
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
:ناميلس لضاف :سدنهملا

:ةمدقملا

.ىقتلملا اذهل يتوعد ىلع يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ركشأو ،نيمظنملا ةوخإلا ركشأ انأ ً،اريخ هللا مكازج ،هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو � دمحلا
ةوعدللً الصأ يلوَبق بابسأ نم انأ ةقيقحو ،يتايح يف هجولً اهجو هلباقأ ةرم لوأ هذه ،يسلبانلا بتار :روتكدلا وهو ّيلعلضفلا باحصأ دحأو يذاتسأو يخيشب يقتلأل ً:الوأ
ىقتلملا اذه يف بتار روتكدلا نأ يملع نكل ً،اليلقً ابعص نوكيسف تبس موي لك ندنل يف جمانربب مزتلم انأ نكل ً،اضيأ مكتارضح لباقأ نأوً اعبط ،بتار خيشلا لباقأ نأ انه
.ندنل يفً ادغ يسردب قاحللا عيطتسأ ىتح ةرشابم رداغأو موي لوأ يف يتملك لوقأل ءيجملا ىلع رصأ ينلعج
ةجهلب نوكتس ىحصفلا ةيبرعلا يتغل نأل مكبجعت نل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب تملكت ولف ،ةيرصملا ةيماعلا ةغللاب ملكتأ ول يل اوحمساو مكتارضح نيب ينوك ديعس انأ ً:ايناث
.ةيرصملا ةيماعلا ىلع نوداتعم متنأف ،ةيرصم
كلذب رخفأ انأو ،معن ،يديعص انأ معن ،ديعصلا اهمسا رصم يف ةقطنم نم يننأ وه قرشملا ريغ ءزجلا نكل ،ينم قِرشملا ءزجلاب مكوفّرع مه ،يسفنب مكفرعأ نأ بحأ
.انل ةبسنلاب راع ةطقن يه اذاملً اديج فرعت تنأو ،ناكم لك يف اهلوقأو

:نآرقلا عم انتلكشم

محاضرات خارجیة – ندوات مختلفة – تركیا – استانبول – المحاضرة : �� - ملتقى )لتقاربوا( الشبابي الثاني - لقاء مشترك مع 
األستاذ فاضل سلیمان - لماذا ال نتغیر بالقرآن؟

����-��-��

1

https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/date/2022-12-29
https://nabulsi.com/date/2022-12-29


جالعلا ناكف ،ىطسولا نذألا يف باهتلا هدنع دجو هيلع فشكلابف ،هنذأ نم وكشي حالف ضيرم هءاج ،ةرجنحو نذأو فنأ بيبط ايناملأ يف -ةتكن تسيل هذهو _يبراقأ دحأو
ال :هل لاق ،وه امك لاز ام ملألا :هل لوقيو بيبطلل وكشي نيموي دعب داع ضيرملاف ،تاعاس تس لك لوسبك ،تاعاس تس لك غلم ���ً ايويحً اداضم ذخأي نأ هل بولطملا
ال :هل لاق ،لوزيس ملألا هللا ءاش نإوً الماكً اعوبسأ هذخأت نأ بجي ،ءاودلا متأ ،َمل :هل لاق ؟اذه نم رثكأ ءاودلا ذخآ نأ عيطتسأ ال :هل لاق ،ءاودلا ىلع رمتسا نكلو ةلكشم دجوي
تس لك هنذأ يف لوسبك رشحي هنأ دجو هيلع فشك امدنعو ،كب ام ىرنل كيلع فشكن انعد بيبطلا هل لاقف ،هعمسي مل ،مالكلا عمسا ،اذه نم رثكأ ءاودلا ذخآ نأ عيطتسأ
.تاعاس
عم انتلكشم هذه ،ةئطاخ ةقيرطب هذخأي هنأل ؛هيفشي ال ،هريغي ال هنكلو ءاودلا ذخأي لجرلا ،ةمألا ةلكشم مهفيس اهيف ةلكشملا مهفي نم هنأل ؛اهدصقأ انأ هذه ،ةتكن تسيل هذه
:نآرقلا لزنأ -ىلاعتو هناحبس- هللا ،ءافش نآرقلا ،نآرقلا

ّلٌ ةَمْحَرَو ٌءَافِش َوُه اَم ِنآُْرقْلا َنِم ُلَِّزُننَو ﴿ ﴾ )��( اًراَسَخ َّالِإ َنيِمِلاَّظلا ُديَِزي َالَو ۙ  َنِينِمْؤُمْلِ

] ءارسإلا ةروس [

:لوقي -ىلاعتو هناحبس- هللاو

َلُوأ ۚ ىًمَع ْمِهَْيلَع َوُهَو ٌرْقَو ْمِِهناَذآ ِيف َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلاَو ۖ  ٌءَافِشَو ىًدُه اُونَمآ َنيِذَّلِل َوُه ُْلق ۗ ٌِّيبَرَعَو ٌّيِمَجَْعَأأ ُۖ ُهتَايآ َْتلُِّصف َالَْول اُولَاقَّل ا�يِمَجَْعأ ًانآُْرقُ هَانَْلعَج َْولَو ﴿ َنْوَدَاُني َِكئٰ

﴾  )��( ٍديَِعب ٍناَكَّم نِم

] تلصف ةروس [

.يفكي اذه ،طقف ،ةئطاخ ةقيرطب هذخأن اننأل ؟ةدوجوم تلاز ام انرودص ضارمأ اذامل ؟انيفشي ال اذامل ؟انريغي ال اذامل ً:اذإ

:نآرقلا عم لماعتن فيك

:نآرقلا نأ نوملعتً اعبطً الوأ ،نآرقلا عم لماعتن فيك َرنل اولاعت

ّل ٌءَافِشَو ْمُِكّبَّر نِّمٌ ةَظِعْوَّم مُْكتَءاَج َْدق ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ّلٌ ةَمْحَرَو ىًدُهَو ِروُدُّصلا يِف اَمِ ﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلِ

] سنوي ةروس [

،ربكلا ،هللا ريغل للذتلا ،عونخلا ،نبجلاو ةعّدلاو لسكلاو دقحلاو دسحلاو لغلا ؛بولقلا ضارمأ ،رودصلا ضارمأ نم رودصلا يفشي ينعي ،-ىلاعت هناحبس- هللا لاق امك
ظفحي انضعبو ،نآرقلا أرقن كلذ عمو ،ضارمألا هذه ضعبب نوباصم انمظعم نكل ،ضارمألا هذه لكب باصم انم دحأ دجوي ال ،اهنم ضعبب نوباصم نحن ،رورغلا
هللا ىلص- يبنلا لاق امك ،مهريغي مل نآرقلا ،سانلا لتق اولبقو ،حباذملا اولبقو ،ةنايخلا اولبقو ،ءيش لكو ةليوط ًىحلب نيحتلُمو ً،الماك نآرقلا ظفحتسن اندلب يف نحن ،نآرقلا

:-ملسو هيلع

ىلع ٌّقح مُهلاِتق ،ِةَّيمَّرلا َنم ُمهَّسلا ُقُرَمي امك ِمالسإلا َنم َنوقُرَمي ، مَهيقاَرت ُزِواُجي ال ،َنآُرقلا َنوؤَرَقي ٌموق ِنامَّزلا ِرِخآ يف ُنوكي :َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص ِهللا ُلوسر لاق ((

)) .ٍمِلسُم ِّلك

] بلاط يبأ نب يلع نع بيعشل دنسملا [

،دجوي ال ،نكمي ال ،ميركلا نآرقلا ريغ مهف ريغ نم أرُقي دحاو باتك مسا مكدحأ يل لقيل ،نآرقلا ريغ مهف نودب أرُقي ملاعلا يف دحاو باتك مسا يل رضحي نأ ناسنإ يأ ىدحتأ
فذحت نأ راتخت نأ كايإ ؟مهف نود نم أرُقي يذلا باتكلا ام :لاؤسلا اذه هءاجو جمانربلا اذهل بهذ مكدحأ نأ ول جمانربلا اذه يف ؟نويلملا حبريس نم جمانرب نوفرعت له

يذلا ديحولاباتكلا هانلعج ،ميركلا نآرقلا يف هانلعف ام اذه ،نآرقلا يه ةحيحصلا ةباجإلا ،ةبعص ةلئسأل ةدعاسملا لئاسو هذه رخّدا -مارح-قيدصب لصتت نأ وأ ،نيتباجإ
!مارتحا ينعي اذه ؟اذامل ،مهف نود نم كباتك أرقن انك �اي ،مهف نود نم كباتك أرقن انك :-ىلاعت هناحبس- � لوقنو ةمايقلا موي يتأن ،مهف نودب أرُقي

﴾ )��( َنوُكِرُْشي اَّمَع َٰىلَاَعتَوُ َهناَحْبُس ۚ ِهِنيَِمِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَواَمَّسلاَو ِةَمَايِقْلا َمَْويُ ُهتَضَْبق ًاعيِمَج ُضَْرْألاَو ِهِرَْدق َّقَح ََّ� اوُرََدق اَمَو ﴿

