
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

. قوذلا 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 نم ةلزنملا هذه قلطنت ,قوذلا ةلزنم :مويلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو سداسلا سردلا عم ؛ماركلا ةوخإلا اهيأ
:ىلاعت

﴾ )��( ٌميِحَر ٌرُوفَغ ََّ� َّنِإً ائْيَش ْمُكِلاَمَْعأ ْنِم ْمُْكتَِلي َالُ َهلوُسَرَو ََّ� اُوعيُِطت ْنِإَو ْمُِكبُوُلق ِيف ُناَميِْإلا ِلُخَْدي اََّملَو َانَْملَْسأ اُولُوق ْنَِكلَو اُونِمُْؤت َْمل ُْلق اَّنَمآ ُباَرَْعْألا َِتلَاق ﴿

] تارجحلا ةروس [

رمغي يذلا روعشلا اذه نيدلا ىلإ سانلا دشي يذلا لب ،بسحف ةعصانلا هقئاقح تسيل نيدلا ىلإ سانلا دشي يذلاف ,بلقلا هقوذي معط نيدلا يفو ،لقعلا اهكردي ةقيقح نيدلا يف
بناجلاو ،بارشلاو ماعطلا هؤاذغ يمسجلا بناجلاو ،ملعلا هؤاذغ يلقعلا بناجلاف ً،ايسفنً ابناجو ً،ايمسجً ابناجوً،ايلقعً ابناج ناسنإلا يف نأل ،لجو زع �اب لصتي امنيح بلقلا
اهمس ً،ايلجت اهمس ً،ابرق اهمس ً،ةنيكس اهمس ،ةداعس ،ةنينأمط ئلتمي نأ ،ىنغ ئلتمي نأ ،هللا دنع امب ًةقث بلقلا ئلتمي نأ ،يلجتلا ,ةنيكسلا ،�اب لاصتالا ،بحلا هؤاذغ يسفنلا
.قوذلا يهو دحاو ىمسمل ءامسأ اهلك هذه ً،اسنأ اهمس ً،الاصتا

))ً الوُسَر ٍدَّمَحُِمبَو ,ًانيِد ِمالْسِإلاِبَو ,ا�بَر َِّ�اِب َيِضَر ْنَم ِناَميِإلا َمْعَط َقاَذ  :ُلُوَقي َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر َعِمَسُ هََّنأ ,ِبِلَّطُمْلا ِدْبَع ِنْب ِساَّبَع ْنَع ((

] هننس يف يذمرتلاو حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

َْنأَو ,اَمُهاَوِس اَّمِم ِهَْيِلإ َّبََحأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� َنوَُكي َْنأ :ِناَميِإلاَ ةَوالَح َدَجَو ِهِيف َّنُك ْنَم ٌثَالث :َلَاق َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَصِ ِّيبَّنلا ِنَع ,مهْنَع مهَّللا يِضَر ٍكِلاَم ِنْب َِسَنأ ْنَع ((
))  ِراَّنلا ِيف َفَذُْقي َْنأُ هَرَْكي اَمَك ِرْفُكْلا ِيف َدُوَعي َْنأَ هَرَْكي َْنأَو ,َِِّ� الِإُ هُّبُِحي ال َءْرَمْلا َّبُِحي

. قوذلا ةلزنم :مويلا ةلزنم

.قوذلا ةلحرم يف تلخد ,فصوت ال رعاشمب بلقلا رمغنيو لصتت امنيح امأ ,يلقع طاشن هلك اذه ً،ارارق ذختت دق ،مكاحت دق ،ركفت دق ،دقتعت دق
كاطعأ نيدلا ،ناسنإللو ةايحللو نوكلل قيقد ريسفت نيدلا يف ،ةعصان قئاقح نيدلا يف ،ةعصان قئاقح نم نيدلا يف ام سيل نيدلا ىلإ ناسنإلا دشي يذلا :ةيناثً ةرم  ةوخإلا اهيأ
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،عصانلا ريسفتلا اذه سيل نيدلا ىلإ كدشي يذلا نكلو ،ناسنإلا تايطعم عم مجسنيً اريسفت ً،الوبقمً اريسفت ً،اقيمعً اريسفت ً،اكسامتمً اريسفت ً,الماكتمً اريسفت ً،ايقطنمً اريسفت
:ءارعشلا ضعب هنع ربع يذلا اذه ,ناميإلا ةوالح نيدلا ىلإ كدشي يذلا لب ،بسحف يوقلا ،قسانتملا ،قيمعلا ،حضاولا

