
مازع هللا دبع

نيملسملا ناوخإلا ةعوسوم نم

ةيمالسإلا تاكرحلا ريوطت يف ةيروحم ةيصخش ناكو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ايمتنم ناك،"يناغفألا داھجلا" دئار هنأب فصوي ةيمالسإ ةيصخش وھ - م1941 مازع فسوي هللا دبع
يملاعلا داھجلا ديشرت يف مازع ةفسلف تناك .ةلصفنملا ةيررحتلاو ةيروثلا ، ةينطولا تاعارصلا ىلع زكرت تناك ةيركسع هبش ةيتحت ةينبو ةيركف ةسردم مازع هللا دبع سسأ .ةحلسملا
قحاللا روطتلا ىلع اجرح اريثأت ةرثؤم تناكو ،ناتسناغفأ يف يتييفوسلا لالتحإلا دض برحلا ءانثأ ترمثأ دق ملاعلا ءاحنأ نم نيملسملا نيحلسملا بيردتو مضل يلمع بولسا ينبتو
.ةيركسعلا ةدعاقلاةكرحل

تسرھف

:هتأشنو هدلوم ١
:هداھج ٢
:داھجلاو ةوعدلا يف ةروثأملا هلاوقأ نم ٣
:بتكلا نم هتافلؤم ٤
: ناغفالا داھج يف نمحرلا تايا باتك نم تافطتقم ٥
مازع هللا دبع ديھشلا ةيصو ٦
رداصملا ٧

:هتأشنو هدلوم

نينج لامعأ نم ،ةيثراحلا ةليس ةيرق يف 1941 ةنس دلو ،مازع فسوي هللا دبع وھ
ىقلتو .مازع فسوي روقولا هدلاو فنك يف ،ةنيدتم ةيفير ةرسأ يف ىبرت ،نيطسلفب
نينج ةسردم يف ةيوناثلا هتسارد أدبو ،ةيرقلا ةسردم يف ةيدادعإلاو ةيئادتبالا همولع
ةيوناثلا ةيعارزلا ةسردملا يف ةساردلل لبق ثيح ًاليوط اھيف ثكمي ملو ةيوناثلا
.1959 ماع زايتما ةجردب اھتداھش ىلع لصحو .مركلوط ةنيدم يف )ةيروضخ(

جرم لوھس هيرظان مامأ ىري ناكو ،ةيرقلا عبارم نيب لفط وھو مازع هللا دبع لقنت
اھدعيو هسفن ئيھي ذخأف ،ةيلودلا تارماؤملا ربع دوھيلا هبصتغا يذلا رماع نبا
امك ،نآرقلا ةوالت ىلعً ابئاد ،تاولصلا ىلعً اظفاحم هرغص ذنم ناكف ً،ايناميإ ًادادعإ
.ةيرقلا دجسملً امزالم ناك

ناك يذلا ،دعسأ قيفش ذاتسألا عم ةيثراحلا ةليس يف هتعافي ذنم مازع هللا دبع شاع
ةوعد ئدابمو راكفأو قالخأ ىلع مھيبري ،ةيرقلا ءانبأ نم ةعومجم ةياعر ىلوتي
.ةيرقلا يف ةاعدلا لئاوأ يف مازع هللا دبع خيشلا ناكف ،نيملسملا ناوخإلا

ًادقع مھرثكأو ،بابشلل ةيبرت ةرتفلا كلت يف ةاعدلا طشنأ نم دعسا قيفش ذاتسألاو وھ ناك يذلا ،رارج زيرف خيشلا يبرملا ةيعادلا ىلع نينج ةنيدم يف هللا دبع خيشلا فرعت امك

،رارج زيرف خيشلا اھيلع فرشي ناك يتلا تاءاقللاو تاودنلا رضحيو ةعامجلازكرم ةرايز نم رثكي مازع هللا دبع ذخأو ،نينج ةنيدم يف ةعامجلا زكرم يف تارضاحملاو تاودنلل
مت ةيعارزلا )يروضخ( ةداھش ىلع هلوصح دعب .تالوجلا رثكأ يف هبحصيو زيرف خيشلا ىلإ سولجلا نم رثكي ذخأو ،تاءاقللا هذھ يف ةكراشموً اطاشن بابشلا رثكأ نم حبصأ ىتح
.نينج ةنيدم نم برقلاب ةيدادعإلا نيقرب ةسردم ىلإ لقن ثيح ،ةدحاو ةنس اھيف يقبو ،ندرألا بونج كركلا ةقطنمب ردأ ةيرق يفً املعم هنييعت

بتكل ةعلاطملا ريثك ناك امك ...يضايرلاو يوبرتلاو يركفلا طاشنلا نم ةددعتم ناولأ ةسراممل ةبيط ةصرف هل تناكف ،ةعامجلا راد يف ةفرغ ةوعدلا يف هل نيوخأ عم هللا دبع نكس
.بطق دمحم و بطق ديسو ةدوع رداقلا دبع و انبلا نسح مامإلا بتك ةصاخو ةوعدلا
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ذملتتف ماشلا ءاملع ضعب عم ىقتلا قشمد يفو ،1966ةنس ًادج ديج ريدقتب ةعيرشلا يف سناسيللا ةداھش اھنم لانو ،قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف ةيعماجلا هتسارد مازع هللا دبع عبات
.مھبحاصو مھيلع

ةزمحو ةفيذحو ً،اماع15 هرمعو دھشتسا يذلا ميھاربإ هدلو كلذكو ً،اماع20 هرمعوهدلاو عم ًاديھش هبر ىلإ بھذ يذلا ربكألا هلجن دمحم :مھو روكذ دالوأ ةسمخ هللا دبع خيشلل ناك
.ةيمسو ءافوو ةمطاف :ثانإلا نمو .بعصمو

تابابدلا هجو يف فوقولا ةيرقلا لھأ نم بابشلا نم ةعومجم عم مازع هللا دبع لواحو ،ةيثراحلا ةليس دوھيلا لخد ،دوھيلا يديأ يف ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا طوقسو ،1967 ماع دعب
.كلذ مھرودقمب سيل هنأل ثيرتلاب ةيرقلا لھأ مھحصنف ،ةيليئارسإلا

ةركف تأدبف ،هللا ليبس يف داھجلا ىلعً اميمصتوً امزع الإ هداز ام هدلب نم مازع هللا دبع جورخ نكلو ،ندرألا ىلإ ةيرقلا لھأ نم هريغ عم مادقألا ىلعً ايشم مازع هللا دبع جرخف
هللا دبع خيشلا نرق .داھجلا ىلع بيردتلل حتف ةكرح عم توضنا يتلا ةيمالسإلا تاليكشتلا لئاوأ نم مازع هللا دبع خيشلا ناكو .هيلع حلت دوھيلا هجو يف فوقولل حالسلا ىلع بيردتلا
.هقفلا لوصأ يف ريتسجاملا ةساردل رصم يف رھزألا ةعماج ىلإ هباستناب هبيردتو هداھج مازع

