
 



 
 ىلعألادبع يبأل اًبُّصعت سيل

 ِّنيبلا ِّقحلا نع اًعافد نكل
 

 رورش نم )9 ذوعنو ،هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن ،) دمحلا نإ
 نمو ،هل لضم الف هللا هدهي نم ،انلامعأ تائيس نمو انسفنأ
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،هل يداه الف للضي
 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ،هل

}Xَ ا اوُقـَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأcََّ ْمُتْـنَأَو َّالِإ َّنُتوَُمت الَو ِهِتاَقُـت َّقَح 
 . ]102:نارمع لآ[ }َنوُمِلْسُم
}Xَ َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَـن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقـَّتا ُساَّنلا اَهـُّيَأ 
 يِذَّلا cََّا اوُقـَّتاَو ًءاَسِنَو ًاريِثَك ًالاَجِر اَمُهْـنِم َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْـنِم
 . ]1:ءاسنلا[ }ًابيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك cََّا َّنِإ َماَحْرَْألاَو ِهِب َنوُلَءاَسَت

}Xَ ا اوُقـَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأcََّ ْمُكَل ْحِلْصُي * ًاديِدَس ًالْوَـق اوُلوُقَو 
 ًازْوَـف َزاَف ْدَقَـف ُهَلوُسَرَو cََّا ْعِطُي ْنَمَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَـيَو ْمُكَلاَمْعَأ
 . ]71-70:بازحألا[ }ًاميِظَع



 يدهلا ريخو ،هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف :دعب امأ     
 لكو ،ا��دحم رومألا رشو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يده
 :دعبو ،ةلالض ةعدب لكو ،ةعدب ةثدحم
 نع -ملسو هيلع هللا ىلص – قودصملا قداصلا ربخأ دقف     
 يبأ ثيدح يف امك سانلا ىلع يت� يتلا تاعادخلا تاونسلا
 هننس يف هجام نبا هجرخأ يذلا -هنع هللا يضر – ةريره
 هيلع هللا ىلص – يبنلا نأ :-ينابلألا هححصو- )4036(
 ُقَّدَصُي ،ُتاَعاَّدَخ ٌتاَوَـنَس ِساَّنلا ىَلَع ِيتْأَيَس« :لاق -ملسو
 ،ُنِئاَْخلا اَهيِف ُنََمتْؤُـيَو ،ُقِداَّصلا اَهيِف ُبَّذَكُيَو ،ُبِذاَكْلا اَهيِف
 ؟ُةَضِبْيَوُّرلا اَمَو :َليِق ،»ُةَضِبْيَوُّرلا اَهيِف ُقِطْنَـيَو ،ُنيِمَْألا اَهيِف ُنَّوَُخيَو
 .»ِةَّماَعْلا ِرْمَأ ِيف ُهِفاَّتلا ُلُجَّرلا« :َلاَق
 ،بذاكلا اهيف قدصي تاعادخلا تاونسلا هذه يفف     
 نينمؤملا هدابع رمأ -لجو زع – هللاو ،قداصلا اهيف بذكيو
 اوُقـَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ Xَ { :ىلاعت لاقف نيقداصلا عم اونوكي نأ
 .]119:ةبوتلا[ }َنيِقِداَّصلا َعَم اوُنوُكَو cََّا



 قدصلا بحي نأ هناميإ يف قدص يذلا ملسملا ىلع يغبنيف     
 نيقداصلا هناوخإ رصني نأو ،هلهأو بذكلا ضغبي نأو ،هلهأ و
 اوُقَدَص َنيِذَّلاُ cَّا َّنَمَلْعَـيَلَـف{ هيلع ام يدؤي ىتح ةملكل9 ولو
 .]3:توبكنعلا[ }َنيِبِذاَكْلا َّنَمَلْعَـيَلَو
 يرصملا نامثع نب دلاخ ىلعألا دبع وبأ انخيش ماق دقف     

 سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب( ناونعب لاقم ةباتكب -هللا هظفح–
 ةقفاعصلا راوع فشك يذلا لاقملا كلذ ،)ةيرسلا ىروشلا
 ،ا¾قح ةيفلسلا ىنعم فرع لقع يذ لكل ةنيبلا ةحضاولا ةلدأل9
 ىلع ةعينش برح نشب ةقفاعصلا ماق لاقملا اذه ردص املو
 يلخدملا دحاولا دبع ماقف ،هوطقسي ىتح نامثع دلاخ خيشلا
 دبع ريبعت دح ىلع – )نيتاركلا( يف ام جارخÀ هعم نمو
 يف قحب نييفلسلا طاقسإل اهودعأ يتلا رومألا نم -دحاولا
 .دالبلا ضعب
 عيبر مامإلا نم قيلعتو ةءارق( ناونعب ةيتوص رشنب اوماقف     

 دبع نب نسح خيشلا روضحب )نيبلا تاذ حالصإ( ةلاسر يف



 ةبصعتملاو يداه نب دمحمل ركذو -هللا امهظفح - انبلا باهولا
 سيلو ،نيخيشلا نذإ نود ةسلخ تلجس يتلا ةيتوصلا هذه )هل
 نيبلا تاذ حالصإ تاذل9 تقولا اذه يف اهرشن نم ضرغلا

 عيبر خيشلا ركذ نم اهيف ءاج ام وه ضرغلا امنإو ،اومعز امك
 يأ – لاق ثيح همالك يف ىلعألا دبع يبأل -هللا هظفح –
 دمحم ديأ ىلعألا دبع وبأ دلاخ" :-هللا هظفح – عيبر خيشلا
 تلقو ءيش هدنع ام هنأ هل تنيبو هتبتاعو انه ىلإ ءاجو يداه
 دمحم عم ةثل� ةرم عجر مث باتكلا بتكف اذه بتكا هل
 ."يداه
 نايب ةباتكب -هللا هظفح– نامثع نب دلاخ خيشلا ماقف      

 خيشلا ىلع هأرق يذلاو ،اًميدق ةقفاعصلا ضعبل هتيكزت لوح
 هيف َّنيبو ،-هللا هظفح– انبلا باهولا دبع نب نسح دلاولا
 ىلع فقي مل هنأو ،باتكلا اذه هلجأ نم بتك يذلا ببسلا

 اًصرح كلذكو ،تقولا اذه يف ليصفتل9 ةقفاعصلا ءالؤه ةقيقح
 اًجراخ ناك هنإ ثيح -هللا هظفح– عيبر خيشلا ةحص ىلع



 ،موقلا هيلع يذلا ميقعلا لدجلا لّمحتي الو ،ةيحارج ةيلمع نم
 .هيف ةَّمذ الو ¾الإ نوبقري ال نيذلاو
 خيشلا اوطقسي نأ اÐ اودارأ يتلا ةيتوصلا هذه كلذب تطقسف

 .-هللا هظفح – نامثع نب دلاخ
 مهليخب نامثع نب دلاخ خيشلا ىلع موجهل9 ةقفاعصلا ماقف     
 مادختس9و ،ةعونتملا بيلاسألا مادختس9 كلذو ،مهلجرو
 .باهرإل9 ةراتف ،نيفلتخملا ميظنتلا ءاضعأ
 هلإلا دبعو يناتنزلا داؤف لعف امك نعطلاو بسل9 ةرÒو     
 دبع نم ءاجر" :ًالئاق نامثع دلاخ خيشلا مهيلع درف ،يعافرلا
– ةيملع اًدودر اودري نأ امهقيرط ىلع نمو يناتنزلا داؤفو هلإلا
 اوكرتي نأو -اهانتبثأ يتلا قئاقحلا درت ججح مهيدل ناك نإ
 قالخأ نم وه امنإ ،ناسرفلا قالخأ نم سيل هنإف ،بسلا
 اوس�و ًالاجر اونوكو ملعلا فيسب ناديملا ىلإ اولزناف ،ماغطلا
 ."مهقالخأ يف رباكأل9



 يبأ نم ريذحتلاو نعطلا اهيف يتلا تايتوصلا رشنب ةرÒو     
 لاق اهلئاق ىلإ ةبوسنم ريغ ةيتوص ىلع تفقو ىتح ،ىلعألادبع
 طخ ىلع يشميو بعالتم" :دلاخ خيشلا نع لئاقلا اذه اهيف
 مدعو لياحتلا عم ،نييفلسلل قرفملاو قفعصملا يداه نبا
 ىعسي امنإو خسارب سيل وهف ءاهفسلا ءالؤهل هديي� عم حوضولا

