
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

. بدألا : مويلا 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 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

: ديهمت

هلوق نمً اطابنتسا ,بدألا ةلزنم اهيف نحن يتلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو سماخلا سردلا عم ؛ماركلا ةوخإلا اهيأ
:ىلاعت

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

] ميرحتلا ةروس [

. مهوبدأ يأ ؛اران مكيلهأو مكسفنأ اوق :سابع نبا لاق

نأو ،بادآو ،تالماعمو ،تادابعو ،دئاقع مالسإلا نأ :يضاملا لبق سردلا علطم يف تركذ دقو

 :ةشئاع ةديسلا لبق نم لئُسف ,يلاعلا يبنلا بدأ نم هللا ناوضر مهيلع يبنلا باحصأ راح دقو ،ناميإلا جوتي يذلا جاتلا ةباثمب بادآلا
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟بدألا اذه ام !هللا لوسر اي

)) يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ ((

.قلخلا عمً ابدأو ،هللا لوسر عمًابدأو ،هللا عمً ابدأ ؛ةثالث ماسقأ ىلع بدألا نأ :نيسرد لبق تركذ دقو
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هعم اونوكي نأ ىلإ ماركلا هباحصأ هجوت يهو ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا قحب تدرو يتلا ةميركلا تايآلا لك نأ :يضتقي هللا لوسر عم بدألانأ تنيب يضاملا سردلا يف

,بدألا نم ةجرد ىلعأ يف

،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةافوب اهمكح عطقني ال ةرمتسم تايآ يه امنإ 

 :ىلاعت هلوق يف اولاق ريسفتلا ءاملع نأ تاطابنتسالا لمجأ نمو ، هتامم دعب هتنس ىلع كيأر ولعي نأ يغبني ال ,هتايح يف هتوص ىلع كتوص ولعي نأ يغبني ال هنأ امكف

َّذُعيِلُ َّ� َناَك اَمَو ﴿ َّذعُمُ َّ� َناَك اَمَو ْمِهِيف َتَْنأَو ْمَُهبِ ﴾ )��( َنوُرِفَْغتَْسي ْمُهَو ْمَُهبِ

] لافنألا ةروس [

دعب ةيآلا هذه ىنعم ام نكلو ،هللا باذع نم نمأم يف ،هللا باذع نم ةحوبحب يف مه ,مهرهظأ نيب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ماد ام ,يبنلا ةايح يفً اعبط :ريسفتلا ءاملع لاق
. ؟ىلعألا قيفرلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقتنا

:ةيآلا هذه ىنعم

كتنس تماد ام ،مهئاخر يف ،مهتدش يف ،مهلاحرت يف ،مهلح يف ،مهحارتأ يف ،مهحارفأ يف ،مهلاومأ بسك يف ،مهتراجت يف ،مهتويب يف ،مهتايح يف دمحم اي كتنس تماد ام
َّذُعيِل َُّ� َناَك اَمَو ( :ىلاعت لاق رخآ ءيش ، مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةنس قبطف ,هللا باذع نم نمأم يف نوكت نأ تدرأ نإف ,مهبذعيل هللا ناك ام ,مهتايح يف ًةقبطم ْمُهَو ْمَُهبِ
قرخ ىلع مدنلا نمأم يفو ,جهنملا عابتا نمأم يف ؛نينمأم يف تنأ ،هللا باذع نم رخآ نمأم يف تنأ ،كسفن عجارت امنيحو ،رفغتست امنيحو ،مدنت امنيح تنأ ينعي ) َنوُرِفَْغتَْسي
.ةريبك ةجاح نمألا ىلإ ناسنإلا ةجاحو ،نمأم يف تنأف قحلا ىلع ترس نإو ,نمأم يف تنأف تمدن نإ ،جهنملا

. هللا قلخ عم بدألا

بدأ ةبترم لكلف ،مهب قيلي امب مهبتارم فالتخا ىلع مهتلماعم قلخلا عم بدألاف ،قلخلا عم بدألا يهو الأ ,بدألا ةلزنم نم ثلاثلا مسقلا ىلإ لقتنن ؛ماركلا ةوخإلااهيأ
بدأ بناجألا عم ،مهب قيلي بدأ نارقألا عم ،هب قيلي بدأ ناطلسلا عم ،رخآ بدأ ملاعلا عم ،زيمتم بدأ تاذلاب بألا عمو ،صاخ بدأ نيدلاولا عمف ؛صاخ بدأ اهيف بتارملاو
.هتيب لهأ عم هبدأ ريغ بدأ فيضلا عم ،هسنأ يوذو هباحصأ عم هبدأ ريغ
: ثالث ءابآ كل اولاق
. كبجنأ بأ-�
. كجوز بأو-�
.هللا ىلع كلد بأو-�
. بدأ لاح لكل ؟لاوحألا عم اذامف ,صاخشألا عم اذه ،هب قيلي صاخ بدأ ةثالثلا ءالؤه نم لكلو
 :بادآ لكأللف
.دبعلا ةسلج سلجي ناك ً،ائكتم لكأي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ام
:بدأ برشللو
,كيف نع حدقلا تدعبأ ,ءاملا برش ءانثأ يف تسفنت اذإف ,يدعي دق ناسنإلا ريفز ،ىودعلا يف ةيرظن ثدحأ عم قفاوتت ةنسلا هذهو ،هيف نع حدقلا دعبي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 .بدألا نم اذهف

