
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

. ةميزعلا 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 مالسلا و 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

أیھا اإلخوة الكرام؛ مع الدرس الخمسین من دروس مدارج السالكین في منازل: إیاك نعبد وإیاك نستعین ،

 :يف تعمج ةحتافلاو ،ةحتافلا يف عمج هلك نآرقلاو

﴾ )�(ُنيَِعتَْسن َكاَِّيإَو ُُدبَْعن َكاَِّيإ ﴿

] ةحتافلا ةروس [

 :ةعبرأ فانصأ نوملعت امك دابعلاو ،هقلخ نم دارملا ققح دقف هب ناعتساو هللا دبع نمو ،ةناعتسالا يه ةليسولاو ،ةدابعلا وه فدهلاف
. هقلخ نم ةريخلا مه ءالؤهو ،هب اوناعتساو هللا اودبع فنص-�
. قلخلا رارش ءالؤهو ،اوناعتسا امو اودبع ام فنصو-�
فعض نم مهباصأ ام لكف ،هب اوناعتسا امو هودبعف ،هللا ديب يصع ءايوقألا نأو ،هللا ديب هلك رمألا نأو ،اهدحو لمعت هللا دي نأ اوأر ام مهديحوت فعضلو هودبع فنصو-�
. مهتناعتسا فعض يلاتلابو ،مهديحوت فعض ببسب
. هدبعي ملو هب ناعتسا عبارلا فنصلاو-�
 .دحأ نعً اروظحم كبر ءاطع ناك امو ،هئاطع نم ءالؤهو ءالؤه نمً الك دمي لجو زع هللاو
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نع ةلفغلا ، هللا نع ةلفغلا وه ناسنإلا بيصي ضرم رطخأ نأ قباس سرد يف تنيب ؛ ةوخإلا اهيأ

ةلفغلا هذه ،لجو زع هللا جهنم نع جرخ اذإ ،نيدبآلا دبأ ىلإ ميلأ باقع نم ناسنإلا رظتني ام ةفرعم نع ةلفغلا ،هيهنو هرمأ ةفرعم نع ةلفغلا ،هتعاط نع ةلفغلا ،يدبألا هريصم
 :هللا ىلإ قيرط ركفتلاو،ةركفلا أدبت ةظقيلا دعبو ،ةلفغلا ءاود ةظقيلاف ،ةظقيلا ةلزنم يفً اسرد انيضمأ دقو ،ةظقيلا اهجالع

ِ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 [

يف عمجتت ،ترقتسا يتلا قئاقحلاو هراكفأ ،ةريصبلا ىلإ اهدعب ناسنإلا لقتني ةركفلا حصت امنيحو

.قئاقحلا نوري مهنأك ،ةريصب لهأ ةربخلا لهأ كلذل ،ةيؤر يف ،ةريصب
.نومعنتي ةنجلا لهأو ،نوحياصتي رانلا لهأ ىرأ يننأك :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل لاق ,هللا لوسر باحصأ دحأ
:لوقت اهكلمت ةيؤرل ،شحاوفلا بكتريو ،برشيو ,تاردخملا نم ذخأيو ،ةمرحملا عتملا يفو ،مارحلا لاملا لكأ يفو ،ماثآلاو يصاعملا يف سمغنيً اناسنإ تدجو ول كنأ يأ
.جئاتن ىلإ يدؤت بابسألا هذه نأ ملعتو ،بابسألا ىرت كنكلو ،بيغلا ملعت ال تنأ ،رمديس اذه ،ميخو ريصم هل اذه
.رانلاو ةنجلا يفو ،ديعولاو دعولايفو ،ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةريصب :قباس سرد يف انلق امك ةريصبلاف

: ةميزعلا

نأ ,كرحتت نأ الإ يقب ام ً,ادج ةحضاو رومألا ً،ايلج حبصأ ءيش لك ً،احضاو حبصأ ءيش لك ،ةميزعلا :مويلا ، ةريصبلاف ،ةركفلاف ,ةظقيلا :ةريصبلا يلي يذلا ماقملا مويلا
.هللا ىلإ اورفف ,رمشت نأ ,موقت

،ديعب رفسلا نإف اودوزتو ،بيرق رفسلا نإف اوبهأتو ،دج رمألا نإف اورمش ،يبر ىلإ بهاذ ينإ

.ليوط رفسلا نإف دازلا رثكأو ،ريصب دقانلا نإف ةينلا صلخأو ، قيمع رحبلا نإف ةنيفسلا ددج رذ ابأ اي ،دوؤك ةبقع قيرطلا يف نإف مكلاقثأ اوففخو
ناسنإ نم ام ،قيرحلا ئفطيل هشارف نم ضفتني ؟ةكرحلا هذه ىلإ تيأرأ ،قيرحلا ئفطيل هشارف نم ضفتني ً،اسلاج ىقبيو قرتحي هتيب نأ كردي ناسنإ نم ام ؛ةوخإلا اهيأ
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.هنبا جلاعيل هتدقر نم بهيو ،هلامعأ لك يغلي ،هديعاوم لك يغليو الإ ،ريطخ هنكلو ،هؤافش نكمي ضرمب باصم هنبا نأ فشتكي

،ءطبب كرحتت ، اهباوبأ قلغتو ,اهباكر متي نأ دعب ةرئاطلا ،رخآً ائيش هنم تملعت راطملا يفً ائيش تيأر

