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ةَماَِدتْسِإلا ُجَھْنَم اَذَھ َّنأِل ىَقْبَيَس ِفوُيُّسلا ُداَدِم

ءاملعلا نع ثيدحلا صوصخب تدرو يتلا ىواكشلا نأشب

رجفلا زكرم يف ةوخألا نأشب ءاضعألا عيمجل ماھ نالعإ
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يرعسملا هللا دبع نب دمحم دجام وبأ نم نايب 

.ميحرلا نمحرلا هللا مسب

،هللا دبع نب دمحم ،لاّتقلا كوحضلا انبولق بيبحو انتودقو انمامإو انديس ،ةمحلملا يبنو ةمحرلا يبن ،نيلسرملاو قلخلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو
.هللا نم تاكيربتو تاميلستو تاولص هلآ ىلعو هيلع

،هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا دهي نم ،انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللااب ذوعنو ،هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللا دمحلا نإ
.هقلخ نم هتريخو ،هليلخو هيفصو ،هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

ٍسْفَن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأاَي﴿ ؛]102 ؛نارمع لآ[ ،﴾َنوُمِلْسُم ْمُتْنَأَو َّالِإ َّنُتوُمَت َالَو ِهِتاَقُت َّقَح َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي﴿
ِعِطُي ْنَمَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَيَو ْمُكَلاَمْعَأ ْمُكَل ْحِلْصُي * اًديِدَس ًالْوَق اوُلوُقَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي﴿ ؛]1 ؛ءاسنلا[ ،﴾اَهَجْوَز اَهْنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو

.]71-70 ؛بازحألا[ ،﴾اًميِظَع اًزْوَف َزاَف ْدَقَف ُهَلوُسَرَو َهَّللا

اوُزَباَنَت الَو ْمُكَسُفْنَأ اوُزِمْلَت الَو َّنُهْنِم ًارْيَخ َّنُكَي ْنَأ ىَسَع ٍءاَسِن ْنِم ٌءاَسِن الَو ْمُهْنِم ًارْيَخ اوُنوُكَي ْنَأ ىَسَع ٍمْوَق ْنِم ٌمْوَق ْرَخْسَي ال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي﴿
.]11 ؛تارجحلا[ ،﴾َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف ْبُتَي ْمَل ْنَمَو ِناَميإْلا َدْعَب ُقوُسُفْلا ُمْساِلا َسْئِب ِباَقْلَأْلاِب

زبانتلاو ،لواطتلاو زازفتسالا نم فيخم ًىوتسم ىلإ لصوف ًاريخأ شحف دق ،تايدتنملا يف فالخ نم ًارخؤم هتعبات ام ينءاس دقلف ...دعب امأ
كنع عد ،اهيلع ةمصاخملا ملسملا بابشلاب قيلي ال ٍرومأ لوح ،عرولا ةلقو ،ناميإلا فعضب ةئبنملا ،ةموصخلا يف روجفلا عم ،ددللا ةدشو ،باقلألاب

.ميظعلا يلعلا هللااب الإ ةوق الو لوح الو ،يداهجلا بابشلا

:كلذل عبتلابو – قحلا ىلع هايإو انتبثو ،هللا هظفح – يسدقملا دمحم وبأ خيشلا ةليضف وهف ،لواطتلاو مجهتلا اذه نم لوألا ماقملا يف فدهتسملا امأ
أطخلا نم لب ،ةيكزتلاو فيرعتلا نع ٌّينغ دمحم وبأ خيشلاو .يعابسلا يناه روتكدلا خألا ةليضف مهتمدقم يفو ،هنع عافدلاو هترصنل فقو نم لك
ءاَشَي نَم يِّكَزُي ُهَّللا ِلَب ْمُهَسُفنَأ َنوُّكَزُي َنيِذَّلا ىَلِإ َرَت ْمَلَأ﴿ :مهيف ،ىلاعتو كرابت ،قحلا لاق نمم نوكن نأ ةيشخ تايكزتلا لدابت خف يف عوقولا ًالصأ
لج ،هلوق يف وه امك ،)ًاضعب مهضعب( :ةلمج ىنعم لمشت لب ،بسحف )مهِتاوذ( :ينعت ال }مهسفنأ{ :ةظفلف ،]49 ؛ءاسنلا[ ،﴾ًاليِتَف َنوُمَلْظُي َالَو

