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اهلل ٜكٍٛ يٓما يف سٛز٠ رايفماحت١د ايـ  ْكسهٖـما نـٌ    
ّٜٛ، حنٔ ال ْسٜـد رسٜـل ايلـمايني، حنـٔ ال ْسٜـد      
ــ٘     ــما  عٓٝ ــرا َ ــٝص ٖ ــِٝٗ، أي ــٛي مً ــل اضول رسٜ

َِ   }رايفماحت١د:  ِصـَسا ا   اِٖدَْـــــما ايِّرـَسا ا اضتشـَتِكٝ
   ٛ ــ رُي اضاول  ــ ِ  ملا ــٝري ََ مًَا ــ َٔ أاَْعُ ــِرٜ ِ  َٚالا ايَّ ــٝري ِي مًَا

؟ حنٔ ال ْسٜد ايلمايني، ال ْسٜد اضولـٛي  {ايلَّمايِّنَي
مًِٝٗ، ْكٍٛ َٜٛٝما ٖهرا: ال ْسٜد رسٜكِٗ، ال ْسٜد 
صسا  ايرٜٔ مللبَ مًِٝٗ، ال ْسٜد صـسا  ايـرٜٔ   
ِٖ ضمايٕٛ، ٚحنٔ ْشُ م٢ً صسارِٗ، ٚحنٔ منظـٞ  

ِٗ، ٚحنٔ ْتثكـ  بثكـماهتِٗ، ٚحتهُٓـما    م٢ً رسٜكت
 قٛاِْٝٓٗ، ٚسٝماستٓما  شُ م٢ً األسص اي  ٚضعٖٛما!

ألْٓما ال ْفِٗ، ْتخـد  ٚال ْفٗـِ، ِّْـًٞ ٚال ْفٗـِ،     
ْٚس٣ نٌ ط٤ٞ َٔ حٛيٓما ضالٍ، ٚبمارــٌ، ٚال ُٜٗٓــما   
ذيو، ٚنإٔ نٌ طدص َٓـما يدٜــ٘ ر ِّـمازٜ د ايـ     

ٔ إٔ ٜشُْٛٗما ر ِّمازٜ د أٚ يدٜ٘ َٓمام١ بأْ٘ ال ميه
ٜلٌ! ضالٍ ٖهرا  ًكما٥ٝما، نٌ ٚاحد َٓما َع مًُ٘ بإٔ 
ايدْٝما ١٦ًَٝ بمايلالٍ ٜتِّسف ال ُٜٗ٘ إٔ ٜبخث مـٔ  
اهلد٣، ٚال إٔ ٜٗتدٟ، ٚال ُٜٗ٘ اضٛضٛع، أْـ٘ زاـما   
أنٕٛ م٢ً ضـالٍ، زاـما أنـٕٛ مًـ٢ ضـالٍ، ال احـد       
ٜتشما٤ٍ، منظٞ يف ايـدْٝما ٚنأْٓـما ذلِّـٓني، يـدٜٓما     

 َٓمام١ َٔ ايلالٍ!
ٖرا ٖٛ ايظعٛز ايشما٥د يدٜٓما؟ نٌ طدص ميظٞ أيٝص 

يف ايدْٝما ٚنإٔ يدٜـ٘ َٓمامـ١ َـٔ ايلـالٍ، أٚ ٖـٛ ال      
ٜبمايٞ ضٌ أٚ مل ٜلٌ، اضِٗ إٔ أَظٞ رٜٚٔ َما ملـدَّز   

