
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

: نيكرشملاو رافكلا كولس يف ةيساسأ ةمس دوهعلا ضقن

:ىلاعت هلوق يهو ةنماثلا ةيآلا عمو ،ةبوتلا ةروس سورد نم رشع يداحلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

﴾)�(َنُوقِسَاف ْمُهَُرثَْكأَو ْمُُهبُوُلق َىْبَأتَو ْمِهِهاَوَْفأِب ْمَُكنوُضُْريً ةَّمِذ َالَوً ّالِإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ْنِإَو َفْيَك  ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

:يضاملا سردلا عوضوم تناك يتلا ةقباسلا ةيآلا ،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  [

هيلع هللا ىلص- هللا لوسر عم مهدوهعل نيكرشملا ضقن نع ةقباسلا ةيآلا هذه يف ثيدحلا ﴾ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿ :ةقباسلا ةيآلا يف ،بجعتو ماهفتسا ةادأ :فيك ً:الوأ 
:ىلاعت هلوقب أدبت اهيلت يتلا ةيآلا نكل ،-ملسو
.نيكرشملاو رافكلا كولس يف ةيساسأ ةمس دوهعلا ضقن نأ ودبي ،دوهعلا ضقن لجو زع هللا ركذي مل ﴾َفْيَك﴿
ولغنألا قرعلا ،يرآلا قرعلا :كل لوقي ،نآرقلا اهب فرتعا ام تاميسقتلا هذه لكو ،ىصحت الو دعت ال هللاو ضرألا لهأل تاميسقت كانه نأ مكل نيُبأ نأ نم دب ال ينعي
لهأ تاميسقت ينعي ،ةمدقتملا بوعشلا ،ةيمانلا بوعشلا ،ةَلغتسملا لودلا ،ةلِغتسملا لودلا ،ةيعانصلا لودلا ،نونولملا ،بونجلا لود ،لامشلا لود ،يماسلا قرعلا ،ينوسكس
 .ىصحت الو دعت ال ضرألا

: امهل ثلاث ال طقف نيجذومن نع نوديزي ال ميركلا نآرقلا يف ضرألا لهأ

: ةرخآلاو ايندلا يف دعسف هقلخ ىلإ نسحأو هجهنمب طبضناف هللا فرع لجر ـ �
ىلع ،مهفئاوطو ،مهباسنأو ،مهقارعأو ،مهلَحِنو ،مهللِم فالتخا ىلع ضرألا لهأ ،نيلقح يفً اعيمج مهلزنأ ميركلا هنآرق يف -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ اوقدصو اوققد نكلو 
:ىلاعت هلوق يف ميسقتلا اذه ،امهل ثلاث ال ،طقف نيجذومن نع نوديزي ال ميركلا نآرقلا يف ضرألا لهأ ،ضرألا لهأ تاميسقت لك فالتخا

﴾)�(َىنْسُحْلاِب َقَّدَصَو )�(َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف )�( ىَّتََشل ْمَُكيْعَس َِّنإ )�(َىثُْنْألاَو َرَكَّذلا ََقلَخ اَمَو )�(ىَّلََجت اَذِإ ِراَهَّنلاَو )�(ىَشَْغي اَذِإ ِلْيَّللاَو  ﴿
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] ليللا ةروس [

،ةنجلل قولخم ناسنإك تنأ ،ةديقعلا هذه ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل مدآ ينب قلخ هللانأ قدص ً:ايديقع ﴾َىنْسُحْلِاب َقَّدَصَو * َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿ :لوألا جذومنلا 
اهيف ،لذب اهيف ،عضاوت اهيف ،ةنامأ اهيف ،قدص اهيف ،جح اهيف ،موص اهيف ،ةالص اهيف ،ايند ةايح ىلإ كب هللا ءاج ،ةنجلا نمث عفدت يك ايندلا ىلإ كب هللا ءاجو ،دبألا ةداعسل قولخم
ةايح يف ةيساسألا ،ةزرابلا ،ةيدقعلا ةمسلا ينعي ﴾َىنْسُحْلِاب َقَّدَصَو * َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿ ةنجلل أَّيُهت نأ لجأ نم ،ةنجلا نمث عفدت نأ لجأ نم ايندلا ىلإ كب ءاج ،ءاطع
،نوخي نأ ىقتا ،بذكي نأ ىقتا ،هجهنم نع جرخي نأ ىقتا ،هبضغي نأ ىقتا ،هيصعي نأ ىقتا ،هللا ةيصعم نع دعتبي نأ داقتعالا اذه مزاول نم كلذل ،ةنجلل قولخم هنأ نمؤملا
.ءاطعلا ىلع هتايح ىنبو ،ىقتاو ،ىنسحلاب قدص ،هللا دابع يذؤي نأ ىقتا

