
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
نم انجرخأ مهللا ،نيملاعلا بر اي مهنعو انع َضراو ،هتيولأ ةداقو ،هتوعد ءانمأ ،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

: ميوقلا قلخلاو حيحصلا نيدتلا نيب يمتحلا مزالتلا

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

﴾)�(َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدْنِع ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك  ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

جهنملاو ،هتثعب نم ىلوألا ةياغلا -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ددح دقف ،ميوقلا قلُخلاو حيحصلا نيدتلا نيبً ايمتحً ايرورضً امزالت كانه نإ :ءدب يذ ئداب ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

:مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ،هتوعدل لوألا

)) ً املعم تثعب امنإ  ((

] ورمع نبا نع هجام نبا هجرخأ  [

))  قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ  ((

]  ةريرهيبأ نع رازبلا هجرخأ [

 .قالخألاب اهلك هتوعد طغض -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا 

: نيدلا اذه يف ةرادصلا زكرم لتحت قالخألا ةيضق

:ميوقلا قلخلاب ؟هحدم اذامب هحدمي نأ هللا دارأ املف ،صئاصخلا فالآ هل -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا 

﴾)�(ٍميِظَع ٍُقلُخ ىَلَعل َكَِّنإَو  ﴿

] ملقلا ةروس  [

لوسر دجسم يفً افكتعم ناك -هنع هللا يضر- سابع نبا  ،مالسإلا ةجح دعب ةجح نينامث نم ريخ مارح نم قناد كرت ،نيدلا اذه يف ةرادصلا زكرم لتحت قالخألا ةيضق ً:اذإ 

:لاق ؟كل هملكأ نأ بحتأ :لاقف ،نالفل :هل لاق ؟نمل :سابع نبا لاقف ،اهدادس قيطأ ام ينتمزل نويد :لاق ً؟ابيئك كارأ يل ام :هل لاقف ً،ابيئكً الجر ىأر -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا
هب دهعلاو ـ ميركلا يبنلا ىلإ راشأو ـ ربقلا اذه بحاص تعمس ينكلو !هللاو ال :لاق ؟فكتعم كنأ تيسنأ سابع نب اي :ناسنإ هل لاق ،هفكتعم نم سابع نبا جرخف ،تئش اذإ

الدرس : �� - سورة التوبة - تفسیر اآلیة � ، اإلیمان ھو خلٌق حسن.
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:لوقي ىكبو ،بيرق

))  اذه يدجسم يف هفاكتعاو ،رهش مايص نم يل ريخ هتجاح يف خأ عم يشمأ نأل هللاو  ((

] سابع نبا نع ريغصلا عماجلا  [

ِلوسر ِّمع ُنبا َمعِن : لاق ، ًانيزح ًابيئك كارأ ، ُنالف اي : ٍ ساَّبع ُنبا هل لاقف ، سلج َّمث ، هيلع مَّلسف ٌلجر هاتأف ، مَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسر ِدجسم يف ًافِكتعم ناك هَّنأ ((

ّلكأ الفأ : ٍ ساَّبع ُنبا لاق ، هيلع ُرِدقأ ام ِربقلا اذه ِبحاص ِةمرُحو ال ، ٌّقح َّيلع ٍنالفل ، ِهللا هل لاقف ، ِدجسملا نم جرخ َّمث ٍ ساَّبع ُنبا لعتناف : لاق ، َتببحأ نإ : لاق ؟ كيف هُمِ

غلبو هيخأ ِةجاح يف ىَشم نم : ُلوقي وهو - هانيع تعِمدف - ٌبيرق هب ُدهعلاو مَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِربقلا اذه َبحاص ُتعِمس ِيّنكلو ، ال : لاق ؟ هيف َتنك ام َتيسنأ : ُلجَّرلا

)) نَْيقِفاخلا نيب ام َدعبأ َقدانخَ ةثالث ِراَّنلا نيبو هنيبُ هللا لعج َىلاعت ِهللا ِهجو َءاغتبا اًموي فكتعا نمو ، نينس ِرشع ِفاكتعا نم اًريخ ناك اهيف

