
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ 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

: ركفلا لامعإ ىلإ اهمهف جاتحيً ادج ةقيقد ةيلاتلا تايآلا

:ىلاعت هلوق يهو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا عمو ،ةبوتلا ةروس سورد نم نماثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

ََّ� َّنِإ ْمَُهلِيبَس اوُّلََخفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ِْنَإف ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل اوُُدعْقاَو ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهُوذُخَو ْمُهوُُمتْدَجَو ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَِذَإف  ﴿
﴾)�(ٌميِحَر ٌرُوفَغ

]  ةبوتلا ةروس [

.انتدابإ اودارأ نيذلا ؟نم ،لتاقن نأ انرمأ -لجو زع- هللا ،ركف لامعإ ىلإ اهمهف جاتحي ً،ادج ةقيقد تايآلا هذه ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
يتابرض نم فاخي امبر ،هيلإ يكتشأ نأ نم ًالدب يناشخيسو ملاعلا ينهركيس امبر" :ريبك ةيغاط لوقي ،رابكلا ءادعألا ضعبل تاحيرصتلا ضعب مكيديأ نيب عضأ انأ 
ريغً اعيمج اننإو ،ناريجلا عيمجل توملا رطخ لثمن اننإو ،نوشحوتم اننإ لقيلو ،نيناجم دلبك يدلب لماعيلو ،ينم فجتريلو ،ةليمجلا يحورب بَجُعي نأ نم ًالدب ةينونجلا
."طسوألا قرشلا عيمج يف لورتبلا رابآ كلذ ببسب رجفن نأو ،دحاو انم لفط لُتق اذإ ةعيظف ةمزأ سرغن نأ عيطتسنو ،ءايوسأ
.انتدابإ اودارأ نيذلا ءالؤه لثم لتاقن ؟نم لتاقن ،لتاقن نأ انرمأ امنيح ،ريبخلا وه -لجو زع- هللا 
،مايأ ةثالث يفً اناسنإ فلأ نيعبس اولتق سدقلا ةجنرفلا حتف امل ،نورطيسي امنيح رخآلا فرطلا لامعأ نعً ادج ةقيقدلا رابخألا ً،ايجنز نويلم ةئمثالث لتق ّمت يبرغلا ملاعلا يف 
نم ةريثكً اعاونأ ،ةريثك تائف ،ةريثكً افانصأ نكل ،طقف هل ةيآلا هذه ،نيملسملا ضاقنأ ىلع هدجم ينبي يذلا ناسنإلا اذه لثم ،نيملسملا ءامدب ىفشتي يذلا ناسنإلا اذه لثمف
.ءالؤه لثم نعملكتأ انأ ً،ادبأ مهلتاقن نأ انرُمأ ام رشبلا
ةوقلا يف ّانعمأ املكو ،ديري ام ضرفي يوقلاو ةنس فالآ ةسمخ ذنمو ،اهدحو ةوقلاو ،ةوقلا يه امنإ ،قالخأ الو ميق دجوت ال :تلاق ،برغلادالب يف فحصلا رهشأ نم ةفيحص 
.ةكرعملا مسح يف انحجن ،نييلصألا ايلارتسأ ناكس اولصأتسا امنيح زيلكنإلاو ،رمحلا دونهلا انلصأتسا امنيح نحنف ،رثكأ انبسك
راقفإ ىلع مهانغ اونبي نأ نوديري نيذلا ءالؤه لثم ،رشبلا ضاقنأ ىلع مهدجم موقي نأ نوديري نيذلا ءالؤه لثم ،رشبلا ةدابإ نوديري نيذلا ءالؤه لثم ،ةدابإ برح مهبرح يأ 
نآرقلا مهُفي الئل ،ةيآلا هذهب نوينعملا مهدحو ءالؤه ،رشبلا لالذإ ىلع مهزع اونبي نأ اودارأ نيذلا ءالؤه لثم ،رشبلا ةفاخإ ىلع مهنمأ اونبي نأ نوديري نيذلا ءالؤه لثم ،رشبلا
.ةيآلا هذهب نوينعملا ءالؤه ،هللا دارأ ام فالخ ىلع

: لجو زع هللا الإ اهداعبأ ملعي ال مئارج ةيرشبلا خيرات يف

ديعلا مايأ يف ىولح عنصي دالبلا هذه يف ناسنإلا طبُض اذإ ،لتُقي ةعمجلا موي لستغي ناسنإلا طبُض اذإ ،لايخلا ّدحقوفت ةرزجم تمت سلدنألا ةجنرفلا حتفامنيح ،ماركلا انناوخإ 
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.لجو زع هللا دارأ ام ريغ ىلع نآرقلا مهُفي الئل ،ةيآلا هذهب نوينعم ،ةمرجملا ،ةيغاطلا ،ةليلقلا ةئفلا ءالؤه ،هللا الإ اهداعبأ ملعي ال مئارج ةيرشبلا خيرات يف كانهف ،لتُقي
:ةغل ةرشع عبرأ ىلإ تمجُرت اهنأل ،يملاعلا بدألا نم دعت ةديصقلا هذهو ،سلدنألا ءاثر يف يدنرلا ءاقبلا وبأ اهلاق ةديصق كانه 

