
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

 : ةركفلا ةلزنم

.ركفتلا يأ ؛ةركفلا ةلزنم :مويلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيعبرألاو نماثلا سردلا عم ؛نونمؤملا ةوخإلا اهيأ

. ديهمت

. ؟هسفن مهف نع زجاع وهف ,ناسنإلا غامد :قالطإلا ىلع نوكلا يف ءيش دقعأ نأ قدصت له ؛ ةوخإلا اهيأ ءيش لوأ
,انفرصت تحت عضو يذلا يراشتسالا زاهجلا اذه ،انيف هللا هعدوأ يذلا ركفلا اذه ،يرشبلا غامدلا تاقاط نم رايلملاب دحاو ىلإ ىقري ال ضرألا يف بوساح زاهج ربكأ ينعي
،نييالملا تارشعب ،نييالملاب اهنمث ةيصصخت بيساوح دجوي,مدلا ليلحتلً ابوساح يرتشت نأك ،ريغص ريغص فدهل هانمدختساف ,هب هفرعن يك انل هللا هقلخ ؟انل هللا هقلخ اذامل
يف هتمدختسا اذإ امأ ,هتازيم لك لطعتو هرقتحت ةلواطك همدختست امنيح ؟لقاع هلعفيأ ,تيبلا يف ةلواط همدختست ,نويلم نيثالثو ةسمخ مدلا ليلحتلً ابوساح يرتشت نأ نكمي
ً.احابرأ ةنيلمم نييالم هب ذخأت ,ليلحت ربخم
.ةرخآلاو ايندلا يف تدعسو تملس ,هتعطأ نإو ,هتعطأ هتفرع نإف ,هفرعت نأ لجأ نمً اركف كاطعأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةلكشملا
ناسنإلا نكل ،دهج لقأب ايندلا نم ردق ربكأ ىلإ لصي نأ لجأ نم وأ ،رخآ وأ ناكم يف هزكرم تيبثت لجأ نم وأ ،طقف لاملا بسك لجأ نم هركفو هءاكذ مدختسي ناسنإلا :نآلا
تحرطو تعمج ,ةيداع ةقرو همدختست ,هل هبتنت مل ,رالود نويلم فلأب كيش كعم نوكي نأ لقعي له ،مدنلا دشأ مدني ةمايقلا موي ,هل قلخ ام ريغل هركفو هءاكذ مدختسي امنيح
ةقروك اهتمدختسا تنأ ,رالود نويلم فلأ اهتميق ,ةميق تاذ ةيلام ةقرو ،خراص لثم ؟ةدوسم ةقروك اهتمدختسا ،رالود نويلم فلأ ةقرولا هذه نأ فشتكت مث ,اهتفلتأ مث ,اهيلع
.لصحي يذلا اذه ,كترسأ دارفأ لك ينغتو ,رمعلا ةياهن ىلإ كينغتس تناك ةقرولا هذه نأ :نيح دعب تفشتكا مث ،اهتقزم مث نيتملك تبتك ,ةدوسم
ةنطفو ,سانلا ءاكذ نكل ،ضرألاو تاومسلا قلخ يف ركفتلا يف هتلمعأ ول ,ةرخآلاو ايندلا يف ةجرد ىلعأ ىلإ هب لصت نأ نكمم تنأ ,يرشبلا ركفلا اذه ،يرشبلا غامدلا اذه
:ىلاعت هلوق يف حضاو لكشب تدرو ركفتلا ةلزنم :كلذل ً,ادبأ ةداعس دجوي ال نكل ريبك يويند زاجنإ يفف ،طقف ايندلا ىلع ةبوبصم ةيداملا سانلا ةمكحو ،سانلا

ِتاَوَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َنوُرََّكَفَتيَو ْمِهِبُونُج َىلَعَوً ادُوُعقَوً امَاِيق ََّ� َنوُرُكَْذي َنيِذَّلا )���( ِبَابَْلْألا يِلُوِأل ٍتَايَآل ِراَهَّنلاَو ِلْيَّللا ِفَالِتْخاَو ِضَْرْألاَو ِتاَوَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َّنِإ ﴿
﴾ )���(ِراَّنلا َباَذَع َانَِقف ََكناَحْبُسً الِطَاب اَذَه َتَْقلَخ اَم َانَّبَر ِضَْرْألاَو