] فعض هيفو سابع نب هللا دبع نع يقهيبلا [

يف ةحاسم ربكأو ،زيح ربكأً اذإ )اذه يدجسم يف هفاكتعاو ،رهش مايص نم يل ريخ هتجاح يف خأ عم يشمأ نأل( مالسإلا ةجح دعب ةجح نينامث نم ريخ مارح نم قناد كرت

 .قلخلا ةحاسم ،نيدلا اذه

: يقالخأ فقوم ناسنإلا

مهدنع تناك ،ةيقالخألا ميقلا ضعب ىلع اوناك مالسإلا لبق برعلا نأل كلذ ً،ادج قيقد حملم اهيف ممتأل ةملكو )قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ( ً)املعم تثعب امنإ( :كلذل 

.ةيحضتلاو ،لذبلاو ،ةعاجشلا
ال ليخلاب ادعو ،ضرألا ىلإ اهبحاص عفد ،هءارو ليخلا رهظ ىلتعا املف ،ليخلا بوكرل هاعد ،ءارحصلا لامر لعتني ةديدشلا رحلا مايأ يف ًالجر ىأر ً،اسرف بكري مهضعب 

ام لمجأ ءارحصلا دقفتف ،ءارحصلا يفربخلا اذه عيشي نأ كايإ نكلو ،مويلا دعب اهنع لأسأ نلو ،سرفلا اذه كل تبهو دقل !اذه اي :ليخلا بحاص هل لاق ،ءيش ىلع اهب يولي
.ةءورملا ،اهيف
)قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ( ً)املعم تثعب امنإ( :كلذل ،يقالخأ فقوم ةياهنلا يف ناسنإلا ،نينسلا تائمل ةقلأتم ودبت يمالسإلا انخيراتب صصق كانه ،ةوخإلا اهيأ هللاو 

: ىوهلا قيرط ىلع هنأ وأ هلوسرلو � بيجتسي نأ امإ نيقيرط دحأ ىلع ناسنإلا

:دهاوشلا 

ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ  ﴿ ﴾)�(َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف )�(ِنيِّدلاِب ُبِ

] نوعاملا ةروس  [

ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ﴿ ميتيلا ىلإ ةءاسإلا نيبو نيدلاب بيذكتلا نيبو ،ميوقلا قلخلاو حيحصلا نيدتلا نيب طبرلا ،طبرلا ىلإ رظنا  ﴾َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف﴿وه وه ﴾ِنيِّدلِاب ُبِ

﴾ )��( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َّنِإ ۚ َِّ� َنِّم ىًدُه ِرَْيِغبُ هاَوَه ََعبَّتا ِنَّمِم ُّلََضأ ْنَمَو ۚ  ْمُهَءاَوَْهأ َنُوِعبََّتي اَمََّنأ َْملْعَاف ََكل اُوبيَِجتَْسي ْمَّل نَِإف ﴿

]  صصقلا ةروس  [

اُوبيَِجتَْسي َْمل ْنَِإف﴿ ىوهلا عبتت كنأ وأ ،هلوسرلو � بيجتست نأ امإ ،ثلاث قيرط كانه سيلو ،ىوهلا قيرط ىلع كنأ وأ ،هلوسرلو � بيجتست نأ امإ ،نيقيرط دحأ ىلع تنأ يأ 
:لاق نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انبطخ :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو .نآرق اذه ﴾ْمُهَءاَوَْهأ َنُوِعبََّتي اَمََّنأ َْملْعَاف ََكل

)) هل َدهع ال نمل َنيد الو، هلَ ةنامأ ال نمل َناميإ ال ((

] كلام نب سنأ نع يناربطلاو ىلعي وبأ هجرخأ [

،ةيقالخألا ميقلا بسحب كرحتي رخآ رشؤم كانهو ،ناميإلا ةبترم بسحب كرحتي رشؤم كانه ناك اذإ )هل دهع ال نمل نيد الو( هل ةنامأ ال نملً ايلك ناميإلا هنع ىفن ،ناميإ ال 

ةيآلا نأل ،ناميإلا يف كيلع داز ،قلخلا يف كيلع داز نمف ،قلخلا وه ناميإلا كلذل ،يقالخأ تنأ ام ردقب نمؤم تنأو ،نمؤم تنأام ردقب يقالخأ تنأف ً،اعم ناكرحتي نابرقعلا

ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ﴿ ؟هل ىنأ ؟هدعوب يفي نأ ناسنإلا اذهل ّىنأ ،هللا نع دعتبا دق ماد ام ،كرشأ دق ماد ام ﴾ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَعَنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿ :مويلا َكِلََذف * ِنيِّدلِاب ُبِ
﴾َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا

: لئاذرلا ماجلو لئاضفلا ساسأ ناميإلا

:مكاحلا هجرخأ رخآ حيحص ثيدح يفو ،ةوخإلا اهيأ 

))  رخآلا عفر امهدحأ عفر اذإفً اعيمج انرق ناميإلاو ءايحلا ((
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]  رمع نب هللا دبع نع مكاحلا  [

ضعب لاب ام :مكدحأ لوقي دقو ،نيدلا لالخ نم الإ قلخ ال هنأ قدصت نأ ىلإ كوعدأو غلابأ الو قدصو ،رئامضلا ماوقو ،لئاذرلا ماجلو ،لئاضفلا ساسأ ناميإلا :ليق كلذل 

:لاثم ،ثعاوبلا يف هنع فلتخيو ،جئاتنلا يف يكذلا لمعلا عم يقتلي عئارلا يدابعلا لمعلا ،ءايكذألا قالخأ هذه ؟ةعئار قالخأب نوقلختي مهل نيد ال نيذلا سانلا
ًاناميإ نمؤم ،نمؤم ناسنإ ءاج اذإف ،لداع هنأ أجاُفن دقو ،ميكح هنأ أجافن دقو ،ميقتسم هنأ أجافن دق ،هانبقارو ،عورشم ةرادإ هانملس ً،ادج ةيلاع ةفاقث فقثمو ً،ادج يكذ ناسنإ 

:طقف ايندلا يف اهرامث نوفطقي ،ءايكذألا قالخأ هقالخأ لوألا ،ديج يناثلاو ،ديج لوألا ،ديج يناثلاً اضيأ ،ةملؤم ةأجافم كانه ،هانملسوً اريبك

﴾)���( ٍقَالَخ ْنِم ِةَرِخْآلا ِيفُ َهل اَمَو َايْنُّدلا يِف َانِتآ َانَّبَر ُلُوَقي نَم ِساَّنلا َنَِمف ۗ اًرْكِذ َّدََشأ َْوأ ْمُكَءَابآ ْمُكِرْكِذَك ََّ� اوُرُكْذَاف ْمُكَكِسَانَّم ُمتْيََضق اَِذَإف ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

مهحلاصم تددُه اذإ نكل ،نينقتم ،نيقداص ،نييقالخأ اونوكي نأ مهتحلصم يضتقت ،هللا نود نم لاملا نودبعي مهنأل ،ةيمالسإ برغلا يف تايباجيإلا لك نأ روصتأ هللاو انأو 

 .شوحو ىلإ نوبلقني

: هقيبطتو مهنيد مهف نوملسملا نسحي نأ طرشب مالسإلا يف ملاعلا صالخ

تاحورطلاو ،تادقتعملاو ،تاهاجتالاو ،نايدألا فلتخم ،نويلم فالآ ةتس ضرألا ،حطس كانه ينعي ،ضرألا يف ميقلاو ئدابمللً احطس كانه نأ ّحص نإ :ةقد لكب مكل لوقأ 

،عومجملاب أبعي ملو درفلاب نمآ برغلاو ،درفلاب أبعي ملو عومجملاب نمآً اقباس قرشلا ،قرشلا ،برغلا ،مالسإلا ؟بتكملا اذه حطس ىلع ناك يذلا ام ،اهدئاقع انعمج يتلا

ينغ -يعوضوم مالكو- برغلا ؟كلذك سيلأ ،مالسإلاو برغلا ؟حطسلا اذه ىلع يقب اذام ،لخادلا نم ىعادت قرشلا نأ ؟لصح يذلا ام ،هللا نيد مالسإلاو صخلملا صخلم

ميقلا هذه ،حرطو ،حرطو ،يضاقتلا قح حرطو ،صرفلا ؤفاكت حرطو ،ناسنإلا قوقح ةميق حرطو ،ةيرحلا ةميق حرط ً،ادج ةعئارً اميق حرطو ً،ادج يوقو ً،ادج يكذو ً،ادج