نابقع قبسلا لاـجم يف اهنأك  ةرماض لــــيخلا قاتع نيبكار اي

نارين عــقنلا مالظ يف اهنأك  ةــــفهرم دنهلا فويس نيلماح و

ناطــلسو زع مهناطوأب مهل  ةــــعد يف رحبلا ءارو نيعتار و

نابكر موقلا ثيدحب ىرس دقف  ســـــلدنأ لهأ نم أبن مكدنعأ

ناسنإ زتهي امف ىرسأ و ىلتق  مــهو لاجرلا ديدانص ثيغتسي مك

ناوــلأ لذلا بايث نم مهيلع  مـــهل ليلد ال ىرايح مهارت ولف

نادـــبأ و حاورأ قرفت امك  اــــمهنيب ليح لفط و مأ بر اي

ناجرــمو توـقاي يه امنأك  تعلط ذإ سمشلا نسح لثم ةلفط و

نارـيح بلقلاو ةيكاب نيعلاو  ةــــهركم هوركملل جلعلا اهدوقي

ناميإ و مالسإ بلقلا يف ناك نإ  دمك نم بلــــقلا يكبي اذه لثمل

] يدنرلا ءاقبلا وبأ [

ءالؤهل ،مهل ةيآلا هذه ،ةحلسألا ثدحأب اولُتق ًالفط ةئمسمخو فلأ ،فاعض ءاسن ،دورولا رمع يف لافطأ ،ال ؟نولتاقم ؟اولُتقنيذلا ءالؤه نم ،ديعبب انع ةزغ ثادحأ تسيل 
اذهب رمأ مالسإلا نأ ىلإ نظلا مكب نبهذي ال ،مهدحو مهل ةيآلا هذه ،ليست ءامدللنوحاتري نيذلا ءالؤهل ،بوعشلا ضاقنأ ىلع مهدجم نونبي نيذلا ءالؤهل ،ةلتقلا ءالؤهل ،ةاغطلا
.مهلذ ىلع اهزع ،مهرقف ىلع اهانغ ،مهفوخ ىلع اهنمأ ،مهتوم ىلع اهتايح ينبت نأ تدارأ ،بوعشلا ضاقنأ ىلع اهدجم ينبت نأ تدارأ ً،ادج ةليلق ةئف عم الإ
الو ماعط الب اوقبو ،ةعلق يف اورصُح ديعبلا قرشلاب دالب يف ةعلق يف فالآ ةسمخ ،طقف ءالؤه ،نيملسملا رايد يف ءامدلا ليست نأ ديرت ةئف هاجتو ،ددحم ىنعم اهل تايآلا هذه 
 .ةيآلا هنع ثدحتت يذلا اذه ،اولُتق ىتح اوفُصق مث ،مهضعب موحل اولكأو ،مهلاوبأ اوبرش ىتح بارش

: حماستلاو ةبحملاو مالسلا نيد مالسإلا

مهعاتم اوعاب ،نينئمطم نينمآ نوكرحتي ةجنرفلا ءالؤهو ،ةدحاو مد ةرطق قَُرت مل ،سدقلا يبويألا نيدلا حالص حتف امل ،حماستلا نيد ،ةبحملا نيد ،مالسلا نيد مالسإلا امأ 
ًاحتاف خيراتلا فرع ام ،نوملسملا برعلاً اعبط ،"برعلا نم محرأً احتاف خيراتلا فرع ام" :يوتسلوت ةفسالفلا رابك دحأ لاق ىتح ً،ائيش نوملسملا مهعم لعفي ملو ،اهنامثأب
.برعلا نم محرأ
:لاق امنيح -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ ىلإ نظلا مكب بهذي الئل تاظفحتلا هذه ركذأ انأف 
.بوعشلا ضاقنأ ىلع مهدجم نونبي نيذلا ،فنصلا اذه نم﴾َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَذَِإف﴿