: نمؤملا ريغ و نمؤملا نيب خراصلا قرفلا

،يطعي نأ هدعسي نمؤملا امنيب ،ءيش لك ذخأي نأ هدعسي نمؤملا ريغ نأ نمؤملا ريغ نيبو نمؤملا نيب دحوألا نوكي داكي ،يجذومنلا خراصلا ريبكلا قرفلا ،ماركلا انناوخإ 
.ةبعكلا برو نمؤم تنأف يطعت نأ كدعسيً اقح ناك اذإ ؟ذخأت نأ مأ يطعت نأ كدعسي يذلا ام :جرحملا لاؤسلا اذه كسفن لأسا
،ناسنإلا ةيضق تيعرو ،هلك دوجولا تسدق نم اي ،ذخأت ملو تيطعأف ،ةايحلا تئج نم اي" :لاق ،ةقيرطلاهذهب همدق فلؤملا -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسرل باتك مُدق هنأل 

،كتعيرش لدعلاو ،كتجهم ةمحرلا تناك نم اي ،عيمجلا نيبً ادحاو تشعف ،عيمجلا قوفً ادحاو نوكتل كقوفت كّأيه نم اي ،عيطقلا ةزيرغ تهنهنو ،لقعلا ةدايس تيكز نم اي

. "كتدابع سانلا تالكشمو ،كتفرح ومسلاو ،كترطف بحلاو
.ةنجلا نمث هؤاطعف ةنجلل قلُخ هنأ نقوم هنألو ،يطعي نأ هدعسي نمؤملا

﴾ )�( َنُوقِفُني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَوَ ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو ِبَْيغْلاِب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا ﴿

] ةرقبلا ةروس  [

﴾َىنْسُحْلِاب َقَّدَصَو * َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿ لوألا فنصلا اذه ،ءاطعلا وه يساسألا هفقوم ينعي ،ءيش لك قفني ،هلام نم ،ههاج نم ،هتناكم نم ،هتربخ نم ،هملع نم قفني 

نم ،هتقو نم ،هلام نم ،ءاطعلا يباجيإلا كولسلا ،بتغي مل ،قرسي مل ،ِنزي مل ،نخي مل ،بذكي مل ،عانتما ،هللا يصعي نأ ىقتا يبلسلا كولسلا ،ةنجلل قولخم هنأ قدصً ايديقع
يطعت الأو ذخأت نأ كدعسي ناك اذإ امأ ،ةبعكلا برو نمؤم تنأف يطعت نأ كدعسي يذلا ناك نإ ؟ذخأت نأ مأ يطعت نأ كدعسي يذلا ام ،سايقملا اذه َسنت ال ،هتربخ نم ،هدهج
 .لوألا فنصلا اذه ،ذخأتو يطعت ،سأبالف ،ذخأتو يطعت تنك اذإ امأ ،هللا نع درش نم ةفص هذهف

: ةنجلل قلخ هنأ نقوم هنأل يطعي نأ هدعسي نمؤملا

﴾َىنْسُحْلِاب َقَّدَصَو * َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿ :يهلإلا درلا 

﴾  )�(ىَرُْسيْلِلُ هُرَِّسُينََسف  ﴿

] ليللا ةروس  [

هذه ،هبً اناميإ هللا كدازف �اب تنمآ ً،اناميإ كديزي ءيش لك كل مدقي ،كعباتي ،كتيبرت ىلوتي ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ ،ةنجلا ىلإ كريسي ،كالوتي -لجو زع- هللا 
ىلع مهتايح اونبو ،مهبر اوصعي نأ اوقتاو ،ةنجلاب اونمآ نونمؤملا مه ءالؤه ،عنام عماج مالك اذه ،ءاطعلا يباجيإلا كولسلا،عانتمالا ،ةماقتسالا يبلسلا كولسلاو ،ةديقعلا
ً.اراربأً ادالوأو ،ةرهاط ةجوزو ً،افيرشً المع كل رسيي ﴾ىَرُْسيْلِلُ هُرَِّسُينََسف﴿ :يهلإلا ءازجلا ،يهلإلا باوجلا ،يهلإلا درلا ،ءاطعلا

: ةرخآلاو ايندلا يف كلهف هقلخ ىلإ ءاسأو هجهنم نم تلفتف هللا نع لفغ لجر و ـ �
:يناثلا فنصلا 

