
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
.تابرقلا تانج

:ناسنإلا ةايح يف بناج رطخأ يملعلا بناجلا

ءاذغ ،كرحتي مسجو ،بحي بلقو ،كردي لقع ناسنإلاف ،ةيلقعلا ةيبرتلا ىلإ مويلا لقتننو مالسإلا يف دالوألا ةيبرت سورد نم رشع يداحلا سردلا عم ،ماركلا ةوخألا اهيأ
.بارشلاو ماعطلا مسجلا ءاذغو ،بحلا بلقلا ءاذغو ،ملعلا لقعلا

ةوقلا يبلي الو ةقيقحلا نع ثحبي ال يذلاو ،يملعلا بناجلا ناسنإلا بناوج نم ريبكو ريطخ بناجً اذإ
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.هب قيلي ال ًىوتسم ىلإ هتيناسنإ ىوتسم نع طبه دقف ،انيف هللا اهعدوأ يتلا ةيكاردإلا
.دامجلا اذهً ازيح لغشيو ،ةثالثداعبأ هلو ،نزو هل ،ءيش دامجلا نأ اوسنت ال
.ومنلاب دامجلا نع تابنلا زيمت ،ومني هنكل ً،ازيح لغشيو ،ةثالث داعبأ هلو ،نزو هل ،ءيش :تابنلا
.كرحتي ،يشمي هنأب تابنلاو دامجلا نع زيمتي هنكل ،تابنلاك ومنيو ،ةثالث داعبأ هلو ً،ازيح لغشيو ،نزو هل ءيش :ناويحلا
.ركفي هنأب ؟ زيمتي اذامب ،تاقولخملا ةيقبك كرحتيو ،تابنلاك ومنيو ،دامجلاك اذه ً،ازيح لغشيو ،ةثالث داعبأ هلو ،نزو هل ،ءيش :ناسنإلا
ال ىوتسم ىلإ انتيناسنإ ىوتسم نم انطبه ةقيقحلا نع ثحبن مل نإ ،ةيكاردإلا ةوقلا انلطع نإ بناجلا اذه انلطع اذإف ً،القع هللا كاطعأ ،ركفت كنأل تانئاكلا لك نع زيمتت تنأ
.انب قيلي

:عاعر جمهو ةاجن ليبس ىلع ملعتمو ينابر ملاع :ةثالث سانلا
دكؤت اذهب تنأ ،لقعت ،ركفت ،سردت ،ثحبت ،مهفتست ،لأست ،ةبطخ رضحت ،ةرظانم عباتت ،ةودن عباتت ً،اباتك أرقت ،ةقيقحلا نع ثحبت ،ملع سرد رضحت ،ملعلا بلطت امنيح تنأ
.لهجلاو ملعلا ً،اريبك كدنع قرفلا نكي مل امو ،ناسنإ كنأ
،عاعر جمهو ،مهتقوس ،سانلا ءامهدً اضيأ ىمسي ،عمتجملا يف ضيرعلا طخلا ىمسي اذه ،قعان لك عابتأ ،عاعر جمهو ،ةاجن ليبس ىلع ملعتمو ،ينابر ملاع ،ةثالث سانلا
.ينب اي مهنم نوكت نأ رذحاف قيثو نكر ىلإ اوؤجلي ملو ،ملعلا رونب اوؤيضتسي مل ،قعان لك عابتأ
.هل ترثأتً اديشن ةرم تعمس

جهملا اهب شيعتو ايحت ٌجرأ اهل كاوه تامـــسن
ُجمـه ٌجمه مهريغ و كوفرع موق ىوس سانلا ام

* * *
ىلع هتايح ينبي امنيح ،يجمه وهف هللا فرعي ال امنيح ،نكمم ،روطعلا ىلغأب رطعتيو ،بايث ىلغأ يدتريو،نكمم ؟ ةيلاغ ةبكرم بكاروً ايجمه ناسنإلا نوكي نأ نكمي له
،يجمه هنأ امإ رشبلا ،يجمه وهف مهلالذإ ىلع مهزع ينبي امنيح ،يجمه وهف مهرقف ىلع هانغ ينبي امنيح ،يجمه وهف مهتفاخإ ىلع هنمأ ينبي امنيح ،يجمه وهف سانلا ضاقنأ
.يناسنإ نمؤملا ،يناسنإ وأ

