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 بيرق ينإف  
 

ـھ١٤٤٢ ، ناوشنلا دمحم میھاربا لما  

رشنلا ءانثأ ةینطولا دھف كلملا ةبتكم ةسرھف   

  دمحم نب میھاربإ تنب لما ، ناوشنلا

دمحم نب میھاربإ تنب لما / .تایاكحو تایادھ : بیرق ينإف  

٩١ ـھ١٤٤٢ ، ضایرلا -. ناوشنلا  

)-( – .مس -  ؛ ص ٩١  

٩٧٨-٦٠٣-٠٣-٨٤٠٧-٥ :كمدر  

  ةلسلسلا.ب  ناونعلا.أ  ءاعدلا -٢ راكذالا و ةیعدالا -١

١١٤٦١/١٤٤٢                         ٢١٢،٩٣ يوید  

  ١٤٤٢/١١٤٦١ :عادیإلا مقر

٩٧٨-٦٠٣-٠٣-٨٤٠٧-٥ :كمدر  
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١ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ١

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .. نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو .. نيملاعلا بر هللا دمحلا
 ,, دعب امأ

 ةبتاكلل ) تاياكحو تاياده .. بيرق ينإف ( ب ةموسوملا ةلاسرلا ىلع تعلطا دقف
 , ةيملع دئاوف اهيف , ةكرابم ةلاسر اهتيفلأو .. هللا اهقفو ناوشنلا ميهاربإ تنب لمأ

 .. 	ةماه ةلأسم يف ةمج بادآو

 . هباب يف ديفيام اهنم صلختسي نأ نكمي ةيلمع فقاوم ركذب تزيمت دقو

 .هيلع اهبيثي نأو اًريخ ترطس ام ىلع ةبتاكلا يزجي نأو , اهب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأف

 .. ظيرقتلا اذه تبتك دقف اهبلطل ةباجتساو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 

 : روتكدلا ذاتسألا هبتك

ريغصلا دمحم نب حلاف  
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 بيرق ينإف ٢

 ءادهإ
 

 

 ..ىلاعت هللا ىلإ هفكأ عفر نم لك ىلإ

 ..سأيي ملو وعدي وهو نونسلا هيلع تضم نم لك ىلإ

 ..نظ نسحو ءاجرو نيقيب وعدي نم لك ىلإ

 ..هللا الإ اهل فشاك ال هنأ نقيأو مومهلا هب تفصع نم ىلإ

 ..هللا الإ يفاش ال نأ نقيأو ضرملا نمز هب لاط نم ىلإ

 ..هلاح بلغي سأيلا داكف هل بجتسُي هنأ َري ملو اعد نم ىلإ

 ..هبر لأسي الو تاجاحلا هل نم ىلإ
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 بيرق ينإف ٣

 

 ةضمو
 

 ِيل اوُبيِجَتْسَيْلَف ۖ ِناَعَد اَِذإ ِعاَّدلا َةَوْعَد ُبيِجُأ ۖ ٌبيِرَق ِِّينإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَِذإو﴿
  )١٨٦( ةرقبلا ةروس ﴾َنوُدُشْرَي ْمُهَّلَعَل ِيب اُونِمْؤُيْلَو

 

  ..بلقلاب لصتتو..بللاب ذخأت ةرابع..ةقارقر تاملك

  ..لجو زع كنم هبرق عم هتمظعو ىلاعت هللا ولعب كرِعشُت

 .تابهلاو ءاطعلا نامأ كبلق يف بكست
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 بيرق ينإف ٤

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمدقملا
 

 انسفنأ رورش نم هللااب ذوعنو ,هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللا دمحلا نإ
 نأ دهشأو ,هل يداه الف للضي نمو ,هل لضم الف هللا هدهي نم ,انلامعأ تائيس نمو
 هيلع ملسو هللا ىلص هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ,هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 ,, دعب امأ .. اًريثك ًاميلست

 

 ِيل اوُبيِجَتْسَيْلَف ِناَعَد اَِذإ ِعاَّدلا َةَوْعَد ُبيِجُأ ٌبيِرَق ِِّينإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَِذإَو﴿
 ١٨٦-ةرقبلا ةروس ﴾ َنوُدُشْرَي ْمُهَّلَعَل ِيب اُونِمْؤُيْلَو

 ةيناحور روعش يطعت..سُنألا ثعبت..برقلاب رعشن اهأرقن نأ ذنم ةيآ..ةميظع ةيآ 
  .ةنيكسو اًنانئمطا هحنمت..هبر و دبعلا نيب اًبيجع ةدابع َروعش ..اًبيجع
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 بيرق ينإف ٥

 ,اهيناعمو اهظافلأ يف ٌتالمأتو اهلوح ثيدح يرطاخب لاجو ةيآلا كلت يف تلمأت
 بيجتساو ءاعدلاب مهبر ىلإ اهيف دابعلا َبَّرقت ةريثك فقاومو صصق يتركاذب َّرمو
 .هولأس امم رثكأو اًريخ هللا مهاطعأ لب مهل

 مهل صصقو فقاومب يدادمإ تاوخألا نم ُتبلطو ةرضاحم اهمدقأس ينأ تنلعأف
 .. اهتيقادصمل اًديكأت - اهوشياع دق ُفقاوملا نوكت نأ تطرتشاو ,نأشلا اذه لوح
 . اًريخ مهباثأو هللا مهازجف

 حرُطف ,بيط رثأ اهل ناكو ,صصقلاو فقاوملا كلتب تدهشتساو ةرضاحملا تمدقو
 .اًعفن َّمعأو ىقبأو َتبثأ ةبوتكم اهميدقت ةركف يلع

 

 يف كش ىندأ يدنع سيلف ,هللا دعو قدص تبثُا نأ صصقلا ركذ نم يدارم سيل
 .طقف اهب سانئتسالا باب نم ناك اهل يركِذ ّنكلو ,ءاعدلا ةباجإ يف هدعو قدص

 .هدحو هنم قيفوتب ةروصلا هذهب هجورخب يلع هللا ّنمو ,هيف تعرشو يبر ترختساف

 بولق َنئمطُيو ,نيباصملا حاورأ هب يوادي نأو ,لوبقلاو عفنلا هيف لعجي نأ هللا لأسأ
 .نيمولظملا رودص يفشيو ,نيمولكملا
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 بيرق ينإف ٦

 . هيجوت وأ ةدئاف وأ ةركفب ةدعاسملاو نوعلا دي يل ّدم نم لك ركشأ امك

 .  كرابملا فُلخلا مهبهي هللااف ; ريثك وأ ليلقب باتكلا ةعابط يف مهاس نم كلذكو

 اذه ظيرقتل هتقو نم هعاطتقا ىلع ريغصلا حلاف روتكدلا خيشلا ةليضف ركشأ امك
 . باتكلا

 . نسحلا باوثلا مهباوثو عيمجلا ءازج هلضفب ىلوتي نأ لأسأ هللاو

 .. ريدق ءيش لك ىلع هنإ

 ,, دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 

                    

 

 

 ناوشنلا ميهاربإ تنب لمأ                                                                 

am.alnashwan٢@gmail.com 
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 بيرق ينإف ٩

 نم مهبولق يف امل هيف ضوعلا هللا لأسيو ,هلعن عسش عطق ول عجرتسي فلسلا ناك 
 .لكوتلا مامت هيلع اولكوتو هللا مهرمأ اوضوف .. هللااب ةقلعم مهبولق .. ناميإلا

  ٥- ةحتافلا ةروس ﴾نيعتسن كايإو دبعن كايإ﴿ : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو

 ةناعإ نود هدبعن نأ ردقن ال نكل ;ةدابعلاب هدرفنو هدحونو لجو زع هللا دبعن نحنف
  .. هنم

 ﴾ نيعتسن كايإ ﴿ و ﴾دبعن كايإ ﴿ نيب طبارلا وه اذهو

 كلذكف ةدابع ءاعدلا نإ ثيحو ,هتدابع ىلع نوعلا هللا نم بلطي نأ ملسملا ىلع اذل
  .هوعدن نأ انعطتسا ام ءاعدلا يف انل هللا نوع الول
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 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ١٠

 .لجو زع هكلمي ال ًائيش هلأست كنأ ننظت الف .. ينغ هللا

 . لجو زع هناحبس هنم ًالخب هايإ كيطعي الو ًائيش هلأست كنأ ننظت الف.. ميرك هللا

 دودح جراخ وأ هنع زجعي وهو ائيش هلأست نأ نكمي كنأ ننظت الف .. ريدق هللا
  . هناحبس هتردق

 ىلعو , اوناك امهم , نيعادلا عيمجل ةماع ًةباجإ بيجي .. نيلئاسلا بيجي .. بيجم هللا
 .. قلطملا دعولا يف هللا دعو امك اوناك ٍلاح يأ

 .هتمكح هيضتقت ام بسح هللا ةباجإو

 .هعرشل نيداقنملا ,هل نيبيجتسملل ةصاخ ًةباجإ بيجم وه ًاضياو

 ىلاعتو هناحبس هب مهقلعت يوقو ,نيقولخملا نم مهؤاجر عطقنا نيذلل ًاضيأ بيجم
 .افوخو ,ًءاجرو ,ًاعمط

 هللا دعو يف نقيأ ,كسّئَيُتل كلوح رومألا تبلاكت امهم سأيت الف ..ريدق ٌميحر هللا
 ال ..ريدق ٍءيش لك ىلع هللا .. بيجم ريدق ينغ ميرك لجو زع هللااف .. لجو زع
 .. روتف الو زجع هيرتعي ال .. دمع ريغب تاوامسلا عفر لجو زع هللا .. ءيش هزجعي
 . فيعضلا ريقفلا دبعلا ةجاح هَزِجعُت نلف نوكيف نك ءيشلل لوقي
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 بيرق ينإف ١١

 : حيحصلا يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لاق

 ,ِينوُلَأَسَف ,ٍدِحاَو ٍديِعَص ِيف اوُماَق ْمُكَّنِجَو ْمُكَسِْنإَو ْمُكَرِخآَو ْمُكَلَّوَأ َّنَأ ْوَل !يِداَبِع اَي (
 َلِخْدُأ اَذإ ُطَيِْخْملا ُصُْقنَي َامَك َّالإ يِْدنِع اَِّمم َِكلَذ َصَقَن اَم ,هتَلَأْسَم ٍدِحاَو َّلُك تْيَطْعَأَف
  )٢٥٧٧(ملسم حيحص )َرْحَبْلا

 اوكرتشاو..ناكملا يف اودحتا سنإلاو نجلا نم..نيرخآلاو نيلوألا نم ةقيلخلا لكف
 صقني مل مهاطعأ ول كلذ عمو..هلؤس مهنم ٍلكلف..ةلأسملا يف اوفلتخاو..نامزلا يف
  . ءيش هكلم نم

 .ءاطعلاب صقنت الو دفنت ال هنئازخو هكلُم..كلُم ُلامكو ةردق ُلامك

 عماج .هناحبس هب مهجئاوح لازنإو هللا لاؤس ىلع دابعلا ثح هيف :بجر نبا لوقي
 )٢/٦٧٣( مكحلاو مولعلا
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 بيرق ينإف ١٢

 

 

 

 

 نظت الو..هناحبس هنم ًءايح اهنم ةدحاو هللا لاؤسب ِفتكت ال كتاجاح تددعت اذإ
 .. ىألم هللا ُدَيَف..عمطاو حمطا لب ليلقلا لأست ال..هزجعت تاجاحلا ةرثك نأ

 .دفنت ال هنئازخو..راهنلاو ليللا ءاّحس

 زع هللااف هرثكتست وأ رمأ يأ دعبتست ال..بيجم ٌريدق ميرك ٌينغ هناب ًامئاد رعشتسا
  .ءاعدلاب هدبعتن نأ ديري هنكل بيجم لجو
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 بيرق ينإف ١٣

 امو ءاشي ام لوقي ٌلك , انيلع اهب هللا معنأ يتلا معنلا نمو .. يعادلل ميعنلا نم ءاعدلا
 .. ةنيعم ةروصب هبيترت الو مالك قيمنت الو , ةددحم ًةغل انم ديري ال .. هلخاد يف

 نم لماع وهف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انل اّهنس يتلا ءاعدلا بادآب انمزتلا ِنإو
 . ةباجإلا لماوع

 .نَسَحف ةنسلاو باتكلا يف درو امب انوعد نإو

 ًالئاس اهيف دري ال تاعاس هللا نإف , رافغتسالا ىلع كناسل دوع ينب اي :هنبال نامقل لاق
 )٢/٦٥٣( بجر نبا ريسفت .

 :هلوق يف رافغتسالاو ديحوتلا نيب هللا عمج دقف

 ١٩- دمحم ةروس ﴾َِكبنَِذل ْرِفْغَتْساَوُ َّهللا َِّالإ َهَِٰلإ َال ُهَّنَأ ْمَلْعاَف ﴿

 نأ ليمجو ,ديري ام لان هدحو هللااب هبلق قلع نم لكف , ديحوتلاب قلعتم ءاعدلا ًاذإ
 : ىلاعت لاق امك كلذب هيلإ لسوتنو ديحوتلا نم اناطعأ امب لجو زع هللا لأسن

 َانَبوُنُذ َانَل ْرِفْغٱَف َانَّبَر اَّنَمَأـَف ْمُكِّبَِرب ْاُونِماَء ْنَأ ِنَٰميِِْإلل ىِدَانُي اًيِدَانُم َانْعِمَس َانَِّنإ َآنَّبَّر﴿
 ١٩٣-نارمع لآ ةروس ﴾ِراَرَْبْألٱ َعَم َانَّفَوَتَو َاِنتَأـِّيَس اَّنَع ْرِّفَكَو

  .مهديحوتو مهناميإب هيلإ نيلسوتم ةرفغملا هللا اولأَسَف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

١٤ 

 بيرق ينإف  
 

١٤ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ١٤

 

 

 

 . عساو نب دمحم نع لأس , مهرمأ هلاهو ,كُّرتلل ملسم نب ةبيتق هجوت امل هنأب ىوري
 هعبصأ كرحي - هسوق ىلع ّمتلم يأ - هسوق ىلع حماج ةنميملا يف كاذ وه : ليقف

 . ريرط باشو ريهش فيس فلأ ةئام نم يلإ بحأ عبصألا كلت : لاق . ءامسلا وحن
 )٦/٢٧٠(ءالبنلا مالعأ ريس

 لذيو فاخيو عشخي - ملظو ربكتو ربجتو ىغط امهم ملاظلاف .. ةيقيقحلا ةوقلا اهنإ
 لوقي اذام ملعي ال وهو هصئارف دعترت ءامسلا ىلإ هيدي عفر مولظملا ىأر ول درجمب

 .تاوعدلا كلت فلخ

 .نيمولظملل ةصاخ ةباجإب دعو ًابيجم ًابر كانه نأ ملعي هنأل

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

١٥ 

 بيرق ينإف  
 

١٥ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ١٥

 : ءاعدلا لوح تاءاضإ

 ..ءاعدلاب هيلع هللا ةمعن رعشتسا نم وه سانلا دعسأ نأب ملعا

 مل ول ىتح وعدت تنأو دعست ءاعدلاب كيلع هللا معنأ دق كنأ رعشتست امدنع هللاوف
  ..كريغ هنم مِرُح ءيشب كيلع نتما هنأو بيرق هللا نأ رعشت كنأل..كتجاح َضقُت

 وهو ةباجإلاب نقيأ نم سانلا دعسأف..كعمسي هنأب نقوت تنأو هللا لأست نأ ميظع
 ةروس ﴾ اَهِجْوَز ِيف َكُلِداَُجت ِيتَّلا َلْوَقُ َّهللا َعِمَس ْدَق ﴿ هل هللا عمسب نقوي هنأل وعدي
 ١-ةلداجملا
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 لوسر نأ , هنع هللا يضر ,ريشب نب نامعنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك ةدابعلا وه ءاعدلا
 ُمُكُّبَر َلاَقَو ﴿ أرق مث ,		ةدابعلا وه ءاعدلا نإ ( :		لاق ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 يذمرتلا حيحص . ٦٠-رفاغ ةروس  ﴾ .. ِيتَداَبِع ْنَع َنوُِربْكَتْسَي َنيِذَّلا َِّن ْمُكَل ْبِجَتْسَأ ِينوُعْدا
)٣٢٤٧(  
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  .. ءاضقلا ءوس هب ىقتُيو ودعلا هب ىقتُي حالس ءاعدلا

 ءاقشلا كَرَدو ءالبلا دْهَج نم اوذيعتسا .. عبرأ نم هللااب اوذيعتسا ( ثيدحلا يف
 )٦٦١٦(يراخبلا حيحص ) ءادعألا ةتامشو ءاضقلا ءوسو

 : هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق

 .. هرضي ءالب ,هرضي ءيشب ىلتبي الئل ;اذه نم هللااب ذيعتسي

  .. ةيفاعلا هللا لأسن كرشلاو يصاعملا يف , ءاقشلا يف هعقوي ءيش هكردي ءاقشلا كرد

 نمو ءاقشلا كرد نمو ءالبلا دهج نم هللااب ذيعتسيو ةاجنلا بابسأ ىرحتي ناسنإلا
 نإف ةيفاعلا هبر لأسيو ىرحتي نمؤملا اذكه ,ءاضقلا ءوس نمو ءادعألا ةتامش

 وأ ) ءالبلا دهج ( نم ةيفاعلا ىرحتي هنكلو ,هرضي اميف عقو اذإ هب نوتمشي ءادعألا
 .سانلاب لزنت يتلا نحملاو ايالبلا نم هؤوسي ام
 يف وأ رورشلاو يصاعملا يف هعقويو هيقشي ءيش هكردي هنوك  :)ءاقشلا كرد ( نمو
 . ةيفاعلا هللا لأسن ربكألا كرشلا
 . هيلع هللا مرح امب ىلتبي نأو يصاعملا يف عقي هنوك كلذك: )ءاضقلا ءوسو(
 ىرحتي نمؤملاف .ءادعألا هب تمشي ءيش يف عقي هنوك مدقت املثم: )ءادعألا ةتامشو(
 ءوس نمو ءاقشلا كرد نمو ءالبلا دهج نم هللااب ذيعتسيف ,ءايشألا هذه نم ةيفاعلا
 يذلا ءالبلل ضرعتي الف بابسألا هذه لك رذحي ينعي ,ءادعألا ةتامش نمو ءاضقلا
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 ضرعتي الو ,ءادعألا هب تمشت ءايشأل ضرعتي الو رورشلاو يصاعملا يف هعقوي
 هللا نإف ,هب يلتبا يذلا ءاضقلا ءوس نم نوكي اذه نإف هيلع هللا مرح امم ءيشل ًاضيأ
 هيقي نأ هبر لأسي ,رَدقب تاعاطلاو رَدقب يصاعملاف ,العو لج رشلاو ريخلا يضقي

 .ةيفاعلا هللا لأسن ,كلذ وحنو تايكرشلاو رورشلاو يصاعملا هيف يذلا ءاضقلا رش
  .هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم ىلع بردلا ىلع رون جمانرب
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 بجتست مل ول ىتح ,رومألا ريسيتو مومهلا جيرفت هيف ,ردصلا حارشنال ببس ءاعدلا
 ميركلا هنأب نقيأ هنأل هاعدو هللا لأس اذإ سنأيو حرشنيو نئمطي بلقلاف ةوعدلا
 .بيجملا داوجلا ريدقلا ينغلا

 ةقثلاو ءاعدلا..رداقلا ةمظعب نيقيلاو ءاعدلا..هللا ىلإ ءوجللا قدصو ءاعدلاف 
 .ةيهلإلا ةريخلاب نانئمطالاو ءاعدلا..ءاضقلاب اضرلاو ءاعدلا ..ةباجإلاب

 حرفلا ىلإ رمألا كب لصي دق لب ..ةيسفنلا ةحارلاو رارقتسالا ىلإ لصت كلعجت اهلك
 ميكحلا فرصتملا ربدملا وه كيلع هرّدق نم نأل لب..هتاذ ءالتبالاب سيل..ءالتبالاب
 .ءاعدلا ِسنُأو ِميعنو ِةذل نم دجت املو , ميلعلا

 ىتح هلامو هدلوو هسفن يف ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ام( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك 
 . )٢٣٩٩( يذمرتلا حيحص )ةئيطخ هيلع امو ىلاعت هللا ىقلي

 توعدو تيضرو تربص نإ هرجأل ٌلهأ كنأل رابتخالاو ءالبلا اذه كل دارأ هللااف
  .تنقيأو
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 ةنيكس روعش ..كبوبحم نم برقلاب كرِعشُي يذلا قيرطلا كلذ وه ءاعدلا
 .نانئمطاو

 الإ هلك كلذ دعب اذامف  نونحلا ئفادلا همأ نضح يف ريغصلا لفطلا روعش تيأرأ
 .نيحو ٍتقو لك يف همعنب انيلع لضفتملا ىلع دمحلاو ركشلا

 دعب حارشنالاو سنألاو ةنينأمطلا ثعبيو هتمحر ثعبي يذلا داوجلا لجو زع هللا هنإ
 بلقلاف..ءاعدلا نم كدارم ىلع لصحت ملو ءالبلاو مهلا ِلُزَي مل ول ىتحف ,ءاعدلا

  .نئمطيو حرشني
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 هعمس كْرِعُي نأ نكمي هنأ عم لذلاب رعشت سانلا نم دحأل يكتشت امدنع تنأ
 يتلا كتيضقل مالكلا ةداعإ ةرثك نم مئس دق هنأ كل َرِهظُي نأ نكممو..ال نأ نكميو

 ,دجت ال وأ لحلا هدنع دجت نأ  نكممو ,لوغشم هنأ كل رِهظُي نأ نكممو ,يهتنت ال
 .حيحصلا لحلا هدنع دجت ال نكلو لحلاو ءاغصإلا هدنع دجت نأ نكممو

 بحي ىلاعت هللا و..هلاؤسو هئاعدل كسفن نئمطت..فلتخم رمألاف ىلاعت هللا عم امأ
 .. بضغي هلأست مل نإ لب  نيلئاسلا

 .بضغي ُلأسُي نيح مدآ ََّينُبو ....هلاؤس َتكرت نإ ُبضغي هللا

  . كسفن أدهتو نئمطتف ,كش الب ريخلا وه كل هرايتخا نأ قثت كلذ قوفو
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 اذهف لجو زع هللا لأسي امدنع ناسنإلاف ,لجو زع هللا ىلع لكوتلا ىلع ليلد ءاعدلا
 .هللا ىلع هلكوت مظع ىلع ليلد

 ىريو ....ةيعامتجالا هفورظ وأ هلام وأ هدلو وأ هسفن يف ميظع ءالبب دبعلا ىلتبي دقف
 كلذ عمو..هلح نم سوؤيم رمألا نأ – ةيعيبطلا سيياقملاو يرشبلا روظنملا بسح –
 ال هللا دنع ام نأو..ريخ هللا دنع ام نأ هنم ةقث هيلإ لسوتلاو ىلاعت هللا ءاعد ىلإ أجلي
 هللا نأو .. ةيعيبطلا رومألل عضخي ال هللا دنع ام نأو..ةيرشبلا سيياقملا هيلع قبطنت

 نك هل لوقي امنإف ائيش دارأ اذإ هللا نأو..نوكلا فرصمو رمألا ربدم وه
 .هيلع ًالكوتو هللا يف ًةقث ئلتمم بلقب ءاعدلل هجتيف..نوكيف

 هلهأ َلهاكو هَلهاك لِقثي رهشأ ةدعل ةدماه ةثج هشارف ىلع حرطنملا ضيرملا وه اه
 هديب نمب هبلق قلعي لب ُفعضي الف. ءافشلا نم هسيئيتب يرشبلا مهروظنمب ُءابطألا
 ..٨٠ – ءارعشلا ةروس﴾ِنيِفْشَي َوُهَف ُتْضِرَم اَِذإَو﴿ لاق نمب ..ضرألاو تاومسلا رمأ

 حيحص )ءافش هل لزنأو الإ ءاد نم هللا لزنأ ام( حيحصلا ثيدحلا يف هيبن لاق نمب 
 ..)٥٦٧٨( يراخبلا

  ..ةدابع هيف نظلا نسح نأ انمّلع نمب 

 ..ةدابع هتمحر ءاجر نأ انمّلع نمب

 .. نوكيف نك هل لوقي امنإف ائيش دارأ اذإ هنأ انمّلع نمب 
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 ..وه الإ رضلل فشاك ال نأ انمّلع نمب

  ..هْبِصُي مل هيلع ضرملا رّدق هنأ الول هنأ انمّلع نمب

 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي ال ريدق ءيش لك ىلع هنأ انمّلع نمب

 ينغلا داوجلا ميظعلا لأست تنأ ..ومستو ولعت كُسفن لجو زع هللا وعدت امنيح
 !? اهِّرتفُيو سفنلا فِعضُي يذلا امف ميركلا

 نأل..لمجألاو رثكألل فرشتتو رومألا يلاعمل فرشتتو كتمه ولعتو كسفن ربكت لب
 عمطلا عطقي ..هرومأ ةفاك يف هب نيعتسي هتجاح هب لزني ديدش ٍنكر ىلا يوأي يعادلا

 .قلخلا يديأ يف امم

 ءاضقل هؤاجرو ,هتمحرو هللا لضف يف دبعلا عمط يوق املكو :هللا همحر ةيميت نبا لاق
 قولخملا يف هعمط نأ امكف ,هاوس امم هتيرحو ,هتيدوبع تيوق ,هترورض عفدو ,هتجاح

  )٨٦( ةيميت نبال ةيدوبعلا ةلاسر . هنع هبلق ىنغ بجوي هنم هسأيف ,هل هتيدوبع بجوي
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 نع عنتماو ةباجإلا طورشب يعادلا ىتأ اذإ نكل ,هللا نذإب ةنومضم ءاعدلا ةرمث
 .دب الو ءاعدلا تارمث نم ًارفاو ًابيصن لانيو ريخلا ىلع لصحيس اهعناوم

 ٍمِلْسُم ْنِم اَم ( :- يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لاق 
 ْنَأ اَِّمإ ٍثَالَث ىَدِْحإ اَِهب َّهللا ُهاَطْعَأ َِّالإ ,ٍمِحَر ُةَعيِطَق َالَو ٌمِْثإ اَهِيف َسْيَل ٍةَوْعَِدب وُعْدَي
 اَهَلْثِم ِءوُّسلا َنِم ُْهنَع َفِْرصَي ْنَأ اَِّمإَو ,ِةَرِخْآلا ِيف ُهَل اَهَرِخَّدَي ْنَأ اَِّمإَو ,ُهُتَوْعَد ُهَل َلَّجَعُت
 )١٦٣٣( بيغرتلا حيحص . )ُرَثْكَأ َّهللا :َلاَق ,?ُِرثْكُن اًِذإ :اوُلاَق .

 .دفنت ال هنئازخف ,رثكأ هللااف مترثكأ امهمو اورثكأ ينعي )رثكأ هللا( 

 ةعيطق وأ مثإب ةوعدلا نوكت الأ طرشلا دوجو عم - ةباجإلاب دعو هيف ثيدحلا اذه
 ىَطعُي نأ امإف ,ًاريخ هئاعد نم مَدعُي نل يعادلا نأو ,ةثالثلا هجوألا دحأ ىلع - محر
 رشلا نم هنع ىلاعت َّهللا فرصي نأ امإو ,رخآلا مويلل هتوعد رخدت نأ امإو ,ًالجاع
 حلصي امب ىلاعت هتمكح ىضتقمب كلذ لكو ,هلاؤس قيقحت نم ريخ وه ام ,ءوسلاو
 .يعادلل

 .اًءوس اهب هنع فرص هللا نأ ملعي ال وهو ,هل بجتسي ملو اعد هنأ نظي اًنايحأ دبعلاف

 ..ًالجؤم امإو ًالجعم امإ..هلأس ام ىطعي لب لَمُهي ال ملسملا ءاعد نأ ىلع ليلد اذهو
 ةلاحب نوكي هنأل هبر نم لاؤسلا كرتي الأ نمؤملل يغبنيف..لجو زع هنم ًالضفت
  .ضيوفتلاو ميلستلاب ٌدبعتم وه امك ءاعدلاب هللا اًدبعتم ءاعدلا
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 ١٨٦- ةرقبلا ةروس﴾ٌبيِرَق ِِّينإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَِذإَو﴿

 .. تالاؤسلا رئاسك ! بيرق ينإ مهل لقف ينع يدابع كلأس اذإو :لجو زع لقي مل

 ٢٢٠ - ةرقبلا ةروس  ﴾ٌْريَخ ُْمَّهل ٌحَالِْصإ ْلُق  ٰىَماَتَيْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَيَو﴿ : لثم

 ٢٢٢ - ةرقبلا ةروس﴾ِضيِحَْملا ِيف َءاَسِّنلا اوُلِزَتْعاَف ىًذَأ َوُه ْلُق ِضيِحَْملا ِنَع َكَنوُلَأْسَيَو﴿

 ٨٥ – ءارسإلا ةروس ﴾ ِّيبَر ِرْمَأ ْنِم ُحوُّرلا ِلُق  ِحوُّرلا ِنَع َكَنوُلَأْسَيَ﴿

 

 ﴾ ٌبيِرَق ِِّينإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَِذإَو﴿ :لاق لب

 .ةطساو نود اهنع هللا باجأ يتلا ةديحولا ةيآلا يهف

 ءاعد هتباجإ ةعرسو هبرق ىلإ ًءاميإ ةطساولا فذحو ,هسفنب ةباجإلا هللا ىلوت انهف
  .هدابع

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

٢٦ 

 بيرق ينإف  
 

٢٦ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٢٦

 زع هللا كرمأ ضِّوفو مِّلس , ءاعدلا يف هللا دبعتم تنأف هللا وعدت امدنع دبعلا اهيأ تنأ
 هعم لهسي ,ردصلا يف اًحارشناو ةنيكس كيطعي كتوعد بجتسي مل نإو .. لجو
 .هيلع تادراولا لقث لامتحا

 مدعي الف لاح لك ىلعو ,اهلثم رجألا نم كل رخدي وأ ءوسلا نم كنع فرصي وأ
 .. ةباجتسالا نم عون وهو , هئاعد ةدئاف

 لظيو مهتاوعد باجتست الو ةديدع تاونس لجو زع هللا نولأسي ًاسانأ َرت ملأ 
  ! مهءاعد عمسي ال هللا نأ ينعي كلذ له , مهشياعي قلقلاو مهلاو ءالبلا

  ! هناحبس مهءاعد بيجتسي ال هللا نأ وأ

 . نيتبئاخ ًارفص امهدري نأ هيلإ هيدي دبعلا عفر اذإ يحتسي هللا نإ .. الك

 نم لاح نم ىرن امل تاريربت انكردأ - ةروص يأب ةباجإلاب اندعو هللا ناك اذإف
 ءاعد نأ اننيقيل ..  ةباجإلا عناوم نم اهولخ عم مهتاوعد باجتست الو هللا نوعدي
 . لَفغُي الو لَمُهي ال نمؤملا

  :فلسلا دحأ لاق
  اهايإ ينِطعي مل اذإ و , ًةرم ُتحرف .. اهايإ يناطعأ اذإف ..ةجاح يف هللا وعدأ ينإ
 . بويغلا مالع " هللا رايتخا " ةيناثلاو ..  "يرايتخا " ىلوألا نأل .. تارم ُتحرف
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 كرت هل بجتسي مل اذإف وعدي سانلا ضعب نإ هل ليق امل هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق
 : لاقف .. ءاعدلا

 :ْلجْعي َمل اَم مُكِدََحأل ُباَجتْسُي ( :َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص َِّهللا لوُسَر َّنَأ حيحصلا ثيدحلا يف نإف
 . ) ِيل ْبجَتْسي ملَف ,ِّيبَر ُتوعَد دَق ُلوُقي

 .ءاعدلا عَديو كلذ دنع رسحتسيف ,يل باجتسي هارأ الف توعدو توعد :لوقيف 

 ىلع َّحلأو ءاعدلا مزلا ,ءاعدلا عدت نأ كل يغبني الو ,رسحتست نأ كل يغبني الف
  هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم نم بردلا ىلع رون . كسفن بساحو هيلإ عرضتو ,كبر
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 رخأ امك ,ةغلاب ةمكحل ةليوط ةدمل ةباجإلا رخؤي دق ,ميلع ميكح هناحبس هنأ ملعا مث
  ..  مالسلاو ةالصلا هيلع يبن وهو , مالسلا هيلع فسوي هنبا در يف بوقعي ةباجإ
 نم كنع فرصي دقو ,تلأس امم اًريخ كيطعي دقو ةغلاب ٍةمكحل ةباجإلا رخؤي دقف
 نم ام( :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع قباسلا ثيدحلا ءاج امك ,تلأس امم لضفأ رشلا

 :ثالث ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ محر ةعيطق الو مثإ اهيف سيل ةوعدب هللا وعدي ٍدبع
 نم هنع فرصي نأ امإو ,ةرخآلا يف هل رخدت نأ امإو ,ايندلا يف هتوعد لجعت نأ امإ

  .)رثكأ هللا :لاق ?رثكن اًذإ هللا لوسر اي :اولاق .كلذ لثم رشلا
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 بيرق ينإف ٢٩

 .هلوزن دعب هعفدل ببسو هلوزن لبق ءالبلا عفرل ببس ءاعدلا

 نبا حيحص )ءاعدلا الإ ردقلا دري ال ( : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نابوث نع 
 )٧٣( هجام

 : هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق

 لجو زع	هللاو ,هوركملا عوقو مدع بابسأ نم ءاعدلا نأ هانعمو ,هب سأب ال ثيدحلا
 مرهلاو توملاك اهيف ةليح ال ةيضام رادقأ كانهف , اًبابسأ اهل لعجو رادقألا رّدق
 ىلإ رفسلاب هتوم قلعم اذهف ,اهيلع ةقلعم ةبترم بابسأ اهل رادقأ كانهو ,كلذ وحنو
 هتوم قلعم اذهو ,اذك لكأب هتوم قلعم اذهو ,اذك ضرمب هتوم قلعم اذهو ,اذك
 اذإو ,اذك نم ملس اذكب اعد اذإ هنأب هتوم قلعم اذهو ,ةقلعم بابسأ اهل ,اذكو اذكب
 ديزي الو ,ءاعدلا الإ ردقلا دري ال هنأ ثيدحلا يف ءاج اذهلف ,اذك نم ملس اذكب اعد

 نع ثيداحألا هب اذه لك ,هبيصي بنذلاب قزرلا مرحي دبعلا نأو ,ربلا الإ رمعلا يف
 هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم نم ريبكلا عماجلا ىواتف .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 

 : نازوفلا حلاص خيشلا لاق

 بابسأب ةطوبرمو ةردقم ءايشأ كانه نأو , ريخلا لوصح يف ببس ءاعدلا نأ هانعمو
 هبر ملسملا اعد اذإف , عقي مل ببسلا ققحتي مل اذإو , ردقملا عقو ببسلا ققحت اذإف ,
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 بيرق ينإف ٣٠

 لوطل اًببس محرلا ةلص هللا لعج امك , رشلا هب عقو ُعْدي مل اذإو , ريخلا هل لصح
  نازوفلا حلاص خيشلا عقوم .	ملعأ هللاو هدضل اًببس محرلا ةعيطقو , رمعلا

 اذهب تدرو دقو دبعلا ىلع هاضق نوكي ام ءاعدلاب عفدي هللا : هللا همحر يناكوشلا لاق
  )٣٤( يناكوشلل نيصحلا نصحلا ةدعب نيركاذلا ةفحت . ةريثك ثيداحأ
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 وعدي و وعدي لظيو , هجوز وأ هدلو وأ هتحص يف ميظع ءالبب ىلتبي نم كانه
  .. تاوعدلا باجتست الو تاونسل

 ! تلِمهُأ دق ةوعدلا نأ نظن , يحطسلا انروظنم يف

 هتوعد باجتست ال نأ رّدق ةغلاب ةمكحب هللا نأ ملعن نأ - انفلسأ امك – حيحصلاو 
 عم هلاح نأ ملع هللا نأ وأ .. هنع رش فرصب نوكت اهتباجتسا نأ رّدق هنأ وأ .. نآلا
 اًعرضت .. ًءاعد .. اًبرق هنم دجو .. اًريخ هنم دجو هللااف .. هنودب هلاح نم ٌريخ ءالبلا
 اذه هل راتخاف كلذ هنم هللا دجو .. هيلإ رمألل اًضيوفتو .. هيدي نيب ًةناكتسا..
  .. ءالبلا لبق هلاح نم ٌريخ وه يذلا كلسملا

 دعب هللا عم مهلاح تراص - ضارمألا تاءالتبا يف ًاصوصخ - ٍسانأ نم مكو
 .ءالبلا لبق مهلاح نم ًاريخ ءالبلا

 يتلا كلت انلاوحأ لمجأ تناك هللاو نولوقي - ءالبلا لوزي امدنع - مهسفنأ مه ىتح
 عم مهلاح نم اوأر مهنأل نكلو .. هتاذ يف ءالبلا يف ًابح سيل .. ءالبلا يف تناك
 اهودجو.. ىمسأو ىقرأ ءالبلا لاح هللا عم مهبولقو .. لضفألاو بيطألا ءالبلا
 .. ةيناحورو اًولع رثكأ تراص مهبولق .. لجو زع هللا نم برقو دُّبعت ةرتف
 .. ةريسي ةبوبحم تاعاطلاو .. ةهوركم ةذوبنم يصاعملا .. ةفلتخم تَدَغ مهتامامتها

  . ءالبلا دعب راص هريغو اذه لك .. هللا رمأل نيبيجتسم اوراص
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 بيرق ينإف ٣٢

 ةعاس يف جرفلا كل رّدق مث .. ءالبلا كيلع ىقبأ ريخلا كلذ كلاح نم هللا ىأر اذإو 
  . اهتينمت وأ اهتعقوت يتلا ريغ ةعاس يف .. رعشت ال تنأو اهملعي وه
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 كرايتخا نم كل ٌريخ كل هرايتخا نأ نقيأو هدعو يف نقيأ لجو زع هللا لأست امدنع
 لاط امهم كلذ رعشتساو ةدابع جرفلا راظتنا نأ نقيأ لب .. ةباجإلا نم طنقت الو ,

 . ءاعدلا ةباجتساب هللا دعو قدصب كنيقي ىلع لدي جرفلا راظتنا نأل .. هنمز

 امو .. تاونس دعب الإ هتوعد بجتست مل نم مهنم مكف .. ىولس ءايبنألا يف كلو
 . ءايبنألا نم هللا ىلع مركأ ضرألا ىلع

 . هتردق و هتمكح و هبرقب كنيقيل هيلع ّمهلا يقلت تنأف هللا وعدت امنيح

  .. اًرطاخ ْبِطو اًردص كلذب ْحِرشناف هتمكحو هللا ملع ىلع فقوتم رمألا اًذإ
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 حتف نمف .. اضيأ هلوزن دعب هعفري وهف هلوزن لبق ءالبلا عفدي ءاعدلا نإ لوقن امدنع
 نأ نم هيلإ بحأ ىطعي ًائيش ُهللا لئس امو ,ةمحرلا باوبأ هل تحتف ءاعدلا باب هللا هل
  .ءاعدلاب مكيلعف ةيفاعلا هلأسي

 رّدق  هللا نأ ولو ,هعفريو عفني ءاعدلاف لزن و ءالبلا ٍدبع ىلع بتكو رّدق ول هللا نإ 
 .ًاضيأ هلوزن لبق هعفدي ءاعدلاف ُدعب لزني ملو دبعلا ىلع هبتكو ءالبلا

 هللااب ةقثلل انجوحأ امف .. هري مل ام هيلع هللا هرّدق يذلاب ةفرعم الو ملع هل سيل دبعلاف
  هرايتخاو هرادقأو

 اذإف .. هلوزن دعب ءالبلا عفرت وأ هلوزن لبق ءالبلا عفدت نأ امإ كتاوعد نأ نِقيأ ًاذإ 
 مساوم يف ةصاخو ءاعدلا نم رثكتسيلف هللا ىلع لابقإلاو ءاعدلل ًاطاشن دبعلا دجو
 .ءاعدلا ةباجإ

 هللا مهاجنو , ررضلاو رطخلاو ءالبلا نم ٍراه ٍفُرُج افش ىلع اوناك اًسانأ انيأر دقلو
  . عفُدو بتُك دق هنأ اورعشي مل مهو مهل ٍءاعد وأ مهئاعد ببسب ةبوجعأب هنم ىلاعت

 نَم نظو , ًانمز اهبيهل نم مهباصأو تافآلاو ايالبلاو رطاخملا باب اوَجلَو اًسانأ انيأرو
 مهلوح نم مهلأ وأ ءاعدلا هللا مهمهلأو .. مهل ةاجن الو نوكلاه ةلاحم ال مهنأ مهلوح
 - مهروصت يف ةليحتسم تناك يتلا – ىلوألا مهتايحل اوداعو اوجن هللا لضفبو ..
   .. نكي مل اًئيش نأكو
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 بيرق ينإف ٣٥

 ءاعدلاو ردق نم رذح ينغي ال( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ثيدحلا يفو
 ينابلألا هنسح )ةمايقلا موي ىلإ ناجلتعيف ءالبلا ىقليل ءاعدلا نإو لزني مل اممو لزن امم عفني

  )٧٧٣٩(   عماجلا حيحص يف
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 بيرق ينإف ٣٦

 

 

 

 ءاجرلا عطق ريغ نم ةباجإلا يف عمطيو ,ءاعدلا يف ُّحلُي دبعلا ماد ام : بجر نبا لاق
 مولعلا عماج .هل حتفُي نأ كشوُي , بابلا عرق نمدأ نَمو , ةباجإلا نم بيرق وهف ,

 )٣/١١٥٨( مكحلاو

 ْلِحتست الو ةباجإلا دعبتست الف هللا نذإب جرفلا باب هل حتفي نأ كشوت ءاعدلا ةرثك
 .. هتباجإ تاقوأو هبادآو ءاعدلا طورش قِّقح نكلو .. لجو زع هللا ىلع ًارمأ

  . ءاعدلا ةباجإ حيتافم يه رومألا هذهو .. هعناوم ْبنجتو
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 بيرق ينإف ٣٧

 هذه ﴾ِناَعَد اَِذإ ِعاَّدلا َةَوْعَد ُبيِجُأ ٌبيِرَق ِِّينإَف يِّنَع يِداَبِع َكَلَأَس اَِذإ﴿ ىلاعت هلوق يف
 ُماَيِّصلا ُمُكْيَلَع َِبتُك اُونَمَآ َنيِذَّلا اَُّهيَأ اَي﴿ ب أدبي هجو يف تءاج ةرقبلا ةروس يف ةيآلا

 ١٨٣- ةرقبلا ةروس ﴾َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا َىلَع َِبتُك َامَك

 اهلك اهل ةقحاللاو اهل ةقباسلا تايآلا تناكف , مايصلا تايآ يط يف ةيآلا هذه تءاجف
 . مايصلا نع

 ناضمر رهش ةوعدو مئاصلا ةوعد نأ ىلإ ةراشإ : ةيآلا هذه ىلع اًقيلعت روشاع نبا لاق
  )٢/١٧٩( ريونتلاو ريرحتلا . ةباجإلاب ةيرح ةوعد يه

 ﴾ٌبيِرَق ِّينإَف ﴿ هلوق يف يعم لمأت

 . انفلسأ امك  .هدابع نم لجو زع هبرق يهانت ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف

 انايحأو ) دابع ( انايحأ نآرقلا يف يتأتو .. ) دابع ( لقي ملو ءاي اهيف )يدابع( : هلوق يفو
 فالخب , ةوقلاو ةبلغلاو ةرثكلا ىلع لدت ) يدابع ( نأ امهنيب قرفلاو .. ) يدابع (
 .. ةلقلا ىلع لدت ) دابع ( ةملك

 . ةليلق ةَّرشبملا ةئفلاف )دابع رشبف( يف ًالثمف

  . بيرق ينإف كنولأسي ول مهلك يأ ) يدابع( لاق انه امأ
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 بيرق ينإف ٣٨

 رهظ يف ملسملا هيخأل ملسملا اعد اذإف .. نيملسملا نيب ةدوملا لوصح ءاعدلا لئاضف نم
 نطابلا ةقفاوم ىلع لدت بيغلا رهظ يف يتلا ةوعدلا هذهو .. هتوعد تبيجتسا بيغلا
 كل وعدي نأك .. لئالدلا ضعبب الإ هبحب يردت ال كبحأ اذإ ناسنإلا نأل رهاظلل
 طبارتلاو قدصلاو ىوقتلا نم اذهو .. هرهاظ قفاوي هنطاب نأ ًانيقيف .. بيغلا رهظب
 .نيملسملا نيب

 مهيِّمسأ ,يدوجس يف يناوخإ نم نيعبسل وعدأل ينإ :لوقي هنع هللا يضر ءادردلا وبأ
 )٢/١٩٩( ةبيش يبأ نب فنصم . مهئامسأب

 ال كدحو كنمف كقلخ نم دحأب وأ ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا( اًحابص لوقت نيح
  . )ركشلا كلو دمحلا كلف كل كيرش

 .. كلذك هريغ باصأ وأ ةمعنب هباصأ هللا نأ ىلع لجو زع هللا دمحي ناسنإلا نوك
 . هتريرس ءافصو هبلق ءاقن ىلع ةلالد اذهف

 انل رفغا انبر ( .. هفرعن مل ول ىتح تيم لكل ءاعدلا انسفنأ دِّوعن نأ لمجأ امو
 . ) ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو

 اهيف رثكي يتلا دجاسملا يف ةالصلاب مهسفنأ نومِزلُي ءايقنألا نيحلاصلا بابشلا ضعب
 بولق اهنإ .. تاومألا ءالؤهل ءاعدلا يف ةبغر و رجألل اًبسك تاومألا ىلع ةالصلا
 نع لوقي هللا نأ رعشتسا نيملسملل ءاعدلا لجأ نم اتقو غّرفت امدنع. ةرهاط ةيقن
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 بيرق ينإف ٣٩

 َنيِذَّلا َاِنناَوْخِِإلَو َانَل ْرِفْغا َانَّبَر َنوُلوُقَي ْمِهِدْعَب نِم اوُءاَج َنيِذَّلاَو﴿ نيحلاصلا هدابع
 ١٠-رشحلا ةروس ﴾ِنَاميِْإلِاب اَنوُقَبَس

 ءاعد نم ةباجإ مظعأ بئاغلل بئاغلا ءاعدو : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي 
 )١/٣٢٨( ىواتفلا عومجم . كرشلا نع دعبأو اصالخإ لمكأ هنأل رضاحلا

 مهيلع بضغلا كب راثو هللا مراحم ىلع ةريغلا كتذخأو يصاعملا لهأ نع تعمس اذإ
 مهيلع َدقحت وأ مهيلع َوعدتو ءاقمحلا ةريغلا كلت كب ّجوعت نأ رذحا مهيصاعم ىلعو
 مهيف هركاو مهل ُعدا .. كبراقأو كتيب لهأ نم مهربتعا .. ثيدحلاب مهيلإ َءيست وأ
 .. ةيصعملا كلت

 مهل َوعدن نأ - نوملسم نحنو - انيلع قح مهلف .. مهقح يف ًأطخ ُّدَعُي كتمص ىتح
 . اليمج اًدر هللا مهَدري نأو ةيادهلاب

  . اهرثأ مظع رعشت ال تنأو مهلاح بالقنا يف اًببس كنم ةوعدلا هذه نوكت دق
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 بيرق ينإف ٤٠

 ِيف َنوُعِراَسُي اوُناَك ُْمَِّهنإ﴿ : هئايبنأ نع لوقي لجو زع هللا .. نيقتملا تافص نم ءاعدلا
 ٩٠- ءايبنألا ةروس ﴾نيِعشاَخ انَل اوُناَكو اًبَهَرَو اًبَغَر َانَنوُعْدَيَو ِتاََْريْخلا

 :لاق ةبعكلل مهئانب لاح مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ةصق ركذ امل لجو زع هللا
 ُعيِمَّسلا َتنَأ َكَِّنإ اَّنِم ْلَّبَقَت َانَّبَر ُليِعَامِْسإَو ِتْيَبْلا َنِم َدِعاَوَقْلا ُميِهاَرِْبإ ُعَفْرَي ِْذإَو﴿

 ١٢٧- ةرقبلا ةروس ﴾ُميِلَعْلا

 امهنم لبقتي نأ ىلاعت هللا نالأسي امهو , حلاص لمع يف امهف : هللا همحر ريثك نبا لوقي
 )١/٤٢٧( ريثك نبا ريسفت .

 َانَّبَر ُليِعَامِْسإَو ِتْيَبْلا َنِم َدِعاَوَقْلا ُميِهاَرِْبإ ُعَفْرَي ِْذإَ﴿ : أرق هنأ : درولا نب بيهو نع
 ليلخ اي : لوقيو يكبي مث ١٢٧- ةرقبلا ةروس ﴾ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا َتنَأ َكَِّنإ  اَّنِم ْلَّبَقَت
 باتكلا نم ءاعدلا حرش . كنم لبقتي ال نأ قفشم تنأو نمحرلا تيب مئاوق عفرت , نمحرلا

 )١/١١٦( ةنسلاو

 َنوُتْؤُي َنيِذَّلاَو﴿ : ىلاعت هلوق يف نيصلخملا نينمؤملا لاح نع ىلاعت هللا ىكح امك اذهو
 هب اورمأ امم مهسفنأ نم نوطعي : هللا همحر يدعسلا لاق ٦٠-نونمؤملا ةروس ﴾اوَتآ اَم
 عمو , كلذ ريغو ةقدصو جحو ةاكزو ةالص نم هيلع نوردقي ام لك نم اوتآ ام ,
 . هيدي نيب فوقولاو هيلع اهلامعأ ضرع دنع ةفئاخ : يأ ﴾ٌةَلِجَو ْمُُهبوُلُقَّ﴿ اذه
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 بيرق ينإف ٤١

 ًةَّمُأ َاِنتَّيِّرُذ ْنِمَو َكَل ِْنيَمِلْسُم َانْلَعْجاَو َانَّبَر﴿ هنباو ميهاربإ انديس ءاعد يف اضيأو
 ناملسم امهو فيك .. هل نيَملسم مهلعجي نأ هللا نالأسي ١٢٨- ةرقبلا ةروس ﴾َكَل ًةَمِلْسُم
?! 