﴾)�(َىنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّمأَو  ﴿

]  ليللا ةروس [

.مقتسي مل ،هللا ةعاط نع ﴾َىنَْغتْساَو َلَِخب﴿ ،ذخألا ىلع هتايح ىنب 

﴾)�(َىنْسُحْلاِب َبَّذَكَو  ﴿

]  ليللا ةروس [

ًايديقع ،لوألا سكع ﴾َىنْسُحْلِاب َبَّذَكَو * َىنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّمأَو﴿ ءيش لك يه عتملا ،ءيش لك يه ذئاذللا ،ءيش لك وه لاملا ،ةنج يف وه ينغلا ،ةنجلا يه ايندلا :لاق ،ةنجلاب 
ملو ذخأ يباجيإلا كولسلا امأو ،هل سيل ام ذخأو ،ربكتساو ،لواطتو ،سانلا ضارعأ ىلع ىدتعاو ،مارحلا لاملا لكأ لب ،عنتمي مل يبلسلا كولسلا ،ةرخآلاب بذكو ،ايندلاب نمآ
:يهلإلا درلا ،كرشملا نأش ،رفاكلا نأش اذه ،مهلالذإ ىلع هءايربك ىنب ،مهفعض ىلع هتوق ىنب ،مهرقف ىلع هانغ ىنب ،مهلذ ىلع هزع ىنب ،سانلا ضاقنأ ىلع هدجم ىنب ،ِطعي

﴾)��(ىَرُْسعْلِلُ هُرَِّسُينََسف  ﴿

]  ليللا ةروس  [
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نيتاه ىلع رشبلا ميركلا نآرقلا يف ،رخآً اميسقت اودمتعت الأ ىنمتأ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ،ضرألا لهأل قيقد ميسقت امهيف ناتيآلا ناتاه ،ةرخآلا باذعو ،ايندلا ءاقشل 
 .نيترمزلا

: ىرخأ ةرات رافكلا و ةرات نينمؤملا ةيوقت نم ةمكحلا

﴾ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿ :كلذل 

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

] كلام نب سنأ نع يناربطلاو ىلعي وبأ هجرخأ [

،ريبخلا مالك اذه نآلا ؟فيك ﴾َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ْمَُهل اوُميَِقتْسَاف ْمَُكل اوُمَاَقتْسا اََمف ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدْنِع ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َِّالإ ِهِلوُسَر َدْنِعَو َِّ� َدْنِع ٌدْهَع َنيِكِرْشُمْلِل ُنوَُكي َفْيَك﴿
:لوقي -لجو زع- هللا ،مكنم نونكمتي ينعي ﴾ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ نيملاعلا بر مالك اذه ،ضرألاو تاوامسلا قلاخ مالك اذه

﴾ )���( َنيِمِلاَّظلا ُّبُِحي َالُ َّ�َو ۗ َءاَدَهُش ْمُكنِم َذِخََّتيَو اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّ� ََملَْعيِلَو ِساَّنلا َنَْيب اَُهلِواَُدن ُماََّيْألا َكِْلتَو ُۚ ُهْلثِّم ٌحَْرق َمَْوقْلا َّسَم َْدَقف ٌحَْرق ْمُكْسَسَْمي نِإ ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

،مويلا لاحلاك ،ءايوقألا مه رافكلا نوكي نأ نكمملا نم ناكو ،حلاصملا لجأ نم ضرألا يف قافنلا رهظي ٍذئدنع ،نيدبآلا دبأ ىلإ ءايوقأ نينمؤملا هللا لعجي نأ نكمملا نم ناك 
نونمؤملا -مويلا لاحلا يه امك- ةرمو ،ءايوقأ نونمؤملا نوكي ةرم ينعي ﴾ِساَّنلا َنَْيب اَُهلِواَُدن ُماََّيْألا َكِْلتَو﴿ :ةيآلا هذه لوقي نأ هللا ةمكح تءاش نكل ،ناميإلا فعضي ٍذئدنعو

اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ ةوقلا اوكلمي نأ ،مكنم اونكمتي نأ ﴾ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ :كلذل ﴾ِساَّنلا َنَْيب اَُهلِواَُدن ُماََّيْألا َكِْلتَو﴿ -لجو زع- هللا ةمكح هذه ،ءافعض

