
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
، انتملع امب انعفناو ، انعفني ام انملع مهللا ، ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال مهللا ، نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر � دمحلا
. نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ، هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ، هبانتجا انقزراوً الطاب لطابلا انرأو ، هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ،ً املع اندزو

: ميركلا نآرقلا نم هفقوم ددحي نأ ناسنإلا ىلع

؟ عقاوأ ىنعمب ؟ وه قحأ ، اندعوتت يذلا ديعولا اذهو ، اندعت يذلا دعولا اذه يأ ﴾ َوُه ٌّقََحأ ََكنُوِئبَْنتَْسيَو ﴿ : ىلاعت هلوق ىلإيضاملا سردلا يف انلصو ؛ نونمؤملا ةوخإلا اهيأ
مأ متنك ءاينغأ ، ءافعض مأ ءايوقأ متنكأ ، اوقدصت مل مأ متقدصأ ، اوفرعت مل مأ متفرعأ ، اونمؤت مل مأ متنمآأ يأ ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ٌّقََحل ُهَِّنإ ِيّبَرَو ِيإ ُْلق ﴿ ؟ هيتأن فوس ؟ زَجْنُمأ
. ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ﴿ اوعيطتست نل ، لجو َّزع هللا دي نم اوتلفت نأ اوعيطتست نل يأ .. ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ﴿ ءارقف

 ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ٌّقََحل ُهَِّنإ ِيّبَرَو ِيإ ُْلق َوُه ٌّقََحأ ََكنُوِئبَْنتَْسيَو ﴿

نيقفانملا ضعب ، ريطخ مالك اذه

اذه ناك نإ ، نامزو ٍناكم لك ىلع قبطني مالك اذهو ،ً اقداص ناك ول ، " رُمُحلا نم لهجأ انكل لوقي اميف ٌقداصً ادمحم نأ ول " : لاق ،ً ةملك لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف
تاوامسلا اهضرعٌ ةنج !؟ هيقتن الو يدبأ ٌسيئب ٌميلأ ٌباذع ، ءاقشلا ىهتنم ، ءابغلا ىهتنم ، ةيعوضوملا نع دعبلا ىهتنم اذهف ، هنع اندِحو ،ً اقح لجو َّزع هللا هلوقي يذلا مالكلا
... ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ٌّقََحلُ هَّنِإ ِيّبَرَو ِيإ ُْلق َوُه ٌّقََحأ ََكنُوِئبَْنتَْسيَو ﴿ : كلذل ، راهنلا تاعاس نم ٍةعاسك ، رصبلا حملك ايندلا ةايح!؟ اهل لمعن الو ضرألاو
؟ ناهربلا نيأ ، هللا دنع نم سيل هنأامإو ، يدبأ ٌءاقش هتفلاخم نأ اذه ىنعمف ، هللا دنع نم ٌقح هنأ امإ ، باتكلا اذه نم مكفقوم اوددحت نأ مكيلع ىنمتأ يذلا انأ

﴾  )���( َنوُرِفاَكْلا ُحِلُْفي َالُ هَِّنإ ِِهّبَر َدْنِعُ ُهباَسِح اَمَّنَِإف ِِهبُ َهل َناَهُْرب َال َرَخآ اًَهِلإ َِّ� َعَم ُعَْدي ْنَمَو ﴿

] نونمؤملا ةروس  [

، � دمحلا : كل لوقي فيك ؟ً ايلخادً انزاوت ققحي فيك ؟ فيك ؟ هقبطي ال هنأو قح باتكلا اذه نأ ملعي وهو هينيع ءلم ماني فيك ؟ً ايلخاد نزاوتي فيك ؟ ناسنإلا سفن رقتست فيك 
... ميركلا نآرقلا اذه نأ نيقيلا ملع ملعت تنأو مالكلا اذه لوقت فيك ، سأبال

﴾ )�(ٌِعقاََول َنيِّدلا َّنِإَو  ﴿
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] تايراذلا ةروس [

: لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ابر مهرد لكأت نأ لبقت فيك ، قحل هنإ ديعوو ٍدعو نم هب ءاج ام يأ

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

] ةرقبلا ةروس [

﴾ )���( َنوَُملُْظت َالَو َنوُمِلَْظت َال ْمُكِلاَوَْمأ ُسوُءُر ْمَُكَلف ُْمتُْبت ْنِإَو ِهِلوُسَرَو َِّ� َنِم ٍبْرَِحب اُونَْذَأف اُوَلعَْفت َْمل ْنَِإف ﴿

] ةرقبلا ةروس [

: لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو مارحلا يف كرصب قلطت فيك

﴾)��( َنُوَعنَْصي اَِمب ٌرِيبَخ ََّ� َّنِإ ْمَُهل ىَكَْزأ َكِلَذ ْمُهَجوُُرف اوَُظفَْحيَو ْمِهِراَصَْبأ ْنِم اوُُّضَغي َنِينِمْؤُمْلِل ُْلق ﴿

] رونلا ةروس [

، نيقيلا قح وهو ، هللا دنع نم باتكلا اذه ناك نإ ،ً احضاوً افقوم ذخأي نأ بجي ناسنإلا نأ مالكلا صخلم يأ ﴾ َنيِزِجْعُِمب ُْمتَْنأ اَمَو ٌّقََحلُ هَِّنإ ِيّبَرَو ِيإ ُْلق َوُه ٌّقََحأ ََكنُوِئبَْنتَْسيَو ﴿
نم هيف امو ، نيماضم نم هيف امب أبعت ال ، هللا دنع نم هنأ نمً ادكأتم تسل تنك اذإ امأ ، ةرخآلا يف يقشو ايندلا يف يقش دق هنع داح نم لكف ، لبقتسملا يف هعوقو ققحتي فوسو
نم سيل اذه ، حضاو ريغ ٍلكشب اذكه كسفن كرتت نأ امأ ، ةنيب ىلع هضفرت نأ امإو ، ةنيب ىلع هلبقت نأ امإ ؟ ناهربلا نيأ كلذك تنك نإ ، دعوو ديعو نم هيف امو ، تاعيرشت
 . ءيش يف قطنملا نم سيلو ، ءيش يف مالسإلا

: باذعلل هتيؤر دنع ةمايقلا موي ديدشلا ناسنإلا مدن

نإو ، ةريل فلأ نوسمخو ناتئم هنمث ةجئارلا قاوسألا ضعببً اعبرمً ارتم نإ يأ ، اذكه اهيلع رمنو اهؤرقن تاملك دجوي .. ﴾ ِِهب ْتََدتْفَال ِضَْرْألا ِيف اَم ْتََملَظ ٍسَْفن ِّلُكِل ََّنأ َْولَو ﴿
عراشو ، يناثلا فرطلا ىلعو ، ءانب رخآل ءانب لوأ نم كل هلك عراشلا اذه ناك اذإو ، ناقباطو نالحم كدنع ناك اذإو ، نالحم كدنع ناك اذإو ، يراجت لحمً ارتم نيثالث ناك
ىربكلا ندملا تناك اذإ ، عراوش ةعومجم كدنع ، ةريل نويلم عبر رتم لك ةميق تناك اذإ ، ةجئار ىرخأ ةنيدم يف هل لثامم عراش كلو ، عبار عراشو ، ثلاث عراشو ، رخآ
يتلا هذه ، ةحلسألا تاكرش عيمج ، ككلم ناريطلا تاكرش عيمج ، ككلم قدانفلا عيمج ، ككلم اهلك ملاعلا يف ةجئارلا تاكرشلا ، اهتينبأو ، اهتالحمو ، اهبتاكم ، ككلم اهلك
. وجني ال هنكلو ، وجنيو اهلك اهعفدي نأ ىنمتي باذعلا ناسنإلاىري امنيحو ، ككلم ملاعلا يف حبر ىلعأ تققح

