
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

: فيلكتلا تاموقم هاطعأ دقو هدبعي نأ هللا هفلك ةنامألا لمح ِلَبق امنيح ناسنإلا

 : ىلاعت هلوق يهو نيسمخلاوةثلاثلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم نيرشعلا سردلا عم ؛ ماركلاةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ٌميِلَع ٌعيِمَس ََّ� ََّنأَو ْمِهُِسفَْنأِب اَم اوُرَِّيُغي ىَّتَح ٍمَْوق َىلَع اَهََمعَْنأً ةَمِْعنً ارَِّيغُم َُكي َْمل ََّ� ََّنأِب َكِلَذ ﴿

: هللا ضرع امنيحف ، ةنامألا لمح ِلَبق هنأل ، مركملا قولخملا ، ةبتر لوألا قولخملا وه ناسنإلا ،ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ًالوُهَج اًمُولَظ َناَكُ هَِّنإ ُناَسْنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَعَ َةناََمْألا َانْضَرَع اَِّنإ﴿

] بازحألا ةروس [

: هل هللا رخس ةنامألا لمح ِلَبق املو ، ةنامألا لمح ِلَبق هنأل لوألا قولخملا وه ناسنإلاف

﴾)��( َنوُرََّكَفَتي ٍمَْوقِل ٍتَايَآل َكِلَذ ِيف َّنُِإهْنِم ًاعيِمَج ِضَْرْألا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ْمَُكل َرَّخَسَو ﴿

] ةيثاجلا ةروس [
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تاموقم هاطعأ دقو ، هدبعي نأ هللا هفلك ةنامألا لمح لِبق امنيح كلذل ، رَخسملا نم مركأ هل رخسملاو

ةرطف هاطعأ ، ضقانتلا مدع أدبم ،ةيئاغلا أدبم ، ةيببسلا أدبم ، ثالثلا هئدابم قفوً القع هاطعأ ، ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأل رهظم ةقيقحلا يف وهً انوك هاطعأ ، فيلكتلا
عجرموهً اعرش هاطعأ ، هلمع اهب نمثي ةيرح هاطعأ ، تاوامسلاو ضرألا بر ىلإ انيقترا امل تاوهشلا الول ، هللا ىلإ هعفدي كرحمك ةوهش هاطعأ ، هأطخ اهب فشكي ةميلس
. حيبق وهف هضفر امو ، نسح وهف عرشلا هرقأ ام ةياهنلا يفو ، هلمع فالغ وهً اتقو هاطعأ مث ،ً اعم ةرطفللو لقعلل يعطق

: ناسنإلا ىلع لجو زع هللا معن

: هدجوأ داجيإلا ةمعنب هيلع هللا معنأ ناسنإلا كلذل

﴾)�( اًروُكْذَم ًائْيَش ْنَُكي َْمل ِرْهَّدلاَنِم ٌنيِح ِناَسْنِْإلا َىلَع َىَتأ ْلَه ﴿

]  ناسنإلا ةروس [

، لجو زع هللا معن نم كنيع هارت ءيش لك ، دالوأب هّدمأ ، جوزب اهّدمأو ، ةجوزب هّدمأ ، بارشلاب ،  ماعطلاب ، ءاملاب ، ءاوهلاب هّدمأ ، هتاجاح لكب هّدمأ ، دادمإلا ةمعنب هيلع هللا معنأ
. داشرلاو ىدهلا ةمعنو ، دادمإلا ةمعنو ، داجيإلا ةمعن هاطعأ

: هدوجو نم فدهلا ققح هركشو �اب نمآ نم

 ، ركشي نأو نمؤي نأ هيلع معنلا هذه هاطعأ امدنع ناسنإلا اذه : رخآ ءيش

هل رخسم نوكلا نأل

لك فقوتت ٍذئدنعو ، كدوجو نم فدهلا تققح تركشو تنمآ اذإف ققد ، ركشت نأ ميركتلا لعف ّدرو ، نمؤت نأ فيرعتلا لعف ّدر ، ميركت ريخستو ، فيرعت ريخست ، نيريخست
: ليلدلا ، ةيهلإلا تاجلاعملا
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﴾ )���( اًميِلَع اًرِكاَشُ َّ� َناَكَو ُْمتْنَمآَو ُْمتْرَكَش ِْنإ ْمُكِباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَم ﴿

] ءاسنلا ةروس [

نم فدهلا تققح تركشو تنمآ اذإف ، تركش دق ميركتلا لالخ نمو ، ميركت ريخست رخسم نوكلا نألو ، تنمآ فيرعتلا لالخ نمو ، فيرعت ريخست ٌرخسم نوكلا نأل
. ةيهلإلا ةجلاعملا فقوتت ركشلاو ناميإلا نيئيشلا نيذه تلعف نإ كلذل كدوجو
ةيلكلا هذه يحارجلا لمعلا دعوم ، ةيلكلا هذه لاصئتسال يحارج لمع ءارجإ نم ّدب ال : هل لوقي ،ً ايلك لمعلا نع تفقوت هتيلك ىدحإ نأ دجوف بيبطلا هصحفً اناسنإ نأ ول