،}َنوُلِقْعَت ْمُكَّلَعَل ِتايآْلا ُمُكَل ُهَّللا ُنِّيَبُي َكِلَذَك ًةَبِّيَط ًةَكَراَبُم ِهَّللا ِدْنِع ْنِم ًةَّيِحَت ْمُكِسُفْنَأ ىَلَع اوُمِّلَسَف ًاتوُيُب ْمُتْلَخَد اَذِإَف{ :هماقم امسو ،هلالج
.]61؛رونلا[

لضفأب مايقلل هللا هافطصا نمم دمحم وبأ خيشلاف .كلذب هيلع اهئانثو ،هنع ةمألا اضر هل بتكو قحلا ىلع تابثلاب هيلع َّنم هتيكزت هللا ءاش نمف
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َدْنِع ٍّقَح ُةَمِلَك« :باجأف ،)َلَضْفَأ ِداَهِجْلا ُّيأ( نع لئس امدنع ،ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو هيلع ،نيدهاجملا مامإ انربخأ امك ،داهجلا
:لاق روصنم نب قاحسإ انربخأ :لاق ثيح ،حيحص دانسإب ،)4209 ح/161 ص/7 ج( هننس يف يئاسنلا مامإلا هجرخأ امك[ ،»ٍ رِئاَج ٍناَطْلُس
ُّيأ( :زرغلا يف هلجر عضو دقو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لأس الجر نأ باهش نب قراط نع دثرم نب ةمقلع نع نايفس نع نمحرلا دبع انثدح
315ص/4ج( ،)18848ح/314ص/4ج( هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا هجرخأ امكو ؛»رِئاَج ٍناَطْلُس َدْنِع ٍّقَح ُةَمِلَك« :لاق ،)َلَضْفَأ ِداَهِجْلا

هننس يف يقهيبلاو ؛)7834ح/435ص/4ج( ىربكلا هننس يف يئاسنلاو ؛)8080ح/282ص/8ج( ريبكلا همجعم يف يناربطلاو ؛)18850ح/
لِّدبي ملف كلذ مغرو ،يناثلا سيلو ،لوألا هتيب نجسلا حبصأ ىتح ليكنتلاو نجسلا هلجأ نم ىقال يذلاو ،])19972ح/91ص/10ج( ىربكلا
شيجلا يف "باهرإلا ةحفاكم زكرم" ورظنم سرد ثيح ،هلهأو مالسإلا دض مهركم يف نوُّلكي ال نيذلا ءادعألا ةداهشب كلذ يف دهشتسن ،رِّيغي ملو
نيدهاجملاو داهجلا برضل – مهديك نم هللا هظفح – يسدقملا دمحم يبأ خيشلا لالغتسا ةيناكمإ مهنع ةرداصلا ةلجملا نم سداسلا ددعلا يف يكيرمألا

هتابث ببسب عيرذلا لشفلا ىلإ يهتنتس هذهك ةلواحم نأ ةصالخلا تناكف ،)لبق نم مامإ ديسو ةيرصملا ةيمالسإلا ةعامجلا تادايق اولغتسا امك(
"داهجلا تارمث عم تافقو" باتكو ،مهحلاصل بَتكُي مل ،ميدق "ريفكتلا يف ولغلا نم ريذحتلا يف ةينيثالثلا ةلاسرلا" :هباتك نأ اوظحالف ،هفقاوم دارِّطاو

.نامزلا اذه يف داهجلا لاطبأ ميرجت يف مهينامأو مهبرآم مدخي ال

- ًادج ركبم تقو يف "ةيدوعسلا ةلودلا رفك يف ةيلجلا فشاوكلا" :يسدقملا دمحم يبأ خيشلا باتك ىلع تعلطا نأب ّيلع هللا َّنم دق ًايصخش انأو
يف هتعسوتو هحيقنتب تمق نأب دعب اميف هللا ينفَّرشو ،مامتهالا دشأ هب تممتها ريثكلا ريخلا نم هيف تيأر املو - دوعس لآ ةكلهم يف يدوجو نابإ