مكيلع ءايوقأ نونوكي ،مكنم نونكمتي ﴾ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ رَّهُشيو ،رَّبُكي ،ريصقت يأ ،زواجت يأ ،نينمؤملا نم أطخ يأ نوّصقتي ،نوسردي ،نوعباتي ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف
نم ةجرد ىلعأ ينعي ،مكنم دحاو لك ةكرح عباتأ ؟مكبقرأ امأ ،ُتحمل ،ُتجّدح ،ُتيأر ،ُتعلّطا ،ُترظن :لوقت نأ كل ً﴾ةَّمِذ َالَو ًِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿
 .مكتانكسو مكتاكرح لك نوعباتي ،مكوبقري ،ةلكشم كانه ،ةيناث ةقرو هعم دجو ،ةلكشم كانه ،هبيج يف هدي دجو ،ناحتمالا بقارمك ،ةبقارملا قيقدتلا

: بوعشلا ضاقنأ ىلع هدجم رخآلا فرطلا ءانب

توص ال ً﴾ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال﴿ مكوبقري امنيح ينعي ،نذألل يلاعلا توصلا :لإلا ،نيعلل ديدشلا ءايضلا ،ناعمللا وه ّلإلا ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿

.رخآ لماع يأ الو ،مكيلع ناودعلا نع مهاهني مالك ،ضيمو الو ،مكيلع ناودعلا نع مهاهني
،ميقب الو ،ئدابمب ال عدتري ال ،هبرضي ؟لعف اذام ،هبرضي !كراج ،هبرضي !كيخأ نبا ،هبرضي !ريبك تنأ ،هبرضي !ريغص :هل لوقن ً،اريغصً الفط برضي يوق لجر ً:الثم
.سانلا ضاقنأ ىلع هدجم ينبي نأ ديري ،ءيش لك ذخأي نأ ديري ،ينطو فقومب الو ،يناسنإ فقومب الو
ً،ايجنز نويلم ةئمثالث اولتق ،راع ةمصو اهخيرات ،اهخيراتب ةيرحلا يعّدت يتلا ،ةيرحلا دالب ً،ايقيرفإ نويلم ةئمثالث اولتق دالبلا ضعب يف ضرألا اوبطقتسا نيذلا ءالؤه كلذل 
.ثيدحلا لبق خيراتلاو ،لمتحي الً ائيش تدجول ثيدحلا خيراتلا تأرق ول ،مهرمأ اوصع امنيح مهولتقو ايقيرفإ نم مهومدقتسا
مار ،بيبأ لت ،قشمد :دونب عبرأ هترايز جمانربب ،ةقطنملا راز ىمظع ةلود نمً ادج ريبك لوؤسم :ةدحاو ةضمو ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ :كلذل 

الو ،دهع دجوي ال ،اهروزيل ةدحاو ةرسأ راتخي نأ هلاب يف رطخي مل ،مهدنع انلً اريسأ ةئمنامثوً افلأ رشع دحأو ،هريغ دجوي ال ،ديحولا يليئارسإلا ريسألا ةرسأ ةرايز ،هللا
.دعقت الو ايندلا موقت ناسنإ تومي ً،ادبأ قح هل سيل ،ءيش ال ملسملا نأك رعشت ،تاهمأ مهل ،ءابآمهل ،رشب ةئمنامثوً افلأ رشع دحألا ىرسألا ءالؤه ،يناسنإ روعش الو ،قطنم
ةيقب ىلع ةسردملا ريدم نأ ودبي ،ذوذش ينعي ،ةيضرألا نيناوقلا يفو لب ،ةيوامسلا عئارشلا لك يف مرحم قاحسلاو ،تايقاحسلا بايث تدترا كرويوينب اكيرمأب ةاتف :رخآ لثم 
.!؟ةيرحلا هذه ام ،ميظع ءيش هللاو ،ةاتفلا هذه ةيرح ىلع ىدتعا هنأل :لاق مكحلا ليلعت ،ريبك غلبمب يضاقلا هل مكحف ةسردملا ةرادإ ىلع ىوعد اهوبأ ماقأ ،اهدرطف ةءورم
الأ ،برغلا اهيأ ؟اهسأر ىلع شامق ةعطق تعضو اهنأل ؟تلعف اذام ،دعقت الو ابوروأ موقت ،مرحم باجحلا ،دعقت الو ابوروأ موقت ،ةقرخ اهسأر ىلع عضت ،سيراب يف ةاتف 
اهسأر ىلع تعضو ةريغص ةاتف نأل موقت اهلمكأب ابوروأ ،فافع هلكو بدأ هلكو ،ةمشح هلك نيد !ضرألا ناكس عبر هب نيدي نيد ىلإ يمتنت اهنإ ؟تلعف اذام ؟ةيرحلاب نونمؤت
؟نيلايكملا متيأرأ ،اهتيرح ىلع ىدتعا ريدملا نأل ،ريبك غلبمب ةمكحملا هل تمكحف ،ىوعد اهوبأ ماقأ ةسردملا نم تدرُط امدنع تايقاحسلا بايث تدترا يتلا امأ ،شامق ةعطق
 .لايكمو لايكم فلأب نوليكي