 ديرأ :كل لوقي ، قباطبً اوهزم نوكي دقو ، فلأ ةئمتس هلً انمث ديرأ : كل لوقيف عدوتسمبً اوهزم ناسنإلا نوكيً انايحأ ، ىنعملا قِّمعيً انايحأ ليصفتلا يأ ﴾ ََّنأ َْولَو ﴿

تاكرشلا عيمجو ، ىربكلا مصاوعلا هذهو ، نطنشاوو ، سيرابو ، ندنلو ، قشمد ، ةيحايسلاو ، ةيراجتلاو ، ةينكسلا ةينبألا عيمج ، كل اهلك قشمد ةينبأ روصت ، نينويلم
... ﴾ َباََذعْلا اَْوأَر اََّملَ ةَماَدَّنلا اوُّرََسأَو ِِهب ْتََدتْفَال ِضَْرْألا يِف اَم ْتََملَظ ٍسَْفن ِّلُكِل ََّنأ َْولَو ﴿ : ملاعلا يف ىربكلا
يف نورغصي مهنإف اهورهظأ اذإ مهنأل ، اهورهظي ملو ةمادنلا اورسأ باذعلا اوأر امنيح ، مهعابتأ كاله اوببس وأ ، مهلوح ناك نم كاله اوببس نيذلا ءاربكلا نإ : اولاق ءاملعلا
. مهعابتأ نيع
، مدن هقامعأ يف وه ، هبساحي نأ ىلع دحأ ؤرجي الو ،ً اطلغ بكتري تيبلا يف بألاً انايحأ ، همدن ُّرُِسي ،ً ادبأ همدن نع ربعي ال ةريبك ةطلغ بكتراو ، بساحي ال ناسنإلا ناك اذإ
ترهظ يأ ةمادنلا اورسأ ثلاث ًىنعم كانهو ، اهورهظأ ىنعمب ةمادنلا اورسأو باذعلا مهسم اذإ امأ ، باذعلا اوأر امل ، باذعلا يتأي نأ لبق اذه : لاق ، مدنلا اذهب فرتعي ال هنكل
. مههوجو رئارس ىلع ةمادنلا
.ةديدشلا مهتمادن نع حصفت مههجو مئالع لاوحألا لك يفو ، ةمادنلا نلعأ باذعلا هَّسم نأ دعب ، هيعوبتم مامأ هتناكم ىلعً اظافح ةمادنلا ّرسأ باذعلا قوذي نأ لبق : ىنعم لوأ

: ءازج راد ةرخآلاو لمع راد ايندلا

لاق كلذل ، ءازجلا رادً ادغو ، لمع راد يف نحن ﴾ َنوَُملُْظي َال ْمُهَو ِطْسِقْلِاب ْمَُهنَْيب َيُِضقَو َباََذعْلا اَْوأَر اََّمل َةَماَدَّنلا اوُّرََسأَو ِِهب ْتََدتْفَال ِضَْرْألا ِيف اَم ْتََملَظ ٍسَْفن ِّلُكِل ََّنأ َْولَو ﴿

: مالسلاو ةالصلا هيلع
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، ُهقرافم كَّنإف َتئش نم ْبِبحأو ، ٌِتّيم كَّنإف َتئش ام ْشِع ! ُدَّمحم اي : لاقف ُمالَّسلا هيلع ُليربج يناتأ  : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يدعاسلا دعس نب لهس نع ((
)) .ِساَّنلا نع هُؤانغتسا هُّزِعو ، ِليَّللاب هُمايق ِنمؤملا ُفرش ! ُدَّمحم اي : لاق َّمث ، هب ٌّيِزجم كَّنإف َتئش ام ْلَمعاو

] . مكاحلاو ، ))طسوألا مجعملا(( يف يناربطلا هجرخأ .ديمح نب دمحم هنعو ناميلس نب رفاز هب درفت ةنييع نب دمحم ثيدح نم بيرغ :ءايلوألا ةيلح : ميعن وبأ  [

 : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو

﴾ )��( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمبُ هَِّنإ ُْمْتئِش اَم اُولَمْعا ِةَمَايِقْلا َمَْوي ًانِمآ ِيْتَأي ْنَم َْمأ ٌرْيَخ ِراَّنلا ِيف َىقُْلي ْنََمَفأ َانَْيلَع َنَْوفَْخي َال َانِتَايآ ِيف َنوُدِحُْلي َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

] تلصف ةروس [

ْمَُهنَْيب َيُِضقَو َباََذعْلا اَْوأَر اََّمل َةَماَدَّنلا اوُّرََسأَو ﴿ ، هيلع نوبساحت فوس ٍلمع لك ، ﴾ ُْمْتئِش اَم اُولَمْعا ﴿ ديدهتلا باب نم اذه نكلو ، ةحابم اهلك لامعألا نأ باب نم اذه سيل
مل هلس بر اي : لوقي ةيلستلا باب نم ديطصا ، ةيلستلا باب نم َِلُتق يذلا روفصعلا ىتح ، ةمايقلا موي اهنم صتقي اهتخأ تحطن يتلا ةاشلا ىتح يأ .. ﴾ َنوَُملُْظي َال ْمُهَو ِطْسِقْلِاب
. اهيلع بساحي فوس ناسنإلا لامعأ لكف ؟ ينلتق

﴾ )��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَّمَع )��( َنيِعَمَْجأ ْمُهََّنَلأَْسَنل َِكّبَرََوف ﴿

]  رجحلا ةروس  [

: ةملك هيفكت وهف ريثك مالك ىلإ جاتحي ال قداصلا

اُوناَك اَّمَع)��(َنيِعَمَْجأ ْمُهََّنَلأَْسَنل َِكّبَرََوف ﴿.. هللا باتك عم مجسني ال ءاعد اذه ، هللا باتكل فلاخم مالك اذه ، ءيش نع انلأست ال انبر اي : لوقتو لجو َّزع هللا وعدت نأ امأ
.. ﴾)��(َنُولَمَْعي
: َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ٍكِلاَم ِنْب َِسَنأ ْنَع

)) . ِهِّنِس َدْنِعُ هُمِرُْكي ْنَمُ َهلُ َّ� َضََّيق َّالِإ ِهِّنِسِل اًخْيَش ٌّباَش َمَرَْكأ اَم ((

] عماجلا فيعض [

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق ٍةيآ غلبأو ، لجو َّزع هللا دنع عيضي ال لمعلا اذه ، هنسلًاريقوت ريبكٍ خيشل ةماع ٍةرايس يف تفقو ول كنأ يأ

﴾ )�(هََري ا�رَش ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنَمَو)�(هََري اًرْيَخ ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنََمف ﴿

]ةلزلزلاةروس[

 : ىلاعت هلوق تربدت ول ، كتفكل ةدحاوً ةيآ تربدت ول ةحفص ةئمتس باتك

ًابِيقَر ْمُكَْيلَع َناَك ََّ� َّنِإ َماَحَْرْألاَو ِهِب َنُولَءاََست يِذَّلا ََّ� اُوقَّتاَو ًءاَسِنَو اًرِيثَك ًالاَجِر اَمُهْنِم ََّثبَو اَهَجْوَز اَهْنِم ََقلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسَْفن ْنِم ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اُوقَّتا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿
)�( ﴾

] ءاسنلا ةروس [

: ىلاعت هلوق تربدت ول .. كتفكل

﴾ )��( َنوَُوتَْسي َال ًاقِسَاف َناَك ْنَمَك ًانِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ﴿

]  ةدجسلا ةروس  [

: ىلاعت هلوق تربدت ول ، تيفكل

﴾)��( َنوُمُكَْحي اَم َءاَس ْمُُهتاَمَمَو ْمُهَايْحَم ًءاَوَس ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَك ْمَُهَلعَْجن َْنأ ِتَاِئّيَّسلا اوُحََرتْجا َنيِذَّلا َبِسَح َْمأ ﴿

]  ةيثاجلا ةروس [
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: ىلاعت هلوق تربدت ول ، تيفكل

