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؟ ناسل ةتلف يھ لھ ، ديزيلا وبأ خيشلا

...سابتلالاو ةواشغلا ةلازإ

، دعبو هالو نمو ماركلا لآلاو بحصلا ىلعو ، هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،  دمحلا

ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مھبولق يف نيذلا امأف تاھباشتم رخأو باتكلا مأ ّنھ تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وھ ": ىلاعتو كرابت قحلا لوقي
.نارمع لآ 7 ". هليوأت ءاغتباو

دحاو ركف ىلع مھو نحنو انناوخإ مھو ، مھمعدنو مھديؤن نحنف ، سامح يدھاجم ىتح نيطسلف يف نيقداصلا نيدھاجملا ديؤن : ) هللا هظفح ( ديزيلا وبأ ىفطصم خيشلا لاق
... دحاو جھنمو

ناديز دمحأ ) فصنملا( يمالعإلا ةريزجلا لسارم عم ءاقل يف ) هللا هظفح( خيشلا هلاق ام اذھ

ةرصنلاو حصنلا انيلع مھلو انناوخإ مھو ، ) هللا نذإب ( ةمداقلا محالملاو طابرلا ضرأ نيطسلف يفً اصوصخو ، ناكم لك يف نيقداصلا نيدھاجملا لك ديؤن عبطلاب نحنو : لوقأ
..

) هللا هظفح ( خيشلا نم ناسل ةتلف يھ هذھ تناك نإ يردأ الف ." !! دحاو جھنمو دحاو ركف ىلع مھو نحن ") هللا هظفح ( هلوق لدجلا راثأو هابتنالا تفل دقل ةقيقحلا يف نكلو
اذھ لثم يف هنع ليصفتلل لاجم الو هدصقي ًالمجم رخآً ائيش ريبعتلا اذھ نم دارأ هنإ مأ !! يواسمحلا ركفلاو جھنملا ةقيقح دارأ هنإ مأ ، اھكرادت عطتسي ملو ، ثيدحلا قايس يف

بضتقملا ريصقلا ءاقللا

ىلوملا ًالئاس( ضعبلا دنع لدجلا راثأ يذلا سابتلالا ةلازإل اھنع ةباجإلل ؛ ءازعألا ءارقلا يدي نيب ةلاقملا هذھ يف اھحرطأ نأ تببحأ نھذلا يف ةدراو تالامتحا ثالث يھ هذھ
. نآلا نم مھرورم مھل ًاركاش دودرلا قودنص لالخ نم عوضوملا ءارثإ يف عاب مھل نوكي ءازعألا ءارقلا ةبحألا لعلو ) دادسلاو قيفوتلا
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: ىلوألا امأ : لوقأ

لوألا ءاقللا هنأً اصوصخو ، حوتفملا يئاضفلا ءاقللا اذھ لثم يف ) هللا هامح ( هتكنح توفي ال امم اذھف ؛ اھكرادت ديزيلا وبأ ) كنحملا ( خيشلا عطتسي ملو ناسل ةتلف نوكت نأ
نإف ؛ ناسل ةتلف اھنأ ولو ، هب قطني فرح لكو ةملك لك يف رذحلا دشأ ًارذح نوكي هلعجي ام اذھو ، يماعلاو مھنم ملاعلا ، ينادلاو يصاقلا هدھاشي يمسر مالعإ عم خيشلل

ءاقللا هعم ىرجأ يذلا يمالعإلا قيرفلا عم قافتالاب اھكرادتو هتلوقم نع عجارتي نأ خيشلل حيتي ام اذھو ؛ ًارشابم سيلو لجسم ءاقل وھ خيشلا عم يرجأ يذلا ءاقللا

يھ يتلا ، ةيداھجلا مھتحلصم عم بسانتتو ، اھنوديري يتلا طورشلاب ناك هنأ كش ال يذلا ، ءاقللا اوددح نيذلا مھ مھنوك ؛ هتروشم لھأو خيشلا قح نم وھ كلذ نأ كش الو
ةيدعاقلا طورشلل ةباجتسالا الإ هيف اھعسي ال ؛ ةريزجلل يمالعإلا قبسلا اذھ لثم نأً اضيأ كش الو ، ةمألا ةحلصم نم ديكأتلاب

. ناسل ةتلف تسيل ) ملعأ هللاو ( بلاغلا يف يھ ًاذإ

: ةيناثلا امأ

..كلذ نع بيجت ةثلاثلا ةلأسملا كرتأسف ، يواسمحلا جھنملا ةقيقح دارأ هنإ

: ةثلاثلا امأ

ريصقلا ءاقللا اذھ لثم يف ليصفتلل لاجم الو ، هدصقي ًالمجم ائيش دارأ هنأ

: لوقأف

داھجلا ةدعاق نأب ؛ داھجلا ةدعاق يھ نم فرعي نم لكو لب ، مھسفنأ نويواسمحلا ىتحو لب ، يريغو انأ هفرعأ امل ينظ ىلع بلغي يذلا وھو ، هديؤأو هلوقأ يذلا وھ اذھو
لب ، راسملا حيحصتل سامح ةداقل حئاصنلا هيجوت يف ًادھج اولؤي مل داھجلا ةدعاق ةداق نإو ، كلذ يف حيرصتلا دح ىلإ لصو ، سامح عم يجھنمو يركف فالخ ىلع اھتداقو

.. ددجلا نييناملعلاب مھومسو دقو )ً ايدئاقع ( لاضلا فرحنملا جھنملا كلذ ةداق يف ةيزعتلا ةجرد ىلإ ةحيصنلا تلصو دق

؟ كلذك يھ لب نيدح يذ حالسب هبشأ يھ يتلا ةلوقملا هذھ لثمب رماغي )هللا هظفح( ديزيلا وبأ خيشلا لعج يذلا ءيشلا وھ ام ًاذإ

