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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
دومحم نب رمع ةداتق يبأ نم يناطيربلا "نترال جنول " نجس راوسأ ءارو نم نايبلا هذھ يمالسإلا يمالعإلا دصرملا يف انتلصو
رارق ىلعً اقيلعت نايبلا نمضتو ، نيملسملا هاجت ةيناطيربلا نوجسلا يف تاكاھتنالا نم ديدعلا نايبلا يف فشك دقو ، رمع وبأ
ذنم نيملسملا نم هريغو هل ضرعت يذلا داھطضالاو ملظلاو ىلإ قرطتو ندرألل هيملست رارقإ نأشب تادروللا سلجم ةمكحم
ىرخأ طاقنو ةدحتملا ةكلمملا يف تالقتعملاو نوجسلا يف نيملسملا قحب متت يتلا تاسرامملا حضفت ةلاسرلا هذھو هلاقتعا
: نايبلا صن يلي اميفو ، ماعلا يأرلل اھميمعت انيأترا اھتيمھأل

رمع وبأ دومحم نب رمع / ةداتق يبأ نم نيملسملا ىلإ نايب
.ةيندرألا ةموكحلا ىلإ هميلست يف ةموكحلا رارقإب ةيناطيربلا تادروللا ةمكحم رارق ىلعً اقيلعت

