
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

: ةريبك ةظعوم هيف ةصقلا قيرط نع رشابملا ريغ ريبعتلا

:ىلاعت هلوق يهو نيعبسلاو ةعبارلا ةيآلا عمو ،ةبوتلا ةروس سورد نم نيسمخلاو يناثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 

اْوَّلََوَتي ْنِإَو ْمَُهلً ارْيَخ َُكي اُوبُوَتي ِْنَإف ِهِلَْضف ْنِمُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ُمُهَانَْغأ َْنأ َّالِإ اوَُمَقن اَمَو اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالْسِإ َدَْعب اوَُرفَكَو ِرْفُكْلاَ ةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�اِب َنُوفِلَْحي  ﴿
َّذُعي ﴾)��(ٍريَِصن َالَوٍ ّيِلَو ْنِم ِضَْرْألا ِيف ْمَُهل اَمَو ِةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا ِيفً اميَِلأً اباَذَعُ َّ� ُمُهْبِ

] ةبوتلا ةروس [

قئاقح اهنم طبنتسن نأ نكمي لب ً،ادج ةقيقد ةصقلا ثادحأ ،كوبت ةوزغ ءانثأ يف -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر دهع يف تعقو ةصق ىلإ ريشت ةيآلا هذه ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
.ةريثك
ريغ ريبعتلا ٍّلك ىلع ،هصئاصخ هل بولسألا اذهو ،ةصقلا قيرط نع رشابملا ريغ ريبعتلا نآرقلا مدختسيً انايحأو ،هصئاصخ هل اذهو ،رشابملا ريبعتلا نآرقلا مدختسيً انايحأ 
ناسنإلا وخأ هنأل ناسنإلاو ،نولصاوتي ،نورواحتي ،نوكرحتي صاخشأب ةدَّسجُم ةقيقح ،اهيلع ناهربلا عم ةقيقح ةصقلا نأل ،ةريبك ةظعوم هيف ةصقلا قيرط نع رشابملا
:ىلاعت لاق كلذل ،ةريبك ةظعوم ظعتي نأ نم دبالف رخآ ناسنإ نع ةصق أرق اذإف

َلَو ٰىََرتُْفي ًاثيِدَح َناَك اَم ۗ  ِبَابَْلْألا يِلُوِّألٌ ةَرْبِع ْمِهِصََصق ِيف َناَك َْدَقل ﴿ ّلً ةَمْحَرَو ىًدُهَو ٍءْيَش ِّلُك َليِصَْفتَو ِهْيََدي َنَْيب يِذَّلا َقيِدَْصت نِكٰ ﴾)���( َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِ

]  فسوي ةروس  [

: ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا عم ديوس نب سالجلا ةصق

هللا لوسر دهع يف اهثادحأ تعقو ةوزغلا هذه ،كوبت ةوزغ يه ةوزغلا هذهو ،مورلا وزغي نأ دارأ امنيح -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأ ةريسلا بتك يورت ،ةوخإلا اهيأ 

ةرتف يف ةوزغلا هذه ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا اعدف ،برعلا ريغ نيبو نيملسملا نيب ةعقو لوأ ةعقولا هذه تناكو ،مورلا وزغي نأ دارأ امنيح -ملسو هيلع هللا ىلص-
ةجرحلا ةرتفلا هذه يف ،لظلا نم مايقلا يف نوبغري الو ،بطر وج يف ،رجشلا تحت ،ليخنلا تحت ،فايخألا يف ،هتيب يف سولجلا لضفي ةرتفلا هذه يف دحاو لك ،رحلا ةديدش
.كوبت ةوزغ يه مورلا دالبل ةوزغ ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا اعدً اديدشً ارح ةراحلا
يف لزني نآرقلا لظف ،داهجلا ىلإ اوبهذي ال ىتح ،ةبذاكً اراذعأ اوسملت نوقفانملا نآلا ،مورلا لاتقل باهذلاو ،هللا ليبس يف داهجلا ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا اعد امدنعو 
ةملكب ملكت مالكلا اذهب وهف ،رُمُحلا نم رش نحنف لوقي اميفً اقداص دمحم ناك نإ هللاو :ديوس نب سَّالُجلا همسا لجر لاقف ،نيلماك نيرهش ةوزغلا هذه نع اوفلخت نيذلا ءالؤه
مالكلا اذه ،ةميظعلا ةوعدلا هذهبو نآرقلا اذهب هللا هلسرأ يذلا موصعملا ميركلا يبنلا قحب ةملكلا هذهف ،ةوزغلا هذه نع ىنغ يف نحنفً اقداص نكي مل نإف ً،اقداص ناك نإ ،رفكلا