: اهدوقي يتلا ةكرعملا ريصمب ناسنإلا ةمارك طابترا

ًاعرد تناك ً،انصح تناك تخلسنا نإ مرحلا رهشألا هذه يأ ،هتعزن يأ ،هتخلس ةبادلا يف دلجلاك ،ءيشب قيصل ءيش يمعي ؟خلسنا ىنعم ام ﴾ََخلَسْنا اَذَِإف﴿ ةوخإلا اهيأ 
.ةيامح تناك ،ةياقو تناك ،نيكرشملل
ىلع هدجم ينبي يذلا فنصلا نِم ،ءامدلا كفس ىوهي يذلا فنصلا نِم ،ليلق لبق هتركذ يذلا فنصلا نِم ﴾ْمُهوُُمتْدَجَوُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَذَِإف﴿
.رشبلا نم هيلع سيل ام هريغ ىلع نأو ،رشبلل سيل ام هل نأ مهوتي يذلا فنصلا نِم ،رشبلا ضاقنأ
ال برحلاو ،ليست ءامدلاف ،هتماركب طونم ةكرعملا ريصم لعج شيج لكو ،ناشيج براحتي دق ،ءامدلا نقح لجأ نم ،ةغلاب ةمكح اهل مرحلا رهشألا نأ كلذ ىنعم ،ةوخإلا اهيأ
،ءامدلا نقحت نأ دارأ -ىلاعتو هناحبس- هللا نأكو ،هرارمتسا نونمتيف مالسلا معط سانلا قوذي رهشألا هذه لالخ يف ،لاتقلا اهيف هللا مرح يتلا مرحلا رهشألا هذه يتأتف ،فقت
.تاونسو ،تاونس بورحلا رمتست كلذلف ،ةكرعملا ريصمب ناسنإلا ةمارك طبترت ءامدلا ليست امنيح ،ةصاخ ّةلبِج ىلع ناسنإلا قلخ هنأل
.رشع تاونس برعلا لئابق نيب برحلا تمادو ،اهبرضو ناسنإ ماقف ،اهبرضيلف ينم فرشأ ناك نم :لاقو ،هلجر ّدم لجر ةيلهاجلا خيرات يف 
برح يف اولُتق ةأرما عمً اريغصً الفط ةئمسمخو فلأ ،لتقلاب ذذلتي يذلا ىلإ ،هدحو فنصلا اذه ىلإ ةهجوم هذه ةيآلا ً،اريبكً امرجم ودغي دق هدنع دقحلا مد روثي امنيح ناسنإلاف 
ال رخآ شيجل تارئاطلا هذه ،رخآ عراصم مامأ فقت نأ بجي ،قمحأ ؟يتوق ىلإ اورظنا:لوقيو هعرصيوً اعيضر ًالفط كسمي ريبك عراصمل نكمملا نم له ينعي ،ةزغ
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.كتالضع زربتو ،ناريط حالس الو ،تارئاطللً اداضمً احالس كلمت ال ،ةفوشكم ةروصحم ةدلب يف لّزع لافطأل

: رخآلا نم مالسإلا فقوم

يف مهدجم نوري ،ءامدلا ةلاسإ يف مهدجم نوري ،لتقلا يف مهدجم نوري يذلا ءالؤه ،ريبخلا وه هللا كلذلف ،دحاو ريسأ لجأ نم ،ةيتحتلا ةينبلا اورمد ،نانبل اوحاتجا امنيح 
.قايس اهل يأ ،مهدحو مهل ةيآلا هذه ،ضارعألا كاهتنا يف ،ءامدلا كفس
،حبسم ةئيب ةئيبلا ،حبسم وج وجلا ،طقف ءاملاب هشر ،ال ؟هلتقا اهانعم له ؟انه هشر ىنعم ام ً،انالف شر :هليمزل مهدحأ لاقو ،حبسم يف بابش عضب كانه ناك اذإ ً:الثم برضأ 
ال كرشمب اهل ةقالع ال ً،اقالطإ ملاسم كرشمب اهل ةقالع ال ةيآلا هذه ةئيب ،هلتقا يأ هشر :هل لاقو ،محالت كانهو ،ةكرعم ةحاس يف ناك اذإ امأ ،طقف ءاملا هيلع بص يأ هشر
:كيلع يدتعي

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

] ةبوتلا ةروس  [

:سمشلاك ةحضاو ةيآ 

 ﴾)�( َنيِطِسْقُمْلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ ۚ  ْمِهَْيِلإ اوُطِسُْقتَو ْمُهوَُّرَبت َنأ ْمُكِرَايِد نِّم مُكوُجِرُْخي َْملَو ِنيِّدلا ِيف ْمُكُولِتَاُقي َْمل َنيِذَّلا ِنَعُ َّ� ُمُكاَهَْني َّال ﴿

]  ةنحتمملا ةروس [

 .رشبلا نم عونلا اذهل ةهجوم ةيآلا هذه ،لافطألاو ءاسنلا لتق الو ،ءايربألا لتق الو ،ءامدلا كفسب ذذلتت نأ ةهج نم لبقي ال مالسإلا ،مالسإلا فقوم نيُبأ نأ ديرأ انأ 

: مهيمحت مهل عرد اهنأكو سانلاب مارحلا رهشألا قاصتلا

،قايس اهلو ،قاحل اهلو ،قابس اهل ةيآلا ،قايس اهل ةيآلا اذكه ؟هرورش نم نيملسمللً اصالخ هلتق يف سيلأ ،نيملسملا ةدابإل ططخ ةنس نيثالث وأ نيرشع لالخً اضرف ناسنإ 
لهو ،ملسلا معط سانلا قوذي نأ -ىلاعتو هناحبس- هللا دارأ كلذل ،مهل ةياقو اهنأك ،مهيمحت ،مهل عرد اهنأكو ،سانلاب ةقصتلم مرحلا رهشألا هذهف ،اهوج يف ةيآلا مهفن نأ بجي
:ىلاعت هلوق نأ نوقدصت

