
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

: هللا ةمحرل و ةيادهلل نوبولطم ءانثتسا نود نم رشبلا ّلك

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

﴾)�(َنوَُملَْعي َال ٌمَْوق ْمُهََّنأِب َكِلَذُ َهنَْمأَمُ هْغِلَْبأ َُّمث َِّ� َمَالَك َعَمَْسي ىَّتَحُ هْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ْنِإَو  ﴿

] ةبوتلا ةروس [

اهساسأ تامهوت كانه ،ءانثتسا نود نم ناميإلا ىلإ هللا مهوعدي ،هللا ةمحرل نوبولطم ،ةيادهلل نوبولطم ءانثتسا نود نم رشبلا لك نأ :ىلوألا ةقيقحلا ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:ليلدلاو ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل مهقلخ -لجو زع- هللا مهقلخ نيذلا لك ً،اسانأ ةنجلل قلخو ً،اسانأ منهجل قلخ هللا نأ ؛لهجلا

﴾ )���(َنيِعَمَْجأ ِساَّنلاَو ِةَّنِجْلا َنِم َمَّنَهَج ََّنَألَْمَأل َِكّبَرُ ةَمِلَك ْتََّمتَو ۗ  ْمَُهَقلَخ َكِلَٰذِلَو ۚ َكُّبَر َمِحَّر نَم َِّالإ ﴿

] دوه ةروس [

 .ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل انقلخ ،اندعسيل انقلخ ،هيلإ يدتهنل انقلخ ،هفرعنل انقلخ ،انمحريل انبر انقلخ 

: ةنجلا لوخد نمث �اب نظلا نسح

:ةيآلا هذه لالخ نم ةنجلل قولخم كنأ نقوت امنيح تنأ ،ةوخإلا اهيأ 

﴾)�(ىَرُْسيْلِلُ هُرَِّسُينََسف )�(َىنْسُحْلاِب َقَّدَصَو )�(َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف )�(ىَّتََشل ْمَُكيْعَس َّنِإ )�(َىثُْنْألاَو َرَكَّذلا ََقلَخ اَمَو )�(ىَّلََجت اَِذإ ِراَهَّنلاَو )�(ىَشَْغي اَِذإ ِلْيَّللاَو  ﴿

] ليللا ةروس [

.ةنجلا يه ىرسيلا 
ةايحلا ام ،ةنجلل ليهأت الإ ايندلا ةايحلا امو ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل انقلخو ،اندعسيل انقلخ -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ نم كتديقع لصأ يف قلطنت نأ يغبني ،ةوخإلا اهيأ 
،هنيعب رفكلا يه غلابأ الو اوقدص ،سانلا ماوع اهلوقي تاملك كانه ،ةنجلا نمث �اب نظلا نسح كلذلف ،ةنجلا لوخدل دادعإ الإ ايندلا ةايحلا ام ،ةنجلا نمث هيف عفدن ناكم الإ ايندلا
.هفرعنل انقلخ ،اندعسيل انقلخ ؟كلذ كل لاق نم ،ءاقشلل انقلخ هللا !هللا ناحبس :لوقي
يك بَّدُؤي نأ قحتساو ،هتابجاو ءادأ يف رّصق بالطلا دحأ نأ ول ،ةمألل ةداق جِّرخت يك تئِشُنأ امنإ ،نيسردمو ،تاودأو ً،اساسأو ،ًءانب ،ىوتسم ىلعأ نم ةسردم روصت :نكل 
 .هنيعب لهجلا وه اذه ،انبقاعت يك تئِشُنأ ةسردملا هذه :بلاطلا اذه لاقف ،حيحصلا قيرطلا ىلع ريسي

الدرس : �� - سورة التوبة - تفسیر اآلیة � ، الرفق والمعاملة الحسنة للطرف اآلخر حتى ولو كان كافراً.
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: ةرخآلا و ايندلا يف هدعسيل ناسنإلا قلخ لجو زع هللا

رافكلا ءالؤه ﴾ْمَُهَقلَخ َكِلَذِلَو َكُّبَر َمِحَر ْنَم َّالِإ﴿ اندعسيل انقلخ -لجو زع- هللا ،باذعلل انقلخ هللا نأ مهوتيف ،ةفداه ،ةيقيقح ةجلاعم قحتسي دق ،هللا نم بيدأتلا ناسنإلا قحتسي دق 
نع ثيدحلاو :ليلدلاو ،ةيادهلل نوبولطم قلخلا لك ،هيلإ اوفرعتي يك نوبولطم ،هتيادهل نوبولطم ،هللا ةمحرل نوبولطم مه ،اوكرشأ نيذلا نوكرشملا ءالؤه ،اورفك نيذلا
: -لجو زع- هللا نم ةءارب نع ثيدحلاو ،نيكرشملا