)) بعلا نم دابكلا نإفً ابع هوبعت الوً اصم ءاملا اوصم ((

،ةماقإلاو ،رفسلاو ،جورخلاو ،لوخدلاو ,بوكرللو ،يلامجإ لكشب ثدحتن نحنً اعبط ،برشلل بادآ اهلك هذه ً،اسلاج برشيو ً،اثالث برشي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
.مونلاو
 :مون بادآ
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هنأل- رسيألا مهقش ىلع ءاينغألا مون كانهو ،مهنوطب ىلع نيطايشلا مونو ،مهروهظ ىلع كولملا

.نميألا مهقش ىلع ءايقتألا مون كانهو -ماعطلا يف طرفأ
.ماني نأ لبق ءاعد أرقيو ,فيرشلا هدخ تحت هدي عضيو ,نميألا هقش ىلع ماني مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
:بدأ توكسللو
.لهج نع ال ملع نع تكسي توكسلل بدأ كانهو ،هب ىردأ هلعلو هبلقبو هعمسب ثيدحلل يغصي هارتو ,عامتسالا نسحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 . هراوبو هتواقش ناونع هبدأ ةلقو ،هحالفو هتداعس ناونع ءرملا بدأ :ءاملعلا لاق

. ماعلا بدألا

.رظنلا تفلت فقاوم وأ دهاشم ةنسلا يف كانه نأ ؛ ةوخإلا اهيأ ةقيقحلاو
.؟بدألا اذه ىلإ تيأرأ .هلبق تدلو ينكلو ينم ربكأ وه :لاق ؟هللا لوسر مأ تنأ ربكأ امكيأ لئُس سابعلا انديس

مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف ً،اقالطإ يلإ تفتلي ال ،ماوق ماوص يجوز نإ :تلاقف ؟اذكه ِكلام :اهتلأسف ،ةلذتبم بايثب ةشئاع ةديسلا ىلإ تءاج نوعظم نب نامثع ةأرما ((
،هتجوز ىلإ تفتلاو ,يبنلا تاهيجوت ىلإ داع نوعظم نب نامثع نأ ودبيف ,رطفأوموصأ ،موقأو مانأ انأ ؟ةوسأ يب كل سيلأ ,نامثع اي :لاقف ,هبتاعو هبلط يف لسرأ
)) .سانلا باصأ ام انباصأ :تلاق ؟!كلاح ريغت كلام :ةشئاع ةديسلا اهل تلاقف ،ةرضن ةرطع اهتأرو نيح دعب ةشئاع ةديسلا تيب ىلإ نوعظم نب نامثع ةأرما تءاجف

:ميركلا نآرقلاو ،ءايحلا حرجي ال فيطل مالك

﴾ )�(َنوُدَاعْلا ُمُه َِكَئلُوَأف َكِلَذ َءاَرَو َىَغتْبا ِنََمف )�( َنيِمُولَم ُرْيَغ ْمُهَِّنَإف ْمُُهناَمَْيأ ْتََكلَم اَم ْوأ ْمِهِجاَوَْزأ َىلَع َّالِإ )�( َنوُِظفاَح ْمِهِجوُُرفِل ْمُه َنيِذَّلاَو ﴿

] نونمؤملا ةروس [

.كلذ ءارو ىغتبا نمف ؟ذوذشلا ناولأ لك اهتحت يوطني يتلا ةرابعلا هذه ىلإ تيأرأ

)) كماظع مجح فصت بايثلا هذه نإ يتينب اي ((

 :لاق ,هيلع ذخأم امهيف ناتيبلا ناك ينعي ,لزغلا يف ناتيب هل ءارعشلا ضعب نإ لب ،ةوهشلا ريثي ال مظعلاف ،كماظع مجح فصت ,ةوهشلا ريثت ال ةملك

لَمَجلا ِمظَع ال ِرَّكُسلا ِبََصق          ٍبََصق نِم َتقِلُخ ىملَس َّنِإ

لََصبلاِ حير ىلَع ُكسِملا ََبلَغ             ً الََصب اهنِم َتَينَدأ اِذإَو

ً:ايلك ةراثإلا نع كدعبت ةملكب ءاج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا كلذكف ،لزغلا عم بسانتي ال لمجلا مظع