 ﴾)�(ُْحَتفْلاَو َِّ� ُرَْصن َءاَج اَِذإ  ﴿

] رصنلا ةروس [

 .-لجو زع- هللا عيرشت وه اذهو ،ةحارلا،نمألا نوبحي ،مالسلا نوبحي رشبلا ،يقيقحلا رصنلا وه مالسلا ةعاشإ يأ ،يقيقحلا حتفلا وه ةيبيدحلا حلص ؟حتفلا ام 

: هنم خلسنا و هنع خلسنا ىنعم نايب

نع انخلس :لوقن نأ نيب ريبك قرف ،هنع دعتبا وه ،هنيد نم ناسنإلا خلسنا امأ ،اهنعً اديعب اهدلج انذخأ يأ ،ةبادلا نع دلجلا انخلس ،هنم خلسنيو ،هنع خلسني ةغللا يف كانه نكل 
:ةيآلاو ،هنيد نم ناسنإلا خلسنا :لوقن نأ نيبو ،هانعزن يأ اهدلج ةبادلا

﴾)���( َنيِوَاغْلا َنِم َناََكف ُناَطْيَّشلاُ َهَعْبَتَأفاَهْنِم ََخلَسنَاف َانِتَايآُ هَانَْيتآ يِذَّلاَ َأَبن ْمِهَْيلَع ُْلتاَو ﴿

]  فارعألا ةروس  [

:هدلج هنم انذخأ نحن يأ هدلج هنع انخلس امأ ،هنم تجرخ انأ يأ ءيشلا نم تخلسنا 

﴾)��( َنوُمِلْظُّم مُه اَِذَإف َراَهَّنلاُ هْنِم َُخلَْسن ُلْيَّللا ُمُهَّلٌ َةيآَو ﴿

]  سي ةروس  [

انحبصأ دقل :هتوص ىلعأب حاص ،مك فلأ نيتسو ةسمخ غلبت يتلا ءاوهلا ةقبط زواجتو ،رمقلا ىلإ ءاضفلا دئار دعص امدنع كلذل ،سمادلا مالظلا وهلصألاو ،ئراط راهنلاف 
.ءاوهلا ةقبط دعب تهتنا ءوضلا راثتنا ةرهاظ نأل ً،ائيش ىرن الً ايمع
 .نآرقلا اذه لزنأ يذلا وه ناوكألا قلخ يذلا نأ نيبت يبنلا ةثعب نمً اماع ةئمعبرأو فلأ دعب ترهظ يتلا ةثداحلا هذه كلذل 

 ﴾)��(َنوُروُحْسَم ٌمَْوق ُنَْحن َْلب َانُراَصَْبأ ْتَرِّكُس اَمَِّنإ اُولَاَقل)��(َنوُجُرَْعي ِهِيف اوُّلََظف ِءاَمَّسلا َنِمً ابَاب ْمِهَْيلَع َانَْحَتف َْولَو  ﴿

] رجحلا ةروس  [
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: نانيد ةريزجلا يف عمتجي الأ دارأ ىلاعتو هناحبس هللا

:هنأ عم ،نانيد ةريزجلا يف عمتجي الأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأ ،مهدهع ءاضقنا ىلإ دهع مهل نم ءاطعإ وأ ،رهشأ ةعبرأ ةلهم نيكرشملا ءاطعإ دعب نآلا ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

﴾)���( ٌميِلَع ٌعيِمَسُ َّ�َو ۗ اََهل َماَصِفنا َال َٰىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلاِب َكَسَْمتْسا َِدَقف َِّ�اِب نِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلاِب ُْرفَْكي نََمف ِۚ َّيغْلا َنِم ُدْشُّرلا َنََّيبَّت َدق ۖ  ِنيِّدلا ِيف َهاَرِْكإ َال ﴿

]  ةرقبلا ةروس [

.نيملسملا ةدحولً ازمر ناكملا اذه نوكيلو ً،انميهم يمالسإلا نيدلا اهيف ىقبي ةهج نم دب ال نكلو 
ءادعأ ىلإ اهتمهوت يتلا فعضلا طاقن لقنت نأو ،ءاشت ىتم جرخت نأ كل سيل ،مزتلت نأ يغبني تنمآ اذإ نكل ﴾ِنيِّدلا ِيف َهاَرِْكإ َال﴿ :هنأل ،نمؤت الأ كلو ،نمؤت نأ كل كلذلف 
.تايآلا هذه ضعب نم مهفي ام اذهو ،مزتلت نأ يغبني تنمآ اذإ امأ ﴾ِنيِّدلا ِيف َهاَرِْكإ َال﴿ نمؤت الأ كلو ،نمؤت نأ كل ،ريخم ساسألا يف تنأف ،نيملسملا

