
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

: ةلالدلا ةينظو ةلالدلا ةيعطق ؛ ناعون صوصنلا

: ىلاعت هلوق يهو ، نيتسلاو ةنماثلا ةيآلاو نيتسلاو ةعباسلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم نيرشعلاو سداسلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ٌميِكَح ٌزيِزَعُ َّ�َوَ ةَرِخْآلا ُديُِريُ َّ�َو َايْنُّدلا َضَرَع َنوُديُِرت ِضَْرْألا ِيف َنِْخُثي ىَّتَح ىَرَْسأُ َهل َنوَُكي َْنأٍ ّيَِبنِل َناَك اَم ﴿
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، ةيوق ةهج ةضبق يف حبصأو ، دُيقو هيدي ىلع ّدُشنم ريسألاو ، ريسأ عمج ىرسأ ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

. اهرمأ يفو اهتضبق يف حبصأ ، هقاثو تدش ، هيلع تضبق ةيوق ةهج
اي ؟ غلبملا مك ، هفصنو مهرد فلأً انالف ِطعأ : مكنم دحاول تلق يننأ ول : ميدقت نم دب ال قيقدلا عوضوملا اذه أدبأ نأ لبق نكل ،ً ادبع حبصي لتُقي مل نإ مالسإلا يف ريسألا ةقيقحلا
همسا صنلا اذه ،مهرد فصنوً افلأ هطعأ يأ مهردلا ىلع دوعت تناك نإو ، ةئمسمخوً افلأ هطعأ يأ فلألا ىلع دوعت ؟ مهردلا ىلع مأ فلألا ىلع دوعت هفصنو يف ءاهلا ىرت
اذه ، ءاملعلا نيب فالخ ىلإ الو ، سرد ىلإ الو ، ثحب ىلإ الو ، ليوأت ىلإ الو ، ريسفت ىلإ ال صنلا اذه جاتحي ال مهرد ةئمسمخوً افلأً انالف ِطعأ ، يعطق صن كانهو ، يلامتحا
، فصنو فلأ مهردلا ىلع اهتدعأ نإ ، ةئمسمخو فلأ فلألا ىلع بئاغلا ريمضلا ءاهلا تدعأ نإ ، ةلالدلا ينظ صن اذهف هفصنو مهرد فلأً انالف ِطعأ امأ ، ةلالدلا يعطق صن
. يلامتحا صن : همسا اذه صنلا ، ةئمسمخو فلأ ميرك همهفي دقو ، فصنو فلأ حيحش همهفي دق

:ً اقالطإ مالسإلا يف ةيدوبعلا عيرشت مدع

، ىلضف هتافص ، ىنسح هءامسأ ،ً الماك ،ً ادحاو ،ً ادوجوم ،ً الداع ،ً اميحر ،ً اميظعً اهلإ هب نمؤت ، دمصلا درفلا ، دحألا دحاولا �اب نمؤت امنيح ، قرلاب ةقلعتم تايآ ةدع عم نآلا
.ً ايناسنإً اريسفت عيرشتلا اذه رسفت نأ نم دبال ، هعيرشت اذهو

هتلماعو ، يدنع ىلإ هب تئجو ، همد تنقح ، هلتقأ ملو ، هلتقأ نأ يناكمإبو ، لتاقم ىلع ضبقأ امنيح انأ

هديس ،ً امرتحم ،ً امركم ،ً اززعم هسفن ىأر ناسنإ ريسألا ، هأدرأ نولكأيو ، ماعط نم مهدنع ام لضفأ ريسألا نومعطي يبنلا باحصأ ناك ، لايخلا ّدح قوفت ةيناسنإةلماعم
ّانقح لب مهلتقن مل نيذلا ىرسألا نم ةئملاب نيعستو ةعست لقأ مل نإ ةئملاب نيعست نأ دقتعأ انأ ، قيطي ال ام هفلكي ال ، سبلي امم هسبلي ، لكأي امم همعطي ، هيقسي ، همعطي ، همحري
نأ تأرو ، مهوردص نع دقحلا تحازأو ، مهبولق تنيل ةلماعم مهانلماع ، نيدلا اذه ىلع اودقحو اونمؤي ملو ، مهريكفت اولطع مهو ، مهءامد ّانقح لب برحلاب مهلتقن مل ، مهءامد
يذلا لب ، مالسإلا يف ةيدوبعلا عرُشت مل ، اهتيفصتل عرش لب ،ً اقالطإ مالسإلا يف عرشت مل ةيدوبعلا نأ ىرأ انأف ، ةمحرهدنع ، قوذ هدنع ، لداع ، فصنم ، ميحر ناسنإ ملسملا
 ؟ىفصت نأ لجأ نم بيلاسأب مئاق عقاوك ةيدوبعلا عم مالسإلا لماعت فيك نكل ، مئاق عقاو اهنكل ، اهتيفصت لجأ نم عرُش