] نارمع لآ ةروس [

: ؟تارهاب تايآ مامأ هجولً اهجو نوفقي مهنأ نم مغرلا ىلع ءاملعلا ءالؤه نمؤي مل مل
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ثاحبأ نفس يف نآلا ،راحبلا يف انصغ ام نحن ينعي ،قدصي ال يذلا ءيشلا هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم نوري ,مهرباخم يف نيذلا رابكلا ءاملعلا ءالؤه :نآلا لاؤس أشني دق
تاتابنلاو ةيرحبلا تانئاكلاو كامسألا عاونأ ىرت ,يداهلا طيحملا يف رتم فلأ رشع ينثا هقمع غلبي يذلا ةنايرمجيلخ يف كنيع مأب ىرت ,ةفشاك ءاوضأ اهعم ةحفصم
ءالؤهو ،ةيموثرجلا رباخملا يف ةقيقدلا تانئاكلا نوري نيذلا ءالؤهو ،اهوروصو رمقلا نم ةرك ضرألا اوأرو ,رمقلا ىلإ اولصو نيذلاو ,ءاضفلا داترت نأ نكمم ،ةيرحبلا
مهبولق عشخت مل َمِل ؟اونمؤي مل َمِل ءالؤه ،قدصي ال ءيش يرشبلا جيسنلا رظنم اذإف ةيرشبلا جسنلا نوربكي نيذلا ءالؤهو ،ةيكلفلا تابوكسلتلا يف ةقالمعلا تارجملا نوري نيذلا
.هتجاح الإ ىري ال ناسنإلا :يفاشلا باوجلا مكل لوقأ نأ عيطتسأ ؟تارهاب تايآ مامأ هجولً اهجو نوفقي مهو هللا نوفرعي ال َمِل ؟هللا ركذل
نم جرخف ,نزاوت زاهج ىلإ جاتحيو ,داجسلا فلتأو ,فويضلا فرغ ىلإ لاس ءاملاو ,لاكشإ يف راصو ,خبطملا يف ليمرب هدنع دجوي ناسنإ ً:اطيسب ًالثم تبرض ةرمو
الو ةفحت الوً افتاه ىري ال ً،ائيش ىري ال ,ديدج فتاه زاهج يدنع دجوي :هل لاق ,يراجت لحم ىلإ لخد ول ً,ائيش ىري ال اذه ,ةشاوفلا هذه نع ثحبي ,ءيش ىلع يولي ال تيبلا
:ىلاعت لاق ،ههلإ يه هتوهش يذلاف ،تاجاحلا ةيقب نع ىمعأ دعي ٍةجاح نع ثحبي امدنع ناسنإلاف ،ةجاحلا هذه نع ثحبي ً,اشامق

﴾ )��(َنوُرَّكََذت ََالَفأ َِّ� ِدَْعب ْنِم ِهيِدَْهي ْنََمفً ةَواَشِغ ِهِرََصب َىلَع ََلعَجَوِهِبَْلقَو ِهِعْمَس َىلَع ََمتَخَو ٍمْلِع َىلَعُ َّ�ُ هَّلََضأَوُ هاَوَهُ هََهِلإ َذَخَّتا ِنَم َتَْيأََرَفأ ﴿

] ةيثاجلا ةروس [

لمجأ طقتلت دق ،مليف اهيف دجوي ال نكلو ً,ادجً ادج ةيلاغ ريوصت ةلآ نأش هنأش اذه ،قئاقحلا ىري ال اذه ،ريبك ركذ ،ضيرع هاج ،ريفو لام نع ثحبي ،هتوهش نع ثحبي يذلا
ملاع ،راحبلا ملاع ,ءايميكلا ملاع ،ءايزيفلا ملاع ،ميثارجلا ملاع ،بطلا ملاع ،كلفلا ملاع ,ريبكلا ملاعلا نأش ،يكذلا نأشف ،ءيش اهيلع عبطني ال ,مليف دوجو مدعل نكلو ,رظانملا
ال ,روصلا نزخن نأ لجأ نم :اذه ىنعم ،هللا اوفرعي نأ اودارأ ام مهنأل ,هللا ىلإ مهلقنت ال قئاقحلا هذه نكلو ,ةلهذم قئاقح عم نوشيعي مهنأ صاخشألا ءالؤه نأش ،ايجولويجلا
غامدلاو ،غامدلا هيف ام دقعأو قولخم دقعأ ناسنإلا ،نوكلا اذه يف قلخ زاهج ىلعأ يرشبلا ركفلا اذه ،مليف عمً ادج ةصيخر ةلآ نم ديفتسنو ،مليف الب نمثلا ةيلاغ ةلآ نم ديفتسن
  .غامدلا ةقيقح نولهجي بطلا ءاملع مظعم نآلا ىتح ً,ادج ةريبك هتاقاط
:اهنم تدرأ ةمدقملا هذه
ىلع انأ اذامل ؟انأ نم :لوقتو تاعاسلا نم ةعاسل ايندلا نع خلسنت نأ ً،اربدتم نآرقلا أرقت سلجت نأ ،ضرألاو تاومسلا قلخ يف ركفتت سلجت نأ ,هللا ةفرعمل كركف مدختست نأ
ةرهس نم ،ةقفص ىلإ ةقفص نم ،لمع ىلإ لمع نم ،ةايحلا ةمحز يف مهنأ سانلا ةلكشم نكل ً،ادج ةريبك ةلئسأ هذه ؟اذاملو ,نيأ ىلإو ,نيأ نم ؟توملا دعب اذامو ؟ضرألا هجو
,هل دعتسي نأ نود ةأجف توملا كلم هيتأي نأ ىلإ لمعيو برشيو لكأيو ،لمعيو مانيو برشيو لكأي ،طاشن ىلإ طاشن نم ،عورشم ىلإ عورشم نم ،ءاقل ىلإ ءاقل نم ،ةرهس ىلإ
:ىلاعت لاق ,ىربكلا ةماطلا يه هذه

َيِه َميِحَجْلا َِّنَإف )��( َايْنُّدلاَ ةَايَحْلا ََرثآَو )��( َىغَط ْنَم اََّمَأف )��( ىََري ْنَمِل ُميِحَجْلا ِتَزُِّربَو )��( َىعَس اَم ُناَسْنِْإلا ُرَّكََذَتي َمَْوي )��( ىَرْبُكْلاُ ةَّماَّطلا ِتَءاَج اَِذَإف ﴿
﴾ )��(ىَْوأَمْلا

] تاعزانلا ةروس [

: ناركفت ركفتلا ءاملعلا ضعب لاق

 . ةفرعملاو ملعلاب قلعتي ركفت-�
.ةدارإلاو بلطلاب قلعتي ركفتو-�
 . يفنملاو تباثلاو ،لطابلاو قحلا نيب زيمت يك ,ركفت وه ةفرعملاو ملعلاب قلعتي يذلاف
.راضلاو عفانلا نيب زيمت يك ةدارإلاو بلطلاب قلعتملا ركفتلاو

