
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
اي مهنعو انع َضراو ،هتيولأ ةداقو ،هتوعد ءانمأ ،نيمايملا رغلا هتباحص ىلعو ،نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لآ ىلعو ،ٍدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا 
.تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ،نيملاعلا بر

: ةبوتلا ةروس نومضم

ًةيآ اهتايآ حرش ىلإ لقتنن اهدعبو ،ةروسلا هذه نيماضم نع ثدحتأس هللا ءاش نإ هيلي يذلا سردلاو سردلا اذه ،ةبوتلا ةروس سورد نم لوألا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

.ةيآ
.ةلمسبلا نع ثدحتأ مداقلا سردلا يف هللا ءاش نإ ،ليوط ثيدح ةلمسبلا نع ثيدحلاو ،ةلمسبلاب أدبت مل ةروسلا هذه نأ رظنلا تفلي امم ً:الوأ 
ىلع ّيح :لاق لعيحو ،هللا ناحبس :لاق لحبسو ،كزع هللا مادأ :زعمدو ،�اب الإ ةوق الو لوح ال :لقوحو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يأ ةلمسب ،ةقتشم ةملك هذه :ةلمسب نكل 
.ةدحاو ةملك يف جمُدت تاملك سمخ ينعي ،ريبك قاقتشا ،ةيبرعلا ةغللا هب درفنت امم اذه ،ربكأ هللا :لاق ّربكو ،هللا الإ هلإ ال :لاق للهو ،حالفلا
.مهضعب لاق اذكه ،ةيادب ةروسلا هذه يف ددحي ملو ،ةلمسبلاب ةروس لك ةيادب ددحي -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ناك :ءاملعلا ضعب لاقو ،ةلمسبلاب أدبت مل ةروسلا هذهف
ً:الثم ينعي ،رظنلا تفلت تارييغت كانه ،نآرقلا يف ةباتر سيل مهضعب هروصتي امك رمألا نأل ،ةلمسبلا ةروسلا هذه يف ددحي مل -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نإ :رخآ لوق يفو 
.نوكلا نع ثدحتت اهلك روسلاو ،ةيكم اهلك روسلا ّمع ءزج يف

﴾)�(ِْرتَوْلاَوِ عْفَّشلاَو )�(ٍرْشَع ٍلَاَيلَو )�(ِرَْجفْلاَو  ﴿

]  رجفلا ةروس  [

﴾)�(ىَجَس اَِذإ ِلْيَّللاَو )�(ىَحُّضلاَو  ﴿

]  ىحضلا ةروس  [

.نيففطملا ةروس يتأت يورخألا ينوكلا قايسلا اذه نمض ،نوكلا لالخ نم هللا ةمظع ىلإ رظنلا تفلت روسلا هذه 

ّفَطُمْلِل ٌلْيَو  ﴿ ﴾)�(َنُوفَْوتَْسي ِساَّنلا َىلَع اُولَاتْكا اَِذإ َنيِذَّلا )�(َنيِفِ

] نيففطملا ةروس  [

ريبك ءيش اذهف هللا تايآب نمؤت مل اذإ تنأ :لاقو قلع مهضعب ،يلماعت يعرش مكح ىلإ تهجوتو ةينوكلا روسلا قايس تعطق ةروسلا هذه نأ رظنلا تفلي امم :ءاملعلا ضعب لاق 
ً.اضيأً ادج ريبك ءيش اذهف لايكملاب تففط اذإ كنكل ً،ادج

: رخآ ءيش نيرخآلا ىلع ءادتعالا و ءيش تامولعملا صقن
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ام هنأل ،هللا دنع ٍجان ناسنإلا  اذه ،هل سيل ام ذخأي ملو هل ام ذخأ ،تادابعلا ىدأ ،هيلع ام ىدأو ،هرمأ ىلع ماقتساو ،�اب نمآ هنكل ،نوكلا ةقيقح فرعي نأ هل حتي ملً اناسنإ نأ ول 
ىلاعتو هناحبس هللا نأكف ،كل سيل ام ذخأت نأ فيفطتلا ،شغ فيفطتلا ،ناودع فيفطتلاف ،رخآ ءيش نيرخآلا ىلع يدتعت نأو ،ءيش تامولعملا صقن ،نيرخآلا ىلع ىدتعا
لك لمشي فيفطتلا نأكو ،فيفطتلا نع ثدحتت ةروس تءاجو ،قايسلا عطق ،ةيكملا روسلا ءزج يف ،تاينوكلا ءزج يف ،نيثالثلا ءزجلا يف ةروسب ينوكلا قايسلا عطقب دارأ
ّفَطُمْلِل ٌلْيَو﴿ شغلا عاونأ ّفَطُمْلِل ٌلْيَو﴿ نايدلا دحاولا فرعي مل نإ ناسنإلل ليو هنأ امك ﴾َنيِفِ . ﴾َنيِفِ

