
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
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

. دهزلا : مويلا ةلزنم

.دهزلا ةلزنم يه مويلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيتسلاو يناثلا سردلا عم ؛نونمؤملا  ةوخإلا اهيأ

: ديهمت

:ىلاعت لاق ،ةدحاو ةيآ يه دحاولا فرحلاب دهزلاظفل اهيف درو يتلا ةيآلا امأ ،دهزلا ىنعم اهنومضم يف دروً ادج ةريثك تايآ

﴾ )��( َنيِدِهاَّزلا َنِم ِهِيف اُوناَكَو ٍةَدوُدْعَم َمِهاَرَد ٍسَْخب ٍنََمِثبُ هْوَرَشَو ﴿

] فسوي ةروس [

ً.اظفل ةيآلا هذه الإ دهزلا نأش يف ميركلا نآرقلا يف ئجي ملو ,هنم ريخب هنع ءانغتسالل ،هنأشلً اريغصتو ،هلً اراقتحا ءيشلا نع فارصنالا :دهزلا اولاق ءاملعلا
،رمأ اميف هللا معن مدختست نأ ،دهزلا ةمق اذه ةرخآلا ىلع اهب نيعتست نأ وأ ،هب كل حمس اميف هللا معن مدختستنأ ً,ادهز اذه سيل لجو زع هللا معن ضفرت نأ ً:ادج ةمهم ةطقن دجوي
:لوقي لجو زع هللا نأل ,لجو زع هللا جهنم قبطت نأ

﴾ )��( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َال ََّ� َِّنإ َِّ� َنِم ىًدُه ِرَْيِغبُ هاَوَه ََعبَّتا َنَّمِم ُّلََضأ ْنَمَو ْمُهَءاَوَْهأ َنُوِعبََّتي اَمََّنأ َْملْعَاف ََكل اُوبيَِجتَْسي َْمل ِْنَإف ﴿

] صصقلا  ةروس [

يتلا لجو زع هللا معن ضفرت نأ دهزلا سيلف ,كيلع ءيش الف هللا جهنم قفو كاوه تعبتأ اذإ كنأ :ةيآلا هذه نم طبنتسملا فلاخملا ىنعملا ،فلاخملا ىنعملا :لوصألا ءاملع دنع
.كترخآ رمأ ىلع اهب نيعتستً ةادأ اهلعجت نأ دهزلا نكلو ،كل هللا اهقلخ
ال كيديب هلعجت نأو ,لاملا بسكت نأ دهزلا نكلو ،ىلفسلا يه كدي نوكت نأ ،سانلا ىلعً ةلاع نوكت نأ ً،اريقف نوكت نأو ,لاملا ضفرت نأ دهزلا سيل ،لاملا ءيش حضوأ ً:الثم
.قحلا يف هفظوت نأو ,كبلقب
. هللا لوسر انديسل هلام لك مدق قيدصلا انديس

)) .؟َِّ� َلوُسَر َاي ََكل الِإ يِلاَمَو َاَنأ ْلَه :َلَاقَو ,ٍرَْكب ُوَبأ ىََكَبف ,ٍرَْكب ِيَبأ ُلاَم ِيَنَعَفن اَم َُّطق ٌلاَم ِيَنَعَفن اَم :-َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص- َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َلَاقَ ةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع ((

] يذمرتلا هجرخأ [
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)) ٌرْيَخ ٍّلُك ِيفَو ِفيِعَّضلا ِنِمْؤُمْلا َنِم َِّ� َىِلإ ُّبََحأَو ٌرْيَخ ُّيَِوقْلا ُنِمْؤُمْلا :َلَاق -َمَّلَسَو ِهَْيلَع مهَّللا ىَّلَص- َِّيبَّنلا ِهِب ُُغلَْبيَ ةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع ((

] حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

.ةوق رومألا ريبدت يف ةوقلاو ،ةوق ملعلاو ،ةوق لاملا
ً,اينغ نوكت نأ ً،الوستم نوكت نأ ال دهزلا ,قحلاب اهفظوت نأ نكلو ،ةداهش ىلعأ كعمو ً,املعتم نوكت نأ ً،ايمأ نوكت نأ ال دهزلا ،ةرخآلل اهفظوت نأ ،ايندلا ضفرت نأ ال دهزلا
.لام ىلإ جاتحي لمعلاو ,لمع ىلإ جاتحت ةرخآلا نأل ،دهزلا وه اذه ،قحلا يف هفظوت لاملا اذهو ,ايلعلا يه كديو

: دهزلا تايآ

:ىلاعت لاق ،دهزلا ىنعم اهاوحف يف يتلا تايآلا مكيلإ ؛ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِب ْمُهَرَْجأ اوَُربَص َنيِذَّلا ََّنيِزَْجَنلَو ٍقَاب َِّ� َدْنِع اَمَو َُدفَْني ْمُكَدْنِع اَم ﴿

] لحنلا ةروس [

هعمج يذلاف ،ىرثلا قابطأ تحت ؟هبحاص نيأ ؟ىوتسملا عيفر تيب يف تيم لهأ يزعت ملأ ً:اريثك اذه ركذأ ,ةدحاو ةيناث يف هرسخت ,ةنبل ًةنبل ايندلا كتايح يف هعمجت يذلا
ً.ةقيقح دهاز تنأف ,ةنجلا يفً اناكم هللا دنع -يراجتلا ريبعتلاب - تزجح هل كصالخإو � كتعاطب كنأ ول امأ ،ةدحاو ةيناث يف هدقفي ,ديدم رمع يف ناسنإلا
. ربتعم ,ءيش ىلإ حمطيو ,رقتحم ءيشب دهزي يذلا وه :دهازلا
:ىلاعت لاق ،ةيناثلا ةيآلا

