأب ، ةينيوكتلا هللا تايآب اورفكو
﴾ْمِِهبُوُنذِبُ َّ� ُمُهَذََخَأف َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ِْبأَدَك ﴿ : ىلاعت لاق ، فسخ كالهإ وأ ، بيذعت كالهإ وأ ، قرغ كالهإ وأ ، لاصئتسا كالهإ مهكلهأ ، طولو

، هلوهسب ، هلابجب ، هضرأب ، هتارازاكب ، هتارجمب ، هتابنذمب ، هبكاوكب ، هموجنب ، هرمقب ، هسمشب ، نوكلا اذه ةينوك تايآ هل لجو زع هللا ، تامالعلا ؛ تايآلا ، هللا تايآب اورفك
. دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يفو ، هبارشب ، هماعطب ، هتاتابنب ، هرايطأب ، هكامسأب ، هنايدوب
ةيآ هذه ، نيناوقلل قرخ اهيف ةيآلا هذه امأ ، نيناوق اهل ةينوكلا ةيآلا نأل ةيزاجعإ ةيآ هذه ، هقرحت ملو رانلا يف ميهاربإ انديس عضو امدنعو ، ةينوكلا هتايآ يأ ﴾ َِّ� ِتَايآِب اُوبذَك ﴿

. ةيزاجعإ
، نطسوب ىلإ ابوروأ نم اهل ةلحر لوأ يفو ، اهقارغإ عيطتسي ال ردقلا نإ : اهترشن يف ءاجو ، كيناتيت ةرخاب ، ���� ماع يف ةرخاب مظعأ ، ةرخاب اوعنص لجو زع هللا لاعفأو
ةلحر لوأ يف قرغت نأ هللا ةمكح تءاشو ، مالس يف ةرخابلاف ، تاحتفلا قلغت قرُخ ناكم يأف ، ةيضرع عطاوقو ، نارادج اهل ، ةقالمع ةرخابلا هذه ، تارايلملاب يلح اهيف يأ
. ضرألا ىلإ ءامسلا نم سرد ةرخابلا هذه قرغ نإ : ةسواسقلا ضعب لاقف ، ةمراع ةنيدم ، ةنيدم تناك يه ، اهل

: كالهلا هريصمف ةيزاجعإلاو ةينآرقلاو ةينيوكتلاو ةينوكلا هللا تايآب رفك نم

 .ً انيبمً انابعث حبصت اصعلا ، ةيزاجعإ تايآ هلو ، ةينوك تايآ هل هللا كلذل

﴾)���( َنيِرِظاَّنلِل ُءاَضَْيب َيِه اَِذَإفُ هََدي َعََزنَو ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: نيناوقلا هذهل قرخ يه ةيزاجعإ تايآ دجوي ، ةمظنألاو نيناوقلا قفو ، هقلخ ةينوك تايآ كانهً اذإ ، لبجلا نم تجرخ ةقانلا ،ً اسبيً اقيرط تحبصأف هاصعب رحبلا برض

﴾  )�( ُريَِصبْلا ُعيِمَّسلا َوُه هَّنِإ َانِتَايآ ْنِمُ َهيُِرنِلُ َهلْوَح َانْكَرَاب يِذَّلا ىَصَْقْألا ِدِجْسَمْلا َىِلإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ًالَْيل ِهِدَْبِعب ىَرَْسأ يِذَّلا َناَحْبُس﴿

]  ءارسإلا ةروس  [

،  ﴾ ْمِِهبُوُنذِبُ َّ� ُمُهَذََخَأف َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ِْبأَدَك ﴿: لاق لجو زع هللا ، همالك ةينآرق تايآ كانهو ، لجو زع هللا لاعفأ ةينيوكت تايآ كانه

