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 مھللا ،نیمألا دعولا قداصلا دمحم اندیس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نیملاعلا بر ' دمحلا 
 تانج ىلإ تاوھشلا لوحو نمو ، ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مھولاو لھجلا تاملظ نم انجرخأ
 . تابرقلا

 

 

 هذھ ىلع يمالسإلا زكرملا اذھ ىلع نیمئاقلا ركشأ ءدب يذ ئداب ؛ ماركلا ةوخألا اھیأ 
 نسح دنع نوكأ نأ هللا وجرأو ، يب نظلا نسح ىلعف ءيش ىلع تلد نإ يتلا ، ةمیركلا ةوعدلا

 . مكنظ
 ھلوق ؟لیلدلا امو ، ضرف ةالصلا نأل مكدحأ لوقی ؟ يلصت اذامل لاؤس ؛ ماركلا انتوخأ 

 : ىلاعت
 )14( 1ِ2ْ/ِ.ِل َةَالَّ*لا ِ'ِقَأَو يِنُْدبْعَاف َاَنأ َّالِإَ َھلِإ َالُ َّ̀ا َاَنأ يِنَّنِإ 

  ه& ةر#س 

 لك نأو ، بوجولا يضتقی میركلا نآرقلا يف رمأ لك نأ نیملسملا نع بیغی يذلا نكل 
 تارشع نیدلا ، ةیرئاعش تادابع سمخ مامأ تسل تنأف ، بوجولا يضتقی ةحیحصلا ةنسلا يف رمأ
 نآرقلا يف رمأ لك نأ نم ةرضاحملا هذھ يف قلطنن كلذلف ، ةیلیصفتلا رماوألا نم فولألا تائم لب
 . بوجولا يضتقی ةحیحصلا ةنسلا يفو میركلا
 

 

 ةوعدلا لوصأ بیطلا ءاقللا اذھ ناونع كلذل ، هللا ىلإ ةوعدلاب رمألا رماوألا هذھ نم 
 هللا ىلإ ةوعدلا نأ مكل دكؤأس ، ةاعدلاو ءابطخلاب قلعتی عوضوملا اذھ نأ مكدحأ مھوتی دق ، هللا ىلإ

 : بGجGلا يEFقD ةBCB*لا ة@?لا يفو '<1=لا نآ1قلا يف 1مأ لك

 : Xقف ف1عP Dم عمو 'لعD ام دوJح يف 'ل?م ل/ ىلع CPع ض1ف هللا ىلإ ةGعJلا



 ضرفك هللا ىلإ ةوعدلا نكلو ، هللا ىلإ وعدت نأ يغبنی يلصت كنأ امك ، ملسم لك ىلع نیع ضرف
 : لیلدلا ، طقف فرعت نم عمو ملعت ام دودح يف نیع

 )CPَ )33ِ\ِلْ?ُ\ْلا Pَِم يِ@َّنِإ َلاَقَو ًاBِلاَص َلِ\َعَو َِّ[ ىَلِإ اَعَد Pَّْ\ِم ًالGَْق Pَُ?ْحَأ Pَْمَو 
  +ل(ف ةر#س  

 هللا ً،احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم هللا دنع لضفأ ناسنإ ضرألا ھجو ىلع سیل يأ 
 : لوقی لجو زع

 َنیِكِرْشُمْلا َنِم َاَنأ اَمَو َِّ̀ا َناَحُْبسَو يِ@َعdََّتا Pَِمَو اَنَأ ٍةeَ*ِC1َ ىَلَع َِّ[ ىَلِإ Gُعْدَأ يِلdِCَس ِهِ.َه ْلُق 

)108(  
  فس#ی ةر#س 

 اذھ ، لیلعتلاو لیلدلاب يأ ، ةریصب ىلع هللا ىلإ وعدی نأ يغبنی هللا لوسرل عبتم لكف 
 : رخآلا لیلدلا ، نیع ضرف ةوعدلا ىلع يذلا

 Bَmِّْلاeِ اGَْصاGََتَو ِتاBَِلاَّ*لا اGُلِ\َعَو اGُ@َمآ Pَیِ.َّلا َّالِإ)2( 1ٍْ?ُخ يِفَل َناَ?نِْإلا َّنِإ)1( 1ْ*َعْلاَو 
  )dْ1ِ )3َّ*لاeِ اGَْصاGََتَو

  1(علا ةر#س  

 ، نیع ضرفك هللا ىلإ ةوعدلا وھ قحلاب يصاوتلا ، ةاجنلا ناكرأ دحأ قحلاب يصاوتلا 
 . فرعت نم عمو ملعت ام دودح يف قحلاب يصاوتلا

 

 

 ةوعد كانھ نأ مكمتكأ ال ھنكل ، نیع ضرفك هللا ىلإ ةوعدلا بیطلا ءاقللا اذھ ناونعً اذإ 
 جاتحت ةیافك ضرفك هللا ىلإ ةوعدلا ، لكلا نع تطقس ضعبلا اھب ماق اذإ ، ةیافك ضرفك هللا ىلإ
 : قمعت ىلإو ، رحبت ىلإو ، غرفت ىلإ
 َنوُحِلْفُمْلا ُُمھ َكَِئلُوأَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَھَْنیَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُْمَأیَو pَCْ1ِْلا ىَلِإ َنGُعJَْی ٌةَّمُأ ْ'ُ=ْ@ِم Eَ=ُPْْلَو 

)104(  
  نا51ع لآ ةر#س 

 . ملسم لك ىلع نیع ضرفك هللا ىلإ ةوعدلاب قلعتم انعوضوم نحنف ، ضیعبتلل مكنم 
 

 