 مامإلا لاوقأ ةعوسوم . تابثلا هللا الأس امهنكلو نيَملسم اناك : لاق عيطم يبأ نب مالس نع
  )٢/٤٣٣( هللعو ثيدحلا لاجر يف دمحأ
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 بيرق ينإف ٤٢

 

 

 َّنَبَسَْحت َالَو﴿ لوقي لجو زع هللا , نيفعضتسملا أجلمو نيمولظملا عزفم وه ءاعدلا
ِملاَّظلا ُلَمْعَي َّامَع ًِالفاَغَ َّهللا - ميهاربإ ةروس ﴾ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخْشَت ٍمْوَِيل ْمُهُرِّخَؤُي َامَِّنإ  َنوُ

٤٢ 

 .. مولظملل ةيلستو ملاظلل ديعو ةيآلا هذه

 ٧٨ – ةبوتلا ةروس ﴾ِبوُيُغْلا ُمَّالَعَ َّهللا َّنَأَو ْمُهاَوْجَنَو ْمُهَِّرس ُمَلْعَي ََّهللا َّنَأ اوُمَلْعَيْ َملَأ ﴿

 .. نكلو يطخت ال ليللا ماهس

 ءاضقنا دمأللو دمأ اهل

  .ءاضقنا دمأللو دمأ اهل .. هللاو يا
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 بيرق ينإف ٤٣

 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 )١/٣٩( ىواتفلا عومجم ..ِهْيَلإ ُنوُكَت اَم ُجَوْحَأ ِهْيَلَع ُنوُكَت اَم ُمَرْكَأ :ُهَناَحْبُس ُّبَّرلاَف

 اهيف نأ الإ قالطلا نع اهنأ عم قالطلا ةروس يف يعم لمأت .. ةقيقحل اهنإ هللاو
 . لاصفناو قالط هنأ عم لمألا ثعبت ةميظع لئاسر

 َوُهَف َِّهللا َىلَع ْلَّكَوَتَي نَمَو ُبِسَتَْحي َال ُثْيَح ْنِم ُهْقُزْرَيَو اًجَْرَخم ُهَّل لَعَْجي ََّهللا ِقَّتَي نَمَو﴿
 ٣-٢ قالطلا ةروس ﴾ِهِرْمَأ ُِغلاَب ََّهللا َِّنإ ُهُبْسَح

   ٣ - قالطلا ةروس ﴾ارْدَق ٍءَْيش ِّلُِكلُ َّهللا َلَعَج ْدَق﴿

 ٤ - قالطلا ةروس ﴾اًْرسُي ِهِرْمَأ ْنِم ُهَّل لَعَْجيَ َّهللا ِقَّتَي نَمَو﴿

 ٥ - قالطلا ةروس ﴾اًرْجَأ ُهَل ْمِظْعُيَو ِِهتاَئِّيَس ُْهنَع ْرِّفَكُيَ َّهللا ِقَّتَي نَمَو﴿

 ٧ - قالطلا ةروس ﴾اًْرسُي ٍْرسُع َدْعَبُ َّهللا ُلَعْجَيَس﴿

 ١- قالطلا ةروس ﴾اًرْمَأ َِكلَذ َدْعَب ُثِدُْحي ََّهللا َّلَعَل يِرْدَت ال﴿

 اــــــــــجرفتي نأ كفني امف ّيلع       قــــــيض رمألاو هللا وعدأل ينإو

 .اجرخم هللا ةوعد نم اهل باصأ       ههوجو هيلع تقاض ًىتف نم مكو
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 بيرق ينإف ٤٤

 ,اهايإ هلأسأف ,هللا ىلإ ٌةجاح يل نوكتل هنإ : نيفراعلا ضعب لاق : ميقلا نبا لاق
 نأ هعم ُّبحأ ام هيدي نيب قلمتلاو ,هل للذتلاو ,هتفرعمو ,هتاجانم نم يل حتفيف

 )٢/٢٢٩( نيكلاسلا جرادم . لاحلا كلت يل مودتو ,اهءاضق ينع رِّخؤُي

 ةاجانملا نم لجو زع هللا يل حتفيف اهايإ هلأسأو هللا دنع ةجاح يل نوكت .. لمأت
 نيب يعرضت نكلو – ُدعب َضْقُت مل يتجاحو - هيدي نيب قلمتلاو للذتلاو ةفرعملاو

 يل مودتو  اهؤاضق ينع رخأُي يتجاح نأ بحأف .. نسحأ راص هنم يبرقو هللا يدي
 ! لاحلا كلت

  . ىفكل ةدابع هنأ الإ ءاعدلا نم اِنتأي مل ولو .. ةذل اهيهاضي ال ةذل ءاعدلل العف

 

 

 

 

 

 

 ٍيفخ ٍفـــــــــطل نم هللا مكو

 رــْســـُع ِدْعَب ْنِم ىَتَأ ٍْرسُي ْمَكَو

 اـًحاـــــبـص هب ُءاسُت ٍرمأ مكو

 اـًموـي لاوحألا كب تقاض اذإ

                         ٌبـْطـَخ َباـن ام اذإ ْعَزَْجتَ الَو

        

       

 ِّيـِكَّذلا ِمْهَف ْنَع ُهاَفَخ ّقِدَي

 ِّيِجَّشلا ِبْلَقلا َ ةَبْرُك َجَّرَفَف

 ِّيـِشَعلاب ُ ةََّرسـَملا َكِْيتْأـَتَو

 ِِّيلـَعـلا ِدْرَفلا ِدِحاولاب ِْقثَف

 يـفـخ ٍفطـُل نم ِهللا مكف
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 بيرق ينإف ٤٥

 : هبادآو ءاعدلا طورش نم

 " : لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك : نيكلاسلا جرادم يف ميقلا نبا لاق 
 نأ تملع ءاعدلا ُتمِهلُأ اذإف ءاعدلا مه لمحأ ينكلو ةباجإلا مه لمحأ ال ينإ
 )٣/١٠٣( "  هعم ةباجإلا

  اهنمو .. اهطورش ققحتب الإ ةباجإلا ققحتت الف

 نأ دبال ,هئاعد ةباجإ ىلع رداقلا وه هدحو هللا نأب املاع يعادلا نوكي نأ §
 هدحو هللا نأ اًمات ًانيقي ًانقوم نوكي نأ .. روعشلا اذه يعادلا دنع نوكي

 .هئاعد ةباجإ ىلع ردقي نم وه
 ١٠٧ – ةرقبلا ةروس ﴾ريِدَق ءَْيش ّلُك َىلَع َّهللا َّنَأ مَلْعَتْ َملَأ ﴿ : هلْوَق كلذكو

 ٦٢ - لمنلا ةروس ﴾ُهاَعَد اَِذإ َّرَطْضُْملا ُبيُِجي نَّمَأ ﴿
 - رطاف ةروس ﴾ِضَْرْألا ِيف َالَو ِتاَوَامَّسلا ِيف ٍءَْيش نِم ُهَزِجْعُِيلُ َّهللا َناَك اَمَو ﴿

٤٤ 
 . هئاعد ةباجتسا ىلع رداقلا وه هدحو هللا نأب املاع يعادلا نوكي نأ دب ال
 الو نيعم الو بيبح الو راشتسم ال هنأ انقوم يعادلا نوكي نأ دب ال
 رخسي هللا نأ نكمملا نمف .. هللا ةنوعم ريغب هنوع عيطتسي دحأ الو قيدص

 . لجو زع هللا ريخستب مهنكلو ةيرشب اًبابسأ ناسنإلل
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 بيرق ينإف ٤٦

 ًاليحتسم نوكي دقف .. ًاليحتسم وأ اًبعص هبلط ناك امهم سأيي ال اضيأو
 .نوكيس لجو زع هللا رمأبو .. دوجوم هللا رمأب هنكلو رشبلا لوانتم يف

 ةباجتسا يف لجو زع هللا دعو قدص انسفنأل تبثن نأب ةجاحب انسل نحن
 .. نيقي ىلإ جاتحن نكلو ءاعدلا
 ? نيقيلا اذه انيدل يوقي يذلا امف
  .. رداقلا هدحو وهو .. رداق هللا نأ نيقيلا ملع ملعن نأ وه
 .. ريدق داوج ميرك ينغ - انركذ امك - هللا نأ نيقيلا اندنع نوكي نأ دبال
 . هيف انفعض الو ءاعدلا انكرت ام ةعبرألا ءامسألا هذه انرعشتسا ول هللاو
 . هل حتفي نأ كشوي بابلا عرق نمدأ نم - رم امكو
 

 : عورشملا لسوتلاب هللا ىلإ لسوتي نأ §
 نيذلا راغلا باحصأ ةصق يف ءاج امك هلامعأ حلاص وأ , هتافصو هللا ءامسأب -١

 . ةرخصلا مهيلع تقبطنا
 : لاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللادبع نمحرلادبع يبأ نع
 َناَك ْنَِّمم ٍرَفَن ُةَثَالَث َقَلَطنا( : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 ِلبْجلا َنِم ٌةرْخَص ْتَرَدَحْناف ,ُهوُلَخَدَف ٍراَغ َِىلإ ُتِيبْملا ُمُهاَوآ ىَّتَح ْمُكَلْبَق
 اوُعْدَت ْنَأ َِّالإ ِةَرْخَّصلا ِهِذَه ْنِم ْمُكيِْجنُيَ ال ُهَِّنإ :اوُلاَقَف ,َراَغْلا ْمِهْيَلَع ْتَّدَسَف
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 بيرق ينإف ٤٧

 ِناَخْيَش ِناوَبَأ ِيل َناَك َّمُهَّللا :ْمُهنِم ٌلجر َلاَق ْمُكلَامْعَأ حلاصب ىلاعت هللا
 ًامْوَي ِرجَّشلا ُبَلَط ِيب ىَأنف ً	الام الَو ًالْهَأ امَهلْبق ُِقبغَأَ ال ُْتنُكو ,ِناِريبَك
 تْهِرَكَف ,ِْنيمِئاَن َامُُهتْدَجَوَف َامهَقوُبغ َُامَهل تْبلَحَف اَماَن ىَّتَح َامهْيَلَع ْحِرُأ ْملَف
 ُرِظَتْنَأ ىِدَي َىلَع ُحَدَقْلاَو ُتِْثبَلَف ً,الاَم ْوَأ ًالْهَأ َامُهَلْبَق َِقبْغَأ ْنَأَو َامهَظقوُأ ْنَأ
 اَبَرشَف اَظقْيَتْساَف يمَدَق َْدنِع َنْوَغاضَتَي ُةَيْبِّصلاَو ُرْجَفْلا َقَرَب ىَّتَح امُهَظاَقِيتْسا

 ِهِيف ُنْحَن اَم اَّنَع ْجِّرَفَف َكِهْجَو َءاَِغتْبا َِكلَذ ُتْلَعَف ُْتنُك ِْنإ َّمُهَّللا .َامُهَقوُبَغ
 :رخآلا َلاَق .ُْهنِم َجوُُرْخلا َنوُعيطَتْسَي ال ًائْيَش ْتَجَرَفْناف ,ةَرْخَّصلا ِهِذَه ْنِم
 اَهُّبِحُأ ُْتنُك:	ةياور يفو , ََِّيلإ ِساَّنلا َّبَحَأ ْتناك ٍّمع َُةنْبا َِيل ْتناَك ُهَِّنإ َّمُهَّللا

 ْتََّملَأ ىَّتَح ىِّنِم ْتََعنَتْماَف اَهسْفَن َىلَع اَُهتْدَرَأَف ,ِءاَسِّنلا ُلاَجِّرلا ُّبُحي اَم دشَأَك
 ِىنْيَب َِّىلَُخت ْنَأ َىلَع ٍرَانيِد َةَئاِمَو َنيْرشِع اِهُتْيَطْعَأَف ِينْتَءاَجَف َِنينِّسلا َنِم ٌَةنَس اَِهب
 َْنيَب ُتْدَعَق َّامَلَف:	ةياور يفو ,اَهْيَلَع ُتْرَدَق اَِذإ ىَّتَح ,تَلَعَفف اَهِسْفَن َْنيَبَو
 َىِهَو اَْهنَع ُتْفََرصْناف ,ِهِّقَِحب َِّالإ َمَتاْخلا َّضُفَتَ الَو َهللا ِقَّتا :ْتلاَق ,اَهْيلْجِر
 َِكلَذ ُتلْعَف ُْتنُك ِْنإ َّمُهَّللا ,اَهُتيَطْعَأ يذَّلا َبَهَّذلا ُتْكرتَو َِّيلإ ِساَّنلا ُّبَحَأ
 ال ُْمَّهنَأ َْريَغ ُةَرْخَّصلا ِتَجَرَفناف ,ِهِيف ُنْحَن اَم اَّنَع ْجُرْفاف َكِهْجَو َءاَِغتْبا
 َءاَرجُأ ُتْرَجْأَتْسا ِِّينإ َّمُهَّللا :ُِثلاَّثلا َلاَقو .اَْهنِم َجوُُرْخلا َنوُعيِطَتْسَي

 ُهَرْجأ ترَّمثف َبهَذَو هَّل يذَّلا َكَرَت ٍدِحاَو ٍلُجَر َْريَغ ْمُهَرْجَأ ْمهُتْيَطْعَأَو
 ,يِرْجَأ ََِّيلإ ِّدَأِ هللا َدبع اَي َلاقَف ٍنيِح َدعَب ينءاجف لاومألا هنم ترثك ىَّتَح
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 اي :َلاقف قيِقَّرلاَو َمنَغْلاَو ِرَقَبْلاَو ِِلبِإلا َنِم :َكِرْجَأ ْنم ىَرَت اَم ُّلُك :ُتْلُقَف
 ْمَلَف ُهَقاتْساف ُهَّلُك ُهَذَخَأَف ,َِكب ُيزْهَتْسَأَ ال :ُتْلُقَف ,يب ْيزْهتْسَت ال َِّهللا َدْبَع
 ُنْحَن اَم اَّنَع ْجُرْفاف َكِهْجَو َءاَغتْبا َِكلَذ ُتْلَعَف ُْتنُك ِْنإ َّمُهَّللا ,ًائْيَش ْهنِم ْكُْرتَي
 . هيلع قفتم )َنوُشْمَي اوُجَرخف ُةَرْخَّصلا ِتَجَرَفْناَف ,ِهِيف
 : ثيدحلا اذه ىلع اقيلعت هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق
 مظع ىلع لدي ممألا نم انلبق نم رابخأ	يف ليوطلا ميظعلا ثيدحلا اذهف

 هللا ةصلاخلا لامعألاب جرفي العو لج هللا نأو ,هللا صالخإلاو ةينلا نأش
 يجنيو ةنجلا هب لخدي هناحبس هنأ امك ةميظعلا َراطخألاو ةريثكلا َبوركلا
 عقوم نم نيحلاصلا ضاير حرش .تانسحلا هب فعاضيو رانلا نم هب
 .هللا همحر زاب نبا خيشلا

  : رداق يح حلاص لجر ءاعدب هللا ىلإ لسوتلا وأ -٢
 نم يخأ اي انسنت ال ( لوق مكح نع هللا همحر زاب نبا خيشلا لئس املف
 : لاق ) كئاعد
 نكلو ,بلطلا ةرثكب هناوخإ يذؤي دق هنأل ;نسحأ هكرت نكل ,ءيش هيف ام
 حيحصلا ثيدحلا يف هنع تبث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ,سأب ال نايحألا ضعب هلعف اذإ
 ,ينرقلا سيوأ هل لاقي نميلا نم لجر مكيلع مُدْقَي	:لاق ملسم هاور يذلا
 مهرد عضوم الإ ئربف صَرَب هب ناك هنأ هتمالعو ,همأب اëراب ناك ,دارم نم
 .هل رافغتسالا هنم بلطيلف ينعي ,ةرفغملا هنم بلطيلف مكنم هيقل نمف
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 ,كئاعد نم يخأ اي	انسنت ال	:لاق ةرمعلل رمع هّجوت امل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورُيو
 .ملسم حيحص يف سيوأ ثيدحو	.ريسيلا لاقملا ضعب هدنس يف نكل
 وأ هئاسلجل وأ هناوخإل وأ ملسملا هيخأل وعدي ناسنإلا نوك نأ دوصقملا

 	:لوقي هللاو ,ناسحإلا باب نم وهو ,هللا دمحلاو ,بيط هلك ,هئالمز
 ـهأ ١٩٥ – ةرقبلا ةروس ﴾َِنينِسْحُْملا ُّبُِحيَ َّهللا َِّنإ اُونِسْحَأَو﴿

