
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

: ريكذت

نأ :تركذ دقو ,قوذلا ةلزنم نيقباس نيسرد يف انب رم دقو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو نماثلا سردلا عم ؛ماركلا  ةوخإلا اهيأ
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ,رخآ ءيش ناميإلا ةوالحو ءيش ناميإلا قئاقح

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

:لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ً:اضيأ مكل تركذو

َْنأَو ,اَمُهاَوِس اَّمِم ِهَْيِلإ َّبََحأُ ُهلوُسَرَوُ َّ� َنوَُكي َْنأ :ِناَميِإلاَ ةَوالَح ََدـجَو ِ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

عم نوكت نأ يغبني ,قلخلا عم نوكت نأ هللا ىضر ناك اذإف ،هللا يضري ام رثؤت نأ نم دب ال ،قحلا عم نوكي نأو قلخلا عم نوكي نأ نيب نزاوي نأ يغبني ناسنإلا نأ فيك تنيبو
.يناثلا سردلا روحم اذهو ,قحلا عم نوكت نأ يغبني ,قحلا عم نوكي نأ لجو زع هللا ىضر ناك اذإو ،قلخلا

. � قوذلا ةلزنم

. نيملاعلا بر ىلإ نيكلاسلا جرادم يف نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نم يهو ,قوذلا ةلزنم يف ريخألاو ثلاثلا سردلا
. يقيقحلا حرفلا حرفي هب لصتيو هللا عم حلطصي امنيح ناسنإلا نأ وه :ثلاثلا عوضوملا
:ىلاعت لاق

﴾)��( َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َوُه اوُحَرَْفيَْلف َكِلَِذَبف ِهِتَمْحَرِبَو َِّ� ِلَْضفِب ُْلق ﴿

] سنوي ةروس [

َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َِكّبَرُ ةَمْحَرَوً ّايِرْخُسً اضَْعب ْمُهُضَْعب َذِخََّتيِل ٍتاَجَرَد ٍضَْعب َقَْوف ْمُهَضَْعب َانَْعفَرَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهنَْيب َانْمََسق ُنَْحن َِكّبَرَ ةَمْحَر َنوُمِسَْقي ْمَُهأ ﴿
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)��(﴾

] فرخزلا ةروس [

﴾)���( َنوُرَشُْحت َِّ� َىلَِإل ُْمتِْلُتق َْوأ ْمُّتُم ْنَِئلَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

،ميقتسملا طارصلا ىلع كنأ حرفت امنيحو ،اهايإ هللا كاتآ يتلا ةمكحلاب حرفت امنيحو ،كيلع هب هللا نتما يذلا ملعلاب حرفت امنيحو ،كبلق ىلع تلزنت يتلا هللا ةمحرب حرفت امنيحف
.نزح هدعب يتأي ال يذلا حرفلا اذه ،يقيقحلا حرفلا وه اذه ،كنع ضار هللا نأ حرفت امنيحو ،ةنجلا هاجتا يف كنأ حرفت امنيحو

 :بناجألا نوركفملا اهركذي ةلثمألا ضعب

.ً اريثك كحضيً اريخأ كحضي نمو ً،اريثك يكبيً الوأ كحضي نم
:ىلاعت لاق

﴾)��( َنوُكَحَْضي ِراَّفُكْلا َنِم اُونَمآ َنيِذَّلا َمَْويْلَاف ﴿

] نيففطملا ةروس [

﴾)���( َنوُكَحَْضت ْمُهْنِم ُْمتْنُكَو يِرْكِذ ْمُكْوَسَْنأ ىَّتَحً ّايِرْخِس ْمُهوُُمتْذَخَّتَاف )���( َنيِمِحاَّرلا ُرْيَخ َتَْنأَو َانْمَحْراَو َاَنل ْرِفْغَاف اَّنَمآ َانَّبَر َنُولُوَقي يِدَابِع ْنِم ٌقيَِرف َناَكُ هَِّنإ ﴿

] نونمؤملا ةروس [

﴾)��(ً اروُرْسَم ِهِلَْهأ ِيف َناَكُ هَِّنإ ﴿

] قاقشنإلا ةروس [

:ىلاعت لاق ً،الوأ كحض

﴾)�(ً اروُرْسَم ِهِلَْهأ َىِلإ ُبَِلقَْنيَو ﴿

] قاقشنإلا ةروس [

.ةداعسلا يأ ؛انه كحضلاو ً،ارمتسم كحضلا ناك مهرخآ تكحض نإ كنأل ,سانلا رخآ كحضت نأ :ةلوطبلاف ً،ارخآ كحض

