
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
اي مهنعو انع َضراو ،هتيولأ ةداقو ،هتوعد ءانُمأ ،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

: لمع هفتأو لمع سدقأ نوكت نأ نيب بذبذتت هللا ىلإ ةوعدلا

:ىلاعت هلوق يهو ةثلاثلا ةيآلا عمو ،ةبوتلا ةروس سورد نم عباسلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

َنيِذَّلا ِرَِّشبَو َِّ� يِزِجْعُم ُرْيَغ ْمُكََّنأ اوَُملْعَاف ُْمتْيَّلََوت ْنِإَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوَُهف ُْمتُْبت ِْنَإفُ ُهلوُسَرَو َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌءيَِرب ََّ� ََّنأ َِربَْكْألاِ ّجَحْلا َمَْوي ِساَّنلا َىِلإ ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِم ٌناََذأَو  ﴿

﴾ )�(ٍميَِلأ ٍباََذِعب اوَُرفَك

]  ةبوتلا ةروس [

:ىلاعت لاق ،ءانثتسا كانه نأل اهتركذ نكل ،قباسلا ءاقللا يف تحرُش ةيآلا هذه 

﴾ )�(َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ ْمِِهتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأفً ادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ  ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

 :ىلاعت هلوق يف ةصخلم تايآلا هذه ،نينمؤملا ريغ نيبو نينمؤملا نيب ةقالعلا مظنت ةميرك تايآ كانه نأ ةقيقحلا 

﴾ )�( َنيِقَّتُمْلاُّبُِحي ََّ� َّنِإۚ  ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف ۖ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدنِع ْمُّتدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ ِهِلوُسَر َدنِعَو َِّ� َدنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك ﴿

]  ةبوتلا ةروس  [

.ةرخاس ةماستبا الإ لهأتسي ال قالطإلا ىلع لمع هفتأ نوكت نأ نيبو ،ءايبنألا ةعنص ىلإ ىقري قالطإلا ىلعلمع سدقأ نوكت نأ نيب بذبذتت هللا ىلإ ةوعدلا نأ ةقيقحلا 

: عابتالا اهساسأ هللا ىلإ ةصلاخلا ةوعدلا

.عدتبن الو عبتن امنيح ؟ءايبنألا ةعنص ىلإ ىقرتو لمع سدقأ هللا ىلإ ةوعدلا نوكت ىتم 

﴾)�( ٌنِيبُّم ٌريَِذن َّالِإ َاَنأ اَمَو ََّيِلإ ٰىَحُوي اَم َِّالإ ُعِبََّتأ ِْنإ ۖ ْمُِكب َالَو ِيب َُلعُْفي اَم يِرَْدأ اَمَو ِلُسُّرلا َنِّم اًعِْدب ُتنُك اَم ُْلق ﴿

] فاقحألا ةروس  [

اهساسأ ،ءايبنألا ةعنص ىلإ ىقرت يتلاو ،قالطإلا ىلع لمع سدقأ دعت يتلا هللا ىلإ ةصلاخلا ةوعدلاف ،عبتم انأف ،هتنس يف هلوسر جهنمو ،هنآرق يف هللا جهنم عبتأ امنيحف 

نوكت امنيحف ،عستي ال عِرولا ،عفترت ال عضتا ،عدتبت ال عبتا :رفظ ىلع بتُكت ةمكح :لاق ،عدتبت ال عبتا ،اهنم ىودج ال ًالمع حبصت ةوعدلا هذه عدتبن امنيح امنيب ،عابتالا
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:تاهيجوت كانهو ،عابتالا اهساسأ ةوعدلا
 :ةيآلا هذه لباقي ؟ةيآلا هذه لباقي اذام ﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإْمِهِتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأفً ادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ﴿

ّلً َةْنتِف َانَْلعَْجت َال َانَّبَر ﴿ ﴾)�( ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َتَنأ َكَّنِإ ۖ َانَّبَر َاَنل ْرِفْغاَو اوَُرفَك َنيِذَّلِ

] ةنحتمملا ةروس [

،باوص ىلع هنأ دقتعي ،هرفك ىلع تنأ هنيعت ؟لصحي يذلا ام ،هللا هدارأ يذلا ىوتسملا يف ملسملا اذه نكي مل ً،افصنم سيل هآر ً،اقداص سيل هآر ،ملسملا ىأر اذإ رفاكلا اذهف 

.كنيد ىلع هبحسي أطخلا اذه هعم تأطخأ كنألو

: هتلماعم نسحو هقالخأب مالسإلا ىلإ رخآلا فرطلا دشي نأ نمؤملا ةلوطب

ىقبي نأ نيبف ،لطاب نيد مالسإلا :ملسملا ريغ ناسنإلا اذه لوقي ملسملا ريغ ىلإ تأسأ اذإ امأ ،ّيلإ ءاسأ نالف :لوقي ملسملا اذه ،ملسم ىلإ تأسأ اذإ كنأ كسفن نّطو :كلذل 