،عالقإلا اذه ،ةعاسلا يف رتم وليك ةئامثالث نع ديزت ،ةبيجع ةعرسب تعفدنا ,ناريطلاب نذإلا تذخأ اذإف ،جردملا لوأ ىلع فقت نأ ىلإ ،ريستو فقت ،فقتو ريست ،ديدش ءطبب
قيرطلا ىري نأ ىلإ ،رومألا هدنع حضتت نأ ىلإ ،قئاقحلا هدنع رقتست نأ ىلإ ً،اباتك أرقي ،دجسملا ريغي ،عنقي ال وأ عنقي ،ضرتعي ،شقاني ،عمسي ،ةرئاطلا هبشي نمؤملا
 :ىلاعت لاق ؟ىتم ىلإ ،ربكألا فدهلا ققح ,وجلا يف قلحو علقأ اذإف ،عالقإلا اذه ،علقي كلذل ً،امثاج رطخلا نأ ىري نأ ىلإ ً،اريبك منغملا نأ ىري نأ ىلإ ً،احضاو

﴾ )��( َنُوقِسَاف ْمُهْنِم ٌرِيثَكَو ْمُُهبُوُلق ْتََسَقف ُدََمْألا ُمِهَْيلَع َلاََطف ُلَْبق ْنِم َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَك اُونوَُكي َالَو ِّقَحْلا َنِم َلََزن اَمَو َِّ� ِرْكِذِل ْمُُهبُوُلق َعَشَْخت َْنأ اُونَمآ َنيِذَّلِل ِْنَأي َْمَلأ ﴿

] ديدحلا ةروس [

؟لوؤسم تمدق ام لك نع تنأو لوغشم تاذللاب تنأ ىتم ىلإ

 . ؟ءاطع ىلإ ؟ةكرح ىلإ تاعانقلا مجرتت ىتم ؟كولس ىلإ تاعانقلا مجرتت ىتم ؟عالقإلا ىتم

.قلخلا وحن ةكرحب هتاذب هتاذ نع ربعي ىتح ,ناسنإلا بلق يف ناميإلا رقتسي نإ ام :مهضعب لاق

عنقي ،هلهأ عنقي ،ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ،لخدتي ،لدبي ,ريغي وه ،نمؤملاب قيلت ال ةمئادلا لاعفنالا ةلاح ،لعاف نمؤملا ،يكرح نمؤملا ،ينوكس نمؤم دجوي ال يأ
:ىلاعت لاق ,ةكرح ةلاح ،نمؤملا لاح اذه ،هناريج عنقي ،هءالمز عنقي ،هدالوأ

﴾ )��( ٌنِيبُم ٌريَِذنُ هْنِم ْمَُكل ِيِّنإ َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ﴿

] تايراذلا ةروس [

 :ىلاعت لاق ؟اندحأ اهلاق له ،يبر ىلإ بهاذ ينإ

﴾ )��(َنُوبَهَْذت َنَْيَأف ﴿

] ريوكتلا ةروس [

؟هللا ىلإ بهذيً اناسنإ تيأر له امأ ،قزر نع ثحبيل بهذي اذهو ،نالف ىلع ةوعد ميقيل بهذي اذهو ،هللا يضرت ال ةرهس رهسيل بهذي اذهو ً،ايويندً ابسكم ققحيل بهذي اذه
ىلإ نولصي امنيح ،نوقباستي نيذلا ءالؤه ،ةميزعلا ،ةريصبلا ،ةركفلا ،ةظقيلا ،ةداجلا ةكرحلا ؟هللا لوسر ةنس نع ثحبي ؟هللا مالك مهفتي ؟نآرقلا أرقي ؟هللا تويب داتري
:ىلاعت لاق ،قابس يف نحنف ،ةلهذم ةعرسب ؟ نوقلطنيفيك ,قلطنملا

ّلَوُم َوُهٌ ةَهْجِو ٍّلُكِلَو ﴿ ﴾)���( ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َىلَع ََّ� َّنِإً اعيِمَجُ َّ� ُمُِكب ِْتَأي اُونوَُكت اَم َنَْيأ ِتاَرْيَخْلا اُوِقَبتْسَاف اَهيِ

] ةرقبلا ةروس [

 :ىلاعت لاق

﴾ )���( َنيِقَّتُمْلِل ْتَّدُِعأ ُضَْرْألاَو ُتاَوَمَّسلا اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُِكّبَر ْنِم ٍةَرِفْغَم َىِلإ اوُعِراَسَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

كاقلأ نأ ديرتأ ،بر اي :هل تلق ,تايلمعلا ةفرغ يف انأو ،تيمم ضرملاو ،ضرمب تبصأ ةأجف ،ةريبك يصاعم تبكترا دقلو ،هللا نعً ادراش يرمع لج تيضمأ :يل لاق خأ
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رضحي حبصأ ،ىفشتسملا نم جرخو ،ةصرف هاطعأ لجو زع هللا ،ىكبو هاجان ؟يتروع هب رتسأ حلاص لمعب يأ ؛صيمقب كاقلأ تادودعمً امايأ ىقبأ نأ يل حمستأ ً؟ايراع
لاقف ,هاجان :لاق ،يبر يجانأ انأو ةرم يف :يل لاق ,سورد نود نم لمتحأ ال مايأ ةثالث دجوي :يل لاق ،نينثالاو ،دحألاو ،تبسلاو ،ةعمجلاو ،ءاسملاو ،رهظلاو ،رجفلا سرد
.ببسلا وه ضرملا اذه ؟تاونس رشع لبق ضرملا اذه يل لسرت َمل َمِل ،كنم برقلاب ةداعسلا هذه لك ،بر اي :هل

نأ ءادن اهقبس دق هنأ :ينعت كيبل ؟كيبل ىنعم ام ،كيبل مهللا كيبل :لوقي جاحلا : جحلا نع ثيدحلا نآلا

