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هرسأ هللا كف ليلجلا زيزعلا دبع خيشلل / ةيلودلا ةيعرشلاب انرفكو هدحو اب انمآ 

ةيلودلا ةيعرشلاب انرفكو هدحو اب انمآ
لَِّيلُجلا رصان نب زيزعلا دبع

داريو ،نييسايسلا ضعب ةنسلأ ىلع ددرتت يتلا تاوعدلا نم )ةيلودلا ةيعرشلا( ـب ىمسي ام ىلإ ماكتحالا
ةيركفلا هتيؤرو ةيسايسلا هتنميھ ضرف لجأ نم برغلا اھعنطصا يتلا ةيعضولا نيناوقلا ىلإ ماكتحالا :اھب
- ديدشلا فسألا عم - نيملسملا ضعب حبصأ مالعإلا لئاسو يف حلطصملا لوادت ةرثكلو ،ملاعلا بوعش ىلع
.ةريطخلا ةيدقعلا هداعبأو هيمارمل كاردإ نود حلطصملا اذھ مدختسي

ليلضتلاو سيبلتلا نم نيقفانملاو نيرفاكلا نم مھؤادعأ هب موقي ام مويلا نوملسملا هيناعي ام رطخأ نم نإ
هب عدخنا نأ رمألا اذھ ةروطخ تغلب دقو .رصاعملا انعقاو يف ةزرابلا تاَمِّسلا نم ةَمِس كلذ حبصأ ىتح
بعالت نم نوركاملا نوسبلملا هب موقي امب كلذو ،ءامھدلاو ةماعلا نع ًالضف ملعلل نيبستنملا ضعب
ةفاثكب ةفلتخملا مالعإلا لئاسو يف اھحرطو ةفرخزم بلاوق يف اھضرعو قئاقحلل بلقو تاحلطصملاب
لھج نعوً انايحأ مھضعب نم ثبخ نع نيملسملا ءانبأ نم ريثك اھدِّدري راصو عامسألا اھتفلأ ىتح راركتو
.رخآلا مھضعب نم ليفغتو

بلص اھنم ريثك سمي يتلا تاسيبلتلا هذھل يدصتلا نع ملعلا لھأ نم ريثك ةلفغ ةروطخ رمألا داز اممو
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نايبو سيبلتلا اذھ عفر يف مھبجاوب ملعلا لھأ مقي مل نإو .اھقالخأو ةمألا ةيوھو ديحوتلا ناكرأو ةديقعلا
.ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت نيمرجملا ليبس

مالعإ نم ريثك كلذ ىلع اھعبتيو ةيلودلا مالعإلا ةزھجأ لمعت يتلا ةريطخلا ةيرفكلا تاحلطصملا نمو
ىلع اھرطخ نييبتو اھتيرعتو اھحضف ملعلا لھأ ىلع بجي يتلاو مھل قالخ ال نمم ةيمالسإلا نادلبلا
يف ينثولا حلطصملا اذھ خيسرتب ىدانيو ةفاثكب مويلا حرطي ثيح ؛)ةيلودلا ةيعرشلا( حلطصم ؛ةديقعلا
ةيعرشلا ىلع جورخلا ميرحت( ـب ةراتو )ةيلودلا ةيعرشلا مارتحا( ـب ةرات مھتادانمب كلذو سانلا ناھذأ
.؟يتوغاطلا حلطصملا اذھ ينعي اذامف ؛)ةيلودلا ةيعرشلا تارارقب مازتلالا( ـب ةثلاث ةرمو )ةيلودلا