 بما َد ال ُٜٗ٘ إٔ ٜكع يف ايلالٍ.
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ٚيهٔ ٖرٙ ايشٛز٠  ؤند يٓما، ٚحنٔ ْكسأٖـما نـٌ ٜـّٛ    
مد٠ َسا : إٔ قلـ١ٝ ايبخـث مـٔ اهلداٜـ١ قلـ١ٝ      
١َُٗ، ٚإٔ ايٛقٛع يف صسا  اضولـٛي مًـِٝٗ، أٚ يف   
صسا  ايلمايٝـٔ قلٝـ١ خطٝـس٠ جـدًا،  ـددد مًـ٢   
َشماَعٓما نٌ ّٜٛ مـد٠ َـسا ، نـِ ْكـسأ ايفماحتـ١ يف      
ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ؟ مددٚا، ايفـسا٥  َـع ايٓٛاهـٌ ايـ      
ًِّْٝٗما نِ  طًع ايفماحت١؟ نِ، نِ  طًـع؟ َـما ٜكـسي 

اِٖدَْـــــما  }يٛاحـد  َٔ مظسٜٔ َس٠ ْكٍٛ يف ايٝـّٛ ا 
َِ رُي     ايِّرَسا ا اضتشَتِكٝ ِ  ملاـ ََ مًَاـٝري َٔ أاَْعُـ ِصَسا ا ايَِّرٜ

ِ  َٚالا ايلَّمايِّنَياضاول ٛ  .{ِي مًَاٝري
مظــس َــسا  بمايٓشــب١ يًفــسا٥ ، أيشــٓما ْكسهٖــما يف 
ــسٕٚ     ــٌ ا خ ــما؟ ب ــس ني ْكسهٖ ــد٠ َ ــال٠ ايٛاح ايِّ

ٕٝٛ ٜكسهْٚٗما أنثس َٓما، يف ايّٝٛ أضعماف، أيٝص ايٖٛماب
 ٜكسهْٚٗما يف نٌ زنع١؟ رممادِٖ َٓٓما ٚنراىد.

هالحظ أْ٘ ٖرا ايعدد ايهبُ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ٚحنٔ 
ال ْفِٗ بعد، ال ًْتفَ ْٚتشما٤ٍ ضماذا أزدد ٖرٙ ايعبماز٠ 
يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٖرا ايعدد ايهبُ؟ ضـماذا؟ ٖـٌ أحـد    
ٜتشما٤ٍ؟ ال ْتشما٤ٍ، ًِّْٚٞ، ًِّٜٞ ٚاحـد مُـسٙ ضـما    

ٜتشـما٤ٍ، ال ٜكـ  َـس٠ َـع ْفشـ٘       قد ٖٛ طٝب١، ال
ٜتشما٤ٍ ضماذا  فـس  ايفماحتـ١ بمايـرا  َـٔ بـني نـٌ       
ايشٛز؟ ٚضماذا ْسددٖما ٖرا ايعدد نٌ ّٜٛ ٚيًٝـ١، َـماذا 

 ٜعين؟
ايرٟ أخـر أنثـس    -نُما قًٓما سمابكما  -ستجد إٔ ايفماحت١ 

َشماح١ هٝٗما ٖٞ َشماح١ اهلدا١ٜ، ٚاخلٛف َٔ ايلالٍ. 
ـ  ٛع، ٖـٛ إٔ ٜٗـدٟ   ايكسإٓ بهً٘ ٜدٚز حٍٛ ٖرا اضٛض

ايٓماض، ٜٚبعـدِٖ مـٔ ايلـالٍ، ٖٚـرا ٖـٛ خالصـ١       
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ايكسإٓ، خالص١ ايدٜٔ بهً٘، خالص١ إٔ ٖـرا ايعُـٌ   
 بهً٘ ٖٛ إٔ ْٗتدٟ، ْٚبتعد مٔ ايلالٍ.

