
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

: نوقفانمو نورفاكو نونمؤم ميركلا نآرقلا لالخ نم رشبلا

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

﴾ )��(َنيِحِلاَّصلا َنِم ََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ْنَِئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو  ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

فرع يذلا وه نمؤملا ،نوقفانمو ،نورفاكو ،نونمؤم ميركلا نآرقلا لالخ نم رشبلا نأ مكنع بيغي ال ءيشو ،نيقفانملا نع ثدحتت يتلا تايآلا قايس يف انلز ال ،ةوخإلا اهيأ 

،هقلخ ىلإ ءاسأ مث ً،العف هجهنم نم تلفتو ً،انايحأ هدوجو ركنأ لب ،هللا نع لفغ يذلا وه رفاكلا امنيب ،ةرخآلاو ايندلا يف َدِعسو َمِلسف ،هقلخ ىلإ نسحأو ،هجهنمب طبضناف هللا

نم تلفتو ،هللا نع لفغ ناسنإو ،ةرخآلاو ايندلا يف دعسو ملسف ،هقلخ ىلإ نسحأو ،هجهنمب طبضناف ،هللا فرع ناسنإ ،ميسقتلا لصأ وه اذه ،ةرخآلاو ايندلا يف كلهو يقشف

.ميسقتلا لصأ اذه ،ةرخآلاو ايندلا يف كلهو يقشف ،هقلخ ىلإ ءاسأو ،هجهنم
هلو رهاظ هل ،قفانم وه رفكلا ىفخأو ناميإلا رهظأ يذلا اذه ،قافنلاو رفكلا تفخأو ،ناميإلا ترهظأف ،نينمؤملا بساكم نيبو تلفتلا نيب عمجت نأ تدارأ سانلا نم ةئف نكلو 

هللا هامس ناسنإلا اذه ،ناقلطنم ،نافقوم ،ناتيصخش هل ،يجاودزا ناسنإلا اذهف ،هرهاظ ضقاني نطابهلو هتينالع ضقاني رس هل ،يقيقح فقوم هلو نلعم فقوم هل ،نطاب

ً.اقفانم

: نمؤملا بساكم نيبو تلفتلا نيب عمج هنأل رانلا نم لفسألا كردلا يف قفانملا

:لوقي -لجو زع- هللا نأ مكنع بيغي الً اضيأ 

﴾ )���( اًريَِصن ْمَُهل َدَِجت َنلَو ِراَّنلا َنِم َِلفَْسْألا ِكْرَّدلا ِيف َنيِِقفَانُمْلا َِّنإ ﴿

]  ءاسنلا ةروس  [

قئاقحلا ملعت ال ،رشب تنأو ،ناميإلا رهظأ قفانملا امأ ،هعم يقتلتنل ،هتاداشرإب ذخأت نل ،هيلإ يغصت نل ،هرفك كل نلعأ ً،اطايتحا هنم تذخأ تنأف ،حضاو رفاكلا نأ كلذ 

كلذل ،نينمؤملا بساكم نيبو كولسلا يف تلفتلا نيب اوعمج مهنأل ﴾ِراَّنلا َنِم َِلفَْسْألا ِكْرَّدلا ِيف َنيِِقفَانُمْلا َّنِإ﴿ :لاق امنيح -لجو زع- هللا ً:اذإ .كب ردغي هب اذإف ،هتقدصف ةنطابلا

:ىلاعت لاق ،نيقفانملا ءالؤه نع ثدحتي تايآلا قايس
نكلو ،كتعاط ىلعً ادهع بر اي :هل لوقي دوسألا رجحلا نم برتقي وهو ،مارحلا هللا تيبلً اجح ىدأ وأ ،ةرمع ىدأ اذإ نينمؤملا نم دحاو لك نأ كش الو ﴾ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿

:لوقي -لجو زع- هللا نأ ملؤملا ءيشلا

الدرس : �� - سورة التوبة - تفسیر اآلیات ��-��، العھد الصادق مع هللا عز وجل.
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﴾ )���( َنيِقِسَاَفل ْمُهََرثَْكأ َانْدَجَو نِإَو ۖ  ٍدْهَع ْنِّم مِهَِرثَْكِأل َانْدَجَو اَمَو ﴿

]  فارعألا ةروس  [

: دهعلا اذه دنع وهف هللا دهاع اذإ نمؤملا

:ىلاعت لاق كلذل ،دهعلا اذه دنع وه هللا دهاع اذإ نمؤملاف ،دهعلا اذه دنع نوكت نأ -لجو زع- هللا تدهاع اذإ كنأ كتلوطبف 

﴾  )��(ىَّفَو يِذَّلا َميِهاَرِْبإَو  ﴿

] مجنلا ةروس  [

﴾ىَّفَو يِذَّلا َميِهاَرِْبإَو﴿ ،عوضوملا اذه يف ةودق -مالسلا هيلع- ميهاربإ ناكو ،ناميإلا يف ةيلاع ةبترم هذه ،كدهع دنع تنأو ،هللا تدهاع كنأ رعشت امنيحف ،هيلع ام ىدأ 

﴾ )���( َنيِرِباَّصلا َنِمُ َّ� َءاَش نِإ ِينُدَِجتَس ۖ ُرَمُْؤت اَم َْلعْفا َِتَبأ َاي َلَاق ۚ  ٰىََرت اَذاَم ْرُظنَاف َكَُحبَْذأ ِيَّنأ ِمَانَمْلا ِيف ٰىََرأ ِيِّنإ ََّيُنب َاي َلَاق َيْعَّسلاُ َهعَم ََغَلب اََّمَلف ﴿

]  تافاصلا ةروس  [

.ةئملاب ةئم هللا جهنمل عوضخ ً،ادج عئار ءيش 
،ةبلعث مهنم ،لاملا اذه نم قفنأسً اينغ تحبصأ اذإ يأ ﴾ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل﴿ :هللا دهاع ﴾ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :ةروسلا هذه يف مهنع ثيدحلا نوقفانملا ءالؤه كلذل 