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

] صصقلا ةروس  [

اهلبق ناكو ، ةبيصم هل ثعب هللا نأ يأ ، لجو َّزع هللا نم رظن تفل  هيفكيً انايحأ ، ةملك هيفكت قداصلا ، ريثك مالك ىلإ جاتحي ال قداصلا ، ةيآ هيفكتً اقداص ناسنإلا ناك اذإ ، تيفكل
، قمحأ نوكي هتبرجت نم دفتسي مل ناسنإلا ناك اذإ ؟ ةيناث ةرم اهيف عقتأ ، مارحلا لاملا اذه ببسب كل تحضوت ةبيصملا هذهف ، فلأ راركتلاو ، فرح ملعلا ، ىهتنا ، بنذ كانه
ًةظعوم هسفن يف ةبيصملا ثدحت مل نم : اولاق كلذل ، ةبيصملا هذهب ظعتي الو ، ةبيصمب باصي نأ ةبيصملا لك ةبيصملا نكلو ، ةبيصمب ءرملا باصي نأ ةبيصملا تسيل

. ربكأ هسفن يف هتبيصمف

:ً اريصموً افرصتوً اداجيإ لجو َّزع هللا كلم ضرألاو تاوامسلا يف ام لك

. هنوؤشب فرصتي وهو ، هكلم وهف هدجوأ وه ،ً اريصموً افرصتوً اداجيإ ، لجو َّزع هللا كلم ضرألاو تاوامسلا يف ٍءيش لك ﴾ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم َِِّ� َِّنإ ََالأ ﴿

﴾ )��( اًميِظَع اًرَْجأ ِهِيتُْؤيََسف ََّ�ُ هَْيلَع َدَهاَع اَمِب َىفَْوأ ْنَمَو ِهِسَْفن َىلَع ُثُكَْني اَمَِّنَإف َثََكن ْنََمف ْمِهيِدَْيأ َقَْوف َِّ� َُديَ َّ� َنُوعِيَاُبي اَمَِّنإ ََكنُوعِيَاُبي َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

] حتفلا ةروس [

ًانَسَح ًءََالبُ هْنِم َنِينِمْؤُمْلا َيِلُْبيِلَو ىَمَر ََّ� َّنَِكلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر اَمَو ْمَُهَلَتق ََّ� َّنَِكلَو ْمُهُوُلتَْقت َْمَلف ﴿

﴾)��( ٌميِلَع ٌعيِمَس ََّ� َّنِإ

] لافنألا ةروس [

ُقْلَخْلاُ َهل ََالأ ِهِرَْمأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو ًاثِيثَحُ ُهُبلَْطي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ُمُكَّبَر َّنِإ ﴿

﴾ )��( َنيَِملَاعْلا ُّبَرُ َّ� َكَرَاَبت ُرَْمْألاَو

] فارعألا ةروس [

﴾)��( اًدََحأ ِهِمْكُح ِيف ُكِرُْشي َالَوٍ ّيِلَو ْنِم ِِهنوُد ْنِم ْمَُهلاَم ْعِمَْسأَو ِهِب ْرِصَْبأ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغُ َهل اُوِثَبل اَِمب َُملَْعأُ َّ� ُِلق ﴿

] فهكلا ةروس [

 ﴾)���( َنُولَمَْعت اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو ِهَْيلَع ْلَّكََوتَوُ هُْدبْعَافُ هُّلُك ُرَْمْألا ُعَجُْري ِهَْيِلإَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغ َِِّ�َو ﴿

] دوه ةروس  [

﴾ )��ٌ(َةنيِهَر َْتبَسَك اَِمب ٍسَْفن ُّلُك  ﴿

] رثدملا ةروس [

﴾ )�( ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َوُهَو ِهِدَْعب ْنِمُ َهل َلِسْرُم ََالف ْكِسُْمي اَمَو اََهل َكِسْمُم ََالف ٍةَمْحَر ْنِم ِساَّنلِلُ َّ�ِ َحتَْفي اَم ﴿

] رطاف ةروس [

 . هديب جئاتنلاو ، هديب عئاقولاو ، هديب بابسألا ،ً اريصمو ،ً افرصتو ،ً اقلخ ،ً اريصم � نحنو ،ً افرصت � نحنو ،ً اقلخ � نحن ﴾ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم َِِّ� َِّنإ ََالأ ﴿ : هذه

﴾  )��( َنيِقَّتُمْلِلُ َةِبقَاعْلاَو اًداََسف َالَو ِضَْرْألا ِيف ا�ُولُع َنوُديُِري َال َنيِذَّلِل اَُهَلعَْجنُ ةَرِخْآلا ُراَّدلا َكِْلت ﴿

] صصقلا ةروس [

.. عقاو يأ.. ﴾ ٌّقَح َِّ� َدْعَو َِّنإ ََالأ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم َِِّ� َِّنإ ََالأ ﴿
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﴾ )�(ٌِعقاََول َنيِّدلا َّنِإَو  ﴿

] تايراذلا ةروس [

.. رمتسم رمألاف ، دوجولا مدع ىلع لدي ال نادجولا مدع ، اهيغلي ال اهب كناميإ مدع ، اهب نمؤت مل نإو ، ةعقاو نآرقلا اهب ءاج يتلا قئاقحلا ، نوكلا قئاقح يأ

﴾ )��(اليِدَْبت َِّ� ِةَّنُسِل َدَِجت َْنلَو ُلَْبق ْنِم اَْولَخ َنيِذَّلا ِيف َِّ�َ ةَّنُس  ﴿

] بازحألا ةروس [

﴾ )��( ًاليِوَْحت َاِنتَّنُسِل ُدَِجت َالَو َانِلُسُر ْنِم ََكلَْبق َانْلَسَْرأ َْدق ْنَمَ ةَّنُس ﴿

] ءارسإلا ةروس [

ةسدنهلا نيناوق ، ناسنإلا تومي قيرطلا ضرع اهب تبرضو ، اهب نمؤت مل نإو ، كسفن تذقنأ ةلظملاب ةرئاطلا نم تطبهو اهبتنمآ نإ ، ةذَّفنم ، ةقَّبطم ، ةمئاق طوقسلا نيناوق
ملع ىلع فرتعت مل اذإ كنأل ، راهني نأ نم َّدبال رشتست مل نإف ، رايهنالا نم كؤانب وجني ، بسانملا ديدحلاو ، ةبسانملا تايمكلا تعضوو ، سدنهملا ترشتسا اذإ ، ةمئاق
. راهني دق ءانبلا ، ةعقاو اهنولوقي يتلا قئاقحلاف فرتعت مل نإو ، هنم تدفتسا مهملع ىلع تفرتعا نإ ، مئاق مهملعف نيسدنهملا

: ناوألا تاوف لبق اهلك ةقيقحلا فرعي نأ ناسنإلا ةلوطب

َِّالإ ْمُهَُرثَْكأ ُعِبََّتي اَمَو ﴿ ؟ ةيلقألا عم مأ ةيرثكألا عم ؟ نم عم تنأف ، نوملعي ال مهرثكأ ناك اذإ .. ﴾ َنوَُملَْعي َال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو ٌّقَح َِّ� َدْعَو َِّنإ ََالأ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَم َِِّ� َِّنإ ََالأ ﴿
. ﴾ ا�نَظ

﴾)���( َنوُصُرَْخي َّالِإ ْمُه ْنِإَو َّنَّظلا َّالِإ َنُوِعبََّتي ْنِإ َِّ� ِلِيبَس ْنَع َكوُّلُِضي ِضَْرْألا ِيف ْنَم ََرثَْكأ ْعُِطت ِْنإَو ﴿

] ماعنألا ةروس [

سانلا لك ، ديلاقتلا اذكه ، تاداعلا اذكه ، يخأ اي انأشن اذكه ، سانلا هيلع فراعت ام اذكه ، تاداعلا اذكه ، سانلا نم دحاو انأو ؟ يخأ اي مهلك سانلا اذكه : لوقت نأ كنم لبقي لهف
 : ىلاعت هلوق عمسا ؟ نوئطخم

