
 مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلع ليلد ربكأ نآلا ترضح يتلا ةرينلا هوجولا هذهو اهئانبأ دحأك مويلا هلبقتست يتلاو ءاحيفلا قشمد ءاملع نم ريبك ملاع وهف فيرعتلا نع ينغ يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا 

.رابكلا ةمألا ءاملع نم ملاع هنأل نيملسملاو مالسإللً ارخذ هلعجيو هرمعب دمي نأ ىلاعت هللا لأسنو قحلا توص ربع هتارضاحم نوعباتت يتلا ملاعلا اذه ةبحم
.يسلبانلا بتار دمحم خيشلا ةليضف انل مدقيل يتاقيملا ديشر دمحم روتكدلا عم نآلا مككرتن انيعمتسم 
.نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحم انديس ىلع مالسلاوةالصلاو نيملاعلا بر � دمحلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
ةليضف ريبكلا انفيض بيحرتلاب صخن نأ وً اعيمج مكب بحرن نأ ،مارحلا بجر ،ريخلا بجر رهش باوبأ ىلع نحن و ةكرابملا ةيسمألا هذه يف اندعسي تاوخألا و ةوخإلا اهيأ 

يبليً امئاد هنأل هركشن و هب بحرن مويلا نحن و ،ريزغلا هملع نم اندفتسا و ةميقلا هتارضاحمب انيلع فطلت املاطل فيرعتلا نع ينغ وه و يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا ذاتسألا

يتلا ةيخيراتلا و ةيدئاقعلا ةقالعلا ةناتم انل دكؤيل ءاحيفلا سلبارط ىلإ ءاحيفلا قشمد نم رفسلا بعاتم مشجتي و ةيمالسإلا تاساردلا و ةعيرشلا ةيلك و سلبارط ةعماج ةوعد

.ةرماعلا اهتعماج باحر يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةسارد فرش انل ناك يتلا قشمد ،ءاحيفلا قشمد و ماشلا سلبارط نيب طبرت
هللا هظفح تاكرب دلاخ خيشلا ئرقملا خألا ةليضف انيلع اهلتري ميركلا نآرقلا نم ةوالت بيطلا ءاقللا اذه هب لفتحن ام ريخ نإ و ناميإلا و ملعلا سرع ،ريبك سرع يف مويلا نحن 

ً.اروكشم لضفتيلف
ةرسألا ،ةملسملا ةرسألا ءانبل نيملاعلا بر هعضو يذلا روتسدلا يه تاملسملا و نيملسملا نم جاوزألا نم ريثك اهريسفت ءيسي يتلا و اهيلإ انعمتسا يتلا تانيبلا تايآلا نم 

نم نيمصاختملاب صغت ةيمالسإلا و ةيبرعلا دالبلا رئاس يف و نانبل يف ةيعرشلا مكاحملا ةقورأ نألً ادج ماه و ريطخ عوضوم وه مويلا انترضاحم عوضوم نإ و ،ةحلاصلا

ةنيدم يف تزواجت ىتح ةرارم و فسأ لكب اندالب يف تعفترا دق قالطلا ةبسن مث ،ةيبرتلا ءوس و قيبطتلا ءوس و مهفلا ءوس ةجيتن مهنيب عازنلا و قاقشلا بشن نيذلا جاوزألا

دالبلا يف قالطلا ةرهاظ نع انبابش ناعير يف أرقن انك .ةئملاب نيسمخ قالطلا ةبسن تزواجت ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمب اهكسمتب ةقيرعلا اهتراضحب ةقيرعلا ةنيدملا سلبارط

دعب و ةيعامتجالا انعاضوأ ترصتعا يتلا ةيداصتقالا ةفآلا دعب و اندالب يف تبشن يتلا بورحلا دعب انب اذإف ةئملاب نيعبرأ و نامث ىلإ تلصو اهنأ تاذلاب اكيرمأ يف و ةيبرغلا

نإ ةيدرتم ةيعامتجا ةلاح انل يكحت ةديدج ةصق موي لك عمسن انب اذإف روجفلا و قسفلا و ةعالخلا و ةيحابإلا حور رشن يذلا دصقملا دسافلا مالعإلا ةجيتن قالخألا يدرت

بذعلا همالك ،بيبحلا انفيض مالك عامس ىلإ شطعتي انلك ،ةيعاو بولق و ةيغاص ناذآ انلكً اعيمج نحن و ءاودلا انل فصي مث ءادلا ىلع انعباصأ عضي فوس مويلا انرضاحم

وه رخآلا مويلاب و ىلاعت �اب ناميإلا هرمع صلخم بلق نم جرخي يذلا مالكلا نإ ،ناذئتسا نودب نيرضاحلا نيعمتسملا بولق لخديل ناميإلاب رماعلا هبلق نمً امود جرخي يذلا

و ىقت وً اناميإ وً املع انديزي نأ و انملع امب انعفني نأ و انعفني ام انملعي نأ و اننيد يف انهقفي نأ لجو زع هللا لأسن ةكرابملا ةعاسلا هذه يف نحن وً ادبأ وً امود بولقلا ىلإ لخدي يذلا
.هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم انلعجي نأ وً احالص

.هتاوخأ و هناوخإ نيب و هدلب يف هبً الهس وً الهأ يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا ذاتسألا ةليضف بيبحلا يخأل لاجملا كرتأ 
ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.دعبو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر � دمحلا ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا 
هل ركشأ يتاقيملا ديشر خيشلا ليلجلا خيشلا ةليضف مهسأر ىلعو ريبكلا يمالسإلا عمجملا اذه ىلع نيمئاقلل ركشأو زيمتملا مكروضح مكل ركشأو ةميركلا مكتوعد مكل ركشأ 

.مكنظ نسح دنع نوكأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا وجرأو يمالسإلا ملاعلا يف هللا ىلإ ةاعدلا نيب روسج ةماقإ ىلع هصرح
:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:ميركلا نآرقلا يف هللا لوقي ،هقلخ ىلع هللا لضفك هقلخمالك ىلع هللا مالك لضفو هللا مالك ميركلا نآرقلا 

﴾ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُقْلَخ ِهِتَايآ ْنِمَو﴿

]�� ةيآلا :مورلا ةروس [
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اوققد نآلا ،راهنلاو ليللا هتايآ نمو رمقلاو سمشلا هتايآ نمو هتمظع ىلع ةلادلا هتايآ نم هلمكأب نوكلا ،هللا ىوس ام نوكلاو نوكلا ينعي ينآرق حلطصم ضرألاو تاوامسلاو 

.ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستلً اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو
يف يفطاعلا هصقن لمكي جوزلاف رخآلا فرطلا يف هصقن لمكي هنأل حاتري يأ هيلإ نكسي ىنعم ،رخآلا ىلإ نكسي فرط لك نأ يأ ةنكسلا ًالوأ نيجوزلا نم هللا هدارأ يذلا 

.هيلإ نكستف اهجوز يف يدايقلا اهصقن لمكت ةجوزلاو اهيلإ نكسيف هتجوز

﴾ ََلعَجَو اَهَْيِلإ اُونُكَْستِلً اجاَوَْزأ ْمُكُِسفَْنأ ْنِم ْمَُكل ََقلَخ َْنأ ِهِتَايآ ْنِمَو﴿

]�� ةيآلا :مورلا ةروس [

.هللا قلخ نم لعجو 

ً﴾ةَمْحَرَوً ةَّدَوَم ْمَُكنَْيب ََلعَجَو﴿

]�� ةيآلا :مورلا ةروس [

امهيضعب يف نيجوزلا حلاصم ققحتت امنيحو اهجوز نيع ءلمةجوزلا نوكت امنيحو هتجوز نيع ءلم جوزلا نوكي امنيحف بحلا نع هب ربعي كولس ةدوملا :ءاملعلا ضعب لاق 

رقتفا جوزلا نأ ول ،ةقالعلا هذه رارمتسالً اعفاد ةمحرلاف ةقالعلا هذهرارمتسالً اعفاد ةدوملا نكت مل نإف رمتست يك تسسأ ةسسؤملا هذه نأ هللا هللا ةمكح تءاش نكل ،ةدوملا أشنت