مكحي ةرفاكلا ىربكلا لودلا هتعضو يعضو عرشب مازتلالاو ماكتحالا ىلإ يمرت )ةيلودلا ةيعرشلا( نإ
وھ يعضولا عرشلا اذھو ،مھحلاصمو مھفارعأو مھريياعمو مھتاعيرشتلً اقْفَو ملاعلا اذھ يف لودلا تاقالع
برحلا يف اھراصتنا دعب ةدحتملا ممألا ةمظنم تسسأ يتلا ةرفاكلا لودلا اھتعضو يتلا نيناوقلا كلت
اھنيناوق تغاصو نيصلاو اسنرف كلذ دعب مھيلإ مضناو – ايسورو ايناطيربو اكيرمأ – ةيناثلا ةيملاعلا
)ةدحتملا ممألا قاثيم( ـب هتَّمس ام تعضوف ؛ذوفن قطانم ىلإ ملاعلا ميسقت يف اھئافلح حلاصمو اھحلاصمل
ماكحألا هنم )ةيلودلا ةيعرشلا( دمتست ثيح ملاعلا اياضق نم ةيضق لك يف ىلوألا ةيعجرملا هل نوكيل
يف حلطصملا اذھ مدختسي ودعلا حبصأو .تاءارجإلاو تاعازنلاو تافالخلا يف هيلإ دنتستو تارارقلاو
اھوزغتو نيملسملا نادلب لتحتف ؛ةيمالسإلا ةقطنملا لود اميس الو ملاعلا لود ىلع هديري ءيش يأ ريرمت
نيدھاجملاو ةاعدلا براحتو ،)ةيلودلا ةيعرشلا( مساب كلذ وأ رايتلا اذھ ديؤتو ،)ةيلودلا ةيعرشلا( مساب
ىلع ةلثمألا ربكأ نمو !)ةيلودلا ةيعرشلا( نع جراخ وھف كلذ نع جرخ نمو ،)ةيلودلا ةيعرشلا( مساب
.)ةيلودلا ةيعرشلا( مساب نيطسلف يف يدوھيلا لالتحالا سيركت كلذ

:ةيمالسإلا ةديقعلا ءوض يف يتوغاطلا حلطصملا اذھ ىلع مكحلا

نأ بجي حلطصملا اذھ يف - لجو زع - هللا مكح نيبن نأ لبق اذلو .هروصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلا نإ
ةدحتملا ممألا ةئيھ قاثيم ىلإ دنتسي هنأ يفً اقباس هيلإ ريشأ ام وھو هيلع موقي ام مھأ ىلإ فرعتن
يذلا قاثيملا اذھ دونب مھأ امف ؛ةيمالسإلا ةقطنملا لود كلذ يف امب ملاعلا لود لك اھل نعذأ يتلا اھنيناوقو
؟ةيلودلا ةيعرشلاب ىمسيو ملاعلا لود هيلإ مكاحتت
ةيسيسأت ةقيثو درجم وھ سيلو يداع يعضو نوناق يأك سيل نوناقو توغاط ةدحتملا ممألا قاثيم نإ
نونلعي هؤاھقفو يلودلا نوناقلا ءاربخ نإ .ريثكب كلذ نم ربكأ هوعضاو هلعج دقف ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل
!ةناكم يلودلا نوناقلا دعاوق مظعأو ،ةيلودلا تادھاعملا بتارم ىلعأ وھ قاثيملا نأ ةحارصو حوضوب
اھب طبتري يتلا تامازتلالا تضراعت اذإ( :هنأ ىلع هسفن قاثيملا اذھ نم )103( ةداملا تصن كلذلو
مھتامازتلاب ةربعلاف ،هب نوطبتري يلود مازتلا يأ عم قاثيملا اذھ ماكحألً اقْفَو ةدحتملا ممألا ءاضعأ
.)قاثيملا اذھ ىلع ةبترتملا

عرشب مزتلتو راتخت وأ يلود قافتا يأ مربت نأ قاثيملا اذھب ةمزتلم ةلود يأل زوجي ال هنأ كلذ ىنعمو
ناك ولو ،ةدحتملا ممألا قاثيم يف ةدراولا ماكحألاو دعاوقلا عم هماكحأ ضراعتت ىرخأ ةلود نيبو اھنيب
!رابجلا زيزعلا هللا عرش

قاثيملا اذھل اھمارتحاو اھمازتلا نلعت ىتح ةدحتملا ممألا ةيوضعل باستنالا ةلود يأل نكمي ال هنأ مولعمو
يف بغرت يتلا ةلودلا مدقت نأ يف صخلتت ةدحتملا ممألا ىلإ مامضنالا تاءارجإ نإ ذإ ً؛اميلست هل ملستو
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نالعإبً ابوحصم بلطلا كلذ نوكيو ةيلودلا ةمظنملل ماعلا نيمألا ىلإ كلذبً ابلط ةدحتملا ممألا ىلإ مامضنالا
.ةدحتملا ممألا قاثيمب مازتلالا لوبق