!؟هلك نيدلا ىلع كؤطخ بحسني نأ نيبو كب كؤطخ
،ةراجت مكل اودصي مل ً،ائيش هنم اوصقني ملو ،ءايفوأ اوناكو ،دهعلا ىلع ءانمأ اوناك نيذلا نوكرشملا ءالؤه ،ريفس تنأ ،كَلِبق نم نيتؤي الف ،مالسإلا رُغث نم ةرُغث ىلع تنأ كلذل

اوذؤي مل ءالؤه ،ةنانك ونبو ،ةرمض ونب ةيخيراتلا تاياورلا يورت امك مه ءالؤه ً،ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ً،ادحأ مكب اوُرُغي ملو ،مكتحلسأ اوقرسي ملو ،مانغأ ىلع اولوتسي ملو

. ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ مهتدم ىلإ مهعم دهعلا رمتسي نأب يهلإلا رمألا ءاج ءالؤه ،مهقيثاومو مهدوهعل ءايفوأ اوناكو ً،اقالطإ نيملسملا
برثي يف دجوي ،"ةدحاو ةمأ برثي لهأ" :لاق ،هداعبأ ىلع فقن نأ بجيً امالك لاق ،ةرونملا ةنيدملا لخد امنيح -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا :بيرقتلل ،ماركلا انناوخإ 

اََمف﴿ شياعتلا موهفم وأ ،ةنطاوملا موهفم :مويلا هنع لاقي -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا هب ءاج يذلا موهفملا اذه ،دوهيو ،بارعأو ،ٍلاومو ،نوينثوو ،نوكرشمو ،ىراصن
. ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا
.فاصنإلا لالخ نم ،ةلماعملا نسح لالخ نم ،قالخألا لالخ نم نيدلاب هعنقت نأ ناسحإبو ،فطلبو ،قطنمبو ،ءاكذب كتلوطبف ،رخآ كانه ،لوبقم ريغ رخآلا ءاغلإ ينعي 

﴾)�( َنُولَمَْعت اَِمب ٌرِيبَخ ََّ� َّنِإ ۚ ََّ� اُوقَّتاَو ۖ  ٰىَوْقَّتلِل ُبَرَْقأ َوُه اُولِدْعا ۚ اُولِدَْعت ََّالأ َٰىلَع ٍمَْوق ُنَآنَش ْمُكَّنَمِرَْجي َالَو ۖ ِطْسِقْلاِب َءاَدَهُش َِِّ� َنيِماََّوق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ةدئاملا ةروس  [

:ةعئار ةيآلا كلذل ،كيلإ هبرقتو ،هللا ىلإ هبرقت هعم تلدع نإ 
. ﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإْمِهِتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأفً ادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ﴿
.فاصنإلا لالخ نم لب ،هيلإ ناسحإلا لالخ نم لب ،هئاذيإ لالخ نم ال كنيدب هعنقت نأ كتلوطب ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ ينعي

:ىلاعتهلوقنماونُثتساف،نيكرشماوناكةنانكونبو،ةرمضونبتركذامكءالؤهًاعبط
اوَُرفَك َنيِذَّلا ِرَِّشبَو َِّ� يِزِجْعُم ُرْيَغ ْمُكََّنأ اوَُملْعَاف ُْمتْيَّلََوت ِْنإَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوَُهف ُْمتُْبت ْنَِإفُ ُهلوُسَرَو َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌءيَِرب ََّ� ََّنأ َِربَْكْألا ِّجَحْلا َمَْوي ِساَّنلا َىِلإ ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِم ٌناََذأَو﴿
﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ْمِهِتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأفً ادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َِّالإ * ٍميَِلأ ٍباََذِعب

: ناعون صاقنإلا

؟فيك ،تاوذلا تاقَّلعتم يف صاقنإو ،تاوذلا يف صاقنإ ؛نيعون ىلع صاقنإلاو ،ليلقتلا هانعم صاقنإلا :اولاق ءاملعلا ﴾ْمُكوُُصقَْني َْمل﴿ ىنعم ام ،ةوخإلا اهيأ 

اذإ وأ ،لتقلاب مكيلع اودتعا اذإ امإ ،نيينعم لمحي صاقنإلاف ،هقح ذخأ ،هقََّلَعتُم ذخأ ناسنإ لام ذخأي امنيح امأ ،تاوذ صاقنإ اذه ً،ادحاو عمتجملا اذه صقنأ لتقي امنيح ناسنإلا 