﴾)��( َنوَُملَْعي َال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَوٌ َةْنِتف َيِه َْلب ٍمْلِع َىلَعُ ُهتيِتُوأ اَمَِّنإ َلَاق اَّنِمً ةَمِْعنُ هَانْلَّوَخ اَِذإ َُّمث َاناَعَد ٌّرُض َناَسْنِْإلا َّسَم اَِذَإف ﴿

] رمزلا ةروس [

ةزهجألا نورتشي فيكو ، اهب نومعنتي فيكو ، ةايحلا لوصأو ، صرفلا زاهتناو ، لاملا بسكو ، ةعارزلاو ، ةعانصلاو ، ةراجتلا نوملعي ، ايندلا ةايحلا نمً ارهاظ نوملعي
هناحبس هللا، اهرطش فرعت نأ ال اهلك ةقيقحلا فرعت نأ ةربعلاف ، نيملاعلا برل سانلا موقي ةعاس نولهجي ، ريصملا نولهجي مهنكلو ، هنوفرعي هلك اذه ، تيبلا يف ةعونتملا
: لاق ةقيقحلا رطش رافكلا نع فني مل ىلاعتو

﴾ )�( َنُوِلفاَغ ْمُه ِةَرِخْآلا ِنَع ْمُهَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َنِم اًرِهاَظ َنوَُملَْعي ﴿

]  مورلا ةروس [

هتايح شيعي ، هتظحل شيعي ،ً ائيش ةرخآلا نع ملعي ال كلذ عمو ، دروب ةداهش لمحي روتكدب يقتلت دق

ماوق يأ ، اهلك ةقيقحلا فرعت نأ ملعلا ،ً املع سيلو ، ةفرح هذه ،ً املع سيل اذه ، توملا دعب ءيش الو ، ةايحلا ةياهن توملا نظي ، توملا نم دعبأ ركفي نأ عيطتسي ال ، ايندلا
ال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو﴿ ، اهبناوج لك نم اهلك ةقيقحلا فرعت نأ ةلوطبلا ، ءانبلا راهني ديدحلا تلفغأو ، اهتقبطو ةنيعم بسن هل تنمسإلا نأ تملعت اذإ ، تنمسإو ديدح ءانبلا
... ﴾)��(َنوَُملَْعي
نبا هنأ ٌحيحصو ، هتئيب نبا ناسنإلا نأ ٌحيحص : سفنلا ءاملع ضعب لاق ، يرصع نبا انأ ، سانلا لثم انأ ، لالض يفً اعيمج سانلا ناك اذإ سنأتست ال ميركلا خألا اهيأ كلذل
ّلختم ٍتائيب يف ءامظع دجن دق كلذل ، هرايتخا نبا يأ ،هسفن نبا ةياهنلا يف هنكلو ، هتسارد نبا هنأ ٌحيحصو ، هتفاقث نبا هنأ ٌحيحصو ، هطيحم ، ةلهاج ٍتائيب يف ءاملعو ، ةفِ
. ناميإو ٍةدارإ نعً اقحً ارداص ناك اذإ مايألا هضقنت اّملق هريصم نأش يف ناسنإلا هذختي يذلا رارقلا نإ ، هقيرط يف ٌءيش فقي نلً ائيش راتخا اذإ ناسنإلا
كنأ ولو ، اهتلعف اهيلع كميمصتب كنكلو ، ةليحتسم ودبت ىرخأ ءايشأ لعفت دق كنأل ، هذه ةكحضم ةملك عيطتسأ ال ، ال : ةملك نامزلا اذه يفً اميقتسم نوكت نأ تدرأ اذإ يأ
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مهوتت يذلاو ، هيف ٌقداص هلعفت يذلا ، هتيَّلصل هللا مايق يلصت نأ ىلع تممص ول ، هتفرعل هللا باتك فرعت نأ ىلع تممص ول ، ةماقتسالا تغلبلً اميقتسم نوكت نأ ىلع تممص
هتلَّصحل هبلط يف تقدص كنأ ول ، هيفً اقداص تسل كنأ وه ريسفتلا اذه ، هلعفأ نأ يناكمإب سيل انأ : لوقت ٍءيشل يملعلا ريسفتلا ، هقيبطت يفً اقداص تسل هلعفت نأ عيطتست نل كنأ
.

: ُتيُِميَوِ يُْحي َوُه : ىلاعت هلوق يناعم

. << ٍهجوأ ُلاَّمَح >> : يلع انديس امك نآرقلاً اعبط ... ﴾ ُتيُِميَوِ يُْحي َوُه ﴿
ناسنإلا توميل يبصعلا طاشنلا فقوت يفكي له ، ال ؟ ناسنإلا توميل بلقلا فقوت يفكي له ، ءابطألا دنع حضاو ريغ نآلا ىتح توملا فيرعت كلذل ، هتيميو دسجلا اذه ييحي
. زاغلألا نمً ازغل توملا فيرعت لازي ال ، ال ؟

ريخأت لاجآلا يف سانلل ناك نإ          هــب لدـــــــــي ٌملع هل بيبطلا نإ

ُرــيقاقعلا هـــــــتناخو بيبطلا راح          هتلحر مايأ تضقنا ام اذإ ىتح

***

.. ﴾ ُتيُِميَوِ يُْحي ﴿ .. لجو َّزع هللا هقلخي توملاف

رـهدلا نمً انيح شاع ٍليلع نم مكو        ٍةلـــــع ريغ نم تام ىتف نم مكف

رـــــــــجفلا ىلإ شــيعت له ٌليل َّنج اذإ       يردــــــــــت ال كنإف ىوقتلا نم دَّوزت

ردـــقلا ةلـيل مـــــــــــــهحاورأ تضبق دقو       اـــــــهجوزل اهونيز ٍسورع نم مكف

رــــبقلا ةــــــــملظ مهداسجأ تلخدأ دقو       مهرمع لوط ىجتري ٍسانأ نم مكو

***

.. ﴾ ُتيُِميَوِ يُْحي َوُه ﴿ ناوألا لبق اوتام مهنأ يأ
، ةفورعم دسجلا ةايح ، بلقلا ةايحو دسجلا ةايح ، ناتايح ةايحلا ، رخآ عون نم ةايح كانه نأل ، هنع دعبلاب هتيميو ، هراونأب بلقلا اذه ييحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ رخآلا ىنعملا
. رخآٍ عون نم بلقلا ةايح نكل ، فورعمف توملاو ، ةكرحلا ، ةايحلا تامالع هذهف ، بارشلاو ماعطلا لوانتو ، بلق ناقفخو ، سفنتو ، ريكفتو ، ةكرح كانه ماد ام

ءايحألا تيم تيملا امنإ          تيمب حارتساف تام نم سيل

***

، ءايزيفلا يف تايرظنلا قدأ نم يهو ، ةيبسنلا ةيرظنلاب ءاج يذلا وه ، نياتشنيأ همساو ءاملعلا دحأ

. تيم هنكلو ٌيح ٌناسنإ وه ، نوكت ام مكحأ يهً ةميكح ، نوكت ام محرأ يهً ةميحر ، نوكت ام ىوقأ يهً ةوق نوكلا اذه يف ىري ال ناسنإ لك : لاق
ناَّزُخ تام ليمك اي ، قافنإلا ىلع وكزيملعلاو ، ةقفنلا هصقنت لاملاو ، لاملا سرحت تنأو ، كسرحي ملعلا نأل ، لاملا نم ٌريخ ملعلا ليمك اي >> : هنع هللا يضر يلع لاق

 : لاق لجو َّزع انبر.. تاومأ مهطاشن جوأ يف لاملا نازخ .. << ءايحأ مهو لاملا

﴾ )��( َنُوَثعُْبي َناََّيأ َنوُُرعَْشي اَمَو ٍءَايَْحأ ُرْيَغ ٌتاَوَْمأ ﴿

]  لحنلا ةروس  [

. ﴾ ٍءَايَْحأ ُرْيَغ ٌتاَوَْمأ ﴿ تيم اذه تاوهشلا يف سامغنالاو لاملا بسكو بارشلاو ماعطلا الإ فرعي ال يذلا اذه
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﴾ )��( ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو ُءاََشي ْنَم ُعِمُْسي ََّ� َّنِإ ُتاَوَْمْألا َالَو ُءَايَْحْألا يَِوتَْسي اَمَو ﴿