الدرس : �� - سورة التوبة - تفسیر اآلیة ��، غزوة تبوك.
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.رامحلا نم رش سالج اي تنأو ،رُمُحلا نم ٌّرش متنأو -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر قدص دقل :مهدحأ هل لاق انه ً،ارفك دعي يبنلا قحب
مالكلا اذه ،رمحلا نم رش انكل لوقي اميف قداصً ادمحم نأ ول :لاق يذلا هموق ةداس نم ناك ديوس نب سالُجلا نأل ،يراصنألا سيق نب رماعب اوكتفيل نيقفانملا ضعب ماق انهو 
.هموق يف ديس هلاق
امنيح ديوس نبا -نآلا اوققد -ربخلا نع هلأسو ديوس نبا -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىعدتساف ،ثدح امب هربخأو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ سيق نب رماع بهذو 
كل هلقن يذلا اذه نأ فلح امنيحو ،بذكو ،ركنأ يأ ً،اقالطإ ثدحي مل سيق نب رماع هلاق ام لك نأ �اب فلح ربخلا اذه نع هلأسيل -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا لبق نم يعُدتسا
ىلص-دمحم كيبنو كدبع ىلع لزنت نأ كلأسأ ينإ بر اي " :لاقو ءامسلا ىلإ هدي سيق نب رماع عفر انهو ،�اب فلح هنأل -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا هكرتً اقالطإ عقي مل نالف

﴾اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ :هلالج لج قحلا لوقب يحولا لزن ىتح ءاعدلا نم اوهتني ملو ،نيمآ :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقف ،"بذاكلا بيذكتو ،تلق ام قيدصت -ملسو هيلع هللا
هيلع هللا ىلص- يبنلا لتق اولواح نيقفانملا نأً ادجً اقيقدً ائيش فاضأ يحولا نآلا ﴾ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو ِرْفُكْلا َةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ ،اهددصب نحن يتلا ةيآلا
اوملسي مل مه :لاق مهضعب ﴾اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو ِرْفُكْلا َةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ ً،اتيم لزنيف هوعفدي مث عفترم ناكم ىلإ هوعدي نأب -ملسو
نأ دعب ﴾ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو﴿ :ةملك انهف ،هرفك ىفخأو همالسإ رهظأ ،ملسم سانلا دنع قفانملا ،نوملسم سانلا دنع ءالؤه :اولاق ةيآلا هذه حاَّرُش نكل ،رفاك قفانملا ً،الصأ
.نوملسم مهنأ سانلا نيب عاش
 .سالجلا هركنأو ،سيق نب رماع هاور اميف ،بذاكلا وه نمو قداصلا وه نم ترهظأو ،فقوملا اذه ةيآلا هذه تمسح اذكهو 

: هنوفخي امب هيبن ربخي هنأ نوقفانملا ملَعي نأ دارأ ىلاعت هللا

ٍةغلاب ةمكحل -ىلاعتو كرابت- هللا نأ كلذ ﴾اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو﴿ :هناحبس لاقف ،-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر غلبي مل ام ىلإ ةثداحلا نم فرع ام تزواجت ةميركلا ةيآلا نكلو 
ام الإ -مالسلاو ةالصلا هيلع- دمحم فرع ام :نوقفانملا لاقل بذكلا فلحلا ةثداح يف طقف ةيآلا هذه تلزن ولو ،نوقفانملا هيفخي امب هيبن ربخي هنأ نيقفانملا ملعي نأ دارأ ةغلاب
يه هذه ةبقعلاو ،ةبقعلا هروبع دنع هلتق ىلع اوقفتاو -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلع اورمآت دق نيقفانملا نأب كلذ ،اهولاق مهو رماع اهعمسي مل ءايشأ كانه نكلو ،رماع هلاق
،اولزني مث اهقوف اودعصي نأب اهنوربعيً انايحأو ،ةضفخنم قافنأ نمً انايحأ اهوربعي نأب ةبقعلا زايتجا ىلع نولياحتيو ،قيرطلا ضرتعت يتلا ةيلاعلا روخصلا نم ةعومجم
ةقان فلخ ريسي ناك -هنع هللا يضرو ىلاعت هللا همحر- ناميلا نب ةفيذح نكلو ،يداولا يف طقسيف روخصلا ىلعأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوعفدي نأ نوقفانملا ربدو
ىلإً ارجاهم -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىتأ امدنع هودارأ ام اولاني مل املثم ،نوديري ام اولاني مل اذكهو ،نوقفانملا برهف ةرماؤملل ّهبنتف -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر
.كلذ نم مهنكمي مل -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر ءيجم نكلو ،مهيلعً اكلم ّيبأ نب هللا دبع اولعجيل ةدعلا نودعي اوناك دقف ةنيدملا
.اونكمتي مل مهنكلو ديوس نب سَّالُجلا هلاق ام هللا لوسر غلبأ هنأل سيق نب رماع لتق ىلع اورمآت مهنإ :ليقو 

