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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 

 

 :مدقت يمالعإلا جاتنإلل باحسلا ةسسؤم

 ))ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج(( ءاشنإو نيدهاجملا فوفص ةدحو ةبسانمب صاخلا رادصإلا

 

 
 

 :تانايب ثالث ىلع يوتحي فلملا اذه

  ]هللا نذإب دنهلا وزغت ةباصع[ ةيدنهلا ةراقلا ةبش يف داهجلا ةدعاق ةعامجل ديدج عرف ءاشنإ نالعإ -1

 )هللا هظفح يرهاوظلا نميأ خيشلا نايب(

 ةعامجلا فادهأو ةعيبلا ديدجت -2

 )ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامجل يمسرلا ثدحتملا ،هللا هظفح دومحم ةماسأ ذاتسألا نايب(  

 لاتقلا انقيرط -3

 )ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج ريمأ ،هللا هظفح رمع مصاع خيشلا نايب(  
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 

 ةراقلا ةبش يف داهجلا ةدعاق ةعامجل ديدج عرف ءاشنإ نالعإ
  ةيدنهلا

   )هللا نذإب دنهلا وزغت ةباصع(

 )هللا هظفح يرهاوظلا نميأ خيشلا نايب(

 

 

 هالاو نمو هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلاو هللا مسب

 ناكم لك يف نوملسملا ةوخإلا اهيأ

 دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةدعاق ةعامجل ديدج عرف مايق هناحبس هللا لضفب ةصاخ ةيدنهلا ةراقلا هبش يفو ةماع ملاعلا يف نيملسملا ىلإ فزأ ينإف
 يف هتعيرش ميكحتو يمالسإلا مكحلا ةدوعو داهجلا ملع عفرل ايعس.ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج وهو داهجلا
 اهقّرفو ءازجأل اهمّسقف رفاكلا ودعلا اهلتحا نأ ىلإ نيملسملا رايد نم اءزجام اموي تناك يتلا ةيدنهلا ةراقلا هبش عوبر
 يف ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيدها|ا عيمجتل نيتنس نم رثكأ ذنم كرابم دهج ةرمث هنكلو مويلا أشني مل نايكلا اذهو.قطانمل
 الملا نينمؤملا ريمأ هللا نذإب رصتنملا اهريمأو ةيمالسإلا ةرامإلا دونج نم داهجلا ةدعاق ةعامج،لصألا عم نوكي دحاو نايك
 دحوتلل ةمألا ةوعدب هللا همحر ندال نب ةماسأ خيشلا دد|ا مامإلا ةوعد رشنل أشن نايك وهو.هللا هظفح دهاجم رمع دمحم
 .اهتفالخ ءايحإو ا�دايس ةداعتساو اهضرأ ريرحتو اهئادعأ داهجل ديحوتلا ةملك لوح

 نذإب كرابملا نايكلا اذه دلو ىتح تاذلل راكنإو ربصب يف مهدوهج اولذب نيذلا نيلوه|ا دونجلا ءازجلا ريخ هللا ىزجف
 ةحلصم ىلع صرحلاو لزانتلاو عضاوتلا يف ةيقار ةلثمأ اوبرض نيذلا ةدها|ا تاعوم|ا ءارمأ ءازجلا ريخ هللا ىزجو.هللا
 ديدجلا عرفلا اذه مايقو .مالسإلا ءادعأ دض ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ددجي يذلا نايكلا اذه دلويل نيملسملاو مالسإلا
 ةيمالسإلا ةرامإلا .عسوتو ددمت يف هللا لضفبةيمالسإلا ةرامإلا ةرامإ تحت داهجلا ةوعد نأ ايندلا لك يف نيملسملل ىرشب
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 .نيملسملا ىلع تنش ةيبيلص ةلمح سرشأ دض ا�ابثب رون نم ارطسأ مالسإلا خيرات يف تطخو ةلثمألا عورأ تبرض يتلا
 اوناك نيذلا نيمزهنملا نيرسكنملا اهئادعأ ىلع رفظلاو رصنلاب اهيلع هللا معنأف ا�ايحضتو اهربصو ا�اميإو اهنيقيب تتبثف
 دهاجم رمع دمحم الملا نينمؤملا ريمأ تاملك قدص ىرن هللا لضفب نحن اهو .ةيرشبلا خيرات يف ةوق ىوقأ م�أب نوحجبتي
 نيدعولا يأ ىرنسو ةميزهلاب اندعو شوبو رصنلاب اندعو هللا نإ ":ةبيلصلا ةلمحلا هذه ةيادب يف لاق امنيح هللا هظفح
 ."قدصأ

 !ناكم لك يف نيملسملا يناوخإ

 همعن مظعأ نم ةمعن ةوخألاو فلآتلاو ماصتعالا اذه نأ ّنيبو هلبحب ماصتعالاو ةدحولاب ىلاعتو هناحبس هللا انرمأ دقل
 :هناحبس لاقف هدابع ىلع هناحبس

 َنْيَب َفَّلَأَف ًءاَدْعَأ ْمُتْنُك ْذِإ ْمُكْيَلَع ِهَّللا َتَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت اَلَو اًعيِمَج ِهَّللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو[
 ُهَّللا ُنِّيَبُي َكِلَذَك اَهْنِم ْمُكَذَقْنَأَف ِراَّنلا َنِم ٍةَرْفُح اَفَش ىَلَع ْمُتْنُكَو اًناَوْخِإ ِهِتَمْعِنِب ْمُتْحَبْصَأَف ْمُكِبوُلُق
 )103:نارمع لآ( ]َنوُدَتْهَت ْمُكَّلَعَل ِهِتاَيآ ْمُكَل

 :هناحبس لاقو

 َنْيَب َفَّلَأَو )62( َنيِنِمْؤُمْلاِبَو ِهِرْصَنِب َكَدَّيَأ يِذَّلا َوُه ُهَّللا َكَبْسَح َّنِإَف َكوُعَدْخَي ْنَأ اوُديِرُي ْنِإَو[
 ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهَّنِإ ْمُهَنْيَب َفَّلَأ َهَّللا َّنِكَلَو ْمِهِبوُلُق َنْيَب َتْفَّلَأ اَم اًعيِمَج ِضْرَأْلا يِف اَم َتْقَفْنَأ ْوَل ْمِهِبوُلُق
 )لافنألا(])63(

 نيذلا نيحلاصلا هللا دابع تافص نم نيرفاكلا ىلع ةزعلاو نينمؤملل ةلذلاو باذعو ةمقن قاقشلاو ةمحرو ةمعن ةدحولاف
 :هناحبس لاق ،هنوبحيو مهبحي

 اًلْضَف َنوُغَتْبَي اًدَّجُس اًعَّكُر ْمُهاَرَت ْمُهَنْيَب ُءاَمَحُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ُءاَّدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلوُسَر ٌدَّمَحُم[
 يِف ْمُهُلَثَمَو ِةاَرْوَّتلا يِف ْمُهُلَثَم َكِلَذ ِدوُجُّسلا ِرَثَأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس اًناَوْضِرَو ِهَّللا َنِم
 َراَّفُكْلا ُمِهِب َظيِغَيِل َعاَّرُّزلا ُبِجْعُي ِهِقوُس ىَلَع ىَوَتْساَف َظَلْغَتْساَف ُهَرَزآَف ُهَأْطَش َجَرْخَأ ٍعْرَزَك ِليِجْنِإْلا
 )حتفلا(])29( اًميِظَع اًرْجَأَو ًةَرِفْغَم ْمُهْنِم ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ُهَّللا َدَعَو

 :لئاق نم زع لاقو
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 ىَلَع ٍةَّلِذَأ ُهَنوُّبِحُيَو ْمُهُّبِحُي ٍمْوَقِب ُهَّللا يِتْأَي َفْوَسَف ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم َّدَتْرَي ْنَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي[
 ِهيِتْؤُي ِهَّللا ُلْضَف َكِلَذ ٍمِئاَل َةَمْوَل َنوُفاَخَي اَلَو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ٍةَّزِعَأ َنيِنِمْؤُمْلا
 )ةدئاملا( ])54( ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَم

 :لئاق نم زع لاقف اهنم هللا انرذح كلذلو ةوقلا باهذو لشفلا قاقشلاو فالخلا ةبوقع نمو