] رطاف ةروس  [

ناَّزُخ تام ، ليمك اي >> : كلذل ، يحلا اذه هدابع ةمدخلً ةرخسم اهلك هتاقاط لعجو ، هتعاط يف اهلك هتايح لعجو ، هيلإ بَّرقتو ، هيلع لبقأو ، هبحأو ، هبر فرع يذلا اذهو

. << ةدوجوم بولقلا يف مهلاثمأو ، ةدوقفم مهنايعأ ، رهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو ، ءايحأ مهو لاملا
.. لهج دقف ملع دق هنأ نظ اذإف ، ملعلا بلط امً املاع ءرملا لظيو ..ً ابحم وأ ،ً اعمتسم وأ ،ً املعتم وأ ،ً املاع نك
، نالف تنأ : هل لوقي هتذمالت دحأ هآرو ، قيرطلا يف راس اذإ ناكو ،ً اماع نونامث يأ ، نيعستلاو ةعباسلا نس ىلإ ةرشع ةعباسلا نس نم هبالط ملع نيحلاصلا نم لجر كانه
هتركاذو ،ً ادِّروتم ناك هدخ نإ ىتح ، ةلماك ٍنانسأ ىلإ ، ميقتسم ٍرهظ ىلإ ، داح ٍرصب ىلإ ، فَهْرُم ٍعمس نم ، ةديج ٍةحصب عتمتي ناكو ، يذيملت كُّدَج ناكو ، يذيملت كوبأ ناكو
ًايوق شاعً ايقت شاع نم ، ربكلا يف انيلع هللا اهظفحف رغصلا يف اهانظفح ينب اي : ةريهشلا هتلوق لوقي ناكف ! كيلع هللا اهمتأ ةحصلا هذه ام يديس اي : نولوقي هتذمالت ناكف ، ةيوق
ناسنإلا فرسي امدنع ، ناسنإلا بلق تام هنع تربدأ اذإف ، كبلق هللا ايحأ هللا ىلع تلبقأ اذإ ، بلقلا اذه ييحيدق ﴾ ُتيُِميَوِ يُْحي َوُه ﴿ ، ﴾)��(َنوَُملَْعي ال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو ﴿ : كلذلف  ،
..ً افلغمً ابلق حبصي نأ ىلإ ، هبلق يطغتً ةقبط كانه نأك ايندلا يف سمغني ، يصاعملا يف هسفن ىلع

﴾ )��( َنُونِمُْؤي اَم ًاليَِلَقف ْمِهِرْفُِكبُ َّ� ُمَُهَنَعل َْلب ٌفْلُغ َاُنبُوُلق اُولَاقَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

 .ً افْلُغ مهبولق تحبصأ اورفك مهنأل ﴾ ْمِهِرْفُِكبُ َّ� ْمَُهَنَعل َْلب ﴿ : ىلاعت هللا لاق ، ايندلا بحن ، انرعاشم زهت ال قئاقحلا هذه ، رثأتن ال
. ةدماهً ةثج حبصأف ةايحلا بلس لجألا ءاج اذإف ، همأ نطب يف وهو ، ةايحلا هيف ثبي ، دسجلا اذه ييحي يلوألا ىنعملاب ﴾ ُتيُِميَوِ يُْحي َوُه ﴿ :ً اذإ

: ةمحرو ىدهو ءافشو ةظعوم ميركلا نآرقلا

، ةجرح فقاوم اهيفو ، قلازم اهيف ، ةريثك تالاؤس اهيف ةايحلاو ، ةبعتم ةايحلا .. ﴾ ِروُدُّصلا ِيف اَمِل ٌءَافِشَو ْمُِكّبَر ْنِمٌ ةَظِعْوَم ْمُْكتَءاَج َْدق ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي )��(َنُوعَجُْرت ِهَْيِلإَو ﴿
ْمُْكتَءاَج َْدق ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ همدق لزت فوس ، همدق قلزنت فوس ، سانلا عم عيضي فوسف حيحصلا ناميإلاب ناسنإلا مصتعي مل نإف ، داسف اهيفو ، نونظ اهيفو ، تاهاتم اهيفو
ًاميركً ابر هل نأل ، هدنع اهل ىنعم ال ، ملاعلا لبقتسم نع تاءاصحإب يتأت ةلاقملا ، هللا الإ هملعي ال قيضب سحتف ةلاقم أرقتً انايحأ.. ﴾ ِروُدُّصلا يِف اَمِل ٌءَافِشَو ْمُِكّبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم
؟ً اودع ىشخي له ، هديب مهلك سانلا ،ً اريدقً اينغ ، هبحي

﴾ )��(ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلَع ِيّبَر َّنِإ اَِهَتيِصَاِنبٌ ذِخآ َوُه الِإ ٍةَّباَد ْنِم اَم ْمُِكّبَرَو ِيّبَر َِّ� َىلَع ُتْلَّكََوت ِيِّنإ )��(ِنوُرِظُْنت ال َُّمث ًاعيِمَج ِينوُديَِكف ﴿

] دوه ةروس [

، تاهج عبرأ ىلع لطي ، ةتس وأ نييالم ةسمخ هنمث تيب مامأ رمي ،ً ابطر ،ً ايلامش ،ً اريغص هتيب نوكي

: ةميركلا ةيآلا أرقي

الُُزن اَهِيف َنيِدِلاَخ ُراَهَْنألا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٌتاَّنَج ْمَُهل ْمُهَّبَر اَْوقَّتا َنيِذَّلا ْنَِكل)���(ُداَهِمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَم َُّمث ٌليَِلق ٌعَاتَم)���(ِدالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي ال ﴿
﴾ )���(ِراَرَْبألِل ٌرْيَخ َِّ� َدْنِع اَمَو َِّ� ِدْنِع ْنِم

] نارمع لآ ةروس [

 : دالوأ هل سيل نوكي دقو ، تيبلا اذهب ىضري هدجتف

﴾ )��( ٌريَِدق ٌميِلَعُ هَّنِإ اًميِقَع ُءاََشي ْنَم َُلعَْجيَو ًاثَاِنإَو ًاناَرُْكذ ْمُهُجِّوَُزي َْوأ )��( َروُكُّذلا ُءاََشي ْنَمِل ُبََهيَو ًاثَاِنإ ُءاََشي ْنَمِل ُبََهي ُءاََشي اَم ُُقلَْخي ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم َِِّ� ﴿

] ىروشلا ةروس [

﴾ ِروُدُّصلا يِف اَمِل ٌءَافِشَو ﴿ : نآرقلا اوؤرقا ، هلكاشم يهتنتف ، ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيلو ، ّيلإ ٍءيش لثمأ اذهو ، ينبحي وهو ، هتمكح هذهو ، هتدارإ اذكه ، هللا دنع نم اذه 
هذه ، عونخلا ، فعضلا ، رَوَخلا ، ةيصخشلا ماصفنا ، يلخادلا قُّزمتلا اذه ، ليبقلا اذه نم ٍءيش الو ، سئي الو ،َقَلق الو ، قيض الو ، نزح الو ، ّمه الو ، ةسوسو ىقبت ال ..
.ةريبك ٍةمعن يف باتكلا اذهل انتءارق عم ، ناميإ نم اندنع ام ةيقب عم نحنو ، سانلاب تكتف يتلا ضارمألا
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ٌضارمأ انقرش يف سيل ةطاسبب مكل لوقأ : لاقةملكلا ءاقلإ يف هرود ءاج املف ، سفنلا ملع يف روتكد ايروس نم بهذو ، ةيبنجألا ندملا ضعب يف ةيسفنلا ضارمألل رمتؤم دِقُع