زوجي هنأ ىلع صنت قاثيملا نم »ةسداسلا ةداملا« نإف ،ةدحتملا ممألا نم لصفلل ةبسنلاب رمألا كلذكو
.قاثيملا ئدابم كاھتنا يف نعمأ اذإ ءاضعألا نم ًاوضع لصفت نأ ةماعلا ةيعمجلل
كلذلو ً،الصأ اھحلاصم ةياعرل ةدحتملا ممألا تعضو يتلا ىربكلا لودلا الإ دحأ يأ ىلع قبطي دق دنبلا اذھو
،هلالخ نم دوھيلا ةلود حلاصم ىعرت يتلا اكيرمأ اھسأر ىلعو ،كلذ اھل نمضي يذلا )وتيفلا( قحب عتمتت
لداجي الو ،ديعص لك ىلع نيتلودلا نيتاھ حلاصم سرحيً ايطرش تسمأ دق ةدحتملا هممأو قاثيملا نإ لب
.نايمعلا ىتح اذھ يف

عجاري نمو ،اھسيسأت ذنم يبيلصلا - يدوھيلا ذوفنلل ةعضاخ ةمظنم ةدحتملا ممألا ةئيھف ؛لاح لك ىلعو
ميسقت ىلع تفرشأ يتلا يھو ،]1[نيقيلا ةفرعم اذھ فرعي اھيلع نيمئاقلا ءامسأو اھتارادإو اھماسقأ
عئارشو مالسإلا نيد يف ةفلتخملا اھتامظنمو اھتارادإ نعطو ةمظنملا هذھ نعطو ،م1947 ماع نيطسلف
نواعتو دضاعتو رصانتو داحتا ىلع ةلدألا مظعأ نم )ةدحتملا ممألا( اھمساو ،فوشكم حضاو نِّيب نآرقلا
.اھيف ةكرتشملا لودلا
قئاقحلا هذھ نع نوماعتي اھتارارق ذيفنتو اھمارتحاو اھب مازتلالاو ةيلودلا ةيعرشلاب نوداني نيذلاو
.ةغمادلا

قاثيم دونب ضعب ركذي ثيحً احضاوً انايب رمألا اذھ )داھجلا ةيمھأ( هباتك يف ينايلعلا يلع روتكدلا نيبيو
:اھضعب انھ راتخنو ةيلودلا ةيعرشلا هيلإ دنتست يذلا ممألا ةئيھ
ةماع هيلإ ونري ام ةياغ نإ( :ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةجابيد يف ءاج :- ىلاعت هللا هظفح - لوقي
داحلإلا ةيرحب رارقإو فارتعا ةرابعلا هذھ نإ .)...ةديقعلاو لوقلا ةيرحب درفلا هيف عتمتي ملاع قاثبنا رشبلا
.اھجئاتن هذھ قوقح نم اب ذوعنو رافكلا عازفإ مدعو نيدترملا ةدھاجم مدعو
ببسب زييمتلاك ؛زييمت نود تايرحلاو قوقحلا ةفاكب عتمتلا ناسنإ لكل نإ( ةيناثلا ةداملا يف ءاجو -
نمو ،ةلماعم رفاكللو ةلماعم نمؤملل لب ،ءيش لك يف رفاكلاك نمؤملا لعجي مل هللا نإ :تلق )....نيدلا
نوربدتملا نيأ نكلو ،رفاكلا قوقحو ملسملا قوقح نيب قرفلا فرع مالسإلا يف ةمذلا لھأ ماكحأ عجار
!؟هلوسر مالكو هللا مالكل
.)خلإ ...ةينطولا مكاحملا ىلإ أجلي نأ صخش لكل( ةنماثلا ةداملا يف ءاجو -
ْمُتْعَزاَنَت نإَف{ :- ىلاعت - هللا لاق ،ةنسلاو باتكلاب مكحت ال يتلا مكاحملا ىلإ ءوجللا ملسملل زوجي ال :تلق
:ءاسنلا[ ً}اليِْوأَت ُنَسْحَأَو ٌرْيَخ َِكلَذ ِرِخآلا ِمْوَيْلاَو َِِّاب َنوُنِمْؤُت ْمُتنُك نإ ِلوُسَّرلاَو َِّهللا ىَلإ ُهوُّدُرَف ٍءْيَش يِف