 : m\عت ىلsو dB1ت ىلsو غ1فت ىلإ جاBEت ةDاف/ ض1ف/ هللا ىلإ ةGعJلا
 

 : tلu\لا ا.ه ة\ح1لا yفح و ة=ئال\لا yلx@ت هCف هللا 1كُذ tلuم يف tلج Pم



 عم عوبسألا لاوط تاءاقل كدنع ، اھب ترثأتو ، ةعمج ةبطخ ترضح يلمع قیبطتك 
 يذلا ، كدالوأ عم ، كلھأ عم ، كئابرقأ عم ، بحت نم عم ، كناریج عم ، كئالمز عم ، كئاقدصأ
 : يوبنلا لیلدلا ، طقف مھل ھلقنا ھیلإ تعمتسا

 ملسو ھیلع هللا ىلص هللا َلوسر ََّنأ امھنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
  : لاق

ّدَحو ، ةDآ Gلو ي@ع اGُغِّلب   ادِّمَعتُم َّيلع ََبذَك نَمَو ، َجَرَح الو ، لیئارسِإ ينب نع اوثِ

 .  ِراَّنلا نِمُ َهَدعْقَمْ أََّوَبَتیَْلف
  =Aم1?لاو =را;:لا هج1خأ  

 ةفیج نم نتنأ نع نوسلاجلا موقی ھیف هللا ركذی ال سلجم يف سلجت امنیح ھنأل ، ملكت 
 ركذو ، سلجملا اذھ ةمحرلا تفحو ، ةكئالملا تلزنت ھیف هللا تركذً اسلجم تسلج اذإ امأ ، رامح
 . هدنع نمیف ءالؤھ هللا

 yَْلxََن َّالِإ ْ'ُهَ@Cَْب ُهَنGُسَراEَJََ<َو َِّ[ َباEَِ/ َنGُلEَْی َِّ[ ِتCُGُب Pِْم Cْyٍَب يِف ٌمGَْق َعَ\Eَْجا اَمَو 
 . ُهJَْ@ِع C\َPِْف َُّ[ ْ'ُه1ََكَذَو ، ُةَ=ِئَالَ\ْلا ْ'ُهEَّْفَحَو ، ُةَ\ْح1َّلا ْ'ُهCَEِْ�َغَو ، ُةَ@Cِ�َّ?لا ْ'ِهCَْلَع

  ة1H1ه يبأ Dع CلBم هج1خأ  

 . يلمعلا قیبطتلا اذھ 
 

 

 

 

 ىلإ ةوعد كانھو ، ةصلاخ هللا ىلإ ةوعد كانھ ، نیملسملا ةلكشم ةضراع ةحملب ضرعأ
 ىلإ ةوعدلا امنیب ، عابتالا اھصئاصخ نم ةصلاخلا هللا ىلإ ةوعدلا ، هللا ىلإ ةوعدب ةفلغم تاذلا
 مھنید ىلع نوملسملا فاضأ امدنع اوققد نآلا ، عادتبالا اھصئاصخ نم هللا ىلإ ةوعدب ةفلغملا تاذلا
 ةرورضلاب ھنم ملع ام مھنید نم نوملسملا فذح امدنعو ، ءامدلا تلاسو ، اولتاقت ھنم سیل ام

 ام ينلأس مراكألا ةوخألا نم دحاو ول كلذل ، فعضن تفذح نإو ، لتاقتن تفضأ نإ ، اوفعض
 .ھنم سیل امم ھب قلع ام لك نیدلا نع عزنن نأ دیدجتلا : لوقأس امیف اوققد ؟ دیدجتلا

 نم ءادوس ةقبط ھیلع تبسرت يأ ، دوسأ رجحلا حبصأ مایألا يضم عم يرجح ءانبً الثم
 ةقبطلا عزنب طقف ،قباط ةفاضإب الو ، ةفرغ فذحب ال ءانبلا اذھ دیدجتف ، ناخدلا نمو ، تازاغلا
 ، ھنم فذحی الو ، ھیلع فاضی ال ، هللا دنع نم يفیقوت نیدلا ، هراجحأ ىلع تقلع يتلا ءادوسلا
  . ھنم سیل امم ھب قلع ام ّلك ھنم عزنن نكلو

 : لجو xَّع هللا ىلإ ةGعJلا �ئا*خ Pم
 

 : عاEJبالا ال عاdتالا -1



 

 تاذلا ىلإ ةوعدلا صئاصخ نمو ، نواعتلا ةصلاخلا هللا ىلإ ةوعدلا صئاصخ نمو  
  . ' ھتعاط ردقب ھعم نواعتیو ، هللا نع هدعب ردقب نمؤملا ھیخأ عم سفانتی ناسنإلاف ، سفانتلا

 

 

 ىلإ ةوعدلا صئاصخ نمو ، رخآلاب فارتعالا ةصلاخلا هللا ىلإ ةوعدلا صئاصخ نمو  
  . رخآلا ءاغلإ تاذلا

 

 

 تاذلا ىلإ ةوعدلا صئاصخ نمو ، ةحیصنلا لوبق ةصلاخلا ةوعدلا صئاصخ نمو  
 مھدالب يف مھت قشارتو تاموصخ نم نیملسملا نیب يرجی ام رسفی مالكلا اذھو ، ةحیصنلا ضفر
 ، ھل كتعاطو ، 'اب كلاصتاو ، كصالخإو ، كنامیإ ةمالع ، ةیبرغلا رجاھملا يفو ، ةیلصألا
 زع هللا لوقلً انمؤم تسلف نینمؤملا عومجمل كؤامتنا نكی مل ام ھنأل ، نینمؤملا ةیقب عم نواعتلا
 : لجو

 )10( َنوُمَحُْرت ُْمكََّلَعل ََّ̀ا اُوقَّتاَو ُْمكْیَوََخأ َنَْیب اوُحِلَْصَأف ٌةGَْخِإ َنGُ@ِمْ�ُ\ْلا اَ\َّنِإ 
  تاIJ1لا ةر#س 

 

 

 

 