 ."كرت لك هوكرتا هوكرتا ...نتفلا يف
 جهنم ىلإ وعدي لجر يف لاقي ديدشلا حرجلا اذه لثم لهف      
 لهأ ةديقع ىلع بابشلا ئشنيو ،تاونس ذنم حلاصلا فلسلا
 !؟ةنسلاو باتكلا نم ةلدأل9 ةمعدملا ةيفاصلا ةعامجلاو ةنسلا
 طاقسإ يف ثيبخ يدادح جهنم نم عبن امنإ مالكلا اذه نأ مأ
 !؟نييفلسلا ءاملعلا
 ملعلا ةبلط امأ ،نيبصعتملاو مÐ ررغملا دنع جوري دق مالكلا اذهو
 خيشلا جهنم اوفرع نيذلا اهريغ يفو رصم يف ا¾قح نييفلسلا

 ءارتفالاو بذكلا نم ةيتوصلا هذه يف ام اًمامت نوكردي دلاخ
 .ميظعلا



 دلاخ خيشلا بتك يف شيتفتل9 كلذ دعب ةقفاعصلا ماق مث     
 نكلو ،ءاطخأ هلو الإ ناسنإ نم امو ،ًءاطخأ هل اودجي ىتح
-لجو زع – هللا هجو ءاغتبا ءاطخألا حيحصت يف سيل بيعلا
 اًيفشتو اًدسحو اًدقح ءاطخألا نع ثحبلا يف بيعلا امنإو ،
 ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذف مهيلع هب هللا َّنم امل نيرخآلا نم
 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو
 موقلا ءالؤهل ينم ةلاسر هذه" :ًالئاق دلاخ خيشلا مهردابف     
 يبأ تافلؤم يف شيتفتلا يف اودهتجا :ةموصخلا يف اورجف نيذلا

 اوجرختست يك ؛هتاقيقحتو هبطخو هتارضاحمو ىلعألادبع
 نوكأو ،-ءاطخأ اهيف دجوي نأ دبالو– اهنم تاوفهلاو ءاطخألا

 لبق ًاليصفتو ةلمج اهنع عجار ينأ مكرشبأو ,نيركاشلا نم مكل
 !مكل قورت ال ىرشبلا هذه تناك نإو ,اهفرعأ نأ



 ةتباثلا مكتين ءوسو مكتيوط داسف يف لاكشإلا نكل     
 يبأ ءاطخأل عبَّتتلا اذÐ اوموقت مل مكنإف ،ةرهاظلا نئارقل9

 ءاغتبا -صوصخلا هجو ىلع- تقولا اذه يف ىلعألادبع
 ,ةموصخلا يف اًروجف اذه متعنص امنإ ,نيملسمللو هل ةحيصنلا

 !هركذ يذلا ِّقحلا لوبق نع سانلا ِّدصل ؛هيلإ ةءاسإلا يف æًاعمإو

 هئاطخأ ىلع هيبنتلا ىلع صرحلا اذه مكنم نكي مل اذامل َّالإو

 !؟لبق نم

 ؛ميدق نم ةبطاق ءاوهألا لهأ ةقيرط لب ,ةيدادحلا ةقيرط هذهو

 !!ءاوهألا لهأ قيرط كولسو ةيوطلا ءوسب مكل اًئينهف

 مَّالع مكبر ىلإ اوبينتو اوبوتت مل نإ -هللا ءاش نإ– اورشباو     
 ةيفلسلا ةوعدل9 ركملا يف ةيرسلا مكططخ نم نوءربتتو بويغلا

 مد� فوس يتلا ةيوقلا ةيملعلا دودرلا نم مكؤوسي امب– اهلهأو



 هلعجتو ,اهلهأو ةيفلسلا ةوعدل9 ركملا اذه -هتوقو هللا نوعب–
 ـها."حXرلا يف اًروثنم ًءابه

 هل ءاطخأ ىلع اورثعي نأ ةقفاعصلا دنع مهملا ناكو :تلق     
 ماقف -اًديكو مهنم اًركم– ةيلكل9 هوطقسي ىتح ؛ةديقعلا يف
 خيشلا هفصو امك -اًيجهنمو اًيملع فيعضلا– يلخدملا زاوف