،دعبو نيمألا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا ّبر  دمحلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
الو ،ًادع اھل عيطتسأ ال اياطعو تاماركب ينمركأ دقل هللاوف ،ةميمعلا ةليلجلا هحنمو ،ةميظعلا همعن ىلع ىلاعت هللا دمحب يمالك أدبأ
نم تسلا تاونسلا هذھ يف تيطعأ دق مث ،ءاذيإلاو ديقلاو نجسلا نم هليبس يف هتلن ام اھمظعأ ناك ،اھركش ءادأو اھدمح ىلع ردقأ
.هئافطصإو هلضفو هدمحب هيف ةدع تامارك مث نجسلا ةمارك تناكف ،اھلنأ مل نجسلا جراخ يف هلك يرمع تيضق ول ام تابھو حنم
وھ يدنع اھلمجأ نم ناك بتك ةدع ةباتك ىلع ينتناعأ هيف ةليوط تالمأت عم ىلاعت هللا باتك ظفح تممتأ ىلوألا ثالثلا تونسلا يف
هتيمس ام ىلإ هلالخ نم ناسنإلا لصيل ،ةءارقلا ميظعلا لعفلا اذھ يف يتبرجت لقنأ نأ هيف تدرأ باتك وھو "ةءارقلا نف" باتك
ميظعلا هللا ديجمت ىلإ لوصولا نم ئراقلا ققحتيل تاجاتنتسإلاو حئاصنلاو ىؤرلا نم ريثكلا هيف تثثب ،"ةيلدجلا ةءارقلا"
اھانعمب ةينيد ةءارق يھ "ةءارق يأ" ةءارقلا لعجأ نأ تدرأ امك ةيملع ةءارق ةينيدلا ةءارقلا لعجأ نأ تدرأ دقو ،هحيبستو
هلبق عوضوملا اذھ يف بتكُي مل هنأ دقتعأ ينأل هجورخ رسيي نأ ىلاعت هللا نم وجرأ ،ىلاعت  ةيدوبعلا ققحت نأ يأ ،حيحصلا
.هب هيبش
يداھجلا لمعلا عقاو تأرقو ،ىلاعت هللا باتك لالخ نم رصنلا ىنعم باتكلا اذھ يف ُتنّيب "!؟انرصتنإ اذامل" باتك كلذك اھيف تبتكو
،دوعص يف مالسإلا ةمأل ينايبلا طخلا نأل ،رصن يف شيعن اننأ ةمزاج ةجيتن ىلإ هيف تلصوو ً،امومع ملاعلا ىلع هراثآوً اصوصخ
.يمالسإلا فصلا يف ةميزھلا طخ عم ةيضارتفإلا تارظانملا نم ريثكلا هيف باتكلا اذھو ،طوبھو لوزن يف رفكلا طخو
ديص" ةروص ىلع فقاوم نم هركذأوُ ارصب هارأ ام كلذكو ياؤرو يرطاوخ لجسأ انأو )تاونس ثالث( لوألا ينجسل لوألا مويلا ذنم
.رتافد ةثالث كلذ يف تألم "ةايحلاو ركفلا نم تارذش" هتيمس "رطاخلا
لب ،لقتسم نئاكك نآرقلا يف ركذي مل ثيح ،ةينآرق ةيصوصخ اھل يتلا لئاسملا نم وھو ،"لقعلا" موھفم نمز ذنم ينلغشي امم ناك
ةروس يف ىلاعت هلاق امب ًءادتھإ كلذو "يداھجلا لقعلاو يرعشلا لقعلا" نيب قرفلا هتيمسً اثحب تبتكف ))نولقعي(( لعف ةكلمك ركذ
.-مايأ انل تناك شراملب يفو– اھتيمس اھمتأ مل تايركذ مايألا كلت يف تلجسو .))...نوواغلا مھعبتي ءارعشلاو(( ءارعشلا
.ةوخألا ىلإ ردصي نأ هل ىلاعت هللا رّدق يذلا ديحولا وھو ))داھجلاو ديحوتلا لھأل دايجلا نوعبرألا(( كانھ هتبتك ام رخآ ناكو
اھنم رشن دئاصقلا تارشع بتكلا هذھ عم تبتك ذإ ،جاتنإلا اذھ ىلع ينتدعاس يتلا يھ لوألا ينجس يف اھتشع يتلا ةلاحلا تناك
تررسأ ىرخألاو ،ةيسفن ةيريبعت اھنم ريثكو ةيوبرت ىرخأو ،نيطسلفل قوشلا يف ةديصقو ،نيساي دمحأ خيشلا ءاثر يف يتديصق
يف هجاتحأ امم ريثكلا يل اھميلعت كلذكو ،اھتابثو اھربص ىلع اھل ًءافو ،اھاعرو هللا اھظفح يتجوز يھو اھنم دوصقملل اھب
.يتنحم
ءرملا ىري ال ثيح راھنلاو ليللا يف ةعاس نيرشعو ثالث نم رثكأ اھيف ثكمن ةيدارفنإ نيزانز يف يناوخإ عم ةلحرملا كلت يف انك
.ًادرفتمً ايلاخ نوكي لب ًادحأ
نوجسم كنأ ةموكحلا معزت يتلا ةلدألا ىلع علطت نأ كلذك كل زوجي الو ةمكاحم الو ةمھت الب -تاونس ثالث– نجسلا اذھ ناك
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ةلدأب دودحم ريغ دمأ ىلإ ةيناطيربلا ةيسنجلا كلمي ال يبنجأ بيرغ يأ نجست نأ ةلودلل زيجيً انوناق "مھناملرب" رقأ دقف ،اھببسب
.ةيرس
،يكرشلا مھدبعت يفً اميدق هلعفي نيكرشملا ضعب ناك ام ملعن اننأ ذإ ،هتيمس امك ةلطابلا ةھلآلا ةلكألً ايديدجت ًالعف دعي نوناقلا اذھ
مرتحت اھنأ معزت يتلا يھف ،ةيزيلجنإلا ةموكحلا تلعف كلذكو ،اھولكأ اوعاج اذإف ،اھنودبعي مث رمت نمً امانصأ نوعنصي اوناكف
.ناسنإو ناسنإ نيب قرفي يذلا نوناقلا اذھب يتأتو ،اھھلإ لكأت نآلا يھ اھف ،هتيسنجو هتغلو هنولو هنيد نع رظنلا ضغب ناسنإلا