.ةمحرلا ىقبت ةحلصملا عطقنت دق ردق الو هللا حمس ال تضرم ةجوزلا نأ ول

﴾ْمُكُِسفَْنأ ْنِم ْمَُكل ََقلَخ َْنأ ِهِتَايآ ْنِمَو﴿

]�� ةيآلا :مورلا ةروس [

ىنعم لكب ةناسنإ ،فعضت امك فعضتو ومست امك ومستو بضغت امك بضغتو ىضرت امك ىضرتو هركت امك هركتو بحت امك بحت كلثم ةناسنإ اهنأ يأ مكسفنأ نم ىنعمو 

وه امك ةلوئسم فرشم وه امك ةفرشم فلكم وه امك ةفلكم ،ةيلوؤسملاو فيرشتلاو فيلكتلا يفً امامت لجرلل ةيواسم ةأرملا نأ ةيهيدبلا مالسإلا قئاقح نم نإ لب ةملكلا

.لوؤسم

﴾ٍضَْعب ْنِم ْمُكُضَْعب َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِم ْمُكْنِم ٍلِماَع َلَمَع ُعيُِضأ َال ِيَّنأ ْمُهُّبَر ْمَُهل َباََجتْسَاف﴿

]��� ةيآلا :نارمع لآ ةروس [

ً﴾َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِمً احِلاَص َلِمَع ْنَم﴿

]�� ةيآلا :لحنلا ةروس [

:لوقي لجو زع هللا نكل 

﴾َىثُْنْألاَك ُرَكَّذلا َسَْيلَو﴿

]�� ةيآلا :نارمع لآ ةروس [

صئاصخب هلالج لج ىلوملا لبق نم ءيهم ىثنأ مأ ناك ركذ فرط لك ،مهب تطينأ يتلا ةمهملل لامك يه صئاصخبً ايعامتجاوً ايسفنوً ايلقعوً ايمسج هللا هئيه فرط لك 

.هقح يف لامك يه ةيعامتجاو ةيسفنو ةيمسجو ةيركف
:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
.ةمحرلاو ةدوملا مث ةمكحلا عم قارتفالاو ةاواسملاو ةنكسلا ةيجوزلا ةقالعلا يف لصألا وه اذه 
:بابحألا ةوخإلا اهيأ 
:لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةحيحصلا ةنسلا يف درو اميف 

))....ِهِلَْهِأل ْمُكُرْيَخ ْمُكُرْيَخ :َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َْتلَاقَ ةَشِئاَع ْنَع((

] يمرادلا ،دواد وبأ ،يذمرتلا [
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اهدكأ يتلا ةيريخلا سايقمف ناطلس الو بيقر ال تيبلا لخد اذإ امأ هتناكم ىلعً اظافح هقالخأ نسحي دق هلكش نسحي دق عملي دق فطللا عنصتي دق لمجتي دق تيبلا جراخ ناسنإلا 

:تيبلا يف وه يبنلا

))...يِلَْهِأل ْمُكُرْيَخ َاَنأَو ِهِلَْهِأل ْمُكُرْيَخ ْمُكُرْيَخ َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق :َْتلَاقَ ةَشِئاَع ْنَع ((

] يمرادلا ،دواد وبأ ،يذمرتلا [

حبصت داكت ةرهاظ يجوزلا قاقشلا نأ هل فسؤي يذلا نكل هتايح يف ةيريخلا لصأ ققح دقف تيبلا لهأ يف همكح يفً افصنم تيبلا لهأ محري تيبلا يفً اريخ ناسنإلا ماد امف 

:لجو زع هللا لوقيً ادج عئار ميركلا نآرقلا يف حملم كانهو يمالسإلا ملاعلا يف ةيئابو

﴾اَمِِهنَْيب َقَاقِش ُْمتْفِخ ْنِإَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

:اوهبنتت نأ يغبني قاقشلا رداوب ترهظ اذإ قاقشلا عقي نأ لبق اوهبنتت نأ يغبني قاقشلا عقي نأ دعب ال نونمؤملا اهيأ اوهبنتت نأ يغبني ينعي 

﴾ُْمتْفِخ ْنِإَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

.ميركلا نآرقلا نم ذوخأم ةرضاحملا ناونعو 
:ةوخإلا اهيأ 
يناعي ةلكشم لك ءارو لهجلاو هديب هتيب مدهي لهاجلاو هب هلعفي نأ هودع عيطتسي ال ام هسفن يف لعفي لهاجلاو هسفن ودع لهاجلا نأل لهجلا يجوزلا قاقشلا بابسأ سأر يف عقي 

ةداعسلا تدرأ اذإ ،ملعلاب كيلعف ايندلا تدرأ اذإ ،لهجلا ببسب الإ هللا جهنم نع جورخ نم امو هللا جهنم نع جورخ ببسب الإ ضرألا يف ةبيصم نم ام هنأل كلذ ،ناسنإلا اهنم

لظيوً ائيش كطعي مل كضعب هتيطعأ اذإف كلك هتيطعأاذإ الإ هضعب كيطعي ال ملعلاو ملعلاب كيلعف ةرخآلا تدرأ اذإ ،ملعلاب كيلعف لالحلا لاملا تدرأ اذإ ملعلاب كيلعف ةيجوزلا

.لهج دقف ملع دق هنأ نظ اذإف ملعلا بلط امً املاع ءرملا
:لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ةرخآلاو ايندلا رسخي لهاجلاو ةرخآلاو ايندلا حبريف لجو زع هللا جهنم قبطي بابحألا ةوخإلا اهيأ ملعلا بلاط 

﴾)�( َىنْسُحْلاِب َقَّدَصَو )�( َىقَّتاَو ىَطَْعأ ْنَم اََّمَأف﴿

] ليللا ةروس [

.ءاطعلا ىلع ةينبم كتايح لعجت يطعتو ،هيصعت نأ يقتت هللا ةعاط ىلع صرحت طابضنالا ىلع كتايح ينبت ةنجلاب يأ ىنسحلاب قدصت امنيح تنأ 

﴾)�( َىنْسُحْلاِب َبَّذَكَو )�( َىنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّمأَو﴿

] ليللا ةروس [

.ذخألا ىلع هتايح ىنب هللا ةعاط نع ىنغتسا ايندلاب نمآ ةنجلاب بذك 
:بابحألا ةوخإلا اهيأ كلذلف 
فعض ،ناميإلا فعض وه رخأ ببس يف لخدن نآلا ،امهنيب قاقش كانه كلذ عمو نيجوزلا قوقح ملعتو دجاسملا داترتً ةرسأ دجن انلاب ام نكل ناسنإلا ءادعأ ىدعأ لهجلا 

ًاقاقش تدجوو نيجوزلا تابجاوو نيجوزلا قوقحب ملعلا رفاوت ولً اذإ ملعت ام قبطت نأ ةمه كدنع سيلو ملعت دقف ملعت امب لعفت الو ملعت دقف ةدارإلا فعض هنع جتني ناميإلا

.ناميإلا فعض ىلإ اذه ىزعيً ايجوز
:بابحألا ةوخإلا اهيأ 
يقلأ تنك قشمد يف ملعلا سورد ضعب يف ،امهنيب قيرفتلا ناطيشلا ىلوتي هللا ةيصعم ىلع ينب اذإ امأ نيجوزلا نيب قيفوتلا هئايلع يف هللا ىلوت هللا ةعاط ىلع جاوزلا ينب اذإ 

ابروأ يفو ةئملاب نيتسو ةعست :لاقف ؟ اكيرمأ يف قالطلا بسن مك هتلأسً اماع نيثالث ةبارق يعرشلا ءاضقلا ملست يذلا لوألا يعرشلا يضاقلا نيرضاحلا نيب نم ناكوً اسرد

.فلألاب رشع ةسمخً اميدق ماشلا يفوً ابيرقت نيثالثو ةتس
.هللا يضري ال امو هللا يضري ام لبقتست يتلا نوحصلا هذه ىلإو سانلا تلفت ىلإ اذه ىزعي ينعي ،ةئملاب رشع ةسمخ ماشلا يف نآلا 
:لوقي لجو زع هللاو عناصلا تاميلعت قبطت تنأ هللا ةعاط ىلع جاوزلا ىنبي امنيح :رخآ ءيش 
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﴾)��( ٍرِيبَخ ُْلثِم َُكِئَّبُني َالَو﴿