َْمل َُّمث﴿ :كلذل ،مكيلع اوضقني نأ مكءادعأ نورغي ،مكب نيرخآلا نورغي نكلو ،مكلاومأ ىلع الو ،مكيلع اودتعي الأ نكمي نآلا ً﴾ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث﴿ مكلاومأ ىلع اودتعا
. ً﴾ادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني

: رخآ ءيش ةيندملا ةايحلا قالخأو ءيش لاتقلا قالخأ

هل سيل ،رخآ عوضوم لاتقلا عوضوم ،هعم ميقتسن امنيح ،رخآلا اذه ىلإ نسحن امنيح قالطإلا ىلع لمع مظعأ نوكتو ،ءايبنألا ةعنص ىلإ ىقرت ةوعدلا ،ةوعدلا ىلإ دوعن 

:لاتقلا قالخأ ،رخآ ءيش ةيندملا ةايحلا قالخأو ،ءيش لاتقلا قالخأ ،سردلا اذهب ةقالع

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

]  ةبوتلا ةروس  [

 :ةيندملا ةايحلا يف امأ ،ةكرعملا ةحاس يف ؟نيأ اذه 

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

] تلصف ةروس [
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َُهنَْيبَو ََكنَْيب يِذَّلا اَذَِإف﴿ :ةيلاتقلا ريغ ةايحلا يف قالخألا امأو ﴾ْمِهَْيلَع ُْظلْغاَو َنيِِقفَانُمْلاَو َراَّفُكْلا ِدِهاَج ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي﴿ :ةكرعملا ةحاس يف داهجلا قالخأ كانه :لوقت نأ نكمي 
﴾ٌميِمَح ٌّيِلَوُ هََّنأَكٌ ةَواَدَع

﴾)��(ٍميِظَع ٍّظَح ُوذ َّالِإ اَهاََّقُلي اَمَو اوَُربَص َنيِذَّلا َّالِإ اَهاََّقُلي اَمَو  ﴿

] تلصف ةروس  [

.لعفت الو لعفا كعم ،ءامسلا يحو كعم ،جهنم كعم ،نمؤم تنأ ،عادتبالا ال عابتالا ةفص لوأ كلذل ،ةوخإلا اهيأ

﴾)��( ًانِيبُّم ًالَالَض َّلَض َْدَقفُ َهلوُسَرَو ََّ� ِصَْعي نَمَو ۗ  ْمِهِرَْمأ ْنِمُ ةََريِخْلا ُمَُهل َنوَُكي َنأ اًرَْمأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ىََضق اَذِإ ٍَةنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ﴿

] بازحألا ةروس  [

: يناميإ دقعب لجو زع هللا عم نمؤملا طابترا

ً،ادوجوم هب متنمآ نم اي ،�اب متنمآ نم اي ،اونمآ نيذلا اهيأ اي ،يناميإ دقعب هللا عم طبترم كنأل ،نمؤملا اهيأ كل رايخ ال ً،احضاو يهنلا نوكي امنيحو ً،احضاو رمألا نوكي امنيح 

اهيأ اي ،هفلخ نم الو ،هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هجهنمب متنمآ نم اي ،ىلضفلا هتافصو ،ىنسحلا هئامسأب متنمآ نم اي ً،اهلإو ً،ابرو ً،اقلاخ هب متنمآ نم اي ً،الماكو ً،ادحاوو

: ءالؤهف ﴾ ْمِهِرَْمأ ْنِمُ ةََريِخْلا ُمَُهل َنوَُكي َْنأً ارَْمأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ىََضق اَذِإ ٍَةنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو﴿ هللا عم يناميإ دقع يف تنأ نمؤملا
 . مهتدم ىلإ مهدهع مهيلإ اومتت نأ يغبني ءالؤه ً﴾ادََحأْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا﴿

: نيعملا وه ريهظلا و ةوقلا زمر رهظلا

عفر عيطتست ال كنإ :ليلدلاو ،ءيش لقثأو ،ءيش ىوقأ لمحتي رهظلا اذهو ،رهظلا ةدام نم ةملكلا هذه ةذوخأم:لاق ﴾اوُرِهاَُظي َْملَو﴿ ىنعم ام ﴾اوُرِهاَُظي َْملَو﴿ امأ ةوخإلا اهيأ 

.رهظلا وه ناسنإلا يف ناكم ىوقأف ،كرهظ ىلع هلمحت كنكل ؟عيطتست له ،كديب وليك ةئم نزي سيك
.همعدت نأ ينعي ،هنيعت نأ ينعي رهظلا كلذل 

