
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

: هلً اميظعتوً اميركت همسابً ادمحم هلوسر ِداني مل ىلاعتو هناحبس هللا

 : ىلاعت هلوق يهو نيتسلاو ةعبارلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم نيرشعلاو ثلاثلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمَوُ َّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

الدرس : �� - سورة األنفال - تفسیر اآلیة �� ، ال قلق من أي خوف إذا كان هللا حسبك
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هيلع هللا ىلصً ادمحم هلوسر ِداني مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ميركلا نآرقلا نوؤرقت امنيح نوظحالتً الوأ

: لاق ، همساب ملسو

﴾)��( َنيِمِلاَّظلا َنِم َانوَُكَتفَ ةَرَجَّشلا ِهِذَه َابَرَْقت َالَو اَُمْتئِش ُثْيَح اًدَغَر اَهْنِم َالُكَوَ ةَّنَجْلا َكُجْوَزَو َتَْنأ ْنُكْسا ُمَدآ َاي َانُْلقَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

: لاق

﴾)��( ٌميَِلأ ٌباَذَع اَّنِم ْمُهُّسََمي َُّمث ْمُُهِعّتَُمنَس ٌمَُمأَو ََكعَم ْنَّمِم ٍمَُمأ َىلَعَو َكَْيلَع ٍتاَكََربَو اَّنِم ٍمَالَِسب ِْطبْها ُحُون َاي َلِيق ﴿

] دوه ةروس [

. مدآ اي ، حون اي

ِيف اَم َُملَْعتُ َهتْمِلَع َْدَقفُ ُهتُْلق ُتْنُك ْنِإ ٍّقَحِب يِل َسَْيل اَم َلُوَقأ َْنأ يِل ُنوَُكي اَم ََكناَحْبُس َلَاق َِّ� ِنوُد ْنِم ِنْيََهِلإ َيُِّمأَو يِنُوذِخَّتا ِساَّنلِل َتُْلق َتَْنَأأ ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َايُ َّ� َلَاق ِْذإَو ﴿
﴾)���( ِبُوُيغْلا ُمَّالَع َتَْنأ َكَِّنإ َكِسَْفن ِيف اَم َُملَْعأ َالَو يِسَْفن

] ةدئاملا ةروس [

﴾)���( َنِينِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلَذَك اَِّنإ َايْؤُّرلا َتْقَّدَص َْدق )���( ُميِهاَرْبِإ َاي َْنأُ هَانْيَدَانَو ﴿

]  تافاصلا ةروس  [

 : لاق لب ، دمحم اي هلك نآرقلا يف هللا لاق ام

﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمَوُ َّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  لافنألا ةروس [

: و

َكُوْتَأي َْمل َنيِرَخآ ٍمَْوقِل َنوُعاَّمَس ِبِذَكْلِل َنوُعاَّمَس اوُداَه َنيِذَّلا َنِمَو ْمُُهبُوُلق ْنِمُْؤت َْملَو ْمِهِهاَوَْفأِب اَّنَمآ اُولَاق َنيِذَّلا َنِم ِرْفُكْلا ِيف َنوُعِراَُسي َنيِذَّلا َكْنُزَْحي َال ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿
ْمَُهل ْمَُهبُوُلق َرِّهَُطي َْنأُ َّ� ِدُِري َْمل َنيِذَّلا َِكَئلُوأ ًائْيَش َِّ� َنِمُ َهل َكِلَْمت َْنَلفُ َهَتْنِتفُ َّ� ِدُِري ْنَمَو اوُرَذْحَافُ هَْوتُْؤت َْمل ْنِإَوُ هُوذَُخف اَذَه ُْمتيِتُوأ ْنِإ َنُولُوَقي ِهِعِضاَوَم ِدَْعب ْنِم َمِلَكْلا َنُوفِّرَُحي

﴾)��( ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخْآلا ِيف ْمَُهلَو ٌيْزِخ َايْنُّدلا ِيف

]  ةدئاملا ةروس [

. ىهتنملا ةردس ىلإ هلصوأ لجو زع هللا ، نيعمجأ مدآدلو ديسو ، نيلسرملاو ءايبنألا ديس هنأل ، هلً اميظعت

﴾)��( ىَرْبُكْلا ِهِّبَر ِتَايآ ْنِم َىأَر َْدَقل )��( َىغَط اَمَو ُرََصبْلا َغاَز اَم )��( ىَشَْغي اَمَ ةَرْدِّسلا ىَشَْغي ِْذإ ﴿

]  مجنلا ةروس [

: ميظعلا يبنلا اذهل رشبلا ةوفج دعب لجو زع هللا نم ميركت جارعملاو ءارسإلا

، هللا ىلإ ةدَش اهدعبو الإ ةدِش نم امو ، هللا نم ةحنم اهدعبو الإ ةنحم نم ام كلذل ، ميظعلا يبنلا اذهل رشبلا ةوفج دعب هللا نم ًاميركت ءاج جارعملاو ءارسإلا نإ لب
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هذه دعب نأ نيقيلا ملع ملعيلف ةنحم هتءاج نإ ، هتماقتسا ىلعو � هتعاط ىلع ظفاحي امنيح نمؤم يأو

بطاخ امنيب ،ً ادبأ همساب هبطاخ ام نورت امك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف ، هللا ىلإٌ ةدَش ةدِّشلا هذه دعبف ، هللا ىلإً اهجوتم ،ً اميقتسم ،ً اعئاط يقبو ةدِش هتءاج نإو ، ةحنم ةنحملا
. مهئامسأب ءايبنألا مظعم

﴾ )��( ا�ِيبَص َمْكُحْلاُ هَانَْيتآَو ٍةَُّوِقب َبَاتِكْلا ِذُخ َىيَْحي َاي ﴿

]  ميرم ةروس [

نآرقلا يف لجو زع هللا لقي ملو ، ﴾ِساَّنلِل َتُْلق َتَْنَأأ ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َاي ﴿ و َ﴾ةَّنَجْلا َكُجْوَزَو َتَْنأ ْنُكْسا ُمَدآ َاي ﴿ و ﴾ ٍمَالَِسب ِْطبْها ُحُون َاي ﴿ و ﴾ َايْؤُّرلا َتْقَّدَص َْدق )���( ُميِهاَرِْبإ َاي ﴿
. ﴾ ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ، ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ، دمحم اي هلك

