
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

: ةريصبلا ةلزنم

.ةريصبلا :مويلا ةلزنمو ، نيعتسن كايإو دبعن كايإ :لزانم يف ،نيكلاسلا جرادم سورد نم نيعبرألاو عساتلا سردلا عم ؛نونمؤملا ةوخإلا اهيأ

: ديهمت

 : ةريصب كانهو رصب كانه
. ءايشألا رهاظ كيري رصبلا-�
. ءايشألا قئاقح كيرت ةريصبلاو-�

لحم ىلإ تلخد كنأ ول يأ ،ةقيقحلا ىري نمؤملاف ً،ارصب ُكلمي ناسنإ يأو ً،ةريصب ُكلمي نمؤملاف

هيف لحم لثم ،رخآ لحم ىلإ تبهذو ،هللا يضرت ال ءايشأو تلفت هيف ،ةعيرشلا طباوضبً اطبضنم لحملا اذه نكي ملو ،ءاسنلل ءارشو عيب هيفو ,ةنيدملا قاوسأ رهشأ يف ,يراجت
،نشخأ يناثلا لحملاو ،ةموعن رثكأو ،ةعور رثكأو ً،الامج رثكأو ,ةقانأ رثكأ ،لمجأ نيعلا ةيكبش ىلع لوألا لحملا ،نيعلل ةبسنلاب ةفيظنو ةبيط هيف ةلماعملا ،تابكرم حيلصت
اذه نيمألا صلخملا قداصلا فيظنلا لمعلا :ةريصبلا بسحب ,نيعلا يضري ال رظنملا امأ ،ةنامأو قدص هيف يناثلا لحملا ،رانلا ىلإ قيرط لوألا لحملا :ةقيقحلا يف نكل
.ةنجلا ىلإ قيرط
ءاشنإب ،عورشم لمعلا يناثلا لمعملا امأ ،شرفو ضرأو ،ةينف تاحولو ،تاروكيدو ,تانييزت ,ىهلملا ؟لمجأ امهيأ ةيكبشلا ىلع ،ىهلمو ءانب داوم لمعم كلمي ناسنإ
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 .خراص لثمً اعبط ً،ارش نوكي نيعلا شدخي ءيش لك سيلو ً،ارِّيخ نوكي نيعلا هب رست ام لك سيلف ،ةماقتساو ةنامأو قدص هيفو ،تويبلا
.ةيجراخلا اهحوطس يف شيعي ، ءايشألا رهاوظ يف شيعي هللا نع دراشلا ناسنإلاف ،رصب اهيف نيعلاو ،ةريصب هل بلقلا
ةيكبشلا ىلع ،ةحنجأ هيف لعجو ،ثاثألا ىقرأب هشرف ً،اَنيَزُم ً،اعساو ً،ادجً امخفً اتيب أشنأو ، اهلك ةورثلا ىلع ىلوتسا ءاثبخلا هدالوأ دحأ ،ةمخض ةورث كرتو يفوت بأ :رخآ لثم
مرحو ،مخفلا تيبلا اذهب هدحو معنت وه ً،اعوج نوروضتي مهلعج ،لخد البو ،ىوأم البً اعيمج هتوخأ كرت ،ناودع هيف ،باصتغا هيف اذهف ةريصبلا رونب امأ ً،ادج ليمج تيبلا
نيعب تيبلا اذه ،مهئاقش ببس ناكو ،هتوخأ مرحو ،مارحلا لاملا لكأ هبحاص نأ ثيح نم نكل ً،ادج حيرم ثاثألاو ،تانييزتلاو عقوملاو ،لكشلا ثيح نم تيبلاف ،هتوخأ
.رانلا نم ةعطق ةريصبلا
نوكي نأو ،�ً اعيطم نوكت نأو ً،الالح كلخد نوكي نأ :ةلوطبلاف ،رانلاب لعتشت راجشألا هذه نأك ترعش ً،الالح سيل هلخد اهبحاص نأ تملع ،ةعرزم ىلإ تلخد ةرم
:لاق لجو زع هللا ،ءايشألا رهاوظب ناسنإلا رثأتي نأ وه ءيش رطخأ ،لجو زع هللا دعو قحتست نأو ،ةنجلا ىلإ كريصم

﴾ )�(َنُوِلفاَغ ْمُه ِةَرِخْآلا ِنَع ْمُهَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َنِمً ارِهاَظ َنوَُملَْعي ﴿

] مورلا ةروس [

ماعطلاب عتمتسي وه نيعلا بسحب ،ءوسلا ءاقفر بحصو ،امنيسلا رودو تاناحلاو يهالملا ىلإ بهذو ،ةسردملا نم درش بلاط ول ) َايْنُّدلا ِةَايَحْلا َنِم ًارِهاَظ َنوَُملَْعي (

،كحضلاو مونلاو بارشلاو

،سردلا دعقم ىلع دعقيو ،ماودلاب مزتلي يذلا ،يماظنلا بلاطلا اذه امأ

ىلع دمتعا لب ,رصبلا ىلع دمتعت نأ كايإ ،شغت نيعلاً امئادف ،عمتجملا يفً ادجً امرتحمً اناسنإ حبصيس اذه ،ليللا نمً ادج ةرخأتم ةعاس ىلإ رهسيو ،تابجاولا يدؤيو ،سرديو
. ةريصبلا ىلع دمتعي هاوتسم الع املكو ،رصبلا ىلع دمتعا هاوتسم طبه املك ناسنإلاو ،ةريصبلا
يف نكل هنيد يفً افرحنمً اناسنإ هتيرأ اذإو ،نيدلا هركي يضرت ال ةلاح يف ينيد يز هلً اناسنإ هتيرأ اذإف ،ةروصلا ىلع دمتعي لفطلا نأ وه :دالوألا ةيبرت يف ءيش رطخأ كلذل
 . تلفتلا بحي يضرت ةلاح
يف شيعت كلعجت ،َةبِغَّرم ةروصلاف ،ةروص هيلع ضرعأً امالك هيلع يقلت ال نأ يهو ،برغلا نم انتءاج ةيرف هذهو ،ةروصلا لالخ نم لفطلا يبرت امنيح :ءيش رطخأ كلذل
 .اهقئاقحب ال ءايشألا رهاوظ

،رومألا نطاوب عم شيعت ،ةقيقحلا عم شيعت ً،ادج ةيلاع مالسإلا يف ةبترم ةريصبلا ؛ةوخإلا اهيأ

و ،هتلفتب رتغت الً اذإ ،نجسلاو راعلاو يزخلا ىلإ ناسنإلا اذه ريصم نكل ,تاناحلا يف رهسيو ،لاومألا عمجيو ،تويبلا لخديو ،قرسيً اناسنإ نأ ول ،رمألا ىدؤم عم شيعت
 :لاق لجو زع هللاو .ةبقاعلا نعً امئاد ثحبي نمؤملا ناسنإلاو ،هريصم ىرت نأ بجي ،لاومألاب هبعلو ،تاذلملا يف هسامغنا