﴾)�(َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َىِلإ ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِمٌ ةَءاََرب  ﴿

] ةبوتلا ةروس [

:ثيدحلا اذه نمض نمو ،ءالؤه لالض نعو ،ءالؤه كارشإ نعو ،ءالؤه رفك نعو ،ءالؤه فارحنا نع ثيدحلاو 
﴾َنوَُملَْعي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب َكِلَذُ َهنَْمأَمُ هْغِلَْبأ َُّمث َِّ� َمَالَك َعَمَْسي ىَّتَحُ هْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿

: ةرخآلا يف ةنج و ايندلا يف ةنج ؛نيتنجل ناسنإلا قلخ لجو زع هللا

تّذفن اذإف هيصعت نأ كيلع ردقو كقلخ ،لقاع هلبقي ال ءيش اذه ً،اسانأ رانلل قلخو ً،اسانأ ةنجلل قلخ -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ وأ ،انبذعيل انقلخ هللا نأ كتاروصت لك نم ِفِنا 

.كنمً ةتفل رظتني ،كرظتني وه !؟هللا ةمحر هذه ؟نيدبآلا دبأ ىلإ منهج يف كلعجي هتيصعو هتدارإ

)) ُلِوْرَُهأُ ُهتَْيَتأ يِشَْمي يِنَاَتأ اَِذإَو ، اًعَاب ِهَْيِلإ ُتْبََّرَقت اًعاَرِذ ََّيِلإ َبََّرَقت اَِذإَو ،اًعاَرِذ ِهَْيِلإ ُتْبََّرَقت اًرْبِش يِدْبَع ََّيِلإ َبََّرَقت اَِذإ ((

] يسرافلا ناملس نع رازبلا  [

: دوواد انديسل لاق ىلاعت هللا نأ ىوري كرظتني وه 
؟ نينمؤملاب فيكف نيضرعملا يف يتدارإ هذه ، ّيلإً اقوش اوتاملو ، يبح نم مهلاصوأ تعطقتل ، مهيصاعم كرت ىلإ يقوشو ،مهل يراظتنا نوضرعملا ملعي ول دواد اي
.ةرخآلا يف ةنجو ،ايندلا يف ةنج ،نيتنجل انقلخ ،اندعسيل انقلخ ،انمحريل انقلخ ،هللا ةمحر فرعن نأ يغبني 

﴾)��(ِنَاتَّنَج ِهِّبَر َمَاقَم َفاَخ ْنَمِلَو  ﴿

] نمحرلا ةروس  [

 .ةيساسأ ةقيقح هذه ،انبذعيل انقلخ ام 

: ناسنإلا ةايح يف ءيش رطخأ ةديقعلا

ناك اذإف ،كولسلا يف ساكعنا هلو الإ ،هروصتن روصت نم ام ،همهوتن مهو نم ام ،هكولس فرحنا ءرملا ةديقع تدسف نإو ،هلمع ّحص ءرملا ةديقع تحص نإ ،ماركلا انناوخإ 
.ءاقش سكعنا ،ةقيقحلا نعً اديعب وأ ً،املاظ وأ ً،افرحنم مهوتلا
نعو ،مهرفك نعو ،رافكلا نع ثدحتي -ىلاعتو هناحبس- �اف ،كولسلا فرحنا حصت مل نإو ،ككولس ّحص تحص نإ ،كتديقع كتايح يف ءيش رطخأ :مكل لوقأ كلذل 
.ةمايقلا موي ىلإ هيعارصم ىلع ةبوتلا باب مهل حتفي هنكلو ،مهفارحنا نعو ،مهكرشو نيكرشملا

﴾ )��( ُميِحَّرلا ُرُوَفغْلا َوُهُ هَّنِإ ۚ ًاعيِمَج َبُونُّذلا ُرِفَْغي ََّ� َّنِإ ۚ َِّ� ِةَمْحَّر نِم اوَُطنَْقت َال ْمِهُِسفَنأ َٰىلَع اُوفَرَْسأ َنيِذَّلا َيِدَابِع َاي ُْلق ﴿