: هللا ىلإ ةوعدو غيلبت ماقم ةلاسرلاو �اب مئاد لاصتاو برقو لابقإ ماقم ةوبنلا

، يكبي هآر ةلظنح انديس يبنلا باحصأ دحأب قيّدّصلا ّرم املف ، ةجرد ىلعأ برق ةجرد ةوبنلا ماقم ، ةلاسرلا ماقمو ةوبنلا ماقم نيب قرفلا

هللا لوسر عم نوكن : لاق ؟ يخأ اي ََملو : هل لاق ، ةلظنح قفان : لاق ؟ يكبت ةلظنح اي كلام " : هل لاق 

لاق ،ىرج امب هاثدحو هيلإ اقلطنا املف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ انب قلطنا ، كلذك انأ يخأ اي : هل لاق قيدصلا بدأ نم ، ىسنن لهألا انسفاع اذإف ، نيتاهك ةنجلاو نحنو
يدنع اهيلع متنأ يتلا لاحلا ىلع متيقب ول ،ةعاسو ةعاسف يخأ اي متنأ امأ - هللا ىلع رمتسم لابقإ ةوبنلا ماقم - انبولق مانت الو ، اننيعأ مانت ءايبنألا رشاعم نحن : ميركلا يبنلا
. " مكتويب يف مكترازلو ، ةكئالملا مكتحفاصل
نأ يغبني ةلاسر هعم لوسرلاف ةلاسرلا ماقم امأو ، مئاد لابقإ ، مئاد لاصتا ، ءايبنألا ماقم برقلاو لابقإلا يف ىوتسم ىلعأ ، هللا ىلع لابقإلاو برقلا ماقم ةوبنلا ماقم كلذ ىنعم
: غيلبتلا عوضوم يفً انايحأف ، اهغلبي

َّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ﴾  )��( َنيِرِفاَكْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َّنِإ ِساَّنلا َنِم َكُمِصَْعيُ َّ�َوُ َهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف َْلعَْفت َْمل ْنِإَو َِكّبَر ْنِم َكَْيِلإ َلِزُْنأ اَم ْغِ

]  ةدئاملا ةروس [

ًاقالطإ همساب بطوخ ام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ، هللا ىلإ ةوعدو غيلبت ماقم ةلاسرلاو ، لجو زع �اب مئاد لاصتاو برقو لابقإ ماقم ةوبنلا ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : برقلا ماقم يف
. قابسلا بسحب ةلاسرلا ماقمب بطوخو ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : ةوبنلا ماقمب بطوخ لب

: ةيدايح تاوهشلاو تاوهشلا ناسنإلاب عدوأ لجو زع هللا

نم نأل رفاكلا بقاعي لب ، هب رفك هنأل رفاكلا بقاعي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ وه ، مكيدل ةحضاو نوكت نأ بجيً ادج ةقيقد ةطقن دجوي ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ نوتسلاو ةعبارلا ةيآلاً اذإ
 . ءاسنلا بح هيف عدوأ ، ةأرملا بح هيف عدوأ ، ةيدايح تاوهشلاو ، تاوهشلا ناسنإلا يف عدوأ لجو زع هللا ؟ فيك ، نيرخآلا ىلع يدتعي نأ هرفك مزاول
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ُنْسُحُ هَدْنِعُ َّ�َو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ُعَاتَم َكِلَذ ِثْرَحْلاَو ِمَاعَْنْألاَو ِةَمَّوَسُمْلا ِلْيَخْلاَو ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلا َنِم ِةَرَطَْنقُمْلا ِريِطَاَنقْلاَو َنِيَنبْلاَو ِءاَِسّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َِنّيُز ﴿
﴾)��( ِبآَمْلا

]  نارمع لآ ةروس [

ضرألا يف ولعلا بح هيف عدوأ ، انيف هللا هعدوأ ليملا اذه امأ ، حرصي ال ناسنإ ، حرصي ناسنإ ، لاملا بحأ ال انأ : لوقي نأ عيطتسي ضرألا هجو ىلع ناسنإ نم ام ، لاملا ّبح

َنِيَنبْلاَو ِءاَِسّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َِنّيُز ﴿ انيف هللا هعدوأ امم اذهً اضيأ ، هنومظعي ، سانلا همرتحي ، نانبلاب هيلإ راشي ، ريبك نأش اذ نوكي نأ ىنمتيو الإ ناسنإ نم ام ،
- فايطصالل ناكمو ، ةرايسو ، تيب يأ ، ةعرزملا ﴾ِثْرَحْلاَو ِمَاعَْنْألاَو ﴿ . ةرايس نآلا ليخً اقباس ، بوكرملا ﴾ ِةَمَّوَسُمْلا ِلْيَخْلاَو ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلا َنِم ِةَرَطَْنقُمْلا ِريِطَاَنقْلاَو
. ناسنإلا يف هللا اهعدوأ يتلا ىربكلا تاوهشلا هذه ، ةأرماو - ةعرزم

:ً اركاشوً ارباص يقتري تاوهشلاب ناسنإلا

؟ فيك ، تاوامسلاو ضرألا بر ىلإ اهب ىقرنل الإ تاوهشلا هذه انيف هللا عدوأ ام ،ً ادج قيقد مالكلا ، ماركلا انناوخإ

، دودحلا هذه يف ، لعفا : كل لاق اذإو ، لعفت الو لعفا ،ً اجهنم كاطعأ لجو زع هللا

يف عدوأ امنيحف

، مأةأرملا ، ةجوز كانه ، ةبحاص دجوي ال ، ةقيشع دجوي ال ، ةليلخ دجوي ال ، جاوز ةقالع الإ ةأرملاو لجرلا نيب ةقالع دجوي ال مالسإلاب ، جاوزلا هل عرش ةأرملا بح ناسنإلا
.ً ادج فيظن مالسإلا ، ةأرملا هذه ، ةجوز ، ةمع ، ةلاخ ، تخأ ، تنب