: ناسنإ لكلً اجهنم نوكتل ةمكحل تعقو هللا لوسر دهع يف تعقو يتلا ثداوحلا

اذهب ،ميظعلا نيدلا اذهب مهل ءاج هنأل ؟اذامل ،-مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا اولتقي نأ اودارأ ،ةريرش ةكرح كرحتي هللا نعدعتبا يذلا نأ نيبت ةصقلا هذه ،ماركلا ةوخإلا اهيأ 
.هسفن ىوه قفو كرحتي نمؤملا ريغ رخآلا نكل ،هللا جهنم قفو كرحتي نمؤملاف ،ميركلا نآرقلا اذهب ،ميوقلا ىدهلا
لكو ،ةغلاب ةغلاب ةمكحل اهب حمس نكل ،َضري ملو ،رمأي مل ،هب حمس يأ هدارأ ىنعم ،هللا هدارأ عقو ءيش لك نأل ،اهفرعن نأ يغبنيً ادج ةقيقد قئاقح ةدع اهل ةصقلا هذه ٍّلك ىلع 
.قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا ةمكحلاو ،ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ،عقو هللا هدارأ ءيش
عقاو نم ةقيقحلا عبنت امنيحف ،ةبرجت نم عبنت ،ةنياعم نم عبنت ،عقاو نم عبنت قئاقحو ً،ادج ةريثك قئاقح نع ّربعت ثادحألا هذه هللا لوسر دهع يف تعقو يتلا ثادحألا نأ ودبيو 
.اهمعدت عئاقو البو ديهمت الب تيقُلأ ول امم سوفنلا يف غلبأ نوكت ةبرجت نمو ةربخ نمو
هيلع هللا ىلص- هللا لوسر دهع يف تعقو يتلا ثداوحلا نإ لب ،ثداوح نم تطبُنتسا اهنكل قئاقح يه امنإ ميركلا يبنلا دهع يف تعقو عئاقو ىلإ ريشت يتلا تايآلا رثكأً اذإ 
:وهف ،ةنس هلاوقأ ،هلاوقأ يه -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ةنس نأ ءاملعلا لوقي دقف ،ناسنإلا اذهل لماك جهنم ثداوحلا هذه عومجمب نوكي يك ةغلاب ٍةغلاب ةمكحل تعقو -ملسو

 ﴾ )�(ىَحُوي ٌيْحَو َّالِإ َوُه ْنِإ )�(ىَوَهْلا ِنَع ُقِطَْني اَمَو  ﴿

] مجنلا ةروس [

هيلع- لاق كلذل ،ميركلا نآرقلا تايآل حيضوتو ،ريسفت ةنسلا هذه ،ةنس هرارقإو ،ةنس هلاعفأو ،ةنس هلاوقأف ،هرارقإ يفو ،هلاعفأ يفو ،هلاوقأ يف ئطخي نأ نم موصعم هنإ 
:-مالسلاو ةالصلا

)) ِهِلوسر ّةنسو ،هللا َباتك :امهب ُْمتْكَّسَمت ام اوُّلَِضت ْنل ِنْيَرَْمأ ْمُكيف ُتْكَرت ((

] كلام نب غالب نع كلام هجرخأ [

: قلطم ملع هللا ملع

:ملعي هللا نأ مهنع باغو ﴾اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ :ءالؤه 
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﴾ )�( َىفَْخأَوَّرِّسلا َُملَْعيُ هَّنَِإف ِلَْوقْلاِب ْرَهَْجت نِإَو ﴿

] هط ةروس  [

ملعو ،رضاحلا يف نوكي ام ملعو ،يضاملا يف ناك ام ملعو ،نوكيس ام ملعو ،ناك ام ملع" :عئار لوق هل -ههجو هللا مرك- يلع انديس كلذل ،كنع ىفخت ام ملعيو ،نطُبت ام ملعي 
.نوكي ناك فيك ناك ول نكي مل ام ملعو ،نوكيس ام ملعو ،نوكي ام ملعو ،ناك ام ملع ً:اذإ ،"نوكي ناك فيك ناك ول نكي مل ام ملعو -ةعبارلا امأ - ،لبقتسملا يف نوكيس ام
:-لجو زع- هللا رمأ ىلع ميقتسي ملعي هللا نأ ملعي امنيح ناسنإلا كلذلف ،قلطم ملع هللا ملع 

﴾ )��ً(امْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَوَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ﴿

] قالطلاةروس [

.بقاعيسو ،بساحيسو ،ملعي وه ،هللا رمأ ىلع ميقتست يك نايفكي امهدحو نيمسالا نيذه نأ كلذ ىنعم ،ميلعلاو ريدقلا هئامسأ نم هللا راتخا 
نإ ،ةراشإلا هذهب مزتلت نأً ادج يعيبط ءيش ،يداع نطاوم تنأو ،هديب طوبضلا رتفدو ،فقاو يطرشلاو ،ءارمح ةراشإلاو ةبكرم بكرت امنيح تنأ ةيمويلا انتايح نم نحن 
تاومسلا قلاخب فيكف يطرش رمأ يصعت نل ،هرمأ يصعت نل ،بقاعيسو ،بساحيسو ،ملعي يطرشلا اذه نأً انقوم تمد امف ً،اريبكً اغلبم تعفدو ،طبضلا بتُك اهتزواجت
َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَوَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلا َُّ�﴿ :ليلدلاو ؟بقاعيسو بساحيسو ملعي يذلا ضرألاو
. ً﴾امْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب

: ةيدبأ ةيلزأ ةكرعم لطابلا و قحلا نيب ةكرعملا

مهءاج ،ىدهلاب مهءاج ؟يبنلا اذه لعف اذام ؟هلتق اولواح اذامل ؟ميركلا يبنلا اذه ىلع نومقني اذامل ،نيقفانملا ءالؤه ﴾اوَُمَقن اَمَو﴿ :ميركلا هنآرق يف فيضي -لجو زع- هللا 
هل داك ىتح ميركلا يبنلا اذه لعف اذام ؟هيلع اومقن اذامل ،مهتداعسو مهتمالس بابسأ هيف جهنملا اذه ،ةرخآلاو ايندلا يف مهدعسي يك جهنملا اذه ،-لجو زع- هللا جهنم باتكب
ةكرعم كانهً ادبأوً امئادف ،هحضفي قحلا راشتنا نأل ،رشتني نأ قحلا بحي ال ناميإلا نع دعتبا يذلا رخآلا فرطلا نأ يه ةقيقد ةقيقح هذه ؟نورمآتملا هيلع رمآتو نودئاكلا
درفني نأ لطابلل حمسي الأ نمؤملا ةلوطبو ملسملا ةلوطب نكل ،ضرألا يف ناكم لك يف دوجوم لطابلا :لوقأً امئادو ،ةميدق ةكرعملا هذه ،لطابلاو قحلا نيب ةيدبأةيلزأ
نألو ،ريخم ناسنإلاو ،ماثآو صاعم اهيف نكامأ كانهو ،ناسنإلا ةقيقحب فيرعتو ،هللا ىلإ ةوعد اهيف دجاسملاك ةرينتسم نكامأ كانه ،قح كانه نكل لطاب كانه ،ةحاسلاب
هدابع رمأ هللا نإ ،ةردقلابً ازجع ناكل ًالَمه مهكرت ولو ،باقعلا لطبل ةيصعملا ىلع مهربجأ ولو ،باوثلا لطبل ةعاطلا ىلع هدابع ربجأ هللا نأ ول ،هلمع نَّمُثي ريخم ناسنإلا
 ً.اريثك ليلقلا ىلع ىطعأو ً،اريسع فلكي ملوً اريسي فلكو ً،اريذحت مهاهنوً ارييخت

: ةيرشبلا ماقمو ةيهولألا ماقم نيب ريبكلا قرفلا

يبنلا ةنس نإ :اولاق نيذلاو ،انل يكرح جهنم يبنلا دهع يف تعقو يتلا عئاقولا هذه ،هدعب نم نحن انلً اغيلبً اسرد دعي ةوزغلا هذه يف ميركلا يبنلا دهع يف لصح يذلا اذه كلذل 
هتمصع نكل قلطم هلامك وه ،-لجو زع- هللا ؟همصع نم ،هرارقإو هلاعفأو هلاوقأ يف ئطخي نأ نم موصعم يبنلاف ،هرارقإو هلاعفأو هلاوقأ ،ةقيقحلا اوباصأ هلاعفأو هلاوقأ يه

نأ لجأ نم ميركلا يبنلا دهتجا اذإف ً،ايداهتجاً اشماه ً،ادجً اقيضً اشماه ميركلا يبنلا اذهل كرت -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ الإ -فيطل قيلعتك- نأ الإ ،ميركلا نآرقلاب ةدكؤمً اضيأ
نأ كلذ ىنعم ،هداهتجا هل ححصيل يحولا يتأيف يغبني امك هداهتجا نكي ملو ً،ادج قيض وهو ،هل كُرت يذلا شماهلا اذه لالخ نم دهتجا اذإف ،رشب هنأ هدعب نم هتمأل هللا دكؤي
:هسفن نع لاق دقو رشب وه ،ةيرشبلا ماقمو ةيهولألا ماقم نيب ريبك قرف كانه

)) رشبلا بضغي امك ُبَضْغأو ،رشبلا ىضْري امك ىضرأ ،رشب انأ امنإ ((

] كلام نب سنأ نع ملسم هجرخأ [

دعب مهنع هللا ثدحت نيذلا ءالؤهف ،يبنلا قيرط نع ءاج هنأل نكل ،هَرُكي ال ىنغلا نأل ،اوهرك ينعت اومقن ﴾ِهِلَْضف ْنِم ُُهلوُسَرَو َُّ� ُمُهَانَْغأ َْنأ َِّالإ اوَُمَقن اَمَو﴿ :ةميركلا ةيآلا 
 .نينمؤملل رصنلا اذه اودارأ ام نيدلا نع اودعتبا نيذلا نكل ،اونواعتو اونتغا يبنلا ءيجم

: نايصعلاو رفكلا ىفخأو ناميإلا رهظأف يناميإ وج يف شاع رفاك قفانملا

مالسإلا يف اولخدو اوقفان امل مهنكلو ً،ائيش نوكلمي ال ءارقف ةنيدملا ىلإ هللا لوسر ءيجم اوهرك نيذلا ناك -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا يتأي نأ لبقو :نيرسفملا ضعب لاق دقو 
ءاج دقفً اذإ ،هل ةيد مهرد فلأ ةرشع ينثا -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا هل عفد مالغ هل لُتق امل ،ةنتفلا هذه دارأ يذلا اذه ديوُس نب سّالُجلا نإ لب ،هللا مهانغأو مئانغلا نم اوذخأ
دق -ىلاعتو هناحبس- هللا ماد امو ،مكحلا يف مهفاصنإ مدعو ،مهعابط داسف ىلع ليلد هنكلو ،الً اعبط ؟هنوهركت رمأ اذه لهف ،نيقفانملا ىتح ،عيمجلل ىنغلا هللا لوسر دي ىلع
يداعي كلذ عمو ايندلا يف ريخلا هيتأي قفانملا اذه ،كلذ دعب ناميإلاب اونافتي نأو هب حدُمي نأ بجي ناك لب ،ميركلا يبنلا ىلع كلذ باُعي نأ حصي ناك ام هلوسر ءيجمب مهانغأ
.نايصعلاو رفكلا ىفخأو ،ناميإلا رهظأف ،ةيناميإ بساكم بسكي نأ دارأ يناميإ وج يف شاع هنكل ،رفاك قفانملا نأ ةقيقحلا ،قحلا لهأ

