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ً

:ً ًاؾعملمملئلًيفًؽممملبهًاؾضملزقز ًِبضمَلِلِدِهًَأِدَرىًاؾَِّذيًُدِلَومملَن}احلؼملدًًٓربًاؾضملمملدلنيً،

ـُٖهًآَقمملِتؽمَلمملًِؿِنًِؾؽمُلٔرَقُهًَحِوَؾُهًَبمملَرْؽؽمَلمملًاؾَِّذيًاْؾفمَلْؼزمَلىًاْؾؼمَلِيِهِدًٔإَؾىًاْؾَوَرأمًاْؾؼمَلِيِهِدًِؿَنًَؾؿمِلػمًلممل ًٔإ

ً{اْؾَلزمِلرُيًاؾٖيؼمِلؿملُعًُفَو ًُٓٔإالًَّإؾَهًاَلًأِنًوَأذؾملُد، ًدؿمٚلَدـمملًأٖنًوَأذؾملُدً،ًَؾُهًَذرقَكًالًوحَدُهًا

ًوَؿِنً،ًوصوِلِهًآِؾِهًوعػمَلىًعػمَلؿملهًوبمملٔرْكًودػملخملِمًَصٚلًاؾػملَّؾمُلٖمً،ًوردوُؾُهًَعلُدهًحمؼملّداًوـلؿمٖلؽملممل

ًًً:ًوبعدً،ًاؾٚدقٔنًقؤمًإَؾىًبكملحيمملٕنًَتِلضمَلؾمُلِم

صملؿملؼملهملًوؿضملهزاتًػعملدًأؽرمًآًتضملمملىلًـلؿملهًحمؼملّداً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ًبـملقمملتًع

ًً.آًتضملمملىلًؾهً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ً،ًوتغملرقمًبمملفرةًتقملؽدًعػملىًصدقًـلوته

ًًًًًً،ًًبيؿملدًاخلػملقً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ًوؿنًفذهًاآلقمملتًؿضملهزةًاإلدراءًوادلضملراج

ً ًػؾملي :ً ًفو ًؿؽملؾملممل ًاؾدرسًاِّعصملم ًأن ًغري ،ً ًبمملؾدروسًواؾضملرب ًحمملػػملهمل الفزج بعد رحػملهمل

ًؿنًوتغملرقمًوعشملمملءًؿؽملوهملًوراءفمملًوذدةًحمؽملهملًػغمللً،ًادلؽملًّّتملضملؾملمملًاحملنًأن،ًوًالصدة

(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًاؾؽمليبًهلمملًتضملرضًاؾيتًواؾرملدائدًاحملنًػلضملدً،)عزًوجل(ًًآ

ًوًوادلضملراجًاإلدراءًؼلؿمللًؿغملهملًيف ًعرفًيفًحؿملمملةًًبضملد، عمملمًؿنًاالؿمومملنًواالبمالء

ًاؾؽمليبً ًودػملم( ًحؿملىملًػعملدًبضمل)صػملىًآًعػملؿمله ًودػملم(ً)صػملىمملمًاحلزنً، هًزوَجًآًعػملؿمله

ًعػملؿملهًآًصػملى)ًعؽملهًختظملفًؽمملـومل رضيًآًعؽملؾملممل(ًاؾيتبؽملوملًخوقػملدً)احلمملـؿملهملًخدجيهملً

ًعؽملهًقدػعوهًأبمملًرمملؾنملًاؾذيًؽمملنًقضملسملدهًوقعملوقهًوعؼمٖل،ًًأفلًؿغملهملًؿنًقالؼؿملهًؿممل(ًودػملم

ًوالؼىً،(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًآًبردولًاِّذىًػمملذمديفًفذهًادلرحػملهملً،ًًاِّذى

إىلًاخلروجًإىلًاؾشملمملئفًمممملًاضشملرهً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ً،ًالؼىًًؿمملًؿغملهملًأفلًؿن