ميظع ىرتل مارحلا يتيب ىلإ لاعت ،ةلمملا ةبيترلاكتايح نم جرخاو ،لابجلاكً امومه كلهاك نع حيزتل ،برقلا معط قوذتل مارحلا يتيب ىلإ لاعت ،مارحلا يتيب ىلإ لاعت ,لاعت
 .كيبل مهللا كيبل :باوجلا ،كيلإ يماركإ
ديرن نحن نكل ً،ادج ةعئار ةفرخز هيف ً،ادج عئار عماج ،ةخراص رهاظم هيف ،فيعض هللا نم برقلا رهوج ،نيدلا يف رهوجلا اذه ،كمركأ ىتح يلإ لاعت ،يلإ لاعت باوج كيبل
،هللا عمً انخاسً اطخ حتفن نأ ديرن ً،الاصتا ديرن ،هللا عمً ادو ديرن ً،ابح ديرن ً،اميلسً ابلق ً،ابينمً ابلق ،لجو زع �ابً الوصومً ابلق ديرن ً،ارينتسمً ابلق ديرن ،لخادلا نم بولقلا ةفرخز
اهل ىنعم ال كيتسالبلا نم ةلتك حبصيً اقينأ ناك امهمٍماح طخ نود فتاهلا ،اهل ىنعم ال ةلتك ،ديفم ريغ اذهف رزلا تطغض امهم ً,الوصوم طخلا نكي مل نإ ةعامسلا عفرن
 .نخاس طخ دجوي ،ٍماح طخلاف ،ةنرلا تعمسو ,ةعامسلا تعفر ول كنأ يه :زاهجلا اذه ةميق نكل ً،اقالطإ

:يل لاق ,ةعاط دؤأ ملو ً،اموي مصأ ملو ،� دجسأ ملو ً,اماع نوثالثو ةسمخ يل يقب :لجر يل لاق

نم نميهملا طيرش ينتعمسأ ً،ادج ةليمج تالالش اراغاين ىلإ يقيرط يف انأو ،ةرشاعلا ةنسلا يف اهتيبلف ,ةيلاتتم تاونس رشع ينتعد ،يه ثيح ادنك ةرايز ىلإ يتخأ ينتعد
ىتح ةطرشألا هذه عمجي راصو ,ميظع ءيش نيدلا نأ تفرعو ،ىنسحلا هللا ءامسأ نع ةطرشأ نم يتخأ دنع ام لك تذخأو ،ةديدع تارم هتعمس :يل لاق ،ىنسحلا هللا ءامسأ
يتايح تبلقنا :يل لاق ،ليللا مايق يلصأل ،يلصأل تيبلا ىلإ يتآ امنيح يتايح تاظحل دعسأ :يل لاقو ً،انخاسً اطخ هللا عم تحتف :يل لاق مث ،اهلك اهعمس دقو ،طيرش فلأ تغلب
نأ ،هب لصتت نأ نيدلا ،هبحت نأ نيدلا ،هللا فرعت نأ نيدلا ،نيدلا وه اذه ،لجو زع �اب لصتا نأ دعب ،نادجولا ىلإ عايضلا نم ،ةداعسلا ىلإ ءاقشلا نم ،ميعنلا ىلإ ميحجلا نم
.هرونب كبلق رينتسي
تامامتها ،يمالسإ روعش ،يمالسإ هاجتا ،ةيمالسإ ةيضرأ ،ةيمالسإ ةيفلخ ،ةيمالسإ ةفطاع ,ةزاتمم تاعانق ؟يلجأ نم تلعف اذام ،ةكرحلا ،ةميزعلا هذه نآلا انينعي يذلاف
،رخأتنو ,مدقتن ،ةئيطب ةكرح ؟ةرئاطلا هذه علقت ىتم ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ( :لوقت نأ عيطتست ىتم ؟ةيمالسإ ةكرح كانه نوكيس ىتم ً؟اذإ ىتم ىتح ،ةيمالسإ ةبتكم ،ةيمالسإ
؟ةرئاطلا هذه علقت ىتم ،دقتننو

.ةميزعلا مويلا سرد

درجتلاو ،داعملا مويل دازلا ةئبعتو ،رفسلا ةبهأ يف ذخأف ،هنم هل دب ال هنأ نقيتو ،هللا ىلإ رفس ىلع ةينلاو دصقلا عمجأو ،ةدارإلا قدصو ,دصقلا يف ذخأ ,رصبأو هبتنا اذإف :لاق
.جورخلا نم هعنمت يتلا قئالعلا عطقو ،رفسلا قئاوع نع
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هللا نع هفرصي فراص لكو ،همدقب اهلكري هللا نيبو هنيب لوحت ةبقع لك ,همزع دتشي امنيح ناسنإلا

ةايحلا يف هدصقو هبلطم هللا نأل ،هنع ينغتسي سفنلل ةحار هيف سيل لخد لكو ،هعطقي �اب هركذي ال قيدص لكو ،هتايح نم اهيغلي هللا نع هدعبت نأ نكمي ةيضق لكو ،همدقب هدسي
يوتسي ،قلخلا دنع ةلزنمو هاج بلط الو ،ةدمحم بلط الو ،ةعمس الو ءاير يف ةبغر الو ةلع الو ،ددرت الو فقوت الب كرحتي ،كولسلا ىلإ ثعبني مزعلا كلم يذلا اذهف ،اهلك
:لئاقلا قدص ,بينأتلاو ءانثلا هدنع يوتسي ،نوماذلاو نوحداملا هدنع

باضغ مانألاو ىضرت كتيلو         ةريرم ةاـيحلاو ولحت كتيلف

بارخ نيمـلاعلا نيبو ينيبو        رماع كنيبو ينيب يذلا تيلو

بارس تارفلا ءام نم يبرشو         غئاس كدادو نم يبارش تيلو

. ىضرت ىتح ىبتعلا كلو ،يلابأ الف يلع بضغ كب نكي مل نإ :نمؤملا لاح اذكه

﴾ )���( َنيَِملَاعْلا ِّبَر َِِّ� يِتاَمَمَو َيَايْحَمَو يِكُُسنَو ِيتَالَص َّنِإ ُْلق ﴿