: لوقأ

يليئارسإلا ناودعلا نابإ ) هللا هظفح ( يرھاوظلا نميأ خيشلا نع ردص ام وھ ) قرافلا نم ءيش عم ( ديزيلا وبأ هلاق يذلا اذھ لثمو ، ليصفتلا نم ءيش ىلإ ةجاحب ةلأسم يھ
هجو يف نانبل يف نيملسملا مھناوخإ عم فوقولاب ةيمالسإلا ةمألا هيف ثحي ًالمجمً امالك هيف ملكت دق باطخب ةمألا ىلع جرخ ) هللا هظفح (يرھاوظلا نإ ثيح ، نانبل ىلع

باطخلا كلذ يف لمجملا مالكلل الإ اھنيح يف عستي ال ماقملا ناكو ، مھيلع نويليئارسإلا اھنش يتلا ةسرشلا ةمجھلا

نيملسملا نم فالآلا اھتيحض بھذي تقولا سفنبو نكلو ، نييليئارسإلا نيبو ، يسوجملا يضفارلا تاللا بزح نيب يھ )رھاظلا يف ( اھنيح يف ةرئادلا برحلا ىحر تناكو
ةلحرملا كلت يف ةقرافلا ةمالعلاو ةلزانلا هذھ لثم يف ةمألا هيجوتل يملاعلا داھجلا ةداقل ةملك نم دب ال ناكف ؛ ءايربألا

براقتلا ىلع ثحيو ، تاللا بزح حدتمي هنأ همالك نم ) قيضلا مھفلا باحصأ نم ( ضعبلا مھفف ... حيحصلا اھفدھ وحن ةمألاً اھجوم ةميظعلا هتملكب يرھاوظلا ميكحلا جرخف
نيفعضتسملا نيملسملا نع عافدلاو هيف ةياكنلا ثادحإو ، يليئارسإلا ناودعلا هجو يف فوقولا نم خيشلا هدارأ ام نيب اوزيمي نأ قيضلا مھفلا باحصأ عاطتسا امو ، هعم

نييتاللا ةضفارلا دئاقع نم هتءارب نيبو ، هلھأو ) قحلا ( مالسإلا ىلع دوعت ةحلصم امنود مھديرشتو مھلتقب تاللا بزح ببست نيذلا

قيضلا ماوعلا مھف ةدسفم لجأ نم ةلزان لك يف ةمألا صخت يتلا ةميظعلا حلاصملا تكرت ول الإو ، قيضلا مھفلا باحصأ بنذ وھ لب ، هيف هيلع رزو الو خيشلا بنذ سيل اذھو
) داھجلا ناديم يفً اصوصخو ( ةربتعملا ةيعرشلا حلاصملا نم اريثك نإ ذإ ؛ ةربتعملا ةيعرشلا حلاصملا نم ءيش ةمألل ققحت املو ، مھفلا نم ءيش دحأل ماقتسا امل ، ذاشلا

حلاصملا كلت رحب يف ةرومغملا دسافملا ضعب نم اھقيقحت عم دبال
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حلاصملا كلت ةمألل تققحت امل هلتق الولو ، ريثكب هلتق قوفت ام ةربتعملا ةيعرشلا حلاصملا نم كانھ لباقملا يف نكلو !؟ ةميظع ةميظع ةدسفم وھ ملسملا سرتلا لتق سيل وأ
ةميظعلا

!........ ةنسلا لھأ دئاقعل ةفلاخملا ةضفارلا دئاقع نع ثيدحلا اھنيح يف ) هللا هظفح ( يرھاوظلا ةمألا ميكح نم نوديري ) هللا مھادھ ( قيضلا مھفلا باحصأب يننأكو

)كرابملا ةبسحلا ىدتنم مايأ ( عوضوملا كلذ صخت هلاقم اھنيح يف تبتكو يلع هللا ّنم دقل مومعلا ىلع

) يملع دح ىلع ( ةدوجوم يھف )لجوجلا( ثحبلا كرحم قيرط نع اھيلإ عجريلف ؛ ديزتسي نأ دارأ نمف ) نوللحملا ةداسلا اھيأ ةدعاقلا باطخ ريغتف ثادحألا تريغت (: ناونعب
. ىرخأ تايدتنم يف

ىلع بجوي ناك يذلا قرافلا اذھ وھ امف ، قرافلا نم ءيش عم ) هللا هظفح ( يرھاوظلا هلاق يذلا نم ةبيرقو ، نيدح وذ حالس يھ ) هللا هظفح ( ديزيلا يبأ خيشلا ةلوقم ًاذإ
نيدھاجملا حدمب خيشلا اھيف ملكت يتلا ةلمجلا قايس نأ اصوصخو ، سابتلا هيف سيل اھموھفم نوكي ةرابعب وأ ، ليصفتلا نم ءيشب هيف ملكتي نأ ؛ ديزيلا يبأ خيشلا
! جھنملاو ركفلا يف مھعم فالخلا مدعب ؛ سامح ركذب ةلصتم تناك نيصلخملا

لوقلا يف نوئطخيو نوبيصيو ، نوحصاني رشبلا نم مھريغك رشب مھف ، نوموصعم مھنأل سيل كلذو ، داھشتسالاو داھجلا ةداق ىلع ديازي نأ عيطتسي دحأ ال ةقيقحلا يف
مھدجت املقف ، مھنيب اميف ةروشم نع الإ مھنم ردصت ال مھلاعفأو مھلاوقأ نأً اصوصخو نولعفيو نولوقي اميف ةياردلاو ةربخلا لھأ مھنأل ؛ مھيلع ديازي ال نكلو ، لمعلاو
هبسحب لكو ةينوك ةنس أطخلا نإف اذھ عمو ، أطخ ىلع نوعمتجي