: كناسحإب هبلق حتفت نأ نكمي كتوعدل هلقع رخآلا قلغي امنيح

 . هيلإ ناسحإلا عم ريسأك هانلماع ، هتيادهلً اعمطو ، هب ةفأرو ، همدلً انقح نكل ، هنم حيرتسنو لتُقي نأ نكمملا نم ناكو ، برح ريسأ رخآب وأ لكشب ريسألا ، ةوخإلا اهيأ
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َىلَع- دُواَد َىلإ ىَحَْوأ َىلَاَعت ََّ� ََّنأ َيِكُحَو :"نيدلاو ايندلا بدأ" هباتك يف يدرواملا نسحلا وبأ لاق

.ْمِهَْيلإ َنَسَْحأ ْنَم َّالإ َنوُّبُِحي َال ْمُهَّنَِإف ؛ِينوُّبُِحيِل ،ْمِهَْيلإ يِناَسْحإ يِدَابِع ْرِّكَذ :-ُمَالَّسلا ِهَْيلَعَو َاِنِّيَبن
] ةدنسملا ةنسلا بتك يف دجوي الو ضيرمتلا ةغيصب مهبتك يف ءاملعلا ضعب هركذ [

كناسحإب هبلق تحتف نإف ، كناسحإب هبلق حتفا كنايبل هلقع قلغي امنيح ، كمالكل يغصي ، كل يغصي ٍذئدنع ، كناسحإب هبلق حتفت نأ نكمي كتوعدل هلقع رخآلا اذه قلغي امنيح
. تاعمتجملا يف مئاق قيقرلاو اهب هللا حمس يتلا ةلاحلا هذه ، كمالكل ىغصأ
. ملسلا قالخأو ، برحلا قالخأ اندنعً الثم ، برح هذه ، كلتق هلتقت مل نإ كنأل ، زئاج لتقلاو ، برح يف نحنو هلتقأ نأ امإ ريسألا اذه ةنزاوملا كلذل
: ملسلا قالخأ

﴾)��( ٌميِمَح ٌّيِلَوُ هََّنأَكٌ ةَواَدَعُ َهنَْيبَو ََكنَْيب يِذَّلا اَذَِإف ُنَسَْحأ َيِه ِيتَّلاِب َْعفْداُ َةِئّيَّسلا َالَوُ َةنَسَحْلا يَِوتَْست َالَو ﴿

] تلصف ةروس [

: برحلا يف ، ملسلا اذه

﴾)�( ُريِصَمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَمَو ْمِهَْيلَع ُْظلْغاَو َنيِِقفَانُمْلاَو َراَّفُكْلا ِدِهاَج ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ميرحتلا ةروس [

. برحلا قالخأ هذه
تنأً اذإ ، ةوعدلا قالخأ عم داهجلا قالخأ مهدنع تطلتخا نيملسملا ضعب نكل ﴾ ٌميِمَح ٌّيِلَوُ هََّنأَكٌ ةَواَدَعُ َهنَْيبَو ََكنَْيب يِذَّلا اَذَِإف ﴿ : ملسلا يف ، ملسلا نع ال برحلا نع نآلا ثيدحلا
تيقبأ مهترسأ نإ ، مهرسأت نأ امإو ، رخآلا ولتً ادحاو هدونج لتقت نأ امإف ، هيلع ترصتنا كنكل ، كلتقي نأ ديري رخآلا فرطلاو ، ةكرعم يفو ، شيج دئاق تنأ ، نيرايخ نيب
. كنايبل مهلقع كل اوحتفي ىتح كناسحإب مهبولق كل اوحتفي يكً اراظتنا ، مهتياده يفً اعمط ، مهءامد تنقحو ، مهتايح ىلع