)) .كماظع مجح فصت بايثلا هذه نإ ((

.اهضعب ركذ يتأيسو ،هللا لوسر ةسردم يف اوبرت مهنأل ,اهرثكأ امف هللا ناوضر مهيلع هللا لوسر باحصأ نم بدألاب ةمعفملا دهاشملا لك ركذأ ال
ديزي هيف تيب لك ءانبلا اذه :لاق ,ةرهاقلا يف ةنيدملا بل يف ءانب ىلإ ريشأو ,يبرع دلب يف تنك ً،ادج ةينغ اهدجت دقو ,بدألا ةلق هساسأ ,طقاس نفب لمعت ةأرماكانه ً:انايحأ
فرحنملا هيف ولعي عمتجم ىلع ذخأم اذه ،هموي توق دجي ال ,بدألا يف لمعي يذلاو ،تيبلا اذه يف نكست ,بدألا ةلقب لمعت يذلا ،ةصقار هنكست ,نويلم ةئمثالث نع هرعس
.ميقتسملا هيف رقتفيو
ىلع اهنتافم ضرعت ىثنأ لك روعش اذهو .راعلاو يذخلا روعش :تلاقف ؟حرسملا ةبشخ ىلع تنأو كروعش ام :ةعساو ةرهش اهلو ,يبرغ دلب يف نفلا يف لمعت ,ةأرما تلئْس
 .اهسفن عم ةقداص يهو ,ةقلغم فرغ يفو نيجوزلا نيب ىقبي نأ بجي بحلا نإ ،روهمجلا
ىلإ هتقاس يتلا يه هبدأ ةلق دجت فيك ،ربدمو رتغمو يقش لك لاوحأ لمأت ؟ةرخصلا مهيلع تقبطأ امنيح ,راغلا سبح نم هبحاص اجن فيك ,نيدلاولا عم بدألا ىلإ رظناف :لاق
.؟نامرحلا
 ً.اريثكً ائيش كمرحي دق ,بدألاب مستي ال فقوم
ديز تنأ لب :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ،ليخلا ديز يمسا انأ :لاق ؟كمسا ام :هل لاق ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىقتلا امل -ليخلا ديز انديس- ليلجلا يباحصلا اذه ىسنأ ال انأ
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يف ،هلزنم ىلإ هاعدف -دجن نم ,ديعب ناكم نم ءاج ,همركي نأ دارأ- ديز اي تنأ الإ ,فصو ام نود هتيأر الإ هتيأرف لجر يل فصو ام ,ديز اي :هل لاق ،يبنلا هب بجعأ ، ريخلا
!هللا لوسر اي هللاو :هل لاق ،ةعاس نم لقأ همالسإ ىلع ىضم ,مالسإلاب دهع ثيدح وهو ,هنع هللا يضر ديز لاقف ،اهيلع ئكتيلً ةداسو هيلإ مدق ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لزنم
.كترضحب ئكتأ ال
.مهراوز عم مهبدأ ءوس نم اذه ,رئازلاَ ةلابق ةلواطلا ىلع هيلجر عضيو سلجي نم كانه !�اب ذايعلاو ؟هلصح ىتمو ؟بدألا اذه ام
يشمي نم ةلابق ةذفانلا ىلع هيلجر عضو دقو ,يسرك ىلع سلاج وهو ,برغلا دالب يف سرد اهبحاص نأ تملعف ,ةذفان نم نيتجراخ نيمدق تدجو ,قيرطلا يف يشمأ انأو ةرم
.اهلعفي ال بدأ هلك نمؤملا .قيرطلا يف
 :نآلا
نأ تخألل زوجي ال :ةروعلا عوضوم انسرد ولو ،اهيخأ مامأ ًةحضافً ابايث تنبلا يدترت دق ،طقف ةيلخادلابايثلا يدتري دق ،هتانب مامأ ةلذبتمً ابايث بألا يدتري ,ةريثك تويب يف
تاقالع نمً انايحأ انعامسأ ىلإ ىمانتي ام ،فشكتلا اذه هببس ,ةدحاولا ةرسألا نمض ذوذش نم سانلا عامسأ ىلإ ىهانتي امو ,اهتبكر تحت ام ىلإ اهتبكر قوف ام اهتخأ نم ىرت
انملع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ؟كلذ كل لاق نم ؟ءيش لك نهنم ىرت نأ نكمي كمراحم نإ :كل لاق نمو ،فشكتلا اذه هببس ,ةدحاولا ةرسألا دارفأ نيب ةحضاف ةمرحم ةمثآ
:انتاهمأ ىلع نذأتسن نأ
:َلَاَقف ,ٌلُجَرَُهَلأَس َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر ََّنأ ,ٍراََسي ِنْب ِءاَطَع ْنَع

َُهل َلَاَقف ,اَهُمِداَخ ِيِّنإ :ُلُجَّرلا َلَاَقف ،اَهَْيلَع ْنِْذَأتْسا :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف ،ِتَْيبْلا ِيف اََهعَم ِيِّنإ :ُلُجَّرلا َلَاق ،َْمَعن :َلَاَقف ؟يُِّمأ َىلَع ُنِْذَأتَْسأ !َِّ� َلوُسَر َاي ((
)) اَهَْيلَع ْنِْذَأتْسَاف :َلَاق ,ال :َلَاق ً؟َةنَايْرُع اَهاََرت َْنأ ُّبُِحَتأ ,اَهَْيلَع ْنِْذَأتْسا :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر

] أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ [

ىوس ام ,رخآ عوضوم ةجوزلا عوضوم ,همأ ىلع نذأتسي ،اهتفرغ هتنبا ىلع نذأتسي نمؤملا بألاو

عفترم صيمق ةمدخلا بايث ،ةلذبتم بايث يف اهارت نأ ال ،ةمدخلا بايث يف اهارت نأ كل ,مراحم هذه ،تخألا تنب ،خألا تنبو ،ةلاخلا ،ةمعلا ،تخألا ،تنبلا ،مألا ،ةجوزلا
بايثب الإ َّنهارت نأ يغبني ال ،بايثلا هذهب كتنبا ،بايثلا هذهب كتخأ ،بايثلا هذهب كمأ ىرت ،ةمدخلا بايث هذه ،ةبكرلا تحت ام ىلإ بوثلاو ،قفرملا تحت ام ىلإ مكلاو ,ردصلا
 :ىلاعت هلوق يف اولاق امنيح ريسفتلا ءاملع ضعب نإ ىتح ،ةمدخلا

﴾ )��(َنُوَعنَْصي اَِمب ٌرِيبَخ ََّ� َّنِإ ْمَُهل ىَكَْزأ َكِلَذ ْمُهَجوُُرف اوَُظفَْحيَو ْمِهِراَصَْبأ ْنِم اوُُّضَغي َنِينِمْؤُمْلِل ُْلق ﴿