.1970 ةنس ناريزح 5 ةكرعمو 1969 ماع رضخألا مازحلا ةكرعم اھرھشأ ناك ةيداھج تايلمع ةدعب ةرتفلا كلت يف خيشلا كرتشا دقو .1969 ماع يف ريتسجاملا ىلع خيشلا لصح
وأ ةيبعش باستكا لجأ نم ال هللا ليبس يف نودھاجي مھنأل مھيلإ تايلمعلا هذھ اوبسني نأ اولواحيمل ةيمالسإلا ةكرحلا بابش نأ الإ ـٮلتقلا نم ةريبك ًادادعأ كراعملا هذھ يف دوھيلا دبكت دقو
.ءانثلا ىلع لوصحلا

.1973 ماع يف اھيلع لصحو هاروتكدلا ةجرد ليصحتل رصم ىلإ هللا دبع خيشلا بھذ 1971ماع يفو

.هل ةيرصملا تارباخملا ةقياضم نم مغرلا ىلع ناوخإلا نم نيلقتعملا رسأل ةدعاسملا دي دم يھ ىرخأ ةيداھج ةمھم هسفنل خيشلا دجو رصم يف

،ةوعدلا ىلع ةرداق ةباش تاقاطب مسقلا معط ثيح ظاعولاو دجاسملا طيشنت يف لضفلا هل ناكف ،فاقوألا ةرازوب مالعإلا مسقل ًالوؤسم لمع ندرألا ىلإ مازع هللا دبع خيشلا داع امل
،سيردتلاو ةوعدلا لاجم يف اھيف لمع ،1980 ـ 1973 ماع نم ماوعأ ةعبس ةدم ةيندرألا ةعماجلا يف ةعيرشلا ةيلكب ًاذاتسأوً اسردم لمع مث .يمالسإلا يعولا رشنل تارشن ردصأو
يف نينبلا نع تانبلا لصف يف لضفلا هل ناكو ،هتارضاحم روضح ىلع نوصرحي ةعماجلا جراخ بابشلا نم ريثك ناك كلذلو ،هللا ىلإ ةوعدلا يف هبولسأو هتقيرطب ًازيمتم ناكو
.تارضاحملا

نيذلا بابشلا دعي ناكو .لوأب ًالوأ داھجلا رابخأب هنوفاوي اوناك ثيح نيملسملا ةبلطلا داحتا قيرط نع )سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح عم مئاد لاصتا ىلع ءانثألا هذھ يف خيشلا ناك
يف هتالوج ءانثأ تاعربتلا عمجي ام ًاريثك ناكو ،كانھ نيدھاجملا ىلإ اومضنيو نيطسلف يف اوقبي نأب مھحصنيو دادعإلا دعب مھلسريو ،نيطسلف ىلإ باھذلا نوعيطتسيو حيراصتلا مھيدل
.ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرسم ريرحت لجأ نم نيطسلف يف داھجللً اقيرطو ًاليبس هل لعجي نأً امئاد هللا وعديو نيطسلف يف داھجلا مساب ةيبرعلا ندملا

يف لمعلل ةيدوعسلا ىلإ رفاس 1981 ماع يفو .ةعماجلا تايلك فلتخم يف تابلاطلاو ةبلطلا فوفص يف هراكفأ رشني نأ عاطتسا دقو ،اھعون نم ةديرف ةيصخش مازع هللا دبع خيشلا ناك
دجو ناغفألا نيدھاجملا نم برتقا امدنعو ،لمعلا اذھل بدتناف ،يناغفألا داھجلا نمً ابيرق ناتسكاب يف دابأ مالسإب ةيمالسإلا ةعماجلا يف لمعلا بلط مث ،ةدج يف زيزعلا دبع كلملا ةعماج
.)ديعب نمز ذنم مھنع ثحبأ تنك نيذلا ءالؤھ( :لاقو ةدوشنملا هتلاض

:هداھج

نوكيل .هل غرفتو نيدھاجملل تامدخ بتكم سيسأتب 1984 ماع يف ماق مث ،برعلا بابشلا نم داھجلل نيمداقلا لابقتساب 1982 ماع ناتسناغفأ يف يداھجلا هلمع مازع هللا دبع خيشلا أدب
:يف بتكملا اذھ مھاس دقو ناتسناغفأ لخاد لمعلاب ةصصختم ةيداھج ةيثاغإ ةسسؤم

.كرابملا داھجلا اذھ بناجب فوقولل ملاعلا ءاجرأ يف نيملسملا رافنتساو ممھلا ظاقيإ ىلع لمعلاو ،ةيملاع ةيمالسإ ةيضق ىلإ ناتسناغفأ يف يمالسإلا داھجلا ةيضقلقن ـ

دجاسملا يف هبطخ ىلإ ةفاضإلاب ،ناتسكاب يف مازع هللا دبع خيشلا اھردصي ناك يتلا تاروشنملاو بتكلاو ةكرعملا بيھل ةرشنو ،داھجلا ةلجم قيرط نع داھجلا ةيضقب فيرعتلا ـ
.ملاعلا ىلإ اھلالخ نم ناغفألا لطي يتلا ةذفانلا ناك ثيح عمجأ ملاعلا ىلإ نيدھاجملا تالوطب ريوصتو ،داھجلا ىلع ضيرحتلل اھيقلي ناك يتلا ةصصختملا تارضاحملاو

،عفادملا فصق تحت ميركلا نآرقلا رود حتف ،ةكرعملا ضرأ يف ةيوبرتلا زكارملا ةماقإو ،قدانخلا لخاد سرادملا حتف ،داھجلا ةداقل ةيبيردتلا تارودلا ةماقإ :ميلعتلاو ةيبرتلا ناديم يف ـ
.ناتسناغفأ يف سرادملا ىلإ اھمظعم لخدأو 1988ةنس يف ميركلا نآرقلا نم ةخسن فلأ ةئامعبرأ عبط دقف ،بتكلا ةعابطو

.تاھبجلا زيھجتو اھليحرتو لفاوقلا ديوزت ـ
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ربتخملاو ةمركملا ةكم ىفشتسم سيسأت ىلإ ةفاضإلاب ،ريشجنب ،بايراف ،ينزغ ،راخت ،يجاج( ناتسناغفأ لخاد يف تايفشتسم سمخ ءاشنإب :اھاحرجو برحلا اياحضب ءانتعالا ـ
.)يعيبطلا بطلا ةدايعو يزكرملا

.ةطقاستملاممحلا نيب داھجلا ىلع نوضرحي نيذلا ةداقلاو ءاملعلا ةلافكب :قفدتملا ةرجھلا ليس فاقيإ ـ

.ماتيألل رودءانبو ،ناتسناغفأ لخاد يف لمارألاو ماتيألا ةلافك مسق حتفب كلذو ءادھشلا ءانبأب ةيانعلا ـ