،ًعػملَّهًجيدًػؿملؾملمًادمهمملبهملًؾدعوتهً،ًغريًأـؾملمًؽمملـواًأؽنرًغػملصملهملًوأذدًؼيوةًعػملؿملهًؿنًؼوؿهً
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(2)ً

ًاؾٓد ًدمملل ًحمى ًبمملحلهمملرة ًقرؿوـه ًوصلؿملمملـؾملم ًعلؿملدفم ًعػملؿمله ًؼدؿؿملهًػيػملشملوا ًؿن م

ًَأِذغمُلؤًإـٚيًاؾػملَّؾمُلٖمادلرملؾملورةً)ًاؾرملرقظملمنيً،ًػمملجتهً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ًإىلًربهًبدعواته

ـِومَل!ًًاؾٓراِحؼمِلنَيًَأِرَحَمًَقمملً،ًاؾؽمٖلمملٔسًَعػمَلىًَوَفَواـِيً،ًِحؿملػمَلِميًَوِؼػمّلهمَل ُؼٖوِتي،ًَضضمِلَفًٔإَؾؿمِلَك ًَرٓبًَأ

ـِومَلًاْؾؼمُلِيَمسمِلضمَلظمِلنَي ًَؿػمّلغمْلَمُهًَعُدٓوًإَؾىًَأِمًَقَمَهؾمٓلؼمُلؽمِلي؟ًَبضمِلؿملٍدًإَؾىً؟ًَتغمِلػمُلؽمِليًَؿِنًإَؾىً،ًَرٓبيًَوَأ

ًُأُعوُذً،ِؾيًًَأِوَدُعًِفَيًَعمملِػؿمَلَمكًَوَؾغمِلٓنً،ًُأَبمملِؾيًَػػمَلمملًَغسمَلنمْلًَعػمَلٓيًِبكًَقغمُلِنًَؾِمًإِن؟ً،ًَأِؿٔري

ـِؿمَلمملًَأِؿُرًَعػمَلؿمِلِهًََّّوَصػملً،ًاؾصملُّػمُلؼمَلمملُتًَؾُهًَأِذَرَؼومِلًاؾَِّذيًَوِجؾمٔلَكِبؽمُلؤرً ًُتؽمِلٔزَلًَأِنًِؿِنًَواْؾـملِخَرِةًاؾٗد

ًٔإؾَّمملًُؼٖوَةًَوَؾمملًَحِوَلًَوَؾمملً،ًَتِرَضىًَحٖمىًاْؾضمُلِمَلىًَؾَكً،ُدِىشمُلَكًًَعػمَلٓيًَقِوٓلًَأِوً،ًَغسمَلَلكًِبي

ً.ً(كِب

ًرحػملهملً ًػغملمملـومل ،ً ًاؾضملصملؿملؼملهمل ًاؾربمملـؿملهمل ًؽمملـوملًادلؽملوهمل ًؼػملنملًاحملن ًوؿن ،ً ًفؽملممل وؿن

ً ًوادلضملراجً، ًاؾػملؿمللًوأررافًًاؾيتاإلدراء ًبعملرآنًقمػملىًآـمملء ًوخػملدفممل ًربًاؾضملزة دهػملؾملممل

ً ،ً ًعػملؿملؾملممل ًوؿن ًاِّرض ًتضملمملىل ًآ ًقرث ًأن ًإىل :ًًدلومملـهًاحلقًقعملولًحؿملىملاؾؽملؾملمملر

ًاْؾفمَلْؼزمَلىًاْؾؼمَلِيِهِدًٔإَؾىًاْؾَوَرأمًاْؾؼمَلِيِهِدًِؿَنًَؾؿمِلػمًلمملًِبضمَلِلِدِهًَأِدَرىًاؾَِّذيًُدِلَومملَن} ًًاؾَِّذيً

