
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

. ةظقيلا ةلزنم

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

: ديهمت

.ةظقيلا :مويلا ةبترملاو ،نيعتسن كاَّيإو دبعن كاَّيإ بتارم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيعبرألاو عباسلا سردلا عم ؛نونمؤملا ةوخإلا اهيأ

، ةلفغلا ةدقر نم هابتنالا ةعورل بلقلا جاعزنا :ةظقيلا

نأ ةأجف فشتكا ،حاترم ،ةبكرم بكري ناسنإ

هذه ،ةمالسلا لينل ةكرحلا مث ،ئراطلا جاعزنالا اذهف ،فقي نأ هناكمإبو ,ةيلاخ قيرطلاو ،.... اذكه ٍوتسم قيرطلاو ,فاشتكالا اذه فشتكا هنكل ؟جعزني الأ ,لَّطعم َحبْكِملا
 .ةلَفغلا ةظقيلا هذه لباقي ،ةظقيلا
:ىلاعت لاق ,ةرخآلا نعً الفاغ ،ةايحلا ةياهن نعً الفاغ ،هللا نعً الفاغ نوكي نأ :ايندلا يف ناسنإلا بيصي ضرم رطخأ

َناَكَوُ هاَوَه ََعبَّتاَو َانِرْكِذ ْنَعُ َهبَْلق َانَْلفَْغأ ْنَم ْعُِطت َالَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلاَ َةنيِز ُديُِرت ْمُهْنَع َكَانْيَع ُدَْعت َالَوُ هَهْجَو َنوُديُِريِ ّيَِشعْلاَو ِةاََدغْلاِب ْمُهَّبَر َنوُعَْدي َنيِذَّلا َعَم َكَسَْفن ْرِبْصاَو ﴿
﴾ )��(ً اطُُرفُ هُرَْمأ

] فهكلا ةروس [

امف موقلا ترشاع )ً اطُُرف ُهُرَْمأ َناَكَو ُهاَوَه ََعبَّتاَو َانِرْكِذ ْنَعُ َهبَْلق َانَْلفَْغأ ْنَم ْعُِطت َالَو ( :ىلاعت لاق ً,الفاغ هاندجو اهانعم :لفغأ نكلو ،دبعلا بلق يف ةلفغلا قلخي ال لجو َّزع هللا
َانِرْكِذ ْنَعُ َهبَْلق َانَْلفَْغأ ْنَم ( :ىلاعت لاق ً,الفاغ هاندجو نم يأ ) َانَْلفَْغأ ْنَم ْعُِطت َالَو ( :ىلاعت لاق ,ءالُخب مهتدجو ام يأ ؛مهتلخبأ امف موقلا ترشاع ،ءانبج مهتدجو ام يأ ؛مهتنبجأ
نم ،ةيدعتلا ديفي ال تالاح كانه نكلو ،ةيدعتلا ديفي ََلعْفأ نزوً اعبط ،ةدعاقلا دِّكؤتً امئاد ةَّذاشلا ةلاحلاو ،ةَّذاش تالاح يف ،دعاوق يف ةَّيبرعلا ةغللاب )ً اطُُرف ُهُرَْمأ َناَكَو ُهاَوَه ََعبَّتاَو
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مل تعقو عقأ تدك ،يفنم وهف يفن هقبسي مل نإو ،تبثم وهف يفن هقبس اذإ لعفلا ،تعقو تفقو ىتح عقأ دكأ مل :تلق اذإو ،تعقو ام يأ ؛عقأ تُّدِك : تلق اذإ ،َداك لعف لاعفألا ردنأ
َُهبَْلق َانَْلفَْغأ ْنَم ْعُِطت َالَو ( :ىلاعت لاق ً,انابج هتدجو هتنبجأ ً،اليخب هتدجو هتلخبأ ً،الفاغ هتدجو يأ هتلفغأ ،نادجولا ينعي ََلعْفأ نزوف ،تعقو اهانعم ,تفقو ىتح عقأ دكأ ملو ،عقت
:ةميركلا ةيآلاو ) َانِرْكِذ ْنَع

﴾)���( َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ِلاَصْآلاَو ِّوُُدغْلاِب ِلَْوقْلا َنِم ِرْهَجْلا َنوُدَوً َةفيِخَوً اعُّرََضت َكِسَْفن ِيف َكَّبَر ْرُكْذاَو ﴿

] فارعألا ةروس [

يف ،مويلا اذه نع ةلفغ يف ،ةمايق موي يف خزربلا دعب ،خزربلا نع ٍةلفغ يف ،خزرب يف توملا دعب ،توملا نع ٍةلفغ يف ،توم يف لبقتسملا يف ،ةلفغ يف نوعقاو سانلا ماوع
 .ناوألا تاوف لبق ةَّرُملا ةقيقحلا فرعي نمؤملا امأ ،ناوألا تاوف دعب ةَّرُملا ةقيقحلا فشتكيً ةأجف ،هل هللا ةبساحم نع ةلفغ يف ،طارص
ًانايحأ بلقلا جاعزنا ،ةعورلا هذه عفنأ ام �و ،ةلفغلا ةدقر نم هابتنالا ةعورل بلقلا جاعزنا ،نيعتسن كاَّيإو دبعن كاَّيإ يف ,نيكلاسلا جرادم بتارم نم ةبترمو ,لاح ةظقيلاف
.ةمالسلا ببسو ،ةيادهلا ببسو ،ةظقيلا ببسو ،ةوحصلا ببس