 نیع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا نأل تنأ ، ملسم لك اھجاتحی هللا ىلإ ةوعدلا يف دعاوق كانھ  
 رابكلا ءابطخلا صاصتخا نم هللا ىلإ ةوعدلا نأ مھوتت امنیح ، بیطلا ءاقللا اذھ يف نم لك اھجاتحی
 هللا ىلص هللا َلوسر ََّنأ : امھنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ، مھاو تنأف ةاعدلاو
 : لاق ملسو ھیلع

ّدَحو ، ةDآ Gلو ي@ع اGُغِّلب   ادِّمَعتُم َّيلع ََبذَك نَمَو ، َجَرَح الو ، لیئارسِإ ينب نع اوثِ

 .  ِراَّنلا نِمُ َهَدعْقَمْ أََّوَبَتیَْلف

 : tفا@Eلا ال نواعEلا -2

 : 1خآلاe فاE1عالا -3

 : اهFفر مJعو ةCB*@لا لdGق -4

 : هللا ىلإ ةGعJلا JعاGق Pم
 

 : B?Pلا لGقلاو حلا*لا ل\علاe هللا ىلإ ةGعJلا -1



  =Aم1?لاو =را;:لا هج1خأ 

 َنیِكِرْشُمْلا َنِم َاَنأ اَمَو َِّ̀ا َناَحُْبسَو يِ@َعdََّتا Pَِمَو اَنَأ ٍةeَ*ِC1َ ىَلَع َِّ[ ىَلِإ Gُعْدَأ يِلdِCَس ِهِ.َه ْلُق 
)108(  

 فس#ی ةر#س 

 ال تنأف هللا لوسر عبتت مل نإو ، هللا لوسرلً اعبتم تسل لجو زع هللا ىلإُ عدت مل نإف 
 : لیلدلا ، هللا بحت

  )C'ٌ )31ِحَر ٌرGُفَغ َُّ[َ� ْ'ُ=G�َُنُذ ْ'ُ=َل 1ِْفْغَ<َو َُّ[ ُ'ُ=DُBْdِdْ يِنGُعdَِّتاَف ََّ[ َنBِdُّGُت ْ'Eُْ@ُ/ ْنِإ ْلُق 
  نا51ع لآ ةر#س 

 

 

 ،ً اباتك نیءاقللا نیذھ لالخ نم تفلأو ،نیءاقل رصم يف يوارعشلا خیشلا عم تیقتلا  
 ىلع وعدملا هاری نأ ةیعادلا رذحیل : لاقف ؟ ةاعدلا ىلإ كتحیصن ام ھتلأس لوألا ءاقللا ءاھتنا لیبق
 . ةوعدلا لبق ةودقلا ، طقف وعدی ام فالخ

 لاقو ، ھتَّصاخو ھلھأ عمج ٍرمأ ذافنإ دارأ اذإ ناك ـ هاضرأو ھنع هللا يضر ـ رمع اندیس
 ال هللا میاو ، اوعقو متعقو مكوأر نإ ریط سانلاو ، اذك نع مھتیھنو اذكب سانلا ترمأ دق ينإ " :
 نم ةبارقلا تراصف ، " ينم ھتناكمل ةبوقعلا ھل تفعاض الإ ھنع سانلا تیھن امیف عقو ٍدحاوب نیتوأ

 . ةبیصم رمع
 ھجاتحت مالكلا اذھ ، ھل ةودق نكت مل نإ كیلإ يغصیً ادحأ نأ مھوتت ال ةوعدلا لبق ةودقلا 

 يف ةیعادلاو ، ةرئادلا يف فظوملاو ، فصلا يف ملعملا ھجاتحی ، كتانب عم ھنیجاتحت ، كدالوأ عم
 ةقیقح هذھ ، ةوعدلا لبق ةودقلا ، كیلإ دحأ يغصی نأ عمطت ال هللا رمأ ىلع میقتست نأ لبق ، دجسملا
 ، ةوعد كتماقتسا نألً اتماص ةیعاد نوكت نأ نكمی ، میظعلا جھنملا اذھ قبطت امنیح تنأف ، ىلوأ
 ،ً انقتمً المع مدق ةملك الو تكسا ةتماص ةوعد ىلإ دالبلا هذھ يف متنأ نوجاتحت دقو ، ةوعد كقدصو
 دالب لمجأ نم ةدلب ىلإ لصو ، فیصلا يف ایكرت ىلإ رفاس نانویلا نم ناسنإ هللاو ، ةمدخ مدق
 ملف ھیف مانی ناكم نع ثحبی ،ً الیل ةرشع ةیناثلا ىتحوً ارھظ ةرشع ةیناثلا ةعاسلا نم يقب ، ایكرت
 لھ : ھل لاقف تیبلا بحاص ھل حتف ـ نانویلا نم وھً املسم سیلً اعبط ـ تویبلا دحأ قرط ، دجی
 ھل أیھو ، ھمون ةفرغو ھفرغب تیبلا هاطعأ ، ناتیب يدنع ، لضفت : ھل لاق ؟ كدنع مانأ نأ ناكمإلاب

ً احابص ظقیتسا املف ،ً اریثك عتمتساو ، هدالوأو ھلھأ عم تیبلا يف مان حئاسلا اذھ ، بھذ مث ،ً اماعط
 لھ ، تیبلا ىلإ لوخدلاب ھعنقی يك هدالوأو ھلھأو وھ ةرجشلا تحت مانی تیبلا بحاص دجو
 ؟ ھمالسإ ببس ناك اذھ نأ نوقدصت

 : ةGعJلا لdق ةوJقلا -2



 أرقی نأ نكمی ال ناسنإ يسنرفلا ، اسنرف يف اھوقبط ةصقلا هذھ ،ً ادج ةلھس ةیضقلا 
 روتكدلا انثدح ، تنأ هدنع مالسإلا ، يراخبلا حیحص حرش يف يرابلا حتفو ، يبطرقلا ریسفت