اهدرو ، موصتو ، يلصت اهدجت ، جوزتت نأ اهل بتكي مل هللا ، جوزتت مل هذهً الثم ، �اب نونمؤم اننأل : طيسب اذه ىلع باوجلاو ، ةدحلابو ددعلابو ، هنوفرعت يذلا لكشلاب ةيسفن
ئراق نإ ﴾ ِروُدُّصلا يِف اَمِل ٌءَافِشَو ْمُِكّبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم ْمُْكتَءاَج َْدقُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ً اعبط ، رحتنت اهنإف ةيناثلا امأ ، ىربك ةداعسب شيعت ، اهيخأ دالوأو اهاخأ مدختو ، اهتالصو
فاخي ، كِلم هوبأ لفط نزحي نأ نكمم يأ ، نزحت نأ نكمي ال ،ُ ُهقِّبَطتو ، همهفتو ، هلقعتو ، هؤرقت تنك اذإ ، حيحص لكشب نآرقلا تأرق اذإ نزحت نأ نكمي الف ، نزحي ال نآرقلا
ضعب عافترا نم ريغصلا لفطلا فاخي له ، هلك رصقلا كيطعن ؟ اهيف نكسي ةفرغ دجي الفأ ، كلم هوبأ ؟ جاوزلا ديري امدنعً اتيب دجي الأ فاخي وأ ،ً الثمً ادغ هفورصم هيطعي الأ

.. نمؤملا اذكه ؟ً الثم اًكلم هوبأ ناك اذإ راعسألا

﴾ )��( ُمُوَقت َنيِح َِكّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَو َاِنُنيَْعِأب َكَّنَِإف َِكّبَر ِمْكُحِل ْرِبْصاَو ﴿

] روطلا ةروس [

: رفسلا ءاعد أرقت ترفاس اذإ ىتح

ِوْطاَو ، اَذَه َانََرفَس َانَْيلَع ْنِّوَه َّمُهَّللا ، ىَضَْرت اَم ِلََمعْلا ْنِمَو ، ىَوْقَّتلاَو َّرِبْلا اَذَه َانَِرفَس ِيف َُكَلأَْسن اَِّنإ َّمُهَّللا  : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رمع نبا نع ((
)) . ِلَْهْألاَو ِلاَمْلا ِيف َِبَلقْنُمْلا ِءوُسَو ، ِرَظْنَمْلا َِةبآَكَو ، َِرفَّسلا ِءَاثْعَو ْنِم َِكبُ ذوَُعأ ِيِّنإ َّمُهَّللا ، ِلَْهْألا ِيفُ َةفيِلَخْلاَو ، َِرفَّسلا ِيف ُبِحاَّصلا َتَْنأ َّمُهَّللا ،ُ هَدُْعب اَّنَع

] ملسم [

ةرايس ترمف ديدش عافدناب تيبلا نم جرخ ينبا ىرت اي ءاعدلا أرقي مل ناسنإلا اذإو ،ً انئمطم ىقبت

ىلع لكوتلا ناميإلا تامالع نم ، لجو َّزع � ملس ناسنإلا نكل ،ً اقلق ناسنإلا لظي ، فرعت ال ، هقرحف ههجو ىلع ياشلا قيربإ عقو له ؟ هوركم هباصأ له ، سِهُدف ةعرسم
ابأ اي >> : ءادردلا يبأل اولاق ،نئمطم ناميإلا تامالع نم اهلك هذه ، اضرو ، ميلستو ، ضيوفتو ، لكوت ، هللا ءاضقب اضرلاو ، هللا ءاضقل ميلستلاو ، هللا رمأل ضيوفتلاو ، هللا
كلذ ملعأ : لاق ، كناكد قرتحي مل ، حيحصلا ربخلا هءاج نأ ىلإ ، لعفيل هللا ناك ام : لاق ، كناكد قرتحا دقل ، ءادردلا ابأ اي ، لعفيل هللا ناك ام : لاق ، كناكد قرتحا دقل ، ءادردلا

.نئمطم وهف <<
هقيرط يأ ىدهلا ، ةمحرو ىده وهف نمؤملل امأ ، ءافشو ةظعوم سانلل .. ﴾ َنِينِمْؤُمْلِل ٌةَمْحَرَو ىًدُهَو ِروُدُّصلا ِيف اَمِل ٌءَافِشَو ْمُِكّبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم ْمُْكتَءاَج َْدق ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿
: يأ ، هبلق يف رون هدنع ، زوجت ال هذه ، زوجت هذه ، لالح هذه ، مارح هذه ، حضاو ةايحلا قيرط ، حضاو

﴾ )��( ٌميِحَر ٌرُوفَغُ َّ�َو ْمَُكل ْرِفَْغيَو ِِهب َنوُشَْمت اًرُون ْمَُكل َْلعَْجيَو ِِهتَمْحَر ْنِم ِنَْيلْفِك ْمُِكتُْؤي ِهِلوُسَِرب اُونِمآَو ََّ� اُوقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ديدحلا ةروس [

رونلا اذه ىدهلاف ، رشلا نم ريخلا كيري ، سانلا يف هب يشمتً ارون كبلق يف لعجيو ، ةرخآلا يف ةنامضو ايندلا يف ةنامض يأ ، هتمحر نم نيلفك كتؤي هلوسرو �اب تنمآ اذإ
. نينمؤملا هدابع ىلع هللا هب ىلجتي يذلا يلجتلا اذه ةمحرلاو ، فاَّشكلا يهلإلا

: لجو زع هللا ءاطعب نمؤملا حرف

: هفخس ليلد اذهف ايندلاب حرف اذإ امأ ، هللا ءاطعب حرف اذإ نمؤملا لجرلا بحي ىلاعتو هناحبس هللاً اعبط  .. ﴾ َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َوُه اوُحَرَْفيَْلف َكِلَذَِبف ِِهتَمْحَِربَو َِّ� ِلَْضِفب ُْلق ﴿

))  بدألاو ملعلا هيلع رظح الإً ادبع هللا لذرتسا ام ((

] عوضوم دانسإلا اذهب : ءافعضلا يف لماكلا [

سلفي هكرت ام ، ال ؟ هضرم ام ،ً اميلأً اباقع هبقاع كلذك هآر نإ ، هتجوز هتلبق ، هنطب هُّمه ، ينانأ ، يدام ، ةصيخرلا َعتُملا بحي ، ايندلا بحي ، يضرأ ، يناوهش وهو ،ً افيخس هآر
ملعلاو ، ميئل ، رِّبكتم ، رخاس ، حقو ، ظيلغ ، بدأ الو ملع ال ، نيحلاصلا يدابعل اهكرتا هذه ، اهكرتا هذه ، كل تسيل هذه ، بدألاو ملعلا هيلع رظح هنكلو ، هلاح ىلع هكرت ، ال ،
رظح الإً ادبع هللا لذرتسا ام (( : ةماعلا لوق نم ثيدحلا نم ةيآلا مهفي ال ،ً ائيش مهفي ال !!؟ ةيآ هذه ؟ هذه ةيآ يأ ، نآرقلا يف ةيآ هذهأ  يماع مالكب كيتأي ،ً ائيش ةرخآلا يف هقفي ال ؟
: نوراق امأ ،ً اميئلوً الهاج هكرت ، لهاج )) بدألاو ملعلا هيلع

﴾ )��( َنوُمِرْجُمْلا ُمِهِبُوُنذ ْنَع َُلأُْسي َالَو ًاعْمَج َُرثَْكأَوً ةَُّوقُ هْنِم ُّدََشأ َوُه ْنَم ِنوُُرقْلا َنِم ِهِلَْبق ْنِم ََكلَْهأ َْدق ََّ� ََّنأ َْملَْعي َْملََوأ يِدْنِع ٍمْلِع َىلَعُ ُهتِيتُوأ اَمَِّنإ َلَاق ﴿