.)كيخأب كدضع دشنس( ناغفألا نيدھاجملا ةوخألا تايونعم عفر ـ

.اھيناغفأو اھيبرع :ةيمالسإ ةقتوب يف ةيداھجلا تاقاطلا راھصنا ـ

.ةدسافلا ءارآلا ضحدو ممھلا ضاھنتساو ىواتفلا رادصإل ءاملعلا ةنجل ليكشت ـ

.ةيحضتلاو مادقإلا يف مھل ةودق مھمامأ هسفن مدقيو بابشلا مدقي ةھبجلل نيقابسلا لئاوأ نم مازع هللا دبع خيشلا ناك دقلو

:داھجلاو ةوعدلا يف ةروثأملا هلاوقأ نم

.ةخماشلااھتزع داجمأ مھداسجأب نونبيو مھممأ خيرات مھئامدب نوطخي نيذلا مھ نييقيقحلا لاطبألا نإ ـ

.ةءورملا تبكيو ةريغلا دمخيو ،ةلوجرلا ىلع يضقيو ةوخنلا لتقي يذلا فرتلا ءاد وھ ممألا ةايحب يدوي ءاد رطخأ نأ تيأر دقل ـ

.رھدلا نيبج يف ةماش حبصأ ةيعاد لك ىلع وأ ،رصنلا نم برتقت ةيمالسإ ةيضق لك ىلع يملاعلا بلاكتلا ىرن نأ براجتلا انتدوع دقل ـ

.ممألا قوقح تيغاوطلا هب بصتغي يذلا بعرلاو مھولاو فوخلا نم ررحتيل ملسملل ةيتايح ةرورض سفنلاب داھجلا ـ

.داسجألاو مجامجلا الإ ممألا ينبي الو ،ًادر ردقلا ءازإ نوكلمي ال رشبلا نإ ـ

.مدلاو قرعلاب الإ طخي ال ممألا خيرات نأل ،ممألا خيرات نوطخي نيذلا مھ ءادھشلا ـ

.ءامدلاب الإ ىورت ال نيدلا اذھ ةرجش نأل ،يوذت وأ لحمضت نأ نم نيدلا اذھ ةرجش نوظفحي نيذلا مھ ءادھشلا ـ

.هللا ليبس يف ًادھاجم نوكي امنيح نوكي ام زعأ ملسملا ـ

انرتخا دقلو ...هل ةصلاخ ةينلا تمادام هللا ليبس يف لتق لكلا ...ناكيرمألا وأ دوھيلل ليمع ةصاصرو ،ناتسناغفأ يف يعويش ةصاصرو ناتسكاب يف يعويش ةصاصر تيب قرف ال ـ
.ةايحللً اقيرط توملا

هترايس تضرعت امدنع ةعمجلا ةالص ةيدأتل هھجوت ءانثأ يف 24/11/1989 خيراتب ـ هللا همحر ـ هتلئاعو نطقي ثيح ،ناتسكاب يف رواشيب ةنيدم يف مازع هللا دبع خيشلا دھشتسا
نم نيمسق ىلإ ترطشنا يتلا ةرايسلا لوح ةعساو ةحاسم ىلع مھؤالشأ ترثانت نيذلا )ميھاربإو دمحم( هيدلو عم هداھشتسا ىلإ ىدأ امم ،ةرداغلا مالسإلا ءادعأ دي هتربد عورم راجفنال
.راجفنالا ةوق

.لايجألل ًاداز نوكيلً امخضً اثارت مدقو ،داھجلا يف ًاديعبً اقمع بستكا ةبرجتلا هذھ لالخ نمو ...يداھجلا يمالسإلا لمعلا يف ةدئار ةبرجت ضاخ مازع هللا دبع ديھشلا

:يف ثارتلا اذھ لثمتيو

:بتكلا نم هتافلؤم

.)ليجلا ءانب يف اھرثأو ةديقعلا( باتك ـ

.)ةيرشبلا لبقتسمو مالسإلا( باتك ـ

.)رمحألا ناطرسلا( باتك ـ

.)ناتسناغفأ يف نمحرلا تايآ( باتك ـ

.ةدوقفملا ةرانملا ـ

.نايعألا ضورف مھأ نيملسملا يضارأ نع عافدلا ـ

.ةلفاقلاب قحلإ ـ

.ماكحأو بادآ داھجلا يف ـ

.رضاحلا رصعلا يف داھجلل رئاصبو ربع ـ

.ملسم بعش داھج ـ

نيملسملا ناوخإلا ةعوسوم - مازع هللا دبع http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_...

3 of 8 4/12/2009 5:39 PM



.رصبلا رئاشب ـ

.)قاثيملاو ةيخيراتلا روذجلا( سامح ـ

.لوألا ءزجلا لوألا رانلا طخ نم تاملك ـ

.ةنمؤملا سفنلا لتق ةميرج ـ

.ءازجأ ةثالث يف ،ةكرعملا مضخ يف ـ

.طيرش )300( ىلع ديزت تيساك ةطرشأ ىلع ةلجسم تارضاحم ةعومجم

.ةرضاحم )50( ىلع ديزت تيساك ويديفلاب ةلجسم تارضاحم ةعومجم

.تالجملاو فحصلا نم ددع يف ترشن ةيفحص تالباقم ةعومجم

.داھجلا لجأ نم هتالوج ءانثأ يف ةيبنجألاو ةيبرعلا نادلبلا نم ددع يف اھاقلأ يتلا تارضاحملا تارشع

.دعب عبطت مل بتكلا نم ةعومجم .رواشيب يف اھردصي ناك يتلا ةكرعملا بيھل ةرشنو داھجلا ةلجم ةصاخو تالجملاو فحصلا يف اھبتك يتلا تالاقملا تائم

: ناغفالا داھج يف نمحرلا تايا باتك نم تافطتقم

)ايتكب( ةظفاحم يف )نوجرأو تمرز( ةقطنم يف يركسع دئاق وھو )دمحم ادنئاق( همسا اذھ )رمع(و -يمالسإلا بالقنإلا ةھبج دئاق- )روصنم هللا رصن( تيب يف )فينح رمع( ينثدح
.ةحئارلا نتنم وأ مسجلا ريغتم ادحاو اديھش رظنأ مل -1 :لاقف ناتسناغفأ

.نييعويشلا لكأت بالكلا نأ مغر بالكلا هتشھن ادحاو اديھش )دھاشأ( رأ مل -2

.ةحئارلا ريغتم ادحاو دجأ ملو ثالث وأ نيتنس دعب يسفنب اربق رشع ينثا نع تفشك دقل -3

.كسملاك هتحئارو وھ امك رھشأ ةثالثب هلتق دعب )دمحم ديجملا دبع( ديھشلا تيأر :لاق مامإ ينثدح . امد فزنت ةيح مھحورج ةنس نم رثكأ دعب ءادھش تيأر دقل -4