تََرفَكَو َلِيئاَرْسِإ ِيَنب نِّمٌ َةفِئاَّط َتنَمَآف ۖ َِّ� ُراَصَنأ ُنَْحن َنوُّيِراَوَحْلا َلَاق ۖ َِّ� َىلِإ يِراَصَنأ ْنَم َنِيّيِراَوَحْلِل ََميْرَم ُنْبا ىَسيِع َلَاق اَمَك َِّ� َراَصَنأ اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴾)��( َنيِرِهاَظ اوَُحبَْصَأف ْمِهِّوُدَع َٰىلَع اُونَمآ َنيِذَّلا َانْدََّيَأف ٌۖ َةفِئاَّط

] فصلا ةروس [

.ءايوقأ اوحبصأ ،مهانعأ يأ ،نيرهاظ ةملك 
وليك ةئم نزي يذلا سيكلا اذه نكل ،كديب حمق سيك لمحت نأ كناكمإب سيل ً:ادج حضاو ةيناث ةرم لثملاو ،رهظلا وه ناسنإلا يف لمحتي ناكم ىوقأ ، ةوقلا زمر رهظلا ً:اذإ 

ناكم رهظلاف .جردلا هب نودعصيو ،مهرهظ ىلع قودنصلا اذه نولمحي هنم ةوقب هللا مهدمأ نيذلا ءالؤه ،وليك ةئمثالث نزت نآلا ةيديدح قيدانص كانهو ،كرهظ ىلع هعضت

.ناسنإلا يف ناكم ىوقأ وأ ،ةوقلا
:ىلاعت لاق ،ةيلخادلا هتايح يف أبن انيلع هللا ّصق امنيح -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا كلذل 

 ﴾)�(ٌريِهَظ َكِلَذ َدَْعبُ ةَِكئَالَمْلاَو َنِينِمْؤُمْلا ُحِلاَصَو ُليِرْبِجَوُ هَالْوَم َوُه ََّ� َِّنَإف ِهَْيلَع اَرَهاََظت ْنِإَو اَمُُكبُوُلق َْتغَص َْدَقف َِّ� َىلِإ َابُوَتت ْنِإ  ﴿

] ميرحتلا ةروس  [

ُةَِكئَالَمْلاَو َنِينِمْؤُمْلا ُحِلاَصَو ُليِرْبِجَو ُهَالْوَم َوُه ََّ� َّنَِإف﴿ :يهلإلا درلاف هيلع اترهاظ -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا تاجوز نم ناتجوز ،ةيآلا هذه يف فيطل حملم كانه نكل 

. ﴾ٌريِهَظ َكِلَذ َدَْعب

: كولسف لاعفناف كاردإ يجراخلا طيحملا عم ناسنإلا ةقالع

.لوقعم ريغ ؟ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا ىوقلا َرفنتُست نأ ،نينطاوم وأ ،نطاوم لجأ نم لقعي لهً ادلب دقتنا نطاوم :بيرقتلل ؟اندحأ لءاستي الأ 
كفتك ىلع -هللا حمس ال- ناسنإل انلق ول :لثم حضوأ ،مهفت مل تنأف عبتت مل نإف ،كعابتا كمهف ةمالع :قيقد حملم ةيآلا يف ﴾اَمُُكبُوُلق َْتغَص َْدَقف َِّ� َىِلإ َابُوَتت ْنِإ﴿ ؟ةيآلا ينعت اذام 

؟برقع ةملك ينعت اذام ناسنإلا اذه مهف له مكبرب ،اهيلع كئفاكأ نأيننكمي نأ هللا وجرأو ،ةظحالملا هذه ىلع كل ًاركش :كل لاقو ،مستباو ً،احاترم ً،ائداه يقب ،برقع

ً.انايحأ ةلتاق هتغدل برقعلا نأل ً،انايحأ حاصو ،هفطعم علخو ،زفقل ،برقع ةملك ينعت اذام مهف ول !ليحتسم
،كولسف ،لاعفناف ،كاردإ ،لعفنت مل تنأ كرحتت مل نإو ،كردت مل تنأ لعفنت مل نإ تنأف ،كولسف ،لاعفناف ،كاردإ ،يجراخلا طيحملا عم كتقالع ً؛ادج ةقيقد ةدعاق اندنع كلذلف

.هنم بورهلا ىلإ وأ ،هلتق ىلإ ردابت نأ امإ ،ةكرح نم دب ال تلعفنا اذإو ،نابعث ىنعم ام تكردأ كلذ ىنعم لعفنت امنيح ً،انابعث تيأر -هللا حمس ال- ناتسب يف يشمت
َىلِإ َابُوَتت ْنِإ﴿ قيقد حململا ،هللا باتك ىلإ ِغصي مل كلذ ىنعم ،كرحتي ملو ،لعفني مل ناسنإلا اذإف ،ةكرح هعبت اذإ لاعفنالا حصيو ،لاعفنا هعبت اذإ كاردإلا حصي ً،ادج ةقيقد ةدعاق 