: هللا دنع نم يفيقوت ميركلا نآرقلا نأل ةلمسبلاب أدبت مل ةبوتلا ةروس

دنع نم يفيقوت ،هروس بيترتبو ،هروسبو ،هتايآ بيترتبو ،هتايآب ميركلا نآرقلا نأل ؛ةلمسبلاب أدبت مل ةبوتلا ةروس ةروسلا هذه نأ يف نييأرلا نيذه ىلع ُّدَُري نكل ،ةوخإلا اهيأ 
.تايآلا بيترت يف وأ ،تايآلا ديدحت يف وأ ،اهبيترت يف وأ ،روسلا ءامسأ ديدحت يفً اقالطإ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلل رود الو ،هللا

تاملكلا ينعي ،ةريثك تايآ كانه ؟ثدح يذلا ام ،رظنلا تفلت اهلعل ةوجفلا هذه ،ةوجف دجتً انايحأ نكل ،ءيش ىلإ ءيش نم لقتنت رومألا ضعب يف كنأ قلاخلا ةمكح نمً انايحأ 

.رظنلا تفلي ءيش اذه ،ةبوصنم ةملك يتأتو ،فطع فرح يتأي ،عفرلاب ةفطاعتم
:ىلاعت لاقً الثم ،ةيغالب ةرهاظ :ةتكنلا ،ةتكن عمج ،تاكُّنلاب ىمُسي ام ءيش نآرقلا ءاملع دنع كلذل 

﴾)��( َنِينِمْؤُم اُوناَك نِإُ هوُضُْري َنأ ُّقََحأُ ُهلوُسَرَوُ َّ�َو ْمُكوُضُْريِل ْمَُكل َِّ�اِب َنُوفِلَْحي ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

نيع وه هللا ءاضرإ نإ :لوقي نأ دارأ هللا نأك ؟ةانثملا ءاهلا لدب ةدرفملا ءاهلا تءاج اذاملف ،امهوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو نوكي نأ يغبني تايآلا قايسو ،درفم ريمضلا 
.ةيغالب ةتكن هذه ،هللا ءاضرإ نيع وه هللا لوسر ءاضرإ نإو ،هللا لوسر ءاضرإ

ّتلا َنِمَو ِوْهَّللا َنِّم ٌرْيَخ َِّ� َدنِع اَم ُْلق ۚ  اًمِئَاق َكوُكََرتَو اَهَْيِلإ اوَُّضفنا اًوَْهل َْوأً ةَراَِجت اَْوأَر اَذِإَو ﴿ ﴾)��( َنِيقِزاَّرلا ُرْيَخُ َّ�َو ۚ ِةَراَجِ

] ةعمجلا ةروس  [

.دودحم لخد ال حوتفم لخد ىلإ جاتحي ،لاومأ ىلإ جاتحي وهللا ،ةراجت نود نم وهل ال هنأل ،وهللا ىلع ةراجتلا تمُدق 

﴾)��( َنِيقِزاَّرلا ُرْيَخُ َّ�َو ۚ  ِةَراَِجّتلا َنِمَو ِوْهَّللا َنِّم ٌرْيَخ َِّ� َدنِع اَم ُْلق ۚ اًمِئَاق َكوُكََرتَو اَهَْيِلإ اوَُّضفنا اًوَْهل َْوأً ةَراَجِت اَْوأَر اَِذإَو ﴿

عمجلا ةروس  [

 .ةراجتلا ببسب هكرت نمً امثإ مظعأ وهللا ببسب تادابعلا كرت وأ ،ضئارفلا كرت نأل :لاق ؟مُدق اذامل ،ةراجتلا ىلع وهللا مدق انه 

:ً ادج قيقد ءيش ميركلا نآرقلا يف ةيغالبلا تاتفللا

:ريخأتلاو ميدقتلا ٍّلك ىلع 

ِيف ٍداَهِجَو ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِّم مُكَْيِلإ َّبََحأ اََهنْوَضَْرت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك َنْوَشَْختٌ ةَراَجِتَو اَهوُُمتْفََرتْقا ٌلاَوَْمأَو ْمُُكتَريِشَعَو ْمُكُجاَوَْزأَو ْمُُكناَوِْخإَو ْمُكُؤَانَْبأَو ْمُكُؤَابآ َناَك ِنإ ُْلق ﴿
﴾ )��( َنيِقِسَافْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو ۗ ِهِرَْمأِبُ َّ� َِيْتَأي ٰىَّتَح اوُصَّبََرَتف ِهِلِيبَس