: هاركإلاب ال ةودقلاب نيدلا راشتنا

لك ىلإ نيدلا لوصو عنمي يذلا اذه نكل ،ةودقلاب رشتنا نيدلاو ،نمؤت الأ وأ ،نمؤت نأ يف رح تنأ ﴾ِنيِّدلا ِيف َهاَرِْكإ َال﴿ :مكل حَّضوت نأ ىنمتأو ً،ادج ةقيقد ةيناث ةطقن كانه 
نأ ديرت ىربكلا ىمظعلا لودلا نآلا ،هللا نيد اذه ،هلوح نمع ريخلا عنمي هنأل ،لتاُقي نأ يغبني اذه ،نيدتلا ةيرح يغلي يذلا اذه ،داقتعالا ةيرح يغلي يذلا اذه ،هلتاقن اذه تائفلا
.اهتنميهو اهتوق ببسب ،ةفيعضلا بوعشلا ىلإ اهتيحابإ لب اهتفاقث لقنت نأ ديرت نآلا ىربكلا لودلا ؟كلذك سيلأ ةوقلاب بوعشلا ىلع اهتفاقث ممعت
،ةيزجلا يه هتيامح لباقم عفدي هنيد ىلع ىقبي نأ دارأ يذلاو ،قافآلا يف نيدلا اذه رشنيل الإ داهجلاب نيملسملا رمأ امف ،رشبلا ينب يف ةحيحصلا ةديقعلا عيشت نأ دارأ مالسإلاف 
،ناصقن الو ةدايز الب ةيزجلا ىنعم اذه ،ةيمازلإلا ةمدخلا نم ىفعي نأ لباقم ًالدب عفدي نأ نطاومل حمسيً انايحأ ،هدلب نع عفادي نأ يغبني نطاوم لك ،طبضلاب يدقن لدب يأ
.مهتيامحل يدقن لدبك ةيزجلا نوعفدي ،نيدلا يف لوخدلا نع مهفوزعو ،داهجلا نع مهفوزع ريظن ،نوملسملا ؟مهيمحي نم ،مهنيد ىلع اوقبي نأ اودارأ سانأ

: ةيزجلا هيلعف هنيد ىلع يقب نمو مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هلف ملسأ نم

:لوقت ةيآلا ،ةوخإلا اهيأ 
ةدابإ ىنمتي كرشم ،مرجم كرشم ،ةيغاط كرشم ،ةيناث ةلاح هذه ،مكيلعً ارطخ نولّكشي ال مهومتدجو نإ نكل ﴾ْمُهوُُمتْدَجَو ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَذَِإف﴿
مهولتقت ال ،مهوذخ ءالؤه :لاق ،ءامدلا كفس يف نوركفي ال نيكرشم متدجو نإ :لاق ،مكح هل اذه ،ءامدلا كفسل ططخي كرشم ﴾ٍدَصْرَم َّلُك﴿ نيملسملل دعقي كرشم ،نيملسملا
 ً.اعبط ةيزجلا نوعفديو ،مهنأشو مهوعد قلقيام مهتاكرح يفو ،مهرصح يف اودجت مل نإف ،مهتاكرح اوبقار ﴾ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهُوذُخَو﴿
تدرأ نإف ،انيلع ام كيلعو ،انل ام كل ،ملست نأ امإ ،حضاو مالسإلا يأ ﴾ْمَُهلِيبَس اوُّلََخف َةاَكَّزلا اَُوتآَو َةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف﴿ :نيدلا اذه ةمظع امأ ﴾ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل اوُُدعْقاَو﴿
ىلع كدجم ينبت نأ تدرأ نإ ،انءامد كفست نأ تدرأ نإ ،انلتاقت نأ تدرأ نإ ،انبراحت نأ تدرأ نإ امأ ،ةيزجلا وه يدقنلا لدبلا ،يدقن لدب لباقم نكل ،عنام ال كنيد ىلع ىقبت نأ
.قيقدلا مالكلا اذه طقف ،كبراحن انءاسن لمرت نأو ،اندالوأ ّمتُيت نأ تدرأ نإ ،انضاقنأ
نولتاقي ءالؤه امأ ،مكوديبيل مكنولتاقي رفكلا سوؤر ،رفكلا سوؤر لاتق ريغ لاتق اذه ،مهسفنأ نع اوعفادي نأ مكلاتقب اودارأ ،مكولتاق ولو ،ىرسأ مهوذخ ﴾ْمُهُوذُخَو﴿ :كلذل 
:لاق ،مهسفنأ نعً اعافد
مكعالطتسا نكي الو ،رِذح نطف ّسيك نمؤملا ﴾ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل اوُُدعْقاَو﴿ اهفشك مكيلع لهسي ةيداعم ةكرح ةيأب اوماق اذإ ،مهتانكسو مهتاكرح اوبقار يأ ﴾ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهُوذُخَو﴿
.رخآ ءيش لالذتسالاو ،ءيش مهتانكسو مهتاكرح ىلع لالدتسالاف ،زوجي ال اذه ً،الالذتس مهل