ــع يف      ــمايٞ إٔ ْك ــدٟ، ٚال ْب ــما إٔ ْٗت ــٔ ال ُٜٗٓ يه
ايلالٍ، ٖرٙ ٖٞ اضظه١ً، اهلل زحِٝ بٓما، ٚالحظ ٖرٙ 

٠ َظٗس َٔ َظـماٖس  َٔ َظماٖس زمحت٘ أْو جتد ايِّال
زمحت٘؛ ألْ٘ داخـٌ ايِّـال٠ ٜرنـسى بأطٝــما٤ َُٗـ١   

 داخًٗما.
{َِ ََ     اِٖدَْــــما ايِّرَسا ا اضتشَتِكٝ َٔ أاَْعُـ ِصـَسا ا ايَّـِرٜ

ري اضاول ٛ ِ  ملا ِ  َٚالا ايلَّمايِّنَيمًَاٝري جعًـٗما ذنـس    {ِي مًَاٝري
ْـسددٙ مـد٠ َـسا ؛ ألْـ٘ ٜسٜـد يٓـما إٔ ال ْكـع يف  

؛ ألٕ ايلــالٍ خطــُ مًٝٓــما، يف ايــدْٝما ٚيف ايلــالٍ
 ا خس٠.

َـماذا أمُـٌ يهـِ سأطـسرع يهِ صال٠  ـرنسٕٚ هٝٗـما،   
 سددٕٚ هٝٗما ٖرا ايرنـس، ٚيهٔ ْسددٙ ٚال ًْتفَ َماذا 
ٜعٌُ ايبمازٟ يٓما، ٌٖ ٖٓماى ٚس١ًٝ أخـس٣؟ مُـٌ نـٌ    
ط٤ٞ، ايظـ٤ٞ ايـرٟ ال ميهـٔ إٔ ٜعًُـ٘ أبـٛى، ٚال      

 أَو، ٚال أزحِ ايٓماض بو.
قد  أ ٞ أَـو  كـٍٛ يو: ربما حتسمد َس ني، ثال ، 
أيٝص نريو؟ بعدٖما سـتكٍٛ: ربـٛ ٜـدا، ال ِجع ًـود     
أيٝشٛا ٜكٛيٕٛ ٖهرا أحٝماْمًا؟ أبٛى ٜكٍٛ يو: رازجـع  
ٜماِ ٚياٝد، ازجع ٜما ٚيٝدد َس ني، ثال ، رأحشـٔ يــو  
ًْـذد    سجع، ٚال هبٜٛدا، إْظما٤ اهلل  شكط َٔ م٢ً ِج

ا ميتًو أبٛى، أٚ أَـو؟  ـسدد   م٢ً َما بٝكٛيٛا... َماذ
حترٜسى، ٚ ٓبٝٗو م٢ً اخلطٛز٠. أَـما اهلل هٝرنِّسْما 

َِ}يف ايِّال٠ قٛيٛا دا٥ُما:   اِٖدَْــــما ايِّرَسا ا اضتشَتِكٝ
 ٛ رُي اضاول ـ ِ  ملا ََ مًَاٝري َٔ أاَْعُ ِ  َٚالا  ِصَسا ا ايَِّرٜ ِي مًَاـٝري
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الٍ ؛ ألٕ اهلدا١ٜ ١َُٗ بمايٓشب١ يهِ، ٚايل{ايلَّمايِّنَي
خطُ جدًا مًٝهِ يف حٝما هِ، ٚٚزا٤ٙ جِٗٓ، زددٖٚـما  

 نٌ ّٜٛ مد٠ َسا ، زددٖٚما.
زددْماٖما ٚيهٓٓما ال ْفِٗ َـماذا ٜعٌُ يٓما اهلل، َماذا ٜعٌُ 
بعد ٖرا، َظٗس َٔ َظماٖس زمحتـ٘ ايعظُٝـ١، َظٗـس    
َٔ َظماٖس أْـ٘ زحٝـِ بٓـما، زهٚف بٓما؛ ٚهلـرا جـما٤    

ري ايسَِّحِبش }آ١ٜ:  ريري اهلِل ايسَّح ُ َتهسز٠، بشِ اهلل  {ٝ
ايسمحٔ ايسحِٝ. جتـد زمح١ اهلل َماث١ً أَماَو يف نٌ 
ط٤ٞ بظهٌ ال أحد َٔ ايٓماض َُٗما نمإ ٜسمحو ميهٔ 
إٔ ٜهٕٛ م٢ً ٖرا ايٓخـٛ أبـدًا. يهـٔ نُـما قـماٍ اهلل:      