:فصوت ال ةداعسب رعش هرمأ ىلع ماقتسا و هبر فرع نم
.فصوت ال هللاو ،هبرل هتعاط نعو ،هبر جهنمب هتفرعم نعو ،هبرب هتفرعم نع ةجتانلا نمؤملا اهب عتمتي يتلا رعاشملا ،ةوخألا اهيأ هللاو
:لاقو هللا ىلإ فرعتو ،كلملا كرتفً اكلم ناك ،)مهدألا نب ميهاربإ( كلم هلاق ؟ هلاق نم ،هلاق يذلا يف تققد ةدع تاونس نم يننأ الإ ً)اريثك هيورأ لوقلا اذه انأ( كولملا ملعي ولو
.فويسلاب اهيلع انولتاقل هيلع نحن ام كولملا ملعي ول )هتقدص امل هريغ هلاق ول(
.مهتفكل دلب لهأ ىلع تعزو ول ةداعسب عتمتي نمؤملا ،يفير ،يندم ،ريبك ،ريغص ،ينغ ،ريقف ،عضو يأب ،ةنينأمطلاو ةداعسلا نم نمؤملا سفنب دجوي هللاو
،هتاهزنو هسبلمو ،هبارشو ،هماعطب ،قاوذأب عتمتي نمؤملا هللاو ،ةيلامج ةبترم ناميإلا ،ةيقالخأ ةبترم ناميإلا ،ةيملع ةبترم ناميإلا ً،ادج ةريبك ةبترم ناميإلا ؟ ناميإلا ام
.برقلا معط قاذو ،�اب لصتا ،هريغ اهب عتمتي ال هتاءاقلو

:لقعلا ءاذغ ملعلا
.كلهتف ةسماخلا نكت الو ً،ابحم وأ ،ةمعنً اعمتسم وأ ً،املعتم وأً املاع نوكت نأ اذإف ،ملعلا هؤاذغ ،ءاذغ ىلإ جاتحي كلقع كلذل ،ةوخألا اهيأ

ُجمـه ٌجمه مهريغو كوفرع موق ىوس سانلا ام

* * *
،ةكاتفلا ةقراحلا ،ةقراخلا ةحلسألا ،ةيواميكلا ةحلسألا ،ةيموثرجلا ةحلسألا ،رامدلا تاودأ عنصب ننفتي ملعتم يجمه و ،ينغ يجمه كانهو ،ريقف يجمه ناسنإ نوكي دق
:كلذل ،ءايكذأ رابك ءاملع عنص ؟ نم عنص ،ةحلسألا نم ةعونم عاونأ ،رجحلا يقبتو ،رشبلا لتقت يتلا ةلبنقلا ،ةيراطشنالا ةلبنقلا ،ةيدوقنعلا ةلبنقلا

ُُجمـه ٌجمه مهريغو كوفرع موق ىوس سانلا ام

* * *

:هيلع لابقإلا و هبر ةفرعم لجأ نم أرقي نأناسنإ لك ىلع
:ميركلا نآرقلا يف ةروس لوأ يف ،ةيآ لوأ يف ةملك لوأ نأ بيطلاءاقللا اذه يف لوألا عوضوملا نكل ،ةيلقعلا ةيبرتلا مويلا سردلا ،ةوخألا اهيأ

﴾ْ أَرْقا ﴿

.) � :ةيآلا قلعلا ةروس (

كلذك سيلأ

﴾ْ أَرْقا ﴿ ﴾ْ أَرْقا ﴿

.؟ اذام
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ً:ادج ةعئار داعبأ اهل ةيآلا هذه يلت يتلا تايآلا ،ةوخألا اهيأ

﴾ َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

) � :ةيآلا قلعلا ةروس (

ينعي

ْ﴾أَرْقا ﴿

كبر فرعت نأ لجأ نم

﴾ْ أَرْقا ﴿

نمؤت نأ لجأ نم

﴾ْ أَرْقا ﴿

هللا ىلع لبقت نأ لجأ نم

﴾ْ أَرْقا ﴿

ملست نأ لجأ نم

﴾ْ أَرْقا ﴿

،دعست نأ لجأ نم

﴾ْ أَرْقا ﴿

لعلا بلطا ينعي

﴾ْ أَرْقا ﴿ م

ملعت

﴾ْ أَرْقا ﴿

كلقع ةجاح ِبل

﴾ْ أَرْقا ﴿

ًاعمتسم نك

﴾ْ أَرْقا ﴿

ًاملاع نك

﴾ْ أَرْقا ﴿

ً،املعتم نك

﴾ْ أَرْقا ﴿

ً،ابحم نك

﴾ْ أَرْقا ﴿

.؟ ةفداه ريغ ةءارق دجوي ال
امك تسيل نوكت دقو ،صصق تاءارقلا هذه لك نأ تئجوف مث ،نوفقثم ،مهتربكأ ءدب يذ ئداب هللاو،نوؤرقي باكرلا مظعم نأ يرظن تفل ،ديعب دلب ىلإ ةرئاط تبكر ةرم
.يغبني

﴾ْ أَرْقا ﴿

نمؤت نأ لجأ نم

﴾ َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿
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﴾ ََقلَخ يِذَّلا ﴿

