
22/5/1430 : خيراتلا
تالاقمو ءارآـھ

دبع / خيشلا
رصان نب زيزعلا

ليلجلا

شوب نم نيملسملا ىلع رطخأ امابوأ سيلأ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                

هلوسرو هدبع ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو نيملاعلا بر هللا دمحلا 
هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن

: دعبو

و لؤافت نم هتعمسو هتيأر ام ةلاقملا هذه ةباتك ىلإ عفادلا نإف
مهتاعدو مهيفقثم ضعب كلذ يف امب نيملسملا نم ريثك ىدل راشبتسا
عفر يف هئيجم ىلع ليوعتلاو ) امابوأ ( ديدجلا اكيرمأ سيئر ءيجمب
. اهلهأ نع ملظلا عفرو نيملسملا نادلب نع ةاناعملا

ءارو قايسنالاو ءادعألا ىلإ ةرظنلا يف ةجاذسلا هذهل ُتفسأ دقلو
. تاراعشلا قيربو مالكلا لوسعمب ةعودخملا ةفطاعلا

هذه ناونع مهضعب ركنتسي دقو لب ءارقلا ضعب برغتسي دقو
نيملسملا نادلب ازغ يذلا شوب ناطيشلا نوكي فيك ذإ ةلاقملا
ًابرح اهنلعأو مهءاسنو نيملسملا لافطأ هتابابدو هتارئاط تلتقو
لوصألا يذ ) امابوأ ( نم ًارطخ لقأ نيملسملا ىلع ةيبيلص
نلعأو نيملسملا عم فطاعتلا هتاباطخ يف ىدبأ يذلاو ةيمالسإلا
عم برح يف تسيل ةدحتملا تايالولا نأ يكرتلا ناملربلا مامأ
ىلع امهئاقل دنع هللا دبع كلملا مامأ هئانحناب اذه دسجو مالسإلا
.!! ندنل يف نيرشعلا ةمق شماه

  
ثحب

ةـــسيئرلا ةــحفصلا   
خــيشلا ىلع فرــعت   
تالاــــــقمو ءارآ   
تاــساردو ثوـــحب   
ةـــيملعلا ةـــبتكملا   
ىواـــــــــتفلا   
تاراـــشــتــسا   
سوردــلا لودـــج   
خــيشلا عم لــصاوت   

  

 

 

  

؟ لجو زع هَّللا ىلإ ةوعدلا اذامل
***

ةنجلاب نيدوعوملا تافص نم
***

ليبسلاو هتقيقح .. هللا ىلإ رارفلا

  

  
  
  

ىلع ٍضار تنأ لھ
"ضايرلا ةديرج راذتعا"
رخاسلا اھماسر نع
؟ةريغلاو ملعلا لھأب

معن
ال

جئاتنلا   تيوصت
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ةفطاعلا هثعاب يذلا بارغتسالا اذهو راكنتسالا اذه لوزي ىتحو
: ةلاقملا هذه ناونع ةحص ىلع ةلدألا ضعب قوسأ لقعلا سيلو

: لوألا ليلدلا

ةعاظفلا نم يه هدهع يف شوب مرجملا اهب ماق يتلا مئارجلا نإ 
مئارجلا هذه يفام عمو ليصفتو ركذ ىلإ جاتحت ال ثيحب ةرهشلاو
تاقامحلا هذه ىلع بترتام نأ الإ نيملسملا ىلع ةاناعمو مالآ نم
ام ىلع وبرت ناكيرمألا ىلع رورشلاو نيملسملل ريخلا نم مئارجلاو
لوؤتام ملعي شوب مرجملا ناك ولو .دسافملاو رورشلا نم مهباصأ
.همئارجو هلئاعف ىلع مدقام هتارماؤمو هتاقامح هيلإ

كلت نيملسملل شوب ةسايس اهتمدق يتلا رامثلا هذه مظعأ نمو 
رفاكلا مهودع وحن نيملسملا ءانبأ يف ترس يتلا ةكرابملا ةظقيلا
نينمؤملا نيب ةرصنلاو ءالولا ةديقع ءايحإو هتقيقح ىلع هتفرعمو
ناديم رثكأ يف داهجلا ملع عافتراو نيرفاكلا نم ةءاربلاو ةوادعلاو
. رغثو