]�� ةيآلا :رطاف ةروس [

:لجو زع هللا لاق اذإف نيجوزلا ةداعسب ريبخلا وه لجو زع هللا 

﴾ ْمِهِراَصَْبأ ْنِم اوُُّضَغي َنِينِمْؤُمْلِل ُْلق﴿

]�� ةيآلا :رونلا ةروس [

.نيجوزلا نيب ةقالعلا نتمت يتلا بابسألا دحأ هلعل نيجوزلا لبق نم رصبلا ضغ نإ رصبلا ضغً ادج مهمءيش نآرقلا يف 
:مراكألا ةوخإلا اهيأ 
:لجو زع هللا لاق دقف ةمكحلاب هللا هأفاك هناميإ يوق نم ،ةمكحلا عوضوم ىلإ انلقني فرصتلا ءوسو فرصتلا ءوس يجوزلا قاقشلا بابسأ نم ثلاث ببس كانهو 

ً﴾ارِيثَكً ارْيَخ َيِتُوأ َْدَقفَ ةَمْكِحْلا َتُْؤي ْنَمَو﴿

]��� ةيآلا :ةرقبلا ةروس [

ةجردلا نم ةجوزب ىقشت ةمكح نود نم تنأو ،ةسماخلا ةجردلا نم جوزب نيدعست ةمكحلاب ةميركلا تخألا اهتيأ ِتنأو ،ةسماخلا ةجردلا نم ةجوزب دعست ةمكحلاب تنأ 

قمحلاو ناميإلا مزاول نم ةمكحلا ،فرصتلا ءوسك نيجوزلا نيب ةقالعلا ضوقي ءيش نم ام كلذل ،ىلوألا ةجردلا نم جوزب نيقشت ةمكح نود نم تخألا اهتيأ ِتنأو ىلوألا

:ىلاعت لاق ،ةيجوزلا هتداعس هب مدهيً الوعم هتافرصت تناكو هديب هتيب مدهو هتاربخ لك هنع بجح لجو زع هللا ىصع نمف ،نايصعلا مزاول نم

﴾)�( ْمَُهلاَمَْعأ َّلََضأ َِّ� ِلِيبَس ْنَع اوُّدَصَو اوَُرفَك َنيِذَّلا﴿

]� ةيآلا :دمحم ةروس [

:جوزلا هيلع نوكي نأ يغبني املً الصحم تنك امهمً اريبخ تنك امهمً ايكذ تنك امهم 

﴾)�( ْمَُهلاَمَْعأ َّلََضأَو ْمَُهلً اسَْعَتف اوَُرفَك َنيِذَّلاَو﴿

]� ةيآلا :دمحم ةروس [

اهجوز ىلع ةجوزلا ىلاعتت دقو ةيقبط وأ ةيفاقث وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا بابسأل هتجوز ىلع جوزلا ىلاعتي دق يلاعتلا وه يجوزلا قاقشلا بابسأ نم ةوخإلا اهيأ عبار ببس 

.ةيجوزلا ةداعسلا مدهي رخآ لوعم يلاعتلاو ةيعامتجا وأ ةيفاقث وأ ةيملع وأ ةيداصتقا بابسأل
اهنكلو ِكنم كلذل تكرت بدأ لضفل تكرت ول ةيصولا نإ ةينب يأ :اهتنبال تلاق اهفافز ةليل اهتنبا تصوأ سراحلا تنب ةمامأ اهمسا ةيلهاجلاب تشاع ةأرما نأ نوقدصت ال دقو 

.لاجرلا قلخ نهلو نقلخ لاجرلل ءاسنلا نكلو هنع سانلا ىنغأ تنكل اهيلإ امهيتجاح ةدشل وأ اهيوبأ ىنغل جوزلا نع تنغتسا ةأرملا نأ ولو لقاعلل ةنوعمو لفاغلل ةركذت
ً،اكيشوً ادبع كل نكيً ةمأ هل ينوكً اكيلموً ابيقر كيلع هكلمب حبصأف هيفلأت مل نيرقو هيفرعت ال ركو ىلإ تجرد هيف يذلا شعلا تفلخو تجرخ هنم يذلا وجلا تقراف كنإ :ةينب يأ 

.هيلع يلاعتت ال
ً:ارجأوً ارخذ ِكل نكت لاصخ ةرشع ينع يذخ :يتينب يأ 
:مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ةعانقلاب ةبحصلا 

))ً.ارهم نهلقأً ةكرب ءاسنلا مظعأً ةنوؤم نهلقأ ةكرب ءاسنلا مظعأ((

.مارحلا ىلع ربصن الو عوجلا ىلع ربصن انججوعا تججوعا نإو انمقتسا تمقتسا نإ كب نحن انب هللا ِقتا لوقتو اهجوز عدوت ةليلجلا ةيباحصلا تناكو 
هلوق ىنعم اذهو هئاقشب ىقشتو ىقشي ذئدنع مارحلا لاملا لكأ ىلع هلمحت ىتح اهجوز ىلع طغضتو اهجوز ىلع طغضتو اهجوز ىلع طغضت ؟ ةرصاعملا ةجوزلا لعفت اذام 

:ىلاعت

﴾ْمَُكلً اّوُدَع ْمُكِدَالَْوأَو ْمُكِجاَوَْزأ ْنِم َّنِإ﴿

]�� ةيآلا :نباغتلا ةروس [

.يردت ال يهو رانلا ىلإ اهجوز تلخدأ يه اهتانيرق مامأ رهاظملا هذهب ىهابتت ةغراف رهاظم ققحت يك اهجوز ىلع ةجوزلا طغضت امنيح يأ ،ضيعبتلل نم 
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ً:ارجأوً ارخذ ِكل نكت لاصخ ةرشع ينع يذخ :يتينب يأ 
.اهبر ةنج تلخد اهجوز تعاطأو اهسفن تظفحو اهرهش تماصو اهسمخ تلص اذإ .ةعاطلاو عمسلا نسحب ةرشاعملاو ةعانقلاب ةبحصلا 
.اهنيد عبر اهجوز ةعاط 
.حير بيطأ الإ كنم مشي الو حيبق ىلع ِكنم هنيع عقت الف هفنأو هنيع عضومل دقفتلاو 

.دوقفملا بيطلا بيطأ ءاملاو نسحلا نسحأ لحكلاو 
.ةرطع ةحئار هل كدلجفً افيظن نكف بيطلا دقف نإ ،دوقفملا بيطلا بيطأ ءاملاو ةنيمثلا روطعلا نمث كلمت مل ول هفظنت نأ يفكي ةرطعً ةحئار يرشبلا دلجللنأ نآلا فشتكا 
.ةبضغم مونلا صيغنتو ةبهلم عوجلا ةرارح نإف هماعطو همانم تقول دقفتلاو 

.هلايعوهمشحىلعءاعرإلاوهلاملسارتحالاو
ينمأت مل هرس تيشفأ نإو هردص ترغوأ هرمأ تيصع نإ كنإفً ارس هل يشفت الوً ارمأ هل يصعت الو ريدقتلا نسح لايعلا يف رمألا كالمو ريبدتلا نسح لاملا يف رمألا كالمو 

.هردغ
.ريبكتلا نم ةيناثلاو ريصقتلا نم ىلوألا نإف ً،احرف ناك نإ هيدي نيب ةبآكلاوً احرت ناك نإ هيدي نيب ةحرفلاو كايإ مث 
.ِكل راتخي هللاو تهرك وأ تببحأ اميف ِكاوه ىلع هاوهو كاضر ىلع هاضر يرثؤت ىتح نيبحت ام ىلإ يلصت نل كنأ يملعاو
:نيعمتسموً اروضح ماركلا ةوخإلا اهيأ 
ىلإ ينقوسي ىمعألا ديلقتلا ىمعألا ديلقتلا مث ،ةيجوزلا ةداعسلا مدهي يلاعتلاوً اثلاث فرصتلا ءوسوً ايناث ناميإلا فعضو ًالوأ لهجلا ةيجوزلا ةداعسلا مدهي لوعم يلاعتلا 

اندمت نأ نكمي ال ذئاذللا هذه نأ تءاش هللا ةمكح نكل ريفو لام ىلإ جاتحتو ةيجراخ اهرداصمو ةيسح اهتعيبط ماركلا ةوخإلا اهيأ ذئاذللا ةداعسلاو ةذللا نع فيطل ثيدح

