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﴾ )��( َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنأِب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ْنِإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ْنِإ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

: ءايبنألا ةيقب بطاخ امكً اقالطإ همساب يبنلا بطاخي مل لجو زع هللا ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

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

] ميرم ةروس [

ِهِيف ُْمتْنُك اَمِيف ْمَُكنَْيب ُمُكَْحَأف ْمُُكعِجْرَم ََّيِلإ َُّمث ِةَمَايِقْلا ِمَْوي َىِلإ اوَُرفَك َنيِذَّلا َقَْوف َكُوَعبَّتا َنيِذَّلا ُلِعاَجَو اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِم َكُرِّهَطُمَو ََّيِلإ َُكِعفاَرَو َكِيّفََوتُم ِيِّنإىَسيِع َاُيَّ� َلَاق ِْذإ ﴿

﴾ )��( َنُوفَِلتَْخت

] نارمع لآ ةروس [

﴾ )��( ٍدوُدْرَم ُرْيَغ ٌباَذَع ْمِهِيتآ ْمُهَِّنإَو َِكّبَر ُرَْمأ َءاَج َْدقُ هَِّنإ اَذَه ْنَع ْضِرَْعأ ُميِهاَرِْبإ َاي﴿

] دوه ةروس [

:ً انايحأو ، ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿  : ةيوبنلا هتبترمب هبطاخ نكل

َّ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 [

. ﴾ ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ لجو زع هللا ةفرعمبً اقلعتم رمألا ناك اذإو ، يوعد بصنم ةلاسرلا ﴾ ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ةوعدلابً اقلعتم ناك اذإ رمألاف

؟ اذه لاتق يأ ، لاتقلاب مهرغأ وأ ، مهتسامح ْرَِثأ يأ ضرح وأ ، لاتقلا ىلع مهثح ، ّثح يأ ضرح ىنعم ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ انه

:ً اعم امهيلإ ةراتو هلقع ىلإ ةراتو ناسنإلا بلق ىلإ ةرات هجتي هللا باطخ

بلقو ، كردي لقع ناسنإلاف ، هبلق بطاخت نأ يغبنيً افقوم هدنع ثدحت نأ لجأ نمو ، ملعلاب هبطاخت نأ يغبني ةعانق هيف ثدحت نأ لجأ نم ، بلقو لقع ناسنإلا ؛ ماركلا انناوخإ
.ً اعم بلقلاو لقعلا ىلإً اعم هجتي دقو ، بلقلا ىلإ هجتي ةراتو ، لقعلا ىلإ هجتي ةرات باطخلاف ، بحي

﴾ )�( ِميِرَكْلا َِكّبَرِب َكَّرَغ اَم ُناَسْنِْإلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] راطفنالا ةروس [

. بلقلا بطاخي

﴾ )�( ََكلََدَعف َكاَّوََسف ََكَقلَخ يِذَّلا ﴿

] راطفنالا ةروس [

ملعي يذلا وهو ، سوفنلا قلخ يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؟ اذامل ، لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرحي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رمأي ىلاعتو هناحبس �اف ، لقعلا بطاخي
قحلاو ، يوامسلا يحولا هب ءاج ام قحلا نينمؤملا دنع امأ ،ً ايوق نوكت نأ وه رخآلا دنع قحلا نأ الإ ، ةوق ىلإ جاتحي قحلا يأ عدرلا ، فرحني عدر نود نم ناسنإلاف ، اهتقيقح
كتفاقث ضرفت نأوً ايوق نوكت نأ قحلا -قح ىلع تنأفً ايوق تنك اذإ رصعلا اذه قطنمو - ةوقلا وه قحلا دعت نأ نيب ريبك قرف ، ةوق ىلإ جاتحي يوامسلا يحولا هب ءاج يذلا
. يوق كنأل رخآلا ىلع

: هرئاود قحلا ىلع قيضيو هرئاود عستت همامأ فقن مل نإ لطابلا
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لتقي ، تاورثلا بهني ، دالبلا لتحي يوقلا يأ ، ةيواهلا قيرط يف ريست ةيرشبلا ٍذئدنع ، لطبملا وه فيعضلا نأو ، قحلا بحاص وه يوق يأ ، يوقلا نأ ةيرشبلا شيعت امنيح
تحت ، رصعلا اذهك ناسنإلا قوقح هيف تكهتنا رصع نم ام ، ناسنإلا قوقحو ، ةيطارقميدلاو ، ةيرحلا لجأ نم نييالم ةسمخ درشيو ،ً انويلم قيعيو ،ً انويلم لتقي دق ، بابشلا
. هولتق ملكت نإو ، هوحابتسا تكس نإ ، ريغي نأ عيطتسي الو ىري امم هفوج يف ملسملا بلق بوذي مويً افيعض مادام ملسملاف ، ةلطاب تاحورط تحت ، ةغراف تايمسم

َْ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  [

. ملاعلا يف يرجي ام اذهو ، هرئاود قحلا ىلع قيضيو ، هرئاود عستت ، يوق كنأ هرعشت مل نإ ، همامأ فقت مل نإ لطابلاف
ةيوناث ةسردمب كرويوين ةنيدمب ةاتف ، ةيضرألا نيناوقلا يفو ، ةيهلإلا عئارشلا يفً اعطق مرحم ، ثانإلا نيب ذوذش ؛ قاحسلاو ، تايقاحسلا بايث تدترا اكيرمأ يف ةاتف : ًالثم
يف اذه ؟ حضاو ، ةاتفلا ةيرح ىلع ىدتعا هنأل ، ريبك غلبمب هفلكو ىوعدلا حبرو ريدملا ىلع ىوعد اهوبأ ماقأ ، اهلصفف ةءورم ةيقب ىلع ريدملا نأ ودبي ، بايثلا هذه تدترا
. كرويوين
.ً ادبأ قطنم دجوي ال ، دعقت ملو ايندلا تماق ضرألا ناكس عبر هب نيدي نيدلً اذيفنت ةقرخ اهسأر ىلع تعضو ةاتف سيراب يف
تائم ، اندنع موي لك نوتومي ىلتقلا تائم ، رالود نويلم ةئمعبسو نارايلم باكرلا عومجم ، ةيروسلا ةريللاب نويلم ةئمسمخ بكار لك ةيد عفُد ، يبركول يف تطقس ةرئاط
! ءيش الوً ايموي