﴾ )��( َنيِقَّتُمْلِلُ َةِبقَاعْلاَوً اداََسف َالَو ِضَْرْألا ِيفً اُّولُع َنوُديُِري َال َنيِذَّلِل اَُهَلعَْجنُ ةَرِخْآلا ُراَّدلا َكِْلت ﴿

]  صصقلا ةروس [

هذه يفو ،هئايلوأل هذه يف هللا َّدَعأ امو ،رانلاو ةنجلاو ،ديعولاو دعولا هب رصبي ،بلقلا يف رون :قيقدلا فيرعتلا يف ةريصبلاو ،ةريصبلا ىلإ هتداق ناسنإلا ةركف تَّحص اذإ :لاق
بصن دقو ،ءادهشلاو نييبنلاب ءيجو ،باتكلا عضوو ،مهب تطاحأف تاومسلا ةكئالم تلزن دقو ،قحلا ةوعدل نيعطهم ،مهروبق نم اوجرخ دقو سانلا رصبأف ،هئادعأل
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 ،هميرغب ميرغ لك قلعتو ،موصخلا تـعمتجاو ،فحصلا ترياطتو نازيملا

هباوكأو ضوحلا حالو

اهيف نوطقاستملاو ،هتحتً اضعب اهضعب مطحي رانلاو ،روبعلا ةملظ نود راونألا تمسقو ،هيلإ سانلا لزنو ،روبعلل رسجلا بصنو ،دراولا لقو ،شاطعلا رثكو ،بثك نع
شيعي رفاكلا ،هلاؤس نع بيجيل ،لجو زع هللا يدي نيب فقو دقو روصتي هلعفي فرصت لك هتريصبب نمؤملاف ،ريصملا ىلإ لبقتسملا ىلإ رظنا ،نيجانلا فاعضأ فاعضأ
ايندلا ،سيفن ماعط كمامأ ،تيب كمامأ ،ةبكرم كمامأ ،ةأرما كمامأ ،نآرقلا تايآ ربخ ةرخآلا ،ةسوسحم ايندلا ً،ادج قيقد ءيش ،هتريصبب ريصملا شيعي نمؤملا ،هنيعب هتظحل
هنأ هللا دنع ناسنإلاب ىقري يذلا ءيشلا كلذل ،ةبقاعلا ىري ،ريصملا ىري ,ةريصبلا رونب ناسنإلا اذإف ً،ائيش اهنم ىرت ال ،طقف اهنع هللا كربخأ ةرخآلا امأ ،ةسوسحم اهتاوهشب
ءارو ام ىسنيو ،اهسرام ةعتم دجو امنيأ ، اهسرام ةوهش دجو امنيأ ،هصنتقاً امنغم دجو امنيأ ،هتقو شيعي ،هتظحل شيعي هللا نع دراشلا ، هتريصب عم لب هرصب عم لماعتي ال
ناسنإلا ىرت ؟توملا دعب اذام ؟ توملا نم تلفتي نأ عيطتسي ناسنإ كانه له ،ريصملاب نوركفي الو ،مهتقو نوشيعي ،مهتظحل نوشيعي سانلا ،رصعلا ضرم وه اذهو ،كلذ
.؟ربقلا يف اذام ،ربقلا ىلإ هترداغم نم دب ال ؟نيدبآلا دبأ ىلإ تيبلا اذه يف ىقبت نأ عيطتست له ً:انسح ،ءاهبألا ،ةقيدحلا ،حبسملا ً،امخفً اتيب ديشي ،هسأر ةمق ىلإ ايندلا يفً اكمهنم
.اهنطاوب قفو لب ءايشألا رهاوظ قفو ال ،ةريصبلا قفو لب رصبلا قفو ال كرحت :ةيمهألا هيلع قلعأ نأ بحأ سردلا اذه يف ءيش رثكأ
.نيعلا يأر هدهاشي هنأك ،لسرلا هب تربخأ ام ةقيقح هب ىري ،بلقلا يف هللا هفذقي رون :ليلق لبق تلق امك ةريصبلا
رشع هيف ثكمو ،نجسلا ىلإ ديتقا مث ،ةفلاخملا هذه تطبض مث ،لمعلا اذه لعف هنأ ىري قيمعلاو لقاعلاو يعاولا ،ماظنلل ةفلاخم هيف ,ايندلا يف ًالمع كيلع ضرع لجر ً:الثم
.هتبقاع ربدتي نأ هيلع ٍرمأ ذافنإ دارأ نإ ناسنإلاف ،ريصملا ىري وه ،شحاف حبرو ريبك ءارغإ هيف نوكي دق ،هتريصبب هضفر ،لمعلا اذه لبقي الف ،تاونس

: ةريصبلا تاجرد

. ةريصبلا لمكتسا دقف اهلمكتسا نم ،تاجرد ثالث ىلع ةريصبلا :اولاق ءاملعلا
. تافصلاو ءامسألا يف ةريصب-�
. يهنلاو رمألا يف ةريصبو-�
 .ديعولاودعولا يف ةريصبو-�

. ءامسألا يف ةريصبلا -�

،هلوسر هب هفصوو ،هسفن هب هللا فصو ام ضراعت ةهبشب كناميإ رثأتي ال نأ

هناحبس هللا نأ دهشي كبلقف

رمأو ،مهرارسأو مهرئامض ىلعً ابيقر ،مهتاوصألً اعيمس ،هتاوذو هصاخشأو ،هيلفسو هيولع ،نيملاعلا تاكرحبً اريصب ، هيهنو هرمأبً املكتم ،هشرع ىلعً ايوتسم ىلاعتو
بويعلا نعً اهزنم ،لالجلا توعنبً اتوعنم ،لامكلا تافصبً افوصوم ،كلامملا راطقأ يفهرماوأ ذفنت ،هيدي نيب هكالمأو ،هيلإ ٌدعاصو هدنع نم ٌلزان ،هريبدتب هتحت كلامملا
ىري ريصب ،ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقثم هيلع ىفخي ال ميلع ،ماني ال مويق ،تومي ال يح ,هقلخ هب هفصي ام قوفو ،هباتك يف هسفن فصو امك وهف ،لاثملاو صئاقنلاو
ةيؤر هذه ً،الدعوً اقدص هتاملك تمت ،تاجاحلا ننفت ىلع ،تاغللا فالتخاب تاوصألا جيجض عمسي عيمس ،ءاملظلا ةليللا يف ءامصلا ةرخصلا ىلع ،ءادوسلا ةلمنلا بيبد
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عجري هيلإ ،ضرألاو تاومسلا ديلاقم هديب ،هشرع ىلعً ايوتسم هاري ، ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ىري هبلق يف هللا هفذقي يذلا ةريصبلا رونب قداصلا نمؤملا ،بلقلا
تمت ،ميقتسملا هللا جهنم ىلع ىقبت كلعجت ،ومست كلعجت ةيؤرلا هذه ،نمثب ردقت ال ةيؤر هذه ً،اريدقت هردقف ءيش لك قلخ ،هقلخ يف ذفان هرمأ ،هقلخ يديأ قوف هدي ،هلك رمألا
ًاناسحإو ،ةمحرو ةمكحو ًالدع هلاعفأ ةقيلخلا تعسو ً،الصأ تاوذلا نمً ائيش هبشت نأ هتاذ تلاعت ً،الثموً اهبش هقلخ تافصب ساقت نأ هتافص تَّلجو ً،الدعوً اقدص هتاملك
هنود سيل نطاب ،ءيش هقوف سيل ٌرهاظ ،ءيش هدعب سيل ٌرِخآو ،ءيش هلبق سيل لوأ ،دجملاو ءانثلا هلو ،دمحلاو كلملا هلو ،لضفلاو ةمعنلا هلو ،رمألاو قلخلا هل ً،الضفو
لك ،لدعو ةحلصمو ،ةمحرو ةمكح اهلك هلاعفأ ،لالج توعن اهلك هتوعنو ،لامك تافص اهلك هتافصو ً،انْسُح تناك اذهل ،ديجمتو ءانثو دمحو حدم ءامسأ اهلك هؤامسأ ،ءيش
.هيلإ ةريصبلا نيعب هآر نمل دشرم ،هيلع لاد هتاقولخم نم ءيش

،ملعلا بلطي ،هلام قفني ،مارحلا هللا تيب جحي ،موصيو ,وعدي ,يلصي ،دجاسملا داتري ميرك خأ لثمك

ناسنإ ، رون هبلقب دجوي ،ةيؤرلا هذه هل نوكت ،ميظعلا داهجلا اذه يف ،ديدم رمع عم ،ركنملا نع ىهني ،فورعملاب رمأي ،هلام قفني ً،اريثك هللا ركذي ،ليللا يلصي ،هللا ىلإ وعدي
.زيمتم
جزاطلا محللا نم ةعطقو ،اهتحئار مشت امنيح كدلج نم جرخت داكت ،ةقيقد الو اهلمتحت نأ عيطتست ال ةحئار اهلً انايحأ ،خسفتملا محللا نم ةعطق نيب نزاو :تاقرافملا باب نم
،نمؤم اذهو ،نئاخ ،يلوصو ،ءيند ،طحنم ،رذق ،نعرأ ،قمحأ ،ىمعأ ،هئات ، دراش ناسنإ اذهو ،نيتعطقلا نيب ناتشو ،محل ةعطق هذهو ،محل ةعطق هذه ،عئاج تنأو يوشملا
.ءايشألا قئاقح ىري ،فيفع ،بحم ،يفو ، نيمأ ،قداص

،هيلع لاد هتاقولخم نم ءيش لك ،ةيؤرلا هذه عباتن ،ةيؤرلا هذه ثروي هللا ةعاط يف ديدملا رمعلا

كلانه ؟ اهريغ دجوي ال ةايحلا هذه نأ دقتعي سانلا نم مك ً،الطاع ًىدس ناسنإلا كرت الو ً،الطاب امهنيب امو تاومسلاو ضرألا قلخي مل ،هيلإ ةريصبلا نيعب هآر نمل دشرمو
نم يتوأ ناسنإ دجويو ،عوجلا نم نوتومي نوداكي ءارقف دجويو ،ةمختلا نم نوتومي نوداكي ءاينغأ دجويو ،موي لك نوقحسي ءافعض كلانهو ،ءيش لك نوكلمي ءايوقأ
لوقي ،هلالجب الو هللا لامكب قيلي ال ثبعلا اذه ،ثبع اذه ،توملا دعب ءيش الو ،اذكه ةايحلا يهتنت نأ دقتعي يذلا اذه،اهلك ايندلا مرح ناسنإو ،ريثكلا ءيشلا ايندلا ظوظح
:ىلاعت

﴾ )���( َنُوعَجُْرت َالَانَْيِلإ ْمُكََّنأَوً اَثبَع ْمُكَانَْقلَخ اَمََّنأ ُْمتْبِسََحَفأ ﴿

] نونمؤملا ةروس [

 .هللا دوجو عم ضقانتي اذه ؟هللا دنع نايوتسي له ؟بذاكلاك قداصلا ؟ءيسملاك نسحملا ؟فرحنملاك ميقتسملا نأ لوقعملا نم له يأ
باشلا اذه :ةريصبلا رونب لوقي ،لخد الو ،ةفرح الو ،تيب الو ،رانيد الو مهرد ال ً،ائيش كلمي ال ً،اميقتسمً اباش ىري نمؤم :ريدقت برقأ ،ريصملا ىري ،ايؤر بحاص نمؤملاف
يبارملا نيعلاب ،رمدي فوس اذه :لوقي ً،اينازً افرحنمً اثيبخً ايبارمً اناسنإ ىري دقو ،ةرخآلاو ايندلا يف هقفوي فوس ،لجو زع هللا هقفوي فوس ،ءيش همامأ سيل يذلا مدعملا
قيرط يف يشمي اذه رصبلا نيعب ،فرحنملا اذه رظتني كالهلا ةريصبلا نيعبو ،باشلا اذهل ةبقاعلا ةريصبلا نيعب ،ريقف فيعض نمؤملا باشلاو ،فرصتي كلمي ،ينغ يوق
غبسأو ،هتدابعو هديحوت مايقل قلخلا قلخ لب ً،الطاع ًىدس ناسنإلا كرت الو ً،الطاب امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخي مل كلذل ،دورو هلك قيرط يف يشمي اذهو ،دودسم
هنيب دمو ،باوبألا عيمج نم هتبحم ىلإ مهاعدو ،تالالدلا مهل عونو ،تايآلا مهل قرفو ،تافيرعتلا عاونأب هدابع ىلإ فرعت ،هتمارك ةدايز ىلإ اهركشب اولسوتيل همعن مهيلع
 :هبتك يذلا باتكلا نمضو ،ةمحرلا هسفن ىلع بتكو ،ةمعنلا مهيلع ضافأ ،ةغلابلا هتجح مهيلع ماقأو ،ةغباسلا همعن مهيلع متأف ،بابسألا ىوقأ هدهع نم مهنيبو

َانِتَايآِب ْمُه َنيِذَّلاَوَ ةاَكَّزلا َنُوتُْؤيَو َنُوقََّتي َنيِذَّلِل اَُهُبتَْكأََسف ٍءْيَش َّلُك َْتعِسَو ِيتَمْحَرَو ُءاََشأ ْنَم ِهِب ُبيُِصأ ِيباَذَع َلَاق َكَْيلِإ َانْدُه اَِّنإ ِةَرِخْآلا ِيفَوً َةنَسَح َايْنُّدلا ِهِذَه يِف َاَنل ُْبتْكاَو ﴿
﴾ )���( َنُونِمُْؤي