ِةَرِخْآلا ِيفَوً اماَطُح ُنوَُكي َُّمثً اَّرفْصُمُ هاََرَتف ُجيَِهي َُّمثُ ُهتَاَبن َراَّفُكْلا َبَجَْعأ ٍثْيَغ َِلثَمَك ِدَالَْوْألاَو ِلاَوَْمْألا ِيف ٌُرثاََكتَو ْمَُكنَْيب ٌرُخَاَفتَوٌ َةنيِزَو ٌوَْهلَو ٌبَِعل َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمََّنأ اوَُملْعا ﴿
﴾ )��( ِروُُرغْلا ُعَاتَم َّالِإ َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا اَمَو ٌناَوْضِرَو َِّ� َنِمٌ ةَرِفْغَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع

] ديدحلا ةروس [

سيلو ,ةرخأتم ةعاس ىتح رهست دق ً،ادبأ ؟بعللا اذهل دودرم كانه له ؟لعف اذام ,ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح -مرحم هنأ عم- درنلا بعل ناسنإ ول ,ثباع لمعو داج لمع دجوي
وه وهلي يذلاو ,سيسخ ءيشو سيفن ءيش دجوي ينعي ،وهللا ىنعمب وهل ايندلا ةايحلا امنإ ,هل لبقتسم ال ،هل دودرم ال ،هنم ىودج ال يذلا ءيشلا وه بعللا ,ةدئاف ىندأ كانه
.سيفنلا نع سيسخلاب وهلي يذلا
لكب متها ،ةساردلاب متهي مل ،تيبلا ىلإ اهبكري ةجاردب متها ،سردلا ءانثأ اهلكأي ءايشأب متها ،ةحيرم هتحت ةداسوب متها ،ةذفانلا ىلع دعقمب متها ،ةسردمب وأ ةعماجب قحتلا ناسنإ
هذه ،رهاظم ينعي ) ةنيز ( ، ) ِدَالَْوْألاَو ِلاَوَْمْألا ِيف ٌُرثاََكتَو ْمَُكنَْيب ٌرُخَاَفتَو ٌَةنيِزَو ٌوَْهلَو ٌبَِعل َايْنُّدلا ُةَايَحْلا اَمََّنأ ( سيفنلا ءيشلا نع هتهلأ ةسيسخ ءايشأ هذه ,ةساردلا الإ ءيش
ةقيقح امأ ،مكنيب رخافتو ،ةنيزو ،وهلو ،بعل طقف ايندلا ينعي ،رصق ةادأ امنإ ،ايندلا ةايحلا ةقيقح هذه ، ) ِدالَْوألاَو ِلاَوَْمألا ِيف ٌُرثاََكتَو ْمَُكنَْيب ٌرُخَاَفتَو ( رخؤت الو مدقت ال رهاظملا
، ةيرشبلا يف ةريخ تاهاجتا اوكرت ،نيقفاخلا مع دق ًىده اوكرت ،لابجلاكً الامعأ اوكرت ،هب عفتنيً املع اوكرتو ,اهورداغو ايندلا ىلإ اوؤاج ,ماظع ةمئأ ,ةرخآلا ةعرزم ايندلا
ُةَايَحْلا اَمَو ( :ىلاعت لاق ,دالوألاو لاومألا يف رثاكتو ,مكنيب رخافتو ،ةنيزو ،وهلو ،بعل اهرهاظ ايندلا ةايحلا كلذلف ,لجو زع هللا ىلإً اهجوت اوكرت ،رسأللً احالص اوكرت
اذإ ,ةنيمث ةيده اهيف ةبلع هذه نأ نظي ناسنإلاً انايحأ ، لمأ ةبيخب تبصأ هتعبتت اذإف ,همجح نم ربكأ مجحب كل ودبي ءيش ينعي ؟رورغلا عاتم ىنعم ام ) ِروُُرغْلا ُعَاتَم َِّالإ َايْنُّدلا
.ءيش اهيف سيل ماكحإب تعضو ةهكاف رشق يه,ةهكاف كسميً انايحأ ،ملأتي دق ,ةغراف ةبلع يه

. رورغلا

-اياده قرو-ً اقينأً افل اهفلي ,ةبلع يف اهلعجيو ,لحملا ةمامق عمجي ناك ،ةباعد هدنع ،ةيديمحلا قوس يف لحم يف لمعيً اباش ناك ,-هللا همحر- يفوت لجر :ةصق تركذ ةرم
حتفي ،قرولا كفي ةيناث رتم ةئم دعب ،طيرشلا كفي رتم يتئم دعب وه ,هعبتي ،ودعيو اهذخأيف ,اهيلإ رظني ناسنإ يتأي ،فيصرلا ىلع اهعضيو ,ةدرو لكش ىلعً اطيرش اهل عضيو
.لحملا ةمامق اهيف اذإف ,نيمث ءيش ،ساملأ ،بهذ ةعطق اهيف نأ نظيو ,ةبلعلا
:ىلاعت لاق ،رورغلا ناطيشلا ىمس لجو زع هللا ،سيسخ وه اذإف سيفن ءيشلا نأ مهوتت نأ ،طبضلاب رورغلا وه اذه

﴾ )�( ُروَُرغْلا َِّ�اِب ْمُكَّنَُّرَغي َالَو َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا ُمُكَّنَُّرَغت ََالف ٌّقَح َِّ� َدْعَو َّنِإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] رطاف ةروس [

﴾ )���(ً اروُرُغ َّالِإ ُناَطْيَّشلا ُمُهُدَِعي اَمَو ْمِهِيّنَُميَو ْمُهُدَِعي ﴿

] ءاسنلا ةروس [

.همجح نم ربكأ مجحب ءيشلا مهوتتنأ :رارتغالا
.يريغ يرغ ،ثالثلاب كتقلط ايند اي :لاق يلع انديس
 .ىبقع راد ةرخآلا لعجو ىولب راد هللا اهلعج دق ،ءاقشل نزحي ملو ءاخرلحرفي مل اهفرع نم
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: لمألا