ٙ قت} ٕ  ََما أاْنفاَس ٌَ اْيإريَْشما َٕ لاًتَٛـما    } (31مـبص ) {ِت ٘  ناـما إريَّْـ
ٗ ٛاًل  .(14األحزاي) {َج

ْشمإ لًّٛ جٗـٍٛ، جٗـٍٛ ال ٜسضـ٢ إٔ ٜفٗـِ، ال     اإل
إريَّْما َمَسض َٓما اْيأاََماَْـ١ا مًَاـ٢ ايشَّـَُماَٚاِ     }ٜسض٢ إٔ ٜعكٌ 

ٓ َٗــما  َِ َٔ ًََْٓٗــما َٚأاط ــفاْك ُِ َٔ أإ َٜخ   ٝ رٍي هاــأاَب َٚاْيــأاز  ري َٚاْيِجَبــما
َٕ لاًتَٛ ٘  ناما ٕ  إريَّْ ًَُاَٗما اْيإريَْشما ـ ما ـََٚح  ٗ  (14 األحـزاي ) {ٛاًلـَج

لًّٛ، جٍٗٛ، ٜظًِ ْفش٘، ٜٚظًِ ا خسٜٔ، ٜٚتٓهس 
ـ ـٍٛ، ٜعجبـيًٓعِ مًٝ٘، ٚجٗ ـ ـ٘ إٔ ٜبك اًل، ال ـ٢ جماٖ

 ٜفِٗ، ال ٜسض٢ إٔ ٜفِٗ.
ــ١.   ــ١ٝ َُٗ ــ٢ قل ــما مً ــسز، ٜٓبٗٓ ــٞ ٜته ــِٝ إهل  عً
ٚالحظٛا نِ أمُمازْـما! قـد ٜهـٕٛ أْـما مُـسٟ أزبعـ١       
ٚأزبعني س١ٓ، ٚمُس آخس قد ٜهٕٛ مخشـٕٛ سـ١ٓ، أٚ   

أٚ مظـسٜٔ سـ١ٓ، نـِ  ِّـًٞ أْـَ يف      ثالثني سـ١ٓ،  
ايعظسٜٔ ايش١ٓ؟ ٌٖ ٚق  أحد َٓما َـس٠ َـٔ اضـسا     
خالٍ ايعظسٜٔ س١ٓ، أٚ األزبعـني سـ١ٓ، ٖٚـٛ ِّٜـًٞ     
يٝتشما٤ٍ أْ٘ ٜسٜد إٔ ٜفِٗ َعـماْٞ ايِّـال٠؟ ٜٚفٗـِ    
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اِٖدَْـــــما ايِّرـَسا ا   }أْ٘ ضماذا رايفماحت١د ٚضماذا ْسدد 
َِ ا ٜـدٍ مًٝـ٘   ؟ َٚماذا ٜعين نٌ ٖـرا؟ َٚـماذ  {اضتشَتِكٝ

بمايٓشب١ هلل سـبخماْ٘ ٚ عـما ؟ َـٔ أْـ٘ داليـ١ مًـ٢       
 زمحت٘ ايعظ١ُٝ بٓما.

ال ْتشما٤ٍ ْسنَّع َٜٛٝما صال٠ جٛهما٤، ٚس١ٓ بعد سـ١ٓ،  
ستني س١ٓ، سبعني س١ٓ، ٚميٛ  ٖٚـٛ بعـد مل ٜعـسف    

َٕ   }ايِّال٠، أيٝص ٖرا َٔ ايظًِ، ٚاجلٗماي١؟  ٘  ناـما إريَّْـ
ٗ ٛاًل  .{لاًتَٛما َج

حـٍٛ   -ُما حتدثٓما بماألَص، ٚايّٝٛ ن -د  ـما ْتخـمٓدَ
ب األَـسٜهٝني،  ـٔ جماْـٛز٠ َـسا  اخلطـقل١ٝ استع