] رونلا ةروس [

نذأتسي ،همراحم نم ةأرما مسج طوطخ يف ققدي ال بيدأ نمؤملا ،مسجلا طوطخ ليصافت يف ققدت نأ نود ,ةيلومشً ةيؤر اهارت نأ بجي ,اهارت نأ كل عرشلا حمس يتلا ةأرملا
.تاهبشلا ريثي قيقدت نودً ةماعً ةرظن رظن ,اهيلإ رظن اذإ ،اهيلع هلوخد يف اهيلع

: هللا لوسر عم قيدصلا بدأ

يدي نيب مدقتي نأ ةفاحق يبأ نبال يغبني ناك ام :لاق ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يدي نيب مدقتي مل ،ةالصلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عم هنع هللا يضر قيدصلا انديس بدأ
.فوفصلا ةمدقم يف يبنلا ىقبيل ً,اليلق رخأت ،ىحنت ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
هب ىلص يذلا يبنلا بارحم- سوقلا فصن ىطغ ثيحب ,ريبك فحصم هيلعو ,فحصم يسرك عضو ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلصم يفو ,ةرمعلا يف ًةرم تنك
اذه يف تنك ً،ةوطخ هءارو يلصت نأ بجي يبنلا ماقم اذه ً,امامت يبنلا ناكم يف يلصت نأ يغبني ال هنأ :انأ تمهف اذكه -دادتماو ةرئاد فصنً ابيرقت بارحملا اذهك هباحصأب
.ىلصو همسجب هلك سوقلا ألمو ,فحصملا حازأف ,ساسحإلا فيعض لجر ءاج ,سلاج ناكملا
:لاق ؟هللا لوسر اي بدألا اذه ام

)) يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ ((

: نيدشارلا ءافلخلا نيب بدألا اذه ىلإ رظنا
كانهو ،ركب يبأ ماقم يف يسفن ىرأ نأ يناريل هللا ناك ام :لاقو ,ةجرد لزن مث ,ايلعلا ةجردلا يف فقو ,ةفالخلا اهيف ملست ,ةبطخ لوأ يف نيملسملا بطخ امنيح رمع انديس
ةيمأ ينب ءافلخ دحأ لئُس نيح ,ةمكحلا هذه تحضتا ً،ادجً اميكح ناكو ,نامثع انديس اهلعفي ملو ,قورافلا اهلعف ،ةجرد لزن ام نامثع انديس ،نامثع انديس نمً ادج ميكح فرصت
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.رئب رعق يف تنأ تنكل اهلعف ول :لاق ،ملاع ودبيو لوؤسملا اذه لاقف ؟رمع لعف امك ةجرد نامثع لزني ْمل َملِ :هنأ
 .يف بيطخلا سلجيوً ارئب رفحن ,ةجرد يلع انديسو ،ةجرد لزن نامثع انديس ول
 .ءافجلاو ولغلا نيب بدألا :فلسلا ضعب لاقو

فوي ملو ,ءوضولا ءاضعأ لمكي مل نمك ,ءافجلاب بدألا ةعاضإ ً:الثم بدألا تاريسفت نم ينعي

هذه يف ةسوسو يف عقت نأ ولغلاو ،بادآلا هذه لمهت نأ ءافجلاف ،بحتسمو بجاو نيب ام ,بدأ ةئم نم بيرق يهو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنس يتلا اهبادآ ةالصلا
ًاسرد ىرت ينعي ،لماكلا تمصلا وأ اهب توصلا عفر ،امهنيب بدألاو غلابت نأ ةسوسولاو رصقت نأ ءافجلاف ،ةسوسو هذه ،اهديعت حصت مل ,ربكأ هللا :لوقت ،كيدي عفرت ،بادآلا
كءارو يذلا عمسأو ,لصف سرد ىلإ نوعمتسي تائم ؟قوذلا نيأ ؟بدألا نيأ ؟ةظحالملا نيأ ؛هلك سردلا ملكتملا ىلع دسفي ،هتوص ىلعأب نينثاب يلصي خأ يتأي ,دجسمبً امئاق
 ً.اقالطإ بدألا نم اذه سيل ،هسرد ملكتملا ىلع دسفت نأو ،ةالصلايف ليطت نأو ,ةقبط ىلعأ ىلإ توصلا عفرت نأ امأ ,كتوص
.هبوث فل هتيب لخد اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
. ؟بوثلا فيفح توص اهظقوي له ةمئان ةأرما نأ ول مكبرب
يموق :هتجوزل لوقي فاجلا امأ ،هبوث فل هتيب لخد اذإ ناك :ملسو هيلع هللا ىلص هبدأ ةدش نم ً؟ةأرما ظقوي له ,بوثلا فيفح ,ريسلا ءانثأ توص هل ً,ابوث سبلً اناسنإ ىرت :ينعي
.اهظاقيإ يف اهيلع وسقي ،نآلا تلفغ دق نوكتو ءاشع يعنصاو
 .هلهأ ةنهم يف ناكو ،ةرهلل ءانإلا وغصيو ،هبوث وفريو ،هلعن فصخيو ،هراد سنكي ناك ،هبوث فل هتيب لخد اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
,ولغلاو ءافجلا نيب ،طيرفتلاو طارفإلا نيب ودبي بدألاف ،طقف نيتملكب وعدي رخآو ً،الدعتم سيل ,ليطيو ليطي نمزلا نم ةعاس وعديف ،انل عدا :هل لوقت ناسنإ ً:الثم ءاعدلا يف
 .ءيش لك يف ،ركذلا يف ,ءاعدلا يف ،ةالصلا يف ؛بدألا وه اذه
:مامت يفً ةالص سانلا فخأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