: مالسإلا ةمظع

ةدابإ ىلع مهتايح نونبي ،بوعشلا ضاقنأ ىلع مهدجم نونبي نيذلا ،ةيرشبلا شوحولا ،ءامدلا وكافس ،ةاغطلا ﴾َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَذَِإف﴿ :ةيآلا ًاذإ 
.مهدالب اورمعيل ،ضرألا لهأ تاورث نوبهني ،بوعشلا راقفإ ىلع مهانغ نونبي ،بوعشلا
اوُُدعْقاَو﴿ نيعم ناكم يف مهورشحاو ،ىرسأ مهوذخ ﴾ْمُهُوذُخَو﴿ :لاق ،لوألا فنصلا ىوتسم يف اوسيلو ،مهسفنأ نعً اعافد اولتاق نإف ﴾ْمُهوُُمتْدَجَو ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف﴿ 
: اونمآ نإ مكناوخأ مهنإ ﴾ْمَُهلِيبَس اوُّلََخفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل

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

] ةبوتلا ةروس [

﴾ٌميِحَر ٌرُوفَغ ََّ� َِّنإ ْمَُهلِيبَس اوُّلََخفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف﴿ مالسإلا ةمظع هذهو 

: ميركلا هيبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ام لوأ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْسِابْ أَرْقا
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رافكلا عم هيده قايس بيترت يف لصف :مساب هدقع لصف كانه ،ةريسلا بتك رهشأ نم ،ةريس باتك وهو ،داعملا داز باتك يف -ىلاعت هللا همحر- ميقلانبا ،ةوخإلا اهيأ 
:نأ-ملسو هيلع هللا ىلص- هيبن ىلإ -هلالج ّلج- هللا ىحوأ ام لوأ :لوقي ،نيقفانملاو

﴾)�(ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا  ﴿

] قلعلا ةروس [

 :اهدعب ﴾ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْسِابْ أَرْقا﴿ هللا ىلإ فرعت يأ ْ﴾أَرْقا﴿ :ميركلا نآرقلا نم تلزن ةروس لوأ يف ،ةيآ لوأ يف ،ةملك لوأ ،رمأ لوأ 

ّثَّدُمْلا اَهَُّيأ َاي  ﴿ ﴾)�(ْرِذَْنَأف ُْمق )�(ُرِ

] رثدملا ةروس  [

ّلعو مَّلعت يأ  ّثَّدُمْلا اَهَُّيأ َاي﴿ ِقلأو ىقلت ،رّكذو ركذت ،مِ :نيبرقألا هتريشع رذني نأ هرمأ ﴾ُرِ

ُْلقَو )��ً(ادوُمْحَمً امَاقَم َكُّبَر ََكَثعَْبي َْنأ ىَسَع ََكلً َةِلفَان ِهِب ْدَّجََهَتف ِلْيَّللا َنِمَو )��ً(ادوُهْشَم َناَك ِرَْجفْلا َنآُْرق َّنِإ ِرَْجفْلا َنآُْرقَو ِلْيَّللا ِقَسَغ َىِلإ ِسْمَّشلا ِكُولُدِلَ ةَالَّصلا ِمَِقأ  ﴿
﴾)��ً(اريَِصنً اناَطْلُس َكْنَُدل ْنِم يِل َْلعْجاَو ٍقْدِص َجَرْخُم ِينْجِرَْخأَو ٍقْدِص َلَخْدُم ِينْلِخَْدأ ِّبَر

] ءارسإلا ةروس  [

:ةيمالسإلا ةوعدلا لحارم

:ىرخأ تايآ يف مث 

﴾)���(َنِيبَرَْقْألا ََكتَريِشَع ْرِذَْنأَو  ﴿

] ءارعشلا ةروس  [

 :مث .هنباو بألا نيب ،هيخأو خألا نيب ةقث كانه نأل ،كلهأب أدبا 

﴾)�( ٌميَِلأ ٌباَذَع ْمَُهِيْتَأي َنأ ِلَْبق نِم َكَمَْوق ْرِذَنأ َْنأ ِهِمَْوق َٰىلِإ اًحُون َانْلَسَْرأ اَِّنإ ﴿

] حون ةروس  [

برعلا رذنأ مث ،برعلا نم مهلوح نم رذنأ مث ﴾َكَمَْوق ْرِذَْنأ﴿ :مث ﴾َنِيبَرَْقْألا ََكتَريِشَع ْرِذَْنأَو﴿ ؟نم رذنأ ﴾ْرِذَْنَأف ُْمق * ُِرّثَّدُمْلا اَهَُّيأ َاي﴿ :ءيش يناث   ﴾َِكّبَر ِمْسِاب ْأَرْقا﴿ :ءيش لوأ 
ً.اعيمج نيملاعلا رذنأ مث ،ةبطاق

﴾)���(َنيَِملَاعْلِلً ةَمْحَر َّالِإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو  ﴿