] رمزلا ةروس [

اهتيب فُصق يتلا رسألا نم ةرسأ مهدجي مهلأسي املف ،بابلا دنع رظتنت ةرسأ دجيس هنأ ليللا يف هتماقإ ناكم ىلإ بهذي امدنع هنأ ليختي نأ مكتارضح نم دحاو لك نم ديرأ
وأ ةيكرت ةريل نيرشع اهديب عضتس له ؟لعفتس اذام ،انيوؤي ناكم انيدل سيل نولوقيو لافطأ عبرأو هتجوزو لجر -تدبعتسا ةريثك دالب اندنع نآلا-ةيروس يف نكمم
يف مككرتن نأ نكمي ال ،ةليللا انعم اوتابو اولضفت لوقيس لقالا ىلع ،مهكرتي نل يمالسإلا بابشلاو سانلا نأ دقتعأ ،مهيلع ّنحي نم مهل ثعبا مهللا :مهل لوقتو رالود نيرشع
.ناكم مكل دجنو حابصلا يف مكتلكشم لحن ىتح ءارعلا
،نميلا ،ةيروس تناكً ايأ مكدلب ةلكشم لُحت نأ ىلإ انعم نوشيعتس اولضفت :مهل لوقي نأ عيطتسيف كلذ نم ىوقأ هناميإ نم انم له ،ايندلاب هكّسمت ّلق املك ناسنإلا ناميإ داز املك
ىلإ انعم نوشيعتس اولضفت :مهل لوقيس ،كلذ نمً اناميإ رثكأ وه نم انم له ،مكتلكشم لُحت نأ ىلإ انعم نوشيعتس اولضفت :مهل لوقي ؟اذه لعفي نأ عيطتسي نم انم له ،ايبيل
.هللا مكايحو ةلكشم يأ دجوي ال ،دبألا
رخآ بعشو ،هدلب نم جرخ نيرجاهملا بعش همسا بعش ،كلذك ناك لماكلاب بعش كانه نأ ةقيقحلا ؟اذكه دحأ كانه له !هلوقي يذلا مالكلا اذه ام:لوقي مكضعب دكأتم انأ
عمتجملا يف ىلوألا ةرملل لاملاروهظو ريضنلا ينب دعب تاونس سمخ دعب :ليلدلاو ،دبألا ىلإ مهعم اوشيعي نأ ّةينب مهتويب يف مهولبقتساو ،راصنألا بعش همسا هلبقتسا
لعف در ناك اذام ً،اليلق مهتحارب مهتويب يفً اريخأ اوشيعي نأ ءامركلا فويضلا نيبيطلا راصنألا اوعدي نأو ،هلً اتيب مهنم لك ذختي نأو اوجرخي نأ نورجاهملا دارأ ملسملا
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،مكيلع انّقيضو تاونس سمخل مكدنع انيقب ،يفكي نكلو ،مترصق ام هللاو :نورجاهملا لوقي ؟ءيش يف مكعم انرّصق له ؟انوكرتت نأ نوديرت اذامل :اولاق ،اوكب ؟راصنألا
عم ةرجهلا يف ىتأ امدنع ينعي ً،الصأ يبنلا نوفرعي ال اوناك ةظحللا هذه ىلإ راصنألا ؟انوكرتت نأ نوديرت اذامل ،مكعم انرصقو ً،ائيش مكعم انلعف اننأ دب ال :راصنألا لوقي
؟انناميإ نم ىلعأ مهناميإ اذامل نكل ،هنوفرعي ال ؟دمحم امهنم نم :مهضعب نولأسي اوناك ركب يبأ

؟انناميإ نم ىوقأ ةباحصلا ناميإ اذامل

مايصلاو ،ناضمر ةرمع ،ناضمر يف دجهتلاو حيوارتلاو يوبنلا دجسملاو ،كانه يناحورلا وجلا ملعي ةرونملا ةنيدملا ىلإ مكنم بهذ يذلا ،ةنيدملل يناحورلا وجلا امبر

نأ لاقي نأ دحأ لبقي له ،برثي اهمسا ناك ً،الصأ ةنيدملا اهمسا نكي مل ةظحللا هذه ىتح ً،ادبأ دوجوم نكي مل ةنيدملا رمتً اعبط ،ةليمجلا ءايشألا هذهو ،ضعب عم رمت رطفنو
.تقولا كلذ ىتح ثدحي ناك  اذه ؟دحأ اذه لبقي له !رمخلا ابرشيف ناضمر راهن يف ةليلجلا ةيباحصلا هتجوز عم حابصلا يف ظقيتسي ليلج يباحص
ناك الو ،تامرحم كانه نكي مل تقولا اذه ىتحً اذإ ،ةرجهلا دعب ةعبارلا ةنسلا يف لاقيو ،ةسداسلا ةنسلا يف ناك رمخلا ميرحتو ،ةرجهلا دعب ةيناثلا ةنسلا يف ضُِرف موصلا
،تارملا فالآب انناميإ نم ىوقأ ناك مهناميإو ،راصنألا نع ملكتأ انأف راصنألا ،ةيوبن ةنس دجوي الو ،يبنلا اودهاش دق اوناك الو ،ةنيدملا اهمسا ناك الو  ،تادابع كانه
!هللا ناحبس
.نآرقلا :دحاو ءيش ،ةقيرطلا هذهب انناميإ نم ىوقأ مهناميإ لعجو ؟انيدل سيلو ؟راصنألا ىدل ناك يذلا ام ،هربدتن نأ قحتسي رمألا
يف انتقيرط نع فلتخت نآرقلا عم اهب نولماعتي اوناك يتلا ةقيرطلا نأل ؟اذامل ،نآرقلا ةقيقح مهبولق يف مهيدل ناك مه ،نآرقلا تاملك اندنع نحن ،نآرقلا اندنعً اضيأ نحن نكل
.نآرقلا عم لماعتلا
،مامت ،مكيدي ينورأ ؟ةرقبلا ةروس ظفحي مكنم نم نآلا مكلأسأ ،لكلاً اعبط ؟ةرقبلا ةروس ظفحي مكنم نم :رهزألا ةبلَط بابشلا تلأسف ،رصم يف ةملكلا هذه تلق ةرم رخآ
كانه ،رهش ،عوبسأ ،ناعوبسأ ،عيباسأ تس ،عيباسأ عبرأ ،رهش ،فصنو رهش ؟اهومتظفحىتحً ابيرقت تقولا نم مكعم تذخأ مك ،ةرقبلا ةروس ظفحي مكنم ريثكلا � دمحلا
.مايأ ةثالث ؟موي مك ،دحاو ؟عوبسأ نم لقأب اهظفح نم مكنم دجوي له ؟عوبسأ يف اهظفح نم

:نآرقلا عم لماعتلا يف ةباحصلا ماظن

دحأ نع ملكتأ ،يباحص يأ نع ملكتأ ال انأ ،تاونس ينامث يف نآرقلا ظفح دقف ،نآرقلا ظفحي فيك هنوفرعت متنأ ،مكلباقي ىتحً ايح ناك ورمع نب هللا دبع تيل :ءيش مكل لوقأ
؟اذامل تاونس ةينامث ،نآرقلا مولع يف ةباحصلا مظعأ نم ،ةعبرألا ةلدابعلا
،كلذ نم رثكأ لمكت نأ عونمم ،طقف تايآ رشع ينعي-اهزواجتن ال نآرقلا نم تايآ رشعلا هللا لوسر عم ملعتن انك :لاق -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع نع :اذامل مهفن اولاعت
.قيبطتلاو ريسفتلاو مهفلاو ةوالتلا ينعي ً.اعيمج لمعلاو ملعلاو نآرقلا انملعتف ،لمعو ملع نم اهيف ام ملعتن ىتح -ثيدحلا عبات ؟فيك ،لمكأ نأ ديرأً اعبط

ّلُعيو انُوئِرُقي اُنباحصأ ناك (( َنآُْرقلا انْمِلَع :اولاقو :لاق ،اهيف َلََمعلا َمَّلعَتي ىتح اهُزوَجي امف ٍتايآ َرْشَع مهَدحأ ُئِرُقي ناك َمَّلسو هيلعُ هللا ىَّلص َّيبَّنلا َّنأ انورِبُخيو انومِ

)) .ًاعيمج َلََمعلاو

] بيبح نب هللا دبع نع طوؤانرألا بيعش [

.اذكه مهماظن ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ذيمالت ءالؤه ةباحصلاف
.ظفحا ،ظفحا ،ظفحا :انماظن نحن ،ظفحا ،قبط ،ربدت ،مهفا ،أرقا
ام ةباحص اونوكي نأ لبق ةباحصلا ،مهريغي ةباحصلا ماظن ،انّريُغي ال نكل ،طقف ةعرسب انظفحي :طقف دحاو ءيش يف ةباحصلا ماظن نم لضفأ نآرقلا عم انلماعت يف انماظن
ىلص- يبنلا هنع لوقي ناسنإ دعب اميف راص لجرلا اذه ،قيرط عطاق ناك يرافغلا رذ يبأ ىرت امدنع ،رافك يأك اوسيلو ً،ارافك اوناك ،انلثم فصن ىلع فصن نيملسم اوناك
 .رذ يبأ نم ةجهل قدصأ وه نم ءاربغلا تلظأ الو ءارضخلا تلقأ ام -ضرألا -ءارضخلا تلقأو -ءامسلا -ءاربغلا تلظأ ول :-ملسو هيلع هللا