: ىرسألل ناسحإلا عيرشت

نأ اونظ ، نيدلا اذه ةقيقح اومهفي مل ، نيدلا اذه مهف اوؤاسأ نوملسم امأ ، نيدلا وه اذه ، تاقلطنملاب انتقالع ، تاقيبطتلاب انل ةقالع ال ، رخآ ءيش ةئيس تاقيبطت قلطنملا اذه
ىرسألل ناسحإلا ىلاعتو هناحبس هللا عرش كلذل ، بوغرمو بولطم رمأ ةايحلا ديق ىلع ريسألا ءاقبف ، ءامسلا نع ضرألا دعب نيدلا اذه ةقيقح نع نوديعب مه ، بسكم رسألا
. هأدرأ نولكأيو ، ماعطلا بيطأ ريسألا نومعطي هللا لوسر باحصأ ناك : ىرسألا ةلماعم يف اهتأرق ةملك لمجأ ،

، بارشلاو ، ماعطلا ، ةنبالاك ،ً امامت اهتنباك اهلماعت ، ةمداخ مدقتست رُسأ كانه ، ًاريثك اودعتبت ال

. كنايبل هلقع قلغي ناسنإلاً انايحأ ، ةركفلا ، ملُست نيح دعب اهب اذإ ، ةملسم تسيل ةمداخلا هذه نوكت دقو ، قيطت ال ام اهفلكت الو ، ةئفادلا ةفرغلاو ، بايثلاو
، اهيلإ هب نوتأيً اردانً اماعط بلطت ، رصبلا اهنع نوضغي ، مهمامأ اهبايث علخت ، مهجارحإ يف تننفت ، ايسآ قرش يف ةملسم ةعامج رسأ يف تعقو ةيناطيرب ةيفحص نأ ركذأ انأ
هلإ ال نأ دهشأ : اهتلاق ةملك لوأً ايفحصً ارمتؤم تدقع ، اهحارس اوقلطأ مث ، مهزازفتسا يفو ، مهجارحإ يف تننفت ، لايخلا ّدح قوفي مالسإلا ىلعً ادقح لمحت يه ،ً ارهشأ تثكم
نيدلا اذه ىلع دقح ىلع يوطنت ، ًاليصفت اهتصق فرعأ غلابأ ال هللاو ؟ ةيعاد تحبصأ فيك ، ايناطيرب يف تاريبكلا تايعادلا نم نآلا يهو ، هللا لوسرً ادمحم نأو هللا الإ
رصبلا اهنع اوضغ اهبايث علخب مهتزفتسا امنيحو ، اهبلاطم اهل اوققح فيك ، يهتشت ام اهومعطأ فيك ، اهومركأ فيك ، اهولماع فيك اهورسأ نيذلا تأر امل ، لايخلا ّدح قوفي
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. ءالؤه نم دحاو ينجوزتي نأ ةايحلا يف يحومط: يفحصلا رمتؤملا يف لوقت ،
اذه ، يعقاو مالسإلا كلذلف ، بوعشلا لك دنع ةيعامتجالا ةايحلا يف ًالصأو ، تاعمتجملا لك يفً اخساروً امئاق ناك هنكل ، قرلا ةيفصتل عرش مالسإلا نأ عم ةركف مكيطعأ
. هتيفصتلً ادهاج ىعس ةيدوبعلا ماظن ماظنلا

: هموصخو هئادعأ ةرثك نم مغرلاب يمالسإلا نيدلا دومص

هللا نيد هنكل ، ماع فلأ نم ىهتنال هللا نيد مالسإلا نأ الول �اب مكل مسقأو ! هيلع بصنت يتلا مهتلا رثكأ امو ! هموصخ رثكأ امو ! هءادعأ رثكأ ام مالسإلا ةقيقحلا ، ةوخإلا اهيأ

. هئادعأ مامأً امداص يقب

لوح ، نيتنس ينتفلك ةسارد تيرجأ : يل لاق ، اكيرمأ يف ةيمالسإلا ةيلاجلا سيئر، يئاقدصأ دحأ ةرم

يملاعلا مالعإلاو ، ةئملا يف نينثا نع نوديزي ال فنعلا لامعأب نوموقي نيذلا نيملسملا ةبسن نأ قدصت ال يتلا ةأجافملا ، ةطرشلا زكارم لكب لصتا ، اكيرمأ يف فنعلا لامعأ
. ملسم هءارو ليمع لك نأ جوري
امنيح ، اهتابلط يف جرح يف مهتعقوأ امنيح ، مهزازفتسا يف تغلاب امنيح مهتلماعم تأر امدنع لايخلا ّدح قوفيً ادقح مالسإلا ىلع دقحت يتلا هذهف ، اهنع ثحبت نأ بجي ةقيقحلا
نيد نيدلا اذه ، ءالؤه نم جوزب ىظحت نأ ىنمتت اهنأو ، اهمالسإ تنلعأ اهنأ يفحصلا رمتؤملا يف اهتلاق ةملك لوأ يف ، نيرهش دعب اهحارس اوقلطأو ، مهيبن هيجوتب اهومركأ