 ؟ لصأتست له ، لمعت اهب اذإف ، ةيناث ةرم تروُص
: ةيهلإلا تاجلاعملا لك فقوتت ٍذئدنعو ، كدوجو نم فدهلا تققح تركشو تنمآ تنأ اذإ

﴾ )���( اًميِلَع اًرِكاَشُ َّ� َناَكَو ُْمتْنَمآَو ُْمتْرَكَش ْنِإ ْمُِكباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَم ﴿

]ءاسنلاةروس[

: تاجلاعملا لك فقوتت هللا ركشيو ناسنإلا اهب نمؤي يتلا ةظحللا يف

اآلن هللا منحك نعمة اإلیجاد ، منحك نعمة اإلمداد ، منحك نعمة الھدى والرشاد ، أرسل رسًال ، بعث أنبیاء ،

لزن يذلا قحلا اذهبو ، كمسج يذغت بارشلاو ماعطلاب تنأ ، تابنلا تتبنأ ،ً اراطمأ لزنأ ،ً ابتك لزنأ

كاده ، جاتحت امب كدمأ ، دوجولا كحنم ، ءيش لك كل مدق لجو زع هللا ، هركشت نأو ، هدبعت نأو ، هفرعت نأ نوكي نأ يغبني يذلا ، كحور يذغت ملسو هيلع هللا ىلص كيبن ىلع
معن نوكلا يف ام لك نأل ركشت نأ كيلع يقب ، هللا ىلع لدي نوكلا اذه لك نأل نمؤت نأ كيلع يقب ، داشرلاو ىدهلا ةمعن ، دادمإلا ةمعن ، داجيإلا ةمعن ، ىده ، دمأ ، دجوأ ، هيلإ
. كل تقلُخ

﴾)��( ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُِكب َوُهَو ٍتاَوَمَس َعْبَس َّنُهاَّوََسف ِءاَمَّسلا َىلِإ ىََوتْسا َُّمث ًاعيِمَج ِضَْرْألا يِف اَم ْمَُكل ََقلَخ يِذَّلا َوُه ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

ةدعاسم قيرط نع ، قلخلا ةمدخ قيرط نع ركشت يتلا ةظحللا يفو ، هللا ةعاط ىلع كلمحي يذلا ناميإلا يأ ، هللا هدارأ يذلا ناميإلا نمؤت يتلا ةظحللا يف هنأ نيقيلا ملع ملعاف
. يعيبطلا عضولا وه اذه ﴾ ُْمتْنَمآَو ُْمتْرَكَش ِْنإ ْمُِكباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَم ﴿تاجلاعملا لك فقوتت ٍذئدنعو ، كدوجو نم فدهلا تققح ، قلخلا

:ً اديدشً اباقع بقوع سانلا ضاقنأ ىلع هدجم ىنبو هتاذل شاع نم

َرحتي ملو ، مقتسي ملو ، أبعي ملو ، بجتسي ملف ، داشرلاو ىدهلا ةمعنب هيلع معنأ ، دادمإلا ةمعنب هيلع معنأ ، داجيإلا ةمعنب هيلع معنأ لجو زع هللا ناسنإ ، ةيضرم ةلاح اندنع

هنمأ ىنب ، مهلالذإ ىلع هزع ىنب ، مهراقفإ ىلع هلام ىنب ، نيرخآلا ضاقنأ ىلع هدجم ىنب ، لالحلا
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.ً الصأ نيدلل ىنعم ال تناك امك هيلع هللا معن ترمتسا ول ناسنإلا اذه ، سانلل شعي ملو هل سانلا شاع ، هتاذل شاع ، مهتفاخإ ىلع
، لءاسي ملو ، بقاعي مل ةفيظولا بتك ام يذلا نأ دجملا بلاطلا اذه ىري يلاتلا مويلا يفو ،ً اريبكً ادهج لذبو ، لئاسملا لحي ليللا لاوط رهس يذلاف ، بالطلا اهب فلُك ةفيظو
هللا نأ كلذ ىنعمف ، ةفيظو بتكي دحأ ال ثلاثلا مويلا يف ، رصقملا بساحي ال يناثلا مويلا يفو ةفيظو يطعي ملعم يأ نآلا ، ليلدلاو ،ً اقالطإ اهل ةميق ال ملعملا رماوأ نأ كلذ ىنعم
: لاقهللا ، ةريللا دعت ال ؟ اهدعف ةيروسلا ةريللا هذه ذخ : كل لوقأ نأ نكمي يأ ، ىصحت الو دعت ال معنب كيلع معنأ ىلاعتو هناحبس

﴾)��( ٌراَّفَك ٌمُولََظل َناَسْنِْإلا َّنِإ اَهوُصُْحت َال َِّ�َ ةَمِْعن اوُُّدَعت ِْنإَوُ هوُُمتَْلأَس اَم ِّلُك ْنِم ْمُكَاتآَو ﴿

