
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

. قوذلا ةلزنم

و 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 اندز

: ديهمت

:قباسلا سردلا يف مكل تنيب دقو ،قوذلا ةلزنم يف انلز الو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو عباسلا سردلا عم ؛ماركلا ةوخإلا اهيأ
هيلع قرو نيب ناتشو ،هسفن رصقلا نكست نأ ناميإلا ةوالح امأ ،قرو ىلع فينم رصقل ةطراخك ناميإلا قئاقح ,رخآ ءيـش ناميإلا ةوالح نأو ,ءيش ناميإلا قئاقح نأ
.هب عتمتستو هنكست رصق نيبو رصق ةروص
ةركف ناميإلا ،قوذلا ةملكب اهنعً اربعم انه تءاج يتلا ناميإلا ةوالح لب ،بسحف ةحضاولا ةعصانلا نيدلا قئاقح تسيل نيدلا ىلإ ناسنإلا دشي يذلا نأ ً:اضيأ مكل تركذو
كتوشن ةمقو ,دهجلا لذب يف كتداعسو ،بعتلا يف كتحار تناكو ,سيفنلاو سفنلاو ,صيخرلاو يلاغلا تلذب ،رخآً اناسنإ تحبصأ ناميإلا معط تقذ نإ ،هقوذت معطو اهبعوتست
. ناميإلا ةوالح تقذ كنأل ,لجو زع هللا نم برقلا يف
ً.الوسروً ايبن ملسو هيلع هللا ىلص دمحمبو ً,انيد مالسإلابو ً,ابر �اب يضر نم ناميإلا ةوالح قاذ

َْ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 ْنَم ((
))  ِراَّنلا ِيف َفَذُْقي َْنأُ هَرَْكي اَمَك ِرْفُكْلا ِيف َدُوَعي َْنأَ هَرَْكي َْنأَو ,َِِّ� الِإُ هُّبُِحي ال َءْرَمْلا َّبُِحي

)) اَمُهاَوِس اَّمِم ِهَْيِلإ َّبََحأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� َنوَُكي َْنأ :ِناَميِإلاَ ةَوالَح َدَجَو ِهِيف َّنُك ْنَم ٌثَالث ((

. ضراعتلا دنع تنيبو

)) ِراَّنلا ِيف َفَذُْقي َْنأُ هَرَْكي اَمَك ِرْفُكْلا ِيف َدُوَعي َْنأَ هَرَْكي َْنأَو ,َِِّ� الِإُ هُّبُِحي ال َءْرَمْلا َّبُِحي َْنأَو ((

ضبقلا نيب نحن ايندلا يف ،انكرحتف هدنع نم ةحفنب انل هللا حمسي ايندلا يف ً،اعيجشت ناميإلا ةوالح هللا انقيذي ايندلا يف ،ةرخآلا رادلا يف قوذلا ةمق نكلو ,قوذلا ةبترم يف انلز ال

:طسبلاو
.ةلظنح قفان :لاق ؟يكبت ةلظنح اي كل ام

!َِّ� َناَحْبُس :َلَاق ُ،َةلَظْنَح ََقفَان :ُتُْلق :َلَاق ُ؟َةلَظْنَح َاي َتَْنأ َفْيَك :َلَاَقف ,ٍرَْكب ُوَبأ ِيَنيَِقل :َلَاق -َمَّلـَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر ِباَّتُك ْنِم َناَكَو :َلَاقِ ّيِِدّيَُسألاَ َةلَظْنَح ْنَع ((
َانَْسفاَع َمَّلَسَو ِهَْيلَعمهَّللا ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر ِدْنِع ْنِم َانْجَرَخ اَِذَإف ,ٍنْيَع ُْيأَر اََّنأَك ىَّتَح ِةَّنَجْلاَو ِراَّنلاِب َانُرِّكَُذي َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َدْنِع ُنوَُكن :ُتُْلق :َلَاق ؟ُلُوَقت اَم
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ََقفَان :ُتُْلق ,َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َىلَع َانْلَخَد ىَّتَح ٍرَْكب ُوَبأَو َاَنأ ُتَْقلَطْنَاف ,اَذَه َْلثِم َىقَْلَنل اَِّنإ َِّ� ََوف :ٍرَْكب ُوَبأ َلَاق ,اًرِيثَك َانيَِسَنف ِتَاعْيَّضلاَو َدالَْوألاَو َجاَوَْزألا
َكِدْنِع ْنِم َانْجَرَخ اَِذَإف ,ٍنْيَع ُْيأَر اََّنأَك ىَّتَح ِةَّنَجْلاَو ِراَّنلاِب َانُرِّكَُذت َكَدْنِع ُنوَُكن !َِّ� َلوُسَر َاي :ُتُْلق ؟َكاَذ اَمَو :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف !َِّ� َلوُسَر َايُ َةلَظْنَح

ّذلا ِيفَو يِدْنِع َنُونوَُكت اَم َىلَع َنوُموَُدت َْول ْنِإ ,ِهَِديِب يِسَْفن يِذَّلاَو :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف ،اًرِيثَك َانيَِسن ِتَاعْيَّضلاَو َدالَْوألاَو َجاَوَْزألا َانَْسفاَع ,ِرْكِ
)) ٍتاَّرَم َثَالثً ةَعاَسَوً ةَعاَسُ َةلَظْنَح َاي ْنَِكلَو ,ْمُِكقُرُط ِيفَو ْمُكِشُُرف َىلَعُ ةَكِئالَمْلا ُمُْكتََحفاََصل