يقترتو ،ً ارباص يقترت تاوهشلاب تنأف ، نيرباص هللا ىلإ انيقترا هنع هللا اناهن ام انكرت اذإو ، نيركاش هللا ىلإ انيقترا هب انل هللا حمس ام انذخأ اذإف تاوهشلا عدوأ لجو زع هللا
بسانملا تقولا يفو ، بسانملا ناكملا يف رجفناو ، مكحملا بوبنألا يف لاسو ، مكحملا عدوتسملا يف نيزنبلا اذه عضو اذإ ، ةرايسلا يف نيزنبلاك يه ، ةيدايح يهً اذإ ،ً اركاش
و ، نييلع ىلعأ ىلإ اهب ىقرن ملُس ، اهيف نمو ةبكرملا قرحأ ، ةرارش اهباصأو ، ةرايسلا ىلع ةحيفصلا هذه تبُص اذإ امأ ، ليمج ناكم ىلإ كلهأو تنأ كتلقأ ةعفان ةكرح ّدلو ،
. تاوامسلاو ضرألا بر ىلإ انيقترا ام تاوهشلا الول ، ةوهشلا هذه ، نيلفاس لفسأ ىلإ اهب يوهن تاكرد

: هب هل هللا حمس يذلا زيحلا قفو هتاوهش عفادب كرحتي نأ ناسنإلا ةلوطب

. اهلالخ يرست ةفيظن ةانق اهل لعج الإ ناسنإلا يف هللا اهعدوأ ةوهش نم ام : رخآ مالك
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،ً ادراش تنك يتايح نم ةلحرم يف انأ : يل لاق ، لمعلا يف ليمز ينثدح ةرم

ةريبك ءاطخأ تبكتراو

. ةرطفلا اذكه ، يل لحت ال ةأرما عم ةعاس فلأ نم دعسأ ينع ٍضار هللاو ةجوز عم ةعاس هللاو : يل لاق �اب يل مسقأ ، ةجوزب هللا ينمركأ مث ،ً ادج
انأ ، نامرح مالسإلاب دجوي ال ، زيحلا اذه يف ةوهشلا هذه لالخ نم كتكرح عقوت نأ كتلوطب لك ، هبً احومسمً ازيح كاطعأ تاوهشلا عدوأ امنيح لجو زع هللا ، ةوخإلا اهيأً اذإ
. اهلالخ يرست ةفيظن ةانق اهل لعج الإ ناسنإلا يف هللا اهعدوأ ةوهش نمام ، دجوي ال نامرح ، بابشلا بطاخأ
لجو زع هللا هللا ةعاط ىصقتي ناسنإ لكو ، هللا جهنم نع جرخ امو ، هللا يضريً ائيش لعف هنأل ةالصلا يف يكبيو ، ليللا مايق ىلع موقيو ، يجوزلا ءاقللا متي ، جوزت ناسنإً الثم
. هب كل هللا حمس يذلا زيحلا قفو كتاوهش عفادب كرحتت نأ كتلوطب كلذل ، اهلبس ىلإ هيدهي

: مهئادتعاو مهفارحنال مهمئارج ىلع مهبقاعي لب مهرفك ىلع رافكلا بقاعي ال ىلاعت هللا

- رفكلا مزاول نم نكل ، هب رفك اذإ ناسنإلا بقاعي ال لجو زع هللا كلذل

قيقدلا عوضوملا يف انلخد نآلا 

نأل ، خلإ . . . ةفظوم ، ةبيرق ، ةيناث ةأرما ىلع يدتعي نأ بجي ، ةقسفلا مظعم لاح اذهو ، هتجوز هيفكت ال ، ةرخآلاب رفكو ، ايندلا دارأ اذإ ناسنإلا ، ناودعلا رفكلا مزاول نم -
. ههلإ هتوهش

﴾)��( ًاليِكَو ِهَْيلَع ُنوَُكت َتَْنَأَفأُ هاَوَهُ هََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْيأََرأ ﴿

]  ناقرفلا ةروس [

ةنيلمم نييالم ديري ، هقزر هيفكي ال ، مهلاومأ ىلع ىدتعا وأ ، نيرخآلا ضارعأ ىلع ىدتعا هنأل ، هتءاسإ ىلع رفاكلا بقاعي ، هرفك ىلع رفاكلا بقاعي ال ةثلاث ةرم لجو زع هللا
. فرحنت نأ رفكلا مزاول نم هنأل ، مهمئارج ىلع رافكلا بقاعي لب مهرفك ىلع رافكلا بقاعي ال لجو زع هللا كلذلف ،

: ناودعلاو رفكلا نيب يمتحلا مزالتلا

: ةلدأ نآلا

ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ ﴿ ﴾)�( َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف )�( ِنيِّدلاِب ُبِ

]  نوعاملا ةروس [
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ًادج ةيوق ًالود هنورت ملاعلا ، ناودعلا نيبو رفكلا نيبً ايمتحً امزالت كانه نأ نمؤت نأ بجي ، هسفن وه

ال ، رفك ، هرخآ نع رمدت دلبلا اذه ، يبرع دلب يف يلومش حالس نع ثحبلا ىوعدب ، درشم نييالم ةسمخ ، قاعم نويلم ، ليتق نويلم ، ةنيلمم نييالم ، نييالم لتقت ،ً ادالب لتحت
 : ققد ، ناودعلا رفكلا مزاول نم ، هللا هاتآ امب ىفتكا لجو زع �اب رفك ناسنإ دجوي قدصت

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

]  نونمؤملا ةروس [

 ؟ لعفي ال ََمل ، لايخلا ّدح قوفت ةايح شيعيو سانلا لاومأ مظعم ذخأي نأ هناكمإبو يوق ناسنإ ةرخآلاب ناميإلا مدع مزاول نم

: داحلإلا وه يدقع ءاطغ ىلإ جاتحي ديدشلا فارحنالا

: لاق امنيح هسفن نوراد نأ �اب مكلمسقأ انأو ؟ ًابيجع ًاجاور تجار نوراد ةيرظن نأ ببسلا ام ، داحلإلا وه يدقع ءاطغ ىلإ جاتحي ديدشلا فارحنالا كلذل