ًازهاج تيبلا حبصأ نأ ىلإ ,هسفنب كلذ عباتو ،هتفرخزو ءانبلا مامتإلً ادج ةقيقد تاهيجوت ىطعأو ً,اتيب ىرتشا صخش ،فياصملا يف ةينبألا ضعب ءانب يف لمعي انناوخإ دحأ
.تام :هل اولاق ,تيبلا بحاصب لصتا تبسلا ،ِتأي مل ةعمجلا ،ِتأي مل سيمخلا  ,تيبلا اذه يف سيمخلا انأ نوكأسو هعض :هل لاق ,-لوحم- يئابرهك زاهج يقب ,هلابقتسال
قاوسأ يف ةيراجتلا تالحملا هذه ،ريثك رشب انلبق اهنكس تويبلا هذه ،رمتو رضتو رغت ايندلا هذه ،ةعاس الو هنكسي نأ هل حتي مل ,هتيب ةفرخز ىلع فرشي نيتنس لغتشا ناسنإ
لجو زع هللا ،هنمث اومستقاو هوعاب ةثرولا ,هبحاص يفوت تيب يفً امئاد تويبلا هذه ،اوتامو اورتشاو اوعابو ,تالحملا هذه اورجأتسا ,ليجلا اذه لبق ليج كانه ,ةميدقلا قشمد
) ُروَُرغْلا َِّ�ِاب ْمُكَّنَُّرَغي َالَو َايْنُّدلاُ ةَايَحْلا ُمُكَّنَُّرَغت ََالف ٌّقَح َِّ� َدْعَو َِّنإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ( :ىلاعت لاق ً،اضعب انضعب فلخي فئالخ انلعج

. عاتملا

,ال ً؟اريبكً املاع حبصي له ً؟اريبكً ارجات حبصي له ،ةسمخ ،ةثالث ،نيتعاس ،ةعاس سلج ول ً،احاترم ناكو ، رتاف ءام ، ءام ضوح يف سلج ناسنإ اذإ ،دودرم هل سيل عاتملا
؟ملألا اذه ىسني له ,اهلكأ يتلا ماعطلا موعط ىعدتسا هنأ ول ،لمتحي ال هنانسأ يف ملأ هباصأ مث ،باطو ذل ام ةميلو لك يف ،ةميلو فلأ لكأ ناسنإ اذإ ,دودرم هل سيل عاتملا اذه
:يلبقتسم دودرم هل سيل ,ينآ ءيش عاتملا

﴾ )��( ْمَُهل ىًْوثَم ُراَّنلاَو ُمَاعَْنْألا ُلُْكَأت اَمَك َنُولُْكَأيَو َنُوعَّتََمَتي اوَُرفَك َنيِذَّلاَو ُراَهَْنْألا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍتاَّنَج ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا ُلِخُْدي ََّ� َّنِإ ﴿

] دمحم ةروس [

﴾ )��( ِراَّنلا َىِلإ ْمُكَريِصَم َّنَِإف اُوعَّتََمت ُْلق ِهِلِيبَس ْنَع اوُّلُِضيِلً اداَدَْنأ َِِّ� اُوَلعَجَو ﴿

] ميهاربإ ةروس [

رطخأو ،صقانتت اهنأ ةعتملا يف ام لضفأ ينعي ،ةمرحم تناك نإ ةبآك اهبقعي امأ ،عرشلا يف ةحابم تناك نإ صقانتت ،صقانتت ةيسح ةيدام ةذل :ةعتملا ً،ادج ةقيقد اوعتمت ةملكو
.ةعتملا هذه بقعت اهبحاص قحست ةبآك نأ :ةعتملا يف ام
.تيقب اهتمعطأ تبهذ اهتلكأ :لاق ةحافت كسمأ رمع انديس
.ةيدبأ ةيمانتم ةداعس ةيسح ةدودحم ةعتم ،ةيدبأ ةيمانتم ةداعس حلاص لمعب ،ةيسح ةينآ ةعتم ءيشلا كالهتساب ،ةيدبأ ةداعس دجويو ،ةيسح ةينآ ةعتم دجوي ينعي
:لوقي ميلعلا ريبخلا ،نايدلا دحاولا ،ناوكألا قلاخو،انيبرمو ،انبرو ،انقلاخ

َانَْيلَعَتَْبتَكَمِلَانَّبَراُولَاقَوًَةيْشَخَّدََشأَْوأَِّ�َِةيْشَخَكَساَّنلاَنْوَشَْخيْمُهْنِمٌقيَِرفاَِذإُلَاتِقْلاُمِهَْيلَعَِبتُكاََّمَلفَةاَكَّزلااُوتآَوَةَالَّصلااوُمِيَقأَوْمَُكيِدَْيأاوُّفُكْمَُهلَلِيقَنيِذَّلاَىِلإََرتَْمَلأ﴿

﴾  )��(ً الِيَتف َنوَُملُْظت َالَو َىقَّتا ِنَمِل ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو ٌليَِلق َايْنُّدلا ُعَاتَم ُْلق ٍبيَِرق ٍلََجأ َىلِإ َاَنتْرََّخأ َالَْول َلَاتِقْلا