)) .ٍماََمت ِيفً ةالَص ِساَّنلا َّفََخأ َناَك :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّيبَّنلا ََّنأ ,ٍَسَنأ ْنَع ((

.؟هنمً اعرو دشأ تنأ ؟هنمً اعوشخ دشأ تنأ ينعي ،هللا لوسر عمً ابيدأ تسل هللا لوسر ةالص نم رثكأ ةالصلا تلطأ ول ً:الثم ينعي
ىرت نأ نم ربكأ ةنتف نم لهو :لاق ؟نتفأ فيك :لاق ،نتفت :لاق ؟ةدابع يف انأو لعفأ ال َملو :لاق ،لعفت ال :ليلج يعبات هل لاقف ,تاقيملا نم دعبأ ناكم نم مرحي نأ دارأ ناسنإ
 .؟هللا لوسر تقبس كسفن
.ةنتف ربكأ هذه
ال ام سانلا فلكت ؛هللا لوسر نمً اعرو دشأ تنأ له ,هللا لوسر عم بدألا ءوس يف عقو دقف ,يبنلا هب ءاج يذلا جهنملا قوف هناوخأ غلبيو ,هللا ىلإ وعدي ناسنإ يأ :ةبسانملاب
.؟نيلسرملا ديس هب ءاج يذلا ميوقلا جهنملا قوف سانلا فلكت ؟نوقيطي
لوسر باحصأ دحأ جرخف ,لاطأو ىلص ذاعم انديس ىتح ،ةالصلا يف فيفختلاب مهرمأي ناك ،كلذ نع هللا هناص دقو هفلاخي مث رمأب رمأيل نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يـــبنلا
.؟ذاعم اي تنأ ناتفأ :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف ,يبنلا ىلإ ىكتشاف ،يباحصلا اذه عم ةالص نم هللا
 .ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال ،لجو زع هللا يحو نم يه ةنسلا نإ ،ءيش لمكأ يه ةنسللً اعبتم نك

ِةالَص ْنَع َُكَلأَْسأ :ُتُْلق ُ,هْنَع ِءالُؤَه َُكَلأَْسي اَّمَع َُكَلأَْسأ ال ِيِّنإ :ُتُْلق ُ,هْنَع ُساَّنلا َقََّرَفت اََّمَلف ,ِهَْيلَع ٌرُوثْكَم َوُهَو ,َّيِرْدُخْلا ٍديِعَس َاَبأ ُتَْيَتأ :َلَاق ُ,ةَعَْزق ِيَنثَّدَح :َلَاقَ َةعِيبَر ْنَع ((
َُهلَْهأ ِيْتَأي َُّمث ُ,َهتَجاَح يِضَْقَيف ِ,عيَِقبْلا َىلِإ َانُدََحأ ُقِلَطَْنَيف ,ُمَاُقت ِرْهُّظلاُ ةالَص َْتناَك :َلَاَقف ,ِهَْيلَع اَهَداََعَأف ,ٍرْيَخ ْنِم َكاَذ ِيف ََكل اَم :َلَاَقف ,َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر

)) َىلُوألا َِةعْكَّرلا ِيف َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَرَو ,ِدِجْسَمْلا َىِلإ ُعِجَْري َُّمث ُ,أَّضََوَتَيف

رصتخي يذلا امأ ً,اضيأ ةنسلا نم اذه ،ةعاس فصن دعب رجفلا ،قئاقد سمخ دعب برغملا ،ةقيقد نيرشع دعب رصعلا ،ةقيقد نيرشع دعب رهظلا نأ :دجاسملا باوبأ ىلع نوبتكي
.هللا لوسر عم بدألا ءوس نم اذه تادابعلا
. ؟هنع ناينغي اذامف ,نيتمقل وأ ةدحاو ةمقل لكأ ,ذيذل ماعط هل مَّدق عئاجك وه ,عبش هتيلف هقمر هب دسي ام لكأ ،ةصمخم يفً ارطضم لكأ نمك وه :لاق
.اهلقب نم ضرألا جرخت امم ءاذغلا ىلإ ةجاحب مسجلا نأ امك ،هبر تامحر نم لزنتي امم هئاذغ ىلإ ةجاحب هنإف ,بلقلاو حورلا ءاذغ ةالصلا نإ :اولاق

: لاق قلخلا قوقح يف

.هللا قوقح نع اهب لغتشي ثيحب اهيف قرغتسي الأو مهقوقح يف مايقلا يف طرفي ال نأ يغبني
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،ىلاعتو هناحبس هللا عم هقوقح هلمع يف عيضي هنأ ةجردل قلخلا ةمدخ يف سمغني ناسنإلاً انايحأ