ةعدفضلا نأو ، ةيلابلا قرخلا نم يتأت ةرأفلا نأ روصت نوراد ، ةلطاب يهف يتيرظن ملعلا تبثي مل نإ

ةيرظنلا هذهب اونمآ نيذلا رابكلا برغلا ءاملع نآلا ، ةلطاب يهف يتيرظن ملعلا تبثي مل نإو : لاق ، عاونألا لصأ يف هباتك اذه ، محللا خسفت نم يتأت ناديدلا نأو ، لحولا نم يتأت
؟ اذامل ! بيجع ءيش ،ً ادبأ ، دوجوم ريغ هللا نأ ينعت ةيرظنلا هذهو ، سرادملا يف ةيرظنلا هذه سرُدت ةيمالسإلا دالبلا ىتح ملاعلا يف دلب نم ام كلذ عمو ،ً ايلكً اضفر اهوضفر
.يدقع ءاطغ ىلإ جاتحي كولس لك يأ ، باسحلا يغلت ، ةرخآلا رادلا يغلت ، ةيلوؤسملا يغلت ، ةحيرم ةيرظنلا هذه
ةكرح نم ام ، يبنلا لاق اذكه ، ةريبك هذه ، ءام بيلحلل فيضي نأ عيطتسي راص ، عئار ثيدح هللاو ، يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش : سردملا لاق ، ملع سرد رضح لاقب
. داحلإلا مرجملا هجاتحي يذلا ءاطغلا ، ءاطغب كرحتي ناسنإ لكف ، ةيرظنلا تاقلطنملا وأ ،ً اروصت وأ ، ةفسلف اهنومسي ، ءاطغ ىلإ ةجاحب الإ اهكرحتت

ءاملعلا مظعملً ادج ةقيقد ةسارد يدنع �اب مكل مسقأ ، ملاعلاب ًالهذمً اجاور تجار نوراد ةيرظن كلذل

ديحو نم ، يلحرم نئاك : همسا ءيش دجوي ،ً اناسنإ راص روطتو ، قولخملا ةيلخلا ديحو ناك يذلا ناسنإلا اذه نأ ببسلا ،ً اعطاقً اضفر اهوضفر ، ةيرظنلا هذهب اونمآ نيذلا
روثيً انايحأ ، روخصلاب ةيحلا تانئاكلا راثآ يأ ريفاحألا ىنعم - ريفاحألا نإ لب ،ً اقالطإ هيلع رثعي مل يلحرملا قولخملا اذه ، ةيلخ نوعبرأو ةئم هغامدب دجوي ناسنإل ةيلخلا
نأ دكؤت ريفاحألا عيمج – اهعم نفد يذلا ناويحلا لكش اهلخادب ناكل ترسك ول ، رخصتت ممحلا هذه نينسلا فالآ دعب ، ةيحلا تانئاكلا قوف مكارتت ناكربلا ممح ، ناكرب
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دقو ، هحيرت ةديقع دقتعي ناسنإلا نأ كلذ ىنعم ؟ً امامت حضاو ةيلوؤسملا يغلت ؟ ةجئار يه اذامل ،ً ايلك ةلطاب ، نآلا اهسفن يه ماع نويلم ��� لبق تشاع يتلا تاقولخملا
. ةحيحص ريغ نوكت
ضيفختل نوناق عورشم كانه نأ ةعاشإ ترس دلبلا يف ، ِرتشي مل يناثلاو ةرايس ىرتشا امهدحأ ، ةرايس دحاو لك ، نيترايس ءارش ىلع مزعلا امزع ناقيدص : لثم حضوأ

حيرم اهقيدصتو ، ىرتشا نمل حيرم ةعاشإلا بيذكت ، ليلد نود نم اهقدصي ِرتشي مل يذلاو ، ليلد نود نم ةعاشإلا هذه بذكي ىرتشا يذلا ، فصنلا ىلإ ةيكرمجلا موسرلا
. ِرتشي مل نمل

: يعطق ليلد نود نمً ائيش دقتعي الأ ناسنإلا ىلع

:ً الثم ، ترفُغ كئاطخأ لك ، ةحيرم اهنأل ، اهب سانلا قلعت جذاسلا ىنعملاب ةعافش اهيف يتلا ثيداحألا لك ،ً اباوص هدقتعت ام لك ام هبتنا

)) .ُ هُُّمأُ ْهتََدلو ِمَويَك َعَجَر ، ْقُسَْفي َْملو ، ُْثفَْري َْمَلف َِِّ� َّجَح نَم : ُلوقي َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص َّيبنلا ُتْعِمَس : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ((

] هيلع قفتم [

دجوي ال تعجر ةجحب مق كلذ دعبو ماثآلاو يصاعملاب ةنس نيثالث وأ نيرشع شع ، حيرم ءيش هللاو

هللا لوسر عم دهاج ليلج يباحص ، ةحماسملا وأ ءادألاب الإ رفغي ال دابعلا نيبو كنيب امو ، طقف اهدحو هللا نيبو كنيب يتلا بونذلا الإ جحلا يف رفغي ال ؟ كلذ كل لاق نم ، ءيش

 : لاق هيلع يلصيل ءاج ، دهشتساو

اولص :  لاقف ،  ِنارانيد ،  معن :  اولاق ؟ ٌنيد هيلعأ :  لاقف ٍتيمب َِيُتأف ،  ٌنيَد هيلعو تام ٍلجر ىلع يلصي ال َملسو ِهيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ُلوسر ناك  هللا دبع نب رباج نع ((

ىلعُ هللا حتف املف ،  َملسو ِهيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ُلوسر هيلع ىَّلصف ! ِهللا َلوسر اي ََّيلع امه : ِ ّيراصنألاَ ةداتق وبأ لاق -ً اديدشً املأ ملأت هللا يف هوخأ ، هقيدص -  مكِبحاص ىلع
)) هِتثرَولف ًالام كرت نمو ،  هُؤاضق َّيلعف ًانيد كرت نَمف ،  هِسفن نم ٍنمؤم ِّلكب ىلوأ انأ :  لاق َملسو ِهيلعُ هللا ىَّلص هِلوسر