انرـيغل انع تيلو اــــمل هوأر يذلا      اننسح نم كانيع تدهاــش ولف

انتئجو كنع بجعلا باـــيث تعــلخ       انباطخ نسح كانذأ تـعمس ولو

انبحـبً اليتق ىحضأ يذـــلا ترذـع      ً ةرذ ةبحملا معط نم تــقذ ولو

اـــــــنبرــقلً اقايتـشاوً ابيرغ تــمل      ةمـسن كل انبرق نم تـمـــسن ولو

انـلـجأل تانـئاكلا عـيمـج تـكرـت           حئال كل انراوـنأ نــم حال ولو

ًاقلخ هحنمً ادبع هللا بحأ اذإف ,ىلاعت هللا دنع ةنوزخم قالخألا مراكم ،لامجلا ردصم ،ةداعسلا ردصم ،اضرلا ردصم ،سنألا ردصم لجو زع هللا ،هللا نم كبرقب رعشت نأ
.ناميإلا ةوالح كناميإ لالخ نم قوذت نأ قوذلا ةبترمف ً،انسح
نأ اودارأو ,شيرق رافك ضبقلا هيلع ىقلأ ،هنع هللا يضر يدع نب بيبخ كاذ ً,ابلص لتقي نأ كشو ىلع ناكو ؟كناكم دمحم نوكي نأ بحتأ :هل ليق ناميإلا ةوالح قاذ يذلا
لوسر باصيو اهميعنو ايندلا ةيفاع يدنعو يدلوو يلهأ يف نوكأ نأ بحأ ام هللاو :لاقف ؟كلهأ يف ىفاعم تنأو كناكم دمحم نوكي نأ بحتأ :هولتقي نأ لبق هولأس ً،ابلص هولتقي
.ةكوشب هللا
؟هللا لوسر لعف ام :تلاق ،لوتقم اهوخأ اذإف ؟هللا لوسر لعف ام :تلاق ،لوتقم اهوبأ اذإف ,ةكرعملا ةحاس ىلإ تقلطناف ،دحأ يف لتق دق يبنلا نأ اهغلب ,ناميإلا ةوالح تقاذ يتلا
،تنأمطاف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا صخش ىلع اهنيع تعقو نأ ىلإ ،اهجوزو ،اهنباو ,اهوخأو ،اهوبأ ،لوتقم اهجوز اذإف ؟هللا لوسر لعف ام :تلاق ,لوتقم اهنبا اذإف
.للج كدعب ةبيصم لك !هللا لوسر اي :تلاقو
.ناميإلا ةوالح تقاذ هذه ,نوهت
:نيقشاعلا ضعب لاق امك ،سيفنلاو سفنلاو ،صيخرلاو يلاغلا اولذبف ,ناميإلا ةوالح اوقاذ ماركلا ةباحصلا