طوقسو ملاعلا يف ةيغاطلا اكيرمأ حاضتفا ًاضيأ رامثلا هذه نمو
ةيامحو ملظلا عفرو ناسنإلا قوقحل جورت يتلا ةبذاكلا اهتعنقأ
يصاقلا اهفرعو ةبذاكلا ىواعدلا هذه تواهت ثيح , تايرحلا
قوقحل ةددهمو ملظلل ةيعاد ملاعلا رظن يف اكيرمأ تحبصأو ينادلاو
. سبايلاو رضخألاو لسنلاو ثرحلل ةكلهمو ناسنإلا

روهظو لجو زع هللا سأب نم اهيلع قحام : رامثلا هذه نمو
لكو . يركسعلاو يسايسلاو يداصتقالا اهماظن رايهنا تايعادت
لفغأ لجو زع هللا نأ ال ول لصحتل تناكام ةقباسلا رامثلا هذه
حلاصملا هذه نم مهتاقامح ىلع بترتي امع ةمرجملا هترادإو شوب
. مهيلع تقح يتل ةميظعلا دسافملا و نيملسملل

ءارج مهب تلح يتلا بئاصملاو رطاخملا هذهب ناكيرمألا رعش املو
ةلواحم يف ةسايسلا هذه ءاطخأ ميمرتل اوبهذ ءاقمحلا شوب ةسايس
ملاعلا يف اهتروص نيسحتو ةيعادتملا مهتلودل ةبيهلا ةداعإل ةسئاي
هتالواحمو ةركاملا هتسايسب ءاجو ) امابوأ ( ديدجلا سيئرلاب اوءاجف
هدقنو مالسلل هتبحم رهظأو يمالسإلا ملاعلا اميسالو ملاعلل ةعداخلا
نم ريثك همالك لوسعمب عدخناف , ةيناودعلا هفلس ةسايسل ديدشلا
نيملسملا نع ةاناعملا عفر يف لمألا هئيجم ىلع اوقلعو نيملسملا
ىلع رابُكلا ركملاو ةعدخلا هذه ءالطنابو !!!مهنع ملظلا ةلازإو
مارجإ نم ًارطخ دشأ ديدجلا سيئرلا اذه مارجإ نوكي نيملسملا
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اكيرمأل ءادعلا فعض نم ةعداخملا هذه ىلع بترتي امل كلذو هفلس
هيلع بترتي اذهو . ةيلبقتسملا اهتسايسب نظلا ناسحإو ةيغاطلا
هنم ةءاربلا نالعإو رفاكلا هركب روعشلا توفخو نيملسملا ةمانتسا
ةديقع ىلع ميظع رطخو ريبك ٌرش اذه يفو , هتبراحمو هداهج كرتو
ةصرفلا ءاطعإ نم هيفام عم داهجلا ةريعش مايق ىلعو ءاربلاو ءالولا
, اهداصتقاو اهتسايس نم دسفام ممرت نأ يف اكيرمأ نايغطلا ةلودل
نيملسملا ةحلصم نم اذه سيلو , ملاعلا يف ةراهنملا اهتروص نيسحتو
دايدزاو ةيغاطلا ةلودلا يف رايهنالا رارمتسا مهتحلصم نم لب ,
. اهلصافم يف ريمدتلاو طوقسلا لماوع

ىوتسم طوبه ىلإ يدؤت يتلا قافنلاو ركملا ةسايس نأ لصاحلاو
يدحتلا ةسايس نم رطخأ رافكلل ةعفادملاو ةءاربلاو ةوادعلا
نيملسملا دنع ءاربلاو ءالولا ةديقع هيف ىوقت يذلا ناودعلاو
نيدتعملا رافكلل ةعفادملاو داهجلا حور هيف ىوقيو ممهلا هيف رفنتستو

