
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

: بدألا 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

. هللا لوسر عم بدألا

اذه ناكو ،بدألا ةلزنمب يضاملا سردلا يف انأدب دقو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو عبارلا سردلا عم ؛نونمؤملا  ةوخإلا اهيأ
 .قلخلا عم بدألاو ،هللا لوسر عم بدألاو ،هللا عم بدألا :بعش ثالث ىلإً ابعشنم عوضوملا
:لاقف ,ميركلا يبنلا اذه بدأ فصو لجو زع هللا ،هللا لوسر عم بدألا ىلإ مويلا لقتننو ,لجو زع هللا عم بدألا نع انثدحت

﴾ )��(َىغَط اَمَو ُرََصبْلا َغاَز اَم ﴿

] مجنلا ةروس [

نأ بدألاب لالخإلاو ،بدألا لامك اذهو ،هآر ام زواجتي ملوً ابناج تفتلي مل ) َىغَط اَمَو ُرََصبْلا َغاَز اَم ( :ىلاعت لاق ،هرظن يف ىلجتي هبدأف ،زواجت ىغط ،فرحنا رصبلا غاز
 .ةزواجمو نايغط روظنملا ِمامألا َمامأ ام ىلإ علطتلاو ،غيز تافتلالاف ،روظنملا مامأ علطتي نأ وأ ،هلامش نعو هنيمي نع ءرملا رظني
:ىلاعت لاق ,هتريصبو هرصب نيب ماتلا قفاوتلا :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بدأ نم :رخآ ءيش

﴾ )��(َىأَر اَم ُداَُؤفْلا َبَذَك اَم ﴿

] مجنلا ةروس [

ةروهبملا نيعلا مييقت عم -هتريصب يأ- بلقلا مييقت قفاوتي فيكف ,هللا دودحلً اقراخ ناك اذإف ، وهللا ميظع بلقلا ىلإ لقتنيو ،هب رتغتفً ادج ةعئار ةيدام ةلاحبً اناسنإ ىرــت دق تنأ
ىلإ لخدي نأ يغبني ,مات فارحنا ىلع ءيشلا اذه بحاص نأ تملعو ,ديدش فرت هيف ً,اليمجً ائيش تيأر نإ ،هرصب عم هتريصب ضقانتت ال نأ :ناسنإلا بدأ لامك نمف ؟هب
.فرتلا رهاظم نم هدنع ام ىلع وهل راغصتسا بلقلا

. حيحصلا مييقتلا

:اولاقف ً،اءاطعمً اميركً اينغ هوأر ماركلا هباحصأ نأ ودبيف ،هنع مهلأسف ،ماركلا هباحصأ نيب وهو ,لجر هب رم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ فيك :لبق نم مكل تركذ
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َِّ�َو اَذَه :ِساَّنلا ِفاَرَْشأ ْنِم ٌلُجَر َلَاَقف ؟اَذَه ِيف َُكْيأَر اَم :ٍسِلاَجُ هَدْنِع ٍلُجَرل َلَاَقف ,َمَّلَسَو ِهَْيلَع َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َىلَع ٌلُجَر َّرَم :َلَاق ِ,ّيِدِعاَّسلا ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع ((
؟اَذَه ِيف َُكْيأَر اَم :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَرُ َهل َلَاَقف ,ٌلُجَر َّرَم َُّمث ، َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َتَكََسف :َلَاق ،َعَّفَُشي َْنأ ََعفَش ْنِإَو ،َحَكُْني َْنأ َبَطَخ ْنِإ ٌّيِرَح
:َمَّلَسَو ِهَْيلَع َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف ،ِهِلَْوقِل َعَمُْسي ال َْنأ َلَاق ْنِإَو ،َعَّفَُشي ال َْنأ ََعفَش ْنِإَو ،َحَكُْني ال َْنأ َبَطَخ ْنِإ ٌّيِرَح اَذَه ,َنيِمِلْسُمْلا ِءاََرُقف ْنِم ٌلُجَر اَذَه !َِّ� َلوُسَر َاي :َلَاَقف

)) اَذَه َْلثِم ِضَْرألا ِءْلِم ْنِم ٌرْيَخ اَذَه

] ملسمو يراخبلا هجرخأ [

همظعتو ،هلامجل همظعتو ،هلامل همظعت ,رشبلا سيياقم قفو صخشلا مييقت ،رشبلا قلاخ سيياقم قفو لب ،رشبلا سيياقم قفو ال ,صخشلا ّميقت ةيؤر ىلإ لصت نأ :ةلوطبلاف
.هصالخإل ,هتوعدل ,هتماقتسال ,هعرولو هملعل همظعت ,رشبلا قلاخ سيياقمب صخشلا مييقت نكلو ،هلاونل
.هللا دنع ةعفرلا ِغتبا :ليق انه نم ،نينمؤملا هدابع هللا اهب ميقي يتلا سيياقملا مدختست نأ ، ةوخإلا اهيأ ةلوطب هذه