 ال حلاصلا لجرلا نم ءاعدلاو رافغتسالا بلط نأ ىلع كلذ لد : لاق مث
 عدا وأ ةرفغملاب يل هللا عدا يخأ اي تلق اذإف ,هتوعد بيجي هللا لعل ,هب سأب
 وأ عفانلا ملعلا ينحنمي وأ ناميإلا ىلع ينتبثي وأ يبلق حلصي نأ يل هللا
 خيشلا عقوم نم سوردلا ىواتف . كلذب سأب الف ةحلاص ةجوز ينقزري
 . هللا همحر زاب نبا
 

 لاجعتسالا بنجت §
 ?لاجعتسالا نوكي فيك
 ْوَأ ,ٍمِثإب ُعدي َمل اَم ِدْبَعِلل ُباَجَتْسُي ُلاَزي ال( :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 :ُلوُقَي :َلاَق ?ُلاَجِْعتْسالا اَمِ َّهللا َلوُسر اَي :َليِق ْلِجْعتْسَيْ َمل اَم ,ٍمِحَر ِةعيِطَق
 ُعَدَيو ,َِكلَذ ْدنِع ُِرسْحَتْسَيَف ,يل ُبيِجَتْسَي َرَأ مَلَف ُتْوَعَد ْدَقَو ,ُتْوَعد ْدَق
 )٧٧٠٥( عماجلا حيحص يف ينابلألا هححص .)َءاَعُّدلا

 .عطقني ينعي : رجح نبا لاق
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 بجت ملو نيتنس وأ ةنس وأ اًرهش وعدي نمل اًبيجع ًالثم ميقلا نبا برض دقو
 :لاقف ةباجإلا ئطبتسيو عطقنيو ّلميف ةوعدلا

 املف ,هيقسيو هدهاعتي لعجف ,اًسرغ سرغ وأ اًرذب رذب نم ةلزنمب وه
 )١/١٥( ءاودلاو ءادلا . هلمهأو هكرت هَكاردإو هَلامك أطبتسا

 مل اذإ هكرتيو لميو ءاعدلا يف لجعتسيو لجو زع هللا وعدي نم لاح هذه
 .هتوعد بجَتسُت
 ِّبَر﴿ لاقو دلولا بلط امل هتوعد ةباجتسال مالسلا هيلع ايركز ثكم مك

 ٨٩-ءايبنألا ةروس﴾َِنيثِراَوْلا ُْريَخ َتنَأَو اًدْرَف ِينْرَذَت َال

 مالسلا هيلع فسوي هنبال دقاف وهو مالسلا هيلع بوقعي ثكم مكو
 تارابع رركي هلعج هلمحي يذلا نيقيلا نكلو..هتدوعب هبر وعديو هرظتني
 :نيقيلا كلذ نم ةقثبنم

 ٩٤ - فسوي ةروس ﴾ِنوُدِّنَفُت ْنَأ الْوَل َفُسوُي َحيِر ُدَِجأل ِِّينإ ﴿

 ٨٦ - فسوي ةروس ﴾َنوُمَلْعَت َال اَم َِّهللا َنِم ُمَلْعَأَو ﴿

 ١٨ - فسوي ةروس ﴾َنوُفِصَت اَم َىلَع ُناَعَتْسُْملا َُّهللاَو ٌلِيَمج ٌْربَصَف ﴿

 ٨٣ - فسوي ةروس ﴾ُميِكَْحلا ُميِلَعْلا َوُه ُهَِّنإ اًعِيَمج ِْمِهب ِينَِيتْأَي نَأ َُّهللا ىَسَع ﴿

 ﴾نوُِرفاَكْلا ُمْوَقْلا َِّالإِ َّهللا ِحْوَّر نِم ُسَأْيَي َال ُهَِّنإ ِ َّهللا ِحْوَّر نِم اوُسَأْيَت َالَو﴿
 ٨٧ - فسوي ةروس
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 اهرّخأ هللا نوكي دقف بجتست مل ولو , ةلمهم تاوعد ةمث سيل هنأ قثنل نذإ
  .. هنمزو هلحم نيأ ملعي هدحو انبر ريخلاف .. لمجأ دعومل
 ةنمزألا نم مكو .. ًالابو انيلع تراصو اهيف ريخلا نأ اننظ رومألا نم مكف

 مكو .. ريخلا وه ريخأتلا وأ اهنع ميدقتلا راصو نيعم رمأل ةبسانم اهاننظ
 . اًريخ تراصف اهانهرك رومألا نم
  كاتأ ول اًرش ناك....هَْلنت مل ٍريخ َّبُر
 َِْنينِمْؤُم ُهاَوَبَأ َناَكَف ُمَالُغْلا اَّمَأَو﴿ ةربع مالغلا لتق امل رضخلا ةصق يفو
 : هللا همحر يدعسلا لاق ٨٠-فهكلا ةروس " اًرْفُكَو اًناَيْغُط َامُهَقِهْرُي نَأ َانيِشَخَف
 اًناَيْغُط َامُهَقِهْرُي نَأ َانيِشَخَف َِْنينِمْؤُم ُهاَوَبَأ َناَكَف " هتلتق يذلا " ُمَالُغْلا اّمَأَو"
 "اًرْفُكَو
 يأ , اٍرفكو اًنايغط هيوبأ قهرأل غلب ول هنأ هيلع رِّدُق دق مالغلا كلذ ناكو

 وأ هيلإ ةجاحلل وأ , هايإ امهتبحم لجأل امإ , رفكلاو نايغطلا ىلع امهلمحل
 هيوبأ نيدل ةمالس , كلذ ىلع يعالطال , هتلتقف : يأ , كلذ ىلع امهدحي

 هيف ناك نإو وهو ? ةليلجلا ةدئافلا هذه نم مظعأ ةدئاف يأو , نينمؤملا
 وهام ةيرذلا نم امهيطعيس ىلاعت هللا نإف , امهتيرذل عطقو , امهيلغ ةءاسإ

 )٤٨٢( يدعسلا ريسفت . هنم ريخ
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 . نيقيلا عم لجو زع هللااب نظلا نسح §
 عمسي لجو زع هللا نأب اًمات ًانيقي نونقوم نحنو هللا وعدن نأب نيقيلاف
 . هجو يأب انل بيجتسيسو انءاعد

 ١٨٦ - ةرقبلا ةروس ﴾ِناَعَد اَِذإ ِعاَّدلا َةَوْعَد ُبيِجُأ﴿ لجو زع هلوق يف

 . هباوج مث طرشلا ُلعفف طرشلا ةادأ يتأت نأ طرشلا يف ةدوهعملا ةغايصلاف
 . هثودح ديكأتل , طرشلا لبق ) بيجأ ( باوجلا ىتأ ةيآلا كلت يف نكلو
 يف يتأت ) ْنإ ( نأل ) ْنإ ( ب تأي ملو ) اذإ ( طرشلا ةادأب ىتأ كلذكو
 ُلَّوَأ اَنَأَف ٌدَلَو ِنَْمحَّرِلل َناَك ِْنإ ْلُق " : ىلاعت هلوقك ةدكؤملاو ةلمتحملا رومألا
 ٨١-فرخزلا ةروس " َنيِِدباَعْلا
   . عوقولا دكؤملا رمألا يف الإ يتأت الف ) اذإ ( امأ
 نسحي وهو الإ مكدحأ نتومي الو , ةباجإلاب نونقوم متنأو هللا اوعداف
 مزتليف .. لمعلا ىلع ثعابلا وه هللااب نظلا نسحف .. لجو زع هللااب نظلا
 هنيقيل َرافغتسالاو , لوبقلاب هنيقيل َةبوتلاو , ةباجإلاب هنيقيل َءاعدلا ُدبعلا
 .) يب يدبع نظ  دنع انأ ( ةمظعب ئلتمم هبلق نأل .. ةرفغملاو ةبوتلاب
 عورزلا نوطغي ءاقستسالا ةالص ىلإ نوبهاذ مهو مهنيقي ةدش نم فلسلا
 مهنأ اضيأ مهنع ركذيو , رطملل اًدادعتسا فلتلا نم اهيلع نوشخي يتلا
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 هللااب مهنظ نسحل ءاقستسالا ةالص ىلإ باهذلا لبق يقاوسلا نورفحي اوناك
 . هاعد نمل بيجم ينغ ميرك هنأو لجو زع

 .. سوقلا ةلزنمب ءاعدلا تقو هللا ىلع لابقإلا مدع نأل بلقلا روضح §
 .. هامرم ةقد ددحتت هفعضو سوقلا اذه ةوقبف
 .. هوعدي يذلا ءاعدلل ًامهفتم بلقلا رضاح نوكي نأ يعادلل يغبنيف
 بلقب هبر بطاخي نأ ليلذلا دبعلاب قيلي الف ..وعدي نم ةمظع اًرعشتسم

 .. ٍهال
 كلذ فشُك كيرش ال يبر هللا لاقف ةدش وأ مقس وأ مغ وأ مه هباصأ نم(
 . )٦/٥٩٢( ةحيحصلا ةلسلسلا )هنع
 اًملاع قدصب اهلاق نم ) هل كيرش ال يبر هللا ( ةملكلا هذه لاق : يوانملا لاق
 , هل كيرش ال هبر هللا نأ نقيتو صلخأ اذإ هنإف اهاضتقمب ًالماع اهانعم
 مّلسو هبر ىلإ رف اذإف .. هبيخي ال - هيلإ هدصق هجوو , هبرك فشكي هللا نأو
 كلذ فشك قلخلا نم دحأ ةكرش ريغ نم هيدي نيب هسفن ىقلأو هيلإ هرمأ

 .هل باجتست نأ تاهيه  تاهيهف لفاغ بلقب ءاعدلا لاق نم امأو .. هنع
 )٦/٦٦( ريدقلا ضيف
 نع بلقلا ةلفغ نكلو , ءادلل ليزم عفان ءاود اذهف : فلسلا ضعب لاق
 . اهفعضيو هتوق لطبي مارحلا لكأ كلذكو , هتوق لطبت هللا
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 ( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع .. لكأملا ةباطإ §
 نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ابيط الإ لبقي ال بيط ىلاعت هللا نإ
 َِامب ِِّينإ اًِحلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَبِّيَّطلا َنِم اوُلُك ُلُسُّرلا اَُّهيَأ اَي ﴿ :ىلاعت لاقف
 اَم ِتاَبِّيَط ْنِم اوُلُك اُونَمَآ َنيِذَّلا اَُّهيَأ اَي﴿ :ىلاعت لاقو .﴾ٌميِلَع َنوُلَمْعَت
 اي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ مث .﴾ْمُكَانْقَزَر
 مارحلاب يذغو مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو براي بر
 )٢٩٨٩( يذمرتلا حيحص )هل باجتسي ىنأف

 : ثيدحلا ىلع اًقيلعت هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق
 مدآ ينب نم ناسنإلا ,لاجرلا نم لجرلا :ينعي – َلجرلا ُلوسرلا ركذ مث

 ىتأ ,بر اي ,بر اي :ءامسلا ىلإ هيدي دمي ,ربغأ ,ثعشأ ,رفسلا ليطُي -
 رطضملا ريقفلا ربغألا ثعشألاو ,اهتباجإ ىجرُت ,رفاسملا ةوعد بابسأب
 نم هيدي دمي ,٦٢:لمنلا ةروس ﴾ُهاَعَد اَِذإ َّرَطْضُْملا ُبيُِجي ْنَّمَأ	﴿ :هتباجإ ىجرُت
 يف ُّحلُي هنوك ,ةباجإلا بابسأ نم حاحلإلا ,بر اي ,بر اي :ةباجإلا بابسأ
 سبليو ,َمارحلا لكأي هنأل ?اذامل ,هتوعد لبقُت ال بابسألا هذه عمو ,ءاعدلا
 بابسأ نم مارحلاب عتمتلا نأ ىلع كلذ َّلدف ,مارحلاب ىَّذغتيو ,مارحلا

 كلذ ريغو ٍسبلو ٍبرشو ٍلكأ يف مارحلاب يذغَّتلا :ينعي ,ةباجإلا نامرح
 .ةباجإلا نامرح بابسأ نم نوكي
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 يف َلالحلا ىرحتي نأو ,هللا بقارُي نأو ,هللا يقَّتي نأ نمؤملا ىلع بجاولاف
 ام ىرخألا بابسألا ىطاعت ولو ,كلذ ريغو هسبلو هنكسو هبرشو هلكأ
 مرُحي دقف ,هيلع هللا مَّرح ام كرت ىلعو ,هللا َّلحأ ام ىلع مقتسي مل اذإ عفنت
 هذه ىطاعتي هنوك نكل ,اًرفاك ناك نإو باُجيو رطضي دقو ,اذهب ةباجإلا
 يف دهتجي ,ءاعدلا يف حلُي ,لالحلا ىرحتي هنوك :ةباجإلا بابسأ نم رومألا
 نم مارحلا ىطاعتي هنوكو ,ةباجإلا بابسأ نم اذه ,هللا صلُخي ,ءاعدلا
 حرش .ةيفاعلا هللا لأسن ,هللااب الإ ةوق الو لوح الو ,ةباجإلا نامرح بابسأ
 . هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم نم ةيوونلا نيعبرألا
 ةلفغ نكلو , ءادلل ليزم عفان ءاود اذهف : قبس امك فلسلا ضعب لاق
  . اهفعضيو هتوق لطبي مارحلا لكأ كلذكو , هتوق لطبت هللا نع بلقلا

 

 اننأ ىرن الأ .. هتوقو هللا لوح ىلإ انتوقو انلوح نم أربتن نحنو هَوعدن نأ §
 َكِمْلِعب َكُريختسأ ِّينإ َّمهَّللا( انلوقب رمألا طبرن ةراختسالا ءاعد يف
 ُرِدقأ الو ُرِدقت َكَّنإف ِميظعلا َكِلضف نِم َكُلَأسأو َِكتردقب َكُرِدقتسأو
 َرْمألا اذه َّنأ ُمَلْعَت َْتنُك ْنإ َّمُهَّللا ِبويُغلا ُمَّالع َتنأو ُمَلعأ الو ُمَلعتو
 -ِهِلِجآو يِرْمأ ِلِجاَع يف :َلاق ْوأ- يِرْمأ ِةَبِقاَعو ِيشاعمو ِينيِد يف يل ٌْريَخ
 ِةَبِقاَعو ِيشاعمو ِينيِد يف يل ٌَّرش َرْمألا اذه َّنأ ُمَلْعَت َْتنُك ْنإو ,ِيل ُهْرُدْقاَف
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 ,ْهنع ِينْفِْرصاو يِّنَع ُهْفِْرصاَف -ِهِلِجآو يِرْمأ ِلِجاَع يف :َلاق ْوأ- يِرْمأ
 يراخبلا هاور )ُهَتَجاَح يِّمَسُيو ,هب ِينِّضَر َّمُث ,َناَك ُثْيَح ََْريخلا يل ْرُدْقاو
)٧٣٩٠(. 
 هملع لومشو انملع روصقف .. رمأ لك يف ةريخلا هلأسنو هللا ىلإ رمألا ُلِكَن

 . هتيريخب لجو زع هملعب هلأسن نأ ديرن ام طبرن انلعجي لجو زع

 

 نم ميظع بدأ ةئيطخلاب فارتعالاو بنذلاب رارقإلاف .. ملاظملا درو ةبوتلا §
 .. ءاعدلا بادآ
 . وعدي نأ لبق هيلع يتلا ملاظملا دريو ناسنإلا بوتي نأ دب الف
 يف لصألا وهو نطابلا بدألا وهو هبادآ نمو هللا همحر يزوجلا نبا لوقي
 )٥٦( نيدصاقلا جاهنم رصتخم . اهلهأل ملاظملا درو ةبوتلا : ةباجإلا

 ىلإ , هرصن ىلإ , هدييأتو هنوع ىلإ , لجو زع هللا ىلإ ةسام ةجاحب ملسملاف
 وهو هقلخ ملظيو هيصعي  نأ أرجتي فيكف .. هتمحر ىلإو , هتاوعدل هتباجإ
 ! هلأسي

 كرتو ةبوتلا ىلإ انل ةعفاد لجو زع هللا ىلإ انتجاحو انءاعد لعجن الَ ِمل
 ? دابعلا ملظو يصاعملا
 : لوقن رافغتسالا ديس يف سيلأ
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 كدهع ىلع انأو , كدبع انأو ينتقلخ , تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا (
 يلع كتمعنب كل ءوبأ , تعنص ام رش نم كب ذوعأ , تعطتسا ام كدعوو
 )٦٣٠٦( يراخبلا حيحص )تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يل رفغاف يبنذب ءوبأ ,

 .لجو زع هتلأس مث ترفغتساو يبنذب هل تررقأ و يبنذب هللا ىلإ ُتؤُب نذإ
 ﴾َِنيِملاظلا َنِم ُْتنُك ِينإ َكَناَحْبُس َتْنَأ ِالإ َهَِلإ َال ْنَأ ِتَامُلظلا ِيف ىَدَانَف ﴿

 يبن وهو رقأ نيملاظلا نم تنك ينإ مالسلا هيلع سنوي ةوعد ٨٧ – ءايبنألا ةروس
 . نيملاظلا نم ناك هنأ

 

ُ هللا َّىلَصِ َّهللا ُلوُسَر لوقي دلولاو لهألاو لاملاو سفنلا ىلع ءاعدلا بنجت §
 َىلَع اوُعْدَت َالَو ,ْمُكِسُفْنَأ َىلَع اوُعْدَت َال( : حيحصلا ثيدحلا يف َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 اَهِيف ُلَأْسُي ًةَعاَسِ هللا َنِم اوُِقفاَوُت َال ,ْمُِكلاَوْمَأ َىلَع اوُعْدَت َالَو ,ْمُكِدَالْوَأ

 )٣٠٠٩( ملسم هجرخأ . )ْمُكَل ُبيِجَتْسَيَف ,ٌءاَطَع
 ببسب مهتاكلتمم وأ مهسفنأ وأ مهئانبأ يف تاءالبلا اوناع دارفألا نم مك
 .بضغ تقو ةوعد
 انتابوكرمو انفتاوهو انئانبأو انسفنأ ىلع ءاعدلا بنجتنو انسفنأ ضِّورنلف
 .انرامعأ لك اهترسح قوذن ال ىتح كلمن ام لكو
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 :ءاعدلا بادآ نمو
 

 : ءاعدلا يف نيديلا عفرو ةلبقلا لابقتساو اثالث ءاعدلا §
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع ثيدح يف ءاج
 ) ١٧٩٤ ( ملسم هاور ) ٍاثالث لأس لأس اذإو , ٍاثالث اعد اعد اذإ ناك ملسو

 ءاعدلا دنع لضفأ ةلبقلا لابقتسا نأ لصألا : هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق
 ) سوردلا ىواتف ( هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم .

 لوقي , ناكم يأ يف ةباجإلا بابسأ نم ءاعدلا يف يديألا عفر : اًضيأ لاقو
 هيلإ عفر اذإ هدبع نم يحتسي ريتس ييح مكبر نإ ( : ملسو هيلع هللا ىلص

 ) ىواتفلا عومجم ( هللا همحر زاب نبا خيشلا عقوم ) اًرفص امهدري نأ هيدي

 
 : ةراهطلا §

 برقأ ةالصلاو ةراهطلا عم ءاعدلا لوصح : هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق
 ) ىواتفلا عومجم ( هللا همحر خيشلا عقوم . ةباجإلا ىلإ
 

 : لاق نم لوق قرأ امو . . ءاعدلا لاح ءاكبلا  §
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 , هتبقر هل تعضخ نم , ليلذلا عشاخلا ةفقو هناحبس كلملا بابب فق
 باب ىوس هل سيل نمو , هبلق هل ّلذو , هانيع هل تضافو , هفنأ هل مِغرو
  !?ريجتسيو ذولي نم ىمحبو !? أجلي نم باب ىلإ هّدر نإف , هالومو هديس

 
 يكبي دعقف , هانكمي ملف ةوهش هيوبأ ىلع ىهتشا اذإ , يبصلا لثم نك
 . هيلع كباف دعقاف, هكطعي ملو كبر تلأس اذإف , هلثم تنأ نكف , امهيلع
 : كلاح ناسلب لقو , كالوم بابب كباو دعقاف ةباجإلا ترخأت نإف
 كلاونو كاضرو كوفع لمؤمو , كبانجب ذئالو , كبابب يديس اي فقاو
 ينتلذخ نإو ? ينيندي نمف ينتيصقأ نإو ? ينبرقي نمف ينتدعبأ نإف ,
 ذيعتسم انأو , كاوس ىلوم الو , كريغ بر يل سيل ? ينرصني نمف
 يصحأ ال , كنم كبو , كتبوقع نم كتيفاعبو , كطخس نم كاضرب
 دوجأو , لئس نم مركأ تنأو , كسفن ىلع تينثأ امك تنأ , كيلع ءانث
 . كب الإ ةوق الو لوح الو , ىطعأ نم
 

 نإ هنأ هللا ىلإ يعادلا لسوتي نأك انسح اليمج يعادلا ضرغ نوكي نأ §
 ىسوم ءاعد يف امك .. حلاص لمع ةباجإلا هذه ىلع بترتي هتوعد باجأ
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 ْيَك *يِرْمَأ ِيف ُهْكِْرشَأَو *يِرْزَأ ِِهب ْدُدْشا *يِخَأ َنوُراَه ﴿ مالسلا هيلع
  ٣٥ -٣٠  هط ةروس ﴾ًاِريثَك َكَرُكْذَنَو ًاِريثَك َكَحِّبَسُن

 ُُّّرضلا َِينَّسَم ِّينَأ ُهَّبَر ٰىَداَن ِْذإ َبوُّيَأَو﴿ هيلإ راقتفالاو هللا ىلإ ىوكشلا رهظأ §
 ٨٣ – ءايبنألا ةروس﴾ِنيِمحاَّرلا ُمَحْرَأ َتنَأَو
 

 ُّبُِحي َال ُهَّنإ ًةَيْفُخَو اًعَُّرضَت ْمُكَّبَر اوُعْدا﴿ ءاعدلاب َِّرسأو كتوص ضفخا §
 ٥٥ – فارعألا ةروس﴾َنيِدَتْعُْملا
 : ةيآلا هذهل هريسفت يف ريثك نبا لاق
 سانلا عفر : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع نيحيحصلا يفو
 , سانلا اهيأ( : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاعدلاب مهتاوصأ
 هنوعدت يذلا نإ , ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإف , مكسفنأ ىلع اوعبرأ

 )بيرق عيمس
 اًعرضت " هلوق يف سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا لاقو
 . رسلا : لاق " ةيفخو
 . هتعاطل ةناكتساو ًاللذت يأ " اًعرضت " : ريرج نبا لاقو
 اميف هتيبوبرو هتينادحوب نيقيلا ةحصو , مكبولق عوشخب : " ةيفخو " و
 . ةاءارم الو اًراهج ال , هنيبو مكنيب
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 ناك نإ : لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع كرابملا نب هللادبع لاقو
 هقف دقل لجرلا ناك نإو .. سانلا هب رعشي امو , نآرقلا عمج دقل لجرلا
 ةالصلا يلصيل لجرلا ناك نإو .. سانلا هب رعشي امو , ريثكلا هقفلا
 ناكام اًماوقأ انكردأ دقلو .. هب نورعشي امو راوزلا هدنعو هتيب يف ةليوطلا

 .. اًدبأ ةينالع نوكيف , رسلا يف هولمعي نأ نوردقي لمع نم ضرألا ىلع
 ناك نإ , توص مهل عمسي امو , ءاعدلا يف نودهتجي نوملسملا ناك دقلو
 ْمُكَّبَر اوُعْدا ﴿ : لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو , مهبر نيبو مهنيب اًسمه الإ
 يضر اًحلاص اًدبع ركذ هللا نأ كلذو ﴾َنيِدَتْعُْملا ُّبُِحي َال ُهَّنإ ًةَيْفُخَو اًعَُّرضَت
 ٣٠-ميرم ةروس ﴾اëيِفَخ ًءاَِدن ُهَّبَر ىَداَن ْذإ﴿ : لاقف هلعف
 رمؤيو , ءاعدلا يف حايصلاو ءادنلاو توصلا عفر هركي : جيرج نبا لاقو
 )٣/٤٢٨ ( ريثك نبا ريسفت . ةناكتسالاو عرضتلاب

 : ميقلا نبا لاق اممو
 :ةديدع دئاوف ءاعدلا ءافخإ يفو
 .يفخلا هءاعد عمسي ىلاعت هللا نأ ملعي هبحاص نأل ;اًناميإ مظعأ هنأ	:اهدحأ
 .ميظعتلاو بدألا يف مظعأ هنأ	:اهيناث
 هُّبُلو ءاعدلا حور وه يذلا عوشخلاو عرضتلا يف غلبأ هنأ	:اهثلاث

 .هدوصقمو
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 .صالخإلا يف غلبأ هنأ	:اهعبار
 عفر نإف ,ءاعدلا يف ىلاعت هللا ىلع بلقلا ةَّيعمج يف غلبأ هنأ	:اهسماخ

 .هقِّرفُي توصلا
 هبحاص برق ىلع ٌّلاد هنأ :اëدج ةعيدبلا ةيرسلا تكنلا نم وهو	:اهسداس
 ديعبلا ءادن ةلأسم ال ,بيرقلل بيرقلا ةاجانم ةلأسم هلأسيف ...هللا نم
 .ديعبلل

 حراوجلاو ُّلمي ال ناسللا نإف ;لاؤسلاو بلطلا ماود ىلإ ىعدأ هنأ	:اهعباس
 .بعتت ال

 نإف ;تافِعضُملاو تاشِّوشٌملاو عطاوقلا نم دعبأ ءاعدلا ءافخإ نأ	:اهنماث
 حاورألا هل تنَّطفت هب رهج اذإو ...دحأ هب ِردي مل هءاعد ىفخأ اذإ يعادلا
 هْتَعَنامو دب الو هيلع تشوشف ,سنإلاو نجلا نم ةثيبخلاو ةريرشلا

 .هتضراعو
 

 لُّتبتلاو هيلإ عاطقنالاو هل دبعتلاو هللا ىلع لابقإلا معنلا مظعأ	:اهعسات
 نم مظعأ ةمعن الو ,تَّلج وأ تَّقد اهردق ىلع دساح ةمعن لكلو ,هيلإ

 .دساحلا نع هتمعن ءافخإ نم ملسأ دوسحملل سيلو ...ةمعنلا هذه
 دقو ...ةدايزو ركذ وهف ...هناحبس ِّوعدملل ركذ وه ءاعدلا نأ	:اهرشاع
 َنِم ِرْهَْجلا َنوُدَو ًةَفيِخَو اًعَُّرضَت َكِسْفَن ِيف َكَّبَر ْرُكْذاَو﴿ : ىلاعت لاق
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 فرصتب )٢٥٤( ميقلا ريسفتلا .هسفن يف هركذي نأ هيبن رمأف ,٢٠٥ -فارعألا ةروس	﴾ِلْوَقْلا
  

 , مئاصلل رطفلا تقوك ةباجإلا لاوحأو ةباجإلا تاقوأ ىلع صرحي نأ §
 . ليللا نم ريخألا ثلثلا ,رطملا دنع , ةماقإلاو ناذألا نيب

 : مهدحأل تأرق

 ةمكح هءارو نكلو ;قاذملا هيرك ريرم قاش وه ام ضئارفلا نم نأ رِّرقُي مالسإلا نإ
 يناسنإلا رظنلا هاري ال دق اًءوبخم اًريخ هب ققحتو ,هترارم غيستو ,هتقشم نِّوُهت
 .اًرش بوبحملا ءاروو .اًريخ هوركملا ءارو لعلف يردي نمف ..ريصقلا

 هدحو ملعي يذلا وه ,ةروتسملا بقاوعلا ىلع علَّطُملا ,ةديعبلا تاياغلاب ميلعلا نإ 
 سفنلا ىلع ةيخرلا ةمسنلا كلت مسنت امدنعو .ةقيقحلا نم اًئيش سانلا ملعي ال ثيح

 ىلإ حنجيو ,ةرجاهلا يف بلقلا حورتسيو ,ءاجرلا ذفانم حتفتتو ,ةقشملا نوهت ةيرشبلا
 .ءاضر يفو نيقي يف ءادألاو ةعاطلا

 تاهوركم هتايح يف دجي نأ لَّمأتي نيح عيطتسي -ةصاخلا هبراجت يف- ناسنإ لكو
 مكو .ميظعلا ّرشلا اهئارو نم ناك ةريثك تاذلو .ميمعلا ريخلا اهئارو نم ناك ةريثك
 ناك هنأ ةرتف دعب هل َّنيبت مث ;هتوف ىلع تارسح هسفن بهذي ناسنإلا داك بولطم نم
 اًثهال ناسنإلا اهعَّرجت ةنحم نم مكو .هنيح يف بولطملا اذه هيلع توف نأ هللا نم اًذاقنإ
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 مل ام ريخلا نم هتايح يف هل ئشنت يه اذإف ةرتف دعب رظني مث .اهتعاظفل عطقتي داكي
 .ليوطلا ءاخرلا هئشني

 ـه.أ " ?ملستسي ول ناسنإلا ىلع اذامف .. ملعي هدحو هللاو ,ملعي ال ناسنإلا نإ 

 اًْريَخ ِهِيفُ ّهللا َلَعَْجيَو اًئْيَش ْاوُهَرْكَت نَأ ىَسَعَف ﴿ :رشلا يف ًانماك ريخلا نوكي نأ ىسع 
  ١٩-ءاسنلا ةروس ﴾اًِريثَك

 امهنع هللا يضر ٍِتباَث ِنْب ِدْيَز ْنَع ِءاَدْرَّدلا ِيبَأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هئاعد نم ناكو
 :َلاَق ٍمْوَي َّلُك ُهَلْهَأ ِِهب َدَهاَعَتَي ْنَأ ُهَرَمَأَو ًءاَعُد ُهَمَّلَع ملسو هيلع هللا ىلص َِّهللا َلوُسَر َّنَأ
 َِكبَو َْكنِمَو َكْيَدَي ِيف َُْريْخلاَو َكْيَدْعَسَو َكْيَّبَل َّمُهَّللا َكْيَّبَل :ُِحبْصُت َنيِح ٍمْوَي َّلُك ْلُق(
 َِىلإ ِينْلِكَت ِيسْفَن َِىلإ ِينْلِكَت ِْنإ َكَّنَأ ُدَهْشَأَو ,ِءاَضَقْلا َدْعَب اَضِّرلا َّمُهَّللا َكُلَأْسَأ ,َكْيَِلإَو

 ُرِفْغَيَ ال ُهَِّنإ ُهَّلُك ِيبْنَذ ِيل ْرِفْغاَف َِكتَْمحَِرب َِّالإ ُِقثَأَ ال ِِّينإَو ٍةَئيِطَخَو ٍبْنَذَو ٍةَرْوَعَو ٍةَعْيَض
 . ينابلألا هحَّحصو ,دمحأ هاور )ميِحَّرلا ُباَّوَّتلا َتْنَأ َكَِّنإ ََّيلَع ْبُتَو َتْنَأ َِّالإ َبوُنُّذلا
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 يل اHاحصأ اهاكح ىتش نادلب نم ءاعدلا عم ةيعقاو فقاوم
 : بولسألا وأ درسلا يف ريسي رييغتب اهتلقنف ةرشابم

 : لوألا فقوملا

 جالع هل سيل اذه هعون نأ ءابطألا لاقف .. ديدشلا عونلا نم يدثلا ناطرسب ُتبصأ
 .. ًالماك نآرقلاب رارمتساب يسفن يقرأ تنكف .. لاصئتسالا الإ هل سيل .. يعانم
 مهللا ( ةوعد رركأو رارمتساب هللا وعدأ تنكو .. يبلق سمالت يتلا تايآلا رركأو
 يتلا كتمحرب ينمحراف ءيش انأو " ءيش لك تعسو يتمحرو " : قحلا كلوقو تلق
 .. هيلإ عرضتلاو هللا لسوتلاو ركذلاو ةلقوحلا نم ُِرثكُأو ) ءيش لك تعسو

 .. ينيوقتل اهعمسأ تارضاحملل تهجتا ناطيشلا ةسوسوو فعضلا ينباتنا اذإو
 .. لاصئتسالا ةيلمعل اريثك ريختسأو

 .. يئافشب ينباتنا يذلا نيقيلا روعش وه ام يردأ ال ةيلمعلا دعوم ءاج ام اذإ ىتح
 اهنكلو .. لاصئتسالا لبق ققحتلل ةعشألا لمع ةداعإ ةبيبطلا نم بلطأ تنكف
 ةيلمعلا نع ءانغتسالا نكمي الو ديدشلا عونلا نم هنأ اهنيقيل ةيلمعلا ىلع ترصأ
  .. هتلصأتساو ةيلمعلا رمأ ْتمتأو.. يبلط نع ْتضرعأف

 !! ةيناطرس ةيلخ يأ هيف سيل يدثلا نأ اوفشتكا اهنيح
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 تدجس لب .. ةمكحل رمألا اذه متأ هللا نأ نيقي ىلع ينأل دمحلا هللاو هلاصئتس ال ملأتأ مل
 ةرارم ينتسنأ يئاعد هللا ةباجتساب يتحرفو .. يئاعد باجتسا نأ اًركش هللا

 . لاصئتسالا

 زيزع اي يوق اي ( رركأ تنكف .. ماظعلل لقتنا ناطرسلا نإ اولاق نمزلا نم ةدم دعبو
  .. ) كل بلاغ ال نم اي