. ةيعقاو صصق

مدخو ،نيتاسبو ،تاهُزنو ،مئالوو ،برط تارهس ،هتوهش نع ثحبي يرث لجر ،تاقوألا رثكأ هعم يضمي ً,ادج ٌيرث ٌقيدص هل ،سانلا ةَّماع نم ً،ايلُك نيدلا نع ديعب لجر
.ْنِفُدو ً،ةأجف يرثلا ناسنإلا اذه ِيّفوت ،هتايح اذكه ،ءاسنو ،مشحو
ذخأو ربقلا حتف نع لوؤسملا وه ناك ،ةطرشلا كلس يف لمعي لجر كانهو ،نفدلا دعب هتدعم نم ةِنّيع ذَخؤي نأ نم َّدب الف ،هتاجوز ضعب نمً امومسم تام هنأ ىوكش كانه
يف ناك ماَّيأ لبق اذه ،ةِنّيع ْتَذُِخأ َّمث ً،ادج ريبك توص ردص ,هنطب َرُِقن اَّملف ،ةهج يف وضع لك ،قرزأ ،خوفنم ؛قَّدَصي ال فصو ةديدع ماَّيأ دعب ناسنإلا اذه فصي هنإ ،ةنيع
نم ةثالث وأ نيموي دعب ،نيتاسبو تاهُزن ،ءاسنو ٍراوجو مشحو مدخ ً,ادج ةميدق ةَّصقلا نأل ,تابرع دجوي ناك ,تابرعلا لمجأ بكري ،ماعطلا بـيطأ لكأي ،مخف تيب يف ،ميعن
اهيورأ ةَّصق ،هتعمس يذلا اذه ً,اماع نوعبرأ هنفد ىلع ىضمً اقباس نوفدم يذلا ام ،ناسنإ ىلع ربق يف ناسنإ لازنإ لوح ةلكشم تلصح كلذ دعب مث ,لاحلا هذهب حبصأ هنفد
نم ناسنإلا اذهف ،دجاسملا دحأ مامإ ناكو ,هللا باتك ظفاح ناك اذه ،يرط هدلج ،صيمق نسحأك هنفك ناسنإلا اذه نأ ,ةطرشلا يف لمعي يذلا ناسنإلا اذه �اب مِسقي ,اهتعمس امك
,اهتعمس امك ةَّصقلا يورأ اذكه ,هعم ةعمج ةرتف تيقبو ,كسم ةحئار َّمشف ,هدخ ىلع هدي عضو هنأ �اب مسقأ ،مئان هنأكو ةنس نيعبرأ نم نوفدم ناسنإ ،نيصخشلا نيب ةنزاوملا
.حالصلاو ىوقتلا ريصم اذهو ,فارحنالا ريصم اذه ؟يشمأ انأ نيأ ،ةظقي يطرشلا اذهل راصف ،فيخم لكشب راصو ,ناموي هنفد ىلع ىضم يناثلاو

اوحلطصي نأ دعب نينمؤملا رثكأ نأ :نظلا بلغأو ؟ٍشام تنأ نيأ ىلإ ،ةيساق ةمدص مَدُْصت نأ ةظقيلاف