. رصبلا عم ةريصبلا ضقانت مدع

,تويزو ,نايطأو ,تاودأ هيفو ,دراب لحملاو ،يبعش يح يف تابكرم حيلصت لحمل تبهذ كنأ انضرف ول ،رصبلا عم ةريصبلا تضقانت اميأ ؛ ) َىأَر اَم ُداَُؤفْلا َبَذَك اَم (
,تازمهو ,تارظن هيف لحملاو ،ةيئاسن تاجاح عيبي ,ةنيدملا قاوسأ لمجأ نم لحم ىلإ تلخدو ،لدتعم هرجأو ,نقتم هلمعو ,قداصو ,يفوو ,ميقتسم هبحاصو ,قاش لمعو
كتريصبف ,يساقلا لحملا كاذب بجعت ملو ,هتموعنو هلامجو هتقانأب يراجتلا لحملا اذهب تبجُعأ اذإف ،تاحئارلا تايداغلا ءاسنلا ىلإ نوعلطتي بابشو ,شحاف مالكو ,تاسملو
. ) َىأَر اَم ُداَُؤفْلا َبَذَك اَم ( :ءاملعلا ضعب هلاق ام ىنعم اذه ,ىرت ام بسحب ال ةقيقحلا بسحب ىرت نأ يغبني ،ةريصبلا نم رصبلا عبني نأ بجي ،كرصب نع فلتخت

.نيدلا وه بدألا

 .ءايح هلك نيدلا ،اهودارأ ام ريغ ىلع اهركذ هلعل ,نيدلا يف ءايح ال :لاق نمو ،بدأ هلك نيدلا ،هلك نيدلا وه :لاق بدألا ؛ ةوخإلا اهيأ    
.كماظع مجح فصت ,ةقيقر بايثلا هذه نإ ,يتينب اي :لاق امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
:لاق ,ضيحلا مد نع هتلأس ةأرماو ،ءايحلا تاجرد ىلعأب ملكتي يبنلاف ،ةوهشلا ريثت ىرخأ ةملك ةيأو ,ةوهشريثت نأ نكمي ال ةملك راتخا

ًةَكَّسَمُمً ةَصْرِفُ ذُْخَأت َُّمث ,َءاَمْلا اَهَْيلَع ُّبَُصت َُّمث ،اَهِْسأَر َنوُؤُش َُغلَْبت ىَّتَح ,اًديِدَش اًكْلَدُ هُُكلَْدَتف ,اَهِْسأَر َىلَع ُّبَُصت َُّمث ،َروُهُّطلا ُنِسُْحَتف ُرَّهََطَتف اََهتَرْدِسَو اَهَءاَم َّنُكاَدْحِإُ ذُْخَأت ((

ًءاَمُ ذُْخَأت :َلَاَقف ,َِةبَانَجْلا ِلْسُغ ْنَعُ ْهَتَلأَسَو ،ِمَّدلا ََرَثأ َنيِعََّبَتت َكِلَذ يِفُْخت اَهََّنأَك ُ:ةَشِئاَع َْتلَاَقف ,اَِهب َنيِرَّهََطت !َِّ� َناَحْبُس :َلَاقَ ؟اَِهب ُرَّهََطت َفْيَكَو :ُءاَمَْسأ َْتلَاَقف ،اَِهب ُرَّهََطَتف
ْنَُكي َْمل ِراَصَْنألا ُءاَسِن ُءاَسِّنلا َمِْعن ُ:ةَشِئاَع َْتلَاَقف ,َءاَمْلا اَهَْيلَع ُضيُِفت َُّمث ،اَهِْسأَر َنوُؤُش َُغلَْبت ىَّتَحُ هُُكلَْدَتف اَهِْسأَر َىلَع ُّبَُصت َُّمث ،َروُهُّطلا ُغِلُْبت َْوأ ،َروُهُّطلا ُنِسُْحَتف ُرَّهََطَتف

)) ََرَتتْساَو اَهِب يِرَّهََطت !َِّ� َناَحْبُس :َلَاق :َلَاقَو ُ,هَوَْحن ِدَانْسِإلا اَذَه ِيفُ َةبْعُش َاَنثَّدَح ,ِيَبأ َاَنثَّدَح ,ٍذَاعُم ُنْب َِّ� ُدَْيبُع َاَنثَّدَحو ،ِنيِّدلا ِيف َنْهََّقَفَتي َْنأ ُءَايَحْلا َّنُُهَعنَْمي

] حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

يف دروو ،ناميإلا نم ءايحلاو ،كناميإ ردقب يحتست تنأ ،نيدلا نع ديعب يحتسي ال يذلا اذهو ،ءايح هلك نيدلاو ،اهردخ يف ءارذعلا نم ًءايح دشأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف
:ةفيرشلا ثيداحألا ضعب

: َلَاق ،َِِّ� ُدْمَحْلاَو يَِحتَْسن اَِّنإ !َِّ� َلوُسَر َاي :َانُْلق :َلَاق ,ِءَايَحْلا َّقَح َّلَجَو َّزَعَِّ� َنِم اُويَْحتْسا ٍمَْوي َتاَذ :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ٍدُوعْسَم ِنْب َِّ� ِدْبَع ْنَع ((
ََلَعف ْنََمف ،َايْنُّدلاَ َةنيِز َكََرتَ ةَرِخآلا َداََرأ ْنَمَو ،َىِلبْلاَو َتْوَمْلا ِرُكَْذيْلَو ،ىَعَو اَمَو َنَْطبْلا َِظفَْحيْلَو ،ىَوَح اَمَو َْسأَّرلا َِظفَْحيَْلف ,ِءَايَحْلا َّقَح َِّ� َنِم ىََحتْسا ِنَم ْنَِكلَو ,َكِلَذ َسَْيل

))  ِءَايَحْلا َّقَح َّلَجَو َّزَع َِّ� َنِم َايَْحتْسا َِدَقف ,َكِلَذ

 .بدأ هلك نيدلاف ً،ارهاط هللا يدي نيب فقت ىتح ،بدألا نم ثبخلا نم رهطتلاو ، بدألا نم ةبانجلا لسغو ءوضولاو ،بدألا نم ةروعلا رتس نإو ،هلك نيدلا وه بدألاف