.
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: ناسنإ لكل هعراصم ىلع حوتفم ةبوتلا باب

َْمل اَمِب﴿ اومهو ،هلتقب اومه ،كلذب يبنلا ملعي مل ام ىلإ ةفاضإ ،ثدح ام ىلإ ةفاضإ نآلا ﴾اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو ِرْفُكْلا َةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿
:لاق امك -لجو زع- هللاو ﴾اُولَاَني

َّلب ُلوُسَّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ﴾ )��( َنيِرِفاَكْلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َّنِإ ۗ  ِساَّنلا َنِم َكُمِصَْعيُ َّ�َو ُۚ َهَتلاَسِر َتْغََّلب اََمف َْلعَْفت ْمَّل نِإَو ۖ َِكّبَّر نِم َكَْيِلإ َلِزُنأ اَم ْغِ

] ةدئاملا ةروس  [

:ىلاعت هلوق أرقت امنيح امأ ،ةلاسر هعم يبنلا 

﴾ )���( َنيِرِكاَّشلاُ َّ� يِزَْجيَسَو ۗ ًائْيَش ََّ� َّرَُضي َنَلف ِهَْيبِقَع َٰىلَع ْبَِلقَني نَمَو ۚ ْمُكِبَاقَْعأ َٰىلَع ُْمتَْبَلقنا َِلُتق َْوأ َتاَّم نَِإَفأ ۚ ُلُسُّرلا ِهِلَْبق نِم َْتلَخ َْدق ٌلوُسَر َّالِإ ٌدَّمَحُم اَمَو ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

.ةلاسرلا يدؤي ىتح سانلا نم همصعي -لجو زع- هللا ةلاسرلا يدؤي ماد ام نكل ،ةلاسرلا ءادأ دعب يبنلا لتُقي دقً اعبط 
هللا لوسر ءيجم دعب اونتغاو ،مئانغلا اوذخأ ،ناميإلا اورهظأ نيذلا نوقفانملا ﴾ِهِلَْضف ْنِم ُُهلوُسَرَو َُّ� ُمُهَانَْغأ َْنأ َِّالإ اوَُمَقن اَمَو اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو﴿

هيعارصم ىلع حوتفم ةبوتلا باب يأ ﴾ْمَُهلً ارْيَخ َُكي اُوبُوَتي ِْنَإف﴿ :مهنع هللا لوقي ءالؤه ،نيقفانم اوناكف مهناميإ اونلعأ نيذلاو ،رافكلا ءالؤه نأ رظنلا تفلي يذلا ءيشلا ،مهيلإ

:لوقي -لجو زع- هللا ،مثآ وأ ،صاع وأ ،قفانم وأ ،رفاك ناسنإ لكل ،ناسنإ لكل

﴾ )��( اًميِظَع ًالْيَم اُوليَِمت َنأ ِتاَوَهَّشلا َنُوِعبََّتي َنيِذَّلا ُديُِريَو ْمُكَْيلَع َبُوَتي َنأ ُديُِريُ َّ�َو ﴿

] ءاسنلا ةروس [

ُّبُِحيَو َنيِباَّوَّتلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ُۚ َّ� ُمُكَرََمأ ُثْيَح ْنِم َّنُهُوْتَأف َنْرَّهََطت اَِذَإف ۖ َنْرُهَْطي ٰىَّتَح َّنُهُوبَرَْقت َالَو ۖ ِضيِحَمْلا ِيف َءاَسِّنلا اُولَِزتْعَاف ًىَذأ َوُه ُْلق ۖ ِضيِحَمْلا ِنَع ََكنُوَلأَْسيَو ﴿
﴾ )���( َنيِرِّهََطتُمْلا

]  ةرقبلا ةروس  [

يسدقلا رثألا يفو 

)) ياوس ركشيو قزرأو ،يريغ دبعيو قلخأ ،ميظع أبن يف نجلاو سنإلاو ينإ  ((

] فعض هدنس يفو ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور  [

.بيبطلا وهف هتيصع نإو ،بيبحلا وهف هتعطأ نإ ،بيبط وأ ،بيبح -لجو زع- هللا ً،ادج قيقد ءيش 

)) ُرِفَْغأ َْوأ اَُهْلثِمٌ َةِئّيَسُ هُؤاَزََجف َِةِئّيَّسلاب َءاَج نَمَو ،ُديَِزأَو اَهِلَاثَْمأ ُرْشَعُ َهَلف َِةنَسَحلاب َءاَج نَم ((

] ملسم حيحص [

: لجو زع هللا يه ةدحاو ةهج عم نواعتت نأ نيدلا

هللا ديب رمألا ،عقي هديرت ءيش لك امف ﴾اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو﴿ ،ىفخأو رسلا ملعي ،ملعي هلإلا ﴾ِرْفُكْلا َةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ :ةميركلا ةيآلاً اذإ 
:هدحو