]  ةبوتلا ةروس  [

:ةأرملاب أدب رخآ عضوم يف ،بألاب هللا أدب ،هيبأب زتعي ناسنإلا ،يعامتجالا زازتعالا :ىنعملا ةيآلا هذه يف ،ءابآلا مدق 

ُنْسُحُ هَدنِعُ َّ�َو ۖ َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ُعَاتَم َكِلَٰذ ۗ ِثْرَحْلاَو ِمَاعَْنْألاَو ِةَمَّوَسُمْلا ِلْيَخْلاَو ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلا َنِمِةَرَطَنقُمْلا ِريِطَاَنقْلاَو َنِيَنبْلاَو ِءاَِسّنلا َنِم ِتاَوَهَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َِنّيُز ﴿
﴾)��( ِبآَمْلا

] نارمع لآ ةروس  [

نيعتسي ،هنس رغصل هنباب الو ،نسلا يف همدقتل هيبأب نيعتسي نأً انايحأ عيطتسي ال ناسنإلا ةناعتسالا عضوم يف ،نينبلا ىلع تمُدق ةأرملاف ،تاوهشلا عوضوم يف ةيآلا نأل 
.هيخأب

﴾)��(ِهِيَبأَو ِهُِّمأَو )��(ِهيَِخأ ْنِم ُءْرَمْلا ُّرَِفي َمَْوي  ﴿

]  سبع ةروس  [

.نبالا ةيدفلاب ءيش ىلغأ ءادتفالا لاجم يف ،خألا مدق 

﴾ )��( ِهِيَنِبب ٍذِئِمَْوي ِباَذَع ْنِم يَِدتَْفي َْول ُمِرْجُمْلا ُّدََوي ۚ ْمَُهنوُرََّصُبي ﴿

]  جراعملا ةروس  [

دنع فقن امنيح نحن كلذل ً،ادج قيقد ءيش ميركلا نآرقلا يف ةيغالبلا تاتفللا عوضوم ،ريخأتلاو ميدقتلا عوضومو ،خألاب ةرم ،نبالاب ةرم ،ةأرملاب ةرم ،بألاب أدب هللا ةرمً اذإ 

.
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.ناوكألا قلاخ دنع نم نآرقلا اذه نأ انناميإ دادزي ،تاكنلا هذه ضعب دنع وأ ،تاتفللا هذه ضعب