.ةمدص رثأ ىلع اوؤاج هللا عم
يف تايتفلاو ً،الماكً اباجح ةبَّجحم ةملسم ةاتف هيلع تلخد ،دحلُم ,وكسسنارف ناس يف ةعماج يف تايضاير ذاتسأ هبتكم يف ،رهشأ لبق ةَّدع عيباسأ يف هنع مكتثَّدح دحلُم لجر يف
نأ ترعشو ،اهتمدخ ىلإ ديدشٍ عفادب ترعشو ،ةَّيفخً ةَّوق اهيف نأ ترعش :لوقي ،ً ادج ةبَّذهم تايضايرلاب هاروتكد لمحت ةاتفلا هذهو ،باجحلا اذه هرظن تفل ،ايارَعُ هْبِش فيَصلا
ةاتفلا هذه رظنم ،مالسإلا ىلإ اكيرمأ ةاعدربكأ نم وه نآلاو ً،املسم ىهتناو ،مالسإلا بتك ةءارق ىلع فكع مويلا كلذ ذنمو ،اههجو يف َقِّدَُحأ نأ ىلع ؤرجأ مل ثيحبً ةسادق اهل
ً.ادج ةريثك تالاح ،ةظقي ،ةمدص ثدحأ
.!كولسلا ىلع اهتناعإ َّدشأ امو ،اهرطخو اهردق مظعأ امو ،ةعورلا هذه عفنأ امو ،ةلفغلا ةدقر نم هابتنالا ةعورل بلقلا جاعزنا :ةظقيلا
اذه لثم ؟تاجوزلا نيأ ؟رفسلا نيأ ؟روصقلا نيأ ؟كلُملا نيأ ,قح رانلاو قح ةَّنجلا نأ هللا دبع اي ملعا ،ربقلا يف َعِضُو ،لِمُح ،شعنلا َحُِتف ،كلم ناسنإ :ناوخإلادحأ يل لاق
.ةمدص ،ةظقي ثدحي رظنملا
حانج ،ةحنجأ ،نويلم ةئم نم بيرق هنمث تيب ،هتيب نع ينثَّدح ،ريظنلا عطقنم هافر يف لجر لمعملا بحاص ,لمعم ريدم لب لمعم بحاص سيل ,لمعم ريدم لمعي قيدص يل
ربقلا َحُِتف :يل لاق ،ريزغ رطم ةريطم ماَّيأ ةعبس يفو ،ءاتشلا مايأ يف يفوت :يل لاق ،ةلهذم ةقانأ يف شيعي ،دروتسم هلك ريثو شرف ،تانييزت ،تاروكيد ،يبرغ حانجو يقرش
انه يملعم ،لكآ نأ ردقأ مل نيعوبسأ تيقب :لمعملا ريدم يل لوقي ،هونفدا :لاق ؟لعفن اذام :لئُسسدنهم هنبا ،ربقلاب تلصتا يراجملا ضعب ،يرجت ءادوس هايم هيف اذإف
هتبوت ببس !!هوعضو انهو ،هفرغ ،هلكأ ،هتقانأ ،نمثلا يلاغ ريهُم همسا فوصلا نم عون كانه ً،ادج فيفخ نزو وذ ،صاخ ،اسنرف نم ءاطغلا دروتسي ناك يذلا !!هوعضو
،ةدحاو ًةعفد اهرداغن نأو ،ةدحاو ًةعفد ايندلا ىلإ انب يتأي نأ نكمملا نم ناك لجو َّزع �اف ) َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ( :ىلاعت لاق ,ربقلا اذه يف نوفدم لمعملا اذه بحاص ةيؤر
.ضعببانضعبظعَّتيلً,اعابتاهرداغننأوً,اعابتاهيتأننأهللاةمكحتءاشنكلو
قوف لزنو ،ةطالبلا هذه ىلع بارتلا لاهأو راَّفحلا ءاجف ،..... اذكه ةجرف كانه يقب ،ربقلا ةحتف ِّدسل يفكت ال ةطالبلا ،رَبقلا يف ِتّيملا ْعِضُوو ،ربقلا حُِتف ،ةزانج تعَّيَش ةَّرم
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ُءاكذلاو ،ِلقعلا لك ُلقعلا :تلقو ,ربقلا ىلع ةملك تيقلأف ) َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ( :ىلاعت لاق ً،اريثك فيظن ً،ادج قينأ هنأ ِتّيملا اذه فرعأ انأو ،بارت وليك ةسمخ يلاوح ِتّيملا
نوكي نأ امإ ،قولخم لكل اهنم َّدب ال يتلا ةظحللا هذه ،قولخم لكل ،اهنم َّدب ال يتلا ةظحللا هذهل دادعإلا يف قوفتلا لك قَّوفتلاو ،ِزوفلا لك ُزوفلاو ،ِ حالفلا لك حالفلاو ،ِءاكذلا لك
.نارينلا رفح نم ةرفح وأ ةَّنجلا ضاير نم ةضور ربقلا
 .ىلوألا هلزانم ىلإ رفسلا ىلإ هتَّمهب ّرّمش هبتنا اذإف ،ةلفغلا تاركس يف اهبحاصف الإو ً،ادج بيط رثأ اهل هذه ،ةلفغلا ةدقر نم هابتنالا ةعورل بلقلا جاعزنا :ةظقيلا هذهً اعبط
ّلعمل ماعطب يتأي ،لحملا فِّظني ةمدخ هلمعً اعبط ،ةَّيدمحلا قوس يف يراجت لحم يف هوبأ هعضوف ،سداسلا فصلا نم ةسردملا نم جرخ بيرق يل ،قيربإلا ألمي ،ِسّنَُكي ،همِ
ال ةجرد ملألا هب غلب ةجرد ىلإ لصو ،عساتلاب ،نماثلاب ةيناث ةَّرم ،عباسلا يف ترص انأ :هل لوقت ,اهعم يقتلي امدنع ،عباس تلمكأ يهو سداسلا نم جرخ وه ،مع تنب هل
هديرت ءيش يأ :يل لاق ،ةءافكً اسأر معن :يل لاق ؟ةءافكً اسأر :هل تلق ،سداسلا نم صلاخ انأ :يل لاق ؟تلصو نيأ ىلإ تنأ :هل تلق ،ةءافك ذخآ نأ ديرأ :لاقو يل ءاجف ،لََمتُْحت
ّلأتمو ، بلاطلا اذهك ملعلا بلط يف قداص بلاطً اناسنإ دجأ مل ,ميلعتلاب يلمع يف انأ ،ةنسلا هذه ةءافك ذخآ نأ ديرأ نكلو ,هلعفأ انأ ،هتمَّطح ،هيلع اهئالعتسا نمو همع ةنبا نم مِ
لخدو ,ايرولاكبلا ذخأ ،ةءافكلا ذخأو ,ةدحاو ةنس يف عساتلاو نماثلاو عباسلا سرد ،عسات ،نماث ،عباس يهو ،لحملاسنكو ،ماعطلا رضحيو ،قيربإلا ءلمو ،سنكلل وه
.زازفتسالا اذه ،ةعماج
.ً؟ايشام تنك نيأ ،قحس ،ةظقيلا ببس قاحسنالا اذه ،قحسنيفً ادهشم ىري ناسنإلاً انايحأ