) قلعلا ةروس (

ناميإلاو ثحبلا ةءارق اهيمسأ نأ نكمي ةءارقلا هذه

﴾ْ أَرْقا ﴿

.نمؤي نأ لجأ نم ،أرقي نأ ىلإ كنبا ُعداو نمؤت نأ لجأ نم

:اهملعتي نأ ناسنإلا ىلع يغبني يتلا تاءارقلا

:ناميإلا و ثحبلا ةءارق ـ �
ةباحصلل صصق ،ةيقالخأ ،ةفداه ً،ادج ةعئارً اصصق راغصلا ىلع نوعزوي ،راغصلل ةءارقلا بيبحت فقولا اذه عورف دحأ ةيمالسإ دلب يف فاقوألا ضعب نأ تملع ةرم

 ،ةعابط ىلحأب ،ماركلا

طاشن ىلعأ ،ةياوه ىلعأ ينعي ،ةءارقلا راغصلا بحي ىتح ،ةروص لمجأب

.أرقت نأ بارشلاو ماعطلا بسك زواجتي

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

؟ انأرق له ؟ ةرهطملا ةنسلا انأرق له ؟ ميركلا نآرقلا انأرق له ؟ ضرألاو تاوامسلا قلخ يف انركفت له ،ناميإلاو ثحبلا ةءارق اهيمسن ةءارق لوأ

ْ﴾أَرْقا ﴿

عفتنت ناسنإ عم ءاقلل ؟ عضوم ةعلاطمل ؟ ثحب ةءارقل ؟ باتك ةءارقل نيتعاس وأ ةعاس يمويلا كجمانرب يف له ؟ ملعلا سورد روضحل ؟ ملعلا بلطل تقو كتايحب له ،ملعت يأ
؟ هملع نم

ْ﴾أَرْقا ﴿

.ةءارق هذه ،ناميإلاو ثحبلا ةءارق ،ةيناميإلا ةءارقلا ،ةفداهلا ةءارقلا ،نمؤت نأ لجأ نم

:هللا ةمظع ىلع ةلاد ةميظع ةيآ برقأ ناسنإلا مسج

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

كمسج هللا ىلإ هنم فرعتت ءيش برقأ ،كيلإ ةيآ برقأ

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

) قلعلا ةروس (

،ربكمب ءيجو ،سم لقأ ،حلملا نم ةيمك ىلع طغضت الو ،كباعل نمً ائيش كعبصإ ىلع عض حلملا ةبحك اهمجحةضيوبلاو ،ةفطن نويلم ةئمثالث كانه يجوزلا ءاقللاب نكمم
ىري ال نيوحلا ،نيوح ىلإ جاتحت هذه ،حلملا ةرذ مجحك اهمجح ةأرملا يف ةضيوبلا ،حلملا ةرذ ىرت ربكملا عم ،حلملا تارذ نم ةدحاو ةقبط ،طغض لقأ ،حلملا تارذ ىرت
.اهيلإ لخديو ،ةضيوبلا رادج بيذت ةداملاو ،ءاشغلا قزمتي ةضيوبلاب نيوحلا اذه مدطصا اذإ قيقر ءاشغب ةفلغم ةليبنلا ةداملا هذهو ،ةليبن ةدام هيف سأرلا ،سأر هل ،نيعلاب
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﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

يهو ،محرلا ىلإ ضيبملا نم اهلقنت راعَشأ:لاق ؟ ةانقلا هذه يف اهكرحي يذلا ام ،بولاف ةانق يف يشمت يهو ،اهمجح ديزي نأ نود مسق فالآ ةرشع مسقنت ةحقلملا ةضيوبلا هذه
مسقنت

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

﴾ ٍَةغْضُم ْنِم َُّمث ٍَةَقلَع ْنِم َُّمث ٍَةفُْطن ْنِم ﴿

) � :ةيآلا جحلا ةروس (

،طورخمو ةيصع نوثالث و ةئم دجوي ةيكبشلاب ،نانيع ،دعب اهتفيظو فرُعت مل ،ءارمس ةيلخ رايلم نوعبرأ و ةئم ،غامدو سأر مث ً،امحل ماظعلا ىسكت مث ،ماظعلا لكشتت مث
ةراصع نويلم �� كانه ةدعملاب ،ةيغبص ةدغو ،ةينهد ةدغو ،ةلضعو ،بصعو ،نايرشو ،ديرو ةرعش لكل ،ةرعش فلأ ةئمثالث ،بصع فلأ ةئمعست يرصبلا بصعلا

،ةدعملا ،ءاعمألا ،ءيرملا ،نانسألا ،ناسللا ،ملاعلا يف باحس ةحطان ربكأ ألمي ام مدلا نم بلقلا خضي طسوتم رمع يف ،ةبعكم راتمأ ةينامث مويلاب خضي بلقلا ،ةمضاه
.بلقلا ،ناتئرلا ،ناتيلكلا