الإ ؟ اهدرم ام ايندلا يف هفادهأ لك ققح يذلا ناسنإلا بيصت يتلا ةبآكلا هذه كلذل كسفن يف هرثأ صقانتي هفلأتو هيلإ لصت امنيح ءيش لكف صقانتم ىوتسمب لب رمتسم ىوتسمب

مدع ببسً ادبأ خيشي ال نمؤملا كلذل همئسو ناسنإلا هفلأوً اميظع سانلا دنع ودبي يذلا زاجنإلا اذهب تطاحأ ةيئاهن ال هسفنو هللا نود امب ىفتكا اذإف هللا فرعيل قلخ ناسنإلا نأ

ً.امئاد باش تنأف كتاقاط نم ربكأ كفده لعجت امنيحف حلاصلا لمعلاو لجو زع هللا ءاضرإ هفادهأً ادج ةريبك هفادهأ نأل بابشلا حورب ىقبي نكل نسلا يف مدقتي دق هتخوخيش
سفنلا نأ كلذ رعشي نأ نود هسفن بساحي ناسنإلا نأل رصعلا ضرم يه ةرمدم ةبآك اهتبقعأ هللا جهنمل ةفلاخم تناك ولف اهريثأت يف ةصقانتم ةيجراخ اهرداصم ةيسح ذئاذللا 

:ىلاعت لاق ،اهسفن بساحت اهنأ ىلع ترطفو تلبج دق

﴾)��(ُ هَريِذَاعَم َىقَْلأ َْولَو )��(ٌ ةَريَِصب ِهِسَْفن َىلَع ُناَسْنِْإلا َِلب﴿

] ةمايقلا ةروس [

﴾)�( اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَهَْلَأف )�( اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو﴿

] سمشلا ةروس [

معنب رصتقت دقو ةديازتم يهو ةددعتم رداصم ىلإ جاتحت الو ةلئاط لاومأ ىلإ جاتحت الو لخادلا نم عبنتً الوأ ةداعسلا امأ ،يقتت اهنأ ملعت يقتت امنيحو رجفت اهنأ ملعت رجفت امنيح 

.ةداعس يف نوكت نأ نيبو ةبآك اهبقعي دقو ذئاذللا يفً اقراغ نوكت نأ نيب ريبك قرف كلذل ةرخآلا

انريغل انع تيلو امل هوأر يذلا  اننسح نم كانيع تدهاش ولف

انتئجو بجعلا بايث كنع تعلخ  انباطخ نسح كانذأ تعمس ولو

انبحبً اليتق ىحضأ يذلا ترذع  ةرذ ةبحملا معط نم تقذ ولو

انبرقلً اقايتشاوً ابيرغ تمــل  ةمسن انبرق نم كل تمسن ولو

***

:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
نأل ةققحمً ةراسخ هارأ انأ كدالوأو كتجوز نع كدعبي لمع يأ هترسأ رسخي نكل ريبك لخد هل لمع نع ثحبي يذلا اذه تيبلا نع ليوطلا بايغلا يجوزلا قاقشلا بابسأ نمو 

هدالوأ تلفتي دق هتيب نع جوزلا بيغي امنيحو ،تفرحنا ناميإلا ةفيعض تناك نإو تربص ًةفيفع تناك نإف ملألا دشأ ملأتت نأ نم دبال ًاليوط اهجوز اهنع بيغي امنيح ةجوزلا

بايغلا ،كدالوأو كترسأ هكلمت ءيش نمثأ كنأ كتاباسح يف لخدأ ًاليوطً ادمأ كلهأ نع بيغت نأو رفاست نأو رداغت نأ ررقت نأ لبق كلذلف تيبلا طبض مهمأ عيطتست ال دقو

:لجو زع هللا لقي ملأ ةنكسلا يغلي ليوطلا

﴾اَهَْيِلإ اُونُكَْستِل﴿

]�� ةيآلا :مورلا ةروس [

.تيبلا اهل ضرعتي دق ةيدام وأ ةيسفن امإ راطخأ كانهً اليوط هتيب نع بيغي امنيح ناسنإلا كلذل ،ةدوملا فعضي ليوطلا بايغلا 
:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:ىلاعت لاق ضرألا يف دقع سدقأ جاوزلا دقع يجوزلا قاقشلا بابسأ دحأ يلاملا عمطلا نإ مث 
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﴾)��(ً اظيِلَغً اقَاثيِم ْمُكْنِم َنْذََخأَو ٍضَْعب َىِلإ ْمُكُضَْعب ىَضَْفأ َْدقَوُ َهنُوذُْخَأت َفْيَكَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

دقعلا لصأ يف اذه لخدي نأ يغبني الأ لوقن دالوألاو جوزلا تاجاح ءيهتو فظنتو خبطت فرعلا اذكه معن لوقت ؟ تيبلا يف لمعت نأ ةجوزلل يغبني الأ لئاس لأسي دقً الثم كلذل 

لصأ يف بتك اذإ امأ ءارضلاو ءارسلا ىلع كعم هذه كتايح ةكيرش ضرألا يف دقع سدقأ هنإ جاوزلا دقع دسفي طورشلا هذه لاخدإ نإ لمع دقع سيلو جاوز دقع اذه ال لوقن ؟

.كلضف نم هللا لأسا ،امهنيب ةقالعلا دسفي ةجوزلا لامبً انايحأ يلاملا عمطلا كلذلً ادبأ زوجي ال اذه لمع دقع ىلإ بلقنا دقعلا
ةضراع ةيضق اذامل ةجوزلاو دالوألا ملأتي ةضراع بيبطلا لوقيو ًاليخبً ابأ جلاعيل بيبط يتأي امنيح ،ةجوزلا ةداعسلا ضيوقت بابسأ ربكأ دحأً اضيأ ضغبلا رخآ ءيش 

:مالسلاو ةالصلاهيلع لوقي امنيب هتايح يهتنت نأ هيلإ سانلا برقأ ىنمتي ليخبلا جوزلا كلذل ةلتاق اهنونمتي

)).هلايع ىلع رتق مث هيلع هللا عسو نم انم سيل ((

.يبر ىلإ هب برقتأو يضرع هب نوصأ لاملا اذبح :ماركلا ةباحصلا دحأ لوقي 
كدالوأ يبرت امنيح تنأ ،ةنجلا ىلإً اقيرط تيبلا نم لعج هلالج لج هللا نإ لب مهلبقتسم مهل ءيهت نأ مهتاجاح يبلت نأ مهسبلت نأ كدالوأ معطت نأ لاملا نم لوألا فدهلا لعج 

.ةنجلا لوخدل يفكي لمعلا اذهً اقرشمً البقتسم مهل ءيهتو كتانب يبرتو

)).ةدحاوو لاق ةدحاوو اولاق ،ةنجلا يف هليفك انأف امهتيبرت نسحأف ناتنب هتءاج نم((

:لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ؟ ةنجلا ىلإ هقيرط نهو اذه يف رصقي فيكً احلاصً انمؤمً اجوز نهل راتخاو نهتيبرت نسحأو نهب ىنتعا تيبلا يف تانب هدنع بأل بجعأ انأ 

)).تايلاغلا تاسنؤملا نهنإف ءاسنلا اومركأ ((

:لاقو اهمشو اهمضف ةمطاف هتءاج ،ةمطاف هتنبال فقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك 

)).اهقزر هللا ىلعو اهمشأ ةناحير((

.نهمركي يذلاو ةيلهاج هيف لب لهاجلا وه تانبلا يذؤي يذلا 

نأ نمً ابولغمً اميرك نوكأ نأ بحأ انأو ميئل نهبلغيو ميرك لك نبلغي تادايزلاو تاياورلا ضعب يفو ميئل الإ نهناهأ امو ميرك الإ نهمركأ ام هللاوف ءاسنلا اومركأ ((

))ً.ابلاغً اميئل نوكأ

:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:ىلاعت لاق ،يضرملا نظلا ءوس ً،انايحأ نظلا ءوسو 