ــٛ إٔ   ــ٦ٝما، ٚي ــٌ ط ــماٍٚ إٔ ْعُ ــسا٥ًٝٝني ٚإٔ حن ٚاإلس
ْكــٍٛ: اضــٛ  ألَسٜهــما، اضــٛ  إلســسا٥ٌٝ، بعبــمازا   
بشٝط١ إٔ ْكٛهلما، ٖٞ أطٝما٤ أٜلما ال ًُْـص قُٝتٗـما،   

، ٖهـرا ال  ٚال أُٖٝتٗما، ٚال ًُْص احلماج١ اضماس١ إيٝٗـما 
ِ، ٚال ٜعــٞ، ٚال ـرٟ ال ٜتفٗـــْــتفِٗ، ٚاإلْشــمإ ايــ

حيماٍٚ دا٥ُما إٔ ٜتفِٗ نٌ ط٤ٞ، سٝهٕٛ نـٌ طـ٤ٞ ال   
 ق١ُٝ ي٘ مٓدٙ.

ايِّال٠ اي  مسَٝ خُ األمُماٍ يف حدٜث مٔ زسـٍٛ  
٘( ٜٚٓماد٣ هلما بًفـظ:  ـاهلل )صًٛا  اهلل مًٝ٘ ٚم٢ً آي

رحٞ مًـ٢ خـُ ايعُـٌد ٖـٞ َس بطـ١ بهـٌ طـ٤ٞ،        
بــماهلل ســبخماْ٘ ٚ عــما ، اعسهتــو بــماهلل، َس بطــ١ 

 َس بط١ بهٌ ط٦ٕٛ احلٝما٠ األخس٣.
ال ْتفُٗٗما، ٖٞ خُ األمُماٍ، جما٤ مُـس حـرف رحـٞ    

ٌد قماٍ: ايٓـماض قـد ٜسنٓـٕٛ مًـ٢     ـس ايعُـ٢ خٝـمً
س ـ٢ خٝـٞ مًـما: حـماد إذا قًٓـٕٛ اجلٗـايِّال٠، ٜٚدن

ايعٌُ! إٕ َٔ ًِّٜٞ صـال٠ صـخٝخ١، َـٔ أٍٚ يفظـ١     
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ل دلماٖـدًا يف سـبٌٝ اهلل، إذا َــما ٚمـ٢     هٝٗما سـٝٓطً 
ايِّال٠، إذا َما هِٗ ايِّال٠، سٝهٕٛ أمظـِ دلماٖـد يف   
سبٌٝ اهلل، يهٔ مُس ال ٜفِٗ رحٞ م٢ً خُ ايعُـٌد  

ما، ٚزسٍٛ اهلل نمإ ٜؤذٕ بٗـما، ٚنـمإ اجلٗـماد يف    ـحرهٗ
 مِّس زسٍٛ اهلل يف َسح١ً أحٛج َما ٜهٕٛ ايٓماض إيٝ٘.

ـ     ؤَٓني إذا َـما  ٖٞ خُ األمُماٍ، ٖـٞ  ظـخٔ قًـٛي اض
هُٖٗٛما بمايسٚح اجلٗماد١ٜ، اضشماجد ْفشـٗما ٖـٞ قـالع    
يًجٗماد ٚيٝشـَ رَهماسـٌد نُـما ٖـٛ احلـماٍ، أٚ َٓـمابس       
إلضالٍ ا خسٜٔ، نُما ٖٛ احلماٍ بمايٓشب١ يًُشماجد يف 

س ايعٌُد؛ ـ٢ خٝـٞ مًـٛا رحـٖرا ايزَٔ. قماٍ: احره
ــٛا إ      ــماد، ٜٚسنٓ ــٔ اجلٗ ــماض م ــبط ايٓ ألٕ ال ٜتث