: يناثلا ليلدلا

عبرتي درف ىلع موقت ةيناودعلا ةيكيرمألا ةسايسلا نأ نظي نم أطخي
امنإ ةيصخشلا هتيؤرو هتيسفنو هتهجوب رثأتت اهنأو اهشرع ىلع
اهلو اهتدنجأو اهفادهأ اهل ةيسسؤم ةسايس ةيكيرمألا ةسايسلا
يف ريسلاو ةسايسلا هذه ذيفنت سيئرلا رود . اهوططخمو اهزكارم
نم ريغيال اكيرمأ يف لوألا سيئرلا ةيصخش ريغت نإف اذلو , اهئوض
يف هلئاسوو سيئر لك ةسايس ريغتي يذلا امنإو ركذي ءيش رمألا
ةقامحلاو روهتلاو ةلجعلا شوب دنع يه امنيبف فادهألا هذه ذيفنت
) امابوأ ( دنع يهف , اهمهأ ركذ قبس نيملسملل حلاصم اذه يفو
يتلا فادهألا سفن ذيفنتل مالكلا لوسعمو ةعداخملاو ركملا ةسايس
. ةدحاو ةلمعل ناهجو امهف , هفلسل تمسر

: ثلاثلا ليلدلا

ريغتب ريغتتال اهفادهأو ةيكيرمألا ةسايسلا نأب لوقلا ديؤي اممو
) امابوأ ( يلوت دعب هارنام لئاسولا وه ريغتي يذلا امنإو سيئرلا
يبيلصلا يكيرمألا ناودعلا رارمتسا نم اكيرمأ يف ةسائرلا تدس
تيتفتل يعسلاو مهمعدو دوهيلا ةلود دييأتو نيملسملا نادلب ىلع
ىلع يرجيام اذه . ةيفئاط تاليود ىلإ اهميسقتو ةيمالسإلا نادلبلا
هتبحمب نيملسملا عداخيو امابوأ هيف قفاني يذلا تقولا يف ضرألا
اذه نكلو نيملسملا اياضق عم هفطاعتو هفلس ةسايسل هدقنو مالسإلل
. رخآ ءيش عقاولا يف هذفني امو ءيش
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ىكبملا طئاح مامأ عشختي وهو مالعإلا لئاسو يف جرخي وه اهف 
. يدوهيلا

ةحلسألا مادختسا حيبيو ةزغ ةقرحم يف دوهيلا عم زاحني وهاهو
لافطأ يف اهوبرجيل دوهيلل اهاطعأ هنإ لب كانه نييندملا دض ةمرحملا
. ةزغ لهأو

دوهيلا ةلودل ةديؤملا كابيإ ةمظنم مامأ هل باطخ يف حرصي وهاهو
ةدحوم ىقبت نأ بجيو ليئارسإ ةمصاع ىقبتس سدقلا نأب حرصيو
.

يف نييندملا نيملسملا ىلع ةيخوراصلا تامجهلا دعصي وهاهو
. ناتسكابو ناتسناغفأ

دعاوق ءاقبإ ىلع همزع نلعيو ناتسناغفأ يف هتاوق ةدايزب رمأي وهاهو
دعب شوبل ىقبأ اذامف , ىمسم ريغ لجأ ىلإ قارعلا يف ةيركسع
؟ كلذ

يهاهو نيملسملا عم ركاملا مرجملا اذه هنلعي فطاعت يأو ةوخأ يأف
؟ هاياونو هلاعفأ

ناطيشلا نم رطخأ هنإف ركاملا ناطيشلا اذه نم رذحلا رذحلاف
لاق – هلبق نم هفلس لشفأ امك لجو زع هللا هلشفيسو قمحألا
... ٌقِهاَز َوُه اَذِإَف ُهُغَمْدَيَف ِلِطاَبْلا ىَلَع ِّقَحْلاِب ُفِذْقَن ْلَب{ – هناحبس
. } 18: ءايبنألا  { }

نأو مهروحن يف نيبيلصلا ةرفكلا ديك دري نأ لجو زع هللا لأسن
هنيد رصني نأ لجو زع هلأسن امك مهرورش نم نيملسملا يقي
 . نيملاعلا بر هللا دمحلاو هتملك يلعيو

قيلعت ةباتك

:مسالا

:ناونعلا

:يصن ريثأت

:قيلعتلا

حسم لسرأ

: ةكراشملا خيرات      ةيدوعسلا : نم     ال ناميا : مسالا  -  1
ـھ 22/5/1430
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نوبذكي رخا فنصو نوعودخم كانھ لازال فساللو ةقيقحلا تبصا دقل
نولواحي ةيبرغلا لودلا هفلخ نمو هنا امابوا رطاخم مظعا نم مھسفنا
كانھ فساللو هريغو ابابلا عم راوح داجياب نيملسملل ةيحيسملا بيرقت
  مالسالل هبس مغر هعم ةقادص ميقي نم
عم ءاربلاو ءالولا ةديقع عييمت برغلاو اكيرما ةطخل ةلبقملا ةلحرملا نا
ىراصنلا