. لجو زع هللا
هذه لماعت امنيح ، ماركإلا ،ً ادج ةبيطلا ةلماعملا ، تاملسم نسل تامداخلا ضعب ، تامداخ اهيف نيملسملا دالب لك نم ةريثك تويب يف : نيملسملا عقاو نمً الثم مكل لوقأ نآلاو
. ملُست ؟ لصحي يذلا ام ، تيبلا بحاص تانب نم تنبك ةمداخلا
تءاج املك اهنأ ةأجافملا ، ةملسم ريغ اهديرأ : هل تلاق ، بيرغ بلط ، بيجع : اهل لوقي ، ةملسم ريغ ةمداخ الإ لبقت ال بيطلا دلبلا اذه يف ةناسنإ : يل لاق ناسنإ ينثدح
. مالسإلاب ءالؤه فيرعتب هللا ىلإ برقتت نأ تدارأ ، ملست ماركإلاو ، ةبيطلا ةلماعملا لالخ نم ةملسم ريغ ةمداخب
.ً امئاقوً اعقاوو ،ً ادوجوم ناك لب ،ً اقالطإ مالسإلا هعرشي مل قرلا ،ً ادج قيقد عوضوملا ، تاديهمت مكل مدقأ انأ
، لتق ةميرج بكترا ناسنإ - ةيلهاجلا يف يرجي ام مكل لوقأ -ً ادبع ينذخ : هل لوقيف ، ةيدلا مدقي نأ ردقي الو ، رخآلا قح يف ةيانج دحأ بكتري دق ةيلهاجلا يفً اقباس :ً الثم كلذل
، ةيراج يتنبا وأ ،ً ادبع ينبا ذخ : غلبملا اذه هنيد نمل لوقي ، ريبك غلبمبً انيدم نوكي رخآو ، ةيراج يتنبا ذخ وأ ، ردصم اذه ،ً ادبع ينذخ : لوتقملا يلول لوقيف ، ةيد هعم سيلو
رداصم نم ةعونم عاونأو يرايتخا دحاو فرصم يأ ، طقف هررحي نأ وأ ، هدبع قتعي نأ ديسلا ةدارإ وه دحاو فرصم الإ قتعلل نكي ملو ، ةددعتم قرلا رداصم تناك كلذل

. تاعبتلا ضعب يف ، ظهابلا نيَّدلا يف ، لتقلا يف ، ةميرجلا يف ، برحلا يف ، ةيدوبعلا

: ةبيطلا ةلماعملا ساسأ ىلع موقي هللاىلإ ةوعدلا نمً اعون قرلا لعج مالسإلا

؟ ةلكشملا هذه جلاع فيك مالسإلا ءاج امدنع ، ديسلا جازم ىلع، يرايتخا دحاولا فرصملاو ، دحاو فرصملاو ، ةريثك رداصملا ، ديازتي ديبعلا ددع ناك كلذل

: هل لوقي ، ةيانج بكترا ناسنإ ، قرلا رداصم لك ىغلأ :ً الوأ ؟ اهجلاع فيك ، قرلا ةيفصت ىلع لمع

ففج ؟ مالسإلا لعف اذام ، ميرحتلا دشأ مرحم مالسإلا يف اذه ، ةيراج يتنبا ذخ وأ ،ً ادبع ينذخ : لوقي ، هدادس قيطيال ظهاب نيد هيلع ناسنإ ،ً ةيراج يتنبا ذخ وأ ،ً ادبع ينذخ
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هبلقب دجوي ملسملا نكل ، ملاعلا يف ةيركسعلا دئاقعلا لك يف زئاج لتقلا برحلا نمض ، هلتقت نأ كناكمإبو كبراحي ناسنإ ، برحلا قر وه دحاو قر ىلع ىقبأ ، قرلا رداصم
تاقيبطتلاب لب ةيرظنلا تاقلطنملاب ال ، مالسإلا هملعيو ،ً اريسأ هذخأيو ، همد ىلع يقبي كلذل ، ناسنإلا دوجو ةلع لهجي ، نيدلا اذه ةقيقح لهجي هبراحي يذلا اذه ، ةمحر
رومألا لك نم كعدو ، مهبولقلً ابالجتسا ىرسألل هبيطأ نومعطيو ، ماعطلا أدرأ نولكأي ميركلا يبنلا باحصأ ناك ، ريبكلا دهاشلاو ، ًادج ةبيط ةلماعم هلماعي ، ةيلمعلا
. ىرخألا
موي لك عقي ءيشلا اذه ، كيلإ ليمي نيح دعب ، هتمركأ ، هتْجوز ، كفطع نم ، كتمحر نم ، كناسحإ نم ، كمرك نم ىأر ، ملسم ريغ لماعلا اذه ، لماع كدنع ، لمعم كدنع تنأ
ساسأ ىلع موقت لب ، يلدجلا عانقإلا ساسأ ىلع ال موقت ، هللا ىلإ ةوعدلا نمً اعون قرلا نم لعجي نأ مالسإلا دارأ ، تاعمتجملا عيمج يف ةمئاق ةقيقح،ً امئاق قرلا ماد ام ،