: نيدلا ناكرأ

،ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ مكنهذ نع بيغي الو ،بادآو تالماعمو تادابعو دئاقع :ناكرأ ةعبرأ نيدلا يف ،بادآو تالماعمو تادابعو دئاقع نيدلا مسقي مهضعب :كلذل
ىتح ,نمؤملا هب جّوتي جات بادآلا ،بادآو تالماعمو تادابعو دئاقع نيدلا :انلق اذإف ،ليلدلاب الإ ةدابع عَّرشت الو رظحلا تادابعلا يف لصألا نأو ،ليلدلاب الإ ءيش مِّرحي الو
:اولاقف ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بدأ نم اوبجعت ,هللا ناوضر مهيلع يبنلا باحصأ نإ
قالخألا مراكمب ينرمأ مث ,يبيدأت نسحأف ينبدأ هللا نإ :لاقف ؟بدألا اذهام !هللا لوسر اي 
 .نينمؤملا بدؤي ودبي اميف لجو زع هللاو

: ةصق
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بحاصف ،يدالوأل عطق سمخ ديرأ :هل لاقف ,لدتعم رعسب هعيبي نأ عمطف ،دجسملا داور نم صخش هيلإ لخدف ،ةريبك تايمك ةلمجلاب عيبي ,تاسوبلم لمعم هدنع انناوخإ دحأ
،يراجتلا هلحم نم جرخو أفكنا اذهف ,قرفملاب عيبأ ال هللاو انأ :لاقو رذتعاف ؟طقف عطق عبرأ ةيمكلا هذه ام ،ةنيزد ةئمعبرأ عيبي وه ،ةناهإ هيف عيبلا اذه نأ رعش ,لمعملا اذه
اذه ىلعو ,هبدأ هللاو ،لبقتسملاب ةدحاو ةعطق عيبأس هللاو ,بر اي : تلقف ,يمد فج ىتح :لاق ,ٍرتشم لمعملا اذهل لخدي ملً اموي نوثالثو ةثالث هللاو :لمعملا اذه بحاص يل لوقي
.أطخ كتملك نأ كملعيً ائيش لعفي وأ هللا كبجحي ,زواجت اهيف ةملك ملكتت ،بدؤي هللا ،سقف
ةدرفنملاب يقب ةلكشمب عقو ,رعشي ال وهو لاملا هيلأت ىلإ قلزنا ،مهارم مهاردلا :لاق ،لاملاب لحني ءيش لك :لاق ريثك هلام لجر ،هلام ىلع دمتعيو ،هسفنب دتعي ناسنإلا ً:انايحأ
.هبدأ انبرف ،ال ؟لاملاب ةمزألا هذه لحت له ً,ارطاخ نوسمخ موي لك هيتأيو ً,اموي نيتسو ةثالث
ىلع عضوي جات بدألاف ,تالماعمو دئاقعو تادابع نيدلا :لاق اذإو ،بدأ هلك نيدلاو بولطم بدألا ،زواجت اهيف ةملك ملكتت ال ،هللا عم كبدأ دادزا كناميإ دادزا املك تنأف
.كسأر

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بدأ

 .هبابحأو هباحصأ مه ,هباحصأ عم هبدأ ةدش نم ,طق هيلجرً ادام يؤر ام مالسلاو ةالصلا هيلع يـبنلا :لاق
 :لوقيو ،هرهظ اهيطعي هنم يحتست نأ فاخي ,جاوز عوضوم ىلع هتنبا لأس اذإ ،بابلل هرهظ يطعيً اباب قرط اذإ ناك
كركذ دقً انالف نإ يتينب اي
  .قدصي ال يذلا ءيشلا ،ريثكلا ءيشلا هللا لوسر بدأ نم ىري ,ةريسلا أرق ناسنإلا اذإ :ةقيقحلاو

: لجو زع هللا عم ةالصلا يف بدألا نم

 : ىلعألا ىلإ كرصب عفرت الأ-�
.ةبعكلا ىلإ رظنت نأ بحتسمف ,مارحلا هللا تيب يف نوكت نأ ةلاح يف الإ ،كدوجس ناكم ىرت نأ ،بدألا نم اذه ،ىلعألا ىلإ كرصب عفرت الأ :ةالصلا يف بدألا نم :لاق
 .قوف ىلإ هرصب عفري الو ,ضرألا ىلإ هفرطً اضفاخً اقرطم هبر يدي نيب دبعلا فقي نأ :ةالصلا بدأ لامك نمو

: هتجاح ءاضق دنع هربدتسي الو مارحلا هتيب لبقتسي الأ-�
 .مهريغو ةريره يبأو ناملسو بويأ يبأ ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث امك ،هتجاح ءاضق دنع هربدتسي الو مارحلا هتيب لبقتسي الأ :هللا عم بدألا نمو
.عضوملا اذه ريغ يف انركذ امك ناينبلاو ءاضفلا معي بدألا اذه نإ :ءاملعلا ضعب لاقو
.انه درو امك ً،ابرغ وأً اقرش ,اهسكعب وأ ةلبقلا هاجتاب هايملا ةرود نوكت ال نأ لواحيل ً,اتيب ناسنإلا ىنب اذإ

 : ةالصلا يف نوكسلا-�
,سأرلا عضو ليدعتو ,ناكملا رييغتو ,حنحنتلاو ,ةريثكلا تاكرحلا عوشخلا نم سيلف ،هحراوج تعشخل اذه بلق عشخ ول ،ةالصلا يف نوكسلا :لجو زع هللا عم بدألا نمو
 .بايثلا حالصإو
.ةالصلا يف تاكرحلا لقتً ايلاع هللا عم بدألا ناك املكف ،َرأ مل نكل ،تعمس اذكه ,همهارد دعي رخآلا مهضعبو ,ةالصلا يفهتعاس ىري مـهضعب نأ تعمس
:اولاق ريسفتلا ءاملع ضعب نإ ىتح