 دحأ ، ةلوقعم ریغ ةوادع مالسإلل ةودع ةأرما كانھ نأ ـ ارسیوس يف ھعم انك ـ طاشقلا يبرع
 ھنإ : ھل تلاقف اھبلك ةحص نع اھلأس ، اھل بلك عم اھآر قیرطلا يف نییرطیبلا ءابطألا نیملسملا
 ، اھتوادع تھتنا اھبلك جلاع املف ، كلذ ىنمتأ : ھل تلاق ؟ كل ھجلاعأ نأ نیبحتأ : لاق ، ضیرم
 . ةوعدلا لبق ةودقلا ، نایبلا لبق ناسحإلا

 كتخأ اھنإ ينب ای ال : ھل لاق ، اھنم جاوزلا يف هدلاو نذأتساف ةاتف بحأ اكیرمأ يف باش 
ً اضیأ : ھل لاق ، اھتببحأ ةاتف هذھ يبأ ای : لاق ةیناث ّبحأ املف ـ ءاسن ریز ناك هوبأ ـ يردت ال كمأو
 تنأ تئشً ایأ ذخ :ھل تلاق ، ھمأ ىلإ اكشو ، ھیبأ نم رجضف كلذك ةثلاثلا ، يردت ال كمأو كتخأ هذھ
 . يردی ال وھو ھنبا تسل

  . ةیبرعلا ةغللا نومھفی مھنأ اذھ ىنعم اوكحض مھلك 
 

 

 اندیس ، نایبلا لبق ناسحإلا ، كنایبل ھلقع كل حتفیل كناسحإب هوعدت نم بلق حتفا  
 ةفیلخ وأ نینمؤملا ریمأب ھبطاخی مل ـ ةیواعم ایف دعب امأ : ھل لاق نطاوم نم باتك هءاج ةیواعم
 كلو يل ناك الإو ، كلذ نع مھھناف ،يضرأ اولخد دق كلاجر نإ ةیواعم ایف : دعب امأ ـ نیملسملا

 ھلوأً اشیج ھل لسرت نأ ىرأ : ھل لاق ؟ دیزی ای ىرت ام : ھل لاق ، دیزی ھنبا ىعدتسا ، مالسلاو نأش
 بتاكلاب ءاجف ، لضفأ كلذ ریغ : ھل لاقف ، كیلع لواطت اذھ ، ھسأرب كوتأی كدنع هرخآو هدنع
 ، هءاس ام ينءاس دقلو ، هللا لوسر يراوح دلو باتك ىلع تفقو دقف : دعب امأ ، بتكا : ھل لاقو
 ، ةیواعم اندیسل باوجلا يتأی ، اھیف نمو ضرألا نع ھل تلزن دقل ، هاضر بنج ةنیھ اھلك ایندلاو
 نم كلحأ يذلا يأرلا كمدعأ الو ، كءاقب هللا لاطأ ، عضولا فلتخا ، ! نینمؤملا ریمأ ایف : دعب امأ
 ُمظع ُملح نمو ، داس افع نم ينب ای ، باوجلا أرقا : ھل لاقو دیزی هدلو ىعدتسا ، لحملا اذھ كموق
 . بولقلا ھیلإ لامتسا زواجت نمو ،

 ةلدأو دھاوشو ، صصق كعم ، ناسللا قیلط ،ً احیصف ،ً املكتم ، ةیعاد نوكت نأ لبق 
 تدارأ اذإ كلذلف ، ناسحإ ىلإ جاتحی ةفسلف ىلإ جاتحی ال كمامأ يذلا اذھ ،ً انسحم نك ، صوصنو
 ، مھتاجاحل ، مھل ھبتنت نأ ، مھملعت نمل ھبتنت نأ اھیلع ، اسنرف يف ةیعاد نوكت نأ ةمیرك تخأ
 ، كل نھلقع نحتفی ذئدنع ، كل نھبلق نیحتفت ةمدخ مھل نیمدقت امنیح ، مھلكاشمل ، مھلھأب مھتقالعل
 . نایبلا لبق ناسحإلا
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 يبنلا باحصأ دیب عقو ، هللا لوسر باحصأ قحب نیمرجملا ربكأ نم لاثأ نب ةمامث 
 ، دجسملا ةیراس يف هوطبر ، ریبك ةلیبق میعز وھ ، هوفرع ام مھنكل ،ً اریسأ مالسلاو ةالصلا ھیلع
 نإو ، مد اذ لتقت لتقت نإ : لاق ؟ كب لعاف ينأ نظت ام : ھل لاق و مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا ھب ّرم
 نمً اماعط مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا ھل مدق ةجیتنلا ، ھطعتً الام لأست نإو ، ركاش ىلع معنت معنت
 ، ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر عابتأ رابك نم راص ةمامث اذھ ، ھحارص قلطأو ، ھمركأو ، ھتیب
 . كنایبل مھلقع كل اوحتفیل كناسحإب كلوح نم بلق حتفا ، نایبلا لبق ناسحإلا

 ، ریضحتلا نم ةجرد ىلعأ يف نوكت نأو ، لیلدلاب يتأتو ، حصافتتو ، ملكتت نأ لبق 
 قرف كلذل ؟ مھتایح ىلع مھتنعأ لھ ؟ ةمدخ مھل تمدق لھ ؟ً اناسحإ كلوح نیذلا ءالؤھل تمدق لھ
 ِتنأ ، سفنلا هذھ يبری يبرملا امأ ، طقفً اسرد يقلی ، ملكتی ملعملا ، ملعملا نیبو يبرملا نیب سانلا
 كناسحإب مھبولق تحتف اذإ كل مھلوقع نوحتفی كلوح نم لعجت نأ عیطتست خألا اھیأ َتنأو نیعیطتست

.  
 