هبحاص عيطتسي بوتكملا يئاشنإلاف ؛ ايباتك سيلوً ايباطخ ايلاجترا مالكلا ناك اذإً اصوصخو ، هدصقيو هديري اميف ريبعتلا هنوخي دق ) انم ريثكلا عم ثدحي اذھو (ً انايحأ نكلو
هسفن لالخ نم لك انعيمج هفرعي رخآ نأش هل يباطخلا يلاجترالا نكلو ، رسيوٍ ةلوھسب هيف أطخلا كرادت

ةداق نأ ؛ كلذ ىلع يعطقلا ليلدلاو ، نينيعم اسانأوً انيعمً اعقاو )ً امتح( دصق ملكت امدنع وھف ، الك فلأو الك ، ريبعتلا هناخ دق ) هللا هظفح ( ديزيلا ابأ خيشلا نأ :لوقأ ال انھو
لاضلا فرحنملا يناوخإلا جھنملاو ركفلا دبك ةذلف وھ يذلا يواسمحلا جھنملا ركفو لالض ىلع نوقبطمو نوعمجم مھلك ) هللا هظفح مھدحأ وھو ( داھجلا ةدعاق

؛ مكحملا كلذ يف رييغت هيلع ًأرطي ملو ، مكحم يعطق مالك هل كلذ لبق صخشلا كلذل ناكو ، ناھجو مالكلا كلذ يف لمتحُي ، ام صخشل ، امً امالك هيلع هبتشا نم نأ لصألاف
ًادحاو ًالوق مكحملا كلذل هباشتملا در فصنملا ىلع اھنيح بجيف

: لوقأ

نم مكحملا ىلإ هباشتملا در يف ةاجزم مھتعاضب نيذلا نم ًءاوس ، عيمجلا ىلع ةصرفلا تّوفي نأ ) هللا هظفح ( خيشلا ناكمإب ناك ـ رصاقلا يروصتو يداھتجا يف ـ نكلو
هعضاوم نع ملكلا فيرحتو ةنتفلا نوغتبي نيقفانملا ديصت نوديصتي نيذلا نم ؛ ضرم مھبولق يف نيذلا نم وأ ، قيضلا مھفلا باحصأ

. دجو امنيأ صلخم يداھج دھج لكو مھنم نيصلخملا نيدھاجملا انبتن اننأ الإ ؛ جھنملاو ركفلا يف سامح عم انفالخ عم : ) هللا هظفح ( هلوقب كلذو
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هنإ ىتح ( ضعبلا دنع لدجلا راثأ هنوك همالك نم هدصقمو هدارم ) ةدوھعملا هتكنحب ( قيضلا مھفلا باحصأل حضوي مداق هل روھظ يأ يف ) هللا هظفح ( ديزيلا ابأ خيشلا لعلو
. سامح نع همالك نم مُھـف امع ةواشغلاو سابتلالا ةلازإل كلذو ) كلذ ىلع عالطا ىلع انأو ، جھنملاو ركفلا باحصأ نيدحوملا ةوخإلا ضعب دنع لدجلا راثأ

: لوقأ

) هاعرو هللا هظفح ( خيشلا ىلع ةديازملاب ) مھب نظلا يناسحإ عم ( نيدحوملا ةبحألا ضعب نم مھتُأ ال يكلو

: لوقأ

يف - هاضتقم يف بسانتي ال ماقملا نإ ذإ ، هتروشم لھأو وھ اھاري ةحجار ةحلصمل مالكلا موعي نأ دارأ )سامح نم نيصلخملا نيدھاجملا مالكلا نم هدصق عم ىتح( خيشلا لعل
. سامح عم يجھنملا فالخلا شبن عم – يمالعإلا ءاقللا اذھ لثم

ةيمالعإلا تاءاقللا هذھ لثم نم اھعيمج هناولأب يوعدلا دوصقملا بھذيف هعباتتو ءاقللا ىلإ عمتست يتلا اھعم ةفطاعتملا وأ ، ةيواسمحلا بولقلا رفنيس ديكأتلاب وھ يذلا
.. يعامتجالاو يركسعلاو يسايسلا اھنفب عقاولا قوف تزفق يتلا ةيدعاقلا

) ةباذجو ةعئار ةلاقم اھنإً اقح ؛ عقاولا قوف زفقلا نف ، دمحم نب هللا دبع خألا ةلاقم ، ئراقلا يزيزع عجار (

ءادعأ يف ةياكنلاو نينمؤملل رخفلاو ّزعلا ةلودو ، داھجلا ةدعاق يف ةداقلا لاثمأ ، داھشتسالاو داھجلا ةدعاق تاءاقلو تاباطخ روغ ربست نأ ءىراقلا يزيزع تدرأ ول ةقيقحلاو
. هلضف نم هيلع هللا حتفي ام بسحب لكو ، ريثكلا ُريثكلا زونكلاو رردلا نم اھيف تدجول ، ةيمالسإلا قارعلا ةلود نيدلاو ةلملا

. ) هاعرو هللا هظفح ( ديزيلا يبأ خيشلا عم ) ةيدعاقلا ةسايسلاو ةكنحلاب ءيلملا ( يمالعإلا ءاقللا كلذ روغ اھيف ربسأ ةلاقم ةباتكل ينقفوي نأ لأسأ اف

:لوقأ

عم يمالعإلا ءاقللا نيبو ) تاللا بزح عم براقتلل وعدي هنأ هنم مھف يذلا ( نانبل ىلع يليئارسإلا ناودعلا نابإ يرھاوظلا باطخ نيبً اقرف كانھ نإ -ً افنآ - تلق دق ينوكو
كلذ نيبأ نأ يل دب الف ) نيدھاجملا نم ـً امتح ـ نيصلخملا اھنم دصقو جھنملاو ركفلا يف سامح عم فالتخالا حبضوت مدعب هترابع لدجلا هيف تراثأ يذلاو ( ديزيلا يبأ خيشلا
. ًاوشح مالكلا ناكل الإو قرافلا