. ريطخ قلزنم

ركم ام ،هللا ركم هب نمأي نأ قلزنملا ،قلزنم هيف حرفلا اذه نكلو ,حرفي هنأ كش ال هنع ضار هللا نأ رعشي امنيحو ،هيلإ بوتيو هللا عم حلطصي امنيح ناسنإلا ةلكشم يف :نآلا
ةفيظولاذخأي نأ ىلإ ليمي ،ةحارلا ىلإ ليميف ،ةساردلا يف هتمه فعضت ,تاركاذملا يف ايلع تامالع ذخأي امنيح ،هتمه فعضت هللا لضفب حرفي امنيح ناسنإلا ،ريبدتلا ؟هللا
.ةيلاع تامالع ققح وه هنأل ةسردملا نع بيغي نأ ىلإ ليمي ،هقيدص نم
.زكارملا ىلعأ ىلإ ناسنإلا قوسي يذلا هللا ريبدت نمأت نأ :قلزنم هعم هتمحربو هللا لضفب حرفلاف

:هب رورسلاو �اب حرفلا ناميإلا تاماقم مظعأ نم :ءاملعلا لاق كلذل

﴾)��( َنوُِسفَاَنتُمْلا َِسفَاَنَتيَْلف َكِلَذ ِيفَو ٌكْسِمُ هُمَاتِخ ﴿

] نيففطملا ةروس [

﴾)��( َنُولِمَاعْلا ِلَمَْعيَْلف اَذَه ِْلثِمِل ﴿

] تافاصلا ةروس [

﴾)��( َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َوُه اوُحَرَْفيَْلف َكِلَِذَبف ِهِتَمْحَرِبَو َِّ� ِلَْضفِب ُْلق ﴿

] سنوي ةروس [

... تنأ نم كل لقأ .؟ كحرفي يذلا ام يل لق
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. ايندلا لهأ نم تنأ .؟ً اريثكً الام عمجت نأ كحرفي له
. ايندلا لهأ نم تنأ .؟ عيفر بصنم ىلإ يقترت نأ كحرفي له
. ايندلا لهأ نم تنأ .؟ ةيويندلا تاذلملا يف سمغنت نأ كحرفي له
.؟ً اميظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت مل ام كملع هللا نأ كحرفي له
.؟ ةمكحلا كاتآ هللا نأ كحرفي له
.؟ً امئاد كءاعد بيجتسي هللا نأ كحرفي له
.؟ ريخلا يف كلمعتسا هللا نأ كحرفي له
 . ؟ دابعلا ةياده كدي ىلع ىرجأ لجو زع هللا نأ كحرفي له
... تنأ نم كل لقأ .؟ كحرفي يذلا ام يل لق
 .؟ً اينغ نوكت نأ مأ هللا عم نوكت نأ ؛رورسلا كبلق ىلع لخدي يذلا ام
:رعاشلا عم لوقت له

باـــــضـغ مانألاو ىضرت كتيلو       ةرــــيرم ةايحلاو وـلحت كتيلف

بارــخ نيملاعلا نـــــيبو ينيبو     رماع كنـيبو ينيب يذـــلا تيلو

؟بارت بارـتلا قوف يذـــــلا لكو      نيه لكـلاف لصولا كنم حص اذإ

.ريطخ قلزنم اهيف نكل ةعيبط ةبترم حرفلا ةبترم

ىلإ نئمطت نأ ىلإ ،ةمهلا فعض ىلإ ،ءاخرتسالا ىلإ ،يخارتلا ىلإ كدوقي دق حرفلا اذه نأ قلزنم اهيف نكلو ,ةيعيبط ةبترم لجو زع هللا لضفب حرفلا ةبترم ؛ ماركلا انناوخإ
بجوتست هذه ،ةمهلا فعضو ،لهاستلاو ،نانئمطالاو ،مامجتسالاو ,ةحارلا هذه ،ردتقم كيلم دنع قدص دعقم هللا دنع كل نأ ىلإ نئمطت نأ ىلإ كدوقي دق ،كبحي هللا نأ
نونمؤملا ،مهب ةصاخ بئاصم مهل نونمؤملا كلذل ،ىوتسم ىلعأ ىلإ كب ىقريل لجو زع هللا ريبدت يتأي ,ليبنلا كفده ىلإ ديدج نم كعفديل لجو زع هللا ريبدت يتأي ،ةجلاعملا
:ىلاعت لاق كلذ عمو ,نوميقتسم نونمؤملاو ،راهطأ نونمؤملاو ،نونمؤم

)���( َنُوعِجاَر ِهَْيلِإ اَِّنإَو َِِّ� اَِّنإ اُولَاقٌ َةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذَّلا )���( َنيِرِباَّصلا ِرَِّشبَو ِتاَرَمَّثلاَو ُِسفَْنْألاَو ِلاَوَْمْألا َنِم ٍصَْقنَوِ عوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍءْيَشِب ْمُكَّنَُولَْبَنلَو ﴿
﴾)���(َنوَُدتْهُمْلاُمُهَِكَئلُوأَوٌةَمْحَرَوْمِِهّبَرْنِمٌتاََولَصْمِهَْيلَعَِكَئلُوأ

] ةرقبلا ةروس [

:لجو زع هللا لوقي ؛ ةوخإلا اهيأ

﴾)�( َىنَْغتْساُ هآَر َْنأ )�( َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ َّالَك ﴿