 

 قحلاب لاجرلا فرعن نحن ، صاخشألا ال ئدابملا ، ىرخأ ةدعاق هللا ىلإ ةوعدلا يف  
 لوح ھفاوط ءانثأ يف ، مھیألا نب ةلبج ةنساسغلا كلم هءاج رمع اندیس ، لاجرلاب قحلا فرعن الو
 نم يبارعألا اذھ ىلإ تفتلاف ، ھفتك نع هؤادر علخناف ، ھئادر فرط ةرازف نم ٌّيودب ساد ةبعكلا
 . رمع ىلإ هاكش يبارعألا اذھ ، ھفنأ تمشھ ةبرض ھبرض و ، ةرازف

 قوف ئدابملا ، عیمجلا قوف ماظنلا ، صاخشألا ال ئدابملا ةوعدلا يف ةعبارلا ةدعاقلا 
 . ةیئامتنا سییاقم تدمتعا اذإ فلختتو ، ةیعوضوم سییاقم تدمتعا اذإ ىقرت ممألاو ، عیمجلا

 ، ةقوسلا نم رصاعملا ریبعتلاب ـ يودبلا اذھ فقو ـ ةلبج ـ كلملا اذھب ءاج رمع اندیس 
 : ھل لاقو ،كلملا اذھ لأس رمع اندیس ھبناج ىلإ كلملا اذھ فقو ـ ملسلا نم ىلفسلا ةجردلا نم

 ؟ حیرجلا يرازفلا اذھ ىعدا ام حیحصأ
 . يدیب يقح تكردأ ، ىتفلا تبدأ انأ ،ً ایش ركنی نمم تسل : ةلبج لاق 
 نمشھی وأ ، ھئامدبً اقلاع كرفظ لازام ، ھئاضرإ نم دبال ، ىتفلا ِضرأ : رمع لاقف 

 . كفك ھتلعف ام لانت و ـ صاخشألا ال ئدابملا ـ كفنأ نآلا
 مجنلا رخی نأ ىضرت فیك ؟ جاتو شرع انأو ، ةقوس وھ ؟ ریمأ ای كلذ فیك : لاق 

 ؟ً اضرأ
 ،ً ادیدجً احرص اھقوف انمقأ ، اھانفد دق ةیھجنعلا حایرو ، ةیلھاجلا تاوزن : رمع لاق 

 . ًادیبعو انیدلً ارارحأ سانلا ىواستو
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 اذإ دترم انأ ، زعأ و ىوقأ كدنع يننأ يدلخ يف ىرج امً امھو ناك : ةلبج لاقف 
 . ينتھركأ

 ، ىواست كولعصلاب دبعلاب سانلا زعأو ، ىوادی ھیف عدص لك ، ھینبن ملاع : رمع لاقف 
 اذإ فعضتو فلختتو رخأتتو ، ةیعوضوم سییاقم تدمتعا اذإ مدقتت ممألا ، صاخشألا ال ئدابملا
  .ةیئامتنا سییاقم تدمتعا
 

 

 ھنع تجرخ اذإف ، عیفر طخ اھنید نأ مھوتت ةعامج لك ، نیوانعلا ال نیماضملا نآلا  
 اذھ ، ءاضغبلاو ةوادعلا مھنیب عقوأ يذلا اذھ ، نیملسملا قرف يذلا اذھ ، نیدلا نم تجرخ ةلمنأ دیق
 يأ نم ؟ ةقلح يأ نم ھفرعت نأ بجی ، نیوانعلا ال نیماضملا ، مھتلا قشارت ىلإ مھعفد يذلا

 ھیف ضیرع طیرش ،ً اطخ سیل نیدلا ، ال ؟ ھفنصت نأ لجأ نم ؟ ھخیش نم ؟ نید يأ نم ؟ ةعامج
 كولسلاو ةمیلس ةدیقعلا تمادام ، سأرلاو نیعلا ىلع طیرشلا اذھ يف نم لكو راسی ھیفو نیمی

 ىلإ نوملسملا ھیف جاتحی تقو نم امو ، انقرفی الو انعمجی ىنعملا اذھ سأرلاو نیعلا ىلعً احیحص
ً اعیمج يف انعضو رخآلا فرطلا نأل ، تقولا اذھك ةملكلا دیحوتو ، عدصلا بأرو ، لمشلا عمج
 . دحاو قدنخ يفً اعیمج فقن نأ يغبنیو ، ةدحاو ةلس يف
 

 

 نحن ً،امرجم نوكی نیملسملا نیب نآلا ةیفالخ ةیضق حرطی نم : غلابأ ال هللاو مكل لوقأ 
 حصنی وأ ، انفلتخا امیفً اضعب انضعب رذعیو ، انقفتا امیف نواعتن ، دحوتن نأ ىلإ ةجاحلا سمأ يف
ً اماع نیسمخل هللا ىلإ وعدی نأ ةیعاد يأ ناكمإب وھ الإ ھلإ ال يذلا هللاو ، انفلتخا امیفً اضعب انضعب
 . اھیلع قفتملا رومألاب

 مایأ ةثالث مایصلا ، اكیرمأ يف ، اسنرف يف ، ابروأ يف مالسإلا ةمأ ىلعً اراع سیلأً الثم
 ؟ اندنع دیعلا ىتم رخآلا فرطلا فرعیل لاجم يأ دجوی الأ ، مایألا نم مویب موصت ةعامج لك ،
 الو اوقدصو ةریبك ةلكشم ، دحألا موی دیعلا ةیناثلا ةعامجلا ، تبسلا موی دیعلا ةینالفلا ةعامجلا دنع
 عوضوم ، قباط ةئم ءانب يف رجح يف ةصحب لثمت تالكشملا هذھ لثملا اذھ يف اوققد ، غلابأ