،)ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا( مييقت يف دمحم يبأ خيشلا عم ًايرذج يفالتخا نم مغرلاب ،"ةيدوعسلا ةليودلا ةيعرش مدع ىلع ةيعطقلا ةلدألا" :يباتك
،كلذ ريغ دمحم وبأ خيشلا ىريو ؛اهرجبو اهرجع ىلع ،كاذنآ ةيعرشلا ةفالخلا ةلود ،ةينامثعلا ةلودلا ىلع ٍيغبو ٍجورخ ةلود اهنأ هللا نيدأ ينأ ثيح
لهأ لاتقو نييبرحلا رافكلا يلوتو ،عئارشلا ليدبتب حاوبلا رفكلا ترهظأ دق رفكو كرش ةلود :ةيلاحلا لولس لآ ةليود نوك ىلع ماتلا انقافتا عم

.مهتيار تحت مالسإلا

عباتلا يمالسإلا ديدجتلا ىدتنم ىتحو لب ،يمساب ثدحتي ىدتنم ةمث سيلف ،ينلثمت يتلا ةديحولا ةهجلا وه يمالسإلا ديدجتلا ميظنت نأ انه رِّكذأو
عضخت ملف ،ةمألا ءانبأ ةفاكل ًاحوتفم ًادتنم - ىلاعت هللا ءاش نإ ،ًابيرق داع اذإ ،نوكيسو – ناك هنأل ،ميظنتلا لًّثم الو ،ينلثمي مل ميظنتلا عقومل
دودحل ةزواجتملا رومألا رئابك قح يف الإ ،ًاثيدحو ًاميدق تايدتنملا ضعب يف رشتنا امك ،درطلا تايلمعل هؤاضعأ الو ،فذحلا تايلمعل هعيضاوم
ىتح عيضاوملا فيشرأ يف يقبو ،عوضوملا فذحي ملو ،هللا ةمحر ىلإ ريقفلا يصخشل حيرص ريفكت هيف عوضومل ىدتنملا حمس دق لب ،ةعطاقلا عرشلا
ُنْوَعْرِف َلاَق﴿ :رابكلا ةنعارفلا ةأطو تحت نم اوجرخ نأ دعب ًاراغص ةنعارف نودهاجملاو نوطشانلا حبصي الئل ،ةكبشلا ىلع ىدتنملا دوجو مايأ رخآ
رشنو ،فداهلا يملعلا شاقنلا عيجشتل ةعورشملا دودحلا ىصقأل لاجملا ةعسوتلو ،]29 ؛رفاغ[ ﴾ِداَشَّرلا َليِبَس َّالِإ ْمُكيِدْهَأ اَمَو ىَرَأ اَم َّالِإ ْمُكيِرُأ اَم
يف نيكاشلا ءافعضلا لقعم الإ دَعُت ال يتلا تَّالزلا عبتتو ريفنتلا بيلاسأ نع ًاديعبو ،هاوفألا ميمكتو عمقلا بيلاسأ نع ًاديعب ،راوحلا بادآ ةفاقث

.ناهربلاو ةجحلاب نايبلا ىلع مهتاردق

كلذب مه لب ،اهتذبانمب الو ،اهسفن تايصخشلا ميطحتب ًادبأ متي ال مهدارم نأ "تايصخشلاب قلعتلا منص" نومطحي مهنأ نومعزي نيذلا ملعيلف
ةيبلسلا ،فقاوملاو لاعفألا ءانبل يساسألا روحملا يه ةيصخشلا نوك ىلع اوقبأ مهنأ ثيح ،مهتلعفب "منصلا" تاذ نومظعي نولازي ال مهنأ نوتبثي
ال ،ءادعألا ِّدلأ نم لَبقُي قحلاف .مهتاوذ نع ًةدرجم ،مهلاعفأو تايصخشلا لاوقأ ىلع طقف اهءانبل ءاقترالا نم ًالدب ،ءاوس ٍّدح ىلع ةيباجيإلاو اهنم

.ءيش نم هتالاومو هتبحم نم كلذ ُصِقنُي ال ،ءاَّبحألا برقأ ىلع ُّدَرُي لطابلاو ،ءيش نم هتوادع نم كلذ ُصِقنُي

مهنم انلصو ام رخآو ،هب نوموقي ٍّيلج مِّيق لمع لك راكنإ هيلع انل قحي الف ،نايبلا اذه يف )فويسلا دادم( ىدتنم جهنم انفلاخ نإو ىتح نحنو
ىلع زيكرتلاب مهدشاننو ،هللا هظفح ،ةكم ثيل خألا ملقب "يراهبربلل ةنسلا حرش باتك ةبسن بيذكتب يرابلا حتف" ناونعب ليصأ مِّيق يملع ثحب