﴾ )��(َنوُِمئاَد ْمِِهتَالَص َىلَع ْمُه َنيِذَّلا ﴿

] جراعملا ةروس [

نوكس ةالصلا ىلع ماودلاف ،اهيلع ةموادملا نيبو ةالصلا ىلع ماودلا نيب :نيرمأ نيب ءاملعلا قرف دقو ,اهنوكس ىلع ةمئاد مهفارطأ ،مهتاكرح يف نوعشخي مهنأ ىنعمب
:اهيلع ظافحلا يه ةالصلا ىلع ةموادملاو ،ةالصلا ءانثأ ءاضعألا

﴾ )��(َنوُِظفاَُحي ْمِِهتَالَص َىلَع ْمُه َنيِذَّلاَو ﴿

]جراعملاةروس[

: ةءارقلا عامتسا-�
:ىلاعت لاق ,يغصي نأ ،ديهش وهو عمسلا يقلي نأ ،ةءارقلا عامتسا :لجو زع هللا عم بدألا نمو

﴾ )���(َنوُمَحُْرت ْمُكََّلَعل اُوتِصَْنأَوُ َهل اُوعَِمتْسَاف ُنآُْرقْلا َئُِرق اَِذإَو ﴿

] فارعألا ةروس  [
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 : ىلاعت هللا مظعي نأو عوكرلا يف يوتسي نأ-�

يف رغاصتيو لءاضتي نأو ،ميظعلا يبر ناحبس ،هنم مظعأ ءيش هبلق يف نوكي ال ىتح ،ىلاعت هللا مظعي نأو ,عوكرلا يف يوتسي نأ :لجو زع هللا عم ةالصلا يف بدألا نمو
.ةالص يف تنأف لجو زع هللا تمظعو ترغاصت املك ،ءابهلا نم لقأ نوكي ىتح هسفن
ً.انطابوً ارهاظ هبادآب بدأتلاو ,هنيدب مايقلا وه :ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا نم دوصقملاو
 : ءايشأ ةثالثب الإ هللا عم بدألا دحأل ميقتسي ال ً:ادج مهم ءيش اذهو ,ءاملعلا ضعب لاق
. لجو زع هللا عم بدألا مامت نم اذهف ،ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هءامسأ فرعت نأ ،هتافصو هئامسأب هتفرعمب-�
. هعرشو هنيدب هفرعت نأو-�
 .هركي امو بحي اميف هفرعت نأو-�
ً:اقداص نك ,نيقداصلا بحي هللا نأو :نآرقلا أرقا تنأف

ُّبُِحيَو َنيِباَّوَّتلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإُ َّ� ُمُكَرََمأ ُثْيَح ْنِم َّنُهُوْتَأف َنْرَّهََطت اَِذَإف َنْرُهَْطي ىَّتَح َّنُهُوبَرَْقت َالَو ِضيِحَمْلا ِيف َءاَسِّنلا اُولَِزتْعَاف ًىَذأ َوُه ُْلق ِضيِحَمْلا ِنَع ََكنُوَلأَْسيَو ﴿
﴾ )���( َنيِرِّهََطتُمْلا

] ةرقبلا ةروس [

﴾ )���(ً امِيَثأً اناَّوَخ َناَك ْنَم ُّبُِحي َال ََّ� َِّنإ ْمُهَُسفَْنأ َنُونَاتَْخي َنيِذَّلا ِنَع ْلِداَُجت َالَو ﴿

] ءاسنلا ةروس [

,كناكمإ نمض لجو زع هللا ءاضرو ،ةكلاس هللا ىلإ قرطلا ،اهب هللا كبحي الً ابيرقت تافص رشعو ،اهب هللا كبحي تافص رشع ،راركتلا فذح عم رــثكأ وأ تايآ رشعً ابيرقت يه
 :لاق لجو زع هللا امأ ،ةرم رمعلا يف هارت نأ كل حاتي ال دق يوقلا ناسنإلاو ,لجو زع هللا يضري نأ نمؤم لكل حاتمو

﴾ )���(ً 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 [

. امهب الإ هللا باذع نم دبعلل ةاجن ال ناديحوت

ديحوتو ،هللا وهو لسرملا ديحوت :امهب الإ هللا باذع نم دبعلل ةاجن ال ناديحوت امه :لاق ,ةقدب مكل هحرشأ نأ يننكمي نأ لجو زع هللا وجرأ , ةوخإلا اهيأً ادج قيقد عوضوم دجوي
.هريغ مكحب ىضري الو ،هللا ريغ ىلإ مكاحي الف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وهو لَسرملا ةعباتم
 :هل تركذف ،هلقع يف ةوزنل نيديج نيبطاخ ةرشع اهدلاو ضفرو ، جاوزلا نس يف هتنباو ،هعنقأ نأ ينم بِلُطف ,هتنبا جيوزت ضفري ناسنإ عم تسلج ةرم

﴾ )��(ً انِيبُمً الَالَض َّلَض َْدَقفُ َهلوُسَرَو ََّ� ِصَْعي ْنَمَو ْمِهِرَْمأ ْنِمُ ةََريِخْلا ُمَُهل َنوَُكي َْنأً ارَْمأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ىََضق اَذِإ ٍَةنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ﴿

] بازحألا ةروس [

:لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ،هللا لوسر مكحب ىضرت نأ يغبني تنأف