 نوملسملا ؟ راع ةمصو اذھ سیلأ ، ءامدلا لیستو ، لتاقتنو ، عراصتنو ، ھیف فلتخنً ادج ریغص
 نم مھنیب و نونواعتی رخآلا فرطلاو ، ةئملاب نوعستو ةسمخ ةكرتشملا مساوقلا نم مھنیبو نولتاقتی
 مساوقلا نم مھنیبو لیست ءامدلاو نولتاقتی ، لقعلا وھ اذھ ، ةئملاب ةسمخ ةكرتشملا مساوقلا
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 ةسمخ ةكرتشملا مساوقلا نم مھنیب و نونواعتی رخآلا فرطلاو ، ةئملاب نوعستو ةسمخ ةكرتشملا
 يف معطم ىلإ انلخدو ارسیوس يف انكو ایلاطیإ يف ناك ءادغلا ارسیوس يف ةنیدم يف تمقأ ، ةئملاب
 دالب ؟ جورخلا مسرو جورخلا ةقاطبو نمألاو كرامجلاو دودسلاو دودحلا نیأ ! لوقعم ، اسنرف
 ةكرتشملا مساوقلا نم اننیبو لتاقتنو ، ةئملاب ةسمخ ةكرتشملا مساوقلا نم مھنیب و نونواعتی ةدحاو
 . انقحب راع ةمصو هذھو ، ةئملاب نوعستو ةسمخ
 

 

 دجسم يف نیملسملا نیب راجش بشنً الثم ، عورفلاب اوقرغو لوصألا نوملسملا يسن
 رشع ينثاو ، ةینامث ِّلص : ھل تلق ؟ةعكر مك حیوارتلا تلئس ةرم انأ ، حیوارتلا تاعكر ددع لوح
 لعفت الو دجسملا يفو تیبلا يفو ، نیثالثو ةثالثو ، نیثالثو ، نورشعو نینثاو ، رشع ةینامثو ،
 ھیف يذلا دجسملا اذھ قالغإب ىتفأ رابكلا ءاملعلا ضعب كلذل ، نیدلا تایئزج ىلع انلتاقت ، ةلكشم
 . حیوارتلا تاعكر ددع لوح برضلا ىلإ تلقتنا ةموصخ

 عورفلا لبق لوصألا كلذلف ، انتدحو لوصألاو لیصافتلا يف ةیضق ،ً ادج ةیوناث ةیضق 
.  
 

 

 : بیھرتلا لبق بیغرتلا ، بیھرتلا ال بیغرتلا هللا ىلإ ةوعدلا دعاوق نمو  
 ْهCَِباَ?ِح ٍقَالُم يِّنَأ yُْ@َ@َ� يِّنِإ)19( ْهCَِباEَِ/ اوُء1َْقا ُمُؤاَه ُلGُقCََف ِهِ@Cَ\ِCِب ُهeَاEَِ/ َيِتوُأ Pَْم اَّمَأَف 

 اَ\eِ اC�ًِ@َه ا1َ�ُGْشاَو اGُلُك)23( ٌةCَِناَد اَهُفGُ�ُق)22( ٍةCَِلاَع ٍةَّ@َج يِف)21( ٍةCَِضاَر ٍةC�َِع يِف Gَُهَف)20(
 )24( ِةCَِلاpَْلا ِماDََّْألا يِف ْ'Eُْفَلْسَأ

  ةقاIلا ةر#س 

 : بیغرتلا اذھ 
 اDَ)26( ْهCَِباَ?ِح اَم ِرْدَأ ْ'َلَو)25( ْهCَِباEَِ/ َتوُأ ْ'َل يِ@CْEََل اDَ ُلGُقCََف ِهِلاَ\eِ�ِ ُهeَاEَِ/ َيِتوُأ Pَْم اَّمَأَو 

 ُهGُّلُغَف ُهوُ.ُخ)29( ْهCَِناَ�ْلُس يِّ@َع َ�َلَه)28( ْهCَِلاَم يِّ@َع ىَ@ْغَأ اَم)27( َةCَِضاَقْلا yَِناَ/ اَهCْEََل
 Pُِمْ�ُی َال َناَ/ ُهّنِإ)32( ُهGُ=ُلْساَف اًعاَرِذ َنGُعdَْس اَهُعْرَذ ٍةَلِ?ْلِس يِف َّ'ُث)31( ُهGُّلَص َ'uَBِCْلا َّ'ُث)30(

eِِ�َعْلا َِّ�اC'ِ )33( 
  ةقاIلا ةر#س 

 نأً اباش فلكو ةربقملا ىلإ بھذف ، بتكی الو أرقی ال يمأ وھو هدلاو يفوت ناسنإ ةرم 
 اذھ ظاتغاف ، ركذی ال ءيش ، لوقعملا نم لقأً اغلبم هاطعأ ، ھیبأ حور ىلع میركلا نآرقلا أرقی
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 ؟ تایآلا هذھ الإ نآرقلاب دجوی الأ : ھل لاق و ، ھكسمأف ، هولص میحجلا مث هولغف هوذخ : أرقف ئراقلا
 ؟ شورق ةرشعب ةنجلا دیرت : ھل لاق

 نم بنذ لمع ریغ نم ةنجلا بلطو ،ً اقمحأ نوكی ھفات ببسب ةنجلا بلطی ناسنإ لكو 
  . بونذلا
 

 

 ، عورفلا لبق لوصألاو ، نیوانعلا ال نیماضملا ةقیقدلا ةطقنلا ؛ ةوخألا اھیأ ایف  
 ماكحأ يف رھشأ ةتس هاقبأ ، ءاملعلا دحأ دی ىلع رصم يف ملسأ يبروأ ناسنإ ، ریسعتلا لبق ریسیتلاو
 أضوت ھبرشت يذلا ءاملا : ھل لاق ودبع دمحم خیشلاب ىقتلاف ، نیدلا كرتو هدلج نم جرخف ، هایملا
 . ھنم

 ةھاتمب سانلا لخُدت ال ، طّسب ، ھقیبطتو ، ھتنلقعو ، نیدلا طیسبت ىلإ ةجاحب نآلا نحن 
 كعد ، لوألا قیرفلا ىلع اودر فیكو ، قیرف لك ةلدأو ، ءاملعلا نیب تافالخلاب مھلخدت ال ، ةریبك
  . هایملا ماكحأ يف هاقبأ رھشأ ةتس ،ً اعیمج اھجاتحن نآلا ةطاسبلاف ، نیدلا اذھلً اطسبم نك ، اذھ نم
 