راصن( ديھشلا ثكم -داھجلل ىروشلا سلجم وضع- )نذؤم( خيشلا ينثدح -5 .هفنأ الإ وھ امك رھشأ ةعبسب هداھشتسا دعب يكيال ةيرق دجسم مامإ تيأر :)يجاح ديجملا دبع( ينثدح
امأو مھرفاظأو مھاحل تلاطو مھ امك مھف مھنم ةثالث امأف ؟رھشأ ةعبرأ ىلإ ةثالث دعب ءادھش ةعبرأ تيأر :)يزاين رابجلا( دبع ينثدح -6 .ريغتي ملو رھشأ ةعبس بارتلا تحت )دمحأ
.هھجو نم ءزج يف فلت رھظ دقف عبارلا

.وھ امك هانجرخأ نيعوبسأ دعبو )مالسلا دبع( يخأ دھشتساو

تأدب مث ةبيط ةحئار مشأ ينأل بيرق ديھشلا نأ )هللا حتف( يل لاقف )هللا حتف( همسا رخآ دھاجم عم هنع ثحبأ تئج مالظلا يفو -ملع بلاط- )ريصبلا دبع( انعم دھشتسا )نالسرأ( ينثدح
.حرجلا نم ثعبني يذلا رونلا ىلع مالظلا يف مدلا نول تيأر دقلو ؟هتحئار نيعبتتم ديھشلا انلصوف ةحئارلا سفن مشأ

.انيلع ىقلت عاونألا عيمج نم فئاذقلاو قئاقد ةرشع ةدم )وك يھاش( يف ةكرعملا ءانثأ يف مان هنأ :)نالسرأ( يولوم ينثدح -1 :ساعنلا هبيصي نالسرأ

يقلأ مث ؟ةثالث وأ نيموي ةدمل نوعمسي ال نودھاجملا راص فئاذقلا ةرثكلو )200-150( تايلآلاو تابابدلا ددع ناكو تابابدلا انتمجاھ )يكبد( ةكرعم يف :)نمحرلا دبع( ينثدح -2
.تارايس ةسمخ انمنغو تارايس ةعبس كلذل ةجيتن ترجفناف ةريخذ ةرايس ىلع ةقرتحم ةعطق تطقسو اھقرحأف ةبابد نيدھاجملا دحأ برضو ؟نينئمطم انمقو ةكرعملا ءانثأ انيلع مونلا

.ةمعنو هللا نم ةنمأ اذھ ربتعأ تنكف كراعملا ءانثأ يف تارم ةدع يلع مونلا يقلأ :لاق رايتمكح سراح )هللا دبع( ينثدح -3

نورصتنيو ديدج مزعب نوموقيف قئاقد )3-2( نودھاجملا مانيف سورلا موجھ دنع نيدھاجملا )ىشغي( بيصي ساعنلا تارم ةثالث تدھاش :-نامغب- )رداقلا دبع ديشرلا دبع( ينثدح -4
.سورلا ىلع

:نيدھاجملل هللا ظفح

)145 :نارمع لآ( ) الجؤم اباتك هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو(

)64 :فسوي( )نيمحارلا محرأ وھو اظفاح ريخ اف(
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:هيلع رمت ةبابدلا دمحم رتخأ -1

نيدھاجملا نم نينثإ عم هوذخأ مث ؟تمي ملف هيلع ترمو تداع ايح هوأر امدنعو تمي ملف )دمحم رتخأ( ىلع ترم ةبابدلا ينيعب تيأر :لاق )رجلش-ينزغ( )لجنم دمحم( ينثدح
لاز الو ؟نيدھاجملا ىلإ داعو ماق نويعويشلا بھذ نأ دعبو ؟بارتلاب هوراوو اوءاجو ؟ضرألا ىلع ةثالثلا طقسو نانثإلا دھشتساو ؟تمي ملف شاشرلا نم رانلا ةثالثلا ىلع اوقلطأو
.دھاجي ايح

:هبيج يف ناطقستو ناتصاصر هبيصت )هللا رصن( -2

.نودھاجملا هل دھشو هعم نيدھاجملل امھارأف هبيج يف اتطقسو هاحرجت ملو ناتصاصر هتباصأف ؟ينزغ يف ادھاجم ناكو )هللا رصن( ينثدح )لجنم دمحم( ينثدح

.طقف ترمحاف هنيع ذؤت ملو هنيع يف اكشود ةصاصر )هاش ترضح( تباصأ :لاق )نالسرأ( ينثدح :هرضت ملف هنيع يف اكشود ةصاصر هبيصت )هاش ترضح( -3

:اكشودلا لوح ملابان ةفيذق ةرشع ةعبرأ -4

. ادحأ بصت ملو -هنم ةبرقم ىلع ةرشع ةثالث- ترجفنا ةفيذق ةرشع ةعبرأ مھيلع تقلأ ةرئاط نأ نامغب دئاق )ميعن دمحم( ينثدح

:مھداسجأ قرتخي ال صاصرلا -5

. ادحاو احرج الإ حرجي ملو بوقث ةسمخ هيف نواھ ةفيذق اياظش نم اقورحم )دمحم اجوخ( صيمق ينيعب تيأر )مازع هللا دبع( انأ

:مھنم ادحاو حرجي ملو ةثالث اھيفو ةميخلا تقرح -6

مھنم دحأ بصي ملو ةوخألا نم ةثالث ةميخلا يف ناكو نكامأ ةعست يف ةميخلا تقرحأف نيتفيذق ةيعفدملا انيلع تبرض )م8/3/1983( موي يف هنأ )نيدلا لالج( قيقش )ميھاربإ( ينثدح
.ىذأب

:دحاو يأ مھنم حرجي ملو مھبايث تقرحأ مھمظعم اصخش نيرشع عم تنكو يبايث تقرحأ -7

لاورس تيأر )مازع هللا دبع( انأو يلاورس قرتحاو راظنملا رسكناف فئاذق انيلع تيقلأ )ايتكب-تسوخ-يجب( ةكرعم يف )ـھ1402( ماع نابعش نم نيرشعلا يف :لاق )ميھاربإ( ينثدح
دحاو حرجي مل نكلو ؟مھمظعم بايث تقرتحاو مھضعبل صاصرلا مازح عطقو نيدوجوملا مظعم بيصأو حرجي ملو ؟يدنع لاورسلا لاز امو اياظشلا نم اقرتحم يسفنب )ميھاربإ(
.مھنم