﴾ٌْمِثإ ِّنَّظلا َضَْعب َّنِإ﴿

]�� ةيآلا :تارجحلا ةروس [

ءيست نأ يغبني ليلد كانه ناك اذإ ،مزاحلا نظلا نيبو مثآلا نظلا نيبريبك قرفو ،مزح اذهف ليلد كعمو كتجوزب نظت امنيحو ،مثإ اذهف ليلد كعم سيلو كتجوزب نظت امنيح 

:ىلاعت هلوقل مثإ اذهف ليلد كانه نكي مل اذإ امأ فرصتت نأو نظلا

﴾ٌْمِثإ ِّنَّظلا َضَْعب َّنِإ﴿

]�� ةيآلا :تارجحلا ةروس [

:لاق ،ال :لاق ؟ هتيطعأ امك مهتيطعأ له :لاق معن :لاق ؟ هريغ دلو كلأ :لاق ينبال اهتبهو ةقيدح يدنع هللا لوسر اي .يجوزلا قاقشلا ببسي دالوألا دحأل ليملا نإ مث 

)).روج ىلع دهشأ ال ينإف يريغ دهشأ((
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:لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإ لب 

)).لبقلا يف ولو مكدالوأ نيب اولدعا((

.مهنيب لدعت نأ يغبني لبقلا يف 
:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:ةملكلا هذه مكل لوقأ ةيجوزلا ةداعسلا ميدهتلواعم ربكأ دحأ اهجوز ىلعً ةمقان تيبلا نم اهجورخ وأ اهجوز نذإ نود نم تيبلا نم ةأرملا جورخ 
يهتنت دق اهلهأ تيب ىلإ اهجوز تيب نم تجرخ اذإ نيجوزلا نيب تبشن اذإ ةلكشم رغصأو يهتنتو ىشالتت مايأ دعب اهجوز تيب يف ةأرملا تيقب اذإ نيجوزلا نيب ةلكشم ربكأ 

:ىلاعت لاق كلذل قالطلا ىلإ ةريغصلا ةلكشملا هذه

﴾َنْجُرَْخي َالَو َّنِهِتُوُيب ْنِم َّنُهوُجِرُْخت َال﴿

]� ةيآلا :قالطلا ةروس [

:ىلاعت لاقً ادج قيقد نآرقلا يف حملم يف كلذل ً،ةبضاغ اهلهأ تيب ىلإ بهذت امنيح هنم ربكأً أطخ ةجوزلا بكترتو هتيب نم هتجوز درطي امنيحً اريبكً أطخ جوزلا بكتري 

﴾ِ عِجاَضَمْلا ِيف َّنُهوُرُجْهاَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

لهألا ملعل هلهأ تيب ىلإ هتجوز جوزلا رجه ول ،نيجوزلا نيب قاقشلا يف تداز امبر رصانع اوحبصأ دالوألا ملع اذإف دالوألا ملعل ةيناث ةفرغ يف هتجوز رجه جوزلا نأ ول 

ً.ارصح امهنيب ةلكشم لك نايقبي امنيح ناجوزلا هلعفي ام مكحأ نم اذهو امكنيب رمألا ىقبيل طقف مونلا ةفرغ يف اهرجهت نأ يغبني
:نيعمتسموً اروضح ماركلا ةوخإلا اهيأ 
:لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل يجوزلا قاقشلا بابسأ دحأ براقألا ضعبب ةجوزلا ولخ 

)).امهثلاث ناطيشلا ناك الإ ةأرماب لجر الخ ام((

.ةيفص يتجوز هذه امكيلسر ىلع :لاق ناليلج نايباحص رم هيفص هتجوز عم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يشمي ،ماهتالا بجوي ام لعفت نأ نكل مهتتنأ ةلكشملا تسيلو 
ىلإ ريشيو كوكشلا ريثي اممً اضيأ اذه براقألا ضعبب ةجوزلا ولخً اذإ ،اهكولس ىلع ةهبشلا تلخد ةيجوزلا تيب ىلإ مرحم ريغ بيرغ لوخدب ةجوزلا حمست نأ درجمل 

.ماهتالا
:ماركلا ةوخإلا اهيأ 
ميركلا نآرقلا ةيودأ نم سوفنلل ءافش رودصلل ءافش هنأل ميركلا نآرقلا يف ءاودلا ،ءاودلا عضأ نأو ءادلا فصأ نأ ةرضاحملا هذه يف يتمهم نإ لاقف ليلجلا خيشلا لضفت امك 

:ىلاعت لاق ،بوجولا يضتقي ميركلا نآرقلا يف رمأ لكو جاوزألا رمأي ىلاعتو هناحبس هللا نأ

﴾ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهوُرِشاَعَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

،ةرطف يأ ًءادتبا سوفنلا هفرعت ام فورعم يأ فورعملاب نورمأي ،داشرإ نود نم ًءادتبا ةميلسلا رطفلا هفرعت فورعملا نا فورعملا تافيرعت عورأ نم ؟ فورعملا وه ام 

:ىلاعت لاق

﴾)�( اَهاَوَْقتَو اَهَروُُجف اَهَمَهَْلَأف )�( اَهاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو﴿

] سمشلا ةروس [

﴾)��(ً ارِيثَكً ارْيَخ ِهِيفُ َّ� ََلعَْجيَوً ائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ىََسَعف َّنُهوُُمتْهِرَك ِْنَإف ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهوُرِشاَعَو﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

لكف نيجوزلا نيب هللا ،قدصي ال ءيش هيف يمالسإلا جاوزلا نأل .اهنم ىذألا لمتحت نأ لب اهب ىذألا عاقيإ نع عنتمت نأ فورعملاب ةرشاعملا تسيل :نيرسفملا ضعب لاق 

؟ هجهنم اذه جاوزب كلوق امف رخآلا فرطلا ةمدخب هللا ةمحر وجري فرط لكو رخآلا فرطلا ملظي نأ هللا ىشخي فرط
فيكو لاق يئافص ركعي ام دجأ ملً اماع نيرشع ذنم هللاو لاق ؟ كتيب يف كلاح فيك حيرش اي لاق ليضفلا هقيدص هيقل حيرش يضاقلا نأ ةريسلاو بدألا بتك تور رخآ ءيش 
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اهنإ نمثب ردقت ال ةحلاصلا ةأرملاو ،اهقلخ يف ًالامكو اهنيد يفً احالص دصقي ً،الامكوً احالص تدجو فافزلا موي ناك املف ةحلاص ةرسأ نمً ةأرما تبطخ :لاق ؟ حيرش اي كلذ

مونلا ةفرغ ىلإ ترظن نإ ،فيظن خبطملا ىلإ ترظن نإ ،ترظن نإ ةياور يفو ،كترس اهيلإ ترظن نإ كنإ ،ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ءاملعلا ضعب ريسفت يف ايندلا ةنسح

.اهسفنو كلام يف كتظفح اهنع تبغ اذإو كتربأ اهيلع تمسقأ اذإو كتعاطأ اهترمأ اذإو ،كترس ترظن نإو ،اهيلإ ترظن نإ ةياور يفو كترس كدالوأ ىلإ ترظن نإ ،كترس
ةمعن ىلع �ً اركش نيتعكر تيلصف ،اهقلخ يف ًالامكو اهنيد يفً احالص دصقي ً،الامكوً احالص تدجو فافزلا موي ناك املف ةحلاص ةرسأ نمً ةأرما تبطخ :لاق حيرش اذهف 

تلاقف سرعلا موي هنأل اهنم توند بابحألاو لهألا نم تيبلا الخ املف يركش ركشتو يمالسب ملستو يتالصب يلصتيتجوز تدجو يتالص نم تملس املف ةحلاصلا ةجوزلا

امو هيتآ ىتح بحت ام يل لقف هركت ام الو بحت ام فرعأ ال ةبيرغ ةأرما يننإ ةيمأ ابأ اي دعب امأ :تلاق ةبيطخ تحبصأ تبطخو تفقوو ماقف ترظتنا ةيمأ ابأ اي كلسر ىلع يل

هللا باتك ىلعً ةجوز كل تنك نكلو يل ءفك وه نم يموق لاجر نم يل ناكو كل ءفك يه نم كموق ءاسن نم كل ناك دقل ةيمأ ابأ ايو ،ةجوزلا هذه ىلإ تيأرأ .هبنتجأ ىتح هركت