)) .ٍّرَذ يبأ نِم َقَدْصأ ٍةَجَْهل يذ نِم ُءارَْبغلا ِتََّلَقأ الو ،ُءارْضَخلا ِتَّلََظأ ام ((

] ءادردلا يبأ نع طوؤانرألا بيعش [

.نآرقلا ؟اذكه هريغ يذلا ام ،قيرط عطاق ناك اذه
لتاقتت ال ىتح اهسفنب نيملسملا اهدالوأ بذعت شيرق رَُسأ نم ةرسأو ةلئاع لك نأ ةركف ،ةركفلا بحاص اذه ناك ً،ايداعً ارفاك مالسإلا لبق نكي مل ،باطخلا نب رمع انديس
هتخأ ىلإ بهذو ،ثدح ام ثدح مث ،ملسو هيلع هللا ىلص هلتقيل بهذو فيسلا ذخأف ،-ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا لتقب رداب يذلا وهو ،فيك ركفلا ىلإ اورظنا ،تالئاعلا
:تايآ أرق مث ،اهجوز برضو اهبرضو

ّلً ةَرِكَْذت َّالِإ )�( َٰىقَْشتِل َنآُْرقْلا َكَْيلَع َانْلَزَنأ اَم )�( هط ﴿ ﴾)�( ٰىََوتْسا ِشَْرعْلا َىلَع ُنَٰمْحَّرلا )�( َىُلعْلا ِتاَواَمَّسلاَو َضَْرْألا ََقلَخ ْنَّمِّم ًاليِزَنت )�( ٰىَشَْخي نَمِ

] هط ةروس [

ّل ًةَرِكَْذت َِّالإ * َٰىقَْشتِل َنآُْرقْلا َكَْيلَع َانْلَزَنأ اَم * هط﴿ ظفحن نأ لجأ نم أرقن نحن ،انلثم أرقي ناك ام ،هللا لوسر ىلإ ينوذخ ،اندِلُو امدنع انلهأو ،ـظفحن نأ لجأ نم ﴾ٰىَشَْخي نَمِ
ًاقِّبطُم ،نآرقللً امهاف دلولا ربكي نأ ديرأ مهدحأ لقي مل ،نآرقلا ظفحن نأ مهلامآ ىهتنم ،ربكلا يف نآرقللً اظفاح نوكي نأ هديرأ دلولا اذه نولوقي انيلاهأ نم نوحلاصلا سانلا
ً،ادج ليلق اذه ،نآرقللً اظفاح كنبا نوكي نأ حمطت ال ،ليلقلا يف حمطت الأ كوجرأ يقيقحلا حومطلا ،مكنم حومطلا ةرسأ اهمسا ةرسأ كانه كلذل ،ةثراكلا يه هذهو ،نآرقلل
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.نآرقلاب شيعي ،نآرقللً اقبطم ،نآرقللً اربدتم نوكي نأ حمطا
:انل لوقي نآرقلاو ،هللا ىلإ انوكشي نأ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا تعفد نآرقلا عم اهب لماعتن يتلا ةقيرطلا نأ مكل لوقأ نأ ديرأ ً،انسح

﴾ )��( اًروُجْهَم َنآُْرقْلا اَذَٰه اُوذَخَّتا يِمَْوق َّنِإ ِّبَر َاي ُلوُسَّرلا َلَاقَو ﴿

] ناقرفلا ةروس [

؟نآرقلا يف نيأ ةملكلا هذه :نالفل لوقن امدنع ًالثمفً ادج نوروخفو ،نآرقلا ظفح يف تاقباسم ميقنو ،هظفحنو هؤرقن نحن !هانرجه نحن هللا رفغتسأ ،نآرقلا اورجه :لقي مل
،نآرق همسا دعي مل انضعب دنعنآرقلا نأ رمألا لصوف ،توص لمجأو ،يبهذلا رامزملاو ،مالكلا اذهبً ادج نوروخف نحنو ،نيميلا ةيحانلا يف �� ةحفصلا يف :كل لوقي

يأ ةلكشم ال ؟يمجعلل عمست اذام ،يمجعلا عضو ً:انسح ؟يمجعلا عمست ال اذامل ،يراشم عمسأ :كل لوقي ؟عمست اذام لأست صخش عم ةرايسلا بكرت ،يراشم همسا راص
.يمجعلا مهملا ،ءيش
ءيش ظفحلا :كل لوقي ،ظفحلاب انممتها هب انممتها املو ،مهف الب أرُقي هانلعج ،انباتك ملاعلا يف باتك مهأ ،ةثراك يفنحن ؟ةقيقحلا يه هذه مأ فلؤأ انأ ً؟ايمهوً امالك ملكتأ انأ
:لاق -ىلاعتو هناحبس- انبر ،معن ،مهم

﴾ )�( َنوُِظفاََحلُ َهل اَِّنإَو َرْكِّذلا َانْلََّزن ُنَْحن اَِّنإ ﴿

] رجِحلا ةروس [

؟انم بلط اذامو

ّل ٌكَرَابُم َكَْيِلإُ هَانْلَزَنأ ٌبَاتِك ﴿ ﴾)��( ِبَابَْلْألا ُولُوأ َرَّكََذَتيِلَو ِهِتَايآ اوُرَّبََّديِ

] ص ةروس [

ّل﴿ ،ظفحلا ةيمهأ نمً ادبأًادبأ للقأ ال انأ ،ربدتلا انكرتو ظفحن نأ انقتاع ىلع انذخأف ،ظفحلاب انل دّهعتو ربدتلا انم هللا بلط :لوقي راكب ميركلا دبع روتكدلا ،ةيببسلا مال ﴾اوُرَّبََّديِ
ً،الامش بهذت كجورخ روف :هل لوقأ .لوبنطسا ىلإ انه نم بهذأ فيك :يل لوقي صخش ينعي ،هقبطي نأ لجأ نم ؟اذامل ءيش يأ ظفحي ناسنإلا نكل ً،ادج مهم ظفحلا سكعلاب
لوقي ،عّمس :هل لوقأ ،تظفح معن ؟تظفح ،لوبنطسا ىلإ لصتل اهبكرتف ةنيفسلا ىلإلصت نأ ىلإً الامش بهذتف ناديملل لصت ىتح ميقتسم لكشب ريستو ،نيميلا ىلإ اهدعبو
.نآلا قبط ،تنسحأ ،لوبنطسا ىلإ ةنيفسلا بكرأو ،لامشلا ىلإ بهذأف ،ناديملل لصأ نأ ىلإ نيميلا ىلإ اهدعبو لامشلا ىلإ جرخأ :يل
نوكيو ةباحصلا لثم يشمن اننأ ول لوقأ انأ ،ظفحت ال لوقأ ال انأ ً،ادبأ !انيلع دهاش نآرقلا نوكي يك ؟ظفحن اذامل قيبطتلا يونن ال انك نإ نحنف ،قبطي نأ لجأ نم ظفحي ناسنإلا
ّل ٌكَرَابُم َكَْيِلإ ُهَانْلَزَنأ ٌبَاتِك﴿  ،هربدتن نأ لجأ نم نآرقلا لزنأ -ىلاعتو هناحبس- انبر ً،اريثك لضفأ نوكي ربدتلل ةيعيبط ةجيتن ظفحلا نوكي فيك ىرن انوعد ﴾ِِهتَايآ اوُرَّبََّديِ
رخآ كرتأسو ،ينحّحصيو ينمّوقي ىتح رفسلا نم ّّوتلل ءاجو بعتم هنأ مغر رضحي نأ هنم تبلط انأ نكل ،يذاتسأ يدي نيب ًالصأ ملكتأ يننأ لجخلاب رعشأً اعبط انأ ،ربدتلا
.يئاطخأ مكل ححصيو قلعي ىتح هل ةرضاحملا

:ربدتلا ىنعم

.هءارو ربدلا يتأي يشمي امدعب ،ربُّدلا همسا ناسنإلا رهظ كلذ لجأ نم ،ءيشلا دعب يتأي ام :ءيشلا ربُدو ،ُربُّدلا ةملك نم تءاج :ربدتلا
ناسنإ لضفأ وهو ،يلالهلا يدجم روتكدلا مهسأر ىلعو خياشملا نم تملعت امو يتبرجت نم ينعي ،نآلا ربدت ،معن ؟تمهف ،معن ؟تأرق ،مهفلاوةءارقلا دعب يتأي ام ربدتلاف
ثحبا ،كبلقل لئاسرلا نم لئاه ِّمكب ةلمحُم ةيآ لك ،ةلَّمحُملا لئاسرلا نع اهيف ثحبت ةيآ لك ،ةيآلا لخاد كسفن عضت نأ ربدتلا :كل لاق ،ةيناميإلا ةيبرتلا لاجم يف هتيأر ةقيقح
ً:الثم ،ربدت نآلا ،معن ؟تمهف ،معن ؟تأرق ،اهنع

