
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

: ةايحلا ةلزنم

ّلع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتمَّلع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا انتمَّلع امب انعفناو انعفني ام انمِ

.نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو ،َهنسحأ نوعبَّتيف َلوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراوً الطاب َلطابلا انرأو ،هَعاِبّتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ً،املع اندزو

. ةلزنملا هذه ىلع ةلادلا تايآلا

. ةايحلا ةلزنم :مويلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو عساتلا سردلا عم ؛ ماركلا  ةوخإلا اهيأ

: ىلوألا ةيآلا
 :ىلاعت هلوق نم اًطابنتسا

﴾)���( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َنيِرِفاَكْلِل َنِّيُز َكِلَذَك اَهْنِمٍ جِراَخِب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِهِب يِشَْميً ارُونُ َهل َانَْلعَجَوُ هَانَْييَْحَأفً اتْيَم َناَك ْنَمََوأ ﴿

] ماعنألا ةروس [

ِِهب يِشَْميً ارُون َُهل َانَْلعَجَو ُهَانَْييَْحَأفً اتْيَم َناَك ْنَمََوأ ( :ىلاعت لاق ،ِتّيم فرحنملاو ,ِتّيم رفاكلاو ,ِتّيم كرشملاو ,ِتّيم قسافلاو ،ِتّيم يصاعلاو ,ِتّيم دراشلاو ,ِتّيم ُّلاضلا
. ) اَهْنِمٍ جِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف
دلجلاو ،ُّمشي فنألاو ,عمست نذألاو ،قطني ناسللاو ،ةمامقلا يف ىقُلت حورلا نودو ,ىرت حورلاب نيعلاف ,هايالخ يف يرست ٍحور نود نم مسجلا نأ فيك ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

ةئمً الثم هنزو يذلاف ,ءام هنم ةئاملاب نيعبس :ناكل َمسجلا انرصع ولو ً،ائيش يواست ال ً،ةدماه ةَّثج ناكل ُحورلا هنع تعُِطق ولف ،حورلاب تايلمعلا دقعأب موقي مسجلا اذهو ، ُّسحي

نم عنُصي ،ضيبأ ريغص ٍجاجد خوك َىلُطي هماظع يف يذلا سلِكلا نمو ,ريغص ٌرامسم رادقمب وه يذلا ديدحلا نم ةفلتخم داوم نم وليك نوثالثو ،ءام هنم وليك نوعبس ،وليك

ً:الثم .صاصر ُملق نداعملا ضعب
ةايح حورلا نأ امك ،حورلاب ناسنإلاف ً،اريبكً احِلصمو ً,اريبكً املاعو ً،اريبكً ادئاق ريصي ً:الثم حورلاب امأ ،ةيروس ةريل نيرشعوً اسمخ يواسي ال حور نود ةَّدام ناسنإلا

ةأرماو بارشو ماعط نع ثحبي ،ةملكلا ىنعم ِّلكب ةـِتّيم ،ةِتّيم سفن كانه ،سفنلا ُحور هيلع لُّكوتلاو ,هيلع لابقإلاو ,هركذو ,هب لاصتالاو ,هتعاطو ,هللا ةفرعم كلذك ,مسجلا

.هل سيل امو هل ام ذخأي ،هريغل وأ هل ،قيرطِ ّيأ نم بارشو ماعط نع ثحبي ،ةبادلاك بءاثتيو ،ةبادلاك ظقيتسيو ,ةَّبادلاك ماني ,طقف
وه اذه ،فصو لك نم ىندأ ليلغلا يوري فصو نم جذومنلا اذه لثمل دجأ ال ٍ,ّينانأٍ ّيناوهش ٍظيلغ ٍّظف ٍّلضم ٍّلاض ٍفرحنم ٍهئات دراش ناسنإ نع ةرِّبعم ًةملك دجأ ال ً:انايحأ

ًاتْيَم َناَك ْنَمََوأ (:ىلاعت لاق ،ا�يح راص ,لجو زع �اب فِّرعيو ,هللا ىلإ فَّرعتي ,نيرخآلا محريو ,لجو زع � عضاوتي ,هُسفن فطلت ,ُهتيشاح ُّقِرت امنيح امأ ،ناسنإلا توم
 ) اَهْنِمٍ جِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِِهب يِشَْميً ارُونُ َهل َانَْلعَجَوُ هَانَْييَْحَأف
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: ةيناثلا ةيآلا

﴾)��( َنيِرِبْدُم اْوَّلَو اَِذإ َءاَعُّدلا َّمُّصلا ُعِمُْست َالَو َىتْوَمْلا ُعِمُْست َال َكَِّنإ ﴿

] لمنلا ةروس  [

: ةثلاثلا ةيآلا
:ىلاعت هلوق نأ ىري ءاملعلا ضعب نإ ، هتاوهشب روبقملا تيملا اذه

﴾)��( ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو ُءاََشي ْنَم ُعِمُْسي ََّ� َّنِإ ُتاَوَْمْألا َالَو ُءَايَْحْألا يَِوتَْسي اَمَو ﴿

] رطاف ةروس [

ناسنإ ،ايندلا تاوهشب روبقم ناسنإو ،رومخلاب روبقم ناسنإو ،تارِّدخملاب روبقم ناسنإ ،رانيدلاو مهردلاب روبقم ناسنإ ،ةأرماب روبقم ناسنإ ،مهتاوهش يف نوروبقملا ءالؤه

. ) ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو (:ىلاعت لاق ,روبقم اذه ،ةفيخسلا هتاَّذلمب شيعي نأ هُّمه ناسنإو ،ُهتقانأ هُّمه ناسنإ ،هُجرف هُّمه ناسنإو ،ُهنطب هُّمه
:ىلاعت لاق

﴾)��( َنُوَثعُْبي َناََّيأ َنوُُرعَْشي اَمَو ٍءَايَْحأ ُرْيَغ ٌتاَوَْمأ ﴿

] لحنلا ةروس [

 . ) اَهْنِمٍ جِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِِهب يِشَْميً ارُونُ َهل َانَْلعَجَوُ هَانَْييَْحَأفً اتْيَم َناَك ْنَمََوأ ( :ىلاعت لاق

ِءاـيـحألا ُتـيـم تيـمـلا اـمـنإ    ٍتيمب حارتساف تام نم سيل

.-تاومأ هللا دنع مه كلذ عمو ،يعيبط هُّلك مهمد ليلحت ،��-� مهطغض ,نوعبس مهُضبن ,مهتايح جْوأ يف- , ءايحأ مهو لاملا ُناَّزخ تام ,َّينب اي
.ةدوجوم بولقلا يف مُهلاثمأو ةدوقفم مُهنايعأ ،رهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو ،ءايحأ مهو لاملا ناَّزخ تام
ال مكلثم انأو :مهل تلقف ،اورَّكف اورَّكف اورَّكف بالطلا ؟ةَّمات ةمالع هلو ���� َماع قشمد يف شاعِ ّينغ مساب يتأي نم :مهل ُتلقو ،ةلأسم يف يبالط بعادأ نأ ُتدرأً ةَّرم

ءالؤه ،رابكلا نوحلصملاو ,مالعألا ءاملعلا ،ماظِعلا ةداقلا ،ديلولا نب دلاخ ،باَّطخلا نب رمعً الثم ،ةفينح ابأ ,َيعفاشلا ،يبوُّيألا نيدلا حالص َمسا ركذي ال مكنم نم نكل ،فرعأ

 . ؟مهركذي ال اَّنم نم ،ةايحلا يف مهِتامصب اوكرت نيذلا ءالؤه ,خيراتلا ىرجم اورَّيغ نيذلا
 .ءايحأ مهو لاملا ُناَّزخ تام

: ةعبارلا ةيآلا
َالَو َىتْوَمْلا ُعِمُْست َال َكَِّنإ (:ليلد يناث ) اَهْنِم ٍجِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِِهب يِشَْميً ارُونُ َهل َانَْلعَجَو ُهَانَْييَْحَأفً اتْيَم َناَك ْنَمََوأ (:ليلد ُلوأً اعبط ،ىوقأ ةَّلدأ نآلا
:ىلاعت لاق ،عبارلا ليلدلا ) ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو ( :ليلد ثلاث ) َنيِِربْدُم اْوَّلَو اَذِإ َءاَعُّدلا َّمُّصلا ُعِمُْست

﴾)��( ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلِإ يِدَْهَتل َكَِّنإَو َانِدَابِع ْنِم ُءاََشن ْنَم ِهِب يِدَْهنً ارُونُ هَانَْلعَج ْنَِكلَو ُناَميِْإلا َالَو ُبَاتِكْلا اَم يِرَْدت َتْنُك اَم َانِرَْمأ ْنِمً احوُر َكَْيلِإ َانْيَحَْوأ َكِلَذَكَو ﴿

] ىروشلا ةروس [

ًاحوُر َكَْيِلإ َانْيَحَْوأ َكِلَذَكَو ( :ىلاعت لاق ،بولقلا ةايح نآرقلاو نادبألا ةايح حورلا ،ةكرحلا و ةايحلاب َناسنإلا ُّدمتٌ ةوق اهنأ ىلع انفراعت يتلا حورلا ,بولقلا ةايح هيف ُيحولا اذه
 :لوقن نأ نكمي نآلاو ، حور ُيحولا . ) َانِرَْمأ ْنِم

. ٌّيحو تِّيم : نالجر ُسانلا

 . ٌّيح هيلع لبقأ يذلاو ،ٌّيح هيلإً ابُّرقت ِتاحلاصلا لمع يذلاو ،ٌّيح هرمأ ىلع ماقتسا يذلاو ,ٌّيح َهللا فرع يذلا-�
. تَّيم هقلخل ءاسأ يذلاو ،ِتّيم َهللا ىصع يذلاو ،ِتّيم هللا نع لفغ يذلاو-�
ّلفتمو طبضنم ،ءيسمو نسحم ،رِبدمو لبقم ،عوطقمو لوصوم ,ِتّيمو ٌّيح .يعقاولا ميسقتلا اذه ،يقيقحلا ميسقتلا وه اذهو ,ٌّيقشو ديعس ،تِ
عباتلا مسقلا يف ُهتيب ناسنإو ،اسنرفل عباتلا مسقلا يف ُهتيب دحاو نيب قرفلا ام ،اهطسو يف دودحلا ُّطخ ُّرمي ًةيرق نأ ول ,يدودحلا ُّطخلا اسنرفو اًضرف اكيجلبنيب :كل لاقيً انايحأ