﴾   ٌداََسفَو ِضَْرألا ِيفٌ َةْنِتف ْنَُكت اُوَلعَْفت الِإ ُ,هوُحِكَْنَأفُ َهُقلُخَوُ َهنيِد َنْوَضَْرت ْنَم ْمُكَءاَج اَِذإ ﴿

] هننس يف يذمرتلا هجرخأ  [

:ىلاعت لاق ً!ايلك ناميإلا هنع ىفني !هنع ديحيو ىوهلا نع قطني ال يذلا هللا لوسرمالك عمسي نمؤم ً،ادج ةريبك ةلكشم تأشن كلذ ىلع ّرصأ املف

﴾ ْمِهِرَْمأ ْنِمُ ةََريِخْلا ُمَُهل َنوَُكي َْنأً ارَْمأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ىََضق اَِذإ ٍَةنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ﴿

] �� :ةيآلا بازحألا ةروس [

ّلَُسيَو َتْيََضق اَّمِمً اجَرَح ْمِهُِسفَْنأ ِيف اوُدَِجي َال َُّمث ْمَُهنَْيب َرَجَش اَمِيف َكوُمِّكَُحي ىَّتَح َنُونِمُْؤي َال َِكّبَرَو ََالف ﴿ ﴾)��ً(اميِلَْست اوُمِ

] ءاسنلا ةروس [

.هريغ مكحب ىضري الو هريغ ىلإ مكاحي الف ،لسرملا ةعباتم ديحوتو ،لسرملا ديحوت

:نآلا اوققد

.همامإو هخيش لوق ىلع هضرع ىلع هربخ قيدصتو هرمأ ذيفنت فقي الو
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ً،اقالطإ رود هل سيل كخيش ةنسلاو نآرقلا عم ,انه رود هل سيل كخيش ،عوضوملا يف يخيش يأر ذخآ ىتح :لوقي ً,احيحصً اثيدح وأ ةينآرق ةيآ عمس ،ديج ءيش ,خيش هل ناسنإ
هبهذم يوذو ,همامإو هخيش لوق ىلع هضرع ىلع ,هربخ قيدصتو هللا رمأ ذيفنت فقوي ناسنإ لكف ،هللا لوسر نع حيحصلا صنلا كءاج نأ دعب ناسنإب ركفت نأ عيطتست ال
ً,المحو ًاليوأت هفيرحت ىمسو ,هعضاوم نع هفرح وأ ,مهيلإ هضوفو ,هربخو هرمأ نع ضرعأ ,ةمالسلا بلط نإف الإو ،هربخ لبقو هذفن هل اونذأ نإف ،همظعي نمو ,هتفئاطو
.خويشلا تاقلح يف نوديرملا هب عقي قلزنم اذه ،هلمحنو هلوؤن :لاقف
،ناسنإل ًءاضرإ كمحر تنأ عطقتو محرلا ةلصب كرمأي حيحص ثيدح ،تنأ باتغتو ةبيغلا نع كاهني حيحص ثيدح ،ةيآلا هذه يف يخيش يأر ىرأ ىتح ال ،كيدي نيب نآرق
ال الإو ،عوضوملا اذه يف ناسنإ يأر ذخأت نأ نكمي ال ،ةلالدلا يعطق يلج حضاو يوبن صن مامأ ،ةلالدلا يعطق ّيلج حضاو ينآرق صن مامأ تنأ ,ةديقعلا يف ىربك ةماط هذه
.هلوسر فرعت الو هللا فرعت
كانه ناك اذإ ,قلغم قيرط ،كعم سولجلل عستي ال يتقو هللا لوسر نم عروأً اناسنإ اهلك ضرألا يف نأ :دقتعت تنكاذإ :هل لوقأ ,ةيضقب يتشقانم ناسنإ لضف اذإ يتداع نم انأ
رمتأتو ،هعطقت تنأ يبنلا هب رمأ يذلا وأ ،همرحت تنأ يبنلا هب حمس يذلا ،هللا لوسر نم عروأ كرظن يف ناك اذإ ,كنهذ يفً اميظع ناك امهم ,ناك نمً انئاك ضرألا يف ناسنإ
.ناميإلا نع ءامسلا نع ضرألا دعب ديعب تنأف ,هدنع نم هيجوتلا ذخأت نم رمأو كخيش رمأب
اذهب هاقلي نأ نم هل ريخ ,�اب كرشلا الخ ام قالطإلا ىلع بنذ لكب هبر دبعلا ىقلي نأالف :لاق ،ةلالدلا يعطق حيحص ثيدح وأ ,ةلالدلا ةيعطق ةيآ يف هيأر نع ناسنإ لأُسي ال
.لاحلا
 :لوقي لجو زع هللا ،حيرص صن ،هتركذ ام عقاو هنأ الولو ،عقاو هللاو اذه

ٌباََّوت ََّ� َّنِإ ََّ� اُوقَّتاَوُ هوُُمتْهِرََكفً اتْيَم ِهيَِخأ َمَْحل َلُْكَأي َْنأ ْمُكُدََحأ ُّبُِحَيأً اضَْعب ْمُكُضَْعب َْبتَْغي َالَو اوُسَّسََجت َالَو ٌْمِثإ ِّنَّظلا َضَْعب َّنِإ ِّنَّظلا َنِمً ارِيثَك اُوِبَنتْجا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
﴾ )��( ٌميِحَر

] تارجحلا ةروس [

ءيش كانه ناك اذإ ،مرحم باصتغالا ,مهخيش نم ىوتف مهعم ً,اتيب نوبصتغيً اسانأ ىرت وأ ،ديبع وأ ديزل ًءاضرإ نوحاترم مهو ,ةمات ةيرحب نوباتغي صاخشألا ضعب ىرت
:عوضوملاب يأر هل ناسنإ دجوي ال ,مرحم