] فارعألا ةروس [
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 .اهقئاقحل ةفلاخملا هبشلا داسفب ملعلاو ،اهمهفو ةيوبنلا صوصنلا ةفرعم يف مهتوافت بسحب ،ةريصبلا هذهب سانلا توافتو

. ناميإلاب ءيش نمثأ

:ىلاعت لاق ،كعم اهارت ،ةيهلإلا تاذلا ةقيقح هب ىرت ً,ارون كبلق يف هللا فذقي نأ ،ايؤرلا هذه كبلق ىري نأ ،ناميإلاب ءيش نمثأ اذه ؛ةوخإلا اهيأ

اَم َنَْيأ ْمَُكعَم َوُهَو اَهِيف ُجُرَْعي اَمَو ِءاَمَّسلا َنِم ُلِزَْني اَمَو اَهْنِم ُجُرَْخي اَمَو ِضَْرْألا ِيف ُجَِلي اَم َُملَْعي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا َوُه ﴿
﴾ )�( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو ُْمتْنُك

] ديدحلا ةروس [

هتقالع هتداعس بابسأو نمؤملا ةايح ،هللا عم كتقالع ،هلك رمألا عجري اهيلإ ،ةفرصتم ،ةكلام اهارت

.؟قلقلا مل ؟فوخلا مل ؟نزحلا مل ،بحم ،بيجم ،يوق ،ينغ ،عيمس ،دوجوم هللا ،�اب ناميإلا عم نزحلا عمتجي نأ ليحتسم ،هللا عم
جهنم ىلع نوكي نأ همه ،هللا رمأ قبطي نأ همه ،هللا ةلادعبً اقثاو ،هللا قيفوتبً اقثاو ،هللا ةمحربً اقثاو ،هللا رصنبً اقثاو ،�ابً اقثاو ،ةديعس ةايح شاع ,ةريصبلا هذه هبلق يف ناك نمف
.همه اذه ،ميوقلا هتارصو ،ميقتسملا هللا
 :ليلق لبق تلق امك ،ةشحوم ةايحلاً ادراش ناسنإلا ناك ول
:ىلاعت لاق ،ءالؤه رسخ ءالؤه ىلإ زاحنا نإو ،ءالؤه رسخ ءالؤه ىلإ زاحنا نإ ،امهنيب عئاض وه ،فيعض دجويو ،يوق دجوي

﴾ )���(ً الِيبَسُ َهل َدَِجت َْنَلفُ َّ� ِلِلُْضي ْنَمَو ِءَالُؤَه َىِلإ َالَو ِءَالُؤَه َىِلإ َال َكِلَذ َنَْيب َنِيبَذْبَذُم ﴿

] ءاسنلا ةروس [

.ةفيخم ةشحوم ةايح هللا نع دورشلا ةايح

 ً:ادج يوق ليلدلاو ،ةيهلإلا تاذلا ةقيقح هب كيري ،ءايشألا قئاقح هب كيري ،كبلق يف هللا هفذقي رون ةريصبلاف ،ةريصبلا ميوقلا ركفتلا ةلصحمف

﴾ )��( ٌميِحَر ٌرُوفَغُ َّ�َو ْمَُكل ْرِفَْغيَو ِهِب َنوُشَْمتً ارُون ْمَُكل َْلعَْجيَو ِهِتَمْحَر ْنِم ِنَْيلْفِك ْمُِكتُْؤي ِهِلوُسَرِب اُونِمآَو ََّ� اُوقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ديدحلا ةروس [

ّفَُكيَوً انَاقُْرف ْمَُكل َْلعَْجي ََّ� اُوقََّتت ِْنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ﴾)��( ِميَِظعْلا ِلَْضفْلا ُوذُ َّ�َو ْمَُكل ْرِفَْغيَو ْمُكِتَاِئّيَس ْمُكْنَع ْرِ

] لافنألا ةروس [

ةأرما ،كلم ةجوز ،ءاسنلا لمجأ نوراتخي كولملاً اعبط ،كلم ةجوز ةأرما ،فسوي انديس ؟خراص لثمب مكيتآ له ،ةيؤر ةيضق سانلا نيب ةيضقلا ،ةيؤر ةيضق ؛ماركلا انناوخإ
اذه نأ ىأر ؟ىأر اذام ،دحأ اهرمأب ملعي نأ اهحلاص نم سيل ،اهنمً ارمأ ىقلت ،بيرغ ،جوزتم ريغ ،بابشلا ناعير يف باش ،هلهأ نع ديعب وهو ،هتديس يهو هتعد ،زيزعلا
 :لاقف ،نيلفاسلا لفسأ يف هلعجي لمعلا اذه نأ ىأر ،هللا نع هدعبي لمعلا
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﴾ )��( َنوُمِلاَّظلا ُحِلُْفي َالُ هَِّنإ َياَْوثَم َنَسَْحأ ِيّبَرُ هَِّنإ َِّ� َذَاعَم َلَاق ََكل َتْيَه َْتلَاقَو َباَوَْبْألا َِتقَّلَغَو ِهِسَْفن ْنَع اَِهتَْيب ِيف َوُه ِيتَّلاُ ْهتَدَواَرَو ﴿

] فسوي ةروس [

ام هبعش لبق نم ةناهإلاو لذلا نم غلب ناسنإ نع تعمس ام انأ ،هاوفألا ةغضم راصف ،طقس ؟لعف اذام ،هسفن بطملا يف عقو ،نآلا ملاعلا يف بصنم ىلعأ ىلع عبرتي يذلا اذه
بسك ،يكذ هنأ مهوتيوً امارح ًالام لكأي ناسنإك ،ةلوطبلا يه هذه ً،امرغم اهآر ؟فسوي ىأر اذامو ً،امنغم اهآر ؟ىأر اذام ،اهسفن ةوهشلا ،هفارحنا ببسب ،ناسنإلا اذه غلب
نأ كتلوطب لك ،ةريصبلا كلمت نأ كتلوطب لك ً،اعيمج سانلا نيع نم طقسيو ,هرمأ حضفيو ،فيقوت ةركذم هقح يف ردصتو ،نجسلا يف عدويو ،هرمأ فشكي مث ديدش لايتحاب
.ةريصبلا هذه انمهلأ مهللا ،اهتايادبب ال اهتاياهنب ،اهبقاوعب ،اهجئاتنب ،اهتقيقحب ءايشألا ىرت

. يهنلاو رمألا يف ةبترم : ةريصبلا يف ةيناثلا ةبترملا -�

فھذا المؤمن الذي ألقي في قلبھ نور، فرأى بھ الحق حقاً والباطل باطًال، ال یتأثر ال بتقالید وال بعادات وال بأھواء،