] ميهاربإ ةروس [

، نينذأ كل قلخ ، دعبلا ىرت الو ، ضرعلاو لوطلا ىرت ةدحاو نيع تناك ول ، نينيع كل قلخ ، كمسج ،معنلاب طاحم تنأ ، ىصحت نأ نكمي ال ةدحاولا ةمعنلا تاكرب كلذ ىنعم
ًابصع كاطعأ ول ، ةيغبص ةدغ، ةينهد ةدغ ، ةلضع ، بصع ، نايرش ، ديرو ةرعش لكب ، ةرعش فلأ ةئمثالث ، رعشلا اذه كاطعأ ، توصلا ةهج فرعت ال ةدحاو نذأ تناك ول

تيأرل كمسج يف تققد ول ، سح باصعأ رعشلا يف عضي مل ، كرعش قلحو لماك ريدخت ىلإ جاتحت ، ىفشتسملا يف يحارج لمع ىلإ نيعوبسأ لك تجتحال رعشلابً ايسح
تاونسو تاونس مكتثدح ول ، رايطأ ، كامسأ ، تاوارضخ ، هكاوف ، بارش ، ماعط ، دالوأ ، ةجوز ، ىوأم كل قلخ ، كمسجب معن كانه ، معنلا يف قراغ تنأ ، باجعلا بجعلا
. هللا َُمعِن يضقنت ال

: مهسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ريغي نل لجو زع هللا

نم دب ال ، معنلا هذه لالخ نم هتاوهش سرامو ، ةمعنلاب أبعي ملو ، معنملاب رفك اذإف ، مودت ةمعنلا هذه ، ةمعنلا هذه ركشي ، ةمعنلا هذه فرعي ، ةمعنلا هذه ردقي امدنع نمؤملا كلذل

﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوق َىلَع اَهََمعَْنأً ةَمِْعنً اِرَّيغُم َُكي َْمل ََّ� ََّنِأب َكِلَذ ﴿: ةيآلا . رومألا ريغتت نأ

 : لوقي ، حاحصلا يف يسدق ثيدح ليلد ىوقأ ، ببسلا تنأ كبيصي ءيش يأ ىنعمب

الف ، اًمَّرَحُم ْمَُكنْيبُ ُهتَْلعَجَو ، يِسَْفن َىلع َمْلُّظلا ُتْمَّرَح ِيّنإ ، يِدَابِع اي : َلاقُ هَّنأ ، َىلَاَعتَو َكَرَاَبت ِهللا ِنَع ىَوَر امِيف َمَّلسو هيلعُ َّ� ىَّلَصِ ّيبَّنلا ِنَع يرافغلا رذ يبأ نع ((
،ُ ُهتْوَسَك نَم َّالإ ٍراَع ْمُكُّلُك ، يِدَابِع اي ، ْمُكْمِعُْطأ يِنوُمِعَْطتْسَاف ،ُ ُهتَْمعَْطأ نَم َّالإ ٌعِئاَج ْمُكُّلُك ، يِدَابِع اي ، ْمُكِدَْهأ يِنوُدَْهتْسَاف ،ُ ُهتْيَدَه نَم َّالإ ٌّلاَض ْمُكُّلُك ، يِدَابِع اي ، اوَُملاََظت
َْنلَو ، يِنوُّرَُضَتف يِّرَض اُوُغلَْبت َْنل ْمُكَّنإ ، يِدَابِع اي ، ْمَُكل ْرِفَْغأ يِنوُرِفَْغتْسَاف ، ًاعيِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغأ َاَنأَو ، ِراَهَّنلاَو ِلْيَّللاب َنُوئِطُْخت ْمُكَّنإ ، يِدَابِع اي ، ْمُكُسَْكأ يِنوُسَْكتْسَاف
ْمَُكلََّوأ َّنأ ْول ، يِدَابِع اي ، ًائيش يِكْلُم يف َكلذ َداَز ام ؛ْمُكنِم ٍدِحاَو ٍلُجَر ِبَْلق َىْقَتأ َىلع اُوناَك ، ْمُكَّنِجَو ْمُكَسْنإو ْمُكَرِخآَو ْمَُكلََّوأ َّنأ ول ، يِدَابِع اي ، يِنُوَعفَْنَتف يِعَْفن اُوُغلَْبت
ٍدِحاَو ٍديِعَص يف اوُمَاق ، ْمُكَّنِجَو ْمُكَسْنإو ْمُكَرِخآَو ْمَُكلََّوأ َّنأ ول ، يِدَابِع اي ، ًائيش يِكْلُم نِم َكلذ ََصَقن ام ؛ٍدِحاَو ٍلُجَر ِبَْلق ِرَجَْفأ َىلع اُوناَك ، ْمُكَّنِجَو ْمُكَسْنإو ْمُكَرِخآَو
نَمف ، اَهاَّيإ ْمُكِيّفَُوأ َُّمث ، ْمَُكل اَهيِصُْحأ ْمُُكلاَمَْعأ يه امَّنإ ، يِدَابِع اي ، َرَْحبلا َلِخُْدأ اَذإ َُطيْخِملا ُُصقَْني امك َّالإ يِدنِع اَّمم َكلذ ََصَقن ام ُ؛َهَتَلأْسَم ٍناَسْنإ َّلُك ُتْيَطْعأف ، يِنُوَلأََسف