: ّهلك ماظن و ّهلك طابضنا يمالسإلا نيدلا

هتاذل سدقم نوكلا يف ءيش ال :ءاملعلا ضعب لاق ؟يناثلا انمجر َمِلو ،لوألا انّلبق َمِل ً،ارجح مجرن نأ نوفَّلكُم هسفن جحلا يفو ً،ارجح لبقن نأ نوفلكم نحن جحلا يف :رخآ ءيش 
ً.الَذتبم رجحلا اذه حبصأ رجحلا اذه مجرن نأ انرمأ اذإو ً،اسدقم رجحلا اذه حبصأ رجحلا اذه ّلبقن نأ انبر انرمأ اذإف ،-لجو زع- هللا دنع نم سيدقتلا نإ لب
.-لجو زع- هللا رمأب سيندتلاو سيدقتلاً اذإ 
،ماظنلا ةمظع نيبي اذه ،َبقاُعي هيكف كرحي يذلاو ،ةمقللا غضم فقوت نأ بجي ،توكس :طباضلا لوقي ماعطلا ءانثأ يف يركسعلا ماظنلاب ينعي ،ةمظع كانه نيدلاب رخآ ءيش 
.ضرتعا مث ّذفن ،همهفت مل وأ هتمهف رمألا ذفنت نأ نم دبالو ً،اعاطم رمآلا نوكي نأ نم دبالف ،براحيس شيج اذه
يف لكأت اهلمكأب ةمأ ،قيرطلا يفً ادحاوً اناسنإ دجت ال برغملا ناذأ عم اهلمكأب ةمأ مايصلا يف ًالثم حضتي هريفاذحب رمألا اذه ذيفنت يأ ،طابضنا هيف نيدلا اذه ،نيدلا يف كلذك 
يف نوكرحتي ءالؤه لك كلذ عمو ،نييالم مرحلا يف عمتجي دق حيوارتلا ةالص يف ،كاسمإلا ناذأ عم ةدحاو ةيناث يف ماعطلا فقوت اهلمكأب ةمأو ،عفدملا قالطإ عم ةدحاو ةيناث
.ضرألاو تاوامسلا قلاخ ةمظع لئالد نم نيدلا اذه يف طابضنالا اذه ،نودجسي ،نوعكري ،نوفقي ،ةيواستم ةكرح ،دحاو تقو
،لمتحي ال رحلاو ،ةعاس ةرشع عبس ،ةليوطلا ناضمر مايأ دحأ يفو ،فيصلا رهشأ دحأ يف ،مايصلا يف تنأ ،مالسإلا ماظنك ماظن ضرألا هجو ىلع دجوي هنأ دقتعأ ال انأ 
ةرطق همف يف عضي نأ عيطتسي الو ،ضرألا يف دحأ هاري الو ،دراب ،لالز ،بذع ءام ةجالثلا يفو ،تيبلا يف دحأ ال هتيب لخدي ،شطعلا نم تومي ةريهظلا تقو داكي مئاصلاو
.رخآ ءيش يعضولا رمألا امأ ،كعم رمآلا ناك اذإ الإ رمأ حجني ال هنأ نيبي نيدلا اذه ،نيدلا اذه ،ءام نم
ماظنلا نأل ،كَرأ مل يننكل ،ءارمح اهتيأر هللاو :هل لاق ،ءارمح ةراشإلا َرت ملأ :هل لاق ،هفقوأ يطرش هل نمكي ،ءارمحلا ةراشإلا زواجت ةبكرملا بكارو ،ءارمح ةراشإلا 
.طقفيطرشب طوبرم
،قبطي ال كلوطت ال هتردق تناك نإ ،قبُطي ال كلوطي ال هملع ناك نإف ،كلوطت هتردقو ،كلوطي نوناقلا عضاو ملع ناك اذإ الإ قبطي ال ،رشبلا عضو نم ءيش يأ ظحال تنأ 
.كعم هللا نأل ،نوكلا قلاخ ماظن امأ ،كلوطت هتردقو ،كلوطي هملع

اَم َنَْيأ ْمَُكعَم َوُهَو ۖ اَهِيف ُجُرَْعي اَمَو ِءاَمَّسلا َنِم ُلِزَني اَمَو اَهْنِم ُجُرَْخي اَمَو ِضَْرْألا ِيف ُجَِلي اَم َُملَْعي ۚ ِشَْرعْلاَىلَع ٰىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا َوُه ﴿
﴾)�( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو ۚ  ُْمتنُك

]  ديدحلا ةروس  [

عيبيو ةرأفلا ذخأي طقلمب يتأيً انمؤم نكي مل نإ ،نوباصلا ىلإ تيزلا اذه لوُحي ،عيطتسي الً انمؤم ناك نإ ؟تيزلا عيبي نأ ةرأف هناكد يف تيزلا ءاعو يف دجي ملسم ناسنإ عيطتسي 
.قدصت ال هللا نم فوخلاو ةهازنلاو ةماقتسالاو ةنامألا صصق هللاو ؟�اب ناميإ نود نم ةايحلا مظتنت له مكبرب ؟كلذك سيلأ ،تيزلا
.هبقاري هللا نأ ؟عفادلا ام ،هل غلبملا مدقو هيلع رثع ىتح مايأ ةعبرأ اهبحاص نع ثحب ،ةريل نويلم نيرشع دوسأ سيكب هتبكرم يف دجو ةرايس قئاس 

: ناميإلاب الإ مظتنت ال ةايحلا

امأ ،عيطتسي ال ؟نيجعلا عباتيو هيدي لسغي الو مامحلا ىلإ لخدي نأ نيجعلا نجعي وهو نمؤم ناسنإ عيطتسي له ،�اب ناميإ نود نم ةايحلا مظتنت نأ نكمي ال ،غلابأ الو قدص 
.اذه يعضولا ماظنلا كلذلف ،ةبساحم الو ،ةباقر دجوي ال ماد ام ،عيطتسي نمؤملا ريغ
وأ تتام اهبحاصل تلق ولو ،اهنمث ىلإ ةجاحلا دشأ يفل يننإ هللاو :لاق ،اهنمث ذخ :لاق ،يل تسيل :لاق ،اهنمث ذخو ةاشلا هذه ينعب :هل لاق ،هنحتمي نأ دارأً ايعار ىأر رمع انديس 
.؟هللا نيأ نكلو ،نيمأ قداص هدنع ينإف ،ينقدصل بئذلا اهلكأ
.ةماقتسا ناميإلا ،ناميإلا نع ءامسلا نع ضرألا دعب ديعب تنأف هللا نيأ لقت مل ام ،كل سيل ام ذخأت نأ فرظلا اذه كل حمسي فرظ لك يف يعارلا اذه لاق امك لقت مل ام 