﴾ )��(ً انِيبُمً الَالَض َّلَض َْدَقفُ َهلوُسَرَو ََّ� ِصَْعي ْنَمَو ْمِهِرَْمأ ْنِمُ ةََريِخْلا ُمَُهل َنوَُكي َْنأً ارَْمأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� ىََضق اَذِإ ٍَةنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ﴿

] بازحألا ةروس [

ال ً,اقحم نكت ملو ،هل كعانقإ ىلعو كتحاصف ىلع ًءانب كل مكح يبنلاو ,ةيوق ةجحب تيلدأو ،ناسللا قيلط يأ ً,انسل تنكو ,هللا لوسر ىلإ تمكتحا كنأ ول :كلذ نم غلبأ مكيطعأ
.هللا باذع نم وجنت الً اقحم نكت ملو كل مكح لسرلاو ءايبنألا ديس نأ ول ؟اذه نم غلبأ كانه له ,هللا باذع نم وجنت

ًائْيَش ِهيَِخأ ِّقَحِبُ َهل ُتْيََضق ْنََمف ،ٍضَْعب ْنِم ِهِتَّجُحِب ُنَحَْلأ ْمُكَضَْعب ََّلَعلَو ,ََّيِلإ َنوُمَِصتَْخت ْمُكَِّنإ :َلَاق َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر ََّنأ ،اَهْنَع مهَّللا يِضَرَ ةََملَس ُِّمأ ْنَع ((
))  اَهْذُْخَأي َالف ِراَّنلا َنِمً َةعِْطقُ َهل ُعَطَْقأ اَمَِّنَإف ,ِهِلَْوقِب

,ءالؤه رباكأ ضعبً اموي تبطاخ :لاق ,حضاو ّنيب حيرص صن مامأ وهو ,ءيش لك يف هيأر ذخأيل ,هخيش ىلإ عجري نأ بجي هنأ دقتعي ً,اصخش عنقي نأ دارأ ,رابكلا ءاملعلا دحأ
نم هعبتن نأ انيلعً اضرف ناكأ ,اناهنو انرمأو انثدحو انل نيب يبنلا ،هباطخبو همالكب انهجاو دقو ,انرهظأ نيب يح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ردق ول ,�اب كتلأس :هل تلقف
.؟مهلوقعو سانلا ءارآ ىلع هنم هانعمس ام ضرعن ىتح هعبتن ال مأ ,هبهذمو همالكو هريغ يأر ىلع هضرعن نأ ريغ
.ليحتسم ؟نكمم اذه له ,يبنلا هلاق اميف يخيش يأر ذخآ ىتح فرعأ ال انأ :لاق لجرو ,سانلا ءالؤهل ملكتو ,قشمد يف يبنلا نأ ول
.هاوس ىلإ تافتلا ريغ نم لاثتمالا ىلإ ةردابملا ضرفلا ناك لب :لاق ,جرُحأ هشقاني يذلا ً:اعبط
:حضاو ثيدحلاً اعبط ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ,ةحصلا نم اذه غلبم يردأ الو ىوري

)) ركب يبأ ريغ ةوبك هل تناك الإ مالسإلا ىلإً ادحأ توعد ام ((

ضرفلا اذه خسن يذلا امم :هل لاق ,لاؤس نود نم هدبعأ نأ يلع انأف ,يبأ لأسي مل ينقلخ امنيح هللا :لاق ،داع مث يبأ لأسأس :لاقف مالسإلل هاعد ً،ادج ريغص يباحص كانه ناك

.ةملكب قطن امو ً,اريحتمً اتهاب يقبو ,هيف ىلع هعبصإ عضوف ؟,خسن ءيش يأبو ,انع
نمً انئاك ناسنإ يأر ذخأتل ,قيبطتلا تقلعو ،كاهني وأ كرمأي ,ريسفت ىلإ جاتحي ال ً,احضاو ,هيلعً اقفتم ,حاحصلا يف حيحص ,ميركلا يبنلا نمً اصن تيأر تنأ اذإ نكمم تنأ اذإ
,نيقيلا نع همالك لزعو ,ميلستلاو هيلع ةالصلاب ءاضعألا جاعزإو ,تاوصألا عفرو ,هب كرشلاو ,هرمأ ةفلاخم ال ،هللا عم صاوخلا بدأ اذه ً،ادبأ هللا فرعت ال تنأف ،ناك
نآرقلاو ,اهئارآو لاجرلا ديلقت ىلع الو ,ةضقانتملا ةريحتملا ةكوهنملا لوقعلا ىلع ال هللا ةفرعم باب يف لَّوعملا لعجو ،هنم هماكحأ يقلت وأ ,هللا ةفرعم هنم دافتسي نأ نعو
 ً.اكربت اهأرقي ةنسلاوً اكربت نآرقلا أرقي ،لصح ام اذه ً,اكربت اهؤرقن امنإ ةنسلاو
.هتفقش لاصئتساو هرباد عطق يف انيعسو ,هانيداع ,همارو كلذ ريغ بلط نمو ,ةنسلاو باتكلا نم نيدلا لوصأ ىقلتن نأ :باوصلا امأ
:ةميركلا ةيآلا هذه يف ققد