 َهَّللا اوُعيِطَأَو )45( َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك َهَّللا اوُرُكْذاَو اوُتُبْثاَف ًةَئِف ْمُتيِقَل اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي[
 )نارمع لآ (])46( َنيِرِباَّصلا َعَم َهَّللا َّنِإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَف اوُعَزاَنَت اَلَو ُهَلوُسَرَو

 هللا نذإب كرابملا نايكلا اذهو .اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو قاقشلاو فالخلا اوذبناو ةدحولل نودها|ا اهيأ اوملهف
 نيب قرفيل يزيلجنإلا لتحملا اهماقأ يتلا ةعنطصملا دودحلا مطحيلو ايندلا لك يف نيملسملاو نيدها|ا هناوخإ عم دحتيل ماق
  نأو ديحوتلا ةملك لوح اودحتي نأل ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيملسملا وعدي وهو كلذلو .ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيملسملا
 .داهجلا ةوعدلا قيرط ،مهعابتأو مالسلا مهيلع ءايبنألاو لسرلا قيرط كولسب مالسإلا ةرصن ىلع  اولمعي

 !ناكم لك يفو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيملسملا يناوخإ 

 ةديقع نع اولختتو ريهامجلا ىوهل اومكاحتت نأل مكوعدي يذلا يناملعلا يطارقميدلا بولسألا لشف مكل نيبت دق هلعل
 :هناحبس لوقي ثيح ،ا¡ الإ ملسم ناميإ ققحتي ال يتلا ةيمكاحلا

 َتْيَضَق اَّمِم اًجَرَح ْمِهِسُفْنَأ يِف اوُدِجَي اَل َّمُث ْمُهَنْيَب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَحُي ىَّتَح َنوُنِمْؤُي اَل َكِّبَرَو اَلَف[
 )ءاسنلا ةروس( ])65( اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو

 ةيبلغأب هيف نوطروتملا زاف نإو ىتح مالسإلا مكح ققحي نأ نكمي ال عداخ بارس درجم هنأ تبثأ يذلا قيرطلا اذه
 ةمألا ءادعأل نولاوملا ركسعلا مدقتيو حيبقلا مههجو نع نيملسملا ءادعأ فشكي دجلا ةعاسف .ناملربلا دعاقمو تاوصألا
 ةيمكاح نع لزانتلاب أدبي ايندلاو نيدلا ةراسخ قيرط هنإ ،قناشملا ىلع مهوقلعيو نوجسلا يف مهموصخ اوعضيل ةملسملا
 همسر يذلا قيرطلا يف لدعلاو قحلاو لمألا ىقبيو .ةعيرشلا مكح يف لمألا عايضو ةعيرشلا ءادعأ ةرطيسب يهتنيو ةعيرشلا
 .داهجلاو ةوعدلا قيرط ،هدابعل ىلوملا

 ُهَّللا َلَزْنَأ اَم ِضْعَب ْنَع َكوُنِتْفَي ْنَأ ْمُهْرَذْحاَو ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَّتَت اَلَو ُهَّللا َلَزْنَأ اَمِب ْمُهَنْيَب ْمُكْحا ِنَأَو[
 َنوُقِساَفَل ِساَّنلا َنِم اًريِثَك َّنِإَو ْمِهِبوُنُذ ِضْعَبِب ْمُهَبيِصُي ْنَأ ُهَّللا ُديِرُي اَمَّنَأ ْمَلْعاَف اْوَّلَوَت ْنِإَف َكْيَلِإ
 )ةدئاملا ةروس( ])50( َنوُنِقوُي ٍمْوَقِل اًمْكُح ِهَّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو َنوُغْبَي ِةَّيِلِهاَجْلا َمْكُحَفَأ )49(

 :هناحبس لاقو
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 )39:لافنألا(]ِهَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت اَل ىَّتَح ْمُهوُلِتاَقَو[

 طقسي الف زجعلل داهجلا طقس نإف .هللا هلك نيدلا نوكي ىتح داهجلا بجو هللا ريغل هضعبو هللا نيدلا ضعب ناك ىتمف
 :هناحبس لاق .هل دادعإلا

 ْنِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو ِهَّللا َّوُدَع ِهِب َنوُبِهْرُت ِلْيَخْلا ِطاَبِر ْنِمَو ٍةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو[
 )60:لافنألا(]ْمُهُمَلْعَي ُهَّللا ُمُهَنوُمَلْعَت اَل ْمِهِنوُد

 تارجكو ماسآو شيدالجنبو امروب يف ،ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيفعضتسملل هقيفوتو هللا نذإب ىرشب وه ديدجلا نايكلا اذهو
 ملظلا نم مكصيلختل نوعيطتسي ام نولذبي م�أو مكوسني مل داهجلا ةدعاق ةعامج يف مكناوخإ نأ ،ريمشكو دابآ دمحأو
 .ةاناعملاو داهطضالاو رهقلاو

 !ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةملسملا انتمأ ايف 

 :هناحبس قحلا لوقل اوعمتساو داهجلا بكرب اوقحلاو،ءاعدلاو داتعلاو لاملاو ةروشملاو يأرلاب نيدها|ا مكناوخإ اومعدا

 ِهِلوُسَرَو ِهَّللاِب َنوُنِمْؤُت )10( ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِم ْمُكيِجْنُت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلُدَأ ْلَه اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي[
 ْمُكَل ْرِفْغَي )11( َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ ْمُكِلَذ ْمُكِسُفْنَأَو ْمُكِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو
 ُزْوَفْلا َكِلَذ ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط َنِكاَسَمَو ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ْمُكْلِخْدُيَو ْمُكَبوُنُذ
 )فصلا( ])13( َنيِنِمْؤُمْلا ِرِّشَبَو ٌبيِرَق ٌحْتَفَو ِهَّللا َنِم ٌرْصَن اَهَنوُّبِحُت ىَرْخُأَو )12(ُميِظَعْلا

 نأ اوملعا نأ ناكم لك يفو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق يف نيدها|ا يناوخإلو يسفنل ةحيصنب هجوتأ،ماتخلا يفو
 :هناحبس قحلا لاق،نيلسرملا فئاظو مهأ يه يتلا ةوعدلا رشنل ةليسو داهجلا

 اًجاَرِسَو ِهِنْذِإِب ِهَّللا ىَلِإ اًيِعاَدَو )45( اًريِذَنَو اًرِّشَبُمَو اًدِهاَش َكاَنْلَسْرَأ اَّنِإ ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ اَي[
 )بازحألا( ])46(اًريِنُم

 :ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هيبن نع هناحبس لاقو

 )ملقلا(])4( ٍميِظَع ٍقُلُخ ىَلَعَل َكَّنِإَو[

 :اضيأ هنع هناحبس لاقو
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 ْمُهْنَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم اوُّضَفْناَل ِبْلَقْلا َظيِلَغ ا£ظَف َتْنُك ْوَلَو ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اَمِبَف[
 َنيِلِّكَوَتُمْلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَأْلا يِف ْمُهْرِواَشَو ْمُهَل ْرِفْغَتْساَو
 )نارمع لآ(])159(

 :مهيف هللا لاق نيذلا نم اونوكت نأ مكايإو ،لمعلاو لوقلا يف قدصلاب مكيلعف

 ])3(َنوُلَعْفَت اَل اَم اوُلوُقَت ْنَأ ِهَّللا َدْنِع اًتْقَم َرُبَك )2( َنوُلَعْفَت اَل اَم َنوُلوُقَت َمِل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي[
 )فصلا(

 الو لب ،مهضارعأ الو مهلاومأ الو مهسفنأ ىلع اودتعت ال نأ مكيلعف نيملسملا تامرح نع عافدلل نودهاجت مكنإ متلق اذإف
 يف هتعيرش مكحت يكلو هللا هلك نيدلا نوكي يكل نودهاجت مكنإ متلق اذإو.لعفلاوأ لوقلاب نيدها|ا مكناوخإ ىلع اودتعت
 .مكدض جرخيس مكحلا ناك نإ اهل مكلاحتلا نم اوصلمتت الو .مكسفنأ ىلع ةعيرشلا اوميقت نأ مكيلعف دوستو ضرألا
 متلق اذإو .ةصرف لوأ دنع ناطلسلاو مكحلا ىلع اوقباستت ال نأ مكيلعف ،هللا هجو الإ مكداهجب نوغبت ال مكنإ متلق نإو
 نيدها|ا نم مكريغ  اوملظت ال نأ مكيلعو ،مكنيب ملظلاب اوحمست ال نأ مكيلعف ،مولظملا اورصنتل نودهاجت مكنإ
 يهف اهورذحاو ةملظم لك اودرو أطخ لك نع اوذتعاو اهبقع ةبوتلاب اوردابو اهنم هللااورفغتسا ،يصاعملاو مكايإو .نيملسملاو
 هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا ،ملسو هيلع هللا ىلص هيبن دعب قلخلا ريخل ىلاعتو هناحبس قحلا لوقل اوعمساو ةميزهلا ةمدقم
 :مهيلع