))  نِمؤم ُِكتَْفي ال ،َْكَتفلا َدََّيق ُناميِإلا  ((

]  ةريرهيبأ نع دواد وبأ هجرخأ [

،لاصيإ هلهأ عم سيلو ،غلبملا اذهبً ادحأ مِلُعي مل ،قيدص نم رامثتساً انويلم نورشع يعم :يل لاق ناسنإ �اب يل مسقأ ،نييالم كعم نوكي دق ،قدصي ال ءيش مالسإلاب ةنامألا 

.ناميإلاب الإ مظتنت ال ةايحلا ،ناميإلا وه اذه ،غلبملا مهل مدقو ةثرولا ىلإ بهذ ،هلئاسي نم ضرألا يف كانه سيل هل غلبملا اذه ىقبأ اذإف ،ثداحب تام

: ىلاعت هللا نم هفوخ ناسنإلا لقع ةمالع

طباضو ،ةجارد ىلع رخآ يطرشو ،فقاو يطرشلاو ،ءارمح ةراشإلاو ،كتبكرم بكار :حضاو لثملاو ،هيصعت نأ نكمي ال ،بقاعيسو ،بساحيسو ،ملعي هللا نأ نمؤت امنيح 

نم كلوطي هملع -ةيلخادلا ريزو- ريسلا نوناق عضاو نأل ،ليحتسم فلأ فلأ فلأو ليحتسم ؟رمحألا ىلع يشمت نأ نكمملا نم له ،يداع نطاوم تنأو ،ةرايسلاب رورم
نأ ىلع ضرألاو تاوامسلا قلاخ عم تلماعت ول ،ةبكرملا كنم ذخؤتو ،ةزاجإلا كنم بَحُست دقو ،ةجارد هعم يذلا رخآلا يطرشلا نم كلوطت هتردقو ،يطرشلا اذه لالخ
،قارعلا يف ليتق نويلم ،صاخشألا فالآ ،فصُقت ندم ،لتُقت بوعش ،ةلمن ىلع سودت نأ عيطتست ال ،ءارحصلا يف كدحو تنك ول هللاو ،كلوطت هتردق نأو ،كلوطي هملع

.
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الإ ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم ضرألا يف قارت مد ةرطق دجوي ال غلابأ الو اوقدص هللاو ؟نييالم ةعبسلاو ،لماش حالس دجوي هنأ انمهوت أطخ ،قاعم نويلم ،درشم نييالم ةسمخ
.؟هتلتق َمِل ناسنإ اهنع لأسيسو

﴾)�(َْتِلُتق ٍبْنَذِ َّيأِب )�(َْتِلئُسُ ةَدوُءْوَمْلا اَِذإَو  ﴿

]  ريوكتلا ةروس  [

.هللا نم كفوخ كلقع ةمالع :لوقأ انأ 

))  هللا ةفاخم ةمكحلا سأرو  ((

] فيعض وهو دوعسم نب هللا دبع نع رمع يبأ نبا هجرخأ  [

:لوقت نأ 

﴾)��( َنيَِملَاعْلا َّبَر ََّ� ُفاََخأ ِيِّنإ َكنِّم ٌءيَِرب ِيِّنإ َلَاق ََرفَك اََّمَلف ُْرفْكا ِناَسنِْإلِل َلَاق ِْذإ ِناَطْيَّشلا َِلثَمَك ﴿

]  ةدئاملا ةروس  [

تفقوت ىفصملا نبللا لماعم لكف ،رعسلا فصنب ،ةيواميك داوم هلك ،بيلح ةطقن هب دجوي ال ،ّىفصُمً انبل عيبي لمعم ينعي ،شغ هيف الو ،ةقرس هيف ال ،ناميإ هيف عمتجم هللاو 

سيل ةيواميك ةدام عيبت لوقعم ؟هللا ككرتي و نيملسملا شغت نأ لوقعم ً،انويلم نيرشع و ةسمخ ىلع سلفأو ،نونجلاب بيُصأ اذه لعف يذلا اذه ،ةريل ةئم رعسلا نأل ،لمعلا نع