َنوُرَصُْنت َال اَّنِم ْمُكَِّنإ َمَْويْلا اوَُرأَْجت َال )��( َنوَُرأَْجي ْمُه اَِذإ ِباََذعْلاِب ْمِهِيفَْرتُم َانْذََخأ اَذِإ ىَّتَح )��( َنُولِماَع اََهل ْمُه َكِلَذ ِنوُد ْنِم ٌلاَمَْعأ ْمَُهلَو اَذَه ْنِم ٍةَرْمَغ ِيف ْمُُهبُوُلق َْلب ﴿
َْمأ )��( َنيِلََّوْألا ُمُهَءَابآ ِْتَأي َْمل اَم ْمُهَءاَج َْمأ َلَْوقْلا اوُرَّبََّدي َْمَلَفأ )��( َنوُرُجَْهتً ارِماَس ِهِب َنيِرِبَْكتْسُم )��( َنوُصِكَْنت ْمُكِبَاقَْعأ َىلَع ُْمتْنَُكف ْمُكَْيلَع َىْلُتت يِتَايآ َْتناَك َْدق )��(
ْنَمَو ُضَْرْألاَو ُتاَوَمَّسلا ِتَدََسَفل ْمُهَءاَوَْهأ ُّقَحْلا ََعبَّتا َِولَو )��( َنوُهِراَك ِّقَحْلِل ْمُهَُرثَْكأَو ِّقَحْلاِب ْمُهَءاَج َْلبٌ ةَّنِج ِهِب َنُولُوَقي َْمأ )��( َنوُرِكْنُمُ َهل ْمَُهف ْمَُهلوُسَر اُوفِرَْعي َْمل
َّنِإَو )��( ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىِلإ ْمُهوُعَْدَتل َكَِّنإَو )��( َنِيقِزاَّرلا ُرْيَخ َوُهَو ٌرْيَخ َِكّبَر ُجاَرََخفً اجْرَخ ْمُُهَلأَْست َْمأ )��( َنوُضِرْعُم ْمِهِرْكِذ ْنَع ْمَُهف ْمِهِرْكِِذب ْمُهَانَْيَتأ َْلب َّنِهِيف

﴾ )��(َنُوبِكَاَنل ِطاَرِّصلا ِنَع ِةَرِخْآلاِب َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلا
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] نونمؤملا ةروس [

.دحأ ىلع قيبطتلا اذه قلعت نأ نود ,يهنلاو رمألا قيبطت ىلإ ردابت نأ يغبني ,ةحضاولا ةنسلا كعم ،ةحضاو تايآلاو نآرقلا كعم
يعمساو كل ثيدحلاف ،اونابف اوناك موقب تصتخا اهنظي الو ،بجعلا ىريف ,عقاولا ىلع اهلزنيو ،اهلمأتو ,اهربدت قح تايآلا هذه ربدتي ,اهتاجن ىلع لماعلا ,هسفنل حصانلا :لاق
 .ناعتسملا هللاو ةراج اي

: مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر عم بدألا نم

:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم بدألا نمو ؛ ةوخإلا اهيأ

. يهن الو رمأب هيدي نيب مدقتي الأ-�
:هتنس فالخ هتايح يف همامأ ءارآ ضرعت

﴾  )�( ٌميِلَع ٌعيِمَس ََّ� َّنِإ ََّ� اُوقَّتاَو ِهِلوُسَرَو َِّ�ِ يََدي َنَْيب اوُمَِّدُقت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] تارجحلا ةروس [

  .هللا لوسر ةايحب ديقم رمألا اذه نأ مهضعب مهوتي دق ،كلذ لكاش ام الوً افرصت الوً ايهن الً ارمأ مدقت الأ
.خسني الو ةمايقلا موي ىلإ قاب رمألا اذه :ءاملعلا ضعب لاق
هللا لوسر ىلع اوتئتفت ال :ءاملعلا ضعب لاق ،هتامم دعب هتنس يدي نيب مدقتلاو هتايح يف هيدي نيب مدقتلا نيب قرف ال ,هتافو دعب هتنس يدي نيب مدقتلاك هتايح يف هيدي نيب مدقتلاف
ىتح اوهنت الو ،رمأي ىتح اورمأت ال :هريغ لاقو ،هنود يهنلاو رمألاب اولجعت ال يأ ،بألا يدي نيبو ناميإلا يدي نيب مدقت ال :برعلا لوقت :ةديبع وبأ لاقو ،ملسو هيلع هللا ىلص
.ىهني
:هعم بدألا نمو

. هتوص قوف كتوص عفرت الأ-�
.؟هتنس قوف يأرب يتأت نأ فيك ،لمعلا طبحي يداعلا توصلا عفر ,ءارآلا عفرب نظلا مث ,لامعألا طوبحل ببس هنإف
.نآرقلاب يلحرم مهف يبنلا ةنس ,هرصعب ةديقم ةنسلا :كل لوقي
هتوص قوف كتوص عفرت مل تنأ ،نآرقلا اذهل يرصع مهف نم دب ال نآلا امأ ،ءاطسبلا ءالؤه لوقع عم بسانتي نآرقلل يبنلا مهف ,ءارحصلا يفو مايخلا تحت برعلا ناك امدنع
.هتامم دعب هتنس قوف ئطخملا كيأر تعفر ,هتايح يف
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم بدألا نمو لاق

. هريغ ءاعدك هءاعد لعجي الأ-�
 :ىلاعت لاق

﴾ )��( ٌميَِلأ ٌباَذَع ْمَُهبيُِصي َْوأٌ َةْنِتف ْمَُهبيُِصت َْنأ ِهِرَْمأ ْنَع َنُوفِلاَُخي َنيِذَّلا ِرَذَْحيَْلفً اذاَوِل ْمُكْنِم َنُولَّلََسَتي َنيِذَّلاُ َّ� َُملَْعي َْدقً اضَْعب ْمُكِضَْعب ِءاَعُدَك ْمَُكنَْيب ِلوُسَّرلا َءاَعُد اُوَلعَْجت َال ﴿