: ةقيقحلا ةقيقح

. ةفرعملا ةيرظن كانه ؛ةوخإلا اهيأ
 ؟ةقيقحلا ام
. ديدش كحض ىلإ جاتحي فيرعت ,فحصلا يف هتأرق ام ،كحضم فيرعت سانلا هلاق ام
 ؟ةقيقحلا ام
.؟!ال،عمتجملااهيلعرقتساام،سانلااهلقانتام
هذه ةرارحلاب ددمتت نداعملا ينعي ،فداهلاو تباثلاو رقتسملا ءيشلا قحلاو ,قحلا نم ةقيقحلاو ,ءيش لك ىلإ تلصو ةقيقحلا تدرأ نإ كنإ ً،ادج سدقم ءيش يه ةقيقحلا
اهتدرأ انأً اعبط ,ءيش لك قوف ةقيقح هذه ،نعطلاو درلاو ,ةشقانملاو ,درلاو ذخألاو ,لاقلاو ليقلاو ,تاوزنلاو ءاوهألاو ,نامزلاو ناكملا قوف هذه ,ةيئايزيف ةقيقح ،ةقيقح
لماعتي ال ً,امارح ًالام لكأي يذلا ،دوجوم ريغ هللا نأك ,هلوح نم لك عم لماعتي ,ةقيقحلا هذه نولهاجتي سانلا نم ةئاملاب نوعست ،هللا دوجو ةقيقح ىربك قئاقح يف امأ ،ةيدام
بجي ركفتلا :كلذلف ,قيقد بساحم ريصب عيمس هلإ عم كولسلا اذه يف لماعتي ال ,رظنلاب ولو سانلا ضارعأ ىلع يدتعي يذلا ،هبساحي فوس هنأ ىلعو ,دوجوم هنأ ىلع هللا عم
:ىلاعت لاق ،ةقيقحلا ىلإ كب لصي نأ
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﴾ )��(َنِينِسْحُمْلا َعََمل ََّ� َّنِإَو َاَنُلبُس ْمُهََّنيِدَْهَنل َانِيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿

] توبكنعلا ةروس  [

,ةأجف تفقوت ام تنأو ,حابصملا قلأت اذإ ً,ادج ريطخ حابصملا اذه ،ىندألا دحلا نع كرحملا يف تيزلا ىوتسم لقي امدنع قلأتي ,نوللا رمحأ حابصم ةرايسلا يف دجوي : لثم
اذه ,فيخم لهج يف ،قيمع لهج يف نوكي ةينييزت حيباصم ةرايسلا يف ءارمحلا حيباصملا هذه نأ نظ ناسنإ اذإ ،فلأ نيعبرأ ىلإ نيثالث نم فلكو ,قرتحا كرحملا
لهجلا اذهو ً,اريبك ًالهج لهاج وه ,ةينييزت حيباصملا هذه نأ مهوت اذإ امأ ,ةقيقح هذه ,كرحملا قرتحي الإوً اروف فقت نأ بجي ,رطخ يف تنأ كلذ ىنعم ,قلأت اذإ حابصملا
ً.اظهاب نمثلا عفدي هبحاص لعجيسو ,رمدم
.ً اعيمج انلً افادهأ نوكت نأ بجي قئاقحلا
ةقيقح هللا جهنمب مازتلا ةايحلا هذه نمث ،ةسماخ ةقيقح ةيدبأ ةايحل قولخم ،ةعبار ةقيقح ةيناف ايندلا ،ةثلاث ةقيقح لماك هللا ،ةيناث ةقيقح هذه دحاو هللا ،ةقيقح هذه دوجوم هللا :ةقيقحلا
. ةنماث ةقيقحً احلاص لمعت نأ :رادلا هذه يف كنأش عفري امم ،ةعباس
 ؟ةايحلا يف ىربكلا قئاقحلا تفرع لهف
يف كيلسي يك ةيلستلل وهف قلأت اذإ ءوضلا اذه نأ تمهوت ,قئاقحلا هذه فرعت مل نإو ً،ةأجف فقت نأ بجي قلأت اذإ ءوضلا اذه نأ تفرع كنأ ول امك ,ىربكلا قئاقحلا تفرع ول
.هنيعب لهجلا وه اذه ,قيرطلا
نيرتل ليمربلا يف بصف ,ريفولا لوصحملا ىلع هصرح ةدش نم وهو ،لئاسلا اذهب تابنلا شرت مث ,ءاملا نم ليمرب يف هبيذت نأ بجي :عئابلا هل لاق ,دامس رتل ىرتشا عرازم
اذه ،ةدحاو ةليل يف ةدحاو ةيناثب حايرلا جاردأ تبهذ تويبلا ةلغ فلأ ةئم ثالث وأ نيتئم ينعي ،تدوسا ةيمحم ةعارز ةيكيتسالب تويب عبرأ حابصلا يف ظقيتسا ,لئاسلا اذه نم
.ً اريبكً اعفن عفتنا ةقيقحلا فرع اذإ ناسنإلا ،ليمرب يف باذيً ادحاوً ارتل نأ ؛ةقيقحلا لهج
. عناصلا تاميلعت نع جورخ ببسب الإ ضرألا هجو ىلع ةبيصم نم ام ،لهجلا هساسأً ارش مكمامأ هنورت ءيش لك نآلا
تالكشملا لكو ,اهل موزل ال يتلا تاقفنلا لكو ,يبعاتم لك نأ تدجو ،تاميلعتلا هذه مجرتأ نأ يل حيتأ نيح دعب ,عناصلا تاميلعت مجرتأ نأ يل حيتأ امو ,ةبكرم تينتقا ةرم
تاميلعت قيبطت مدع ببسب يه ,ءانثتسا نود ناسنإلا اهنم يناعي يتلا تالكشملا لك :مكل لوقأو ،يح لثم عناصلا تاميلعتل يتمجرت مدعو ,يمهف مدع ببسب ,اهتيناع يتلا
دقف ,ةريسلا تأرقو ,ةنسلا تأرقو ,نآرقلا تأرق اذإف ؛-ةريسلا- ةيلمعلا ةنسلا يه هتاميلعت قيبطتو ،ةنسلا يه هتاميلعت ريسفتو ،نآرقلا يه هتاميلعتو ,هللا وه عناصلا ،عناصلا
.عناصلا تاميلعت تاقيبطتو ,عناصلا تاميلعت تاريسفتو ,عناصلا تاميلعت تبعوتسا
ةئم ،نيرشعو عبرأ بهذ ةعطق ةئم ،ةعمال ءارفص ةعطق فلأ اهيفو ,ةفرغ ىلإ ًالثم تلخد تنأ ً،اريبكً احبر تحبر اهتفرع نإ كنإ ،ةقيقحلا فرعن نأ انتايح يف ءيش رطخأ
يلطم سمغم ساحن ةعطق ةئم ،ةينامث بهذ ةعطق ةئم ،رشع ىدحإ بهذ ةعطق ةئم ،رشع ةتس بهذ ةعطق ةئم ،رشع ةينامث بهذ ةعطق ةئم ،نيرشعو دحاو بهذ ةعطق
يذلا وه نمو ,حجانلا وه نمو ,حلافلا وه نمو ,يكذلا وه نمو ,لقاعلا وه نم ؛ةطلتخم عطقلا هذهو ،هل ةميق ال سيسخ رفصأ ندعم ةعطق ةئم ،عملم ساحن ةعطق ةئم ،بهذلاب
،زاهجلا اذه ىلإ ةجاحب نحن ,ةفرغلا هذه يف ام نمثأ ذخأ نوكي ،جرخيو اهعمجيً اطاريق نيرشعلاو عبرألا تاذ بهذلا ةعطق هل فشكي ,زاهج هدنع يذلا ؟عطقلا هذهب دعسيس
.ايندلا ىلإ انئج ,لعفت الو لعفا عناصلا تاميلعت وه زاهجلاو
قافنإ نم ،هللا ىلإً ةوعد هملكت نم ،� ًةفرعم همهف نم ً,اطابضنا هساوح نم ً،اقافنإ هلام نم ،ةعاط هتايح نم لعجف ,ةقيقحلا فرع ,ايندلا ىلإ ءاج ,ملاع ةايح خيرات عمست مايأ
مهوتي وهو ,تاقبوملا لك لعفي ,هب ىهابتيل لاملا بسكي ،لكأيل شيعي ,ةقيقحلا فرعي ال ناسنإ يتأي دقو ،ةرخآلاو ايندلاب دعسف هللا ىلإً ةوعد سانلاب هئاقل نم ،هللا ىلإ ىبرق هلام
.هل ريخ وه ام لعفي هنأ
.ةدارإلا كلتمت ركفتلابو ،ةقيقحلا فرعت ركفتلاب ً:اذإ
نييارش ,ىضرم جلاعأ انأ :لئاسلا اذهل لاق ؟لكأت مل َمِل :مهدحأ هلأس ،ةمقل الو لكأي مل ءابطألا ضعبف ,ةطشق اهيلعً ادج ةبيط ىولح مدق ,بلق ءابطأ ةدع اهيف ,ةرهس يف انك ةرم
هذه هرك ،هبلق نييارش دست امنيح ناسنإلا اهنم يناعي بعاتم نم ىري ام ةدشل نكل ,بيط ماعط ،ةيقوذ ةهارك ال ةيلقع ًةهارك اههركأ انأف ،ماعطلا اذه لعفب ةدودسم مهبولق
. ؟ركفتلا ىرت له ,ةيلقعً ةهارك اههركي نكلو ؛اهبحي ال هنأل ال ىولحلا
يف هزنتي ،ةلجم أرقي هقيدص عم سلجي نأ ،سردي ال نأ ؟هرسي يذلا ام ،سردي نأ ؟بلاطلا عفني يذلا ام ،ببحم ريغ ءيش ىلإ كعفديو ببحم ءيش نع كدعبيً انايحأ ركفتلا
,تاونسلا هذه بعتأ امنيح انأ :لاق ,هركفت مدختسا ،هلقع مدختسا ول ،هرسي ال ءيش اذه ,تاعاس رشع أرقي ةفرغب عبقي نأ امأ ،ةيحطس هتامولعمف ,هُّرسي ءيش اذه ،قيرطلا
ً.ادج ةمهم ةساردلا تناك امدنع ،تانيعبرألاو تانيثالثلاب هذهً اميدق ,رخآ بيترت دجوي نآلا ،نآلا سيل سرد يذلا بلاطلا لعفلابو ،يتايح لاوط حاترأ
امف ,ناميألاو ماسقألاب ةعلسلا جيورتو ,ءارشلاو عيبلا لذو ,ةراجتلا نع انينغتسا انكف ,سرادملا يف انميلعت ىلإ اوتفتلا اوناك انءابآ تيل اي :لاقف ً,اباتك فَّلأ يرصم بتاك ةرم
.نيفظوملا شيع الإ شيعلا
نيرشعو عبسب يزيلكنإلا ةريللا تناكو ,ةريل نيعبرأو سمخو ةئم ثالث بتارلا ناكو ,نيتسو تس ةنس تنيعت انأ ً،ايلايخً ابتار ىضاقتي فظوملا ناك ،ةنس نينامث لبق هذه
نوعبسو نانثا هبتار نآلاً افظوم روصت ً,افظوم تنك ،فلأ نيعبسو نينثا اهتقو يبتار ناك ,فالآ ةسمخب اهبرضاو نيرشعو ةعبس ىلع نيعبرأو سمخو ةئمثالث مسق ,ةريل
.نيفظوملا شيع الإ شيعلا امو :بتاكلا اذه لاق ،ةيروس ةريل نيرشعو عبسب ةريللا تناكف ً،ادج زاتممً افلأ
.مايألا هذه يف لاملا ىلإ هتجاح ةدشل ,فظوملل ةاكزلا عفد زوجي هنأ :كانه يتفملا ىتفأ يبرع دلبب
.ةدارإلا ىلع كنيعت ىرخأ ةقيقحو ,ركفتلا قيرط نع اهيلإ لصت ةقيقح يه ,ةقيقح كانه ناسنإلا نأ :ةربعلا ٍلك ىلع
:ناركفت ركفتلا انه لوقي
. ةفرعملاو ملعلاب قلعتي ركفت-�
. ةدارإلاو بلطلاب قلعتي ركفتو-�
. يفنملاو تباثلاو لطابلاو قحلا نيب زييمتلا ركفت ,ةفرعملاو ملعلاب قلعتي يذلا ركفتلاف
. راضلاو عفانلا نيب زيمي يذلا ركفتلا وه ,بلطلاو ةدارإلاب قلعتي يذلا ركفتلاو
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كدنع ،ءيش لك ىلإ تلصوً اذإ ً,ايباجيإ ًالماعت ةقيقحلا عم لماعتتل يرشبلا ركفلا مدختست امنيحو ,ءيش لك ىلإ تلصو ,ةقيقحلا فرعتل يرشبلا ركفلا مدختست امنيح تنأف
.هنم ىلوأ لهجلا لمعلا ىلإ يهتني ال ملع لكو ،هل ةميق ال لمع هيلع ىنبي ال ملع لكو ،اهب عفتنت نأو ةقيقحلا فرعت نأ ؛ناريكفت