بتكلا هذھ عم انأو ،باوبألا نم باب يف هنجس لغتسا ةوخألا نم دحاو لكو ،ةوخأ ةرشع براقي ام نوناقلا اذھ تحت يعم نجس
نيرشعو ةسمخ نم رثكأ لازنإ ةيمحلاو ةضايرلا قيرط نعو تعطتسا ذإ ،ةدئاز موحش نع ىلختأ نأ هللا لضفب تعطتسا ثاحبألاو
نم تصلخت لب ،كلذك نكت مل  دمحلاو هنكلو يضرم ببسب اذھ نأ ةضايرلا سرامأ انأو يناري نكي مل نمل تدب دقو ،مارغ وليك
ةلماك ةعاس ضكرأ ترص ثيح ،يشملا ببسب ينيتأت تناك يتلا ةديدشلا رھظلا مالآ نم اذكو نآلا ىلإوً ايلك يركسلا ضرم
.نيملاعلا بر  دمحلاو .رتموليك رشع ىدحإ ةفاسملو
نأ انعطتساو ،ةيناسنإلا اھيواعد بذكو اھمارجإو اھثبخل فشك اننجس يف ناكو ،ىلاعت هللا لضفب ةيناطيربلا ةموكحلا انمزھ دقل
يذلا هللا لضفب خرشلا لصحو ،نيملسملاو مالسإلا يداعت ةموكح ةيناطيربلا ةموكحلا نأُ اصوصخ ايناطيرب يف نيملسملل فشكن
.كلذ دعب ًادبأ هربجت نأ عيطتست نل
ومانيتناوغ اكيرمأ يف امك شراملب نجس وھ ايناطيرب يف ومانيتناوغ كانھ نأ انھ سانلا نيب رشتناو ،بيذاكألا دھع ىھتنا دقل
لوؤسملاب راھبنإلا مھيدل دعي مل ةيدنھلا ةراقلا نم نيمداقلا انناوخإ نم ةصاخو ملسملا بابشلا نم ديدج ليج أشنو ،ءاوس
.كلذك ءادعأ هل اوراصف مھل هءادع نوملعيو هنورقتحي مھ لب ،ةيزيلجنإلا ميقلاب الو يزيلجنإلا
ناسنإلل يقيقحلا هجولا يھو ،ةقيقحلا اھنكل ،ايناطيرب يف ةمكحم الو ةمھت الب ةدملا هذھ دحأ نجسي نأ روصتي دحأ نكي مل
.هل ةميق ال مقر درجم وھ رخآلا نأ ىري يذلا فرجعتملا
مت نكلو هل ديدجتلا متي ملف ًاديدش ًالاوقأ هيف اولاقو ،نوناقلا اذھ لاطبإب ًارارق يناطيربلا تادروللا سلجم ردصأ تاونس ثالث دعب
نمً انمز هعنمب كلذو ،نجسلا جراخ وھو دويقب ناسنإ يأ دييقتب ةيناطيربلا ةموكحلا ضوفي نوناق وھو هنع ًاليدب رخآ نوناق رارقإ
.هباھذ ناكم ديدحت وأ نكامالا ضعبل باھذلا وأ سانلا ضعب ةلباقم وأ رتويبمكلاو نوفلتلا مادختسإ نم هعنمو تيبلا نم جورخلا
ةسمخ براقي ام جراخلا يف تثكمو ،يناوخإو انأ نوناقلا اذھ تحت "ايناطيرب ومانيتناوغو" يرصنعلا شراملب نجس نم انجرخ
ينوناق هجو يأ اھل سيل )ةيصخش تاقفص معن( ةيصخش تاقفص تدقع اھنأ يھو ،ةديدج ةبعل ةيناطيربلا ةموكحلا تبعل روھش
.مھدالب ىلإ نيملسملا ميلست اھببسب متي ايبيلو ندرألا عم ،مھنيناوقو مھنيد بسحب يعيرشت وأ
ةلدأبو ةصاخ ةمكحمب لب ،ةيندم ةمكحم الو ةمھت البو ،ىرخأ ةرم نجسلا ىلإ انتداتقاو ةطرشلا انتويب تمھاد رجفلا ةالص دعب
ينيطسلفلا انيف ناك ً،اعم شيعن ،لقتسم مسق يفً اخأ رشع ةعبس نم رثكأ انعضوو ،مھتدلج ينب نود بناجألل ةصاخ يأ ،ةيرس
زديإلا رشنب نيمھتملا راغلبلا ءابطألا حارس ةيبيللا ةموكحلا تقلطأ امل نويبيللا جرخ ةدم دعب مث ،يرئازجلاو يبيللاو يندرألاو
.نييبيللا تجرخأ نأب ةيناطيربلا ةموكحلا تمقتناف ،زيلجنإلل طعت ملو ةيسنرف ةطاسوب
ةيسنجلا نولمحي نم عم مھتبعل تيقبو ،نييرئازجلا عم ةماود يف تلخدف رئازجلا عم ةقفص دقعب ةيناطيربلا ةموكحلا حجنت مل
.ةيندرألا
شراملب نيب لقنتي ىسيع وبأ ناكو ،يعافرلا ىسيع وبأ وھ ثلاثلاو )ءاميش وبأ( ةرمامسلا هللا دبع خألاو انأ ً؛اعم نينثا ةثالث انك
.انعم نكي ملو يحصلا هعضول ىفشتسملاو
وذ مھعم ثيدحلاو ،ةوخألا عمً ايعامج ناك نجسلا نأل ريثكلا اھيف زجنأ مل فسأللو ،تاونس ثالث نجسلا اذھ يف ةوخألا عم انثكم
،مھتمكاحمل مھب بلاطت يھو ،اكيرمأ يف نيمھتملا يدجنلا زاوفلا دلاخ خألاو يرصملا ديجملا دبع لداع خألا قاحلإ عم اذھ ،نوجش
.اكيرمأل مھميلست يھو ةدحاو ةيضق مھل ءالؤھ لكو ،ناسحإ ةحلطو طاوسأ نوراھو دمحأ رباب خألا انعم فيضأو
لقأ دعبو انتيضق يف تادروللا ةمكحم رارق راظتنإ يف ةلافكلاب جورخ ىلع لوصحلاً اعيمج انعطتسا ةليوط ةدمب نييبيللا جورخ دعب
نم برھأ نأ تركف يننأ كلذو ،ةلافكلا طورش ترسك يننأ ىوعد تحت شراملب ىلإ ينوداتقاو ًارجف يتيب اومجاھ روھش ةسمخ نم