 

 ال ، ھجرحت نأ ، ناسنإلا يرعت نأ دصقلا سیل ، ةیرعتلا ال ةیبرتلا : اھیلت يتلا ةدعاقلا  
 كانھ و ، لیزاربلا يف تنك انأ ، ةیرعتلا ال ةیبرتلاف ، ھنیبو كنیب امیف ھحصنا ، هوجولا اورمحت
 دیدش تلفت يفو ، باجح نود نم ناتاتف تءاج ، زكرملا اذھك يفاقث زكرم ولواب ناس يف عماجلاب
 نأ كیضریأ : يل لاق ، فص رخآ يف اسلج ، نیتاتفلا نیتاھ حملً اباش كانھ نأ ودبی ، بایثلا يف
 هذھ ينب ای : ھل تلق ، مھدرطأ نأ ّيلع ىنمتی ناكً اعبط ؟ بایثلا هذھب زكرملا اذھ ىلإ ةاتف لخدت
 لكش يف ةیعرش تسیل بایثلا هذھ نأ ملعت ال يھو يتأت الأ اھناكمإب ناكو ، اھرایتخاب تءاج ةاتفلا
 مداقلا ماعلا يف يتآ يلعلف ، باجحلا ةلحرم غلبت مل اھتاعانق لعلو ،ً الھج نكلوً ایدحت تسیل ، حضاف
 . اھدرطأ نأ باشلا اذھ يندارأ ، ةبجحم اھدجأ و

 ءيش يف يھ لب ةبجحم ریغ ةاتف ينتعبت ، ةرضاحم تیقلأ قشمد ةعماج يف تنك هللاو
 ةیدھ كباجح : اھل تلق ، ةرمعلا ىلإ بھذأو بجحتأ فوس عوبسأ دعب انأ : يل تلاق ، تلفتلا نم
 راج ھل نامعنلا ةفینح وبأ ةرم ، مھدعبت نأ ال ، مھبراحت نأ ال ءالؤھ برقت نأ ةربعلا تنأ ، ينم
 جرخف ، اوعاضأ ىتف يأو ينوعاضأ : ةینغألا هذھب حدصی لیللا لاوط ناكوً اینغم ناك ،ً ادج ھبعتأ
 يف ناكف ھنع لأسف ، ةلكشم كانھً امتح : لاق ، توصلا دقف ةلیل يف ، ةینغألا هذھ نم هدلج نم
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 ىتف ای : لاقو ، ةبادلا ىلع ھفلخ ھبكرأو ، ھحارس قلطأو ، نجسلا ریدم ىلإ ھسفنب بھذف ، نجسلا
 . ىكبو ءانغلا ىلإ دوعأ نل 'ً ادھع : ينغملا ىتفلا اذھ لاقف ؟ كانعضأ لھ ،

 ھلحم ریغب لاؤس امأ ، ةمحر ىلإ ، عساو ردص ىلإ ، ریبك بلق ىلإ جاتحی باشلا 
  . ةیرعتلا ال ةیبرتلا ، أطخ اذھ ، هرفكن
 

 

 كردی لقع ناسنإلا ،ً اعم بلقلاو لقعلا ةبطاخم اھدعب يتلا ةدعاقلاو ؛ ةوخألا اھیأ  
 ،تاریسفت ، تالیلعت ، دھاوش ، ةلدأ ، تاسارد ، طقف لقعلا نوبطاخی ةاعد كانھ ، بحی بلقو
 ىلإ جاتحی ، هللا نم برق ىلإ جاتحی ، ملعلا اذھ ىلإ جاتحی ھنأ ىلعً الضف ناسنإلا اذھ ، تاحورط
 وعدملا بلق يذغی يذلا وھ لطبلا ةیعادلا كلذلف ، ھبلقل ءاذغ ىلإ جاتحی ، ةالصلا يف يكبی نأ
 ، هوعد : ھباحصأل لاق ، لواطتلا ىھتنم ؟ لوقعم انزلاب هللا لوسر نذأتسا باش ةرم ،ً اعم ھلقعو
 سانلا الو : ھل لاق ، ال : لاق ھھجو رمحاف ؟ كمأل هدیرتأ ھلقع بطاخ ، هللا دبع ای لاعت : ھل لاق مث
ً انایحأ انلوقع بطاخی هللاو ، ھلقع بطاخ ؟ كتلاخل ؟ كتمعل ؟ كتخأل هدیرت ، مھتاھمأل ھنودیری
 : ىلاعت لاق ، انبولق بطاخیو

 Dَ6(ِ'<1َِ=ْلا 1َ�ِّ�َِب َك1ََّغ اَم ُناَ?نِْإلا اَهُّیَأا( 
  راQفنالا ةر#س 

 : ھبلق بطاخی 
 انریغــــــل انع تیلو امل هوأر          يذــلا اننسح نم كانیع تدھاش ولف

 انتئجو بجعـلا بایث كنع تعلــخ         انباطخ نـــسح كانذأ تعمـــــس ولو   
 انبحبً الیتق ىحضأ يذـــلا ترذع           ةرذ ةبحـــــــملا معط نم تقذ ولو  

 انبرقلً اــقایتشاوً ابیرغ تمـــل          ةمسن كل انبرق نم تمــــسن وــــلو
 اــنلجأل تانئاـكلا عیمج تــكرت            ٌحـــئال كـل اــــــنراونأ نم حال ولو
 انتلھج دـــــــق ھل انلق ھتلوھس           ىـــــعدا نم لك و لھـــس انبح امف

*** 
 : لاق لجو زع هللا ، ةرم لقعلاو ةرم بلقلا بطاخت نأ بجی 

 Dَ6(ِ'<1َِ=ْلا 1َ�ِّ�َِب َك1ََّغ اَم ُناَ?نِْإلا اَهُّیَأا( 
  راQفنالا ةر#س 

 : اھسفن ةیآلا يف ھلقع بطاخ مث ، ھبلق بطاخ 
 )7(َ�َلJََعَف َكاGََّ?َف َ�َقَلَخ 2ِ.َّلا 

  راQفنالا ةر#س 
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 هدحو بلقلا ىلإ تھجوت اذإف ،ً اعم لقعلاو بلقلا ىلإ تھجوت اذإ الإ ةوعدلا حجنت ال 
ً اعم لقعلاو بلقلا بطاخ ، ءاجرع ةوعد تناك هدحو لقعلا ىلإ تھجوت اذإو ، ءاجرع ةوعد تناك
.  
 