] ماعنألا ةروس [

.ةميزعلا الإ هل يقب ام ،ةريصبلا دعب ،ركفتلاو ةظقيلا دعبً اعبط ةميزعلا كلم يذلاف
تنأو تيبلا ىلإ تلخدو ،قاش لمعب تاعاس ينامث تمواد ،فظوم تنأف ،ةيئاذغ داوم دجوي الو ،ةيلوأ داوم دجوي ال ,ةينيومتلا ةدشلا مايأ يف :كحضم هنكلو ينم هولبقا لثم
ً،ادج صيخر رعسلاو ،ماحدزا دجوي الو ،تيز ةيكالهتسالا ةسسؤملا يف دجوي :كل لاقكنبا ءاج ،ريرسلا ىلع تعجطضاو ,تيبلا بايث تيدتراو ,كبايث تعلخ ،ىوقلا كهنم
كنأ مغر ،دودحم كبتار ،ناتئامو فلأ اهنمث اهجراخو ،ةريل ةئامنامث اهنمث ةسسؤملا يف ةحيفصلا ،مويلا كبتار تضبق دق تنأو ،تيز اندنع دجوي ال نحنو ،ةديج ةيعونلاو
رفوتس كنأل ،ةحيفصلا هذه يرتشتل ،ةسسؤملا ىلإ تبهذو ،ةيناث بايثلا تيدتراو شارفلا نم تزفق كسفن دجت ،كهنمو بعتم تنأو ،تيبلا بايث تيدتراو ،كبايث تعلخ
ً،ادج ريبك قرف هيف رعسلاو ً،اثيدح كبتار تضبق دقو ،تيزلا ىلإ ةجاحب تنأو ,تيز تيبلا يف دجوي الو ،ماحدزا دجوي الو ، غلبملا اذه ىلإ ةجاحلا سمأب تنأو ،ةريل ةئامتس
أرقت نأ وأ ً؟اناسنإ نيعت وأ ؟عماجلا ىلإ تيبلا نم جرختو يشمتو موقتل ؟كرحتتل تاملك سمخ كسفنل لوقت نأ تنأ عيطتست له ،كرحتي هتلعج هنبا نم تاملك سمخ :رظنا
. ؟ةكرحلا هذه كدنع له ؟نآرقلا
.يحيرتست وأ يدمحت كناكمف ةكرح كانه نكي مل نإ

يفف ،حطسلا ثلاثلا قباطللو ،ةفرشملا ةبعكلا يف يناثلا قباطلل ملالس تعضو دقو ،جحلا يف ةرم

نم ديري ،هضهني نم ديري ،هكرحي نم ديري ،مويلا نيملسملا عضو اذكه ،كرحتم جردلاو ,حاترم ،كرحتم ،ريسي ملسلاو فقاو ءيش لك ً،انيعمً اعابطنا ريثي جاجحلل رظنم
نمؤت نأو ,هجوزت نأ ديرت ،لَمُْحت نأ نيبو لِمَْحت نأ نيب ريبك قرف ،اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحي وأ ،اولمحي نأ نوبحي مويلا وملسم ،اولمح دقف ةباحصلا امأ ،لومحم ،هيطعي
 .لاؤس موي لكو ،هئاكرش عم هتلكشمو ،هتجوز عم هتلكشم هل لحتو ،لمعو ،تيبلا هل
نم نوديفتسيس :كل لوقي ،ينفرعي الو هفرعأ ال ينكلو :لوقأ ،ةيزعت نيسمخ عوبسأ لك يدنع لاحلا هذه ىلعو ؟ءازعلل اوبهذت نأ نوديرت الأ :لوقي ،مهدحأ ةرسألا نم يفوت
لجو زع هللا يدي نيب مدقي ً،ائيش نيملسملل مدقي ،مهاسي نم ديرن ،لمحي نم ديرن نحن ً،ادحأ لمحي الو هلمحي نم ديري ً,ائيش يطعي الو ءيش لك ذخأي نأ ديري ،يديس اي مكنم ةملك
 ً.ائيش

)) ً؟اذإ هللا قلت مبف ,ةقدص الو داهج ال ,رشب اي ((
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] كردتسملا يف مكاحلا هاور [

 ؟تلعف اذامً انسح ،كب تنمآ بر اي ؟يلجأ نم تلعف اذام يدبع اي :كل لاق ،ةمايقلا موي هللا يدي نيب تفقو اذإ كسفن لأسا :جرحم لاؤس
نإ ً،ائيش تمدق امو ً،ائيش تلعف ام ,ةعطاس :تلق نإ ؟اذهب نمآ ول اذاموً انسح ،ةعطاس سمشلا نأ نمآ ضيرملا ناسنإلا اذه ،سمشلا هجالعو ,يدلج ضرمب ضيرم لجر
 :ىلاعت لاق ؟تمدق اذام ً،ائيش لعفت مل ؟تلعف اذام تنمآ ول ىتح ،كلقعب مهتت ةعطاس تسيل :تلق

﴾ )���(ً ادََحأ ِهِّبَر ِةَدَابِِعب ْكِرُْشي َالَوً احِلاَصً الَمَع ْلَمَْعيَْلف ِِهّبَر َءَاقِل اوُجَْري َناَك ْنََمف ٌدِحاَوٌ َهِلإ ْمُكَُهلِإ اَمََّنأ ََّيلِإ ىَحُوي ْمُُكْلثِم ٌرََشب َاَنأ اَمَِّنإ ُْلق ﴿

] فهكلا ةروس [

.دالبلا اوحتف ماركلا ةباحصلا ؟تمدق اذام

ْنِم َنُوثَالث ََّيلَع َْتَتأ َْدَقلَو ،ٌدََحأ ىَذُْؤي اَمَو َِّ� ِيف ُتيِذُوأ َْدَقلَو ،ٌدََحأ ُفاََخي اَمَو َّلَجَو َّزَع َِّ� ِيف ُتْفُِخأ َْدَقل :َلَاق َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر ََّنأ ،ٍكِلاَم ِنْب َِسَنأ ْنَع ((
)) ٍلالِب ُِطِبإ ِهيِراَُوي ٌءْيَش الِإ ،ٍِدبَك ُوذُ ُهلُْكَأي ٌمَاعَط ٍلالِبِل الَو يِل اَمَو ،ٍَةلَْيلَو ٍمَْوي ِنَْيب