.بطاح مهنم ،سيق نبا مهنم
نع وأ ،بابسألا قيرط نع نوكي نأ امإً انايحأ قزرلا :ءاملعلا ضعب لاق ﴾َنيِحِلاَّصلا َنِم ََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :ةميركلا ةيآلا ةقيقحلا 

ناسنإلاً انايحأ نكل ،بابسألاب ذخألا قيرط نع لاملا اذه تبسك تنأف ،حبرلا وه عيبملاو ءارشلا رعس نيب قرفلا ،اهعيبت ،ةعاضبلا يرتشت ،ةراجت كلً انايحأ ،لضفتلا قيرط

.يلُّضفت قرز كانهو ،بابسألا قيرط نع قزر كانهً اذإ ،يلُّضفت قزرلا اذه ،ريبك دهج نود نم ،ريبك غلبم هيتأي

: رصنلا عاونأ

امأ ،ينوك رصن كانهو ،يلُّضفت رصن كانهو ،يقاقحتسا رصن كانه :لاق رصنلا نع ثدحت امنيح -لجو زع- هللا نأ ،ركُذي ءيشلاب ءيشلا ً:امئاد لاقي امك ةبسانملاب 

مالسإلا اوغلي نأ نوديري مهو ،شيرق ديدانص عمً احَّلسُمً اريبكً اشيج اوهجاوو ،هللا عم اوحلطصاو ،-لجو زع- � اوصلخأ امنيح ردب يف ماركلا ةباحصلا ءالؤه :يقاقحتسالا

:ىلاعت لاق مهرصن -لجو زع- هللا ً،الصأ

﴾ )���( َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتَاف ۖ ٌ ةَّلَِذأ ُْمتَنأَو ٍرَْدِببُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقلَو ﴿

] نارمع لآ ةروس  [

:لاق ىلاعت هللا نكل ،يقاقحتسالا رصنلا وه اذه :ءاملعلا لاق 

نَم ُرُصَني ۚ  َِّ� ِرَْصِنب )�(َنُونِمْؤُمْلا ُحَرَْفي ٍذِئَمَْويَو ُدَْعب ْنِمَو ُلَْبق ْنِم ُرَْمْألا َِِّ� َنِينِس ِعِْضب ِيف )�(َنُوبِلَْغيَس ْمِِهَبلَغ ِدَْعب ْنِم ْمُهَو ِضَْرْألا َىنَْدأ ِيف )�(ُموُّرلا َِتبِلُغ  ﴿

﴾)�( ُميِحَّرلا ُزيَِزعْلا َوُهَو ۖ ُءاََشي

] مورلا ةروس  [

ًاحالس كلمي يذلا ،ىوقألا ؟رصتني يذلا نم ،ءامسلا نع ضرألا َدُعب نيدلا نع ناديعب نالتاقتملا نافرطلاً انايحأو ،يلُّضفت رصن هنكلوً ايقاقحتسا سيل يناثلا رصنلا اذه 

طيطخت ةيضق ،ةقيقد ةيجيتارتسإ ةيضق ،ططخ ةيضق ،دادعإ ةيضق ،ةحلسأ ةيضق ،رصنلا اذهب رفكلاو ناميإلل ةقالع ال ينوك رصن كانهف ،ربكأ يدجملا هادم ،رثكأً اروطتم

ةمكحل يلضفت رصن هنكلً ايقاقحتساً ارصن ال نينمؤملا رصني -لجو زع- �افً انايحأ امأ ،-لجو زع- هللا نع نيديعبلا نيفرطلا نيب نوكي اذهو ،ينوك رصن كانهف ،مكحم

.يقاقحتسا ساسألاب رصن كانهو ،ةغلاب

: دادسلاو قيفوتلاب هتايح هللا ىلوت لجو زع هللا عم حلطصا نم

.لُّضفتلا قيرط نع ريفو قزر هيتأي ىرخأب وأ ةقيرطب ناسنإلاً انايحأ نكل ،بابسألا قيرط نع قزر دجويً اضيأ كلذل 
فلخي مث -لجو زع- هللا دهاعي امنيح ناسنإلا نأ ةرسح بلقلا ألمي يذلا ءيشلاو ،دهع اذه ﴾َنيِحِلاَّصلا َنِم ََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :كلذلف 

،هللا نيع نم طقسي نأ نم نوهأ هعالضأ مطحنت طوقسلا اذه عمو ضرألا ىلإ ءامسلا نم ناسنإلا طوقس :ةملكلا هذه مكل لوقأو ،هللا نيع نم طقسي لب ،هللا نيع نم رغصي هدهع

ً.اعئاط هللا دنع نوكت نأ ً،اقداص هللا دنع نوكت نأ ً،ابَّرقُم هللا دنع نوكت نأ ةلوطبلا
.ةيريصم ةايحلا يف ءايشأ كانه نكل ،ةيريصم تسيلً ادج ةريثك ءايشأ دجوي ،يريصم ءيش اذه :لاُقي رصاعم حلطصم كانه ،هئاقشو هتداعس ببس �اب هتقالع ناسنإلاف 
هريصم دّدحت هحاجن تامالعف ةيوناثلا ةداهشلا ىلإ لصو اذإ امأ ،رشاعلا ىلإ عساتلا نم ،عساتلا ىلإ نماثلا نم ،نماثلا ىلإ عباسلا فصلا نم حجني امدنع بلاطلا لثم حضوأو 
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ددحي ،يريصم حاجن ةنسلا هذه يف حاجنلاً اذإ ،بطلا ةيلك لخديً ادج ةيلاع تامالع لاني امنيح ،دالبلا ضعب يف ةمظنألا بسحب ،وأ ،وأ ،سدنهم وأ ،بيبط امإ ةايحلا يف

.بيرقتلل اذه ،بلاطلا ريصم
:-لجو زع- هللا هظفح هللا رمأ ىلع ماقتسا اذإف ،ةيريصم ءايشأ ناسنإلا ةايحبو 

