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

: بدألا ةلزنم

:ىلاعت هلوق نمً اقالطنا ،بدألا ةلزنم :مويلا ةلزنملاو ,نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ،نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو ثلاثلا سردلا عم ؛ماركلا  ةوخإلا اهيأ

﴾ )�( َنوُرَمُْؤي اَم َنُوَلعَْفيَو ْمُهَرََمأ اَم ََّ� َنوُصَْعي َال ٌداَدِش ٌظَالِغٌ ةَِكئَالَم اَهَْيلَعُ ةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَهُدُوقَوً ارَان ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَُسفَْنأ اُوق اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ميرحتلا ةروس  [

: ديهمت

. مهوملعو مهوبدأ :هريغو سابع نبا لاق
هنأً ارش هيفكي :تلق ,ىلب :لاق ؟كدالوأ ىلع ىشخت الأ :هل تلقف ،هتايبلسب رثأتأ ال انأو ،ملاعلا يف ام لك ىلع هلالخ نم رظنا زاهجلا اذه :كل لوقي ,هرمع نم نيتسلا يف ناسنإ
نس يفو ,نيعم عضو يف تنك اذإف ،رانلا نم كلهأ يقت نأو ،كسفن يقت نأ فلكم تنأف )ً ارَان ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَُسفَْنأ اُوق اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ( :لوقي لجو زع هللا نأل ،كدالوأ يذؤي
َاي ( :لوقي لجو زع هللاو ،كدالوأ ِقت مل كنكلو كسفن يقت نأ تنكمت امبر تنأف ،رئاثلا ناكربلاك مهلعجي ءيش ىلع اوعلطي نأ كدالوأل تحمسو ،ةنيعم تامامتها يفو ،نيعم
.مهوملعو مهوبدأ :هريغو سابع نبا لاق )ً ارَان ْمُكيِلَْهأَو ْمُكَُسفَْنأ اُوق اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ

: بدألا فيرعت

تافصلا لك عمجت ةملك ميئللاو ،ناسنإلا يف ريخلا تافص لك عمجت ةملك ميركلا ،ةعماج ةملك ميئللا اهلباقي ,ةعماج ةملك ميركلا نأ امك ،ةعماج ةملك بدألا ةملك ؛ ةوخإلا اهيأ

،فرصلاو ,وحنلا ،مولعلاو بادآلا يف ،اهمولعو ةيبرعلا ةغللا بادآ يف سناسل حنمت ةعماجلا ،نفك وأ ملعك بدألاً اعبط ،ةريثك ًالاصخ عمجت ةعماج ةملك بدألاو ،ةسيسخلا

.بدأ اذه ينفلا رثنلا ،ةيرعشلا ةغيصلا ،ينفلا ريبعتلا ،ةايحلا قئاقح نع ريثملاريبعتلا ،بدألا امأ ،مولع هذه ،ضورعلاو ،ةغالبلاو
بتكي ينعي ،بيدأ نالف ،ماعلا بدألا نم ةبعش وهو ، للخلاو أطخلا نع هتنايصو ،هظافلأ نيسحتو ,هعقاوم ةباصإو ،باطخلاو ناسللا حالصإ ملع :بدألا تافيرعت نم
ً.اليمجً امالك
. بئاصملا يلع ترثاكت :لاق دحاو
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:لوقي بيدألا

ّىتح ِءازرألاب ُرهدلا ينامر

ِلاِبن نم ٍءاشغ يف يداؤف

ٌماهِس ينتباصأ اذإ ُتْرصف

ِلاِصّنلا ىلع ُلاِصّنلا ِترّسكت

:رخآ لوقو

لجر يننأ الوحن يمسجب ىفك

ينرت مل كايإ يتبطاخم الول

.ينف ريبعت . ينارت مل كايإ يتبطاخم الول . !ً ادج ليحن
:لاقً اينغم وجهي نأ دارأ ءارعشلا دحأ

ِناماه رابكتسا يفو ٍدرقِ حُبق يف      ٍ ةفدنم ِراتوأ ىلع بلك ءاوع

ناحط ِلغب يَّكف مغنتلا دنع     افلتخا اذإ هيّكف ُنيعلا ُبسحتو

.بدأ رثنلاو ،بدأ يبرعلا رعشلا ،غيلب فصو ينعي ,بدأ اذه
.-اهعطقأس– اهبحاصل ينإو ,اهفاطق ناحو -توتسا- تعنيأ دقً اسوؤر ىرأل ينإ :لاقف بطخ جاجحلا
.بيدأ :هل لاقي اذه ً،ةباتك وأً اظفل ليمج بولسأ هدنع نم ،ماعلا بدألا عورف نم عرف بدألا نكل ,بدأ سرد سردلا سيلً اعبط
:لاق هسرف ةرتنع فصي يلهاجلا رعشلاب ينعي