.؟ةيئاذغ ةدام اهنأ ساسأ ىلع اهعيبتً اقالطإ بيلحلاب ةقالع اهل

: هتاباسح يف هللا لخدي ال يذلا ناسنإلا وه يبغلا

.هتاباسح يف هللا لخدي ال يذلا وه يبغلا ؟يبغلا وه نم ،ماركلا انناوخإ
ينإف ،ينقدصل بئذلا اهلكأ وأ تتام اهبحاصل تلق ولو ،اهنمث ىلإ ةجاحلا دشأ يفل يننإ هللاو ،يل تسيل :هل لاق ،تتام :اهبحاصل لق ،يل تسيل :لاق ،اهنمث ذخو ةاشلا هذه ينعب 
.؟هللا نيأ نكلو ،نيمأ قداص هدنع
ةيهتنم ةيساسألا ةيئاذغلا اهداوم ةعاضب هعيبأ لوقعم ،تاريل رشع هدلاو نم ذخأ لفطلا اذه :يل لاق ،راغصلل ةيئاذغ داوم لمعم هدنع ً،اريثك همرتحأ خأ ينثدح ةرم هللاو 
خألا اذه يل لوقي ،ةداملا هذه بيكرت يف لخدت ،قاوسألا يف رهظت ال هذه ،لماعملا باحصأ ؟اهيرتشي نم اهتقو يف َعُبت مل نإف ،ةيحالص اهل ةيئاذغ داوم كانه ؟ةيحالصلا
.ينبساحي هللا نأل ،داوملا لضفأب يتآ ،عيطتسأ ال هللاو :نمؤملا
هنمث ءاود ىلإ جاتحي لفط ءاج ؟هتيحالص ةيهتنم ءاود عيبت نأ نكمي ،شغأ نأ فاخأ ،بذكأ نأ فاخأ ،هللا فاخأ ينإ ةرم فلأ مويلا يف لقت مل اذإ ،كتاباسحب هللا لخدت مل اذإ 
.هايإ هعيبتو ةحضاو تسيل ةملكلا نأ ىلع ةيحالصلا خيرات كحت ،ةريل ةئمنامث
.؟مالكلا اذهب تئج نيأ نم ،تيغُلأ ةيقارلا هتادابع نأك يصاعملا هذهكً ادج ةريبك ٍصاعم بكتري امدنع ناسنإلا �اب مكل مسقأ انأ 
نم ةعطق هل عضو نإ هقلغيو ضيرملا بلق حتفي امدعب بيبطلاف ،ةيلمعلا ءانثأ بلقلا يف عَضُويو ً،ادج ئيس عون كانهو ً،ادج ةيلاغ ةديجلا ،ةيبط ءايشأ كانه نوكيً انايحأ 
.هيلع ىمغم ناك ؟ققحتي نأ عيطتسي له ،عون ىلغأ نم تءاج ةروتافلا يفو ،عون صخرأ
.ةرخآلا لبق ايندلا يف كله ،هللا نم فخي مل ناسنإلا اذإ كلذل 
هشارف لازي الو ،داعو سدقملا تيب ىلإ ةليللا رفاس هنأ معزي  -مالسلاو ةالصلا هيلع- دمحم يأ ـ كبحاص نأ هوغلبأ -هنع هللا يضر- قيدصلا ،ناميإلا ىلإ رظنا ،ةوخإلا اهيأ 
:اهب -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا مركأ هللا ةزجعم دعي جارعملاو ءارسإلاو ،بذكي ال ،يبن اذه ؟نمؤملا ىبرت فيك ،"قدص دقف اذه لاق نإ" :لاق ؟لاق اذام ً،انخاس