.هقح قح يذ لك ِطعأ ،هراكذأو هتاولص يف هدالوأ لمهي ،ماعط الب هلهأ ىسني ،قوقح نم هيلع ام ىسني ىتح هتادابع يف قرغتسيً انايحأو
ليللا يف هلبقي ال راهنلا يفً المع � نإو ,راهنلا يف هلبقي ال ليللا يفً المع � نإ
كماقأ ,لاملا ْقفنأً اينغ كماقأ ،نامزو ناكمو ةيوه ةدابع ،كلظأ يذلا تقولا يفو ،كعضو يذلا فرظلا يفو ،كماقأ اميف هللا دبعت نأ ةقلطملا ةدابعلا نإ ً:امئاد مكل لوقأ تنكو
نكً ارجات كماقأ ،كيلكوم شغت الً ايماحم كماقأ ،كاضرمب نتعاً ابيبط كماقأ ، كدالوأ ةمدخو كِجوز لعبت ينسحأً ةأرما كماقأ ،مولظملا فصنأً ايوق كماقأ ،سانلا ملعً املاع
 ً.اقودص
مل اوعاب اذإو ،اولطمي مل مهيلع ناك اذإو ،اورسعي مل مهل ناك اذإو ،اونوخي مل اونمتئا اذإو ,اوفلخي مل اودعو اذإو ،اوبذكي مل اوثدح اذإ نيذلا ؛راجتلا بسك بسكلا بيطأ نإ
اومذي مل اورتشا اذإو ،اورطي
:كلمع نقتأ ،بسانملا تقولاب كدعو زجنأ ،دغ دعبو دغ لوق ةعنصلا كلهأ امنإ ،ةفرح بحاص كماقأ ،اياصولا هذه قبطً ارجات كماقأ

)) هنقتي نأً المع لمع اذإ هدبع نم بحي هللا نإ ((

لمهأ فيض كدنع ،كعضو يذلا فرظلا يفو ،كماقأ اميف صالخإب كبالط ملع ًاملعم كماقأ

ً,ادغ هناحتما نبا كدنع ،ضيرملا مدخت نأ ىلوألا كتدابع ضيرم كدنع ، فيضلاب ينتعت نأىلوألا كتدابع ,ال ،حيرم ريغ ناكم يف هلعج ,ماعطلا هل نمُؤي مل ,فيضلا
.ةدابعلا هذه ،ناحتمالا لبق كنباب ينتعت نأ ىلوألا كتدابع
.ةدابع هل تقو لك ينعي ،ركذ تقو لمع تقو سيل رجفلا تقو ،تاباسح تقو سيل ،نآرق ةوالت تقو ،ركذ تقو ،ةالص تقو اذه ,رحس تقو :نآلا
نيبً ايطسو نوكت نأ ً،الدتعم نوكت نأ بدألا ةدابع ،تيبلا نع ،ةيجوزلا شع نع ،لبقتسملا نع اهثدح ،ثيدحلا اذهبً اميكح ناك ام ،توملا نع اهثدحف هتبيطخ عم سلج لجر
.طيرفتلا نيبو طارفإلا نيب ،ءافجلا نيبو ولغلا

. لاوحألا بدأ :ثلاث عون دجوي

.فيعض كديحوت نأ كلذ ىنعم ,سأيلا ىلع فوخلا اذه كلمح اذإ ,فيخم ءيش دجوي ،سأيلا ىلع كلمحي نأ نم فوخلا عنمت نأ بدألا
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اذه نم هضئارف تدعتراو ,يدنجلا اذه ىكبف ,هددهف فيرع ءاج ،شيجلا دئاق هدلاو يدنج تنأ روصت

ال هنأ هللا مهتت كنأك ,هللا عمً ابيدأ تسل تنأف ,هللا ةمحر نم سأيت نأ ىلع كلمح اذإ فيخملا ءيشلا اذه امأ ,فيخم ءيش دجويً انايحأ ،هدلاو ردق فرعي ال هنأ اذه ىنعم ،ديدهتلا
.كظفح ىلع ريدق ريغ هنأ لجو زع هللا مهتت كنأك ً،ائيش لعفي
 :ىلاعت لاق ،هقلخ نم دحأ ىلإ كريصم لكوي ال ،ةدابعلا قحتسي ال ,هقلخ نم دحأ ىلإ كملس ول ,هاوس دوبعم ال ،دوبعملا وه لجو زع هللا :ينم اهولبقا ةملك مكل لوقأ :ةحارصب

ُقْلَخْلاُ َهل ََالأ ِهِرَْمأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَوً اثِيثَحُ ُهُبلَْطي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ُمُكَّبَر َّنِإ ﴿

﴾ )��( َنيَِملَاعْلا ُّبَرُ َّ� َكَرَاَبت ُرَْمْألاَو

] فارعألا ةروس [

﴾ )��(ٌليِكَو ٍءْيَش ِّلُك َىلَع َوُهَو ٍءْيَش ِّلُك ُقِلاَخُ َّ� ﴿

] رمزلا ةروس [

﴾ )��(ُميَِلعْلا ُميِكَحْلا َوُهَوٌ َهِلإ ِضَْرْألا ِيفَوٌ َهِلإ ِءاَمَّسلا ِيف يِذَّلا َوُهَو ﴿

] فرخزلا ةروس [

﴾ )��( ٍنِيبُم ٍبَاتِك ِيف َِّالإ ٍسِبَاي َالَو ٍبْطَر َالَو ِضَْرْألا ِتاَُملُظ ِيف ٍةَّبَح َالَو اَهَُملَْعي َِّالإ ٍَةقَرَو ْنِم ُُطقَْست اَمَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا ِيف اَم َُملَْعيَو َوُه َّالِإ اَهَُملَْعي َال ِبَْيغْلا ُحِتَافَمُ هَدْنِعَو ﴿

