
ءاروشاع ةرايز تاماقم

)د٢٠( ةءاربلاو نعللا ماقم

نعللا ىنعم
 هداعبإو نوعلملا درطب هللا نم بلطلا وه نعللا
هيلع يهلإلا طخسلا لازنإو هتمحر نم

 هدعبأو هدرط يأ ،ناطيشلا نعل هللا الثم
ةنجلاو ريخلا نم

ةيوامسلا بتكلا يف نعللا

 هللا نأ تلاقف نعللا ةيضق يف تطرف ةفَّرحملا ةيحيسملا
 ةيرشبلاف .مهنايصعل هللا لبق نم ءاوحو مدآ نعل
ةيلصألا ةئيطخلاب نعُلت ،ةيحيسملا ديلاقتلل اًقفو ،ءاعمج

 :هلوق يف رافكلل دوجوم نعللاف ةيقيقحلا ةيحيسملا امأ
 َدُواد ِناسِل ىلَع َليِئارِْسإ يَِنب ْنِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِعُل
َنوَُدتْعَي اُوناكَو اْوَصَع امِب َكِلذ ََميْرَم ِنْبا ىَسيِعَو

نآرقلا يف ةرم ٤١ نعللا

رافكلا

نيكرشملا

نيقفانملا

نيملاظلا

نيبذاكلا

ناطيشلا

ادمعتم املسم لتقي يذلا

ةينيدلا قئاقحلا نوفخي نيذلا

هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا

ضرم مهبولق يف نيذلا

ةفعلا مدعب تافيفعلا ءاسنلا مهتي يذلا

محرلا يعطاق

داع موق

تبسلا باحصأ

تاياورلا يف نعللا

 هاجه نيح برح نب نايفس ابأ هللا لوسر نعل
 الو ،رعشلا نسحأ ال يّنإ مهللا ،لاق ثيح ،تايبأب
ةنعل فلأ فرح ِّلكب هنعلا مهللا ،يل يغبني

هتالص تونق يف ضعبلا نعل نينمؤملاريمأ

 يتلا نئاغضلا قتا :يلعل هللا لوسر لاق
 ،يتوم دعب َّالإ اهنورهظي ال موق رودص يف
نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوأ

نعللا ىتم

 ةروكذملا تافصلا كلتمي نمل نعللا
 دنعو ،ميركلا نآرقلا يف نينوعلملل
تافصلا هذه ىلع ءاقبلا ىلع مهرارصإ

نعللا مث ةيادهلا الوأ

ةجح موصعملا لعفو لوقمالسلا مهيلع تيبلا لهأو نآرقلا هنعل نم نعلن نحن

)نونعال لقي ملو( نوناعل اونوكت ال

 ،نعللاو ِّبسلا ىلع دُّوعتلا نع مامإلا ىهن
 هاف حتف هقوذ مئالي الً ائيش ىأر ول ثيحب
 ،هيلع رابغال امم اذهو ،ِّبسلاو نعللاب
 نأ هانعم سيلو ،نيناَّعل ظفل نم رهاظو
 دارأ ولو ،نعللا َّقحتسا نم نعل عنمي مامإلا
 نيبو ،نينعال اونوكت ال :لاقل ىنعملا اذه
 ةطاحإ هل نم هملعي ريبك قرف نيتملكلا
.ةغللا قئاقدب

ناويحلا نعل

بضغلا دنع نعللا

هلتقك نمؤملا نعل

؟نعللا اذامل

ئشانم

دسجلل ال تافصلل نعللا

 صخش ةبحاصم نع كدلو دعبت امدنع
 نع هتدعبأ تنأ لهف ،ةئيس تافص كلتمي
 ال ؟رشبو ناسنإ وه امب صخشلا كاذ
هتافصل لب ،اعبط

َكِئادَْعا ِقالْخَاِل ًةَقِرافُم َكِئآِيلَْواِ نَنُسِب ًةََّنتْسُم

هللا نيمأ ةرايز -

 نم ةنس فلأ نم تضم ةمأ نعلن ال نحن
 ناطرسلا مكسفنل نوبيجتب ،دقحلا باب
اهترخآ

ناطرسلا تايئاصحا ملعي ال وه اعبط

 يلاو ةبتُع نب ديلولا هاعد امنيح مامإلا
 ناكف ،ديزيل ءالولاو ةعيبلا ميدقتل ةنيدملا
 لهأ انإ « :-مالسلا هيلع -نيسحلا ُّدر
 فلتخمو ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب
 انبو هللا حتف انب ،ةمحرلا لحمو ،ةكئالملا
 رمخلا براش قساف لجر ديزيو ،متخي
 ،قسفلاب ِنلعم ةمرتحملا سفنلا لتاق
»هلثم عيابي ال يلثمو