ُلوؤسم تمَّدق ام لك نع تنأو              ُلوغشم تاَّذللاب تنأ ىتم ىلإ

 :ىلاعت لاق ،بعص ظاقيتسالاو حيرم مونلا ،جاعزنا هيف هابتنالاو ،مونلا نم هابتنالا ,ةظقيلا :ةِبّيطلا لاحلا هذه بتارم لوأ

﴾ )��( ٍديِدَش ٍباَذَع ْيََدي َنَْيب ْمَُكل ٌريَِذن َّالِإ َوُه ْنِإ ٍةَّنِج ْنِم ْمُِكبِحاَصِب اَم اوُرََّكَفَتت َُّمث ىَداَُرفَو َىْنثَم َِِّ� اوُمُوَقت َْنأ ٍةَدِحاَِوب ْمُكُظَِعأ اَمَِّنإ ُْلق ﴿

] أبس ةروس [

.�ُ ةَمَْوقلاف

شارفلا نمً اعيرسضهنيف ،ةعاس ثلث ماودلل قاب هنأ ركَّذتيف ،هشارف يف ٍقلتسم نوكي ناسنإلاً انايحأ

:لاق يبنلا ؟ةَّطنلا هذه ىلإ تيأرأ ،هلمعل قلطنيو سبلي ،نيناجملا لثم

ّفخو ،ديعب رفسلا نإف اودُّوزتو ،بيرق رفسلا نإف اوبَّهأتو ،ْدِج رمألا نإف اورِّمش (( ،قيمع رحبلا نإف ةنيفسلا دِّدج رذ ابأ اي ،دوؤكً ةبقع قيرطلا يف نإف مكلاقثأ اوفِ
))ديعبرفسلانإفدازلارثكأو،ريصبدقانلانإفةَّينلاصلخأو

ّغشت ،اهعفدت ،ةلَّطعم ةراَّيس ظحالت ،علقي نأ َّدب ال ،يخارتلا ىلع اذكه امأ ،رِّمشي نأ ناسنإلا ىلعف  نأل ,اهب قحلي دعي مل ،مهكرتتو قلطنت ،كِّرحملا رودي ةظحل يف ،رودت الف لِ
ريغ ءطبب يشمت اهنإف ،جربلا نم عالقإ رمأ كانه ،عالقإلا رمأ رظتنت اهنإ :يل ليقف ةَّرم تلأسف ،ديدش ءطبب يشمت ً,اريثك ترفاس انأ ,راطملا يف ةرئاطلاً انايحأ .راد كِّرحملا
تظحال دقو ،ةعرسلا دادزت ً،ادج ةريبك كِّرحم ةوق اهيطعي عالقإلاب ًارمأ ذخأت امدنع ،جردملا لوأ ىلإ لصت اذه دعب فقتو يشمت ،فقتو يشمت ةسمخلا ىلع ،لوقعم

.نينامثو نيتئم يلاوح عالقإلاب ةعرسلا
وه يشام ،سردلا رخآ يتأي ،دحاو رضحيو ةثالث بيغي ،سردلا رضحي ،سرد بيغي ،يشميو فقي ،فقيو يشمي ،ملع سرد عمسي ،علطتسي ًالوأ ،علقيً انمؤم ديرن نحن
ّلَُحي يك ةعرس ىصقأ ةرئاطلا يطعي نأو ,جَرْدَملا ملتسي نأ نم َّدب ال اذه دعبو ،علقت نأ لبق ةرئاطلاك .ةظقيلا اهمسا ةلاحلا هذه ،قِ

.ريذنلا

،ٍصاع ناسنإ ريصم ً،ةأجف ناسنإ ريصمً انايحأ ،فيخم رظنمً انايحأ ،مهتياده ببس يهو ,اهنع ينوثَّدح مارك ةوخألً ادج ةريثك صصق كانهف ،صصقلا نآلا ركذأ ال انأف

:ىلاعت لاق كلذل ،ةوحص لمعي فيخم ضرم

﴾ )��( ٍريَِصن ْنِم َنيِمِلاَّظلِل اََمف اُوقُوَذف ُريِذَّنلا ُمُكَءاَجَو َرَّكََذت ْنَم ِهِيف ُرَّكََذَتي اَم ْمُكْرَِّمُعن َْملََوأ ُلَمَْعن اَّنُك يِذَّلا َرْيَغًاحِلاَص ْلَمَْعن َانْجِرَْخأ َانَّبَر اَهِيف َنوُخِرَطَْصي ْمُهَو ﴿