 ! هنم ماظعلا ةمالس اهتجيتن ىرخأ ةعشأ اورجأ مث

 ! محرلا ىلإ لقتنا اولاق ناضمر انغلب املو

 ركذلا نع يناسل رتفي الف .. راتوألا يلايل يف اًصوصخو اًريثك وعدأ اهنيح تنكف
 ءالبلا عفدي ءاعدلا نأ كيبن انملعأ بر اي ( رركأ تنكف .. يناسل ىلع أرطي امب ءاعدلاو
 . ) ريدق ءيش لك ىلع كنأ هفرعأ ام رثكأ بر اي

  ! ضرملا نم محرلا ولخب ينورشب ةعشألا دعوم ناح املو

    . ةلزج هاياطعو ميرك يبر نأ تكردأو .. هللا اًركش ىفشتسملا يف تدجسف

 رمعلا يب مدقتو , ةليمج تسلو , يقلخ هوشت يدنعو , لصأتسم يدثلا نأ مغرو
 ينقزريس هللا نأ ًانيقي يدل نأ الإ...جاوزلا صرف يدل مدعنت نأ تداك وأ ْتفعضف
 رمأ نود لئاح ال هنأ عيمجلل تبثأل اهنيح يتياكح مكل رطسأسو .. حلاصلا جوزلا
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 يل هللا هرّدق ام ىلع نيقيلاو ربصلاب حلستأ لظأسو .. هللا ةردق مامأ زجعم الو .. هللا
  . هتمكحب
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 : يناثلا فقوملا

  . ) س ( ينباب تقزرو تلمحو نينس عبس ذنم تجوزت

 يروطتلا ومنلاب رخأت .. ةلماش ةقاعإ هيدل( ممهلا يوذ نم ينبا حبصي نأ هللا ءاش
  )لماشلا

 ءيطب نسحتلا نكل و ةصصختم زكارمب جالعلا ةلحر انأدبو تايفشتسملا انعجار
  .. لهألا طوغضو يجوز نيبو ينيب دادزت لكاشملاو .. ركذي داكي الو ًادج ًادج

 . ) ض ( هتخأب تلمح نيتنس هرمع حبصأ امدنعو

 .. اهتاكرح لوح كوكش.. اههاجت بيرغ ساسحإ يدل ناكو

 يل تلاقف , يروطتلا بطلاب ةصتخم ةبيبطل اهب تبهذ رهشأ ةتس رمعلا نم ْتغلب املو
 ةلاح سفن اهنأ اهنيح تملعف .. اًجالع جاتحتو اهرمع نع اًدج ةرخأتم كتنبا
 . ) س ( اهيخأ

  .. ربصلاو تابثلاو ةوقلا ينمهلأ يذلا دعب نمو لبق نم هللا دمحلاو

 تكلامت نكلو.. يتنبا نع يلهأ ربخأس فيك ُتقضو لزنملل ةدوعلا قيرط تيكب
 الو هللا ءاضق هنأ مهربخأو مهئدهأ انأ ترصو ءاكبلاب اوراهناو مهتربخأو يسفن
 .. ءافشلاب مهل اوعدا لب اوكبت الف.. اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي
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  .. .. نوقاعم كؤانبأ ( سلاجملاب مهمالكو سانلا فقاوم نم ةدع تابوعصب انررم
 )... ليسي اهباعل اذاملو .. ةراظن نوسبلي اذامل .. نوملكتي ىتم

 ينأل ًاقالطإ اهل متهأ ال نآلا نكلو رمألا ةيادب يف يننزحت ةلئسألا هذه تناك 
 ةلوقم تظفحو .. هالتبا ًادبع بحأ اذإ هللا نأ ملعأو هدحو هللا يرمأ ضوفأ 	تنك
  : لوقت اهتأرق

  ! هتزعمل لب , هللا ىلع هناوهل َلتْبُي مل هنأ 	ىلتْبُملا ملعيلو

 – هل لوقي نأ ًارمأ دارأ اذإ هللا نأ و هدابعب فيطل هللا نأ يسفن ربخأ تنك ًامئادو
  . نوكيف نك - هناحبس

 ةيفاعلاو ةحصلاب مهدميو يبر مهيفشي نأ كش هب سيل مات نيقيب وعدأو وعدأ تنك
  .. مهانقزر نأ هدمحأو مهيف انل كرابي و

 .. ريخ رئاشب ىؤر ينيتأت تناك هللا دمحلاو

 . كلذك  ) ض (و , يشمي ) س ( نأ مانملا يف ىرأ تنك

 ينبا ىشم ثيح تئافلا ماعلا ناضمر يف ريخلا رئاشب نوكت نأ هلالج لج هللا ءاشو
 ءانثلاو دمحلا تاجهلو انهوجو ىلع ةشهدلا تناكف تامدقم ريغ نم ) س (
 . ناكملا ألمت حرفلا ديراغزو
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  . ينيع قدصأ مل ةظحللا 	كلت يف فصوي ال يروعش

 ! هتاوطخ لوأ ىطخ امدنع 	تاونس سمخ هرمع

 , ماعلا اذه ناضمر يف ىرخأ ةرم ريخلا رئاشب نوكت نأ ًاضيأ هلالج لج هللا ءاشو
 اهلو.. هللا دمحلاو ليلهتلاو	ريبكتلا طسو اهتاوطخ ىلوأ ) ض ( يتنبا تشم ثيح
  .. تاونس ٤ رمعلا نم

 لزجأ ىطعأ اذا يبرو .. ىلاعت هللا لضفب هلك اذه دعب نمو لبق نم هللا دمحلا
  . ئجافم تقوب يتأي نيح ليمج هللا ضوعو.. هناحبس
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 :ثلاثلا فقوملا

 تاردخملا نع ةيعوتلا تأدب ام لوأو , سداسلا فصلا يف ينبا ناك ١٤١١ ماع يف
 نم افوخ ةيودألا عيمج داعبإ ينم بلط هنأ ةجردل تاردخملا نم ساوسوب بيصأ
 .. ًانمدم حبصيو اهلكأب ناطيشلا هل سوسوي نأ

 , هينيع ألمت عومدلاو يلإ يتأي موي لكو , ةدابعلاو ةالصلا يف ةسوسولا ىلإ رمألا روطت
 .. اذكو اذك لعفا ناطيشلا يل لاق

 .. داهج يف وهو انأو تاونس سمخ هعم ةاناعملا ترمتسا عانقإلل ةلشافلا يتالواحم عم
 ناطيشلا ! يمأ : يل لاق ثيح , يوناثلا لوألا فصلا يف وهو موي يف ةلاحلا تروطتو
 ! ةذفانلا نم كسفنب مراف كلهأ تبعتأو ىفشت نل تنأ يل لوقي

 املف .. هَيقرتل ةيقار ىلإ هب بهذأ نأ هلاحب ملعت يل ةبيرق ينتدشرأف .. يلقع راط انه 
 رومأو كمأ مسا نع كلأستس ةيقارلا نإ تلاقو يب ْتلصتا , هب باهذلا ىلع ُتمزع
 يوحت يتلا ةقرولا ُتقزمف اهدقتعم ةمالس مدعب ُتنقيأ اهنيح ..! يقلقت الف ىرخأ
 ينإ مهللا ( يبر توعدو اًريثك تيلصو اليل ١١ ةعاسلا تناكو تأضوتو مقرلا
 . ) اًريخ ينضوعف كتاضرم ءاغتباو كهجول اهتكرت
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 رم و .. ينبا ىلع افوخ هللا الإ هملعي ال قيض يف انأو يلمعل تبهذ حابصلا ناح املو
 لوقيو يلإ ًالورهم اًحرف ينبا ينلباق تيبلل تدع املو .. نوكي ام لوطأك مويلا كلذ
  ! ينع ساوسولا بهذ ! يمأ :

 !? فيك : تلق

 وحصأ ينأكو .. بهذ ساوسولا نأ ترعشف ةرضاحم انيلع ىقلأو سردم ءاج : لاق
 !ةايحلل

 . ةايحلا هعم بيطت ادمح دمحلا كل برايف 

 . هتنمو هللا لضفب ةعيبط انتايح تداع اهموي نمو

  . هللا دمحلاو لافطأ هيدلو جوزت دقو , اًيرامعم اًسدنهم حبصأ نآلا ينباو
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 : عبارلا فقوملا

 رشع ةعبارلا يف انأو باقنلا تيدتراف ةركبم نس يف همركو هنمو هلضفب هللا يناده دقل
 .. يطيحم يف اداتعم نكي مل كلذو .. يرمع نم

 هناحبس هيلع حاحلإلا نم رثكأو اديدش ًءاعد هللا وعدأ انأو نيرشعلا تغلب نأ ذنمو
 ..حلصملا حلاصلا بيطلا جوزلا ينقزري نأب

 دحاو ىوس يتبطخل مدقتي مل هنإ لب , دعب جوزتأ ملو نيثالثلا غلبأ نأ هللا رّدق نكلو
 !نينثا وأ

 اهانمتأ يتلا تافصاوملاب عتمتي الجر يطيحم يف ىرأ ال تنك يحاحلإو يئاعد عمو
 .. تايرخألا اهب عتمتت يتلا تافصاوملاب عتمتأ ال ينأب رعشأ تنك .. اًضيأ

 يف يرخأت بابسأ نم باقنلا نأب اًئيس اًمالك ضعبلا نم انايحأ عمسأ تنكو
 . اهفِعضُي ملو يسفن يف رثؤي مل كلذ نكل جاوزلا

 يلوح ادوجوم هانمتأ يذلا جوزلا نكي مل نإ ىتح بر اي هل لوقأ هللا وعدأ نيح تنك
 لك نع دوجسلا يف يبر ربخأ تنك و.. هداجيإ ىلع رداق كنأب ملعأ يننأ الإ
   .. اهانمتأ يتلا تافصاوملا
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 ينلعجي اهنيب نم ءيش دجوي ال يدي نيب يتلا بابسألاو يطيحمو يلخاد يف هللاو
 ال انأ براي لوقأ تنكف .. هللا ةردق ىلع دنتسأ تنك ينكل  .. جوزتأس ينأب رعشأ
 .ردقت كنكلو ردقأ الو .. ملعت تنأو ملعأ الو .. ىرت تنأو ىرأ

 تافصاوملا ليمج نم هيف صخش يل مدقت يرمع نم نيثالثلاو ةثلاثلا تغلب نيحو
 ةعرسب رومألا تراس .. طقف دحاو رهش يفافز و ينارق دقع نيب ناكو ..ريثكلا

 . هللا لضفب ةبيجع

 ينقزر و يتاوعدل هللا باجتسا .. لوقأ .. فصنو ماوعأ ةتس يجاوز رمع نآلاو
 لب .. اهتينمتو يبر نم اهتبلط يتلا ةليمجلا تافصاوملا لك هتافصاوم تقاف اجوز
 . دمحلا كل مهللاف قيدصو بيبحو جوز ريخ .. تينمت ام قوف هناحبس يناطعأ

 املك ينكلو .. ةريبك مالآو تابوعصو قاشمب تررمو نآلا ىتح ةيرذلاب قزرأ مل
  .. اهانمتأ يتلا ةبيطلا ةيرذلاب هنم ينقزريس هب ينقزر نم لوقأ يجوز تيأر
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 : سماخلا فقوملا

 .. دحاو تيب يف هيبأو همأو يجوز عم شيعأ : لوقت

  ..انتيب يف هلاومأ عضي ناكو , ريثك لام هيدلو ةراجتلا يف لمعي يجوز دلاو ناكو

 .. هدجي ملف هناكم يف لاملا دقفت , هذخأيل ءاجف هلام جاتحا مايألا نم موي يفو

 : هتجوز لأس

 ?لاملا نيأ

  . هناكم ةفرعم وأ هتيؤر هتجوز ْتركنأف

  : ينلأسو ينادان

  ? لاملا نيأ

 .. هناكم ةفرعم وأ هتيؤر ُتركنأف

 ! لاملا ةقرسب ينمهتاو هنونج نُج انه

 ! ةمهتلا لوه نم يكبأ تللظف

 ! يتفرغ يف هنع اوثحبي نأ اوررق
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 .. ائيش اودجي ملو اوثحب لعفلابو

 : فجت مل يعومدو يكبأ انأو تلقف

 ..هللا ىلإ يرمأ ضوفأ نكلو لاملا قرسأ مل انأ

 ! ةقرسلا ةمهت نم اهتمالسب مهنيقيل يجوز ةدلاو ةفرغ ادعام هلك تيبلا يف اوثحبف

 اهيف لاملا دوجو ةوقب اوفن مهنكلو .. ةفرغلا كلت شيتفت مدع يف مهيلع ُتضرتعاف
 ! يتفرغ اوشتف امك اهوشتفي نأ مهيلع ُتيحلأف .. اهتءاربب مهنيقيل

 ! لاملا اهيف اودجي ملف اهيف اوثحبف

 ! اهوشتفت مل ةنازخلا قوف ةبيقح تيقب : تلقف

 ! ءيش اهيف دجوي الو ةديعب كلت :يجوز ةدلاو تلاقف

 .. ةبيقحلا كلتل لاملا لوصو اًدعبتسم يجوز دلاو اهديأف

  . نيدعبتسم كلذ اوضفر مهنكل , اهوشتفي نأ مهيلع ُتيحلأف

  نم ينوعنم امدنع فجي مل يدخ ىلع يعمدو ةبيقحلا بحسأ ىتح ملسلا قوف تنك
  ..اهليزنت
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 انأو يل مهملظ نم شعتري يمسج نأ تسسحأ .. ينايك تلزلز ةقرحب هللا توعدف
  ! قراسلا سأر قوف ةبرض يتأت نأ عومسم توصب هللا توعد ملسلا نم ةلزان

  .. هللا ناحبسف

 يجوز مأ سأر ةبراض ةبيقحلا كلت ْتطقس ىتح ملسلا ىلع نم ضرألل لصأ مل هللاو
 !! لاملا اهيف اودجوو ْتحتفناف

 .. ينملظ نم ىلع يل هللا رصنو يئاعدل هللا ةباجتساب ةرصتنم ملسلا ىلع نم ُتلزنف

 .. لاملا تقرس نم يه يجوز ةدلاو نأ نيبتو اهتعاس يف ةقيقحلا تفشُكو

 .. اهتايح يف اهَسنت مل  اهجوز نم ةبوقع تلانف

 . باجح هللا نيبو اهنيب سيل مولظملا ةوعدف

  : قيلعت

 : هللا همحر زاب نبا خيشلا لاق

 نأو باوصلا ىلإ هدري نأو ةيادهلا هل هللا لأسي لب ملاظلا ىلع وعدي ال نأ لضفألا
 هب اعد امب بيصأ هنأ ىأر اذإو ,هتملظم ردق ىلع جرح الف هيلع اعد نإف ,هقح هيطعي
 هدلو يف اذك يف هبيصي العو لج هللا نأ هيلع اعد اذإ ,هتوعد تبيجأ اهنأ ةمالع هذهف

 ال نأ اذه لثم يف هحصنن نكل ,ثداوح ةثداح تعقو اذإ هل نيبتي هترايس يف هلام يف
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 هللا نأو ,هملظ امع هضوعي هللا نأ هبر لأسيو ةيادهلا هل هللا وعدي لب ,ملاظلا ىلع وعدي
 عون ,راصتنالا نم عون ,راصتنا عون هيلع ءاعدلا نأل ;هقح هيطعي ىتح ملاظلا يدهي
 ىلإ هدري هللا نأو ةيادهلاب هل وعدي نكلو هيلع وعدي الأ لضفألاف ,صاصقلا نم
  .هقح هيلإ دري ىتح هيدهي هللا نأو باوصلا
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 : سداسلا فقوملا

 ىلإ ليلحت نم انللظف .. هصيخشت لهجي بطلاو هتلاح تدتشاو ةأجف ينبا ضرم
 لك هتيقر ىلع بوانتن انيرمتساو .. هتلاح اوفرعي ملو... ةسارد ىلإ ةعشأ ىلإ صحف
 . اهتكرب وجرن ةرقبلا أرقنو .. انل رسيتي امب موي

 هَيعو َدقفو هعضو ءاسو هتلاح تمقافت ةجحلا يذ رشع يفو .. اًروهش هلاح رمتساو
 ىلع تمزعو اًريثك كلذل تنزحف .. انب رعشي ال لب , اًوضع هدسج نم كرحي ملو
 ةمحزو جحلا مايأ يف انك اننأل يجوز ضفرف .. ناكملا ةكرب وجرأ هل وعدأ ةكمل باهذلا
 يف جاجحلاو ةجحلا يذ نم عساتلا موي يف بهذأ نأ حاحلإب هتبلطف .. ةكم يف سانلا

 .. غراف مرحلاو , ةفرع

 الإ جرخأ ال مويلا لاوط مرحلاب تللظو ةفرع رجف اهتلصوو ةكمل تهجوت ًالعفو
 يدي نيب عرضتلاو ءاعدلاو ةالصلاب هلك يتقو تلغشأف – هللا مكمركأ – هايملا ةرودل
 .. ليللا ىتح هيلإ ىوكشلا ثبو هللا