رشلاو ريخلا روحم ،نيروحم ركَذ نيسحلا

ةفيلخلا بيصنتل طباضلا ركذ نيسحلا

تايلكلاب فتكي ملو همساب ودعلا ركذ نيسحلا

 يلثم" لاق لب "ديزي عيابأ ال انأ" لقي مل
 دعب سانأ يتأي ال يكل "هلثم عيابي ال
 نيب ةيضقلا اولزتخي نأ نوديري نمز
)دقحلاب طبر( .طقف ديزيو نيسحلا

 نيسحلا ةلاسر يه هلثم عيابي ال يلثم
 نأ ناكمو نامز لك يف ينيسح لك ىلإ
ديزي لثم عيابي نل نيسحلا لثم

نعللا ةدئاف

 رجزنت كلعجي نيئيسلا ءوس ركذ
 ..مهنم

ةءاربلا ةدئاف هذه

ةئيسلا تافصلا عفد

 ىلع ةردقلا اهل ءاضيبلا مدلا تايرك
ضارمألا عفدو ةمواقم

 ةردقلا هل  ،ءاضيبلا مدلا تايركك نعللا
.ةئيسلا تافصلا ةمَواقم ىلع

حابصملا -

ةيلحتلا مث ةيلختلا الوأ

هللا الإ مث هلإ ال لوأ

هللاب نمؤي مث توغاطلاب رفكي لوأ

مالسلا مث ،نعل ةرم ١٠٠ لوأ

 هباوث تاياورلا ضعب يف ..ريبك باوث هل
 دمحم لآو دمحم ىلع ةالصلا نم رثكأ
 سفنب نولوقي مهل لقف )تاولص راص اذإ(
 قح ملظ ملاظ لك نعلا مهللا :نحللا
دمحم لآو دمحم

 نعللا ” : مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاـق
 نمو مالسلا ّدرو مالسلا نم لضفأ
 “ دمحم لآو دمحم ىلع ةالصلا

نونوعلملا

تارفشلاب ضعبلا نعل
 الو ةليبقلا الو مسإلاب ال نعللا متي ال
اينلع امئاد نعللا سيلةضماغلا ةراشإلا درجم لب ،تاكرحلا

 لبقأ ال انأ لوقيو مهدحأ كيتأي انايحأ
 هشقانت ؟هعم لعفت اذام ..امامإ انالف
ايملع

 لمعت له ،مامإلا بسيو كيتأي انايحأ امأ
؟ايملع اثحب هعم

 ،ملسملا يخأ بحأ ينأ ينعت ةدحولا
 هل ححصأ ملسملا يخأ بحأ امدنعف
 وهو ،ةحيحصلا ةقيرطلاب نكلو هءاطخأ
يملعلا ثحبلا

 وجلا نم ادبأ ثحبلا اوجرخت ال
 يفطاعلا وجلا يف هلاخدإ …يملعلا
 هنأل مالسإلل ةنايخ هباش امو تاناهإلاو
قحلا بهذم نع نيرخآلا رفني

صاخشأ

صاخشألا نعل اذامل

يدبأ رثأ هل ناك ءالؤه ملظ نأل

 تيبلا لهأك نيملعم ةيرشبلا نم اوذخأ
مالسلا مهيلع

 تيبلا لهأ ةيالو نع سانلا فيرحت
ةيقيقحلا

؟لامعألا لوبق طرش ةيالولا تسيلأ

؟اذه نم ربكأ ملظ كانه له

رمش
ريمس يبرعلا هلداعم …يربع همسا

اريثك انتادابعب رتغن الجحلا ىلإ بهذ ةرم ١٦

ديزي

ةيبرع نكت مل همأ

ةيدوهي اهمأ

يحيسم اهوبأ

نبالا ةيبرت يف مألا رثأيبنلا هركت تناكو باتكلا لهأ ةيبرت تبرت

نجلاب سوسمم )ص( انيبن نإ هيف تبثي اباتك بتكنوج ريس همسا هرواشم

رعش تيب هل

 لَجخي نأب هودقتناف رمخلا برشي ناك
نيملسملا ةفيلخ وهف

دمحأ ِنيد ىلعً اموي ْتَمُرح نإو
ميرم ِنبِ حيسملا نيد ىلع اهذُخف

 اي لوقي ،هحصنت يبت انايحأ ضعبلا
..صلخم عياب انأ …ينحصنت ال نالف

ديزي نعلي ناكلبنح نب دمحأ

ةبعكلا هللا تيب رّمد

ةناجرم نبا

دعس نب رمع

نايفس وبأ

لئابق

 اهزاجنإ نكمي ال لامعألا ضعب انايحأ
 ةلئاعلا يتأت نأ دب ال لب ،دحاو صخشب
اهلمكأب ةليبقلا وأ