] ءايبنألا ةروس  [

ّلعو مَّلعت  .نيعمجأ رشبلاب مث ،برعلا لوح نمب مث ،برعلاب مث ،كموقب مث ،ةريشعلا لوح نمب مث ﴾َنِيبَرَْقْألا ََكتَريِشَع﴿ ـب أدبا ،ِقلأو ّىقلت ،رّكذو ركذت ،مِ

: مويلا اهلباقي ام اهل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهب ّرم ةلحرم لك 

الو ،ةيزج الو ،لاتق كانه سيل ،هللا ىلإ ةكم يف يبنلا وعدي ةنس ةرشع عضب ،ةيزج الو لاتق ريغب ةوعدلاب رذني هتوبن دعب ةنس ةرشع عضب -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ماقأف 
:ءادعألا لاتق نع فكلاب هباحصأ رمأو ،نونزحي مه

َتَْبتَك َمِل َانَّبَر اُولَاقَو ًۚ َةيْشَخ َّدََشأ َْوأ َِّ� َِةيْشَخَك َساَّنلا َنْوَشَْخي ْمُهْنِّم ٌقيَِرف اَِذإ ُلَاتِقْلا ُمِهَْيلَع َِبتُك اََّمَلفَ ةاَكَّزلا اُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمِيَقأَو ْمَُكيِدَْيأ اوُّفُك ْمَُهل َلِيق َنيِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ ﴿
ّل ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو ٌليَِلق َايْنُّدلا ُعَاتَم ُْلق ۗ ٍبيَِرق ٍلََجأ َٰىلِإ َاَنتْرََّخأ َالَْول َلَاتِقْلا َانَْيلَع ﴾)��( ًالِيَتف َنوَُملُْظت َالَو َٰىقَّتا ِنَمِ

] ءاسنلا ةروس  [

دعب ةنس ةرشع عضب هموق يف يبنلا ماقأف ،ىلوألا ةلحرملا هذه ،لابجلا ممق خوسر خسار ناميإل ،لابجلاك ناميإل ،لزلزتي ال ناميإل كسفن زهجت نأ نم ّدب ال ةلحرم يف يأ 
 .حفصلاو ،ربصلاو ،فكلاب رَمُؤيو ،ةيزج الو لاتق ريغب ةوعدلاب رذني هتوبن

﴾)��( ًاليِمَج اًرْجَه ْمُهْرُجْهاَو َنُولُوَقي اَم َٰىلَع ِْربْصاَو ﴿

] لمزملا ةروس [

﴾)��( َليِمَجْلا َحْفَّصلاِ َحفْصَاف ٌۖ َةِيتَآلَ ةَعاَّسلا َّنِإَو ۗ ِّقَحْلاِب َّالِإ اَمَُهنَْيب اَمَو َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َانَْقلَخ اَمَو ﴿

] رجحلا ةروس [
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:لوقيو مهفصي -لجو زع- هللا ،نوقداص ،نودماص ،بئاصملا مهلزلزت ال ،لابجلاك مهناميإ ةباحص سسأ ؟ةلحرملا هذهب لعف اذام ،ةلحرم هذه 

﴾)��ً(اليِدَْبت اُولََّدب اَمَو ُرَِظتَْني ْنَم ْمُهْنِمَوُ َهبَْحن ىََضق ْنَم ْمُهْنَِمف ِهَْيلَع ََّ� اوُدَهاَع اَم اُوقَدَص ٌلاَجِر َنِينِمْؤُمْلا َنِم  ﴿

] بازحألا ةروس [

مث ،رخآ روط يف اولخد نآلا ً،اشيج اوزهجو ،ةلود اوسسأو ،ةنيدملا ىلإ اولقتنا نأ دعبو ،نيدلا اذه ىلع اوظفاح نيذلا مه ،هللا لوسر باحصأ ةبخن ءالؤه ،ةبخنلاءالؤه 
اولتاقي نأ اورُمأ عضولا اذه يف ،ةزع مهل ،ةمارك مهل ،نايك مهل ،نينمؤملل نأش كانه نآلا ،يلحرم دهعلا اذه ،حماستلاو ،حفصلاو ،فعضلادهع ،مهلتاقي نم اولتاقي نأ مهرمأ
.� هلك نيدلا نوكيل اولتاقي نأ اورُمأ مث ،مهلتاقي مل نمع اوفكيو ،مهنولتاقي نيذلا
.مويلا اهلباقي ام اهل -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا اهب ّرم ةلحرم لكف ،مويلا نوملسملا اهشيعي جذامن انيطعت ةبقاعتملا لحارملا هذه كلذلف 

: بناجلا بوهرم ةدعلا و حالسلا كلمي نم

ىوقأ نمً اشيج كلمي اذإف ،برح ةيأب هل ةقالع الو ً،امئاد ملاسم دلب هنأ فورعم دلبلا اذهو ،ارسيوس ةرم ترز ً،اريبكً ابجع تبجع انأ ،ددحم عوضوم عوضوملا ،ةوخإلا اهيأ 
ً.ايوق نوكت نأ نم ّدب ال ؟اذامل شيجلا اذه لمش عمتجي تاعاس يفو ،شيجلا يف رصنع نطاوم لك نأ كانه هماظن لب ،شويجلا