: ركفتلا تالاجم

:هللا لاقو ،نينثال اهتوبث ليحتسي ةيهولألا ،هتلاحتساو كرشلا نالطب ىلع ةلالدلا دهاوش ,هتلدأ راضحتسا : ديحوتلا لاجم لاجم لوأ

﴾ )��( ِنُوبَهْرَاف َياَِّيَإف ٌدِحاَوٌ َهِلإ َوُه اَمَِّنإ ِنَْيْنثا ِنْيََهِلإ اُوذِخََّتت َالُ َّ� َلَاقَو ﴿

] لحنلا ةروس [

﴾ )��( َنُوفَِصي اَّمَع ِشَْرعْلا ِّبَر َِّ� َناَحْبَُسف َاتَدََسَفلُ َّ� َّالِإٌ ةَهِلآ اَمِهِيف َناَك َْول ﴿

] ءايبنألا ةروس  [

هلإ وه امنإ ،نينثا ةدابع لاطبإ ،نينثال ةيبوبرلا تابثإ ةلاحتسا ،نينثال ةيهولألا تابثإ ةلاحتسا ،كرشلا نالطب ةلدأ راضحتسا ،ديحوتلا ةلدأ راضحتسا ،ركفتلل لاجم اذهف
اذه ىلع ىنبي ،ديحوتلا يف ركفتلا تاعوضوم هذه ،راهقلا دحاولا هللا وهو ,قحلا برو ،قحلا هلإ وه ,دحاو هلإل الإ حصت ال ةدابعلا ،نينثا ىلع لكوتلا لاطبإ ،دحاو
عوضومً اضيأ اذه ,هيلاوي نم يلاوت نأو ،هاوس امم أربتت نأ يغبني نآلا ،هللا الإ قحب دجوم ال هنأً انيقي دقتعت تمد ام ,هللا دحوت تمد ام ،ءالولاو ءاربلا يف ركفتلا تاعوضوم
:ىلاعت لاق ,ءاربلاو ءالولا ركفتلل

اُونِمُْؤت ىَّتَحً اَدَبأ ُءاَضَْغبْلاَوُ ةَواََدعْلا ُمَُكنَْيبَو َاَننَْيب اََدبَو ْمُكِب َانَْرفَك َِّ� ِنوُد ْنِم َنوُُدبَْعت اَّمِمَو ْمُكْنِم ُءآَُرب اَِّنإ ْمِهِمَْوقِل اُولَاق ِْذإُ َهعَم َنيِذَّلاَو َميِهاَرْبِإ ِيفٌ َةنَسَحٌ ةَوُْسأ ْمَُكل َْتناَك َْدق ﴿
﴾ )�(ُريِصَمْلا َكَْيِلإَو َانَْبَنأ َكَْيِلإَو َانْلَّكََوت َكَْيلَع َانَّبَر ٍءْيَش ْنِم َِّ� َنِم ََكل ُكِلَْمأ اَمَو ََكل َّنَرِفَْغتَْسَأل ِهِيَبِأل َميِهاَرِْبإ َلَْوق َّالِإُ هَدْحَو َِّ�اِب