] ماعنألا ةروس [

.!؟ةريبكلا ءايشألاب فيكف ,اهملعي ةقرو اذإ
.هللا باذع نمأت نأ ىلإ كب لصي نأ نم هللا ةمحرب ءاجرلا عنمت نأ لباقملاب ,سأيلا ىلإ كب لصي نأ نم فوخلا عنمت نأ :لاوحألا يف بدألا لاقف
دجوي ال كدالوأ ,كتجوز ،مظتنم كتيب ،ديج كلخد ً،احيحص ،ىفاعم تنك اذإ ،هللا عم بدأ ءوس اذه ،هتمحرو هللا وفعب عمطي ،لهاستي ،عسوتي ءاخرلا ةحاربً انايحأ ناسنإلاف
ىلإ كدوقت ال نأ يغبني هللا نم ةدش كتءاج نإو ،ةدابعلا يف لهاستلا ىلإ كداق هب تمعن يذلا نمألا اذه ،هنم فاخت ءيش دجوي ال ,راكذألا لمهت ،تاولصلا لمهت ،ةلكشم كدنع
 .عرولا نع دعتبت نأ ،ةكرحلا يف عسوتت نأ نمألاو ،نمألا ىلإ كذخأي نأ ءاجرلا عنمت نأو ,سأيلا ىلإ كذخأي نأ فوخلا عنمت نأ بجي ،هتمحر نم سأيلا
هللا ىلع ٍلاغ نمؤم تنأ ،قحسنيس هنأ مهوتم هنأك صخش دجوي ،مومذم فوخلا اذه نإف ,هللا ةمحر نم سأيلاو طونقلا يف هعقوي دح ىلإ هب يضفي فوخلا عدي ال هللا عم بيدألاف
.هيلعً اقح كل أشنأ لجو زع هللا ،قوقح هللا دنع كل ،

َىلَع ِدَابِعْلا َّقَحَو ,ًائْيَش ِهِب اوُكِرُْشي الَوُ هوُُدبَْعي َْنأ ِدَابِعْلا َىلَع َِّ� َّقَح َِّنَإف :َلَاق ،َُملَْعأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� :ُتُْلق ؟َِّ� َىلَع ِدَابِعْلا ُّقَح اَمَو ,ِهِدَابِع َىلَع َِّ� َّقَح يِرَْدت ْلَه ُ,ذَاعُمَاي ((
َّذُعي ال َْنأ :َِّ� )) ًائْيَش ِهِب ُكِرُْشي ال ْنَم َبِ

:ىلاعت لاق ،هبابحأ بذعي ال هللا نإ ً:اعئارً اطابنتسا طبنتسا يعفاشلا مامإلا

َّذُعي َمَِلف ُْلقُ هُؤاَّبَِحأَو َِّ� ُءَانَْبأ ُنَْحن ىَراَصَّنلاَو ُدوَُهيْلا َِتلَاقَو ﴿ َّذُعيَو ُءاََشي ْنَمِل ُرِفَْغي ََقلَخ ْنَّمِم ٌرََشب ُْمتَْنأ َْلب ْمُِكبُوُنذِب ْمُُكبِ اَمَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُمَِِّ�َو ُءاََشي ْنَم ُبِ
﴾ )��( ُريِصَمْلا ِهَْيِلإَو اَمَُهنَْيب

] ةدئاملا ةروس [

.هتايآ رهظي لجو زع هللاو ،هللا ديب رمألاو ,نمؤم تنأ ،فاخيً اناسنإ ديرأ ال انأ ،يبابحأ متسل متنأ ,مهبذك مهبذع اذإف ،مهبذع امل مهاوعد لبق هللا نأ ول

: ةصالخلا

: ةوخإلا اهيأ 
. لجو زع هللا عم بدأ ةءاسإ سأيلا ىلإ كب يهتني يذلا فوخلا
. لجو زع هللا عم بدأ ةءاسإً اضيأ هللا باذع نم نمألاىلإ كب يضفي يذلا ءاجرلاو
اذإو ،كلاهملا يف اهتقلأ اهدح نع تداز اذإو ،ةنيفسلا تفقو تعطقنا اذإف ,ةنيفسلا ريست يتلا حايرلا ةلزنمب وهف ,ريسلا ىلعكلمحو ,ةدابعلا كل بيط ام :ءاجرلا دح لب

7



.هدض ىلإ بلقنا هدح نع داز اذإ ً,امامت رحبلا يف حايرلاك ءاجرلاف ,ةيغبلا ىلإ اهتلصوأ ردقب تناك
،مهربص بلغتف ءارضلا مهفعضت الو ،مهركش بلغتف ءارسلا مهزفتست ال نيذلا ,مئازعلا بابرأ ,ءايوقألا الإ هيلع ردقي ال رورسلا طبض ,رسيً انايحأ ناسنإلا :رورسلا نآلا
نع هدعبأ هحرفف ,هنزاوت لتخي ً,ادج ةيقارةفيظوب نيعتي ،جوزتيو ,هفده ققحي ,ريبك غلبم هيتأي ,قلأتيً انايحأو ،ربصلا نع هتدعبأ ،ءارضلا هتبلغ ،مطحتي ةبيصم هيتأت صخش
.ربصلا نع دعتبت نأ ىلإ ءارضلا كلمحت ال نأو ,ركشلا نع دعتبت نأ ىلإ ءارسلا كلمحت ال نأ هللا عم بدألاف ،ركشلا

تاجرد ىلعأ يف تنأو ،ةمقلا يف ىقبت نأ هنم بعصألا نكلو ً,ادج بعص ةمقلا غولب ً:ةرم لوقأ تنك