 ايِّال٠!
إذا َما صًٝٓما صال٠ اعٓماٖما احلكٝكـٞ ٖـٞ َـٔ    ايِّال٠ 

 دهعو إ  اجلٗماد، ٚ دهعو إ  إٔ  عٌُ نـٌ مُـٌ   
هٝ٘ زضـما هلل سـبخماْ٘ ٚ عـما ، ٚإذا مل  فٗـِ َعٓـ٢      
ايِّال٠ هًٛ قٌٝ هٝٗما رحٞ م٢ً خُ ايعٌُد سَ َسا  
مٓد ايٓدا٤ هلما ال ٜٓفعو ط٤ٞ، ٚال ٜؤثس يف ْفشـو  

 ط٤ٞ.
قد  - ٜطٍٛ اضٛضٛع بماختِّماز حت٢ ال -أٜلما قد ٜكٍٛ 

ٜكٍٛ اإلْشمإ: ٚاهلل ايدْٝما ٤ًَٞ رٛا٥ ، ٚنٌ ٜدَّمٞ 
أْ٘ م٢ً حل، ٚذاى ٜدمٞ أْـ٘ مًـ٢ بمارـٌ، َـما مـماد      

ل، َٚٔ ٖٛ ايـرٟ مًـ٢   ـرٟ م٢ً حـٛ ايـٔ ٖـمسهٓما َ
 بمارٌ؟ أيٝص ٖهرا ٜكٛيٕٛ؟

 ًِّٞ زنعتني هكط،  ًِّٞ زنعـتني بتأَـٌ، ٚسـتعسف    
 عطٝـو هُٗـما    َٔ ِٖ أٌٖ احلل، بـٌ ايِّـال٠ بهًـٗما   

يًُعتكدا  اي  ٖٞ حل، يف ٖرا اجلماْب، أٚ حـل يف  
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ٖرا اجلماْـب، أٚ بمارـٌ ٖٓـما، أٚ بمارـٌ ٖٓـما، ايِّـال٠       
١، ـ١ َتهماًَـٛ َٓظَٛـْفشٗما، أذنمازٖما؛ ألٕ دٜٔ اهلل ٖ

 َٚٓشجِ َع بعل٘ بع .
ٌٖ ميهٔ إٔ  هٕٛ ٖٓماى َعتكدا   تٓـماه٢ َـع راهلل   

راهلل أنـربد  أنربد؟ إذا نمإ ٖٓماى مكٝد٠  تٓـمايف َـع   
هٗٞ مكٝد٠ بمار١ً، إذا نمإ ٖٓماى مكٝد٠  تٓـماه٢ َـع   
رسبخمإ اهلل ايعظِٝ ٚحبُدٙد ٚرسبخمإ اهلل األمًـ٢  

ـ   ٘ إال اهلل ـٚحبُدٙد ٚرسبخمإ اهلل ٚاحلُـد هلل ٚال إي
ٚاهلل أنربد أيٝشَ ٖرٙ ٖٞ َٔ أذنماز ايِّال٠؟ ايِّـال٠  

ـ ـ٘، أيٝـهٝٗما  هبُ هلل، ٚهٝٗما  شبٝذ ي ذ ـص ايتشبٝ
ٖــٛ َــٔ أنثــس األذنــماز يف ايِّــال٠، ايتشــبٝذ؟  أٜلــما

 شبٝذ يف ايكٝماّ، ٚ شبٝذ يف ايسنـٛع، ٚ شـبٝذ يف   
 ايشجٛد.

إٔ أقٍٛ: سبخمإ اهلل، ٚن١ًُ سبخمإ اهلل ٖـٞ  ٓزٜـ٘   
ٌ َـما ال ًٜٝـل   ـٔ نـم٘ ـهلل سبخماْ٘ ٚ عما ،  ٓزٜ٘ ي

 بهُمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘.



 

 

 
 اهع

 
 للحصول على املقاطع النصيت والصوتيت للدرس اليوهً هن هلزهت األصبوع

 على تيليجزام بالنقز على الزابط: ]كونوا أنصار اهلل[ اشرتك يف قناة
 t.me/KonoAnsarAllah 

https://t.me/KonoAnsarAllah