)) كَْظفَْحي هللا ظفحا ((

] سابع نب هللادبع نع يذمرتلا هجرخأ [

 .دادسلاو ،قيفوتلاب هتايح هللا ىلوت -لجو زع- هللا عم حلطصا اذإ 

: لجو زع هللا ةعاطب طونم هلبقتسمو هتمالسو ناسنإلا ةداعس

:لاق -لجو زع- هللا ،هللا ةيعم نيرسفملا ضعب اهامسً ادج ةقيقد ةيضق ىلإ انلقني اذه 

ُۡۚمتنُك اَم َنَۡيأ ۡمَُكعَم َوُهَو ۖاَهِيف ُجُرَۡعي اَمَو ِءآَمَّسلٱ َنِم ُلِزَني اَمَو اَهۡنِم ُجُرَۡخي اَمَو ِضَۡرۡألٱ ِيف ُجَِلي اَم َُملَۡعي ِۖشَۡرعۡلٱ َىلَع ٰىََوتۡسٱ َُّمث ٖماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَۡرۡألٱَو ِتَٰوَٰمَّسلٱ ََقلَخ يِذَّلٱ َوُه ﴿
﴾ )�( ٞريَِصب َنُولَمَۡعت اَِمبُ َّ�ٱَو

] ديدحلا ةروس  [

:ةيآ نآرقلاب اذإف نآرقلا تأرق اذإ نكل ،هملعب مكعم وه ،-لجو زع- هللا ملعب وه ،رخأت وأ ،مدقت وأ ،ةنكس وأ ،ةكرح ةيأ ،هملعب مكعم :ءاملعلا لاق 

﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلا َعَم ََّ� ََّنأَو ْتَُرثَك َْولَو ًائْيَش ْمُُكَتِئف ْمُكنَع َِينُْغت َنلَو ُْدَعن اوُدُوَعت نِإَو ْۖمُكَّل ٌرْيَخ َوَُهف اوَُهتَنت نِإَو ۖ ُْحَتفْلا ُمُكَءاَج َْدَقف اوُحِتَْفتَْست نِإ ﴿

] لافنألا ةروس  [

﴾ )���( َنيِقَّتُمْلا َعَم ََّ� ََّنأ اوَُملْعاَو ََّ� اُوقَّتاَو ۚ ْمُكَْيلَع ٰىََدتْعا اَم ِْلثِِمب ِهَْيلَع اوَُدتْعَاف ْمُكَْيلَع ٰىََدتْعا ِنََمف ۚ ٌصاَِصق ُتاَمُرُحْلاَو ِماَرَحْلا ِرْهَّشلاِب ُماَرَحْلا ُرْهَّشلا ﴿

] ةرقبلا ةروس  [

ناك ذإ ً:اريثك اهددرأ يتلا ةلوقملاو ،ظفحلاب مكعم ،دييأتلاب مكعم ،رصنلاب مكعم ،قيفوتلاب مكعم :ءاملعلا لاق ،ةصاخ ةيعم اهنكل ،ةماع ةيعم تسيل ةيعملا هذه ،نيقداصلا عم

نإو ،ءيش لك تدجو ينتدجو نإف ،يندجت ينبلطا مدآ نبا ؟كدقف نم دجو اذامو ؟كدجو نم دقف اذام بر اي :ةيناث ةرم لوقأو ؟كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟كيلع نمف كعم هللا

.ءيش لك نم كيلإ بحأ انأو ،ءيش لك كتاف كتف
:ىلاعت هلوق ءاج انه نم ،� كتعاطب طونم كلبقتسمو ،كتمالسو ،كتداعس كلذلف 

﴾ )��( اًميِظَع اًزَْوف َزَاف َْدَقفُ َهلوُسَرَو ََّ� ِعُِطي نَمَو ۗ ْمَُكبُوُنذ ْمَُكل ْرِفَْغيَو ْمَُكلاَمَْعأ ْمَُكل ْحِلُْصي ﴿

] بازحألا ةروس  [

: لجو زع هللا دنع زوفلا سيياقم

هذه ً،ايوق نوكت نأ ً،انايحأً اميسو نوكت نأ ً،احيحص نوكت نأ ةيضرألا ً،اينغ نوكت نأ ةيضرألا ،ةيوامس سيياقم كانهو ،ةيضرأ سيياقم ،زوفلل سيياقم كانه :ةقيقحلا 

:ةيآ ركذأ ً﴾اميِظَعً ازَْوف َزَاف َْدَقفُ َهلوُسَرَو ََّ� ِعُِطي ْنَمَو﴿ :ىلاعت لاق ً،ازئاف هللا دنع نوكت نأ ةيوامسلا زوفلا سيياقم نع تثحب اذإ كنكل ،ةيضرألا زوفلا سيياقم

ۚ َُملَْعت نَُكت َْمل اَم َكَمَّلَعَوَ ةَمْكِحْلاَو َبَاتِكْلا َكَْيلَعُ َّ� َلَزَنأَو ۚ ٍءْيَش نِم ََكنوُّرَُضي اَمَو ۖ ْمُهَُسفَنأ َّالِإ َنوُّلُِضي اَمَو َكوُّلُِضي َنأ ْمُهْنِّمٌ َةفِئاَّط تَّمََهلُ ُهتَمْحَرَو َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َالَْولَو ﴿
﴾ )���( اًميِظَع َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َناَكَو

] ءاسنلا ةروس  [

ةايح يف ةيساسأ ةقالع هللا عم ةقالعلا ،ءيش لك كبحأ هللا تببحأاذإ كنأ ،ءيش لك ىلإ تلصو هللا تيقتا اذإ كنأ ،ءيش لك تفرع هللا تفرع اذإ كنأ ةيآلا هذه لالخ نم ودبي 

:نيفراعلا ضعبلاق كلذل ،كعم هللا ناك هعم تنك اذإف ،رومألا ديلاقم هديب ،تيميو ييحي ،ضرألاو تاومسلا قلاخ -لجو زع- هللا كلذل ،ناسنإلا