: لوقي لجو زع هللا نأك ، ةينآرقلاو ، ةيزاجعإلاو ، ةينوكلاو ، ةينيوكتلاب اورفك ، اهلك هللا تايآب اورفك
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نوعرف فقومل هباشم فقوملا اذه ، اهلسر تبذك يتلا ممألا ريصمك كالهلا ءالؤه ريصم نكل ، ىسوم بذك امنيح نوعرف نأشك مهنأش نآلا كنوبذكي نيذلا ءالؤه دمحم اي
زع هللا ءادعأ ءالؤه نيأ ؟ بهل وبأ نيأ ؟ لهج وبأ نيأ ؟ لهج يبألً اماقم دجوف ةكم ىلإ بهذ مكنم نم ؟ لهج وبأ وه نيأ نآلا ؟ مه نيأ نآلا كنوبذكي نيذلاو ، ىسوم انديس نم
، ًالالب يأ ، انديس قتعأو انديس وه : لوقن قيدصلا رُكذ اذإ : نولوقي ةباحصلا ناك ؟ نآلا مه نيأ هب اونمآ نيذلا فاعضلا ءارقفلا بابشلا ، خيراتلا ةلبزم يف نآلا مه ؟ لجو
اوناكو ، هللا لوسرب اونمآ نيذلا ءالؤه عفر لجو زع �اف ،ً الالب يأ ، انديس قتعأو انديس قيدصلا ، انديس : لالب انديس نع نولوقي ءالؤه ةليصأ ةمورأ نم ءالصألا نويشرقلا
: لاق لجو زع هللا ، ىضرمو ،ً افاعضو ، ءارقف

﴾)�( َكَرْكِذ ََكل َانَْعفَرَو )�( َكَرْهَظ ََضقَْنأ يِذَّلا )�( َكَرْزِو َكْنَع َانْعَضَوَو )�( َكَرْدَص ََكل ْحَرَْشن َْمَلأ ﴿

]  حرشلا ةروس [

: ةغلاب ةمكحل لايخلا ّدح قوفت نوعرف راثآ

مهتكلهأف قعاوص مهتءاج ، مهانقرغأف قارغإ ، ةقباسلا ماوقألا ريصمك ءالؤه ريصمو ، ةينآرقلاو ،  ةيزاجعإلاو ، ةينيوكتلاو ، ةينوكلا ، اهلك ﴾ َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ﴿ ؛ةوخإلا اهيأ

رجح ، لايخلا ّدح قوفت نوعرف راثآ ، راثآلا هذه ةيؤرل نآلا ايندلا فارطأ لك نم سانلا لك يتأي ، نوعرف راثآ هللا ىقبأ ةغلاب ٍةغلاب ٍةغلَاب ةمكحل نكل ، ضرألا مهب هللا فسخ ،
؟ ناوسأ نم راجحألا هذهب ءيج فيك ، ةقالمع تاعفار الو ، ةقالمع رخاوب الو ،ً ادج ةمخض تانحاش الو ، تالماح الو ، كيلورديه عفاوركانه سيل ،ً انط نيسمخ نزي
املف ، نيرجح نيب ءاوهلا اوغرف ، نآلا ليحتسم هبش ءيش ىلإ اولصو ةنعارفلا ؟ تفص فيكو ؟ تفنص فيكو ؟ مارهألاعقوم ىلإ تلقن فيكو ؟ لينلا رهن ربع تلقتنا فيك
هلعف اذه ،ً ادحاوً احول ناحوللا حبصي ءاوه ةرذالو يقبت نأ نود امهضعب قوف رولبلا نمنيحول عضت نأ نكمأ ول ، دحاو رجحك نارجحلا حبصأ نيرجح نيب ءاوهلا اوغرف
. ةنعارفلا
ناكمإ دجوي له ، نوعرفلا اذه ةافو موي وه ةنسلا نم دحاو موي يف الإ مرهلا لخاد ىلإ سمشلا لوخدب ةذفانلا هذه حمست ال امنيح كملع وه مك نكل ةذفان لمعت نأ نكمم مارهألا
اذه ةافو موي وه دحاو موي يف الإ مرهلا لخاد ىلإ لخدت نأ اهتعشأل نكمي ال سمشلا نأ ةلهذم ةيسدنه ةسارد كانه ةيواز يأب ، اهقيض اهقيضت نأ بحت تنأ ةذفان كدنع ؟ كدنع
. رشبلا ةقاط قوف مويلا هذه ، نوعرفلا
نوعرف فيك ةظحللا هذه ىتح ، تامارهأ كانهو ، تالسم كانهف ، رصم نم ةذوخأم ةلهذمً اراثآ تدجو ايناملأ يف تنك ، رصم نم ةذوخأم ةلسم تدجو سيراب يف تنك
 !؟ طينحتلا اذه ام، ههجو حمالمب ، همظعب ، همحشب ، همحلب ، وه امك تايئاضفلا ضعبب هتروص تضرع انأ !؟ نآلا وه امك رصم
لك ، بهذلاب ةسبلم هعباصأ لك نوعرف تدجو ، ماع فالآ ةتس نم لكؤت يك محللا نمً اعطق تدجو ، ماع فالآ ةتس نم زبخ ، تامارهألا ترز انأ ، تامارهألا يفً ازبخ تيأر
يذلا حمقلا ىتح ، بارش ىلإو ، ماعط ىلإ نوجاتحيو ، تابرع ىلإ نوجاتحي كلذل ، ىرخأ ةايح كانه نأ نودقتعي مه ىتح مارهألا يف ةبرع تدجو ، فيخم بهذ هعباصأ
. نآلا ىتح ريغتت مل دباعملا اهب تيلط يتلا ناولألا !؟ ماع فالآ ةتس شيعي ميشر لوقعم ، تبنأف عرُز ماع فالآ ةتس هيلع ىضم يذلاو رصم تامارهأ نم جرختسا