ـُٖهًآَقمملِتؽمَلمملًِؿِنًِؾؽمُلٔرَقُهًَحِوَؾُهًَبمملَرْؽؽمَلممل ًًدلومملـهًوقعملولً،{اْؾَلزمِلرُيًاؾٖيؼمِلؿملُعًُفَؤًإ ًٔإَذاًَواؾؽمٖلِهٔم}:

*ًُقوَحىًَوِحْئًإؾَّمملًُفَؤًإِن*ًًاْؾؾمَلَوىًَعٔنًَقؽمِلشمِلُقًَوَؿممل*ًًَغَوىًَوَؿمملًَصمملِحُلغمُلِمًَضٖلًَؿممل*ًًَفَوى

ًاْؾعمُلَوىًَذِدقُدًَعػملَّؼمَلُه ًَػمملِدَمَوىًِؿٖرٍةًُذو* ًًاْؾفمَلِعػمَلىًِبمملْؾفمُلُػٔقًَوُفَو* ًًَػَمَدؾَّىًَدـَمملًُثٖم* ًَػغمَلمملَن*

ًَأِدـَىًَأِوًَؼِوَدؿمِلٔنًَؼمملَب ًَأِوَحىًَؿمملًَعِلِدِهًٔإَؾىًَػفمَلِوَحى* *ًًَرَأىًَؿمملًاْؾظمُلقمَلاُدًَؽَذَبًَؿممل*

ًًَقَرىًَؿمملًَعػمَلىًَأَػُمؼمَلمملُروـَُه ًًُأِخَرىًـَِزَؾهمًلًَرآُهًَوَؾعمَلِد* ًًؼمُلؽمِلَمؾمَلىاْؾًِدِدَرِةًِعؽمِلَد* ًَجؽمٖلهمُلًِعؽمِلَدَفممل*

ًَرٚبِهًآَقمملِتًِؿِنًَرَأىًَؾعمَلِد*ًًَرطمَلىًَوَؿمملًاْؾَلزمَلُرًَزاَغًَؿممل*ًًَقطمِلرمَلىًَؿمملًاؾٚيِدَرَةًَقطمِلرمَلىًٔإِذ*ًًاْؾؼمَلفمْلَوى

ً.{اْؾغمُلِلَرى

ًًعػملؿملهًآًىصػمل)ًولذملذملاؾردًعنًرقهملذملتيزةًذملهذمللًآً)عزًوجل(ًفذهًادلضملذملدًجضملذملؾعمل



(3)ً

ً(وجلًعز)ًآًأنًيفًوثعملهمًلًوقعملؿملؽمّلمملًإميمملـّمملًقزدادًوؾغملي،ًًهؾعملػمللًمملتنلؿملّمو،ًًؾهًوتغملرمّيمملً،(ودػملم

ًعػملىًحعملمملئَقادلقملؿؽملنيًًعلمملدهًعنًقمىػملىًال ًآًػؿملؾملممل ًحؿملىملًأرػملضمله ًوأدرإرًغؿمللؿملهمٍلً، ،ً

ًؾمضملػملنًعنًًؽوـؿملهمٍل ًؿػملكًؿعملربًوالًـيبًؿردلً؛ ًملًقشملػملعًعػملؿملؾملممل ؾؽمللؿملهًًتضملمملىلًآًؿضملؿملهمل،

ًً.ؾهًهزملٔروـَ)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ً

ًصربًػكملذاً،ًؽربًأوًهملؽملحمًتزملؿمللهًأوًؾرملدةًقمضملرضًؿنًؾغمللًعصملؿملمًدرْسًوفذا

دمصمللًوً،ًاؾربمملـؿملهملًوادلؽملًّّاإلهلؿملهملًبمملؾضملشملمملءاتًدؿملغملرؿهًآًأنًذكًػالًاؾرملدائدًوحتؼملل

ًقعملف ًاؾضملعمللًاؾلرملريًعمملجّزاًفذهًادلضملهزة ًًأؿمملؿؾملممل ًالًختسملعًؾعملواـنيًرلؿملضملؿملهمل ًِّـؾملممل أوً،