]  رمزلا ةروس  [

)) دراولا نآمظلاو ،دلاولا ميقعلاو ،دجاولا لاضلا نم هدبع ةبوتب حرفأ �  ((

] ةريره يبأ نع هيلامأ يف ركاسع نبا  [

سلجف ،بعتلا هكردأ ،ءارحصلا اهب عطقيل ،هبارشو هماعط اهيلعو ،هتقان بكر لجر :-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا اهاور ةيزمر ةصق ،ىنعملا اذه يف ليق ام غلبأ نمو 

،كالهلاب نقيأف ً،اعطق تيم ،ةلاحم ال كلاه هنأ كلذ ىنعم ؟هبارشو هماعط اهيلعو هتقان دجي مل ءارحصلاب ناسنإ ىنعم ام ،ةقانلا دجي ملف قافأف مونلا نم ةنِس هتذخأف حيرتسيل

ةياورب -لجو زع- هللا لوقي ،يدبع تنأو كبر انأ بر اي :لاق ،هحرف ةدش نم هنزاوت لتخاف ،ةقانلا ىأرف قافأف ،مونلا نم ةنِس ءاكبلا ةدش نم هتكردأ ،ناك ام ىلإ داع مث ىشم
. "هتقانب يودبلا اذه نم هدبع ةبوتب حرفأ �" :ميركلا يبنلا

ّلِظ يف َعَجَطْضَاف ً،ةَرَجَش َىتأف ،اهنم َِسيأف ُ،ُهباَرَشَوُ هُمَاعَط اَهَْيلَعَو هنم َْتَتَلفْنَاف ،ٍةالف ِضَْرأِب ِهَِتلِحاَر َىلع َناك ْمُكِدََحأ نِم ،ِهَْيِلإ ُبُوَتي َنيِح ِهِدْبَع َِةبَْوتِب اًحََرف ُّدََشأُ ََّ� (( ،اَهِ
)) ِ.حََرفلا ِةَّدِش نِمَ أَطَْخأ ،َكُّبَر َاَنأَو يِدْبَع َتَْنأ َّمُهَّللا ِ:حََرفلا ِةَّدِش نِم َلاق َُّمث ،اَهِماَطِخِب َذَخأف ُ،هَدْنِعً ةَمِئَاق ،اَِهب وه اَِذإ َكلذَك وه َانْيَبف ،ِهَِتلِحاَر نِم َِسَيأ ْدق

] كلام نب سنأ نع ملسم حيحص [
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.انتدوعب حرفي ،انتبوتب حرفي ،انرظتني ،-لجو زع- هللا فقوم اذه 
:لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رذ يبأ نع دمحأ مامإلا دنسم يف

هللا حتفي وأ لتق ىتح مهيمحي ركف ةبيتك يف ناك لجر ةثالث بحيو ،ليخبلا رثكملاو لاتخملا ريقفلاو ينازلا خيشلا ضغبي ،ةثالثضغبيو ةثالث بحي لجو زع هللا نإ ((

مهلأسي لجرو مهاتأف موق يف ناك لجرو ،ينقلمتيو يتايآ ولتي ماقو اومانف هب لدعي امم مهيلإ بحأ مونلا ناكو ليللا رخآ نم اولزنف اوجلدأف موق يف ناك لجرو ،هيلع
)) هاطعأ نمو هللا الإ هاري ال ثيح هاطعأف مهباقعأب فلخو هنع اولخبف هنيبو مهنيب ةبارقب

حيحص ثيدح وهو 

: يفنلا و طرشلا

:-لجو زع- هللا لوقي ثيدحلا اذه ةرمغ يف ،نيفرحنملا نعو ،رافكلا نعو ،نيكرشملا نع ثيدحلا ءانثأ يف -لجو زع- هللا كلذل 
يناثلا عقي ال نيثدح نأ :طرشلا ىنعم ،يطرش فرح :نإ ،ةوخإلا اهيأ ﴾َنوَُملَْعي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب َكِلَذُ َهنَْمأَمُ هْغِلَْبأ َُّمث َِّ� َمَالَك َعَمَْسي ىَّتَح ُهْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿
هرجأف دحأ كراجتسا نإ :لاعفألا ىلع لخدي فرحلا اذه كلذل ،داهتجالا دعب الإ نوكي ال حاجنلا ،حجنت دهتجت نإ ،ةيطرشلا نإ فرح نم دافتُسي ىنعملا اذه ،لوألا عقو اذإ الإ
:ةيفان يه لب ،ةيطرش تسيل ىرخأ نإ كانه نكل ُ﴾هْرَِجَأف َكَراََجتْسا ِْنإَو﴿