 ِّلُك ىَلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكِسُفْنَأ ِدْنِع ْنِم َوُه ْلُق اَذَه ىَّنَأ ْمُتْلُق اَهْيَلْثِم ْمُتْبَصَأ ْدَق ٌةَبيِصُم ْمُكْتَباَصَأ اَّمَلَوَأ[
 )نارمع لآ( ])165( ٌريِدَق ٍءْيَش

 :هناحبس هلوقلو

 ُهَّللا اَفَع ْدَقَلَو اوُبَسَك اَم ِضْعَبِب ُناَطْيَّشلا ُمُهَّلَزَتْسا اَمَّنِإ ِناَعْمَجْلا ىَقَتْلا َمْوَي ْمُكْنِم اْوَّلَوَت َنيِذَّلا َّنِإ[
 )نارمع لآ( ])155( ٌميِلَح ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإ ْمُهْنَع

 :هناحبس قحلا لوقل اوعمتساو هتوقو هللا لوح ىلإ مكتوقو مكلوح نم اوجرخاو  مکتوقب  رارتغالاو مكايإو

 ِهَّللا ىَلَعَو ِهِدْعَب ْنِم ْمُكُرُصْنَي يِذَّلا اَذ ْنَمَف ْمُكْلُذْخَي ْنِإَو ْمُكَل َبِلاَغ اَلَف ُهَّللا ُمُكْرُصْنَي ْنِإ[
 )نارمع لآ( ])160( َنوُنِمْؤُمْلا ِلَّكَوَتَيْلَف

 :هناحبس هلوقلو
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 )لافنألا(])10( ٌميِكَح ٌزيِزَع َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِدْنِع ْنِم اَّلِإ ُرْصَّنلا اَمَو[ 

 :هناحبس هلوقلو

 َّمُث ْتَبُحَر اَمِب ُضْرَأْلا ُمُكْيَلَع ْتَقاَضَو اًئْيَش ْمُكْنَع ِنْغُت ْمَلَف ْمُكُتَرْثَك ْمُكْتَبَجْعَأ ْذِإ ٍنْيَنُح َمْوَيَو[
 )ةبوتلا(])25( َنيِرِبْدُم ْمُتْيَّلَو

 :رصنلا بابسأ نيبي يذلا هناحبس قحلا لوق اوسنت الو

 َهَّللا اوُعيِطَأَو )45( َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك َهَّللا اوُرُكْذاَو اوُتُبْثاَف ًةَئِف ْمُتيِقَل اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي[
 اوُنوُكَت اَلَو )46( َنيِرِباَّصلا َعَم َهَّللا َّنِإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَف اوُعَزاَنَت اَلَو ُهَلوُسَرَو
 ٌطيِحُم َنوُلَمْعَي اَمِب ُهَّللاَو ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َنوُّدُصَيَو ِساَّنلا َءاَئِرَو اًرَطَب ْمِهِراَيِد ْنِم اوُجَرَخ َنيِذَّلاَك
 )لافنألا(])47(

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعوب اورشبأو رصنلا قيرط ىلع هللا نذإب نحنف اذهل انقفو اذإف

 .مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع عم نوكت ةباصعو دنهلا وزغت ةباصع رانلا نم هللا امهزرحأ يتمأ نم ناتباصع

 نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ملسو هبحصو هلآ و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 

 ةعامجلا فادهأو ةعيبلا ديدجت

 )ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج( ـل يمسرلا ثدحتملا ،هللا هظفح دومحم ةماسأ ذاتسألا :نايب

 

 

  ،نيعمجأ مّلسو هبحصو هلآو دمحم انديس نيدها|ا مامإ ىلع ُمالسلاو ةالصلاو نيفعضتسملا ِرصان نيملاعلا بر هللا دمحلا

  :دعب امأ

 :ميجرلا ناطيشلا نم هللااب ذوعأ :ىلاعت هللا لاق

 َنْيَب َفَّلَأَف ًءاَدْعَأ ْمُتْنُك ْذِإ ْمُكْيَلَع ِهَّللا َةَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت اَلَو اًعيِمَج ِهَّللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو
 ُهَّللا ُنِّيَبُي َكِلَذَك اَهْنِم ْمُكَذَقْنَأَف ِراَّنلا َنِم ٍةَرْفُح اَفَش ىَلَع ْمُتْنُكَو اًناَوْخِإ ِهِتَمْعِنِب ْمُتْحَبْصَأَف ْمُكِبوُلُق
 ]103 :نارمع لآ[  َنوُدَتْهَت ْمُكَّلَعَل ِهِتاَيَآ ْمُكَل

 :ىلاعت هللا لاقو

 َنْيَب َتْفَّلَأ اَم اًعيِمَج ِضْرَأْلا يِف اَم َتْقَفْنَأ ْوَل ْمِهِبوُلُق َنْيَب َفَّلَأَو َنيِنِمْؤُمْلاِبَو ِهِرْصَنِب َكَدَّيَأ يِذَّلا َوُه
 َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َكَعَبَّتا ِنَمَو ُهَّللا َكُبْسَح ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ اَي ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهَّنِإ ْمُهَنْيَب َفَّلَأ َهَّللا َّنِكَلَو ْمِهِبوُلُق
 ]64 - 62 :لافنألا[

 :لجو زع لاقو

 ]4 :فصلا [ ٌصوُصْرَّم ٌناَينُب مُهَّنَأَك ًاّفَص ِهِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ

  !ناکم لک يف نوملسملا ُةوخإلا اهيأ

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
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 ِةدعاق ِةعامجل ٍديدج ٍعرف ِءاشنإب ًاصوصخ ِةيدنهلا ِةراقلا ِهبش ِرئاسو َدنهلاو َناتسكاب يملسمو اًمومع َةيمالسإلا َةمألا ُكِرابُن
 ُهناحبس ِهللا ِةملك ِءالعإل اهقِّفوي ْنأ َّلجو َّزع ىلوملا َنيلئاس ."ِةيدنهلا ِةراقلا ِهبش يف ِداهجلا ِةدعاق ِةعامج" ِمساب ِداهجلا
  .ةنسلاو ِباتکلا ِجهنم ىلع ىلاعتو

 َرمأ ًةيِّبلم ْتَّبه ٍتاعومجم ،لاتقلاو ِداهجلا يف ٌليوط ٌخيرات اهل ٍةيداهج ٍتاعومجم ةّدع ِ◌عامتجاب ُةعامجلا هذه ْتٔاشن دقل
 ِخيشلا ِبيبحلا اهِريمأ ِتاهيجوت تَّقبط و  ْتَفَلَـتْـئاَو ْتدَّحوتف )اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو( ىلاعتو هناحبس هللا
 مصاع ِخيشلا ِةدايق َتحت اًدحوم اًنايک تلکشو اهَفوفص ْتَّمضو ْتعمتجاف ِعقاولا ِضرأ ىلع هللا هظفح يرهاوظلا ِنميأ
  .هللا هظفح رمع

 ،روصنم ردب دئاقلاو ،لُك نسح َذاتسألاو ،ىيحي ابأ َخيشلاو ،ِهللا َةيطع َخيشلاو ،ٍديزي ابأ ىفطصم َخيشلا هللا ىزجف
 مهِدوهجب ُةدحولا هذه ْتَجَّوَـتَـت نيذلا ،ءازجلا نسحأ انتذتاسٔاو انخياشم نم مهَريغو ،هللا مهمحر سدقأ رمع ضيف َذاتسألاو
 مِ�اَهيجوتب ةيدنهلا ِةراقلا ِهبش يف ِداهجلا ِةدعاق ِةعامجل ُةيلمعلاو ُةيركفلا ُسسُألا ْتَيِسْرُأ نيذلاو ...مِ�ايحضتو مهِصالخإو
 ُهَمِلاعم َزربأ يذلا ِكرابملا ِقيرطلا کلذ ىلع ٍةتباث ًىطخب ِريسلل َةعامجلا هذه َقفوي نأ ىلاعتو هناحبس َهللا لٔاسن !مِ�اداشرإو
 !نيمآ ،هللا همحر ندال نب ُةماسأ خيشلا ِةمألا ديهشو هللا همحر مازع ِهللا ُدبع خيشلا ِداهجلا ُددجم :هِئامدب