بتك يف تأر اذكه اهنأ اهتجح ،ةحضافً ابايث يدترت ةملسم ةأرما ،ءايزألا ثدحألدابع نآلا سانلا

تاعرص ىري نمؤملا ريغ امأ ،ءيش نمثأ يه هللا ةعاط نأ ىري نمؤملاف ,ىرت ال ؟مالسإلاب ِكمازتلا نيأ ؟ةنجلا ىلإ ِكيعس نيأ ؟ِكبر ةاضرم نيأ ؟ِكنيد نيأً انسح ،ءايزألا
،انأشن اذكه ،سانلا اذكه :كل لوقي ناسنإ لكو ،تأسأ اوؤاسأ نإو ،تنسحأ سانلا نسحأ نإ ،سانلا عم انأ :لوقي ,ةعمإ نمؤملاريغ ،ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا ىري ،ءايزألا
 :ىلاعت لاق ،ةريصبلا ىمعأ اذه ,أطخ ىلع مهلك ،سانلا عيمج اذكه

﴾ )��( ِروُدُّصلا يِف ِيتَّلا ُبُوُلقْلا ىَمَْعت ْنَِكلَو ُراَصَْبْألا ىَمَْعت َال اَهَّنَِإف اَِهب َنُوعَمَْسي ٌناَذآ َْوأ اَِهب َنُولِقَْعي ٌبُوُلق ْمَُهل َنوَُكَتف ِضَْرْألا ِيف اوُريَِسي َْمَلَفأ ﴿

] جحلا ةروس [

،صوصنلا ةاكشم نم ماكحألا يقلت يف دهجلا لذب نع هحيري ديلقت الو ،هللا رمأ ذيفنت عنمت ةوهش الو ،هللا ةعاط نيبو هنيب لوحت ,ةهبش الو ىوه وأ ديلقت نمؤملا ةايح يف سيلف

.ءيش لك قوف يهنلاو رمألا ،يهنلاو رمألا ةريصب هذه
اهركذ يتلا ةرورضلا ،ةرورضلا يه هذه تسيل ،نيرطضم كل لوقي ببس هفتأل ؟ىوهلاو سفنلا ةدهاجم نيأ ؟ةدهاجملا نيأ بيط ؟نورطضم نحنلعفن اذام :لاقي مالك رثكأ
ىلع نهادت ببس هفتأل ؟مارحلا لاملا لكأت ببس هفتأل امأ ،تاروظحملا حيبت يتلا تارورضلا هذه ً،ادرشتوً ايرعوً اعوج ,لوعت نمو كلهأو تنأ كالهلا ىشخت نأ :ءاهقفلا
 .؟قفانت ببس هفتأل ؟كنيد باسح

.ديعولاو دعولا يف ةريصبلا :ةريصبلا يف ةثلاثلا ةبترملا -�

،نوقتليو ،جماربلا هذه ىلع نورهسيو ً،اءاسموً ارهظوً احابص ،نوبرشيو نولكأي ،خباطم ،فويض فرغ ،مون فرغ مهل ،تويب مهل سانلا لك ،نوواستمً ابيرقت مهلك سانلا
:مهل لاقي نيملاعلا برل سانلا موقي امنيح نكل ،عومجم نم دحاو ،ةزيم يأ هل سيل مهنيب نمؤملاو ،ءاسنلا نساحم نم هنيع مهضعب ألميو ،نوطلتخيو

﴾ )��(َنوُمِرْجُمْلا اَهَُّيأ َمَْويْلا اوُزَاتْماَو ﴿

] سي ةروس [
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بالطلا لك ،يساردلا ماعلا ءانثأ فصلاك ،زرف دجوي ال نآلا ً،ازرف كانه حبصأ ،راسيلا ىلع انه اوفق

دنع نكل ،دحوم ذاتسألا ،قئاقد رشع ةصرفلاو ،ةقيقد نوسمخ ةصحلا ،صصح تس ،ةدحاولا ةعاسلا بهذيو ةنماثلا ةعاسلا يتأي ،ةدحومً ابايث يدتري ,مهلك نوواستم ،ءاوس
 .ناحتمالا دنع ؟زرفلا ناك ىتم ،نوبسارو نوحجانو نوقوفتم ،نوبسارو نوحجان ،بالطلا زرفي ناحتمالا
ىلع يدتعي يذلا ىري ،كلهي نأ نم دب ال مارحلا لاملا لكأي يذلا ىري ،كلهي نأ نم دب ال ينازلا ىري ،كلهي نأ نم دب ال يبارملا ىري ،سانلا بئاصم ىري قداصلا نمؤملاف
نع نكلو ،ليحتسم اذه ،بيغلاب ملع نع ال ،نوكيس ام ىري نمؤملا داكي ،جئاتنلا ىري ً،اظهاب نمثلا عفدي نأ نم دب ال فرحني يذلا ىري ،هنم هللا مقتني نأ نم دب ال سانلا قوقح
 .لجو زع هللا نيناوقب ملع
ًاملظ اهيخأ نم تيبلا تذخأ ،هنمث فصن عفد دقو اهمساب هنأل هتيب ىلع تلوتساو ،رثكلا هدالوأو وه ًاديرش هتلعج دقلف ،قدصي الً املظ اهاخأ تملظ ةناسنإ نع ينثدح خأ
ضرمب تبيصأو الإً اموي نوثالث ىضم ام ،ريبك كاله اهرظتني هذه :تلق لجو زع هللا نيناوقب ةفرعملا باب نم ،اهيخأ عم هتمع لعف نع اهيخأ نبا ينثدح ،هتدرشوً اناودعو

يأ ،نيناوقلاب ملع نكل ،بيغ ملع سيل اذه ،هفصن كلمي يذلا تيبلا ىلإ ً،اديحوً اثراو تيبلا ىلإ اهوخأ داعو ،توملا ىلإ اهب ضرملا ىهتنا ىرخأً اموي نيثالث دعبو ،لاضع
؟ثداحلا عقوتت نأ بعصلا نم لهف ،حبكم ةبكرملا هذه يف سيلو ،داح فطعنمب يهتني قيرطلا اذهو ،ةلزان قيرط يفً ادج ةريبك ةعرسب قلطنت ةبكرم ىلإ ترظن ول تنأ
ٍداو يفو ،اذه لثم فطعنملاو ، اذه لثم قيرط يف نيرشعو ةئم ةعرسب قلطنت ةبكرم ،نيناوقلاب ملع وه لب ،بيغلاب ملع سيل اذه ال ؟بيغلا ملعت تنأ له ،نويلم ةئملاب
ال ،سانلا رئاصم ىري هبلق يف يقلأ يذلا رونلا اذهب ،اهب هللا همركأ يتلا هتريصبب نمؤملاف ،يمتح ثداحلا ،نيناوقلا ملعأ انأ ال ؟بيغلا ملعت تنأ له ,رفوتم ريغ حبكمو ،قيحس
 .لجو زع هللا نيناوقب ةفرعم نع نكلو ,بيغ ملع نع
:ىلاعت هلوق تنأ أرقتو ،ميقتسم هنأل نكلو ً،ائيش ايندلا نم كلمي ال نمؤم باش لبقتسمب لءافتت ةرم نم مكو