] قلعلا ةروس [

امأ ةدشلا يف ةيلاع هللا ىلإ مهتمه نينمؤملا طاسوأ وأ نينمؤملا فاعض نكل ،ةدشلاو ءاخرلا يف ةيلاع هللا ىلإ مهتمه نينمؤملا رابكو نوقيدصلاو نولسرملاو ءايبنألا :ةحارصب
.لجو زع هللا لضفب كحرف ةمق يف تنأوً ارذح نوكت نأ نم دب ال ً:اذإ ,لهاستلا ىلإ كدوقي دق لجو زع هللا لضفب حرفلا كلذلف ،ةحارلا ىلإ نوليمي ءاخرلا يف
فظوم هنأً ادبأ هنهذ نع بيغي ال نكلو ,هعم بواجتيو هديس نم برقتي ًالقاعوً ايكذ ناك اذإ فظوملا اذه هحزامي ،هدنعً افظوم برقي ةريبك ةناكم هل نوكي صخش ً:انايحأ
هريدم هبرق اذإ قمحأ وه يذلاو ,بدألا دودح يف ىقبي هريدم هبرق امهم قفوملا فظوملاف ،امهنيب ةفلكلا عفري نأ كلذ ىنعم سيل هبرق اذإ هنأو ,ريبك ريدم هديس نأو ,ريغص
ةمهلا فعض ىلإ كحرف كلقني نأ ً,اديدش ًارذحوً اهابتناو ةظقي حرفلا اذه عم نوكي نأ بجي لجو زع هللا لضفب حرف ناسنإ اذإف ،ةدعاق هذه ،هبرق نم درطيف هدح زواجتي
هنأ مهوتي ينغلا ،ينغتسيف ةبيط هتحص نأ مهوتي حيحصلا ،ينغتسي امنيح ، ) )�(َىنَْغتْسا ُهآَر َْنأ )�( َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َِّنإ َّالَك ( ةيآلا هذهو ، يهنلاو رمألا قيبطت يف لهاستلاو
.نييالملا فولأ اهلحت ال ةلكشم هيتأت ىنغتسا اذإف ,هللا لضف نع ينغتسي لاملا هاتآ هللاو ,ينغ
ةجردلاب ثيبخلا مرولا ,لمأ دجوي ال :مهل لاق ,هعفدن غلبم ربكأو هذخأن ملاعلا يف ناكم يأ :نولوقي مهتعمس ،ضيرم لهأ ودبي ,يفتاه لاصتا ءاجف ,بلق بيبط دنع تنك ةرم انأ
حرفلا :اولاق كلذل ،جالع هل هملعب دتعي املو ,جالع هل هتناكمب دتعي املو ،جالع هل هلامب دتعي امدنع ناسنإلاف ،يبنجأ دلب يأ الو ىفشتسم الو ةيلمع ال هعم يدجت ال ,ةسماخلا
.معنملا يسني دق ةمعنلاب
لغتشا اذه :لاقي ،بوثلا اذه هادهأ يذلا ركشي نأ يسنو ,ةآرملا مامأ فقوو ,هادتراو ،بوثلا سايقو ،بوثلا نولو بوثلا ىلإ هبتنا اذهف ً,ادجً اديجً ابوث ً،ةعلخ كيلع علخ ناسنإ
.هل هردق يذلا نع ءيشلاب لغتشا ,معنملا نع ةمعنلاب
:ةميركلا ةيآلا هتليخم نع بيغت ال نمؤملا كلذل

﴾)��( َنوَُرأَْجت ِهَْيِلَإف ُّرُّضلا ُمُكَّسَم اَِذإ َُّمث َِّ� َنَِمف ٍةَمِْعن ْنِم ْمُكِب اَمَو ﴿

] لحنلا ةروس [

ال ، يسايس مرجبً اقحالم سيل ،هافاع هنأل كحضي نأ هل حمس هللا نأ :نيقيلا ملع ملعي نأ بجي ،كحضو فيرط عوضوم حرطناو ,هدالوأو هلهأ نيب ناك ،كحض ناسنإ ول ىتح
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يف نكسيو ،هدالوأ الو هتجوز الو وه ال ,ثيبخ مرو الو ،مامص ليدبت الو ،نايرش دادسنا الو ،دبك عمشت الو ،يولك لشف هدنع دجوي الو ،يندم مرجب ثحب ةركذم هقحب دجوي
ًالاجر ىرت دقو ،يكبي كحضي يذلا ،ىكبأو كحضأ وه هنأو ,لجو زع هللا لضف ىسنت ال نأ بجي ,كحض فيرط عوضومحرط املف ,هفورصمل يفكي لخد هدنعو ,تيب
.نوكبي
تلش املف ,ةطوبضم هرومأ ،ةيوق ةيصخش ؛رصبلاو عمسلا ءلم ناك ً،ازجاع راص ،ءاكبلاب شهجأ ىتح ينآر نإ ام ،َّلُشف غامدلاب ةرثخ هعم راص ,ناسنإ دنع ىلإ تلخد
:ىلاعت لاق ،يكبي هدوعيل ناسنإ هيلع لخدي املك ,هناسل دقعناو ,هؤاضعأ