 بتك نم ةديقعلا يف ءاطخأ نع ثحبي ذخأف ،كلذب دلاخ
 قصلي نأ دارأو ،ةنايخلاو سيبلتلا ةقيرط كلسف دلاخ خيشلا
 نولوقي نيذلا مه ةفقاولاو ،دلاخ خيشل9 نآرقلا يف ةقفاولا لوق
 !قولخم ريغ :نولوقي الو نوفقي مث ،هللا مالك نآرقلا
 لافطأ ميلعت يف بتك ةدع َّفلأ دق ىلعألادبع وبأ خيشلاو
 لفطلا ةناحير" باتك اهنم ،حلاصلا مهفلس ةديقع نيملسملا
 خيشلا هيلع درف ؛سيلدتلاو سيبلتلا اذÐ زاوف ماق هنمو ،"ملسملا
 تنأ زاوف X ةيدادحلا ىطخ ىلع( عتمملا هلاقمب ىلعألادبع وبأ
 .اًرحد ةهبشلا هذه رحدف )كباحصأو



 يف نعطل9 -هللا هاده– يدادرلا دلاخ .د ماق كلذ دعب مث     
 مامإلل ةنسلا حيرص باتك ىلع دلاخ خيشلل ميدق قيقحت
 تنج اهسفن ىلعو( هلاقمب دلاخ خيشلا هيلع درف ،يربطلا
 .)يدادرلا دلاخ .د عم يملع راوح شقارب
 وهو ،قيقحتلا ملع يف ةعفæ ةيملع دئاوف هيف بيط لاقم وهو
 .قيقحتلا نف ةبتكم ىلإ فاضي نí ريدج
 هنأ دلاخ خيشلا نع يداّدرلا دلاخ .د لوق نم بجعتأ æأو
 ،ةثالث دحأ نم نوكي ثبعلا اذه امنإو ،فلسلا بتكب ثبع
 :هلاقم يف دلاخ خيشلا نيب امك
 .عدبلا لهأ رابك.1
 .نوقرشتسملا.2
 بسك الإ مهل َّمه ال نيذلا ةيراجتلا تاقيقحتلا باحصأ.3
 .جهنملاو ةديقعلا باسح ىلع بتكل9 ةراجتلاو لاملا



 هنع انفرع امنإو ،ءالؤه نم اًدحاو هانفرع ام دلاخ خيشلاو     
 ،ةيملعلا ةنامألاو يرحتلاو ةقدلاو ،عرولاو دهزلاو ،ةديقعلا ةمالس
 .هللا ىلع هيكزن الو
 دحاولا دبعل ةبرسملا ةيتوصل9 ةقفاعصلا رمأ حضتفا املو      
 ةدايق يف تاعزانملا ضف ةرادإ ريدم ةريمخ جرف خألا عم يلخدملا
 ةيرسلا ىروشلا سلاجم نع ةيتوصلا هذه تفشكف ،يبيللا شيجلا
 هلاقم ةباتكب نامثع دلاخ خيشلا ماق ،ميظنتلا اذه اهدقعي يتلا
 .)ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب(
 يف مñاوخإ نودناسي رصم يف ةقفاعصلا بæذأ ماق      
 ،ديعس نب ريمس يرهاقلا قوفعصلا ءالؤه سأر ىلعو ،جراخلا
 دلاخ خيشلا هيف بتكف ،ميدق نم هرش فرعي ناك دلاخ خيشلاو
 ناكو )اًجذومن ديعس نب ريمس تنلا ةضبيورو ةلهجلا قوس( هلاقم
  :لاقملا اذه يف ءاج امم



 ديعس نب ريمس :-مهرثكأ امو– ةضبيورلا ءالؤه جذامن نمو"
 اًيجار تاونس هملاعتو هلهج ىلعو ،هيلع تربص املاط يذلاو
 ...هللا ءاشي نأ الإ ريسع هلثم حالصإ نكل ،هحالصإ
 لجس يف روطسم اهلهأو ءاوهألا نيب لقنتلا يف دوسأ خيرÒ هلو
 ...هتائيس
 ىلع ءرملاو ،نييبطقلا نييريفكتلا نييبزحلا عم هرمأ أدبم ناكف
 ...هئوشن لوأ
 نم لوأ ديعس نب ريمس ناك ...ةيرصملا ةيدادحلا ترهظ املو
 هل تناكو ،ةيفلسلا رصم تXدتنم يف اهرامضم يف بكر
 ملعلا لهأ لضافأ نم ريثكل طاقسإلاو نعطلا يف تاكراشم
 ...رصم يف نييفلسلا
 ناك ،-ينادلاو يصاقلا هولغ فرعو– يروجحلا ةنتف ترهظ املو
 هبَنَذ ىلإو هيلإ اًفلزتم ؛هنع عافدلا يف ىنافتيو هحدمي ملاعتملا اذه
 ...هنيدب ًالكأتم ةدعس ميهاربإ نب دمحم :ةرهاقلا يف