؟ انه ىلإ ةحضاو ةركفلا ، ةبيطلا ةلماعملا
هيلع يبنلا لاق امك نكل ، حيحص ريغً اعباط ذخأت ،ً ايعفنً اعباط ذخأت نيح دعب رومألا ، ةيلمعلا تاقيبطتلا نيبو ،ً انايحأ ةيرظنلا تاقلطنملا نيب عساش نوب كانهً ادبأوً امئاد
: مالسلاو ةالصلا

))  .اهنيد اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ((

]  دواد وبأ [

. ةقيقحلا نع دعب ، ميقس مهف ، ريبك أطخ اهيلع أرط ميهافم كانه نوكي

: مارح ةعورشملا برحلا ريغ نم ٍّقر لك مالسإلا هب ءاج ءارجإ لوأ

وه ، همد نقحا ، ال ، هلتقت نأ كلو ، كلتاقيل ءاج ناسنإ ، برحلا وهً ادحاوً اردصم الإ هرداصم عنم قيرط نع هيفصي نأ دارأو ، مئاق عقاوك قرلا شياع مالسإلاً اذإ ، ةوخإلا اهيأ
. كيلإ ليمي ٍذئدنع ، نانحلا ، فطعلا ، ميحرلا بلقلا ، ةبيطلا ةلماعملا كنم ىريل ، ةيناسنإلا يف كوخأ

ريغ نم قاقرتسالا زوجي الو ، مارح ةعورشملا برحلا ريغ نم قر لك مالسإلا هب ءاج ءارجإ لوأ

اهلماكب تقلُغأ رداصملا نآلا ، دحاو فرصملاو ةريثك ةعونتم رداصملا مالسإلا لبق قباسلا عقاولا ، هعراصم ىلع قتعلا باوبأ مالسإلا حتفو سكعلاب نآلا ، برحلا ةقيرط
نم ددعل ةرافك دبعلا قتع لعج ءيش لوأ ، قاتعإلا عاونأ سكعلاب حتفو ، يلمعلا قيبطتلاب مالسإلا هتملعو ، همد تنقح ، كلتقيل ءاج ناسنإ ، برحلا قاقرتساب الإ حمسي ملو ،
مهلعجتو ، مهقرتستو ، كدالوأ ذخأت يه ةهج براحت لوقعم تنأ ، لثملاب ةلماعملا ىلعً ادحاوً اباب ىقبأو ، ةيلهاجلا يف اهرثكأ امو ةيدوبعلا باوبأ قلغأف ، ةبقر قتعف ، بونذلا
اوذخأ نيدلا ءادعأ ماد امف ، لثملاب ةلماعملابً ايلحرم ـ دالبلا ءاجرأ لك يف رشتنمو مئاق قرلاو ـ مالسإلا حمس ! ليحتسم ؟ مهحارس قلطتف مهدالوأ ذخأت ةجاذسب تنأو ،ً اديبع
هلوق نم تلقتنا يتلا برحلا يف ، ايندلا فارطأ ىلإ ىدهلا لقن برح يف ، مالسإلا رشن برح يف ، ةينيدلا برحلا يف ، برحلا يف طقف كل حومسم تنأفً اديبع مهولعجو دالوألا
: ىلاعت