: ةكراشملا خيرات      تايرقلا : نم     ال يلدبعلا رساي : مسالا  -  2
ـھ 23/5/1430

نم ىنمتاو لضافلا خيشلا اذھ تاحورطب يباجعا دادزي موي نع اموي
مالسلاو اديج هومھفيو مالكلا اذھ اوعمسي نا نيملسملا عيمج

: ةكراشملا خيرات      ضايرلا : نم     ال دمحم ىدجم : مسالا  -  3
ـھ 24/5/1430

يقي نأو مھروحن يف نيبيلصلا ةرفكلا ديك دري نأ لجو زع هللا لأسن
هتملك يلعيو هنيد رصني نأ لجو زع هلأسن امك مھرورش نم نيملسملا
  . نيملاعلا بر  دمحلاو
 

خيرات      ضايرلا : نم     ال يمشاھلا ميھارباوبا : مسالا  -  4
ـھ 25/5/1430 : ةكراشملا

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
نم يھ تاسسؤملا تناك اذا ذاتسا كنم ضقانت اذھو دحاو رطخلا
طيطخت كانھ نكلو دحاو لمعلا شوب نم رطخا امابوا نا لوقت فيك رارقي
دمتعت ةيكيرمالا ةسايسلا ئيس نوكي دق يبولسا ناك اذا فسا اذامل
وا نيقفانملا قيرط نع كتتا يوق تنا اذاف ةكرعملا ضرا يلع نيلوك
وا شيجلا قيرط نع كتاتا فيعض تنك اذاو ةدحتملا ممالا يمسيام
هعقاوم يھو ودعلا ةحلسا فرعت نا كيلع بجي ينعميب تارابختسالا
ةموظنملا نمظ يدوعسلا ماظنلاو ةيلاملا ةرداصمو ةيجتارتسالا
  اديج خيراتلا ءارقاو ناكيرمالاو دوھيلل يقيقحلا معادلاو ةيكيرمالا
 ملعا هللاو
داھتجا نكلو كداھتجا يلع كركشاو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
  يمارتحا عم للضم
ملعا هللاو

خيرات      لضافلا انخيش تقدص : نم     ال يرمشلا ردنب : مسالا  -  5
ـھ 25/5/1430 : ةكراشملا

 
 . تقدص خيش اي هللاو يا
)يكيرمالا( مالسإلا عم نواعتلا وھ توغاطلا اذھ ديري ام رطخأ نمو
مالسإلاو، يكرتلا، ةيمنتلاو ةلادعلا بزح مالسا لثمك هتيوقتو همعدو
امب مھانفكا مھللا ،ءادعألا هنم يتأي باب رطخأ !!!اومعز)لدتعملا(
 .تئش

 
 . هللا يف كبحأ هللاو ينإف لضافلا انخيش كيف هللا كرابو
 
 يرمشلا ردنب
تيوكلا

ةكراشملا خيرات      ةبعكلا برو تقدص : نم     ال رويغلا : مسالا  -  6
ـھ 27/5/1430 :

هلمعو هلوق يف هل ةمكحلا و دادسلا لعحاو هتريصب رون مھللا

خيرات      هيمالسالا قارعلا ةلود : نم     ال يدادغبلا : مسالا  -  7
ـھ 5/6/1430 : ةكراشملا