برق ةعاس نوسمخ ،ةيندتم ةبترم ,روتف ةعاس ةئمو برق ةعاس ،روتفلا تاعاس ددع ىلإ برقلا تاعاس ددع يف نونمؤملا توافتيو ،روتف اهيف ةعاسو ،ةوشن اهيف ةعاس
برقلا تاعاس ددع يف نوتوافتي ةعاسو ةعاس نونمؤملا ،مهدحو ءايبنألا ةئملاب ةئم امأ ،روتف تاعاس رشعو برق ةعاس نوعست ،ةعاسو ةعاس لك ،روتف ةعاس نوسمخو
.روتفلا تاعاس ددع ىلإ
نيب ال ,دوعق نيبو لابقإ نيب ،لومخ نيبو داقتا نيب ,روتف نيبو قلأت نيب نكلو ,هللا ةعاط يفً ادبأوً امئاد ,ال ،ةفلاخملا عقت روتفلا ةعاس يف هنأ اومهوتت نأ مكايإ مث ،مكايإ مث ,مكايإ
.ناميإلا لهأ لاح اذه سيل ةيصعمو ةعاط نيب ناك اذإ ،ال ,ةيصعمو ةعاط
:ىلاعت لاق .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج ، ةنجلا يف قوذلا اذه ةمق امأ

ِّلُك ْنِم اَهِيف ْمَُهلَو ى�فَصُم ٍلَسَع ْنِم ٌراَهَْنأَو َنِيبِراَّشلِل ٍةََّذل ٍرْمَخ ْنِم ٌراَهَْنأَوُ هُمْعَط ْرََّيَغَتي َْمل ٍَنَبل ْنِم ٌراَهَْنأَو ٍنِسآ ِرْيَغ ٍءاَم ْنِم ٌراَهَْنأ اَهِيف َنُوقَّتُمْلا َدِعُو ِيتَّلا ِةَّنَجْلا َُلثَم ﴿
﴾ )��(ْمُهَءَاعَْمأ َعََّطَقفً اميِمَح ًءاَم اُوقُسَو ِراَّنلا ِيف ٌدِلاَخ َوُه ْنَمَك ْمِِهّبَر ْنِمٌ ةَرِفْغَمَو ِتاَرَمَّثلا

] دمحم ةروس [

﴾  )��(ٌنُونْكَم ٌُؤلُْؤل ْمُهََّنأَك ْمَُهل ٌناَمْلِغ ْمِهَْيلَع ُفوَُطيَو ﴿

] روطلا ةروس [

﴾  )��(َنوُدَّلَخُم ٌناَدْلِو ْمِهَْيلَع ُفوَُطي ﴿

] ةعقاولا ةروس [

:ىلاعت لاق ،ةينادلا راجشألا هذه فوطق

﴾ )��ٌ(َةِيناَد اَُهفوُُطق ﴿

] ةقاحلا ةروس [

﴾ )��(ً اريِرَهْمَز َالَوً اسْمَش اَهِيف َنْوََري َال ِِكئاََرْألا َىلَع اَهِيف َنِيئِكَّتُم ﴿

] ناسنإلا ةروس [

﴾ )��(ً ارِيبَكً اكْلُمَوً اميَِعن َتَْيأَر ََّمث َتَْيأَر اَِذإَو ﴿

] ناسنإلا ةروس [

نم ىلعأ ،معن فلأو معن :مكنع بيجأ انأ ,معن ؟قوذ قوذلا اذه قوف نأ نودقتعت له ،نيجرخمب اهنم مه امو ,ٍمانتم قوذ ،رمتسم قوذ ،ةنجلا يف قوذلا ةمق ،نيدبآلا دبأ ىلإ
:ىلاعت لاق ,ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا كلذ نم ىلعأ ،ةينادلا ةنجلا فوطق نمو ,نيدلخملا نادلولا نمو ،نيعلا روحلا نم ىلعأو ،راهنألا اـهتحت نم يرجت يتلا تانجلا

﴾ )��ٌ(ةَرِظَان اَِهّبَر َىِلإ )��(ٌ ةَرِضَان ٍِذئَمَْويٌ هوُجُو ﴿

] ةمايقلا ةروس [

نم ماع فلأ نيسمخ بيغي هنأ :صوصنلا ضعب يفو ،ردبلا ةليل رمقلا ىري امك ةنجلا يف ميركلا هبر هجو ىري نمؤملا نأ :ةحيحصلا صوصنلا ضعب يف درو :ٍناث لاؤس
:ىلاعت لاق ؟ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا دعب اذام ،معن :باوجلا ؟قوذ نم قوذلا اذه دعب له ،ةرظنلا ةوشن

﴾ )��( َنوُدِلاَخ اَهِيف ْمُه ِةَّنَجْلا ُباَحَْصأ َِكَئلُوأٌ ةَّلِذ َالَو ٌَرَتق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْري َالَوٌ ةَدَايِزَو َىنْسُحْلا اُونَسَْحأ َنيِذَّلِل ﴿

] سنوي ةروس [

.ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا يه ةدايزلاو ,ةنجلا يه ىنسحلا
لامجلا اذهب تلهذ تنأ ،ةقلأتم تاكرح ،رينم هجو ،ليمج مسج ،رون ،راقو ،ةبيه ، فصولا دح قوفي ,لامجلاو قلأتلا نم ةجرد ىلع تيبلا بحاص ناكو ,تيب ىلإ تلخد ول
عتمتستو ,ههجو ىلإ رظنت تنأ اه ؟ملأتت الأ ,كنع فرصنم وهو ،هلامجو ,هتينارونو ,هلامك يف قرغتسم تنأ ،كيلإ تفتلي ملو ،كب أبعي ملو ,كيلإ رظني مل هنكل ،ةينارونلا هذهو
:ىلاعت لاق ،ةبترملا هذه قوف ,كيلإ تفتلي ال هنكلو ،هتينارون فشتكتو ،هقلأتب