ِهَْيبِقَع َىلَع ُبَِلقَْني ْنَّمِم َلوُسَّرلا ُِعبََّتي ْنَم ََملَْعنِل َّالِإ اَهَْيلَع َتْنُك ِيتَّلاَ َةلْبِقْلا َانَْلعَج اَمَو اًديِهَش ْمُكَْيلَع ُلوُسَّرلا َنوَُكيَو ِساَّنلا َىلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِل اًطَسَوً ةَُّمأ ْمُكَانَْلعَج َكِلَذَكَو ﴿
﴾)���( ٌميِحَر ٌفوُءََرل ِساَّنلاِب ََّ� َّنِإ ْمَُكناَمِيإ َعيُِضيِلُ َّ� َناَك اَمَوُ َّ� ىَدَه َنيِذَّلا َىلَع َّالِإً ةَرِيبََكل َْتناَك ْنِإَو

]  ةرقبلا ةروس [

: لاق ، كبحأ ، كفاصنإ ىأر ، كلدع ىأر ، كمرك ىأر ،ً ادجً اقيقدً امالك لوقأ انأ ، كتمحر ىأر كتيب ىلإ ءاج ، هلتق ال همد نقحو لتاقملا قاقرتسابً ايلحرم مالسإلا حمس

﴾ )��( َنوَُملَْعي ٍمَْوقِل ِتَايْآلا ُلَِّصُفنَو ِنيِّدلا ِيف ْمُُكناَوْخَِإفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

. كوخأ راص

: ىرسألا ىلإ ناسحإلا نم فدهلا

كل تحمس كلذ ىنعم ، رمألا ىهتنا ﴾ ِنيِّدلا ِيف ْمُُكناَوْخَِإفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف ﴿ ، هل كتلماعم لالخ نم نمؤي يكً اريسأ كدنع هتلعج انأ يأ ﴾ اُوبَات ْنَِإف ﴿ ةملك
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اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف ﴿ ، هلوسرو هللا ىلإ هيدهت نأ لجأ نم ، هيلع يضقت نأ لجأ نم ال ، هبعتت نأ لجأ نم ال ، هلغتست نأ لجأ نم ال ، همدختست نأ لجأ نم ال ، كتيب ىلإ هذخأت نأ
. ﴾ ِنيِّدلا ِيف ْمُُكناَوْخَِإفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا

برح نآلا ، هديبت الأ ، هلتقت الأ يغبني ، نيدلا يف كبراحي يذلا الإ قرلا رداصم لك مالسإلا مرحً اذإ

. ةدابإ برح ملاعلا يف نآلا ، نآلا ةدابإ
. مهولتقو مهوفصق مث مهضعب محل اولكأو ، مهلوب اوبرش ىتح بارشو ماعط نود نم مهوقبأو ةعلق يف فالآ ةسمخ اوعمج ايسأ قرش يف ةلودب
ام نوؤرقت ول ، قيرطلا يف تام مهنم ةئملاب نوعستو ةسمخ ، رتم وليك يفلأ نم رثكأ ايريبيس لامش ىلإ ةريسم مهوقاس دالبلا ضعب يف ، نويلم ةئمثالث مهنم لتق اكيرمأب ديبعلا
 . ىدهللً اقيرط هلعج عقاوك مئاقلا دئاسلا ماظنلا اذه لعج مالسإلا ، رهقو ، ملظ نم ملاعلا يف يرجي
نإ : لاق ؟ ةمامث اي كءارو ام : لاق يبنلا هب ّرم ، دجسملا ةيراس يف طبُر ،ً اريسأ عقو يذلا لاثأ نب ةمامثو ، هبيطأ ىرسألا نومعطيو ، ماعطلا أدرأ نولكأي ماركلا ةباحصلا ناك
داعو لستغاو باغف ، هحارس قلطأ ثلاثلا مويلا يف ، لوقلا داعأ هب ّرم يلاتلا مويلا يف ، ءاشت ام بلطاف ةيدفلا تدرأ نإو ، ركاش نع وفعت وفعت نإو - لتاق انأ - مد اذ لتقت لتقت
 . ةريثك دهاوش نم دهاش اذه ، هللا الإ هلإ ال هنأ دهشيل
؟ حضاو ، كيلإ يغصي هلقع لعلف ، كناسحإب هبلق حتفت نأ تدرأ ، كمالك عامس نع هلقع لطع وه ، هللا ىلإ هديب ذخأت نأ يغبني ، ةيناسنإلا يف كوخأ اذه نأ دصقلا

: بولقلا حتفلً اببسو ناسحإللً اببسو ةيادهللً اقيرط ةيدوبعلا لعج مالسإلا

وهللا الذي ال إلھ إال ھو ال یمكن أن یكون الدین إسالمیاً إال ھكذا ، وأي فھم آخر یكون فھماً جاھلیاً ، فھماً خاطئاً ،