ناسنإلا ناك اذإ -ردق الو هللا حمس ال- يأ ؟ةيآلا هذه ينعت اذام ﴾ٌريِهَظ َكِلَذ َدَْعبُ ةَِكئَالَمْلاَو َنِينِمْؤُمْلا ُحِلاَصَو ُليِرْبِجَو ُهَالْوَم َوُه ََّ� َّنَِإف ِهَْيلَع اَرَهاََظت ِْنإَو اَمُُكبُوُلق َْتغَص َْدَقف َِّ�

.
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،هديب يولكلا لشفلا ،هديب دبكلا عمشت ،هديب ثيبخلا مرولا ،هديب ةرثخلا ،هديب غامدلا نييارش ،هديب يجاتلا نايرشلا ،هديب كتايح ،هللا وه نم ملعي نأ يغبني قحلل داعم قدنخ يف

.-لجو زع- �اب كماصتعا دادزي كناميإ دادزا املك كلذلف ،هتضبق يف تنأف ،هديب كتيرح دقفت نأ ،هديب عقدملا رقفلا ،هديب ةمئادلا ةهاعلا
 .هدنع ءيش ىوقأ ىلع ىلوتسا يأ ؛هرهظ الع ،هيلع قوفت يأ ؛نالف ىلع نالف رهظ ،ينناعأ يأ ،يرهظ هب تددش نالف ،نيعملا وه ريهظلا ،ةوخإلا اهيأ 

: اوملعتيل هعم اولمعي نأ ىلع مهربجيو ءافعضلا نيعي نأ بجي يوقلا

:ىلاعت لاق ،ةقيقد ةيآ فهكلا ةروس يف نآلا 

َْنأ َىلَعً اجْرَخ ََكل َُلعَْجن ْلََهف ِضَْرْألا ِيف َنوُدِسْفُم َجوُْجأَمَو َجوُْجَأي َّنِإ ِنَْينَْرقْلا اَذ َاي اُولَاق )��ً(الَْوق َنوَُهقَْفي َنوُداََكي َالً امَْوق اَمِهِنوُد ْنِم َدَجَو ِنْيَّدَّسلا َنَْيب ََغَلب اَذِإ ىَّتَح  ﴿

﴾)��ً(امْدَر ْمَُهنَْيبَو ْمَُكنَْيب َْلعَْجأ ٍةَُّوقِب يِنُونيَِعَأف ٌرْيَخ ِيّبَر ِهِيف ِيّنَّكَم اَم َلَاق )��ً(اّدَس ْمَُهنَْيبَو َاَننَْيب ََلعَْجت

] فهكلا ةروس  [

اذه ةمهم ام ،جنفسإ هلوح ،رسكللً الباقًائيش عضت امنيحتنأ ،تامدصلا ىقلتي يبارتلا ناكملا اذه نأ ىنعمب ،يبارت ناكم هللختي نأ يغبني دسلا نأ ةقيقحلا ﴾ِينُونيَِعَأف﴿ :دهاشلا 

﴾ٍةَُّوِقب ِينُونيَِعَأف﴿ :كلذل ،ريبك رود اهل ةنرملا ةقطنملاف ،تامدصلا يقلت ؟جنفسإلا
لمع نود نم ةدعاسمً اناسنإ يطعت امدنع ينعي مالكلا اذه ،اوملعتيل هعم اولمعي نأ ىلع مهربجي نأو ،ءافعضلا نيعي نأ بجي يوقلا اذه نأ ينعت ةوقلا نأ ؛رخآ طابنتسا كانهو 

كل مدقي نأ نود لاملا نم غلبمبً اناسنإ نيعت اميح تنأ ،ةقدصلا ءاطعإ نم ةرم فلأ لضفأ لمعلا صرف ،لمعب هفلكت امنيح امأ ،حاتري ،رهظلا ىلإ مونلا فلأي ،ةلاطبلا فلأي

اذه ،عادبإ كانه ،دهج كانه ،ماود كانه ،لمع صرف نيمأت نكل ،يطعي الو ذخأي نأ ناسنإلا دوعتي نأ عمتجملاب ءيش رطخأ ،يفكي لخدلاو ً،اقالطإ دهج دجوي ال ،حاتريً المع

 .زجاعلل ؟نمل نكل تاقدصلا عم انأ ،ةمألاب ىقري

))   يوق ةرم يذل الو ينغل ةقدصلا لحت ال  ((

]  صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع نابح نبا هجرخأ [

:كلذل ،سأرلا عفار هترجأ ذخأي ً،اجتنم هلعجت ً،اطيشن هلعجت ةصرفلا هذه ،لمع ةصرف هل ّئيه ،لمع الب ةدعاسم بلطيوً ايوق باشلا ناك اذإ 