﴾ )��( ِدَابِعْلاِب ٌريَِصبُ َّ�َو َِّ� َنِم ٌناَوْضِرَوٌ ةَرَّهَطُم ٌجاَوَْزأَو اَهِيف َنيِدِلاَخُراَهَْنْألا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٌتاَّنَج ْمِِهّبَر َدْنِع اَْوقَّتا َنيِذَّلِل ْمُكِلَذْنِم ٍرْيَخِب ْمُُكِئَّبنَُؤأ ُْلق ﴿

] نارمع لآ ةروس [

،ربكأ هللا نم ناوضر ،ميركلا هللا هجو ىلإ رظن ،راهنألا اهتحت نم يرجت تانج يف راصف ،هدنع ريست كنأو ,كبحي هنأو ،كنع ضار هنأ هللا كرعشي نأ :ةنجلا يف ءيش ربكأ
،بعاتملاب ةنوحشم ,ايندلا يف تادودعم تاونس لجأ نم هلك هب يحضن ,ميظعلا ناوضرلا اذهو ،ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا اذهو ،راهنألا اهتحت نم يرجت يتلا تانجلا هذه
دبأ ىلإ اهلظو مئاد اهلكأ ،ضرألاو تاومسلا اهضرع ًةنج عيبي نأ ؟ هايند هترخآ ناسنإلا عيبي نأ :نيبملا نارسخلا وه اذه سيلأ ,كلذ ىلإ امو ،ضرملاو ،فوخلاو ،قلقلاو
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تناك نإو ،ىنمتي امك هتجوز نكت مل حلاصلا دلولاو لاملا ءاج نإو ,لاملا دقف حلاصلا دلولا ءاج نإو ,حلاصلا دلولا دقف لاملا ءاج نإ ؟ناسنإل وفصت ال ةدودعم تاونسب ,نيدبآلا
.هلمع يف ةلكشم كانه ندبلا حيحص ناك نإو ،ضارمألا ضعب نم وكشي ىنمتي امك هتجوز
ءالب لعجف ،ىبقع راد ةرخآلا لعجو ىولب راد هللا اهلعج دق ،ءاقشل نزحي ملو ءاخرل حرفي مل اهفرع نمف ,حرف لزنم ال حرت لزنمو ،ءاوتسا راد ال ءاوتلا راد ايندلا هذه نإ    
يزجيل يلتبيو يطعيل ذخأيف ً،اضوع ايندلا ىولب نم ةرخآلا ءاطع لعجو ً,اببس ةرخآلا ءاطعل ايندلا
.؟تادودعم تاونسل يعطق نيقي اهلوصحب اننيقيو ةرخآلا هذه عيضن نأ لقعيأ
هانمتي ام يهو ،ةينمأ هتقاع نمو ,ناك هللا ءاش امو ,نالكتلا هيلعو ,ناعتسملا هللاو ,نارسخلا ةياغب هسفنل يضرو ,نامرحلاب زاف دقف ,ايندلا يف لمأ ةنجلا هذه نع هعطق نم :لاق
:ةنكمم ريغ ةينمألا ،نكمم لمألا ،ةينمأ هتقاع وأ ,لمأ هقاع نم ، ظوظحلا نم دبعلا

ًاموي دوعي بابشلا تيل الأ

. ةينمألا هذه نوكت نل ،ةينمأ
.نارسخلا ةياغب هسفنل يضرو ,نامرحلاب زاف دقف ,ةينمأ هتقاع وأ لمأ هقاع نم
ثيدحلا يفو .ةلطابلا تالايخلاب وأ ,ركسملاب هلقع لاز نم ذذلتك نوذذلتي اهبو ,مهتاقوأ نوعطقي اهب ،ينامألا هلام سأر سلفملا ،سيلافملا لاومأ سوؤر ةلطابلا ينامألا
:عوفرملا

)) َِّ� َىلَع ىَّنََمتو اَهاَوَهُ هَسَْفن ََعْبَتأ ْنَم ُزِجَاعْلاَو ,ِتْوَمْلا َدَْعب اَمِل َلِمَعَوُ هَسَْفن َناَد ْنَم ُِسّيَكْلا :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ٍسَْوأ ِنْب ِداَّدَش َىلَْعي ِيَبأ ْنع ((

] هننس يف يذمرتلا هجرخأ [

.ةطقاسلا ةئيندلا سوفنلا يوذ الإ قئاقحلا نع ينامألاب ىضري الو :ءاملعلا ضعب لاقو

: ةنجلا ميعن نم دباعلا هوجري ام اذه

،قلطنت هللا دعو ةيقحأب دقتعت امنيح تنأ ،ىلعأ ةبترم كانه ,قلطنيف هللا دعو ةيقحأب دقتعي دبعلاف ,ديرملل فصو ةدارإلاو ،سنألا معط ةدارإلاب دبعلا قوذي مث؛ماركلا ةوخإلا اهيأ
.هتمه تفعاضت ،هيف ءاقبللً اثيثحًايعس ىعسي لخد اذإ امأ ,ىعسي وه ً،اليمجً اتيب لخدي نأ دعو دحاو ً،اقالطنا دادزتً الاح �اب سنأت امنيح امأ
ةنج اهشيعن يتلا ةنجلا امأ ،ةرخآلا ةنج اهيلإ ىعسن يتلا ةنجلا ،اهشيعن ايندلا يف ةنج دجويو ،اهيلإ ىعسن ةنج دجوي ينعي ،ةنجلا ميعن نم دباعلا هوجري امب ىلعأ ىلاعت �اب سنألا
كناكمإبو ,�اب لاصتالا اهيف ام لمجأ اهب اندعُو يتلا ةنجلا نأل ،اهشيعن نأ يغبني ةنجو اهب هللا اندعو ةنج كانه ،ةرخآلا ةنج لخدي مل ايندلا ةنج لخدي مل نمو ,ايندلا يف برقلا
:لاق امنيح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق هجوي مهضعب كلذل ,�اب لصتت نأ ايندلا يف