] يذمرتلا هجرخأ [

.ً ادبأ نبج ةعطق الو ،ياشلا نمً اسأك الو ,زبخ ةرسك الو ،ال :اولاق ؟ماعط مكدنع له :هلهأ لأسو ،ةرم هتيب لخد مكنم دحأ نم له ،مكيلع �اب
:لاقف ةرم تاذ هتيب ىلإ لخد يبنلا

)) ٌمِئاَص ِيِّنَإف :َلَاق ,ال :ُتُْلق :َْتلَاق ؟ٌءْيَش ْمُكَدْنِع ْلَه :َلَاَقف اًمَْوي َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر ََّيلَع َلَخَد :َْتلَاق َنِينِمْؤُمْلا ُِّمأَ ةَشِئاَع ْنَع ((

] هننس يف يذمرتلا هجرخأ [

،هللا لوسرل كنأ دهشأ :لاق ،كل وه هللاو ال :لاق ؟يب أزهتأ :لاق ،كل وه :لاق ؟ يداولا اذه نمل ،كل وه :لاق ؟لاملا اذه نمل :مهدحأ هل لاق ،هيدي نيب لاملا راصو ((
))  .رقفلا ىشخي ال نم ءاطع يطعت

ّذُكف فعضلاب هنحتماو ،ركشف ىنغلاب هنحتماو ،ربصف رقفلاب هنحتما هللا  .هنم َرِخُسو ،بقوعو ،بِ
.يخأ اي ال :لاق ،نيلبجلا مهيلع تقبطأل تئش ول :لاق
:لاق َِّ� ُدْبَع

)) َنوَُملَْعي ال ْمُهَِّنَإف يِمَْوقِل ْرِفْغا َّمُهَّللا :ُلُوَقيَو ،ِهِهْجَو ْنَع َمَّدلا ُحَسَْمي َوُهَو ُ،هْوَمَْدَأفُ ُهـمَْوقُ َهبَرَض ،ِءَاِيبَْنألا َنِم ا�ِيَبن يِكَْحي َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَصِ ِّيبَّنلا َىِلإ ُرُظَْنأ ِيَّنأَك ((

] حيحصلا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ [

. كب الإ ةوق الو لوح الو ،ىضرت ىتح ىبتعلا كل ،يل عسوأ يه كتيفاع نأ ريغ ،يلابأ الف يلع بضغ كب نكي مل نإ
يضقنأ ،هيتفش نم رمألا رظتنت ،ةجهوتم فيس فالآ ةرشع ،ةكم حتفف ةوقلاب هنحتما ،ربصف رقفلاو فعضلاب هنحتما ،ركشف ىنغلاب هنحتما ،ربصف رقفلاب هنحتما :رظنا
 .ءاقلطلا متنأف اوبهذا :مهل لاق ؟مهيلع

)) ءاقلطلا متنأف اوبهذا :لاق ،ميركٍ خأ نباو ميرك ٌخأ  :اولاق ؟مكب ٌلعاف ينأ نونظت ام ((

 .!كلصوأ امو ،كلقعأ امو ،كمحرأ امو ،كمكحأ ام يخأ نب اي :لوقي نايفس وبأ لعج يذلا رمألا

توعد له ؟ً اناسنإ تيبر له ً؟ارِّيخ ًالمع تكرت له ً؟املع تكرت له ؟� تمدق اذام :جرحم لاؤس

 .؟لجو زع هللا يدي نيب تلعف اذام :جرحملا لاؤسلا اذه كسفن لأسا ؟نيرخآلا ميلعتل كتقو نم تلذب له ؟قحلا لهأ تمدخ له ؟هللا ىلإ
لعفأ اذامو ,بر اي :لاق ؟يلجأ نم تلعف اذام نكلو ،كبلقل ةحارلا هيف تلجعت دقف ايندلا يف كدهز امأ :لاق ،كلجأ نم ايندلا يف تدهز يبر اي :لاق ؟يلجأ نم تلعف اذام ,يدبع اي
ً؟اودع َّيف تيداع له ً؟ايلو َّيف تيلاو له :لاق ؟كلجأ نم
ةنبا يتأت ،قحلا ىلع ناسنإ ةناعإ يف ةبغر الو ،هيف ريخ ال ،عيطتسي ال ؟هللا يضريً امزاحً افقوم فقت وأ ؟نيدلاب هعنقت نأ لواحت ملأ ،نيدلا ىلع مجهتيً اتلفتمً اناسنإ تيأر ول يأ
سانلا عد :كل لوقي ؟حضافلا سابللا اذه ىلإ اههبنت نأ كلاب يف رطخي ملأ ،كارن دعن مل ،ِكل انقتشا دقل ؟كلاح فيك ،يخأ ةنباب ًالهأ ،ةحضافلا بايثلا سبلت ,لزنملا ىلإ كيخأ
.مويلا نيملسملا لاح وه اذه ،مهنأشو
 :ىلاعت لاق ً,اتيبً اتيبً اعيمج مهيلإ لصي فوس ،قيرحلا ءافطإ يف يحلا ناكس لك ضهني مل نإ ،يل لخد ال :لاق مهنم دحاو لك ،قرتحا دق تيب هيف يح :مويلا نيملسملا لاح
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﴾ )��( ِبَاقِعْلا ُديِدَش ََّ� ََّنأ اوَُملْعاَوً ةَّصاَخ ْمُكْنِم اوَُملَظ َنيِذَّلا ََّنبيُِصت َالً َةْنِتف اُوقَّتاَو ﴿