: لوقأ
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ماعلا باطخلا نأ مولعمو ، مذب الو حدمب الو ليلقب الو ريثكب ال تاللا بزح ِ رطي ملو ، مالسإلا ةمألً اھجوم ماع باطخب ملكت دق ) هللا هامح ( يرھاوظلا نأ ) ملعأ هللاو ( قرافلا
هرارقإ ةرورضلاب سيل هنع توكسملاو ، صاخلاك سيل

: لوقأو

، هل ريقحت وھ ) يليئارسإلا ناودعلل يدصتملا وھ هنأ ىلع تاللا بزحب ديشي عيمجلا ناك نيح يف ( ةمألل هجوملا ماعلا يرھاوظلا باطخلا كلذ يف تاللا بزح ركذ مدع نإ
) باطخلا مھف لقعي نمل كلذ ( ءاضغبلاو ةوادعلا راھظإ نم عون وھو

ام اذھو ، افطع نيصلخملا نيدھاجملا هدصق عم عبطلاب (ً احيرص مھمسا ركذب سامح عم جھنملاو ركفلا يف فالتخالا مدع هيف ركذ ) هللا هظفح ( ديزيلا يبأ خيشلا مالك امنيب
) ضعبلا تاف

كلذ نم رثكأ ةلاطإلا ديرأ الو راصتخاب قرافلا وھ اذھ

. نيدحوملا ةبحألا لك نم ةرذعملا وجرأ كلذكو ، ةرذعملاو ةرفغملا هللا نم وجرأف ، ةعجنلا تدعبأ نإو ، ةنملاو دمحلا هللف ) يداھتجاب ( تقفو نإف ؛ ملعأ هللاو اذھ

، اھيف رمثم عاب يأ هل ناكو اھنع ةباتكلاو اھغيرفت يف مھاس نم لكو ) هللا هظفح ( خيشلا ةلوقم نع سابتلالا فشك يف لضافألا ةوخإلا نم مھاس نم لك ركشأ نأ ينتوفي الو
. ريخ ّلك نيملسملا نعو انع اعيمج هللا مھازجف

ملعأ هللاو اذھ

قراط وبأ دايز هبتكو

نيدعاقلا دحأ
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ىضم موي ذنم 

 76 باطخ
ضرحم خماش

 
71 :تاكراشملا

نم صقنتلا امھوم ناونعلا يرأ ينكلو كيف هللا كرابف سابتلالا اذھ ةلازال عئار ليلحت اذھ ميركلا يخأ هرصنب هللا كديأ كتاعوضوم عباتنو هللا يف كبحن كبو كيف هللا كراب
اروكشم نكتو اريخ نكي ةرادالا نم هليدعت تبلط ولف_لاقملا فالخب اذھو_ خيشلا

__________________

: ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
-عفدلا داھج ىف-

زوجي ال بلط لاتق ال عفد لاتق هلاثمأو اذهف (لاقو )اوملسي ىتح عفدلا يف مهيلع فاخي نم جهمو مهجهم اولذبي نأ بجي هنأب انباحصأ حرص دق انهف(
. )لاحب هنع فارصنالا

ةيسورفلا هباتك يف ميقلا نبا لاق و
-بلطلا داهج ىف-

. " نينمؤملا تاداس الإ هيلع مدقي ال هرايد يف ودعلا بلط وهو بلطلا داهجو "

ىضم موي ذنم 

 هلإلا دبع
زيمم خماش
ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

 
5,693 :تاكراشملا

..قراط وبأ دايز بيبحلا يخأ هللا كايح
..ميقلا كملقبو كب هللا كرابو

..)ملعأ هللاو(حجارلا وھ اذھو ناسل ةتلف سيل دھاجملا خيشلا مالك..كلاقم يف يخأ ترسف امكو
..نيصتخملاو ةيداھجلا نوؤشلا باحصأ ىلع ىتح العف ريحم رمألا اذھو

..ةزغ يف نيدھاجملا ىلع ةقوبسم ريغلا ةسرشلا اھتلمح سامح اھيف تدعص يتلا ةنوآلا هذھ يف اصوصخو
... ةصاخلا اھفورظو ةنوآلا هذھ يف ةزغو نيطسلف ةيضق ةيساسح ىدم ملعن نحنو

...صاصتخإلا لھأو روغثلا لھأ مھف..نيملسملا دالب يف ثادحأ نم يرجي امل رظن دعبو ةعساو ةيؤر مھل )مھاطخ ددسو هللا مظفح( داھجلا ةدعاق ةداقو
نايعلل ةرھاظ نيدھاجملا ةكوش تحبصأ نأ دعب امومع نيطسلفو ةزغ يف ةيداھجلا ةيفلسلا اھب نوبرضي يتلا اصعلا سامح اولعجي نأ نوديري هللا ءادعأ نأ ىرن نحنو

..)ةريخألا هللا راصنأ دنجل ةيعونلا ةيلمعلا(ينويھصلا نايكلا نم رجح ىمرم ىلعو
..لجع ىلع طيسبلا قيلعتلا اذھب يفتكأو

ىضم موي ذنم 

malik 
زيمم خماش

 
1,987 :تاكراشملا

قراط وبا دايز لضافلا انخيش اريخ هللا مكزج

هظفح لاق امدنع وھ همالك حضوي يذللاو مھفي نا ديري نمل يلجو حضاو ديزيلا وبا بيبحلا انخيش هدصق يذللا
)... دحاو جھنمو دحاو ركف ىلع مھو نحنو(هللا
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كرابملا داھجلا ةدعاق جھنم و ركف هل يذللا نم مكيف هللا كراب ناوخا اي اورضناف
رخا صخش ما ةينھ ليعامساو لعشم دلاخ وھا