8



] صصقلا ةروس [

 : هموق هل لاق

﴾  )��( َنيِحَِرفْلا ُّبُِحي َال ََّ� َِّنإ ْحَرَْفت َالُ هُمَْوقُ َهل َلَاق ْذِإِ ةَُّوقْلا يِلُوأ َِةبُْصعْلاِب ُءُوَنَتلُ هَحِتَافَم َّنِإ اَم ِزُونُكْلا َنِمُ هَانَْيتآَو ْمِهَْيلَع َىَغَبف ىَسوُم ِمَْوق ْنِم َناَك َنوُرَاق َّنِإ ﴿

] صصقلا ةروس [

املف ، ةرخآلاب نيحرفلا بحي هنكل ، ةلئاز ةتقؤم اهنأل ، ايندلاب نيحرفلا بحي ال ، ريسفت اهل ةيآلاً اعبط 

ةداهشب نوحرفي رابكلا نكل ، ةبعلب لافطألا حرف ، جذاس حرف اذه ، هل ىنعم ال حرفلا يورخألا هفده قيقحت لبق نكل ، قحلا هعم هللاو حرفيو ، يورخألا هفده ناسنإلا ققحي
نإ ، مهنع هللا ىضرب نوحرفي ، هللا ءاطعب نوحرفي مهنإف نونمؤملا امأ ، رابكلا نأش اذه ، بسانم عساو لزنمب نوحرفي ، ةديج ةجوزب نوحرفي ، عيفر بصنمب نوحرفي ، ايلُع
، لابجلا ُّزُهي ام فئاطلا لهأ نمً ابيذكتو ، ةيرخسو ،ً احيبقً ادرو ،ً افافختساوً امالك عمسو ، هيمدق ىلعً ارتم وليك نينامث فئاطلا ىلإ ةكم رداغ ملسو هيلع ّلص مهللا هللا لوسر
: لاقو لجو َّزع هللا ىلإ هجتا

ٌبضغ كب نكي مل نإ ؟ يرمأ هتكَّلم ٍودعىلإأ ؟ ينلكت نم ىلإ ، نيفعضتسملا بر اي ، سانلا ىلع يناوهو ، يتليح ةلق كيلإ وكشأ ينإ ، بر اي ، رفعج نب هللا دبع نع ((
)) . يلابأ الف يلع

] ينطق رادلاو دمحأ كلذب هفصو امك نيلوهجملاو ءافعضلا نع سيلدتلا نم رثكم سلدم وهف ، قاحسإ نب دمحم ةنعنع ببسب ، فيعض دانسإلا يناربطلا [

ةدحاو هتيطعأ ، ىكبف هنم هوخأ اهذخأي ، كحضيف هدخ ىلع هتعمد نوكت ، حرفي اهايإ هيطعت ، ةدحاو ةسبلمب حرفي ، ىولح ةبحب حرفي ، ةبعللاب ، ةشيخشخلاب حرفي لفطلا
هنع هللا يضر نالف : لاقي نأ نم هللا دنع عفرأ بصنم دجوي الف ، لجو َّزع هللا ءاضرب حرفيف نمؤملا امأ ، جاوزب ، ةفيظوب ، ةرايسب ، تيبب حرفي ريبكلا ، هرمأ ىهتنا ، كحضف
.

﴾)��( ًابيَِرق اًْحَتف ْمَُهبَاَثأَو ْمِهَْيلَعَ َةنيِكَّسلا َلَزَْنَأف ْمِهِبُوُلق ِيف اَم َمَِلَعف ِةَرَجَّشلا َتَْحت ََكنُوعِيَاُبي ْذِإ َنِينِمْؤُمْلا ِنَعُ َّ� َيِضَر َْدَقل ﴿

] حتفلا ةروس [

: ىلاعت هلوق نم غلبأ هللا نم ءانث سيل

﴾ )�(ٍميِظَع ٍُقلُخ ىَلَعل َكَِّنإَو ﴿

] ملقلا ةروس [

، اهيلع تسلجف ، تنأ لب : لاق ، تنأ لب : تلق ، هذه ىلع سلجا : لاق ،ً افيلً ةوشحم ٍمدأنمً ةداسو يل فذقف : لاقً ائيش دجي ملف متاح نب يدع هيلع لخد ، ءيش هتيب يف نكي مل
. ءيش هدنع سيل ، ضرألا ىلع وه سلجو
ىلع َرَّثأف ريصحلا ىلع َعَجطضا ﴾)�(ٍميِظَع ٍُقلُخ ىَلَعل َكَِّنإ ﴿ : هل لاق ، هتالصو اهمونل عستي ال ةفرغلا مجح نأل ، اهيلجر عفرت نأ ةشئاع ةديسلا رمأ ليللا مايق ىلص اذإ ناك 
: رمع لاق ، فيرشلا هدخ

ُتْرََظَنف ، ِهِبْنَج ِيف َرََّثأ َْدق ُريِصَحْلا اَِذإَو ،ُ هُرْيَغ ِهَْيلَع َسَْيلَو ،ُ هَراَزِإ ِهَْيلَع َىنَْدَأف ، ُتَْسلََجف ، ٍريِصَح َىلَع ٌعِجَطْضُم َوُهَو َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َىلَع ُتْلَخَدف ((
اَم : َلَاق ، َيَانْيَع ْتَرََدتْبَاف : َلَاق ٌقََّلعُم ٌقِيَفأ اَِذإَو ، َِةفُْرغْلا َِةيِحَان ِيف اًظََرق اَهِْلثِمَوِ عاَّصلا ِوَْحن ٍريِعَش ْنِم ٍةَضَْبقِب َاَنأ اَِذَإف َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َِةناَزِخ ِيف يِرََصِبب
ِراَهَْنْألاَو ِراَِمّثلا ِيف ىَرْسِكَو ُرَصَْيق َكاَذَو ، ىََرأ اَم َّالِإ اَهِيف ىََرأ َال َُكَتناَزِخ ِهِذَهَو ، َِكبْنَج ِيف َرََّثأ َْدق ُريِصَحْلا اَذَهَو يِكَْبأ َال يِل اَمَو ، َِّ� َِّيَبن َاي : ُتُْلق ؟ ِباَّطَخْلا َنْبا َاي َكيِكُْبي

)) . َىَلب : ُتُْلق َايْنُّدلا ْمَُهلَوُ ةَرِخْآلا َاَنل َنوَُكت َْنأ ىَضَْرت ََالأ ِباَّطَخْلا َنْب َاي : َلَاَقف ، َُكَتناَزِخ ِهِذَهَو ،ُ ُهتَوْفَصَو َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َتَْنأَو

]  هيلع قفتم  [

ريغ يف هتقفنأو- دحاو مهرد– هقح ريغ نمً امهرد تيبج دق تنك نإ : هل لاق ؟ كلم مأٌ ةفيلخ انأ : هل لاقف نيعباتلا دحأ لأس ةيمأ ينب ءافلخ دحأ نإ مث .. ةوبن هذه ،ً اكلم تسل انأ
.ً اكلم تسيلوٌ ةوبن يه امنإ  هل لاق ، ةفيلخ تسلو ، كلم تنأف هقح
)) انل ةرخآلاو مهل ايندلا نوكت نأ رمع اي ىضرت امأ (( : ةيناث ةياور يف
: َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع

))  ٍءاَمَ َةبْرَش اَهْنِم اًرِفاَك َىقَس اَم ٍةَضُوَعب َحَانَج َِّ� َدْنِع ُلِدَْعت َايْنُّدلا َْتناَك َْول  ((
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] يذمرتلا حيحص [

. نورفاكلا مه نوفرتملا ،ً ارصح تايآ ينامث ، هللا باتك يف تايآ ينامث دجوي  ، بحيال نملو ، بحي نمل اهيطعي ، لجو زع هللا ىلعٌ ةنيه

﴾  )��( َنُوبَرَْشت اَّمِم ُبَرَْشيَوُ هْنِم َنُولُْكَأت اَّمِم ُلُْكَأي ْمُُكْلثِم ٌرََشب َّالِإ اَذَه اَم َايْنُّدلاِةَايَحْلا ِيف ْمُهَانْفَْرَتأَو ِةَرِخْآلا ِءَاقِِلب اُوبَّذَكَو اوَُرفَك َنيِذَّلا ِهِمَْوق ْنِمُ َألَمْلا َلَاقَو ﴿