] ءاسنلا ةروس [

هذه ذخ :كل لوقي نأ لقعي ال ،ةعطقنم اهنأل ,ناسنإللً اماركإ ايندلا نوكت نأ نكمي ال ,بحي ال نمل اهاطعأ اذإ ينعي ؟لوقلا اذه ىنعم ام ,ليلق اهعاتم ؟نوكلا قلاخ قدصت الأ
.اهايإ هكلمي لب ،ةنسل الو رهشل ةبكرم هيطعي نأ ليحتسم ,ةريبك ةمدخ هل مدق ً,اناسنإ مدخي نأ بحأ كلم ،كلملا ءاطعب قيلي ال اذه ,دحاو رهش ةدم ةبكرملا
ً:امئاد مكل هركذأ يذلاو ،كلذ هباش امو قلقلاو ضرملا تاهاتم يف لخد ,نسلا هب ترخأت املك ناسنإلاو ً,اعطقنم ايندلا يف هللا ءاطع نوكي نأ ليحتسم :ةركفلا حضوأ انأ
دجوي ال نكلو ديدم تقولاو ةروفوم ةحصلا :كتايح لوأ يفف ؛دوقفم رصنع دجويً امئادو ،ةحصلاو ،لاملاو ،تقولا :رصانع ةثالث ىلإ جاتحت ايندلا يف ةيسحلا ةداعسلا نأ
رصانعً امئاد ةياهنلابف ،ةحص دجوي ال نكلو دوجوم تقولاو دوجوم لاملا :ةايحلا رخآ يف ،تقو دجوي ال نكلو دوجوم لاملاو ةروفوم ةحصلا :ةايحلا فصتنم يف ،لام
نزحي ملو ءاخرل حرفي مل اهفرع نم ، اهل هبأي الوً امئاد اهب دعسي ,قحلا يف ظوظحلا هذه فظوو ,هللا فرع اذإ ناسنإلا امأ ً،امئاد رصنع اهصقني ةيسحلا عتملا ،ةيسحلا ةداعسلا
:ىلاعت لاق ً،ادج ةعئار ةينآرق ةرابع يف )ً الِيَتف َنوَُملُْظت َالَو َىقَّتا ِنَمِل ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو ٌليَِلق َايْنُّدلا ُعَاتَم ُْلق ( ءاقشل

﴾ )��( َىقَْبأَو ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو )��(َايْنُّدلاَ ةَايَحْلا َنوُرِثُْؤت َْلب ﴿

] ىلعألا ةروس [

،اهكلمتت ةيناثلاو ةعاس اهبكرت ةدحاو نيتبكرم نيب كانريخ ول ،ةجاردلا ؟راتخت اذام ,اهكلمتت ةجارد نيبو ةعاس اهبكرت ةبكرم نيب كانريخ اذإ :لثملا اذه حضوأ فوسً اعبط
 ؟ةيناث ددرتت له ,اهكلمتت ةرايس ىلغأوةعاس اهبكرت ةجارد نيب كانريخ ول ،كلمتلا ؟راتخت اذام
 :حيضوتلل
اونمآ امنيح نوعرف ةرحس ) )��( َىقَْبأَو ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو )��( َايْنُّدلاَ ةَايَحْلا َنوُِرثُْؤت َْلب ( ً:ادمأ رصقأوً امجح لقأ ،رصقأو لقأ ايندلاو ً،ادمأ ىقبأو ً،اعونو ً،امجح ريخ ةرخآلا
:ىلاعت لاق ,قعص نوعرف ميظعلا ىسوم هلإب

ّلَُصَألَو ٍفَالِخ ْنِم ْمَُكلُجَْرأَو ْمَُكيِدَْيأ ََّنعَِّطُقََألف َرْحِّسلا ُمُكَمَّلَع يِذَّلا ُمُكُرِيبََكلُ هَِّنإ ْمَُكل َنَذآ َْنأ َلَْبقُ َهل ُْمتْنَمآ َلَاق ﴿ ﴾ )��( َىقَْبأَوً اباَذَع ُّدََشأ َانَُّيأ َّنَُملَْعَتلَو ِلْخَّنلاِ عُوذُج ِيف ْمُكََّنبِ

] هط ةروس  [

.ةرخآلا اوبسك مهنكلو مهلتق :ليق ،اذكه
.ةيفاع رانلا نود ءالب لكو ,روقحم ةنجلا نود ميعن لكو ,رشب ةنجلا هدعب رش امو ,ريخب رانلا هدعب ريخ ام ينب اي :كلذل
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ىنعملا ثيح نم ) َنيِدِهاَّزلا َنِم ِهِيف اُوناَكَو ٍةَدوُدْعَم َمِهاَرَد ٍسَْخب ٍنََمِثب ُهْوَرَشَو ( : ةدحاو ةيآف ظفللا ثيح نم امأ ،ىنعملا ثيح نم دهزلا نع ثدحتت يتلا تايآلايف انلز ال
:ةريثك تايآ

﴾)���( َىقَْبأَو ٌرْيَخ َِكّبَر ُقْزِرَو ِهِيف ْمَُهِنتَْفنِل َايْنُّدلا ِةَايَحْلاَ ةَرْهَز ْمُهْنِمً اجاَوَْزأ ِهِب َانْعَّتَم اَم َىِلإ َكَْينْيَع َّنَّدَُمت َالَو ﴿

] هط ةروس [

ىلع جرخ نوراق ً،الهاج هللا دنع راص :كلذ لاق اذإ ،هلثم يل تيل اي ,ميظع هظح اهبحاص :لقي ال ،ةليمج ةبكرم ً,اليمجً اتيب ً،اليمجً ائيش دهاش اذإ ناسنإلا ينعي ،كينيع ندمت ال
:هتنيزب هموق

﴾)��( ٍميِظَع ٍّظَح ُوَذلُ هَِّنإ ُنوُرَاق َيِتُوأ اَم َْلثِم َاَنل َتَْيل َاي َايْنُّدلاَ ةَايَحْلا َنوُديُِري َنيِذَّلا َلَاق ِهَِتنيِز ِيف ِهِمَْوق َىلَع َجَرََخف ﴿

] صصقلا ةروس [

َانْعَّتَم اَم َىِلإ َكَْينْيَع َّنَّدَُمت َالَو ( لهاج هللا دنع وه ناسنإ اذه ,ضرألاو تاومسلا اهضرع ًةنج هل دعأ هللا نأ يسنو ً,اليمجً ائيش ىأر اذإ ,باذو ىنمتو رسحتو هوأت اذإ ناسنإلا
. ) َىقَْبأَو ٌرْيَخ َِكّبَر ُقْزِرَو ِهِيف ْمَُهِنتَْفنِل َايْنُّدلا ِةَايَحْلاَ ةَرْهَز ْمُهْنِمً اجاَوَْزأ ِِهب

﴾ )�(ً الَمَع ُنَسَْحأ ْمُهَُّيأ ْمُهَُولَْبنِل اََهلً َةنيِز ِضَْرْألا َىلَع اَم َانَْلعَج اَِّنإ ﴿