] لافنألا ةروس [

: ددرت الو فقوت الب ةكرحلا ةميزعلا ةمالع

لتق ىتح لتاقف رفعج انديس اهذخأ ،لتق ىتح لتاقو ةيارلا ذخأ دئاق لوأ ،ةحاور نب هللا دبع انديس ثلاثلا ،رفعج انديس دئاق يناث ،ةثراح نب ديز نب ةماسأ انديس دئاق لوأ :مهل لاق
 :لاق ,ةيناث نيثالث ددرتو ةيارلا ذخأف ،ةحاور نبا انديس رود ءاج ً،اعيرس

ِتيلص دق توملا مامح اذه               يتومت يلتقت الإ سفن اي

ِتـيقش دقف تيـلوت نإو           ِتيضر امهلعف يلعفت نإ

:لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ،لتق ىتح اهب لتاقو ةيارلا ذخأو
قلقف ،تكس مث ،ةنجلا يف امهب ريطي نيحانج هل ىرأ ينإو ،لتق ىتح اهب لتاقف رفعج مكوخأ ةيارلا ذخأ مث ،ةنجلا يف هماقم ىرأ ينإو ،لتق ىتح اهب لتاقف ديز مكوخأ ةيارلا ذخأ
هيبحاص نعً اراروزا هماقم يف ىرأل ينإو ،لتق ىتح اهب لتاقف ،هللا دبع مكوخأ ةيارلا ذخأ مث :لاق ؟هللا دبع لعف ام :اولاق ,هللا دبع مهيخأ ىلع يبنلا باحصأ

،ةدمحم بلط الو ،ةعمس الو ءاير الو ،فقوت الو ددرت كانه نوكي ال نأ بجي ،ددرت هنأل هماقم طبه

يعاد ةباجإ دصقيو ،هنأش حلصيو ،هب بذهتيل ملعلا ىلإ داقني وهف ،هنع فرصني يبناج عوضوم يأو ،هقلغي فراص يأو ،هليزي قئاع يأ سكعلا ىلع لب ،ةلزنم الو هاج الو
ىلع لبقي وه ،رمأ هنأ ٍرمأ لك ةلع نأ دقتعي هنأل ،هتمكح ةفرعم ىلع رمألا قيبطت قلعي ال ،ددرت البً اروف هكرتً امارح ناك نإ ؟اذه يف يعرشلا مكحلا ام لأسي ،هاعد املك ملعلا
ريثو شارف نم ضهني ،هللا تيب ىلإ هجوتيو ،هشارف نم ضهنيو كرحتي امل اذه ،ةدابعلاو ملعلا نيب عمجف ،هتمكح هل هللا فشك ,ذيفنتلا اذه ىلع لبقأ اذإف ،دباعلا لابقإ رمألا ذيفنت
:ىلاعت لاق ً،امزاجً امزع هدصق راص ،ةكرحلا هذه كرحتي امنيح ،ضيرم ةدايعل بهذي ،هب ملعتي ،ملع سرد رضحيل هلحم قلغي ،ةعامج يف رجفلا يلصيل

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَذَِإف ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف ﴿
﴾ )���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس [

نأ لجأ نم ،كناكد ىلإ ،كتعماج ىلإ ،كلمع ىلإ ,دجسملا ىلإ ,تيبلا ىلإ قلطنت ً:اعبط ، مويلا سردلا وه ،ضوهنلا اذه ،تقو دجوي ال ايه ،بابش اي اوموق :ةجرادلا ةغللاب
.هب هللا يضرتً احلاصً المع بسكت

: مزعلا فيرعت

.دوصقملا بلطل ةكرحلاب عورشلا لوأ هنإ :ليق اذهلو ،لعفلاب لصتملا مزاجلا دصقلا وه
ذخأو ,دينجتلا ىلإ ةنماثلا ةعاسلا بهذ ،غلبم عفد ،ةيدنجلا ةقفاوم ،هيلع مكح ال ،سوفن ديق بولطم ،جحلا ةيريدم ىلإ بهذي ،ةنماثلا ةعاسلا ضهني ،جحي نأ دارأ لجر ً:الثم
.جحلا يوني يذلا اذه ،ةقفاوم
مل اذإ ,ةكرح انسرد مويلا ،ةكرح ،اهقدصيو ةقدصملا رضحي ،قئاثولا مدقي ،ةرابضإ يرتشي ،لوبقلا تامالع ،فحصلا عبتتي ،ةعماجلا يف بغريو ،ةيوناث ةداهش ذخأ ناسنإ
يويند عوضومب امأ ،راذتعالاو مونلاو ءاخرتسالا ىلإ ليمأ ،ينجرحت ال ،ةبغر دجوي ال ،لوغشم ينإ :كل لوقيف لجرلا وعدت ،ةكرب ةكرحلا يف ،ءيش دجوي ال ,ةكرحلا دجوت
ةعاس تضم ً،افقاو هسفن يسن ,فقي هدجت ,عورشم :هل لق ,قيرطلا يف ام دحأ فقوتسا ً،احابص ةيناثلا ةعاسلا ىلإ رهسي ايندلاب قلعتم عوضوم ،رهسي ةدحاولا ةعاسلل
هللا نع هملكت امدنعو ,دعوم يدنعو ،ةيناثلا ةعاسلا ىتح ةحرابلا ترهس دق ينإ ،ينذخاؤت ال :كل لوقي ،بءاثتي هارت هللا نع هملكت ،عورشم عوضوم اذإ ،فقاو وهو فصنو
.ثيدحلا ريغي نأ ديري هدجت
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.دوصقملا بلطل ةكرحلا يف عورشلا لوأ وه :اولاق كلذل ،لعفلاب لصتملا مزاجلا دصقلا وه مزعلاف