باضـغ مانألاو ىضرت كتيلو      ٌ ةريرم ةايـحلاو ولـحت كتيلف

بارــخ نيملاعلا نيبو ينيبو    رماع كـنيبو ينيب يذلا تيلو

بارس تارفلا ءام نم يبرشو      غئاـس كدادو نم يبارش تيلو

. حزحزتي الً ابرإً ابرإ هعطقت ول ناميإلا معط قوذي يذلا ،ناميإلا معط قاذ نم لاح اذه
.دمص درف دحأ دحأ :لاق نأ نع داز امف ,رفكيلً ةرخص لالب انديس ردص ىلع اوعضو
.رخؤت الو مدقت ال راكفألا ،راكفألا يف يقب اذإ امأ ،تازجعملا لعفي ناميإلا ةوالح قوذي امنيح ناسنإلا
مكتاناكمإو مكتاقاط فظوت امنيح ،يطعت امنيح ،لذبت امنيح امأ ،كلقع يف تمهتال سكعلا تدقتعا ول ،كلذك وهوً ائيشتلعف ام ؟تلعف اذام ً،اهلإ نوكلا اذهل نأ تدقتعا تنأ اذإ
,ًانيِد ِمالْسِإلِابَو ,ا�بَر َِّ�ِاب َيِضَر ْنَم ِناَميِإلا َمْعَط َقاَذ (( :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي كلذل ،ناميإلا ةوالح تقذ تلصتا اذإو ،لصتت ٍذئدنع ،هللا ليبس يف
.كلذ دعب ءيش هبجعي نلف معطلا اذه قاذ اذإ بلقلا نإو ،معط ناميإلل ))ً الوُسَر ٍدَّمَحُِمبَو
.هاوس اميف دهز هللا فرع نم
 :مهضعب هوعدي يذلا ءاعدلاو ،نوقلحي تابرقلا تانج يف ناميإلا لهأو ،نوـعرطصي لوحولا يف ايندلا لهأ
.تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ نهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ يذلا � دمحلا
لخد اذإ ،بولقلا ةشاشب هتوالح تطلاخ اذإ ناميإلا كلذك ،ال :لاقف ؟هنيدلً ةطخس مهنم دحأ دتري له :نايفس ابأ لأس ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رصاع يذلا مورلا كلم لقره
دنع مهاظحأوً انأش سانلا لقأ نوكت نأ كدعسي ،مهدهج ذخأت نأ ال نيرخآلل كدهج مدقت نأ كدعسي ،سانلا سكع ذخأت نأ ال يطعت نأ كدعسي ,رخآ ناسنإ تنأ بلقلا ىلإ ناميإلا
.لجو زع هللا
هرمأت ,ناميإلا ةوالح قوذي نأ لبق ناسنإلا ،يهتني سفنلا عم درلاو ذخألا عوضوم نأك ,ناميإلا ةوالح ىلإ لصت امنيحو ،اهقاذ نم الإ اهفرعي ال ناميإلا ةوالح ؛ ةوخإلا اهيأ
.ناميإلا ةوالح قوذي امنيح يهتني ,هسفنو ناسنإلا نيب رمتسملا عارصلا اذه ،هدوقتو اهدوقي ،هبلغتو اهبلغي ،اهعم عرطصي ،اهعدريف هسفن
هايم يف رومغم وهو ,ةليمج رظانملا ،لظلا ةحفصك ,رحبلا ئداه ,جوملا ةئفاد ,ءاقرز ةيفاص هايم ،هتالاح لمجأ يفو ،هتاقوأ لمجأ يف رحبلا يف لزن ناسنإ ً:الثم ينعي
.؟رحبلا يف هنأ ليلد ىلإ جاتحي له ,بناج لك نم هب طيحم رحبلاو ،رحبلا
.لازل هناكم نمً البج ليزت نأ تدرأ ول ,لجو زع هللا بحت امنيح تنأ ،نيدلا يف رخآ ءيش نيبحملا لاوحأ ,نيقشاعلا لاوحأ ؟نكي مل ىتمو :لاقف ؟هللا ناك ىتم مامإ اي

.دارأ اودارأ اذإ لاجر �
.�اب يوق ،ةوقلا ردصم نم اوبرتقا ,هللا نم اوبرتقا امنيح مه ينعي ،ةوعدلا وباجتسم ينعي

ً:امئاد مكل اهيورأ ةصق
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,فايسلاب ءاجو ، هلتقب رمأو ،ءانبج اي همد نم مكنيورأل هللاو :هئاسلجل لاقو ,جاجحلا بضغف ,جاجحلا دهع يف قئاقحلا ضعب نيبف ,ملعلا ةلاسر ىدأ يرصبلا نسحلا مامإلا امل
لوقي ،هل فقي جاجحلاب اذإف ,هبر يجاني ،دحأ همهفي ملً امالك ملكتيو ,هيتفش كرحي هب اذإف ,هيف لتقيس سلجم ىلإ يرصبلا نسحلا لخد ،لتقيل يرصبلا نسحلا بلطو ,عطنلا دمو
،رصقلا باب ىلإ هعيشو هفيضو هرطع هنأ :ةصقلا ركذتو ،هاتفتساو ،هلأسو ،هعم بدأتو ,هريرس ىلع هسلجأ نأ ىلإ هيندي لاز امو ،ءاملعلا ديس تنأ ,ديعس يبأب ًالهأ :هل
؟كبرل تلق اذامف ,كيف لعف ام ريغل كب ءيج دقل ,ديعس ابأ اي :لاقو ,بجاحلا هعبت ديعس وبأ جرخ املف ،-دم عطنلاو ،قئاقد دعب هسأر عطقيل هب ءيج وه- ،رظني فقاو فايسلاو
يذلا وهو ,جاجحلا نم ناك امف ,ميهاربإ ىلعً امالسوً ادرب رانلا تلعج امكً امالسوً ادرب يلع هتمقن لعجا ,يتشحو يف يسنؤم اي ،يتبرك دنع يذالم اي :لجو زع � تلق :لاق
.هلً ايلاوم حبصأ نأ ىلإ هلتقي نأ ىلع هبضغ هلمح