﴾)��( َنوُرََّكَفَتي ْمُهََّلَعل ِساَّنلِل اَُهبِرَْضن ُلَاثَْمْألا َكِْلتَو ۚ  َِّ� َِةيْشَخ ْنِّم اًعِّدََصتُّم ًاعِشاَخُ َهتَْيأَرَّل ٍَلبَج َٰىلَع َنآُْرقْلا اَذَٰه َانْلَزَنأ َْول ﴿

] رشحلا ةروس [

.همدهيس لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول :لوقي انبر :كل لوقي ريسفتلاو كل لوقي :مهفلا
ةراشإ مسا اذه ﴾َنآُْرقْلا اَذَٰه َانْلَزَنأ َْول﴿ أطخ نآرقلا عم كلماعت ةقيرط تنأً اذإ ؟رثأتت ال تنأ اذاملف لبجلا ّدهي نآرقلا اذه ؟اذامل رثأتت ال تنأ ،ةيآلا يف كسفن عض :نآلا ربدتلا
لئاسرلا نع ثحباو ،ةيآ لك لخاد كسفن عض ،رثأتت ال تنأو ًالابج دهي ريرسلا بناجب يذلا ،كبتكم ىلع يذلا ،كترايس يف يذلا ،كتبيقح يف يذلا نآرقلا اذه ،بيرقلل
جرخي ال ربدتلا ،مارحو لالحو ماكحأو لاعفأ كلذ دعب هيلع بترتيسً اعبط هنأل مزالو بجاو اذهو ،ريسفتلا لوصأب ديقُم ريسفتلا ،ريسفتلا نع فلتخيً اعبط ربدتلا ،ةءوبخملا
ً:ائيش مكل لوقأس ،كرعاشم عم لماعتي نآرقلا عدتو أرقت تنأ .اهسان اهل هذه ،ايندلا دسفتس الإو ً،اماكحأ الوً امارح الوً الالح هنم جرختست الف ،يساسأ ءيش اذه ،هنم
يلصأ تنك يناثلا مويلا يف ً،اليلق بيرغ ءيش كانه ناكو رِّهفكم ههجو ناكو ،باطخلا لاق ىلوت موي جرخ انلك ههركن صخش كانه ً،ابيرقت رهشأ ةعبرأو ةنس يلاوح ذنم

:ةالصلا يفً امئاد اهأرقأ نأ داتعم انأ ةيآ كانهو ،مهب ةالصلل سانلا ينتعفدف مامإلا باغف ندنل يف رجفلا

﴾ )��( ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع َكَِّنإ ۖ ُرْيَخْلا َكَِدِيب ۖ ُءاََشت نَم ُّلُِذتَو ُءاََشت نَم ُّزُِعتَو ُءاََشت نَّمِم َكْلُمْلا ُعِزَنتَو ُءاََشت نَم َكْلُمْلا ِيتُْؤت ِكْلُمْلا َكِلاَم َّمُهَّللا ُِلق ﴿

] نارمع لآ ةروس [

ِكْلُمْلا َكِلاَم َّمُهَّللا ُِلق﴿ :لوقت ةيآلا ،هيف هيأر يل لوقي يك خيشلا مامأً اضيأ هلوقأ نأ دوأ ،لبق نم ينِتأي مل ربدت ينءاجو ،يرعاشم عم لماعت نآرقلا -هللا ناحبس- مويلا اذه يف
لقأب زاجيإلا هتافص نم نآرقلا ،ءاشت نم  ةعبرأ ؟حص ﴾ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع َكَِّنإ ۖ ُرْيَخْلا َكَِدِيب ۖ ُءاََشت نَم ُّلُِذتَو ُءاََشت نَم ُّزُِعتَو ُءاََشت نَّمِم َكْلُمْلا ُعِزَنتَو ُءاََشت نَم َكْلُمْلا ِيتُْؤت
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،ةقيرطلا هذهب ةيآلا تتأ ول :ينم عمسا ؟هسفن ىنعملاب يتأتو ةيآلا رصتخت ىرخأ ةغايص كانه نكي مل اذامل ،اهنيح تبجعتف يناعملا نم ددع ربكأ كيطعي تاملكلا نم ددع
هللا ،اذكه اهلزني مل -ىلاعتو هناحبس- هللا نكل "ءاشت نم" نينثا انرصتخا انك ،ءاشت نم لذتو كلملا عزنتو ءاشت نم زعتو كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لق :اذكه ِتأت مل يهو

أدبيو انه عوضوملايهتني ﴾ُءاََشت نَّمِم َكْلُمْلا ُعِزَنتَو ُءاََشت نَم َكْلُمْلا ِيتُْؤت ِكْلُمْلا َكِلاَم َّمُهَّللا ُِلق﴿ :لاقف ،لذلاو زعلا نع هعزنو كلملا نايتإ دصق نع لصف -ىلاعتو هناحبس-
،َزُعيو كلملا هنم عَزُني نأ ناسنإل نكممو ،لَُذيو كلملا َىتُؤي نأ ناسنإ نكمم ً:اذإ ﴾ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع َكَِّنإ ۖ ُرْيَخْلا َكَِدِيب ۖ ُءاََشت نَم ُّلُِذتَو ُءاََشت نَم ُّزُِعتَو﴿ً اديدجً اعوضوم
؟حص

:ربدتلا لئاسو

يذلا ،ةيزيلكنالا ةغللاب ربدتن انك هللاو ،ندنل يقرش دجسم يف رونلا ةروس يف عيباسأ ةرشعل ةلسلس انمقأ ً:الثم ،يناعملاب رجفتت ةيآ لكو ،ناسنإلا رعاشم عم لماعتي ربدتلا
لوخدب حمست يتلا رونلا ةروس يف ةميركلا ةيآلا رضحنل ،ربدتلا متي فيك مكيرأل ةيوس اهربدتنلو ،تايآلا ضعب ىلع مكل لوقأس ،هحتفي ليابوملا يف وأ فحصم هعم
:)��( ةيآلا رونلا ةروس اوحتفا :ناذئتسا نود ةماعلا نكامألا

﴾)��( َنوُُمتَْكت اَمَو َنوُدُْبت اَم َُملَْعيُ َّ�َو ۚ ْمُكَّل ٌعَاتَم اَهِيف ٍَةنوُكْسَم َرْيَغ ًاتُوُيب اُولُخَْدت َنأ ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسْيَّل ﴿

] رونلا ةروس [

:ةيآلا رخآ يف ةيآ لك يف رظنت نأ ً:الوأ
ةيآلا ،ةيآلا ءاهنإل ةقيرطلا هذه -ىلاعتو هناحبس- هللا راتخا اذامل ،ةيآلا مسجب هتقالع ام،ةيآلا ليذ هيمست سانلا ضعب ،ةيآلا رخآ يف ةيآ لك يف رظنت نأ :ربدتلا لئاسو نم
:ربدتلا نكل ،ةرشابم لخدت ؟نذأتست فيك ،معطملا ،تكرام ربوسلا ،ةيلديصلا لخدت نأك ،ناذئتسا نود ةماعلا نكامألا لخدت نأ كل حومسم نأ كل لوقت ريسافتلا لك يف
بحاص هيمسي يذلا ليختلا ىلع ةردق كيدل نوكي نأبجيمهفت يكل ؟تاذلاب ةيآلا هذه ءاهنإل ﴾َنوُُمتَْكت اَمَو َنوُدُْبتاَم َُملَْعي َُّ�َو﴿ :-ىلاعتو هناحبس- هللاراتخا اذامل كل لوقي

.ليختلاو روصتلا ىلع كدوعي ،ربدتلا ىلع ناسنإلا دعاست يتلا بتكلا لمجأ نم نآرقلا يف ينفلا ريوصتلا ،روصتلا :لالظلا
نأ ضفريو ةيلديصلا باب ىلإ بهذي مث ،لوخدلاب هل نذأيو تكرام ربوسلا ريدم يتأي امدنع الإ لخدي نأ ىبأيو تكرام ربوس باب ىلع فقي لجر بيبحلا يخأ يعم ليخت
َنأ ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسْيَّل﴿ ناذئتسا نود ةماعلا نكامألا لخدت نأ كل حيبت يتلا ةيآلا يتأتف ،ىوقتلا عنصتي ؟لجرلا اذه لعفي اذام ،لوخدلاب هل نذأو ةيلديصلا ريدم ىتأ اذإ الإ لخدي
. ﴾َنوُُمتَْكت اَمَو َنوُدُْبت اَم َُملَْعيُ َّ�َو﴿ ىوقتلا عنصت نم كرذحت ﴾ ۚ ْمُكَّل ٌعَاتَم اَهِيف ٍَةنوُكْسَم َرْيَغ ًاتُوُيب اُولُخَْدت
لوخد ةيركفلا ةيحانلا نم كل حيبت ةيآلاف ،بلقلا ضارمأ يفو ،بلقلا عم لماعتي وه  ،ماكحأو مارحو لالح هيلع ينبم ريغ نكل ،ريسفتلا لوصأب ديقتم ريغ ،ربدتلا همسا اذه
عاونأ ربكأ ،ةعنطصملا ىوقتلا نم ةيآلا مكرذحت ،ةعنطصملا ىوقتلا نم ريثكب نوطاحم نحنو ،ىوقتلا ّعنصت نم كرذحت ةيبلقلا ةيحانلا نمو ،ناذئتسا نود ةماعلا نكامألا
:اهلبق يتلا ةيآلا ،بجُع اذه ،ةعنطصملا ىوقتلا بُجعلا