﴾  )��(ُديُِري اَمِل ٌلاََّعف  ﴿

] دوه ةروس  [

نيدلاو ،ديحوتلاب نمؤي امنيح ناسنإلا ،قَّقُحي ال اهضعبو ةغلاب ةمكحل قَّقُحي اهضعب ءايشألا هذه نكل ،ةريثك ءايشأ ديري دقف ،ةغلاب ةمكحل الإ لعفب هل هللا حمسي ال ناسنإلا نكل 
،هللا الإ ضفاخ الو هللا الإ عفار ال هنأ ىرت نأ ديحوتلا ،لمعت اهدحو هللا دي ىرت نأ ديحوتلا ً،ادحأ هللا عم ىرت الأ ؟ديحوتلا ام ،ديحوتلا نم لضفأ ديبعلا تملعت امو ،ديحوتلا وه

ال ،ملعي هنإ ،هللا يه ةدحاو ةهج عم لماعتت نأ نيدلاو ،ديحوت نيدلاو ،هدحو هللا ىلإ هجوتت كلعجي ديحوتلا اذه ،هللا الإ عنام الو هللا الإ يطعم الو ،هللا الإ لذم الو هللا الإ زعم الو
هنأ ىلع هللا عم لماعتت امنيحف ،هرهظت امو هنطُبت ام ملعي ،كتينالعو كرس ملعي ،كتانكسو كتاكرح ملعي ،كلاب يف رطخي ام لك ملعي ،ملعي هللا ،مسق ىلإ الو ،لاصيإ ىلإ جاتحي
امنيح ىتح ،ءيش لكل عستت هتردق ﴾ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَوَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلا َُّ�﴿ :كلذل ،طبضنت نأ نم دبال ملعي
تنأ هللا ىلإ فرعتت امنيح تنأ كلذل ،لوزيف لز ،نوكيف نك ً،ادج يعيبط ءيش ً،ادبأ برغتسي ال ءيش اذهً ايتاذ هؤافش مت ثيبخلا مرولاكً الاضعً اضرم كانه نأ ةصق ىلإ عمتست
:نم عم ،ضرألاو تاومسلا قلاخ عم ؟نم عم

﴾  )��(ُنوَُكَيف ْنُكُ َهل َلُوَقي َْنأً ائْيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمَِّنإ ﴿

] سي ةروس  [

.
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تنأ زيزعلا عم تنك اذإ ،سانلا نع ينغتست تنأ ينغلا عم تنك اذإ ،هتوق نم كتوق تذخأ ،يوق تنأف يوقلا عم تنك اذإف ،نوكلا يف اهدحو لمعت -لجو زع- هللا ةدارإ ّنأ عم 
:هنأ درو دقو ،اهلذت ال ،كسفن ّزُعت

)) ُ هَسفن ّلُِذي نأ نمؤملل يغبني ال  ((

] فعض هدنس يفو ناميلا نب ةفيذح نع يذمرتلا هجرخأ [

: يلخادلا عزاولا ىلع موقي هنأ نيدلا اذه ةمظع

:ةميركلا ةيآلاو -لجو زع- هللا نم لامكلا قتشي �اب هلاصتاب ناسنإلا نأ نيدلا اذه ةمظع كلذل 

﴾)��( َنُوَعنَْصت اَم َُملَْعيُ َّ�َو ۗ َُربَْكأ َِّ� ُرْكَِذلَو ۗ  ِرَكنُمْلاَو ِءاَشَْحفْلا ِنَع ٰىَهَْنتَ ةَالَّصلا َِّنإ َۖ ةَالَّصلا ِِمَقأَو ِبَاتِكْلا َنِم َكَْيِلإ َيِحُوأ اَم ُْلتا ﴿

] توبكنعلا ةروس  [

.يلخادلا عزاولا ىلع موقي هنأ نيدلا اذه ةمظع ،يتاذ يهن ،عدارلا يهن ال عزاولا يهن اذه 
هللاو :لاق ،بئذلا اهلكأ وأ ،تتام اهبحاصل لق :هل لاق -تاياورلا ضعب يف رمع انديس نبال وأ ،رمع انديسل -يل تسيل :هل لاق ؟اهنمث ذخو ةاشلا هذه ينعب يعارلا اهيأ اي :لاق 

.؟هللا نيأ نكلو نيمأ قداص هدنع ينإف ينقدصل بئذلا اهلكأ وأ تتام اهبحاصل تلق ولو ،اهنمث ىلإ ةجاحلا دشأ يفل يننإ
سانلا مامأ ودبيو ءافخلا يف ءيش لك لعفي يذلا اذه امأ ،ةبعكلا برو نمؤم تنأ ،اذه لعفأ ال ؟هللا نيأ اهيف لوقت يتلا ةظحللا يف تنأو ،نيدلا ةقيقح ىلع هدي عضو يعارلا اذه 

دجوي ال ،يفخم ءيش هدنع دجوي ال ،هرسك هتينالعو ،هتينالعك هرس ،هرهاظك هنطابو ،هنطابك هرهاظ يقيقحلا نمؤملاو ً،اقالطإ هللا فرعي ال ناسنإ وهف ينيد رهظم ىلحأ يف
:ميركلا يبنلا لاق امك كلذلف ،دحاو فقوم هدنع ً،اقالطإ ءيش هدنع دجوي ال ،َكلهتسُم فقومو َنلعُم فقوم هدنع دجوي ال ،جودزم فقوم هدنع