كعمط رذاحو لـــكلا كرتاو     كعم هللا ىرــــت هللا عم نك

؟كعنم اـم اذإ يطعي نـم مث     هـعنـمـي نـم كاـطـعأ اذإو

ءايوقأ دجوي ةياهنلابو ,نيدلا ىلإ ناسنإلا دشت يتلا يه ناميإلا ةوالح :اولاق كلذل ،كيلإ سانلا برقأ كل ركنت هللا نع تدعتبا اذإو ،كمدخيل كودع كل هللا رخس هللا عم تنك اذإ
بولق كلمي يبنلا عبتي يذلاو ،هتوقب سانلا عضخي يوقلا عبتي يذلاف ،يبنل وأ يوقلً اعبتً اعيمج سانلاو ،مهلامكب بولقلا اوكلم ءايبنألاو ،مهتوقب باقرلا اوكلم ءايوقألا ، ءايبنأو
.هلامكب سانلا

 : ناميإلا ةوالح قوذي يذلا تامالع

. لامعألا ىلإ هجتيو ,لامآلا نع دعتبي ,ناميإلا ةوالح قاذ اذإ ناسنإلا
بيغي ال يناثلا مويلا نم ،فلأ يتئمب عاب ,فالآ ةرشع مويلا يفً احبر عقوتم ً,ايراجتً الحم حتف ناسنإ ،ناميإلا ةوالح قاذ ام ,لمعي الو لمأتيو ىنمتي ،لمألا يف شيعي ناسنإ لك
يناثلا مويلا نم ،ٍرتشم الو دجوي الو لحملا حتف اذإ امأ ،ةعباتملا ىلع هلمح ,ريفولا حبرلا نم هقاذ يذلا اذه ،ةريبكلا ةلغلاقاذ امل ينتعي ،لحملا حتفي نم لوأ ً،اركاب يتأي ً,ادبأ
ىلإ موقي ناسنإ لكو ,عباتي هنأ :ناميإلا ةوالح قوذي يذلا ةمالع نم ،عباتي ال قاذ ام ناسنإ اذإ ،دراب قوسلا ,لغش دجوي ال :لوقي ،حتف ام وأ حتف لحملا همهي ال ،بعتم انأ :لوقي
ًةوق كيطعت ناميإلا ةوالح ،لجرملاك ناكل ناميإلا ةوالح قاذ ولو ،ناميإلا ةوالح قاذ ام ,اذه بغري ال ،رذتعي اهنم بحسني ةيضق لك ،لقاثتب تادابعلا يدؤي ,نالسك ةالصلا
.ءيش لك اهب ىسنتً ةوق كيطعت ،ةبيجع
,انيلع بت مهللا ،انلمع ىلع انلماعت ال مهللا ً،اريسعً اباسح انبساحت ال مهللا ،نيمآ :لوقي ،ناميإلا لهأ نم هللاانلعج :لوقي ينمتلاب ،يلحتلاب الو ينمتلاب ناميإلا سيل :اولاق كلذل
لمألا نم لقتنا امل ،سردي كرحتي امل امأ ،حجني ال ،بر اي :لق ,حجنن ،هلضف نم دحأ ىسني ال ,ميرك هللا ،سرد ام نكلو حجنن هللا ءاش نإ :لاق اذإ بلاطلا اذه ،تاينمت اذه لكو
:ىلاعت لاق ،يعسلا ىلإ ينمتلا نم ،لامعألا ىلإ لامآلا نم لقتني :ناميإلا ةوالح قاذ يذلا ةمالع ً،انكمم فدهلا ىلإ لوصولا راص ,لمعلا ىلإ