انبحأ نم اضرلاب انحنم انإـــف  اـنبجح كلجأل عفرن انرمأ عطأ

انقلخ رارشأ هيف امم كيمحنــل     انبانجب ِمتحاو انامحب ذـــلو

انهلاو ةرسملا ىقلت انل صلـخأو  لـغاش كنلغشي ال انركذ نعو

انرمأب الإ داعبإلاو برقلا امــف     نكي اميف رمألا اــنيلإ ملسو
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* * *

: حلافلا و حجانلا

يفً ادودحمً احاجن ققح يذلا وه حجانلا ،حلافلاو حجانلا نيبً ادج قيقد قرفلاو ،حلاف كنإ لب ً،ايقيقحً احاجن حجان تنأف كدهع دنع تنكو هللا تدهاع اذإ تنأ ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

:ةريثك تايآ كلذل ،هبر ةفرعم يف حجن ،هدوجو ةياغو ،هدوجو رس ققح يذلا وه حلافلا نكل ،هدالوأ ةيبرت يف حجن ،عيفر بصنم ءالتعا يف حجن ،لاملا عمج يف حجن ،ايندلا

َلُوأ ﴿ َلُوأَو ۖ ْمِِهّبَّر نِّم ىًدُه َٰىلَع َِكئٰ ﴾ )�( َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكئٰ

] ةرقبلا ةروس  [

،بَّبحُم حاجنلا ،هتراجت يف وأ ،ايلع ةداهش لين يف وأ ،هتسارد يف حجن ول ىتح ،ةداعس اّميأ هحاجنب دعسي حجني امنيح ناسنإلاو ،بَّبحُم حاجنلاو ً،اعمةرخآلاو ايندلا يف حجن 

اذإ :بيرقتلل ًالثم برضأً انايحأ تنكو ً﴾اميِظَع َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َناَكَو َُملَْعت ْنَُكت َْمل اَم َكَمَّلَعَو﴿ :كلذف ؟ةنجلا لوخد يفً احاجن ناك اذإ فيكف ؟هللا ةفرعم يفً احاجن ناك اذإ فيكف

لوؤسم لاق اذإ نكل ،ةريل يتئم نوكي دق ،ميظع غلبم يعم :كل لوقي لفطلاف ،ةيدقنلا ايادهلا ضعب هئابرقأ نم ذخأ ديعلا بقع ؟غلبملا اذه ردقت مك ،ميظع غلبم يعم :لفط كل لاق

.ريبك قرف رالود رايلم يتئم نيبو ةيروس ةريل يتئم نيب .رالود رايلم يتئم نوكي دق ً،اميظعً اغلبم برحلا هذهل انددعأ :ىمظع ةلود يف ريبك

: لجو زع هللا ةفرعم قالطإلا ىلع ءاطع مظعأ

:ىلاعت لاق كلذل ،هللا فرعت نأ قالطإلا ىلع ءاطع مظعأ يأ ً﴾اميِظَع َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َناَكَو َُملَْعت ْنَُكت َْمل اَم َكَمَّلَعَو﴿ :ةيآلا هذه يف اوققدو -لجو زع- هللا لاق اذإ 

﴾ )��( ًالََمأ ٌرْيَخَو ًاباََوث َِكّبَر َدنِع ٌرْيَخ ُتاَحِلاَّصلا ُتَاِيقَابْلاَو ۖ  َايْنُّدلا ِةَايَحْلاُ َةنيِز َنُوَنبْلاَو ُلاَمْلا ﴿

]  فهكلا ةروس  [

،نينبلاو لاملا فّرع تايقابلاو ةملكب ﴾ُتَاِيقَابْلاَو﴿ :لوقي -ىلاعتو هناحبس- هللا نكل   ﴾َنُوَنبْلاَو ُلاَمْلا﴿ً ادج ملؤم ءيش لام نود نم ُرثُك نونب ً،ادج ملؤم ءيش نينب نود نم لام 

.لئاز وهف هللا ىوس ام ءيش لك كلذل ،لئاز ءيش ؟نونبلاو لاملا ةملك نم مهُفي اذام ﴾ُتَاِيقَابْلاَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلاُ َةنيِز َنُوَنبْلاَو ُلاَمْلا﴿ ،نالئاز امهنأل
 .مودي ءيش دجوي ال ،لوزي لاح لك :هل لاق ،حرفأً انيزح تنك نإو ،نزحأً اديعس تنك نإ ةملك يل لق :هل لاق هريزو لأس كلم 

: توملا قوذت اهنكل تومت ال سفنلا

يف ةثيدح ةقيرط ،ينايبلا طخلا مدختسنً انايحأ نآلا ،ةرخآلا ىلإ هدوقت ايندلا هذه ،هقلخ ىلإ نسحأو ،هرمأ ىلع ماقتساو ،ايندلا هذه يف هللا فرعو ،ايندلا ىلإ ءاج اذإ نمؤملا كلذل 

ناسنإلا نكل ،دعاصلا طخلا اذه ىلع ةطقن توملاو ،توملا دعب ام ىتحً ارمتسم ىقبيو ،رمتسم دوعصلا اذهً ادعاص ينايبلا نمؤملا طخ ناك اذإف ً،انايحأ تاروطتلا نع ريبعتلا

،نيلفاس لفسأ ىلإ يوهي فوس دوعصلا اذه نم ةطقن كانه نكل ً،ابيجعً ادوعصً ادعاص هنايب طخ نوكي دق ،ةمرحملا هتاوهشب سمغناو ،هايندب لغتشاو ،هللا فرع ام يذلا

ً.ارمتسمً ادوعصً ادعاص ينايبلا طخلا نوكي نأ ةلوطبلاف
:لاقىنعملا اذهب انركذت ةميركلا ةيآلا ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