]ً الوطم ملسم هجرخأ . . .  ٍنمؤم ِّلكب ىلوأ انأ" : هلوقو ، ريسي فالتخاب يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ اثيدح نسحأ :  ثدحملا مكح ةصالخ راكذتسالا  [

اي : لاقً اديدشً املأ ملأت هللا يف هوخأ ، هيلع ىلص ام ، مكبحاص ىلع اولص : لاق ، معن : اولاق ؟ نيد هيلعأ : لاق ، هيلع يلصيل ءاج ، دهشتساو ، هللا لوسر عم دهاج ليلج يباحص
هيلع لاقف ، هتيدأ دقل : لاق ، عبارلا مويلا يف ، ال : لاق ؟ نيدلا تيدأأ : ثلاثلا مويلا يف هلأس ، ال : لاق ؟ نيدلا تيدأأ : يلاتلا مويلا يف هلأس ، هيلع يبنلا ىلصف ، هنيد ّيلع هللا لوسر
. هدلجدرتبا نآلا : مالسلاو ةالصلا
: ةمايقلا موي أجافت جذاسلا موهفملاب ةعافشلا تمهوت اذإ ، ةريطخ ةديقعلا ، يعطق ليلد نود نمً ائيش اودقتعي الأ ماركلا ةوخإلا ىلع ىنمتأ انأ

﴾)��( ِراَّنلا ِيف ْنَمُ ذِقُْنت َتَْنَأَفأ ِباََذعْلاُ ةَمِلَك ِهَْيلَع َّقَح ْنََمَفأ ﴿

]  رمزلا ةروس [

ًةَمِلَك َْوأ - ٍشْيَُرق َرَشْعَم َاي ( :  َلَاق ) َنِيبَرَْقألا ََكتَريِشَع ْرِذَْنأَو ( َّلَجَو َّزَعُ َّ� َلَزَْنأ َنيِح - ملسو هيلع هللا ىلص - َِّ� ُلوُسَر َمَاق :  لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ((

َةَّمَعُ ةَّيِفَص َايَو ، ًائْيَش َِّ� َنِم َكْنَع ِينُْغأَ ال ِبِلَّطُمْلاِدْبَع َنْب ُساَّبَع َاي ،  ًائْيَش َِّ� َنِم ْمُكْنَع ِينُْغأَ ال ٍفَانَم ِدْبَع ِيَنب َاي ،  ًائْيَش َِّ� َنِم ْمُكْنَع ِينُْغأَ ال ،  ْمُكَُسفَْنأ اوَُرتْشا - اَهَوَْحن
)) .  ًائْيَش َِّ� َنِم ِكْنَع ِينُْغأَ ال يِلاَم ْنِم ِْتئِش اَم يِنيِلَس ٍدَّمَحُم َتِْنبُ ةَمِطَاف َايَو ،  ًائْيَش َِّ� َنِم ِكْنَع ِينُْغأَ ال َِّ� ِلوُسَر

]  ملسمو يراخبلا هاور [

هب ْعِرُسي َْمل ُهلَمع هب أَطبأ نَمو ِةَّنجلا ِقرُط نِم ًاقيرط هب هلُ هللا لَّهس اًملِع هيف ُُبلطي ًاقيرط َكلس نَم :  ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ((
)) .  ُهبَسن

] هحيحص يف هجرخأ نابح نبا حيحص  [

)) . . . مكباسنأب ينوتأتو مهلامعأب سانلا ينيتأي ال  ((

ّلَُكي نَمو : اولاَقف ، َْتقَرَس يتَّلا ِةَّيِموُزْخَملا َِةأْرَملا ُْنأَش ْمُهَّمَهأ اًشْيَُرق َّنأ :  اهنع هللا يضر ةشئاع نع (( هيلع ُئَِرتَْجي نَمو : اولاَقف ؟َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص َِّ� َلوسَر اَهِيف ُمِ
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ََكلْهأ امَّنإ : َلاق َُّمث ، َبََطتْخَاف َمَاق َُّمث ، َِّ� ِدوُدُح نِم ٍّدَح يف َُعفَْشتأ : َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص َِّ� ُلوسَر َلاَقف ،ُ ةَماَُسأُ هَمَّلََكف َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلَص َِّ� ِلوسَر ُّبِح ، ٍدْيَز ُنبُ ةَماَُسأ َّالإ
)) . اَهََدي ُتْعََطَقل َْتقَرَس ٍدَّمَحُم َتْنبَ ةَمِطَاف َّنأ ول َِّ� ُمْياو ، َّدَحلا هيلع اوُمَاقأ ُفيِعَّضلا ُمِهِيف َقَرَس اَذإو ،ُ هوُكََرت ُفيِرَّشلا ُمِهِيف َقَرَس اَذإاُوناَك ْمُهَّنأ ، ْمَُكلَْبق َنيِذَّلا

]  يراخبلا حيحص  [

. نيدلا اذه 

: مئارجلا باكترا رفكلا مزاول نم

لذلك هللا عز وجل ال یعاقب الكفار على كفرھم بل یعاقبھم على جرائمھم ، ألنھ من لوازم الكفر ارتكاب الجرائم ، والعالم اآلن أوضح شاھد ، ماذا یجري ؟

ذختا برغلا ، لالذإ ، تاورث بهن ، ةدابإ ، لتق ، نييالملاب ، تائملاب ، فالآلاب لتق ، لود لالتحا

:ً الثم ، همئارج ىلع رفاكلا بقاعي لجو زع هللا ، ةدابإلاب مث ، لالذإلاب مث ، داسفإلاب مث ، لالضإلاب مث ، راقفإلابً ارارق