: ةوق مهنم دشأ وه نم كلهأ هنأ مهرّكذو الإً اموق كلهأ ام لجو زع هللا

، بهذلا ، نوعرف ةافو موي وه طقف دحاو موي يف سمشلا لخُدت يتلا ذفاونلا ، طينحتلا ، تالسملا ، تامارهألا ، راثآلا هذه ىقبأ ةغلاب ٍةغلاب ةمكحل لجو زع هللا ، ةوخإلا اهيأ
. ةوق مهنم دشأ وه نم كلهأ هنأ مهركذ الإً اموق كلهأ ام لجو زع هللا كلذل ، تامارهألا يف هلك اذه ، حمقلا طينحت ، صاخشألا طينحت ، زبخلا طينحت
الإً اموق هللا كلهأ ام ؟ بُصن فيك ؟ تُحن فيك ؟ لُقن فيك رجحلا اذه ، كبلعبب ةلزلز هبش تلمع راجحألا ضعب تعقو امدنع ، نط اتئم رجحلا نزو ، راجحأ ةتس كبلعب يف
. ةوق مهنم دشأ وه نم كلهأ هنأ مهركذ
: ىلاعت لاق ، ةوخإلا اهيأ

﴾  )��(ِدَاتَْوْألا ُوذ ُنْوَعِْرفَوٌداَعَوٍ حُون ُمَْوق ْمَُهلَْبق َْتبَّذَك  ﴿

]  ص ةروس [

 : دومث نع لاقو ، تامارهألا : داتوألا

﴾  )�( ِداَوْلِاب َرْخَّصلا اُوباَج َنيِذَّلا َدوَُمثَو ﴿

]  رجفلا ةروس [

، سولجو ، مونو ، لابقتسا فرغ ، لابجلا يف ةتوحنم اهلمكأب ةنيدم ، ندرألا يف كلذك طابنألاو ؟ لابجلا يف ةتوحنم اهلمكأب ةنيدم نوقدصت له ، نآلا ةيدوعسلا يف هذه
اهنأك ةيضرأو فقسو ناردج ةعبرأ يأ ، ًالماكً اتحن توحنم رخصلاو ، ةميقتسم طوطخلاو ، لبجلا نم ةروفحم ، دقتعأ اميف نيترم ىلع دجسملا اذه مجحبةلاص ءارتبلاب
. ناجيتلاو ساوقألاو فراخزلا عم ، تُحن لبجلا نم غارف يه ، طالب

: ةمداقلا ممألا لكلً اسرد اونوكيل ةنعارفلا راثآ ىقبأ ٍةغلاب ةمكحل لجو زع هللا
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، لهذم يقالخأ فلخت دجوي لهذملا مدقتلا اذه عم كلذ عمو ، لهذم مدقت كانه نآلاو ، ةمداقلا ممألا لكلً اسرد اونوكيل ةنعارفلا راثآ ىقبأ ةغلاب ٍةغلاب ةمكحل لجو زع هللا كلذل
. لجو زع هللا جهنم اوفلاخ مهنأل اهيلع اوقبي نأ اهباحصأ عاطتسا ام تاراضحلا هذه لكف
دومعلا ريدت نأ كناكمإب : يل لاق ، نيدومع تدجو بارحملا ىلإ تلصو ، ديري اذام تمهف ام ، بارحملا ىلإ لضفت : لاق يعم يذلا خألا ،ً ادجسم ترز لوبنطسا يف ةرم تنك
نأ ليلد دحاو يليم ، طغض راص ام دحاو يليم يأ ، ماع ةئمعبس هئانب ىلع ىضم عماجلا ، دحاو يليم غارف كانه ، جات هلو ةدعاق هل اذه ، يعم رادف هتردو هتكسمأ انأف ،
بصيو تنمسإلا لبُجي ، تنمسإ راجح دجوي ال ، تنمسإً امخض ءانب دجت مويلا ، ةرابج ىوق ةقباسً اممأ ىطعأ لجو زع هللا نأ يأ ، كيديب رودي دومعلا ،ً ادج ةقيقد تاباسحلا