: فعض لطابلاو ةوق قحلا  

، ةلتحم ةيمالسإ لود سمخ ، ةيمالسإلا دالبلا يف يرجي يذلا اذه ، ءيش لك ريمدتو ، تازجنملا قحسو ، تاورثلا بهنو ، لالتحالاو ، لواطتلاً افيعض ناك اذإ قحلا كلذل
ةينامث ىرخأ دالب يف ،ً اتنس نونامثو ةسمخ ، ليمربلا جارختسا ةفلكتب ملاعلا يف دلب صخرأ دلبلا اذهو ، ليمرب رايلم ��� ، ملاعلا يف طفن يطايتحا ربكأ كلمت ةلود كانه
قحلا نأل تاورثلا نوبهنيو ، ءامدلا نوكفسيو ، نولتحي ءايوقألا ، فيعض قحلاف ، لهذم يفارغج زكرم ، ةعساش دالب ، ةلئاط تاورث ، ليمربلا جارختسا ةفلك رالود فصنو
. قح ىلع تنأف يوق تنأ تمد ام ، تيارتم كيام ، قح ىلع انأفً ايوق تمدام مهدنع امأ ، قح ىلع كنأ اذه ىنعم سيلً ايوق تنك نإ نكل ،ً ايوق قحلا نوكي نأ بجي ، فيعض

: هنيد مرتحي نلف هايند يفً اقوفتم نكي مل نم

اذه مدختست نأ جاتحت الو ، ةمداق ماع ةئمو ، ةمداقً اماع نوسمخ يضمت دق ، ةيوون نوكتً انايحأ ةلود ، ةهجاوملل دعتسا يأ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : كلذل

﴾ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِِهب َنُوبِهُْرت ﴿ ؟ اذامل ﴾ ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿: ىلاعت لاق كلذل ، ىنعملا اذه ، بناجلا ةبوهرم ةيوون ةلود اهنأل اهنكل ، حالسلا

. نيملسملا ىلع باهرإلا نوكي الأ لجأ نم ةيآلا يف انه باهرإلا

﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ لجو زع هللا لوق ىنعم اذه ؛ ةوخإلا اهيأ

يف دلب دجوي

ةيملاعلا برحلا تلخد ام ، ملاسم دلب ارسيوس نأ عم ،ً احلسم هلك بعشلا حبصي ةراشإ يأبو هدنع هحالس ، يرسيوسلا شيجلا يف رصنع وه نطاوم لك ، ارسيوس ابوروأ
تنأ ، ةيركسعلا ةوقلا نم كعد ، ةوق ىلإ جاتحي ءامسلا يحو نأل ، ءايوقأ اونوك نونمؤملا اهيأ : لوقت ةيآلا نأك ،ً ايوق ناك اذإ ؟ بناجلا بوهرم عمتجملا اذه نوكي اذامل ، ةيناثلا
يأرلا اذه مكل لوقأ ، بولطم قوفتلا ، ةوق ةعانصلا يف ، ةوق ةراجتلا يف قوفتلا ، ةوق ةساردلا يف قوفتلا ، كلوح نم عمو ، كلهأ دنعو ، ةعماجلا يف ةميق كل تقوفت اذإ بلاطك
. كنيد مرتحي ال كايند يفً اقوفتم نآلا نكت مل ام : هباوص نم قثاو انأو

: نيدلا اذه ةيقحأ ركنأ نم ىلإو هللا ءادعأ ىلإ ةهجوم اهب هللا رمأ يتلا ةوقلا دادعإ
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، ةوقلا وه قينجنملا نيح دعب ، ةوقلا وه يبنلا دهع يف ليخلا ، ةقلطم ةوقلا ﴾ ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿، دعتسا يأ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

زع هللا نأك، كتآشنم يمحت نأ عيطتست نل يوق وج حالس كل نكي مل امف ،ً الماكً اريمدت ام دلبل ةيتحتلا ةينبلا تارئاطلا رمدت دق ، ةوقلا يه تارئاطلا نآلا ، ةوقلا يه تاعردملا
يأ ﴾ ْمَُكنُولِتَاُقي َنيِذَّلا َِّ� ِلِيبَس ِيف اُوِلتَاقَو ﴿ : لاق ؟ نم لاتق ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ءايوقأ اونوكي نأ مهدارأً افاعض اونوكي نأ نينمؤملا دارأ ام لجو

.ً ايموجه سيلو ، يعافد قلطنم

﴾ )���( َنيَِدتْعُمْلا ُّبُِحي َال ََّ� َّنِإ اوَُدتَْعت َالَو ْمَُكنُولِتَاُقي َنيِذَّلا َِّ� ِلِيبَس ِيف اُولِتَاقَو ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

. اهيلع يدتعي نأ ركفي دحأ ال ، بناجلا ةبوهرم اهنكل ، تانيسمخلا نمً ابرح لخدت مل ،ً ادج ةريبك نآلا لود كانه
ةهجوم ةوقلا هذه ﴾ ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع- ؟ نم -ِِهب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿ يئانبلا داهجلا اذه﴾ ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿؛ رخآ ءيش

.قلخلاداسفإدارأنم،هتاوهشلشاعنم،ةرخآلارادلاركنأنم،نيدلااذهةيقحأركنأنمىلإ،هللاءادعأىلإ

: ميركلا نآرقلا يف تاءارقلا

: ناميإلاو ثحبلا ةءارق ـ �

: لاق امنيح لجو زع هللا ةوخإلا اهيأً اساسأ

﴾ )�( ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ )�( ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

]  قلعلا ةروس [

. ناميإلاو ثحبلا ةءارق هذه

: نافرعلاو ركشلا ةءارق ـ �

﴾ )�( َِمَلقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا )�( ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿

]  قلعلا ةروس [

 . نافرعلاو ركشلا ةءارق هذه مركألا كبر

: ناعذإلاو يحولا ةءارق ـ �

﴾ )�( َْملَْعي َْمل اَم َناَسْنِْإلا َمَّلَع )�( َِمَلقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا ﴿
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]  قلعلا ةروس [

 . ناعذإلاو يحولا ةءارق هذه

: نايغطلاو ناودعلا ةءارق ـ �

﴾ )�( َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ َّالَك ﴿

]  قلعلا ةروس [

. نايغطلا ةءارقو ، ناعذإلاو يحولا ةءارقو ، ناركشلا ةءارقو ، ناميإلا ةءارق كانه ، نايغطلاو ناودعلا ةءارق هذه