.تدعق مث ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ ىلاعت هلوق لثتماو ّيف هللا ِقتاف لوعفم ناكً ارمأ هللا يضقيل هلوسر ةنسو
ًةجحنكيهيعدتنإوًارجأوًارخذٍكلنكيهيلعيتبثتوهيفيقدصتنإًامالكتلقدقل:دعبامأتلقوتفقو،تقولااذهيفبطخينأيوانسيلو،بطخأنأىلإينتأجلأفلاق

.اهيرتساف ةئيس نم تدجو امو اهيرشناف ةنسح نم تدجو امو اذكو اذك هركأو اذكو اذك بحأ ِكيلع
:مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي امنيب اهجوز حضفت ال ةريتس اهنأب ةنمؤملا ةأرملا يبنلا فصي 

)).ةنجلا ةحئار حرت مل سأب ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأرما يأو .اهجوز ىلع يكتشت اهتيب نم جرخت ةأرملا هركأ ينإ((

.ينقلط هل لوقت .هنع ينغتست ال يهو قالطلا اهجوز لأست اهجوز نع ينغتست ال ةأرما ىلإ هللا رظني الو 
:ماركلا انتوخإ 
.جاوزلا ةمعن رفكت اهنأك اهجوز ىلإ ءيست ةأرما يأو جاوزلا ةمعن رفكي هنأك هتجوز ىلإ ءيسي جوز يأ ةريبك ةمعن جاوزلا ةمعن 
:ىلوألا ةيآلا هذه 

﴾َّنُهوُُمتْهِرَك ِْنَإف ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهوُرِشاَعَو﴿

]��ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

دق هتأر امل ً،اماع نيرشع باغو ةنيدملا نم جرخف هبجعت مل اهيلع لخد املف ةأرما جوزت مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةافو بقع ةرونملا ةنيدملا يفً الجر نأ بدألا بتك يورت 
لخدوً اماع نيرشع دعب داع هنأ ةصقلا هذه يورت .يفً انماك ريخلا نوكي دقف ىنمتت امك تسل ينتننظ اذإ ينعي ،رشلا يفً انماك ريخلا نوكي دق بيبحلا جوزلا اهيأ هل تلاق اههرك

ً.اليلجً املاع ةجوزلا هذه نم هل هللا بجنأ ،هنبا وه اذإف هنع لأسف فولأ لب تائم باش لوح ملع سرد ىأرف دجسملا ىلإ
ً:اذإ 

﴾)��(ً ارِيثَكً ارْيَخ ِهِيفُ َّ� ََلعَْجيَوً ائْيَش اوُهَرَْكت َْنأ ىََسَعف َّنُهوُُمتْهِرَك ِْنَإف﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

:ةوخإلا اهيأ ٍناث ءيش 
:ميرك نآرق اذه 

﴾ِفوُرْعَمْلاِب َّنِهَْيلَع يِذَّلا ُْلثِم َّنَُهلَو﴿

]��� ةيآلا :ةرقبلا ةروس [

اهابأ مرتحت نأ ىنمتت امك ،اهعمً اقداص نوكت نأ بجي كعم ًةقداص نوكت نأ ىنمتت امك قينأ رهظمب اهمامأ تنأ نوكت نأ يغبني قينأ رهظمب كمامأ نوكت نأ ىنمتت امك ينعي 

:ةعئار ةيآ ،ًءاطعم نوكت نأ تنأ يغبنيً ةءاطعم نوكت نأ ىنمتت امك ةدشلاب اهعم فقت نأ يغبني ةدشلاب اهعم فقت نأ ىنمتت امك اهمأو اهابأ مرتحت نأ يغبني كمأو

﴾ِفوُرْعَمْلاِب َّنِهَْيلَع يِذَّلا ُْلثِم َّنَُهلَو﴿

]��� ةيآلا :ةرقبلا ةروس [

هتجوز نأ ول امأ ،نيصخشلا نيب حالصإلا يف بذكي نأو ةعدخ برحلا نأل برحلا يفً انايحأ بذكي نأ ،نطاوم ةثالث يف بذكي نأ ملسملل لجو زع هللا حمس ءانثتسا دجوي نكل 

نوكت ال نأ ةربعلا ً،ادبأ ةلكشم دجوي ال عقاولا عم قبطني ال اهمالك نأ ول امأ ،كبحأ ينإ هل لوقت نأ يغبني يننيبحتأ اهلأس اذإو ِكبحأ ينإ اهل لوقي نأ يغبني ينبحتأ هتلأس

اوعاض نيجوزلا نيبً اقاقش اوأر اذإف دابكألا تاذلف مه دالوألاو دالوأ مكدنع ةحلصملا ىلع تيبلا ىنبي دق بحلا ىلع ىنبي تيب لك امف ةيجوزلا كتداعس تمده دق كتحارصب

.مألاو بألا نيب
:ةوخإلا اهيأ 
8:رخآ ءيش 



﴾ٌ ةَجَرَد َّنِهَْيلَع ِلاَجِّرلِلَو ِفوُرْعَمْلاِب َّنِهَْيلَع يِذَّلا ُْلثِم َّنَُهلَو﴿

]��� ةيآلا :ةرقبلا ةروس [

هلوقل اهريشتست نأ يغبني نكل ةرورضلا دنع ال لوقي رظنلاو ريكفتلا ديعب ناسنإ نم ةسسؤملا هذهل دبال رارق بحاص نم ةسسؤملا هذهل دبال ةدايقلا ةجرد يه ةدحاو ةجرد 

:ىلاعت

﴾ ٍفوُرْعَِمب ْمَُكنَْيب اوُرَِمْتأَو﴿

]� ةيآلا :قالطلا ةروس [

.ةلكشملا تلحو هيلع تراشأ ام لعفو هيلع تراشأو ةملس مأ هتجوز ميركلا يبنلا راشتسا دقو 

﴾ ٍفوُرْعَِمب ْمَُكنَْيب اوُرَِمْتأَو﴿

]� ةيآلا :قالطلا ةروس [

.هب هللا هلهأ امل جوزلا وه رارقلا بحاص نكل 
بيصن ةجيدخ ةديسلا هتجوزل ريبكلا حتفلا اذهو نيبملا رصنلا اذه نأً اعيمج سانلا رعشيل ةجيدخ ةديسلا ربق دنع رصنلا ءاول بصن ةكم حتف امنيح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا 

.ريبك هنم
بتارملا ىلعأ ىلإ لصت دق ةأرملا نأ تدجو ناميإلاب تمدقت املك .لجو زع هللا نع دراش لجر نويلم لدعي ام ةناكملا نم هللا دنع اهل ةأرما رفظ ةمالق نوكت دقً انايحا لوقأ هللاو 

.لخادلا نم هدنس ةديسلا هذه تناك ،لجو زع � اهتعاطب
:ةثلاثلا ةيآلا 

﴾ِءاَسِّنلا َىلَع َنوُماََّوق ُلاَجِّرلا﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

مايقلا ديدش ينعي لعافلا مسال ةغلابم ةغيص ماوق ،ماوق عمج نوماوق ،ال رهق ةماوق ءالعتسا ةماوق عمق ةماوق طلست ةماوق ةماوقلا هذه نأ ىلع ةيآلاهذه نوملسملا مظعم مهفي 
كلمح كدالوأ ةبقارمب كلمح هللا ىلإ كلهأ ديب ذخأت نأب كلمح كدالوأ يبرت نأ كلمح كدالوأو كلهأل لالح قزرب يتأت نأ كلمح ةريبك ةيلوؤسم هللا كلمح جوزلا اهيأ تنأ ينعي

ةمدخ ةبترم هذه ينعي ،دنب فلأ ةئم نم فلؤم لجرلا نيدامأ ،اهنيد ىهتنا كجوز يعيطأو كسفن ِظفحاو كرهش ِموصو كسمخ ِلص اهل لاق يه ،ىصحت الو دعت ال ءابعأب

.ةرطيسو عمقو رهقو ءالعتسا ةبترم ال ةيحضت ةبترم دهج ةبترم ةياعر ةبترم

﴾ِءاَسِّنلا َىلَع َنوُماََّوق ُلاَجِّرلا﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