ِمُحْمََحتَو ٍةَرَْبعِب ىلإ اَكَشَو         ِهِنَاَبلِب َاَنقلاِ عْقَو ْنِم َّرَوْزَاف

ّلَكُم ََمالَكلا َمِلَع َْول َناََكلَو    ىََكتْشاُ ةَرَواَحُملا اَم ىِرَْدي َناَك َْول ِمِ

:لوقي ةيهاتعلا وبأ

ٍَسَفن الَو ٍفرَط يف َتوَملا ِنَمَأت ال

ِسَرَحلاَو ِباّجُحلاِب َتعَّنََمت نِإَو

ًةَِذفان ِتوَملا ُماهِس ُلاَزت اَمف

ِسِرَّتُمَو اهنِمٍ عِرَّدُم ِبنَج يف

ٍرِذَح الَو ٍفّاقَِوب َتَسل َكاَرأ

َِسَلغلا يف َداوَعألا ِطِباخلا ِبِطاحلاَك

اهَكِلاسَم ُكلَست َملَوَ ةاَجنلا وجَرت

َِسَبيلا ىلَع يرَجت الَ َةنيفَسلا َّنِإ

))ً ةمكِح ِرعِّشلا نم َّنإ و ، اًرحس ِنايبلا نم َّنإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ((

] دواد وبأ هجرخأ [

:هللا لوسر حدمً اناسنإ نأو ،حيبق هحيبقو نسح هنسح مالك هنأ يعرشلا ةملكو ، برعلا ناويد رعشلاو

ُباضغ ماــــنألاو ىضرت كتيلو       ةريرم ةاـيحلاو وـلحت كـتيلف
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بارـخ نيملاــعلا نيبو ينــيبو      رـماع كنيبو نـيب يذلا تيلو

:بيط مالك

اننـسح نـم كانيع تدهاـش ولف

انريغل انع تيلو امل هوأر يذلا

انباطخ نسح كانذأ تعمس ولو

انتئجو بجعلا بايث كنع تعلخ

ةرذ ةبحملا مـعط نم تقذ ولو

انبحب اليتق ىحضأ يذلا ترذع

ةمسن كل انبرق نم تمـسن ولو

اـنبرـقل اقايـتـشاوً اـبيرغ تمل

حئال كـل انراوــنأ نم حال وـلو

انـلـجأل تانـئاكلا عيـمج تـكرت

ىعدا نم لـكو لهس انبح اـمف

انتـلـهج دـق :هل اـنلق هتلوهـس

:لاق ,ىمح هتباصأ ءارعشلا دحأ

ِمالَّظلا يف َّالِإ ُروَُزت َسَْيَلف               ًءَايَح اَِهب ََّنأك يتَرِئاَزَو

يماَظِع يف َْتتَابَو اَْهَتفَاَعف          َاياَشَحلاَو َفِراَطَملا اََهل ُتْلََذب

!؟ِماَحِّزلا َنِم ِتَْنأ ِتْلَصَو َفْيََكف            ٍتِْنب ُّلُك يدنع ِرْهَّدلا َتِْنَبأ

. ؟ماحزلا نم تنأ تلصو فيكف ،يدنع هتانب لك

ولو ً،ابيط بارشلا ديزت هتفاظنو سأكلا لامج ،ليمجو فيظن سأكبً اسيفنً ابارش تمدق ول تنأ ,نومضملا نسحي نسحلا بولسألا ،هللا ىلإ اعدو ،هبولسأ ّىوق ناسنإلا اذإ ينعي
.هنومضمل ءاسأل حيبق سأك وأ فيظن ريغ سأكب سيفنلا بارشلا اذه تمدق
ً.ةبطاق برعلا حصفأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ؛ٍلك ىلع
.هْنَع َّ� يِضَر يلع انديس مالك هللا لوسر مالك دعب ٍصن ىلعأو ،ملكلا عماوج يتوأ ناك ،هللا لوسر مالك نآرقلا دعب صن ىلعأ نأ ةعماجلا يف انوملع
،ةكرحتم ةروص ،ةيانك ،ةراعتسا ,هيبشت ,ةيريبعت ً،ادج ةعئار روصً انايحأ يف ،ةليمج ةروص هيف دجو ,هيف ةيلامجلا نطاوملا ىلع هدي عضي نأ بجي ً,اصن أرق ناسنإلا اذإف
:لئاقلا قدص ,ةربِع اهبحاصل تناكٌ ةربَع تعاض ام ,ةغيلب ةمكح ،ةقيشر ةرابع