.ايناطيرب
."برھي نأ ركفي نأ هل نكمي هنأ" :قاروألا يف تليق امك يھ لب كلذك نكت مل ةقيقحلا يف ،))برھأ نأ تركف(( ةمھتلا هذھ لمأت
.اندالب ةقدانز لوقي امك هيزنلا يناطيربلا ءاضقلا وھ اذھ
لك يف نيترمً ايراع يشيتفت متي ذإ ةيلاع ةينمأ ةجرد يف تعضو ثيح ،نجسلا يف ءاذيإلاو قييضتلا داز دقو نجسلا ىلإ تعجر
وھو ،لالب مساب ىمستو ًاديدج ملسأ اكياماج نم رخآ خأ مھعم دازو ةحلطو ربابو دلاخو لداع ؛نيقباسلا يناوخإ ىلإ تدعأو ،رھش
.نيرخآلا فالخب داھجلاب اھل ةقالع ال ىرخأ ةيئانج اياضق يف اكيرمأل بولطم كلذك
لخد نأ ذنم هبتكأ نأ يلمأ ناك عوضوم ةباتك يف ىلاعت هللا لضفب تأدبف ،ةباتكلا يف الإ تقولا عيضأ ال نأ تررق لوألا مويلا ذنم
دض ةوحص خياشمو مئامع باحصأ اھلاق ةيلھاج لاعفأ دودر تيأر ينأل ،اھريغو اروب اروت يف ثدح ام ثدحو ناتسناغفأ ناكيرمألا
.دحأ دعب نوقفانملا هلاق ام نيع يھ لاوقألا هذھ ،نيدھاجملاو داھجلا
باتكلا ناكف لقتسم باتك اھل درفي نأ قحتست نآرقلا يف هللا لوسر تاوزغ نأ تيأر مث دحأ ةكرعم تايآ حرش وھ ًالوأ دصقملا ناك
عسولا بسحب نوكيس "هللا ةغبص" وھ ريبك ناونع تحت كلذو ))ميركلا نآرقلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاوزغ(( وھو
.ىلاعت هللا باتك لالخ نم ةيداھجلاو ةيدوجولا ةلئسألا ةءارق وھو ،ةقاطلاو
-:لاقي نأ نكمي اذام ةيندرألا ةموكحلل يميلست ىلع ةموكحلا ةقفاومب تادروللا ةمكحم رارق ردص نأ دعبو نآلا
يف بيذعتلا نأو ،ةمزاللا ةلادعلا ققحت اھيف ةيركسعلا مكاحملا نأو ،ةلادع اھيف ندرألا نأ مھتاقبط لك نمو ،دلبلا اذھ ةاضق لاق دقل
.همھفت نكمي رمأ تارباخملا رئاود يفو نوجسلا
ً،انمأوً اماظنوً انايك ايناطيرب ةنبإ يھ ندرألا نأ لوقعلاو رجحلا يوذل ينعي اذھو ،تانيزم وأ شوتر البو مھتارارق ةصالخ هذھ
.تقو ةعاضإ هعم مالكلاف اذھ مھفي مل نمو
نم يناطيربلا ءاضقلا نوؤربي مھتلفغل سانلا ضعب نأل ،يناطيربلا ءاضقلا هذھ يتيضق يف فشك نأب ىلاعت هللا ينمركأ دقل
ةيرصنع رھظت يتلا اياضقلا هذھ نم قحلا يف ةدحاو يتيضق نإ -:لوقأو ،ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا يأ اھيف ةيمارجإلا ةسسؤملا
.نيملسملاو مالسإلا دض هدقحو يناطيربلا ءاضقلا
ةيضق شقاني وھو ةاضقلا دحأ اھلاق ةملك لوقأ نأ ينيفكي نكل ،حرشأو لصفأ نأ -ةعيرس ةلاسر يھو -تاقرولا هذھ يف عيطتسأ ال
اياصوب ينركذت ةيصولا هذھ :يضاقلا لاقف خيشلا ةيصو هيلع تضرع نيح ندرألا ىلإ )ءاميش يبأ( ةرمامسلا هللا ديع ليحرت
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.ةيبيلصلا بورحلا يف نيملسملا
،اشع دمحم روتكدلاب نيجاسملا ةيقب نعو ملاعلا نع انلزع ثيح "درفنملا مسقلا" اذھ يف انھ ةريصق ةدمل يقتلا نأ يل رّدق دقل
مويو شراملب يف ةيدارفنالا ةدحولا يف تنك نيح دجسملا يف هب تيقتلا خأ وھو" هللادبع لالب يقارعلا روتكدلا عم مھتا يذلا وھو
ًاملع قحب مالسالا تالاجر نم لجر هللادبع لالب روتكدلا اذھو "ةمكحملا ىلإ هلمحت تناك يتلا لقنلا ةرايس يف هب تيقتلا مث ةعمجلا
مالك ىلإ عفُريً امالك هيف لاق ةمكحملا يفً ايناميإً افقوم فقو دقو ،ثيدحو هقف ملاعو ،هللا باتك ظفحي وھف ،ةلوجروً اتابثو ًالمعو
:لوقأ ،"نيملاعلا بر  دمحلاف ،ًاريثك ةيعمسلا كتطرشأ نم ترثأت دقل :لوقي وھو يسفن ترغصتسا دقل ،مھيلع هللا ناوضر فلسلا
-:هدض ةمھتلا تابثا يف لوقي ناك ةمكحملا يف ماعلا يعدملا نأ -باصعأ ةحارج صصخت وھو- اشع دمحم روتكدلا يل لاق دقل
"يفكي اذھو يكذ هنأ اوركذت نكل ةلدأ هدض دجوت ال اشع نأ حيحص"
"يفكي اذھو لصألا ينيطسلف هنأ اوركذت نكل ةلدأ هدض دجوت ال اشع نأ حيحص"
ً.املسم مھمامأ مھتملا نوكي نيح يناطيربلا ءاضقلا يف مكاحملا مسارم يھ هذھ
!؟ىرخأ مكل ركذأ لھ
-:انھ ةدحاو مكيفكي
نم اكيرمأ مھبلطت نم ميلستل اكيرمأ نيبو ةيناطيربلا ةموكحلا نيبً ابيجعً انوناق عقو يذلا وھ تيكنالب ديفيد قباسلا ةيلخادلا ريزو