:ةبابدب رجفناو رجفني ملو مغل ىلع رمت ميھاربإ ةرايس -8

صاصرلا نم افلأ نيثالثو ماغلأو ةفيذق ةئامثالثو ةرايسو نيعفدم انمنغو ودعلا مزھف ةلقانو ةحفصمو ةبابد نيب ةئامثالث هعم ودعلا ناكو تمرز يف الجر نيثالث انك )ميھاربإ( ينثدح
.اھب رجفناف مغللا سفن ىلع ةبابد ترمو رجفني ملو مغل ىلع ةرايسلا ترمو هبناجب انأو )لوسر دمحم( همسا قئاسلا ناكو ةرايسلا يف ةريخذلا انعضوف ؟تافوكنشالك ةتسو

.حرجي ملو نيدھاجملا دحأ اھلمحيو عفدملا لخاد يف يھو صاصرلا اھقرخ )يج يب رآ( ةفيذق ينيعب تيأر -9

.حرجي ملو راظنملا ةجاجز تمطحت دقو )يناقح نيدلا لالج( قيقش )ليلخ( دھاجملا عم ناكو راظنملا تيأرو

.حرجي ملو رتفدلا تقرحأو هبيج يف ةآرملا ترسكو )هاش نغرز( بيج تقرح ةصاصرلا نأ :)هللا حتف( ينثدح -10

.اھلخادب نيدھاجملا نم دحأ بصي ملو ةميخلا تقرتحاف ةفيذق تقلأ ةرئاط نأ :)هللا حتف( ينثدح -11

.ةصقلا هذھ نمحرلا دبع دئاقلا ينثدح ؟مھنم دحاو حرجي ملو )نمحرلا دبع( بناجبو )نيد لقع( يلجر نيب رجفنت ةفيذقلا -12

:مئامعلا الإ بصت ملو نيدھاجملا ةبابد تحت رجفنت ماغلألا -13

جرخي )يلعلا دبع( ديسلا طباضلا تيأر :لاق )ميركلا دبع( ينثدح -14 .دحأ حرجيملو مئامعلا تراطو ماغلألا ترجفناف )يراب نصح( ريرحتل )ميھاربإ( عم ةبابدلاب )هللا حتف( لخد
ىرأ تنكو حرجأ ملو رتموليك ةرشع ةفاسملاو نيتيرق نيب يشمأ انأو ينتمجاھ تارئاط ةينامث نأ -كدرو دئاق- )لودروي( يولوم ينثدح -15.حرجي ملو صاصرلاب ةقرحم هبايثو
.يحالس يعم ناكو اھنم تارئاطلا باكر
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:نيدھاجملا عم رويطلا

تارئاطلا ةعرس نأ ملعلا عم ؟اھقباست تارئاطلا تحت رويطلا نوكت تارئاطلا تءاج اذإو ؟تارئاطلا مودقب نودھاجملا فرعيف تارئاطلا لبق يتأت رويطلا نأ رتاوتملا نم حبصأ
.توصلا ةعرس فاعضأ ةثالث وأ يفعض

.ةمودعم وأ ةليلق رئاسخلا نوكت رويطلا تكرتشا اذإ هنأ نودھاجملا عمجيو

. ادج اريثك اھتيأر ...)نالسرأ( ؟ ادج اريثك اھتيأر ...)يناقح نيدلالالج( ؟ةرم نيرشع نم رثكأ اھتيأر ....)ميرك دمحم( : ادج اريثك رويطلا ىأر هنأ ينثدح نممو

.)ناج يلع(و )هاش دمحأ ديس(و )هاش داب ريزو(و )دمحم رايخ(و )دمحم ناج(و )دمحم لضف لج ملع(و )ديمحلا دبع( يولومو )نيريش دمحم( اريثك رويطلا ىأر نممو

.ناغفالا نيدھاجملا تاماركو قراوخ نع ةريثك تاغلابم هب نأ ىري نم كانھو هللا همحر زاب نبا خيشلاك باتكلا اذھ ىلع ىنثأ نم كانھ امومع

مازع هللا دبع ديھشلا ةيصو

]مازع هللا دبع :بتاكلا[

:مازع فسوي نب هللا دبع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا ةيصو

:تاملكلا هذھ بتكأ )1986 / ليربإ( ناسين نم نيرشعلل قفوملا )ـھ1406( نابعش نم رشع يناثلا نينثإلا رصع يفو يناقح نيدلا لالج خيشلا لطبلا دئاقلا تيب نم

هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دھشأو ،هل يداھ الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدھي نم ،انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللھللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن  دمحلا نإ
.هلوسرو هدبع ادمحم نأ دھشأو

. الھس تئش اذإ نزحلا لعجت تنأو ، الھس هتلعج ام الإ لھس ال مھللا

املأ يبلق رصتعتل ،نيدلا موي ىلإو نيدلا اذھ يف داھجلل ةيئاھنلا ةعرشلا تلثم يتلا ةمكحملا اھتايآب ةبوتلا ةروس نإ ،يسيساحأو يبلقو يرعاشمو يسفنو يتايح يلع داھجلا بح كلم دقل
.هللا ليبس يف لاتقلا هاجت نيعمجأ نيملسملا ريصقتو يريصقت ىرأ انأو ىسأ يسفن قزمتو

أرجتي وأ هللا ليبس يف لاتقلا تايآب بعالتي نأ دارأ نم لكل مزاجلا باوجلاو مساحلا درلا يھل داھجلا تايآ نم ةئاملا دعب ةيآ نيعبرأ وأ ةيآ نيرشعو افين اھلبق تخسن يتلا فيسلا ةيآ نإ
.توبثلا يعطقلاو ةلالدلا عطاقلا اھرھاظ نع اھفرص وأ ليوأتب اھمكحم ىلع

مھورصحاو مھوذخو مھومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رھشألا خلسنا اذإف { :ةيآوأ ، } نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو { فيسلا ةيآو
.}ميحر روفغ هللا نإ مھليبس اولخف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف دصرم لك مھل اودعقاو

انرمأ نحنو ابعلو ، اوھل هللا نيد ذاختا لب ،بعلو وھل هللا ليبس يف لاتقلا نع دوعقلاب ىضرتف اھرعاشم ردخت للعب سفنلا ليلعت نإو ،هللا ليبس يف ريفنلا نع دوعقلاب سفنلل ريربتلا نإ
.} ...ايندلا ةايحلا مھترغو ابعلو اوھل مھنيد اوذختا نيذلا رذو { نآرقلا صنب ءالؤھ نع ضارعإلاب

:ىرذلا ىلإ ىقرت نأ الو ممقلا ىلإ لصت نآ حمطت ال يتلا ةريغصلا سوفنلا نأش وھل دادعإلا نود لامآلاب للعتلا نإ