﴾ )���( ِروُُرغْلا ُعَاتَم َّالِإ َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمَو ۗ َزَاف َْدَقفَ ةَّنَجْلا َلِخُْدأَو ِراَّنلا ِنَع َحِزْحُز نََمف ۖ ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمُكَروُُجأ َنْوَّفَُوت اَمَِّنإَو ۗ  ِتْوَمْلاُ َةقِئاَذ ٍسَْفن ُّلُك ﴿

]  نارمع لآ ةروس  [

.نمؤت يتلا يه سفنلا ،هسفن هتاذ ناسنإلا ،حورلا فقوتت نأو ،سفنلا نع دسجلا لصفني نأ توملا ىنعم ،توملا قوذت اهنكل تومت ال سفنلا 

﴾)��ُ(ةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا اَُهتََّيأ َاي ﴿

] رجفلا ةروس  [

:وأ 

﴾)�(ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلاِب ُمِسُْقأ َالَو )�(ِةَمَايِقْلا ِمَْوِيب ُمِسُْقأ َال  ﴿

] ةمايقلا ةروس  [

،نينذألا لالخ نم عمست ،نينيعلا لالخ نم ىرت سفنلا هذه ،دسج نمض سفنلا هذه ،سفنلا هذه ،ىقشت وأ دعست ،طقست وأ ىقرت ،رفكت وأ نمؤت ،هسفن هتاذ ،هتاذ ناسنإلا سفنف 

يه هذه ،ةرفاكلا يه،ةنمؤملا يه ،ةفَّلكُملا يه ،ةبَساحملا يه ،ةيقشلا يه ،ةديعسلا يه ،ةيهانلا يه ،ةرمآلا يه سفنلا هذهف ،ديلا قيرط نع شطبت ،لجرألا لالخ نم كرحتت

حورلا ماد ام ،يشمت حورلاب ،عمست حورلاب ،ىرت حورلاب تنأف دسجلا اذه كرحت يتلا ةوقلا امأ ،سفنلا نع دسجلا لصفني توملا دنع ،دسجلا وه سفنلل ءاعو كانه ،سفنلا

.قطنو ،ملكتو ،ةمكاحمو ،كاردإو ،رصب و ،عمسو ،ةكرح كانهف دسجلاب
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: ةرساخ هتكرحف أدبم الو جهنم الب كرحتي نم

ةنج يف امإ دولخلا كلذل ،تومت الو توملا قوذت سفنلا كلذ ىنعم ﴾ِتْوَمْلاُ َةِقئاَذ ٍسَْفن ُّلُك﴿ :كلذل ،حورلا قيرط نع يهلإلا دادمإلا عاطقناو ،دسجلا نع سفنلا لاصفنا توملا 

:لوقي -لجو زع- هللا كلذل ً،ادج ريطخ رارقلا ،اهباذع دفني ال ران يف وأ ،اهميعن مودي

َلُوأ ﴿ ﴾ )���( ِراَّنلا َىلَع ْمُهََربَْصأ اََمف ۚ ِةَرِفْغَمْلاِب َباََذعْلاَو ٰىَدُهْلاِبَ َةلَالَّضلا اُوََرتْشا َنيِذَّلا َِكئٰ

] ةرقبلا ةروس  [

 ً.ادج ةريطخ ةكرح ةيئاوشعلا ةكرحلا هذه ،هتاءالو اهساسأ ،هتاوهش اهساسأ ،هتحلصم اهساسأ ةيئاوشع ةكرح ،فده الب ،ميق الب ،أدبم الب ،جهنم الب كرحتي يذلا اذه 

: ميركلا نآرقلا يف هللا فرعي نأ لبق ناسنإلا جذومن

:لاقً الثم ،ةيرشب جذامن مدق ميركلا نآرقلا نأ قيقدلا ءيشلا ،ةوخإلا اهيأ كلذل 

﴾  )��ً(اعُولَه َقِلُخ َناَسْنِْإلا َّنِإ  ﴿

] جراعملا ةروس  [

.صرحلا ديدش ،عزجلا ديدش ،فوخلا ديدش ،عوله هللا فرعي نأ لبق ناسنإلا 

ّلَصُمْلا َّالِإ )��ً(اعُونَم ُرْيَخْلاُ هَّسَم اَِذإَو )��ً(اعوُزَج ُّرَّشلاُ هَّسَم اَِذإ )��ً(اعُولَه َقِلُخ َناَسْنِْإلا َّنِإ  ﴿ ﴾)��(َنيِ

] جراعملا ةروس  [

:هللا فرعي نأ لبق ناسنإلا جذومن كل مدق نآرقلا 

﴾  )�(ٍرْسُخ يَِفل َناَسْنِْإلا َّنِإ  ﴿

] رصعلا ةروس  [

ً:الثم ،ةيرشب جذامن كل مدق نآرقلاف ،هنم عضب ىضقنا موي ىضقنا املك مايأ ةعضب ناسنإلا ،هكلهتسي نمزلا يضم نأل 

﴾  )�(َىنَْغتْساُ هآَر َْنأ )�(َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ َّالَك  ﴿

] قلعلا ةروس  [

: ميركلا نآرقلا يف قفانملا و رفاكلا و نمؤملا ناسنإلا نع جذامن ميدقت نم فدهلا

.نمؤملا ناسنإلا جذامن كل مدق -لجو زع- �اف ،هللا فرعي نأ لبق ناسنإلا ينعت لاب ةفرعم تءاج اذإ ناسنإلا ةملك :ءاملعلا ضعب لاق 

﴾)�( َنُولَّكََوَتي ْمِِهّبَر َىلَعَوً اناَمِيإ ْمُْهتَداَزُ ُهتَايآ ْمِهَْيلَع َْتيُِلتاَذِإَو ْمُُهبُوُلق َْتلِجَوُ َّ� َرُِكذ اَذِإ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿

]  لافنألا ةروس  [

رفكلا لهأ نعو ،ناميإلا لهأ نع هللا باتك يف تدرو يتلا جذامنلا هذه :ءاملعلا لاق ،نيقفانملا نع انثيدح اذهو ،قفانم ناسنإ ،رفاك ناسنإ ،نمؤم ناسنإ جذامن كل مدق 

،ةمعن اهلدعت ال ةمعن هذهف ،كيلع قبطنت نينمؤملا تافص تيأرو نآرقلا تأرق اذإ تنأ ً،ادج ريطخ اهفده ةقيقحلا ؟اهفده ام جذامنلا هذه ،ناتهبلاو قافنلا لهأ نعو ،نايصعلاو

:كيلع قبطنت اهتيأرو نينمؤملا تايآ تأرق اذإ ،هللا ةمحر ىلإ نئمطت ،هللا لدع ىلإ نئمطت ،هللا ءاطع ىلإ نئمطت

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

]  ةرقبلا ةروس  [

. ﴾ِبَْيغْلِاب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا﴿ ،هتاقولخم قيرط نع �اب نمآ ،ةرخآلا َري ملو ،ةرخآلاب نمآ يأ 

: ىلاعت �اب هلاصتا لالخ نم اهقتشا امنإ نمؤملا اهب ىلحتي يتلا قالخألا

َنيِذَّلا﴿ ،ىلضفلا هتافصب ،ىنسحلا هئامسأب نمآ ً،اريسم ً،ايبرم ً،اقلاخ �اب نمآ ةديقعلا ثيح نم ﴾َنُوقِفُْني ْمُهَانْقَزَر اَّمِمَو﴿ �اب لاصتالا نيدلا اذه رهوج َ﴾ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو﴿
 َ﴾ةَالَّصلا َنوُميُِقيَو ِبَْيغْلِاب َنُونِمُْؤي
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)) .هيف ةالص ال نيد يف ريخ ال((

] فعض هدنس يفو ةريسلا هقف [

ًافيطل راص ،لدعلاب لصتا هنأل ًالدع راص ،ميحرلاب لصتا هنألً اميحر راص ،قالخألا مراكم ةالصلا هذه لالخ نم -لجو زع- هللا نم قتشا ،-لجو زع- �اب هتلص تدقعنا

:ليلدلاو ،�اب هلاصتا لالخ نم اهقتشا امنإ نمؤملا اهب ىلحتي يتلا قالخألا مراكم لك ،فيطللاب لصتا هنأل

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ ۚ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ۖ ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف ۖ َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغ ا�َظف َتنُك َْولَو ۖ  ْمَُهل َتنِل َِّ� َنِّم ٍةَمْحَر اَِمَبف ﴿

﴾ )���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس [

نأ يغبني نآرقلا تأرق اذإ تنأو ،رشبلل ةيرشب جذامن مدق نآرقلاً اذإ ﴾َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو﴿ :مهعمً انيل تنك دمحم اي كبلق يف ترقتسا ةمحر ببسب يأ 

باب ،-لجو زع- هللا ىلإ كلاس قيرطلاو ،حوتفم بابلاف قباطتت مل نإو ،ميظع لضفو ،ريبك ريخ اذهف تقباطت نإف ،كيلع نينمؤملا تافص ،تافصلا هذه ةقباطم ىدم يف ققدت

:هللا فرعي نأ لبق ناسنإلا فصوً انايحأ -لجو زع- هللا كلذلف ،حوتفم ةبوتلا
﴾ َىنَْغتْساُ هآَر َْنأ * َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ﴿ ،هكلهتسي نمزلا يضم نأل ﴾ٍرْسُخ يَِفل َناَسْنِْإلا َّنِإ﴿ ً﴾اعُولَه َقِلُخ َناَسْنِْإلا َّنِإ﴿

:ً اضيأ ةيغاطلا ممألا نع جذامن ميركلا هباتك يف انل مدق ىلاعتو هناحبس هللا

:داع موق نع ىلاعت لاقف ،ةيغاطلا ةمألا نع جذامنً اضيأ انل مدق ،ةيرشب جذامن ميركلا هباتك يف انل مّدق -ىلاعتو هناحبس- هللا نأ نعً الضف نآلا 

﴾)�(ِدَالِبْلا ِيف اَُهْلثِم َْقلُْخي َْمل ِيتَّلا )�(ِداَمِعْلا ِتاَذ َمَرِإ )�(ٍدَاِعب َكُّبَر ََلَعف َفْيَك ََرت َْمَلأ  ﴿

] رجفلا ةروس [

:لاق ليصافتلا تءاج ىرخأ ةيآ يفو ،تالاجملا ىتش يف تقوفت يأ ؛ ﴾ِدَِالبْلا يِف اَُهْلثِم َْقلُْخي َْمل﴿ :ىنعم 

﴾ )���(َنُوَثبَْعتً َةيآٍ عيِر ِّلُِكب َنُونَْبَتأ  ﴿

] ءارعشلا ةروس [

.ينارمع قوفت 

﴾  )���(َنوُُدلَْخت ْمُكََّلَعل َعِناَصَم َنُوذِخََّتتَو  ﴿

] ءارعشلا ةروس [

.يعانص قوفت 

﴾ )���( َنيِراَّبَج ُْمتْشََطب ُْمتْشََطب اَِذإَو  ﴿

] ءارعشلا ةروس [

:يملع قوفت كانهو ،يركسع قوفت 

﴾)��( َنيِرِصَْبتْسُم اُوناَكَو ِلِيبَّسلا ِنَع ْمُهَّدََصف ْمَُهلاَمَْعأ ُناَطْيَّشلا ُمَُهل َنَّيَزَو ۖ ْمِِهنِكاَسَّم نِّم مَُكل َنََّيبَّت َدقَو َدوَُمثَو اًداَعَو ﴿