.ةنجلا ىلإ لخد هنأك ةديعب دالب ىلإ اهب لخدي ءارضخ ةقاطب هعم يذلا راصف ،ضرألا لهأ راصبأ بذج هئاكذو ،هانغو ،هتوق عم ميقلا هذهب ،ةيبرغلا
.اكيرمأ تحبصأ ةكم نع ضوع هذه ،ٍهتشم لكلاهمعطي هللا :رخآلل ناسنإ لاق ،ةرايسب بكارف ،ةرمعلاب تنك ةرم 
برغلا ناك ؟لوليأ نم رشع يداحلا دعب ثدح يذلا ام ،ناويحلا قوقح ،ناسنإلا قوقح ،ةيطارقميد ،ةيرح ،ملع ،ءاكذ ،ةوق ،ةليمج دالب ،ضرألا لهأ راصبأ فطخ برغلاف

ىرج يذلا ،كلذ نوفرعي انلافطأ هللاو نآلا امأ ،برغلا ةقيقح نوفرعي نيفقثملا رابك نمً ادجةليلق ةلق ناك وه الإ هلإ ال يذلاهللاو ؟كلذك سيلأ ،ةمشاغ ةوق حبصأف ةقماس ةراضح

،ةمشاغ ةوق حبصأف ةقماس ةراضح ناك لوليأ نم رشع يداحلا دعب برغلاف ،برغلا وه اذه ،ريمدتلا ،يئاوشعلا لتقلا ،مئارجلا ،مهلبق نم تلتحا يتلا ةيمالسإلا دالبلا هذه يف

.هدحو مالسإلا ؟حطسلا اذه ىلع يقب يذلا ام
يننكلو ،امهنيب ةّوهلا عاستال روظنملا ىدملا يف لقألا ىلع ،برغلاب قاحللا يمالسإلا ملاعلا عيطتسي نأ قدصأ ال انأ :اكيرمأ يف ميقم وهو برغلا ءاملع ربكأ دحأ لاق كلذل 

نأ ،انيديأ نيب لمعلا ةقرو وه طرشلا اذهو ،طرشب نكل ،مالسإلاب ملاعلا صالخ نأل نكلو ،ءايوقأ مهنأل ال :لاق ،نيملسملا مادقأ مامأ عكريس هلك ملاعلا نأ ناميإلا دشأ نمؤم

.رخآلا فرطلا ىلع هضرع اونسحي نأ ،هقيبطت اونسحي نأ ،مهنيد مهف نوملسملا نسحي

: مالسإلا ىلإ علطتي هلك ملاعلاو دوعص يف مالسإلل ينايبلا طخلا

.نيدلا اذه هب ءاج ام قحلا نأ انل نيبيل -لجو زع- هللا نم ةشعنم ةعرج ،قالمعلا يلاملا يملاعلا ماظنلا رايهناً الثم ينعي ،ةوخإلا اهيأ كلذلف 

﴾)���( ٍمِيَثأ ٍراَّفَك َّلُك ُّبُِحي َالُ َّ�َو ۗ  ِتَاقَدَّصلا ِيبُْريَو َابِّرلاُ َّ� ُقَحَْمي ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [

يف لوألا شيجلا ىلع ،ةقطنملا يف لوألا شيجلا ىلع ،ملاعلا يف عبارلا شيجلا ىلع ةزغ يف ًالتاقم فالآ ةرشع راصتنا ﴾َابِّرلا َُّ� ُقَحَْمي﴿ اهسالفإ تنلعأ كونبلا تائم 

.ةيناث ةشعنم ةعرج ً،ائيش ققحي نأ عطتسي ملً اموي نيرشع و نينثال ،ةحلسألا
كلذل ،ةشعنملا تاعرجلا هذهب انشعني نأ هللا ةمكح تءاشف ،دودسملا قيرطلاو ،طابحإلاو ،سأيلا قفن يف انتلخدأ تابكنلا يلاتت نأ ودبي انب ةمحر -لجو زع- هللا ،ماركلا انناوخإ