))  ريخ ايلعلا ُديلا ((

رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ [

امأ ،ةهاع كانه ،زجع تالاح كانه ،ةيضرم تالاح كانه ،يناعي ام يناعي نمل تاقدصلا نكل ،ىلفس تسيل كديف كديب كترجأ تضبق اذإ امأ ،ىلفس ديلا نوكت الأ ىلَوألاو 

:حيحصلا عئارلا ثيدحلا كلذل ﴾ٍةَُّوِقب ِينُونيَِعَأف﴿ :ةيآلا كلذل ،ةريبك ةلكشم هذهفً ائيش لعفي نأ نود هيطعت يوق باش ناسنإ

)) مكئافعضب نورصُنتو َنُوقزُرت امنإف ((

] ءادردلا يبأ نع يذمرتلا ننس [

ناك نإ هجلاعت نأو ً،ادرشم ناك نإ هيوؤت نأو ً،امولظم ناك نإ هرصنت نأو ً،الهاج ناك نإ هّملُعت نأو ً،ايراع ناك نإ هوسكت نأو ً،اعئاج ناك نإ همعطت نأ يغبني فيعضلا اذه

.كنم ىوقأ وه نم ىلع كرصني ؟ةأفاكملا ام ،كلمع سنج نم ةأفاكمب هللا كئفاكي فيعضلا نيعت امنيح تنأ ً،اضيرم

: حلاصلا هلمع مجحب هللا دنع ناسنإلا مجح

.اهنم ىوقأ وه نم ىلع اهرصني نأب هللا اهئفاكي ٍذئدنع ،اهءافعض رصنت ةمألا امنيحف ،ماع لكشب اهنع ثدحتأ انأ ،يناعت ام يناعت ةيمالسإلا ةمألا ،ماركلا انتوخإ 
:ىلاعت لاق ،اهقفني نأ نكمي صئاصخ كلميو الإ ناسنإ دجوي الو ؟يلوح نمل تمدق اذام انأ :لاؤسلا اذه كسفن لأسا ،ةايحلا يف رود كل نوكي نأ بجي كلذلف 

﴾)�(َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو ِبَْيغْلاِب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا )�(َنيِقَّتُمْلِل ىًدُه ِهِيف َبْيَر َال ُبَاتِكْلا َكِلَذ )�(ملا  ﴿

] ةرقبلا ةروس  [

كمجحو ،هللا هجو هب يغتبا ام ً:اصلاخو ،ةنسلا قفو ً:اباوص ً،اصلاخ نوكي نأو ً،اباوص نوكي نأ ،نيطرشب الإ لبقي ال حلاصلا لمعلاو ،حلاصلا كلمع مجحب هللا دنع كمجحو 

 .حلاصلا كلمع مجحب هللا دنع

﴾)���( َنُولَمَْعي اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو ۚ  اُولِمَع اَّمِّم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

: لمعلاو ملعلا ؛ هقلخ نيب ناتحجرم ناتميق نآرقلا دامتعا

.
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:ىلاعت لاقف ،لمعلا ةميقو ملعلا ةميق دمتعا ،هقلخ نيب نيتحجرم نيتميق دمتعا نآرقلا 

﴾)�( ِبَابَْلْألا ُولُوأ ُرَّكََذَتي اَمَِّنإ ۗ  َنوَُملَْعي َال َنيِذَّلاَو َنوَُملَْعي َنيِذَّلا يَِوتَْسي ْلَه ُْلق ۗ ِهِّبَرَ ةَمْحَر وُجَْريَوَ ةَرِخْآلا ُرَذَْحي اًمِئَاقَو اًدِجاَس ِلْيَّللا َءَانآ ٌتِنَاق َوُه ْنََّمأ ﴿

]  رمزلا ةروس  [

 .ملعلا ةميق هذه 

اَِمبُ َّ�َو ۚ  ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّ� َِعفَْري اوُزُشنَاف اوُزُشنا َلِيق اَِذإَو ۖ ْمَُكلُ َّ�ِ حَسَْفي اوُحَسْفَاف ِسِلاَجَمْلا ِيف اوُحََّسَفت ْمَُكل َلِيق اَِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴾)��( ٌرِيبَخ َنُولَمَْعت

]  ةلداجملا ةروس  [

سيياقم اندمتعا نإ :ةدحاو ةملك ،يوهت ةيئامتنا سيياقم دمتعت ةمأ ةيأو ،ىقرت ةيعوضوم سيياقم دمتعت ةمأ ةيأ ﴾اُولِمَع اَّمِم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو﴿ :لمعلا امأو ،ملعلا ةميق هذه 

.طقسنو يوهن ةيئامتنا سيياقم اندمتعا اذإ امأ ،رصتننو ،ىوقنو ،ىقرن ةيعوضوم
.ةضوفرم ةحارلا ،ةضوفرم ةلاطبلا ينعي ﴾ٍةَُّوِقب ِينُونيَِعَأف﴿ :لاق نينرقلا وذ كلذل