:نمؤي نأ لجأ نم ةفداهلا ةءارقلا أرقي نأ ناسنإلا ىلع

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

هللاو ؟ بهاذ تنأ نيأ ىلإ لأُست سح باصعأ يف ول ؟ سح باصعأ رعشلا يف نكي مل َمِل ةرم ركفت ملأ ،كمسج كيلإ ءيش برقأ ،كمسج هللا ةمظع ىلع ةلاد ةميظع ةيآ برقأ

ثيدحلا ،كينذأب ،كفنأب ،كينيعب ،كرعشب تركف ول ،سح باصعأ دجوي ال نكل ،ملألا نم ريطت ةرعشلا صق ،سح باصعأ يف اذإ ،ةقالخ ةيلمع يرجأل ،ىفشتسملا ىلإ
.ليوط

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

كانه نأ كنهذ نع بيغي دق ،كءارو يه ؟ نيميلا ىلع ةبكرملا نأ تفرع فيك ،راسيلا وحن حازني ةبكرم توص عمسي ناسنإلاً انايحأ ،ركفت كسفن دوع ،ةيناميإ ةءارق هذه
ةينمزلا ةفاسملا ،هذه نم ةبكرملا ىلإ برقأ هذه ،انه ىلإ لخد يناثلاو ،انه ىلإ لخد لوألا توصلا ،انه ةبكرملا ،نينذألا ىلإ نيتوصلا لوصو لضافت سيقي ناسنإلاب زاهج
.هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم ،ةيناثلا نمً اءزج نيرشع و ةئمتس و فلأ ىلع دحاو
ةيناميإٌ ةءارق ةءارق لوأً اذإ

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ * ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

:داشرلا و دادمإلا و داجيإلا ةمعن ناسنإلا حنم لجو زع هللا
:نآلا

﴾ ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿

) قلعلا ةروس (

،ضرألاب ،ءامسلاب ،دالوألاب ،ةجوزلاب ،بارشلاب ،ماعطلاب ،ءاملاب ،ءاوهلاب كدمأ ،دادمإلا ةمعن كحنمو ،دوجوم تنأ ،داجيإلا ةمعن كحنم لجو زع هللا ،ةيناث ةءارق هذه

.نافرعلاو ركشلا ةءارق ةيناث ةءارق هذه ،رامثلاب ،بكاوكلاب ،رايطألاب ،كامسألاب ،راهنألاب ،راحبلاب
:كل ةيآ برقأو ،ناميإلاو ثحبلا ةءارق ،ةءارق لوأ

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

:ةيناثلا

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

﴾ ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿

.داشرو ىده ،دادمإ ،داجيإ ،داشرلاو ىدهلا ةمعن كحنمو ،دادمإلا ةمعن كحنمو داجيإلا ةمعن كحنم
ريطقتلا نوناق ننق نم ؟ ءاملا راخب لمحي ءاوهلا نأ نوناق ننق نم ؟ رخبتلا نوناق ننق نم ؟ً اجاجأً احلم ناك دقوً اتارفً ابذع هلعج نم ءاملا اذه ،معنلاب ركف ةرم ،نوكلاب ركف ةرم
؟ عيبانيلا يف ءاملا عدوأ نم ؟ نم ؟ لئاس ىلإ راخبلا لوحت مث رخبتلا نوناق ننق نم ؟

:نافرعلا و ركشلا ةءارق ـ �

﴾ ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿
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ةهج كانه له ،بيلحلا كيطعت شيشحلالكأت ةرقب ،ءيش يف الو ،ةنخدم يف الو ،ناخد يف الو ،جيجض يف الو ،توص يف ال لمعم نم ؟ نيأ نم نبللا اذه ،ماعطلا ىلإ تسلج
.ضيبلا كيطعت ءيش لك لكأت ةجاجدلا ؟ً ابيلح شيشحلا نم عنصت نأ عيطتست ضرألاب
.بيلحلا سأكب ،ةضيبلاب ركف ،ركف ،باجح برقلا ةدش :ءاملعلا ضعب لوقي

﴾ ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿

.همعنب ةرمو هتمظع ىلعةلادلا تايآلاب ةرم ،نافرعلاو ركشلا ةءارق

،تارطق ثالث ةقيقدلاب ةيناث نيرشع لك ،ةرطقب ةرطق ،لوب ةرطق ةيناث نيرشع لك نازرفت ناتيلكلا