﴾)���ً(اريَِصن َالَوً ّايِلَو َِّ� ِنوُد ْنِمُ َهل ْدَِجي َالَو ِهِب َزُْجيً اءوُس ْلَمَْعي ْنَم ِبَاتِكْلا ِلَْهأِ ّيِناََمأ َالَو ْمُِكّيِناََمأِب َسَْيل ﴿

] ءاسنلا ةروس [

﴾ )��(َنوُدَعُوت ُْمتْنُك ِيتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُونَزَْحت َالَو اُوفاََخت ََّالأُ ةَِكئَالَمْلا ُمِهَْيلَع ُلََّزَنَتت اوُمَاَقتْسا َُّمثُ َّ� َانُّبَر اُولَاق َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

] تلصف ةروس [

﴾ )��ً(اروُكْشَم ْمُُهيْعَس َناَك َِكَئلُوَأف ٌنِمْؤُم َوُهَو اََهيْعَس اََهل َىعَسَوَ ةَرِخْآلا َداََرأ ْنَمَو ﴿

]  ءارسإلا ةروس [

.هل قدصمو هيلع ليلد لمعلاو ينطاب ءيش قوذلا :اولاق  
ماعطلا ناك اذإ نكلو ،ةيلخاد ةيضق ،ماعطلا اذه لكأي نم هب رعـشي امب رعشي نأ نكمي ال ً,ايكذ ناك امهم بقارملا ،هبقاري ناسنإوً اماعط لكأ ناسنإ اذإ :ينطاب ءيش قوذلا 
هقوذ اذإ امأ ،عيفر ىوتسمب ناميإلل هقوذ نأ ىلع ليلد ديزملا بلطي امنيح نمؤملا ،ديزملا بلطت :يقارلا قوذلا ةمالع ،رخآ سأك ؟رخآ نحص دجوي له :كل لوقي ً,ابيط
،يبلي ال ,ئجري ،ينيد ءيش لك نم فرصني كلذل ،دعب يف ،ةوفج يف راص ,لجو زع هللا يضرت ال اهلعفي ءايشأل وأ ،تافلاخمل وأ ،ةفيعض ةمهل وأ ,ريصقت دجوي ،فيعض
.لمعلا ىلإ عفدي حيحصلا ناميإلا قوذ امنيب
:قوذلا تامالع نمً اضيأ اولاقو