مكردق هللا عفرو قراط وبا بيبحلا انخيش كيف هللا كراب

__________________
ادبزلا فذـقت عرف تاذ ةبرضو ةرـفغم هللا نم وجرأ ينّنكل و
ادبكلا و ءاشحألا و بلقلا قّزمت مـلاظ دغو صاصرب ةّشر وأ
ادربلا و ماقسألا و شحولا طلاخأ لبج يف يشيع دـعب كلذ و
اّدـھ مھّدھت و مھشورع كّدـت ةمحلم لّذلا ةاـيح نم ريخف
ادـسأ امـساب اـميرك تم وأ اـقشتمم فيسلل ازيزع شعف

ىضم موي ذنم 

 ناميھج
ضرحم خماش

 
36 :تاكراشملا

.”ةيمالسإلا ةعيرشلل اھقيبطت سامح تنلعأ اذإ ةرزجملا هذھ يف كراش وأ رمأ نم لك نع لماشلا حفصلاو لماكلا وفعلا نلعنو ديزنو لب ”:عباتو
”:نايبلا صن اذھو

”ٍليِبَس ْنِم ْمِھْيَلَع اَم َكِئَلُوأَف ِهِمْلُظ َدْعَب َرَصَتْنا ِنَمَلَو ”
:دعبو ،نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيربكتملاو ةرفكلا لذُمو نيفعضتسملا رصان  دمحلا
:دعبو ،نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيربكتملاو ةرفكلا لذُمو نيفعضتسملا رصان  دمحلا

هللا ىلإ أجلن ذإ نحنو ،مارحلا هللا رھش يف نيمئاصلا نيدھاجملا قحب اھدارفأو اھتادايقب سامح اھتبكترا يتلا ةرزجملا لوح فشكتت قئاقحلاو ىلاوتت ثادحألا يھ اھ
:ةقيقحلا نع ثحاب لكل ةدرجملا قئاقحلا عضنل ،هدييأتو هرصنل رقتفملا ءوجل

نع عنتمملا نأ كشلل ًالاجم عدي ال امب رھظ دقف هيلعو ً،اباوج مويلل رن ملو مايأ ةثالث سامح ةداقو شيجلا ةداق نيبً اتقو اھل انتقوو ”ةلھابملا“ ةنس انييحأ ً:الوأ
،اھعجضم قرؤي نمم حاترتل سامحل ةيبھذ ةصرف هذھو ،تقو يأ يفو سامحل بستنم لكلً احوتفم ةلھابملا باب يقبُنس هللا نذإب نحنو ،لطابلا بحاص وھ ةلھابملا

:لوح سامح انلھابتلف ،]24 أبس[”ٍنيِبُّم ٍلاَلَض يِف ْوَأ ىًدُھ َىلَعَل ْمُكاَِّيإ ْوَأ اَِّنإَو“ :ىلاعت لاق
ىلع نحنف ةزغ مكحل حلصت ةيطارقميدلا نأ دقتعا نمف ،هب رفكن نأ بجي توغاط ةيطارقميدلاو ةيناملعلا نأ دقتعنو ،مالسإلا نيد ريغ نيد ةيطارقميدلا نأ دقتعن -1

.ةلھابملل دادعتسا
ىلع نحنف تيوصتلا قح وأ عيرشتلا قح رشبلل نأ دقتعا نمو ،كرش هللا عم عيرشتلا نأ دقتعن لب ،عيرشتلا قح رشبلل سيلو ،هدحو  قح عيرشتلا نأ دقتعن -2

.ةلھابملل دادعتسا
ىلع نحنف باوصلا اھيف دقتعا نمو ،ةدحتملا ممألاو ةيلودلا تارارقلا كلذكو ،ينيطسلفلا روتسدلل ماكتحالا كلذكو يعضولا ينيطسلفلا نوناقلاب مكحلا رفك دقتعن -3

.ةلھابملل دادعتسا
لحتسا نمف ،ديحوتلا ةملكب مھئامدو مھلاومأ تمصع نمم -مھبيسح هللاو مھبسحن – مالسإلا شيج ءادھش نأ دقتعنو ،ةمصعلاو ةمرحلا نيملسملا ءامد يف دقتعن -4

.اھيلع انلھابيلف لاومألاو ءامدلا هذھ
جھنم باحصأ ةقحالم نم سامح ريربت ام هسفن لأسيلف كش نمو ،مكحلا قالطإ يف ولغلاب ضعبلا انمھتا دقو ،يفلسلا جھنملل سامح برح نم انرذح املاط ً:ايناث
نودحوملاو , ءاشي ام لعفي ايندلا يفً اقيلطو لب ءوسب سمي مل ةيرشع ىنثإلا ةضفارلا بھذم مويلاو جراوخلا بھذم هقانتعاب سمألاب اھرفكي نم امنيب حلاصلا فلسلا

. نوجسلا نيزانز يف اب
موقي يمالسإ عورشم يأ ضفرب ناوخإلا ةديقع نم عبنت ةيجھنم ٌبرح سامح برح نأ ىلع دكؤي امم ،مھدجاسم نم جھنملا لامُحو ةنسلا لھأ ةمئأ درط نع كيھان
نأشب ”يراصنألا ثراحلا يبأ“ ريقفلا دبعلا هرطس ام عجار نمو ، ةلاضلا قرفلا نم اھريغو ةيروبقو ةعيشو ةيفوص نم هاوس ام لبقتيو ،حلاصلا فلسلا جھنم ىلع

.يفلسلا جھنملا ىلع ناوخإلا برح ةيجھنمً انيقي ملع سار وبأو لطسألا ىلع درلا
َنيِمِلاَّظلا ُّبِحُي ال ُهَِّنإِ َّهللا َىلَعُ هُرَْجأَف ََحلْصَأَو اَفَع ْنَمَف اَُھلْثِم ٌةَئِّيَس ٍةَئِّيَس ُءاَزَجَو * ًنوُرِصَتْنَي ْمُھ ُيْغَبْلاُ مُھَباَصَأ اَِذإ َنيِذَّلاَو“ :لاق هللا نكلو ، موجھ عضوم يف انسل ً:اثلاث