. اوغلب ام اوغلب كلذ عمو ةطيسب اهلك رومأ ، ةقالمع ءايشأ الو ، تانحاش الو ، تاعفار كانه سيل ، راجحألا نيب داوم كانه سيل ميدقلا يف نكل ، دمجتيف

: تالاجملا ىتش يف ىلوألا داع قوفت

: لاق ، داع موق ةيغاط ةمألً اجذومن ىقبأ لجو زع هللا نكل ، ةوخإلا اهيأ

﴾)�( ِدَالِبْلا ِيف اَُهْلثِم َْقلُْخي َْمل ِيتَّلا )�( ِداَمِعْلا ِتاَذ َمَرِإ )�( ٍدَاِعب َكُّبَر ََلَعف َفْيَك ََرت َْمَلأ ﴿

]  رجفلا ةروس [

 . تالاجملا ىتش يف تقوفت يأ
كانه يأ ، داسفإ كانهو فصق كانه يأ ﴾ َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف * ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط َنيِذَّلا * ِدَاتَْوْألا يِذ َنْوَعِْرفَو ﴿ . لبجلاب ةنيدم اورفح﴾ِداَوْلِاب َرْخَّصلا اُوباَج َنيِذَّلا َدوَُمثَو ﴿

 ؟ً امامت حضاو ، دسفت دويلوهو ، فصقي نوغاتنب
 : لاقو ، ﴾ ِداَصْرِمْلِاَبل َكَّبَر َِّنإ * ٍباَذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِهَْيلَع َّبََصف * َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف ﴿ ، ﴾ ِدَِالبْلا ِيف ﴿ نكلو مهدلب يف ال ﴾ اَْوغَط َنيِذَّلا ﴿

﴾ )��( َىلُوْألا اًداَع ََكلَْهأُ هََّنأَو ﴿

] مجنلا ةروس [

. اهرابخأ مويلا شيعن ةيناثً اداع كانه نأ اذه ىنعم

: ةيغاطلا ممأللً اجذومنداع موق لعج لجو زع هللا

 : ينارمعلا قوفتلاب مهفصو لجو زع هللا

﴾  )���( َنوُُدلَْخت ْمُكََّلَعل َعِناَصَم َنُوذِخََّتتَو )���( َنُوَثبَْعتًَةيآٍ عيِر ِّلُِكب َنُونَْبَتأ ﴿

] ءارعشلا ةروس [

. يعانص قوفت ، ينارمع قوفت

﴾  )���( َنيِراَّبَج ُْمتْشََطب ُْمتْشََطب اَِذإَو ﴿

] ءارعشلا ةروس [

. يركسع قوفت

﴾)��( َنيِرِصَْبتْسُم اُوناَكَو ِلِيبَّسلا ِنَع ْمُهَّدََصف ْمَُهلاَمَْعأ ُناَطْيَّشلا َمَُهل َنَّيَزَو ْمِِهنِكاَسَم ْنِم ْمَُكل َنََّيَبت َْدقَو َدوَُمثَو اًداَعَو ﴿

]  توبكنعلا ةروس [

: اولاقو اوسرطغت يأ ، نيربكتسم اوناكو ، نيرخآلل راقتحا ، ربك ، ءالعتسا ، ةسرطغ كانه ، يملعلاو ، يركسعلاو ، يعانصلاو ، ينارمعلا قوفتلا عمو ، يملع قوفت

﴾)��( َنوُدَحَْجي َانِتَايآِب اُوناَكَوً ةَُّوق ْمُهْنِم ُّدََشأ َوُه ْمَُهَقلَخ يِذَّلا ََّ� ََّنأ اْوََري َْملََوأً ةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَماُولَاقَو ِّقَحْلا ِرَْيِغب ِضَْرْألا ِيف اوَُربَْكتْسَاف ٌداَع اََّمَأف ﴿

]  تلصف ةروس [

مهكلهأ يذلا باذعلا ام ﴾ ٍباَذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِهَْيلَع َّبََصف * َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف * ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط َنيِذَّلا ﴿ موقلا ءالؤهف ، ةيغاطلا ممأللً اجذومن داع موق لعج لجو زع هللا كلذلف