: لجو زع �اب ناميإلا ساسأ توغاطلاب رفكلا

وعدي ءيش لك ،مسقلاو نيميلا ،نافلحلاو فلاحتلا ،راوجلا ،راوحلا ،ةبارقلا :لإلا ،دهعلا ،يلاعلا توصلا ،ناعمللا :ّلإلا ً﴾ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ :كلذل 
:ىلاعت لاق ،توغاطلاب انرفك اذإ الإ �اب نمؤن نأ نكمي ال اوقدص كلذل ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال﴿ ،لإلا وه ةمحرلا ىلإ

﴾)���( ٌميِلَع ٌعيِمَسُ َّ�َو ۗ اََهل َماَصِفنا َال َٰىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلِاب َكَسَْمتْسا َِدَقفَِّ�ِاب نِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلِاب ُْرفَْكي نََمف ِۚ َّيغْلا َنِم ُدْشُّرلا َنََّيبَّت َدق ۖ ِنيِّدلا ِيفَ هاَرِْكإ ال ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [
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الو هلك ملاعلا موقي ،نآلا موقي هلك ملاعلا ةيملس اياضقلً العافم يرجي يمالسإ رخآ دلب ،ةملكب اهلك ضرألا يف دحأ ملكتي مل ،ةيوون ةلبنق اتئم هدنع ،طسوألا قرشلا يف ريغص دلب 
،ةلثمألا فالآ فالآ كانه ،ةلثمألا ضعبب يتآ انأ ،توغاطلاب انرفك اذإ الإ �اب نمؤن نل ،دحاو سايقم دجوي ال ً؟اتكاس ىقبي لكلاو ةيرذ ةلبنق ��� اهدنع لود كانه اذامل ،دعقي
موي لك توميو ينعي بيرقتلل ،بكار لك ةيد ،بكار لكل ةيروس ةريل نويلم ةئمسمخ عقاوب ً،ارايلم ��� ةلودلا هذه تعفدف ةيبرع ةلود قوف تطقس ةرئاط ،نيلايكمب نوليكي
ًاليتق نويلم ،ةفلؤم فالآو ً،انويلم ةئمسمخ هل عفدن ةلود هب تمُهتاو ثداحب تام اذإ يبرغلا نطاوملا نمث اذامل ،أطخ هلكو يبرغلا رامعتسالا لبق نم ةرمعتسم دالب يف تائملاب

. ﴾َىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلِاب َكَسَْمتْسا َِدَقف َِّ�ِاب ْنِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلِابُْرفَْكي ْنََمف﴿ ؟متيأرأ ،يداع هلك ،ةملك الو ً،ادرشم نييالم ةسمخو ً،اقاعمنويلمو ،قارعلاب

: ةمألا هذهل هئامتناب و هنيدب زتعي نأ ملسملا ىلع

:لإلا ً﴾ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ مئارج دجوي ال نكل ،ةريثك تالكشم كانهو ،فلخت كانه ،ةمألا هذه ىلإ انئامتناب زتعن نأ يغبني ،نيدلا اذهب زتعن نأ يغبني 
َفْيَك﴿ً ادبأ ،ينيد الو ،يموق الو ،ينطو الو ،يقالخأ الو ،يناسنإ رابتعا ال ،رابتعا يأب نوذخأي ال ينعي ،فلاحتلاو ،فلحلاو ،مسقلاو ،نيميلاو ،راوجلاو ،دهعلاو ،ةبارقلا

.جرفتم هلك ملاعلاو ،ناسنإ نويلم ةدابإ ةيضق ،ةزغ برح ديعبب انع سيل ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو
ًاتيب لباقتل ال ،ةقالمع ةريبك شويج لباقتل تممُص ةحلسألا هذه ،ةحلسألا عاونأ ىقرأب ،طقف ءاسنو لافطأ ؟ةزغ يف لُتق نم ؟نوقدصت له ،رصم يف ابوروأ لودب رمتؤم دقُع 