.ةدحاولا وأ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىتح ؟تسرد فيك ً:انسح ،ةعماجلا لخد انرثكأ ،مزعلا نع ئشان ةكرحلا يف عورشلاو
،ىنعمو ً،اضورعو ،ةغالبو ً،اوحنو ً,افرص ،اهتاملك لك فرعأ نأ يلع ناك ةحفص ،اهلماكب ةحفص موي لك برعأل يسفن تنطو ،بادآلا ةيلك تلخد امدنع ركذأ انأ
ام ،ةنس نيثالثوً اثالث سرد دق بيبطلا دجت ،نمث الب ءيشل لصي ناسنإ نم ام ،عجارملا لكو ،يمامأ بتكلا لك ،تاعاس رشع يتقو نم ةحفصلا ذخأت تناكً انايحأ ،ً اعيطقتو
.تاونس رشع عاتمتسالاو ةنس نيعبرأ اهل دادعإلا دجت ايندلا هذه ،غلاب دهج نود ءيش ىلإ لصو ناسنإ نم
،نيعبرألاو ينامثلا يف هدجت ،نيعبسلاو نيتسلا نيب ايانملا كرتعم ،ةريغص ةبكرم بكروً اتيب ىرتشا ىتح ً،اماع نيعبرأ رقتسا ىتح ،نيسمخلا يف نوتومي سانلا نم ريثك
ءيش ً،ادج ةلهس هذهف دبألل دعت نأ امأ ،ةريبك ةراسخ هذه هللاو ؟تاونس رشعِل ةنس نيعبرأ دعت نأ لوقعم ،ةايحلا تهتنا ،ىهتنا هدجت نيسمخلاو نينثالا يف ،نيعبرألاو عبسلاو
.ةريبك ةرماغم هذهف تاونس رشعل امأ ،مامت ةيدبأ ةايحل اهيف دعت ةنس نيسمخ شيعت نأ يقطنم

: ناعون مزعلا

. ناميإلا قيرط يف لوخدلا ىلع مزع-�
.ناميإلا قيرط يف ريسلا ةعباتم ىلع مزعو-�
وج نم ،ةئجافم ةلقن لوقنم هنأل ،ةنج يف شيعأ انأ :ءرملا كل لوقي ,قحلا لهأب يقتلي امنيح ،دجسملا ىلإ لوخدلا نم ,نيرهش لوأ ىتحو رهش لوأ ،قيرب هل هلوأ ءيش لك
ءاش ام :كل لوقي ،ةفيكم ةفرغ ىلإ لخدو ,56ْ هترارح ناكم يف ناك ناسنإلا اذه ،ةئجافم ةلقن ،فيكم وج ىلإ لمتحي ال راح وج نم ،سكعلاب وأ ئفاد وج ىلإ عيقص نم ،دراب
يف دجوي ناميإلابف،هفلأ ةرتف دعب نكل ،عئار لوخدلا لوأ ،ةئفاد ةفرغ ىلإ عيقص نم مهدحأ لخد اذإو ،رمتسا هنأل ،فييكتلاب رعشي دعي مل ةعاس دعب نكل ,ميعن فييكتلا ،هللا
،لوخد ةميزع ديرت ،ةعباتملل ٍناث عون نم ةميزع ديرت تنأ نآلا ،هتمه فعضتف ،ةماقتسالا فلأي ،يمالسإلا قطنملا فلأي ،قحلا فلأي ةرتف دعب نكل ،تابغرم تايادبلا
.ةعباتمةميزعو
.ةعباتملا يف مزعو ،تايادبلا يف مزع : ناعون مزعلا

نم لقتنا ،بلح ىلإ رفاس لجرك ،قيرطلا تاماقمك تسيل نيدلا تاماقم نأ ً:ادج ةمهم ةطقن دجوي

،ةثلاثلا اهل فاضت ،ةيناثلا اهل فاضت ً،امئاد كقفارت ةلزنم لوأ ،بلح ىلإ اهرداغ مث ،ةرعملا ىلإ اهرداغ مث ،هامح ىلإ اهرداغ مث ،صمح ىلإ اهرداغ مث ،ةفيطقلا ىلإ قشمد
،رمتسم مزعلاف مزعلا ىلإ لقتنا ،ةرمتسم ةريصبلاف ةريصبلا ىلإ لقتنا ،هعم ةرمتسم ةظقيلاف ةظقيلاب أدب ،ةنجلا لهأ لاح اذه ،عطقنت ال ىمانتت ةتباث لزانم ،ةعبارلا اهل فاضت
 :لاق لجو زع هللا

﴾ )���( ٌميِحَر ٌفوُءَر ْمِِهبُ هَِّنإ ْمِهَْيلَع َبَات َُّمث ْمُهْنِم ٍقيَِرف ُبُوُلق ُغيَِزي َداَك اَم ِدَْعب ْنِم ِةَرُْسعْلا ِةَعاَس ِيفُ هُوَعبَّتا َنيِذَّلا ِراَصَْنْألاَو َنيِرِجاَهُمْلاَوِ ِّيبَّنلا َىلَعُ َّ� َبَات َْدَقل ﴿

] ةبوتلا ةروس [

.ةرمتسم ةركفلاو ،ةرمتسم ةريصبلاو ،ةرمتسم ةظقيلاو ،ةرمتسم ةبوتلا
ْرِفْغا َّمُهَّللا َكِدْمَِحبَو َانَّبَر ََكناَحْبُس :اَهِيف ُلُوَقي الِإ ـ ُْحَتفْلاَو َِّ� ُرَْصن َءاَج اَذِإ ـ ِهَْيلَع َْتلََزن َْنأ َدَْعبً ةالَص َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا ىَّلَص اَم :َْتلَاق اَهْنَع مهَّللا يـِضَر َةَشِئاَع ْنَع
يِل