ٌَةبِهاَذُ ُهَتلْوََدفُ هْعََدف       ٍَةبِه اَذ ْنَُكي َْمل ٌكِلَم اَِذإ

زع هللاو ً،ارحسل نايبلا نم نإ ،ليمجلا بولسألا ،ينفلا ريبعتلا ،ةايحلا قئاقح نع ريثملا ريبعتلا :ةقيقدلا هفيراعت نم ،بدألا وه اذه رثنلاو رعشلا نم جذامن مكتيطعأ ً:اعبط
 :لوقي لجو

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

] نمحرلا ةروس [

لجرلا لامجو ،ملألا دشأ ملأتي ،ةحيبق ةيماع تاملك ىلإ عمتسيو ً،ايبدأً اقوذ كلمي يذلاو ،ماعلا بدألا عورف نم عرف ،رعشلا يف وأ ،ةباتكلا يف وأ ،ءاقلإلا يف بولسأك بدألا
.هتحاصف
لاقف ،نايبصلا ىتح ،لخد ىتح يلع لخدي نأ دحأ ءاش ام :لاقو ,هبجاح ىلإ هجوتف ً،اديدشً ابضغ بضغف ,ريغص مالغ مهمدقت ,دفو ناورم نب كلملا دبع ىلع لخد :ملعي مكلك
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،محللا تلكأ ةنس انتباصأو ،محشلا تباذأ ةنس انتباصأ :لاق ،فاجعلا تاونسلا هذهك ،ينفرش هنكلو ،كردق نم صقني مل كيلع يلوخد نإ ,ريمألا اهيأ :ريغصلا يبصلا اذه
هللاو :نينمؤملا ريمأ كلملا لاقف ؟انع هوسبحت َمالعف انل ناك نإو ,انيلع هب اوقدصت مكل ناك نإو ،هدابع نحنف � لاملا اذه ناك نإف ،ٍلام لوضف مكعمو ,مظعلا تقد ةنس انتباصأو
.ارذع ةدحاو يف انل مالغلا اذه كرت ام
ىشخأفً املاظ تسل ،ريمألا اهيأ :لاق ؟بره نم عم برهت مل َمِل ,مالغلا اهيأ :لاق ،بدأب مهنم دحاو يقب ،نيبراه اولو هوأر امل ً،الافطأ ىأر ,قيرطلاب يشمي ناك رمع انديس
.كعسيو ينعسي قيرطلاو ،كباقع ىشخأفً ابنذم تسلو ،كملظ
.ارذن الوً ارذه الً الصفً امالك ناك ،نردحتي مظن تازرخ هنأك هقطنم ناك ،ملكلا عماوج يتوأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ،هنايبو هتحاصف لجرلا يف ام لمجأ
:لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

)) ِمَالَكْلا ِيف َقَاِعبْنِالاُ هَرَْكي َّلَجَو َّزَع ََّ� َِّنَإف ((

. همالك يف زجوأً ادبع هللا محرف

: بدألا عاونأ

.قلخلا عمً ابيدأ نوكت نأو ،هللا لوسر عمً ابيدأ نوكت نأو ,هللا عمً ابيدأ نوكت نأ ؛عساولا اهانعمب بدألا ةلزنم انسرد مويلا
:عاونأ ةثالث بدألا ءاملعلا لاقف
. ىلاعتو هناحبس هللا عم بدأ-�
. هعرشو هلوسر عم بدأو-�
.هقلخ عم بدأو-�

:هللا عم بدألا 

ً:اضيأ عاونأ ةثالث هللا عم بدألاف
،هللا مراحم نع كرصب ضغت ،هلماعت هللا رماوأ ذيفنت يفو ،هللا لماعت جحلا يفو ،هللا لماعت مايصلا يفو ،هللا لماعت ةالصلاب تنأ : ةصيقنب اهبوشي نأ هتلماعم ةنايص :اهدحأ
.ةصيقنب اهبوشي نأ نع هتلماعم ةنايص ،كل سيل ام ذخأت ال ،لالحلا ىرحتت
.هريغ ىلإ فتلي نأ نع هبلق ةنايص :يناثلاو
.هللا عم بدألا وه اذه ،ةبئاش هل كتلماعم بوشي الو ،هب الإ لغشنت الو ،هاضر الإ ديرت ال ينعي ؛ هيلع كتقُمي امب قلعتت نأ هتدارإ ةنايص :ثلاثلاو