اذه :نيناوقلا بسحب نكلو ،ةدحاو اهتفاقثو ,اهتعارزو اهتعانصو ,اهراطمأ و اهؤامو ,اهسقطو يعيبطلا اهّوجو ,اهديلاقتو اهتاداعو ,ةدحاوٌ ةدلب :عنطصم ميسقتلا ؟اكيجلبل

امكف ،يقيقحلا ميسقتلا اذه ،ّيقشو ديعسو ,ءيسمو نسحم ،بذاك و قداصو ,فرحنمو ميقتسم ،رفاكو نمؤم :يقيقحلا ميسقتلا امأ ،َلعتفم ميسقتلا اذهف،يسنرف اذهو يكيجلب

:ىلاعت لاق ،ةيناثٌ ةيآ ، بولقلا ةايح ُناميإلا كلذك  ,ماسجألا ةايح حورلا نأ

﴾)�( ِنُوقَّتَاف َاَنأَّالِإَ َهِلإ َالُ هََّنأ اوُرِذَْنأ َْنأ ِهِدَابِع ْنِم ُءاََشي ْنَم َىلَع ِهِرَْمأ ْنِمِ حوُّرلاِبَ ةَِكئَالَمْلا ُلَِّزُني ﴿

] لحنلا ةروس [
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:ىلاعت لاق :ةثلاث ةيآو ،ةيناث ةرم حورلا

﴾)��( ِقَالَّتلا َمَْوي َرِذُْنيِل ِهِدَابِع ْنِم ُءاََشي ْنَم َىلَع ِهِرَْمأ ْنِم َحوُّرلا يِقُْلي ِشَْرعْلا ُوذ ِتاَجَرَّدلا ُعِيفَر ﴿

] رفاغ ةروس [

ٌنْوب ،ةيعيبط ةدرو ىلإ رُظنا ،اهل حور ال ةيعانص ةدرو ىلإ رُظنا ،ةريثك ةلدأ كانهً اعبطو ,بلقلا حورو سفنلا ُحور ُيحولا راص ،مسجلا ةايح حورلاو ،سفنلا ةايح ُيحولاف

.حورلا ةميدع اهنأل ،اهيلإ ليملا اذهب ُّسحت ال ةيعانصلا ةدرولا امأ ،اهنم بيرق كنأ ُّسحت ةحئارلا اهنم حوفت ةيعيبط ةدرو نيب ريبك قرفو عساش

. حورلا ةايح يه ةبِّيطلا ةايحلا

:ىلاعت لاق ،ا�دج ةَّمهم ةيآ يف لخدن نآلا

﴾)��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِب ْمُهَرَْجأ ْمُهََّنيِزَْجَنلَوً َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِمً احِلاَص َلِمَع ْنَم ﴿

] لحنلا ةروس [

هل ناسنإ ُّلك ،ال ً،احيحص هلعجي و ،ا�يوق هلعجيو ،ا�ينغ هلعجي ْيأ ؛ةِبّيط ةايح ُهللا هييحي ً,احلاص ًالمع لمعيو ,�اب نمؤي يذلا نأ :ناميإلا فاعض ُضعب مهفي دق :ةطلاغم ُلوأ

.ةنئمطملا حورلا ةايح نونمؤملا اهب دعُو يتلا ةِبّيطلا ةايحلا نكلو ،ةغلاب ٍةمكحبُ هللا اهرَّدق تايطعم هلو فورظ
امنيحو ،ُهتايونعم فعضت ال نمؤملا سانلا تايونعم فعضت امنيحو ،دقحي ال نمؤملا ُسانلا دقحي امنيحو ,فاخي ال نمؤملا ُسانلا فاخي امنيح :َرظنلا تفلي يذلا ءيشلاو

ُسانلا بجني امنيحو ،عضاوتي نمؤملا نوسرطغتيو ُسانلا ينتغي امنيح و ،ربصي نمؤملا مهَّظح نوبدنيو ُسانلا رقتفي امنيحو ،حورلا ةايح هذه ,سأيي ال نمؤملا ُسانلا سأيي

،ٌّيح �اب لصَّتم ناسنإ ْيأ :ٌّيحو ِتّيم ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام ِّقدأب ،ٌّيحو ٌِتّيم حورلا ةايح ةيضقف ،هللا ةعاط ىلع هنبا ئِشني نمؤملا ،َهللا يضرت الً ةيبرت مهنوُّبريً ادالوأ

اذه ،فاُعيو فاَعي ،لِمتحي الو لَمتُحي ال ريبكلا هلخدب وه ،مامتهالا جراخ كعَضو دودحم ٍلخد اذ كآر اذإف ،يدام هسايق ،كنم ُّزئمشيو هنم ُّزئمشت ِتّيم ْيأ ،ٌِتّيم عوطقمو

ً.الامك هب قَّلختن نأُ هللا اندارأ يذلا يهلإلا لامكلا نم َّقتشاو ً،الامك هللا لامك نم سبتقاو ،ٌءايح هدنع ،عضاوتم ،ةكيرعلا ُنِّيل ,ُّبَحيو ُّبحي ،َفلُؤيو َفلَأي نمؤملا امأ ،فرحنملا
:ناسنإلا ملاع يف امأ ،فعضأ ةثالث قرفلا ،نافلأ ةدحاو صخرأو ،فالآ ةَّتس ةمنغ ىلغأ ،ةيناث ةمنغ نع فعض نويلم اُهنمث ةمنغ دجت مانغألا َملاع يف ليحتسم ؛ناوخإ اي
.فعض رايلم ناسنإ نع ديزت ُهتناكم نوكت ناسنإ نكمم