﴾)��( ىَكَْبأَو َكَحَْضأ َوُهُ هََّنأَو ﴿

] مجنلا ةروس [

:لوقيلجو زع هللا ,كحضي نأ هل حمس هنأ ىلع ىلوملا ركشيلف ،كحض اذإ ناسنإلاف

ََّ� َّنَِكلَوً اَدَبأ ٍدََحأ ْنِم ْمُكْنِم اَكَز اَمُ ُهتَمْحَرَو ْمُكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َالَْولَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشَْحفْلاِب ُرُْمَأيُ هَِّنَإف ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ ِْعبََّتي ْنَمَو ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اُوِعبََّتت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
﴾)��( ٌميِلَع ٌعيِمَسُ َّ�َو ُءاََشي ْنَم يِّكَُزي

] رونلا ةروس [

يطاعتمو ،ينازلا ،انلثم رشب ىألم نوجسلا نآلا ،هيف هللا ىصعي ناكم يف انك ،ىهلم يف انك ,دجسملا اذه يف انك ام هتمحرو انيلع هللا لضف الول ,دجسملا اذه يف انلك
نيلفاس لفسأ يف حبصي هيلع هللا بضغي املف ,ىوتسم ىلعأيف ناسنإ نوكي دقو ،انيلع لضفت لجو زع هللا ،برهملاو ،لاتحملاو ،قراسلاو ,رمخلا براشو ،تاردخملا
ً.اميظع كيلع هللا لضف ناكو ،اهلك هلاومأب ىتؤتو ،بذعيو
:ةيآلا هذه راتخا وه ،يدلج رعشقا اهتأرق امل ةينآرق ةيآ يف نكلو ,عضاوتم هتيب ,ءاملعلا انناوخأ ضعب دنع ىلإ تلخد ةرم

َُملَْعت ْنَُكت َْمل اَم َكَمَّلَعَوَ ةَمْكِحْلاَو َبَاتِكْلا َكَْيلَعُ َّ� َلَزَْنأَو ٍءْيَش ْنِم ََكنوُّرَُضي اَمَو ْمُهَُسفَْنأ َّالِإ َنوُّلُِضي اَمَو َكوُّلُِضي َْنأ ْمُهْنِمٌ َةفِئاَط ْتَّمََهلُ ُهتَمْحَرَو َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َالَْولَو ﴿
﴾)���(ً اميِظَع َكَْيلَع َِّ� ُلَْضف َناَكَو

] ءاسنلا ةروس [

. )ً اَدَبأ ٍدََحأ ْنِم ْمُكْنِم اَكَز اَم ( :ىلاعت لاق ،سفنلا يكاز نوكت نأ ميظعلا لضفلا ،ميظعلا لضفلا وه اذه

﴾)��( َنيِرِفاَكْلِلً اريِهَظ ََّننوَُكت ََالف َِكّبَر ْنِمً ةَمْحَر َّالِإ ُبَاتِكْلا َكَْيلِإ َىقُْلي َْنأ وُجَْرت َتْنُك اَمَو ﴿

صصقلا ةروس [

﴾)��( َنوُرِساَخْلا ُمَْوقْلا َّالِإ َِّ� َرْكَم ُنَْمَأي ََالف َِّ� َرْكَم اُونَِمَأَفأ ﴿

] فارعألا ةروس [

ًادوعص دعصي دقو ,لبحلا هل يخري ةغلاب ةمكحل لجو زع انبرو ،قمحأ وهف هططخ يف لجو زع هللا باسح لخدي مل اذإ هتوربجو هتوق تاعاس يف ناسنإلا ؛ ماركلا انناوخإ
. لجو زعهللا شطبب ىمسي ام اذهو ً,اعيرمً اطوقس طقس دوعصلا ةمق غلب اذإف ً,اداح

﴾)��( ٌديِدََشل َِكّبَر َشَْطب َّنِإ ﴿

] جوربلا ةروس [

.لجو زع هللا هنم مقتني ملظوً ايوق ناك اذإ ناسنإلا ،مقتنم لجو زع هللا ,نجسلاب اومكحو نوبذعي لاجرلا مهدوجول زتهتً اسانأ فرعأ
.هفاخأ الو كركم نمآ ىتح ينلذخت ال مهللا :لوقي نيحلاصلا ءاملعلا ضعب
امنيح ناسنإلا كلذل ،هبدؤي فوس هللا نأ ىسنيو ,ةيلابم ال فقاوم ذختي ,ةلكشم هدنع دجوي الو يوقو ةحوبحب يف هسفن ىري ,حاتريف هبساحي فوس هللا نأ ىسني :ناسنإلاً انايحأ
:ىلاعت لاق ،هيلع نارلا نوكي مث هبلق وسقي ,بيجتسي الو قحلاب ركذي