: ضرألا يف تغط يتلا ةيلعتسملا ماوقألل جذومن داع موق

: لاق ؟ داع تلعف اذام ، ضرألا بوعش ىلع هتيحابإ ضرفيل ، هب ىغطيل ملعلا ناسنإلا مدختسي امنيح

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

]  رجفلا ةروس [

: لاق اهكلهأ امنيحً اداع الإ ةوق مهنم دشأ وه نم كله هنأ مهركذو الإً اموق هللا كلهأ امو ، نيدايملا ىتش يف تقوفت داع

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

] تلصف ةروس [

: نارمعلا يف تقوفت

﴾ )���( َنُوَثبَْعتً َةيآٍ عيِر ِّلُِكب َنُونَْبَتأ ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

: ةعانصلا يف تقوفتو

﴾ )���( َنوُُدلَْخت ْمُكََّلَعل َعِناَصَم َنُوذِخََّتتَو ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

: ةيركسعلا ةيحانلا يف تقوفتو

﴾ )���( َنيِراَّبَج ُْمتْشََطب ُْمتْشََطب اَِذإَو ﴿

]  ءارعشلا ةروس [

: ملعلا يف تقوفتو

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

]  توبكنعلا ةروس [

؟ اولعف اذام ؟ ةوق انم دشأ نم : اولاقو ، نيسرطغتم اوناك ، يركسعلاو ، يملعلاو ، ينارمعلا قوفتلا عمو

﴾ )��( َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف )��( ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط َنيِذَّلا ﴿

] رجفلا ةروس [

. مالفألاب داسفلاو ، فصقلاب نايغطلا

﴾)��(ِداَصْرِمْلِاَبل َكَّبَر َِّنإ )��( ٍباَذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِهَْيلَع َّبََصف )��( َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف )��( ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط َنيِذَّلا ﴿

] رجفلا ةروس [

: فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ُّبحأو رْيخ ُّيوقلا نمؤملا

تنك اذإ امأ ، نيدلاب سانلا عنتقاً اّنيدوً اقوفتم تنكاذإف ،ً اقوفتم نوكت نأ يغبني ةعماجلا يفً ابلاط تنك اذإ ؟ ةيآلا هذهب نينمؤملا ةقالع ام ،ً ايوق نوكت نأ يغبنيً اذإ ، ةوخإلا اهيأ
. كنيد ىلإ كفلخت اوزع ةراجتلا يف تفلخت اذإ امأ ،ً اميقتسمً انمؤمً ارجات نوكي نأب رخآلا تعنقأ ةراجتلا يفً اقوفتم تنك اذإ ، لسكلا نيبو نيدلا نيب اوطبرً اّنيدوً الوسك
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: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ،  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع انه نم ، كنيد مرتحي الً ايوق نكت مل ام وأ ، كنيد مرتحي ال ايندلا يفً اقوفتم نكت مل ام نآلا كلذل

)) ٌريخ ٍلك يفو ِفيعضلا ِنمؤملا نم ِهللا ىلإ ُّبحأو ٌريخ ُّيوقلا ُنمؤملا ((

] ملسم هجرخأ [

، هتحلصم قفو كرحتي نكل ، ئدابمب الو ، ميقب طبضني ال ، هللا نع درش يذلا رخآلا فرطلا ودعلا يأ ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : ىلاعت هلوق تحت هلك اذه

. لصحي يذلا اذه ، كتاورث بهنو ، كضرأ لتحاً افيعض كآر نإف

: نيينسحلا ىدحإب زوفي براح اذإف ةريبك لمحت ةوق نمؤملا ىطعأ ىلاعت هللا

نيثالث اوهجاو نولتاقملا ءالؤه ، ةفلختم يراضحلا سايقملاب ةلود اولتحا ةلود نوثالث ،ً ادج ةريبك ةمواقم اهيف تماق يتلاو ، تلتُحا يتلا ةيمالسإلا دالبلا ةوخإلا اهيأ كلذل
هذه ، ريبك زاجنإ اذه ، رخآً ايمالسإً ادلب لتحي نأ ررقي نأ لبق نآلا نويلملل دعي رخآلا فرطلا كلذل ، مهتزوح ىلإ اهوداعأو ، مهدالب نم %�� اولتحي نأ اوعاطتساو ةلود
. ةمواقملا
نأ ؤرجت ضرألا هجو ىلع ةلود كانه سيلو تاراقلل ةرباعلا خيراوصلاو تارئاطلا ةلماحب لعفن اذام : لاق ، ةيركسعلا ةيحانلا يف ةقالمع ةلود يف نيفظوملا رابك دحأ لوقي
. لح هلسيل اذه ؟ اننايك زهيل هرايتخاب تومي نأ دارأ يذلا ناسنإلا اذهب لعفن اذام نكل ؟انبراحت
ميقب رخآ ناسنإ نمؤملا ، طقف يلصي نمؤملا نأ مهوتت نأ كايإ يأ ،ً ادج ةريبك لمحت ةوق نمؤملا ىطعأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ودبي ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

، لجو زع �اب نيعتسي نمؤملا ،ً ادحأ هللا عم ىري ال ، دحوم نمؤملا ، بابسأ كانه  ﴾ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ﴿ قالخأب ، تاقلطنمب ، ةيؤرب ، ئدابمب ،

نأ امإ ، نيينسحلا ىدحإب زوفي براح اذإ نمؤملاو ﴾ ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ﴿ هردق يلعي ، هتايونعم عفري ، باوصلا همهلي ، هقفوي لجو زع هللا نمؤملا

 . حبار وهف نيلاحلا الك يفو ، دهشتسي نأ وأ ، رصتني

﴾  )��( َنوُِصّبََرتُم ْمَُكعَم اَِّنإ اوُصَّبََرَتف َانيِدَْيأِب َْوأ ِهِدْنِع ْنِم ٍباََذِعبُ َّ� ُمَُكبيُِصي َْنأ ْمُِكب ُصَّبََرَتن ُنَْحنَو ِنَْيَينْسُحْلا ىَدْحِإ َّالِإ َاِنب َنوُصَّبََرت ْلَه ُْلق ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

. رصنلا وأ ةداهشلا امإ

: ىرتُشي الو عابي ال بعص مقر نمؤملا

.ً ايوق نوكت نأ بجي نمؤملا اهيأ : ةيآلا ىدؤم ﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

، لوألا بلاطلا ، ًاقوفتم نوكت نأ تنأ ًايوق نوكت نأ ىنعم ،بابشلا ةوخإلا بطاخأ ةيناث ةرمو