َرَفَغَو َرَبَص ْنَمَلَو *ٌ ميِلَأ ٌباَذَع ْمُھَل َِكئَلُوأ ِّقَحْلا ِرْيَغِب ِضَْرأْلا يِف َنوُغْبَيَو َساَّنلا َنوُِملْظَي َنيِذَّلا َىلَعُ ليِبَّسلا اَمَِّنإ * ٍليِبَس ْنِم ْمِھْيَلَع اَم َكِئَلُوأَف ِهِمْلُظ َدْعَب َرَصَتْنا ِنَمَلَو *
،ةمئألا روھمج دنع رشابملا مكح ءدرلا مكحو ،هدحو لتاقلاب طبتري ال وھو ءافيتسالا بجاو انل قح صاصقلاف ،]43 – 39 :ىروشلا[”ِروُُمأْلا ِمْزَع ْنَِمل َِكلَذ َِّنإ
تويب يف ةكراشملاو دييأتلاو ةكرابملا انيأر لب سامح ةدايق نم يأ نم لعافلا وأ لعفلا نم ةءارب وأً اعجارت وأ ًاراكنتسا رن مل مويلل اننإو ،ةلبانحلاو ةيكلاملاو فانحألا

.ءادھشلا دحأل ءازع ةملك نود اھتايشيلم نم نيلوتقملل ءازعلا
باحصأل ديعتل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا باتكب مكحت ةيعرش ةمكحمل انباقر ميلستو انلوبقو اندادعتسا نع نلعن ،ءادھشلا مد ءايلوأ انتفصب نحنو
اھرفكو ،ةيمالسإلا ةعيرشلل اھقيبطت سامح تنلعأ اذإ ةرزجملا هذھ يف كراش وأ رمأ نم لك نع لماشلا حفصلاو لماكلا وفعلا نلعنو ديزنو لب ،مھقوقح قوقحلا

.ةزغ يف هللا مكح ةرانم يھ انلاجر ءامد نوكتل ،ةيمالسإلا ةرامإلا نالعإو ،مالسإلل اھماكتحاو اھمكحو ينيطسلفلا نوناقلاب
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ايبيل يفو )ةددشتم ةيلوصأ( رصم يفو )ريفكت( قارعلا يفو )ةلاض ةئف( برعلا ةريزج يفف رركتت ةمھت الإ يھ امو ،ةتلفنم ةفئاط مھ فدھتسملا نأ اولاق ً:اعبار
،ءادھشلا دحأ مسا عم همسا هباشتل دحاوو مالسإلا شيج دارفأ نم ةعست مادعإب اھفادھأ ةلمحلا تققح اذإف ،)ينمأ تالفنا(ً اريخأو )يركف ثولت( ةزغ يفو )ةقدنز(
هاوس امو ، معنف اھتقرسب اوماق يتلا ”مانغألا ” نودصقي اوناك نإف ،مھب هبتشملا ضعب لاقتعا اونلعأ مھنأ بيرغلاو ،تارئاطلل ةداضملا عفادملا تاصاصر هتقزم لفطو

.رشابم لكشب مھمادعإ مت دق ةقطنملا يف شيجلا دارفأ لكف ،هملعن ال ام اذھف
رامح ىرخأو ةخخفم تارايس ةرات :شيجلا ىلع ةبذاكلا ةلمحلا هذھ اذاملو ،مالسإلا شيج يدھاجم ىلع سسجتت اذاملف نيتلفنملا عم اھبرح تمسح سامح تناك اذإف
تامرح ىلع أرجتي نمم شيجلا سيلف ،يلقعلا مھاوتسم ةلاحضو ،مھمالحأ ةھافسو ،مھنمأ ءابغ ىلع لدت ٌمھُت ،)مالسإلا شيج( اھيلع بوتكم ةقاطب هيلع ةخخفم ةبرعب

.مھتاروعو نيملسملا
شيجلا ىلع برحلا نأب ةيئاضف ةانق ىلع مھريبك هدكأ ام وھو ،ةلصب مالسإلا شيجل تمي ام لك ةبراحمب موقلا ةين ىلعٌ ليلد الإ نيملسملا ىلع ةيسسجتلا مھلاعفأ امو

.شيجلا فدھتست مل برحلا نأب اھتموكحو سامح ةياور بذكي امم ،رھشأ ةعبرأ اھل لب ةظحللا ةديلو تسيل
:ةيلمعلا يف تكراش اھعرفأو اھعرذأ لكب سامح ً:اسماخ

يئاقولا نمألا نأ اولوقي ناك نإو ،يفلسلا جھنملا لامح ىلع سامح ءانبأ سوفن بيلأت يف لاعفلا رودلا اھل ناك دجاسملا رسأو يريھامجلا لمعلاو ةوعدلا ةنجل -1
يتلاو ةثوثبملا مھئاربك ىواتف يف رھشأ ذنم رھظ دقو – ةنسلا ىلع يأ – ليوطلا رعشلاو ينسلا سابللا ىلع مدعت تحبصأ سامحف ،ضرف يھو ةيحللا ىلع مدعي
لب ، كلذ فالخب رھظ رمألا نكلو ،يبھذملا ددشتلاو يركفلا ثولتلاو نيملسملا ءامد ىلع ؤرجتلاو نينمآلا لتق نع ةيلوئسملاب مالسإلا شيجو ةدعاقلا اھيف اومھتا
،ناخدلا ىواتفلا مھل تحابأ لھ …نكلو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تاوزغ يف مھنأكو ةرزجملا يف نيكراشملا راطفإ ةحابإب قطنملاو لقعلا دودح ىواتفلا تزواجت
امك نيقفانملا لتاقن لب هلوسرلو  بضغم لمعب موقن مل نحن( :هيف ءاج يذلاو ةيلخادلل ميمعت يف هلوسرو هللا ىلع اوبذكو ازواجت لب ،رھعلاو انزلاب تانصحملا فذقو