﴾)��( َنوُسِلْبُم ْمُه اَِذَإفً َةتَْغب ْمُهَانْذََخأ اُوتُوأ اَِمب اوُحَِرف اَذِإ ىَّتَح ٍءْيَش ِّلُك َباَوَْبأ ْمِهَْيلَع َانَْحَتف ِهِب اوُرُِّكذ اَم اوَُسن اََّمَلف ﴿

] ماعنألا ةروس [

؟نيتيآلا نيب قفون فيك

:ىلاعت لاق ؛ ماركلا انناوخإ ةبسانملاب

﴾)��( َنُوعَمَْجي اَّمِم ٌرْيَخ َوُه اوُحَرَْفيَْلف َكِلَِذَبف ِهِتَمْحَرِبَو َِّ� ِلَْضفِب ُْلق ﴿

] سنوي ةروس  [

:لاق ةيناث ةيآ يفو
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﴾)��( َنيِحَِرفْلا ُّبُِحي َال ََّ� َِّنإ ْحَرَْفت َالُ هُمَْوقُ َهل َلَاق ِْذإ ِةَُّوقْلا يِلُوأ َِةبُْصعْلاِب ُءُوَنَتلُ هَحِتَافَم َّنِإ اَم ِزُونُكْلا َنِمُ هَانَْيتآَو ْمِهَْيلَع َىَغَبف ىَسوُم ِمَْوق ْنِم َناَك َنوُرَاق َّنِإ ﴿

] صصقلا ةروس [

ايندلا ءالب لعجف ،ىبقع راد ةرخآلا لعجو ىولب راد هللا اهلعج دق ،ءاقشل نزحي ملو ءاخرل حرفي مل اهفرع نم هنأل ,ايندلاب حرفن نأ اناهن لجو زع هللا ؟نيتيآلا نيب قفون فيك
هللا لضفب حرفا ،ةتقؤم اهنأل ايندلاب حرفت ال ) َنيِحَِرفْلا ُّبُِحيَال ََّ� َِّنإ ْحَرَْفت َال ( :يزجيل يلتبيو يطعيل ذخأيف ,اضوع ايندلا ىولب نم ةرخآلا ءاطع لعجو ,اببس ةرخآلا ءاطعل
.لجو زع

: ركشلا تايوتسم  

 : ةثالث تايوتسم ىلع -نوملعت امك- ركشلاو ,ركشلا ىلإ كدوقي نأ يغبني حرفلا اذه ,لجو زع هللا لضفب حرفت امنيح كنأ وه :نوكي نأ يغبني يذلا ءيشلا ؛ ةوخإلا اهيأ

. يركف :لوألا ىوتسملا
 .ركشلا عاونأ دحأ اذهف لجو زع هللا ىلإ ةمعنلا وزعت امنيح
تنأو ةناثملا غرفت امنيح ؟هللا ةمحر اهنأ مأ ضفخنم هنأ ىرت له ,رطقلا وحنً اهجتمً اضفخنم نأ :ةيمويلا ةفيحصلا يف تأرق وأ ,رابخألا يف تعمس اذإ :لثم برقأ ينعي
نأ نودً ايلاعً اجرد دعصت امنيح ؟ةحصلاب كيلع نتما لجو زع هللا نأ مأ ميلس كمسج نأ ىرت له ،ةلكشم دجوي الو تاتسورب دجوي الو ،باهتلا الو دادسنا دجوي ال ,حاترم
دحأ اذهف لجو زع هللا ىلإ ةمعنلا وزعت نأ درجمل ؟بلقلا اذه كل ملسو كيلع مركت لجو زع هللا نأ مأ ةضاير نم هسرامت ام لضفب اذه نأ رعشت له ,كردص يف قيضب رعشت
 .ةيركف ةيضق ،ركشلا عاونأ

. يسفن : يناثلا ىوتسملا
. ىقرأ رخآ ىوتسم اذهف ,كيلع معنأ هنأل لجو زع هللا نمً انانتما كبلق ئلتمي امنيح :يسفن ىوتسم هنم ىلعأ ىوتسم يف ركشلاو

. يكولس : ثلاثلا ىوتسملا
.ىقرأو ىقرأ ىوتسم اذهف قحلل ًءاضرإ قلخلا ةمدخ ىلإ ردابت امنيحو
:لجو زع هللا لاق امك هللا ىلإ ةمعنلا هذه كركفل توزع اذإف ،يكولس ىوتسم ،يسفن ىوتسم ،يركف ىوتسم دجوي

﴾)��( َنوَُرأَْجت ِهَْيِلَإف ُّرُّضلا ُمُكَّسَم اَِذإ َُّمث َِّ� َنَِمف ٍةَمِْعن ْنِم ْمُِكب اَمَو ﴿

] لحنلا ةروس [

نم اذهف قحلل ءاضرإ قلخلا ةمدخل لمعت امنيحو ,ىقرأ ىوتسم اذهف ميمع ريخ نم هب كحنم ام ىلع لجو زع �ً ابح كبلق ئلتميو هئامعن ىلع هللا دمحت امنيحو ،ىوتسم اذهف
:ركشلا يف ةيقارلا تايوتسملا