. لوألا رجاتلا ، لوألا عناصلا ، لوألا يماحملا ، لوألا سردملا ، لوألا بيبطلا ، لوألا سدنهملا ، لوألا فظوملا
؟ مهتقوس نم ؟ مهتماع نم ؟سانلا ءامهد نمً اطيسبً امقر نوكت نأ ميركلا خألا اهيأ ىضرت َمِل :ً امئاد مكل لوقأ
تلق ، ةباجإلا دحأ عطتسي مل ، اوركف ، اوركف ، اوركف بالطلا ؟ ةمات ةمالع هلو نينامثو ةثالث و ةئمتسو فلأ ماع قشمد يف شاع ريبك رجات مسا ركذي نم : يبالط تلأس ةرم
ًامقر نوكت نأ ىضرت َمِل ، رابكلا ءاملعلا ، دالبلا اوحتف نيذلا ماظعلا ةداقلا ءالؤه ؟باطخلا نب رمع ىسني انم نم ؟ يبويألا نيدلا حالص ىسني انم نم نكل ، ملعأ ال انأو : مهل
 ؟ً ابعصً امقر نوكت ال َمِل ؟ً اطيسب
ناسنإو ، فلأ ةئمب ناسنإو ، ةريل فلأب ناسنإو ، ةريل ةئمب هتعانق ريغي ناسنإ كانه ، هللا دنع تيهتنا لاملا نم غلبم لباقم تريغ اذإ ، ةنيعم ةعانق كل : ةملكلا هذه مكل لوقأ
. بعص مقر نمؤملا امأ ، تيهتناو هب ىرتُشت مقر كل ناسنإ تنأ اذه ىنعم ، هللا دنع تيهتنا رايلم ةئمب كتعانق تريغ ول ، نويلمب

)) .  هنود كلهأ وأ ، هللا هرهظي ىتح هتكرت ام رمألا اذه كرتأ نأ ىلع ، يلامش يف رمقلاو ، ينيمي يف سمشلا اوعضو ول مع اي هللاو : ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي نع ((

] ةفيعضلا ثيداحألا نم ، تباث دانسإ هل سيل ةريسلا هقف [
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: ةلخادتم ةقالع ةوقلاو ةيرحلا نيب ةقالعلا

. ءيش لك نورتشي ، مهئادعأل مهملسو ، ديدش مهنيب مهسأب ، مهتاموصخ نم ، مهتاتش نم ، مهقرفت نم ، مهفعض نم نوناعي ام نوناعي نيملسملا نأل ؛ ةوخإلا اهيأ
 . حالسلا يرتشت ةمأل ليو لب ، اهعنصت ال ةلآ مدختست ةمأل ليو ، جسنت ال ام سبلت ةمأل ليو ، عرزت ال ام لكأت ةمأل ليو

نم كرارق نوكي نأ تدرأ اذإ : لاق - رمتؤم يف انك - ةبطخلا يف ءاملعلا دحأ لاقف رصم يف ةرم تنك

رح تنأ ، رارق انل ٍذئدنع ، انعنص نم انتالآ ، ةيئاذغلا ةيحانلا نم انيفتكا ، اهانحلصتسا يضارألا ، اهانعنص تاورثلا ، يتاذ ءافتكا كانه ناك اذإ ، كسأف نم الإ لكأت الف كسأر
، ةاناعم نم مالكلا اذه مكل لوقأ ،ً ايوق تنك اذإ رح تنأو ،ً ارح تنك اذإ يوق تنأ ، ةلخادتم ةقالع ةوقلاو ةيرحلا نيب ةقالعلا ، رح تنأ ام ردقب يوق تنأو ، يوق تنأ ام ردقب
، ﴾ ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اُولَشَْفَتف اوُعَزَاَنت َالَو ﴿، نوعزانتي مهنألو ، نوقرفتم مهنألو ، مهئادعأل مهملس نألو ، مهنيب مهسأب نألو ، فاعض مهنأل ، نوناعي ام نوناعي نوملسملا

. ﴾ َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

: تابثلا هبلق يف يقليو هرصنيو هديؤي يذلا ضرألاو تاوامسلا قلاخ عم نمؤملا

اولاق ، عقربملا : نولوقي ؟ مكدونج يدتري اذام : مهنولأسي ىرسألا نم مهيديأ يف عقي يذلا نأ أجافي ةزغ برح يف يداعملا مالعإلا عباتي نم هنأ غلابأ الو اوقدص ، ماركلا انناوخإ
نمؤملا ، فاخي نابج رخآلا فرطلا ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ يأ ، ميركلا نآرقلا صنب ةكئالملا يه ، ءاضيبً ابايث نودترت ، نوبذكت متنأ ، ال :
. نمؤملا دنع ببحم وه رخآلا فرطلا بلق هل علخني يذلا توملا نأل ، عاجش
يف نورت متنأ ﴾ َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

عم تنك اذإف ، هلك فقوتيف ءابرهكلا لطعي حاتفم ىلع طغضلاب ةأشنملا هذه بحاص نكل ، تارايسلا هذه يف راغصلا نيب ةكرعم دجت ، ةيئابرهكلا تارايسلا باعلألا ندم ضعب
.ً ادج لهس كرمأ ةأشنملا هذه بحاص
. فوخلا هودع بلق يف يقلي ، تابثلا هبلق يف يقلي ، هرصني ، هديؤي لجو زع هللا ، ضرألاو تاوامسلا قلاخ عم نمؤملا يأ

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

]  نارمع لآ ةروس [

.ً اعبط نينمؤم اوناك اذإ برحلا يف نيملسملا ىلع رصتُني نأ ليحتسي هنأ اهادؤم صصق كانه
ىلع رصتنن نأ نكمي ال : لاق ، سيراب يف فحتملا يف ةظوفحم يهو تاملكلا هذه لاق ، نيسمخو نيتئمو فلأ ماع يف ةروصنملا يف ًاريسأ عقو يسنرف كلم كانه كلذل
. يوق نمؤملاف برحلا يف امأ ، انيلع نورصتني اذهب ، ةيلخادلا تاعازنلاو ، ءاسنلاو ، ةوشرلاو ، داسفلاو ، ةقرفلا ركذ نكلو ، برحلا يف نيملسملا
يف ثيدحلا نآلا ، طقف نمألا نع ثيدحلا ناك ، ءاقبلا ىلإ نمألا نم هفادهأ تلقتنا ، ةزغ برحو ، نانبل بونج برح يأ ، ���� و ، ���� ماع نيبرح لالخ ودعلا ليلدلاو
قلطنن ، نوفاخيو فاخن ، نوفصُقيو نوفصَقي نآلا ، ئجالملا لخدن ، برطضن نحن امأ ، ةهزن مهبورح تناك ، بعر نزاوت كانه راصو ، ءاقبلا نع ودعلا فحص فحصلا
لخدتب الإ ، مهديب تسيل ةياهنلا امأ اهنوؤدبي ، ال نآلا ، اهنوهني مهو برحلا نوؤدبي مه ، ىهتنا مسحلاو ، لبق نم نكي مل ، بعر نزاوت : همسا اذه ، نوقلطنيو ئجالملا ىلإ
ً.اعبط مهحلاصل يبنجأ
.ً اصاخشأ تسيلو ركف ةمواقملا ، ةوخإلا اهيأ