 كوب سيفلا يف هتحفص ربع هملاعت ثب يف رمتسا نأ ثبلي مل مث
 -هللا هظفح – باهولا دبع نب نسح دلاولا انخيشب اًرتستم
 .هلاح نسحتي نأ هللا نم اًيجار هيلع فطع يذلا
 هرش فرعي هنأ :ةرم ام ريغ يف دلاولا انخيش ينربخأ ام املاطو
 ...هميجحتو هِّرش ِّفك ىلع لمعي هنكل ،هملاعتو
 لوأو اهيلإ نيعراسملا لوأ ناك "ةقفاعصلا" ةنتف تلطأ امل مث
 يف اوحجن دقف ،ةنيدمل9 يرسلا ميظنتلا تاءالمإل نيبيجتسملا

 ...اهلاثمأو ةنتفلا هذهل فرشتسم اذهل أيهم هنأل ؛ةلوهسب هدينجت
 هنأ ملاعتملا هيفسلا اذهل دوسألا خيراتلا اذه نم انل رهظي اذكهو
 دقو ،ءاوهألا نيب لقنتلا نورثكي نيذلا تاموصخلا باحصأ نم
 .ـها "...هب لَّكأتي اذهل اًضرغ هنيد لعج
 ،ءاملعلا يف هنعطو هيفسلا اذه رش فرعن انك دقو :تلق     
 املف ،انخياشم يدي نيب مدقتن الأ بدألا نم هنأ انملعت اننكلو
 ،"هيفس" :-هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر خيشلا هنع لاق
 هلاقم -هللا هظفح– يرصملا نامثع نب دلاخ انخيش هيف بتكو



 انملكت )اًجذومن ديعس نب ريمس تنلا ةضبيورو ةلهجلا قوس(
 .لاقملا اذه يف هفارحنا نم اًئيش انيبو
 نوكي ال هنأ -ديعس نب ريمس :يأ– هتهافس ىلع لدي اممو     

 يذلا بناجلا يف اًمئاد نوكي امنإ ،قحلا هيف يذلا بناجلا يف
 اًدسح ؛نامثع دلاخ عم قحلا ناك نإو ،نامثع دلاخ هيف سيل
 .اًدقحو هنم
 هللا هازج– يرصملا ليبن نب ماشه æوخأ ماق امل كلذكو     

 باهولا دبع نب نسح دلاولا خيشلا عم ةيتوص ليجستب -اًريخ
 خياشملا يف هنعطو ديعس نب ريمس نأشب -هللا هظفح – انبلا
 امل كلذو ،نامثع دلاخ خيشلاو نمحرلا دبع دلاخ خيشلا لاثمأ
 ثبلي ىتح ةليوط تاونسل دلاولا خيشلا فلخ هرتست نم ملعي
 اًديج كلذ ملعي دلاولا خيشلاو ،رباكألا عم هنأ مÐ ررغملا ىلع
 .نييفلسلا ىلع هلواطتو هرش فك ىلع لمعيو هيلع ربصي هنكلو
 هظفح – انبلا باهولا دبع نب نسح دلاولا خيشلا لاقف     

 ىلإ بوسنم يذلا ديعس ريمس خألا" :ةيتوصلا هذه يف -هللا



 مالكلا امأو ،اًدبأ اذه هنم لبقأ ال خياشملا يف ملكتيو ،نييفلسلا
 تسلو مÐ ملكتي نأ الو مهنع ملكتي ال رابكلا خياشملا نع
 نوئطخي نويفلسلا ،اًدبأ ءوسل9 مهنع همالك ىلع اًقفاوم
 قفتم وه امب مهمالك بوصنو مهل حصنن اوئطخأ اذإف نوبيصيو
 نأ اًدبأ لبقأ الف كلذ ريغ امأ ،ةنسلا لهأ نيزاوم نم هيلع
 خيشلاو نامثع دلاخ خيشلا ،ءوسل9 خياشملا قح يف ملكتي