] نونمؤملا ةروس  [

 . لجو َّزع هللا دنع مهل نأشال ءالؤه ، باسح ريغبً الاومأ قفني ةلهذم ةحوبحب يف شيعي يذلا فرتملا اذه

: اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ةمحر

 : لجو َّزع هللا لاق كلذل ﴾ َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َوُه اوُحَرَْفيَْلف َكِلَذَِبف ِِهتَمْحَِربَو َِّ� ِلَْضِفب ُْلق ﴿

َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َِكّبَرُ ةَمْحَرَو ا�يِرْخُس اًضَْعب ْمُهُضَْعب َذِخََّتيِل ٍتاَجَرَد ٍضَْعب َقَْوف ْمُهَضَْعب َانَْعفَرَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهنَْيب َانْمََسق ُنَْحن َِكّبَرَ ةَمْحَر َنوُمِسَْقي ْمَُهأ ﴿
)��(  ﴾

] فرخزلا ةروس [

﴾  )��( َنوُِسفَاَنتُمْلا َِسفَاَنَتيَْلف َكِلَذ ِيفَو ٌكْسِمُ هُمَاتِخ ﴿

]  نيففطملا ةروس [

﴾ )��(َنُولِمَاعْلا ْلَمَْعيَْلف اَذَه ِْلثِمِل  ﴿

]  تافاصلا ةروس  [

. هدحو وه هيلإ برقتأو هفرعأل تقلخ انأ ، اذهل قلخأ مل : مهل لاق -ً اريغصً الفط ناك - دَّمحم اي انعمُ هلا لاعت
، هللا هَّلحأام لالحلاو ، هللا همَّرح ام مارحلا نأ ةيآلا هذه نم اوطبنتسا ءاملعلا ﴾ َنوَُرتَْفت َِّ� َىلَع َْمأ ْمَُكل َنَِذأُ ََّ�أ ُْلق ًالَالَحَو اًماَرَحُ هْنِم ُْمتَْلعََجف ٍقْزِر ْنِم ْمَُكلُ َّ� َلَزَْنأ اَم ُْمتَْيأََرأ ُْلق ﴿
. هللا همرح ام مارحلاو ، هللا هَّلحأ ام لالحلا ، مارحلا ليلحت نم ّلقأب لالحلا ميرحت سيل هنإ لب ، اومِّرحي نأ وأ مه اوللحي نأ رشبلا ينبل ُقحي الو

*     *      *

: ةينوكلا هللا تايآ نم ةيآ نيفلدلا
ةبيجعةيعامتجا ةعيبط وذ هنأ هيف ام برغأ ناويحلا اذه ، نيفلدلا همسا بطقلا يف شيعي ناويح ةينوكلا هللا تايآ نم

إن بینھ وبین أفراد نوعھ عالقات اجتماعیة متینة حتى بینھ وبین اإلنسان عالقات وطیدة ، لذلك كان ھذا الحیوان یتمتع بأعلى ذكاء في الجنس الحیواني ، أعلى درجة 
من الذكاء في الحیوان في ھذا الحیوان موجود ،
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ةمواقم يأ يدبي الً ائداهً افيطل رسأ اذإ ناك ، نيصاوغلا ضعب عم تاقادص دقعي ، ةراحبلا ضعب ذقني ، حيحصلا اهقيرط ىلإ نفسلا ضعب دوقيف ئناوملا ضعب يف دجاوتي دق يأ
.هيذؤي نل هنأ ناسنإلا نمقثاو هنأكو ،

، اهلوح ّنكي يك يثانألا تارشع تعمج قلطلا هاثنأ باصأ اذإو ، ناسنإلا تاملك ضعب ددري هنإ ىتح ، هعون دارفأ نيبو هنيب اميف ةغل كانه ناويحلا اذه

. بيجعلا ءيشلا ناويحلا اذه نع تأرق يأ ، ةيناث ةهج نم شرقلا كمس نم اهنظفحيو ةهج نم اهنسنؤي ، دلت يتلا هذه لوح
هللا ناحبس : تلقف ، ةشحو ،ً ايقيقحً اتوم تومي ، ةشحو تامل هسنج ينب نع ناويحلا اذه دارفأ دحأ تلزع ول ، ةيعامتجا ةايحب ، ناسنإلا عم ةدومب ، ةموعنب ، ءاكذب عتمتي ناويح
? تاناويحلا اهب عتمتي يتلا تافصلا هذه ضعب ىلإ رشبلا ونب رقتفي مك !

، ةرمثمو ةيباجيإ هتاقالع تناكو عمتجملا عم فيكت ءاكذلا اذهب ، ناسنإلا ءاكذ مامأًائيش دعي ال لاح لك ىلع ، ءاكذلا نمً ائيش ناويحلا اذه هللا بهو ..اوهبتنا اوتام اذإ ماين سانلا
هتاقولخم لك ىلع هللا انمركو نوكلاو لقعلاو ركفلا انيتوأ نيذلا نحنف ، هيف هللا اهعدوأ يتلا ةزاتمملا تافصلا لضفب اذه لك ، هنم شحوتسي ملو ناسنإلا بحأو ناسنإلا هبحأو
؟ اذه نم نحن نيأ ، انبر قح يف رصقن ،ً اضعب انضعب يذؤن ، دابعلا يذؤن

﴾ )��( اًرُوفَغ اًميِلَح َناَكُ هَِّنإ ْمُهَحِيبَْست َنوَُهقَْفت َال ْنَِكلَو ِهِدْمَِحب ُِحّبَُسي َِّالإ ٍءْيَش ْنِم ِْنإَو َّنِهِيف ْنَمَو ُضَْرْألاَو ُعْبَّسلا ُتاَوَمَّسلاُ َهل ُحِّبَُست ﴿

] ءارسإلا ةروس [

، نيفلدلا ، ناتيحلا عون نم ، ناويح وهو فلؤيو فلأي ، ديلقتلا ديج ، ملعتلا عيرس هنإ : ءاملعلا هنع لاق
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: نحن امأ ، ناويحلا يف هللا اهعدوأ يتلا ةزاتمملا تافصلا ضعب نع ريثكلا ريثكلا لهجي لازي ال هللا قلخ نع هلاب يف رطخ امهم ناسنإلاف

﴾)��( ًاليِضَْفت َانَْقلَخ ْنَّمِم ٍرِيثَك َىلَع ْمُهَانْلََّضفَو ِتَاِبّيَّطلا َنِم ْمُهَانْقَزَرَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا ِيف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ ِيَنب َانْمَّرَك َْدَقلَو ﴿

]

 ءارسإلا ةروس  

[

: لاق لجو زع انبر ، ناويحلا نمً اعيفر ىوتسم هوّدع هعون دارفأ نيبو هنيب ةيتوص عطاقم ، ةغل دجوي هنأل يأ

﴾ )�( َنَاَيبْلاُ هَمَّلَع )�( َناَسْنِْإلا ََقلَخ )�( َنآُْرقْلا َمَّلَع )�( ُنَمْحَّرلا ﴿

]

 نمحرلا ةروس 

[

، تاملك سمخ ةعاسلا يف ملكت ام هتالضع تاكرح طبضي نأ دارأ ول ، ؤكلت نود نم ثيدحلاب قلطني ناسنإلاو ، ةلضع ةرشع عبس هعنص يف مهست فرح لك ، ةمعن نايبلا اذه

. هللا دنع هتناكم عيضيو لئاز تقؤم ءيشل تفتليو اهعيضي ناسنإلا ، ةلهذم ركفلاب تاردق ناسنإلا يف ،ً اركف هاطعأ ﴾ َنَاَيبْلاُ هَمَّلَع ﴿ 

نيملاعلا بر � دمحلاو

سردللع
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