 یلعو ،ِةقطنملا يف اذه ِداهجلا ُرجش َعرعرت ِةكرابملا مهِتياعر تحت نيذلا َءادهشلا انَتداق انِئاعد يف ىسْنَـن ْنأ انل ُنكمي الو
 زيزع نسحأ َخيشلاو ،لصيف يداهلادبع دئاقلاو ،ناندع ذاتسألاو ،يريمشاك سايلإ خيشلاو ،يقورافلا دجمأ ذاتسألا مهسٔار
 .اعيمج هللا مهمحر ..ديحو دشرأ َروتكدلاو

 مِ�ايحضتو مهِئامدب نيذلا ....مهل ِتاوعدلا ُصلخأ اِنبولق نم ُعُبنتف اناَرسأو انِئادهش ُروص انِرطاخب ُّرمت هذه ِحرفلا ِةظحل يفو
 ِرسأ ِكفل كِتمحرب انقِّفو !مهللا  ،نيعمجأ مهنع َضرِا !مهللا  .ًةعصان َءاضيب ِةقطنملا هذه ىلع ِداهجلا ُسمش ْتعطس
  .نيحلاصلاو نيقيدصلاو ِءايبنألاب كِتانج يف انَئادهش ْقحلأو ..نيروسأملا انِناوخإ

 :ِةيدنهلا ِةراقلا ِهبش يف ِداهجلا ِةدعاق ِةعامجل ِةيساسألا ِفادهألا ِضعب ِنايبل َةصرفلا ِهذه ُزِهَتننو

 ُعفرو ،هِروذج نم ِماظنلا اذه ِعالتقال ُيعسلاو ،اهِتياعرب َأشن يذلا ِّيملاعلا ِرفكلا ِماظنو اكيرمأ َّدض ُداهجلا ،ًالؤا -
 ِةرومعملا ِهجو ىلع ِهللا ِعرش َميكحت َلطبأ يذلا ُمشاغلا ُماظنلا وه اذهف ...نايغطلاو رفکلا ِزکارم يف ِديحوتلا ِةملك
 ىلع اهِّيِراوحو اكيرمأ َةَأْطَو َّدشو ،نيتلبقلا َىلوُأ ىلع َءاليتسالا ِدوهيلل َدَّهم يذلاو ،ِةينامثعلا ِةفالِخلا ىلع ِءاضقلاب
 مکحٔاو ،امروبو َريمشك ىلإ ِناشيشلاو اينسوب نم نيملسملا يضارأ ىلع ِرافكلا َةنميه َمكحأو ،نيمرحلا ِضرأ
 ٍةيطارقوميد ٍةينيدال ٍسسأ ىلع اينبم ايسايس اماظن هللا دابع یلع َطَّلسو ،سانلا ةايح يف َةِّيوبِرلا َةيلامسأرلا ةدايس
 ِةيمالسإلا ِدالبلا ىلع ْتطَّلست ماظنلا اذه ِببسبو ،َملسملا َعمت|ا دسفٔاو َةيمالسإلا َةديقعلا َفعضأو ،ٍةيناملع
  .ِمالسإلل َءادَعلا َنوُّنِكَي ٌماكحو ٌةليمع ٌةدترم ٌشويج
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 لجٔا نم ُ◌ةنسلاو ُباتکلا اهيلإ َدشرأ ةليسو ِلك ُرايتخاو ،ِملسملا ِعمت|ا ِءايحإو ِةعيرشلا ِقيبطتل ُيعسلا ،اًيناث -
 .هللا ِليبس يف ُلاتقلا اهسٔار یلعو ،َكلذ

 هجو یلع ِةروهقملا ِةملسملا ِةيدنهلا ِةراقلا ِهبش ِبوعش ِريرحت و ِةلتحملا نيملسملا يِضارأ ِعيمج ِريرحتل يعسلا ،اًثلاث -
 ،يماسلا ِفدهلا اذهل ٍصيخرو ٍلاغ ِلكب ُةيحضتلاو کلذ یلع ملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحم ِةمأ ضيرحتو ،صوصخلا
  .ِداهجلا ِةضيرف ِءادأ نم اهُعَـنمت وأ ِةملسملا ِبوعشلا نم ِةيرحلا َقح ُبُلست ةدهاعم وأ ٍنوناق يأب فارتعالا ُمدعو

 ُنوصت ٍةفالخ ،اهِرسأب َةمألا اهْيَحانج نيب ُمُّضت ٍةفالخ ...ِةوبنلا ِجاهنم ىلع ِةفالخلا ِءايحإ ِلجأل ُداهجلا اًعبار -
 َقفِو نوريسيو نيقداصلا ِءاملعلا نم م¡رقب ُءارمألا اهيف زتعي ٍةفالخ ، مهَضارعأو مَهلاومأو نيملسملا َسفنأ
 نم نيملسملا ُعاَّرُز اِ�اكربب ُدصحي ٍةفالخ ،لداعلا ءاضقلا مامٔا ُيوقلاو ُفيعضلا اهيف يوتسي ٍةفالخ ،م�اهيجوت
 ٍةفالخ ،ِةظهابلا  ِبئارضلاو ِةيوبرلا ِدويقلا نم نيررحتم مَهلاومأ نيملسملا ُراجت اهيف ُرمثتسي ٍةفالخ ،ًابهذ مهيِضارأ
 ُرافكلا ِةمذلا ُلهأ ىتح اِهلالظ يف َأنهي ٍةفالخ ، مهيلع اصرحو  مهل ًابح لاّمعلاو َءارقفلا َلاوحأ ُةفيلخلا اهيف ُدقفتي
  .نامٔاو نمٔا ٍةايحب

 ملاعلا  ىوتسم ىلع ِةفالخلا ِءايحإل ةمٔالا لمأ يه يتلا ...ناتسناغفأ يف ِةيمالسإلا ِةرامإلا ةرصن ،اسماخ -
  .ٍةرسيتم ٍةليسو ِلكب ا�دناسمو اهُتيوقتو ِةرامإلا ُمعد و ،انِرودصب اهيلإ ِةهجوملا ِماهِّسلا ُّدصو ، عمجا يمالسإلا

 هيف ُلهسَي ٍعمتجم ،ارفاك ناك نإو ُمولظملا هيف ُرصنُيو ،ِملاظلا ِدي ىلع هيف ُذخؤي ٍّيمالسإ ٍعمتجم ُءاشنإ ،اًسداس -
 اهيف ُضفَخي ٍعمتجم ،ِريدقتلاو ِمارتحالاب ُةأرملا هيف ىظحت ٍعمتجم ،تاركنملا ُباكترا هيف ُبعصيو ِفورعملاب ُنايتإلا
 .ِةحارلاو ِةنينأمطلاب رسٔالاو تويبلا هيف ُمعنَت ٍعمتجم ،مهِئابآل ِلذلا َةحنجأ ُدالوألا

 ِنايدألا ِروج نم مهِجارخإلو ،دابعلا ِبر ِةدابع ىلإ دابعلا ِةدابع نم دابعلا ِجارخإل َنْوَعسي نودها|ا !ةمولکملا انتمأ ايف
 .هِتاكربو هتمحرو ِمالسإلا ِةعس ىلإ اهقيض و ِةمظنألاو

 ِةيبهذملا ِتافالخلا نع ًةيضاغتم ِداهجلا ةضيرفب مايقلا ىلإ وعدت ةوعد ،ِضرف ِءادإل ٌةوعد هذه ،مارکلا يناوخإ .....
 ِحالفب ُرّشبُي لب بسحف ايندلا يف َةزعلاو َةحارلا  ُنمضي ال ِداهجلا اذه يف ةكراشملاو ِةوعدلا هذه ُةيبلتو .ِةيعرفلا تاعازنلاو
 :ىلاعتو كرابت هللا لوقي .ةلئازلا ايندلا هذه نم ِليحرلا َدعب َنيملاعلا ِبر ُتانج يأ ،كلذك ِلبقتسملا