)) .ةنجلا يف ركب وبأ ((

.ايندلا يف برقلا ةنج ،برقلا ةنج يف ،ةنجلا يف نآلا وه ينعي
.ةرخآلا ةنج لخدي مل اهلخدي مل نم ,ةنج ايندلا يف
:ىلاعت لاق ، اذه دكؤت ةيآ كانه

﴾ )�(ْمَُهل اََهفَّرَعَ ةَّنَجْلا ُمُُهلِخُْديَو ﴿

] دمحم ةروس [

.مهل اهفرع ةنجلا مهلخديو ،ايندلا يف اهنمً اجذومن مهقاذأ ،اهضعب مهقاذأ يأ
نأ ناميإلاو ،نايدلا دحاولل عاصنت نأ مالسإلا ,ناسحإلا ماقمو ،ناميإلا ماقمو ،مالسإلا ماقم كانه ،ناسحإلا ماقم قيقحتلا ىلع وه ,برقلا لهأ تاماقم نم ماقم �اب سنألا
.كاري هنإف هارت نكت مل نإف ,هارت كنأك هدبعت نأ ناسحإلاو ,هللا ىلع لبقت
.ضراع هللا ىوس ام لك :نيفراعلا ضعب لاق
 :اولاقف .هيلع لوعملا وه مئادلا مئاقلا ءيشلا امأ ,تهتنا ةنوخس ،ةضراع فيص ةباحس ،تهتناو رح ةجوم تءاج ,ئراط ءيش
.رهوجلاب متهي ملو ,ضراعلا يف عقو هللا ىوس دارأ نم ،ضراع هللا ىوس ام ،ماودلا ىلع يقابلا يحلا وه لجو زع هللا
يبنلا كاهن هللا نع كدعبي ءيش لكو ،يبنلا هب رمأ هللا ىلإ كبرقيءيش لك ،لجو زع هللا ةاضرم ىلإ ىعست نأ :ةقيقح اهقوف الو ةقيقح اهلبق الو ةقيقح اهدعب سيل ةقيقح ةايحلا يف
.هللا ىلإ برقتي نأ دحوألا همه نمؤملا ،هنع
.قئالخلا سافنأ ددعب قلاخلا ىلإ قئارطلاو

: دودولا هللا مسا يناعم نم

: ماركإلاب هدابع ىلإ ددوتي دودولا -�
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ةروص يأ يف ً،امسج كحنم ً،القع كحنم ،داشرلاو ىدهلا ةمعنو ،دادمإلا ةمعنو ،داجيإلا ةمعنب كمركأ ,دودولا روفغلا وهو ،مهلً اددوتم هدابع مركي يذلا وه :دودولا هللا مساو
،ةجوزلا ةمعن كحنم ،هنمً اعيمج ضرألا يف امو تومسلا يف ام كل رخس ,تاقولخملا رئاس كل قلخ ،ماعطلا كل قلخ ،ىوأمب كمركأ ،ميوقت نسحأ يف كقلخ ،كبكر ءاش ام
.ىنعم اذه ،كيلإ هللا ددوت وه هب معنتت ءيش لك ،جرح الو ثدح ،دلولا ةمعن

. دولا تاقالع هدابع نيب قلخ دودولا -�
:ىلاعت لاق ،نينمؤملا نيب دو كانه ً،ادو هدابع نيب قلخ :يناثلا ىنعملا

﴾ )��ً(اّدُو ُنَمْحَّرلا ُمَُهل َُلعَْجيَس ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

] ميرم ةروس [

:ىلاعت لاق ،لجو زع هللا قلخ نم نينمؤملا نيب دولا

﴾)��( ٌميِكَح ٌزيِزَعُ هَِّنإ ْمَُهنَْيب َفََّلأ ََّ� َّنَِكلَو ْمِهِبُوُلق َنَْيب َتْفََّلأ اَمً اعيِمَج ِضَْرْألا ِيف اَم َتَْقفَْنأ َْول ْمِهِبُوُلق َنَْيب َفََّلأَو ﴿

] لافنألا ةروس [

ثلاثلا ىنعملا امأ ،لجو زع هللا قلخ نم دولا اذه ،ناريجلا نيب دولا ،ةوخإلا نيب دولا ،بألاو دالوألا نيب دولا ,مألاو دالوألا نيب دولا ،اهدالوأو مألا نيب دولا ،نيجوزلا نيب دولا
 .ريطخو مهم