)) كلاه الإ اهنع يدعب غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا لثم ىلع مكتكرت دقل ((

] ةيراس نب ضابرعلا نع هجام نبا  [

: ملاع ىلإ ملاع نم لقتني ةدحاو ةظحلب ناسنإلا

ًالجر نأ ىوُري ﴾ِهِلَْضف ْنِم ُُهلوُسَرَوَُّ� ُمُهَانَْغأ َْنأ َِّالإ اوَُمَقن اَمَو اُولَاَني َْمل اَِمب اوُّمَهَو ْمِهِمَالِْسإ َدَْعب اوَُرفَكَو ِرْفُكْلا َةَمِلَك اُولَاق َْدَقلَو اُولَاق اَم َِّ�ِاب َنُوفِلَْحي﴿ :ةيآلا هذهل دوعنً اذإ 
يبنلا براحيل ءاجو ،ريبك نأش هلو ،نافطغ ميعز ناك ،دوعسم نب ميُعن وه -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا براحيل ةنيدملا ىلإ ءاج ةيبرعلا لئابقلا ءامعز نمً اريبكً اميعز
بطاخي -ميُعن اي :لاق ً-ادج مهم ءيش يتاذلا راوحلا ،يتاذلا راوحلا اذه يفً اغلابً ارثأت ترثأت انأ امأ ً-اليل ظقيتسا ةرم ةنيدملا جراخ ركسعملا يف وهو ،-مالسلاو ةالصلا هيلع-
،راوحلا اذه ىلإ رظنا ؟ميُعناي كلقع نيأ ً؟الام بلس له ً؟اضرِع كهتنا له ً؟امد كفس له ؟لجرلا اذه لعف اذام ؟لجرلا اذه براحت نأ لجأ نم ؟انه ىلإ كب ءاج يذلا ام -هسفن
ىلإ ،لدعلا ىلإ ،ةمحرلا ىلإ ،قالخألا ىلإ وعديً اناسنإ براحي ،ةلوبقم ريغ ةلاحب هسفن دجو املف ،همالسإ ببس ،يعقاولا ،ئداهلا ،ينالقعلا ،يقطنملا ،يتاذلا راوحلا اذه
دشأ هنم بجعت يبنلا ،ميركلا يبنلا ىلع لخدو ،نينمؤملا دح نيبو -يبنلا اولتاقيل اوؤاج يذلا - نيكرشملا نيب دحلا زواجتو ،هّوت نم ماقف ؟ميعن اي كلقع نيأ :لاقف ،فاصنإلا
تنأ :هل لاق ،ءاشت امب ينرُم :هل لاق ،ناميإلا ملاع ىلإ رفكلا ملاع نم لقتنا ةدحاو ةقيقدب ملسأ املفً املسم تئج :لاق ؟انيلإ كب ءاج يذلا ام :لاق ،ميُعن :لاق ؟ميُعن :هل لاق ،بجعلا
،رافكلا ةميزهب تهتنا قدنخلا ةكرعمو ،هيدي ىلع ريخلا هللا يرجي نأ عاطتسا ،رخآلا فرطلا عمو ،كرشم دوهيلا دنع هنألف ،انع ّلذخ :هل لاق ،ينرم :هل لاق ،ميُعن اي دحاو
.دوعسم نب ميُعن وه كلذ يف لاعفلا رصنعلاو
ً.ادج ةريبك لامعأب هدنع كفظوي -لجو زع- هللا ،هللا فرعت امنيح تنأ ،كل تحُتف اهلك ايندلا هللا فرعت امنيح تنأ 
اذام ؟لجرلا اذه براحت نأ لجأ نم ؟انه ىلإ تئج اذامل ،ينالقع ،يعقاو ،يقطنم ريكفت ةظحل ،نيدبآلا دبأ ىلإ منهج لخديسو ً،اكرشم توميسو ً،اكرشم ناك لجرلا اذهف 
.نمآف ،صالخإلا ىلإ ،ةنامألا ىلإ ،قدصلا ىلإ اعد ،ةليضفلا ىلإ اعد ،هللا ىلإ اعد وه ؟لجرلا اذه لعف
.ملاع ىلإ ملاع نم لقتني ةدحاو ةظحلب ناسنإلا كلذلف 

: هيلإ انبت اذإ انبحيو هيلإ بوتن نأ انرظتني لجو زع هللا

اذإ انبحيو ،هيلإ بوتن نأ رظتني هللاو ،اهلك هعراصم ىلع حوتفم ةبوتلا باب   ﴾ْمَُهلً ارْيَخ َُكي اُوبُوَتي ْنَِإف﴿ :هلتق اودارأو يبنلا ىلع اورمتئا نيذلا ءالؤهل لوقي -لجو زع- هللاً اذإ 
﴾َنيِرِّهََطتُمْلا ُّبُِحيَو َنيِباَّوَّتلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ﴿ :ليلدلاو ،هيلإ انبت
َّذُعي اْوَّلََوَتي ِْنإَو ْمَُهلً ارْيَخ َُكي اُوبُوَتي ْنَِإف﴿ امنيح ناسنإلا نأ ناسنإلا هل بجعي يذلا ،باذع كانه ةرخآلا يفو ،باذع كانه ايندلا يف ﴾ِةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا يِفً اميَِلأً اباَذَع َُّ� ُمُهْبِ
ةكرحلا هذه ،ةحيحص تاقلطنم الب ،قئاقح الب ،ليلد الب ةيئاوشعلا ةكرحلا هذه نوكت دق ،ةيئاوشع ةكرح كرحتي ،ةينيقي قئاقح البو ،ةحيحص ئدابم البو ،فده الب كرحتي
.ةرخآلاو ايندلا يف يدبألا هكاله ببس نوكت
دقو ،ةباحصلا رابك نم راصفً اكرشم ناك ،هللا لوسرب نمآ ،ءاضيب ،ةعصان ،ةيعقاو ،ةبئاص ريكفت ةظحلب ً،احيحصً اريكفت ركف ،دوعسم نب ميُعن هنع تثدحت يذلا لجرلا اذهف