﴾)��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِبْمُهَرَْجأ ْمُهََّنيِزَْجَنلَوً َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِمً احِلاَص َلِمَع ْنَم ﴿

] لحنلا ةروس [

:ىلاعت لاق ,لجو زع هللا نيناوق ملعأ نكلو ،بيغلا ملعأ ال ،ال ؟بيغلا ملعت ،ةبيط ةايح هرظتني اذه :لوقن

﴾ )��(َنوَُوتَْسي َالً اقِسَاف َناَك ْنَمَكً انِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ﴿

] ةدجسلا ةروس [

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

] ةيثاجلا ةروس [

.تبسك امب سفن لك ىلع هللا مايق دهشت نأ :ةثلاثلا ةريصبلا امأ ؛ةوخإلا اهيأ
هللا مايق دهشت نأ :ديعولاو دعولاب قلعتت يتلا ةريصبلا ،رعس ىلعأب ةحلاصلا هلامعأ نمث ضبقيس ناسنإ لكو ،هئاطخأ نمث عفديس ناسنإ لك ،هلمع ىلع بساحيس ناسنإ لك
 .هتيبوبر بجومو هتيهولأ بجوم وه كلذ نأو ،ءازجلا رادو لمعلا راد يف ً،الجآوً الجاع ،رشلاو ريخلا يف ،تبسك امب سفن لك ىلع
ةماستبا تدجو نإ ،اهطبضت ةماستبالا هللاو ،انتاماستبا طبضن هللاو ،ةملكب قطنن نأ نم انمالك طبضن هللاو ،طابضنالا دشأ طبضنن هللاو ،هللا ةلادعب نمؤن امنيح ؛ةوخإلا اهيأ
تاومسلا مويق هللا نأبو ،هللا ةلادعب تنمآ اذإ ،كلمعو كتيب طبضت ،كقافنإو كلخد لكو ،كساوحو كئاضعأ لكو ،كتانكسو كتاكرح لك طبضت ،اهيلع بساحت ةرخاس
ً.اقيقدً اباسح ناسنإ لك بساحيس هللا نأو ،ضرألاو

.انتفكلً ايقيقحً المأت اهانلمأت ول تايآ دجوي

:ىلاعت هلوق نم تققحت اذإ تنأ

﴾ )�ُ(هََريً اّرَش ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنَمَو )�(ُ هََريً ارْيَخ ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنََمف ﴿

] ةلزلزلا ةروس [
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الو ،رامد دجوي الو ،ةأجافم نمؤم ةايح يف دجوي ال ،رمألا ىهتنا ،هيقف تنأف ةيآلا هذه نم تققحت اذإ

ناسنإلا ةايح يف ةطقن فعضأ ،اهاوق فعضلا طاقن لك ،اهنع دعتبا قلازملا لك ،اهدس تارغثلا لك ،اهقلغأ رطخلا باوبأ لك نأل ،هللا جهنم ىلع هنأل ،كاله الو ،ةحيضف
ً.امئاد سأرلا عوفرم ،كلملاك حبصأف ،هلخد ىرحتيو هرصب ضغي نمؤملا ،ةأرملاو لاملا
،هللا ةعاط يف هتايح يضمي ناسنإ لثم ،ءازجلا رادو ،لمعلا راد يف ً،الجآو ًالجاع ،رشلاو ريخلا يف ،تبسك امب سفن لك ىلع هللا مايق دهشت نأ :ديعولاو دعولا يف ةريصبلاف
ىضمأ ناسنإلاو ،مئاص وهو دجسملا يف تومي ،نآرقلا أرقي وهو ،يلصي وهو تومي ،هتايح لكلً اصخلم هتوم لعجي ،هللا دنع نمؤملا ةماركلو ،ةغلاب ةمكحل لجو زع هللا
لك ىلع هللا موقي نأ ) َنوَُوتَْسي َالً اقِسَاف َناَك ْنَمَكً انِمْؤُم َناَك ْنََمَفأ ( :ىلاعت لاق ،توملا كلم هيتأي ةيصعملا سرامي وهو ،ةيصعملا يف وهو تومي ،ماثآلاو يصاعملا يف هتايح
بجوم ،ءيسملا بقاعيو نسحملا ئفاكيس هنأل ؟برو هلإ وه اذامل ،هتيبوبرو لجو زع هللا ةيهولأ بجوم اذه ،ءازجلا رادو لمعلا راد يف ،ةرخآلاو ايندلا يف تبسكامب ٍسفن
،وجني ءيسملاو هقح عيضي نأ نسحملل نكمي هنأ ،ةدحاو ةيناثل كشت نأ نكمملا نم ناك اذإ ،هتيبوبرو هللا ةيهولأ يف كش كلذ يف كشلا نإف ،هتمكحو هلدعو هتيبوبرو هتيهولأ
.هتيهولأبو هللا ةيبوبرب تنأ كشت
اذهو مارح اذه ،هللا رمأ ىلع ماقتسا لجرو ،ةنجلا ىلإ بهذيو تومي مث ،ةريبك ةحوبحب يف شيعيو ،هتايحةليط هيف عتمتي نأو ً،امارح ًالام ناسنإ لكأي نأ نكمملا نم ناك نإ
نأ ليحتسم ،حبرتو هيصعت نأ ليحتسمو ليحتسم ،رسختو هعيطت نأ ليحتسم ،هتيبوبرو هللا ةيهولأ يف كش اذهف ،اذكه دقتعت نأ ً،ائيش كلمي الً اريقف سانلا ءارو حبصأف ،مارح
:اَمهْنَع مهَّللا يِضَرٍ ّيِلَع ُنْب ُنَسَحْلا َلَاق ، زعتو هيصعت نأ ليحتسم ،لذتو هعيطت
َتْيَداَع ْنَم ُّزَِعي الَو َتَْيلاَو ْنَم ُّلَِذي الُ هَِّنإَو :ِْرتِوْلا ِتُوُنق ِيف ٍساَّوَج ُنْبا َلَاق :ِْرتِوْلا ِيف َّنُُهلُوَقأ ٍتاَمِلَك َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر ِينَمَّلَع

يف كش لب ،هتيبوبرو هللا ةيهولأ يف كش كلذ يف كشلا ،اهيف زعت نأو ايندلا حبرت نأو هيصعت نأ ليحتسمو ،اهيف لذت نأو ايندلا رسخت نأو هعيطت نأ ليحتسم ً،ايونعموً ايدام
 .هدوجو يف كش لب هتيبوبرو هتيهولأ يف كش اذه سيل ،رسخي مولظملا فيعضلاو ،حبري ملاظلا يوقلا نأ دقتعت نأ درجمل ،هدوجو