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

]  ءارسإلا ةروس  [

."قدص دقف اذه لاق نإ" :لاق 

: دوهعلا ضقن عم ةلمسبلا بسانت مدع

ًاذإ ،تاقدصلا عيزوت ةيناثلاو ،مئانغلا عيزوت ةدحاو ،تاقدصلل عيزوت اهيف ةبوتلا ةروسو ،مئانغلل عيزوت اهيفو ،لافنألا ةروس اهقبس -ةبوتلا ةروس- ةروسلا هذه ،ماركلا انناوخإ 
.ناتلماكتم ناتروسلا
،دوهعلا ضقن عم ةلمسبلا بسانتت الف ،دوهعلل ضقن ةروسلا هذه يفو ،ةمحرو نامأ ةلمسبلا يف ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةلمسبلا نأل :لاق ؟ةلمسبلاب أدبت مل َمِل :لئاق لوقي دقو 
.ةلمسب اهيف سيل ةروسلا هذه نأب ةقلعتم رظن ةهجو هذه
: ةمالسلل قيرط يهو عمتجملل نصح ةبوتلا
هذه نم أربت -لجو زع- هللا مهدوهع اوضقن املو ،هللا لوسر عم مهدوهع اوضقن رافكلا نأب تأدب اهنأل ؟ةبوتلا ةروسب ةروسلا هذه تيمس اذامل :لئاس لأسي دق ،ةوخإلا اهيأ 
.ةبوتلا باب هل هللا حتف هللا لوسر عم هدهع ضقن يذلا اذه كلذل ،دوهعلاو دوقعلا

.
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﴾)��( اًميِظَع ًالْيَم اُوليَِمت َنأ ِتاَوَهَّشلا َنُوِعبََّتي َنيِذَّلا ُديُِريَو ْمُكَْيلَع َبُوَتي َنأ ُديُِريُ َّ�َو ﴿

] ءاسنلا ةروس [

ُّبُِحيَو َنيِباَّوَّتلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ُۚ َّ� ُمُكَرََمأ ُثْيَح ْنِم َّنُهُوْتَأف َنْرَّهََطت اَِذَإف ۖ َنْرُهَْطي ٰىَّتَح َّنُهُوبَرَْقت َالَو ۖ ِضيِحَمْلا ِيف َءاَسِّنلا اُولَِزتْعَاف ًىَذأ َوُه ُْلق ۖ ِضيِحَمْلا ِنَع ََكنُوَلأَْسيَو ﴿

﴾ )���( َنيِرِّهََطتُمْلا

] ةرقبلا ةروس [

كانه حبصي ،ةلهذم ةجرد ىلإ مقافتي ،مقافتي مارجإلا ،ةبوت دجوي ال ماد ام ةيصعم فلأب موقي ً،ادبأ بنذلا اذه هل رفُغي الةيصعم فرتقا اذإ ناسنإلا ،ةبوت هيف سيلً انيد روصت 

تاونسو تاونسل انبهذ ول هللاو ،ةمالسلل قيرط ةبوتلا ،بنذملل نصح ةبوتلا ،عمتجملل نصح ةبوتلا ،ةمحر ةبوتلاف ،كتبوت هللا ِلَبق هنم تبت اذإ بنذ يأ امأ ،مارجإلاب ةسارش

.يهتنن ال ةبوتلا ةمكح ددعن

: مسالا اذهب ةبوتلا ةروس ةيمست نم ةمكحلا

نم طنقت نأ كايإو ،ةبوتلا ىلإ مهوعدي ،ةبوتلاب مهيرغي هللا نأل ،ةبوتلا ةروسب تيمس هللا لوسر عم مهدهع اوضقن رافكلا نأب تحتتفا يتلا ةروسلا هذه ىّمس -لجو زع- هللا 
.رفك هللا ةمحر نم سأيلاو ،رفك هللا ةمحر نم طونقلا ،سئيت نأ كايإو هللا ةمحر

)) ياوس ركُشيو قزرأ ، يريغ دبُعيو قلخأ ، ميظع أبن يف نجلاو سنإلاو ينإ ((

] فيعض وهو ناميإلا بعش  يف يقهيبلا  هجرخأ [

)) ُرِفَْغأ َْوأ اَُهْلثِمٌ َةِئّيَسُ هُؤاَزََجف َِةِئّيَّسلاِب َءاَج ْنَمَو ، ُديَِزأَو اَهِلَاثَْمأ ُرْشَعُ َهَلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم : َّلَجَو َّزَعُ َّ� ُلُوَقي ((

] ملسم هاور [

هللا باتف اوبات :لوقي -لجو زع- �اف ،كتبوت هللا لبقي نأ ةربعلا ،بوتت نأ ال ةربعلا ،مهتبوت هللا لبقف اوبات يأ ،مهيلع هللا باتف اوبات :رظنلا تفلت تايآ ةروسلا هذهب ،ةوخإلا اهيأ 