] رونلا ةروس [

:نالوق اهيف ةيآلا هذه لاق
ءاعدك هل مكؤاعد اذه دمحم اي امأ ،هللا يبن اي ,هللا لوسر اي :لوقت نأ نم دب ال ،هللا يبن اي ،هللا لوسر اي :اولوق لب ً،اضعب مكضعب وعدي امك همساب هوعدت نأ يغبني ال يأ :لوألا
ً.اضعب مكضعب
ردصملا اذه ىلعف ،ةتبلا هنع فلختلا مكعسي ملو ,هتباجإ نم دب مكل نكي مل مكاعد اذإ لب ، كرت ءاش نإو باجأ ءاش نإ ً،اضعب مكضعب ءاعد ةلزنمب مكل هءاعد اولعجت ال :يناثلاو
.بيجن ال وأ بيجنً اضعب اعد مكضعب ناك اذإ ً،اضعب مكضعب ءاعدك هءاعد اولعجت ال
.هيبلت نأ يغبني لمع ىلإ هتوم دعب ولو يبنلا كاعد اذإ امأ ً،اغرفتم تسل كنأل رذتعت كاعد ناسنإ
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم بدألا نمو

هنذأتسي ىتح ,هتجاح يفً ابهذم مهنم دحأ بهذي مل ,طابر وأ داهج وأ ةبطخ نم عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإ مهنأ -�
:ىلاعت لاق امك

اَِذَإف ِهِلوُسَرَو َِّ�اِب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا َِكَئلُوأ ََكنُونِْذَأتَْسي َنيِذَّلا َِّنإُ هُونِْذَأتَْسي ىَّتَح اُوبَهَْذي َْمل ٍعِماَج ٍرَْمأ َىلَعُ َهعَم اُوناَك اَذِإَو ِهِلوُسَرَو َِّ�ِاب اُونَمآ َنيِذَّلا َنُونِمْؤُمْلا اَمَِّنإ ﴿
﴾ )��( ٌميِحَر ٌرُوفَغ ََّ� َّنِإ ََّ� ُمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنِم َْتئِش ْنَمِل ْنَْذَأف ْمِِهْنأَش ِضَْعبِل َكُونَْذَأتْسا

] رونلا ةروس [

.؟هليلجو هقيقد ؟هعورفو هلوصأ يف ؟نيدلا ليصافت يف قلطم بهذمب فيكف ,هنذإب الإ هيف مهل عسوي مل ةضراع ةجاحبً اديقمً ابهذم اذه ناك اذإف
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لعف اذكهأ ،هتنس ىلإ عجرت نأ هتامم دعب هناذئتساو ،هلأست نأ هتايح يف هناذئتسا ,ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا لوسرلا ,هللا لوسر نذأتسي نأ نود ,هتاذ ءاقلت نم فرصتي ناسنإ
.؟هنذإ وأ هيأر ذخأت نأ نودً ائيش لعفت نأ ال ,اهب يدتهت نأو ,هتنس ىلإ عجرت نأ هتوم دعب هناذئتسا ؟ يبنلا
:هعم بدألا نمو لاق

.هلوقل ءارآلا لكشتست لب هلوق لكشتسي ال نأ-�
 .ثيدحلا ىلع سيلو ,ةلاقملا ىلع جعزنت ,يوبن ثيدح فالخ ىلع ةيملع ةلاقم تأرق نإ كيلع بجي ،تجعزناف ةلاقملا عم ضقانتي ثيدحلا تدجوف ,ةلاقم تأرق تنأ
ىقلتو ةسيقألا ردهت لب سايقب هصن ضَراعي ال ،هلوقل ءارآلا لكشتست نأ بجي ،هلوق لكشتست ال نأ بجي ،ال هديؤي ءيش ملعلا يف دجوي ال فيرش ثيدح اذإ نوجعزني سانلا
.لصألا وه ،ةقيقح هنأ ىلع هلوق ذخأن نأ يغبني لب ً,الوقعم هباحصأ هيمسي لايخل هتقيقح نع همالك فرحي ال ,هسوفنل
لصألا وه نيدلا ،ملعلل حرفت نأ كنيد قباطي ام ملعلا يف تيأر نإ بجي ،أطخ اذه ،حرفي ملعلا قباطيً ائيش مالسإلاب ىأر اذإ ً،ائيش ملعلاب ىأر اذإ ً,ايناملع نوكي امدنع ناسنإلا
نيدلا ضقاني نكل ,هنوك يف اهننق ,لجو زع هللا نيناوق ملعلاو ،هللا يحو وه نيدلا نأل ,نيدلا ضقاني نأ ليحتسم ملعلا امأ ,كمدقب هلكرا هقفاوي مل اذإو ،ديج نيدلا قفاو ملعلا اذإف
وأ ,حيحص ريغً اليوأت لوؤملا حيحصلا صنلاف ،حيحص ريغً اليوأت لوؤم حيحص صن وأ ،حيحص صن ال ،عوضوم صن ملعلا ضقاني ،ةيملع ةقيقح تسيلو ,ةيملع ةيرظن
.حيرصلا صنلا ْصقاني نأ نكمي ال حيحصلا ملعلاو حيرصلا لقعلا امأ ،نيدلا ضقانت دعب تبثت مل يتلا تايرظنلاو ،ملعلا ضقاني عوضوملا صنلا
.هللا قلخ عم بدألا ىلإ لقتنن هللا ءاش نإ مداق سرد يفو

نيملاعلا بر � دمحلا و
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