: ءايوقأ اونوكي نأ ىلع نيملسملا ضرُحتً ادج ةقيقد ةيوغل ةيضق
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، اهطسو اندّدش اذإ لاعفأ اندنع ،ً ادج ةقيقد ةيوغل ةيضق كانه ، ماركلا انناوخإ

ىلع ةدش انعضو يأ 

لازأ مأ ضرملا بلج ضّرم ، اهرشق تلزأ يأ اهترّشق ، ةهكافلا مزالم رشقلا ، اهرشق لازأ يأ ةحافتلا رّشق :ً الثم ، اهانعم سكعني ةزمه اهل انفضأ وأ ، اهب يطسولا فرحلا
لازأ يأ همجعأ ، مهبم يأ ، مجعم صن اذه ، طيقنت نود نم وأ ، ليكشت نود نم صن ، هضرم نم هافش ضّرم ، ضرملا هباصأ يأ ضِرَم ، ةدشلاب ، ضرملا لازأ ؟ ضرملا
. هتمجع انلزأ طيقنتلابفً امجعأً امهبم ناك هانطقن امدنع ، ةطوبرم ءات هذه ، نون يناثلا نسلاو ، ءاب نسلا ، هتمجع
لازأ ؛ ضّرم ، ةرشقلا لازأ يأ ، رّشق لثم حضوأ ، اهقاقتشا لصألً اضقانم ىنعملا راص ، اهانعم سكعني ةزمه اهيلع فيضن وأ ، اهطسو فعضن امنيح لاعفأ اندنع دجويً اذإ
 . طسقأ ، ةمجعلا لازأ ؛ مجعأ ، ضرملا

﴾ )��( ًابَطَح َمَّنَهَجِل اُوناََكف َنوُطِسَاقْلا اََّمأَو ﴿

]  نجلا ةروس [

: نآلا ، ملظلا لازأ يأ لدع طسقأ ، نوملاظلا

﴾ )��( َنيِكِلاَهْلا َنِم َنوَُكت َْوأاًضَرَح َنوَُكت ىَّتَح َفُسُوي ُرُكَْذتُ َأتَْفت َِّ�َات اُولَاق ﴿

]  فسوي ةروس [

. ءايوقأ متنك اذإ ؟ مككاله لوزي ىتم ، مويلا انلاح امكنوكلاه متنأفً افاعض نونمؤملا اهيأ متنك اذإ يأ ، كالهلا دعبأ ضّرح ،ً اكلاه يأ ؛ً اضَرَح ، كسفن كلهت ىتح يأ
، ملظلا لازأ ؛ طسقأ ، ضرملا لازأ ؛ ضّرم ، ةرشقلا لازأ ؛ رّشق ، ةريثك لاعفأ ؟ حضاو﴾ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

ال ودعلا نأل ، نوكلاه متنأف ءايوقأ اونوكت مل نإ ! نونمؤملا اهيأ ! نوملسملا اهيأ يأ ، كالهلا حبش لازأ ؛ ضّرحف ،ً اكلاه يأ ﴾ً اضَرَح َنوَُكت ىَّتَح َفُسُوي ُرُكَْذتُ َأتَْفت َِّ�َات ﴿

: ليلدلاو ،ً ايوق نوكي نأ بجي ملسملاف ، اهلهأ نم ةئملاب ةرشع ديب ضرألا تاورث نم ةئملاب نوعست ، مكمحري

)) . ٌريخ ٍلك يفو ِفيعضلا ِنمؤملا نم ِهللا ىلإ ُّبحأو ٌريخ ُّيوقلا ُنمؤملا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ،  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ((

] ملسم هجرخأ [

: ىصحت الو دعت ال يوقلا مامأ ةحاتملا حلاصلا لمعلا صرف

،ً ايوق نوكت نأ يغبني هللا جهنم قفوً اكلاس ةوقلا قيرط ناك اذإ : مكل لوقأ يننإ لب

نأل ، بجي لب يغبني 

ددبت ملعلاب تنأف ، ملعلا ةوقو . عيقوت ، ًالطاب لطبتوً اقح قحت ملق ةرجب تنأف ، بصنملا ةوق ، ثالث عاونأ ةوقلاو ، ىصحت الو دعت ال يوقلا مامأ ةحاتملا حلاصلا لمعلا صرف
. رقفلا حبش دعبت لاملاب تنأ ، لاملا ةوقو . تالالضلا ، ليطابألا ، تاهرتلا ، تافارخلا دعبت ، لهجلا ددبت ، مالظلا

)) َرََدقلا ََقبَس َنوكي نأ ُدسحلا داكوً ارفك نوكي نأ رقفلا داكو :  كلام نب سنأ نع ((

] فيعض ؛ يشاقرلا ديزي هدنس يف عماجلا فيعض [

. نامزالتم ةميرجلاو رقفلاو ، فلختلاو رقفلاو ، رقفلا حبش دعبت لالحلا لاملاب كلذلف ، ةالابم ال نوكي نأ رقفلا داكو ، ةميرج نوكي نأ رقفلا داكو ،ً اباهرإ نوكي نأ رقفلا داكو
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على اإلنسان أن یكون قویاً ال على حساب مبادئھ و قیمھ بل وفق منھج هللا :
 لذلك أیھا اإلخوة الكرام ، حینما قال هللا عز وجل :

ِض اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن یَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن یَْغِلبُوا ِمائَتَْیِن َو إِْن یَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ یَْغِلبُوا أَْلفاً ِمَن الَِّذیَن َكفَُروا بِأَنَُّھْم قَْو ٌم َال یَْفقَُھوَن *   ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ َحِرّ
﴾ ً ا ْآلَن َخفََّف �َُّ  َعْنُكْم َو َعِلَم أَنَّ فِیُكْم َضْعفا