 َنْيَب ُلوُحَي َهّللا َّنَأ ْاوُمَلْعاَو ْمُكيِيْحُي اَمِل مُكاَعَد اَذِإ ِلوُسَّرلِلَو ِهّلِل ْاوُبيِجَتْسا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
 ]24 :لافنالا[ َنوُرَشْحُت ِهْيَلِإ ُهَّنَأَو ِهِبْلَقَو ِءْرَمْلا

 ٍنميأ ِخيشلا ميرکلا مهِريمأل مهتعيب "ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ِداهجلا ِةدعاق ِةعامج" يِدهاجم ُددجي ،ِةبسانملا هذ¡و .....
 ريمٔا انِريمأل دكؤن انهو ،هللا هرصن دهاجم رمع دمحم الملا نينمؤملا ِريمأل مهتعيب نوددجي هقيرط نعو ،هللا هظفح يرهاوظلا
 نم ِةيحضتلا يف َنواهتن نل ِهللا ِلوحبو ،اِنتابجاو ىلوأ ْنم َناتسناغفأ يف ِةيمالسإلا ِةرامإلا نع َعافدلا نأ ُدقتعن اننأ نينمؤملا
  .کلمن ام ِلكب اهِمعدو اهيلع ِظافحلا ِلجأ
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 اي :مهل لوقن ،ِداهجلا ِةدعاق ِةعامج ِعورف ىتش يف ِهللا ِدوسأل ًةصاخو ، ملاعلا ِعوبر يف نيدهاجملل ُلوقن ِةبسانملا هذ¡و
 مهِداسجأو مهِحاورأب ِكرابملا ِرفسلا اذه يف مكعم ِةيدنهلا ِةراقلا ِهبش يف نيدها|ا مكَناوخإ نإ ،هللا يف انَناوخإو انَبابحأ
 مكالآو ،انُرصن مكُرصن ،مكعم انُتاوعد ،هللا يف مكُبحن ،مكنم ُنحنو انم متنأ .ِةسدقملا يضارألا ِريرحتو ِةفالخلا ِءايحإل
 .هللا مكَّزعأ ، مكِتَروُشَمو مكِحصنو ةحلاصلا مكِتاوعد نم انومرحت ال نأ وجرنو ىنمتن .انُمِلْؤُـت

 نولُذبَت يذلا ِةنسلاو ِنآرقلا ُّيِوَد ،مكتذمالتو مكُئانبأ اننأ فينحلا انِنيد ِةاعدو ِماركلا انِئاملعل  ُدكؤن ِةبسانملا هذ¡ و ......
 ِةلادعلاو ِةسايسلا ِنيدايم يف اقبطم اققحم ُهارن يكل ُدهاجن يذلا ِّيودلا ُسفن وه َءاسم َحابص ِسانلا ِبولق يف هِثعبل َدوهجلا
 ىلع ِعرشلا ِمولع ةدايس ُةداعإو ،انل ٌةداعس مكُتمدخو ،انِتابجاو یلؤا نم مکترصنو مكنع ُعافدلا .ِعامتجالاو ِداصتقالاو
 وجرنو ،ِداهجلا ِةلفاق يف مكِتبكاوم ِراظتنابو ،مكِتاهيجوتل ٍةجاح يف نحن .انِداقتعا يف ِراسملا ِحيحصتل ِتاوطخلا َىلوُأ ِعمت|ا
 !َءاعدلاو َةرصنلا مكنم

 ))ةداهشلا امإو ةعيرشلا امإ(( راعشلا تحت هانضُخ يذلا داهجلا نأ ناتسکاب يف نيدها|ا انناوخإل لوقن ةبسانملا هذ¡و
 ،رمحٔالا دجسملا ءادهش اهمدق يتلا ةميظعلا ةيحضتلا کلت دعب هللا همحر ندال نب ةماسٔا خيشلا ةمٔالا ديهش نم رمٔاب
 هلجٔا نم یّحض يذلا يماسلا فدهلا کلذ یلإ ُلِصوملا ديحولا قيرطلا وهف ،هللا نذاب رارصإلاو مزعلا نم ديزمب هلصاونس
 ةوزغل باب وهو ،هللا الإ هلإ ال ِساسٔا یلع ةلود ةماقإ وهو الٔا ،ناتسکاب سيسٔات دنع ةيدنهلا ةراقلا هبشب نيملسملا نييالَم
  .ناتسناغفٔاب ةيمالسإلا ةرامإلا نع عافدلا طخ وهو ،ميلستلاو ةالصلا هيلع ميرکلا انُّيبن ا¡ انَرَّشب يتلا دنهلا

 نأ مهل ُدكؤنو ،ِةحاسلا هذه يف ِةدجاوتملا ِةيداهجلا ِتاكرحلا ِةفاكل ِريخلا ىلع ِنواعتلاو ِصالخإلا َدي ُّدمن ِةبسانملا هذ¡و .....
 ةراقلا هبشب ِداهجلا ِةدعاق ةعامج نأ هللا ءاش نإ نودجتسو ،یوقتلاو ِربلا ىلع ِنواعتلاو ِةوخألاو ِةبحملا ىلع ٌةَّينبم انتَقالَع
  .ىلاعت ِهللا ِلوحب مکترصنو مكِتيوقت يف اببس ةيدنهلا

 نيذلا كِدابع َلاح ْحلصأ ،مهللا  .نامألاو ِةعيرشلا ِلالظب ِةقطنملا هذه ىلع ِمعنَأو ،ِمالسإلا ِعيبرب انَبوعش ْئِّنَه ،مهللا
 ِقحلا ىلع مهْتِّبثو مهللا .نيملسملا تامرح يلع اصرحو ،کيبن ِةمأ ِةحاراو ،كتملك ِءالعإل ِداهجلا ِنيدايم یلإ اوجرخ
 كِدابع ِدي ىلع ِملظلاو ِداسفلاو ِةينيداللا ِرشنل اوعسو ِضرألا هذه ىلع كَعرش اولطع  نم رهظ ْمصقِا ،مهللا .مهْرُصْناو
  .نيمآ مث نيمآ ،نيدها|ا

 ِهِب اَنَل َةَقاَط َال اَم اَنْلِّمَحُت َالَو اَنَّبَر اَنِلْبَق نِم َنيِذَّلا ىَلَع ُهَتْلَمَح اَمَك ًارْصِإ اَنْيَلَع ْلِمْحَت َالَو اَنَّبَر اَنْأَطْخَأ ْوَأ اَنيِسَّن نِإ اَنْذِخاَؤُت َال اَنَّبَر
 َنيِرِفاَكْلا ِمْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصناَف اَنَالْوَم َتنَأ اَنْمَحْراَو اَنَل ْرِفْغاَو اَّنَع ُفْعاَو

 .نيعمجأ هباحصأو هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع ىلاعتو هللا ىلصو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 
 لاتقلا انقيرط

 )ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج ريمأ( هللا هظفح رمع مصاع خيشلل ةملک

 

 

 نيملاعلل ةمحر ثعب يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هبيبح ىلع لاتقلا ضرف ناب  ةمالا هذه ىلع   معنا يذلا هدحو هللا دمحلا
 يف هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو .اهنيهوتو رفكلا ةملك نيو�و اهدييشتو مالسإلا ةملك عفرل فويس ةعبرأب
 هلآ ىلعو ،هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ثوعبملا هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو انديس نأ دهشنو ،رمألاو قلخلا
 :ليزنتلا مكحم يف لاجو زع هللا لوقيف دعب امأ .راهنلا ناسرفو ليللا نابهر  هباحصأو

 اوُرَفَك َنيِذَّلا َسْأَب َّفُكَي ْنَأ ُهَّللا ىَسَع َنيِنِمْؤُمْلا ِضِّرَحَو َكَسْفَن اَّلِإ ُفَّلَكُت اَل ِهَّللا ِليِبَس يِف ْلِتاَقَف
 )84 ءاسنلا(  اًليِكْنَت ُّدَشَأَو اًسْأَب ُّدَشَأ ُهَّللاَو

  : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق امهنع هللا يضر َرَمُع ِنْبا ِنَعو

 ِّلِظ َتْحَت يِقْزِر َلِعُجَو ، ُهَل َكيِرَش َال ُهَدْحَو ُهَّللا َدَبْعُي ىَّتَح ِفْيَّسلاِب ِةَعاَّسلا ِيَدَي َنْيَب ُتْثِعُب
 .يِحْمُر