)) . اوَُملاََظت الف ، يِدَابِع َىلعو َمْلُّظلا يِسَْفن َىلع ُتْمَّرَح ِيّنإ : ٍةياور يفو .ُ هَسَْفن َّالإ َّنَمُوَلي الف َكلذ َريغ َدَجَو نَمَو ، ََّ� ِدَمَْحيَْلف اًرْيَخ َدَجَو

] ملسم حيحص  [

هللا نأً انيقي عقوت ، هللا ةيصعم يف اهتمدختسا لب ، اهركشت مل ، اهب أبعت مل معنلا هذه نم كفقوم ،  داشرلاو ىدهلا ةمعنو ، دادمإلا ةمعنو ، داجيإلا ةمعنب كيلع معنأ لجو زع هللا

. هل اوقلخ سانلا نأ ىري ، ةيهجنع ، ةسرطغ ، ءالعتسا ، ربك ،  ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوق َىلَع اَهََمعَْنأً ةَمِْعنً اِرَّيغُم َُكي َْمل ََّ� ََّنِأب َكِلَذ ﴿ ، كبدؤيس

: مقن ىلإ اهايإ هاطعأ يتلا معنلا هللا ّريغ سانلا ملظ نم

 : كلذل

ةنسح هلعنو انسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ لجر لاق ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي :  لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع ((
))  .سانلا صمغو قحلا رطب ربكلا لامجلا بحي ليمج هللا نإ لاق

]  ملسم هاور [
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، ةمعن حايرلا ، مقن ىلإ معنلا هذه ريغي لجو زع هللا ملظت نأ درجمل ، سانلا ملظت نأو ، قحلا ضفرت نأ

ًادالوأ بجنت نأ ، ةمقن جاوز كانهو ، ةمعن جاوزلا ، ةمقن ىلإ بلقني نأ نكميو ، ةمعن نوكي نأ نكمي كنيع هارت ءيش لك ، ةمقن تاناضيفلاو ، ةمعن راطمألا ، ةمقن فصاوعلاو
، هللا معنب رومغم تنأف ، ةمقن نوكي نأ نكمي هسفن تقولا يفو ، ةمعن نوكي نأ نكمي رداق ةردقبءيش يأ ، ةمقن ىنغ كانهو ، ةمعنً اينغ نوكت نأ ،ةمقن دالوأ كانهو ، ةمعن
. معنلا هذهلً انانتما بلقلا ئلتمي نأ يغبنيو ، ركشلا نم عون اذه ، هللا نمً امعن اهفرعت نأ يغبني معنلا هذه ، هللا معنب طاحم
هيضرت ةجوزو ، هيوؤي تيب هل ، انفرعي الو هفرعن ال لجر كلملا ، ال : هل لاق ؟ كريغ دجوي له ، تنأ : هل لاق ؟ كلملا نم : هل لاق ،ً ارّابجً اكلم ناكو ، هريزو لأسً اكلم نأ ىوري

ةيآلا حرشأ نأ يل ولحيً انايحأ ، ريغي ال ريغت الً ارومغم معنلاب ناك اذإ ناسنإلاف ، هلالذإ وأ ، هجارحإ يف اندهج هانفرع نإو ، انئاضرتسا يف دهج انفرع نإ هنإ ، هيفكي قزرو ،
: ةيآلا ، ةطاسب اهدعب ام ةطاسبب ةميركلا

َّقعُمُ َهل ﴿ ٍلاَو ْنِم ِهِنوُد ْنِم ْمَُهل اَمَوُ َهل َّدَرَم ََالف اًءوُس ٍمَْوقِبُ َّ� َداََرأ اَِذإَوْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإَِّ� ِرَْمأ ْنِمُ َهنوَُظفَْحي ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيََدي ِنَْيب ْنِم ٌتَابِ

)��(  ﴾

] دعرلا ةروس [

كلام ةاكز يدؤت ، كناسل طبضت ، كرصب ضغت ، يمالسإ كتيب ، لالح كلخد ، ميقتسم ، نئمطا ،  ريغي ال هللاو ريغت ال : هل لوقأ ، معن : لاق اذإ ؟ ريخب تنأ له : ينلأسي نمل لوقأ
. لبقتسملل نئمطا ، نئمطا ، ريغي ال هللاو ريغت ال ،

﴾ )��( َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكََوَتيَْلف َِّ� َىلَعَو َانَالْوَم َوُه َاَنلُ َّ� ََبتَك اَم َّالِإ َاَنبيُِصي َْنل ُْلق ﴿

] ةبوتلا ةروس [

. ﴾َاَنلُ َّ� ََبتَك اَم َّالِإ َاَنبيُِصي َْنل ُْلق ﴿ : انيلع بتك وأ ، انل هللا بتكام نيب ريبك قرف

: نينمؤملل هدوعو ققحي الأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوز

ِ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 [

. ماظن يأب ، دلب يأ يف ، ناكم يأ يف ، رصم يأ يف ، رصع يأ يف

﴾)��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِب ْمُهَرَْجأ ْمُهََّنيِزَْجَنلَوً َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِم اًحِلاَص َلِمَع ْنَم ﴿