في عھد الصحابة العشرة تغلب مئة ، العشرون یغلبون مئتین

. ابِِر یَن )��(﴾   ﴿ اْ آلَن َخفََّف �َّ ُ َعْنُكْم َو َعِلَم أَنَّ فِیُكْم َضْعفاً فَِإْن یَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ یَْغِلبُوا ِمائَتَْیِن َو إِْن یَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف یَْغِلبُوا أَْلفَْیِن بِِإْذِن �َّ ِ َو� َّ ُ َمَع الصَّ

 ملخص ھذا الدرس ینبغي أن تكون قویاً ، لكن أن تكون قویاً ال على حساب مبادئك ، وال على حساب قیمك ، أن تكون قویاً إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج هللا ، 
لكن من یمنعك أن تكون قویاً في علمك ؟ ھل یمنعك أحد ؟ ال ، من یمنعك أن تكون قویاً في بیتك ؟ بیت مسلم مؤمن ، من یمنعك أن تكون قویاًفي عملك ؟ ال أحد ، 

فكأن عالقتنا بھذه اآلیة عالقة مفھوم القوة بأوسع معانیھ ، یحب أن تكون قویاً .

: يمالسإلا نيدلا ىلإ رخآلا رظن تفلت تافص ةفعلاو ةنامألاو قدصلا

ىلإ كعم كاخأ ذخ : هيخأل لاق ةيدادعإلا ةداهشلا يف قوفتب حجن املف ،ً ادج ةريبك ةضراعم هضراعي هوبأ ناكو ، سوردلا هذه رضحيً ابلاط ناك ماركلا ةوخإلا دحأ نأ ركذأ انأ
. دجسملا ىلإ كعم كاخأ ذخ : لاقً اقوفتم هآر امدنع ، عضولا فلتخا ، دجسملا
ٍذئدنع كنأل ، لوألا بيبطلا نوكت نأ يغبني دجسم كل ملسم بيبط ، كصاصتخاب ، كتراجتب ، كتساردبً ايوق نوكت نأ يغبني دجسم ىلإً ايمتنم تمد ام ؛ ةوخإلا اهيأ مكل لوقأ انأ
، ايسآ قرش نم ةيضرأ ةنايد هلً اناسنإ تيأر اذإ يأ ، نيدلاب عنقت ال ، هلمعل نقتم ريغ ،ً الكتم ،ً اعونخ ،ً افيعض نيدتملا تيأر اذإ نيدلاب عنقت نأ نكمي ال تنأ ، نيدلاب سانلا عنقت
. هتنامأ ، هتوق ؟ ملسملا يف رظنلا تفلي يذلا ام ! ليحتسم ؟ اهأرقتف هتنايد نعً اباتك يرتشت نأ ةدحاو ةعاسل كلاب يف رطخي له ، لوستي ، رذق
 : اهنع هللا يضر ةملس مأ نينمؤملا مأ نع : كلذل

ىلإ اوَثعَبي ْنأ اورََمْتئا اًشيَُرق كلذ ََغلب اَّملف ، هُهَرَكن ًائيَش ُعَمَسن الو ، ىذُْؤن ال َهللا انَْدبَعو ، انِنيِد ىلع اَّنِمأ ، َّيشاجَّنلا ، ٍراج َريَخ اهب انْرَواج ِةَشبَحلا َضرأ انْلَزن اَّم ((
نِم اوكُرَتي ملو ، اًريثَك اًمَدأ هل اوعَمَجف ، ُمَدألا هيلإ اهنم ِهيتأي ام ِبَجعأ نِم ناكو ،َ ةكمِ عاتَم نِم ُفَرَطتُسي اَّمم ايادهَّيشاجَّنلا اودُهي ْنأو ِنْيَدْلَج ِنَْيلُجَر انيفِ ّيشاجَّنلا
: امهل اولاقو ، مهَرْمأ امهورَّمأو ،ِ ّيمْهَّسلا ٍلئاو ِنب ِصاعلا ِنب وِرمَعوِ ّيموزخَملا ِةريغُملا ِنبَ ةعيبَر ِنب ِهللا ِدبَع عم كلذب اوَثَعب مث ،ً ةَّيدَه هل اْوَدهأ الإ ًاقيرِطب ِهَتقِراَطب
ّلَُكت ْنأ َلَبق َهتَّيدَه ٍقيرِطب ِّلُك ىلإ اوَعفدا ّلَُسي ْنأُ هولَس مث ، هايادهِ ّيشاجَّنلِل اومَِّدق مث ، مهيف َّيشاجَّنلا اومِ ّلَُكي ْنأ َلَبق مكيلإ مهَمِ نحنوِ ّيشاجَّنلا ىلع امَِدقف ، اجَرخف : تلاق . مهَمِ

ّلَُكي ْنأ َلَبق َهتَّيدَه هيلإ اَعفد الإ ٌقيرِطب هَِتقِراَطب نِم َقَبي ملف ، ٍراج ِريَخ َدنِعو ، ٍراد ِريَخب هَدنِع ٌناملِغ اَّنِم ِكِلَملا َِدَلب ىلإ ابَص دق هَّنإ : مهنم ٍقيرِطب ِّلُكِل الاق مث ، َّيشاجَّنلا امِ
َكِلَملا انْمَّلَك اذإف ، مهيلإ مهَّدَُريِل ؛مهِمَوق ُفارشأ مهيف ِكِلَملا ىلإ اَنَثعب دقو ، متنأ الو نحن ُهفِرَعن الٍ عََدتبُم ٍنيِدب اوؤاجو ، مكِنيِد يف اولُخَدي ملو ، مهِمَوق َنيِد اوقَراف ُءاَهفُس
ّلَُسي ْنأب هيلع اوريُشتف مهيف ّلَُكي الو ، انيلإ مهَمِ ، امهنم اَهِلَبقف ،ِ ّيشاجَّنلا ىلإ مهايادَه ابََّرق امهَّنإ مث . َْمَعن : امهل اولاقف . مهيلع اوباع امب َُملعأو ، ًانْيَع مهب ىلعأ مهَمَْوق َّنإف ؛مهَمِ
اَنَثعب دقو ، َتنأ الو نحن ُهفِرَعن ال ،ٍ عََدتبُم ٍنيِدب اوؤاجو ، َكِنيِد يف اولُخَدي ملو ، مهِمَوق َنيِد اوقَراف ، ُءاهفُس ٌناملِغ اَّنِم َكَِدَلب ىلإ ابَص دق هَّنإ ، ُكِلَملا اهُّيأ : هل الاقف ،ُ هامَّلَك مث
ِدبَع ىلإ ََضغبأ ٌءيَش ْنَُكي ملو : تلاق . هيف مهوبتاعو مهيلع اوباع امب َُملعأو ، ًانْيَع مهب ىلعأ مهف ؛مهيلإ مهَّدَُرتِل؛مهِرِئاشَعو مهِمامعأو مِهئابآ نِم مهِمَوق ُفارشأ مهيف َكيلإ