] فهكلا ةروس [

لك اهيلع سقو ،طقسيف اهنساحم نم هنيع ألمي نم كانهو ،ىقريف اهنع هرصب ضغي نم كانه ،سانلل ةنتف يه قيرطلا يف ةليمج ةأرما ،تاناحتما يه ةليمجلا ءايشألا هذه
.ءيش حضوأ ةأرملا ،ءيش
:ىلاعت لاق ،كبر دنع تحجن هتضفر نإ ،تطقس هتذخأ اذإف ,ةهبش هيف ,ريبك لاملا نم غلبم كيلع ضرعي دق

﴾)��( َنوُرَهَْظي اَهَْيلَع َجِرَاعَمَو ٍةََّضف ْنِمً اُفقُس ْمِهِتُوُيبِل ِنَمْحَّرلاِب ُُرفَْكي ْنَمِل َانَْلعََجلً ةَدِحاَوً ةَُّمأ ُساَّنلا َنوَُكي َْنأ َالَْولَو ﴿

] فرخزلا ةروس [

.ةجلاعملا نوكت ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجل نوقولخم ،لجو زع � نوبولطم قلخلا عيمج نأل نكل ,هبذعي نأ عاد دجوي ال ً,ارفاك رفاكلا قلخ هللا نأ ول
ءالؤهو نوبسار ءالؤه :لاق ,يئاوشع لعفبو ،لوبق ناحتما الو ،ناحتما نود نيحجانلا ءامسأو يساردلا ماعلا يف موي لوأ نيبسارلا ءامسأ أرق ,ةسردم ريدم انضرف ول
،برضي رصق بلاطو ,نيحجانلا نم اونوكي نأًاعيمج نيلهؤمو ,ناحتما ءادأ ىلإ نيوعدمً اعيمج بالطلا ناك اذإ امأ ،اذكه مهلعج وه ،نيبسارلا برضي نأ لقعي ال ,نوحجان
ُُرفَْكي ْنَمِل َانَْلعََجل ًةَدِحاَو ًةَُّمأ ُساَّنلا َنوَُكي َْنأ َالَْولَو (رفاكلا ةبقاعمل ىنعم نم ناك امل ,رخآ هاجتا يف ناك ول امأ ,حاجنلل نولهؤم بالطلا لك نأ يضتقت ةجلاعملاف ،جلاعي
اَهَْيلَع َجِرَاعَمَو ٍةََّضف ْنِم ًاُفقُس ْمِِهتُوُيبِل ِناَمْحَّرلِاب ُُرفَْكي ْنَمِل َانَْلعََجل ( :ىلاعت لاق ،ةنجلا ىلإً اعيمج نووعدم يأ ) َنوُرَهَْظي اَهَْيلَع َجِرَاعَمَو ٍةََّضف ْنِمً اُفقُس ْمِِهتُوُيبِل ِنَمْحَّرلِاب
.اهعاطقناو اهتلقو اهتسخب رابخإلاو ,ايندلا يف ديهزتلاب ءولمم ميركلا نآرقلا ) َنوُرَهَْظي
:راثآلا ضعب ينعي
.اهبالك اهبالط ةفيج ايندلا
.هل لقع ال نم ىعسي اهلو هل راد ال نم راد ايندلا
. اهيف مهبغرأ اهيف مهاقشأو ،اهنع مهبغرأ ايندلا يف سانلا دعسأ نإ
.اهئانف ةعرسو اهعاطقناو اهتلقو اهتسخب رابخإلاو ,ايندلا يف ديهزتلاب ءولمم ميركلا نآرقلا

: ةصق لالخ نم ةظعوم

،ينيصلا طمنلا ىلع ينب ،بلح روصق لمجأ نم روصقلا هذه دحأ ،اهلً اليثم قشمد يف سيل روصق دجوي :ةقيقحلا ،بلح ءايحأ ىقرأ نم يح ىلإ ينوذخأ ,بلح يف تنك ةرم
امنيحو ،ةماقلا ديدم ناكو ,نيعبرألاو ةيناثلا يف يفوت رصقلا اذه بحاص نأ تربخأ مث ،رصقلا ماخر نمث ,نييالملا نم تارشع عضب ،ةيكلف ماقرأ هفيلاكت نع ينوثدحو
.ربقلا اذه يف ماني رصقلا اذه بحاص ً,الئام هسأر ءاجف ,هردصب هعفد نأ الإ رافحلا نم ناك ام ،هلوط نم رصقأ ربقلا ناك ,هنفد اودارأ
هلك كلم تيبدجوي ال ،توملا ىتح هترجأتسا انأ ,ال :لاق ,هتيرتشا كنأ تعمس ينكلو ،كرابم :هل تلق ً،اتيب ترجأتسا :يل لاق ً،ايفتاه يب لصتا ,اكيرمأ نم خأ ءاج نيموي ذنم
ً.افيطلً امالك لوقي نأ دارأ ،ةرجأ
.يدي يف � :لاق ،-ةيبرعلا يف ةباجإ غلبأ باجأ :ةغالبلا ءاملع لوقي- ؟عيطقلا اذه نمل :هل ليق ،لبإ عيطق هعم ةاعرلا دحأ
،نيح ىلإ ءيش لك ،نيح ىلإ اهبكرا ,كدي يف � هذه ةبكرم بكار ،تقؤم اذه ىنعم ,ريخألا هاوثم ىلإ عيشيسو ةوعنلا :ليلدلاو ،هيف نكسا :كل لاق هللا ،كدي يف � كتيب ينعي
:ىلاعت لاق

﴾)��( ٍنيِح َىِلإ ٌعَاتَمَو ٌَّرَقتْسُم ِضَْرْألا ِيف ْمَُكلَو ٌّوُدَع ٍضَْعبِل ْمُكُضَْعب اوُِطبْها َانُْلقَو ِهيِف َاناَك اَّمِم اَمُهَجَرَْخَأف اَهْنَع ُناَطْيَّشلا اَمُهَّلََزَأف ﴿