ّلَُستَو اوُسِْنَأتَْست ٰىَّتَح ْمُكِتُوُيب َرْيَغ ًاتُوُيب اُولُخَْدت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿ ۖ ْمَُكل َنَذُْؤي ٰىَّتَح اَهُولُخَْدت ََالف اًدََحأ اَهِيف اوُدَِجت ْمَّل ِنَإف )��( َنوُرَّكََذت ْمُكََّلَعل ْمُكَّل ٌرْيَخ ْمُكِلَٰذ ۚ اَهِلَْهأ َٰىلَع اوُمِ
﴾)��( ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو ۚ ْمَُكل ٰىَكَْزأ َوُه ۖ اُوعِجْرَاف اُوعِجْرا ُمَُكل َلِيق نِإَو

] رونلا ةروس [

،كتلباقم عيطتسي نل مويلا فسألل ،ال :كل اولاقف ؟دوجوم ميسو :تلأسو مهدحأ تيبل تبهذ كسفن روصت ،روصتتو ليختت نأ بجي ﴾ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمب َُّ�َو﴿ هللا اهاهنأ اذامل
ًاديج ةيآلا هذه تمهفو ً،اديج مهفت ناسنإ ول تنأ ﴾ْمَُكل ٰىَكَْزأ َوُه ۖ اُوعِجْرَاف اُوعِجْرا ُمَُكل َلِيق ِنإَو﴿ عجرا ؟تحمس ول عجرت نكمم ،كهجو يف بابلا نوقلغيو ً،ادج رذتعن نحن
كترايس يف سلجتو لزنتف ،فرعأ نأ نوديري الو مهدنع دجوي نم ؟لخادلاب دجوي اذام :ركفت ،كلذك تسل تنأ ول نكلو ،رداغتو كل ىكزأ اذه نأ مهفتس كرذحت َّمم تفرعو
دالوأ :مهمتشت نأ نكمم لقألا ىلع وأ ﴾ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو﴿ :لاق انبر ،مهدنع نم لزنيس نم فرعتل ليللا ىلإً ارظتنم ىقبتو ةيزاغلا تابورشملاو تاشيودنسلا رضحتو
. ﴾ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو﴿ بهذا ﴾ْمَُكل ٰىَكَْزأ َوُه﴿ كرذحي انبر ،لعفأس يننأ نونظي اذام ،ينولخدي مل اذكلا
.اذكه ةيآلا هذهب ءاج -ىلاعتو هناحبس- هللا اذامل ربدتتو ،اهرخاوأ ىلإو ةيآلا ىلإ رظنت نأربدتلا عاونأ نم عون اذهف

:هيف تتأ يذلا عطقملا عم ةيآلا طبر ً:ايناث
يتلا سانلاو ،ابوروأ يف ددجلا نيملسملا نم ريثك ةيآلا هذه )��( ةيآلا ً،ادج ةبيجع رونلا ةروس يف ةيآ ةيوس ربدتن نأ بحأف لمع ةشرو وأ ةرود هذه ،رخآ ماظن ًالثم كيدل
:ةيآلا عمسا ؟تاوامس عبس قوف نم باتك يف هللا هلزني نأ ةجاحب ريغو يئاقلتوً ادج يعيبط مالكلا اذه ؟مالكلا اذه انل لوقي انبر اذامل ،اهنع ينتلأس ركفت

َْوأ ْمُِكناَوْخِإ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتاَهَُّمأ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِئَابآ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتُوُيب نِم اُولُْكَأت َنأ ْمُكُِسفَنأ َٰىلَع َالَو ٌجَرَح ِضيِرَمْلا َىلَع َالَو ٌجَرَحِ جَرَْعْألا َىلَع َالَو ٌجَرَح ٰىَمَْعْألا َىلَع َسْيَّل ﴿

اَِذَإف ۚ ًاتَاتَْشأ َْوأ ًاعيِمَج اُولُْكَأت َنأ ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسَْيل ۚ ْمُكِقيِدَص َْوأُ هَحِتَافَّم ُمتَْكلَم اَم َْوأ ْمُِكتَالاَخ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِلاَوَْخأ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتاَّمَع ِتُوُيب َْوأ ْمُكِماَمَْعأ ِتُوُيب َْوأ ْمُِكتاَوََخأ ِتُوُيب

ّلََسف ًاتُوُيب ُمتْلَخَد ﴾ )��( َنُولِقَْعت ْمُكََّلَعل ِتَايْآلا ُمَُكلُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَٰذَك ًۚ َةِبّيَطً ةَكَرَابُم َِّ� ِدنِع ْنِّمً ةَّيَِحت ْمُكُِسفَنأ َٰىلَع اوُمِ

] رونلا ةروس [

يف ينْمِقلا ّديس يرصملا دحلملا اهمدختسا يتلا تايآلا نم ةيآلا هذه ةركف ىلع ،كتلاخ تيب يف ْلُكو ،كلاخ تيب يف ْلُك :يل لوقت تاوامس عبس قوف نم ةيآل جاتحم انأ له
لوقت اذام تايآلا رظناو ءارولل تايآ ثالث عجرا ،هيف تتأ يذلا عطقملاب ةيآلا طبرن نأ لواحن ربدتن نأ لجأ نم انه ؟تدرو اذاملو ؟ةيآلا ىنعم امً اذإ ،نآرقلاب ءازهتسالا
:)��( ةيآلا ،مهفت تنأو
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ِةَالَص ِدَْعب نِمَو ِةَريِهَّظلا َنِّم مَُكبَاِيث َنُوعََضت َنيِحَو ِرَْجفْلا ِةَالَص ِلَْبق نِّم ۚ ٍتاَّرَم َثََالث ْمُكنِم َُملُحْلا اُوُغلَْبي َْمل َنيِذَّلاَو ْمُُكناَمَْيأ ْتََكلَم َنيِذَّلا ُمُكنِْذَأتَْسيِل اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴾ )��( ٌميِكَح ٌميِلَعُ َّ�َو ۗ ِتَايْآلا ُمَُكلُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَٰذَك ۚ ٍضَْعب َٰىلَع ْمُكُضَْعب مُكَْيلَع َنُوفاَّوَط ۚ َّنُهَدَْعب ٌحَانُج ْمِهَْيلَع َالَو ْمُكَْيلَع َسَْيل ۚ ْمُكَّل ٍتاَرْوَعُثََالث ۚ ِءاَشِعْلا

] رونلا ةروس [

،حاترتو اهفرغ يف مانتو اهسبالم سانلا عضت اّمل ،ةنيعم تاقوأ يف اونذأتسي نأ بجي ُملُحلا اوغلبي مل نيذلا راغصلا لافطألاو ،تيبلا يف لمعت يتلا سانلا نأ انل لوقت ةيآ
:اهيلت يتلا ةيآلاو

﴾)��( ٌميِكَح ٌميِلَعُ َّ�َو ۗ ِهِتَايآ ْمَُكلُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَٰذَك ۚ ْمِهِلَْبق نِم َنيِذَّلا َنَْذَأتْسا اَمَك اُونِْذَأتَْسيَْلف َُملُحْلا ُمُكنِم ُلَافَْطْألا ََغَلب اَِذإَو ﴿

] رونلا ةروس [

:اهيلت يتلا ةيآلا ،طقف تاقوأ ثالث يف سيلو ً،امئاد اونذأتسي نأ بجيً اضيأ رابكلاو

﴾ )��( ٌميِلَع ٌعيِمَسُ َّ�َو ۗ َّنُهَّل ٌرْيَخ َنْفِفَْعتَْسي َنأَو ۖ ٍَةنيِزِب ٍتاَجَِّرَبتُم َرْيَغ َّنَُهبَاِيث َنْعََضي َنأ ٌحَانُج َّنِهَْيلَع َسَْيَلف اًحاَِكن َنوُجَْري َال ِيتَّاللا ِءاَسِّنلا َنِم ُدِعاََوقْلاَو ﴿

] رونلا ةروس [

بهذت نأو تاوعدلا ىتح لبقت الو ،عمتجملا نع لزعنت أدبتف ءايحلا يفً اريثك فرطتت ءايحلا نع مالكلا اذه لك عم سانلا نأ فوخلا نكل ،ءايحلا نع ملكتت ثالثلا تايآلا
ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتُوُيب نِم اُولُْكَأت َنأ ْمُكُِسفَنأ َٰىلَع َالَو ٌجَرَح ِضيِرَمْلا َىلَع َالَو ٌجَرَح ِجَرَْعْألا َىلَع َالَو ٌجَرَح ٰىَمَْعْألا َىلَع َسْيَّل﴿ :لوقت ةيآلا يتأتف تويبلا يف لكأتو مئازعلا لبقتو
ال ءايحلا كل لوقت ،ةيطسولا ىلع كعضتل ةيآ يتأتف ،لزعنت ال ،ال :كل لوقتو ﴾ْمُكِتاَّمَع ِتُوُيب َْوأ ْمُكِماَمَْعأ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتاَوََخأ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِناَوْخِإ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِتاَهَُّمأ ِتُوُيب َْوأ ْمُكِئَابآ
ّلََسف ًاتُوُيب ُمتْلَخَد اَذَِإف ۚ ًاتَاتَْشأ َْوأ ًاعيِمَج اُولُْكَأت َنأ ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسْيل﴿ ىلاعت هللا لوقيو ،لزعنت كلعجي نأ هانعم سيل ءايحلاف ً﴾َةِبّيَط ًةَكَرَابُم َِّ� ِدنِع ْنِّم ًةَّيَِحت ْمُكُِسفَنأ َٰىلَع اوُمِ
.لئاسولا نم ةليسو اذه ،كمّهفت عطقملاب ةيآلاف ،لزعنت