: رقفلا عاونأ

هللا :لاق ـ هلام لك قفنأ ـ ؟كسفنل تيقبأ اذام ركب ابأ اي :-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا هلأس قيدصلا انديس ،قافنإلا رقف كانهو ،ردقلا رقف كانهو ،لسكلا ُرقف كانه :اولاق كلذل 

.هلوسرو

ِهيلعُ َّ� ىَّلص َِّ� ُلوسر َلاقف يلام ِفِصنب ُْتئَِجف َلاق اًمويُ ُهتقبس نإ ٍرَكب ابأ ُقبسأ َمويلا ُتلقف ًالام يدنع َكِلذ َقفاوف َقَّدصتن نأ َمَّلسو ِهيلعُ َّ� ىَّلص َِّ� ُلوسر انَرمأ ((

)) .اًدبأ ٍءيش ىلإُ ُهقبسأ ال ُتلقُ َهلوسرو ََّ� ُمَُهل ُتيقبأ َلاقف َكِلَْهأل َتَيقبأ ام ٍرَكب ابأ اي َلاقفُ هَدنع ام ِّلُِكب ٍرَكب وبأ َىتأوُ َهلثم ُتلق َكِلَْهأل َتيقبأ ام َمَّلسو

] باطخلا نب رمع نع يذمرتلا حيحص [

ناك اذإ ،نقتي ال ،لجؤي ً،امئان هتقو يضمي ،ليلقلاب يفتكي ،هلمع جيورتل لمعي ال ،هيلع ام يدؤي ال ،هلمع نقتي ال ً،ادج ليلق هلخد لوسكلا ،لسكلا رقف كانهو ،قافنإلا رقف اذه 

.قافنإلا رقف نيبو ،لسكلا رقف نيبو ،ردقلا رقف نيب ريبك قرف ،ردقلا رقف اذه نكل ،ريقف اذه ،ةهاعب هللا هنحتماً انايحأ ناسنإ ،ردقلا رقف كانهو ،لسكلا رقف وه اذهفً اريقف
لاقف ،تارم ثالث ،كبحأل ينإ هللاو :لاق ،)!لوقت اذام رظنا( :لاقف ،كُّبُِحَأل ينإ هللاو ،هللا لوسر اي :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ٌلجر لاق :لاق هنع هللا يضر لَّفغم نب هللادبع نع

)هاهتنم ىلإ ليسلا نم ينُّبحي نم ىلإ عرسأ رقفلا نإف ؛ًافافجت رقفلل َّدَِعأف ينُّبحت َتنك نإ(
] نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور [

؟مهدعاست الو كتدعاسم ىلإ ةجاحلا سمأ يف نينمؤملا نم كلوح نمو ةحوبحب يف نوكت نأ لوقعم ،مهناعأ ،هدابع ناعأ -لجو زع- هللا بحأ اذإ ،قافنإلا رقف !؟اذه رقف يأ

.ليحتسم
،مهملعو ،مهمركأو ،مهاقسو ،مهمعطأ ،هئافعض ىلإ هبتنا يمالسإلا عمتجملا نأ ول وه الإ هلإ ال يذلا هللاو )مكئافعضب نورصُنتو َنُوقزُرت امنإف( :ثيدحلا اذه اوسنت ال نكل

 .انم ىوقأ وه نم ىلع انرصني نأبً اعيمج انيلع لضفتي ىلاعتو هناحبس �اف مهرصنو ،مهاوآو

: ةيواهلا قيرط يف نحنف ءيسملا بقاعي و نسحملا أفاكي مل نإ

:لاق نينرقلا وذ 

َّذُعن َفْوََسف ََملَظ ْنَم اََّمأ َلَاق  ﴿ َّذُعَيف ِهِّبَر َىِلإ ُّدَُري َُّمثُ ُهبِ ﴾)��ً(ارُْكنً اباَذَعُ ُهبِ

] فهكلا ةروس  [

ضعب ،ةفيظو مهتيطعأ ً،ابلاط نوسمخ كدنع ،ملعم تنأ :طيسب لثم ،ةيواهلا قيرط يف نحنف ،ءيسملا َبقاُعي مل نإو ،نسحملا َأفاُكي مل نإ ،ةريطخ ةقيقح كانه ماركلا انناوخإ 

نمو ،ةفيظولا ةباتك يف ليللا لاوط دهج نم كدنع ىوتساف ،فئاظولا دهاشت مل يلاتلا مويلا يفو ً،اريثك اهب اوبعتو  ،ةثالث وأ نيتعاس مهعم تقرغتساو ةفيظولا اوبتك بالطلا