 !ماركلاةوخإلا اهيأ

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هذه نوكت نأ لجو زع ىلوملا لأسنو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف داهجلا ةدعاق ةعامج ءاشنإب  ةبيبحلا انتمأ ئّن� ٍءدب يذ ئداب
  .مهبضغو نيدترملاو رافكلا ظيغو مهرورسو نيملسملا حرف يعاود نم ةردابلا

 ريمأل كلذك ةعيبلا ددجن هتطساوبو ،هللا هظفح يرهاوظلا نميأ خيشلا داهجلا ةدعاق ةعامج ريمأل ةعيبلا ددجن ةبسانملا هذ¡و
 رارسأ یلع ظفاحنس اننا و ،فورعم لك يف ةعاطلاو عمسلا ىلع انناب   هللا هظفح دهاجم رمع دمحم الملا نينمؤملا
  .ةوبنلا جاهنم يلع ةيمالسالا ةفالخلا ءايحإل هللا ليبس يف لاتقلا برد  ىلع نؤضام اننا و ،نيملسملا
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 انيبن هفيلكتب صخ ذإ ،بيجع بولسٔاب لاتقلا اذه ضرف دق ىلاعت هللا نأ ةصاخ نيدها|او ةماع نيلسملاو انسفنأ ركذنو
 اَّلِإ ُفَّلَكُت اَل ،كدحو تنأ دمحم اي لتاقف ، ِهَّللا ِليِبَس يِف ْلِتاَقَف :هل لاق ثيح ،هدرفمب ملسو هيلع هللا ىلص بيبحلا
 لهأ ثح يأ َنيِنِمْؤُمْلا ِضِّرَحَو لاقف هيلع نينمؤملا ثحي نأب هرمأ كلذ دعب مث ،کريغ لعفي امب ثرتكت الف ، َكَسْفَن
 لب ،هب ذخاؤت نلو كرضي نل دعاقتلاو طيبثتلا نم سانلا هلعفي امف ،هيلإ مهعداو مهظعو هيف مهبغرو لاتقلا ىلع ناميإلا
  .كدرفمب لاتقلاب فلكم تنأ

 مهلتاقأ :ةاكزلا يعنام دض لاتقلا انلعم لاق ثيح كرابملا يدهلا اذه عبتي ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب ابأ انديس ىرنو
 ءادأ ركنأ نم لتاقأس .ال مأ مهلاتق يف دحأ ينرصن ءاوس مهلتاقأس يأ .يلامشب م�دهاجل ينيمي ينتفلاخ ولو ،يدحو
 ينيمي تعنتما ول .رخآلا يفصنب لتاقأس مهلاتق نع يندب فصن عنتما ولف .يدرفمب ةعيرشلا ماكحأ نم دحاو بجاو
 .يلامشب م�دهاجل

 ءادعأ ةلزانمل اوجرخ مث  ،را� ليل داهجلا ىلإ ةوعدلا يف اوناوتي مل ةمألا ءاملعو تقولا كاذ ذنم هنأ مالسإلا خيرات دهشيو
 نكمي فيكو ؟داتعو ةدع نودب دارفنا ىلع رفكلا ةهجاوم ىنعم ام ،انه لءاستنو .اولق مأ اورثك م�وعد اوّ◌بل نم عم هللا
  :لوقيف ةيآلا هذه سفن يف انلءاست ىلع بيجي هللا دجنو ؟اذكه رفكلا بلغن نأ

 .اًليِكْنَت ُّدَشَأَو اًسْأَب ُّدَشَأ ُهَّللاَو اوُرَفَك َنيِذَّلا َسْأَب َّفُكَي ْنَأ ُهَّللا ىَسَع

  .لاتقلا نم نيبراه نولويسو رافكلا ةميزع عزعزيس يذلا وه هللااف

 مامأ م�اينقت راهنتف ،ةرفكلا بولق يف بعرلا يقليس داتعلاو ةدعلا ةلق نم ةلاحلا هذه يف دها|ا ملسملا يخأ كجورخف
 نكلو ،راحبلا مهليطاسأ بوجتو ،ءاسم حابص ءاوجألا يف م�ارئاط قلحتسو ،م�اوقو مهدونج رافكلل ىقبيس .كدومص
 ،دحاو طرشب نكلو ...فوخلا مهيلع طلسيو م�ايونعم رسكيو مهممه طبثيس هنإف هيلع الكوتم تلتاقو هللا رمأ تعطأ نإ
 .....ًالاَقِثَو اًفاَفِخ اوُرِفْنا .لاوحألا نم لاحب لاتقلا كرتت ال نأ

 كشي وهو الإ اهدابع نم دحأ ىقبي نلف ،اهسفنل ةيبوبرلا تعدا يتلا اكيرمأ لذيس بارتلا يف ايسور فنأ مغرأ يذلا هللاو
 ىوقلا روحم نأو ،تبلقنا دق ايندلا ةسايس نأ دجتسو لتاق .ىناوتت الف لاتقلاب تنأ كيلعف ....اهنم ٔاربتيو لب اهتيبوبر يف
 تابرضب اًضئا سمطتس ةدحتملا ممٔالا ةمظنم اهتمسر يتلا طوطخلاو ....تلدبت دق ءادعلاو ةقادصلا سسأ نأو ،ريغت دق
  ...ءاركن ةميزه ةفلخم لازنلا نيدايم نم بورهلا ىلإ ا�وق ةركس يف ةرارجلا رفكلا شويج رطضتسو ....لاتقلا

 ...انرق رشع ةعبرأ رورم مغر ىلع سمألاك امئاق دعولا اذه لاز ام ..معن ..ةمايقلا موي ىلإ قاب اذه هللا دعو نأ ملعاو
 نم ناتسناغفأ عزتنت نأ ملحت تناك يتلا اكيرمأ ....اذه لاتقلا لمع يف ةوقلا هللا عدوأ فيك هنيع مأب ديري نم رظنيلو
 فاخي همودقب انددهي ناك يذلا سمألا نوعرف ...اهنيع مأب ضرألا هجو ىلع أشنت اهارت ىرخأ ناتسناغفأ نم مك ،انيديأ
  ....انتوعد نم مغرلا ىلع ماشلاو نميلاو لاموصلا يف انيتأي نأ مويلا
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 اهنيزاومو ملاعلا ةطيرخ تأدب ....ديدج نم لح دق مالسإلا ثاعبنا نمز نإف ،رظنلا اونعماو اورظنا ،يتمأ بابش ايأ
 عدصتو ...راحبلا يف نوريغيو ....لابجلا ممق ىلع نودها|ا ...احضاو دونجلاو فوفصلا ماسقنا ادب دقل ...ريغتت
 ودهاجمو ...ناتسناغفأ يف يخيرات رصنب هدابع یلع هللا نم دقل ...ايندلا ةطراخ ىلإ اورظنا ...تاومسلا م�اريبكت ىدصب
 قيضملا سفن نم رخآلا بناجلا يفو ....سيوس رهنل برغلا لخدم ،ندع جيلخ دنع لاتقلا نيدايم اونجد دق نميلا
 ايبيلو رصم يف ةيداهجلا تاكرحلا اورتل طسوتملا رحبلا بونج ىلإ اورظنا مث  ...لاموصلا يدهاجم تامجه لصاوتت يرحبلا
  .ارتم وليك نيسمخو ةئام الإ سنوت لحاس نم ايلاطيإ دعبت الو ...ا�دع تدعأ دق سنوتو رئازجلاو

 نم لطابلا هيتأي ال يذلا هباتك يف هللا نلعأ دقو .بارتلا يف رفكلا فنأ اومغري يكل ةمألا هذه ىلع لاتقلا هللا ضرف دقل
  :هفلخ نم الو هيدي نيب

 ِهَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت اَل ىَّتَح ْمُهوُلِتاَقَو

 ةكوش رسكنت ىتح ،هللا هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح لب...تاونس ةدع وأ نيتنسل ال ...ةدحاو ةنسل ال ،مهولتاق 
 يأ ،هللا هلك نيدلا نوكيو :انه هللا لاق دقل .ةصوقنم ريغ  ةلماك هللا عرش قبطتو ،مالسإلا ماظن ادع ةمظنألا عيمجو رفكلا
 .هللا هلك نوكي لب ،ارفك هضعبو امالسإ هضعب نوكي نأ ال ،نآرقلا يف وه امك ،هيضتري ام قفو ،هللا هلماكب ماظنلا نوكي