ًً.ًبعملواـنيًإهلؿملهملًإمنمملًتمضملػملقبرملرقهملً،ًو

ًوادلضملراجًعػملىً ًاإلدراء ًًاإلسالو دين الفطزةأن أؽدتًؿضملهزة وقمهػملىًذؾكً،

ًاؾػملنُب ًودػملم( ًاؾػملنَبًواخلؼملُرًحنيًُعرضًعػملىًاؾؽمليبً)صػملىًآًعػملؿمله ًػلرملرهًًػمملخممملر ،

ًبعملوؾها ًاؾيالم( ًويفًذؾكًاؾظمِلشمْلَرَةًَأَصِلومَلًَأِوً،ًاؾظمِلشمْلَرَةًُفِدقومَل)ً:ِّؿنيًجربقلً)عػملؿمله )

ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)قعملولً )(ً :ً ًَخؼمِلْر،ًِػؿملِهًَواآلَخُرًَؾَلْنًَأَحُدُفؼمَلمملًِبكمٔلـَمملَءِقٔن،ًَوُأِتؿملومُل...

ًِؾيًَػعمِلؿملَل ًِؾيًَػعمِلؿملَلًَػرمَلٔرِبُمُه،ًاؾػملََّلَنًَػفمَلَخِذُتًِذِكومَل،ًَأٖقؾمُلؼمَلمملًُخِذ: ً،ًُفِدقومَل: ًَأِوًاؾظمِلشمْلَرَة

ـَٖكًَأَؿمملًاؾظمِلشمْلَرَةً،ًَأَصِلومَل    ُأٖؿُمَك(.ًًَغَوِتًاخَلؼمِلَرًَأَخِذَتًَؾِؤًإ
ًأؽدتً  أمسىهلل تعاىل  العبودية اخلالصِة أن مكاَوفذهًاؾرحػملهملًادللمملرؽهملًؽؼملممل

يفًحؿملمملتهً،ًوذرفًالًقداـؿملهًذرفً،ًوصفًآًتضملمملىلًًاؾيتًقزملُلًإؾؿملؾملمملًاإلـيمملناملزاتب 

ًيفًؼوؾه: ًودػملم( ًعػملؿمله ًآ ً)صػملى ًـلؿمله ًو{ِبضمَلِلِدِهًَأِدَرىًاؾَِّذيًُدِلَومملَن}به ًَأِبيًَعِن،

ًَؼمملَلً(عؽملهًآًرضي)ًُفَرِقَرَة ًَػؽمَلصمَلَرً(ودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًاؾؽمٖلِلٚئًإَؾىًِجِلٔرقُلًَجػمَلَس):

ًَؼِلَلًُخػمِلَقًَقِؤمًُؿؽمِلُذًـََزَلًَؿمملًاْؾؼمَلػمَلَكًَفَذأًإٖن:ًِجِلٔرقُلًَػعمَلمملَلًَقؽمِلٔزُل،ًَؿػمَلٌكًَػكمٔلَذاً،ًاؾٖيؼمَلمملِءًٔإَؾى

ًَأِو،ًَقِهضمَلػمُلَك؟ًـَِلؿم٘لمملًَأَػؼمَلػمِلغمًلممل:ًَؼمملَلً،ًَرٗبَكًٔإَؾؿمِلَكًَأِرَدػمَلؽمِليً،ًُؿَوؼمٖلُدًَقممل:ًَؼمملَلًـََزَلًَػػمَلؼمٖلمملًاؾٖيمملَعهمِل،



(4)ً

ًَرُدوًؾممل؟ًَعِلّدا ًِجِلٔرقُلًَػعمَلمملَل، ًَؼمملَلً،ًُؿَوؼمٖلُدًَقمملًِؾَرٚبَكًَتَواَضِع: ًػغملمملنًَرُدوًؾمملًَعِلّداًَبِل: ،)