﴾)�( ٌرُوفَغ ٌُّوَفَعل ََّ� َّنِإَو ۚ اًروُزَو ِلَْوقْلا َنِّم اًرَكنُم َنُولُوَقَيل ْمُهَِّنإَو ۚ  ْمَُهنَْدلَو ِيئَّاللا َِّالإ ْمُُهتاَهَُّمأ ِْنإ ۖ ْمِهِتاَهَُّمأ َّنُه اَّم مِهِئاَسِّن نِّم مُكنِم َنوُرِهاَُظي َنيِذَّلا ﴿

]  ةلداجملا ةروس [

.وحنلا ملع يف ةقيقح هذه ،يفنلا ديفت مسا اهدعبو يتأت نأ امإو ،طرشلا ديفتو لعفلا ىلع ةلخاد نإ يتأت نأ امإف ﴾ْمَُهنَْدلَو ِيئَّاللا َِّالإ ْمُُهتاَهَُّمأ ْنِإ﴿ ام انه ينعي 
دبال :لاق ؟ةديدجلا ةينآرقلا ةغيصلا هذه يف وحنلا ءاملع لوقي اذام ُ﴾هْرَِجَأف َكَراََجتْساَنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ ،مسالا ىلع تلخد ةيطرش نإ ديدج ءيش ةيآلا هذه يف انه نكلو 
َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ نيكرشملا نم دحأ كراجتسا نإ :يلاتلا لكشلا ىلع ةيآلا هذه ردقن يأ ،هدعب يتأيس امم رَّدُقي ،فوذحم لعفل لعاف ﴾ٌدََحأ﴿ لعافلا اذهل ًالعف ردقن نأ نم

 .كراجتسا هريدقت فوذحم لعفل لعاف دحأ ﴾َكَراََجتْسا

: ةيمالسإلا ةمألا صئاصخ نم ريجملا ةراجتسا

ميركلا يبنلاو ،ةماهش هتراجإ نأل ،هريجت نأ يغبني كب ريجتسي نأ درجمل ،همد رودهمً انايحأ ،لتاقم ،كرشم ُ﴾هْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ :ةيآلا،ةوخإلا اهيأ 
:لوقي امنيح

))  مالسإلا يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكرايخ  ((

] ةريره يبأ نع دمحأ  [

:هباحصأ ضعب بطاخي رخآ ثيدح يفو 

))  ريخ نم كل َتفلسأ ام ىلع تملسأ  ((

] مازح نب ميكح نع ملسمو يراخبلا هجرخأ [

:لاق امنيحو 

)) ً املعم تثعب امنإ  ((

] ورمع نبا نع هجام نبا  [

))  قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ  ((

]  ةريرهيبأ نع رازبلا هجرخأ [

.مالسإلا لبق ىتح ةمألا هذه ميق نم ةراجإلاو ،ةعاجشلاو ،مركلا ةميقف ،ةيقالخألا ميقلا ضعب ىلع تناك ةيلهاجلا يف ةيبرعلا ةمألا نأ ىلإ ةراشإ ثالثلا ثيداحألا هذه يف 
.ةمألاهذهصئاصخنمتناكريجتسملاةراجتساكلذلف

: ريجتسملا ةراجتسا قدص نم دكأتي نأ نمؤملا ىلع

لبق ةراجتسالا تعمس ،ينرجأ :لوقيً اتوص تعمس ،هارت ال ناسنإ ،ةراجتسالاب أدبن نأ امإ ،كب ريجتسي مث ً،الوأ ريجتسملا فرعت دقو ،ريجتسملا ةراجتسالا نم فرعت دق نآلا 
.كب راجتسا مث ناسنإلا تيأر :ةيناث ةلاح كانهو ،ريجتسملا ىرت نأ