ماسجألا اھدارم نم تبعت ارابك سوفنلا تناك اذإو

رخألا مويلاو اب نمآ نمك مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس متلعجأ { :ةيآ نأ ملسم حيحص يفو ،هللا ليبس يف داھجلاب ساقي نأ نكمي ال هترامعو مارحلا دجسملا يف راوجلا نإ
مھبر مھرشبي * نوزئافلا مھ كئلوأو هللا دنع ةجرد مظعأ مھسفنأو مھلاومأب هللا ليبس يف اودھاجو اورجاھو اونمآ نيذلا نيملاظلا موقلا يدھي ال هللاو هللا دنع نوتسي ال هللا ليبس يف دھاجو
.} ميظع رجأ هدنع هللا نإ ادبأ اھيف نيدلاخ ،ميقم ميعن اھيف مھل تانجو ناوضرو هنم ةمحرب

هذھف .هللا ليبس يف داھجلا لب :ثلاثلا لاقو . جيجحلا ةياقس لب :رخآ لاقو ،مارحلا دجسملا ةرامع مھدحأ لاقف ناميإلا دعب لامعألا لضفأ يف ةباحصلا فلتخا امدنع تلزن تايآلا هذھ
زوجي ال لوزنلا ببس ةروصو .ةلأسملا هذھ لوح ةباحصلا فالخ يھ لوزنلا ببس ةروص نأ ةصاخو ،مارحلا دجسملا ةرامع نم مظعأ هللا ليبس يف داھجلا نأ ةلأسملا يف صن تايآلا
.صنلا يف عطاق اھانعم نأل اھليوأت الو اھصيصخت

:ضايع نب ليضفلا ىلإ لسري اذإ كرابملا نب هللا دبع هللا محرو

بعلت ةدابعلاب كنأ تملعل انترصبأ ول نيمرحلا دباع اي

بضختت انئامدب انروحنف هعومدب هدخ بضخي ناك نم

نم هللا نيد هيف ثتجيو ضارعألا حابتستو ءامدلا كفستو تامرحلا هيف كھتنت يذلا تقولا يف هيف ةدابعلاو مرحلا راوج نأ ىري هنأ :ليضفلل كرابملا نبا ثدحملا هيقفلا لوق تيأرأ
.هللا نيدب ابعل هاري لوقأ ،ضرألا

ة عدغدو هللا نيدب بعلو وھل ءالؤھ ةيضق وحن انمدقت ةدحاو ةوطخ ىلإ اذھ انعفدي نأ نود ديعب نم انيديأ كرفنو عجرتسنو لقوحن نحنو نوحبذي ضرألا يف نيملسملا كرت نإ ...معن
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.اھتابنج نيب يتلا سفنلا تعدخ املاط ةبذاك ةدراب فطاوعل

يدتعملا ودعلا عم تاملسملاو ملسم أدھي فيكو رارقلا فيك

دعب بجوأ سيل ايندلاو نيدلا دسفي يذلا لئاصلا ودعلاو ( : يلبق نم ةيميت نبا مالسإلا خيش ىري امك ، )نايعألا ضورف مھأ نيملسملا يضارأ نع عافدلا( باتك يف تبتك امك ىرأ ينإ
.) هعفد نم ناميإلا

.ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا كرات نيبو هللا ليبس يف لاتقلا كرات نيب مويلا قرف يأ -ملعأ هللاو- ىارأ ال ينإ

.خيراتلا يدي نيب مث نيملاعلا بر مامأ ةميظع ةيلوؤسم مامأ نآلا اعيمج ضرألا لھأ نأ ىرأ ينإ

.كلذ ريغ وأ ةيبرت وأ افيلأت وأ ةوعد كلذ ناك ءاوس ءيش داھجلا كرت ةيلوؤسم نع ىفعي ال هنأ ىرأ ينإ

نوكت نأ نود ررضلا يلوأ ريغ هللا ىقل نم لكو ،ةيقدنبلا كرت رزو لمحي ملسم لكو - هللا ليبس يف لاتقلا - داھجلا كرت ةعبت هقنع يف طونم مويلا ضرألا يف ملسم لك نأ ىرأ ينإ
وأ بساحيو هلعاف باثي ام :ضرفلا نأل مثآ ضرفلا كراتو - نيروذعملا ريغ - ضرألا يف ملسم لك ىلع نيع ضرف نآلا لاتقلاو .لاتقلا كرات هنأل امثآ هللا ىقلي هنإف هدي يف ةيقدنبلا
.هكرات مثأي

، اليبس نودتھي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نوفعضتسملاو ضيرملاو جرعألاو ىمعألا مھ داھجلا مھكرت ببسب هللا مامأ نوفعي نيذلا نأ -ملعأ هللاو- ىرأ يننإ
عاقب نم ةعقب ةيأ وأ ناتسناغفأ يف وأ نيطسلف يف لاتقلا ناك ءاوس ، لاتقلا كرت ببسب نآلا نومثآ مھلك سانلاو .اھيلإ قيرطلا نوفرعي الو ةكرعملا ضرأ ىلإ لاقتنإلا نوعيطتسي ال يأ
.مھساجرأب تسندو رافكلا نم تسيد يتلا ضرألا

اذھ .هرومأم ىلع ريمأل الو هذيملت ىلع خيشل الو ،هنيدم ىلع نئادل الو ،هتجوز ىلع جوزل الو ،هدلو ىلع دلاول نذإ ال ،هللا ليبس يف ريفنلاو لاتقلا يف مويلا دحأل نذإ ال نأ ىرأ ينإو
،ملظو ىدعت دقف ةيضقلا هذھ يف طلاغي نأ لواح نمو ،اھجوز نذإ نود ةجوزلاو ،هدلاو نذإ نود دلولا جرخي ةلاحلا هذھ لثم يف هنأ :اھلك خيراتلا روصع يف اعيمج ةمألا ءاملع عامجإ
.هللا نم ىدھ ريغب هاوھ عبتاو

ريمألا لطع اذإ -1 :ثالث تالاح يف داھجلا يف نذأتسي ال نينمؤملا ريمأ نإ .اھليوأتو اھيف بعالتلا يف دحأل ةليح الو اھعييمتل لاجم الف ،سبل الو اھيف شبغ ال ةحضاو ةمساح ةيضق
. امدقم هعنم انملع اذإ -3 .دوصقملا ناذئتسإلا ت وف اذإ -2 .داھجلا

مھل اومدقي نأ نوكلمي مھنأل مھريصقت ببسب مھءامد يف نوكرتشم - ملعأ هللاو - مھنإ .اھيف كفسي مد لك نعو ناتسناغفأ يف كھتني ضرع لك نع نولوؤسم مويلا نيملسملا نأ ىرأ يننإ
.قدانخلا اھب نورفحي يتلا ةرافحلاو ،ماعطلا هب نورتشي يذلا لاملاو مھجلعي يذلا بيبطلاو ،مھيمحي يذلا حالسلا

عفدي هنإف تومي ال هنظي الوأتم ماعطلا بحاص ناك نإف تام ىتح هكرتو اعئاج ىأرو ماعط لضف ]1[ كلمي ناك نم نأ ( :)112-2/111( ريبكلا حرشلا/يقوسدلا ةيشاح يف ءاج دقو
.) لتاق هنأل هنم صتقي هنأ ةيناثلا ةياورلاو ،صاخلا هلام نم هتيدعفدي هنأ امھادحإ :بھذملا يف ناتياور تءاج دقف ادماع ناك نإو - هبراقأ - هتلقاع نم هتيد