] ةرقبلا ةروس [

:دلجلا اهنم رعشقي ةيآلا هذه ,ةيآلا هذه ولتي ,ةفالخلا راد لخد املك :زيزعلا دبع نب رمع انديس كلذل

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

: توملا ةيضق

دجوي هدنعوً ايرتشم دجت ال اهتالحم لك ىلع تررم اذإ ،ةيديمحلا قوس يف لحم هدنع ، ةبيجع عيبلا ىلع ةردق هدنعو ً,ادج ةريبك ةورث لصح ,ركبم نس يف ًالجر فرعأ انأ
,-مدلا يف ثيبخ مرو- همد يف لاضع ضرمب بيصأ ,نيثالثلاو ةنماثلا يف وهو ،ةلئاط ةورث ققحو ً,ادج ةريبك عيبلا ىلع ةردق هدنعو ,ءارشلا يفً ادج ةيلاع هقاوذأ ،ريثكلا
ىلإ يتأت تناك تاينغملا ضعب نإ ىتح ,نيدلاب مازتلالا نع ديعبو ً،ايلك طبضنم ريغ نكلو ,حازمو ةباعد هدنع وهو ،هضرمب ملعي ال نارهشو رهش ىضم :همع نبا يل لوقي
حاص هنأ ,ةايحلا قراف امنيح :يل لاق ،تومأ نأ ديرأ ال :لوقيو فجتري ةعاس عبر لك :همع نبا يل لوقي ،ايرتسيه تاجوم هتباتنا ,لاضع ضرمب باصم هنأ فرع املف ،هتيب
.ةايحلا قراف امدنع هحايص عمسو الإ ,هنكسي يذلا ءانبلا يف ناسنإ نم ام ,ةحيص
ةفرغ ،ءاهبأ هتيب ىلإ لخدي ناسنإلا ،باذعلا نم ءيش لك ىلإ ءيش لك نم ،ةحيحص ريغ يترابع ،ءيش ال ىلإ ءيش لك نم رداغي ،لابجلا اهل دهنت -ناوخأ اي- توملا ةيضق
وأ ,ةنجلا ضاير نم ةضور ،لمعلا قودنص ربقلا ،ةمجنالو ؟موجن سمخ ربق دجوي له :ربقلاو ،فيكم تيب ،ةزهجأ ،ةجالث ً،الثم دارب ،سولج ةفرغ ,فويض ةفرغ ،مون
.رانلا رفح نم ةرفح
هبلق يف ماقأ ً,اريخ دبعب هللا دارأ اذإو ،اهماودو اهفرشب رابخإلاو ،ةرخآلاب بيغرتلاو ،اهئانف ةعرسو ,اهعاطقناو ,اهتلقو ,اهتسخب رابخإلاو ,ايندلا يف ديهزتلا نم ءولمم نآرقلا
 .راثيإلاب ىلوأ وه ام امهنم رثؤيو ,ةرخآلاو ايندلا ةقيقح هب نياعي ً,ادهاش

: ءاملعلا دحأ هلاق دهزلا يف لوق لمجأ

.ةرخآلا يف هررض فاخت ام كرت عرولاو ،ةرخآلا يف عفني ال ام كرت دهزلا :لاق
.عفني ال ام كرت دهزلاو ،يذؤي ام كرت عرولا نكل ،كرت دهزلاو ،كرت عرولا
.ةءابعلا سبل الو ظيلغلا لكأب سيل ،لمألا رصق ايندلا يف دهزلا :ءاملعلا ضعب لاق

:لمألا

.ناسنإلا ةايح يف ءيش رطخأ لمألا رصق
.هسفن مويلا يف هتوعن تيأرو ،ةمداق ةنس نيرشعل هعيراشم نع ينثدح ً,الجر ترز ةرم
لمعن ,لمعلا نع نوفقوتم نحنو نيرهش ذنم ،هتيب ةوسك يف انريح ناسنإلا اذه ,يخأ اي هللاو :هل لاق ،امهيلإ عمتسأ انأو ً,الجر ثدحي سلاج لجر ,ةرئاد ناكم يف تنك ةرم
ىلإ اهبلقي دسف ديدمتلا اذه اذإ ةنس نيرشع دعبو ً,ايلخادً اديدمت اهلعجي نأ هيأر رقتسا مث :اذه دعب لوقي ،لاح ىلع رقتسي ناك ام انريح ؟يجراخ مأ يلخاد ديدجت ,ةيزكرملا ةئفدتلا
.توملا دعبتست نأ لمألا ،لمألا وه اذه ً،ةمداقً ةنس نيرشع شيعيس هنأكو ،يجراخ
مومهلاب يقلأو ،نخدأ الو ،يشمأو ،قيشر يمسجو ،ليلق يلكأ انأ :لاق ؟اذامل :اولاق ،ليوط نمز دعب الإ تومأ نل انأ :مهل لاق ,هئاقدصأ عم سلاج ،ةيعوبسأ ةسلج هل قيدص يل
.؟لجألا ىتم ملعي دحأ ام ,ىرثلا تحتً انوفدم ناك ,مداقلا تبسلا يف مايأ ةرشع لبق ناك هلجأ نكل ً,العف يملع همالك ً:اعبط ,يرهظ ءارو
يف بارطضا يف ترعش ،يسركلا ىلع تسلج ،ريظنلا عطقنم باحرتب ينلبقتسا ،يوبن دلوم ةبسانمب لافتحا دجوي ناك ,نيدلا يحم خيشلا دجسم يف انه ,لجر ينلبقتسا ةرم
.ضرم الب ،ملأ الب ،ببس البو ,ةيناثب رداغي نأ نكمم ناسنإلا ،ةدحاو ةيناث ،هبايث يفً اددمم هانيأر ،ةيمأ ىفشتسم ىلإ انبهذ ،نآلا يفوت كلبقتسا يذلا اذه :اولاق ,تلأس ،دجسملا
.نشخلا سبل الو ظيلغلا لكأب سيل ,لمألا رصقايندلا يف دهزلا
:ىلاعت هلوق نم دهزلا مهف -ىلاعت هللا همحر- دينجلا مامإلا