؟نيقفانملا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لتاق لھو ؟هلوسرو هللا بضغي ال حبصأ نيملسملا لتق لھ :لؤاستلا انل قحيو ،) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مھلتاق
ساسأ وھف لاتقلا يف دسألا بيصن هل ناك مھنم ريخألاو ،ةرزجملا يف زربألا رودلا مھل ناك يلخاد نمأو ةيامحو نمأو ثحابمو ةطرش نم ةموكحلاو ةيلخادلا -2

.ناثيبخلا عمتجاف ،ةكرحلا ىوھ تقفاو يتلاو ،اھدارفأو سامح ةدايقل ةللضملا ةئبعتلاو ناتھبلاو بذكلاو ليلضتلا
:ةثالث فئاوط يھف ماسقلا بئاتك امأو -3

.دوھيلا وحن هجتم اھقدانب تاھوف تلاز ام ةليلق ةفئاط :ىلوألا
.ةلآلاك لقعت وأ مھف نود ةيجراخلا مھتسايس ذفنت ناوخإلا جھنملً ابلاقوً ابلق يمتنت ةفئاط :ةيناثلا

تلاط يتلا تاقرسلا عومجم يفً احضاو رھظ ام وھو ،رانلا تلخد ولو راعلاب أبعت الو ،بيجلا ألتما اذإ بيعلا فرعت ال ،ثادحألا نم ةديفتسم ةعفتنم ةفئاط :ةثلاثلا
مالسإلا رشن اھتمھم ةيفلس ةعاذإل ةصصخم  ةفوقوم تادعُم قرستل سامح تزواجتو لب ،شيجلاب مھل ةقالع ال نمم نينمآلا نيملسملا لاومأو ،نيدھاجملا حالس

.حلاصلا فلسلا جھنم ىلع
ةوزغ دئاوف يف ميقلا نبا لاق ،حضاولا هفقوم ةمداقلا مايأ ةثالثلا يف نلعيلف ماھتالا ةرئاد ريغ يف ناك وأ هانركذ ام ريغ ناك نإف ،اھعورفو سامح يف هملعن ام اذھ
نم يأ ةقحالم مدعب دھع بئاتكلا نيبو اننيب نحنو ،)براحملاو ضقانلا مكح رقملاو تكاسلا مكح -ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يأ – لعجو( :داعملا داز يف ربيخ

.ًاردغو ةليغ دقعلا اولطبأو دھعلا اوضقن دق مھ اھو ،”نوتسنوج“ نأشب شيجلا دارفأ
ةدحتملا ممألاو ينيطسلفلا نوناقلاب انرفك الولو ،هب مكحت يذلا رفاكلا نوناقلا ىتح الو لعفلا اھل رربي مالسإلا الف ،برحلا قالخأ ىندأل رقتفي سامح هتبكترا ام ً:اسداس
مقتني نأ هناحبس هوعدنو اب نمؤن اننكلو ،ةملكلا ىنعم لكب ةرزجمل مھباكترا ملسملا لبق رفاكلا مامأ رھظلو ،يلودلا نوناقلل مھانمكاحل ،تارارق نم اھنع قثبني امو

.لعفلا نع يبلق اضرب وأ ةملكب ولو كراش نم لك نم
قوقحلا ديعيل رفاكلا نوناقلاب نمؤن الو ،هلعف لتاقلل رربت قيقحت ةنجلب انسفنأ عدخن الو ،ليتقلا محري نأ لتاقلا بلاطن الو ،ةمحرلا انودع نم يدجتسن ال ً:اعباس
،مھتبوتب هللا ىلع اولبقيو مھتحلسأ اوقليو ،تيغاوطلاب اورفكيو ،لعافلا وأ لعفلا نم مھتءارب اونلعيفً اماوقأ يدھي هللا لعل رداقلا ميلحلا ربصت ربصتن نكلو ،اھباحصأل

َساَّنلا َنوُِملْظَي َنيِذَّلا َىلَعُ ليِبَّسلا اَمَِّنإ * ٍليِبَس ْنِم ْمِھْيَلَع اَم َكِئَلُوأَف ِهِمْلُظ َدْعَب َرَصَتْنا ِنَمَلَو ” يلاعت هللا لوقب هركذنف ضرعأ نم امأو , مھل ةوخأ ريخ انودجيسو
*ٌ ميِلَأ ٌباَذَع ْمُھَل َكِئَلُوأ ِّقَحْلا ِرْيَغِب ِضَْرأْلا يِف َنوُغْبَيَو

ىضم موي ذنم 

 ناميھج
ضرحم خماش

 
36 :تاكراشملا

:ةيلمعلا يف تكراش اھعرفأو اھعرذأ لكب سامح ً:اسماخ
يئاقولا نمألا نأ اولوقي ناك نإو ،يفلسلا جھنملا لامح ىلع سامح ءانبأ سوفن بيلأت يف لاعفلا رودلا اھل ناك دجاسملا رسأو يريھامجلا لمعلاو ةوعدلا ةنجل -1
يتلاو ةثوثبملا مھئاربك ىواتف يف رھشأ ذنم رھظ دقو – ةنسلا ىلع يأ – ليوطلا رعشلاو ينسلا سابللا ىلع مدعت تحبصأ سامحف ،ضرف يھو ةيحللا ىلع مدعي
لب ، كلذ فالخب رھظ رمألا نكلو ،يبھذملا ددشتلاو يركفلا ثولتلاو نيملسملا ءامد ىلع ؤرجتلاو نينمآلا لتق نع ةيلوئسملاب مالسإلا شيجو ةدعاقلا اھيف اومھتا
،ناخدلا ىواتفلا مھل تحابأ لھ …نكلو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تاوزغ يف مھنأكو ةرزجملا يف نيكراشملا راطفإ ةحابإب قطنملاو لقعلا دودح ىواتفلا تزواجت
امك نيقفانملا لتاقن لب هلوسرلو  بضغم لمعب موقن مل نحن( :هيف ءاج يذلاو ةيلخادلل ميمعت يف هلوسرو هللا ىلع اوبذكو ازواجت لب ،رھعلاو انزلاب تانصحملا فذقو