ةناثملا لعج نم ،ديعسلا لفطلا ال ديعسلا لجرلا طوف ،ذئتعاس طوف ىلإ ناسنإلا جاتحي زارفإلا ىلإ نيتيلكلا نم ،ةناثم كانه نكي مل ول ،ةجيتنلا ،ةرطق نيثالث قئاقد رشعلاب
.ةروفوم كتمارك ،لوبلا اهيف عمجتي تاعاس ينامث عبس ؟ً اعدوتسم
خانسألا ول ،ناتئرلا ،ةيآ ةفيظو فالآ ةسمخب موقي دبكلا ،ةيآ سايركنبلا ،ةيآ مضهلا زاهج ،ةيآ مدلا ةيفصت ،اهدحو ةناثملا ،هللا ةمظع مامأ هجولً اهجو تنأ كمسجب تركف ول
لمعم رطخأو ،ضوحلا ماظعب نينجلاو ،يرقفلا دومعلاب يكوشلا عاخنلاو ،ةمجمجلاب غامدلاو ،صفقلاب بلقلا ،بلقو ،ناتئر ،عبرم رتم يتئم اهتحاسم تناكل تدم ةيوئرلا
نكامأ يف ةزهجألا رطخأ ،ءارمحلا مدلا تايرك لماعم ،نينجلا ،يكوشلا عاخنلا ،غامدلا ،نيعلا ،بلقلا ،ةريطخلا ةزهجألا ،ماظعلا طسو ءارمحلا مدلا تايرك لماعم مسجلاب
.؟ نم ريدقت ،؟ نم عنص ،ةنيصح

﴾ ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

،ناميإلاو ثحبلا ةءارق

﴾ ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ ﴿

﴾ ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا ﴿

.نافرعلاو ركشلا ةءارق

:ناعذإلا و يحولا ةءارق ـ �

﴾ َْملَْعي َْمل اَم َناَسْنِْإلا َمَّلَع * َِمَلقْلاِب َمَّلَ يِذَّلا ﴿

) قلعلا ةروس (

كربخأ هكاردإ نع كركف زجع ءيش يأ ،ناعذإلاو يحولا ةءارق ،نافرعلاو ركشلا ةءارق ،ناميإلاو ثحبلا ةءارق ،ةثالث ؟ اندنع ةءارق مك ،ناعذإلاو يحولا ةءارق ،يحولا اذه
:كربخأ ،ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا وه هللا نأ كربخأ ،هب هللا

ّلَصُمْلا َّالِإ *ً اعُونَم ُرْيَخْلاُ هَّسَم اَِذإَو *ً اعوُزَج ُّرَّشلاُ هَّسَم اَذِإ *ً اعُولَه َقِلُخ َناَسْنِْإلا َّنِإ ﴿ ﴾ َنيِ

) جراعملا ةروس (

ةءارقلا هب هللا كربخأ هكاردإ نع كلقع زجع ءيش لك ،ايلع تسيلو ايند ةايح ،ةيناف راد ،ءاوتلا راد ايندلا هذه نأ كربخأ ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل كقلخ هنأ كربخأ
.ناعذإلاو يحولا ةءارق ؟ يه ام ةثلاثلا
يحولا ةءارق ،معنلاب ركفتلا ،نافرعلاو ركشلا ةءارق ،ةءارقلا نم عون ،ناميإلاو ثحبلا ةءارق ،أرقا ةملك لوأ اهيفو ،ةيآ لوأو ،تلزن ةروس لوأ ةروسلا هذه ،ماركلا ةوخألا اهيأ
،ميركلا نآرقلا تايآ ربدت نيبو ،هللا معن يف ركفتلاو ،ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا نيب تنأ ،تايئزج اهيف ةنسلاو ،تايلك هيف نآرقلا ،ةنسلاو نآرقلا ةءارق ،ناعذإلاو
.ةنسلاو نآرقلاب ناعذإلاو يحو ةءارق ،معنلاب نافرعو ركش ةءارق ،نوكلاب ناميإو ثحب ةءارق ،تاءارق ةثالث ،ميلستلاو ةالصلا ّمتأ هيلع ىفطصملا ثيداحأو
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:نايغطلا و ناودعلا ةءارق ـ �

،ناعذإو يحو ةثلاثلاو ،نافرعو ركش ةيناثلا ،ناميإو ثحب ةدحاو ،ةعئار تاءارق ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ،ةعبرأ ؟ دجوي ةءارق مك ،ةعبار ةءارق نم نئي مويلا ملاعلا نكل
.نايغطلاو ناودعلا ةءارق ةعبارلا

﴾ َىنَْغتْساُ هآَر َْنأ * َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ َّالَك ﴿

) قلعلا ةروس (

ًاريطخً اراسم ذخأيً انايحأ ملعلا كلذل ،ممألا ةيقب ىلع اهتيحابإو اهتفاقث ضرفت ،اهتحلسأب ةمأ ىوقت ،ةيرشبلا رمدت ةكاتف ةحلسأ عرتخي ،ايلع تاداهش لمحي ،ناسنإلا ىوقتي
ً.ادج

:سفنلا نع عافدلا لجأ نم ةعبارلا ةءارقلا ىلإ نيملسملا ةجاح
:ةجاحب ؟ عبارلا ملعلا اذه ىلإ ةجاحب نوملسملا ىرت اي نكل