ًعلّد ًيفًؽلًحلصملمملتًحؿملمملته ًودػملم( ًوصفًاؾضمللودقهملً)صػملىًآًعػملؿمله ًحمىًصمملر ،ًًٓ ا

ًَقممل(ًعؽملؾملمملًآًرضي)ًَعمملِئرمَلهمَلعػملؼمّلمملًعػملؿملهً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ً،ًػضملؽملدؿمملًؼمملؾوملًأمًادلقملؿؽملنيً

ًَِٓرُدوَل ًَُٓجضمَلػمَلؽمِليًُؿٖمغمِلّكمملًُؽِلً،ًا ًًِػَداَكًا ـُٖه، ًَؼمملَؾومِلً،ًَعػمَلؿمِلَكًَأفوُنًَػكمٔل ًِبَرأِدِهًَػفمَلِصطمَلى:

ًَوَأِجػمِلُسً،ًاْؾضمَلِلُدًَقفملُؽُلًَؽؼمَلمملًآُؽُلًَبِلً،ًال)ً:َؼمملَلًُثٖمًاْؾفمَلِرَض،ًَجِلؾمَلُمُهًُتزمِلؿملنمَلًَأِنًَؽمملَدًَحٖمى

ً :اؾعملمملئلًوًٓدٗر(ً،ًاْؾضمَلِلُدًَقِهػمِلُسًَؽؼمَلممل
 ذملمملذملذملذملذملذملذملذملذملنرقذملذملذملاؾًفملذملذملأرًيذملذملذملبفملمخزملًدتذملوؽًً***ًًًمملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملتؿملؾمّلًوًمملذملذملذملذملذملذملرًػذملذملذملذملذملذًزادـيًمملذملذملومم

ًمملذملذملذملذملذملذملـلؿملذملًؾيًدذملذملذملذملأمحًرتذملذملذملصؿمٖلًأنًوً***ًًمملديذملذملعلًقممل:ًًوؾكذملذملؼًوملذملذملذملذملحتًوؾيذملذملذملذملذملذملدخًًًًًًًً

ؿمملًوضومهًفذهًاؾرحػملهملًًوادلضملراجً:وؿنًاؾدروسًادليمظملمملدةًؿنًذؽرىًاإلدراءًًًًًًًًً

ً ًفيًًليست كلنة وال شعاًرا الصداقةمفووو ؿنًأن ًوإمنممل وؼدًًوؿواؼفًؿلمملدئ،

ً ًبغملر ًأبو ًعؽملهًآًرضي)ًاؾزملدققضربًدؿملدـممل ًاحلعملهملًيفً( أروعًاِّؿنػملهملًيفًاؾزملداؼهمل

أمسىًؿضملمملـؿملؾملمملًواؾيتًتمهػملىًأوضًّّؿمملًتمهػملىًعؽملدًاؾرملدائدً،ًػضملؽملدؿمملًعمملدًاؾؽمليبً)صػملىً

آًعػملؿملهًودػملم(ًؿنًرحػملمهً،ًأخربًأفلًؿغملهملًأـهًذفنملًإىلًبؿملوملًادلعملدسًثمًعمملدًيفً

وتهًعػملىًؾؿملػملمهً،ًوفؽملمملًتمهػملىًصداؼهملًاؾزملدققًؾردولًآً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ً،ًوثل

ـُٖهًَقِزُعُمًَصمملِحِلَكًٔإَؾىًَؾَكًَفِل)ً:ًادلرملرؽونًؾهًَؼممللًاؾؿملعملنيًواحلقًعؽملدؿممل ًِبِهًُأِدٔرَيًَأ

ًَؾعمَلِدًَذِؾَكًَؼمملَلًَؽمملَنًَؾِكِن:ًَؼمملَلًـَضمَلِم،:ًَؼمملُؾواًَذِؾَك؟ًَؼمملَلًَأَو:ًَؼمملَلً؟اْؾؼمَلعمْلِدٔسًَبؿمِلومِلًٔإَؾىًاؾػملَّؿمِلػمَلهمَل