٩٥[.
.)هتديقع ريغي نأ درف لكل نأ( ةرشع ةنماثلا ةداملا يف ءاجو -
.)ةموكحلا ةطلس ردصم يھ بعشلا ةدارإ نإ( نيرشعلاو ةيداحلا ةداملا يف ءاجو -
وھ – ةنسلاو باتكلاب نيكسمتملا دانجألا سوؤرو ءارمألاو ءاملعلا نم – دقعلاو لحلا لھأ رايتخا نإ :تلق
زوجي الو هللا عرشب ةديقم ةموكحلاو ،مھزئاجعو سانلا ءامھد لوقأ الو ،ةفيلخلا نييعت هيلع ىنبي يذلا
.هللا نم الإ عيرشتلا ملسملا ىقلتي الف ؛لھجلاب وأ ىوــھلاب مــكحلا اـھل
ضارغأ عم ضقانتت ةسرامم قوقحلا هذھ سرامت نأ لاحب حصي ال( نيرشعلاو ةعباسلا ةداملا يف ءاج -
.)ةدحتملا ممألا
طارصلا ءاضتقا وھ ميحجلا باحصأ ةفلاخم نأل ؛ةدحتملا ممألا ضارغأ رثكأ ةفلاخم بجي لب :تلق
لثم ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةدحتملا ممألا ةئيھ ةمظنأل عوضخلا نأ رھظي اذھبو ،ميقتسملا
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رشبلل عرشي توغاط يھف ؛راتتلا هيلإ مكاحت يذلا )قسايلا( ـل عوضخلا وأ يناــمورلا نوــناقلل عوــضخلا
.مالسإلا ىلإ ةدحتملا ممألا يدھيو قحلا مھنيد ىلإ نيملسملا دري نأ هللا لأسن ،هسفن دنع نم

:يلي ام اــھئدابــمو ةدــحتملا ممألا ةئيھ دصاقم يف ءاجو -
بابسألا عنمل ةلاعفلا ةكرتشملا ريبادتلا ةئيھلا ذختت ةياغلا هذھلً اقيقحتو ، يلودلا نمألاو ملسلا ظفح - 1
ةيملسلا لئاسولاب عرذتتو ملسلاب لالخإلا هوجو نم اھريغو ناودعلا لامعأ عمقلو اھتلازإل ؛ملسلا ددھت يتلا
.اھتيوستل وأ ملسلاب لالخإلا ىلإ يدؤت دق يتلا ةيلودلا تاعزانملا ِّلحل يلودلا نوناقلاو لدعلا ئدابملً اقْفَو
نيب قوقحلا يف ةيوستلاب يضقي يذلا أدبملا مارتحا ساسأ ىلع ممألا نيب ةيدولا تاقالعلا ءامنإ - 2
.ماعلا ملسلا زيزعتل ةمئالملا ريبادتلا ذاختا كلذكو اھريصم ريرقت اھنم لكل نوكي نأبو بوعشلا

ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةغبصلا تاذ ةيلودلا لئاسملا لح ىلع يلودلا نواعتلا قيقحت - 3
ًاقالطإ كلذ ىلع عيجشتلاوً اعيمج سانلل ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعت ىلعو ةيناسنإلاو
.ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت الو نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب

.]2[ةكرتشملا تاياغلا هذھ كاردإ وحن اھھيجوتو ممألا لامعأ قيسنتلً اعجرم ةئيھلا هذھ لعج - 4

:ةيلودلا نيناوقلاو قيثاوملا هذھ يف يعرشلا مكحلا

مكح ةفرعم ىلإ لصن ةدحتملا ممألا ةئيھ نيناوق نم ةقثبنملا ةيلودلا ةيعرشلا دونب ِّمھأ ىلع فوقولا دعبو
:اھيف هللا
ِدَقَف َِِّاب ْنِمْؤُيَو ِتوُغاَّطلِاب ْرُفْكَي نَمَف ِّيَغْلا َنِم ُدْشُّرلا َنَّيَبَّت دَق ِنيِّدلا يِف َهاَرْكإ ال{ :- لجو زع - هللا لوقي
.]٦٥٢ :ةرقبلا[ }ٌميِلَع ٌعيِمَسُ َّهللاَو اََھل َماَصِفنا ال ىَقْثُوْلا ِةَوْرُعْلِاب َكَسْمَتْسا
يف ،]٦٣ :لحنلا[ }َتوُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَوَ َّهللا اوُدُبْعا َِنأ ًالوُسَّر ٍةَُّمأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلَو{ :- هناحبس - لوقيو
رفكلاب الإ حصت ال - لجو زــع -  ةقحلا ةيدوبعلاو ديحوتلا نأ - لجو زع - هللا نيبي نيتيآلا نيتاھ
- اب ناميإلاب رمألا ىلع توغاطلاب رفكلا مدق دق لب ،هدحو - لجو زع - هللا ةدابعو هبانتجاو توغاطلاب
نم هَّدح دبعلا هب زواجت ام لك وھ توغاطلاو ،توغاطلاب رفكلاب الإ حصي ال اب ناميإلا نأل - لجو زع
.عاطم وأ عوبتم وأ دوبعم