] ةنحتمملا ةروس [

﴾ )��(َنوُُدبَْعت اَّمِم ٌءاََرب ِينَِّنإ ِهِمَْوقَو ِهِيَبِألُميِهاَرِْبإ َلَاق ِْذإَو ﴿

] فرخزلا ةروس [

.نيلماعلا ءاملعلاو ،ءايلوألاو ،نيعباتلاو ،هلوسر باحصأو ،هلوسرو � ءالولاو ,هللا ىوس امم ءاربلا اهيلع ىنبي ديحوتلا :ىلوألا ةقيقحلاً اذإ

: ركفتلاب ةقلعتملا قئاقحلا هذه مكيلإ

.تابثإلاو وحملا ةقيقح,ءاربلاو ءالولا ديحوتلا جئاتن يف ركفتلاو ,ديحوتلا يف ركفتلا ،ركفتلا اذه نع جتني :ءاملعلا ضعب لاق
ةقيقحب نمؤي ركفتلا اذه ,ركفتلا دعب نمؤملاو ,ىلاعتو هناحبس هللا ةيهولأ هبلق يف تبثيو ً،ةدابعوً ادصقوً املع هبلق نم هللا ىوس ام ةبحم وحمي ,ديحوتلاب ركفتلا دعب نمؤملاف
.وه الإ هلإ ال هللا :وه دحاو هلإ ىلع هتناعتساو هلكوتو هءاجرو هفوخو هبحو هتدابعو ههيلأت عمجيو ،لطابلاب ةيهولألا هل تيعد نم نيبو قحلا هلإلا نيب قرفيف ,قرفلاو عمجلا
تبثيو دحويو ،هللا ريغل ةدابع لك يفني درجي ينعي ،تابثإلا وه ديرفتلاو ،يفنلا وه ديرجتلاو ،ةدابعلاب هدحو هدرفيو ,هللا ىوس ام ةدابع نم درجتيف ،ديرفتلاو ديرجتلا ةقيقحو
.ايندلا ةداعس لانت هب يذلا يجنملاو رمثملا عفانلا وه ديحوتلاو درفتلاو ،ديرجتلاو عمجلاو ،تابثإلاو وحملاو ،ءاربلاو ءالولاف ,هدحو � ةدابعلا
،ةقيقحلاب ركفن نأ بجي ،ايلع بتارم ىلإ اندوعص يف الو ,انتالكشم لح يف الو ,انقزر بسك يف ال ركفن نأ بجي ،ركفنل سلجن نأ بجي ،ركفن نأ بجي :هانعم سردلا اذه ينعي
:ديحوتلاب انركف اذإ ,كرشلا يفن ةلدأ امو ،ديحوتلا ةلدأ امو ,ديحوتلا عوضوم يف ركفن نأ بجي ؟ةقيقحلاب عفتنن فيك ركفن نأو
.ديحوتلا نم لضفأ ديبعلا تملعت امو
.ركفتلاب ةقلعتملا قئاقحلا دعب هذه ،ديحوتلاو درفتلاو ،ديرجتلاو عمجلاو ،تابثإلاو وحملاو ،ءاربلاو ءالولا انعم راص

: دوعسم نب ميعن ليلجلا يباحصلا مالسإ ةصق

.ةقداص ركفت ةظحلب ةداعسلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصي نايحألا بلغأ يف وأً انايحأ ناسنإلا ؛ةوخإلا اهيأ
لجر ,نافضغ نم وهو ,ءاسنلا ةعتم يف قراغو ,رمخلا بارش يأ ؛بارشلا يف قراغ ،بارشو ةعتم ليلخ ةيلهاجلا يف ناك لجر اذه :دوعسم نب ميُعن انديس ةصق مكل يورأ
املف ،ةبراحملا دشأ اهبراحف ,هتاذلم نم همرحتو ,هتاوهش نم دحت ةوعدلا هذه نأ رعش ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةوعد هتغلب املف ،لوألا زارطلا نم رمخلا برشي ,ءاسن ريز
تبصن نافضغ ً:اعبطو ,يبنلا براحيل هتليبقعم جرخف ،جرخي نأ الإ عيطتسي ال ,ناندعلا يبنلا ةبراحمل تهجوت نافضغو ,نافضغ ءاهجو دحأ هنأل ,قدنخلا ةكرعم تناك
:لاق .رثؤم لكشب هتصق يوري ,قدنخلا ةكرعم يف ةنيدملا لوح مايخلا
هنأل هبراحت له ً؟امارحً امد كفس هنأل هبراحت له ؟حلاصلا لجرلا اذه ةبراحمل تئج اذامل ميعن اي:لوقي ,ركفأ تأدب ,يتميخ يفً ايقلتسم تنك ,راصحلا يلايل ،يلايللا دحأ يف
اونمآ ؟اولعف اذام يبنلا لوح نيذلا ءالؤه ؟كؤاكذ نيأ ؟كلقع نيأ ميعن اي ً؟احلاصً الجر براحت نأ :ميعن اي لقعيأ ً,ائيش لعف ام ؟لعف ام لعف هنأل هبراحت له ً؟الالحً الام بصتغا
.؟مهبراحت نأ كب قيليأ ؟مهبراحت فيك ,هعم لزنأ يذلا رونلا اوعبتاو ,هوقدصو هب
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ىلإ للستيو فقي نأ ىلع هتلمح ةشقانملا هذه ،ً ادج ةعئار ةشقانم ً،ايتاذً اراوح هسفن عم يرجي ،يبنلا ةبراحمل دعتسي وهو ,ةميخلا ضرأ ىلع وأ ,شارفلا يف ٍقلتسم لجر
تئج :لاق ؟كب ءاج يذلا ام :هل لاق ،هللا لوسر اي معن :لاق ،دوعسم نب ميعن :يبنلا هل لاق ،هللا لوسر اي :هل لوقيو ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لخديو ،نيملسملا ركسعم
.هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال هنأ دهشأل تئج ً،املسم
,ديلاقت اهيمست مكحب ناسنإ مايأ ،سردلا روحم اذه ,ركفت ةظحل ،يتاذ راوح ةظحلب ,ناندعلا يبنلا لتاقيل ءاج ,نافضغ ءاهجو دحأ ,ودعلا ركسعم يف ناسنإ ,ةرثؤم ةصق
. رعشي الو يذؤي ،ةايحلا ةيرارمتسا ,ةايحلا طمن ،تاداع
قدنخلا يف نأل ، دحاو تنأ :هل لاق ،ديرت امب هللا لوسر اي ينرمئا ،هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال هنأ دهشأل تئج ً،املسم تئج :لاق ؟كب ءاج يذلا ام :هل لاق ،هللا لوسر اي معن :لاق
:ىلاعت لاق