.تايلامكلاو ءاوھألا ىلع اثبع قارتو تاوھشلا ىلع ردھت يتلا لاومألاو تاورثلا باحصأ رظتني باقع يأو باسح يأف

.داھجلاب ايريصم اطابترا طبترم مكدوجوو ،داھجلا مكزعو ،داھجلا مكتايح : نوملسملا اھيأ ايف

ءامدو لاتقو داھج نودب رصتني نأ نكمي هللا نيد نأ نونظي نيذلا نإ .نيملاظلاو رافكلاو تيغاوطلا ءارضخ متدبأو مكتحلسأ متقشتما اذإ الإ سمشلا تحت مكل ةميق ال : ةاعدلا اھيأ اي
يف هللا نفذقيلو مكنم ةباھملا مكئادعأ بولق نم هللا نعزنيلو " ، لاتق نودب نوكت نل نيملسملا ةزعو ةوعدلا ةكوشو ةاعدلا ةبيھ نإ .نيدلا اذھ ةعيبط نوكردي ال ،نومھاو ءالؤھ ءالشأو
نينمؤملا ض رحو كسفن الإ ف لكت ال هللا ليبس يف لتاقف { ، ) لاتقلا ةيھاركو ( :ةياور يفو ، ) توملا ةيھاركو ايندلا بح ( : لاق ?هللا لوسر اي نھولا امو :اولاق ،" نھولا مكبولق
داھجلا نإ .كرشلا يھ ةنتفلاو ، }  هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مھولتاقو { لاتق نودب دوسيو معيس كرشلا نإ .} اليكنت دشأو اسأب دشأ هللاو اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا ىسع
مھضعب سانلا هللا عفد الولو { ةدابعلا تويبو رئاعشلا ظفحل ديحولا نامضلا وھ داھجلا نإ .} ضرألا تدسفل ضعبب مھضعب سانلا هللا عفد ال ولو { :ضرألا حالصل ديحولا نامضلا وھ
.} اريثك هللا مسا اھيف ركذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدھل ضعبب

مكنلمحي الو ،اھنولوازت لفاونبو ،اھنوأرقت بتكب مكسفنأ اوعدخت نأ مكايإو ،رورغلا هللھللاب مكنرغي الو ينامألا مكنرغت الو ةايحلا مكل بھوت توملا ىلع اوصرحإ : مالسإلا ةاعد اي
مكتوعد مئاوق داھجلا نإ ،داھجلا ىلإ ريفنلا يف دئاقل نذإ ال : داھجلا يف ادحأ اوعيطت الو ، } ...مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو { ةميظعلا رومألا نع ةحيرملا رومألاب لاغشنإلا
.مكتعيرش سرتو مكنيد نصحو

نيب لوحتو ليجلا نع مكزجحتو ةدئفألا تيمتو بولقلا ملظت اھنإف ،تيغاوطلا دئاومو مكايإو ايندلا ىلإ اونكرتو اولكنت الو ،هبر ىلإ حجارلا ليجلا اذھ ةدايقل اومدقت : مالسإلا ءاملع اي
.مكنيبو مھبولق

:رعاشلا تايبأ لمجأ امو ،مكضرأ يف ثاغبلا رسنتساو ،مكداقر لاط دقل : نوملسملا اھيأ اي

دويقلا ىلع روثن ىتم دويقلا ىلع روثن ىتمف ديدحلا درز نم سيلو ع ونخلا نم ديبعلا ديق ديبعلا لذ يف نحنو ث اغبلا بصع ترسنتساو دوسألا ةرجمز نيأف ن اوھلا ىلع مانملا لاط

ىلعو ةلوجرلاو ةنوشخلا ىلع نكءانبأ نيبرو ،تايرورضلاب نيفتكاو تايلامكلا نرذحاو ،ةيرشبلا سوفنلل فلت فرتلاو داھجلا ودع فرتلا نأل ،فرتلاو نكايإ : ءاسنلا رشعم اي
لكاشم نشعو ،ىغولا تاحاسو ةيسورفلا نيدايمو داھجلا بح نكئانبأ يف نسرغا ،ةاغطلا هحبذيل نمسي يذلا جاجدلل ةعرزم سيلو .]2[ دوسألل انيرع نكتويب نكتل ،داھجلاو ةلوطبلا
.ياشلا نم تاعرج ،مادإلا ىدعتي الو فاجلا زبخلا ثيح ،نيدھاجملاو نيرجاھملا ةايح هبشت ةايح يف لقألا ىلع عوبسألا يف اموي نكت نأ نلواحو نيملسملا

.نيمختملا شارفو نيفرتملا ىقيسومو نيمعانلا ماغنأو مكايإو ،تابابدلا ريدھو تارئاطلا زيزأو عفادملا يودو فئاذقلا تامغن ىلع اوبرت : لافطألا اھيأ اي

يعم تعرجتو قيرطلا ءاوأل ىلع اليوط يعم تربص دقل .ءازجلا ريخ نيملسملا نعو ينع هللا كازج ،دمحم مأ اي كيلإ هثبأ نأ ديرأ ريثكلاو ريثكلا سفنلا يفف : ةجوزلا اھتيأ تنأ امأ
انيدل ناك نأ مايأ )م1969( ةنس تيبلا كلھاك ىلع تكرت دقل ،داھجلا ناديم يف لمعأ نأو ةكرابملا ةريسملا هذھ يف قلطنأ نآ ىلع يل نوع ريخ تنكو .اھرمو اھولح ةايحلا سوؤك
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،انفويض دازو انفراعم ترثكو دالوألا ربكو ،ةلئاعلا تدازو لمحلا لقث نأ موي تيبلا كقتاع ىلع تكرتو ،عفانم الو اھل خبطم ال نيطلا نم ةدحاو ةفرغ يف تشعف ريغص دلوو ناتلفط
.يدحو ليقثلا ءبعلا اذھ لمتحأ نأ تعطتسا ام تيبلا نع ليوطلا انبايغ ىلع كربص مث هللا الولو ءازجلا ريخ ينع هللا كازجف ،ريثكلاو ليلقلا يلجأ نم مث  تلمتحاف

تناك لب كبلق يف انيدلا نكت مل ،ايندلا نم ليلق انيلع حتف نأ مايأ يرطبت ملو يفرتت ملو ديلا تاذ ةلق نم ةدشلا مايأ يكتشت مل ،كتايح يف نزو يأ ةداملل سيل ،ةايحلا يف ةدھاز كتفرع دقل
سانلا يديأ يف امب يدھزاو ،هللا كبحي دھزلا يمزلا ،فرتلا بناوجو ميعنلا فاطعأ نيب بلقتلا نم لمجأ فظشلا ىلع ربصلا ةدباكمو ةايح ذلأ داھجلا ةايح نإ ،كدي يف تقولا مظعم
.سانلا كبحي