-اوقدصت نل- ،رمتؤملا اذهب ةديحولا ةيصوتلا ،رمتؤملا تعبات انأ ،رصم يف رمتؤمل تدانت ابوروأ ،ةزغ برح يف ةأرماو لفط ةئامسمخو فلأ لتقف ،ءاسنو لافطأ هيفً اريغص
لود ،فرح الو ،ةملك الو ءاسنلاو لافطألا لتقً ادج روطتم حالسب ؟بنذ لفطلل له ً؟ارشب اوسيلأ ةأرماو لفط ةئامسمخلاو فلألاو ،ةمواقملا ىلإ حالسلا بيرهت عنم ةلواحم
،بجش ،ديدنت ،راكنتسا ،سأبال راغصلا لتق اوركنتسا مهنأ ول ،طقف ةمواقملا ىلإ حالسلا لاصيإ عنم ةديحولا ةيصوتلا ،ةزغ برح ءاهتنا بقع رصمبً ارمتؤم تدقع ابوروأ

.هب هللا انمركأ يذلا ميظعلا خيراتلا اذهب زتعن نأ ،اننيدب زتعن نأ ،�اب زتعن نأ لجأ نم الإ مالكلا اذه لوقأ ال انأ ً،اقالطإ مهل ةميق ال نيملسملا ءالؤه نأك ،ةملك الو ً،ادبأ
. ﴾َىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلِاب َكَسَْمتْسا َِدَقف َِّ�ِاب ْنِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلِاب ُْرفَْكي ْنََمف﴿ :ةيناث ةرم 

: ةيرصنعلا

اوسيلً اذإ ،لايخلا ّدح قوفت ةمحر مهبوعش نومحري ،قدصي ال ءيش هللاو مهبوعش ىلع مه هللاو امأ ،ةميق يأ نومرتحي ال ءالؤه ينعي ،هب ذخُؤي ال ةمحرلا ىلإ وعدي ءيش يأ 
نمً اءدب ،يرصنع تنأف ،كيلع سيل ام كريغ ىلع نأو ،كريغل سيل ام كل نأ مهوتت نأ درجمل :قيقدو ماع مالك اذه ،ناوخإ اي مالكلا اذه اوعمسا ،نويرصنع مه لب ،نييناسنإ
؟اذامل ؟رارقلا فقوت ال :تلاق نإ لود سمخ اذامل ،يرصنع نمألا سلجمب وتيفلا قحو ،يرصنع ،ايندلا اهيلع ماقأ همأ نع ةملك هتجوز تملكت اذإف ،هتجوز مأ نم رخسي جوز
﴾ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿ رخآ ءيش يأ الو ً،اراوج الو ً،انيمي الو ً،افلح الو ً،ادهع الو ،ةبارق نوعاري ال نينمؤملا نم اونكمت اذإ رخآلا فرطلا ً،ايرصنعً ارصع شيعن نحن

ال غلبملا اذه ،ريبك غلبملاو يفوت ضِرقُملا ً،الصو بتكت الو ً،اغلبم ضرتقتً انايحأ ،كسفن نيبو كنيب ةمذلا نآلا ً﴾ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال﴿ رشبلا قلاخ مالك ،قلاخلا مالك اذه
الو ،يجراخلا خارصلا ال ،ةمذلا هذه ،تنأ كتعانق الإ ،ليلد هيلع سيل ءيش كدنع ،كتمذ يف :هنع لاقي غلبملا اذه ،هدهاش ناسنإ الو ،دنس الو ،لاصيإ الو ،هيلع دهاش دجوي
وه ءيشب هدنعً افظوم رمأي نأ لجخي ،هلمع يف هفلاخي نأو ءيشب رمأي نأ لجخي ناسنإلاً انايحأ ،ةيلخادلا ةعانقلا الو ،ديدنتلا الو ،راكنتسالا الو ،ءاجرلا الو ،تاحيرصتلا
.لمعلا اذه هيلع ركُنت يتلا هتاذ ىلإ بيجتسي الو ً،ايجراخ ديدنت الو ً،ايجراخ ءاجر الو ً،ايجراخً اضارتعا لبقي ال ،موي لك هفلاخي

: هتينالعك هرس و هرهاظك هنطاب نوكي نأ ناسنإلا ىلع

نم ىسقأ ةلماعم هلو ،لسعلا نم ىلحأ مالك هل ً،ادج ءايكذأ صاخشأ كانهً امئاد ةقيقحلا ﴾ْمُُهبُوُلق َىْبَأتَو ْمِهِهاَوَْفِأب ْمَُكنوُضُْريً ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿
نكل ،هيلع ضرتعي دحأ ال ،ةباقر دجوي ال تيبلا يف نأل ،ةرثكب دوجوم اذه ً،اشحو نوكي تيبلا يفو ،بيذهتلاو ،فطللا يف ةمق تاعمتجملا يفً اناسنإ دجتً انايحأ ،شحولا
.ةحلصم تيبلا جراخ ةرهاظلا كتماقتسا
:لاق ،ناويحلا قوقح نع ريبك ثيدح كانه نوكي ينعي ﴾َنُوقِسَاف ْمُهَُرثَْكأَو ْمُُهبُوُلق َىْبَأتَو ْمِهِهاَوَْفِأب ْمَُكنوُضُْريً ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿

  رفتغت ال ةميرج   ةباغ يف ئرما لتق

رظن اهيف ةلأسم   مـلسم بعش لتقو

] قحسإ بيدأ [

ناودعلا ةمزأ ينعي ،ةيدايح تاحلطصم نوراتخي ً،ادج ةقيقد تاحلطصملا ،طسوألا قرشلا ةمزأ ،ال ،نيطسلف باصتغا ،ناودع ةملك دجوي ال ،طسوألا قرشلا ةمزأ :لوقي 
 .طسوألا قرشلا ةمزأ ،ال ،ضرألا باصتغا ةميرج ،نيطسلف ىلع

: يركفلا فارحنالا و قسفلا نيب طبرلا
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هعم يركف فارحنا كانه ،يركفلا فارحنالا نيبو قسفلا نيب طبرن نأ بجي ينعي ﴾َنُوقِسَاف ْمُهَُرثَْكأَو ْمُُهبُوُلق َىْبَأتَو ْمِهِهاَوَْفِأب ْمَُكنوُضُْري﴿ً ادج قيقد سرد اذه ،ةوخإلا اهيأ 
:ليلدلاو ،يركف فارحنا كانه قسف كانهو ،قسف

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

] نوعاملا ةروس  [

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

]  صصقلا ةروس [

﴾َنُوقِسَاف ْمُهَُرثَْكأَو ْمُُهبُوُلق َىْبَأتَو ْمِهِهاَوَْفِأب ْمَُكنوُضُْريً ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ْمُكِيف اُوُبقَْري َال ْمُكَْيلَع اوُرَهَْظي ِْنإَو َفْيَك﴿

﴾)�(َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َءاَس ْمُهَِّنإ ِهِلِيبَس ْنَع اوُّدََصفً اليَِلقً انََمث َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا  ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

: ليلق ايندلا نم ضرعب هترخآ عاب نم رساخلا

ينعي ﴾َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا﴿ ،ةراسخلا دشأ نورساخ مه ،دبألا اوعيضو ً،ادجً ادودحمً ائيش ايندلا نم اوذخأ هللا نع اودرش نيذلا ايندلا لهأ ً:ادج ةقيقد ةطقن كانه ،ةوخإلا اهيأ 
.ةدودحم ايندلاو ،ايندلا اوبسكو مهناميإ اوعاب

))  نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتمأ رامعأ ((

]  ةريرهيبأ نع نابح نباو ىلعي وبأ هجرخأ [

:لاق غيلب مالكب ميركلا يبنلا نإ لب ،ليلق ايندلا نم ٍضَرعب هترخآ عابً اناسنإ نأك ،ةرخآلا ّعيضو ايندلاب عتمتسا تاونس عضب ينعي 

)) هئام نم رحبلا يف سرغ طيخملا ذخأ امك الإ ةرخآلا نم ايندلا تذخأ ام ((

] دادش نب دروتسملا نع يناربطلا  [

لقأ ،ةطقن نم لقأ وه ةربإلاب قلع يذلا ءاملا اذه ،غيلب هيبشت ؟ءام نم اهب قلع مك ،اهبحساو رحبلا يف ةربإلا هذه لزنأو ً،ابراق بكراو ،رحبلا لحاس ىلإ بهذاو ،ةربإب ِتئا 
ايندلا نم ضرعب مهترخآ اوعاب ،مهسفنأ اوملظ ءالؤه )هئام نم رحبلا يف سرغ طيخملا ذخأ امك الإ ةرخآلا نم ايندلا تذخأ ام( رحبلا ةرخآلاو ،ايندلا هذه ،ةطقنلا رشِع نم
اَم َءاَس ْمُهَِّنإ ِهِلِيبَس ْنَع اوُّدََصف﴿ ،ةدودحم تاونسب مهترخآ اوعاب ،تاوهشلا ضعب عابتاب ،ّتلفتب مهنيد اوعاب ،ايندلاب مهنيد اوعاب يأ ً﴾اليَِلقً انََمث َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا﴿ :كلذل ،ليلق
﴾َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َءاَس ْمُهَِّنإ ِهِلِيبَس ْنَع اوُّدََصفً اليَِلقً انََمث َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا﴿ ناوكألا قلاخ مالك ً،اريثك مهءوسي فوس هنولمعي يذلا لمعلا اذه﴾َنُولَمَْعي اُوناَك