،نايغطلا نم قتشم توغاطلاف :يسركلا ةيآ دنع - ىلاعت هللا همحر - يرسودلا ]نمحرلا دبع[ خيشلا لوقي
هَّدح زواجت نم لكف ،هقرغي ثيحب ناسنإلا ةماق نع هدم عفترا اذإ )ءاملا ىغط( لاقي ،دحلا ةزواجم وھو
ىعسو كلذ زواجتف ،هتعيرش مازتلاب هدودح دنع فوقولاو - هناحبس - هتدابع بوجو نم هل هللا هَّدح يذلا
يف عيرشتلا وأ باــھرإلاو رــھقلا وأ لايــتحالاو رــكملا عاوــنأ نم عون ِّيأب ًادباع ال ًادوبعم نوكي نأ يف
هباــبحأ ضــغبو هنع داعتبالاو هتوادعو هضغبب ؛هب رفكلا بجي توغاط وھف ؛نينقتلاو ميرحتلاو ليلحتلا
ملسملا يقتلي يموق أدبم ىلإ وعدي نم لكو .توغاطلاب رفكلاب الإً اعطق اب ناميإلا حصي الو ،هناوــــعأو
رفكلا بجي نيذلا تيغاوطلا نم وھف ؛ةيدوھيلا بھاذملا نم يدام بھذم ىلإ وأ ةلاضلا فئاوطلا عم هيف
ناميإلا ققحو ،هعاونأ عيمجب توغاطلاب رفكلا ققح نمف ،مھتازمھ نع داعتبالاو مھتوادعو مھضغبو مھب
ِدَقَف{ ؛لمع وأ صخش يأ نم هللا هضغبي ام لك ضغبو ،هليبس يفو هلجأ نمو هل ةبحملا رصحب اب
.]3[]٦٥٢ :ةرقبلا[ }ىَقْثُوْلا ِةَوْرُعْلِاب َكَسْمَتْسا

لجو زع - هللا لاق ،هب رفكن نأ انرمأ دقو هبً اناميإ الإ هنيناوق ةعاطو ةيلودلا ةيعرشلا توغاط عابتا لھو
ىَلإ اوُمَكاَحَتَي َنأ َنوُديِرُي َِكلْبَق نِمَ لِزُنأ اَمَو َكْيَلإَ لِزُنأ اَمِب اوُنَمآ ْمُھَّنَأ َنوُمُعْزَي َنيِذَّلا ىَلإ َرَت ْمََلأ{ :-
.]٠٦ :ءاسنلا[ }اًديِعَب ًالالَض ْمُھَّلِضُي َنأ ُناَطْيَّشلا ُديِرُيَو ِهِب اوُرُفْكَي َنأ اوُرُِمأ ْدَقَو ِتوُغاَّطلا
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اوــمكاحتو ةــنسلاو باــتكلا نــع لدــع نمل ةماذ ةيآلا هذھ( :ةيآلا هذھل هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لوقي
.)انھ اھ توغاطلاب دارملا وھو ،لطابلا نم امھاوس ام ىــلإ

هيلع هللا ىلص - لوسرلا هب ءاج ام ريغ ىلإ مكاح وأ مكاحت نم( :نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لوقيو
.)هيلإ مكاحتو توغاطلا مكح دقف - ملسو

.)توغاطلا ىلإ مكاحت وھف هللا عرش ريغ ىلإ مكاحت لكو( :)نايبلا ءاوضأ( هريسفت يف يطيقنشلا لوقيو