] توبكنعلا ةروس [

.يملع قوفت ،يركسع قوفت ،يعانص قوفت ،ينارمع قوفت 

: نيرخآلا دنع ام لالغتسال اهتقاط رخست يتلا ةيغابلا ةيغاطلا ةمألل لاثم داع

:لاق ؟داع تلعف اذام 

َِلبْلٱىِفْاَْوغَطَنيِذَّلٱ﴿ ﴾)��(ِدٰ

] رجفلا ةروس [

 ﴾ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط﴿ ً،ابيرقت اهلك دالبلا معي اهنايغطو يبلسلا اهرثأ ً،ادج ةيوق لود كانهً انايحأ ﴾ِدَِالبْلا ِيف﴿ :لاق ،مهدلب يف اوغط لاق ام 

﴾  )��(ِداَصْرِمْلاَِبل َكَّبَر َّنِإ )��(ٍباَذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِهَْيلَع َّبََصف )��(َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف  ﴿

] رجفلا ةروس [

:ةسرطغ ،يملعلاو ،يركسعلاو ،يعانصلاو ،ينارمعلا قوفتلا اذه عم 
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﴾ )��( َنوُدَحَْجي َانِتَايآِب اُوناَكَو ًۖ ةَُّوق ْمُهْنِم ُّدََشأ َوُه ْمَُهَقلَخ يِذَّلا ََّ� ََّنأ اْوََري َْملََوأ ۖ ً ةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَم اُولَاقَو ِّقَحْلا ِرَْيِغب ِضَْرْألا ِيف اوَُربَْكتْسَاف ٌداَع اََّمَأف ﴿

]  تلصف ةروس [

مدق دارفألل ةيرشب جذامن مدق هنأ نع ًالضف -لجو زع- �اف ،ةئملاب ةئم تافصلا هذه اهيلع قبطنت رصعلا اذه يف ةيوقلا ممألا ضعب ىرت كنأكو ،ةسرطغ ً﴾ةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَم﴿

ًةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَم اُولَاقَو﴿ ،ميركلا نآرقلا يف اهركذ ءاج ةمألا هذه ،تاورث نم نيرخآلا دنع ام لالغتسال اهتقاط رّخست يتلا ،ةيغابلا ةيغاطلا ةمألاف ،بوعشلاو ممألل جذامن
ََّنأ اْوََري َْملََوأ﴿ :لاق اهكلهأ امنيح داع الإ ةوق مهنم دشأ مه نم كلهأ هنأ مهرّكذ الإً اموق هللا كلهأ ام ،ةيآلا هذه يف قيقد حملم كانه ً﴾ةَُّوق ْمُهْنِم ُّدََشأ َوُه ْمَُهَقلَخ يِذَّلا ََّ� ََّنأ اْوََري َْملََوأ

تنأف ،بوعشلل جذامن مدقو ،صاخشألل جذامن مدق ،جذامن مدق �اف ،ةيدتعم ةيغاب ةملاظ ةمأ ةيأ ىلع قبطنت ةيليصفت ةقيقد تافص ،هللا الإ داع قوف ناك ام يأ ﴾ْمَُهَقلَخ يِذَّلا ََّ�

.جذامن كل مدقي نآرق مامأ تنأ ،ناوكألا قلاخ دنع نم نآرق مامأ

: ضبني بلقلا ماد ام هعراصم ىلع حوتفم ةبوتلا باب

قبطني مل نإ وأ ،كيلع قبطنت مل نإ ؟كيلع قبطنت له ،نمؤملا اهيأ كل سايقم نينمؤملا نع نآرقلا يف درت يتلا صئاصخلا هذه نأً ادجً احضاو نوكي نأ ىنمتأ يذلا ءيشلا نآلا 

:لاق قرغلا نوعرف كردأ امل كلذل ،هيعارصم ىلع حوتفم ةبوتلا باب ،لَُحي ءيش لك ضبني بلقلا ماد ام ،لهس حالصإلاو ،حوتفم بابلاف ،كيلع اهضعب

َِلإ َالُ هََّنأ ُتنَمآ َلَاق ُقََرغْلاُ هَكَرَْدأ اَِذإ ٰىَّتَح ۖ اًوْدَعَو ًايَْغبُ هُدُونُجَو ُنْوَعْرِف ْمَُهَعْبَتَأف َرَْحبْلا َلِيئاَرْسِإ ِيَنبِب َانْزَواَجَو ﴿ ﴾ )��( َنيِمِلْسُمْلا َنِم َاَنأَو َليِئاَرْسِإ ُوَنب ِِهب َْتنَمآ يِذَّلا َِّالإَ هٰ

]  سنوي ةروس  [

:يهلإلادرلا ءاجف 

﴾ )��( َنيِدِسْفُمْلا َنِم َتنُكَو ُلَْبق َتْيَصَع َْدقَو َنْآلآ ﴿

] سنوي ةروس  [

: طقف تقورايخ ناميإلا عم ناسنإلا رايخ

كيلع اوضرع ،اهتضفر ،يغبني امك سيل اهنيد ةاتف كيلع اوضرُع جاوزلا تدرأ ،ضفر وأ لوبق رايتخا نكل ،تاعوضوملا نييالمب ريخم تنأ ً:ادج ةقيقد ةطقن كانه ةقيقحلا 

امإ تقو رايخ ،طقف تقو رايخ كلمت ،ضفر وأ لوبق رايخ كلمت ال ناميإلا عم كنأ الإ ،ضفر وأ لوَبق رايخ اذه ءايشألا فالآ ضفرت نأ كل ،هتضفر ،ٍلاغ هرعسوً اريغصً اتيب

. ﴾َنيِحِلاَّصلا َنِم ََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :ةميركلا ةيآلا كلذلف ،ناوألا تاوف دعب نمؤت نأ وأ ،بسانملا تقولا يف نمؤت نأ
:هعم مهدهع اوفلخأو هللا اودهاع نممً اريبكً اددع ينعت امنإً ادحاو ينعت ال ةيلاتلا ةيآلا

﴾ )��( َنوُضِرْعُم ْمُهَو اْوَّلََوتَو ِهِب اُولَِخب ِهِلَْضف ْنِم ْمُهَاتآ اََّمَلف  ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