] لحنلا ةروس [

. نينمؤملل هدوعو ققحي الأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوزو

: لجو زع هللا نم ةصاخ ةلماعم هلفً اميقتسم ناك نم

بأ كل ، يوق بأ كل ، كلمت ال ،ً الامسأر كلمت ، لمحت ال ، ايلع ةداهش لمحت ،ً اينغ ،ً اريقف تنك امهم ، ترُمأ امك مقتسا ، ةريثك تاطاشن ىلع نولبقم مه نيذلا بابشلا بطاخأ انأ
:اهب كبلق نئمطيلو ، ةيآلا هذه أرقا ، ةصاخ ةلماعم كلفً اميقتسم تمد ام ، ميتي تنأ ، ينغ

﴾)��( َنوُمُكَْحي اَم َءاَس ْمُُهتاَمَمَو ْمُهَايْحَم ًءاَوَس ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَك ْمَُهَلعَْجن َْنأ ِتَاِئّيَّسلا اوُحََرتْجا َنيِذَّلا َبِسَح َْمأ﴿

] ةيثاجلا ةروس [
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. ليحتسم فلأ فلأو ليحتسم

﴾ )��( َنوَُوتَْسي َال ًاقِسَاف َناَك ْنَمَك ًانِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ﴿

]  ةدجسلا ةروس [

﴾)��( َنيِرَضْحُمْلا َنِم ِةَمَايِقْلا َمَْوي َوُه َُّمث َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َعَاتَمُ هَانْعَّتَم ْنَمَك ِهِيقَال َوَُهف ًانَسَح اًدْعَوُ هَانْدَعَو ْنََمَفأ ﴿

]  صصقلا ةروس [

، ةبيط ةعمس ، راربأ دالوأ ، ةحلاص ةجوزو ، بيط لمع كل رسيي فوس ، لبقتسملاب ةقثو �اب ةقث هبلق ئلتمي تايآلا هذه أرقي امنيح ميقتسملا باشلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاو
. ةديج ةحص

)) .  نمؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحي الو ،  ءوضولا مكلامعأ ريخو اولمعاواوصحت نلو اوميقتسا:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع ((

] كلام هجرخأ [

ىلعأ ، حلاص لمعب ةمعنلا هذه لباقت نأو ، ىلعأ ركشً اضيأ هللا نمً انانتما كبلق ئلتمي نأو ، ركش ةفرعملا ، هللا نمً امعن اهتفرع اذإ ، معنب تنأ ، يلصفم سرد ؛ ماركلا انناوخإ
. ىلعأو

﴾)��( ُروُكَّشلا َيِدَابِع ْنِم ٌليَِلقَو اًرْكُش َدوُواَد َلآ اُولَمْعا ٍتَايِساَر ٍروُُدقَو ِباَوَجْلاَك ٍنَافِجَو َليِثاََمتَو َبيِراَحَم ْنِم ُءاََشي اَمُ َهل َنُولَمَْعي ﴿

] أبس ةروس [

. لبقتسملل نئمطا هللا رمأ ىلع ميقتست امنيح تنأ

: ميقتسملا ريغو ميقتسملا نيب نزاوت ةيلاتلا تايآلا

﴾ )��( َنوُمُكَْحت َفْيَك ْمَُكل اَم )��( َنيِمِرْجُمْلاَك َنيِمِلْسُمْلا َُلعَْجَنَفأ ﴿

]  ملقلا ةروس [

!؟ لوقعم

﴾  )��( َنوَُوتَْسي َال ًاقِسَاف َناَك ْنَمَك ًانِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ﴿

]  ةدجسلا ةروس [

. ميقتسملا ريغو ميقتسملا نيب نزاوت يتلا تايآلا أرقا

: ةتباث ةروكشملا ةمعنلا

أیھا اإلخوة ، أنت بنعم ، موجود ھذه نعمة ، نعمة اإلیجاد أنت بنعم ، تسكن ببیت ، یوجد في البیت ماء ، یوجد طعام ، وشراب ، وسریر ،
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ةردق هللا كاطعأ ، لمع كل ، كتيلهأ لك كلمت ، نيمدق ىلع ريست ، فيصلاب ةحورمو ، ءاتشلاب ةأفدمو

، دادمإلاو ، داجيإلا ةمعن معنلا هذه ، ىربكلا هللا معن نم ةنيعم ةعنص نقتت ىتح ، رجات ، ماحم ، سدنهم ، بيبط ، ةفيظو ، سيردت ، ةيملع ةربخ ، ةنيعم ةربخ كلتمت نأ ىلع
. ةتباث ةروكشملا ةمعنلا ، لوزت نل اهتركشو اهتفرع اذإ معنلا هذه ، داشرلاو ىدهلاو
. ريغي ال هللا ريغت ال ، معن : لوقت ؟ ريخ يف تنأ ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ﴿ : كلذل