 نآرقلا قبطي نأ ىلإو ،هاوق لحمضتو رفكلا ةكوش رسكنت ىتح ءود¡ دعقي نل ايندلا يف دهاجم لكو اننأ عيمجلا ملعيلف
 ماظن سرغي مث هروذج نم ماظن لك علتقي يك الإ نآرقلا اذ¡ ملسو هيلع هللا ىلص هبيبح لسرأ ام هللا نأل ...هللا باتك
 ....اهرسأب ايندلا ىلع هلالظ معتف نآرقلا

 رفكلا نايغط اومطحت نأ نوديرت متنك نإ ...رمتسي نأ لاتقلا اذهل دب الف هللا ىضر نوديرت متنك نإ ،نيدها|ا يناوخإ ايف
 ظافحلا نوديرت متنك نإ .داهجلا ىدص لصاوتي نأ دب الف نيدلا قبطي نأ نوديرت متنك نإ ...رمتسي نأ لاتقلل دب الف
 ال ...لاتقلا اذه نفقوتي الف ...ةنوصم هباحصأ ضارعأ اورت نأ نوديرتو ملسو هيلع هللا ىلص بيبحلا مكيبن ةمارك ىلع
 انيلع هللا نمي وأ ...انباحصأو انتذتاسأل ثدح امك انئالشأ رثعبتتو ...انمجامج طقست نأ امإف ...ىطخلا نأطابتت
 ....انديس نيد الإ ىقبي نلو ...ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد فيلح رصنلا نإف ةبعكلا برب مسقأ ...رصنلاب

  :لجو زع هللا لوقيف ،نآرقلا اوأرقا ...فلسلا ميش نم تسيل ةنسلألا ىلع سأيلا تاملك !نودها|ا اهيأ

 اَمَو اوُفُعَض اَمَو ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُهَباَصَأ اَمِل اوُنَهَو اَمَف ٌريِثَك َنوُّيِّبِر ُهَعَم َلَتاَق ٍّيِبَن ْنِم ْنِّيَأَكَو
  َنيِرِباَّصلا ُّبِحُي ُهَّللاَو اوُناَكَتْسا

 خيشلاو ،ديهشلا ليعامسإ هاشو ،ديهشلا دمحأ ديس لاثمأ مكفالسأ ىطخب مكيلع ،هرسأب ملاعلا يف نيدها|ا يناوخإ ايف
 نيدلا ماظن يتفملاو ،يواقرزلا بعصم يبأ خيشلاو ،هللا داد المو ،ناجروب المو ،ندال نب ةماسأ خيشلاو ،مازع هللا دبع
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 ،مكيدانت نيدلا لجأل تقيرأ يتلا ءاملعلاو نيدها|ا ءامد .هللا مهمحر يقلوعلا رونأ خيشلاو ،ديشرلا دبع يزاغو ،يزماش
 ال !مكئامدب نيدلا حيباصم نودقوت نم اي !ةمألا مومه مكبولق يف متعمج نم اي !هللا ليبس يف مكبابشب متيحض نم اي
  .نيرباصلا بحي هللاو :اهنلعأ دق هللا نأل ...مكبولق يف سأيلا لزنملا دعب نثعبي الو ،مكمادقأ قيرطلا لوط نلقثي

 بتك دق هللا نأ اونقيتو ..."ةداهشلا امإو ةعيرشلا امإ" هومتيلعأ يذلا فاتهلا قيبطت تقو ءاج دقل !نيدها|ا اهيأ ايف
 اهئازإ يتأت طخ لکو ،دح لکو ،ةوق لک رثدنتسف .نآلا هقيض دودح يف ديقت نأ ديحوتلا ةملكل نكمي الف .رصنلا مكنيدل
 ...فجترت ةشكرزملا ةيلهاجلا ةفاقثلا مانصأ يه اه ...ضقنت نأ رفكلا ناردج تكشوأ ...ديحوتلا ءانبأ مادقأ تحت
  ...دحٔالا دحاولا نذإب طقسي يملاعلا رفكلا لبه مكنيعأب نورتسو

 دالبو ،ىتش ةنسلأو ،ىتش بهاذم نم نينمؤملا ءامد تارطق تبكسنا ...ةعيرشلا ناتسب يقسيل قيرهأ نيدحوملا مد
 ....ةباحصلا ءانبأ ءامد تطقسو ....ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لآ ءامد تطقسو ...برعلا ءامد تطقس ...ىتش
 ،لاجرلا ىلع رمألا رصتقي ملو ....ناتسبلا اذه ةراقلا هبش يملسم ءامد تقسو ...ناغفألا ءامد نم نايدو تلاسناو
 ،ةلوخ انتاديسب انركذت تتاب هللا ةملك ءالعإل ةيحضتلا يف صصق عورأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد تانب ترطسف
 تاكرات ناسارخ لابج تنطوتساف ....ةملكلا هذه لجأل تايرخأ ترجاهو ..نهنع هللا يضر ةرينزو ،ةيمسو ،ءاسنخو
 ةعماج تابلاط داسجأ تقرحأ اذه ةعيرشلا قيبطت ليبس يف ....ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد لجأ نم شيعلا ءانه
 ءابه بهذيس اذه لك له ....نوجسلا بهايغ يف تاليلج تاهمأ دابكأ تاذلف تبيغو ...ضيبألا روفسفلاب ةصفح
 يتأتس تايحضتلا هذه نأ كيرش ىندأ نودب هكلمب درفنا يذلا ةبعكلا برب مسقأ ...الك فلأو ...الك ....حايرلا جاردأ
 نيب ةعنطصملا دودحلا اهمادقأب سودت ،يهلد ىلإ لصتس هذه داهجلا ةلفاق نإ لب ،بسحف ناتسكاب يف سيلو ...اهرامثب
 عيبر اورشنيل يهلد اوطختي نأ اوممص دق اناعجش هللا لوحب كلمن اننأ عيمجلا ملعيلف ،اهدنع رمألا فقوتي نلو ...دالبلا
 ...امروبو اكاد عوبر ىلع مالسإلا

 ةراقلا هبش ىلإ ةيدنهلا ةراقلا هبش لوحتس يتلا لفاحجلا كلت يف هسفن ىريس نيدها|ا انناوخإ نم هرمع يف هللا لاطأ نمو
  .هللا نذإب ةيمالسإلا

 لوهس ىلإ لصتل ناسارخ عوبر نم دتمت ةليوط ةلسلس تايحضت هذه ....ةنس نيعبرأ رم ىلع تلصاوت تايحضت هذه
 دعرلاك يرجي سامحب تدقتا يتلا نيرويغلا ةمألا بابش ءامد يه لب ءاضيب ءامد نكت مل هذه ...يمالسإلا برغملا
 ....نييبرلا ءامد هذه ....هللا ءايلوأ ءامد هذه ....ءابه بهذت نل ءامدلا هذه نأ اوركذتتلف ....ةيهاز ءارمح تحبصأف
 ....مالسإلا عيبر يتأت يك لط� يتلا ...خيراتلا ىرجم ريغتس يتلا

 ةعيرشلل امإ مودت نأ ةكرعملل دب ال ..ناسارخ قافآ ءارو ىرخأ نيدايم كانه نأ اوركذت ،ةراقلا هبش يف نيملسملا يناوخإ ايف
 ...سأيلا مككلمتيو داهجلاو ةرجهلا نيدايم يف تاملسملا انتاوخأ تبثت نأ مكتلوجرو مكتؤرمب سميل هنإو ...ةداهشلل امإو
 ؟مكب لحيس ميف نوثحابتتو نولداجتت بابشلا متنأو رفكلا ةميزهو مالسإلا رصنب نوفتهي لافطألا راغص
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 ال ...ناديملا يلخت نأ اكيرمأل دب ال ..مطحتي نأ اذه يملاعلا رفكلا ماظنل دب ال ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم برب مسقأ
 دقل ...لجدلاو ركملاو بذكلا مز�او ،تاندندلاو تاعاذإلا تلشف دقل ...ةبراه يلوت نأ ةقزترملا ةدترملا شويجلل دب
 ...ةبراه تلوو نبجلاب ائيلم اخيرات الإ اهئارو ةقزترملا ةيملاعلا تاكرشلا شويج تفلخ امف ...اثبع تارالودلا تارايلم تقفنا
  :لاق ثيح يبر قدص دقلو