اُولَِخب ِهِلَْضف ْنِم ْمُهَاتآ اََّمَلف﴿ ،هعم مهدهع اوفلخأو ،هللا اودهاع نممً اريبكً اددع ينعت ةبلعثكً ادحاو ينعت ال ةيآلا هذه ،عمجلا ةغيصب ةرابعلا تءاجً اعبط ،قافنإلا نع اومجحأ 
﴾َنوُضِرْعُم ْمُهَو اْوَّلََوتَو ِِهب

﴾)��(َنُوبِذَْكي اُوناَك اَِمبَوُ هوُدَعَو اَم ََّ� اُوَفلَْخأ اَِمبُ َهنَْوقَْلي ِمَْوي َىِلإ ْمِهِبُوُلق ِيفً اقَافِن ْمَُهَبقَْعَأف  ﴿

] ةبوتلا ةروس  [

،هللا اودهاع ةيوبنلا ةريسلا يف مهركذ درو صاخشأ كانه ً-اضيأ ةمركع ً-اعيمج ءالؤه ،رثك صاخشأ ىلعو ةبلعث ىلع قبطنت ةيآلا هذه نأ نورت ةريسلا بتك ىلإ متعجر اذإو 

نأ مهوتي نم ،هاتآ املف :لاق ام ﴾ْمُهَاتآ اََّمَلف *َنيِحِلاَّصلا َنِمََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :ىلاعت هلوق نم ؟اذه طبنتسن فيكو ،هودعو ام اوفلخأ مث

.اومجحأ مث اوقفني نأ ىلع هللا اودهاع نيذلا نيخرؤملا ضعب ركذ امك مهنم ريبك ددع ينعي ﴾ْمُهَاتآ اََّمَلف﴿ ،ريبك أطخ اذهف طقف دحاو ىلع قبطنت ةيآلا هذه
﴾َنُوبِذَْكي اُوناَك اَِمبَوُ هوُدَعَو اَم ََّ� اُوَفلَْخأ اَِمبُ َهنَْوقَْلي ِمَْوي َىِلإ ْمِِهبُوُلق ِيفً اقَاِفن ْمَُهَبقَْعَأف * َنوُضِرْعُم ْمُهَو اْوَّلََوتَو﴿ :ءالؤهً اذإ 

: لجو زع هللا دنع ةعيفر ةناكم لتحي نأ ناسنإلا ةلوطب

ًادج عضاوتم بصنمب نوكت دق ،ريبك هللا دنع كنكل ًاريقف نوكت دق ،هللا نيع نم طقسي نأ نم نوهأ هعالضأ مطحنتف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ناسنإلا طقسي نأل :ةيناث ةرم 

اَهِيف اوَُرثَْكَأف * ِدَِالبْلا ِيف اَْوغَط﴿ :نيذلا ءالؤه نأ ةلكشملا نكل ،ريبك هللا دنع كنكل كتيب يف ةنشخ ةايحلاف ليلق لخد اذ نوكت دق ،هللا دنع ةناكم كل ميقتسم ،نمؤم كنكل -بتاك–
لك هديب هللا نأل ،هللا دنع ةعفرلا اوغتبا ،ةعيفر ةناكم هللا دنع كل نوكت نأ ةلوطبلا ،هللا دنع ةناكم لتحت نأ ةلوطبلاف ،كلذك اوسيل هللا دنع نكل ءامظع سانلا دنع اوناك ولو ﴾َداََسفْلا

هللا تفرع اذإ تنأف ،ءيش لك هديب ،ءاينغألا هديب،ءايوقألا هديب ،كتحت نم هديب ،كقوف نم هديب ،كلوح نم هديب ،كتجوز هديب ،كدالوأ هديب ،كقزر هديب ،كتداعس هديب ،ءيش

اْوَّلََوتَو ِِهب اُولَِخب ِهِلَْضف ْنِم ْمُهَاتآ اََّمَلف * َنيِحِلاَّصلا َنِم ََّننوَُكَنلَو ََّنقَّدََّصَنل ِهِلَْضف ْنِم َانَاتآ ِْنَئل ََّ� َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو﴿ :كلذل ،ءيش لككتاف هللا ةفرعم كتتاف نإو ،ءيش لك تفرع
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:يبنلا هايإ انملع يذلا ءاعدلا دوسألا رجحلا دنع ةرمعلا وأ جحلا ةضيرف اودأ اذإ مهنأ نيدهاشملا ماركلا يتوخإب ينأك ﴾َنوُضِرْعُم ْمُهَو

)) كتعاط ىلعً ادهعو ،كيبن ةنسو كباتكبً اقيدصتو كبً اناميإ مهللا ((

] فعض هدنس يفو عفان نع يناربطلا هجرخأ [

نأ يغبني ةعاطلا ىلع هتدهاع اذإف ،هدهع دنع نوكي نأ هتلوطبو ً،ادبأ دهعلا اذه ىسنيالأ يغبني ،كتعاط ىلعً ادهعو :دوسألا رجحلا دنع لاقو ةرمعلا وأ جحلا ىدأ اذإ ناسنإلاف 

اْوَّلََوتَو ِِهب اُولَِخب ِهِلَْضف ْنِم ْمُهَاتآ اََّمَلف﴿ :دهعلا اذه دنع تنك هللا دهاع اذإ نم تنأ نكف ﴾ٍدْهَع ْنِم ْمِهَِرثَْكِأل َانْدَجَو اَمَو﴿ :ديدشلا فسألا عم لوقي -لجو زع- هللا نكلً اعيطم نوكت
. ﴾َنُوبِذَْكي اُوناَك اَِمبَوُ هوُدَعَو اَم ََّ� اُوَفلَْخأ اَِمبُ َهنَْوقَْلي ِمَْوي َىِلإ ْمِِهبُوُلق ِيفً اقَاِفن ْمَُهَبقَْعَأف * َنوُضِرْعُم ْمُهَو

.نيملاعلا بر � دمحلاو
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