 دحاو لك نكلو لود نويفلس مه ال مهريغو نمحرلا دبع دلاخ
 هبسن الو ءوسل9 مهنع ملكتن الو هل حصنن بويع هلو ءاطخأ هل
 ،اًدبأ همالك ىلع اًقفاوم تسلو ،هنع ىضرأ ال æأ هلك اذهو
 هنع يسفن اولأسا هنع ينولأسا خياشملا نع مالك يí ملكت اذإو
 اوذخ� نأ وجرأ بذك ريغ وأ بذك اذه مكل لوقأ نوفيلتل9
 نيب قيفوتلل ىعسن هللا ءاش نإو ،هب اولمعتو هوذخ� ينع اذه
 يف -ةحضاو ريغ ةملك– ًاليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام خياشملا
 اهاضرأ ال رومألا هذه لك اًيفلس نوكي نم ىقبي نم خياشملا



 ريغ مأ قح هل لوقأ ىتح هنع ينلأسي اًفلاخم اًمالك عمسن ام لك
 ."...قح
 مل ،هيفسلا اذه ىلإ ةيتوصلا هذه تلصو نأ املو :تلق     
 هتانق يف رشنف هتداعك سيبلتلاو بسلاو نعطلا قيرط الإ كلسي
 بهذي فرحنملا لاضلا دعبألا نإف..." :ًالئاق مارجيلتلا ىلع
 نأ اهيف معزي ،يسادركلا ليبن ماشه همسا باذكل ةيتوصب

 ةيتوصلا هذه تعمس دقو ،ينم رذحي -هللا هظفح – دلاولا انخيش
 ىلع تلصتا دقل لب ،ريذحت عبر الو اهيف سيل ،تارملا تارشع
 ينربخأف ،ةيتوصلا هذهل يعامس دعب -هللا هظفح– دلاولا انخيش
 امك ينم رذحي مل هنأو ،هفنعيس هنأو ،طلغ خألا اذه هلعف ام نأ
 ."...رشن
 سيفلا ىلع هعابتأ ضعب لأس هنأ ىلإ هب رمألا لصو لب     
 هددهي يك -هريبعت دح ىلع– ليبن ماشه دلولا ناونع نع كوب
 ،دوسألا هخيرÒ يف ةلجسملا تاهافسلا نم كلذ ريغ ىلإ ،نمأل9
 هقلخت مدعو هملاعتو هتهافس ىدم نيبأل ةلثمألا هذه تقس امنإو



 هذه نم بوتي نأ هيلعف حالصإلا دارأ اذإف ،ةلضافلا قالخأل9
ملاعتم ال اًدشرتسم اًبلاط ءاملعلا ىلإ يتù نأو ،تاهافسلا

ً
 ا

 .اًربكتسم
 ةقفاعصلا ءالؤه نم ةسرشلا تامجهلا كلت تلاز امو     
 نيداجلا نييفلسلا ءاملعلا ىلعو ،ةيفلسلا ةوعدلا ىلع ةرمتسم
 ىتح مهطاقسإل كلذو ؛حلاصلا فلسلا جهنم ىلع نيرئاسلا
 دعب اميف ةيفلسلا ةوعدلا ىلع ةرطيسلاو ةنميهلا مهل نوكت
 -لجو زع – هللا نأ اوسن مهنكلو ،نوءاشي ام اهيف نولعفيف
 اذÐ نيكسمتملا هدابع رصنيو ،هنيد ظفحيو هرمأ ىلع بلاغ
 .هرصني نم هللا نرصنيلو نيدلا
 ًةرصنو ،ىلاعت هللا ةاضرمل ًءاغتبا تاملكلا هذه ترطس دقو     
 ةيفلسلا ةوعدلا هذه لهأل ًةرصنو ،-لجو زع – هللا نيدل
 َّيف مهتنسلأ اوقلطأ نإف ينع نولوقي ام ينمهي الو ،ةكرابملا
 لك نع مهلأسيو ىلاعت هللا مامأ نوفقي فوسف نعطلاو بسل9
 .هولاق ام