:كلذ دعب كمركي يك ،هيلإ ددوتت يك قيرط فلأ هيلإ كل قلخ دودولا -�
نأ الو هلباقت نأ ال ،هيلإ لصت نأ عيطتـست ال كلم يوق لجر ،قئالخلا سافنأ ددعب قلاخلا ىلإ قئارطلا ,هيلإ قيرطو قيرط فلأ كل قلخ ,كدعسيل كقلخ هنأل :ثلاثلا ىنعملا
نأ ،هيلإ قرطلا تارشع كانه كتيب يف تنأو ،هيلإ قيرطو قيرط فلأ كل قلخ لجو زع هللا نكل ،هل ةكلاس قرط دجوي ال ً،ايفتاه هب لصتت نأ الو ً،ةيده هل مدقت نأ الو ،هروزت
،مهنع ففخت نأ ،مهمركت نأ ،نيملسملا حصنت نأ ،هللا ىلإ قيرط فلأ كل كلمع يف ،كدالوأ يبرت نأ لجأ نم ىعستو دكت نأ ً،ارابً انبا نوكت نأ ً،افوؤرً ابأ ً،احلاصً اجوز نوكت
قيرط فلأ هيلإ كل قلخ دودولاو ،دولا تاقالع هدابع نيب قلخ دودولا ،ماركإلاب هدابع ىلإ ددوتي دودولاف ،لجو زع هللا ىلإ قيرطو قيرط فلأ كل قيرطلا يف ، مهحصنت نأ
.كلذ دعب كمركي يك ،هيلإ ددوتت يك

: ناسحإلا تاماقم

.ناـسحإلاتاماقمتالاحنمةلاح�ابسنألا؛ماركلاةوخإلااهيأ
:ءايشأ ةثالث اهيوقت ,ناسحإلا تاماقم نم يه يتلا �اب سنألا ةلاح ؛لاحلا اذه :لاق

:ىلاعت لاق ،ركذلا ماود -�

﴾ )��ً(ارِيثَكً ارْكِذ ََّ� اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] بازحألا ةروس [

:لجو زع هللا لوقل ،يبنلا ةنس عابتا :ةبحملا قدص ليلدو -�

﴾ )��(ٌميِحَر ٌرُوفَغُ َّ�َو ْمَُكبُوُنذ ْمَُكل ْرِفَْغيَوُ َّ� ُمُكِْببُْحي يِنُوِعبَّتَاف ََّ� َنوُّبُِحت ُْمتْنُك ْنِإ ُْلق ﴿

] نارمع لآ ةروس [

. لجو زع هللا ىلإ نيكلاسلا لزانم نم ةلزنم قوذلا ,قوذلا ةلاح نم عرف يه يتلا �اب سنألا ةلاح يوقي يذلاف ,ليلدلاب الإ هتبحم ىوعد هدابع نم دحأ نم لبق ام لجو زع انبر

: لمعلا ناسحإ -�
.بيط لمع ،لمعلا ناسحإ لجو زع �اب سنألا ةلاح ةلاحلا هذه يوقيو
.لجو زع �اب سنألا ةلاح يوقت هذه ،لجو زع هللا ركذ ةرثك ,يبنلا ةنس عابتا اهتمالع ةقداص ةبحم ، بيط لمع

: ةدسفم ضراوع

نأ فراصل حمسي الو ,لجو زع هللا ىلإ هتكرح قيعي نأ قئاعل حمسي ال يذلا وه لطبلا نمؤملاو ،فراوص كانهو قئاوع كانه نأ ملعن نحن ،ةدسفم ةريثك ضراوع كانه
.لجو زع هللا نع هفرصي
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:ىلاعت لاق ،لجو زع هللا نع قئاع هقيعي الو فرصني ال نمؤملاف ،هذاتسأ نع فرصنيف ,ةذفانلا نم رظنيف ً,اتوص عمسي دق ,فصلا يف هذاتسأ ىلإ تفتلم بلاط :ينعي

﴾ )�ً(اروُكُش َالَو ًءاَزَج ْمُكْنِم ُديُِرن َال َِّ� ِهْجَوِل ْمُكُمِعُْطن اَمَِّنإ ﴿

] ناسنإلا ةروس [

اذه ،هلاوقأ نعو ،هتازاجنإ نعو ،هلامعأ نع ثدحتيف ,هتاذ دكؤي نأ بحي ناسنإ كانه ،صالخإ ىلإ جاتحي صالخإ كانه :لاق ،ةرهشلا بح نم فراوص مايأ دجوي :ينعي
.لجو زع هللا نع لابقإلا نع هتاذ ديكأتو هتاذل هبح ىلإ فرصنا
.حيحصلا هناكم سردلا اذه يف هنأل ,هحضوأً ادج قيقد عوضوم كانه ؛ ةوخإلا اهيأ

: نالاح هل ناسنإلا

. قحلا عم ةلاح هلو ، قلخلا عم ةلاح هل  
.دحاو تقو يف قحلا عمو قلخلا عم نوكت نأ ةلوطبلا
نأ بجي ,كيلإ نوعمتسي سانأ ىلإ تسلج تقو يف ،نآرقللً ايلات ً،ادجهتم ً،اركاذ ً،ايلصم هللا عم نوكت نأ رحسلا تقو يفً انايحأ ينعي ،ةقلطملا ةدابعلا لبق نم تركذ امك ينعي
ًالجر كماقأ ،لاملا قافنإ ىلوألا كتدابع ً,اينغ ًالجر هللا كماقأ ،ىلوألا ةدابعلا وه فيضلا ماركإ ,فيض كدنع ،لجو زع هللا نم كـسفن ظح ىلع مهرثؤت نأو ،مهعم نوكت
,هيف كعضو يذلا فرظلا يفو ,كماقأ اميف هللا دبعت نأ ً:ادج ةمهم ةقلطملا ةدابعلا اذهف ,فيعضلا فاصنإ ىلوألا كتدابع ً,ايوق ًالجر كماقأ ،ملعلا ميلعت ىلوألا كتدابع ً,املاع
،فيضلا اذه مارـكإ ىلوألا ةدابعلا ,فيض كدنع ،نبالا اذهب ةيانعلا ىلوألا ةدابعلا ,ضيرم نبا كل :فرظلاف ،نامز يفو ،ةيضرأ دجويو ،ةيوه كل ،كلظي يذلا تقولا يفو
.قلخلا عم كلاح نيبو هللا عم كلاح نيب عمجت ةقيرطلا هذهبف ،فيعضلا فصنأيوق لجر ،لاملا قفنأ لام لجر ,ملعلا ملع ملع لجر ؟تنأ نم تنأ امأ ،فرظ اذه