﴾)���(ً اميِلَعً ارِكاَشُ َّ� َناَكَو ُْمتْنَمآَو ُْمتْرَكَش ْنِإ ْمُِكباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَم ﴿

] ءاسنلا ةروس [

. ملعلاب ركشلا ةقالع

.؟ملعلاب ركشلا ةقالع ام مكدحأ لأسي دق
. هدمح نمل هللا عمس :لوقت امنيح تنأ
.ً اكرابمً ابيطً اريثكً ادمح دمحلا كل انبر :لوقت امنيح
. ))���(ً اميِلَعً ارِكاَشُ َّ� َناَكَو ( ملعي وهف كناسل كرحتي ملو كبلق يف هتركش ولو ،ملعي وهف هللا تركش اذإ تنأف ،دمحلا اذه عمس هلالج لج هللا

﴾ )��( ٌروُكَش ٌرُوَفَغل َانَّبَر َِّنإ َنَزَحْلا اَّنَع َبَهَْذأ يِذَّلا َِِّ� ُدْمَحْلا اُولَاقَو ﴿

] رطاف ةروس [

.حلاصلا لمعلا ركشيو بنذلا رفغي ،كل هركشي بيط لمع كل ،كل هرفغي بنذ كل
.ركشأ نأ بحأ ينإ ىسوم اي :لاق ؟كدابع نيب تيواس َّاله بر اي :ةاجانملا يف ىسوم انديس لوقي
نيبو هنيب ,دمحلا كل يبر اي :لوقي ,تيبلا اذه ىلإ لخد اذإ ,ربكأ تيب هدنع يذلا ,نيعم عضوب هتيب نوكي نأ يغبني ةغلاب ةمكحل نوكي ناسنإ ،ةغلاب ةمكح اهيف دابعلا توافت ينعي
تنأ بر اي ,لمعي ال ناسنإو لمعي ناسنإ ،ةجوزب ينتمركأ تنأ بر اي ،جوزتم تنأو جوزتم ريغ ناسنإ ،عسوأ تيبب ينتمركأ تنأ براي ،تيبلا بحاص مامأ سيلو هسفن
.معنلا يفتخت ةرهاظ ةمعن دجوي ال ,دحاو يشاعم ,دحاو ىوتسم يف مهلك سانلا ول ,ركشت نأ لجأ نم توافتلا اذهف ,لمعب ينتمركأ
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: ةمتاخلا