 لبقُي قحلا نإ :مهل لوقأف ،هفرعن ال لوهجم :ينع اولاق نإو     
 !!هليلدب
 تسل :لوقأف ىلعألا دبع يبأل بِّصعتم :ينع اولاق نإو     
 مهفب ةنسلاو باتكلا نم ةلدأل9 ديؤملا قحلا عبتا ينكلو ،اًبصعتم
 ىلع لدي ام تاملكلا هذه يف تركذ امو ،ةمألا فلس
 امك خيشلا يف ولغلا ىلع لدت ةملك يأ تلق امو ،بصعتلا
 ينعي خيشلا طوقس تلق الو ،خياشملل ةبِّصعتملا ضعب لوقي

 لوقي امك اÐراغمو ضرألا قراشم يف اهلهأو ةيفلسلا طوقس
 لالخ نم اهراكنإ نوعيطتسي ال قئاقح تركذ امنإو ،ءاهفسلا
 رَّرغملا دنع مهتعاضب جيورت يف اًببس تناك يتلا م�اونقو مهعقاوم
Ðمهركم ةئيبخو مهططخم فشك يف اًببس تناك اًضيأ يتلاو ،م 
Ðةيفلسلا ةوعدلا هذ. 
 :لوقأف ،هبالط نم دحاوب عفدي ىلعألا دبع وبأ :اولاق نإو     
 اًحيرصت ال دلاخ خيشلا ينم بلط ام وه الإ هلإ ال يذلا هللا وف
 ،ًالصأ كلذ ىلإ جاتحي ال خيشلاو ،اًئيش بتكأ نأ اًحيملت الو



 ،ةقفاعصلا ءالؤه مامأ لازنلا -اًرابكو اًراغص- اًعيمج æافك دقف
 .هلهأو قحلل ةرصن كلذب تمق امنإو
-هللا هظفح – يرصملا نامثع نب دلاخ خيشلل لوقأ اًريخأو     
 نعو انع هللا كازجف ،كيلع ام تيدأو تنيبو تحصن دقل :
 ةبقاعلا نإف ربصاو تبثاو ،ءازجلا ريخ ةكرابملا ةيفلسلا ةوعدلا هذه
 .نيقتملل
 اوكسمت :اهجراخو رصم يف نييفلسلا ملعلا بالطل لوقأو     
 نييفلسلا ءاملعل9 مكيلعو ،ةمألا فلس مهفب ةنسلاو باتكل9
 بصعتلاو مكXإو ،حلاصلا فلسلا جهنم ىلع نيرئاسلا نيداجلا
 ةقيرط نم سيل خياشملا يف ولغلا نإف ،خياشملا يف ولغلاو مكXإو
 نمؤت ال يحلا نإف ،ةيفوصلا ةقيرط نم وه امنإو ،حلاصلا فلسلا
 نيصلخملا نييفلسلا خياشملا يف نعطلا نأ اوملعاو ،ةنتفلا هيلع
 .ءاوهألا باحصأو ةيدادحلا ليبس وه
 هنوركمت يذلا ركملا اذه نأ اوملعا :ةقفاعصلا ءالؤهل لوقأو     
 ظفحي -لجو زع– هللا نأو ،هللا ىلع ىفخي ال ةيفلسلا ةوعدل9



 ناسلب هوررقت يذلا أدبملا اذه نأو ،هلهأو قحلا رصنيو ،هنيد
 كطقسأ َّيف ملكتت ،كنع تكسا ينع تكسا" :مكلاح
 ءاملعلا بهري ال "كطاقسإل ءاملعلا نم ىواتفلا جرختساو
 امنإو ،حلاصلا فلسلا جهنم ىلع نيرئاسلا نيداجلا نييفلسلا
 ميظنتلا ةرطيس تحت ءالؤهف تاذخاؤم مهيلع نيذلا بهري
 .هديد�و
 َنوُرُكَْميَو{ هب هللا ركمي ةيفلسلا ةوعدلا هذÐ ركمي يذلاو     
 .]30:لافنألا[ }َنيِرِكاَمْلا ُْريَخُ cَّاَوُ cَّا ُرُكَْميَو
 .]43:رطاف[ }ِهِلْهíَِ َّالِإ ُئِّيَّسلا ُرْكَمْلا ُقيَِحي َالَو{
 .]227:ءارعشلا[ }َنوُبِلَقْـنَـي ٍبَلَقْـنُم َّيَأ اوُمَلَظ َنيِذَّلا ُمَلْعَـيَسَو{
 

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 

 بتكو
 .يرصملا ناديز نب نيسح هللادبع وبأ
 .ـه1440 نابعش نم 9 نينثالا حابص