.تيبلا اذهلً ادئاق جوزلا نوكي يك تممص ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيمسجلاو ةيركفلا ليلق لبق تلق امك مهصئاصخ نأل 
ً.المح مكلقثأ يننكلو مكدحأ نمً اريخ تسل :لاق امنيح رمع انديس ةملك ىسنأ ال رخآ ءيش
ةينآرق ةوالتب لفحلا أدب يذلا ميركلا خألا اهأرقً ادج ةعئار ىرخأ ةيآ ةريثك تاعبت هيلعو ًالمح اهنم لقثأ هنكلو هللا دنع هتجوز نمً اريخ سيل ةلوقملا هذه ىلعً اسايق جوزلاو 

:ةميرك

﴾ِبَْيغْلِل ٌتاَِظفاَح ٌتَاتِنَاق ُتاَحِلاَّصلَاف﴿

]�� ةيآلا :ءاسنلا ةروس [

نأ يغبني هللا لوسر ةنس قفو كسفن يظفحت نأ يغبني عرشلا سيياقم قفو ال رصعلا سيياقم قفو ال كسفن يظفحت نأ يغبني هللا ظفح امب نهداهتجا قفو ال نهجازم قفو ال 

تاحلاصلا امأ اهريكفت ىلعو اهجازم ىلعو اهمعز ىلع اهسفن ظفحت يهف لجو زع هللا جهنم نم تلفتت اهنكل ةفيرش انأ ةناسنإلا لوقت دق ،لجو زع هللا كرمأ امب كسفن يظفحت

.هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتناق
9:لجو زع هللا لوقي رخآ ءيش 



﴾ْمُِكنَْيب َتاَذ اوُحِلَْصأَو ََّ� اُوقَّتَاف﴿

]� ةيآلا :لافنألا ةروس [

.مكيلهأ عم مكتقالع اوحلصأف تحلص نإف هللا عم مكتقالع اوحلصأ ةثالث تايوتسم ةيآلا هذهل :يلازغلا مامإلا لاق 
.يتجوز قالخأ نم يبر دنع يماقم فرعأ :�اب نيفراعلا ضعب لاقو
اوقتاف ،هيلع درمتت تأدبو هتجوز دنع جوزلا ةميق تفعض كبر عم ةقالعلا تءاس اذإف ةايحلا يف كلً انوع نوكت نأ ةجوزلا هللا مهلأ كتجوز نيبو كنيب ةرماع ةقالعلا تناك اذإف 

.نيجوز نيب ةقالع ةيأ اوحلصأو مكتاجوزب مكتاقالع اوحلصأو مكنيب تاذ اوحلصأو هللا
ً.ةرشابم اهقلط يل لاقف اهيخألً اجعزمً ائيش يتجوز نم توكش :يل لاقف خأ ينثدح 
.حاكن يف نينثا نيب عفشت نأ نم هللا دنع مظعأ ةعافش نم ام نيجوز نيب ةقالع حلصت نأ بجي 
:ةوخإلا اهيأ نآلا 
دعب فتاهلا ىلع تاعاس ثالث ثدحتت ةبطخلا يف تنأو اذامل تكاس وهو هبارشو هماعطو هتيبب ينتعتً ةميقتسمً ةعيطمً ةقلاتمً ةجوز ىري ناسنإلا ،ةيعامتجالا دعاوقلا ضعب 

نيجوزلا نيب ةقالعلا ميدي اذه قداصلا لدتعملا ءانثلا اذه اهدالوأ ةيبرت ىلع ينثأ اهخبط ىلع ينثأ اهتفاظن ىلع ينثأ اهمادنه ىلع ينثأ ملكت فرح الو ةملك الو تجوزت نأ

.رخآ ىلإ نيح نم قداصلا يعقاولالدتعملا ءانثلا ،نيجوزلا نيب بحلا ةرارح ىلع ظفاحي
.اهرهظم ىلع ينثأ قينأ رهظم يف اهتيأر ،اهدالوأ ةيبرت ىلع ينثأ ةلاح جهبأ يف كدالوأ تيأر اهبيترت ىلع ينثأً ابترم تيبلا تدجو اهخبط ىلع ينثأً ابيطً اماعط تلكأ 
اهل لوقي هللا لوسر اي ةدقعلا فيك رخآ ىلإ نيح نم هلأست ،امهنيبً ازمر ةملكلا هذه تحبصأف ،لبحلا ةدقعك :لاق ؟ يل كبح فيك ةشئاع ةديسلا هتلأس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا 

.هتجوز ىلع ءانث ةملكبلخبي ال نأ يغبنيً انايحأ ناسنإلاف .اهلاح ىلع
ًةرتف اهعم سلجت نأ يغبني ،هب عقاو انأو يجوز ءاقش ببسي رتويبموكلا نأل اهمامأ رتويبموكلا ىلع لمعت نأ وأ ةلجم وأ ةديرج كسمت نأ نود اهعم سلجت نأ يغبني رخآ ءيش 

.ةيجوزلا ةقالعلا نتمي امم اذه اهشقانت نأ اهتازجنم نع اهلأست نأ اهلاوحأ نع اهلأست نأ اهيلإ عمتست نأ اهيلإ فرصنت نأ تقولا نم
ففختو نيجوزلا نيب طاشنلا ددجت عرشلا دعاوقبُ ةطبضنملا ةهزنلا قيقد مالك لوقأ ،هلهأ ةنهم يف مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف اهنواعً ةضيرم وأً ةلوغشم وأً ةبعتم تدب نإ 

امبر هذه قيرطلا ةعراق ىلع يصاعملا اهيف بكترت ةماع نكامأو ءانغو طالتخا اهيف يتلا ةهزنلا امأ عرشلا دعاوقب ةطبضنملا ةهزنلا ،امهنيب ةقالعلا نتمتو ةايحلا ءابعأ

عرشلاب ةطبضنملا تاهزنلا امأً ايجوزً اقاقش تببس امبر هللا يضرت ال يتلا تاهزنلا هذه ؟ نالف ىلإ ترظن اذامل اهل لوقي ؟ هذه ىلإ ترظن اذامل ،نيجوزلا نيب قاقشلا تداز

.ةايحلا ءابعأ ففختو نيجوزلا نيب ةقالعلا نتمت اهلعل
؟ تنأ نيأ يويلخلا ىلع اذإ ؟ نيلعفت اذام ؟ نآلا تلعف اذام اهل لق اهتحص ىلع نئمطتل كلمع يف تنأوً ةرم اهب لصتت نأ عنمي يذلا ام :سفنلا ءاملع ضعب لوقي 
ترفاس اذإ ،ةايحلا يف اهرودبو اهتميقب راعشإ اذه فتاهلا مقر نع اهربختل اهب لصتت نأ يغبني دلبلا جراخ ىلإ ترفاس اذإ نيجوزلا نيب ةقالعلا نتميً انايحأ يفتاهلا لاصتالا 

دق نهجاوزأ نأ تاجوزلا رعشيل ،يفتاه لاصتا كانه ناك امً اموي ميقيو ةنيدملا رهاظ ىلإ يتأي ناك ،رفس نمً ادبأ هلهأ ئجافي نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع لعفي ناك امكً اديعب
ً.اديعبً ارفسً ارفاسم تنك اذإ كتجوز ئجافت ال ،نهئيجم برتقا
مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك ةيدهلاف رخآ ىلإ تقو نم ةريغص ايادهب اهئجاف ،اهرعاشم عم فطاعت قيضلاب ترعش اذإ رخآ ىلإ نيح نم اهرعاشم عم فطاعت :اولاق 

)).ردصلا رحوب بهذت((

:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو 

)).اوبباحت اوداهت((

....اذكهو ءاودلا ديعاوم نعو هتذخأ له ءاودلا نعو اهضرم روطت نعو اهلاوحأ نع اهلأساف ةضيرم تناك اذإو 
.ينيحماس اهل لق اهعم تأطخأ نإ ةيلعلا كتناكم يف ىقبت ينيحماس اهل لق اهرعاشم تحرج اذإو 
:ةوخإلا اهيأ 
.نيملسملا اهب شغأف اهقلطأ ال هللاو لاق اهقلط هل ليقً ادج ةئيس ةجوز هدنع لجر 
.قلخلا ءوس ىلإ كجاح نم كنمً اقلخ أوسأ نإ هل تلاقً ادجً ةيكذ تناكفً اءوس يقلخ يف نإ اهل لاقف ةأرما بطخ لجر 
نيملاعلا بر � دمحلاو 