﴾)��(َانُونُّظلا َِّ�اِب َنوُّنَُظتَو َرِجَانَحْلا ُبُوُلقْلا َِتَغَلبَو ُراَصَْبْألا ِتَغاَز ِْذإَو ْمُكْنِم ََلفَْسأ ْنِمَو ْمُِكقَْوف ْنِم ْمُكوُءاَج ﴿

] بازحألا ةروس [

. هتجاح يضقي نأ نمأي ال اندحأو ىرسكو رصيق دالب انيلع حتفت نأ مكبحاص اندعيأ
. انيف دحاو تنأ ،تعطتسا ام انع لذخ ميعن اي :ميركلا يبنلا هل لاق
. هللا رون ءافطإ ةكرعم ،مالسإلا ءاهنإ ةكرعم ,نيملسملا ةدابإ ةكرعم ،نيملسملا لاصئتسا ةكرعم ،نوكن ال وأ نوكن ةكرعم ،ةكرعملا هذه نأ :قدصي ال ءيش ؛ نوقدصت له
.؟هنع هللا يضر دوعسم نب ميعن مالسإ ببسب ناك قدنخلا ةكرعم يف مت يذلا رصنلا نأ : نوقدصت له
اوؤاج نافضغو شيرق ءالؤه ,يبنلا لوح نونطقت متنأ :مهل لاقو دوهيلا ىلإ بهذ ،دحأ همالسإب ملعي ملو ً,ارس ملسأ وهو ,تعطتسا ام انع لذخ ميعن اي :ميركلا يبنلا هل لاق
اوبراحت نأ اولبقت الف ,مكرخآ نع مكلتقف ,يبنلا مكب درفناو ,مهئاسنو مهدالوأو مهدالب ىلإ اوداع هيلع اورصتني مل نإو ,هيلع اورصتنا هيلع اورصتنا اذإف ,يبنلا اوبراحيل
,اومدن مهدهع اوضقن املف ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عم دهع ىلع اوناك دوهيلا ءالؤه :لاقو ,شيرق ىلإ بهذ ،دمحمل مكوعدي الئل ,نئاهر مهنم اوذخأت ىتح ,مهعم
.نئاهرلا مهوطعت نأ مكايإف ,مهقانعأ برضيل ,نئاهر مكنم اوذخأي نأ ىلعً ادمحم اوضرتساف
ركسعم نيب خرش يف راصف ،نئاهرلا مهيطعن ال هللاو اوبذك :اولاقف ,شيرق نم نئاهرلا اوذخأيل دوهيلا بهذ ,ميعن اي تبصأ ، كرشلا ركسعم نيب ةلبلب لمع دحاو صخش
,نيربدم اولوو ً،ارابغ مهنويع تألمو ،مهرودق تبلقو ،مهنارين تأفطأو ,مهمايخ تعلتقاً احاير قاس ,رصنلا اذه ىلع ناعأ هللا نأ :لصح يذلا ,ةوادع يف راص ،نيكرشملا
.لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو
,ميعن اي كب قيليأ :هسفن لأسو ,هسفن شقانو ,هسفن رواح ,هشارف ىلع ٍقلتسم وهو ،بارش نيدخ ،ءاسن ريز ,كرشم لجر ،هنع هللا يضر :لوقن ,دوعسم نب ميعن :لوقن املك
رصنلا اذه هيدي ىلع هللا ىرجأو هذفن رارقلاو ،رارق ىلإ ةعانقلاو ,ةعانق ىلإ لصو هسفن رواح ؟ميعن اي انه ىلإ كب ءاج يذلا ام ً؟احلاص ًالجر براحت نأ ً,القع تيتوأ دقو
.رزؤملا
 .ةداعسلا ىلإ ءاقشلا نمو ،نادجولا ىلإ عايضلا نمو ،ميعنلا ىلإ ميحجلا نم كلقنت ,تاذلا عم ةقداص ركفت ةظحل :كلذ ىنعم
همدختسي ,عورشم ريغ لمعلا اذهو ,لمعب لمعي ناسنإ دجوي ،ركفت ةظحل هناميإ ببس ماركلا ةوخألا تارشع نأ :ركذأ نكل ,صصقلا لك نآلا ينرضحي ال دق ؛ةوخإلا اهيأ اي
ايندلا ةمالس هب لانو ً,افيرش ًالمع لمعو ,لمعلا اذه نم لاقتسا ,هبتنا عبارلاو ،هوتعم ثلاثلاو ،هوتعم يناثلاو ،هوتعم هءاج دلو لوأ ,ملظ ىلع ينبمو ،ةلئاط لاومأ عمجل
،ةقداص ركفت ةظحل ،ةمساح ركفت ةظحل ،سانلا لاومأ زازتبا ىلع هلمع ينبي ،لايتحالاو شغلا ىلع هلمع ينبي ،سانلا ءاذيإ ىلع هلمع ينبي ناسنإ نكمم ، ةرخآلا ةداعسو
.؟يشمت نيأ ,ركفتلل تقو صصخ ،ةقيمع ركفت ةظحل
هبناج ىلإ هتجوز نأ :فدصلا بئارغ نم ,ةيبلق ةمزأب بيصأ دقو ,دوقملا ىلع أفكنا ,زاجحلا ةطحم دنع ,ءارمح ةراشإ ىلإ لصو ,هترايس بكار :لجر ةصق ةحرابلا تركذ
يتلا لاومألا لكب فرتعاو ,ةلجسم بلط ً,اليلق هيعو داعتسا املً اعبط ،ىفشتسملا ىلإ هذخأو ,هلمحو ,لزن هءارو هقيدص ً:اضيأ فدصلا بئارغ نمو ,تخرص املف ,تخرص
ءيش ال هتحص دجوف ,مد عيمم ذخأ نيموي دعب ،ةينالفلا يتخأل ضرألا هذهو ،ينالفلا يخأل لحملا اذه نأ :ليجستلاب فرتعا ,هتوخأ قح نم اهلكو ،تويب تالحم ،اهبصتغا
.هللا نمً اركبمً اراذنإ ىلوألا ةبونلا تناكو ،ةيضاقلا تناكو ,رهشأ ةينامث دعب ةبون هتءاج ,هيلع ناك ام ىلإ داعو ,هرسكو طيرشلا ذخأ ,اهيف
ام انأو اوبكر لكلا ً؟انحص تبكر اذامل ،تلعفف نولعفي سانلا تيأر :لوقي ؟اذكه لعفت َمِل سانلا مظعم ،ديلاقتلاو تاداعلا مكحب ِشمت ال ،طلغ ِشمت ال ،اوركف ؛ةوخإلا اهيأ ايف
. ؟ةعمإلا وه نم ،ةعمإ اونوكت ال ،تبكر
.تأسأ اوؤاسأ نإو تنسحأ اونسحأ نإ ,سانلا عم انأ :لوقي
.اهيلع ردقن ال ؟لعفن اذام ,يخأ اي ةضوملا اذكه ؟بايثلا هذه كتجوز يدترت اذامل
.رمخلا هيف عيبت نأ بجي ,موجن سمخ فنصم ,معطم لمع كدنع دجوي اذإ ً،ابعص رارقلا ناك ولوً ارارق ذختاو ركف ،نيملسملا لاح اذه
:اذه ىنعم ,حبرلا ىلإ كدي تددم ,بساحت فوس ال ،ةنسلا رخآ يحبر ذخآ نأ يلع انأ ,يكيرش ةبقرب ,هللا ءاش نإ ةقالع يل سيل انأو ,يكيرش ةبقرب :معطم ءاكرش دحأ يل لاق
.رمخلا عيب يف كيرش كنأ
:ميركلا نآرقلا عمسا ،يخأ اي سانلا اذكه ،تاداعلاو ديلاقتلا ،انيبر اذكهو ،انأشن اذكه ،ةداعلا مكحب ِشمت ال ,ركف