ةلماعملا باب نم نيدلا اذهب كعنقن نيدلا اذه مهف نع كلقع قلغت امنيح يأ ، ناوكألا قلاخ نيد مالسإلا

، ملست ةبيطلا ةلماعملاب ، ةملسم ريغ نوكت ،ً انايحأ ةمداخلا لثم تبرض ، ةعقوتم ريغو ةرهاب جئاتنلاو، ةبيط ةلماعم رخآلا لماعت نأ ملسمك كل حومسم تنأ نآلاو ، ةبيطلا
يف ىرج ام مكنعً ابيرغ سيلو ، اهقدصي ال لقعلا ، ىرسألا ءالؤه عم نولتحملا اهسرام يتلا لامعألا ، ىرسأ مهلك ، قارعلا يف بيرغ وبأ نجس يف ىرج ام مكنعً اديعب سيل
، لايخلا ّدح قوفي ءيش ، ءاتشلا مايأ يف ةعاس نيرشعو عبرأ ةدم رمهني ءاملا ، ءابرهكلا ، ةلماكلا ةيرعتلا ، لالذإلا عاونأ ، لايخلا ّدح قوفت بيذعتلا عاونأ ، اكيرمأب نوجس
 . بولقلا حتفلً اببس ، ناسحإللً اببس ، ةيادهللً اقيرط ةيدوبعلا هذه مالسإلا لعجف ، مئاق قرلاو ةمئاق تناك ةيدوبعلا ، هأدرأ تيبلا باحصأ لكأيو ، ماعطلا بيطأ همعطن نحن

: هللا ىلإ كبرقت يتلا لامعألا مظعأ نم باقرلا قاتعإ

 : لجو زع هللا لوق لب ، ماركلا انناوخإ

﴾ )��(َ َةَبَقعْلا َمََحتْقا ََالف ﴿

] دلبلا ةروس [

. هللا ىلإ كبرقت يتلا لامعألا مظعأ نم باقرلا قاتعإ لعج
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﴾ )��( ٍَةَبقَر َُّكف )��(ُ َةَبَقعْلا اَم َكاَرَْدأ اَمَو)��(َ َةَبَقعْلا َمََحتْقا ََالف ﴿

] دلبلا ةروس [

يف مئاق قرلاو مالسإلا ءاج ، قرلا ةيفصتل ديبعلا قاتعإ هللاىلإ هب برقتت لمع مظعأ ، دبع قاتعإ

كناسحإب هبلق تحتفو هتذخأ ، هديبت نأو ، هيفصت نأو ، هحبذت نأ لدب ، كلتقيل ءاج كبراحي يذلا ، هنم دب الً ادحاوً اردصم ادع رداصملا لك قلغأ ؟ مالسإلا لعف اذام ، هلك ملاعلا
؟ً امامت حضاو ، رمألا ىهتناو ، هللا يف كاخأ حبصأف ، ملسأف ، كنايبل هلقع حتفف ،
، دبعهدنعو ، لجو زع �ابً ابح ةبقر قتعأ الو عيرشتلا بسحب دبعلا اذه قاتعإ بجويً ابنذ بكتري مل ، ةيناميإ ةيحيرأب ةبقر قتعأ الو ، ةبقر قتع بجويً ابنذ بكتري مل نم نكل
: ةيناسنإلا لوسرل ققد نآلا ، ديبعلا ءالؤه : لاق

هيلع هللا ىلص يبنلا يل لاقف ، همأب هتريعفً الجر تبباس ينإ : لاقف كلذ نع هتلأسف ، ةلح همالغ ىلعو ةلح هيلعو ِةََذبَّرلاِب رذ ابأ تيقل : لاق ديوس نب رورعملا نع ((
الو ، سبلي امم هسبليلو ، لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نمف ، مكيديأ تحت هللا مهلعج ْمُُكلَوَخ ْمُُكناَوْخِإ ، ةيلهاج كيف ؤرما كنإ !؟ همأب هتريعأ رذ ابأ اي  : ملسو