﴾  )��(َنوَُدتْعُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَوً ةَّمِذ َالَوً ّالِإ ٍنِمْؤُم ِيف َنُوُبقَْري َال ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

: هايندب هترخآ ّعيض نم يبغلا

الو ،دهعب ال اوؤبعي ملو ،نينمؤملا ضاقنأ ىلع مهدجم اونبو ،نينمؤملل اوؤاسأو ،مهنيد اوعاب امل ،مهسفنأ ىلع ﴾َنوَُدتْعُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَو﴿ :ةرم ،رركت ىنعملا :مكدحأ لوقي دق 
اَم َءاَس ْمُهَِّنإ ِهِلِيبَس ْنَع اوُّدََصفً اليَِلقً انََمث َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا﴿ ،مهسفنأ ىلع ؟نم ىلع اودتعا نآلا ،مهايندب مهترخآ اوعاب امل ،ةمحرب الو لجخب الو ،ءايحب الو ،ةميقب الو ،دعوب
الو ،ءاجرب الو ،خارصب الو ،يجراخ طغضب الو ،يجراخ عفادب الو ،يتاذ عفادب الو ً﴾ةَّمِذ َالَو﴿ ًءايح ً،الجخ ً،ةمحر ً،اقاثيم ً،ادهع ً﴾ِّالإ ٍنِمْؤُم ِيف َنُوُبقَْري َال * َنُولَمَْعي اُوناَك
.مهسفنأ ىلع ةرملا هذه ﴾َنوَُدتْعُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَوً ةَّمِذ َالَوً ِّالإ ٍنِمْؤُم ِيف َنُوُبقَْري َال﴿ ،يناسنإ عزاوب الو ،يجراخ طغضب ال نوبيجتسي ال ،بينأتب الو ،ديدنتب
هذه باوث تيقب تضم ةبعصلا مايألا هذه ،تاعاطلا يف هتايح ىضمأ رخآ ناسنإ ،هلامعأ تَاعِبت تيقب ،تضم مايألا هذه ،ماثآلاو يصاعملاب هتايح ىضمأ ناسنإ ينعي 
.اهتاعبتىقبتو اهذئاذل يهتنت ةئيسلا لامعألاو ،اهتاريخ ىقبتو اهؤابعأ يهتنت ةحلاصلا لامعألاً ادج قيقد ءيش ،لامعألا
،ءايبغألا عم نوفَّنُصي نيمرجملا نأ ةعماجلا يف انملعت كلذل ً،ائيش ةميرجلا هذه نم دفتسي مل ،هتايح تهتنا هيلع ضبقلا دعب ،ةريبك ةقرس ذخأي ،ةميرج بكتري ناسنإً انايحأ 
ءاضرإةفرحنماهلكًالامعألمعي،هريغايندبهترخآعيضييذلا؟وهنم،ءابغدشأرخآناسنإكانه،هايندبهترخآعيض،رخآيبغًاضيأايندلاعبتينمو،يبغمرجملا

.هريغ ؟لمعلا اذه نم عفتنملا نم ،هترخآ عيض ،ناسنإل
.؟هبحاص ىلع فيكف ،هبحاص ريغ ىلع مؤش بنذلا :اولاق كلذل 
هذه لك عمو ﴾َنوَُدتْعُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَو ًةَّمِذ َالَوً ِّالإ ٍنِمْؤُم ِيف َنُوُبقَْري َال﴿ مهءوست فوس لامعألا هذه ﴾َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َءاَس ْمُهَِّنإ ِهِلِيبَس ْنَع اوُّدََصفً اليَِلقً انََمث َِّ� ِتَايآِب اْوََرتْشا﴿
:نايغطلا اذه لك عمو ،تازواجتلا هذه لك عمو ،مئارجلا

﴾)��(َنوَُملَْعي ٍمَْوقِل ِتَايْآلا ُلَِّصُفنَو ِنيِّدلا ِيف ْمُُكناَوْخَِإفَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمَاَقأَو اُوبَات ْنَِإف  ﴿
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] ةبوتلا ةروس  [

. هللا ءاش نإ مداقلا سردلا يف هذه ،هللا ةمحر هذه 

نيملاعلا بر � دمحلاو

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

أرِضنا وارَض عنا، وصلى هللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین. 
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