ضاقنأ ىلع موقت ةملاظ ةمشاغ ملاعلا يف ةريبك ةوق :تلق ،ديعب دلب يف ًارفاسم تنك رهشأ لبق

ال ،هدوجو عم :تلق ،هللا دوجو عم ضقانتي اذه ،ةياهن ال ام ىلإ بوعشلا ضاقنأ ىلع موقت نأو ،ةياهن ال ام ىلإ ديرت ام لعفت نأو ،ةياهن ال ام ىلإ اهطيطخت يف حجنت نأ ،بوعشلا
:ىلاعت لاق ,ملاظلا نم مقتني يذلا وه ،قحلا وه ،دوجوم هللا ،هدوجو عم لب ،بسحف هتلادع عم

﴾)��(ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخَْشت ٍمَْويِل ْمُهُرِّخَُؤي اَمَِّنإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعي اَّمَعً الِفاَغ ََّ� ََّنبَسَْحت َالَو ﴿

] ميهاربإ ةروس [

﴾ )���(ِدَالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي َال ﴿

] نارمع لآ ةروس [

 :ىلاعت لاق ،ملاعلا ىلع ةرطيسلاو رهقلاو توربجلا ،يبرغلا توربجلا الإً ادبأ بنذ نماهل ام ،موي لك لتقت بوعش

﴾ )���(ُداَهِمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَم َُّمث ٌليَِلق ٌعَاتَم )���( ِدَالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي َال ﴿

]  نارمع لآ ةروس [

:َلَاَقف ِنََميْلا َىِلإ اًذَاعُم ََثَعب َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص هللا لوسر ََّنأ ،اَمهْنَع مهَّللا يِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع

)) ٌباَجِح َِّ� َنَْيبَو اََهنَْيب َسَْيل اَهَِّنَإف ،ِمُولْظَمْلاَ ةَوْعَد ِقَّتا ((
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] مهننس يف يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ,حيحصلا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ [

. هقلخ  يف هللا ننس

كنبا بأك تنأ ً:الثمف ،اهلطع دقفً اماظن ةقيلخلل لسري مل ناك نإ يأ ً،المه اهلاسرإو ،ةقيلخلا ليطعت هيلإ بسني نأ قيلي الو ،كلذ فالخ هيلع ليحتسي هنإف هدوجو يف كش لب
،ليحتسم اذه ؟حئاصنلاو تاميلعتلا هيطعت الأ ؟كنبا هجوت الأ ،ليحتسم اذه ؟بأ تنأوً اتكاس ىقبت لهف ,ةأفدملا هاجتاب ريسيو ,فيعض هكاردإ كنباو ،كمامأ ةأفدملاو ،كمامأ
 .ببس نود ىدس مهقلخ دقف سانلا بساحي مل ناك نإو ،مهلمهأ دق نوكي ،باتك نود ،ةاعد نود ،ىده نود ،تاوعد نود ،ءايبنأ نود ،لسر نود هدابع لجو زع هللا كرت اذإف
يذلاو ،كل برقم قرس يذلا،يرادإ ريغ ناسنإ اذه ،لوقعم ريغ اذه ؟لمعلا بحاص دنع نايوتسي له ،نيمأ يناثلاو لحملا قرسي امهدحأ ،يراجت لحم يف نافظوم لثم
.كنع دعبمً افيفع ناك
مهربجأ ولو ،باوثلا لطبل ةعاطلا ىلع هدابع ربجأ هللا نأ ول ً،اريبكً اولع نابسحلا اذه نع هللا ىلاعتو ,ىدس اهكرتو ً,المه اهلاسرإو ,ةقيلخلا ليطعت هيلإ بسني نأ قيلي ال ً:اذإ
.ةردقلا يفً ازجع ناكلً المه مهكرت ولو ،باقعلا لطبل ةيصعملا ىلع

ً,ابوعشو ً,اممأ تنأ روصت ؟مهيلإ رظني وهو ضعب ىلع مهضعب يدتعي هدالوأً ابأ كرتي نأ لقعي له

ةمكحل ً,ادبأ ً،اساسأ هلامك عم ىفانتي مالكلا اذه ،ليحتسم مالكلا اذه ؟لخدتي الو طقف انيلإ رظني ،ضرألا يف انعم لجو زع هللا ،تاورث بهنو ً،الذو ً،ارهقو ً،ابورحو ً،اوزغو
 :ىلاعت لاق ,ءالؤه يوقي ،ةمكح هل هللا نكل ،ةغلاب ةردقو ،غلاب ملعو ةغلاب

اُوفِعُْضتْسا َنيِذَّلا َىلَع َّنَُمن َْنأ ُديُِرنَو )�( َنيِدِسْفُمْلا َنِم َناَكُ هَِّنإ ْمُهَءاَسِن ِييَْحتَْسيَو ْمُهَءَانَْبأ ُحِّبَُذي ْمُهْنِمً َةفِئاَط ُفِعَْضتَْسيً اَعيِش اََهلَْهأ ََلعَجَو ِضَْرْألا ِيف َالَع َنْوَعْرِف َّنِإ ﴿
﴾ )�(َنوُرَذَْحي اُوناَك اَم ْمُهْنِم اَمُهَدُونُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف َيُِرنَو ِضَْرْألا ِيف ْمَُهل َنِّكَُمنَو )�( َنِيثِراَوْلا ُمَُهَلعَْجنَوً ةَِّمَئأ ْمَُهَلعَْجنَو ِضَْرْألا ِيف