نيملسملا ضارعاب بيلصلا لعفي اذام فرعاو دادغب نم اناف خيشاي معن
ريثك نكلو مالكلا اذھب ملعي هبر عم قداص رويغ ملسم لكو مھئانبابو
ىلع رودي ام نع نوباغتيو هنوفرحيو قحلا نوفرعي ماوعلاو ةاعدلا نم
ىلع نييبيلصلاو هدرقلا ءانبا نم تارماؤم نم هيملاعلا هحاسلا
فحصملا ةناھاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بس ةلاسمف نيملسملا
هيفلسلا ىلع نيبوسحملا ةاعدلا ضعب دنع رومالا رسيا نم تحبصا
فادھتسا ىلا نوعدي اوناك امدعب هدحولاو براقتلا ىلا نوعديو لب
تارضاحملاو ملاعلا يفو نيمرحلا دالب يف هيبيلصلاو هيدوھيلا حلاصملا
نا هللا لاسن قحلا ةفرعمو مالكلا قيثوتل  دمحلاو هلجسم تلاز ام
 نيمآ قحلا ىلا مھدري
 
  مھسابلبو نيملسملاب مكحتلا دح ىلا رمالا ىدعتو لب
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يتاوللا ءاسنلا عنمت هيكرامند لقن ةكرش نا هدافم ربخ ارقا مايا لبقف
  اب الا ةوقالو لوح الو هتارايس يف بوكرلا نم رامخلا نيدتري
 
هيفاعلاو وفعلا هللا لاسن نولفغملا اھيا نيملاعلا برل نولوقتس اذامف
 تابثلا هللا لاسنو
 
 
 

: ةكراشملا خيرات      : نم     ال كنع هللا جرف : مسالا  -  8
ـھ 12/6/1430

نييما مھللا... كنع هللا جرف

ـھ 13/6/1430 : ةكراشملا خيرات      : نم     ال ميھاربا : مسالا  -  9

.. لجاعلا جرفلاب خيشلل ءاعدلا ءاعدلاف لاقملا اذھ دعب زجتحا خيشلا

ليلجلا انخيش اي تقدص ىلب : نم     ال ديحوتلا تنب : مسالا  -  10
ـھ 14/6/1430 : ةكراشملا خيرات     

اولاز الو نييبيلصلاب نيعدخنملا نم ريثك اھنع لفغ ةيعقاوو ةيقيقح ةيؤر
 . مھب نظلا نونسحي
 
  هل اخأ امابوا نإف نيملسملا نم فالألا لتق شوب ناك نإ
 
  . اعيمج هللا مھلتاق هيخا ةسايس نعدعتبي نلو
 
فلخ عبقي قداص نم مكف كتبرك جيرفتب ليلجلا انخشاي كل انتاوعد ريخأ
 . بصانملا يلتعي نئاخ نم مكو نابضقلا
. نيزاوملا هيف تبلتقأ نمز يف هللا ىلإ ىكتشملاو

خيرات      ملسم لجر لكل سرد : نم     ال هملسم : مسالا  -  11
ـھ 16/6/1430 : ةكراشملا

 امابوا=)مكتبجعا ناو(هملسم ريغ+ملسم
 

خيرات      اءاجر مكلافطاب اومتھا : نم     ال رصم : مسالا  -  12
ـھ 16/6/1430 : ةكراشملا

هسايسلا ىف هقباس نع امابوا باطخ ىف ديدج ىا كانھ سيل
 هيكيرمالا
 
بابسو لافطاب)اعبط ىبلسلا(همامتھا وھ رظنلل تفلملا نكل
لاصتا لھسيو تاعماجلاب مھسردي نم لاسراديري وھف نيملسملا
مھيلع ريثاتلا لھسيل ناكيرمالا مھلاثمابرصمب نيقھارملاو لافطالا
  ريصنتلا ليھستو هيبرغلا هفاقثلا رفو مھنيد نع مھداعبالو
بر اي مھروحن ىف مھديك لعجا مھللا

خيرات      y.alnasser@hotmail.com : نم     ال فسوي : مسالا  -  13
ـھ 23/6/1430 : ةكراشملا

ريخ فلا هللا كاااازج

خيرات      خيشلا ةليضفاي تقدص : نم     ال ىسيع : مسالا  -  14
ـھ 2/7/1430 : ةكراشملا

 ,,لضافلا انخيشاي اريخ هللا كازج
 دادسلاو قيفوتلا كل هللا لأسأو
 هيلع رداقلاو كلذ يلو هنا هيف تنأام كنع جرفي نأو
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 

لاسرإرئاز  2860ةعابط

 

ليلجلا رصان نب زيزعلادبع خيشلا ةليضف http://islamlight.net/aljiliyl/index.php?option=content&task=view&id=13728
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