؟ هب

﴾  )�( ٍَةِيتاَع ٍرَصْرَصٍ حيِِرب اوُكِلُْهَأف ٌداَع اََّمأَو ﴿

]  ةقاحلا ةروس [

: ريصاعألاب
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﴾ )�(ٍَةيِواَخ ٍلَْخن ُزاَجَْعأ ْمُهََّنأَك ىَعْرَص اَهِيف َمَْوقْلا ىََرَتفً اموُسُح ٍماََّيأَ َةيِناََمثَو ٍلَاَيل َعْبَس ْمِهَْيلَع اَهَرَّخَس ﴿

] ةقاحلا ةروس [

: رشبلا قلاخ ةعنصلً اميظعت ئلتمم نمؤملا ريغو هللا ةعنصلً اميظعت ئلتمم نمؤملا

ًائيش كانه نأ ينعت رفك ةملكف ، ةقيقح بجح ، ةقيقح لفغأ ، ةقيقح ىطغ يأ رفك ىنعم ، ءاطغلا وه ةيماسلا تاغللا ضعب يف رفكلاو ، ىطغ يأ رفك ىنعم ، مركلا انناوخإ
﴾ َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ِْبأَدَك ﴿: ىلاعت هلوق يف كلذلف ، رظنلا نع بجُح ميظع ءيش كانه ، يطُغ ًاميظع

تارايسلا نع ةعاس كثدحي ناسنإ عم سلجا ، راظنألا نع تبجُح هللا ةمظع ىلع ةلادلا تايآلا هذه يأ

اّملقو ، رشبلا هعنص ءيش ىلع ةليوط تاعاس كثدحي ، ةيتوبكنعلا ةكبشلا نع ، فتاوهلا نع ، تاليابوملا نع كثدحي ، اهصئاصخو ، اهناولأو ، اهراعسأو ، اهتاليدومو ،
. لايخلا ّدح قوفت هللا ةمظع ىلع ةلادلا تايآلا نأ عم ، رشبلا قلاخ هعنص ءيش نع كثدحي
ةليوط تاعاس انثدحت نأ كناميإ ةمالع نم ، رشبلا قلاخل سيل و رشبلا ةعنصلً اميظعت ئلتمم نمؤملا ريغو ، لجو زع هللا ةعنصلً اميظعت ئلتمم نمؤملا : ةملكلا هذه مكل لوقأ
كلذلف ، ناسنإلا عنص قئاقد نع ةليوط تاعاس ثدحي نأ ايندلا يف ناسنإلا قارغتسا ةمالع نمو ، هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نع
دلوي نأ لبق ناسنإلا ىلع رفكلا بتك هللا نأ ، نولوقي امم اوققحتي مل سانأ نمً انايحأ لاقي ام قدصت ال ﴾ ْمِِهبُوُنذِبُ َّ� ُمُهَذََخَأف َِّ� ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ِْبأَدَك ﴿

. ﴾ ْمِِهبُوُنذِبُ َّ� ُمُهَذََخَأف َِّ�ِتَايآِب اوَُرفَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو ﴿ : ةميركلا ةيآلا لوقت ، نيدبآلا دبأ ىلإ منهج يف هللا هعدوأف ، رفكف هللا دارم ققح ايندلل ناسنإلا ءاج املف ،

ىرتفا هنأل ةرمو ، رمخلا برش هنأل ةرم ، نيترم دحلا هيلع اوميقأ : رمع انديس لاقف ، كلذ ّيلع ردق هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو : لاق ، رمع انديسل هب ءيج رمخ براش لجر
رانلاو ةنجلا تيغلأ ، باقعلاو باوثلا تيغلأ ، ديعولاو دعولا تيغلأ رايتخالا تيغلأ اذإ يأ ، رارطضالا ىلإ رايتخالا نم كجرخي مل هللا ءاضق نإ اذه اي كحيو : هل لاق ، هللا ىلع
. هلك نيدلا تيغلأ ، فيلكتلا تيغلأ ، ةنامألا لمح تيغلأ ، ةيلوؤسملا تيغلأ ،
، نوبسارلا ءالؤهو ، ماعلا اذه رخآ يف نوحجانلا ءالؤه : لاقو ، نيتمئاق كسمو ةحابلا يف بالطلا عمج موي لوأ ، يساردلا ماعلا مايأ نم موي لوأ يف ةسردم ريدم روصت تنأ
؟ اهلبقت له ؟ ةسردم ريدم نم اهلبقت له ، اوبسري نأ مهيلع ُتبتك ءالؤهو ، اوحجني نأ مهيلع ُتبتك ءالؤه ، هفعض نم هداهتجافرعي ملو ، موادي مل بلاطلا