َُّمث :َلَاق ,َعََمتُْسي َْنأ َلَاق ْنِإَو ,َعَّفَُشي َْنأ ََعفَش ْنِإَو ,َحَكُْني َْنأ َبَطَخ ْنِإ ٌّيِرَح :اُولَاق ؟اَذَه ِيف َنُولُوَقت اَم :َلَاَقف َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َىلَع ٌلُجَر َّرَم :َلَاق ٍلْهَس ْنَع ((

َُّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف ,َعََمتُْسي ال َْنأ َلَاق ْنِإَو ,َعَّفَُشي ال َْنأ ََعفَش ْنِإَو ,َحَكُْني ال َْنأ َبَطَخ ْنِإ ٌّيِرَح :اُولَاق ؟اَذَه ِيف َنُولُوَقت اَم :َلَاَقف ,َنيِمِلْسُمْلا ِءاََرُقف ْنِم ٌلُجَر َّرََمف ,َتَكَس

))  اَذَه َْلثِم ِضَْرألا ِءْلِم ْنِم ٌرْيَخ اَذَه :َمَّلَسَو ِهَْيلَع

.ناسنإ رايلم لدعي لوألا ،ناسنإلا اذه لثم نم
. كلذ ريغو نسحلا قزرلاو اضرلاو ةعانقلاب :ةِبّيطلاُ ةايحلا ترُِّسف :اولاق ُءاملعلا

هميعن قوف ميعنالو ,اهبحاص ةايح نم بيطأ ةايح ال هنإف ،هيلع لُّكوتلاو هيلإ ةبانإلاو ُهتَّبحمو ،ُهتفرعمو �اب ناميإلاو ,هرورسو ُهتجهبو ،اهُميعنو بلقلا ةايح اهنأ :باوصلاو

.ةنجلا ُميعن الإ
ةنجلا ُلهأ ناك نإ :اهيف لوقأ ٌتاقوأ َيب ُّرمتل هنإ :لوقي ،برقلا ةنج يف نمؤملاو ،دعبلا ءاقش يف ،دُعبلا ةوفج يف رفاكلاو ،ِبرقلاُ ةُّنج ،ةِبّيطلا ةايحلا هذه :نولوقي نيفراعلا ُضعب

.ِبّيط ٍشيع يفل مهنإ ,اذه لثم يف
:ىلاعت لاق ،برقلا ةنج اهنإ ؛ ةرخآلاَ ةنج لخدي مل اهلخدي مل نم ةَّنج ايندلا يف

﴾)�( ْمَُهل اََهفَّرَعَ ةَّنَجْلا ُمُُهلِخُْديَو ﴿

] دمحم ةروس [

 .ًابرط ُبلقلا اهيف صقري ٌتاقوأ بلقلاب ُّرميل هنإ :ءاملعلا ُضعب لاقو ، ايندلا يف
ةجردلا يف نوكي دقو ،ِسانلا ةماع نم نوكي دقو ً,اريقف نوكي دقو ،ُكولملا اهب ملحي ال ٌلاوحأ هبلق ىلع ُّرميس ً،احوصنً ةبوت باتو ,هيلإ بانأو ,هل َصلخأو ,هللا عم قَدص ناسنإ

.نيدلاُ ةمظعهذه ،يعامتجالا مَّلسلا يف ايندلا
.هيلع لبقأ نمل ةِبّيطلا ةايحلاو ،هللا ركذ نع ضرعأ نمل ُكنَّضلا ةشيعملا
ام ِةرثك نم :يل لاق ،�اب مسقأ ،نويلم فالآ ةعبرأ نع ديزي يلاملا همجح نأ فرعأ ٌرجات انأ :يل لاق ،ىربكلا قشمد قاوسأ ضعب يف ٍرجات ىلع ُتلخد :يل لاق ٌخأ ِ�اب َمسقأ

نأ دعب َّيمدق ىلع يشمأ ُتدِك ام :يل لاق ،نولماعتي ال ُسانلاو ،ٌعيب دجوي الو ,هتجوزو هَدالوأ هركيو ,َهتيب هركي ،هسفن َقيضو ,هتاطابحإو ,هَمؤاشتو ,َهبعاتمو ,هَمومه يل اكش

ّلحم يفٌ ةأرما ينتءاج :يل لاق ،لجو زع ُهللا اهدارأ ةغلاب ةغلاب ٍةمكحلو ،هب ُتيقتلا اي ِتنأ نيأ ،ةريل فلأ ديرت ،-ٍتيبل ةرجأ-ً ةدعاسم ديرت ً,الماكً اباجح ةبَّجحم ,يراجتلا يِ
عامتجالا يف:يل لاق ،ِكودعاسي نأ ةيعمجلا هذهل ٍتاميلعت يِطعأ ،كانه ةيريخ ةيعمج يف ٌعامتجا ءاسملا يف يدنع انأ :اهل لاقف ,قشمد فير ىرق نم ةيرق يف :هل تلاق ؟يتخأ