:قيقد عوضوم سردلا يهتني نأ لبق جلاعي نأ يغبني يذلا عوضوملا ؛ ماركلا  ةوخإلا اهيأ
رس امف ,اهب رعشأ ال نآلا قيرطلا تايادب يف اهتشع يتلا لاوحألا انأ ,يخأ اي ماركلا  ةوخإلا ضعب لأسيو ،فصوت ال ةداعسب رعش هتايادب لوأ يف ماركلا  ةوخإلا نم دحاو لك
. ؟كلذ
ايانث نيب للختو ,ءفدلاب رعش امنيح ,ةوشن يف وهو ,ءفدلا ةمعنب رعشي ةعاس عبر لالخ ,أفدم ناكم ىلإ ةأجف لخد ً,ادج ةدراب ةقطنم يف ناك ناسنإ ً:ادج ةطيسب ةيضقلا
ينعي قئاقد رشع لوأ ,ةفيكم ةفرغ ىلإ لخد ً,ادج ديدش رح يف ناك :ةسكاعم ةلاحب ناسنإ ،فعض هب هساسحإ امأ ,دوجوم ءفدلاو ،ءفدلا اذه فلأ نيتعاس دعب نكلو ,همسج
.وجلا اذه فلأ ةعاس دعب نكلو ,هل دودح الً اعاتمتسا فييكتلاب عتمتسي
نم ،ةيقللا ىلإ دورشلا نم ،ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم ،ناميإلا ىلإ رفكلا نم ئجافملا لاقتنالا ،فصوت ال ةداعس دجوي هللا ىلإ ةقالطنا لوأ :ناميإلا قيرط يف لصحي يذلا اذه
لوقي سرد يناثو سرد لوأ رضحيً اناسنإ دجت دق كلذل ً،ايعيبط هارتو ناميإلا قيرط فلأت نيح دعب نكل ً,ادج ةريبك ةداعس دجوي ,تانجلا ىلإ لوحولا نم ,دوعصلا ىلإ طوبهلا
،ةحيرم ةايح شاع ،هتجوز بجحو ،هدالوأ ىبر ،هلخد ررح ،هساوح ،هءاضعأو ،هحراوج طبضو ،هتماقتسا طبضو ،هتيب طبض ةنس دعب ،دودح هل سيلً اقلأت تقلأت انأ :كل
.اهفلأهنأ :ببسلاو ةريبك ةداعسلا هذه دجي ال نكل
,حضاو قرف دجوي كرحملا تأفطأ اذإ امأ ،ةفقاو ةرايسلا نأل ,اهب رعشت ال تنأ نكلو ,ةدوجوم ةرودلا هذه ,رودي كرحملا نكلو ,ةفقاو ةرايسلاو ,ةرايس بكري ناسنإلاً انايحأ
قرف ،باجح دجو ،ةيصعمدجو اذإ امأ ,ةيصعم دجوي ال ماد ام مكل هلوقن مالكلا اذه ً،ادج يعيبط ءيش اذه ,روتف ةلاح هيتأت مث ,هل دودح الً احرف حرفي تايادبلا يف ناسنإلا كلذل
.ةدابعلا نم ةلدتعم ةلاح روتفلا ،روتفب باصي ناميإلا قيرط يف همدقت عم نكل ,بجحي ةيصعملاب ناسنإلا ،باجحلاو روتفلا نيب ريبك
.ضئارفلا اهومزلأف تربدأ اذإو ,لفاونلاب اهوذخف تلبقأ اذإف ً,ارابدإوً الابقإ بولقلا هذهل نإ :لوقي باطخلا نب رمع انديس
نم ىندألا دحلا ذخأي ،لفاونلا كرتيو ,ةنسلاو ضرفلا يلصي ,بعاتم ربعتً انايحأو ،ناسللا قيلط ،لجو زع هللا ركذيو ,ليللا موقيو ,نآرقلا أرقي ً:اطيشن نوكي ناسنإلاً انايحأ
.تادابعلا
 .ضئارفلا اهومزلأف تربدأ اذإو ,لفاونلاب اهوذخف تلبقأ اذإف ً,ارابدإوً الابقإ بولقلا هذهل نإ :لاق رمع انديسف
.رثكأ هل للذت رثكأ هللا فرع املك ناسنإلاو ً،انيهتسم ً،انيكسم ً،اليلذ ً،احيرط بابلاب هسفن يقليو ،هللا حور نم سأيي الو جرفلا رظتني قداصلاو
.لجو زع هللا هزعي هللا باوبأ ىلع للذت ناسنإ لك امأ ،هللا هلذي هللا ةعاط نع ربكتسي يذلا :ةيسكع ةقالع دجوت :ةبسانملاب
ىنعم سيلو ،ةعاسو ةعاس نمؤملا نكل ،لجو زع هللا نعً اباجح ببست ةيصعملا ،باجحلا نيبو روتفلا نيب قرفن نأ بجي ,ءيش لك لبق ةمهلا رتفت امنيح ؛ ماركلا  ةوخإلا اهيأ
:فيرشلا ثيدحلا يف درو هنأل ,روتف ةعاسو ،لابقإو قلأت ةعاس يأ :ةعاسو ةعاس !�اب ذوعأ ةيصعم ةعاسو ةعاط ةعاس يأ :ةعاسو ةعاس

)) اهل اوضرعتف الأ ,تاحفن مكرهد مايأ يف مكبرل نإ ((

امنيح امأ ً,اباجح ببست ةيصعملا ،باجحلا ريغ روتفلا ،رتفت ةحفنلا هذه كنع تباغ اذإو ،قلأتتو ةداعس اميأ دعست لجو زع هللا نم ةحفن كيتأت امنيحف ,تاحفن هل ةغلاب ةمكحل هللا
:ىلاعت لاق ،روتفلا ةلاح يف تنأ لجو زع هللا ةحفن كيتأت ال

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

] نيففطملا ةروس [

راعسأب حرطت مث قاوسألا نم يفتخت ام ةدام راعسأ عفرت نأ تدرأ اذإ ،يقرلا ىلإ قيرطً انايحأ روتفلا ةلاح ,روتف ةلاح يف تنأف هللا اهدارأ ةمكحل كنع تباغ ةحفنلا اذإ امأ
اذإ ،ةيعون ةزفق زفقيف ,هدهج فعاضي ,لذبي ,لح نع ثحبي يأ ؛هشطعي لجو زع انبرف ,شيطعتلا اهمسا ةلاح يف حبصي ,يحورلا قلأتلا نمً ائيش دقفي ناسنإلا املو ،ةديدج
ً.اقيقدً ايقر اهب ىقرت ةريبك ةحفنب كيلع لضفتيس لجو زع هللا لعلف ,روتفلا ماقمب كماقأ

َْدَقف ِيتَّنُس َىِلإُ ُهتَْرَتف َْتناَك ْنََمف ٌ,ةَْرَتف ٍةَّرِش ِّلُكِلَو ٌ,ةَّرِش ٍلَمَع ِّلُكِل :َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َلَاق وٍرْمَع ِنْب َِّ� ِدْبَع ْنَع :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ((
))  ََكلَه َْدَقف َكِلَذ ِرْيَغ َىِلإ َْتناَك ْنَمَو ,ََحلَْفأ