رھاظملا نع دعبلاو ايندلا يف عسوتلا مدعو تابيطلا ةبحصو ةوالح ةدابعللو ،ةيفافش بلقلل لعجي راحسألا يف رافغتسإلاو ةلفانلا مايصو مايقلاو ،ةايحلا سنأو ،رمعلا ةعتم وھ نآرقلا
.ايندلا يف انعمج امك سودرفلا يف انعمجي نأ هللا نم لمأو ،بولقلا ةحار ايندلا لھأ نعو

،اھعيضر نع ةعضرملا لھذت نيملسملا بئاصمو عنصأ اذام نكلو مكنع تلغش دقل معن ،ريسيلا الإ يتيبرت نم مكلني ملو ،ليلقلاب الإ يتقو نم اوظحت مل مكنإ : يئانبأ اي متنأ امأو
قرحت ةنحملا رانو سفنلا دراب ايحأ نأ عطتسأ مل ،اھخارف عم ةجاجدلا شيعت امك مكعم صفق يف شيعأ نأ تقطأ ام هللاو ،لافطألا يصاون بيشت ةيمالسإلا ةمألاب تملأ يتلا لاوھألاو
ةفحص يل عضوت ،ميعنلا فاطعأ نيب بلقتأ مكنيب شيعأ نأ ةءورملا نم سيل ،بل نم ةيقب وأ بلق هل نم لك قزمت نيملسملا لاوحأو يتقو ةليط مكنيب ىقبأ نأ ضرأ مل ،نيملسملا بولق
نيدھازلا ماقم ىلإ تعطتسا ام مكعفرأ نأ تلواحو ،نكسم وأ ماعط وأ بايث يف كلذناك ءاوس فرتلا تقمأ يتايح يف تنك دقل هللاو ،تايولحلا عاونأو موحللا قابطأ نيب ةحفص عفرتو
،ةبيطلا ةبحصلابو ،مايصلاو مايقلابو ،ناسللا ظفحبو ، اظفحو ةوالت نآرقلاب مكيصوأ ،عطنتلاو مكايإو - ةعامجلاو ةنسلا لھأ - فلسلا ةديقعب مكيصوأ ،نيفرتملا عقنتسم نع مكدعبأو
ال ،ةيسورفلا نيدايمو ةلوجرلا عناصم نع اديعب ةوعدلل ءاقبلا مكل نيزي وأ داھجلا نم مكعنمي ثيحب مكيلع ةطلس يأ ةكرحلا ريمأل سيل هنأ اوملعا نكلو ،ةمالسإلا ةكرحلا عم لمعلابو
.اوبكرت نأ نم يلإ بحأ اومرت نألو اوبكراو اومرإ ،هللا ليبس يف داھجلل دحأ نذإ اوذخأت

،مكنيب اميف ةبحملاب مكيصوأو همارتحاو دمحم ريبكلا مكيخأ ةعاطب مكيصوأو ،يعرشلا عفانلا ملعلاب مكيصوأو )ىيحي مأو نسحلا مأ( مكتاوخأ مارتحاو مكمأ ةعاطب يئانبأ اي مكيصوأ
.انبحاص نمل انتبحص قحب اوفوأو ،انلھأ اوربو انماحرأ اولص و ، يلع ريبك لضف هللا دعب امھلف )دمحم مأو زياف مأ( مكيتمع اوربو اريثك امھومركأو مكتدجو مكدج اوربو

يندملا نسحلا ابأو ةماسأ ةوخإلا ةصاخ مھردق ءامدقلا ةوخإلل اوظفحاو ،رامضملااذھ يف هتقباسو دھاجم لكو مھتقباس ةقباسلا لھأل اوظفحي نأ ةوخإلا ىلع : تامدخلا بتكم امأو
مدخف داھجلا ىلإ ةيدھ هللا هقاس دقلو .داھجلا ىلع ارويغ اماوق اماوص ،ءامسلا ءام نم رھطأ هتدجوف هتربخ دقلف نزام ابأ امأو ،ناھرب ابأو فايس ابأو يسدقملا نسحلا ابأو نيدلا رونو
مكب لصيلو رجاھ يبأ حئاصن اولبقتو ،داھجلا ةمدخ يف هرودو يندملا نسحلا يبأ خألا لضف اوسنت الو ،مھتناكم مھل اوظفحاو ،مھتالز نع اوضاغتو .داھجلا ةدمعأ دحأ ناكو تمصب
.اعوشخو ةقر هيف نإف

هل دجأ مل ينأ دھشأ و ،هلاثمأ نم رثكي نأ هللا وجرنو هلامو هلھأ يف هل كرابي نأ هللا وعدأ ،ندال نب دمحم نب ةماسأ هللا دبع وبأ خألا صلاخلا هلامب بتكملا اذھ لفكت نمل اريثك اوعداو
.هتايح يف كرابي نأو هلامو هنيد هل ظفحي نأ هللا وجرنف ،يمالسإلا ملاعلا يف اريظن

.بتكملل ةميخلا دومعناكو اريثك هل هللا وعداف صاخلا هلامب بتكملا لامعأ نم اريثك لفك دق ةفيذح ابأ نأ اوسنت الو

لالج ةصاخ لخادلا يف ةداقلا اوسنت الو فارحنإلا نم هتريسم اوظفحي نأو داھجلا ةريسم مھنم لمأن اننأل ..صلاخو ينابرو رايتمكحو فايسب اريثك اومتھاف : ةيداھجلا بازحألا امأو
.رجول/فينح دمحم ديسو ،نامغب/ملع ريشو ملع دمحمو ،ديرفو نالسرأ يولومو يلضفأ هللا يفصو ريشب رينجنإو دوعسم هاش دمحأو نيدلا

.كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دھشأ كدمحبو مھللا كناحبسو
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رداصملا

- م2006 - ةثلاثلا ةعبطلا - ةرھاقلا - رصم - ةيمالسإلا رشنلاو عيزوتلا راد - ليقعلا ناميلس نب ليقع هللا دبع فيلأت - ةرصاعملا ةيمالسإلا ةكرحلاو ةوعدلا مالعأ نم
.703 ةحفص

.1990 ،ندرألا ،ءايضلا راد ،رارج مھدأ ينسح )داھج ةسردمو ةوعد لجر مازع هللا دبع ديھشلا(

http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9" نم عاجرتسالا ّمت
%D8%B2%D8%A7%D9%85"

تايصخش :ةحفصلا فينصت

.٢٠٠٨ ويلوي ١٤ ,٠٧:٢٣ يف ناك ةحفصلا هذھل ليدعت رخآ

نيملسملا ناوخإلا ةعوسوم - مازع هللا دبع http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_...
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