.اهيلإ بهذن انعم ْمق :اولاقف ،غلبملا اذهب اهوُّدمتو ,كلذ نم اوقَّقحتت نأ ىجُريف ً،ةدعاسم ديرت اذك اهناونعو ,اذك اهمساً ةأرما كانه نأ مهل ُتركذ
اذه ،ةقِّيض ةحاس كانهو ،عفانملاو خبطملل ةقِّيضلا ةيوازلا ةقطنمو ،ةفرغ اهيف ةيلاعلاُ ةقطنملا ،ةطيسب ٍةحسف عم ٍجَرد تحت َتيبلا َّنأ ةريبكلا ةأجافملا ،اهتيب ىلإ انقلطناف :لاق

ةفيظن مهبايث ،ا�دج ِدّيج عضو يف دالوألاو ,ريرس ىلع ٍقلتسم ضيرم اهجوزو ً،افيظنً اتيب انلخد :لاق ،ًابرغ قشمد فير ىرق نم ةيرق يف ،رهَّشلا يف ةريل ُفلأ ُهترجأ ُتيبلا

يجوز ُشاعم ،نيفلأ ىلإ ةجاح يف انسل ،طقف فلأال :هل تلاق ،رهشلا يف نيفلأ مكيطعن ةميركلا تخألا هذهل :لاق ،ةنجلا نم ةعطق هنأك تيبلا اذه اندجو ،نوبعلي و نوكحضيو
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.فلأ ىلإ ةجاح يف نحن و ،فورصملل يفكي
ةعطق تيبلا اذه نأ فيكو ،ءيمق تيب يف اهجوز عم نكست يتلا ةمَدعُملا ةريقفلا ةأرملا هذه نيبو ،نويلم فالآ ةعبرأ نع ديزي ٌمجح هلو ,رهظلا هدنع ُتنك يذلا نيب ُتنزاو :لاق

.هللا دنع ام ُبلطاف ،كداعسإو كنامرح ىلع رداقو ،كيقشيو كيطعي نأ رداق يأ ؛ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ُتفرع :لاق ؟ةنجلا نم
صلخم لحملا بحاص ً،ةدحاو َرتخِا ,ِّلحملا عطق نم ةعطق كيدهأ نأ ُتيون :لاقف ,هدنع لماعل ةيده مدقي نأ دارأ لحم بحاص ،ُهقيدص غئاصلاو ،غئاص دنع لخد دحاولا اذإ

.يل َرتخا تنأ :هل لاق هنأل ،ةعطق َسفنأ هل مِّدقي نأ لحملا بحاص رطضم نآلا ,يل رتخا تنأ :لماعلا لاق ،عفترم هقوذو ، ميهفو

)) يِل َْرتْخاَو يِل ْرِخ َّمُهَّللا :َلَاق اًرَْمأ َداََرأ اَِذإ َناَك َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّيبَّنلا ََّنأ ,ِقيِّدِّصلا ٍرَْكب ِيَبأ ْنَعَ ةَشِئاَع ْنَع ((

] هننس يف يذمرتلا هجرخأ [

،نيتفرغ نيبً اطئاح ىغلأ تيبلا ىرتشا يذلا نأ كغلب ،يمسرلا لجسلا يف َتغرفأو ,دقعلا تعَّقوو ,لامكلاو مامتلاب هَّقح َتضبقو ,كتيب َتعِب اذإ ،ينُّبحت تنأ يل رتخاو يل رخ

هلوق يف هْعِّسو فيطللا طيسبلا ىنعملا اذه ،ٌّرح وه ,ماَّمحلا ناكم رِّيغيو ,ةفرغ يغليو ً,اطئاح يغلي ،هنمث تضبقو تيبلا َتعب ؟تنأ كنأش ام :كل لوقي ؟هعم مصتختل بهذت له

:ىلاعت

َنِم ِهِدَْهعِب َىفَْوأ ْنَمَو ِنآُْرقْلاَو ِليِجْنِْإلاَو ِةاَرْوَّتلا ِيفً ّاقَح ِهَْيلَعً ادْعَو َنُوَلتُْقيَو َنُوُلتَْقَيف َِّ� ِلِيبَس ِيف َنُولِتَاُقيَ ةَّنَجْلا ُمَُهل ََّنِأب ْمَُهلاَوَْمأَو ْمُهَُسفَْنأ َنِينِمْؤُمْلا َنِم ىََرتْشا ََّ� َِّنإ ﴿

﴾)���( ُميَِظعْلا ُزَْوفْلا َوُه َكِلَذَو ِهِب ُْمتَْعيَاب يِذَّلا ُمُكِعَْيِبب اوُرِشَْبتْسَاف َِّ�

] ةبوتلا ةروس  [

،ىوتسم ىلعأ يف كتَّحص لعجي نأ دارأ ،تعبانأ :لوقت ،دودحم لخدب كلعجي نأ دارأ ،تعب انأ  ُتعب انأ :لوقت ً،اريفوً اقزر كل ثعبي نأ دارأ لجو زع �اف ،ةنجلا وه نمثلا

ال :لجوزع � ةيعطقً ةعيب كسفن َتعِب كنأُ ةمالعو ,كيلإُ هللا هقاس ءيش نم جعزنت الف ً,ةقيقح � كسفن َتعب تنأ اذإف ،تعب انأ :لوقت ،اًضرم كيلإ قوسي نأ دارأ ،ُتعب انأ :لوقت