ـُٖهًُتزمَلٚدُؼُهًَأَو:ًَؼمملُؾواًَصَدَق، :ًَؼمملَلًُقزمِلِلَّّ؟ًَأِنًَؼِلَلًَوَجمملَءًاْؾؼمَلعمْلِدٔسًَبؿمِلومِلًٔإَؾىًاؾػملَّؿمِلػمَلهمَلًَذَفنمَلًَأ

ً،ًَرِوَحهمٍلًَأِوًَغِدَوٍةًِػيًاؾٖيؼمَلمملِءًِبَىَلٔرًُأَصٚدُؼُهًَذِؾَكًِؿِنًَأِبضمَلُدًُفَوًِػؿملؼمَلمملًَؾفمَلُصٚدُؼُهًٔإـٚيًـَضمَلِم،

ًاؾزمٚلٚدققًَبغمْلٕرًَأُبوًُدؼمَلٖيًَػػمِلَذِؾَك ًػمملؾزملداؼهمل ،ً ًوؿؽملزؾمؾملممل( ًؼدرفممل ًاؾؽملمملسًعػملىًهلممل ًوتصملؾملر ،ً

ً:ًًٓدٗرًاؾعملمملئلًوؿضملمملدـؾملمًوحعملؿملعملمؾملمً،ً



(5)ً

ًًيذملذملدقعملذملنًصذملذملدويًؿذملذملمملًعذملذملوملًبؾملذملذملذملعرػً*ً*ً*ًًًرًذملذملؿملذملدًؽلًخذملذملذملدائذملذملذملزىًآًاؾرملذملذملذملج

ًًإنًؿوؼفًاؾزملدققً)رضيًآًعؽمله(ًوثلمملتهًعػملىًادللدأًوـزملرتهًؾزملدقعملهًيفًاحلقًًً

ًاِّزؿمملت ًردمملؾهملًعؽملد ًًػؿمله ًضؿملقًػؾغمللًؿنًوجد ًأو ًذدة ًأو ًإىل ؿمليرعػملأخمملهًيفًأزؿهمل

ً،ًػضملؽملدأنًقيؾملمًيفًرػعًفذهًاؾرملدةًعؽملهً،ًوؿيمملـدتهًوتفملقؿملدهًوبغمللًؿمملًميػملكًؿنًؼوةً

ً.اؾزملدققًاؾزملمملدققصملؾملرًاؾضملدوًؿنًاحملنًواؾرملدائدً

ؿنًاؾدروسًادليمظملمملدة:ًاؾموذقرًؿنًاؾظملواحشًوبؿملمملنًععملوبمؾملمملً،ًػعملدًرأىًاؾؽمليبًو      

ًاؾطملؿمللهملً ًوأفل ،ً ًاؾزـمملة ًأحوال ًوادلضملراج ًاإلدراء ًيفًرحػملهمل ًودػملم( ًعػملؿمله ًآ )صػملى

،ًوخشمللمملءًًاِّؿمملـهملًيوؿسملؿملضمل،ًاؾزؽمملةًيًوؿمملـضملواؾؽملؼملؿملؼملهملً،ًوادلمنمملؼػملنيًعنًإؼمملؿهملًاؾزملالةً،ً

ًاؾظملمؽملهملً ًػوذرًؿنًاـمرملمملرًفذهًواؾوأؽػملهملًأؿوالًاؾؿملممملؿىً، ًؿؽملؾملمً، ًوؿـمللًؽلًواحٍد ،ً ربممل

عػملىًاؾظملردًواجملمؼملعً،ًوؿنًث٘مًػؿملهنملًأنًـفملخذًاؾضملربةًواؾضملصملهملًاؾظملواحشًوبنيًآثمملرفمملً

ًؿنًفذهًاؾرحػملهملًادللمملرؽهملًحمىًقرملؼملػملؽملمملًآًتضملمملىلًبضملؽملمملقمهًورمحمه.