مهْمِلْسأف ؛مهيلع اوباع امب َُملعأو ، ًانْيَع مهب ىلعأ مهُمَوق ، ُكِلَملا اهُّيأ اوقَدَص : َهلوَح ُهَتقِراَطب تلاقف . مهَمالَك ُّيشاجَّنلا َعَمَسي ْنأ نِم ِصاعلا ِنب وِرمَعوَ ةعيبَر يبأ ِنب ِهللا
ّلَُسأ ال ْنَذإِهللا ُمْيا ِهللا اه ال : لاق مث ، ُّيشاجَّنلا َبَِضغف : لاق . مهِمَوقو مهِدالِب ىلإ مهاَّدَُريلف ، امهيلإ ىلع ينورَاتخاو يدالِب اولََزنو ، ينورَواج اًمَوق ُداكأ الو ، امهيلإ مهُمِ
ُتنَسحأو ، امهنم مُهتَعنَم كلذ ِريَغ ىلع اوناك ْنإو ، مهِمَوق ىلإ مُهتدَدَرو ، امهيلإ مُهتَْملسأ ِنالوَقي امك اوناك ْنإف ، مهِرْمأ يف ناذه ُلوَقي ام مَهلأسأف مهَوُعدأ ىتح َياوِس نَم
ِلُجَّرلِل َنولوَقت ام : ٍضَعبِل مهُضَعب لاق مث ، اوعََمتجاُ ُهلوسَر مهَءاج اَّملف ، مهاعَدف ، َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسَر ِباحصأ ىلإ َلَسرأ مث : تلاق . ينورَواج ام مهَراوِج
، َهلوَح مَهفِحاصَم اورََشنف َهَتفِقاسأ ُّيشاجَّنلا اعد دقوُ هوُؤاج اَّملف . ٌنئاك وه ام كلذ يف ٌنئاك ، َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص انُّيَبن هب انَرَمأ امو انْمِلَع ام ِهللاو ُلوَقن : اولاق .ُ هوُمتئِج اذإ

: هللاقف ، ٍبِلاط يبأ ُنب َُرفعَج هَمَّلَك يذلا ناكف : تلاق ؟ِمَُمألا هذه نِم ٍدَحأ ِنيِد يف الو ينيِد يف اولُخَدت ملو ، مكَمَوق هيف ُمتقَراف يذلا ُنيِّدلا اذه ام : لاقف ، مَهلأس
ىتح كلذ ىلع اَّنُكف ، َفيعَّضلا اَّنِم ُّيَوقلا ُلُكأي ، َراوِجلا ُءيُسنو ، َماحرألا ُعَطَقنو ، َشِحاَوفلا يتأنو ،َ ةتْيَملا ُلُكأنو ، َمانصألا ُُدبَعن ، ٍةَّيلِهاج َلهأ اًمَْوق اَّنُك ، ُكِلَملا اهُّيأ
، ِناثوألاو ِةراجِحلا َنِم ِهنوُد نِم انؤابآو نحن ُُدبَعن اَّنُك ام ََعلَخنو ، هَُدبَعنو ، هَدِّحَُونِل ِهللا ىلإ اناعَدف ،ُ َهفافَعو َهَتنامأوُ َهقدِصو َهبََسن ُفِرَعن ، اَّنِم ًالوسَر انيلإُ هللا ََثعب

ِءامِّدلاو ِمِراحَملا ِنع ِّفَكلاو ، ِراوِجلا ِنْسُحو ، ِمِحَّرلا ِةلِصو ، ِةنامألا ِءادأو ، ِثيدَحلا ِقدِصب انَرَمأو

َدََّدعف : تلاق . ِمايِّصلاو ِةاكَّزلاو ِةالَّصلاب انَرَمأو ، ًائيَش هب َكِرُشن الو هَدْحَو َهللا َُدبَعن ْنأ انَرَمأو ، ِةنَصحُملا ِفَْذقو ، ِميَتيلا ِلام ِلْكأو ، ِروُّزلا ِلَوقو ، ِشِحاَوفلا ِنع اناَهنو ،
، انُمَْوقانيلع ادعف ، انل َّلَحأ ام انَْللحأو ، انيلع َمَّرَح ام انْمَّرَحو ، ًائيَش هب ْكِرُشن ملف هَدْحَو َهللا انَْدَبعف ، هب َءاج ام ىلعُ هانَْعبَّتاو ، هب اَّنَمآو ،ُ هانْقَّدَصف ، ِمالسإلا َروُمأ هيلع
َنَيبو اَننَيب اولاحو ، انيلع اوُّقَشو ، انوَملَظو ، انورََهقاَّملف ، ِثِئابَخلا َنِم ُّلَِحتَسن اَّنُك ام َّلَِحتَسن ْنأو ، ِهللا ِةدابِع نِم ِناثوألا ِةدابِع ىلإ انوُّدَُريِل ؛انِنيِد نع انوَنَتفو ، انوبََّذعف
نِم ِهللا ِنع هب َءاج اَّمم َكعم له : ُّيشاجَّنلا هل لاقف : تلاق . ُكِلَملا اهُّيأ َكَدنِع ََملُظن َّالأ انْوَجَرو ، َكِراوِج يف انْبِغَرو ، َكاوِس نَم ىلع َكانَْرتخاو َكَِدَلب ىلإ انْجَرخ ، انِنيِد
ىتح ُهَتفِقاسأ ْتََكبو ، َهَتيحِل َلَضْخأ ىتح ُّيشاجَّنلا ِهللاو ىَكبف : تلاق ، }صعيهك{ نِم اًرْدَص هيلعَ أََرقف . ََّيلع ْهأَرْقاف : ُّيشاجَّنلا هل لاقف . َْمَعن : ٌَرفعَج هل لاقف : تلاق ؟ٍءيَش
. ُداُكأ الو ، اًَدبأ مكيلإ مهُمِلُْسأ ال ِهللاوف اقِلَطنا ، ٍةدِحاو ٍةاكشِم نِم ُجُرَخَيل ىسوم هب َءاج يذلاو ِهللاو اذه َّنإ : ُّيشاجَّنلا لاق مث ، مهيلع َالت ام اوعِمَس نيح مَهفِحاصَم اولَضْخأ
ىْقتأ ناكو ،َ ةعيبَر يبأ ُنب ِهللا ُدبَع هل لاقف : تلاق . مهَءارضَخ هب ُلِصأتسأ مث ، هَدنِع مَهبْيَع اًدَغ هََّنِئَّبُنَأل ِهللاو : ِصاعلا ُنب وُرمَع لاق هِدنِع نِم اجَرخ اَّملف :َ ةَملَس ُُّمأ تلاق
، ُكِلَملا اهُّيأ : هل لاقف ، ََدغلا هيلع ادَغ مث : تلاق . ٌدبَع ََميرَم َنبا ىسيع َّنأ َنومُعَزي مهَّنأ هَّنَرِبُخَأل ِهللاو : لاق . انوَفلاخ دق اوناك ْنإو اًماحرأ مهل َّنإف ؛َْلعَفت ال : انيف ِنَْيلُجَّرلا
لاقف ، ُمَوقلا َعََمتجاف ، اُهلثِم انب ْلِزَني ملو : تلاق ، هنع مُهلأَسي مهيلإ َلَسرأف : تلاق . هيف َنولوَقي اَّمع مهْلأساف مهيلإ ْلِسْرأف ، اًميظَع ًالَوق َميرَم ِنبا ىسيع يف َنولوَقي مهَّنإ