﴾ ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿

) �� :ةيآلا لافنألا ةروس (

.سفنلا نع عافدلا لجأ نم لب ،ناودعلا لجأ نم ال عبارلا ملعلا اذهل ةجاحب

ناتسكابلا عنص امدنع :لاق ،دنهلا يف ءالؤه داهطضا نعً ادج ةبيرغ ءايشأ ملكت ً،ادج نودهطضم :يل لاق ،دنهلاب ملسم نويلم �� نحن :يل لاق ،دنهلا نم انءاج خأ ينثدح انأ
:ليلدلاو ،عدري حالس ىلإ ةجاحلا سمأ يف نحنوً ايوونً احالس لمحت ةلود يف راص ،ةجرد ��� ةلماعملا تفلتخا ةيوون ةلبنق

﴾ ْمُكَّوُدَعَو َِّ� َّوُدَع ِهِب َنُوبِهُْرت ِلْيَخْلا ِطَابِر ْنِمَو ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿

) �� :ةيآلا لافنألا ةروس (

.ملاعلا هب نوغطيو ،طقف مهعم حالسلا نوديري ،ةلكشم هذه ؟ كلذك سيلأ ،يوون حالس عينصت نم دلب عنمل طسوألا قرشلا تالكشم لك

:داهجلا عاونأ
:يوعد داهج كانهو ،يساسألا ميلعتلا اذه ،يساسألا داهجلا اذه ،ىوهلاو سفنلا داهج كانه نأ ملعي مكلك كلذك

﴾ً ارِيبَكً اداَهِج ِهِب ْمُهْدِهاَجَو ﴿

) ناقرفلا ةروس (

يئانب داهج كانهو

﴾ ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿

،ملاعلا ىلع اهب اورطيس ةحلسأ اوعرتخاو ،اوقوفتو ،اوعنصو ،يداصتقالا ءاخرلاو ،رارقتسالا نم اودافتسا تقبس ماع يتئمل ،مهل دعن ملو انل اودعأ مهنأ ةملؤملا ةقيقحلاو
.مهتلفتو ،مهتيحابإو ،مهتفاقث نوحصلا هذه مهتفاقث انيلع اوضرف اهدعبو

:نايغطلاو ناودعلل ةءارقلا تمدختسا يتلا ةيغاطلا ممألل لاثم داع موق
:أرقت نأ كرمأي لجو زع هللا امل ً،ادج ةريطخ ةيضقلا ،ةوخألا اهيأ كلذل

﴾ َْملَْعي َْمل اَم َناَسْنِْإلا َمَّلَع *َِمَلقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا * ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا * ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ * ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

لجو زع هللا لوقي مث
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﴾ َىنَْغتْساُ هآَر َْنأ * َىغَْطَيل َناَسْنِْإلا َّنِإ َّالَك ﴿

ممألل لاثم موقلا ءالؤه ،داع موق اهلثمي ؟ اهلثمي نم ،تغبو ،تغطف ،تنغتسا يتلا ةيوقلا ممألا هذهً امئاد هللا ةضبق يف هنأ هنع بيغيو ،هقمحب هللا نع ينغتسي يوق اذإ ناسنإلا
:تالاجملا لك يف نوقوفتم مهنإ مهنع هللا لاق داع موق ،نايغطلاو ناودعلل ةءارقلا تمدختسا يتلا ةيغاطلا

﴾ ِدَالِبْلا ِيف اَُهْلثِم َْقلُْخي َْمل ِيتَّلا * ِداَمِعْلا ِتاَذ َمَرِإ *ٍدَاِعب َكُّبَر ََلَعف َفْيَك ََرت َْمَلأ ﴿

) رجفلا ةروس (

:نارمعلا يف اوقوفتو ،تالاجملا ىتش يف اوقوفت

﴾ َنيِراَّبَج ُْمتْشََطب ُْمتْشََطب اَِذإَو * َنوُُدلَْخت ْمُكََّلَعل َعِناَصَم َنُوذِخََّتتَو * َنُوَثبَْعتً َةيآٍ عيِر ِّلُِكب َنُونَْبَتأ ﴿

) ءارعشلا ةروس (

:يملع قوفتو ،يركسع قوفت ،يعانص قوفت ،ينارمع ،يئانب ،يراضح قوفت

﴾ َنيِرِصَْبتْسُم اُوناَكَو ﴿

) توبكنعلا ةروس (

:ةسرطغ و ربك و ءالعتسا مهقوفت عمو تالاجملا ىتش يف داع موق قوفت
،قوفتلاب عاونأ عبرأ

﴾ ِدَالِبْلا ِيف اَُهْلثِم َْقلُْخي َْمل ﴿

:ليلدلاو ءالعتسالاو ،ربكلاو ةسرطغلا قوفتلا عمو

﴾ً ةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَم اُولَاقَو ﴿

) �� :ةيآلا تلصف ةروس (

ةسرطغو ،يملع ،يركسع ،يعانص ،ينارمع قوفت

﴾ً ةَُّوق اَّنِم ُّدََشأ ْنَم ﴿

:لاق مهكلهأ امنيح داع موق الإ ،ةوق مهنم دشأ وه نم كلهأ هنأ ركذ الإ موق هللا كلهأ ام :نآلا اوققد موقلا ءالؤهو