:ةروسلا يف ةيآ رخآ يف ةروسلا يف ةيآ لوأ طبر ً:اثلاث
:رونلا ةروس يف ةيآ لوأ ،ةروسلا يف ةيآ رخآ يف ةروسلا يف ةيآ لوأ طبر يهو ىرخأ ةليسو كدنع

﴾ )�( َنوُرَّكََذت ْمُكََّلعَّل ٍتَاِنَّيب ٍتَايآ اَهيِف َانْلَزَنأَو اَهَانْضََرفَو اَهَانْلَزَنأٌ ةَروُس ﴿

] رونلا ةروس [

فيك مهفأ مل ؟ركذتأ نأ لجأ نمً اقباس تايآلا هذه تلزن له ؟ركذتأ اذام ،ركذتت نأ لجأ نم ماكحألاب ةئيلم ةروسلاو تانيب تايآ اهيف كل تلزنأ ةروسلا هذه :يل لوقي انبر ينعي

:اهلك ةروسلا يف ةيآ رخآل رظنا ؟ىتمو ركذتأ فيك ؟ركذتأ ىنعم ام مهفأ مل نكلو تزكر امدعب ؟ركذتأ

﴾ )��( ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُِكبُ َّ�َو ۗ  اُولِمَع اَِمب مُُهِئَّبُنَيف ِهَْيِلإ َنُوعَجُْري َمَْويَو ِهَْيلَع ُْمتَنأ اَم َُملَْعي َْدق ۖ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم َِِّ� َِّنإ ََالأ ﴿

] رونلا ةروس [

دق ةيآ ،كرعاشم عمو كبلق عم لماعتيل يتأيس انه ربدتلا :يتآلا لوقا انأ ،نآرقلا اذه لزنو ،مالكلا اذه كيلإ لزن دقل ؟ركذتت له ،مالكلا اذهب أبُنت ةمايقلا موي يتأت ،ركذتت كلعل
اهتءارق دعأ ةيآلا عدت ال ،ناميإلاب كبلق نحشي أدبو ،كرعاشم عم لماعتي أدب نآرقلا نأ اهانعم كل اذه لصح نإ ،ةنيكسلا كيلع لِزُنت دق ،ككحُضت دق ،كيكُبت دق ،ككرحت
ربكأ زاجنإ يف ةبغرلا ربدتلا نع انعنمت يتلا لكاشملا نمض نمو ،ءيش كءارو سيلف اهتءارق دعأو ،اهدعب يتلا ةيآلا عم اهأرقاو اهلبق يتلا ةيآلا عم اهأرقاو ،تارمو تارم
ةلاح انل لسريس كنب عم لماعتن اننأكو ةبساحلا ةلآلاب فورحلا ددع بسحنو ةرشعب برضنو فورحلا نم ددع ربكأ أرقن نأ ديرنو ،تانسح رشعب فرحلاف ،تايآلا نم ددع
مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ؟ةلكشملا امف ،ةيناث ةرم فرح لك ىلع باُثأً اضيأ ةيناث ةرم اهسفن ةيآلا ةءارق ديعأ امدنع انأف ً،ادبأ ةقيرطلا هذه تسيل ال ،رهش لك تانسحلا
كرحتت رعاشملا أدبت امدنع ،رعاشملا ءاعو وه بلقلاف ،ديزي ناميإلاً اذإ ،كرحتت تناك رعاشملاً اذإ ،يكبيو اهؤرقي ناك ،هكرحت تناك ؟اذامل ،ةدحاو ةيآ يف ةلماك ةليل لظ
الً ايناميإ كنحشتو ككرحت ةيآلا تأدبو كعم لصح نإف ،ككرحت نكمم ىرخأ ةيآ ،ككرحت نلً ادغ اهتأرق نإ يه يه ةيآلا هذه نأل ةيآلا كرتت ال ،ناميإ ةدايز ةكرح كانه
لاق امدنع ورمع نب هللا دبع انديسل لاق -مالسلاو ةالصلاو هيلع- لوسرلا ؟اذامل ،رهش يف متخن نأ ديرن نحن ،ال :مهدحأ كل لوقي ،قالطإلا ىلع ةلجع يف انسل نحن ،اهكرتت
نم لقأب دارأو مايأ ةثالثل عوبسأل نيثالثل  هعم لزنف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم لداجي ورمع نب هللا دبع انديس يقبو ،"نيعبرأ يف" :لاق ؟هللا لوسر اي متخأ مكب :هل
.ههقفت نل ثالث نم لقأ يف ،كلذ

َّمث َ.ةرشع َسمخ يف :َلاق َّمث .َنيرشع يف :َلاق َّمث .ٍرهَش يف :َلاق َّمث .اًموي َنيعبرأ يف :َلاق َنآرقلاُ أرقي مك يف ملسو هيلع هللا ىلص َّيبَّنلا َلأسُ هَّنأ وٍرمع ِنب َِّ� ِدبع نع ((

))ٍ عبس يف :َلاق َّمث .ٍرشع يف :َلاق

] ورمع نب هللا دبع نع دوواد وبأ [

ملكتن ،هراوز لمهأو هلهأ لمهأ ىتح مويلا ةليط نآرقلا هتءارقو هتدابع ببسب هتجوز هنم تكتشا يذلا ةعبرألا ةلدابعلا دحأ ورمع نب هللا دبع انديس اذه ؟نم اذه نكلو معن 
انأ ،اهقح ذخأت ةيآلا كلذبف ،تقولا اذه لك يف عبر الإً اءزج أرقي نأ هرمأ -مالسلاوةالصلا هيلع- لوسرلاف ، ةعاس رشع ةتسو رشع ةسمخ مويلا يف نآرقلا أرقي صخش نع
ال يتلا ةقيرطلاب ىرخأ ةرم أرقأ نأ لواحأ ،ديكأتلاب يسفن ىلع كحضأ كلذب انأ ،ةعاسب ًاءزج أرقأ نأ نكمملا نم نوكي نل ،مويلا يف ةعاس وأ ةعاس فصن أرقأ امدنع
.ةيآ لك يف يبلق ىلإ ةلَسرُملا لئاسرلا ةرفيش كفو ةرفيشلا كف ةلواحمو ربدتلاو لمأتلا يف اهقح ذخأت نأ بجي ةيآلا ،ناميإلاب يبلق نحشت الو يننحشت
نع دحأ عمس له ،""yolo ،دحأ كقنشي نل ،هللاوً ابيع سيل ؟همسا ام مكدحأ فرعي له ،رتيوتلا ىلع غات شاه لمع تاونس عبرأ نم اذه ،كيردلا همسا يبنجأ ينغم دجوي
صقرنو برشن نأ نكمم اهانعم ،ةدحاو ةرم شيعتس you only live once برغلا يف هورشن مهف ،ةدحاو ةرم شيعتس you only live once ؟غات شاهلا اذه
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مث ةيصعملا لعف تقو ةتقؤم ةداعسلا ،ةداعسلاب يتأت ال اهنأ ءايشألا هذه يف ةلكشملاف ،بائتكالا ديري دحأ ال ،ةديعس ةايح اوشيعي نأ نوديري مه ؟اذامل ،تاردخملا لوانتنو
يمري اهدعب يتلا ،""yolo تاردخملا نوطاعتي ،""yolo نوصقري ،""yolo نوبرشي ،""yolo ف ،ةئمب بورضم بائتكالا دوعي لعفلا نع فقوتلا دعب ةرشابم
يتلا ةيمالسإ ،""yolo انيدل نحن you only live once ةيمالسإ ،""yolo انيدل نحن ،ديزي بائتكالاو لبً ارورسم تسل ،ال ً؟ارورسم تسل اذامل ،ةذفانلا نم هسفن
ديري دحأ ال ً،اديعس شيعأ نأ ديرأ انأ ،ةبيط ةايح شيعت نأ ةايحلا ،ةداعسلا اهيف يتلا ةايحلا -ىلاعتو هناحبس- انبر كقزري نأ ،ةبيط ةايح شِعف ،ةدحاو ةرم شيعتس كنأ يه
،ةنجلا يف هنأ رعشيس نآرقلا عم شيعيو نآرقلا ربدتي نم هنأ �اب مسقأ ،نآرقلا ربدتب ؟نيأ ؟ضرألا ىلع تلاز ال تنأو ةنجلا لخدت نأ كيأر ام ً؟اديعس شيعأ فيك ،بائتكالا
ةقيرطب هأرقن نكل ،انفتاوه يف دوجوم ،انيديأ نيب باتكلا نأ ةلكشملا ،ةرخآلاب لصتم تنأ ،كعست ال ايندلا نأو ،ريطت كنأ رعشت كبلق ىلإ لَسُرت ةلاسر دجت املك فرعت تنأ
نم ،تومن نأ ىلإ انتايح ةليطً اعيرس هؤرقن لظنو ،ظفحلا ةعجارم لجأ نمً اعيرس أرقن اهدعبو ظفحن نأ لجأ نمً اعيرس أرقن لوألاب ،ظفحلا ةعجارم لجأ نم ؟اذامل ،ةعيرس
.ةقيرطلا هذهب هؤرقن باتكلا اذه نأ لوقعملا ريغ
ثحبأو ،كترضح نع ثحبأو ديرأ انأ ،ّيلع وسقت نأ كوجرأو ،يمالك ىلع قلعي وأ ححصي نأ بتار روتكدلل ةصرفلا عدن يك ؛ةلحرملا هذه دنع فقوتأس ً،اريخ هللا مكازج
يكً اضيأو ،كترضح نم ديفتسنو شقانتن يك عيمجلا مامأ نآلا ً،ابناج يل اهلقت ال ةظوحلم يأ كدنع ولو ،سانلا مامأ ّيلع وسقت نأ وجرأ ،ينوملعي نأ لجأ نم ءاملعلا نع
:بتار روتكد لضفت ،مكيف هللا كرابوً اريخ هللا مكازج ،سانلا ةلئسأل ةصرفلا حتفأ
:يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا
.روتكدللً ايبلسً ائيش هّجوأ نأ عقوتي مكنمً ادحاو نأ قدصأ ال انأ
 ناميلس لضاف سدنهملا
.كعضاوت نم اذه خيش ال
:يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا
.هيناعي نمم هيناعم ذخُؤتو ،هظّافح نم نآرقلا ظافلأ ذَخُؤت
 هظافح نم نآرقلا ظافلأ ذخؤت ،بالقإ دجويو ،راهظإ دجويو ،ماغدإ دجويو ،دودم دجويو ،ةلقلق دجويو ،ديوجت دجوي :هظافح نم نآرقلا ظافلأ ذخؤت
ًاغلبم عفد دق نمز ذنم ينعي ،هدنعً انخاسً اعوضوم تسمل ةيآلا هذه ،ةعاسل يكبيف ةيآ أرقيً انايحأ دحاو ،ةبرجت هللا عمكل :رصاعملا ريبعتلاب :هيناعي نمم هيناعم ذخؤتو
ةصقلا هذه تأرق ول عقوتأ ،رقاعلا :اهمسا ةصق بتك ينانبل بتاك ةرم ركذأ ؟رثأتي ىتم ناسنإلا ،يكبي ماتيألا ماعطإ نع ةيآ يتأت امدنع ،ةريثك ءايشأ هسفن مرحو ماتيألً امخض