 َّمُث ًةَرْسَح ْمِهْيَلَع ُنوُكَت َّمُث اَهَنوُقِفْنُيَسَف ِهَّللا ِليِبَس ْنَع اوُّدُصَيِل ْمُهَلاَوْمَأ َنوُقِفْنُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِإ
 َنوُرَشْحُي َمَّنَهَج ىَلِإ اوُرَفَك َنيِذَّلاَو َنوُبَلْغُي

  :لاق ثيح اهنع انبر انربخأ دقف ،هللا رون ءافطإل تافلاحتلاو تافالتئالا نم اوءاش ام اونّوكيلو

 َمَّنَهَج يِف ُهَلَعْجَيَف اًعيِمَج ُهَمُكْرَيَف ٍضْعَب ىَلَع ُهَضْعَب َثيِبَخْلا َلَعْجَيَو ِبِّيَّطلا َنِم َثيِبَخْلا ُهَّللا َزيِمَيِل
 َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلوُأ

 هللا زيمي يك نودّحتي مهئافلحو ءالؤه :م¡ولق ىلع عبط دق هللا نإ لب مهططخ حاجنو مهئاكذ ىلع لدي ال مهفلاحتف
 نأ دقتعي نم ...اهعم تاقفصلا دقعب ىضري نمو دنهلا دض دهاجي نم ،نم فيلح نم ايندلا ملعتل ،بيطلا نم ثيبخلا
 مهتنسو انيلع لوطتس ةنسلألا نأ ملعن ...ملاعلا هللا يريس ...روهز نم ادوقع نيرازجلا دلقي نمو مهل ءادعأ سودنهلا
 تلاط امهم ...ليكولا معنو هللا انبسح :ماركلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بحص هلاق ام لوقنس اننكلو ...انيلع ىرتفيو
 ىلع هضعب ثيبخلا مكريسو ...ملاعلا مامأ قحلا فشكيس هللا نكلو ...انيلع يرتفا امهم ....اندض عيذأ امهم ...نسلألا
 .منهج دوقو هلعجيو ضعب

 :ىلاعت هللا لوقي

 نيِلَّوَأْلا ُةَّنُس ْتَضَم ْدَقَف اوُدوُعَي ْنِإَو َفَلَس ْدَق اَم ْمُهَل ْرَفْغُي اوُهَتْنَي ْنِإ اوُرَفَك َنيِذَّلِل ْلُق

 مكملظو مالسإلل مكئادع نع اوهتنا :مهل لوقنو نيدترملاو ةيملاعلا رفكلا ىوق عيمج مامأ هذه هللا ةيآ رركن نحنو
 هللا مكئادع نع اوهتنت مل نإ .دومث ةحيصو داع حيرك مكل نوكنس هللا لوحب اننإف اوهتنت مل نإو ،مكل ريخ اذه .نيملسملل
 ًالاجر ،هللا مهحاورأ اوعابف ،هللا نيد لجأ نم صيخرو لاغ لكب اوحض دق ًالاجر مكيلع لسريس ىلاعت هللا نإف هلوسرو
 م¡ر ايقلل نوقاتشي ،هللا بحب م¡ولق ضبنت اقاشع هعرش قيبطتو هنيد ةرصنل هللا ثعبيسو ،رورس حرف لكب توملا نوقناعي
 بالطلا فكعي اسورد نورطسيو .اهركذب خيراتلا برطي ةعئار ةلثمأ ةبحملا يف نوبرضيس ،رومخلا ةرقاعمل نوقاتشت املثم
 يف نولجرتيف ،ملسو هيلع هللا ىلص هبيبحلو هنيدلو هللا ةبحم دورابلاب مهسفنأ نونيزي نيذلا ةيحلا بولقلا لهأ كئلوأ .اهيلع
 ررشب مكومريف ادوراب تألم تارايسب مكزجاوح نوقشيو ،بقع ىلع اسأر اهوبلقيل ديحوتلا تافاته نيعفار مكفوفص
 هذه م�ايحضت نإف .هنوفاخت مكنأ امك توملا ءارو نوعسي مه .هللا مهبح ةدش ىلع مهطبغتف نيعلا روحلا مهارتو .رصقلاك
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 نحنو ،هللا ةنس يه .نيلوألا ةنس تضم دقف .لامر نم نابثك ىلإ مكتايجيتارتساو ،مكتاينقتو ،مكتابيردت لك لوحتس
  .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ماظن ايندلا ىلإ ديعنو ابرإ ابرإ يرفكلا مكماظن منص مطحن نأ ىلإ هللا ءاش نإ اهرركنس

 عبنمو رامدلا لصأ يهو ةرفاكلا مكتمظنأ لظ يف نمألاب سانلا معني فيكو ،يملاعلا نمألا تافات¡ ملاعلا نوعدخت متنأ
 نمألاب سانلا معني مل هنأ اهل نيبتي يك ىرخأ ةرم خيراتلا ةءارق ىلإ ءاعمج ةيناسنإلا وعدن نحنو .ناطيشلا ةبوعلأو داسفلا
 ألم نمو نمألا سانلل ققح نم اوفرعت يك ةرشع عبرألا نورقلا ربع مالسإلا خيرات اوعلاطف .هللا باتك لالظ تحت الإ ادبأ
  .نامأب ةفالخلا لظ يف شيعي ناك رفاكلا يمذلا نإ ىتح ،هانمكح املك ملاعلل نمألا انققح نحن .داسفلاب ايندلا

 مكنكلو اندنع نمألاب متمعنف ،نيدهطضم ابوروأ نم متجرخأ امدنع مكتوآ انتفالخ نأ نوركذتت امأ ،هللا ءادعأ دوهيلا اهيأ
 الإو ،ةماركلاو ةيناسنإلا مكملع يذلا وه دنهلا ىلع مالسإلا ناطلس نأ متيسنأ ،دنهلا يكرشم اي .انومتنخو انب متردغ
 نيباعثلاو ةراجحلا نودبعتو ،اهيبأ ثرإ يف اهقح ةأرملا نوطعت الو ،نهجاوزأ توم رثإ ىلع مكئاسن نوقرحت نيذلا متنأف
 نمألاب ايندلا معنت نأ نكمي ال هنأ كلذك رافكلا عمسيلو ،ناتسكابو دنهلا يملسم ملعيلف .تاناويحلا تالضفو براقعلاو
 يبن هب ءاج يذلا ماظنلا ....نوكلا ربدم ماظن ...اهكلامو ايندلا قلاخ نيد ...دحاو ماظنو دحاو نيد لظ يف الإ ةحارلاو
 نم سكعلا ىلع لب ،دعب نم هوققحت نأ مكنكمأ الو كلذ لبق ققحتي نمألا انيأر امف الإو .ملسو هيلع هللا ىلص ةمحرلا
 برح ىلإ ا¡ نوضمت متنأو .اهيلع ءاضقلاو ةفالخلا فعض ذنم ةنس نيرشع نوضغ يف نيتيملاع نيبرح ملاعلل متيدهأ كلذ
 :اوعمساف الإو اوهتنا...اوهتناو .ةيناطيشلا مكتاططخم لجأ نم ملظلا ىحر نيب سانلاب اوقلت ال نأ اددجم مكرذحن نحنو  .ةثلاث

 ،مكرامعأ نم ىقبت ام يف مكحارج اوقعلتلو ،مكنيعأب مكرامد اودهاشتل ،هنيكاربو توملا ررش مكعالق بوص ريستس
 .اوتومتل اويحتف ،ةلذملا مومس اوعرجتتلو ،مكسفنأ ىلع اوكبتلو

 .مكبولق مدن مل نإ ىلاكثلا انيلع كبتلو

 ؟نحن انتمأ بذعتو متنأ شيعلاب اوئن� نأ نكمي فيك ؟ناميإلا رايد نورمدت متنأو نانجلاب نوملحت فيك

  !اورظتناو !اوبقترتلف  

 ْوَأ ِهِدْنِع ْنِم ٍباَذَعِب ُهَّللا ُمُكَبيِصُي ْنَأ ْمُكِب ُصَّبَرَتَن ُنْحَنَو ِنْيَيَنْسُحْلا ىَدْحِإ اَّلِإ اَنِب َنوُصَّبَرَت ْلَه ْلُق
 َنوُصِّبَرَتُم ْمُكَعَم اَّنِإ اوُصَّبَرَتَف اَنيِدْيَأِب

 نيملاعلا بر هللا دمحلا نٔ◌ا اناوعد رخاو