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

] ماعنألا ةروس [
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نيأ ً،افداه راوحلا اذه لعجا ،رمتسم يتاذ راوح يف كدحو تمد ام ,رفاس ،ركفي نأ بجي ةبكرمً ابكار ،ركفي نأ بجي ,هدحوً ايشام نوكي ناسنإلاو ،ركف ,ركفتلا :مويلا انسردف
نأ يغبني يذلا لمعلا ام ؟اهغلبأ نأ يغبني يتلا ةلاسرلا ام ؟اهب موقأ نأ يغبني يتلا ةمهملا ام ؟ضرألا هجو ىلع انأ اذامل ؟اذاملو ,نيأ ىلإو ,نيأ نم ؟توملا دعب اذام ؟تنك
كمامأ تنأ ؟كلذ تردق له مركم لوأ قولخم تنأ ؟اهتفرع له ةلاسر كل تنأ ،ةيعيبطلا ةكرحلا مكحب كرحتيً اناسنإ نكت ال ؟ةفرحلا هذه ترتخا اذامل ؟تجوزت اذامل ؟هلعفأ
.؟قيرطلا اذه تكلس له ,ةحضاو ببسلا اذهل لئاسولا ,ريبك فده
:لجو زع هللا لوقب سردلا اذه متخأ ؛ةوخإلا اهيأ

ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َنوُرََّكَفَتيَو ْمِهِبُونُج َىلَعَوً ادُوُعقَوً امَاِيق ََّ� َنوُرُكَْذي َنيِذَّلا )���( ِبَابَْلْألا يِلُوِأل ٍتَايَآل ِراَهَّنلاَوِلْيَّللا ِفَالِتْخاَو ِضَْرْألاَو ِتاَوَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َّنِإ ﴿
﴾ )���(ِراَّنلا َباَذَع َانَِقف ََكناَحْبُسً الِطَاب اَذَه َتَْقلَخ اَم َانَّبَر ِضَْرْألاَو

]  نارمع لآ ةروس [
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