:ىلاعت هلوق اهيف سيلأ
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﴾ )�ً(اباََّوت َناَكُ هَِّنإُ هْرِفَْغتْساَو َِكّبَر ِدْمَحِب ْحِّبََسف ﴿

] رصنلا ةروس [

: مزعلا تاماقم نم ربصلا

.قاش يلمع :كل لوقي ،ربصي يويند لمعل ناسنإلا
ربصي ناسنإلاف ،ةضرتفم ةرجأ لجأ نم ،ةدرابلا حايرلا لمحتي ,ءاوهلا يف فقيو ،ةسداسلا ةعاسلا هتيب نم جرخي ،عيقصلا مايأ يفً افقس بـصي نأ رطضي ناسنإلاً انايحأ
:ةميزعلا مزاول نم ربصلاف ؟هللا لجأ نم ربص اذإ فيكف ،ايندلا لجأ نم قاش لمع ىلعً انايحأ

َّذُعيِل )��(ً الوُهَجً امُولَظ َناَكُ هَِّنإ ُناَسْنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَوَمَّسلا َىلَعَ َةناََمْألا َانْضَرَع اَِّنإ ﴿ ِتَاقِفَانُمْلاَو َنيِقِفَانُمْلاُ َّ� َبِ
﴾ )��ً(اميِحَرً ارُوفَغُ َّ� َناَكَو ِتَانِمْؤُمْلاَو َنِينِمْؤُمْلا َىلَعُ َّ� َبُوَتيَو ِتاَكِرْشُمْلاَو َنيِكِرْشُمْلاَو

] بازحألا ةروس [

: ةصالخلا

 :ىلاعت لاق ,لمع ىلإ جاتحت ةنجلاو ،ةنجلل قولخم تنأو ،هللا الإ هلإ ال ،هللا الإ سيل ةحضاو رومألا :سردلا اذه روحم ؛ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنُولَمَْعت ُْمتْنُك اَِمبَ ةَّنَجْلا اُولُخْدا ُمُكَْيلَع ٌمَالَس َنُولُوَقي َنِيِبّيَطُ ةَِكئَالَمْلا ُمُهاَّفََوَتت َنيِذَّلا ﴿

] لحنلا ةروس [

هدحو هللا وه ،زعتو هيصعت نأ ليحتسمو ،لذتو هعيطت نأ ليحتسمو ،رسختو هعيطت نأ ليحتسمو ،حبرتو هيصعت نأ ليحتسمو ،باوث اهل ةنسح لكو ,باقع اهل ةيصعم لكو
.نورئاس توملا ىلإ انلكو ،دمحلا هلو كلملا هل ،هل كيرش ال
 :لوقي عيقبلا لخد اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

)) نوقحاللا نحنو نوقباسلا متنأ ((

,تومي ريمألا ،تام قئاقد دعبو ،يكيرمألا عافدلا ريزو لباق نيرحبلا ريمأ ،رمألا كلذك ناسنإ لكو

نسلا يف ريبكلاو ,تومي باشلا ،تومي ضيرملاو ،تومي حيحصلا ،تومي يبغلاو ،تومي يكذلا ،تومي فيعضلاو ،تومي يوقلا ،تومي ريقفلا ،تومي ينغلا ،تومي كلملا
هيف ؟بلقلا اذه ام ،تامو ةتكس :كل لوقي ،هيلعن كرش نم هيلإ برقأ توملا ،همسج قئاقد ناسنإلا فرعي ول ،توربجلاو ةزعلا وذ الإ ىقبي الو ،تومي قولخم لكو ،تومي
،كتنميهو ،كتناكمو ،كطاشنو ،كتيلعافو ,كتايح لك ؟ناسنإلا ام ً،اربخ راصً اصخش ناك ،بلقلافقوتي يغبني امم لوطأ ةدحاو ضابقنا ةجراخ تءاج اذإ ،ضبنو ءابرهك
ومنب ةطوبرم ،يجاتلا نايرشلا وه ,عبرو يليم دحاوب ةطوبرم كتناكم لكو ،كترايسو ,كبتكمو ,كتيبو ,كترسأو ،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا اهلك كلاومأو ،كتيصخشو
،هللا ةمحر تحت ،رطخلا اذه تحت انم دحاو لكو ،يردص قانخ كل :لوقي ,قاض نايرشلا اذإو ،ناطرس تتلفت ايالخلا اذإو ،ةطلج دمج مدلا اذإ ،مدلا ةلويسب ةطوبرم ،ايالخلا
. ؟ىتم فرعي دحأ نم ام
:كلذل ،ايندلا اذكه ً،ائبع راص ,تهتنا اهنكلو ،ةكرح هل ،يراجت لحم هل ناك ،شارفلا حيرط راص ،همالكو هتكرح دقف ةأجف ,طاشنلا نم ةجرد ىلعأب صخش
.امهيف لمعاف كيف نالمعي راهنلاو ليللا
:ىلاعت لاق ً,الهسوً الهأ هللا لجأ يتأي ىتم مث ً,احلاصً المع لمعا

﴾ )���(َنوُرَشُْحت َِّ� َىلَِإل ُْمتِْلُتق َْوأ ْمُّتُم ْنَِئلَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [
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َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َِكّبَرُ ةَمْحَرَوً ّايِرْخُسً اضَْعب ْمُهُضَْعب َذِخََّتيِل ٍتاَجَرَد ٍضَْعب َقَْوف ْمُهَضَْعب َانَْعفَرَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهنَْيب َانْمََسق ُنَْحن َِكّبَرَ ةَمْحَر َنوُمِسَْقي ْمَُهأ ﴿
)��( ﴾

] فرخزلا ةروس [

﴾ )��(َنوَُملَْعي يِمَْوق َتَْيل َاي َلَاقَ ةَّنَجْلا ِلُخْدا َلِيق ﴿

] سي ةروس [

،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 وارض عنا، وصلى اللھم على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم

و الحمد � رب العالمین
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