: ناتيجذومن ناتصق

. ناميلس انديس نعو دواد انديس نع ناتيجذومن ناتصق ميركلا نآرقلا يف
. لجو زع هللا هبتاعف قلخلا عم نوكي نأ ىلع قحلا عم نوكي نأ رثآ دواد انديس
. لجو زع هللا هبتاعف قحلا عم نوكي نأ نع قلخلا عم نوكي نأ رثآ ناميلس انديسو
 .نينمؤملا رثكأ نأش اذهو ،نزاوتلا نم دب الف
,قحلا عم نوكي نأ نع قلخلا عم نوكي نأ رثآ اذهف  ,هللا عم هتقو باسح ىلع مهعم هتقو لك ،تارضاحملا مهيلع يقلي ,مهركذي ،مهعم شيعي ناسنإلا ىلع سانلا لبقيً انايحأ
. نزاوت لالتخا يف راص
همهو ،هؤافص همه ً،ادحأ ىبر الو ً،اناسنإ ناعأ الو ً،ادحأ كلس الو ً،ادحأ هجو امو ً،ادحأ ملع ام نكلو ، هتوالت ,هركذ ،هتالص ،هدجهت هلمع ,حلاص لمع هل سيل رخآ ناسنإ
. هللا نم هظح همهو ،هلابقإ همهو ،هركذ
. ملاع كاذو ،دباع اذه
طسو ةليضفلا ،نزاوتم مالسإلا ،يطسو مالسإلا ,نزاوتلا نم دب ال ،ملاعلا لامعأ نم حلاص لمع ىلإ جاتحي دباعلاو ،دباعلا تانحش نم ةيحور ةنحش ىلإ جاتحي ملاعلا نكلو
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .دسج هلً انئاك ناسنإلاب فرتعا مالسإلا ،طــسولا يف مالسإلا ،ولغلاو فرطتلا نيب ,طيرفتلاو طارفإلا نيب مالسإلا ،نيفرط نيب

ّلَُصأ ِيّنَِكل (( )) ِيّنِم َسَْيَلف ِيتَّنُس ْنَع َبِغَر ْنََمف ,َءاَسِّنلا ُجَّوََزَتأَو ,ُرِطُْفأَو ُموَُصأَو ,ُمَاَنأَو يِ

] هننس يف يئاسنلاو ,حيحصلا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ  [

يبنلا بلط ،ماوق ماوص يجوز نإ :تلاق ؟كلذك يه ملو اهتلاح نع اهتلأس ،ةشئاع ةديسلا رظن تفل اهعضو ,ةئيهلا ةثر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا تيب ىلإ ةأرما تءاج
مويلا يف ،هقح قح يذ لك ِطعأف ً,اقح كيلع كجوزل نإوً،اقح كيلع كدسجل نإو ً،اقح كيلع كلهأل نإ ؟ةوسأ يب كل تسيلأ ,نامثع اي :لاق ،نوعظم نب نامثع انديس وهو اهجوز
.سانلا باصأ ام انباصأ :تلاق ؟ِتحبصأ اذكه ِكل ام :ةشئاع ةديسلا اهل تلاقف ،ةرضن ةرطع يبنلا تيب ىلإ نوعظم نب نامثع ةأرـما تءاج يلاتلا
:ىلاعت لاق ,ملعلا هءاذغ لعجف ةيكاردإً ةوق هرقأ هنكل ،سنجلاب عونلا ءاقب تاجاحو ،بارشلاو ماعطلا درفلا ءاقب تاجاح ،تاجاح هل ,مسجلاب فرتعا مالسإلا ،نزاوتم مالسإلاف

﴾ )�( ِبَابَْلْألا ُولُوأ ُرَّكََذَتي اَمَِّنإ َنوَُملَْعي َال َنيِذَّلاَو َنوَُملَْعي َنيِذَّلا يَِوتَْسي ْلَه ُْلق ِهِّبَرَ ةَمْحَر وُجَْريَوَ ةَرِخْآلا ُرَذَْحيً امِئَاقَوً ادِجاَس ِلْيَّللا َءَانآ ٌتِنَاق َوُه ْنَم َْمأ ﴿

] رمزلا ةروس [

:ىلاعت هلوقل ,ملعلا وه لجو زع هللا دنع ناسنإلا عفري يذلا نإ لب

﴾ )���(َنُولَمَْعي اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو اُولِمَع اَّمِم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ﴿

] ماعنألا ةروس  [

اَِمبُ َّ�َو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اُونَمآ َنيِذَّلاُ َّ� َِعفَْري اوُزُشْنَاف اوُزُشْنا َلِيق اَِذإَو ْمَُكلُ َّ�ِ حَسَْفي اوُحَسْفَاف ِسِلاَجَمْلا ِيف اوُحََّسَفت ْمَُكل َلِيق اَِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
﴾ )��( ٌرِيبَخ َنُولَمَْعت
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]  ةلداجملا ةروس [