:ةيآ يفو ،مهيلع

ّلُخ َنيِذَّلا َِةثَالَّثلا َىلَعَو ﴿ ُباَّوَّتلا َوُه ََّ� َّنِإ ۚ  اُوبُوَتيِل ْمِهَْيلَع َبَات َُّمث ِهَْيِلإ َّالِإ َِّ� َنِمَ أَجْلَم َّال َنأ اوُّنَظَو ْمُهُُسفَنأ ْمِهَْيلَع َْتقاَضَو َْتبُحَر اَِمب ُضَْرْألا ُمِهَْيلَع َْتقاَض اَِذإ ٰىَّتَح اُوفِ

﴾ )���( ُميِحَّرلا

]  ةبوتلا ةروس  [

قاس :لاق مهضعبو ،اوبوتيل ةبوتلا مهل عرش ،حوتفم ةبوتلا بابف ،بنذ كانهو ،همدق تلز ،هسفن تفعض ناسنإلاو ،بنذ كانه ينعي ،اوبوتي يك ةبوتلا مهل عرش :لاق مهضعب 
 .ةبوتلا ىلع اهب مهلمحي ام دئادشلا نم مهل هللا

: بونذلا رثكأ و ربكأ نع بوتي باوت لجو زع هللا

،بنذ ربكأ ىلع بوتيو ،بنذ نويلم ىلع بوتي هللا نأ ةغلابملا ةغيص ىنعمو ،لعافلا مسال ةغلابم ةغيص باوتلاو ،باوتلاب ةيلعلا هتاذ ىّمس -لجو زع- هللا ،ةوخإلا اهيأ 

رثكأ نعو ،بونذلا ربكأ نع بوتي -لجو زع- �اف ،ةبوت اهل بنذ نويلم عم بنذ رغصأو ،ةبوت هل بنذ ربكأ يأ ،عون ةغلابمو ،مك ةغلابم ينعت ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةغلابملا
.هسفن ناسنإلا ىلع لب اهلوبق ىلع ال بعصأ ةبوتلا تحبصأ بنذلا رركت املك ،بعصأ ةثلاثلاو،بعصأ ةيناثلا ،ىلوألا ةبوت نوهأ نكل ،بونذلا
تسل انأ :كل لاق ،رهاظ هرفك ،هرفك ىفخأ ام ينعي حضاو ىنعم ،حضاو رفاكلاو ،حضاو كرشملا ،نيقفانملا عمو ،باتكلا لهأ عمو ،نيكرشملا عم راوح ةروسلا هذه يفو 

ً.ائيش يفخيوً ائيش رهظي ،جودزم ،قفانم قفانملا نكلً انمؤم
.باتكلا لهأ نعو ،نيكرشملا نعو ،نيقفانملا نعً ادج ليوط ثيدحو ،نينمؤملا نع ليوط ثيدح كانه ،نينمؤملا نع ةروسلا هذه يف ثيدحلاو

: طقف نمؤمللف ةرخآلا امأ نينمؤملا ريغ نيبو نينمؤملا نيب ةكرتشم ايندلا

ً.انمؤم وأً ارفاك ،هتاقولخم لك معطي نيملاعلا بر نأفيكو ،ةيبوبرلا نع ةروسلا هذه يف ثيدح كانهو ،ةوخإلا اهيأ 

َْسِئبَو ۖ ِراَّنلا ِباَذَع َٰىِلإُ هُّرَطَْضأ َُّمث ًاليَِلقُ ُهِعّتَُمَأف ََرفَك نَمَو َلَاق ۖ ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�ِاب مُهْنِم َنَمآ ْنَم ِتاَرَمَّثلا َنِمُ َهلَْهأ ْقُزْراَو ًانِمآ اًَدَلب اَذَٰه َْلعْجا ِّبَر ُميِهاَرِْبإَلَاق ْذِإَو ﴿

﴾ )���( ُريِصَمْلا

]  ةرقبلا ةروس  [

.
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:ةرخآلا امأ ،نينمؤملا ريغ نيبو نينمؤملا نيب ةكرتشم ايندلا كلذل ،ايندلا يف رفاكلاو نمؤملا معطي -لجو زع- هللا يأ 

))  رداق لداع كلم اهيف مكحي قداص دعو ((

] فيعض وهو سوأ نب دادش نع يناربطلا هجرخأ [

.ماكحألا ضعب نعو ،رشبلا تاميسقت نعو ،ةيهلإلا تاذلا نعو ،رخآلا مويلا نعً ادج ةقيقد ناعم انل حرشت فوس هللا ءاش نإ ةروسلا هذهو 
.ةمدقملا عباتن مداق سرد يفو 

نيملاعلا بر � دمحلاو

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تھنا، آثرنا وال تؤثر علینا،أرِضنا وارَض 
. عنا، وصلى هللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین

.
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