؟نيقفانملا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لتاق لھو ؟هلوسرو هللا بضغي ال حبصأ نيملسملا لتق لھ :لؤاستلا انل قحيو ،) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مھلتاق

ىضم موي ذنم 

مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم - ؟ ناسل ةتلف يھ لھ ، ديزيلا وبأ خيشلا http://www.shmo5alislam.net/vb/showthread.php?t=41369

9 of 11 6/28/2009 12:05 PM



  #8  

 يسدقملا باطخ وبا
طيشن خماش

 
745 :تاكراشملا

قراط دايز يخا كيف هللا كراب

بيبحلا يخا كيف هللا كراب

بيط مالك

مالسالا روغث نم رغث نمو طابر ضرا نم دكااو اھلوقا انھ نم يخا نكلو

اھدونجو اھدارفاو اصوصخ سامح عم ىتح وا امومع نيسلفملا ناوخالا عم ركف ىتح وا جھنم وا ةقالع يا انعمجت ال انناب

مھعم لماعتلل نيدحوملا ءامساب ةمئاق عضوو ةريخالا مايالا يف ةدعلا اودعا امل مھيف اريخ كانھ ناك ناو

ةيكرحلا ةوعدلا ىمسي امب قيرط نع

لفون نميا وعدملا جارخا لباقم قافنالا قيرط نع ةيرصمالا تاطلسلا ىلا نيرجاھملا نم 4 اوملس امل اريخ مھيف ناك ول اضياو

ظيغ نم ضيفو ريثكو

ريثك نم ريثكو تاناھاو لاقتعاو برضو لتق نم يدحولتا لھاب هولعفي امو ةنسلاو باتكلل ةفلاخم روما نم اولعفي اذامو ةزغ يف مھ نمب ملعا لجو زع هللا

اتاتب مھيف ريخ ال هناو مھنم يتءارب ىلاعت هللا نذاب دحومك انھ نم نلعا نا الا ينعسي الف

ءاعدلا حلاص نم مكتوخاو انا ينوسنت ال

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
__________________
ةيزوجلا ميق نبا لاق
،ليعامسإ حبذلل عجطضاو ،ليلخلا رانلا يف يمرو ،حون هلجأل حانو ،مدآ هيف بعت قيرط قيرطلاو ،تنأ نيأ ،مزعلا ثنخم اي (
برضلا ىساقو ،ىيحي روصحلا ديسلا حبذو ،ايركز راشنملاب رشنو ،نينس عضب نجسلا يف ثبلو ،سخب نمثب فسوي عيبو
ىھزتو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىذألا عاونأو رقفلا جلاعو ،ىسيع شحولا عم راسو ،دواد ءاكب رادقملا ىلع دازو ،بويأ
) بعللاو وھللاب تنأ

تاعاس 23 ذنم 

 رجاھملا ميقلا نبا
طيشن خماش

 
250 :تاكراشملا

بيبحلا ىخا اريخ هللا مكازج

اھتداق و اھلاجر مھ نم و ةدعاقلا ىھ نم ملعا انأف ىلع اريثك رمألا سبتلي مل ىننكل و

)سامح( نيملسملا ناوخألا جھنم و اھجھنم نيب احضاو ودبي قرفلا و

..... وأ رخأ ءيش خيشلا دارا امبر نكل و

خيشلاب نظلا نسحا انأ و

هتبثي و هل رفغي نأ هللا لاسأ
__________________
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تاعاس 21 ذنم 

 رووقص
طيشن خماش

 
286 :تاكراشملا

.اھلقي مل هنأ ول ىنمتأ تلز امو .ديزيلا وبأ ىفطصم خيشلا ةملك نم قاضتم تلز ام انأ ةحارصلا هللاو

اذھ يمالك ىلع ينوذعاو

تاعاس 21 ذنم 

 يكرتلا ريبزلا ابأ
طيشن خماش

 
121 :تاكراشملا

عوضوملاب دومصلا ةلجم ةلسار نيريحتم نالا ىتح متنك نإو ةيضقلا ةذھيف خيشلا لصفي نال لاجمال ةنأ تنا تبتك امك نكلو ةلزب كلت نكتمل خيشلا نا انأ نظأ يخأ
ناعتسملا هللاو اھورسفتسأو

>212 نم 1 ةحفصلا

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

عيضاوم ةباتك عيطتست ال
دودر ةباتك عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال

ةحاتم ىدتنملا داوكأ
ةحاتم تاماستبالا
ةحاتم ]IMG[ دوك
ةلطعم HTML دوك

ىلإ عيرسلا لاقتنالا
بھذا

.PM 04:03 نآلا ةعاسلا .GMT تيقوتب تاقوألا عيمج

ىلعألا - فيشرألا - مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم - انب لاصتالا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يميظنتلا ءامتنالا ثيح نم ةسسؤم وأ بزح وأ ميظنت يأل ةعبات ريغ ةلقتسم ةكبش مالسإلا خومش ةكبش نأ مكملع طيحن نأ بحن

اقلخو المعو املع ةروصنملا ةفئاطلا جھن اوجھتنا نمم ابرغو اقرش نيدحوملا انناوخإل وھ قلطملاو ماتلا انئالوو انئامتنا لب
رشنلا لبق ةباقرلل عضخت ال عيضاوملا نأ ذإ ةكبشلا هجوت نع ةرورضلاب ربعت ال ءاضعألا فرط نم ةروشنملا عيضاوملا نأ امك

مكنيعأ رارقإل ىعسن / مالسإلا خومش ةكبش
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