.
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.؟ليصفتلا اذهب دصقن اذام ،ريجتسي مث ريجتسملا رهظي دقو ،ريجتسملا قبست دق ةراجتسالا ،ةوخإلا اهيأ كلذل 
.رذح ،نطف ،سيك :فصُو امك نمؤملا نأ ىلإ ةراشإ ةراجتسالا لبق ريجتسملا ءاج ﴾َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ :ةميركلا ةيآلا
ةراجتسا نم دكأتي نأو ً،انِطف نوكي نأ يغبني نمؤملاف ،تقوللً ابسك ةراجتسالا نوكت دقو ً،اركم ةراجتسالا نوكت دقو ً،الايتحا ةراجتسالا نوكت دقو ،ةيبلخ ةراجتسالا نوكت دق 
.لايتحالا باب نم سيلو ً،اقح ريجتسم هنأو ،ريجتسملا
:لاق دحأ كراجتسا نإو لاق امو ،هتراجتسا ىلع ريجتسملا صخش مدق -لجو زع- هللا كلذلف 
،ريجتسملا صخش ةيؤر قيرط نع نيعلاب أدبت نأ امإ ةراجتسالا ،ةفرعملا بلطي هنأ دكأت ،ءيرب هنأ دكأت ً،اقح ريجتسم هنأ دكأت ُ﴾هْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿
.عدُخي نأ لهسلا نم سيلو ريجتسملا قدص نم دكأتي نمؤملا كلذل ،ةراجتسالا عامس قيرط نع نذألاب أدبت نأ امإو
ً،ادج عئار ءيش ،عدُخأ الو ،عدَخأ ال ،عدُخأ ثيحب ةجاذسلا نم الو ،عدَخأ نأب ُثبخلا نم تسل يأ ، ينعدخي ُبِخلا الو ْبِخلاب تسل :رمع انديس اهلاق يتلا ةعئارلا ةملكلاو
 .يبغلاب سيل هنكل ،عضاوتم ،سفنلا ميلس ،رهاط ،طيسب نمؤملا

: همرتحت و ّهلجت هبحت ام ردقب نمؤملا

ال ،جذاس هنكل طيسب ناسنإو ،ثيبخ هنكل يكذ ناسنإ كانه ،ثيبخ يكذ ناسنإب بجُعت الو ،جذاس ،طيسب ناسنإب بجُعت ال ميركلا خألا اهيأً امئاد تنأو صصقلا نم ريثك كانه 
:ىلعألا لثملا � ً:امئاد هللا لوقي امك نكل ،همرتحت ام ردقب ،هبحت ام ردقب ناسنإ الإ كبجعي

﴾)��(ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا يِذ َِكّبَر ُمْسا َكَرَاَبت  ﴿

] نمحرلا ةروس  [

ثيحب مؤللا نم سيلو ،رذح ،نطف ،سيك :نمؤملا ،هيلع سانلا لاتحي ثيحب ةجاذسلا نم سيل ،قلخلا اذهب قلختي نمؤملاو ،ميظع هنأل ّهلجت ام ردقب ،ميرك هنأل هبحت ام ردقب 

،مهبذك قدصيو ،موي لك هيلع نوبذكي هدالوأ ،ةطيسب ةقالع هدالوأ عم هتقالع بأ كانه ،بألا هجاتحي فقوملا اذه ،همرتحت هبحت ام ردقب ،ّهلجت هبحت ام ردقب ،سانلا ىلع وسقي
يفو هدالوأ هبحي يذلا لماكلا بألا ،لماك بأ يناثلا الو ً،الماكً ابأ سيل لوألاف ً،امئاد مهبعريً ادج ساق رخآ بأ كانهو ،مهيبأ نم نورخسيً اضعب مهضعب عم مهتسلج يفو
:هللا نودبعي ءايبنألا ً،ادج عئار فقوملا اذه ،هنولجي هنوبحي ام ردقب وأ ،هنّولجي هسفن تقولا

﴾)��( َنيِعِشاَخ َاَنل اُوناَكَو ۖ  ًابَهَرَو ًابَغَر َاَننوُعَْديَو ِتاَرْيَخْلا ِيف َنوُعِراَُسي اُوناَك ْمُهَِّنإ ُۚ هَجْوَزُ َهل َانَْحلَْصأَو َٰىيَْحيُ َهل َانْبَهَوَوُ َهل َانْبََجتْسَاف ﴿

ءايبنألا ةروس  [

.لماكلا فقوملا اذه ،عدُخأ ثيحب ةجاذسلا نم الو ،عدَخأ ثيحب ثبخلا نم تسل ،ينعدخي ُبَخلا الو ،ْبَخلاب تسل :لوقي رمع انديس ،ّهلجتو ،همرتحت نأ يغبني نمؤملاو 
نايحألاضعبيفو؟ناودعلاوركملابلطيمأنامألاوةفرعملابلطيله؟عداخموهمأًاقحريجتسموهله،هتراجتسانمدكأتتنأيغبنيكبراجتساًاناسنإنأولكلذلف