﴾ً ةَُّوق ْمُهْنِم ُّدََشأ َوُه ْمَُهَقلَخ يِذَّلا ََّ� ََّنأ اْوََري َْملََوأ ﴿

) �� :ةيآلا تلصف ةروس (

.يلومش نايغط ،دالبلا يف تغط ،اهدلب يف تغط لاق ام ،دالبلا يف تغط :لاق ؟ داع تلعف اذام ،هللا الإ داع قوف ناك ام يأ

:لئاسولا ىتشب بوعشلا ىلع اهتدارإ ىمظعلا لودلا ضرف
.بعش لك ىلع مهتدارإ نوضرفي ،دلب لكب نولخدتي ،دالبلا لك يف اهدالب يف ال ىمظعلا لودلا عامطأ نوكتً انايحأ

﴾ ِدَالِبْلا ِيف اَْوغَط َنيِذَّلا ﴿

) رجفلا ةروس (

.ةرمدملا ةحلسألاو فصقلاب

﴾ َداََسفْلا اَهِيف اوَُرثَْكَأف ﴿

) رجفلا ةروس (
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.مالفألاب داسفإلاو ،فصقلاب نايغطلا ،مالفألاب

﴾ ِداَصْرِمْلاَِبل َكَّبَر َّنِإ * ٍباَذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِهَْيلَع َّبََصف ﴿

) رجفلا ةروس (

؟ مهكلهأ اذامب

﴾ ٍَةيِواَخ ٍلَْخن ُزاَجَْعأ ْمُهََّنأَك ىَعْرَص اَهِيف َمَْوقْلا ىََرَتفً اموُسُح ٍماََّيأَ َةيِناََمثَو ٍلَاَيل َعْبَس ْمِهَْيلَع اَهَرَّخَس * ٍَةيِتاَع ٍرَصْرَصٍ حيِرِب ﴿

) رجفلا ةروس (

:لاقو

﴾ َىلُوْألاً اداَع ََكلَْهأُ هََّنأَو ﴿

) مجنلا ةروس (

؟ ىلوألا ةملك نم مهفي اذام

﴾ َىلُوْألاً اداَع ََكلَْهأُ هََّنأَو ﴿

.ةيناثلا داع يف :تلق ؟ تنك نيأ تلُس املف ،ةديعب دالب ىلإً ارفاسم ةرم تنك انأ ةيناث داع يف ينعي

:ةحاتملا ةوقلا دادعإو رخآلا مويلا و �اب ناميإلاب نوكي مهئادعأ ىلع نيملسملا راصتنا
ِهِب َنُوبِهُْرت ﴿ ،عدرنل ،ءايوقأ نوكنل ةعبارلا ىلإ جاتحن نحن ،نايغطو ناودع ةءارق ،ناعذإو يحو ةءارق ،نافرعو ركش ةءارق ،ناميإو ثحب ةءارق كانه ،ماركلا ةوخألا اهيأ
.ينأرق هيجوت ،انباهي رخآلا فرطلا لعجي اذه اندنعً ايوقً احالس ديرن نكلو ً،ادبأ همدختسن ال دق ،همدختسن الأ لجأ نم حالسلا ﴾ َِّ� َّوُدَع
ةحاتملا ةدعلا دادعإو ً،اقولخم يذؤت نأ كعدري ،رخآلا مويلاب ناميإو ،هتعاط ىلع كلمحي �اب ناميإ رصنلا بابسأ ،رصنلا بابسأ � اومدق اذإ الإ اورصتني نل نوملسملا كلذل
ليلدلا ،ةئفاكملا ال

﴾ ٍةَُّوق ْنِم ُْمتْعََطتْسا اَم ْمَُهل اوُّدَِعأَو ﴿

.انئادعأ ىلع رصتنن يك انلهؤي دادعإو ،هللا ةعاط ىلع انلمحي ناميإ لاحلا اذه ريغ لاح يف انكل نيطرشلا نيذه انقبط ول وه الإ هلإ ال يذلا هللاو

:رشبلا نيب حيجرتلل لمعلا و ملعلا يتميق ىلع نآرقلا دامتعا
ً:ادج ةريبك ةميق ملعلا ،ةوخألا اهيأ