دمحم انيبن نيد وھو )هللا الإ هلإ ال( ديحوتلا ةملك انكر امھ - لجو زع - اب ناميإلاو توغاطلاب رفكلا نإ
اھعابتاب - لجو زع - هللا انرمأ يذلا - مالسلاو ةالصلا هيلع - ميھاربإ انيبأ ةلمو - ملسو هيلع هللا ىلص -
ُءآَرُب اَّنإ ْمِھِمْوَقِل اُولاَق ْذإ ُهَعَم َنيِذَّلاَو َميِھاَرْبإ يِف ٌةَنَسَحٌ ةَوُْسأ ْمُكَل ْتَناَك ْدَق{ :- هناحبس - هلوق يف كلذو
}ُهَدْحَو َِِّاب اوُنِمْؤُت ىَّتَح اًدَبَأ ُءاَضْغَبْلاَو ُةَواَدَعْلا ُمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب اَدَبَو ْمُكِب اَنْرَفَك َِّهللا ِنوُد نِم َنوُدُبْعَت اَّمِمَو ْمُكنِم
.]٤ :ةنحتمملا[

:دعبو

.اھحوضو ىلع لوصألا هذھ هيف بيغت يذلا نامزلا اذھ ٍةبرغ ُنمزل ِهللاو هنإف

ثيح سيبلتلا نم اھل كاحي امو ةمألا عقاو نع اھيف نوشيعي يتلا مھتلزع ءاملعلا كرتي نأ ناوأ نآ دقل
نم اھريغو تامكحملا هذھ نايب نع مھوصقيو ملعلا لھأ اوبيغي نأ نيقفانملاو رافكلا نم اھؤادعأ دارأ
.اھيف ملعلا لھأ لوق ةمألا رظتنت يتلا لزاونلاو اياضقلا
َباَتِكْلا اوُتُوأ َنيِذَّلا َقاَثيِمُ َّهللا َذَخَأ ْذإَو{ ؟مھلھاوك ىلع ةاقلملا ةليقثلا ةنامألاو مھرود ملعلا لھأ يعي لھف
.]٧٨١ :نارمع لآ[ }ُهَنوُمُتْكَت الَو ِساَّنِلل ُهَّنُنِّيَبُتَل

ليبسو ،هعابتا انقزريو نينمؤملا ليبس انرصبي نأو ،ميقتسملا هطارص انيدھي نأ - لجو زع - هللا لأسن
.نيملاعلا بر  دمحلاو ،هبانتجا انمھليو نيمرجملا

---------------
.ينايلعلا يلع روتكدلل ،)ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف داھجلا ةيمھأ( باتك :رظنا ءامسألا هذھ ىلإ فرعتلل ]1[

.ريسي فرصتو راصتخاب )459-445( ص ،ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف داھجلا ةيمھأ ]2[

.يسركلا ةيآ ريسفت يف ريسفتلا ةوفص ]3[

)بيترتلا نم ءيشب لقنلا ّمت(

 05-10-2009
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  #7  

 ءاروحلا وبا
فرشم

 
446 :تاكراشملا

ميقلا عوضوملا ىلع يدزألا نسحلا وبا يلاغلا يخأ مكيف هللا كراب
,, ءازجلا ريخ بتاكلا هللا ىزجو

 05-10-2009

abo_omer 
قلأتم وضع

 
1,111 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

 05-10-2009

 يرئازجلا هللا دبع
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
2,782 :تاكراشملا

اريخ انع لِّيَلُجلا رصان نب زيزعلا دبع بتاكلا حصانلا هللا ىزجو يدزألا نسحلا وبا يخأ كيف هللا كراب

مھتداقف سيمامح عابتأل ةرشابم هجوت ةخسن
ةيكرشلا ةيعرشل ماكتحإلاو ملكتلا نوقشعي

 05-10-2009

 شمغد زتعم
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
13,594 :تاكراشملا

ةميق عوضوم
يخا كيف هللا كراب
هاضريو هبحي ام يلا كاياو هللا انقفوو

 05-10-2009

 يسدقملا ةيحد
كراشم وضع

 
254 :تاكراشملا

ةيلودلا ةيعرشلاب ترفكو هدحو اب تنمآ

 05-10-2009

 يبرع دسأ
قلأتم وضع

 
ةيمالسإلا قارعلا ةلود :ةلودلا
1,018 :تاكراشملا
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. بتاكلا كيف هللا كرابو ) يدزألا نسحلا وبأ ( بيبحلا يخأ كيف هللا كراب

 05-11-2009

 يدزالا نسحلاوبا
ديدج وضع

 
19 :تاكراشملا

:سابتقا

 ءاروحلا وبا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
ميقلا عوضوملا ىلع يدزألا نسحلا وبا يلاغلا يخأ مكيف هللا كراب
,, ءازجلا ريخ بتاكلا هللا ىزجو