 .رذح ،نطف ،ّسيك نمؤملا :ليلق لبق انلق امكو ،ريغ سيل تقوللً ابسك ةراجتسالا نوكت

: ةيلاتلا ةيزمرلا ةصقلا نم ىزغملا

تاكمسلا نادايصلا ىأرف -ةيبغ– ةزجاعو ،اهنم سيكأو -ةلقاع يأ- ةسيك ،ثالث تاكمس هيف ،ريدغب اّرم نيَدايص نأ ،بدألا بتك يف تدرو ةيزمر ةصق ركذأ انأ ينعي 

تباترا اهنإف ،نهسيكأ امأ -ةيزمر ةصقلا- امهلوق تاكمسلا تعمسف ،كمسلا نم هيف ام اديصيل امهكابش امهعمو ،اعجري نأ ادعاوتف ،ةزجاعو ،اهنم سيكأو ،ةسيك ،ثالثلا

اذام ،تملسف ناكملا اذه نم تجرخ ،رهنلاب ريدغلا هب لصتي ناكم نم تجرخ ىتح ً-ائيش لعفت مل يأ- جرعت مل اهنإ مث ،اهعوقو لبق رومألل طاتحي لقاعلا :تلاقو ،تفوختو
،ةزهاج ةطخ اهدنع ،نادايصلا داع ىتح اهناكم يف تثكمف ةّسيكلا امأو ةسايك لقألا ، ًالقع لقألا امأ -نهلقعأ - تاكمسلا سيكأ هذه ،اهعوقو لبق رومألل طاتحي لقاعلا ؟تلاق
يف تعقوف ترصق ،ةلكشم يف تعقو ،يأرلا عفانم نم طنقي ال لقاعلا نإ مث ،طيرفتلا ةبقاع هذهو تطرف :تلاقف ،ّدُس دق ناكملاب اذإف اهتقيفر تجرخ ثيح نم جرختل تلخدف
مدعت مل اهنكل ،ةلكشم يف تعقو ً،القع لقأ ةيناثلا ،تجنف ناكملا اذه نم تجرخ نادايصلا عجري نأ لبق ،ركبم تقو يف ،ةحاترميهو ،تاكمسلا سيكأ ىلوألا امأ ،ةلكشم
امهدحأ اهذخأف ،تتام اهنأ نادايصلا نظف ،اهنطب ىلعً ةراتو ،اهرهظ ىلعً ةرات تفطف -توملا تعنصت- تتوامت اهنإ مث ،يأرلا عفانم نم طنقي ال لقاعلا نكل :تلاق ،ةليحلا
نأ دعب حجنيو ةطخ مسري هنكل رصقي ً،ادج ةريبك ءابعأ لمحتي ءاكذ لقألا ،اهباصعأ تقرُحأ نأ دعب نكل ،تجنف رهنلا يف تبثوف ،ريدغلاو رهنلا نيب ضرألا ىلع اهعضوو
.هباصعأ فلتأ دق نوكي
يف طاتحي لقألاو ،اهعوقو لبق رومألل طاتحي سانلا سيكأ ،ّسيكلا ،ةزجاعو ،اهنم سيكأو ،ةّسيك ً،ادبأ لقع دجوي ال ،تديص ىتح لابقإو رابدإ يف لزت ملف ةثلاثلا ةزجاعلا امأو 
.اهعوقودعبالو،اهعوقولبقالزجاعلاو،اهعوقوءانثأ
،تالكشمب ةطاحمً امئاد ،ةلكشملا دعب الو ،ةلكشملا لبق ال ططخت ال لود كانهو ،لقأ هذه اهل ططخت ةلكشم هجاوت لود كانهو ،ةمداق ةنس نيرشعل ططخت لود كانه نآلا

.تامزأو

: حلاصلا لمعلاو ةبوتلاو ةماقتسالاب توملل دعتسي نأ ناسنإلا ةلوطب

.
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:لاق يبنلا ،غيلب سرد اذه ،ةوخإلا اهيأ كلذلف 
 ينامألا هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتا نم زجاعلاو ،توملا دعب امل لمعو ـ اهطبض ـ هسفن ناد نم -لقاعلا- سيكلا