.اهبتكي دحأ ال ةفيظو ِطعأ ثلاثلا مويلا يف ،رمألا اذه لمهأ
.ءيسملا بقاعي نأو ،نسحملا أفاكي نأ بجي ،ةرشع ىلعً اّميق تنك وأ ً،ابأ تنك وأ ً،املعم تنك اذإف ،ةلكشم كانهف ،ءيسملا َبقاُعي مل نإ ،نسحملا َأفاُكي مل نإ ،قيقد مالك
َّذُعن َفْوََسف ََملَظ ْنَم اََّمأ َلَاق﴿ :كلذل  َّذُعَيف ِِهّبَر َىِلإ ُّدَُري َُّمثُ ُهبِ ً﴾ارُْكنً اباَذَعُ ُهبِ

﴾)��ً(ارُْسي َانِرَْمأ ْنِمُ َهل ُلُوَقنَسَو َىنْسُحْلا ًءاَزَجُ َهَلفً احِلاَص َلِمَعَو َنَمآ ْنَم اََّمأَو  ﴿

] فهكلا ةروس [

.يدايق بصنم بحاص يأ هجاتحي ،ملعملا هجاتحي ،مألا هجاتحت ،بألا هجاتحي أدبم اذه 
.يوقلا ةنامأ هذه ،ةوخإلا اهيأ 

.
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: قئالخلا سافنأ ددعب قلاخلا ىلإ قرطلا

:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ،ماركلا انناوخإ 

))  فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ُّبحأو رْيخ ُّيوقلا نمؤملا  ((

] ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ [

،تافصوتسم ،تايفشتسم ،دهاعم ،عيراشم ،ىصحت الو دعت الً الامعأ لاملا يف لعفت نأ كناكمإب ،لاملا ةوق ،بصنملا ةوقو ،ملعلا ةوقو ،لاملا ةوق ينعت ةوقلا نأل :لاق ؟اذامل 

هلام قفني امنيح ،ةنجلا تاجرد ىلعأ ىلإ هانغب لصيل الإً اينغ ينغلا لعج ام -هلالج ّلج- هللا نأ روصتأ انأو ،قئالخلا سافنأ ددعب قلاخلا ىلإ قرط كانه هللاو ،بابشلا جيوزت

.ريخلا لبس يف
 :ملعلا ةوق ةيناثلا ةوقلاو 

َّلُبي َنيِذَّلا ﴿ ﴾)��( ًابيِسَح َِّ�اِب َٰىفَكَو ۗ َ َّ� َِّالإ اًدََحأ َنْوَشَْخي َالَوُ َهنْوَشَْخيَو َِّ� ِتَالاَسِر َنُوغِ

]  بازحألا ةروس  [

.ةيناث ةوق هذه 
.بصنملا ةوقو ،لاملا ةوقو ،ملعلا ةوقف ،عيقوتب ً،اركنم ليزتو ً،افورعم رقت ً،الطاب لطبتو ً،اقح ّقُِحت ملق ةرجب ، بصنملا ةوق :ةثلاثلا ةوقلاو 
 .كل فرش ماسو فعضلاف كميقو كئدابم باسح ىلع ةوقلا قيرط ناك اذإامأ ً،ايوق نوكت نأ يغبني هللا جهنم قفوً اكلاس ةوقلا قيرط ناك اذإ كلذل 

: نيدلا اذهل ريفس نمؤملا

:سردلا اذه لوأ يف اهانأدب يتلا ةميركلا ةيآلا ،ةوخإلا اهيأ 
اوَُرفَك َنيِذَّلا ِرَِّشبَو َِّ� يِزِجْعُم ُرْيَغ ْمُكََّنأ اوَُملْعَاف ُْمتْيَّلََوت ِْنإَو ْمَُكل ٌرْيَخ َوَُهف ُْمتُْبت ْنَِإفُ ُهلوُسَرَو َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌءيَِرب ََّ� ََّنأ َِربَْكْألا ِّجَحْلا َمَْوي ِساَّنلا َىِلإ ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِم ٌناََذأَو﴿
اذه ،ماركلا ةوخإلا اهيأ ﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ْمِهِتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأف ًادََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَوً ائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َِّالإ* ٍميَِلأ ٍباََذِعب

.كَلبِق نم نيتؤي الف ،نيدلا اذه رغث نم ةرغث ىلع تنأف ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ :ةدحاو ةيآب َطغُضي سردلا
.نيدلا اذهل ريفس تنأو ،كنيد مهتي كمهتي ال ،كمالسإ مهتي ٍذئدنع كمهتي ال وه ملسملا ريغ ىلإ تأسأ اذإ كنأ ةركف رخآو 
.ةميركلا ةروسلا هذه يف قئاقحلا ضعب ىّدبتت هللا ءاش نإ ةمداقلا تايآلا يف ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

نيملاعلا بر � دمحلاو

.
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