: بدألا يف ءاملعلا لوق

. هتبحم لهأ نم راص هللا بدأب بدأت نم :ءاملعلا دحأ لاق
.ملعلا نم ريثك ىلإانم جوحأ بدألا نم ليلق ىلإ نحن :كرابملا نبا لاقو
.ملعلا نم ريثك ىلإ انم جوحأ بدألا نم ليلق ىلإ نحن ،رعاشملا كرحي بدألا ،هللا عم ةلص دقعي بدألا
. كيلع � امب ةفرعملاو ،ايندلاب دهزلاو ,نيدلاب هقفتلا :لاقف ,بدألا عفنأ نع لئس يرصبلا نسحلا مامإلاو
.؟ةيصعملاب هللا رهاجي يذلا فيك ؟هتيصعم ىلع �اب نيعتسي يذلاب فيكف ،هللا بادآ ىلع � اوربصو ,هللا دارم ىلع ,هللا ىلع ,�اب اوناعتسا موقلا :ءاملعلا ضعب لاق
.هللا بادآ ىلع � اوربصو ،هللا دارم ىلع �اب اوناعتسا -قحلا لهأ ينعي- موقلا :ءاملعلا ضعب لاق
.نطابلاب بدألا نسح ناونع رهاظلا يف بدألا نسح :لاقف ،نيطالسلا بدأ كباحصأ ُتبدأ دقل :دينجلا هل لاق امل صفح وبأ لاق
عم نوكت نأ يغبني اذكه ،رشبلا ينب نم ٍميظع عم فرصتت فيك ،ةبيدأ ةسلج همامأ سلجت ،مج بدأب هبطاخت ,همامأ ةلماكً ابايث يدترت ،همرتحت ميظع ناسنإ عم فيك تنأ ينعي
.رشبلا قلاخ
،ماني ال ناسنإ ينعي ً،اكلم سلاجت كنأ ول امك ,ءايحلاو لالجإلاو ميظعتلا ىضتقم ىلع ، ةنطابلاو ةرهاظلا تاكرحلا عاقيإب ،هعم ةبحصلا نسح هللا عم بدألاو :مهضعب لاقو
.هللا هقلخ امكً انايرع لستغي ال ،لجو زع هللا نم يحتسي هلعل ،ةسدقم ءايشأ همون ةفرغ يفً الثم لعجي ال ،ماني ال هيمدق وحن فحصملاو
:لاقف ,مامحلا يف سيل سانلا مامأً اعبط ً،انايرع لستغيً الجر ىأر ميركلا يبنلا ينعي

)) هللا نم يحتست ال كارأ ينإف ،كب انل ةجاح ال كتراجأ ذخ ((

.بولطم هللا نم ءايحلا ينعي
ىقبيو ءادرلا علخي نم كانهف ،كيفتك ىلع هعض ءادرلا ،ءادر يفو رازإ يف ينعي ،بدألا نم سيل اذه ،لاجرو ءاسنو ً،ايلك ٍراع يولعلا هفصن جاحلا ً:انايحأ جحلاب يرظن تفلي
.لجو زع �ً ابرق رثكأ ناك املك ً،ابدأ رثكأ ناك املك ناسنإلا ،لاجر يف ءاسن يفو ،مايخلا يف سولجلا ءانثأ يفو تافرع يف ،طقف رازإلا ىلع
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.هباحصأ نيب هيلجر ادام طق يؤر ام :لاق -هْنَع َّ� يِضَر- سنأ نع
 دبعلا سلجي امك سلجأو ،دبعلا لكأي امك لكآ :لوقي ناك ،قلخلا ديس وهو
.مهتبحاصمو كولملا ةسلاجم لاحك ،ءايحلاو لالجإلاو ميظعتلا ىضتقم ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا تاكرحلا عاقيإب ،هعم ةبحصلا نسح هللا عم بدألا :لاق
.صالخإلاب هللا دبعي وهف بدألاب هسفن رهق نم :نيفراعلا ضعب لاقو
.تانوعرلا كلت بنتجت نأو ،سفنلا تانوعر فرعت نأ :بدألا قيرط نأ مهضعب ىريو
ًالثم ناك هيلع لص مهللا ،ليمج بدألا هللاو ,همف حتفيو بءاثتي ،ناتدعابتم هالجرو سلجي ،لجر قوف ًالجر عضي ،ربك اهيف ةسلج سلجي ،ٍلاع توصب أشجتي ناسنإلاً انايحأ
ءارذعلا نم ءايح رثكأ ناكو ،-َمَّلَسَو ِهَْيلَع َّ� ىَّلَص- هريعب قنع سمالت هتمامع ةباؤذ تناك ىتح ،لجو زع �ً اعضاوت ،هسأرً اضفاخ ةكم لخد ،عضاوتلاب ,بدألا يف ىلعأ
.اهردخ  يف
.ً-الجخ رثكأ لَّصف امو- ,مدلا عضاوم يعبتت !هللا ناحبس اي :لاق ؟ضيحلا ءانثأ يف مدلا عضاوم عبتتأ فيك :تلاق ،ههجو رمحاف ً،اجرحمً الاؤس هتلأس ةأرما ينعي
.هبدأ دادزا هللا نم هبرق دادزا املك ناسنإلا ً,ائيش لوقت ال اهنأكو ً,ادج ةصاخ ،ةضحم ةيئاسن اياضقب ،هيف بدأ ال فتاهلا ىلعً الاؤس لأست ةأرما
.هعمً ابيدأ تنك� كتبحم تحص نإ ،بدألا ةمزالم بحملا ىلع تدكأت ةبحملا تحص اذإ :نيفراعلا ضعب لاقو
.اذه انسرد روحم وه هلعلو ,لجو زع هللا عم ءايبنألا فقاوم نم ةفئاط مكيديأ نيب عضأ نآلا
:-مالسلاو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع- ىسيع انديس