 ولكه لي اهلل وأستغفز هذا قولي أقول

 * *  *  
ًحمؼملدًدؿملدـمملًوردػملهًأـلؿملمملئهًخمملمتًعػملىًودالّؿمملًوصالةًاؾضملمملدلني،ًربًًٓاحلؼملد

  .أمجضملنيًوصولهًآؾهًوعػملىً،(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)

    :اإلسالو إخوة
ً:ًًادليمظملمملدةًاؾدروسًؿن عؽملدًأؿمهً)صػملىًآً األقصى ملسجدبيان مكاىة اأقسمّلممل

)صػملىًًـلؿملؽملمملًإدراءًإؾؿملهًاـمؾملى،ًًاإلدالؿؿملهملًادلعملددمملتًؿنًقمهزأًالًجزءًػؾملوً،عػملؿملهًودػملم(

ًودػملم( ًعػملؿمله ًادلؽملمؾملى،ًددرةًإىلًثمًاؾضملػملى،ًاؾيؼملواتًإىلًؿضملراجهًبدأًوؿؽملهً،آ

ًعػملؿملهًآًصػملى)ًاؾؽمليبًأؿهملًؼػملوبًيفًؿغملمملـهملوًتضملمملىل،ًآًعؽملدًؿغملمملـهملًادلعملدسػػمللؿملوملً



(6)ً

ً(ودػملم ًًاؾعمللػملمنيًأوىلًػؾملو، ًإؾؿملؾملمملًترملدًاؾيتًاؾنالثهملًادليمملجدًوأحدًاحلرؿني،ًوثمملؾىمل،

ًاؾرحمملل ًً(ودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ؼممللًحؿملىملً، ،ًًَؿَيمملِجَدًَثاَلَثهمِلًٔإَؾىًٔإالًَّاؾٚرَحمملُلًُترمَلٗدًاَل):

ًثمملـي،ًوفوً(ًاَِّْؼزمَلىًَوَؿِيِهِد(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًاؾٖرُدؤلًَوَؿِيِهِدًاْؾَوَرأمًاْؾؼمَلِيِهِد

ًَِٓرُدوَلًَقمملًُؼػمْلومُل:ًَؼمملَل(ًَعؽمِلُهًاؾػملَُّهًَرِضَي)ًًَذردملًَأِبيًػضمَلِن،ًًاِّرضًعػملىًبينؿيهدً ًَأٗيًا

ًاْؾَوَراُمًاْؾؼمَلِيِهُد)ً:َؼمملَلًَأٖوُلًاَِِّرٔضًِػيًُوِضَعًَؿِيِهٍد ًَؼمملَل( ًُؼػمْلومُل: :ًَؼمملَلًَأٙي؟ًُثٖم:

ًاؾزمٖلاَلُةًَأِدَرَؽِمَكًَأِقؽمَلؼمَلمملًُثٖم(.ًَدؽمَلهمًلًَأِرَبضمُلوَن:ً)َؼمملَلًَبؿمِلؽمَلؾمُلؼمَلمملًَؽمملَنًَؽِمًُؼػمْلومُل(ًاَِّْؼزمَلىًاْؾؼمَلِيِهُد)

ً(ِػؿملِهًاْؾظمَلسمِلَلًَػكمٔلٖنًَػزمَلػملخملِهًَبضمِلُد ًػالًادليػملؼملنَيً،ًُعؼملؤمًأِعؽملمملٔقًيفًأؿمملـَهمًلًاِّْؼزمَلىًمملدليهَدػ.