ً.ادبأ همكح ىلع ضرتعت
:ٌحيضوت هل نوكي نأ بجي مالكلا اذه
دنع ُدهجلا كب يهتنيو كدهج ىراصق لِذبا ،مثآ تنأف اهكلست ملو ،ةكلاس ٌقرط كانهو ،كدالوأ ةشيعم ىوتسم عفرت نأ كناكمإب و ،كلخد ىوتسم عفرت نأ كناكمإبو ٌريقف تنأ

.لجو زع هللا نع َضرا ٍذئدنع ،ِّدحلا اذه
:ىلاعت هلوقل ؟كنع ىضرأ ىتح ينع ٍضار تنأ له ,يدبع اي نأ :هبلق يف عقوف ؟ينع ٍضار تنأ له ,يبر اي

﴾)�(ُ هَّبَر َيِشَخ ْنَمِل َكِلَذُ هْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَعُ َّ� َيِضَرً اَدَبأ اَهِيف َنيِدِلاَخ ُراَهَْنْألا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍنْدَع ُتاَّنَج ْمِِهّبَر َدْنِع ْمُهُؤاَزَج ﴿

] ةنيبلا ةروس [

ً.ةتباث تراص تايطعم اهُّلك ءايشأ هذه ،كتيبو ,كدالوأو ,كتجوزبو ,كلخدبو ,كتفرحبو ,كتاناكمإبو ,كرعشبو ,ِكنولو ,كلكشو ،كمسجب ىضرت نأ ،هللا نع ىضرت نأ

: ةصالخلا

. راد عمج رود : ةثالث ٌرود كانه ؛ ةوخإلا اهيأ
. ةرخآلا رادو خزربلا رادو ايندلا راد
 :اولاق ءاملعلاو
. ةرخآلا رادلا يفو خزربلا راد يفو ايندلا راد يف ةّبيطلا ةايحلا

 . ةرخآلا يفو خزربلا يفو ايندلا رادلا يف كنضلا ةشيعملاو
:ىلاعت لاق ,راربألاو رارقلا ُراد ةرخآلا راد ،ةرخآلاو ايندلا نيب ٌّرمم خزربلا راد ،ايلُعٌ ةايح ةرخآلا يف ةايحلا نأل ايند تيِّمُس ايندلا راد

﴾)��( ٍميَِعن يَِفل َراَرَْبْألا َّنِإ ﴿

] راطفنالا ةروس [

:ىلاعت لاق ،ةرخآلا يفو خزربلا يفو ايندلا يف يأ ً،اقلطم

﴾)��( ٍميِحَج يَِفل َراَُّجفْلا َّنِإَو ﴿

] راطفنالا ةروس [

:ىلاعت لاق .نارينلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور -نوملعت امك- ربقلاو ،ةرخآلا يفو خزربلا يفو ايندلا يف

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

] سنوي ةروس [

:ىلاعت لاقو

﴾ )��( َنيِقَّتُمْلا ُراَد َمِْعَنلَو ٌرْيَخ ِةَرِخْآلا ُراََدلَوٌ َةنَسَح َايْنُّدلا ِهِذَه ِيف اُونَسَْحأ َنيِذَّلِلً ارْيَخ اُولَاق ْمُكُّبَر َلَزَْنأ اَذاَم اَْوقَّتا َنيِذَّلِل َلِيقَو ﴿
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] لحنلا ةروس  [

:ىلاعت لاقو

﴾)���( ِراَّنلا َباَذَع َاِنقَوً َةنَسَح ِةَرِخْآلا ِيفَوً َةنَسَح َايْنُّدلا يِف َانِتآ َانَّبَر ُلُوَقي ْنَم ْمُهْنِمَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

:ىلاعت لاق

﴾)�( ٍرِيبَك ٍمَْوي َباَذَع ْمُكَْيلَع ُفاََخأ ِيِّنَإف اْوَّلََوت ْنِإَوُ َهلَْضف ٍلَْضف يِذ َّلُك ِتُْؤيَو ى�مَسُم ٍلََجأ َىِلإً انَسَحً اعَاتَم ْمُكِْعّتَُمي ِهَْيِلإ اُوبُوت َُّمث ْمُكَّبَر اوُرِفَْغتْسا َِنأَو ﴿

] دوه ةروس [

,ةرخآلاو ايندلا ةايحلا بيطأل ٌنماض هيلع لابقإلاو هتعاطو ُهتَّبحمو ىلاعتو هناحبس هللا ركذف) َُهلَْضف ٍلَْضف يِذ َّلُك ِتُْؤيَو ى�مَسُم ٍلََجأ َىِلإً انَسَحً اعَاتَم ْمُكِْعّتَُمي ( :نآلا ِْقّقد
خزربلاو ايندلا يف ةِبّيط ةايح يف تنأف ,هللا ركذب ا�يح ُكبلق نوكي نأ :كلذ ىنعمو ،ةرخآلاو ايندلا يف كنَّضلا ةشيعملاو ةصَّغنملا ةايحلاب ليفك هتيصعمو ةلفغلاو هنع ضارعإلاو

.ةرخآلاو خزربلاو ايندلا يف كنض ةشيعم يف تنأف ,هللا نعً الفاغ نوكت نأو ،ةرخآلاو

: بتارم حورلا ةايحو بلقلا ةايح :بتارم ةايحلاو

:ءارعشلا ُضعب لاق ،هباحصأل ٌتوم لهجلا نإف ،ٌّيح مِلاعلاو تِيم لهاجلا ،لهجلا توم نم ملعلا ةايح :ىلوألا ةبترملا