ِيف اَم َُملَْعتُ َهتْمِلَع َْدَقفُ ُهتُْلق ُتْنُك ْنِإ ٍّقَِحب يِل َسَْيل اَم َلُوَقأ َْنأ يِل ُنوَُكي اَم ََكناَحْبُس َلَاق َِّ� ِنوُد ْنِم ِنْيََهِلإ َيُِّمأَو ِينُوذِخَّتا ِساَّنلِل َتُْلق َتَْنَأأ ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َايُ َّ� َلَاق ْذِإَو ﴿
﴾)���( ِبُوُيغْلا ُمَّالَع َتَْنأ َكَِّنإ َكِسَْفن ِيف اَم َُملَْعأ َالَو يِسَْفن

] ةدئاملا ةروس [

 ُ)َهتْمِلَع َْدَقفُ ُهتُْلق ُتْنُك ِْنإ ( :لاق ،كلذ لقأ مل :لاق هنأ ول
انديس اهلمع ولو اذإ ،رمألا ىهتناو ةرم رمع انديس اهلمع ،رئب رعق يف تنأ تنكل اهلعف ول هللاو :هل لاق ؟رمع لعف امك ةجرد نامثع لزني ْمل َمِل :هريزو لأس يومأ ةفيلخ يف
.ةنس تحبصأل نامثع
.ريبك بدأ اذه ؛ٍلك ىلع
دقل هللاو ال :مهدحأ لاق نأ ىلإ ً،اديدشً ابضغ بضغو ،رظنلا مهيف َّدحأف :لاق ،هللا لوسر دعب كنمً اريخ انيأر ام هللاو :هل لاق ,ةداعلا يه امك مهدحأ هحدم ,هباحصأ عم رمع انديس
.كسملا حير نم بيطأ ركب وبأ ناكو ,يريعب نم لضأ تنك هللاو :لاق ,ً-ابذك مهتوكس دع- قدصوً اعيمج متبذك :لاقف ،ركب وبأ :لاق ؟وه نم :هل لاق ،كنمً اريخ وه نم انيأر
.قيدصلا انديس ىلع ينثي ناك رمع انديس امأ ً،امئاد قباسلا مذي يلاحلا نآلا سانلا ؟لحارلا قباسلا ةفيلخلا عم بدألا اذه ىلإ متيأرأ

ِيف اَم َُملَْعتُ َهتْمِلَع َْدَقفُ ُهتُْلق ُتْنُك ْنِإ ٍّقَحِب يِل َسَْيل اَم َلُوَقأ َْنأ يِل ُنوَُكي اَم ََكناَحْبُس َلَاق َِّ� ِنوُد ْنِم ِنْيََهِلإ َيُِّمأَو يِنُوذِخَّتا ِساَّنلِل َتُْلق َتَْنَأأ ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َايُ َّ� َلَاق ِْذإَو ﴿
َتَْنأ َتْنُك ِيَنتْيَّفََوت اََّمَلف ْمِهِيف ُتْمُد اَمً اديِهَش ْمِهَْيلَع ُتْنُكَو ْمُكَّبَرَو ِيّبَر ََّ� اوُُدبْعا َِنأ ِهِب ِيَنتْرََمأ اَم َّالِإ ْمَُهل ُتُْلق اَم )���( ِبُوُيغْلا ُمَّالَع َتَْنأ َكَِّنإ َكِسَْفن ِيف اَم َُملَْعأ َالَو يِسَْفن

َّذُعت ْنِإ )���( ٌديِهَش ٍءْيَش ِّلُك َىلَع َتَْنأَو ْمِهَْيلَع َبِيقَّرلا ﴾ )���(ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َتَْنأ َكَِّنَإف ْمَُهل ْرِفَْغت ْنِإَو َكُدَابِع ْمُهَِّنَإف ْمُهْبِ

] ةدئاملا ةروس [

.؟ةزعلا بر بطاخي فيك ،بدألا اذه نم عيفرلا ىوتسملا اذهب رعشي ,اهأرق اذإ ناسنإلا تايآلا هذه