.رومألا فسافسو ،لوقلا تاهرت نم اهنود ام يف مهضوخ نم َالدب ،ةكرابملا تادوهجملاو ،ةرمثملا لامعألا هذه لثم
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،بوصو بدح لك نم نيملسملا ىلع ىربكلا قافنلاو رفكلا ىوق بلاكت نم ،يقيقحلا عارصلا داعبأ روصتو ةفرعم :ةيعرشلا ةسايسلا نمف
يداعملا مالعإلا اهلغتسي ةروع ةيمالسإلا ةوعدلا ةلمحل فشكنتف ،اهب نيملسملا لاغشنا ءادعألا ىنمتي يتلاو ،ةَلَّيَخَتُملا ةيمهولا تاعارصلا نع دعابتلاو
نم رخآ ليج اهب كلهيلو ،ناعتسملا هللاو ،)ةيبرعلا( ـب :ًاناتهبو ًاروز ةامسملا ،)ةيربعلا( ةانقلا لبق نم لاحلا اذه يف لعفلاب لصح امك ،اهب مهريعيل

.اهلثمب مهنم ةقباس لايجأ تكله امك نيملسملا

مهقوقح نع دعبلا لك ًاديعب ،ديحوتلاو قحلا ةملك ىلع مهعمجي نأو ،مهنيب تاذ حلصي نأو ،نيملسملا بولق نيب فلؤي نأ ىلاعت هللا لأسن
ٌناَينُب مُهَّنَأَك اًّفَص ِهِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ ﴿ :مهيف ىلاعت هللا لوق قح نمم نوكنل ،ةَمَّهَوَتُملا وأ اهنم ةيقيقحلا ًاءاوس ،ةيصخشلا
– ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص – دمحم ةمأ جرف َلِّجَعُي نأ ،هؤامسأ تكرابت ،هلأسنو ،انّودعو هّودع ىلع انرصنيف ،]4 ؛فصلا[،﴾ٌصوُصْرَّم

قحلا هلإ ،،،نــــــــــــــــــيــمآ قحلا هلإ ... ةوبنلا جاهنم ىلع ةدشار ةفالخ مايقب
،،،نـــــــــــــيــمآ قحلا هلإ ،،،نــــــــــــــــــيــمآ

.نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

يرعسملا هللا دبع نب دمحم دجام وبأ
يمالسإلا ديدجتلا ميظنتل ماعلا نيمألا

م 2009 )طابش( رياربف 25 قفاوملا ،ـه 1430 لوأ عيبر 1 ءاعبرألا

يرعسملا هللا دبع نب دمحم خيشلا:ملقب[

)ةلضفملا( رشنلا عقاوم

» ةيمالسإلا ةمألل ةيزكرملا ةيضقلا | ةَمَاِدتْسإِلاُ جَْھنَم َاَذھ َّنأِل ىَقْبَيَسِ فوُيُّسلاُ دَاِدم «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
عيرسلا لاقتنالاكتاكراشم ليدعت عيطتست ال

فويسلا دادم ةكبش - يرعسملا هللا دبع نب دمحم دجام وبأ نم نايب http://www.almedad.com/vb/aaeeii-caoicoe-caonuie/11421-eicae-aae-ae...

4 of 5 2/26/2009 1:49 PM



ةكراشملا تاميلعت

BB code is ةحاتم
ةحاتم تاماستبالا
ةحاتم ]IMG[ دوك
ةلطعم HTML دوك

Trackbacks are ةحاتم
Pingbacks are ةحاتم
Refbacks are ةحاتم

Forum Rules

.PM 09:48 نآلا ةعاسلا
حيسلا نيع لياتسأ ةيقرت و بيرعت

 Powered by vBulletin® Version 3.8.1, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

نأو ،ةسسؤم وأ بزح وأ ميظنت يأل يمتنت الو يمالسإلا ملاعلا نوئشب ىنعت ةلقتسم ةيوعد ةكبش اهنأ عيمجلل فويسلا دادم ةكبش ةرادإ نلعت ماه هيبنت*
ةكبشلا ةرادإ هجوتو يأر نع ةرورضلاب ربعت الو رشنلا لبق ةباقرلل عضخت ال اهتايدتنم يف ةروشنملا تالاقملا عيمج

 
 

ىلعألا - فيشرألا - داهجو لمعو ملع - انب لاصتالا
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