] فيعض وهو سوأ نب دادش نع مكاحلا هجرخأ [

الو ،وه نم فرعأ ال ،ملعلا لهأ نمً اناسنإ بلط ،هشاع يذلا ريبكلا أطخلابو ،لجألا وندب رعش ،توملا شارف ىلع وهو ،رامق يدان هدنع ناك هنع تعمسً اناسنإ فرعأ هللاو 
.توملا شارف ىلع وهو ؟هبتنا ىتم ،هللا باذع نم وجنت ال اهلك اهتقفنأ ول هللاو :هل لاق ،نويلم ةئمنامث هعم ؟لعفأ اذام :هل لاق ،هلوق ىلع هّرقأ
 .دالوألا ةيبرتب ،حلاصلا لمعلاب ،ةبوتلاب ،ةماقتسالاب هل دعتست نأ توملاب قدصت نأ ال ةلوطبلاف ،لمعلا قودنص ربقلاو ً،ةتغب يتأي توملا ،مركلا انناوخإ

: ةيادهلا ةيادب ةراجتسالا

،ريجتسملا نوريجي اوناك ،ةيلهاجلا يف برعلا قالخأ نم ةراجتسالا :ليلق لبق تلق امكو ،ريجتسملا لاح ةفرعمب ةليفك نمؤملا ةنطف نأ نيبي -لجو زع- هللا نأك ٍّلك ىلع 
ًانايحأ ةراجتسالا ،ريجتسي كلذل ،ناميإلا ىلإ علطتي لبهرفك يف كشب نينمؤملا عم ةنحاطلا ةكرعملا ءانثأ يف رفاكلا عقي دقو ،مهتماهش ليلد ،نينمؤملا ةوق ليلد ةراجتسالاو
.أطخ يف هسفن ناسنإلا دجو يأ ،ةيادهلا ةيادب
هراوح مكل لقنأ ،ليللا يف قلق ،هتميخ يف وهو ،قدنخلا يف ،-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ةبراحمل ءاجو ،نافطغ ةليبق ميعز ناك اذه ،دوعسم نب مَيُعن :ةعيرس ةصق مكل ركذأ 
نأ لجأ نم ؟تيتأ اذامل ؟انه ىلإ كب ءاج يذلا ام ،ميعن اي :لاق هسفن بطاخ ،-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا براحيل ءاجو ،نافطغ ةليبق ميعز ناك ،دوعسم نب ميعن ؛هسفن عم
ركفت ةظحل ؟هللا ىلإ اعدً اميحرً اناسنإ لتاقت نأ كب قيليأ ؟ميعن اي كلقع نيأ ؟لعف اذام ً؟اضرِع كهتنا ً؟الام بصتغا ؟هلتاقت ىتح لعف اذام ـ ميركلا يبنلا دصقي ـ ؟لجرلا اذه لتاقت

لاق !ميعن :هل لاق ،هب ئجوف يبنلاف ،هيلع لخدو ،-ميلستلاو ةالصلا ّمتأ هيلع- ميركلا يبنلا بلطو ،مهركسعم ىلإ لخدو ،نيملسملا ركسعم ىلإ هجوتو ،هتميخ يف فقو ،ةبئاص
ً،اكرشم لازي ال دوهيلا دنع وه ،ةيفُخ همالسإ ّمت وهف ،انع لّذخ دحاو تنأ :هل لاق ؟ديرت امبِ ينرُم :لاق ،يبنلا ىكبف ً،املسم تئج :لاق ؟انيلإ كب ءاج يذلا ام :هل لاق ،ميعن :هل
تهتناو ،هللا لوسر نع اوضفناو ،ميعن ةحيصن اوقدصو ،نئاهرلا اوبلطو ،اوفلتخاف ،ثيدحب شيرقو ،ثيدحب دوهيلا ثدحي نأ عاطتسا دحاوف ً،اكرشم لازي ال شيرق دنعو

.ناسنإلا اذه دهجب ةكرعملا هذه
ام ،توملا ؟ايندلا جهابم لكب عتمتست نأ دعب اذام ،توملا ً؟ايوق نوكت نأ دعب اذام ،توملا ؟لاملا دعب اذام ً؟اينغ نوكت نأ دعب اذام ؟ايندلا يف تنأ اذامل ،كسفنل لق ،ريكفت ةظحل 
.؟توملل تددعأ اذام يح لك ةياهن توملا ماد

: مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل نمآ اذإ ريجتسملا

نأ نيدلا اذه ةمظع ،انيلع ام هيلعو ،انل ام هل نمآ اذإ ريجتسملا ً،ادج ةقيقد ةطقن ،انم دحاو وهف نمآ اذإف ،هثدحن نأ بجي ،ةفرعملا بلطي ،ريجتسملا ىلإ عمتسن نأ يغبني نآلا 
:مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي كلذل ،مهيلع ام لك هيلعو ،مهتازيم لك هل ،نينمؤملا نمً ادحاو حبصأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ درجمل نيدلا ءادعأ ىدعأ

))  مهاوس نم ىلع دي مهو ،مهاصقأ مهيلع ريُجيو ،مهاندأ مهتَّمذب ىعسيو ،مهؤامدُ أفاكتت نوملسملا ((

] صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ [

: هيلع قفشي لب رفاكلا ىلع دقحي ال هناميإ ىقترا نم

،ةدومب ،فطلب ،بدأب ،ةلاسرلا هذه هغلب ،كنيد ام ملعي ال وه ،رخآلا فرطلا هركت ال نآلاو ﴾هللا َمَالَك َعَمَْسي ىَّتَح ُهْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:لوقيو ،رشبلا لك بحي ميركلا يبنلا ،هركت ال تنأ ،ةلدأب ،حيضوتب

)) ً اريثك ْمتْيََكبلو ً،اليلق متكِحَضل ُملعأ ام نوملعت ول ((

] كلام نب سنأ نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ [

همدقت نأ ً،احضاو همدقت نأ ،كلوح نم لكل كنيد مدقت نأ يغبني ،كنيد نع هثدحت نأ يغبني كيلإ ىغصأ اذإف ،هلمع هركت ،طقف هرفك هركت نكل ،رفاكلا صخش هركت ال نمؤمك تنأ 
.نيهاربلاب همدقت نأ ،ةلدألاب
.ميوقلا جهنملا اذه هل ّنيب ،هقلاخ ةمظع ،نوكلا ةمظع هل ّنيب ،هل حضو ،هل ّنيب ﴾َِّ� َمَالَك َعَمَْسي ىَّتَحُ هْرَِجَأف َكَراََجتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدََحأ ِْنإَو﴿ ماركلا ةوخإلا اهيأ ايف 
:كل لوقي رفاك ،ودع ،لتاقم ،كرشم ؟نيدلا اذه ام ً،املاس هنمأم ىلإ هلصوت نأ بجي نمؤي مل نإو ،انيلع ام هيلعو ،انل ام هل ،انم دحاو وهف نمآ نإ ،رح نآلا وه ُ﴾َهنَْمأَمُ هْغِلَْبأ َُّمث﴿
.مالسإلا اذه ،هنمأم ىلإ هلصوت نأو ،هللا مالك هعمست نأو ،هريجت نأ يغبني ،ينرجأ
ىقترا املك ،هيلع قفشت ً،ادبأ ؟هيلع دقحت له ،فيخم يدلج ضرمب باصم ناسنإ كءاج ول ةيدلج ضارمأ بيبطك ،بيبطك تنأ ﴾َنوَُملَْعي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب َكِلَذ َُهنَْمأَم ُهْغِلَْبأ َُّمث﴿
قفشت نأ يغبني ءاقشلا قيرط يف راس ً،اريبكً اطخ أطخأ ،قيرطلا ّلض ناسنإ ،هيلع قفشت نأ نيبو ،هيلع دقحت نأ نيب ريبك قرفو ،هيلع قفشت نكل ،رفاكلا ىلع دقحت ال كناميإ
. هيلع
:لاقف هّالس -لجو زع- هللا ،رافكلا ىلع يكبي ،هموصخ ىلع يكبي -مالسلاو ةالصلا هيلع- ناك كلذل 

.
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﴾ )�(َىقَْشتِل َنآُْرقْلا َكَْيلَع َانْلَزَْنأ اَم )�(هط  ﴿

] هط ةروس  [

.ليبسلا ءاوس اولض ،مهيلع قفشأ ،مهب قفرا ،دقحت ال ،عايض يف ،كلوح نم سانلا لاحلً انزح كبلق ئلتمي ،هللا دنع كماقم ىقترا املكو ،مهبً ةمحر هئادعأ ىلع يكبي ناك 

نيملاعلا بر � دمحلاو

.
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