.
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 .رصنلا اذه يف لاعف رصنع وهو ،نيملسملا راصتناب تهتنا دق قدنخلا ةكرعم ةكرعملا هذه تناكو ،هيدي ىلع ريخلا هللا ىرجأ

: امهل ثلاث ال ناترمز هللا دنع رشبلا

َّذُعي اْوَّلََوَتي ِْنإَو﴿ :ققد ،امهل ثلاث ال ناترمز هللا دنع رشبلا كلذل ،ةرخآلا وأ ايندلا يف ءاقش وأ ةرخآلاو ايندلا يف ةداعس ،بيجع ﴾ِةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا ِيفً اميَِلأً اباَذَعُ َّ� ُمُهْبِ

﴾  )�(َىنْسُحْلاِب َقَّدَصَو )�(َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف  ﴿

] ليللا ةروس  [

لامعألاب هللا ىلإ برقتت نأ ىلإ كعفد ةنجلل قولخم كنأ قيدصتلا اذهو ،هيصعي نأ ىقتا ،هللا ةيصعم بنجتي نأ ىلإ هعفد قيدصتلا اذه ،ناميإلا اذه ،ةنجلل قولخم هنأ قدص 
:يناثلا فرطلا ﴾َىنْسُحْلِاب َقَّدَصَو * َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿ ،ةرمز هذه ،ةحلاصلا

﴾  )�(َىنْسُحْلاِب َبَّذَكَو )�(َىنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّمأَو ﴿

] ليللا ةروس  [

،ءايبنألاو ءايوقألا ةرمز ،ناترمز هسأر ىلع عقي يرشبلا مرهلا كلذل ،ذخألا ىلع هتايح ىنبو ،هللا ةعاط نع ىنغتساف ،طقف ايندلل قولخم هنأ نمآ لب ،ةنجلل قولخم هنأ بذك 
نأ نيب ناتشو ،بولقلا اوكلم :ءايبنألاو ،باقرلا اوكلم :ءايوقألا ،سانلل اوشاع :ءايبنألاو ،مهل سانلا شاع :ءايوقألا ،اوذخأي ملو اوطعأ :ءايبنألا ،اوطعي ملو اوذخأ :ءايوقألا
يف :ءايوقألاو ،يبنلا حدمت ماع ةئمعبرأو فلأ دعب ،مهتبيغ يف نوحدُمي :ءايبنألا ،باقرلا اوكلم :ءايوقألاو ،بولقلا اوكلم :ءايبنألا ،هبلق كلمت نأ وأ ناسنإلا ةبقر كلمت
.سانلا مهبحي ىتح ءايبنألا قالخأب اوقلختي نأ ءايوقألا يف ةلوطبلاو ،مهمذت دق مهتبيغ يف لب ،طقف مهترضح
يتلا قالخألا هذه ،فاصنإو ،عضاوتو ،ةمحرو ،ةنامأو ،قدص كانه ،ءايبنألا قالخأب نوقلختي ءايبنألا عابتأ نأل ،ّيبن عابتأاونوكي نأ نيدهاشملا ةوخإلا نم ىنمتأ انأ كلذلف 
:هل لاقف مالسإلا نع رفعج انديس يبنلا باحصأ دحأ لأس يشاجنلا ،ميركلا يبنلا اهب ءاج

ىتح ،كلذ ىلع انكف ،فيعضلا انم يوقلا لكأيو ،راوجلا ءيسنو ،ماحرألا عطقنو ،شحاوفلا يتأنو ،ةتيملا لكأنو ،مانصألا دبعن ،ةيلهاج لهأً اموق انك كلملا اهيأ((
انرمأو ،ناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم انؤابآو نحن دبعن انك ام علخنو ،هدبعنلو ،هديحوتل هللا ىلإ اناعدف ،هفافعو هتنامأو هقدصو هبسن فرعن انمً الوسر انيلإ هللا ثعب

))  .ءامدلاو مراحملا نع فكلاو ،راوجلا نسحو ،محرلا ةلصو ،ةنامألا ءادأو ،ثيدحلا قدصب

] بلاط يبأ نب رفعج نع ةميزخ نبا هجرخأ [

.ةيرئاعشلا ةدابعلا نعً الضف ةيلماعتلا ةدابعلا هذه ،ميظعلا نيدلا اذهل يقالخألا جهنملا وه اذهو 

.نيملاعلا بر � دمحلاو

نكاد عضو

.
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