] صصقلا ةروس [

هفرع يذلا ىلع هفرعي ال يذلا طلسي ،لجو زع هللا ةسايس يه هذه ،هيلع هاوق بات اذإف ،بوتيل هفرعي ال نم هيلع طلسي ،هتعاط يف رصق دقو هب نمؤي يذلا ،هقلخ يف هللا ةنس هذه
 ً.اريبكً اولع نابسحلا اذه نع هللا ىلاعتف ،هقلخ يف هللا ةنس هذهً ادبأوً امئادو ،هتعاط يف رصقو
لقاعلا وه نم ,ةبساحملا نم دب ال ناك اذإ ،دابعلا بساحي نأ نم دب ال هنأ نم نمؤت نأ بجي ،هللا الإ هلإ ال هنأ نمؤت كنأ فيك ،ةينادحولاب هتداهشك ءازجلا يف لقعلا ةداهش
ةرخآلاب ناميإلا ،قيقد مالك ؟اذه فيك ،لقعلاب مولعم داعملا كلذل ،ةينادحولاب هتداهشك ءازجلاب لقعلا ةداهش ؟طبضنملا حلافلا وه نم ،بَساحت نأ نم دب الناك اذإ ؟ميقتسملا
:نولوقي ءاملعلا ضعب نكل ،رانو ةنجو ةرخآ كانه نأ :انربخأ هللا ،يرابخإ ناميإ
ً.اميقعً اناميإ نوكي نأ نكمم ةرخآلاب ناميإلا
نأ :مالكلا اذه ىنعم ،ةمحر هيف ،لامج هيف ،فطل هيف ،ةغلاب ةردق هيف ،ميظع ملع هيف ،ةغلاب ةمكح هيف ،قلخلا يف قلطم لامك هيف ،زاجعإ هيف نوكلا اذه ؟فيك ،ةقيقد ةركفلا هذه
تافص عم بسانتي له ,اهعم بسانتي ال ؟ةبساحم نود ىدس هقلخ عدي نأ تافصلا هذه عم بسانتي له ،لامك تافص اهلك هذه ،ينغ ,يوق ,فيطل ،ليمج ,ميحر نوكلا قلاخ
.؟مهفيعض مهيوق لكأي مهعدي نأ ً؟المه مهعدي نأ ؟هدابع بساحي ال نأ لامكلا
مهف اذإف ،بألاب تسل كنأ اذه ىنعم ,بساحت الو ,لخدتت الو ,ةملك يأ ملكتت الو ,مهيلإ رظنت تنأو ً،احربمً ابرض هاخأ برضو كدالوأ دحأ ماق ،دالوأ ةسمخ كدنع بأ تنأ
تاكرش ،اذكه هلك ملاعلا ،رغصألا توحلا لكأي ربكألا توحلا ،ناتيحلا عمتجم ةراجتلا عمتجم يف نحن ،ءاقبلا عزانتً اذإ ،رصتني يوقلا نأو ،اذكه يرجت رومألا نأ ناسنإلا
.ريقفلا لغتسي ىنغألاو ،فعضألا لكأي ىوقألا ،هلإ دجوي ال هنأك كرحتي ملاعلا ،ةفيعضلا تاكرشلا باسح ىلع ركتحتو دحتت ةيملاع
،راهنألا اهتحت نم يرجت تانج دجويو ،نيع روح اهيف ةنجلاو ،رانو ةنج كلانه نأ ،يحولاب هليصافت امأ ،لقعلاب مولعم داعملا اذهل ،ةينادحولاب هتداهشك ءازجلاب لقعلا ةداهش
ًادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك دجويو ،منهج ةينابز دجويو ،منهج دجويو ،هللا نم ناوضر دجويو ،ىفصملا لسعلا نم راهنأ دجويو ،همعط ريغتيمل يذلا نبل نم راهنأو
 .تاباسحلا هيف ىوست ,رخآ موي نم دب ال لقعلاو قطنملاب امأ ،يحولاب تملع ليصافتلا هذه ،اهريغ
دقل ,موقي دحأ ال ،راتسلا لدسأ مث ،لطبلا لتق لاطبألا دحأ ،لاطبألا كرحت ،راتسلا عفر حرسملا يف ,ةيحرسم اولخدً اسانأ نأ :هنع هيورأ انأ لثم ءابطخلادحأ نم ةرمينبجعأ
يهتنت ؟ةصقلا يهتنت ىتم ،ةحيرم ةبقاعب ِهتني مل لصف لوأ ،لوصف ةسمخ ةيحرسملا نوكت دق ؟لتاقلا اذه عم ثدحيس اذام ىرن نأ ديرن ؟ةيحرسملا يهتنت ملأ ،راتسلا اوخرأ
،بسانتت ال ،ةصق تسيل هذه ,تهتنا دق ةصقلاو ،رسخ هيلع ىدتعملاو زاف يدتعملا امأ ،ةصقلا يهتنت ،هءازج لان صلخملاو ،هءازج لان دق يدتعملا نأ ،ئراقلل ةحيرم ةياهنب
مويتركنأاذإ،هتلادعتركنأةمايقلامويتركنأاذإ،ىلاعتوهناحبسهبًارفكداعملاراكنإهناحبسهللالعجياذهل،يحولابيتأتليصافتلاامأ،ءازجموينمدبالنمؤيلقعلاف

 :ىلاعت لاق ،هب رفكلا مزلتسم امهالكو ،هتيهولألو هتردقل راكنإ هنأل ،ىنسحلا هءامسأ تركنأ ةمايقلا
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﴾ )�(َنوُدِلاَخ اَهِيف ْمُه ِراَّنلا ُباَحَْصأ َِكَئلُوأَو ْمِهِقَانَْعأ ِيف ُلَالَْغْألا َِكَئلُوأَو ْمِِهّبَرِب اوَُرفَك َنيِذَّلا َِكَئلُوأ ٍديِدَج ٍقْلَخ يَِفل اَِّنَئأً اباَُرت اَّنُك اَِذَئأ ْمُُهلَْوق ٌبََجَعف ْبَجَْعت ْنِإَو ﴿

] دعرلا ةروس [

.كلذك سيل وهو ملظلا هل تبسن كنأل ،�اب رفك اذهف هللا ةلادعب رفكت نأ درجمب
يف ةققحم اهلك ىنسحلا هءامسأ نكلو ،ةمئاق هتلادعو ،هب رفك اذهف هتلادع تركنأ اذإ :هنأ سردلا اذه يف ام لمجأ نكل ،مداقلا سردلا يف هللا ءاش نإ ةمتت عوضوملل ؛ةوخإلا اهيأ

 الدنیا، أما اسم العدل فمحقق في اآلخرة, قال تعالى:

﴾)��( ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َوُهَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِيف َىلَْعْألا َُلثَمْلاُ َهلَو ِهَْيلَع ُنَوَْهأ َوُهَوُ هُديُِعي َُّمث َقْلَخْلاُ أَدَْبي يِذَّلا َوُهَو ﴿

] مورلا ةروس [

﴾)��( َنوَُملُْظي َال ْمُهَو َْتبَسَك اَِمب ٍسَْفن ُّلُك ىَزُْجتِلَو ِّقَحْلاِب َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُ َّ� ََقلَخَو ﴿

] ةيثاجلا ةروس [

 :ىلاعت لاق كلذلف

﴾ )���( ِ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 [

ىلع تاعفد دجوي نمؤملل ،ةمايقلا موي ديصرلا امأ ،مامألل ريخلاو ،باسحلا ىلع تاعفد ءيسمللو ،باسحلا ىلع تاعفد نسحملل ،ايندلا يف باسحلا ىلع تاعفد كلانه
.لجو زع �اب ناميإلا وه اذهو ،ةمايقلا مويف تابرضلاو تاعفدلا ديصر امأ ،باسحلا ىلع تابرض دجوي رفاكللو ،باسحلا
،انيلع رثؤت الو انرثآ ،انهت الو انمركأ ،انمرحت الو انطعأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

أرضنا وارَض عنا، وصلى هللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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