،، ءاروحلا ابأ هللا كاّيح

،، كرورمب ُتفرَش

،، كبحم

 05-12-2009

 يدزالا نسحلاوبا
ديدج وضع

 
19 :تاكراشملا

:سابتقا

 abo_omer ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
كيف هللا كراب

،، رمع ابأ ،، كراب كيفو

،، كتلالطإب ُتدعس

،، كبحم

عيباسأ 4 ذنم 

 ءاروحلا وبا
فرشم

 
446 :تاكراشملا

,, ليلجلا زيزعلا دبع خيشلا رسأ كفي نأ هللا لأسن

عيباسأ 4 ذنم 

 يدزالا نسحلاوبا
ديدج وضع

 
19 :تاكراشملا

نيمآ ، كلئاضف و كمعن نم هديزتو انخيش تبثت نأ كلأسأ يبر
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  #13  
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،، هلضف نم كدازو ، ءاروحلا ابأ كل هللا ركش

نيمآ ، انارسأ و انئاملعل هللا ناك

عيباسأ 4 ذنم 

 يدادغبلا دمحم
قلأتم وضع

 
1,306 :تاكراشملا

اريخ هللا مكازج

عيباسأ 4 ذنم 

 يدنكلا رديح وبأ
كراشم وضع

 
109 :تاكراشملا

ريخ هللا كازج
ةيلودلا ةيعرشلاب فارتعالاب يداني نم نيمزتلملا نم ىتح فسآلل

كيف هللا كراب

عيباسأ 4 ذنم 

 يوارحصلارجاھملا
قلأتم وضع

 
2,087 :تاكراشملا

ليلجلا زيزعلا دبع خيشلا رسأ كفي نأ هللا لأسن

ةيلودلا ةيعرشلاب ترفكو هدحو اب تنمآ

عيباسأ 4 ذنم 

 رجاھملا ركب وبا
قلأتم وضع

 
1,289 :تاكراشملا

بتاكلا كيف هللا كرابو ) يدزألا نسحلا وبأ ( بيبحلا يخأ كيف هللا كراب

>212 نم 1 ةحفص

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
عيرسلا لاقتنالاكتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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تاكراشملا ىدتنم > )ةيمالسإلا ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم
ةزيمملا

هرسأ هللا كف ليلجلا زيزعلا دبع خيشلل / ةيلودلا ةيعرشلاب انرفكو هدحو اب انمآ 

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

12<2 نم 2 ةحفص

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

عيباسأ 4 ذنم 

 نيدھاجمللٍ  عاد
دھتجم وضع

 
886 :تاكراشملا

:سابتقا

 يدزالا نسحلاوبا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
نيمآ ، كلئاضف و كمعن نم هديزتو انخيش تبثت نأ كلأسأ يبر

،، هلضف نم كدازو ، ءاروحلا ابأ كل هللا ركش

نيمآ ، انارسأ و انئاملعل هللا ناك

مكب هللا كرابو نيمآ نيمآ ّمھللا

عيباسأ 4 ذنم 

 نمحرلا ةيؤر ّبحم
ةيمالسالا ةجولفلا تايدتنم بّاتك رابك

 
هللا ءاش نإ قارعلاب ةيلاغلا ةيمالسإلا انتلود :ةلودلا
3,589 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

مكب هللا كرابو

هملظ نم نعلو هرسأ ّكفو يلاغلا انخيش ىلوملا ظفحو

عيباسأ 4 ذنم 
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 دوسألا بضغلا
ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك يف بلاط

 
507 :تاكراشملا

زيزعلادبع خيشلا قحلاب عداصلا انخيش نوع يف نوكي نا هللا لاسا ريثك آريخ هيف اذھ كحفصتم ريخ هللا كازجو كيف هللا كراب يدزألا نسحلاوبا
هرسا كفي ناو ليلجلا

ةيتوص بطخ وا سورد وا تارضاحم هيدل هرسأ هللا كف زيزعلادبع خيشلا لھ نسحلاوبا بيبحلا يخا
كردق هللا عفر اھب انعفنا تالاقم دجو ناو

يف حون لمح نم ايو دمص اي درف اي دحأ دحاو ايو انباقر هل تعضخ نم ايو ئش يأ كلمن الو ئش لك كلمت نم اي ميظعلا شرعلا بر مھللا
هللا ىلص دمحم رصن ايو دوھيلا نثارب نم ىسيع ذقنأ نم ايو نوعرف ىلع ىسوم رصن نم ايو توحلا نطب نم سنوي جرخأ نم ايو ةنيفسلا