:راثآلا ضعب يف ءاج

دعب كوفع ىلع دمحلا كل ,كدمحبو انبر مهللا كناحبس :نالوقي نانثاو ،كملع دعب كملح ىلع دمحلا كل ,كدمحبو انبر مهللا كناحبس :نالوقي نانثا ,ةعبرأ شرعلا ةلمح نأ
:لوقي لجو زع هللا نأل ,كتردق

ِْنَإف ٌَدلَو ْمَُكل ْنَُكي َْمل ْنِإ ُْمتْكََرت اَّمِم ُُعبُّرلا َّنَُهلَو ٍنْيَد َْوأ اَِهب َنيِصُوي ٍةَّيِصَو ِدَْعب ْنِم َنْكََرت اَّمِم ُُعبُّرلا ُمَُكَلف ٌَدلَو َّنَُهل َناَك ِْنَإف ٌَدلَو َّنَُهل ْنَُكي َْمل ْنِإ ْمُكُجاَوَْزأ َكََرت اَم ُفِْصن ْمَُكلَو ﴿
ْنِم ََرثَْكأ اُوناَك ِْنَإف ُسُدُّسلا اَمُهْنِم ٍدِحاَو ِّلُكَِلف ٌتُْخأ َْوأ ٌَخأُ َهلَوٌ َةأَرْما َِوأً َةلَالَك ُثَرُوي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو ٍنْيَد َْوأ اَِهب َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدَْعب ْنِم ُْمتْكََرت اَّمِم ُنُمُّثلا َّنَُهَلف ٌَدلَو ْمَُكل َناَك

﴾)��( ٌميِلَح ٌميِلَعُ َّ�َو َِّ� َنِمً ةَّيِصَو ٍّراَضُم َرْيَغ ٍنْيَد َْوأ اَهِب ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدَْعب ْنِم ُِثلُّثلا ِيف ُءاَكَرُش ْمَُهف َكِلَذ

] ءاسنلا ةروس [

.هدابع لعفي ام ملعي لجو زع انبرف ،بضغيو روثيً احيبقً المع لعف هنأ فرع اذإ امأ ،تكاسً ائيش هنبا نع فرعي ال دق ناسنإلا ،كملع دعب كملح ىلع � دمحلا
هيف تيب مكو ؟انز هيف تيب مكو ؟ةراعد هيف تيب مك ؟ةيصعم هيف تيب مك تويبلا يف :ىرت اي نكل ،ةئداه ،ةفيطل ،ةعداو ةنيدم ،قشمد ىلإ ترظن ,نويساق لبج ىلع تفقو ةرم
:؟رمخ برش

﴾ )��(ً اريَِصبً ارِيبَخ ِهِدَابِع ِبُوُنذِب َِكّبَِرب َىفَكَوٍ حُون ِدَْعب ْنِم ِنوُُرقْلا َنِم َانَْكلَْهأ ْمَكَو ﴿

] ءارسإلا ةروس [

:ملحيو ملعيو ،ملعي هللا نكل ،ملعت ال تنأ ؟ةسيسخ لامعأ هل ىرت اي نكل ،بترم ،فيظن ،قينأ ،فيطل همالك ؛كمامأ ناسنإلا رشبك نحن ،ملعي هللا ،كملع دعب كملح ىلع � دمحلا
.كتردق دعب كوفع ىلعو ،كملع دعب كملح ىلع دمحلا

5



.ةردقملا دنع وفعلا ،افع اذإ رداقلا نكل ،هوفعل ةميق ال افع اذإ فيعضلا
ءادعلا هتبصانو ،هتجرخأو هلتق تلواحو ،يبنلا ترّجهو ،مهلاومأ تذخأو ،مهب تلكنو ،هباحصأ تلتقو ً,اماع نيرشع ءادعلا هتبصان ةكم -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ,-هنمٌ ارمأ رظنت ةجهوتم فيس فالآ ةرشع ،ةدحاو ةملكب مهدوجو يغلي نأ هناكمإب ينعي- ةكم لخد املف ً،اماع نيرشع

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

.ةردقملا دعب وفعلا
 :لاق ،لابجلا كلم هءاج ،مهنم مقتني نأ هنكم لجو زع هللا ،هئاذيإب مهنايبص اورغأو ,هنم اورخسو ،هوبذك ،يبنلا ىلإ ةءاسإلا يف اوغلاب فئاطلا لهأ

)) هدحوي نم مهبالصأ نم جرخي نأ هللا ىسع ،نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا :لاق ،نيلبجلا مهيلع تقبطأل تئش ول ،كتدارإ عوط نوكأ نأ يبر ينرمأ دمحم اي ((