.ةعمد الو اهنيع نم لزنت نل مهعم ةبعتمً ادلو ةرشع انثا اهيدل يذلاو ،اهمالآ ىلع هدي عضو هنأل ،ةرم ةئم تكبل رقاع ةأرما
.هقلخ ىلع هللا لضفك هقلخ مالك ىلع هللا مالك لضف ،هللا باتك اذه،هيناعي نمم هيناعم ذَخُؤتو ،هظافح نم نآرقلا ظافلأ ذَخُؤت ،ةاناعمل ةجاحب نآرقلاف
 ً:الوأ :ةقيقد ةقيقح كانه بابشلا ماركلا انتوخإ

﴾)�( اًرِيبَك اًرَْجأ ْمَُهل ََّنأ ِتاَحِلاَّصلا َنُولَمَْعي َنيِذَّلا َنِينِمْؤُمْلا ُرَِّشُبيَو ُمَوَْقأ َيِه ِيتَّلِل يِدَْهي َنآُْرقْلا اَذَٰه َِّنإ ﴿

] ءارسإلا ةروس [

.هقلخ ىلع هللا لضفك هقلخ مالك ىلع هللا مالك لضفو ً،ايعامتجاوً ايملعوً ايركفوً ايحوروً ايسفن ﴾ُمَوَْقأ َيِه يِتَّلِل﴿ :هقالطإ ىلع نآرقلا يف قلطملاو

:ةيلماعتلا ةدابعلا حصت ملام ةيرئاعشلا ةدابعلا رامث فطُقت ال

،مهمامأيشميًامالسإدلبيأيفسانلاَريملام،نوملسملاَريملام:نآلاو،يشمينآرق-مالسلاوةالصلاهيلع-يبنلاو،قطاننوكنآرقلاو،تماصنآرقنوكلانآلا

،شحاوفلا يتأنو ،ةتيملا لكأنو ،مانصألا دبعن ةيلهاج لهأً اموق انك ،كلملا اهيأ :هل لاق ً،الوق مالسإلا نع يل لق يشاجنلا هل لاق :يشاجنلا بطاخ امل رفعج انديسلاق ،ناسنإ

ام علخنو ،هدحونو هدبعنل هللا ىلإ اناعدف ،هبسنو ،هفافعو ،هقدصو ،هتنامأ فرعن -ققد ً-الجر انيف هللا ثعب ىتح راوجلا ءيسنو ،فيعضلا انم يوقلا لكأيو ،محرلا عطقنو
.ءامدلاو مراحملا نع فكلاو ،راوجلا نسحو ،محرلا ةلصو ،ةنامألا ءادأو ،ثيدحلا قدصب انرمأو ،ناثوألاو ةراجحلا نم انؤابآ دبعي ناك
:لاقف مَهلأس

َلهأ اًمَوق اَّنُك ،ُكِلَملا اهُّيأ :هل لاقف ،ٍبلاط يبأ ُنب َُرفعَج هَمَّلَك يذلا ناكف :ْتلاق .ِمَُمألا هذه نِم ٍدَحأ ِنيِد يف الو ،ينيِد يف اولُخَدت ملو ،مكَمَوق هيف ُمتقَراف يذلا ُنيِّدلا اذه ام ((

ُفِرَعن ،اَّنِم ًالوسر انيلإُ هللا ََثعب ىتح َكلذ ىلع اَّنُكف ،َفيعَّضلا اَّنِم ُّيَوقلا ُلُكأي ،َراوِجلا ُءيُسنو ،َماحرألا ُعَطَقنو ،َشِحاَوفلا يتأنو َ،ةتْيَملا ُلُكأنو ،َمانصألا ُُدبَعن ٍةَّيلِهاج

،ِةنامألا ِءادأو ِثيدحلا ِقدِصب انَرَمأو ،ِناثوألاو ِةراجِحلا نِم هِنود نِم انُؤابآو ُنحن ُُدبَعن اَّنُك ام ََعلَخنو ،هَُدبَعنو هَدِّحَُونل ِهللا ىلإ اناعَدف ،َهفافَعو ،َهَتنامأو ،َهقدِصو ،َهبََسن

)) .ِءامِّدلاو ِمِراحَملا ِنع ِّفَكلاو ،ِراوِجلا ِنسُحو ،ِمِّحَرلا ِةلِصو

] نينمؤملا مأ ةملس مأ نع يعداولا [

ً،اقالطإ اهنم ىودج الو ً،اقالطإ اهرامث فَطُقت ال ةاكزلاو جحلاو مايصلاو ةالصلاك ةيرئاعشلا تادابعلا ةيلماعتلا ةدابعلا حصت مل امو ،ةيلماعت ةدابع اهمسا هذه ،مالسإلا اذه
قرخب هؤايبنأ مهنأ مهل هللا دهش نوقباسلا ءايبنألاو ،تاثعبلا ةمتاخ هتثعبو ،بتكلا متاخ هباتكو ،نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ميركلا يبنلا نأ ةقيقدلا ةطقنلا ،ماركلا انناوخإ كلذل
ةيسحلا ةزجعملا ،بتكلا متاخ هباتك ،تاثعبلا ةمتاخ هتثعب ،ءايبنألا متاخ يبنلا اذهف ،تيملا ايحأ ىسيع انديس ،َسَبي قيرط وه اذإف رحبلا برض ىسوم انديس ،نوكلا سيماونل
.هللا باتك هل ةزجعملا هللا لعجف ءايبنألا متاخ ،انيبنل ةيسح ةزجعم حلصت ال ،هبّذكي نَم هبّذكيو هقّدصي نَم هقّدصي ،قَّدُصيً اربخ حبصت ،ئفطنتو قلأتت ،باقثلا دوع قلأتك
:نآرقلا زاجعإ نع ةلثمأ
دقل :ءاضفلا دئار حاص تاعاسب اهقالطنا دعب ةلحرلا هذه ،رمقلا ىلإ تلصو امل ةلحر لوأ ،ةنس نيرشع نم ؟اهب متعمس له ةينامث ولوبأ :رمقلا ىلإ ةلحر لوأ ً:الثم ينعي 
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ءوض ،ءوض دجوي سمش ةعشأ دجوي الو ذفاون كانه ناك ول انه نحن ،ءوضلا راثتنا يغُلأف ءاوهلا ةقبط زواجت هنأ ثدح يذلا ؟ثدح يذلا ام ً،ائيش ىرن الً ايمُع انحبصأ