.اهضارغأ نم ضرغ يف عمطو ايندلا لمأ هبلط نع هبحاص عطقي ال نأ
رذع ,سردلا نع هفرصيً ادج هفات ءيش ينعي ،ناميإلا ةوالح قاذ ام نكل ,دجسملا ىلع لبقأً اصخش ىرتً انايحأ ،ناميإلا ةوالح قاذ يذلا مامأ ًةبقع ايندلا فقت نأ ليحتسم
.كبلق يف نكمتت مل ناميإلا ةوالح نأ ىلع ليلد اذه ,ريغص فراص نيدلا نع كفرص املكف ،ملعلا بلط ةعباتم كرت ىلع هلمحيً ادج ريغص
تفخ ،هللا ريغ تمظع ،هللا ريغب تقلعت ،هللا ريغ ىلإ تدصق ،هللا ريغ تيغتبا اذإ ،هللا ريغ تدرأ املك ،ناك نمً انئاك عطاق لمأ هتدارإف هللا ىوس ام لك :نولوقي بولقلا ءاملع
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 .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نودحوملا امأ ،لجو زع هللا نع كعطقت هذه ،كرشلا عاونأ نم هلك اذه ,هللا ريغ نم
. هللا عم بحلاو هللا يف بحلا ةقيقح
الو هلجأل هلمؤي وهف ،هباحمو هتاضرم ىلع هتناعإل وهف ,هاوسب هلمأ قلعت نإو ،هريغ يف لمأ هل نكي مل ,هب سنألاو ,هنم برقلاو ،لجو زع هللا ةفرعمو ,ناميإلا ةوالح قاذ نم
لوسر بحتف هللا بحت ,كرشلا نم عون هللا عم بحلاو ،هللا يف بحت نأ ناميإلا ةقيقح ،ديحوتلا نيع هللا يف بحلا ،هللا عم بحلاو هللا يف بحلا ةقيقح ىلإ انلقني اذه ,هعم هلمؤي
،هللا يف بح هلك اذه ،هيلإ هب برقتت يذلا ملعلا بحتف هللا بحت ،هيضري يذلا حلاصلا لمعلا بحتف هللا بحت ،هتنس بحتف هلوسر بحتو هللا بحت ،هللا يف بح يبنلل كبحف ,هللا
،هفده نم هبرقي ,ءيش لك بحي ،ةبتكملا بحي ,سيردتلا ةفرغ بحي ،رتفدلا بحي ،ملقلا بحي ،باتكلا بحي ملعلاب قلعتم ناسنإ اذإ ،كتياغ ىلإ كلصوت يتلا لئاسولا بحت
هللا عم بحلاو ,ناميإلا نيع هللا يف بحلا ،هللا عم بح همسا اذه ,هللا نع كدعبيً ائيش بحت امنيح امأ ،حومسم هللا يف بح اذهف ,كفده نم كبرقت يتلا لئاسولا تببحأ اذإ تنأف
كتجوز تببحأ نإ ،هللا عم بح اذهف كتادابع ءادأ نع كتلغشً ةراجت تببحأ نإ ،هللا عم بح اذهف ,هللا ةبحم نع هتبحمب تفرصناف ،نيدلا نعً اديعبً اقيدص تببحأ اذإ ،كرشلا نيع
.لجو زع هللا عم بحلاو هللا يف بحلا ىلإ انلقني اذه ،هللا عم بح اذه ,هللا قح يف رصقت نأ ىلع كتلمحً ةبحم
لمأ هل نكي مل ،لجو زع هللا ةفرعمو ةوالح قاذ ,نمحرلا ةياعر يفو ،ناميإلا ةحوبحب يف وهف هبلط ىهتنمو هلمأ هللا ناك نمف ،ناك امً انئاك عطاق لمأ هتدارإ هللا ىوس ام لكف
.هللا يف بح اذه ،هباحمو هتاضرم ىلع هتناعإل وهف ,هريغ يف هلمأ قلعت اذإ ،هريغ يف

: .... هنم ىلعأ ءيش سيل يذلا ىلعألا بلطملا يف هتبغر تناك نم ناميإلا ةوالح قاذ
لايخك ةقيقحلا يف هنأو ,هعاطقنا كشويف ,هباهذ ةعرسو ،هنود نمؤي ام ةسِخِب هتفرعمو ،هنم ىلعأ ءيش سيل يذلا ىلعألا بلطملا يف هتبغر تناك نم :ءاملعلا هلوقي يذلاو
.ناميإلا ةوالح قاذ دقف ,لفآ بيرق نـع وهف ،بورغلل ىلدت دق ,مجنو لئاز لظ وهف ،فيص ةباحس وأ فيط
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

اَم :َلَاَقف ،اَذَه ْنِم ََرثَْوأ اًشاَرِف َتْذَخَّتا َِول ,هللا لوسر اي :َلَاَقف ,همسج ِيف َرََّثأ َْدق ,ٍريِصَح َىلَع َوُهَو ُرَمُع ِهَْيلَع َلَخَد َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� َلوُسَر ََّنأ ,ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ((
))  اَهَكََرتَو َحاَر َُّمث ,ٍراََهن ْنِمً ةَعاَس ٍةَرَجَش َتَْحت َّلََظتْسَاف ,ٍفِئاَص ٍمَْوي ِيف َراَس ٍبِكاَرَك الِإ َايْنُّدلا َُلثَمَو يَِلثَم اَم ,َايْنُّدلِلَو يِل

] هدنسم يف دمحأ هجرخأ [

:ةيآلا هذه ولتي ,ةفالخلا سلجم ىلإ لخد اذإ زيزعلا دبع نب رمع انديس ناك :ةملكلا هذه يف اوققد