﴾)��( ىَّلَص اَِذإ اًدْبَع )�( ىَهَْني يِذَّلا َتَْيأََرأ  ﴿

]  قلعلا ةروس [

ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ ﴿ ،ً ادج ةريثك ةيمارجإً الامعأ بكتري ، يناوهش ، قفانم ، بذاك ، هكولس ىلإ رظنا ، نيدلا براحيو ، ةالصلا نع ىهني يذلا اذه يأ ؟ باوجلا نيأ ! ﴾ َتَْيأََرأ ﴿ ُبِ
. .   ﴾ َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف * ِنيِّدلِاب

﴾)��( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َّنِإ َِّ� َنِم ىًدُه ِرَْيِغبُ هاَوَه ََعبَّتا َنَّمِم ُّلََضأ ْنَمَو ْمُهَءاَوَْهأ َنُوِعبََّتي اَمََّنأ َْملْعَاف ََكل اُوبيَِجتَْسي َْمل ِْنَإف ﴿

] صصقلا ةروس [

:ً امتح لطابلا ىلع وهف قحلا ىلع نكي مل نم

َْملْعَاف ََكل اُوبيَِجتَْسي َْمل ْنَِإف ﴿ : ليلدلا ،ً امتح لطابلا ىلع تنأف قحلاىلع نكت مل نإف ، ةنايخو ةنامأ ، بذكو قدص ، رشو ريخ ، لطابو قح ، ةينينثا : همسا ءيش ةايحلاب دجوي
هيف ، ناودع هيف ، هكولس ىلإ رظنا ، هتاروصت نم كعد ، هتادقتعم نم كعد ، هلاوقأ نم كعد ، همالك نم كعد ، ﴾ ىَّلَص اَذِإً ادْبَع * ىَهَْني يِذَّلا َتَْيأََرأ ﴿ ، ﴾ ْمُهَءاَوَْهأ َنُوِعبََّتي اَمََّنأ
 : حيحصلا يسدقلا ثيدحلا كلذل . دودح هل سيل ىوهلاو ﴾ ُهاَوَه ُهََهِلإ َذَخَّتا ﴿ ، ةيناوهش هتكرح نأل ، ًاتيب ، ةكرش بصتغي ، هل سيل ام ذخأي ، ربك

َبونُّذلا ُرِفغأ انأو ِراهَّنلاو ِليَّللاب نوئِطُخت مكَّنإ ! يدابع اي ، اوملاَظت الف اًمَّرحُم ُهتلعجو يسفن ىلع َملُّظلا ُتمَّرح ِيّنإ ! يدابع اي :  َىلاعتُ هللا لاق  يرافغلا رذ يبأ نع ((
نأ مُكعفن ُْغلبي ملو ينوُّرُضت نأ مكٌّرُض ُْغلبي مل ! يدابع اي ،  مكْمِعُطأ ينومِعطتساف ُتمعطأ نم َّالإ ٌعئاج مكُّلك ! يدابع اي ،  مكل ْرِفغأ ينورفغتساف يلاُبأ الو ًاعيمج
مَكلَّوأ َّنأ ول ! يدابع ايو ،  ٍةَّرذ َلاقثم يكلُم نم كلذ ْصِقُني مل مكنم ٍلجر ِبلق ِرجفأ ىلع اوناكو اوعمتجا مكَسِنإو مكَّنِجو مكَرخآو مَكلَّوأ َّنأ ول ! يدابع اي ،  ينوعفنت
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اي ، ِرحبلا يف سِمُغ اذإ ُطيخَملا ِصِقُني امك َّالإ يدنع اَّمم كلذ ْصِقُني مل َهتلأسم مهنم ٍناسنإ َّلك ُتيطعأف ًاعيمج ينولأسف ٍدحاو ٍديعص يف اوعَمتجا مكَسنإو مكَّنِجو مكَرخآو
)) .  هَسفن َّالإ َّنَمولي الف كلذ َريغ دجو نمو - اوققد نآلا – ينْدَمحيلف اًريخ دجو نمف ، مكيلإ ُّدَُرت مُكلامعأ يه امَّنإ ! يدابع

] ملسم حيحص  [

ِتاَِذب ٌميِلَعُ هَِّنإ َنُولَمَْعت ُْمتْنُك اَِمب ْمُُكِئَّبُنَيف ْمُُكعِجْرَم ْمُِكّبَر َىِلإ َُّمث ىَرُْخأ َرْزِوٌ ةَرِزاَو ُرَِزت َالَو ْمَُكلُ هَضَْري اوُرُكَْشت ِْنإَو َرْفُكْلا ِهِدَابِعِل ىَضَْري َالَو ْمُكْنَع ٌِّينَغ ََّ� َّنَِإف اوُُرفَْكت ِْنإ ﴿
﴾ )�( ِروُدُّصلا

] ميهاربإ ةروس [

ال ، خفني راص رخآ نئاك كانهو ، رانلا هذه ئفطت نأ نكمي ال عدفضلا هذه نكل ، رانلا ىلع هثفنتو ءام اهمف ألمت ةعدفض تءاج : لاق ، رانلا يف يقلأ امدنع ميهاربإ انديس : لثم
ناسنإ ، قحلا معد يف فقوملا اذه رثؤي ال دقو ، قحلا عم فقت دقف ، تنأ هتذخأ فقوم كانه ،ً افقوم ذخأ نئاك لك نكل ، اهتأفطأ عدفضلا هذه الو ، ًالاعتشا اهداز نئاكلا اذه
.ً افقوم تذخأ نكل ، لطابلا دايدزا يف فقوملا اذه رثؤي الو ، لطابلا عم فقت دقو ، فيعض

:نيرخآلا ىلع يدتعي نأ نم ّدبال هجهنم قفو كرحتي ملو هللا رمأ ىلع مقتسي مل نإ ناسنإلا

. نيرخآلا قوقح ىلع يدتعي نأ نم دب ال ، هللا جهنم قفو كرحتي مل نإو ، هللا رونب رنتسي مل نإو ، هللا رمأ ىلع مقتسي مل نإ ناسنإلانأ ةيضقلا ، ةوخإلا اهيأً اذإ

َْتئلُم امك ، ًالدعو اًطْسِق اَهألمي ىَّتح ، يِتيب ِلهأ ْنِم ٌلجر َّنَجُرَْخَيل َُّمث ،  ًاناودعو اًملظ ُضرألا ََّنَألُْمَتل :  لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ((
)) ًاناودعو اًملظ