] رطاف ةروس [

.براقألا توم وأ ،ريذن بئاصملا وأ ،نيتسلا ُّنِس وأ ،نيعبرألا ُّنس وأ ،بْيَشلا وأ ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وأ ،نآرقلا :ءاملعلا لاق ريذنلا
كانه ناك اذإ ،خراص ً،ادج ةليوط هتجوم رفصألا نوللا ،ةعقاف ءارفصً اناولأ تاراطملا يف دجت ،هيبنتلا رون ةيؤرب هبلق رينتسي نأ :هلعفي نأ ديرملا ىلع يغبني ٍءيش لوأ
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،ةظقيلا يهو ,ةلحرم مهأ عطق دقف وحصي امدنع بلقلا ،جهو اهل ةَّيروفسف اهلك ةَّيريذحتلا تاحوللا ةعيرسلا ةماعلا تاقرطلا يف ،ةَّيروفسف اهلك نأ دجت ةَّيريذحت تاحول
.ةلفغلا وهو ضرم رطخأ نم ،ظقيتسا
.اوهبتنا اوتام اذإ ماين سانلا
 .اوقعصل ضرألا لهأ اهعمس ولً ةحيص حيصي ,رانلا يف هناكم ىريو ,توملا َكلَم هيتأي امدنع رفاكلا :لاق
نورشعو ةسمخ هدنعو ,ٍرتشم دجوي ال هلك قوسلا نأ دجت ،ةنس نوثالثو نامث هرمع وهو ضرم هعم راص ،لوألا زارطلا نم عئاب نكل ً،اقالطإ مزتلم ريغ لجر يف ناك
،هيتأي نأ لبق ةَّينغم هدنع تناك ،يمف ةمعط يل عزنت ال :هل لاقف ،دولا باب نم هِلّبقي نأ دارأ ،هرازف ضرم ،هفرعأ بيرق هلو ،لوألا زارِطلا نم عئاب ،يراجتلا هلحم يفً ايرتشم
لاق ,هتَّصق يل ىور هئاكرش دحأ ،تومأ نأ ديرأ ال :لوقيو ,برطضيو تحبي ،ةيريتسيه تابون هيتأت ،مدلا يف ثيبخ ضرم هعم نأ فشتكا مث ً,اديدشً افارحنا فرحنم هنأ يأ
ىربكلا هللا معن نم نوكي ,ناوألا تاوف لبق ظَّقيت ناسنإلا اذإف ،رعذلا ةَّدش نم اهعمسي مل قباوط عبرألا وذ ءانبلا يف ناسنإ دجوي الً ةخرص خرص ,ةايحلا قراف امنيح هللاو :يل
 .ناوألا تاوف لبق ظَّقيت هنأ
نع عمسي دجسملا ىلإ لخد اذإ ،تاهُُزنلا ،مئالولا ،تارهسلا ،تاقالعلا ،ةَّيراجتلا تالحملا ،قيرطلا ،تيبلا ،ايندلا ىلإ هوعدي هلوح ام لك ،ةلفغ يف ناسنإلا نأ :ةلكشملا
ءاشنإ لوألا هعورشمو ,هرمع ةنس نونامث ؟ونيزاك ءاشنإب رِّكفي ةنس نونامث هرمع ناسنإ لوقعم ،ةريبك ةلفغ يف تنأف ملعلا كسفن تمرح تنأ اذإف ،هريصم فرعيو ةرخآلا
. ) َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ( :لاق هللا ؟!اذه ةلفغ يأ يفف ،ونيزاك

ًاَدَبأً اِذإ اوَُدتَْهي َْنَلف ىَدُهْلا َىِلإ ْمُهُعَْدت ْنِإَوً ارْقَو ْمِِهناَذآ ِيفَوُ هوَُهقَْفي َْنأً ةَّنَِكأ ْمِهِبُوُلق َىلَع َانَْلعَج اَِّنإُ هاََدي ْتَمََّدق اَم َيَِسنَو اَهْنَع َضَرَْعَأف ِِهّبَر ِتَايآِب َرُِّكذ ْنَّمِم َُملَْظأ ْنَمَو ﴿
)��( ﴾

] فهكلا ةروس [

،رفس ،سيسأت ،لمعم ،عورشم ،ةراجت ؛تاعاس رشع كل يغصي ايندلا نأش يف :سانلا ضعب ظحال

هنأ امأ ً،ادج ةريثك تامولعم ظفحي هنأ دجت ،لفاغ تنأ اذهىنعم ،للم يف ةرخآلا نوؤشب ظحالم ،دعوم يدنع ينذخاؤت ال :كل لوقيو ً,اسأر بءاثت هنأ دجت ةرخآلا نأش يف
.ةباحصلا ةريس نعً ائيش فرعي الو ,ةرتنع ةريس ىلع ىَّبرتيً انايحأ ،ثيدح الو ةيآ الو ،ةيآ ركَّذتي
هنإ ؟تناك نيأ ،ةرشاعلا ةعاسلا تنبلا يتأت :لاق ،تويبلا ىلإ لخد داسفلاو ،داسفلا َّمع ناوخأ اي :لاق ،عمتجملا داسف نع مَّلكتأ تنك انأ هللاو :يل لاقف ,ينيد سرد هل ،خأ يل ىكح
نكت الو ) َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ( :ىلاعت لاق ؟اذه بيبح يأ ،بيبحلا ىلع ِلص َّمهللا ،تامولعملا عم الو سردلا عم اوسيل مه ،يبنلا ىلع اولص لكلا ،بيبحلا عم تناك ،لءاستي
. )ً اطُُرفُ هُرَْمأ َناَكَوُ هاَوَه ََعبَّتاَو َانِرْكِذ ْنَعُ َهبَْلق َانَْلفَْغأ ْنَم ْعُِطت َالَو ( :ىلاعت لاق ,نيلفاغلا عم