ءاملاب لتبت نأ كايإ َكايإ                     : هل لاقوً افوتكم ميلا يف هاقلأ

* * *

:ً اربجم سيل و ريخم ناسنإلا

: لاق لجو زع هللا

ُباَرَّشلا َْسِئبَ هوُجُوْلا يِوَْشي ِلْهُمْلاَك ٍءاَِمب اُوثَاُغي اُوثيَِغتَْسي ْنِإَو اَُهقِداَرُس ْمِِهب َطاََحأ اًرَان َنيِمِلاَّظلِل َانَْدتَْعأاَِّنإ ُْرفَْكيَْلف َءاَش ْنَمَو ْنِمُْؤيَْلف َءاَش ْنََمف ْمُِكّبَر ْنِم ُّقَحْلا ُِلقَو ﴿

﴾)��( ًاَقَفتْرُم ْتَءاَسَو

] فهكلا ةروس [

: ﴾ُْرفَْكيَْلف َءاَش ْنَمَو ْنِمُْؤيَْلف َءاَش ْنََمف ﴿،ً اربجم تسلو ريخم تنأ

﴾  )�( اًرُوفَك اَِّمإَو اًرِكاَش اَِّمإ َلِيبَّسلاُ هَانْيَدَه اَِّنإ ﴿

]  ناسنإلا ةروس [

ّلَوُم َوُهٌ ةَهْجِو ٍّلُكِلَو ﴿ ﴾)���( ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� َّنِإ ًاعيِمَجُ َّ� ُمُِكب ِْتَأي اُونوَُكت اَم َنَْيأ ِتاَرْيَخْلا اُوِقَبتْسَاف اَهيِ
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]  ةرقبلا ةروس  [

: كلذ يف لصألا ةيآلا امأ

َّالِإ َنُوِعبََّتت ْنِإ َاَنلُ هوُجِرُْخَتف ٍمْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع ْلَه ُْلق َانَْسَأب اُوقاَذ ىَّتَح ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َبَّذَك َكِلَذَك ٍءْيَش ْنِم َانْمَّرَح َالَو َانُؤَابآ َالَو َانْكَرَْشأ اَمُ َّ� َءاَش َْول اوُكَرَْشأ َنيِذَّلا ُلُوَقيَس ﴿

﴾)���( َنوُصُرَْخت َّالِإ ُْمتَْنأ ْنِإَو َّنَّظلا

]  ماعنألا ةروس [

أي تكذبون ، لذلك لو أن هللا أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، ولو تركھم ھمًال لكان عجزاً في القدرة ، إن هللا أمر 
ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً ، ولم یعَص مغلوباً ، ولم یطع مكرھاً .عبادة تخییراً

: لجو زع هللا ةضبق يف وه لواطت امهم ناسنإلا

والحمد � رب العالمین 

 ﴿ َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َو الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم َكفَُروا بِآیَاِت �َِّ  ﴾ كلھا ، والكفر ھو الغطاء ، وكفر أي غطى ، كلمة كفر تعني أن ھناك شیئاً قد ُغطي ، أنت ممكن أن تدخل لغرفة ال 
یوجد

فیھا شيء  إطالقاً ، بالط  وأربعة جدران ، تضع غطاء حتى تستر شیئاً ، ال یوجد شيء تستره أساساً ، الكفر أي یوجد إیمان ، عندما قلنا كفروا أي غطینا حقیقة ، غطینا 
. وجود َ﴿كفَر ُوا بِآیَاِت �َِّ  فَأََخَذُھُم �َُّ  بِذُنُوبِِھْم إِنَّ �ََّ  قَِويٌّ َشِدیُد اْلِعقَاِب ﴾  

قوى ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن ﴾ المتانة مقاومة قوى الشد ، والقساوة مقاومة قوى الضغط ، أمتن عنصر في  األرض الفوالذ المضفور ، وأقسى عنصر األلماس ، فلذلك األلماس یقاوم 

الضغط ، أما الفوالذ المضفور فیقاوم قوى الشد ، فالمصاعد تتحرك بالفوالذ المضفور والتلفریك  بینما الحفر یحتاج إلى رأس ألماسي أو قریب من األلماس ، هللا عز وجل 
قال : ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن ﴾ أي الكافر مربوط بحبل مھما تحرك ، مھما تنطع ، مھما تطاول ، ھو في قبضة هللا .
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