ُروـبق روبقلا لبق مهماــسجأو      هلهأل ٌتومتوملا لبق لهجلا يفو  

ُروشن روشنلا ىــتح مهل سيلف      مهموسج نم ةشحو يف مهحاورأو

نآرق مالسلا و ةالصلا هيلع ُّيبنلاو ,قطان نوك نآرقلاو ،ٌتماص نآرق نوكلا ،كِّرحتم ربق ،ضرألا هجو ىلع هب يشمي ٌربق هُدسج ،ندبلا َّيح ناك نإو بلقلا ُِتّيم لهاجلا

:ىلاعت هلوق يف ِقّقد .يشمي ٌربق ُرفاكلاو ،يشمي

﴾)���( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َنيِرِفاَكْلِلَنِّيُز َكِلَذَك اَهْنِمٍ جِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيفُ ُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِِهب يِشَْميً ارُونُ َهل َانَْلعَجَوُ هَانَْييَْحَأفً اتْيَم َناَك ْنَمََوأ ﴿

]  ماعنألا ةروس [

:ىلاعت لاق

﴾)��( َنيِِرفاَكْلا َىلَع ُلَْوقْلا َّقَِحيَوً ّايَح َناَك ْنَم َرِذُْنيِل )��( ٌنِيبُم ٌنآُْرقَو ٌرْكِذ َِّالإ َوُه ِْنإُ َهل يَِغبَْني اَمَو َرْعِّشلاُ هَانْمَّلَع اَمَو ﴿

] سي ةروس [

.ِتّيم هنإف هْعد ِتّيملا امأ ،ا�يح ناك نم رذنيل
ً.ايح رهاظلا يف ناك ولو ِتّيم ناسنإب يقتليً انايحأ قداصلا نمؤملا
ّلعتم ءيش ِّلك ّدض وه ,قئاقد سمخ هلَّمحتيً اناسنإ نأ دقتعأ ال ,نيرضاحلا نم دحاو كانهو ,قشمد جراخ ةقطنم يف ءادغلا ماعط لوانت ىلإ ٌخأ يناعد ةَّرم ميقلاو نيدلاب قِ

.ناسنإلا اذهك توملا ُظفل هيلع قبطني ناسنإب ُترعش ام ،تاوهشو لام ةدام هل ةبسنلاب ةايحلا ,هدنع ءيش ال ,قالخألاو
الإ ُّمتهأ ال انأ ً,الاب اهل يقلأ الو ,اهب ُّّمتهأ الو ,ينينعت ال تامولعملا هذه :يل لاق ،جحلا يف لجو زع هللا نع تاملك عضب تلق ,ُلمعلا ىهتنا ام دعب ,ةكرش بودنمب ُتيقتلا ةَّرمو

.ةروصلا ليمج ،ا�دج قينأ تيم ٍصخشب يقتلي نأ نكمم ،ماركلا انناوخإ نم دحاو ُّلكو ،ِتّيم ،يرهظ ءارو كلذ ىوس امو ،ةهراف ةرايسو ,عساو تيبو ,ةليمجٍ ةأرماب

سوـجملا ربق ىلع ليدنـقك    سوفنلا حبق عم هجولا لامج

,ميق الب لمعو ,لكأو ,مون ،قروو ،جنرطشو ,ةحارو ,ءاقلتسا ؛فده الب سانلا تيأر ،اكيرمأ يف اذه تيأر ،ِتّيم هنكلو ,ىوتسم ىلعأ يف هتايحو ,ا�دج قينأ ,ةروصلا ليمج
ً.ادبأ ءايحلاو لجخلا تاجرد نم ةجرد ىندأ الب ،فده البو
ةعطق نيسمخ يأ ،ادبأ ناردج دجوي ال ،نولاصلا يف ؟نيأ ةَّماعلا تارودلا ,تاعماجلا مخضأ نم ةعماج ،اهروزيل ةيقرشلا ابوروأ دالب نم دلب ىلإ بهذ هنإ :مهدحأ يل لاق

مهضعب مامأ نولَّستغي تاَّباشو بابش ،بعصأ تاماَّمحلا نإ :يل لاقو ً،امامت مئاهبلاكً اضعب مهضعب مامأ مهتاجاح نوضقي ُسانلاو ,هُّلك فوشكم نولاص ،ةجاحلا ءاضقل

.ءايحأ ُريغ تاومأ ً,ادبأ زجاوح دجوت ال ً،اضعب اهضعب بنج ىلإ فقسلا يف تاشاَّشرلاكلذك ً،اضعب
،سيرابو نويل نيب ،اسنرف يف قيرط فثكأ ىلع ةمَّشهم ةرايسو ،ٌثداح هل عقو هنأك ,َرمحأً اربح هيلع اوعضوو ناسنإب اوؤاج ,اسنرفب يناسنإلا عفادلا سايق اوبِّرجي نأ اودارأ

،سيراب نويل قيرط اسنرف يف قيرط فثكأف ،ا�دج ةفيثك ٌقرط اهل ىربك ةلود ُّلكف ,موي َّلك هعطقت ةرايس فلأ ةئامعبس ,اكيرمأ يف روسجلا ضعب يف ،ةفيخم قيرطلا ةفاثك