هللا لوسر وه قلخلا نسح يف انتودقو ،العو لج انبر اهفصو يتلا ةيعرشلا ةيودألا نم هيلإ انعمتسا امب ىلاعت هللا انعفنو ةميقلا ةرضاحملا هذه نع ميركلا انذاتسأ هللا ىزج 

نيدلاف سانلا عمو اندالوأ عمو انتاجوز عم لماعتن فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ملعتن ةرطعلا هتريس ىلإً امود سلجن نأ يغبنييذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

ًافوخ ليطي الف قيوشتلا بولسأ لمعتسي هنكلو هلضف نمو هملع نم ديزملا ىلإ قوشتن انكو ءاملعلاو ءاهقفلا اهبتك تادلجم غيلبلا هزاجيإب ميركلا انذاتسأ رصتخا دقل ،ةلماعملا

تناك اذإ تارضاحلاو نيرضاحلا ةوخإلل لاجملا كرتي نأً ارذع هحيمتسن كلذل هتليضف ىلع ىنمتن انكو ةكرابملا ةعاسلا هذه ىلإ قوشتن رثكأ وأ ماع ذنم اننأ ىسنيو للملا نم

ً.اروكشم اهيلع بيجيف هتليضف ىلإ هجوت نأ نكمي ةلئسأ كانه
.هللا ىلإ ةوعدلا ىلع قبطي اذهو هيهتشت تنأو هنع مقو هيهتشت تنأو ماعطلا ىلإ سلجا :اولاق ،هللا رفغتسأ 
:لوألا لاؤسلا 
؟هيف ةقالع هل سيل ام ىلع ناسنإلا بساحي فيكف حيحص وه سكعلاوً ارفاك جرخي اكيرمأ يف قلخي امدنع ناسنإلا لاقي 

كنيعت ةنكمأ يفوً انمؤم نوكت نأ ىلع كنيعت ةنكمأ يف نكل ،دجو ناكم يأ يفً انمؤم نوكي لجو زع هللا جهنم ىلإ ىدتها مث هقلخ لالخ نم هللا ىلإ فرعت اذإ قلخ امنيأ ناسنإلا 

نوكتنأو ناكم يأ يف دلوت نأ نكمي يملع ريغ مالك اذه رفاك وهف ناكم يف دلو ناسنإ لك دعن نأ امأً ائيش هلمع هعفني الو مهعم رشح ةرفكلا يوه نمفً اميقتسم نوكت نأ ىلع
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.لجو زع هللادارأ امكً انمؤم
يف يتلئاع عم ةريبك ةلكشم نم يناعأ خيشلا ةليضف اي ،ينتبثي نأ هلأسأو � دمحلاو هللا يناده دقو اهبر نعً ادجً ادج ةديعب ةلئاع نم تنب انأ هيف كبحن اننأ هللا دهشن خيشلا ةليضف 

ينحصنت كتيلف يلهأ مامأ ةفيعض يننكل قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال نأ ملعأ انأو عوضوملا اذه يف تملكت املك ينددهيو ينعنمي هللا هاده يبأ نأ الإ باجحلا عوضوم

.باجحلا ىلإً ادج ةقاتشم ينأ هللا دهشأ انأف يندشرتو
ىتح ماعطلا عدأ نأ امإو دمحمب رفكت نأ امإ ينب اي همأ هل تلاق صاقو يبأ نب دعس انديسو قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ليلجلا خيشلا لضفت امك ةوخإلا اهيأ لصألا

دودح الً اماركإ ايندلا رومأ يف اهيبأو اهمأ مركت نأ تاتفلا نأ ىلوألا ،يلكأت ال وأ تئش نإ يلكف دمحمب ترفك ام ةدحاوً ةدحاو تجرخف سفن ةئم كل نأ ول يمأ اي هللاو لاق تومأ

يل حمس هبلق تكلماذإف هبلق كلتمأ ىتح هيلإ ناسحإلا يف غلابأ باجحلا نأش يف يندناعي يبأ ىرأ امنيح انأ ريبك رود هل ناسحإلا ،اهنيد رمأ ىلع اهانيعي نأ امهنم سمتلت نأ مث هل

تناك اذإ امأ اهعنامي هنأ كشأ ال باجحلا هنم بلطت مث ىضري نأ لجأ نم كلمت ام لك هل مدقت هب ينتعتً اراهنً اليل همدخت ةعيطم تنب ،ربلاب باجحلا طبري امنيح بألا بجحتأ نأ

.اهنيدرمأىلعاهنيعيًانمؤمًاناسنإاهبهينألجوزعهللالأسأوبألادنعضوفرمباجحلاةيداعًاتنب
:رخآ لاؤس 
.لقعلاو عرشلا اهابأي يتلا ةقئال ريغ رومألا ضعب نلعفيف نهجاوزأ ىلإ رثكأ تاببحم نكي نأ ندري نهنأ ةجحب نيذوعشملا ضعب ىلإ نبهذي ءاسنلا ضعب 
ةقيقحلاف جوزلل ةعاطلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ امب ءاسنلا رمأت اهنأ اهتذوعشب اهحاجن ببس نأ فشتكا نكل للضتو ذوعشت اهنأل نجسلا تلخد ماشلاب ةذوعشم 

هللاو اهبحي ال اهجوز نأ مهوتت ةأرما يأف ،مهتاجوز جاوزألا بحأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاميلعتل ةهباشم تاميلعت تطعأ اهنأ ببسب اهتذوعش ببسب ناك ام اهحاجن

:لوقي لجو زع هللا نأل هب دعستو اهب دعسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس قبطت نأ درجمل

َّذُعيِلُ َّ� َناَكاَمَو ﴿ ﴾ ْمِهِيف َتَْنأَو ْمَُهبِ

] �� ةيآلا :لافنألا ةروس [

.لجو زع هللا مهبذعي نلف مهتويب يفً ةقبطم كتنس تمادام يأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب ةيآلا ىنعم 
:رخآلا لاؤسلا ،دمحم بابحأ اي يبنلا ىلع اولص ،دمحم انديس ىلع هللا ىلص 
؟ قالط ىوعد مايق لاح يف اولعفي نأ مهحصنت اذامو نورجاشتي هلهأ ىري امنيح رشع عساتلاو رشع سماخلا ةنسلا نيب ام دالوألل اهنومدقت يتلا ةحيصنلا يه ام 
:ةوخإلا اهيأ 
ًاقشنم هابأ ىري امنيح نبالاو دالوألا مامأ نمثب ردقي ال نيجوزلا نيب قافولا ينعي ،كمدق تحت ءاسنلا نم كظح عضت نأ بجيً ادالوأ بجنت امنيحً اريثك ماشلاب اهلوقأ ةملك يل 

بابسأ ربكأ دحأ هدابكأ تاذلف ءالؤه ًادالوأ ناسنإلا بجني امنيحف هدالوأ قح يفً امرجم هدالوأ مامأ هتجوز مصاخي يذلا بألا نوكي قزمتي هيبأ نع ةقشنم همأو همأ نع

مامأ فالخلانوكي ال نأ ىلع ناجوزلا صرحيلف فالخ نم دبال ناك اذإو كتجوز عم شياعتت نأ يغبني مهافت كانه نكي مل ول ذئدنع نيجوزلا نيب قافولا ةيسفنلا مهتحص

.نهدالوأ
؟ هب نوحصنت لهو ال مأ ديج زافلتلا له رخآ لاؤس 
نإو هئانتقا مدعب حصنأ رمخلا هيف عضو نإ سأك اذه ؟ هءانتقا مدع مأ هئانتقاب انحصنت لهو سأكلا اذه مكح ام ،زاهجلا يف ام ً،اقالطإ يعرشلا مكحلاب ةقالع هل سيل زاهجلا 

لجو زع هللا نع دعبلا ىلإً ةوعد اهيفو لالحنالا ىلإً ةوعد اهيفو ةيحابإلا ىلإً ةوعد اهيفو تلفت اهيف نأ جماربلا ىلع بلغي امنيح امأ ،هئانتقاب حصنأ ذيذللا بارشلا هيف عضو

عندئذ یكون ھذا الجھاز خطیراً في البیت.
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