 

 لقنلا طخ ، طوطخ ةعبرأ اھیف عطاقتت ةرئاد قحلا نأ نمؤأ انأ ، لیلعتلاو لیلدلا يقب  
 ثیداحأ و ، ةعوضوم ثیداحأ كانھ ، حیحص ریغً القن كانھ نأل حیحص : لوقأ ، حیحصلا

 ، طخ اذھ ً،احیحصً الیوأت لوؤملاو حیحصلا لقنلا طخ ، حیحص ریغ نآرق لیوأت كانھو ، ةفیعض
 ةرطف كانھ ، ةمیلسلا ةرطفلا طخو ، حیرصلا لقعلا ، يریربت لقع كانھ ، حیرصلا لقعلا طخو
 عم حیحصلا ءامسلا يحو ھب ءاج ام يأ ، قحلا وھ اذھ ، يعوضوملا عقاولا طخو ، ةسمطنم
 عقاولا هدكأو ، ةمیلسلا ةرطفلا ھل تحاتراو ، يریربتلا ال حیرصلا لقعلا ھلبقو ، حیحصلا لیوأتلا
 ، حیحص صن ىلإ جاتحت ةیضقلا ،ةعبرألا طوطخلا هذھب هللا ىلإُ عداف قحلا وھ اذھ ، يعوضوملا
  .يعوضوملا عقاولا نم دیكأت ىلإو ، حیرم يسفن دعب ىلإو ، حیحص يلقع لیلعت ىلإو
 

 

 سیمخلا لاعت ، دیربلا نم ةلاسر كتءاج ول ةیمان ةلود يف ، رمألا لبق رمآلا ءيش رخآ  
 ةقرو كتءاج نإ امأ ، ءيشب رعشت ال ؟ فاخت لھ ، ةلجسم ةلاسر تملست ،ً احابص ةرشاعلا ةعاسلا
 قرفلا ام ، مایأ ةعبرأ لیللا مانت ال ، ةرشاعلا ةعاسلا سیمخلا يتأت نأ ىلإ كوعدت ىرخأ ةھج نم
 يف تننفت رمآلا فرعت مل اذإ ، ھتعاط يف تینافت رمآلا وھ نم تفرع اذإ ، رمآلا ؟ نیتقرولا نیب
 يف اونافت رمآلاب مھتفرع اذإ ، رمألا لبق رمآلاب كلوح نم فرعف هللا ىلإ توعد اذإف ، ھتیصعم
 . رمألا اذھ ةیصعم يف اوننفت رمآلاب مھفرعت ملو رمألاب مھتفرع اذإ امأ ، رمآلا ةعاط

 دعاوقلا هذھ قبطو ، فرعی نم عمو ملعی ام دودح يف ةیعادك هللا ىلإ اعد نم لكف 
 . ھتوعد حجنت نأ وجرأ
 

 

 : يلع ای لوقی مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا  
  ِ'َعَّ@لا 1ِْ\ُح Pِْم َ�َل Cْ1ٌَخ Jٌِحاَو ٌلُجَر Jَ¢ eِ�َْهُی ْنََأل َِّ[ Gََف  
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 : اھیلإ وعدی نأ ناسنإ لك ىلع بجی يتلا ةمیظعلا فادھألا ربكأ دحأ هللا ىلإ ةوعدلا



 تعمس ام ينأ : ةثالثلا هذھ نم ، لجر نھیف انأ ةثالث : لوقی صاقو يبأ نب دعس اندیس 
 َ�َل Cْ1ٌَخ Jٌِحاَو ٌلُجَر Jَ¢ eِ�َْهُی ْنََأل َِّ[ Gََف . ىلاعت هللا نم قح ھنأ تننظ الإ هللا لوسر نمً اثیدح
 توعد اذإ كنأ دكؤی ثیدحلا اذھ ، تارایلملا تائم ضئافلا اھلامسأر تاكرش كانھ  ِ'َعَّ@لا 1ِْ\ُح Pِْم

 : ةیآلا هذھ صنب ضرألا ھجو ىلع ناسنإ لضفأ تنأ هللا ىلإ
  CPَِ\ِلْ?ُ\ْلا Pَِم يِ@َّنِإ َلاَقَو ًاBِلاَص َلِ\َعَو َِّ[ ىَلِإ اَعَد Pَّْ\ِم ًالGَْق Pَُ?ْحَأ Pَْمَو 

  +ل(ف ةر#س 

 اذإف ، میظع فدھل ممصم تنأ ، ةلمم ھتایح ، فدھ الب ناسنإ ةایحلا يف ءيش بعصأ 
 ال كلذلف ، رجضلا أدب ، مأسلا أدب ، للملا أدب ، ءاقشلا أدب ھتغلبو ـ طقف لاملا ـً ادودحمً افدھ ترتخا
 نم دحاو لكف ، ةمیظعلا فادھألا ربكأ دحأ هللا ىلإ ةوعدلاو ،ً امیظعً افدھ ترتخا اذإ الإ ومست
 . فرعی نم عمو ملعی ام دودح يف ةیعاد نوكی نأ رومأم نیرضاحلا ةوخألا

 