هل َّدمت نأ وأ َهلاح دَّقفتت يك تارايسلا ُضـعب فقت نأ اورظتناو ،َنقتم يليثمت ٍلكش يف ،ةمَّشهم هترايسو ،حورجم هنأك وأ ,ِتّيم هنأك ,قيرطلا بناج ىلع ناسنإلا اذه اوعضو

.ءايحأ ريغ تاومأ ،ةرايس الو فقت مل تاعاس ُّتس ،ةدعاسملا َدي
ىلإ ،اهضهُني ناسنإ ةأرملا هذهل تفتلي نأ ُتيَّنمت ،ا�دج فيثك رورملاو ،فيصرلا ىلع ,ضرألا ىلع ْتعقوً ةأرما ُتدجو رتم ةئم لبق :يل لاق ,ايناطيرب ىلإ بهذ قيدص يلو

ٌدحأ اهدعاسي نأ تداتعا امف ،ةدلبلا هذه نع بيرغ تنأ :اهتلاق ٍةملك لوأ !؟بيرغ تنأ :يل تلاق ،ْتشعتناو تفقو ،اهضهنأ نأ ُتلواحف ,نِّسلا يف ةمِّدقتم ةأرما اهيلإ ُتلصو نأ

.ءايحأ ريغ تاومأ ،اهتدلب نم
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لجأ نم تايضمح نط فلأ ةئم سمخ ًالثم فلتت نأو ,عوجلا نم تومت بوعشو ، عفترملا رعسلا ىلع ظفاحت نأ لجأ نم صاصرلاب ًةمنغ نويلم نيرشع لتقت نأ لمتحي

اذه نم ةلاقترب دحاولا لكأ ول ً،اميمست ُلوصحملا مَّمست دقو ,مداقلا ماعلا يف ًةلاقترب لكأي ,يجنزلا ىَّلستي نأ ؟عوجلا نم تومت ًادج ةريقف ةقبط كانهو ،عفترملا رعسلا

.ءايحأ ريغ تاومأ ،ٌشوحو ،نكمم ،تومي َفلتملا لوصحملا
َناَك ْنَمََوأ ( :ىلاعت لاق ،ندبلا َّيح ناك نإو ,حورلاو بلقلا ِتّيم لهاجلا ،ةايح ملعلاو ٌتوم لهجلاف ,لهجلا توم نم ملعلا ةايحف ,ةفِّرشم فقاوم يمالسإلا خيراتلا يف كانه
ُلَْوقْلا َّقَِحيَوً ّايَح َناَك ْنَم َرِذُْنيِل )��( ٌنِيبُم ٌنآُْرقَو ٌرْكِذ َِّالإ َوُه ِْنإ ( :ىلاعت لاق ) اَهْنِم ٍجِراَِخب َسَْيل ِتاَُملُّظلا ِيف ُُهَلثَم ْنَمَك ِساَّنلا ِيف ِِهب يِشَْميً ارُون َُهل َانَْلعَجَو ُهَانَْييَْحَأفً اتْيَم
مالك نم دهزلا باتك يف ركذ ُدمحأ مامإلا ) ِرُوُبقْلا ِيف ْنَم ٍعِمْسُِمب َتَْنأ اَمَو ( . ) َنيِِربْدُم اْوَّلَو اَذِإ َءاَعُّدلا َّمُّصلا ُعِمُْست َالَو َىتْوَمْلا ُعِمُْست َال َكَِّنإ (:ىلاعت لاق )��(َنيِِرفاَكْلا َىلَع

.رطقلا لباوب َضرألا ييحي امك ةمكحلا رونب َبولقلا ييحي هللا نإف ،كيتبكرب مهمحازو ءاملعلا ْسلاج ,َّينب اي :هنبال لاق هنأ نامقل
اذهك ةناكمو ةينارونو ةبيه هلً اناسنإ ُتيأر ام ،قوف امف نيعستلا يف هخيش ،هخيش ىلع انفَّرع ،هتيزعتل انبهذف ,ةوعدلا يف لمعو ,بلح نم وهو ُهنبا ِيّفوت ماركلا انناوخإ دحأ

,مودخم نيعستلا يف ناسنإ ,هدحو ةفرغ يف هوعضو ً,انايحأ ُهنبا هرقتحي ،ميدقلا زارطلا نم يبأ :كل لوقيو ،نافرخ :هنع لاقي نيعستلا يف ناسنإ :نآلا ,ملعلا ةايح ،ناسنإلا
.ا�دج عئار ءيش ,لجو زع �اب لوصوم ناسنإ ،تيبلا لخدمل ينعَّدو ,ٍّمج بدأب هدالوأو ُهبَّالطو هناوخأ هلوحو ،دوفحم ,دوشحم
.ةقرشم ةياهن هل نكت مل ةقِرحم ةيادب هل نكت مل نم
ً.اراقوو ةبيه كِلم هنأك اًصخش دجت رمعلا فيرخ امأ ،ناَّيس طاشنلا ثيح نم مهُّلك بابشلاو ،رُمعلا فيرخ يف ةلوطبلاو
.نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف نيكلاسلا جرادم بتارم نم ةبترم يهو ،توملاو ةايحلا تاعوضوم نم نينثا نيعوضوم ىلإ لقتنن مداقلا سردلا يفو

نيملاعلا بر � دمحلا و
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