اكيرمأو ،اكيرمأ هبلطت نم ميلستب ةمزلم ايناطيرب نأ يأ ،اكيرمأل مزلم ريغو ايناطيربل مزلم نوناقلا اذھ نأ هبجع ببسو ،ايناطيرب
.اذھ ريغ دوصقملا نأل "انيلع ام" نولوقي امكو ،اكيرمأ هبلطت نم ميلستب ةمزلم ريغ
-:يلاتلا لصح يذلا
مكاحملا تررقو ،يكيرمألا نوناقلل ةفلاخم تنرتنإلا يف لامعأب اھدنع مھتم -ملسم ريغ– يناطيرب صخش بلطب اكيرمأ تماق
ةموكحلا تباجتسإ دقو ،هسفن تكنالب ديفيد وھ نيضرتعملا دشأ ناكو ،رارقلا اذھ ىلع اوضرتعإ ناملربلا ءاضعأ نكل ،هميلست
.اكيرمأل هميلستو انھ هتمكاحم ةيناكمإ نآلا سردت يھو ناملربلا طوغضل
.ناوخألا ةيقبو يرصملا ةزمح يبأل ةصاخ تعضو ،نيملسملا دض يھ ًاذإ ةيقافتإلا
-:ىرخأ ةثداحل عستي تقولا
نم نوديري ام اھوسبلأ ةحيرص ريغ ةمھوم تارابعبو ،ةيھاركلا ةراثإ ةمھت تحت ةليوط نينس يرصملا ةزمح يبأ ىلع مكح
تارابع نم ىوقأ تارابعبو ةمھتلا سفنب نفيرغ سالوكين همسا بصعتلاب فورعم يناطيرب بزح دئاق مكوح مايأ دعبو ،يناعملا
ً.ائيرب يناطيربلا جرخو ةيزانلا رلتھ
-:ىرخأ ةدحاو سأب ال
نم ةبرقلاك هھجو راصو -اھموي سورعلا– هتجوزو وھو ًاديدشً ابرض هبرضب ةطرشلا ماق دمحأ رباب ىلع ضبقلا مت امدنع
يف ةيناطيربلا ةطرشلل ًاركش -:يضاقلا باوج ناك ءاضقلا ىلإ رمألا عفر املو ،همسج لك ىلع ةديدشلا تامدكلا ترھظو ،برضلا
.نمألا ىلع اھتظفاحم
اھمئارج يف ةيناطيربلا ةموكحلا خيراتب يتفرعم عمو ،نيطسلف يف تدلو ً،اينيطسلف ينوك عم يننأ فرتعأو رقأ ةداتق وبأ انأ يننإ
مالسإلا دض ةيناطيربلا تاموكحلا هذھ اھنكت يتلا ةيھاركلا هذھو دقحلا اذھب ًالھاج تنك ينأ الإ نيطسلف يف ةصاخلا اھتميرجو ةماع
مأب اوريل -ةنس نع لقت ال ةدمل– ايناطيرب يف انھ نيملسملا لك نجسي نأ ىنمتأ ةريثك تارم يف انأف كلذلو ،برعلاو نيملسملاو
.ساسحإو ةيؤرو بثك نع اھبحاص اھشيعي يتلا قئاقحلا لصوت نل تادلجملا تائم نأل ،لوقأ ام ةقيقح مھنيعأ
،هب هدبع نظ نسح دنع هللاو ،ميرك ميحر يبر نأ ةقث ىلع ينكل ،يھتنت نيأ فرعأ ال ةديدج ةلحر أدبتل نجسلا ىلإ تدع دق انھ
مكحأ لجو زع هللا نكلو ،ةيفاعلاو ةمالسلا وجرأ يفعضل انأف ،يلع يدلاو نم محرأو ،يسفن ىلع يسفن نم محرأ هللا نأ ملعأ
،ءرملا هيقالي ام رش يھو ،ةبقاعلا ىلع بالقنإلا الإ فاخأ ال هللاوف ،هاقلأ ىتح قحلا ىلع هللا ينتبثي نأ يتاوعد لك عم ،ملعأو
،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانع ام ىلع نيمولظمو نيملاظ مھرصنأ ،رمأ لك يف نيدھاجملا عم قحلا نأ -:لوقأ ينكلو
،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ثاروو هثارو مھو ً،اقح نآرقلا لھأ مھنأل ،كلذ ىلع تردقو تييح ام اذھً امود بتكأسو
.ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسأ ،بيذعتلاو طايسلا تحتً اھركم امإوً انونجم وأً ابذاك وأ ًالاض امإ نوكأف كلذ ريغ ينم سانلا عمسي نيحو
دض رصن يف مھنأ اورّدقي مھف كلذ نولعفي نيحو ،اھلوقأ يتلا تاملكلا اوسبحي نأ تيغاوطلاو ةاتعلا نومرجملا ءالؤھ دارأ دقل
لك وعدأ ينإف كلذلو ،ةملكلاو ملقلا وھ حالسلاو نانسلا دعب مھظيغيو مھبضغي ام دشأ نإف كلذلو نيدھاجملا دضو ديحوتلا ةوعد
مالسإلا دض نيمرجملا ءالؤھ رحس لطبيل مھركذ ماودو نينوجسملا تاملك رشنو ،نيدلا اذھ رشن يف طشني نأ ىلاعت هللا نيدل ّبحم
مھناوخإ يف هللا اوقتي نأ يركف وأ يسفن ببسل نينوجسملا نم دحأ بح نوري ال مھو نيملسملا ضعبل حصنأ ينإ امك ،هلھأو
ةناعإ وھ اھباحصأ دارم ريغ ىلع اھلمح وأ اھيناعم أوسأ تاملكلا ليمحتو تاروعلا عبتت نم مھضعب هلعفي ام نأل ،نيفعضتسملا
.مھناوخإ ضرعو مھنيد يف هللا اوقتيلف ،مھنومصاخي نيذلا ءالؤھ لبق نيدلا دض رش اذھو مھاوخإ دض نيرفاكلل
اوملعي ىتح هلوقأو ،-مھل يلع ةبجاو يھو-مھل ةحيصن اذھ لوقأ لب ،ءيش يف يناوخإ رضي وأ ينرضي مھمالك نأل اذھ لوقأ ال انأ