:يوبنلا ءاعدلا َّنم

))  كُؤاضق َّيف ٌلدع ، كُمكح َّيف ٍضام ، كِديب يتيِصان ، ِكتَضبق يفو ، كتَمأ ُنباو ، َكدبع نباو ، كُدبَع يِنإ َّمهَّللا ((

] نيزر تادايز هجرخأ [

)) كبضغ يب لزنت وأ،كطخس َّيلع َّلُِحت نأ نم ,ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو ،ضرألاو تاومسلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ ((

]  ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ [

)) َكِطْخُسِ عيِمَجَو ,َِكتَمَْقن ِةَءاَُجفَو ,َِكَتِيفاَع ِليِوَْحتَو ,َِكتَمِْعن ِلاَوَز ْنِم َِكبُ ذوَُعأ ِيِّنإ َّمُهَّللا ((

] هننس يف دواد وبأو ,حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

. لفاغ وهو هيتأت ام لضفأً اظقي ناسنإلا ناك اذإف ً،ةأجف ةبيصملا يتأتً انايحأ

ََكل ُءُوَبأَو -فرتعأ يأ- ََّيلَع َِكتَمِْعِنب ََكل ُءُوَبأ ,ُتَْعنَص اَم ِّرَش ْنِم َِكبُ ذوَُعأ ,ُتْعََطتْسا اَم َكِدْعَوَوَكِدْهَع َىلَع َاَنأَو ,َكُدْبَع َاَنأَو ِيَنتَْقلَخ ,َتَْنأ الِإَ َهِلإ ال ِيّبَر َتَْنأ َّمُهَّللا ((
َلَْبق َتاََمف اَِهب ٌنِقوُم َوُهَو ِلْيَّللا َنِم اََهلَاق ْنَمَو ,ِةَّنَجْلا ِلَْهأ ْنِم َوَُهف َيِسُْمي َْنأ َلَْبق ِهِمَْوي ْنِم َتاََمف اَهِب ًاِنقوُم ِراَهَّنلا َنِم اََهلَاق ْنَمَ ,َتَْنأ الِإ َبُونُّذلا ُرِفَْغي الُ هَِّنَإف يِل ْرِفْغَاف ِيبْنَِذب

)) ِةَّنَجْلا ِلَْهأ ْنِم َوَُهف َحِبُْصي َْنأ
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] امهننس يف يئاسنلاو يذمرتلاو ,حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ [

ً،ادج ةمخف تاراَّيس يف ،ةَّيراجت تالحم يف ،تاقرطلاب ءاسن يف ،روص يف نآلا ،ةظقيلا ةلاح أشنت ىتحً اريثك توملاب رُّكفتلاب انرمأ :-هيلع ِلص َّمهللا- يبنلا كلذل ؛ةوخإلا اهيأ
؛ايندلا يف شاع ,لفاغ ناسنإلا اذإف ،ملعلا ميلعت يفو ،ملِع بلط يف ،نآرق ظفح يفو ،نآرق ةوالت يفو ،دجاسم يف ،ةرخآلل لمع يفو ,قئادح يف ،نيتاسب يف ،ةعئار تويب يف
.حلاصلا لمعلا ءاوجأ ،تالوطبلا ءاوجأ ،ةَّنُسلا ءاوجأ ،نآرقلا ءاوجأ ،نيدلا ءاوجأ يف شيعي احص اذإ امأ ,اهتاراجتب ،اهلاومأب ،اهتاوهشب ،ايندلا عتمب
اذإف ؟ةَّيحور ةيذغت مأ ةَّيفاقث ةيذغت ىَّذغتت نيأ نم :يل لقف ً،ادبأ ،روبنصلا نم هذخأت ةَّيولعلا ةحتفلا يف هعضت يذلا ،يلفس روبنص هلو ةَّيولع ةحتف هل ءاعو ةياهنلا يف ناسنإلاف
ّذغملاب ىَّذغتي ناك ناسنإلا ،ةَّنُس ،نآرق ؛ةفاقث اهلك هتفاقث نوكتس ,ةيمالسإ هتيذغت تناك اذإ امأ ،ةَّماعلا ةيذغتلا يه هذه ،تاناَّنفو نوناَّنف ،مدق ةرك هملاع لك نوكيس ,ةَّماعلا تايِ
 .ةحيحص ةيذغت كانه نوكي نأ ءيش مهأ ،ّىذغت امم زرفي ،ناسنإلا زرفي ةيذغتلا بسحب ،قالخأ ،تالوطب ،لامك ،ةَّوبن

﴾ )��( َنوُدَعُوت ُْمتْنُك ِيتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُونَزَْحت َالَو اُوفاََخت ََّالأُ ةَِكئَالَمْلا ُمِهَْيلَع ُلََّزَنَتت اوُمَاَقتْسا َُّمثُ َّ� َانُّبَر اُولَاق َنيِذَّلا َِّنإ ﴿