ناـسنإلاو ،لامجلا لصأ عم نوكت نأ ةداعس ىلعأ ينعي ،هللا بحت نأ بحلا يف ةجرد ىلعأو ,بحلا اهؤاذغ سفن هل ً،ايلامجً انئاك هب فرتعاو ،بترلا ىلعأ ملعلا ةبتر نإ لب
،ليمجلا ناسنإلا بحيو ،لماكلا ناـسنإلا بحيو ،هيطعي يذلا بحي ،لاونلاو لامكلاو لامجلا بحي ،هميمصت ،هتلبج ،هترطف ،لاونلاو لامكلاو لامجلا بحي -نوملعت امك-
ًاقيرط كلسي ناسنإ يأف ,نزاوتم مالسإلاكلذلف ،هسفن تاجاحو هسفن ناسنإلا يف رقأو ،هلقعتاجاحو هلقع ناسنإلا يف رقأو ،هدسج تاجاحو هدسج ناسنإلا يف رقأ مالسإلا
ناسنإ يأ ،فرطت دقف طقف لقع هنأ ىلع هسفن عم لماعتي ناسنإ يأ ،فرطت دقف طقف بلق هنأ ىلع هسفن عم لماعتي ناسنإ يأ ،بناج باسح ىلعً ابناج رثؤي ناسنإ يأ ً،ادحاو
ال ,همسجب ناسنإلا ىنتعا امهم ،تابستكملا هذه لك يهني توملا يتأي ،طقف مهماسجأب نونتعي سانأ ,نيملسملا ضعب لاح اذهو ،فرطت دقف طقف دسج هنأ ىلع هسفن عم لماعتي
.تومينأ نم دب

: ةصق

امو ،ةقئافً ةيانع ةضايرلاب ينتعي ناكو ,ضيبألا محللا الإ لكأ امو ،هكاوفلا الإ ًءاشع لوانت ام هتايح لك يف ,لايخلا دح قوفت همسج يف هتيانع ,رصم يف ناسنإ نع تعمس انأ
:نأل ,تومي نأ نم دب الو ،تام مث هتايح يفً ةرئاط بكر

توربجلاو ةزعلا وذ الإ ىقبي الو تومي قولخم لك

رجفلا عوــــلط نم دب  الف  لاط امهم ليللاو

ربقلا لوزــن نـــم دب الف لاط امهم رمعلاو

.نزاوتم مالسإلاو ,يطسو مالسإلاف ,نزاوتت كلقع عمو ،كسفن عمو ,كمسج عم لماعتت امنيح تنأف
:ةريح يف اوعقو ءاملعلا ؛ ةوخإلا اهيأ
 ؟لعفياذام ؟قلخلا عم نوكي نأب حلاصلا لمعلا نم هظوظح رثؤي نأ مأ هللا ىلع هلابقإ نم هظوظح ناسنإلا رثؤيأ
نأ بجو ,قحلا عم نوكت نأ هيضري يذلا ناك نإو ,هللا نم كظح ىلع قلخلا رثؤت نأ بجي ,قلخلا عم نوكتنأ هيضري يذلا ناك اذإف ,هللا يضري ام لعفي قداصلا نمؤملا :لاق
،ةيضق يف كيتفتسيل ،ةلكشم لحتل كتيب قرط ,دالبلا ىصقأ نم كءاج ,نافهل ناسنإ ،ةرطفلاب ناـسنإلا هفرعي ءيش اذهو ؟بسانملا ام ،قلخلا نم كظح ىلع هللا نم كظح رثؤت
.ركذلا تاجرد ىلعأ يف تنأف ،هتلكشمهل لحو ,هعم سلجاو ,هلبقتسا ،ركذ تقو اذه ،لوغشم انأ ،انه سيل :هل لق ،ايندلا بعاتم ىلع هنيعتل ,هجوز نيبو هنيب تاذ حلصتل
.اذه يدجسم يف هفاكتعاو رهش مايص نم يل ريخ ,هتجاح يف خأ عم يشمأ نأل هللاو

:لاق؟نمل:لاق،اهدادسقيطأامينتمزلنويدهللاو:لاقً؟ابيئككارأيلام:هللاقً،ابيئكهآرلجرهءاج،هتافودعبهللالوسردجسميفًافكتعمناك:سابعنباانديس((
:هل لاق ؟فكتعم كنأ تملع امأ :هل لاق ,-!!فكتعم تنأ :برغتسا ناسنإ دجوي- هفكتعم نم سابع نبا جرخف ،تئش اذإ :لاق ؟كل هملكأ نأ بحتأ :سابع نبا لاقف ،نالفل

)) .اذه يدجسم يف هفاكتعاو رهش مايص نم يل ريخ ,هتجاح يف خأ عم يشمأ نأل هللاو ,بيرق هب دهعلاو ,ربقلا اذه بحاص تعمس يننكلو ،ىلب