نيعتسن ءالؤھو ،مھدسحو مھدقح ليلغ ءافشإ الإ مھينعي الو مھرضي ال راغص موق كانھ معن ،نيرفاكلا اھحارفإو هذھ مھتاملك ررض
.ليكولا معنو هللا انبسح :لوقنو اب مھيلع
قحلا عم فقيف ملاعلا امأف ،لھاجلا دوسحلا دقاحلا ةفلاخم كفلاخي نم نيبو ،ملاعلا فيرشلا ةفلاخم كفلاخي نم رھظي نحملا هذھ يف
.اذھ كئالب عم ىتح كدسحيس وھف لھاجلا دوقحلا امأو ،هيف قح ال يذلا رفكلا دض هطالغأ ضعب عم
نوملعتي ملع ةبلط ىلإ نولوحتيف بابش ملسي فيك نيدلا اذھ تيأر دقف ،نوجسلا هذھ يف ةميظعلا هللا تايآ ىرن هللا لضفب اننإ
.نيملسملا دالب يفً املسم شاع نم هلھجي ديحوتلا ةقيقحل مھف عم ،ةليلق روھش يف ةعيرشلاو ةيبرعلا
لك يف مھنيب انأ امم ًاريخ اوأشن كلذ عمو نيرھش وأ رھش يف ةعاس الإ مھارأ ال تاونس تس ةدمل ينع ًاديعب يدالوأ ىبرت دقل
مھنارقأ اذھب دھشي زّيمت قلخو بدأ عم ،مھتسارد يف نيقوفتملا نم مھو ،هبلغأ مھضعبو ،هللا باتك رابكلا ظفح دقف ،ةايحلا باوبأ
.نيملاعلا بر  دمحلاف
ول ام مالسإلا ةمأل ريخلا نم ققح يذلا داھجلا جھنمو نيدلا اذھب مھتقثو اب مھتقث وھ انھ مكناوخإ اھايحي يتلا معنلا مظعأ نإ
:هيلإ اولصي مل نينسلا تائم ةاعدلا لذب
.نيكرشملاو نيملسملا نيب اھيناعم لجأ يف ءاربلاو ءالولا يناعم تلجت دقل
.ىمعأ وأ قيدنز الإ هركني ال امب مھبذكو مھدقحو نيرفاكلا رفك هللا رھظأ دقل
ً.اتابخإو ًءاعدو ةعاط اب مكناوخإ ةلص تدادزإ دقل
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.مھدويق نع ةيصع اھلوقن يتلا قحلا تاملكو ،مھنوجس نم ىوقأ انحاورأ نكل طقف انماسجأ نوديقي مھ
.هب مكحي يذلا نازيملا وھ هولعو قحلا رايعم لب ،ةميزھلاو رصنلا رايعمً اموي ماسجألا نكت مل
،ىلاعت هللا نيد وھ اذھ نأ نولھجي مھو ،سانلا يف رثؤن نأ ةفاخم ًادحأ بطاخن الو ًادحأ ىرن ال ةلزعنم تادحو يف انھ اننوعضي
.اھوسبحي نأ هدونج الو ناطيشلا ردقي ال خيراتلاو دوجولا يف يرست حاورأ وھو
ًاببس ةلافكلا لالخً ايموي نيتعاس ةدمل الإ جرخي ال هلھأ نيب ةداتق يبأ دوجو درجم نوكي نأب ةوقلا هذھل لصن نأ طق عمطن نكن مل
.عيمجلا نم ىأرم ىلعو ةمكحملا يف تاملكلا هذھ لاقت ،ايناطيرب دض رطخلا ةجرد عفري عضولا اذھ نإ ةيلخادلا ةرازو لوقت نأل
ةنجلا نم ىلعألا سودرفلا انتبقاع نوكت نأ ىلاعت هللا نم وجرنو ،معنلا هذھ مامأ ليلق وھ لب باوجلا !؟اذھ قحتسي اننجس لھ
.هتمحرو هللا لضفب
انرصو انئاسن عداخم ىلإ نورفاكلا لخدل مھالولف ءازجلا ريخ قحلا ةاعد هللا ىزجو ،ءازجلا ريخ مھتداقو نيدھاجملا هللا ىزج
.مھتاتف قعلت بالك درجم
نم ربكأ رمألا نأ اوملعإ نكلو ،عستي ال تقولاو لاحلا نكل ،ًادحاو ًادحاو نوجسلا يف انھ مكناوخإ لاوحأ لِّصفأ نأ ىنمتأ تنك
تنياعو تيأر ام ضعب هيف بتكأ يذلا مويلا يتأي نأ ىلاعت هللا نم وجرأو ،تاملكلا اھطيحت نأ نم عسوأ يناعملا نأو ،فصولا
ءايبنألا قيرط اھنإف قيرطلا اولصاويل لب نزحلا وأ سأبلا مھبيصي الف ،نيدھاجمللو ةيمالسإلا ةمألل ًادوقو نوكيل ترعشو