تيغاوطلا نوجس يف نيمولظملا اننوخأ ىرسأ كف هكم يكرشم نم ملسو هيلع

........هللا اي مھيف امم مھكف نونلاو فاكلا نيب هرمأ نم اي مھللا
.ةمألا ءادعأ نم مقتنا مھللا

.اھيلع نيرمآتملا نمو
.اھساجناو اھئالذأ نمو

.نيحلاصلا دابعلا ءالؤھ صلخ مھللا
.هل بجتست كوعدي نم ، قحلا كدعوو ، تدعو يبراي تنأو ، قحلا كنيد مالسإلا تانب ، تارھاطلا كئامإ ءانبأ ، كديبع مھنإ مھللا

.نيمولظملا تاوعد بيجم اي بجتساف
معنو ىلوملا معن ريدق ةباجإلاب كّـنإ انتدعو امك انل بجتساف انترمأ امك كانوعد دق انالوم اي نحن اھف ، ةباجإلاب انتدعوو ءاعدلاب انترمأ ّمھللا

.ريصّـنلا
.مّـلسو هبحصو هلآ ىلعو دّمحم ىلع كرابو مّـلسو هللا ىّـلصو

...هللا اي .......ادوسأ اموي اھيف انرأ مھللا ؟؟!!......رصعلا توغاطو كرشلا ةلود نم هارن ام لوھ نم امد عمدتل نيعلا نأ هللاو

عيباسأ 4 ذنم 

 يشرقلا دعس
فوـقوم وضع

 
216 :تاكراشملا

:سابتقا

 دوسألا بضغلا ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
نوع يف نوكي نا هللا لاسا ريثك آريخ هيف اذھ كحفصتم ريخ هللا كازجو كيف هللا كراب يدزألا نسحلاوبا

هرسا كفي ناو ليلجلا زيزعلادبع خيشلا قحلاب عداصلا انخيش

ةيتوص بطخ وا سورد وا تارضاحم هيدل هرسأ هللا كف زيزعلادبع خيشلا لھ نسحلاوبا بيبحلا يخا
كردق هللا عفر اھب انعفنا تالاقم دجو ناو

ايو انباقر هل تعضخ نم ايو ئش يأ كلمن الو ئش لك كلمت نم اي ميظعلا شرعلا بر مھللا
توحلا نطب نم سنوي جرخأ نم ايو ةنيفسلا يف حون لمح نم ايو دمص اي درف اي دحأ دحاو
ىلص دمحم رصن ايو دوھيلا نثارب نم ىسيع ذقنأ نم ايو نوعرف ىلع ىسوم رصن نم ايو

تيغاوطلا نوجس يف نيمولظملا اننوخأ ىرسأ كف هكم يكرشم نم ملسو هيلع هللا

........هللا اي مھيف امم مھكف نونلاو فاكلا نيب هرمأ نم اي مھللا
.ةمألا ءادعأ نم مقتنا مھللا

.اھيلع نيرمآتملا نمو
.اھساجناو اھئالذأ نمو

.نيحلاصلا دابعلا ءالؤھ صلخ مھللا
، تدعو يبراي تنأو ، قحلا كنيد مالسإلا تانب ، تارھاطلا كئامإ ءانبأ ، كديبع مھنإ مھللا

.هل بجتست كوعدي نم ، قحلا كدعوو
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.نيمولظملا تاوعد بيجم اي بجتساف
امك انل بجتساف انترمأ امك كانوعد دق انالوم اي نحن اھف ، ةباجإلاب انتدعوو ءاعدلاب انترمأ ّمھللا

.ريّصـنلا معنو ىلوملا معن ريدق ةباجإلاب ّكـنإ انتدعو
.ّمـلسو هبحصو هلآ ىلعو دّمحم ىلع كرابو ّمـلسو هللا ّىـلصو

اموي اھيف انرأ مھللا ؟؟!!......رصعلا توغاطو كرشلا ةلود نم هارن ام لوھ نم امد عمدتل نيعلا نأ هللاو
...هللا اي .......ادوسأ

ديرتام لك هبو خيشلا عقوم كيف هللا كراب لضفت

http://islamlight.net/aljiliyl/

12<2 نم 2 ةحفص

» 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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