] تلصف ةروس [

ّفكُملا بئاصملاو ،ةيحاملا تانسحلا لمعو ،رافغتسالاو ،ةبوتلا هدنع ؛تالاح ثالث هدنع ظقيتسي امدنع ناسنإلا ًاحلاص ًالمع لمعي دقو ،بوتيو ,رفغتسي ءايشأ ةعبرأ ،ةرِ
ّفكم ّفكم ةبيصم هيتأت دقو ً،ارِ ّفكم ةبيصملاو وحمي حلاصلا لمعلا ،ةرِ .ةرِ
:َلَاَقف ,ِبَّيَسُمْلا ُِّمأ َْوأ ِبِئاَّسلا ُِّمأ َىلَع َلَخَد َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر ََّنأ ،َِّ� ِدْبَع ُنْب ُرِباَج َاَنثَّدَح

)) ِديِدَحْلا ََثبَخ ُريِكْلا ُبِهُْذي اَمَك َمَدآ ِيَنب َاياَطَخ ُبِهُْذت اَهَِّنَإف ىَّمُحْلا ِيّبَُست ال :َلَاَقف ,اَهِيفُ َّ� َكَرَاب ال ىَّمُحْلا :َِتلَاق ؟َنِيفِزْفَُزت َِكل اَم ((

] حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

ّفكم ةبيصم هل قوسي دق لجو َّزع انبر :نآلا ،بوتيو رفغتسي أطخأ ناسنإلا ،قيقد ءيش يف وه وأ ةرِ

ّفكم ةبيصملاو ،ٍحام حلاصلا لمعلا ،تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ حلاصلا لمعلاب ً،ايحامً احلاص ًالمع لعفي ،ٍرافغتساو ،ٍةبوت نيب تنأ ،لوبقم رافغتسالاو ،ةلوبقم ةبوتلاو ،ةرِ
ّفكم ٍةبيصمو ٍ،حلاص ٍلمعو .قبس يذلا بنذلل ٍةرِ
 .بنذلا نع عِلُْقت نأ :رافغتسالا ةَّحص ةمالع نم ،ليحتسم اذه بنذلا ىلع ميقم تنأو رفغتست ،بذاك رافغتسا الإو ،بنذلا ةقرافم هقفار اذإ الإً احيحص نوكي ال رافغتسالا
مهدنعو ،قوش مهدنع فالآ ةسمخ :يل لاق ،اينابلأ يف عماج ربكأ ترتخاو يدلبل تبهذ :يل لاق ,ةيقرشلا ابوروأ يف دلب نم وه ,رابكلا قشمد ءابطخ نم بيطخ خأ ينثَّدح
يكبيو بيطخلا عمسي دجسملا نمض ,لهجلا ىلإ رظنا ،دجسملا نمض ركسملا نم ةجاجز يأ ,ركسم هعم لمحي دحاو لك :يل لاق ,هنم اهتعمس هللاو ،ةبطخلا عامسل ةبغر
ّثأتمو ،رمخ برشي ،ةعمجةبطخ يف ناسنإ ؟لهجلا اذه دعب لهج كانه له ؟اذه ام ،يل لاق همف نم هللاو ،برشيو ,بنذلا كرت هقفاري مل رافغتسالا اذإف ،ريثك بيطخلا مالكب رِ
ً.ادج كحضم ءيش اذه
ّفكمً انايحأ ةبيصم هيتأتو ،بوتيو رفغتسي ناسنإلا ثيدحلا ،ةملك لوقأ تنك دقف ،ربقلاب باذع يف هتبوت لوبقل ًةحلاص نكت مل ءايشألا اذإ ً،ايحامً احلاص ًالمع لمعيو ،ةرِ
 :يسدقلا
لثم هنم غلبأ ىَّتح ,هدلو وأ هلام يف ًَةبيصم وأ ،هقزر يفً اراتقإ وأ ،هدسج يفً امقُس اهلمع ناك ٍةئيس لكب هتيلتبا الإ همحرأ نأ ُّبحأ انأو نمؤملا يدبع ضبقأ ال ,يلالجو يتَّزعو
هُّمأ هتدلو مويك يناقلي ىَّتح توملا تاركس هيلع تَّدش ءيش هيلع يقب اذإف ،رذلا
:�اب ذايعلاو ربقلا باذع نأل ،هلً اروفغم ربقلا ريفش ىلإ لصو اذإ ،هتايح يف زاجنإ ربكأ قَّقح نوكي ,هلً اروفغم ربقلا ريفش ىلإ لصو اذإ اندحأ

﴾ )��(ِباََذعْلا َّدََشأ َنْوَعْرِف َلآ اُولِخَْدأُ ةَعاَّسلا ُمُوَقت َمَْويَوً ّايِشَعَوً اّوُدُغ اَهَْيلَع َنوُضَرُْعي ُراَّنلا ﴿

] رفاغ ةروس [

ريفش ىلإ لصوو ,ايندلا ةايحلا يف اندحأ دهتجا اذإف ،ربقلا باذع اذه ً،ايشعوً اودغ نينثا برض نيتسو ةسمخو ةئمثالث برض ةنس فالآ ةتس ،ةنس فالآ ةتس نم نوعرف لآ
 :لاق لجو َّزع هللا كلذل ،سانلا دعسأ نم وهف ,هبنذ ٌروفغم ،هتبوتٌ ةلوبقم ،هللا دنعً الوبقم ،هلً اروفغم ربقلا