))  .  مهونيعأف مهومتفلك نإف ، مهبلغي ام مهوفلكت

] هيلع قفتم [

اي ؟هبطاخت اذامو ، تيبلا دارفأ دحأ لثم حبصأ ، هنعأف هتفلك نإو ، قيطي ال ام هفلكت الأو ، سبلت امم سبلي نأو ، لكأت امم لكأي نأ يغبني ، كدي تحت عقو كوخأ ، جهنملا اذه
اَم َكاَرَْدأ اَمَو *َ َةَبَقعْلا َمََحتْقا ََالف ﴿ ةبقر قاتعإ اهترافك بونذلا نمً اريبكً اددع لعج ، ديبعلا قتعل مالسإلا عرش كلذ قوفو ، مالسإلا اذه ، ينباك تنأ ، ياتف اي ، �اب ذوعأ ، يدبع
 . هتيفصتلً اديهمت ىصحت الو دعت ال فراصم حتفو برحلا ىلع هباوبأ لك قلغأ ، دحاو هفرصمو ةددعتم هباوبأو ، دوجوم قرلاو ءاج مالسإلاً اذإ ، ﴾ ٍَةَبقَر َُّكف *ُ َةَبَقعْلا

: ةيويند لامعأل ىرسألا ذخأ ميرحت

، ضوفرم كلذ لك ، شيعلا دغر هب يغبي لامب وأ ، هتجاح اهنم يضقي ةأرماب وأ ، همدخي نمب عمطي نأك ، ايندلا ضرع لجأ نم ريسألا اذه دارأ ناسنإلا نأ ول نكل ، ةوخإلا اهيأ

ُديُِري َُّ�َو َايْنُّدلا َضَرَع َنوُديُِرت ِضَْرْألا ِيف َنِْخُثي ىَّتَح ىَرَْسأ َُهل َنوَُكي َْنأٍ ِّيَبنِل َناَك اَم ﴿ : ليلدلاو 

َضَرَع َنوُديُِرت ﴿ ، كلامعأ يف كنيعيل ريسألا ذخأت نأ وأ ،اهنم كتجاح يضقت يك ةريسألا ذخأت نأ وأ ، كمدخي يك ريسألا ذخأت نأ يمالسإلا عيرشتلا يف عونمم يأ َ﴾ةَرِخْآلا

، برحلا درومً ادحاوً ادروم الإ اهدراوم لك قلغأف ،ً ادحاوً الوق ةيدوبعلا ةيفصتلً ايلحرمً اعيرشت - ةمئاق ةيدوبعلاو مئاق رسألاو - عرش عيرشتلا لصأ يف لجو زع هللا ﴾ َايْنُّدلا

و فتح األبواب على مصارعھا لعتق العبید :

﴾)��( ٍَةَبغْسَم يِذ ٍمَْوي ِيف ٌمَاعِْطإ َْوأ )��( ٍَةَبقَر َُّكف )��(ُ َةَبَقعْلا اَم َكاَرَْدأ اَمَو )��(َ َةَبَقعْلا َمََحتْقا ََالف ﴿

] دلبلا ةروس [

:ً ايلك هتيفصت لجأ نم يلحرم هعيرشت مالسإلا يف قرلا
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كنايبل

ُ

ھم لم یعصوا أمر هللا عز وجل ، لكن التشریع جاء مع الذي حصل ، أحیاناً أنت واجھك موقف ، اجتھدت وقفت ھذا الموقف ھذا لیس معصیة ، لكن ا
حینما یأتیك التشریع وتخالفھ ھذا یُعد معصیة ، فأصحاب النبي الكریم اجتھدوا اجتھاداً سواء أقره الوحي أم لم یقره ، ھم ما فعلوا شیئاً ومعھم أمر سابق 

لكنھم اجتھدوا ، والحدیث عن اجتھاد الصحابة حدیث سوف نأتي علیھ إن شاء هللا في درس قادم . 

أیھا اإلخوة ؛ شيء آخر : ھذا أصل التشریع ، ھذا ھو اإلسالم ، ھذا ھو منھج هللا ، ھذا ھو المنھج اإلنساني ، والرق في اإلسالم تشریعھ مرحلي من أجل 
تصفیتھ كلیاً ، تصفیتھ بأن أغلق كل األبواب ، وأبقى باب الحرب التي تھدف إلى إعالء كلمة هللا ، وكأن ھذا األسیر بدل أن تقتلھ حقنت دمھ ، وجئت بھ إلى 

البیت ، وفتحت قلبھ بإحسانك ففتح لك عقلھ لبیانك ، فآمن فبعد أن آمن أصبح أخوك في اإلنسانیة ، وانتھى كل شيء ، لذلك اجتھاد النبي الكریم وأصحابھ 
الكرام

�َسبََق لََمسَُّكْم فِیَما أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظیٌم ﴾  ِ  ﴿ لَْوَال ِكتَاٌب ِمَن �َّ

والحمد � رب العاالمین
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