]  حيحص :  ثدحملا مكح ةصالخ | ���� :  مقرلا وأ ةحفصلا  عماجلا حيحص  [

ملاعلانأنوقدصتله،ًالدعوًاطسقاهألميفىسيعيخأيتأيىتحًاناودعوًاملظضرألائلتمت

تارئاطلا ثدحأب ، يموي ناودعلاو ، ناودعلا رفكلا مزاول نم ، رفكلا اذكه ، رفكلا اذه ، اهقدصي ال لقعلا ملاعلاب ةبكترم مئارج كانه هللاو ؟ يجنز نويلم ةئمثالث لتق يبرغلا
f�� ، نايبلا ، خيشلا مرشبً ارمتؤم دقع هلمكأب يبرغلاعمتجملا ، ةحلسألا ثدحأب ةزغ يف اولتق لفطو ةأرما ةئمثالثو فلأ ، تافيعض ءاسنو ، راغص لافطأ لُتق ، يشتابألاو

 ؟ مالكلا اذه نوقدصت له ، نيينيطسلفلا ىلإ حالسلا بيرهت عنمن نأ لجأ نم انئج : ديحولا
ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ ﴿ ، نيينيطسلفلا ىلإ حالسلا بيرهت عنم لجأ نم انئج ،ًادبأ ؟ اهركنتسا ،ً احيرصت ، ةملك لمعا ، ةيناسنإلا دض مئارجلا هذه ﴾ َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف * ِنيِّدلِاب ُبِ
اوفصق مث ، مهلوب اوبرشو ، مهضعب دلج مهضعب لكأ ىتح بارشو ماعط الب مهوكرتو ، ةريبك ةعلق يف ناسنإ فالآ ةسمخ اوعضو ايسآ قرشب ةلتحملا دالبلا ضعب يف

. يعيبط ءيش ،ً ادج يداع ربخلاو ، مهرخآ نع اوديبأ ىتح تارئاطلاب
يِذَّلا َتَْيأََرأ ﴿ ، ريبك هللا - هرمعب دمي نأ هللا لأسنو – قزري ّيح لاز الو ةسداسلا ةنسلا هذه ةزغ يف تيب فلأ نيعبس مده يذلا اذه ؟ ليللا نوماني فيك ةاغطلا ءالؤه : لوقأ انأ
ّذَُكي . . .  ﴾ َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف * ِنيِّدلِاب ُبِ

: هناحبس هدحو هتدابعب انمركو انفرش لجو ّزع هللا

 : كلذل

﴾)��( َنِيقِداَص ُْمتْنُك ْنِإ ِناَميِْإلِل ْمُكاَدَه َْنأ ْمُكَْيلَع ُّنَُميُ َّ� َِلب ْمُكَمَالِْسإ ََّيلَع اوُّنَُمت َال ُْلق اوَُملَْسأ َْنأ َكَْيلَع َنوُّنَُمي ﴿

] تارجحلا ةروس [

نم كانه ، رمقلاو سمشلا دبعي نم كانه ، رجشلا دبعي نم كانه ، رجحلا دبعي نم كانه ، قدصي ال ءيش ؟ نودبعي اذام نابايلا لهأ ، ةقالمع تاكرش نابايلاب دجوي ، هللا ركشا
، دحألا دحاولا ، هدحو هللا ةدابعب انمركو انفرش لجو زع �اف ، ايسآ يف ناذرجلا دبعي نم كانه ، رحبلا جوم دبعي نم كانه ، لجرلل ةيلسانتلا ءاضعألا دبعي نم كانه ، رانلا دبعي
. دمصلا درفلا
. رجافلا لجرلاب نيدلا اذه رصني نأ رداق ىلاعتو هناحبس هللا نإ ، قلقت ال ، هلً ايدنج نوكت نأ حمسي مل وأ كل هللا حمس اذإ ام قلقا نكلو ، هللا نيد هنإ نيدلا اذه ىلع قلقت ال كلذل

نكاد عضو
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؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ

كانهو ، عماوج كانهو ، هالم كانهو ، لطاب كانه ، ةحاسلاب لطابلا درفني الأ ةلوطبلا نكلو ، ناسنإلا مدق ميدق لطابلا ، ميدق لطابلا ، لطابلا دوجو نم قلقت ال : رخآ ءيش
. ةحاسلاب لطابلا درفني الأ ةلوطبلا نكلو ، ميدق لطابلا ، دجاسم كانهو هللا يضري ال طباه نف ، ةطقاس لامعأ

﴾ َُّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : ةميركلا ةيآلا

كلم هلو ، ناسنإ نويلم نيسمخب ردقي ام اهيف دلب ، كيفكي

ةئم ، قيقد مالكلا ؟ رساخ مأ حبار تنأ ، كلملا كعم ناكو ، دلبلا اذهب فلأ ةئم كاداع اذإف ، هديب ءيش لك ، لاومألاو ، تارازولاو ، ةطرشلاو ، شيجلا ، ءيش لك هديب ،ً ادج يوق
. لوألا حبارلا تنأف ، كعم ءيش لك هديب يذلا كلملا ، مهلك نويداع نونطاوم مهنكل ، دلب يف كوداع فلأ
.ضرألا يف ناسنإ ىوقأ ءاعدلابو ديحوتلاب تنأ ، ديحوتلا نم لضفأ ديبعلا تملعت امو ، ديحوتلا اذه ، هديب ءيش لك ، لجو زع هللا ديب ءيش لك ﴾ُ َّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

)) . امُُهثلاثُ هللا ِنينثاب َكُّنَظ امٍركب ابأ اي :  لاقف ِهْيَمََدق َتحت انَرَصَْبَأل ِهْيَمََدق ىلإ ُرظني مهَدحأ َّنأ ول ِراغلا يف نحنو مَّلسو هيلعُ هللا ىَّلصِ ّيبنلل ُتلق قيدصلا ركب يبأ نع ((