﴾ )���(َنِينِس ْمُهَانْعَّتَم ْنِإ َتَْيأََرَفأ ﴿

] ءارعشلا ةروس [

ريحت تابكرم ،روصقلاك نكاسم ،ىنغ ,تاريحب ،ةقهاش لابج ،ةريزغ راطمأ ،ءارضخ دالب ،ةليمج دالب ً،اباجعإً ائلتمم عجري ,برغلا دالب ىلإ بهذي ناسنإ ،مهانعتم
:ىلاعت لاق ً،الثم لوقعلا

﴾)���(َنُوعَّتَُمي اُوناَك اَم ْمُهْنَع َىنَْغأ اَم )���( َنوُدَعُوي اُوناَك اَم ْمُهَءاَج َُّمث )���( َنِينِس ْمُهَانْعَّتَم ْنِإ َتَْيأََرَفأ ﴿

] ءارعشلا ةروس [

:ىلاعت هلوق ولتيل ,اهيف نوشيعي يتلا دالبلاو ،هيف نومعني يذلا ىنغلاو رافكلا لاومأ ىأر اذإً انايحأ هنزاوت لتخي ناسنإلا ،توملا كلم ءاج ،نينس مهانعتم

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

]  نارمع لآ ةروس [

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

] ميهاربإ ةروس [

:لوقي رمع انديس ) )���(َنُوعَّتَُمي اُوناَك اَم ْمُهْنَع َىنَْغأ اَم )���( َنوُدَعُوي اُوناَك اَم ْمُهَءاَج َُّمث )���( َنِينِس ْمُهَانْعَّتَم ِْنإ َتَْيأََرَفأ (:لجو زع هللا لوقي ؛ ةوخإلا اهيأً اضيأ
.ءيش هدي يف سيل اذإف ,ظقيتسا مث ,هرسي ام همانم يف ىأر نم ةلزنمب ناكل ,توملا هءاج مث ,لجر اهيتوأ اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ايندلا نأ ول
هذه لك ،ةئيدرلا هبايث يفو ،نشخلا هماعط يفو ،نشخلا هشارف يفو ،ةئيمقلا هتفرغ يف هسفن دجو ظقيتسا اذإف ,رسي مانملا يف نويلم ةئم هعم نأ دهاشي ,مانملا يفً ادجريقف لجر
.حايرلا جاردأ بهذت مانملا يف تلصح يتلا ةوشنلا

))  .ةعاط اهلعجا ةعاس ايندلا ((

:ىلاعت لاق

﴾ )���(َنيِّدَاعْلا َِلأْسَاف ٍمَْوي َضَْعب َْوأً امَْوي َاْنِثَبل اُولَاق )���( َنِينِس َدَدَع ِضَْرْألا ِيف ُْمْتِثَبل ْمَك َلَاق ﴿

] نونمؤملا ةروس  [

.ملحلاك تناكل لجر اهكلم ول ,اهريفاذحب ايندلا ً:اذإ ،رمت ةعاس
.اوهبتنا اوتام اذإ ماين سانلا
نوردخم سانلاف ،هلوانت ام تراط ً,اديدشً اتوص ردصأ ,ةداح ةلآب لجر ءاج ً،اردخم ذخأ لجرف ،يلاعلا توصلاب ريطي ردخملا اذه ,تاردخملا نوطاعتي صاخشألا ضعب يف
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.قعصي توملا كلم ءاج اذإف ،عتملا يف ،لاملا يف ،ةأرملا يف ،هلمع يف ،هتيب يف ردخم ،ايندلا يف
.ةيفاع رانلا نود ءالب لكو ،روقحم ةنجلا نود ميعن لكو ,رشب ةنجلا هدعب رش امو ،ريخب رانلا هدعب ريخ ام !ينب اي :يلع مامإلا لاق
.ايندلا لابج بنج يف ةرذ نم لقأ ,ةرخآلا ميعن بنج يف هريفاذحب ايندلا ميعن :مهضعب لاق
  :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإ ىتح ؟لبجلا اذه مامأةرذ نأش ام ,رتم فلأ رشع انثا اهعافترا :ايالاميه لابج