ريغأ ال ريغت ال ، ريغأ ىتح ريّغ : كل لجو زع هللا لوقي ، ةيجوز ةلكشم ، ةيحص ةلكشم ، ةيعامتجا ةلكشم ، ةيلام ةلكشم ، ةريبك ةلكشم دجوي هللاو ؟ كعضو فيك : رخآ لاؤس
دجوي ال ، ةداعس يفو ، ةحوبحب يف تنك اذإ ، هللا ريغي ال ريغت ال ، ةعبرألا تاملكلا هذهب نيدلا طغضي نأ نكمي هللاو ، صخلملا صخلم اذه غلابأ الو اوقدص ، ريغأ ىتح ريغ ،
﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ﴿ ، كتفرغيف ةيآلا هذه لعجا ،  ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ﴿ ريغيل ّريغ ةلكشم اندنع نآلا ، ةلكشم كدنع

عتمتت ، ناسللا ةقالط مهلت ، ةمكحلا مهلت ، باوصلا مهلت ، ةرسيم رومألا ، قدصي الً ائيش دجت ، هدو بطخت نأو ، هرمأ ىلع ميقتست نأو ، هللا عم حلطصت نأ درجمل تنأ
 ؟ حضاو ، ريغيل ريغ ، ريغي ال ريغت ال ، نايّدلا دحاولا فرعت ، ناسللا قيلط ، بستحم ، رباص ، ينغ مامأ الو يوق مامأ عضعضتت ال ، ةيوق ةيصخشب

: مهب ام ريغي نل هللاو اوريغي نأ نوديري ال نوملسملا

نأ نورظتني ،ً ادج ةبعص ةلاح مهدنع نوملسملا نآلا ، تنأ أدبت نأ كدارأ ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ﴿كتفرغ يف زراب ناكم يف نوكت نأ بجي ةيآلا هذه

هللا ، ريغيل ّريغ ، لازلز يتأي نل ، � دمحلا ، هديبي ودعلا ىلع لازلز يتأي ، ةزجعمب ، مهب ام هللا ريغي

؟ كلذك سيلأ ، ةقطنملا يفشيج ربكأ مامأ اوفقي نأ اوعاطتسا -ً ادحأ هللا ىلع يكزأ الو نونمؤم مهنأ ينظ ىلع بلغي - لتاقم فالآ ةرشع ، ةشعنم تاعرج اناطعأ لجو زع
:اولاقمهنأل،ةحلسألاعونتبشيجلوأ،ملاعلابشيجعبار،ةقطنملابشيجلوأشيجربكأمامأاوفقينأاونكمتلتاقمفالآةرشع،دحاوموييفترمُدةعردمنوتسونامث

. هللا
امك شيعن ، ليحتسم اذه ، مهب ام هللا ريغي نأ نورظتني نكلو نوريغي ال نوملسملا ، ريغأ ىتح اوريغ نكل ، يدابع اي دوجوم انأ : انل لوقي هللا نأك، ةشعنم ةعرج اناطعأ هللا
نأ نوديري ال نوملسملا ، هللا يضرت ال ةيعامتجالا ةلاحلا ، لايتحاو بذك ، ءارشلاو عيبلا يف شغ ، تاعاطلا يف لامهإ ، تالسلسم ةعباتم ، رصب قالطإ ، طالتخا ، ديرن
ةمألا ىلعو ، دحاو درف ىلع قبطنت ماركلا انناوخإ ةيآلا هذه ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ ﴿ ! ليحتسم ، مهب ام هللا ريغي نأ ةجاذسب نورظتني مهنكل اوريغي

لحت ال ةأرما نع كرصب ضغ ، ليللا مايق نم نيتعكر ِّلص ، موي لك هللا ركذا ، ةعامج يف رجفلا ِّلص ، ّريغ تنأ ، سانلا نم كعد ، يعامجو يدرف نآرقلا اذه ةمظع ، اهلمكأب
ةداعسب ، ةبيجع ةيسفن ةحارب عتمتت ، كعم هتلماعم لك ّريغ هللا نأ أجافت ، كلوح نم لكل ةمدخ مدق ،ً انيمأ نك ،ً اقداص نك ،ً ادبأ لجو زع هللا يضرت ال تالسلسم عباتت ال ، كل
 . كتمدخ يف اهلك ايندلا ، دادسب ، قيفوتب ، ةلهذم

)) .  نمؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحي الو ،  ءوضولا مكلامعأ ريخو اولمعاواوصحت نلو اوميقتسا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع ((

] كلام هجرخأ [

: ةعاسدعب رييغتلا ىري نأ بجي هللا عم حلطصا نمف لخادلا نم أدبي رييغتلا
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 ، صخلملا صخلم صخلم اذه ، ريغي ال ريغت ال ، ريغيل ّريغ ، ماركلا انناوخإ

ىلع قبطنت ةيآلا هذه

.ً ادبأ ، ةيرشبلاو ، ممألاو ، بوعشلاو ، لودلاو ، تاعامجلاو ، دارفألا
قيرطلا ةفاقث ، طابحإلا ةفاقث ، سأيلا ةفاقث نم جرخن يك ، �اب قثن يك اهايإ هللا انقاذأ ةشعنم تاعرج كانهو ، ققحتت الأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوز لجو زع هللا دوعو
،ً ادج قيمع هنكل ،ً ادج طيسب ىنعملا ، ريغي ال ريغت ال ، ريغيل ّريغ ، ءاعمج ةيناسنإللو ، كتمألو ، كبعشلو ، كموقلو ، كتريشعلو ، كترسألو ، كدحو كل ةيآلا هذه ، دودسملا
ال ، جراخلا نم أدبي ال رييغتلا ، انع ديعب رخآ ماظن داريتسا نم أدبي ال رييغتلا ﴾ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوق َىلَع اَهََمعَْنأً ةَمِْعنً اِرَّيغُم َُكي َْمل ََّ� ََّنِأب َكِلَذ ﴿ : لاق لجو زع هللا كلذل