.لجو زع � عضاوتم ةوقلا
.لجو زع �ً اعضاوت هريعب قنع سمالت هتمامع ةباؤذ تداك ىتح ,سأرلا ئطأطم اهلخد ً،احتاف ةكم يبنلا لخد
.روبص ءالبلا يفو ،روكش ءاخرلا يف ،ربصلا كرت ىلع كلمحت ال نأ يغبني ءارضلاو ،ركشلا كرت ىلع كلمحت الأ يغبني ءارسلا كسفن نطو

َناَكَو َرَكَش ُءاَّرَسُ ْهَتباََصأ ْنِإ ,ِنِمْؤُمْلِل الِإ ٍدََحأل َكِلَذ َسَْيل ,ٌرْيَخُ َهلُ هَّلُك ِنِمْؤُمْلا َرَْمأ َّنِإ ,ِنِمْؤُمْلا ِرَْمأل ُتْبِجَع :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ٍبْيَهُص ْنَع ((
)) اًرْيَخ َناَكَو ََربَص ُءاَّرَضُ ْهَتباََصأ ْنِإَو ,اًرْيَخ

 :ىلاعت لاق

﴾ )���(َنِينِمْؤُم ُْمتْنُك ْنِإ َنَْولَْعْألا ُُمتَْنأَو اُونَزَْحت َالَو اُونَِهتَالَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

:ىلاعت لاق ,كدلج رعشقي اهتأرق اذإ تايآ دجوي ،رباصلا دبعلا بحي لجو زع هللا

﴾ )��( ٌباََّوأُ هَِّنإ ُدَْبعْلا َمِْعنً ارِباَصُ هَانْدَجَو اَِّنإ َْثنَْحت َالَو ِهِب ْبِرْضَافً اثْغِض َكَِدِيب ْذُخَو ﴿

] ص ةروس [

.دمحلا كل بر اي :لوقي ةبيصم هيتأت ناسنإ
.اهيلع ربصلا تمهلأ ذإ � دمحلاو ،اهنم ربكأ نكت مل ذإ � دمحلاو ،ينيد يف نكت مل ذإ � دمحلا ً؛اثالث � دمحلا
ً،ادج لهس طوقسلا قيرطو ً,ادج بعص ةمقلا قيرط ،اهيف ىقبت نأ لب ةمقلا ىلإ لصت نأ ال ةلوطبلاف ً،اعضاوتم ً،اروكش ً،ائداه ً،اروقو ىقبي ،هنزاوت لتخي ال ةزيم هيتأت ناسنإ
:ىلاعت لاق ،نينح يف اوبلغ ةكم اوحتف نأ دعب لتاقم فالآ ةرشع ،ةلق نم بلغن نل :اولاق امنيح هللا لوسر مهيفو ,هللا لوسر ةباحص ،رتغت نأ كايإ رورغلا

﴾ )��(َنيِرِبْدُم ُْمتْيَّلَو َُّمث َْتبُحَر اَِمب ُضَْرْألا ُمُكَْيلَع َْتقاَضَوً ائْيَش ْمُكْنَع ِنُْغت َْمَلف ْمُُكتَْرثَك ْمُْكَتبَجَْعأ ِْذإ ٍنَْينُح َمَْويَو ٍةَرِيثَك َنِطاَوَم ِيفُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقل ﴿

] ةبوتلا ةروس [

 : نيلاح نيب تنأ :غيلب سرد لوقلا اذهب سردلا متخأ
. كنع ىلختي نأ نيبو هللا كالوتي نأ نيب
. نينح سردو ردب سرد ،كنع ىلخت انأ :تلق اذإو ,كالوت هللا :تلق اذإ
:ىلاعت لاق :ردب سرد

﴾ )���(َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل ََّ� اُوقَّتَافٌ ةَّلَِذأ ُْمتَْنأَو ٍرَْدِببُ َّ� ُمُكَرََصن َْدَقلَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

. مكرصنف هللا ىلإ نورقتفم
 .ومستوولعت ,لضفلا كل يبر اي :لوقت حجنت ،تطقس انأ :لوقتف كلمعبً انايحأ حجنت ،ةرم ةئم موي لك نحن هجاتحن سردلا اذهو ,مكنع ىلختف مكتوقب متبجعأ :نينح سرد

سمعت عن طبیب - جزاه هللا خیراً- من أنجح الجراحین, ال یجري عملیة جراحیة قبل أن یصلي أمام المریض ركعتین؛ یا رب وفقني، یا رب سدد ُخطاي، ألھمني 
الصواب،

اإلنسان باالفتقار، والمؤمن الصادق إذا أقدم على عمل:
اللھم إني تبرأت من حوالي وقوتي وعلمي, والتجأت إلى حولي وعلمك وقوتك یا ذا القوة المتین.

درس بدر افتقر یتوالك هللا، درس حنین إیاك أن تعتد بنفسك فیتخلى هللا عنك، ونحن في أمس الحاجة إلى ھذین الدرسین، بھذا تنتھي منزلة األدب مع هللا، في الدرس قبل 
الماضي، واألدب مع رسول هللا في الدرس الماضي، واألدب مع الخلق في ھذا الدرس, واألدب تاج یتوج بھ المؤمن، اإلسالم عقائد، وعبادات، ومعامالت، وآداب.
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:ميركلا يبنلا لئُس دقو
يبيدأت نسحأف يبر ينبدأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟بدألا اذه ام

نيملاعلا بر � دمحلا و

ولم یَر ماداً رجلیھ قط علیھ الصالة والسالم من العظیم أدبھ. 
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