.مالسإلا ىلإ علطتي هلك ملاعلاو ،دوعص يف مالسإلل ينايبلا طخلا
مالسإلا ىلعو ،ةبترم ىلعأ ذخأي نيدلا نآلا ،تابجحم نهلك ءاسنلاو ،ةيمالسإ ةنيدم يف كنأكو ً،افلأ نوسمخو ةئم نيرضاحلا ددع ،سيراب يفً ايمالسإً ارمتؤم ترضح انأ 

يف لخدي سيراب يف ،مالسإلا وه ملاعلا يف ومني يذلا لوألا نيدلا كلذ عمو ،مالسإلا ىلع ةنلعم ةثلاث ةيملاع برح ،ةنلعم نآلا ،ةنلعم ريغ تناك ،ةنلعم ةثلاث ةيملاع برح

ىلعأ يف هلعجي نأ -هلالج ّلج- هللا دارأ نيدلا اذه نأكو ،ومني مالسإلا ً،اناسنإ نوثالثو ةثالث مالسإلا يف موي لك لخدي اكيرمأ يف ً،ايسنرفً اناسنإ نوسمخ موي لك مالسإلا

فراصملالحميبوروألابارتلايفيمالسإلافرصملالحينألجأنمتاعماجلايفىوتسمىلعأبتاساردكانهنآلا،مالسإلاىلإعلطتينآلاهلكملاعلاو،ةجرد

 .نيدلا اذه ةيقحأ دكؤي عقي ءيش يأ ،نيدلا اذه حلاصل عقي ءيش يأ ،!هللا ناحبس ،ةيوبرلا

: هيلع لدي ناسنإلا كولس

؟بتكي الو أرقي ال وهوً اباتك فلؤي فيكً الثم ّيمأ ناسنإ ،ةيبجعت :فيك ﴾ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿ :ةيآلا نأل ةحيحصلا هثيداحأ يف َّنيب -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا كلذل 
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ّذَُكي يِذَّلا َتَْيأََرأ﴿ ً)اعيمج انرق ناميإلاو ءايحلا( ؟فيك ﴾ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿ بجعت ةلاح كانه ةيآ كانه ﴾ َمِيَتيْلا ُّعَُدي يِذَّلا َكِلََذف * ِنيِّدلِاب ُبِ

:ةقيقد

﴾)��(ىَّلَص اَِذإً ادْبَع )�(ىَهَْني يِذَّلا َتَْيأََرأ  ﴿

] قلعلا ةروس  [

﴾ىَّلَص اَذِإً ادْبَع * ىَهَْني يِذَّلا َتَْيأََرأ﴿ ربكلا يف غلابي ،لاتحي ،بذكي ،هكولس ىلإ رظنا ،هراكفأ نم كعد ىلص اذإً ادبع ىهني يذلا اذه يأ ،ةرمضم ؟ةمتتلا نيأ 

﴾  )��(ىَدُهْلا َىلَع َناَك ْنِإ َتَْيأََرأ ﴿

] قلعلا ةروس  [

ً.امامت حضاو ءيشلا ،ربكتم اذه ،عضاوتم اذه ً،انيمأ سيل اذه ،نيمأ اذه ،بذاك اذه ،قداص اذه ،كولسلا ىلإ رظنا ،نمؤملا ريغ مالك نمو ،نمؤملا مالك نم كعد 
:مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ً،ادج ةقيقد ةحيحص ثيداحأ كانه ،ةوخإلا اهيأ كلذلف 

)) ً اقلخ مهنسحأً امالسإ سانلا نسحأ نإو  ((

] ةرمس نب رباج نع يناربطلاو ىلعي وبأ هجرخأ [

.ثيدح لوأ

)) ً اقلخ مهنسحأً اناميإ سانلا لمكأ نإ  ((

] كلام نب سنأ نع رازبلا هجرخأ [

)) ً اقلخ مهنسحأ هللا ىلإ سانلا بحأ :لاقف ؟هللا لوسر اي هللا ىلإ سانلا بحأ نم ((

] كيرش نب ةماسأ نع يناربطلا هجرخأ [

ً:اقلخ مهنسحأ ةمايقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإً اسلجم نينمؤملا برقأ نم نإو ،ةثالث اوحبصأ 