يبنلاو ً،ادبأ هسفن ركعي ال ،هؤافص ،هلابقإ ,هردص ةمالـس همه ربكأ ينعي ،قحلا عم نوكي نأ رثؤي نم كانه ؟قحلا عم نوكأ نأ مأ قلخلا عم نوكأ نأ ؛رثؤأ اذام :قيقد يمالك
:لاق ملسو هيلع هللا ىلص
مهاذأ ىلع ربصي الو مهطلاخي مل نمم ريخ ,مهاذأ ىلع ربصو سانلا طلاخ نم
ملاعو ،دباع اذه ً,امئاد هللا عم نوكي نأ بحي ,قلخلا مدخي نأ بحي ال نكل ،ركاذو ،ٍلصمو ،ميقتسمو ،دباعو ,حلاص لجر اذه ،هلمع ىلإ هتيب نم ,عوضوم يأ نم بحـسني
:ودبيو ،هب نوقريو ,مهب ىقري ,مهملعي ,قلخلا عم نوكي يذلا رخآلا ناسنإلا امأ ,قلخلا ىلع هتاذ رثؤي ،طقف هتاذل لمعي دباعلا ،دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاو

)) َِمعَّنلا ُرْمُح ََكل َنوَُكي َْنأ ْنـِم ََكل ٌرْيَخً الُجَر َِكبُ َّ� َيِدَْهي َْنأل !َِّ� ََوف ((

] حيحصلا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ [

.نزاوتلا نم دب الف

: ةصالخلا

,قلخلا عم نوكي نأ يف هظحو لمعلا كلذب مايقلا يف هللا اضر ناك نإف ،هظح ىلع هبر ةاضرم رثؤي ,بلط يف قداصلا ناسنإلا :عوضوملا اذه يف لصفلا لوقلا ؛ ةوخإلا اهيأ
.ةايحلا يف هتينمأ ققح دقف هنع ضار لجو زع هللا نأ ملع ىتمو ،لجو زع هللا يضري امب ماقو هظح نع ىلخت
ناسنإ عم سلجي نأ نع لجو زع هللا ركذي وأ ,علاطي وأ ,ركفتي وأ ,نآرق أرقي هدحو سلجي ,رثاؤيً انايحأ ناسنإ ,كسفن ىلإ بحأ ال ,هللا ىلإ بحأ نيرمألا يأ :رظنأً ادبأوً امئاد
:ىلاعت لاق ،هتياده تهتنا ةسلجلا هذهو ,ناسنإ عم تسلج اذإ تنأ نكل ،هتلدأ عم قحلا هل نيبي نأ جاتحي ،يقطنم ريغ دينع

َاُنلُسُر ْمُْهتَءاَج َْدَقلَوً اعيِمَج َساَّنلا َايَْحأ اَمََّنأََكف اَهَايَْحأ ْنَمَوً اعيِمَج َساَّنلا ََلَتق اَمََّنأََكف ِضَْرْألا ِيف ٍداََسف َْوأ ٍسَْفن ِرَْيِغبً اسَْفن ََلَتق ْنَمُ هََّنأ َلِيئاَرْسِإ ِيَنب َىلَع َانَْبتَك َكِلَذ ِلَْجأ ْنِم ﴿
﴾ )��( َنُوفِرْسَُمل ِضَْرْألا ِيف َكِلَذ َدَْعب ْمُهْنِمً ارِيثَك َّنِإ َُّمث ِتَاِنَّيبْلاِب
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] ةدئاملا ةروس [

.عفنألا وه بعتملا ءيشلا نوكي دق ،عفنألا وه عتمم ءيش لك ام
؟لجو زع هللا يضري يذلا ام هترطفب ملعي ناسنإلا :ملعأ هللاو ؛ٍلك ىلع
ءالؤه عد ،مامتها دجوي ال ،قدص هب دجوي ال ,ةيداع ةسلج دجتً انايحأو ,كسفن عم تسلج ول امم هللا ىلإ برقأ تنك سانلا عم تسلج اذإ كنأ :كعور يف هللا يقلي وأ رعشتً انايحأ
رثؤت نأو ,مهتمدخ نم بحسنت نأ امأ ،مهتمدخل ضهنت نأ دب ال ,نيملسملاب تلح ةريبك ةلكشم ,عماج رمأ اذإ ,رمتسم لكشب قلخلا عم نوكت نأ بجي تالاح دجوي ,هللا عم نكو
هللا يضري يذلا عم نـك ،كظح عم نكت الو ،كتاذ عم نكت الو ،هبر يضري يذلا ام ةسداسلا هتساحبو هترطفب ملعي نمؤم لك نإ ,هللا يضري ال اذه ،اذه ىلع ركذلاو ءافصلا
.كاوه فلاخ ولو لجو زع
.مهعم نوكت نأو قلخلا ةمدخ نم دب ال هنأ ىرت امنيح ,هللا عم نوكت نأ ىوهلا ناك ول ىتح ،عاونأ ىوهلا ؛ٍلك ىلع
لضفب ناميإلا ةمعنب معنت دالبلا هذهو ،نيملسم اهلهأ لعجو ,دالبلا هذه حتف هنكل ,ليللا مايق يلصي ناسنإ لعفي امك ,هالصم ىلعً اريثك يكبي ناك ام ,دالبلا حتف امل دلاخ انديس
. سيفنلاو سفنلاو ,صيخرلاو يلاغلا اولذبو ,دالبلا اوحتفو ,اوجرخ نيذلا ماركلا ةباحصلا ءالؤه
ًانايحأ دادزي دقو ,هللا عم نوكت نأب دادزيً انايحأ قوذلا اذه نكلو ،لجو زع هللا عم ناسنإلا ةداعس ةمق يهو ،ةيرشبلا سفنلا ىلإ بتارملا برقأ نم يه قوذلا ةبترم نأ :صخلملا
.دابعلاب ريصب هللاو ،ىضر يأ ىلع مدقم لجو زع هللا ءاضرو ،قلخلا عم نوكت نأب

نيملاعلا بر � دمحلا و
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