﴾ )��(َنُوعِجَْري ْمُهََّلَعل َِربَْكْألا ِباََذعْلا َنوُد َىنَْدْألا ِباََذعْلا َنِم ْمُهََّنقيُِذَنلَو ﴿

] ةدجسلا ةروس [

ربقلا ىلإ لصن نأ :ىمُظعلا انتلوطب نحن ،رانلا يفو ،خزربلا يفو ،ايندلا يف ةجلاعم يف ،نينسلا نييالم اهيف ثكمي دقو ،مَّنهج يف هريهطت عباتي ربقلا باذع هفكي مل اذإو
.ناميإلا ىلع اهلعجي هللا :يهو ةعئار ةملك مهل ماوعلا ،هللا دنع نيلوبقم
راصو ً،ادج ةليمج تاملك تيقُلأو ،هحاتتفال قشمد ءاملع اعد ً،ادج مخف دجسم ،ةَّصاخلا هتقفن ىلع هأشنأ دجسملا أشنأ يذلا ،ةروبصلا ةقطنم يف دجسم حاتتفا لفح يف انك ةَّرم
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َّزع هللا ىقلي فيك :تلق ،هأشنأ يذلا َسَِطف عوبسأب ىهتنا نأ دعب ،تاراذقلا لك هيف ىهلم قيرطلا نم يناثلا فرطلا يف تدجوف دجسملا نم تجرخ ،رورسلا نم عون كانه
ةظقيلا اهباقي ,ضرم رطخأ ةلفغلا ضرم ،رانلا ىلإ لصوت ةلفغلا ً،ادج ةريطخ ةلفغلاف ،لاح أوسأب هللا ىقلت نأ نيبو لاح نسحأب هللا ىقلت نأ نيب ،لاح أوسأب هللا ىقلي ؟لجو
 .ةوحصلاو
ّفكم بئاصم ناسنإلل لجو َّزع هللا لسرأ اذإف نع علقأ ً،احيحص هرافغتسا ناك اذإ ،ةمعنً اضيأ ةيحام ةحلاص لامعأ وه لمعاذإ ،ةدَّدشملا ةيانعلا نمض هنأ :اذهىنعم ،ةمعن ةرِ
مل نإف ،خزربلا يف بونذلا نم هُصيحمت َعبَاُتي الإو ,هلً اروفغم ربقلا ريفش ىلإ لصو ً,الوبقم هللا دنع ناك اذه لك اذإ ،ةِبّيط لامعأو ،بئاصمو ،ةبوتو ،رافغتسا يف راص ،بنذلا
 :ةميركلا تايآلا.ةرخآلا نم نوهأ ايندلا نأل ، ايندلا يف اهلعجي لجو َّزع �اف ،نينسلا نييالم ثكمي دقو ،رانلا يف هتجلاعم َعباتت هُّلك خزربلا ِفي

﴾ )���( ٌدوُهْشَم ٌمَْوي َكِلَذَو ُساَّنلاُ َهل ٌعوُمْجَم ٌمَْوي َكِلَذ ِةَرِخْآلا َباَذَع َفاَخ ْنَمِلً َةيَآل َكِلَذ ِيف َِّنإ ﴿

] دوه ةروس [

.فاخي ال لفاغلا امأ ,ظَِقيلل
ناتنس هرمع يذلا ريغصلا هنبا ذخأي حالفلاً انايحأ :هل تلق ؟!قح يعم تاذلاب انأ َمل :لاق ،قح كعم تاذلاب تنأ :هل تلقف ً،ادج ةبيرغ ةملك ،هللا نم فاخأ ال انأ :يل لاق بلاط ةَّرم
هكاردإ هللا نم فاخي ال ناسنإ لكف ،كاردإلاب طوبرم فوخلا ،فوخ ال ً:اذإ ,كاردإ ال ،فاخي ال راتمأ ةرشع هلوط ,نابعث هبناج ىلإ راس ول ،ناكم يف هعضي ،ةديصحلا ىلإ
. ) ِةَرِخْآلا َباَذَع َفاَخ ْنَمِلً َةيَآل َكِلَذ ِيف َِّنإ ( ، ) َنيِِلفَاغْلا َنِم ْنَُكت َالَو ( :ةميركلا ةيآلاف ،لََّطعُم

﴾  )��(اَهاَشَْخي ْنَم ُرِذْنُم َتَْنأ اَمَِّنإ ﴿

] تاعزانلا ةروس [

﴾ )��( ِديِعَو ُفاََخي ْنَم ِنآُْرقْلِابْرِّكََذف ٍراَّبَجِب ْمِهَْيلَع َتَْنأ اَمَو َنُولُوَقي اَِمب َُملَْعأ ُنَْحن ﴿

] ق ةروس [

اهيف ،ةلفغلا ةَّدش نم هابتنالا ةعورل بلقلا جاعزنا :ةظقيلا وأ ةوحصلا عوضوم مويلاو ،نيعتسن كاَّيإو دبعن كاَّيإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم عباتن رخآ ٍسرد يف هللا ءاش نإو
.ةوحصلا هذه ثادحإلبئاصملا قوسي لجو َّزع هللا :كلذل ،ريخ لك ببس هذهو ،ةَّدش اهيف ،َةقْعَص

نيملاعلا بر � دمحلا و
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