كانه دعي مل ءاوهلا ةقبط داورلا زواجت املف ،ىرخأ تارذ ىلع اهسكعت تارذلا هذه ءاوهلا تارذ ىلع طَّلُست سمشلا ،راثتنالا ىنعم نوفرعت ،ءوضلا راثتنا نم ءاج سمشلا
:نآرقلا حتفا ،ةينامث ولوبأ ءاضف ةلحر لوأب ةعقاو هذه ،مامت ً،ائيش ىرن الً ايمع انحبصأ دقل :اولاق ،ءوضلل راثتنا

﴾)��(َنوُروُحْسَّم ٌمَْوق   ُنَْحن َْلب َانُراَصَْبأ ْتَرِّكُس اَمَِّنإْ اُولَاَقل )��(َنوُجُرَْعي ِهِيفْ اوُّلََظف ِءاَمَّسلا َنِّمً ابَاب مِهَْيلَع َانَْحَتف َْولَو ﴿

]  رجحلا ةروس [

 .نآرقلا اذه لزنأ يذلا وه ناوكألا قلخ يذلا نأ رايلم ةئملاب دكؤي اذه
ةطقن قمعأ اوساق امل ،دوعتو ةعشأ قلطنت ،مس ��وً ارتم �� :كل لوقي هيلع طغضي رزيل زاهج سدنهملا عم نوكي ،ةغلاب ةقدب تافاسملا اهب ساُقت رزيللا ةعشأ فاشتكا دعب
:ىلاعت لاقو ،نيطسلف روغ يف تمت سرفلاو مورلا ةكرعمو ،ضرألا يف ةطقن قمعأ اهنأ نيبت رزيللا ةعشأب نيطسلف روغ ضرألاب

﴾ )�( َنُوبِلَْغيَس ْمِِهَبلَغ ِدَْعب نِّم مُهَو ِضَْرْألا َىنَْدأ ِيف )�( ُموُّرلا َِتبِلُغ ﴿

] مورلا ةروس [

ةنجألا ملع روطت ىلع ةنس ةئم ىضم امدعب ً،ادج قيقد ءيش ،نآرقلا اذه لزنأ يذلا وه ناوكألا قلخ يذلا نأً اعطق دكؤت تايآلا هذه ،ةيآ ����ً ابيرقت عونلا اذه نم دجوي
:ىلاعت لاق ،طقف نيوحلا لب ،ةضيوبلا تسيل ىثنأ مأً اركذ نينجلا عون ددحي يذلا نأ نيبت

﴾)��( َٰىنُْمت اَِذإ ٍَةفْطُّن نِم )��( َٰىثُنْألاَو َرَكَّذلا ِنْيَجْوَّزلا ََقلَخُ هََّنأَو ﴿

] مجنلا ةروس [

ميركلا روتكدلا ،هتايآ مهف يف انتايح لك انيضمأ ول وه الإ هلإ ال يذلا هللاو -لجو زع- هللا مالك نآرقلا اذه ةوخإلااهيأ ايف ،ةدحاو ةيآب هيلإ ملعلا لّصوت ام ةياهن دجت ةيآ أرقت املك
باتكلا اذه نوكي ال املو ،هيناعي نمم هيناعم ذخؤتو ،هظافح نم نآرقلا ظافلأ ذخؤت :نيتملكلا نيتاهب اهتصخل ةاناعم اهلك اهنأل ،هترضاحمبً اغلابً ارثأت ترثأت انأ هب هللا كراب
.هقلخ ىلع هللا لضفك هقلخ مالك ىلع هللا مالكلضفو ناوكألا قلاخ مالك اذه ،ريبك لؤاست كانه نوكيً اعيمج انل دِعسُم
:نآلا خلإ..ً.ايلقع ً،ايركف ً،ايفاقث ً،ايسايس ً،ايسفن ً،ايعامتجا ُمَوَْقأ َيِه ِيتَّلِل يِدَْهي َنآُْرقْلا اَذَٰه َِّنإ :ةعيرس تاطقل

﴾ )��( َنُونَزَْحي ْمُه َالَو ْمِهَْيلَع ٌفْوَخ ََالف َياَدُه َعَِبت نََمف ىًدُه ِيّنِّم مُكََّنِيْتَأي اَِّمَإف ۖ ًاعيِمَج اَهْنِم اوُِطبْها َانُْلق ﴿

] ةرقبلا ةروس [

:ةيناثلا ةيآلا ،يضاملا ىلع نونزحي مه الو ،لبقتسملا تآجافم نم لبقتسملا يف مهيلع فوخ الً اريثك داُعت ً،ادج ةروهشم ةرابعلا هذه

﴾)���( َٰىقَْشي َالَو ُّلَِضي ََالف َياَدُه ََعبَّتا ِنََمف ىًدُه ِيّنِّم مُكََّنِيْتَأي اَِّمَإف ۖ ٌّوُدَع ٍضَْعبِل ْمُكُضَْعب ۖ ًاعيِمَج اَهْنِم اَِطبْها َلَاق ﴿

] هط ةروس [

الو اوقدص ؟ةداعسلا نم يقب اذام ،تآ وه امم ىشخي الو ،تاف ام ىلع مدني الو ،هسفن ىقشت الو ،هلقع لضي ال هللا ىده عبتي يذلا :نيتيآلا عمجا ،هسفن ىقشت الو هلقع لضي ال
ئدابملا تقو باشلا كلذل ،بئات باش نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ءيش نم ام ،يلجأ نم هتوهش كرت يدبع اورظنا لوقي ،نمؤملا باشلاب ةكئالملا يهابيل -لجو زع- هللا نإ غلابأ
هنأل– ةبرض هبرضف هئادر فرط ساد هبتنم ريغ يودب فاوطلا ءانثأ ،تيبلاب فوطيل ةكم ىلإ لقتناو هب بّحرو همالسإ نلعأو رمع انديس راز ةنساسغلا كلم ينعي ،ميقلاو
ءارعشلا دحأف ،مهتماع نم ،مهتقوس نم ،سانلا ءامهد نم :رصاعملا ريبعتلاب يناثلاو ،ةنساسغلا كلم همامأ رمع انديس روصت ،هاعدتساف رمع ىلإ هاكشف ،هفنأ تمّشه -كلم
:لاق ً:ارعش راوحلا غاص

؟ حيرجلا يرازفلا اذه ىعدا ام حيحص

 : ةلبج لاق

ًايش ركني نمم تسل

ايديب يقح تكردأ ، ىتفلا تبدأ انأ

: رمع لاق

هئاضرإ نم دبال ، ىتفلا ِضرأ

هئامدبً اقلاع كرفظ لازام

كفنأ نآلا نمشهي وأ

. اًكِلم بطاخي
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كفك هتلعف ام لانت و

: لاق

؟ ريمأ اي كلذ فيك

؟ جاتو شرع انأو ، ةقوس وه

؟ً اضرأ مجنلا رخي نأ ىضرت فيك

: رمع لاق

اهانفد دق ةيهجنعلا حايرو ،ةيلهاجلا تاوزن

ًاديدجً احرص اهقوف انمقأ

ًاديبعو انيدلً ارارحأ سانلا ىواستو

 : ةلبج لاق

زعأ و ىوقأ كدنع يننأ يدلخ يف ىرج امً امهو ناك

ينتهركأ اذإ دترم انأ

: رمع لاق

زَُحت فيسلاب دترملا قنع

ىواُدي هيف عدص لك ،هينبن ملاع

ىواست كولعصلاب دبعلاب سانلا زعأو

:هيلإ ةوعدلا يفو ،همهف يف مكبابش متيضمأ ول وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ،ميظع ءيش مالسإلا ،ماركلا انناوخإ

)) ُ.هَمَّلَعو َنآُْرقلا َمََّلَعت نَم ْمُكُرْيَخ ((

] نافع نب نامثع نع يراخبلا [

:داهج بعصأ اذهو ،ىوهلاو سفنلا داهج :داهج لوأ ،يلاتقلا اهدحأ :عاونأ عبرأ داهجلا قدصت له ،غيلب در اهل داهج ةملك -ققد -كلذل

)) ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر ((

] فيعض وهو زاب نبا [

:ىلاعت هللا لاق :يوعد داهج :ثلاثلاو ،كتمأو كنطو اهب عفنت ايلع ةداهش ذخأت :يئانبلا داهجلا :يناثلا داهجلا ،ىوهلاو سفنلا داهج

﴾ )��( اًرِيبَك اًداَهِج ِِهب مُهْدِهاَجَو َنيِرِفاَكْلاِ عُِطت ََالف ﴿

] ناقرفلا ةروس [

فإذا صحَّ الجھاد النفسي، والجھاد البنائي، والجھاد الدعوي، یمكن أن ننجح في الجھاد القتالي.  
بارك هللا بكم ونفع بكم، وشكراً لھذه المحاضرة وهللا قیمة جداً، وهللا أنا انتفعت منھا كثیراً، وهللا.

والحمد � رب العالمین.

9