.لجو زع هللا مهيدهي نأ لمأتو ،مهل اعدو ،مهنع رذتعاو ،هموق نع ىلخت ام

﴾ )��(ِنيِفَْشي َوَُهف ُتْضِرَم اَِذإَو )��( ِنيِقَْسيَو ِينُمِعُْطي َوُه يِذَّلاَو )��( ِنيِدَْهي َوَُهف ِيَنَقلَخ يِذَّلا ﴿

] ءارعشلا ةروس [

الأً اعئارً اميمصت ممصم تنأ ينعي ،هللا جهنمل ةفلاخم ضرملا لصأ ،ةيآلا هذهل رخآ ىنعم كانه :ةقيقحلا نكل ,تضرم اذإو :لاق ،هللا عمً ابدأ هنأ ىلع اهولمح ءاملعلا ضعب
داوم ,ماع ثولت ،رصعلا نم بابسأب ضرملا نوكيً انايحأو ،ءايبنألا اهب ءاج يتلا دعاوقلا ةفلاخم نم هلصأ ضرملاف ،هلوسر جهنمو ،هللا جهنم نع تجرخاذإف ،ضرمت
.ةئداه ةمعان ةايح ايحي نأ ممصم ناسنإلا ؛لك ىلع ،يسفن طغض ،ةماع ةنطرسم
:اولاق نجلا اونمؤم

﴾ )��ً(ادَشَر ْمُهُّبَر ْمِِهب َداََرأ َْمأ ِضَْرْألا ِيف ْنَِمب َديُِرأ ٌّرََشأ يِرَْدن َال اََّنأَو ﴿

] نجلا ةروس [

.بدألا نم اذه ,ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال ,ال :لاق ،ضرألا يف نمب هللا دارأ ٌرشأ يردن ال :لاق ام ,ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال
:لاق ىسوم انديس

﴾ )��( ٌريَِقف ٍرْيَخ ْنِم ََّيِلإ َتْلَزَْنأ اَمِل ِيِّنإ ِّبَر َلَاَقف ِّلِّظلا َىلِإ ىَّلََوت َُّمث اَمَُهل َىقََسف ﴿

] صصقلا ةروس [

:لاق مدآ انديس

﴾ )��(َنيِرِساَخْلا َنِم ََّننوَُكَنل َانْمَحَْرتَو َاَنل ْرِفَْغت َْمل ْنِإَو َانَُسفَْنأ َانَْملَظ َانَّبَر َالَاق ﴿

] فارعألا ةروس [

:لاق بويأ انديس

﴾ )��(َنيِمِحاَّرلا ُمَحَْرأ َتَْنأَو ُّرُّضلا َِينَّسَم ِيَّنأُ هَّبَر ىَدَان ِْذإ َبوَُّيأَو ﴿

] ءايبنألا ةروس [

.هؤاعد اذه ,نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ينسم :ريصب عيمس لجو زع هللا ينعي
:لاق فسوي انديس

َْنأ ِدَْعب ْنِم ِوَْدبْلا َنِم ْمُِكب َءاَجَو ِنْجِّسلا َنِم ِينَجَرَْخأ ْذِإ ِيب َنَسَْحأ َْدقَوً ّاقَح ِيّبَر اََهَلعَج َْدق ُلَْبق ْنِم َيَايْؤُر ُليِْوَأت اَذَه َِتَبأ َاي َلَاقَوً ادَّجُسُ َهل اوُّرَخَو ِشَْرعْلا َىلَع ِهْيََوَبأ ََعفَرَو ﴿
﴾ )���( ُميِكَحْلا ُميَِلعْلا َوُهُ هَِّنإ ُءاََشي اَمِل ٌفيَِطل ِيّبَر َّنِإ ِيتَوْخِإ َنَْيبَو ِينَْيب ُناَطْيَّشلا َغََزن

] فسوي ةروس [

) ِيتَوِْخإ َنَْيبَو ِينَْيب ُناَطْيَّشلا َغََزن َْنأ ِدَْعب ْنِم (:لاق ،هيلع اورمأت لقي ملو ،عينشلا مهلمعب هتوخأ ركذل بجلا نم لاق ول هنأل ،بجلا نم لقي ملو
ً.انطاب بقوع الإً انطاب بدألا دحأ ءاسأ اموً،ارهاظ بقوع الإ رهاظلا يف بدألا دحأ ءاسأ امف ً،انطابوً ارهاظ بدألا مزلا :ءاملعلا ضعب لاق
ًارهاظ بدألا ءاسأ اذإف ،هبجحي نطابلاب ءاسأ اذإ ،هنيهي رهاظلاب ءاسأ اذإ ،هبجحي ،نسح لاح ىلع سيل هللا نيبو هنيب اميف ناك اذإ ،باقع ربكأ هباجح ,هبجحيهللاً انايحأ ناسنإلا
:لاق دحاو كلذل ً،انطاب هبقاعيً انطاب بدألا ءاسأ نإو ً,ارهاظ هبقاعي
:لوقيلجوزعهللاو,بوجحماهانعم،هللاعمكتقالعيفةريبكةلكشم،ءيشبرعشتملفهللاتركذاذإو،ءيشبرعشتملونآرقلاتأرقاذإو،ءيشبرعشتملفتيلصاذإ