ْمُكَْيِلإ َّفَُوي َِّ� ِلِيبَس ِيف ٍءْيَش نِم اُوقِفُنت اَمَو ۚ ْمُهَُملَْعيُ َّ� ُمَُهنوَُملَْعت َال ْمِهِنوُد نِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِِهب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِّر نِمَو ٍةَُّوق نِّم ُمتْعََطتْسا اَّم مَُهل اوُّدَِعأَو ﴿
﴾)��( َنوَُملُْظت َال ُْمتَنأَو

] لافنألا ةروس [

دقو ،بناجلا ةبوهرمً ايوونً احالس كلمت يتلا ةلودلا نآلا ﴾ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِِهب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو﴿ بناجلا بوهرم حالسلا كلمي يذلا 
:ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ،عدر ةادأ هنكل ،مدختسي ال حالسلا اذهو ةعبات ماع ةئم يضمي دقو ً،ادبأ همدختست ال
﴾ ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِِهب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو﴿

: �اب ناميإلا دعب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا هذه ةيريخ ةلع

:كلذل ،�ً اودع مكودع نوكي نأ بجي ةيآلا يف قيقد حملم كانه 

ِهللاَلوسرايهنمُّدشأامواولاقُنوكيسهنمُّدشأوهِديبيسفنيذَّلاومعن:لاقِهللاَلوسرايٌنئاكلكلذَّنإواولاقمكَداهجمتكرتومُكناَّبشقسفومكُؤاسنَىغطاذإمكبفيك((
فيك : لاق ؟ هنم ُّدشأ امو اولاق ُنوكيس هنم ُّدشأو هِديب يسفن يذَّلاو معن : لاق ؟ ِهللا َلوسر اي كلذ ٌنئاكو اولاق ٍركنم نع اْوَهنت ملو ٍفورعمب اورمأت مل اذإ متنأ فيك : لاق ؟
ُّدشأو هِديب يسفن يذَّلاو ؟ هنم ُّدشأ امو اولاق , ُنوكيس هنم ُّدشأو هِديب يسفن يذَّلاو معن : لاق ؟ ِهللا َلوسر اي كلذ ٌنئاكو اولاق ًافورعم َركنملاو اًركنم َفورعملا متيأر اذإ متنأ

)) . َناريح اهيف ُميلحلا ُريصيً ةنتف مهل َّنحيُتأل ُتفلح يب : َىلاعت هللا ُلوقي , ُنوكيس هنم

]  فيعض وهو يلهابلا ةمامأ يبأ نع يقارعلا [

 :لاق امنيح -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ ثيدحلا اذه ببس 

َنُوقِسَافْلا ُمُهَُرثَْكأَو َنُونِمْؤُمْلا ُمُهْنِّم ۚ مُهَّل اًرْيَخ َناََكل ِبَاتِكْلا ُلَْهأ َنَمآ َْولَو ۗ  َِّ�ِاب َنُونِمُْؤتَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهَْنتَو ِفوُرْعَمْلِاب َنوُرُْمَأت ِساَّنلِل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َرْيَخ ُْمتنُك ﴿
)���(﴾

]  نارمع لآ ةروس  [

: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ،�اب ناميإلا دعب ،ركنملا نع يهنلاو ،فورعملاب رمألا ةمألا هذه ةيريخ ةلع 

نع َيهَّنلاو ِفورعملاب َرْمألا ُُمتكَرت اذإ مكب فيك ،هنم ُّدَشأو ،ْمعن :لاق ؟ٌنئاَكل اذه َّنإ ،ِهللا َلوسر اي :اولاق ؟مُكنايِتف َقَسفو ،مكُؤاسِن ىغَط اذإ ُساَّنلا اهُّيأ ْمكب فيك ((
)) ؟اًرَكنُم َفورعملاو ًافورعَم َرَكنُملا ُُمتيأر اذإ مكب فيك ،هنم ُّدَشأو ،ْمعن :لاق ؟ٌنئاَكل اذه َّنإ ،ِهللا َلوسر اي :اولاق ؟ِرَكنُملا

] فعض هيفو طسوألا يف يناربطلا هجرخأ [

:ةميركلا ةيآلا ،ةوخإلا اهيأ ٍّلك ىلع 
ََّ� َِّنإ ْمَُهلِيبَس اوُّلََخف َةاَكَّزلا اَُوتآَو َةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف ٍدَصْرَم َّلُك ْمَُهل اوُُدعْقاَو ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهُوذُخَو ْمُهوُُمتْدَجَو ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اُوُلتْقَاف ُمُرُحْلا ُرُهَْشْألا ََخلَسْنا اَذَِإف﴿

﴾ٌميِحَر ٌرُوفَغ

.نيملاعلا بر � دمحلاو
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