لعفب كلذو ،مھيديأ ىلع موي لك ققحتي رصن ّيأ اوملعل انھ انيأر ام ضعب اوأر ول مھتبحأو نيدھاجملا نإف ُ،اقدصوً اقح ءايلوألاو
لھأل ةادھملا ةمحرلا مھ هللاو لب ،مھباذعو سانلا نجس ببس مكنأ ةروزملا ةبذاكلا رابخألا مھعدخت نأ مھايإف ،مھتابثو مھداھج
.ضرألا لھأ نم مھريغل امك نوجسلا
.داھجلاو ةداھشلا رابخأل  مھسفنأ اوعابو اوملسأ فيك بابش ءامسأ نع مكل لّصفأ نأ ىنمتأ تنك
هللا باتكل ةظفحو ليل ماّوقو ًادابع اوراص هللا ليبس يف داھجلا ءاج املف ةليوط ةيلھاج اوشاع بابش نع مكل لّصفأ نأ ىنمتأ تنك
.ةيبرعلا ملعتو
نوردي ال ثيح ،مھيلع ةبيرغلا رھاوظلا هذھ عم نييناطيربلا نيمرجملا نيلوؤسملا ةريحو بارطضاو قلق نع مكربخأ نأ ىنمتأ تنك
-:بيجعلا يناميإلا قفدلا اذھب نولعفي ام
دض جئاتنلا يتأتو رحاسلا ىلع رحسلا بلقنيف نيملسملا ريثأت نم نوففخيس مھنأ نيناظ دحاو ناكم يفً انيح نيملسملا نوعمجي
.نوقرفتيف مھدارم
.نوخرصيو نوملأتيف ديدجلا اھطيحم يف ريثأتلاب ناميإلا تارمج أدبتف مھنورقي
مھبذكل اھنومدختسي ةدحاو ةلاح اودجي نأ نود مالسإلا ىلع نيرخآلا نيجاسملا نوربجي نيجاسملا نم نيملسملا نأً ابذك نوخرصي
.مھناتھبو مھروزو
.مھيلع دترت مھتالالض لكو نوبذكيو نوخرصي
ةوخأ كانھف ،بابلا اذھ يف سانلا لقأ هللاو ينأ عم( نيجاسملا ىلع ريثأتلاب موقأ ينأ فحصلا تمعز :ّيلع ىلاعت هللا ةمعنبً اثدحت
نسحي ال ةداتق ابأ نأب هيلع ناوخإلا دحأ در ،نترال غنول يف انھ لوألا نجسلا لوؤسم عم ةسلج يفو )اذھ يف باجعلا نم بجع
.نيرخآلا ىلع ًاريثأت كلمي هتئيھو هلكشب وھ -:لوؤسملا درف !؟مھيلع رثؤي فيكف ةيزيلجنإلا
ةصاخ نوجس يف مكناوخإ عضول نوجسلا يف نيلوؤسملا دي تقلطأ كلذلو ،نيملسملا ىلع مھبضغ دتشاو ،مھنم مامزلا تلفأ دقل
اھرثكأو الإ ةسارحلا ةديدش نوجسلا يف ةبوقعلا نكامأ يف ىرت ال تنأف ،نيملسملاب تألتمإ يتلا ةبوقعلا ماسقأ يفو نجس لك لخاد
.ىلاعت هللا الإ مھنع عفادم الو نيملسملا نم
ةصاخ ةدحو يف انعضو دق اھف ،فنعألا دييقتلاو ،ةلماكلا ةيرعتلاو ديدشلا شيتفتلا ثيح ةديدش ٌنحم ةيھلإلا حنملا هذھ عم نإ
نأ عيطتسأ ال ثيح ةيلاع ةينمأ ةجرد يف ًةصاخ ُتعضوو ،نيجاسم ةتس طقف ،نينوجسملا ةيقب اھسرامي ةسرامم يأ نم ةعونمم
نموً اصاخً اشيتفت نيترم رھش لك شتفأو ،رخآل ناكم نم رھش لك لّقنأو ،عوبسأ لبق لاصتإلا اذھ تزجح اذإ الإ يتلئاعب لصتأ
.نجسلا يف ةصاخ ةدحو
ةقاط نم نوعيطتسي ام لكب ريسألا كاكف بوجو نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأب اولمعي نأ نيملسملا ىلع بجاولا دتشا دقل
.ميظعلا يناميإلا بجاولا اذھ ققحت نأ نكمي قرطو عسوو
.عسو نم هل اوعاطتسا امو ،كلذ ىلع اوردق ام ةصاخ نأشلا لھأو ةماع نيملسملا قانعأ يف اھعضأ بجاوو ةنامأ هذھف
نم نيفعضتسملا رسأ كفت نأو ،ناكم لك يف كليبس يف نيدھاجملا رصنت نأ ميظعلا شرعلا بر ضرألاو عبسلا تاومسلا بر مھللا
نيمآ .كلسرو كنيد نوداعيو كءايلوأ نولتاقيو كليبس نع نودصي يذلا نيكرشملا ةرفكلا نعلت نأو نيملسملا