﴾)��( ٍروَُخف ٍلَاتْخُم َّلُك ُّبُِحي َالُ َّ�َو ْمُكَاتآ اَِمب اوُحَرَْفت َالَو ْمَُكتَاف اَم َىلَع اْوَْسَأت َال ْيَكِل ﴿

] ديدحلا ةروس [

.ءاقشل نزحي ملو ءاخرل حرفي مل اهفرع نم ،هاتآ امل حرفي الو هتاف امل ملأتي ال دهازلا
.دوقفم ىلع اهنم فسأي الو دوجومب ايندلا نم حرفي ال دهازلا :ءاملعلا ضعب لاق
رثكي الو ,دجي ال ام يهتشي الف ،هنطب ناطلس نعً اجراخ ناك ،هينيع يف ايندلا رغص ينيع يف همظع ام سأر ناكو ,-باتكلا دحأ وه- ينيع يف سانلا مظعأ نم ناك قيدص يل
دجلا دج اذإف ً,افعضتسمً افيعض ىري ناكو ،نيلئاقلا ذب ملكت اذإف ً,اتماص هرهد رثكأ ناكو ،ملع اميف يرامي الو ,ملعي ال امب ملكتي الف ,ةلاهجلا ناطلس نعً اجراخ ناكو ،دجو نإ
.ً ايداع ثيللا وهف
.دوقفم ىلع اهنم فسأي الو دوجومب ايندلا نم حرفي ال دهازلا

: ةصق
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رميس هنأل ,ءانبلا ءاشنإ نم عنم :يناثلا ،ةيكلف ماقرأب هعابو ,ءانب داشأو ,رفحو ,طئارخ مسرو ,ممص :لوألا ,يودعلا ةقطنم يف نيترواجتم نيضرأ ايرتشا ناناسنإ دجوي
ةدشلا ببسب ,ةداح ةيبلق ةمزأب بيصأ نيح دعب ،ًءانب هيلع ديشي نأ عونمم وهو ،ةلئاطً احابرأ حبرو هعابو ,ءانبلا ماقأ هراج نأ لمتحي دعي مل هملأ ةدش نم ،يراجم هضرأ تحت
ضرألا نمث نم هحابرأ ينعي ً،افعض نيسمخ نم رثكأ تاونس عبس لالخ اهرعس عفترا ,ًءانب اهيلع دشي مل يتلا ضرألا هذه نإ مث ،فسألاو ملألا اذه نم هتمزل يتلا ةيسفنلا

.لاضع ضرمب بيصأ هفسأ ةدش نم نكل ,هراج حابرأ نعً افعض نيثالث ,نيرشع ًءانب اهيلع ديشي نأ نود
.يطعت نأ كعفدي دهزلا ,حورلا يف ءاخسلا ثروي بحلاو ،كلملا يف ءاخسلا ثروي دهزلا ,دوقفم ىلع اهنم فسأت الودوجومب ايندلا نم حرفت ال نأ دهزلاف

:دهزلا يف اولاقو

. اهنع ضارعإلا كيلع لهسيف ,كينيع يف رغصتف ,لاوزلا نيعب ايندلا ىلإ رظنلا وه
.فلكت الب ايندلا نع بلقلا فوزع :دهزلا :ليقو
.ديلا هنم تلخ ام نع بلقلا ولخ دهزلا :دينجلا لاقو
.عارص ةلاح يف تنأ ,هيهتشت تنأو كديب ام كبلق نم عزني نأ بجي كديب ام ءيش
.لمألا رصق ايندلا يف دهزلا :لاق دمحأ مامإلا
ً.ايقفأ الإ جرخي ال دق هتيب ىلإ عجر اذإو ،عجري ال دق جرخ اذإو ،ماني ال دق ظقيتسا اذإو ,ظقيتسي ال دق مان اذإ ,هسفن نطوي نأ بجي ناسنإلا
ال نأ ةطيرش ىلع معن :لاقف ً؟ادهاز نوكي له ,رانيد فلأ هعم نوكي ,لجرلا نع لئس هنإف ، اهرابدإ ىلع نزحلا الو ايندلا لابقإب حرفلا مدع دهزلا ً:اضيأ دمحأ مامإلا نعو
.تصقن اذإ نزحي ال نأو تداز اذإ حرفي
ناسنإو ،دهاز تنأو ةنيلمم نييالم كيدي نيبو دهاز تنأو ,لجو زع هللا نم برقللً ةادأ هلعجت ،كسفن دوأ هب ميقت ،قحلا يف هفظوت كديب ةادأ لاملا ،دهاز تنأو لام كعم نوكي دق
.دهاز تنأو كلمتو بغار تنأو كلمت ال ,ةداح ةقرافم ،بغار وهوً ائيش ايندلا نم كلمي ال
.لجو زع هللا نع لغشي ام كرت دهزلا :لوقي ينارادلا ناميلس وبأ
.بلقلا نم اهراثآ وحمو ايندلا راغصتسا :لاقف ,دهزلا نع لئس ةيناثً ةرم دينجلاو
.ةسائر الب زعو ,عمط الب لوقو ,ً-ائيش وجري نأ نود � صلاخ لمع ينعي- ةقالع الب لمع :لاصخ ثالث هيف نوكي ىتح دهزلا ةقيقح دحأ غلبي الو
ىلإ لالحلا يف حمطت ,يفكي ام كدنع ينعي- لالحلا نم لوضفلا كرت :يناثلاو ، ماوـعلا دهز وهو مارحلا كرت :هجوأ ةثالث ىلع دهزلا :لوقي -ىلاعت هللا همحر- دمحأ مامإلا
لوضفلا كرت :صاوخلا دهز اذه ً،ادج ةريثكً ابايث يرتشي دق ً،ادج ةريثكً اناولأ لكأي دق ،لالحلا نم لوضفلا كرت :دهزلا عاونأ يناث ,-دهازب تسلو بغار تنأ ,كيفكي امم رثكأ