﴾ َنوَُملَْعي َال َنيِذَّلاَو َنوَُملَْعي َنيِذَّلا يَِوتَْسي ْلَه ﴿

) � :ةيآلا رمزلا ةروس (

،ةهاجولابً انايحأ ،ةوقلابً انايحأ ،عيفر بصنمبً انايحأ ،ميسو ،لامجلابً انايحأ ،ينغ اذه ً،انايحأ لاملابً اضعب مهضعب حجري مهنيب اميف سانلا ،ةحجرم ميق دمتعا ميركلا نآرقلا
.ريغ سيل ،لمعلا ةميقو ،ملعلا ةميق دتعا ؟ اهدمتعا يتلا ميقلا ام هيتفد نيب ميركلا هنآرق يف لجو زع هللا نكل ،مهنيب اميف حيجرتلل ةديدعً اميق سانلا دمتعا ،بسنلابً انايحأ
ءيشنكي مل ،نينيعلا رئاغ ،نيتنجولا ئتان ،نيفتكلا قيض ،لئام ،لجرلا فنحأ ،نوللا رمسأ ،ةماقلا ريصق ناك هنأ تاياورلا يورت ،سيق نب فنحألا همسا ليلج يعبات ناك
ام هتءورم دسفي ءاملا نأ ملع اذإ ناكو ،بضغ اميف هنولأسي ال ،فيس فلأ ةئم هتبضغل َبضغ بضغ اذإ :لاق ،هموق ديس كلذ عم ناكو ،هب لثمت الإ ناسنإلا تافص يف يبلس
.هموق ديس ناكو ،هبرش
ىلاعت هلوق يف ملعلا ةميق ،طقف نيتميق دمتعا نآرقلاً اذإ

﴾ َنوَُملَْعي َال َنيِذَّلاَو َنوَُملَْعي َنيِذَّلا يَِوتَْسي ْلَه ﴿

:لمعلا ةميقو

﴾ اُولِمَع اَّمِم ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ﴿

) �� :ةيآلا فاقحألا ةروس (

.لمعي نمً اضيأ مرتحي نأو ،ملعلا بلطي نم مرتحي نأ يغبني ،امهل ثلاث ال نيتنثا نيتميق دمتعت نأ يغبني ضهنت نأ ديرت ةمأ ةيأو

:انتوق و انتضهنل قيرط هماركإ و قوفتملا لفطلا عيجشت
.انتوقو انتضهنل قيرطك هدمتعن نأ نم ّدبالو ً،ادج ةعساو ةيضق ملعلا ةيضق ،ةوخألا اهيأ
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ةليوط تاونس ىضمأ كلذلف ،نيملعتم بابشب اههجاو اهلمكأب ابروأ هجاو امنيح يبويألا نيدلا حالص

في تأسیس المدارس، وفي الصالحیة شارع اسمھ المدارس ھذا من نتائج عمل صالح الدین األیوبي.
إذاً الناس اعتمدوا قیماً عدیدة للترجیح فیما بینھم، لكن هللا جّل جاللھ في قرآنھ الكریم ھناك قیمتان للترجیح بین خلقھ قیمة العلم، وقیمة العمل.

ونحن في تربیة أوالدنا حینما نكرم االبن المتفوق، حینما نشجعھ، حینما نكافئھ، حینما نسألھ ماذا تعلمت الیوم ؟ ھناك أسر كثیرة في لقاء یومي بین األب واألم 
واألوالد والحدیث اللطیف ماذا تعلمت الیوم في المدرسة ؟ ماذا قال لك األستاذ ؟ كم مادة عندك الیوم ؟ ماذا فھمت بالفیزیاء مثًال ؟ عندما یكون في البیت حوار علمي 

یغدو العلم ذا قیمة في البیت، اما حوار یومي في الطعام والشراب، واألخبار الطریفة والطرف من دون معالجة موضوعات علمیة فالطفل ینصرف عن العلم، 

 وینبغي أن یكرم الطفل إذا تفوق في دراستھ، التشجیع مھم جداً.

:اهتضهن و ةمألا مدقتل يلاثملا قيرطلا وه ملعلا
كيلعف ايندلا تدرأ اذإ ،ملعلاب الإ ضوهنلاو مدقتلا ىلإ قيرط نم ام ،ةمألا هذه ضهنت يك ةريثك تاسلج ىلإ جاتحت ةيلقعلا ةيبرتلا ً،اعبط ةمتت عوضوملل ،ماركلا ةوخألا اهيأ
امً املاع ءرملا لظيو ً،ائيش كطعي مل كضعب هتيطعأ اذإف ،كلك هتيطعأ اذإ الإ هضعب كيطعي ال ملعلاو ،ملعلاب كيلعفً اعم امهتدرأ اذإو ،ملعلاب كيلعف ةرخآلا تدرأ اذإو ،ملعلاب
.لهج دقف ملع دق هنأ ّنظ اذإف ،ملعلا بلط
ً.اعم امهرسخيف ةرخآلا ىايندلا رثؤي لهاجلا امنيب ً،اعم امهحبريف ايندلا ىلع ةرخآلا رثؤي ملعلا بلاط :ةملك رخآ
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