ىلع اھضعبف ،اھيف تليق يتلا تاقيلعتلا ضعب تغلُبأ ،ةزغ لوح نايبو ديجملا دبع لداع خألا عم راوح يل ردص دقل -:ةظحالم
.ءازجلا ريخ نيحصانلا هللا ىزجو ،مھلھجو اھيلئاق دقحب ةمحر رھظلا ءارو اھيقلن ىرخأو نيعلاو سأرلا

رمع وبأ دومحم نب رمع ةداتق وبأ /مكوخأ
يناطيربلا نترال غنول نجس
يمالسإلا يمالعإلا دصرملا

نايبلا اذھ عيزوتو رشن ةداعإ يف كراشو مھاس نم لك ًاريخ هللا ىزج

  

 19-03-2009, 07:53 PM  #2

براحم
كراشم وضع
 
Nov 2008 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
160 :تاكراشملا

:سابتقا

نيمولظمو نيملاظ مھرصنأ ،رمأ لك يف نيدھاجملا عم قحلا نأ -:لوقأ ينكلو
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تردقو تييح ام اذھً امود بتكأسو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانع ام ىلع
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ثاروو هثارو مھو ً،اقح نآرقلا لھأ مھنأل ،كلذ ىلع

وأً الاض امإ نوكأف كلذ ريغ ينم سانلا عمسي نيحو ،ملسو
وفعلا هللا لأسأ ،بيذعتلاو طايسلا تحتً اھركم امإوً انونجم وأً ابذاك
.ةيفاعلاو

.مھباقعأ ىلع اوبلقني نأ لبق اھولاق انخئاشم لك تيل و هسفن عم قدص لجر هللا ناحبس
.ادبأ امود قحلا ىلع مھقبي نأ و نينمؤملا ىرسأ لك و خيشلا نع جرفي نأ هللا لأسأ

  

 19-03-2009, 07:54 PM  #3

براحم
كراشم وضع
 
Nov 2008 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
و ةيزيلجنإلل مجرتي نأ بجي لاقملا اذھ160 :تاكراشملا

هريغ و كوب سيفلا لثم مھعقاوم يف رشني
.يداھجلا مالعإلا لاجراي اھل نمف

  

 19-03-2009, 11:38 PM  #4

USMA SUNNI
ديدج وضع
 
Feb 2009 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
10 :تاكراشملا

Assalamou alaykoum,we'll endeavour to translate Abou Katada's messive(statement)
into English,and if there's anyone who's willing/eager to do so we'll appreciate his

effort,and he will be rewarded by the Almighty the Omnipotent Allah,salam.

  

 20-03-2009, 12:03 AM  #5

لسالا ةلود رصان
ديدج وضع
 
Sep 2008 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
28 :تاكراشملا

.ةيداھجلا تايدتنملا ىلا َهلقن متي فوس

  

 20-03-2009, 12:37 AM  #6

kurtuba
دھتجم وضع
 
May 2007 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
1,306 :تاكراشملا

..نوجسلا لخاد نم قح ةملك
ءابرغلا لاح وھ اذھ

قحلا ىلع هتبثو هرسأ هللا كف

  

 20-03-2009, 02:08 AM  #7

ميرم وبأ
كراشم وضع
 
Feb 2009 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا

ةداتق يبأ خيشلا رسأ كفي نا ىلاعت هللا لأسن
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140 :تاكراشملا

  

 20-03-2009, 02:30 AM  #8

بويأ وبأ
كراشم وضع
 
Feb 2009 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
146 :تاكراشملا

هيلع نوھو هرسا هللا كف

  

 20-03-2009, 02:51 AM  #9

بابشلا ةكرح بحم
كراشم وضع
 
Feb 2009 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
202 :تاكراشملا

ميظعلا يلعلا اب الا ةوق الو لوح ال
نيملسملا رسا كف مھللا

  

 20-03-2009, 03:07 AM  #10

رمع ما
طيشن وضع
 
Sep 2008 :ليجستلا خيرات
ىثنأ :سنجلا
532 :تاكراشملا

.. مكب هللا كراب
تابثلا هلو انل هللا لأسن

  

 20-03-2009, 03:25 AM  #11

مالسإلا صانق
طيشن وضع
 
Sep 2008 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
667 :تاكراشملا

ةداتق يبأ انخيش نع جرف مھللا

  

 20-03-2009, 03:20 PM  #12

يراصنألا دنھملا
دھتجم وضع
 
Nov 2007 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
1,535 :تاكراشملا

بيبحلا انخيش اي هللا كل ليكولا معنو هللا انبسح
ىلاعت هللا لوحب جرفلا الإ قيضلا دعب امو ربصلا ربصلاف

  

 20-03-2009, 05:57 PM  #13

123يماس
ديدج وضع
 
Dec 2006 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
1 :تاكراشملا

بيبحلا انخيش اي هللا كل ليكولا معنو هللا انبسح
تابثلا هلو انل هللا لأسن

نيما مھللا ناكم لك يف نيملسملا رسا كفو ةداتق يبأ خيشلا رسأ كفي نا ىلاعت هللا لأسن

  

 20-03-2009, 10:00 PM  #14

مازع دمحم
ينقتلا مسقلا يف زيمم دوھجم
 
Aug 2008 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
5,417 :تاكراشملا

اب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسح
نيمحارلا محرأ اي هنع جرفو هرسأ ديق كف مھللا
مھنواعو مھالاو نمو بيلصلا دابع نم مقتنا مھللا
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 22-03-2009, 12:55 PM  #15

ىيحيوبا
كراشم وضع
 
Jan 2009 :ليجستلا خيرات
ركذ :سنجلا
119 :تاكراشملا

ليكولا معنو هللا انبسحو اب الا ةوق الو لوح ال

  

>212 نم 1 ةحفص

)ةلضفملا( رشنلا عقاوم

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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ىدتنملا نيناوق
عيرسلا لاقتنالا

.PM 10:31 نآلا ةعاسلا

ىلعألا - فيشرألا - انب لاصتالا

الو رشنلا لبق ةباقرلل عضخي ال اھتايدتنم يف رشني ام عيمج نأو ، يمالسإلا ملاعلا نوئشب ىنعت ةلقتسم ةيوعد ةكبش اھنأ عيمجلل ةيمالسإلا ىروشلا ةكبش ةرادإ نلعت
ةكبشلا ةرادإ هجوتو يأر نع ةرورضلاب ربعي
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