)) رحبلا هايم يف سمغ اذإ طيخملا ذخأي امك الإ ةرخآلا نم ايندلا تذخأ ام  ((

 .اهتراقحواهرغص ىأر اهنم جرخ اذإف ,ةريبك اهدجو ايندلا نمض ناسنإلا اذإ
.اهبالك اهبالط ةفيج ايندلاو
 .هل لقع ال نم ىعسي اهلو هل راد ال نم راد ايندلاو
.ةدحاو ةيناث يف هرسخت ايندلا يف هلصحت ءيش لك :ديدسلا قطنملا يف 

. ةريصق ةصق

هل ,نيرجاهملا يفً اتيب ىرتشا ىتح ,لاملا عمجي ةنس نيثالثوً اعبرأ !�اب مسقأ ،يلامش ,بوطر ,ءيمق ,ريغص تيب يف ,ةيبعشلا قشمد ءايحأ دحأ يف ,ةيرميقلا يف لجر نكسي
.توملا كلم هءاج مايأ ةثالث دعب ،تيبلا وه اذه ,انلبقتسم انمأ نآلا : هتجوزل لاقو ،ةوهق ناجنف برشو ,ةفرشلا يف سلجو ,هبترو ,تيبلا ىرتشا ،ةفرش هل ،ةليمج ةلالطإ
.رماغم ربكأو ،رماقم ربكأ وهف ,ايندلا يف هلمأ لك عضو نم ؟طقف مايأ ةثالث عتمت ىتح ،عمج ةنس نوثالثو عبرأ لوقعم له

: ةمتاخلا

.غارف ىلإو ،ةحص ىلإو ،تقو ىلإ جاتحت ؛طورش ةثالث ىلإ جاتحت ةيسحلا ايندلا يف ةداعسلا :اولاق ,سردلا اذه اهب متخأ ةقيقح ؛ ةوخإلا اهيأ
،تقو ال نكلو ،ريفو لامو ،ةديج ةحص ،لمع ؛عورشم سسأ :ةيناثلا ةلحرملا ،ديقم ،لام دجوي الو ,ةحص يفو ,تقو يف :ةلحرم لوأ :لحارم ثالث يف رمي ناسنإلا
تقولا رفاوتي ؛ايندلا هذه ،ةدحاو كصقنيً امئاد ،ةئيدر ةحص نكلو ,عستم تقوو،ريفو لام ،تقو هدنعو ،أريبك هلخد راصو ,هدالوأ ملسو ً,المع سسأ :ةثلاثلا ةلحرملا
هتاقاط لك فظوف ,ركبم تقو يف هبر فرع نمؤملا امأ ،ةحصلا دجت الو تقولاو لاملا وأ لاملاو ةحصلا دجت ،تقولا دجت الو لاملاو ةحصلا دجت ،لاملا دجت الو ةحصلاو
ً.امئاد هللا عم وهف ريبكلا فدهلا اذهل
.فدهلا اذه يف ديعـس وهو ريبك هفده نأل ,ناميإلا لهأ ىلعً ادبأ قبطنت ال اهنكل ،طقف ايندلا لهأ ىلع قبطنت ليلق لبق اهتلق يتلا ةقيقحلا هذه
،تيرتشا تيب ءارش ،تجوزت جاوزلا كفده ً,المم راص لاملا ،لاملا عمج لاملا ديري ،ىهتنا هيلإ لصيوً ادودحمً افده راتخي امدنع ؟خيشي ىتم ناسنإلا :ةملكلا هذه مكل لوقأ
يف تنأ ،لجو زع هللا وهو ريبك فده كل ناك اذإ امأ ،ةلمم تحبصأ ةايحلا ،نسلا يفً انعاط ينعي ً,اخيش تحبصأ ,هيلإ تلصوو ,دودحم فده كل ناك اذإ ،تيرتشا ةبكرم
.مئاد بابش يف تنأف ,مهفادهأو مهلامآ قيقحتلو ,مهتمدخل قلطنت امنيحو ،نيملسملا مه لمحت امنيح ،مئاد بابش يف تنأف ً,اريبكً افده راتخت امنيح ،مئاد بابش
.مداق سرد يف هذخأن ةمتت عوضوملا اذهل ؛ ةوخإلا اهيأ

نيملاعلا بر � دمحلا و
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