)) ًاقالخأ مَُكنساحأ ِةمايقلا َموي اًسلجم ِيّنم مُِكبرقأو َّيلإ مِكّبحأ نِم َّنإ ((

] هللا دبع نب رباج نع يذمرتلا حيحص [

))  نسح قلخ :لاق ؟سانلا يطعأ ام ريخ ام  ((

] كيرش نب ةماسأ نع مكاحلا هجرخأ [

))  ِمِئَاقلا ِمِئاَّصلاَ ةَجَرَد ِهُقلُخ ِنْسُحِب ُكِرُْدَيل َنمؤملا َّنِإ  ((

] نينمؤملا مأ ةشئاع نع دواد وبأ هجرخأ [

))  ةرخآلا تاجرد ميظع هقلخ نسحب غلبيل دبعلا نإ ((

] فيعض وخو كلام نب سنأ نع يناربطلا هجرخأ [

.ةحصلا نم ىوتسم ىلعأ يف ثيداحأ اهلك 

))  .لسعلا لخلا دسفي امك لمعلا دسفي ءوسلا قلخلاو ،ديلجلا ءاملا بيذي امك اياطخلا بيذي نسحلا قلخلا  ((

] فيعض وهو سابع نب هللا دبع نع يناربطلا هجرخأ [

: نيدلا اذه ئدابمو مهكولس نيب ةفاسملا تقاض نم هللا لوسر نمً ابرق نيملسملا مظعأ

ىطعأ -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ يفكيو ،ناميإلا يف كيلع داز قلخلا يف كيلع داز نمف قلخلا وه ناميإلا :صخلملا صخلمو ،ةحاسم ربكأ نيدلا اذه يف ةيقالخألا ميقلا لتحت 

. ﴾ٍميِظَع ٍُقلُخ ىَلَعل َكَِّنإَو﴿ ميظعلا هقلخ ىلع ىنثأ هيلع ينثي نأ دارأ املف ،اهب درفني يتلا صئاصخلا تائم هيبن
ال ،كظفحب كسفن ّميقت ال ،كتامولعمب كسفن ّميقت ال ،نيدلا اذه ئدابم نيبو مهكولس نيب ةفاسملا تقاض نيذلا كئلوأ هللا لوسر نمً ابرق نيملسملا مظعأ نإ :مكل لوقأ ،ةوخإلا اهيأ 

قلخلا وه ناميإلا : لوقي هللا همحر ميقلا نبا نإ لب ،ميركلا يبنلل -لجو زع- هللا هدكأ دقو ،لوألا سايقملا اذه ،كقالخأبو ،كتماقتساب كسفن ّميق ،كتبتكمب ،كصئاصخب كسفن ّميقت

. ناميإلا يف كيلع داز قلخلا يف كيلع داز نمف

: ليلق ايندلا نم ضرعب هنيد عيبي الو هللا دعو رظتني نمؤملا
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ةوقلا نوكلمي نيذلا كئلوأ اوسيلو ،ركملاو ءاهدلا نوكلمي نيذلا كئلوأ اوسيلو ،لاملا نم ًاريثك نوكلمي نيذلا كئلوأ اوسيل ،مارتحالا ميظع مهل ّنكن نيذلا نإ ،ةوخإلا اهيأ 

فسافس نع نوعفرتيو ،ميركلا قلخلا نوكلمي نيذلا كئلوأ امنإ ،باقرلا اوكلم ءايوقألاو ،بولقلا اوكلم ءايبنألا ،باقرلا نوكلمي نيذلا كئلوأ اوسيلو ،ةقراخلا ةيدسجلا

نم ضرعب هنيد عيبي ال ،كسامتم ،طبضنم ،هللا جرف رظتني ؟نمؤملا وه نم ،راظتنالا ةوق نوكلمي نيذلا كئلوأ ،مهسوفن لخاد تايدحتلا ىلع اورصتنا نيذلا كئلوأ ،رومألا

.هللا دعو رظتني ،ليلق ايندلا

﴾)��( َنيِرَضْحُمْلا َنِم ِةَمَايِقْلا َمَْوي َوُه َُّمث َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َعَاتَمُ هَانْعَّتَّم نَمَك ِهِيقَال َوَُهف ًانَسَح اًدْعَوُ هَانْدَعَو نََمَفأ ﴿