﴾ )��(َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمَْوي ْمِِهّبَر ْنَع ْمُهَِّنإ َّالَك ﴿

] نيففطملا ةروس [

،ةفلاخم يف ،ةءاسإ يف ،ريصقت يف ،اهنع ثحبت نأ بجي ،ةلكشم يف ,بوجحم اهانعم ،ةفطاعلا دراب تنأو نآرقلا تأرق ،ةلصلاب رعشت ملو تركذ ،برقلاب رعشت ملو تيلص
ةيساسح هدنع نم ،باجح يف �اب كتقالع ءوست نأ ،كرشلا نع ءاينغألا ىنغأ لجو زع هللا ،تادابعلا لامهإ يف ،فرحنم صخشب قلعت يف ,ايندلاب قلعت يف ،�اب نظ ءوس يف
.ةَّلعل بجحيامنإ ,بجحي امدنع هسفن بقاري ,ةمكح هدنع نمو ،ةغلاب
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:ةفرعملا نامرحب بقوع ضئارفلاب نواهت نمو ،ضئارفلا نامرحب بقوع ننسلاب نواهت نمو ,ننسلا نامرحب بقوع بدألاب نواهت نم :كرابملا نبا لاقو

﴾ )��(َنُوبِسَْكي اُوناَك اَم ْمِهِبُوُلق َىلَع َناَر َْلب َّالَك ﴿

] نيففطملا ةروس [

ضئارفلاب تنواهت نإ ،ضئارفلا نم نامرحلاب تبقوع ننسلاب تنواهت نإ ،ننسلا نم نامرحلاب تبقوع بدألاب تنواهت نإ ،ةفرعم يف ،ضئارف يف ،ننس يف ،بادآ يف

 .قحلا نيبو هنيب لوحت يتلا ةواشغلا ناسنإلا اذه بلق ىلع نار ،ةفرعملا نم نامرحلاب تبقوع

: بدألا تافيرعت نم

.لمعلا لوبق ةمالع لمعلا يف بدألا :ليقو
.اهتروع تفشكناف اهلضفبً اهيت ةليضفلا تهات :مهضعب لاق
.هتميق تبهذف هب هبحاص هات بيطلا لمعلا اذه ،رخفلاو ىذألاو نملاب نرتقا اذإ بيطلا لمعلا ىتح
.لعفلا ىلإ ةوقلا نم لامكلا نم ةايحلا يف ام جارختسا بدألا :رخآلا مهضعب لاقو ،نسحلا قلُخلا لامعتسا بدألا ةقيقح :مهضعب لاقو
.ركش ةملك ىلإ ،عضاوت ىلإ ,ةماستبا ىلإ مجرتت ،لمع ىلإ مجرتت ةيفخلا ةيلاعلا ةرطفلا هذه ،ةيلاع ةرطفروطفم تنأ ينعي

: ةمتاخلا

:ىلاعت لاق :نآلا ةقيقحلا حضوي يذلا ءيشلاو

﴾ )�(اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَهَْلَأف )�( اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو ﴿

] سمشلا ةروس [

دعاوق نع جرخي ناسنإ لك ،هترطفل ٌباقع هل باقع ءيسلا هلمع ناسنإ لكو ،تبأتكا صقنلا تلعف نإو ،تحاترا لامكلا تلعف نإف ،ةيلاع ةلبج ىلع اهلبجو اهرطف ينعي
دعاوق نع سفنلا جورخ تامالع نم هلك اذه ،للملاو ،رجضلاو ,مأسلاو ,سفنلا قيضو ،ةبآكلا نع :مويلا لاقي امو ،ءاسأ دق هنأب رعشيو ضبقنيو ملأتي ,ةلماكلا هترطف
.اهترطف
:صخلملا صخلم

﴾ )��(اَهاَّسَد ْنَم َباَخ َْدقَو )�( اَهاَّكَز ْنَم ََحلَْفأ َْدق ﴿

] سمشلا ةروس [

) اهاسد نم باخ دقو ،اهاكز نم حلفأ دق ( :لوقي لجو زع هللاو ،نيدبآلا دبأ ىلإ ،ةنجلا لوخدلً ةلهؤم نوكتل ،كسفن يكزت نأ قالطإلا ىلع لمع مظعأ ينعي

نيملاعلا بر � دمحلا و
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