.ديدج قلأت ىلإ كعفدت ةرتفلا هذهو ً،اقلأت قلاتلا ىقبي نأ لجأ نم ةرتفلاف ،ةرتف دجوي قلأتلا دعبو قلأت هل لماع لك
:لاق لجو زع هللاو ,هريس ةيادبل ركذلا ريثك ناك -ىلاعت هللا همحر- دينجلا

﴾)�( ٍروُكَش ٍراَّبَص ِّلُكِل ٍتَايَآل َكِلَذ ِيف َّنِإ َِّ� ِماََّيِأب ْمُهْرِّكَذَو ِروُّنلا َىِلإ ِتاَُملُّظلا َنِم َكَمَْوق ْجِرَْخأ َْنأ َانِتَايآِب ىَسوُم َانْلَسَْرأ َْدَقلَو ﴿

] ميهاربإ ةروس [

.هللا مايأ هذه ،سيفنلاو سفنلاو ،صيخرلاو يلاغلاب ةيحضتلا مايأ ،ديدشلا ءاكبلا مايأ ،لابقإلا مايأ ،قلأتلا مايأ ينعي
نم يلع هب هللا ّنم ام تركذ -ركشلا ءاكب :ءاكبلا عاونأ ىقرأ نم ءاكب اذه- :لاقف ,هنع هتلأسف ً,اديدش ءاكب يكبي وهو ,انباحصأ ضعب ىلع تلخد :مهضعب لاق , ةوخإلا اهيأ
ةالصلا هيلع يبنلا هب ءاج امل حيحصلا لقنلا عم ةميلسلا ةرطفلاو حيرصلا لقعلا ةقفاومو ,ةلطابلا مهدعاوقو -عدبلا لهأ نم يأ- موقلا هبش نم صلختلاو ,اهتفرعمو ةنسلا
.حرفلا ءاكب ؛ءاكبلا عاونأ ىقرأ اذه ،يكبأ كلذلف ,كلذ ينرسف ,مالسلاو
الو ،هللا قلخ ةمدخل ىعسيو ،هللا ةاضرم يغتبيو ,هللا ليبس يف هلمعو ,هللا عم هنأ رعشي نأك ,ناسنإلا اهب دعسي ةلاح نم ام :نولوقي لجو زع هللا نم برقلا معط اوقاذ نيذلاو
.دعسملا ءيشلا اذه ،هنع هللا ىضري نأ الإً ائيش دحأ نم وجري الو ،هللا الإً ادحأ وجري
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:يسدقلا رثألا يف درو .ميظعتو فوخو بح ىلع بلقلا يوطني نأ نوحجري ءاملعلا :ةبسانملاب
يف كفلاخأ مل يتضيرف يف ينتفلاخ اذإف ,قزر يلع كلو ةضيرف كيلع يل ؟نيح لك كل هقوسأ فيغر ينييعيفأ ,نهقلخب يعأ ملو ضرألاو تاومسلا كل تقلخ ,يدبع اي نأ   
يدنع تنكو ,يلابأ الو كل هتمسق ام الإ اهنم كلاني ال مث ,ةيربلا يف شحولا ضكر اهيف ضكرت ايندلا كيلع نطلسألف ,كل هتمسق امبَضرت مل نإ يلالجو يتزعو ،كقزر
ديرأ ام الإ نوكي ال مث ,ديرت اميف كتبعتأ ,ديرأ اميف يل ملست مل نإو ,ديرت ام كتيفك ,ديرأ اميف يل تملس اذإف ,ديرأ انأو ديرت تنأ ،ً امومذم
ً:اضيأ درو
اي : لاق ،هقلخ ىلإ ينببحو ينبحأ نم بحأو ينبحأ ,ءوسب دحأ ىلإ يشمي ال ,نيديلا يقن ،بلقلا يقت :يلإ يدابع بحأ :لاق ؟كبحب هبحأ ىتح كيلإ بحأ كدابع يأ ,يبر اي نأ
يئامعنب مهركذو ,ينومظعي نأ لجأ نم يئالآب مهركذ ؛-دهاشلا انه- يئالبو يئامعنو  يئالآب مهركذ :لاق ؟كقلخ ىلإ كببحأ فيكف ,كبحي نم بحأو كبحأ ينأ ملعت كنإ بر
ينوفاخي نأ لجأ نم يئالبب مهركذو ،ينوبحي نأ لجأ نم
زع � ميظعت هيف بلقف ،ميظعتلا ىلإ كوعدت نوكلا ةمظعو ،فوخلا ىلإ كوعدت مقنلاو ، بحلا ىلإ كوعدت معنلا ،ميظعتلاو فوخلاو بحلا هيف عمتجي نأ :بلقلل ةلاح لمكأف
بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي ,لوصوم ميلس بلق اذه ,هئامعن لالخ نم لجو زع � بح هيفو ,هئالب لالخ نم لجو زع هللا نم فوخ هيفو ,هئالآ لالخ نم لجو
.ميلس
.نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف نيكلاسلا جرادم لزانم نم ىرخأ ةلزنم ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ لقتنن رخآ سرد يفو

نيملاعلا بر � دمحلا و

�ا
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