]  صصقلا ةروس  [

.مارتحالا ميظع مهل ّنكن ءالؤه بولقلا نوكلمي نيذلا كئلوأ ،ةجاحلا سيسم عم راثيإلا نوكلمي نيذلا كئلوأ ،لجآلا ليبس يف لجاعلاب ةيحضتلا نوكلمي نيذلا كئلوأ 

: يقالخأ عباط وه يقيقحلا يقرلا عباط

.يقالخأ عباط وه يقيقحلا يقرلا عباط نإ ،ةوخإلا اهيأ 
ةقالمعلا تاكرشلا ،لامعألا هذه دامع قالخألا ،يراجتلا لمعلا يف ىتحو ،يعانصلا لمعلا يف ىتح :لاق ،ةعئار ةملك مهدحأ لاق ،نييعانصلا رابك هرضح ءاقل يف تنك ةرم 

اهب عتمتت يتلا ةيبذاجلاو ً،ايميظنت ً،اينارمعً اعباط نوكي نأ نم رثكأ يقالخأ عباط وه يقيقحلا يقرلا عباط نإ ،نيفظوملا عم ،يرتشملا عم لماعتلاب ،ةيقالخأ ئدابم اهيف

.نارمعلا وأ ،مولعلا وأ ،بورحلا يف قوفتلا نم سيلو ،ةيحضتلاو ،لبنلاو ،ةماقتسالا عباط نم يساسأ لكشب عبنت مالسإلا خيرات نم ىلوألا نورقلا
،ةلحار ىلع ةبابل وبأو يلعو انأو ،ةلحار ىلع ةثالث لك :لاق ،ةمألا ميعزو ،شيجلا دئاق وه ً،ارمأ ىطعأ قحلا بيبحو قلخلا ديسف ،فلأ ةباحصلاو ،ةئمثالث لحاورلا ردب يف 

،قلُخ ،"رجألا نع امكنم ىنغأب انأ الو ،ريسلا ىلع ينم ىوقأب امتنأ ام" :لاقفً ابكار ىقبي نأ هابحاص لسوت يشملا يف هرود ءاج املف ،ةقانلا بكر ،يدنج لقأ عم هسفن ىّوس

.ةمأ ميعز ،ةلود سيئر

ْبكرا :هل ِنالوقي َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسرُ ةبْقُع تناك اذإ ناكف ،َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ِلوسر َْيليمَزَ ةباُبل وبأو ٌّيلَع ناكف ،ٍريَعب ىلعٌ ةثالث ُبقاَعَتنٍرَْدب َموي اَّنك ((

)) .ِيّنِمِ يشَملا ىلع ىوَْقأب امتنأ الو ،امكنم رجألا ِنع َىنَْغأب ُتسل ِيّنإ :ُلوقيف ،َيشمن ىَّتح

]   دوعسم نب هللا دبع نع مكاحلا [

كيفكن :لاق ،بطحلا عمج ّيلعو :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ،اهخبط ّيلع :ثلاثلا لاقو ،اهخلس ّيلع :يناثلا لاقو ،اهحبذ ّيلع :مهدحأ لاق ً،ةاش اوحبذي نأ اودارأ ،رفس يف ةرم

.ميركلا يبنلا وه اذه ، هنارقأ ىلعً ازيمتم هدبع ىري نأ هركي هللا نكلو ،يننوفكت مكنأ ملعأ ،ال :لاق ،هللا لوسر اي كلذ
لجر هنأ فورعم رتم فلأ نم ،رتم فلأ نم خراص هرظنم نيدلا لاجر ضعب نآلا ؟ةصاخ بايث هل سيل ؟يسرك هل سيل ؟دمحم مكيأ :لاق ،لمأت ،هسلجم ىلإ يبارعأ لخد 

،هباه ةهيدب هآر نم كلذل ،ةزيم يأ هل سيل ،هباحصأ نيبً اسلاج ناك هنأ اذه ىنعم ،ءيضولا كلذ :يباحص هل لاق ةيناثلاو ،انأ :هل لاق ىلوألا ،ناتياور كانه ؟دمحم مكيأ ،نيد