 تعضوف .. هتيفاعب نيقي يلكو هتئجف دغلا نم هترايزل تبهذو .. يتنيدمل تدع مث
 : هبطاخأو هيلع أرقأ تسلجو هدي يف يدي

  !? يب رعشت له .. كمأ انأ يبيبح

 !? يعولل دقاف وهو كيلع دري نأ هنيديرت فيك : هوبأ لاقف
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 .. يب رعشت كنأ مهِرأ يبيبح : تلقو ينبال تفتلاف

 هللا تدمحو حرفلا ةدش نم اًديدش ًءاكب تيكبف يدي ىلع طغض مث هعبصإ كرحف
  . يئاعد باجتساو يعرضت ِلبقو يلاحب فأر نأ ىلاعت

 ىلع ىلاعت هللا دمحأ يننأ الإ ًالطعتم هئاضعأ نم ريثك لاز الو .. اًضيرم لازال هنأ عمو
 . تيبلا يف يدنع هدوجوو هتحص رارقتسا ةمعن

    . نيملسملا ىضرم عيمجلو جرفلاو ءافشلا هل ىلاعت هللا لأسأ
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 : عباسلا فقوملا

 .. هيف أنهن نأ لمأ انلكو ديدجلا انتيب َانكس

 . ىرخأ ةرات ردكلاو , ةرات حرفلا اهللختي ةايح انشع

 تيبلا يف أنهي ملف .. هقهرأو يدلاو دسج نم نكمتف نكسلا نم ماع دعب ضرملا انراز
 .. ضرملا عم هتلحر تأدبو اًدبأ

 .. رثكأو رثكأ بعتو هدسج كلاهت

  يجاوز دعوم ررقتو ةرتفلا هذه لالخ ُتبطُخ

 ! سرعلا ةليل يف خسف يذلا نارقلا دقع متو

  ةزيجو ةرتفب اهدعب يدلاو يفوت

 .. نيبستحم نيضار انل هللا ءالتبا ىلع نيرباص اهِّرُمو اهولحب انتايح انشعو

 مل.. ىلاعت هللا عرضتو ءاعدلا يف داهتجا دعب - ةريبك ًانس اهغولب دعب – يتخأ تجوزت
 ةيدسج راثآ عم , لكاشمو ةيسفن ةاناعم .. اٍريثك هعم تناع لب هعم اهتايح يف أنهت

  .. ةيرذب قزرت ملو .. اهعبتت ةيحص

  . رض نم اهب ام فشكي نأ ءاعدلا مزالن انكو .. راهن ليل ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ ْتأجل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

٨٢ 

 بيرق ينإف  
 

٨٢ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٨٢

 ةرباص هللا ةدماح يهو اهجوز نم تقلطت ىتح .. ةيعرشلا ةيقرلا ىلع ترمتساو
 .. اًدبأ ءاعدلا قرافت ملو ..  ةبستحم

 .. ةيقرلاو ءاعدلا ىلع ةرمتسم يهو نينس تسل ةيحصلا اهتاناعم ترمتسا

 ..هللا همحر يفوتو ةأجف يخأ ضِرم ةرتفلا هذه لالخ

 يتخأو .. ىلاعت هللا يدي نيب عرضتلا عم تاقدصلاو ةيقرلاو ءاعدلا ىلع انيرمتسا
 ..زجعت ملو ملستست مل اهنكل رثكأ بعتت

 .. نآرقلاب هلاطبإو هكف متو مهلك تيبلا لهأل دوقعم رحس هنأ انل فشكنا ىتح
 . ءاعدلاب انع هَعَفدو , دشأ وه امم انظفح دق هللا نأ ّانقيأو

 نأ هللا ركشلاو دمحلاب جهلنو .. انتايح رومأ ترسيت انيلع هلضفبو هللا دمحب نآلاو
  . انبورك جرفو انءاعد لبقت هنأو .. هيلع انتبثو اننيد انيلع ظفح
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 :نماثلا فقوملا

 هتزهجأ نم ريثك ىلع رثأ ىتح رمألا مقافتو .. هنيع يف ضرمب ةأجف ) ن ( ينبا بيصأ
 فرعي مل نكلو نيترم هسأر اوحتفو ةلاحلا ةفرعمل ىلاوتت تاصوحفلاو .. هحراوجو
 ىلإ جاتحي هنأو ! سأرلا يف مرو هنأ ءابطألا انملعأ موي تاذو .. اًصيخشت هل ءابطألا
 ! يواميكلاب جالعلا

 هادلاو ( ةرسألا دارفأ عيمج نم هب انيصاوتو ءاعدلا انفثكو هللا انوعدو كلذل اّنزح
 .. ةراختسالاو ءاعدلاب ةليللا كلت اعيمج هللا انلسوتو ) هتاوخأو هتوخإو

 .. يكبيو وعدي ادجاس هتدجو هدلاو ىلإ ُّتفتلا املكو .. ةليللا كلت ِْتبن ملف

 يل لاق رجفلا ةالص نم داع املو ..رجفلا يلصي ماق مث رجفلا لبق ةوفغ افغ بعت املو
 اًّرشبم اًجهتبم يلع لبقأ ضيبأ اًسابل يدتري الجر نأ ةوفغلا كلت يف ايؤر تيأر :
   ! َتيفُك .. َتيفُك : ددريو هديب يلإ راشأو

 عورشلا نع يئاهنلا هرارق هيطعيو بيبطلا لباقيل ىفشتسملل بهذ حابصلا ناح املو
 . يواميكلا جالعلا يف

 ينيعب اذإ .. ضرألا يف ينيعو مومهم انأو ىفشتسملا تارمم يف ريسأ تنكف : لوقي
 سابلو ةئيه سفن ىلع هب اذإو ًاليلق يسأر تعفرف .. يلع لبقم صخش مادقأ ىرت
 ! اًمامت مانملا يف يناتأ يذلا لجرلا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

٨٤ 

 بيرق ينإف  
 

٨٤ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٨٤

 ? ) ن ( دلاو تنأ : يل لاقف

 . معن : تلق

 . يتدايعل يعم لضفت : لاق

 ! ايؤرلا عم هتروص قفاوت نم بجع يلك انأو هعم تلخد

 هتاصوحف تلمأت دقل ..  ) ن ( كنبا ةلاحل نيعباتملا دحأ نالف بيبطلا انأ : لاقف
 ! ءابطألا ةيقب هاري ام فالخ يل نيبتو هتلاح تعباتو

  ! اًمرو سيلو سأرلا ايالخ يف باهتلا يف نمكت هتلكشم نأ ىرأ

 ! يواميكلا نودب باهتلالل داضم جالعب نوكي اهجالعو

 ! ايؤرلاب هُتربخأو ُتيكبو همامأ اركش هللا ُتدجسو ُتللهو ُتربكف

 ! ادج كلذل شهدف

 نم ريثكو .. ضرملا ةلحرم يف تاونس عبرأ هلو اًضيرم نآلا ىلإ لازام ينبا نأ عمو
 . هلهجن اميف انل هرايتخاو انئاعدل هللا ةباجتساب تحرف ينأ الإ لمعت ال هحراوج

  . نيملسملا ىضرم عيمجو هتيفاعب ينيع رقيو هيفشي نأ هللا لأسأ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

٨٥ 

 بيرق ينإف  
 

٨٥ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٨٥

 : عساتلا فقوملا

 يلوح نم لك ناكو .. ينللديو ينبحي يذلا يجوز عم ةعتام اًمايأو ةليمج ةايح تشع
 ألم دق يجوز لهأ نم ءاسن ناكو .. لالدلاو بحلا اذهو ةايحلا هذه ىلع يننطبغي
 .. يتايح نم نوري امم يهاجت ُدسحلا نَهبولق

 ريصقتو ءوسب ينلماعي راصو يعم يجوز لماعت ريغتو يتايح تبلقنا ! ةأجفو
  .. مارتحا مدعو ةظلغو ءافجو

 .. هيلع ترص امل قباسلا لاحلا نم ادج ةريبك ةلقن تناكف

 يف نهيلع رثأف .. نهّلغ ْتَفَش .. نهل ةديعس ةصرف .. ينندسحي يئالل ةصرف تناكو
  . مارتحالا مدعو زمللاو زمهلاب يعم نهلماعت

 تلعجو .. يئانبأ لجأ نم تلمحتو تربصف .. ةباجتسا َرأ ملو هلماعت ءوس يف هتثداح
 .. ءاعدلا وه يحالس

 امل ءاعدلا نع هريغت ُمدع يِننثي ملو .. ءيش ريغتي ملو .. ءاعدلا تفثكف ناضمر يف انك
 يل هللا حتفف .. ةفرع موي ءاج ىتح تيرمتساو .. هللا نم برقو سنُأ نم هيف تدجو
 تنكتساو هيلإ تعرضتو .. لبق نم هوعدأ نكأ مل امب هتوعدو رثكأ ءاعدلا باب نم
  . يئاعدل ةحوتفم ءامسلا باوبأ نأ رعشأل نيقيلا ةدش نم ينإ هللاوو .. هيدي نيب
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 .. ميركلا نآرقلل ةقلحب تقحتلاو .. ديدج تيب .. ةيلاوتم تاحوتفب يلع هللا ّنمف
 .. اهبترم يف ملحأ الو لب اهل ىعسأ نكأ مل ةفيظول ضرع ينءاجو

 برقلا يف ةذللاو سنألا نم تدجو يننأ الإ اًمامت هدهع قباسك دعي مل يجوز نأ عمو
  .. اهدْقف يلع نّوهو ةايحلا َعَتُم يناسنأ ام - ءاعدلاب هللا نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 
 

٨٧ 

 بيرق ينإف  
 

٨٧ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٨٧

 : رشاعلا فقوملا

 تناكو .. ةريقف رسأ انلكو .. لئاوع ةدع انعم ةرامعلا يف ناكو .. ةقش نكسأ تنك
 انم دحأ عطتسي مل ءاملا ةروتاف تردص املو .. اننيب ةكرتشم ءابرهكلاو ءاملا ةفلكت

 براقي اًريبك اًغلبم تلصو ىتح .. تاونس ىلإ رهش ىلع ارهش تمكارتف اهدادس
 . تيب ةميق فصن

 هتقش عاب نم مهنمو يفوت نم مهنمف .. لئاوعلا لك تقرفت تاونسلا كلت دعبو
 .. انترسأ ىوس قبي ملو جرخو

  .. انروهظ ىلع ةروتافلا تناكف

 !? شيعلا ةمقل دجن داكلاب نحنو فيك نكلو

 لاوزو بركلا جيرفتو رضلا فشك هديب نم ىلإ انأجلف .. تبحر امب ايندلا انب تقاضف
 تفثك ةفرع موي ءاج املو .. عرضتلاو ءاعدلاب هللا ىلإ تهجوتو .. ريسعلا ريسيتو مهلا
 .. تعرضتو تيكبو هللا يدي نيب يتجاح تيقلأو يئاعد

 لأسف .. ليلقلاب ولو دادسلا ةلواحمل مهيلإ بهذي نأ يجوز ررق ديعلا ىهتنا املو
 .. ةروتافلا ةميق نع َفظوملا

  ! عقاولا نع اًدج ديعب ديهز غلبمب فظوملا هربخأف
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 ! نكمي ال ! فيك هلأسو يجوز بجعتف

 . غلبملا كلذ فاعضأ فاعضأ ةروتافلا نأ مزجأ انأ

 تامولعملا ةداعتسا عطتسن ملف مايألا هذه لطع اهباصأ ةزهجألا : فظوملا لاقف
 ! غلبملا اذه ىوس كيلع دجن ملو .. ةقباسلا

  .. هللا اًركش اندجسو .. ْيش هزجعي ال هنأ ّانقيأو ليثم اهل سيل ةحرف تناكف

 ! رومألا ريبدت هديب نم ناحبسف
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 : رشع يداحلا فقوملا

 نم نذألا ةعامس اهسابلإل انررطضاو عمسلا ةفيعض ) ر ( يتنباب تقزُر هللا دمحلا
 قطنلا اهميلعت يف ةغلاب ةبوعص اهدلاو عم ُتدجوو .. اهرمع نم ةثلاثلا ةنسلا

 ةملك نع حِصفت ال تاونس عبس ترمتسا , هئاضق ىلع هللا دمحلاو .. فورحلاو
 .. ةدحاو

 .. تاونس انيلع ترمف

 ناسنإلا قلخو , نارقلا ملع نماي, نمحراي , نمحراي , نمحراي(  وعدأ ام ًاريثك تنكف
 ) ر ( يتنبا ناسل حِصفأ ,

  نارقلا متخل ىعستو ةحاصفب ملكتت يه و يوناثلا نم تجرخت نآلا  هللا دمحلاو
 ... دعب نمو لبق نم  ةنملاو دمحلا هللف مداقلا  رهشلا لالخ   ًاظفح ميركلا

  ..هاعد اذإ ِعادلا ةوعد بيجي ميرك بر نم هناحبسف
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٩٠ 

 بيرق ينإف  
 

٩٠ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٩٠

 :رشع يناثلا فقوملا

 اوناكف .. هُلاح َءابطألا ايعأ.. اًراهنو ًاليل .. ءاكبلا ريثك ناكو يل دولوم لوأ تبجنأ
 ّيف ثبت لئاسرب .. 	اهجالعو اهصيخشت نع مهزجعو ةلاحلا ةبوعصب يل نوحوي
 رثكأ حورب ُتدع مهنم ُتدع املك تنك ينكلو .. هتمالسو لب هئافش نم سأيلا
 ال هنأو .. وه الإ يفاش ال هنأ نيقي و.. نيملاعلا بر دنع اميف ةقثو ًالؤافتو ًالمأ
 .. ضارمألا هزجعت

 هزيمتو هحالص ىلإ هئافش حومط زواجت ٍلاع حومطو رارمتساب ىلاعت هللا وعدأ تنكف
  .. ءابطألا ةبترم هغولبو هقوفتو

 .. ىفاعم ًاميلس اًعفاي اًباش ادغ ىتح يفشو لفطلا ربكو نونسلا تضمو

 .. ينادلاو يصاقلا هفرعي هتنهم يف اًيلاع اًزكرمو ةبترم لانو اًبيبط راصو لب

 .. نيع ةرق يل هلعجا مهللاف
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 بيرق ينإف  
 

٩١ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٩١

 .. اماتخ

 اًينغ اًبر .. ءيش هزجعي ال اًبر .. ةباجإلاب كدعيو ءاعدلا كلأسي اًبر كل نأ هللادبع ملعا
 .. اًريدق ًاميرك

 .. هلاؤس نود رصتعت كسفن يف كل ةجاح نعدت ال

 .. جوحأ اهل تنأف ةرخآلا تاجاح نع لفغتو ايندلا رومأ يف كتاجاح نرصحت ال

 .. ميلع ميكح بر كلف تأطبأ امهم ةباجإلا نم نسأيت ال

 .ميحرلا فيطللا ميلعلا ميكحلا هردقي نيح ةباجإللف ةباجإلا تأطبتسا نإ ءاعدلا نعدت ال

 كبيثي اًبر كل نأ ركذتو .. هنامز لوطب كناميإ ربتخي دقف .. ءالبلا كب لاط امهم نسأيت ال
 .. كتاجرد هب عفريو هيلع

 َحرشنيو كسفن َجهتبتف هرونب حابصلا للستي نأ اًموي دب الف همالظب ليللا لاط امهمو
 .. كحور َدعستو كرطاخ

 .. ةمسترم ةمسبو .. ةحرشنم اًحورو .. ةبيط اًسفنو .. ةباجتسم تاوعد كل هللا لأسأ
 . اًيضار اًبر كلذ لبقو

 .. دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هللا دمحلاو
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 بيرق ينإف  
 

٩٢ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٩٢

 سرهفلا

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ميدقت

                                 ءادهإ

                                 ةضمو

                               ةمدقملا

                          ءاعدلا ةمعن

                    ءاعدلا باب حتف

                              ينغ هللا

                تاجاحلا هزجعت ال

               يعادلل ميعن ءاعدلا

               ةيقيقح ةوق ءاعدلا

             ءاعدلا لوح تاءاضإ

             هبادآو ءاعدلا طورش

 ءاعدلا عم تاياكحو فقاوم
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 بيرق ينإف  
 

٩٣ 

 بيرق ينإف  
 

 بيرق ينإف ٩٣

 

 

 

        

 

                      لوألا فقوملا

                     يناثلا فقوملا

                     ثلاثلا فقوملا

                      عبارلا فقوملا

               سماخلا فقوملا

                  سداسلا فقوملا

                     عباسلا فقوملا

                     نماثلا فقوملا

                     عساتلا فقوملا

                      رشاعلا فقوملا

              رشع يداحلا فقوملا

              رشع يناثلا فقوملا

                                  ماتخلا

                            سرهفلا
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