يف ٍدانم ىدان هللا ىلإ دبعلا عجر اذإ ليق دق و ،ةعاس دعب رييغتلا ىرت نأ بجي هللا عم حلطصت امنيح تنأ ، لخادلا نم أدبي رييغتلا ، يجراخ معدب أدبي ال ، ةديعب ةيوق تاهج نم أدبي
. هللا عم حلطصا دقفً انالف اوئنه نأ ضرألاو تاوامسلا

: ءيشب تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتي مث ءيش لك اهنأكو بابسألاب ذخأي قداصلا نمؤملا

يناعت ، ةعاسلا هذه الإ كلمت ال ، اهيف تنأ يتلا ةعاسلا كلو ، بيغ لمؤملاو ، تاف ىضم ام ، ىضم يضاملاو ، هكلمت ال لبقتسملا نألً اروف نآلا هللا عمً احلص دقعت نأ كناكمإب
. ريغيل ّريغ ؟ يدام قيض نم يناعت ، ريغيل ّريغ ، يناعت ام

﴾  )��( اًراَهَْنأ ْمَُكل َْلعَْجيَو ٍتاَّنَج ْمَُكل َْلعَْجيَو َنِيَنبَو ٍلاَوَْمأِب ْمُكْدِدُْميَو )��( اًراَرْدِم ْمُكَْيلَع َءاَمَّسلا ِلِسُْري )��( اًراَّفَغ َناَكُ هَِّنإ ْمُكَّبَر اوُرِفَْغتْسا ُتُْلَقف ﴿

]  حون ةروس [

 ؟ يجوز فالخ نم يناعت

َّالإ ، امُهنْيب َقُِّرفف ِنانثا َّداَوت ام ، هَِديب ٍدَّمحم ُسْفن يذَّلاو : ُلوقيو .ُهُلذَْخي الو ، هُمِلَْظي ال ، ِمِلسُملا وخأ ُمِلسُملا :  لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع  رمع نب هللا دبع نع ((

ّلَُسيو هُدَهَْشيو ، َباغ اذإ هُحَصَنيو ، ضِرَم اذإ هُدُوَعيو ، سَطَع اذإ ُهتِّمَُشي : ٌّتِس ِفورعملا َنِم ِهيَخأ ىلع ِمِلسُملا ِءرَملل : ُلوقي ناكو . امُهُدَحأ ُهثِدُْحي ٍبْنَذب ، َهيَِقل اذإ ِهَيلع ُمِ
)) . ٍثالث َقَْوفُ هاَخأ ِمِلسُملا ِةرجِه نع ىََهنو . تام اذإ ُهَعْبَتيو ،ُ هاعَد اذإ ُهبيُجيو

] بيعشل دنسملا جيرخت طوؤانرألا بيعش ،  دمحأ هجرخأ  [

، عفترم توص هيف سيل ،ً افيطل تيبلا راص ، كل سلست ةجوزلا نأ أجافتً احلص هللا عم دقعا ، يتجوز قالخأ نم هللا دنع يماقم فرعأ انأ : لاق نيفراعلا دحأ نإ ىتح ، مقتسا
ىلإ اهوزعت نأ معنلاب رفكلا ، اهب رفاك تنأو ىقبت نأ ليحتسم معن يف تنأ يأ ، ريغي ال ريغت ال ، صخلملا صخلم اذه ، ريغيل ّريغ ، بح هيف ، ةمحر هيف ، دو هيف ، ريسكت هيف سيل
زع هللا ، زاتمم بيبطلا اذه : كل لوقي ، نبالا يفشو ، ءاود كاطعأ بيبط ىلإ هللا كاده مث ، اياحس باهتلا يئدبملا صيخشتلاو ، قلق تنأو �� هترارح نبالاً الثم ، ضرألا لهأ
. دمحلا كل بر اي : لق ، ديحوتلا اذه ، بيبطلا اذه دي ىلع ءافشلاب كل حمس لجو
هتبكرم عجاري ، يفاشلا تنأ بر اي : هقامعأ قامعأ يفو بيبطلا دنع هنبا جلاعي ، ءيشب تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتي مث ، ءيش لك اهنأكو بابسألاب ذخأي قداصلا نمؤملا كلذل
. ملسُملا تنأو ، ظفاحلا تنأ بر اي : رفاسي نأ لبقو ، ةمات ةعجارم
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: اهماود و اهتابث نمض هجهنم قفو هللا معن مدختسا نم

،  ةمعن ةجوزلاو ، ةمعن وضع لك ، ةمعن زاهج لك ، ةمعن ضبنيً ابلق كلمت نأ ، ةمعن قطنيً اناسل كلمت نأ ، ةمعن ةركاذ كلمت نأ ، ةمعن ةحصلا ، ىصحت الو دعت ال معنلا هذه