.هبحأ هلماع نمو
وأ ،بورحلا يف قوفتلا نم سيلو ،ةيحضتلاو ،لبنلاو ،ةماقتسالا عباط نم يساسأ لكشب عبنت مالسإلا خيرات نم ىلوألا نورقلا اهب عتمتت يتلا ةيبذاجلا ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

.نارمعلا وأ ،مولعلا

: ناسنإلا هيخأب هتقالعو هبرب هتقالع ؛نيرمأ ىلع فقوتي ناسنإلا ريصم

:سردلا اذه عوضوم ةميركلا ةيآلا ،ةوخإلا اهيأ 
ميقلا نأ بسانتلا ً،انمؤم نوكت نأوً ايقالخأ ال نوكت نأ وأ ً،ايقالخأ ال نوكت نأ نيبوً انمؤم نوكت نأ نيب ضقانت كانه ﴾ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿

مالسإلا جهنم اوقبط مهئاكذب ةقيقحلا يف مهنأل ،اوقوفت برغلا ،برغلا دنع لاحلا وه امك ،ايندلا بسكي اذه هئاكذب سانلا لماع نم نكل ،نينمؤملا تافص نم ةليصألا ةيقالخألا

.ةرخآلاو ايندلا يف هقالخأ رامث فطقي نمؤملا امأ ،ايندلا يف هرامث اوفطقف ،اورعشي نأ نود
دعبلاو ،ناسنإلا هيخأب هتقالعو ،هبرب هتقالع ىلع ،نيرمأ ىلعً امئاد فقوتي ناسنإلا ريصم نأ ةقيقحلا هذه ،ىربك ةقيقح ىلع انفقوت ةيناسنإلا تاراضحلا ةسارد ،ةوخإلا اهيأ 

هتقالع دوَْستو ،هتاوهشو هتاذل هتدابع ىلإ هبر ةدابع نع لوحتيو ،عمتجملا طحني ناسنإلا طحني امنيحو ،نيتقالعلا نيتاه يف روحملاو زكرملا وه يقالخألاو يحورلا

ال دسجلاب ةيانعلاو ،مهافتلا ناكم عمقلاو ،ريقفلا علتبي ينغلاو ،فيعضلا لكأي يوقلا مهنيب اميف سانلا ةقالع ينعي ،ةمحرلا ال ةوقلا يف ةبغرلا ةقالعلا هذه دوست ،نيرخآلاب

نكمملا نم هنأ امك ،نيرخآلا سارتفا هقح نم نأ اهيف دحاو لك رعشي ،ةباغ ىلإ هلك عمتجملا لوحتي ةفرحنملا تاعمتجملا هذه لثم يف ،أدبملاب ال ةحلصملاب مامتهالاو ،حورلاب

.باغلا عمتجم نم �اب ذوعن ،باغلا عمتجم اذه ،مهنم دحاول ةسيرف نوكي نأ

: هللا ىلإ كلاسلا ديحولا قيرطلا نيدلا ىلإ ةدوعلا

هللا عم حلطصا دقفً انالف اوئنه نأ ضرألاو تاوامسلا يف ٍدانم ىدان ،هللا ىلإ دبعلا عجر اذإ ليق دق و .نيدلا اذه ىلإ دوعن نأ هللا ىلإ كلاسلا ديحولا قيرطلا ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ رخآلا فرطلا عم جهنم اذه ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدْنِع ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َِّالإ ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿
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تنأ ً،اعيمج انل جهنم اذهو ﴾ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ ةيآلا هذه اهمكحت نينمؤملا ريغ نيبو نينمؤملا نيب ةقالعلا نوكت نأ بجي ﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف

.﴾ ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف﴿ سردلا اذه يف انجهنم اذه،هل ميقتست نأ يغبني ،كل ماقتسا امف ،نمؤم ريغ وأ ،ملسم ريغ راج كل ،يح يف ،لمع يف ،ةكرش يف ،ةرئاد يف

نيملاعلا بر � دمحلاو

،انيلع رثؤت الو انرثآ ،انهت الو انمركأ ،انمرحت الو انطعأ مهللا،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر � دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.نيملاعلا بر � دمحلاو ،ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،انع َضراو انِضرأ
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