ًًواًيفًمحمملقمه.قمؾملمملوـًأوػؿملهًًاقظملرروًنأًؾػملؼمليػملؼملنيًَقِوٗل

ًًًًًًً ًوادلضملراجًفو ًؿنًدروسًاإلدراء ًدرسًـفملخذه ًوؾضمللًأفم درس األمل وعدو :

ً،ًاِّحدًاؾواحدًبؿملدًواؾلالدًاؾضمللمملدًوأؿورً،ًقؿملفملسًوالًجيزعًالًادلقملؿنًػعملػملنمل ،ًاليأس

ً{َػؿمَلغمُلوُنًُؽِنًَؾُهًَقعمُلوَلًَأِنًَذؿمِلّكمملًَأَراَدًٔإَذاًَأِؿُرُه}اؾذي ًـفملخذًوأنًـيضملىًأنًذرقشملهمل،

ًرضي)ًاخلشملمملبًبنًعؼملرًدؿملدـمملًؽمملنًوؼدً،ًأعرجًأؿْلًعؼمللًبالًاِّؿلًِّنً،ًبمملِّدلمملب

ًعؽملهًآ ً)قعملول( ًوقعملولً،ًاؾرزقًرػملنملًعنًأحدؽمًقعملضملدنًال: ًوؼدً،ًارزؼينًاؾػملؾملم:

ًحيمملربهًبلًاؾمواؽل،ًقضملرفًالًدقنًػمملإلدالم،ًً(ػسملهملًوالًذفّلمملًمتشملرًالًاؾيؼملمملءًأنًعػملؼملمم

ًبمملِّدلمملبًاِّخذًدقنًفوًوإمنمملً،ًواخلؼملولًواؾغمليلًاؾمواـيًقضملرفًوالًوقؽمللذه،

ً)ً(ودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًقعملولً،ًآًعػملىًواؾموؽل ـٖغمُلِمًَؾِو: ًَِٓعػمَلىًَتَمَوؽَّػمُلوَنًَأ ًَحٖقًا

ًتلعملىًً(ِبشمَلمملـّمملًَوَتُروُحًِخؼمَلمملّصمملًَتطمِلُدوً،ًاؾشملَّؿمِلَرًَقِرُزُقًَؽؼمَلمملًَؾَرَزَؼغمُلِمً،ًَتَوؽُّػمِلِه ًال ًػمملؾشملريًفؽملممل ،

ً.دمملؽؽملهملًيفًأوؽمملرفمملً،ًإمنمملًتفملخذًبمملِّدلمملبًػمطملدوًوتروحً

ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًاؾؽمليبًعػملَّمًؼدوًًًًًًًًًً ًضروريًأؿرًبمملِّدلمملبًاِّخذًأنًاِّؿهمل(

ًاِّخذًيفًاِّؿنػملهملًأعصملم(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًػسملربً،ًوادمعملرارفمملًاحلؿملمملةًالدمعملمملؿهمل



(7)ً

ًربطًثمً،(اؾيالمًعػملؿمله)ًجبربقلًادليريةًيفًواؼمدىً،ًاؾرباقًرؽنملًحنيًبمملِّدلمملب

ًعػملؿملهًآًصػملى)ًقعملولًذؾكًويفً،ًفؼملاًلًقرتؽهًوملًاؾيؼملمملءًإىلًاؾزملضملودًؼللًاؾرباق

ـِِلؿمَلمملُءًِبؾملمملًَقِرِبُطًاؾَِّميًِبمملْؾَوػمْلعمَلهمِلًَػَرَبشمْلُمُهً،ًاْؾؼمَلعمْلِدٔسًَبؿمِلومَلًَأَتؿمِلومُلًَحٖمىًَػَرِؽِلُمُه)ً(:ودػملم ً(.اْؾفمَل

ًـيفمللًآًتضملمملىلًأنًقرزؼؽملمملًرزًؼمملًحالاًلًرؿملّلمملًؿلمملرًؽمملًػؿملهً

ً.وأنًقؾملؿمللملًؾؽملمملًؿنًأؿرـمملًرذّدا