اذإ تنأ معنلا هذهف ، ةمعن لاملاو ، ةمعن ةفيظولاو ، ةمعن لمع ناقتإو ، ةمعن ىوأملاو ، ةمعن دالوألاو 

. هللا ديب لبقتسملا ، لبقتسملا نم قلقت ال  ،ً امئاد اهومنو اهتابث نمضت اذهب تنأ ، هللا جهنم قفو اهتمدختساو ، اهيلع هللا تركش

﴾ )��( َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكََوَتيَْلف َِّ� َىلَعَو َانَالْوَم َوُه َاَنلُ َّ� ََبتَك اَم َّالِإ َاَنبيُِصي َْنل ُْلق ﴿

 سورة التوبة  ][

مرة ثانیة :

ْنیَا َو  ُل َعلَْیِھُم اْلَمَال ئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َو َال تَْحَزنُوا َو أَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن )��( نَْحُن أَْو ِلیَاُؤُكْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ  ﴿ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ
﴾ فِي ا ْآلِخ َرِة َو لَُكْم فِیَھا َما تَْشتَِھي أَْنفُُسُكْم َو لَُكْم فِیَھا َما تَدَُّعوَن )��( نُُزًال ِمْن َغفُوٍر َرِح یٍم )��( 

إخواننا الكرام ، ھذه النعم إذا انتقلت بھا من اإلیمان إلى الكفر سوف تُغیر ، وھذه النعم إذا آمنت با� وشكرتھ على ھذه النعم سوف تدوم ، أبداً ، ھذه الحقیقة تصلح 
لألفراد والجماعات ﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ َ لَْم یَُك ُمغَیِّراً نِْعَمةً أَْنعََمَھا َعلَى قَْو ٍم َحتَّى یُغَیُِّر وا َما بِأَْنفُِسِھْم َو أَنَّ �ََّ  َسِمیٌع َعِلیٌم﴾ إذا دعوتھ یسمعك ، وإذا سكت یعلم ما في قلبك ، 

إذا تحركت یراك ،تتكلم یسمعك  ، تتحرك یراك ، تثبت وتسكت یعلم ما في نفسك .

: هلبق نم لسرلا هاناع دقهموق نم يبنلا هيناعي ام

: لجو زع هللا لوقي مث

﴾)��( َنيِمِلاَظ اُوناَكٌّلُكَو َنْوَعْرِف َلآ َانْقَرَْغأَو ْمِهِبُوُنِذب ْمُهَانَْكلَْهَأف ْمِِهّبَر ِتَايآِب اُوبَّذَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعْرِف ِلآ ِْبأَدَك ﴿

] لافنألا ةروس [

لسرلا كلبق هاناع كموق نم هيناعت يذلا ، لسرلا نم ًاعدب تسل ، نزحت الو ، قلقت ال دمحم اي يأ ، ىسوم انديسل مهبيذكت يف نوعرف لآ ةداعك ، ةداعلا وه بأدلا 
اذه ، هكلم رسخو ، قرغف اهركش ام نكل ةمعنب ناك نوعرف ﴾ َنيِمِلاَظ اُوناَك ٌّلُكَو َنْوَعِْرف َلآ َانْقَرَْغأَو ْمِِهبُوُنذِب ْمُهَانَْكلَْهَأف ْمِِهّبَر ِتَايآِب اُوبَّذَك ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاَو َنْوَعِْرف ِلآ ِْبأَدَك ﴿

. صخلملا صخلم

: هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع غلب ام
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اهتابث نمضت ، قلخلا ةمدخب ةمعنلا هذه لباقو ، اهيلع كبر ركشاو ، هللا نم اهفرعا ؟ ةمعنب تنأ

: يدبع اي ، كنئمطي هللا نأك هللا رمأ ىلع ميقتست امنيح تنأ ، ريس ثداحو ، زجعو ، ةليبو ضارمأ و ، ةثيبخ ماروأو ، تافآ كانه ، هئاضعأ نمً ائيش دقفي ناسنإً انايحأ ، اهومنو

﴾ )��( ُمُوَقت َنيِح َِكّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَو َاِنُنيَْعِأب َكَّنَِإف َِكّبَر ِمْكُحِل ْرِبْصاَو ﴿

] روطلا ةروس [

، هبيصيل نكي مل هأطخأ ام نأو ، هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع غلب امو ، ةقيقح ءيش لكلو ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ
، هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ، هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع غلب امو ، ةقيقح ءيش لكل ، فدهلا بيصت ، ةبيصم ةيظش كانه ، دجوي ال ةشئاط ةيظش
. ديحوتلا نم لضفأ ديبعلا تملعت امو ، ديحوتلا وه اذه

 نيملاعلا بر � دمحلاو

10

https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/008anfal/11-20anfal/anfal20.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/008anfal/11-20anfal/anfal20.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/008anfal/11-20anfal/anfal20.doc
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/03quran/1friday/008anfal/11-20anfal/anfal20.doc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);