دايز لآ
ناورم لآو

 دايز لآ هب تحرف موي اذهو
نيسحلا مهلتقب ناورم لآو

 ،هدرفمب ّديعي نأ عيطتسي ال دحاولا درفلاف
تاعومجمو لئاوع مّدقي ودعلا انايحأ

ةيمأ ينب

 دوصقملا نأب نولوقي مهلك ريسفتلا لهأ
 ساسأ تسسأ ةمأ هللا نعلف" ةرابع نم
 هذه نإ "تيبلا لهأ مكيلع روجلاو ملظلا
دوهيلا يه ةمألا

؟ءالبرك ةعقاو يف دوهيلا نيأ نكلو

 حوضوب ةيدوهيلا لوصألا ةيؤر عيطتست
ةيمأ ينب يف

 همالغو سمشدبع خيرات يف اوثحبا
ةيمأ يدوهيلا

 ..دوهيلا بتك يف ةبوتكم ءاروشاع ثادحأ

 ناك ءالبرك ةعقاو يف يدوهيلا نوج ريس
اهريفاذحب ثادحألا قبطي

 موي يناثلا همسا ..دوهيلا دنع روپيك موي
…هيف نوموصي ..اروسآ

 مرحم نم رشاعلا موصي ناك شيرق نإ
دوهيلل اعبت ةيلهاجلا يف

 ..رهاظلا ىري طيسبلا ناسنإلا

ةلتق نيملسم مه شعاد نولوقي

.روذجلا ىري قيمعلا ناسنإلا

 ؟شعاد سسأ يذلا نم
 هاجت ةدحاو ةقلط قلطي ال شعاد اذامل
 ؟ليئارسإ
 ؟مهاحرج يوادت ليئارسإ اذامل
؟مهاحرج روزي ويديف يف وهاينتن اذامل

 ناك ملسم صخش طقف ىري ال ريصبلا
 وه اذه ،نيسحلا لتقو ديزي همسا
رهاظلا

 ساسأ تسسأ ةمأ" وهف نطابلا امأ
نامزلا اذه ىلإ نامزلا كاذ نم"ملظلا

تاكرح

 ودعلا تاكرح ةفرعم انيلع يغبني انايحأ
 وأ صخش مساب قلعتي ال رمألاف ،اضيأ
ةلئاع

نمو مهنم مكيلإو هللا ىلإ تئرب

مهعايشأ

مهعابتأو

مهئايلوأو

ةمأ هللا نعلو

تجرسأ

تمجلأو

كلاتقل تبقنتو

هجولا ىلع باقنلا دش يه تبقنت ىناعم دحأ

ثحبلا يف ةغلابملا وه رخآلا ىنعملا نكلو

نيسحلا متاخ

نيسحلا بايث

اهطرق

!؟مهسلا ديرت نيأ !؟ةبقرلا نيأ

ةمتاخلا

 ..رغصألا يلع همسا نأل هولتق

 همسا نم لك نولتقي نأب رماوأ مهل تناك
 نيسحلا نب يلع نأ اوفرع امدنع ..يلع
 نيأ نمف ؟يلع لك لتقن ملأ اولاق ،يح
؟اذه ءاج

 لاق مامإلا ؟هبنذ ام عيضرلا لفطلا الإو
!اشطع ىظلتي هنإ هنع

 هنإف ،ال مأ هومتلتق ءاوس ينعي ىظلتي
 اذه مكسفنأل اوتبثا لقألا ىلع ..توميس
 ،اعيضر الفط اولتقت مل مكنأ فرشلا
.كلذ اولعفي مل مهنكلو

 رخآو نيملاظلا موقلا ىلع هللا ةنعل الأ
نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

)د١٠( ةذبن

ءدبلا ءاعد

ٍ عِبات َرِخآَو ٍدَّمَحُم ِلآَو ٍدَّمَحُم َّقَح َمََلظٍ ِملاظ َلَّوأ نَعلا َّمُهللا
 نَيَسُحلا ِتَدَهاج يتَّلا َةَباصِعلا نَعلا َّمُهللا ،َكِلذ ىلَع ُهَل
ً.اعيمَج مُهنَعلا َّمُهللا ِِهلتَق ىلَع تَعَباتَو تَعَيابَو تَعَياشَو