9



َنولوَقت ام : مهل لاق هيلع اولَخَد اَّملف . ٌنِئاك وه ام كلذ يف ًانِئاك ، انُّيَبن هب ءاج امو ،ُ هللا لاق ام هيف ِهللاو ُلوَقن : اولاق ؟هنع مَكلأس اذإ ىسيع يف َنولوَقت اذام : ٍضَعبِل مهُضَعب
َبَرضف : تلاق . ِلوَتبلا ِءارَذعلا َميرَم ىلإ اهاقْلأ ُهتَمِلَكو ، هُحوُرو ،ُ ُهلوسَرو ، ِهللا ُدبَع وه ؛انُّيَبن هب ءاج يذلا هيف ُلوَقن :ٍبِلاط يبأ ُنب َُرفعَج هل لاقف ؟َميرَم ِنبا ىسيع يف

اوبَهذا ، ِهللاو ُمترََخن ْنإو : لاقف ، لاق ام لاق نيح َهلوَح ُهَتقِراَطب ْتَرَخاَنتف . َدُوعلا اذه َتُلق ام َميرَم ُنبا ىسيع ادع ام : لاق مث ، اًدوُع اهنم َذَخأف ، ِضرألا ىلإُ هََدي ُّيشاجَّنلا
اوُّدُر ، -َُلبَجلا : ِةَشبَحلا ِناسِلب ُرْبَّدلاو- مكنِم ًالُجَر ُتيَذآ ِيّنأو ًابَهَذ اًرْبَد يل َّنأ ُّبُِحأ امف ، َمِّرُغ مكَّبَس نَم مث ، َمِّرُغ مكَّبَس نَم ، -َنونِمآلا : ُمُويُّسلاو- يضرأب ٌمُويُس ُمتنأف

هِدنِع نِم اجَرخف : تلاق . هيف مَهعيُطأف َّيف َسانلا َعاطأ امو ، هيفَ ةوشِّرلا َذُخآف يكْلُم ََّيلع َّدَر نيحَ ةوشِّرلا ِيّنِمُ هللا َذَخأ ام ِهللاوف ، اهب انلَ ةجاح الف ؛امهاياده امهيلع
ًانْزُح انْمِلع ام ِهللاوف : تلاق -ِهِكلُم يف هُعِزاُني نَم : ينعي- هب َلََزن ْذإ كلذ ىلع اَّنإ ِهللاوف : تلاق . ٍراج ِريَخ عم ، ٍراد ِريَخب هَدنِع انَْمقأو ، هب اءاج ام امهيلع اًدودرَم ِنيَحوبقَم
ّقَح نِم ُفِرَعي ال ٌلُجَر َيتَأيف ،ِ ّيشاجَّنلا ىلع كلذ َرَهَظي ْنأ ًافُّوََخت ؛كلذ َدنِع هاَّنِزَح ٍنْزُح نِم َّدَشأ ناك َُّطق امَهنَيبو ُّيشاجَّنلا َراسو : تلاق ، هنم ُفِرَعي ُّيشاجَّنلا ناك ام انِ
: تلاق . انأ : ِماََّوعلا ُنب ُرَيبُّزلا لاقف : تلاق ؟َِربَخلاب انيتأي مث ، ِمَوقلاَ ةعقَو َرُضَحي ىتح ُجُرَخي ٌلُجَر نَم : َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسَر ُباحصأ لاقف : تلاق . ِلِيّنلا ُضرُع
: تلاق ، مهَرَضح ىتح ََقلَطنا مث ، ِمَوقلا ىَقتلُم اهب يتلا ِلِيّنلا ِةيحان ىلإ َجَرخ ىتح اهيلع ََحبس مث ، ِهِردَص يف اَهَلعَجف ،ً ةبرِق هل اوَخَفنف : تلاق ، ا�نِس ِمَوقلا ِثَدحأ نِم ناكو
َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسَر ىلع انْمَِدق ىتح ، ٍلِزنَم ِريَخ يف هَدنِع اَّنُكف ، ِةَشبَحلا ُرْمأ هيلع َقَسَوتساو ، ِهِدالِب يف هل ِنيكمَّتلاو هِّودَع ىلع ِروهُّظلابِ ّيشاجَّنلِل َهللا انْوَعَدو

)) .َ ةكَمب وهو

]ً ارصتخم )���/�( ))ءايلوألا ةيلح(( يف ميعن وبأو ، ريسي فالتخاب )����( دمحأ هجرخأ حيحص هدانسا [

ًايوق ، كتدارإبً ايوق ، كتيب يفً ايوق ، كصاصتخابً ايوق نك ،كملعبً ايوق نك ، فنع ىلإ جاتحت ال يتلا ةوقلا يناعم عسوأب ،ً ايوق نكفً اتماص ةيعاد نوكت نأ تدرأ نإ كلذل
.قوفتلاب

والحمد � رب العالمین
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