.لالحلا نم
دهج انفرع نإ هنإ ،هيفكي قزرو ،هيضرت ةجوزو ,هيؤي تيب هل ,انفرعي الو هفرعن ال لجر كلملا ،ال :هل لاق ,تنأ :لاق ,قعص ريزولا ؟كلملا نم :هل لاق ,هريزو لأس كلم ةرم
.هجارحإ يف اندهج هانفرع نإو ,انئاضرتسا يف
.هفرعن الو انفرعي ال يذلا ؟يقيقحلا كلملا وه نم
.نيفراعلا دهز وهو هللا نع لغشي ام كرت ً:ادج ةيلاعلا ةئفلا صاوخلا صاوخ دهز ,لالحلا نم لوضفلا كرت صاوخلا دهز ،مارحلا كرت ماوعلا دهز
:نوفراعلا هيلع عمجأ
.ةرخآلا لزانم يف هذخأو ايندلا نطو نم بلقلا رفس دهزلا نأ
،رفاست نأ لبق ،مارحلا هللا تيب يف تشعو ,ماشلا نم تعزن ؟طبضلاب لصحي يذلا ام ,زاوجلا كءاجو ,نكمم :كقيدص كل لاق ,تيبلا جحت نأ ررقت ،يداع حاترم سلاج تنأ
ًائيش دارأ اذإ ناسنإلا ؟ةيسفنلا ةلاحلا ىرت له ؟كانه نم يرتشأ اذام ؟دوعأ ىتم ؟يعم ذخآ اذام ؟لباقأس نم ؟لزنأس نيأ ،رفسلا دلب ىلإً ايسفن لقتنا ,رفسلا عمزي امدنع ناسنإلا
ً.ايلمع هشيعي نأ لبق هشاع
.ةرخآلا لزانم يف هذخأو ايندلا نطو نم بلقلا رفس دهزلا
.لجو زع هللا ىوس ام لكو ،سفنلاو ،سانلاو ،ةسايرلاو ،روصلاو ,لاملا :يهو ,اهيف دهزي ىتح دهزلا مسا دبعلا قحتسي ال :مهضعب لاقو
عجر ،هيلإ وبصي ام ىلع هل قفاوي نأ ضفر رمع انديسو ,رمع انديس ىلإ هلاحأ قيدصلا انديس نأ ودبي ،امهنع هللا يضر رمع انديسو قيدصلا انديس نـيب عقوي نأ دارأ لجر
.ءاش اذإ وه :هل لاقف ؟رمع مأ تنأ ةفيلخلا :هل لاق ،رمع نيبو هنيب عقويل -هنع هللا يضر- قيدصلا ىلإ
.دهزلا وه اذه

  .لجو زع هللا معن ضفر دهزلا سيل :ةقيقح نآلا

دقو ,ءيش كدي يف سيلوً ابغار نوكت دق ،ةبيرغ ودبت ةقيقحلا ،هفصو ىلإ ليبس ال ام كلملاو لاملا نم امهلو ,امهنامز لهأ دهزأ نم -مالسلا امهيلع- دوادو ناميلس ناك :لاق
.لجو زع هللا ةمحر وجرتو ايندلا كيدي نيب نوكت نأ ةلوطبلا ،كيدي يف اهلك ايندلاوً ادهاز نوكت
نم ناك هنأ عم داهزلا نم -امهنع هللا يضر- يلع نب نسحلا ناكو ،لاومألا نم مهل ناك ام عم ,داهزلا نم نافع نب نامثعو ،فوع نب نمحرلا دبعو ،بلاط يبأ نب يلع ناكو
ً.الام ةمألا رثكأ
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:ىلاعت لاق ،كيدي يف امب كنم قثوأ هللا يدي يف امب نوكت نأ نكلو ،لاملا ةعاضإ الو لالحلا ميرحتب ايندلا يف دهزلا سيل :اوققد

﴾ )��( َنوَُملَْعي ٍمَْوقِل ِتَايْآلا ُلَِّصُفن َكِلَذَك ِةَمَايِقْلا َمَْويً ةَصِلاَخ َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف اُونَمآ َنيِذَّلِل َيِه ُْلق ِقْزِّرلا َنِم ِتَاِبّيَّطلاَو ِهِدَابِعِل َجَرَْخأ ِيتَّلا َِّ�َ َةنيِز َمَّرَح ْنَم ُْلق ﴿

] فارعألا ةروس [

لاملا فظوت نأ دهزلا نكلو ,لاملا بسك نع فزعت نأ دهزلا سيل ً،ايمالسإً اجاوز جاوزلا نم لعجت نأو ,جاوزلا يف ةنسلا قبطت نأ دهزلا ،جاوزلا نع فزعت نأ دهزلا سيل
كنم بغرأ اهب تبصأ اذإ ةبيصملا باوث يف نوكت نأو ,كيدي يف امب كنم قثوأ هللا يدي يف امب نوكت نأ نكلو ،لاملا ةعاضإ الو لالحلا ميرحتب ايندلا يف دهزلا سيل ،قحلا يف
.هنسحأو دهزلا يف مالكلا عمجأ نم اذهف ,كبصت مل ول اميف
.اهيف لضف كل سيل ةضيرف مارحلا كرت نأل ,لالحلا يف دهزلا امنإ :ءاملعلا ضعب لاقو
. لالحلا يف دهزلا
.هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي هللاو ,هدبع ىلع ىلاعت هللا نم ةمعنف لالحلا امأو ,مارحلا يف الإ نوكي ال دهزلا :مالكلا اذه سكع نورخآ لاق
 :صَّخلملا
يف كنعت نإو ,ىلوأ اهكرت كلغشت نإ ً:اذإ ،لضفألاحلا اذهو ,اهيف �ً اركاش نكف هللا نع كلغشت مل نإو ،لضفأ اهيف دهزلاف هللا نع ايندلا كتلغش اذإ ؛ ةيضقلا هذه يف قيقحتلا
.ىلوأ اهذخأف ةرخآلا

نيملاعلا بر � دمحلا و
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