ءاروشاع ةرايز دنس

 ريثكلا اهلو ةيسدقلا ثيداحألا نم يه
 ال لاح يأ ىلع نكلو ةيوقلا ديناسألا نم
هنأ ةصاخ دنسلا ةيضق يف ليطن

 ةعماجلا ةرايزو ءاروشاع ةرايزك تارايزلا ضعب نأ ءاهقفلا ىري
 ةسارد ىلإ جاتحت ال ،اهلاثمأو ءاسكلاو لسوتلا ءاعدو ةريبكلا
؛اهديناسأل

 تحبصأوً ادج ةروهشم تارايزلا هذه نأل
 تاماركلا ريثكلا ىأر دقو عيشتللً اراعش
ةرايزلا هذه ببسب ةيلجلا

 ثحب ىلإ جاتحت ال تابحتسملا نأ مث
تجهب- يدنس

 نم ريثك يف تدرو اهنيماضم نأ امك
ةحيحصلا تاياورلا

 تراص ىتح ءاملعلا رباكأ اهب لمع دقو
 ٍراعش ُّيأو .ةعيشلا تادقتعم نمً اءزج
 ةَّيمولظمب يداني يذلا راعشلا نم مظعأ
 ءاروشاع ةرايزو ؟مالسلامهيلع تيبلا لهأ
 لهأ هل ضرعت يذلا ملظلا نايبب تلَّفكت
 نعل ىلع تلمتشاو مالسلامهيلع تيبلا
 نيسحلا هللا دبع ابأ يلتاق نعلو مهيملاظ
.مالسلاهيلع

تايوتسم ثالثب ةرايزلا ةءارق ةيفيك

 ناوفص اي :ناوفصل لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع
 تنك ثيح نم ةرايزلا هذهب رزف ٌةجاح هللا ىلإ كل ثدح اذإ
 ، هللا نم كتأت َكتجاح لسو ) ةمقلع ءاعد ( ءاعدلا اذهب عداو
.هللدمحلاو هنمبو هدوجب هلوسر هَدعو فلخُم ريغ هللاو

 مهللا( لوق كنكمي هنأ مالسلا هيلع يداهلا مامإلا نع ةياور
 ١٠٠ اهلمكأب ةرقفلا لوق نم الدب ةرم ١٠٠ )اعيمج مهنعلا
لماكلا مالسلا نم الدب مالسلا نم ةريخألا ةرقفلا كلذكو ةرم

 ،مالسو نعل ١٠٠ ـب ةرايزلا ةءارق عطتست مل نإ :تجهب هللا ةيآ
 يهو ةرشابم ءاروشاع ةرايز دعب يتأت يتلا ةرايزلا أرقاف
ةروهشملا ريغ ءاروشاع ةرايزب ىمسملا

ءاروشاع ةرايز تاماقم

)ةرفغمو ٌةمْحرو ٌتاولص كنم هلانت نّمم اذه يماقم يف ينلعجا مهللا( تاولصلا لين ماقم

)تيبلا لهأ مكيلع روجلاو ملظلا ساسأ تسسأ ةمأ هللا نعلف( ةءاربلاو نعللا ماقم

)ةرخآلاو ايندلا يف نيسحلابً اهيجو كدنع ينلعجا مهللا( ةهاجولا ماقم

)مكيلو ةالاومو مكتالاومب مكيلإ مث هللا ىلإ برقتأو( ةالاوملاو بحلا ماقم

)روصنم مامإ عم - ةرخآلاو ايندلا يف مكعم ينلعجي نأ( ةيعملا ماقم

)ةرخآلاو ايندلا يف قدص مدق مكدنع يل ّتبثي نأو( مدقلا تابث ماقم

)مكئايلوأ ةفرعمو مكتفرعمب ينمركأ يذلا هللا لأسأف( ةفرعملا ماقم

)هللا دنع مكل دومحملا ماقملا ينغلبي نأ هلأسأو( دومحملا ماقملا

)..دورولا موي نيسحلا ةعافش ينقزرا مهللا( ةعافشلا ماقم

)مكملاس نمل ملس ينإ …كيلع مالسلا( مالسلاو ملسلا ماقم

)روصنم مامإ عم كراث بلط ينقزري نأ( رأثلا ماقم

)انيلع كب ُةبيصملا تمظعو( ةبيصملا ِةكراشم ماقم

)مكتفرعمب ينمركأ يذلا هللا لأساف( ماركإلا ماقم

)هللا ىلإ برقتأ ينإ( يهلإلا برقلا ماقم