]   دمحأو ، هل ظفللاو )����( يذمرتلاو ، )����( ملسمو ، )����( يراخبلا هجرخأ :  جيرختلا هب درفت مامه ثيدح نم فرعي امنإ بيرغ حيحص نسح يذمرتلا ننس [

 ؟ كدقف نم دجو اذامو ؟ كدجو نم دقف اذام بر ايو ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ

قولخمب مصتعي قولخم نم امو ، اجرخم كلذ نيب نم هل تلعج الإ ضرألاو تاوامسلا لهأ هديكتف هتين نم كلذ فرعأ ، يقلخ نود نم يب مصتعي قولخم نم ام ((
)) .  هيدي نيب ءامسلا بابسأتعطقو ، هيمدق تحتً ايوه ضرألا تلعج الإ هتين نم كلذ فرعأ ينود

]   ثيدحلا عضي نمم هنإف ، رفسلا نبا هب مهتملا ، عوضوم [

؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ ُ﴾َّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿
زع �اب زتعي نمؤملا بحي هللا ، ناسنإ ملعأو ، ناسنإ ىوقأو، ناسنإ ىنغأ تنأ كعم هللا ناك اذإ ،ً ادج ةعضاوتم هتفيظو ، ةريقف ةرسأ نم ،ً اريغصً اباش نوكي دقو مكنم دحاو يأ
. ةيلامجو ، ةيقالخأو ، ةيملع ةبترم ناميإلا ، نمؤم تنأ ،ً ادج ةيلاع هتيسفن يذلا نمؤملا بحي ، لجو
. ةيلامج ةبترمو ، ةيقالخأ ةبترمو ، ةيملع ةبترم كل نمؤم كنأل . هملعل هذختا ولً الهاجً ايلو هللا ذختا ام

: كلمي ال ام هللا هافك كلمي اميف هللا رمأ ماقأ نم

، كلمن ال ؟ هلك يوقلا برغلا يهنن نأ بابسأ كلمن له نحن ، هبابسأ كلمت ال اميف هللا كيفكي ، هللا كيفكي يأ هللا كبسح : لاق مهضعب ﴾ َُّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴿ هبابسأ كلمت اميفو ، هبابسأ كلمت ال اميف هللا كبسح ، برغلا يهني نأ كلمي ال هلمكأب يمالسإلا ملاعلا 

تدعتبا ولو نوداوتم ةحصن ضعبل مهضعب نونمؤملا ، كنونواعي نونمؤملا هبابسأ كلمت يذلاف ، هكلمي ءيشو ، هكلمي ال ءيش كانه ناسنإ لك ﴾ َنِينِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمَو
. مهلزانم تبرتقا ولو نودساحتم ةششغ ضعبل مهضعب نوقفانملاو ، مهلزانم
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ةقلعتم تاعوضوم

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

] تارجحلا ةروس [

َّنِإُ َّ� ُمُهُمَحَْريَس َِكَئلُوأُ َهلوُسَرَو ََّ� َنُوعيُِطيَوَ ةاَكَّزلا َنُوتُْؤيَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهَْنيَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُْمَأي ٍضَْعب ُءَايِلَْوأ ْمُهُضَْعب ُتَانِمْؤُمْلاَو َنُونِمْؤُمْلاَو ﴿
﴾ )��( ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّ�

][

: ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُرَِّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُرَِّيُغي َال ََّ� َِّنإ

َّقعُمُ َهل ﴿ ٍلاَو ْنِم ِهِنوُد ْنِم ْمَُهل اَمَوُ َهل َّدَرَم ََالف اًءوُس ٍمَْوقِبُ َّ� َداََرأ اَِذإَو ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال ََّ� َِّنإ َِّ� ِرَْمأ ْنِمُ َهنوَُظفَْحي ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيََدي ِنَْيب ْنِم ٌتَابِ
)��(﴾

]  دعرلا ةروس [

ال هللا ، ركذلا ىلإ ةلفغلا نم ، ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم ، ىدهلا ىلإ دورشلا نم كسفن يف ام ريغت مل اذإ

ََّ� َِّنإ ﴿ ليحتسم ءيش اذه ، مهئادعأ ىلع مهرصنت هللا نم ةزجعم نورظتنيو ، مهئاوهأ قفو نوشيعي ، نوبحي ام نولعفي مهنأ ىلوألا نيملسملا ةلكشم نإ لب ، كدنعًائيشريغي

. ﴾ ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُِرَّيُغي ىَّتَح ٍمَْوِقب اَم ُِرَّيُغي َال
. كلمت ال ام كفكي كلمت اميف هللا رمأ مقأ ، هبابسأ كلمت ال اميف هللا كيفكي ﴾ُ َّ� َُكبْسَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴾)���( ِميِكَحْلا ِزيَِزعْلا َِّ� ِدْنِع ْنِم َِّالإ ُرْصَّنلا اَمَو ِهِب ْمُُكبُوُلق َّنِئَمَْطتِلَو ْمَُكل ىَرُْشب َّالِإُ َّ�ُ َهَلعَج اَمَو ﴿

]  نارمع لآ ةروس [

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

]  نارمع لآ ةروس [

 . تايآلا عباتن هللا ءاش نإ مداق سرد يفو ،  ﴾ َنِينِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمَو ﴿ ، كنيعي نم ىلإ ، دونج ىلإ جاتحتف كلمت اميف امأ

 نيملاعلا بر � دمحلاو

 سورة التوبة 

﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ َحْسبَُك �َّ ُ ﴾ فیما ال تملك من أسبابھ شیئاً ، ﴿ َو َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ﴾ فیما تملك ، أو أنت كإنسان تملك دائرة أمرك فیھا نافذ ، أي بیتك ، كل إنسان 
لھ بیت ھو األب ، ھو المنفق ، شيء طبیعي جداً أمره نافذ في زوجتھ ، وفي أوالده ، وفي بناتھ ، لكن ال یملك ورماً خبیثاً ، لیس بیده ، ھذا شيء ال یملكھ ، ال یملك طاغیة 

. جباراً ، فا� عز وجل كأنھ یقول لنا : أقم أمر هللا فیما تملك یكفك ما ال تملك ، انتھى األمر 
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