
 لئاسم
 يورصبلا يشرقلا ريثك نبا رمع نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامعل

  يعفاشلا يقشمدلا

 )ـه٧٧٤-٧٠١(
 

 ;هباتك يف ىلاعت هللا هركذ يذلا ليئارسإ ونبو ىسوم هقعص يذلا قعصلا يف :ةلأسم
  ?ال مأ داسجألا حاورألا ةقرافمب توم كلذ ناك له
 دولوملا كلذ رمعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يفوت مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف دلو يذلا دولوملا يف :ةلأسم
 هللا ةبطاخم لهو ?ال مأ ةباحصلا نم دولوملا اذه دعي لهف ;اهنم رثكأ وأ اهنود وأ ةنس
 مدآل دوجسلاب نورومأملا ةكئالملا كلذكو ?ةهفاشم وأ ةطساوب سيلبإل تناك ىلاعت

  ?ال مأ ةكئالملا نم سيلبإ ناك لهو ?ال مأ ةطساوب ناك له
 ةازغ يف ناك له ;هللا فويس نم فيس ديلولا نب دلاخل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيمست يف :ةلأسم
  ?ثيدحلا ظفل وه فيكو ?اهريغ وأ ,ةكم حتف وأ ,ةتؤم
  ?ال مأ حصي لهف اهطورش دحأ دقف نإو طرش نم اهل مكو ةبوتلا يف :ةلأسم

 
 قيقحت

 نام.-ا ,+ * هللا د&



 
 

١ 

 ;هباتك يف ىلاعت هللا هركذ يذلا ليئارسإ ونبو ىسوم هقعص يذلا قعصلا يف :ةلأسم
  ?ال مأ داسجألا حاورألا ةقرافمب توم كلذ ناك له
 رخف لبجلل هناحبس هللا ِّيلجت نم وهف ىسوم باصأ يذلا قعصلا امأ :باوجلا

 امنإ ةقافإلاو ,)١(﴾َقَافَأٓ اَّمََلف﴿ :هلوقل ,هنم تمي مل يشغلا نم عونف =اًقعص ىسوم
 .ماقملا اذه يف هعم ليئارسإ ونب نكي ملو .توم نع ال يشغ نع نوكت

أَو ُةَقِعَّٰصلٱ ُمُۡكتَذَخَأَف﴿ :هلوق يف مهضعب تباصأ يتلا ةقعاصلا امأو
َ
 َنوُرُظَنت ۡمُتن

A ءيش هنم ىسوم بصي مل ,مهب ٌّصاخ اذهف =)٢(﴾ۡمُِكتۡوَم ِدۡعَب ۢنِّم مُٰكَنۡثَعَب َّمُث. 
 اًضيأ اذهف ,)٣(ةيآلا ﴾اَِنٰتَقيِِمّل Vُٗجَر َيِعۡبَس ۥُهَمَۡوق َٰسوُم َراَتۡخٱَو﴿ :ىلاعت هلوق كلذكو
 .ءيش هنم ىسوم لني مل مهب ٌّصاخ

 اذه ناك نإف .توم :ليقو ,يشغ :ليق ,ةفجرلا هذهب مهل لصح اميف فلتخا دقو
 .ملعأ هللاو ,ةيآلا رهاظ هيلع لد امك توم وهف ;ةرقبلا ةروس يف مهنع روكذملا وه
  .يعفاشلا ريثك نبا :هلاق

! ! ! 
  

 
 .)١٤٣( :فارعألا )١(
 .)٥٦-٥٥( :ةرقبلا )٢(
 .)١٥٥( :فارعألا )٣(



 
 

٢ 

 دولوملا كلذ رمعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يفوت مث ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف دلو يذلا دولوملا يف :ةلأسم
 ةبطاخم لهو ?ال مأ ةباحصلا نم دولوملا اذه دعي لهف ;اهنم )١(رثكأ وأ اهنود وأ ةنس

 دوجسلاب نورومأملا ةكئالملا كلذكو ?ةهفاشم وأ ةطساوب سيلبإل تناك ىلاعت هللا
  ?ال مأ ةكئالملا نم سيلبإ ناك لهو ?ال مأ ةطساوب ناك له ;مدآل

  :باوجلا
 دحاو ريغ ركذ دقو ,روهمجلا دنع ةباحصلا راغص يف دعي دولوملا اذه لثم ,معن *
 ,ةباحصلا راغص نم هوَّدعو ,»قيدصلا ركب يبأ نب دمحم« :ةباحصلا ءامسأ عمج نمم
 ىلإ ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جورخ دعب ةرجشلاب سيمُع تنب ءامسأ همأ هتدلو امنإو
 يفوت دقو ,ةرجهلا نم رشع ةنس نم ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل كلذو ,عادولا ةجح

 امنإ اذه ىلعف ;رشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر يف نينثالا موي رهشأب اذه دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 راغص نم هوَّدع اذه عمو ,رهشأ ةسمخ نم اًوحن هتايح نم دولوملا اذه كردأ
 رغص نمز يف ناك ولو ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر هنأ نكمي نم قح يف اذه نكلو .ةباحصلا
 كردأ هلثم يف لاقي نكلو ,ةباحصلا يف دعي ال اذهف ;هري ملو اًديعب ناك نم امأ ,يئارلا

 .ةيلاع ةيماس ةلزنم هذهو ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح
 .ةطساو ريغب هنأ نآرقلا رهاظف ;مدآل دوجسلاب سيلبإو ةكئالملا رمأ امأو *
 ىلاعت ]ظ/٣٦[ هللا ةبطاخمو ,لطابلاب مدآ ىلع هراختفاو ,كلذ يف سيلبإ ُةعجارمو
 عضوم ريغ يف كلذو ,ثعبلا موي ىلإ ةرظنلا هنم هلاؤسو ,هداعبإو هدرطو ,كلذ يف هل

 
 .تبثأ ام باوصلا لعلو ,»رثكأو« :واولاب لصألا يف )١(



 
 

٣ 

 هل هللا نم باطخ لب ,ةطساو ريغب ناك كلذ نأ ىلع ٌليلد =لجو زع هللا باتك نم
 .ةكئالمللو
 فلخلاو فلسلا اهيف فلتخا ةلأسم هذهف ;ال مأ ةكئالملا نم سيلبإ نوك امأو *
 :نيلوق ىلع
ٓ gَِّإْ آوُدَجَسَف َمَدbْ اوُدُجۡسٱِ ةَِكئَٰٓلَمِۡلل اَنُۡلق ۡذZ﴿ :ىلاعت هلوقل ,مهنم هنإ :لئاق نمف -
 =مهنع فلختلا كرت ىلع هُّمذو ,اًظفل ةكئالملا نم ىلاعت هؤانثتساف :اولاق ,)١(﴾َسِيۡلِبإ
 .مهنم هنأ ىلع لدي

ْ آوُدَجَسَف َمَدbْ اوُدُجۡسٱِ ةَِكئَٰٓلَمِۡلل اَنُۡلق ۡذZ﴿ :ىلاعت هلوقل ,مهنم سيل :نورخآلا لاقو -
 ٌفنص نجلاو ,نجلا نم هنأ ىلع ٌّصن اذهف :اولاق ,ةيآلا )٢(﴾ِّنِۡلٱ َنِم َنَك َسِيۡلِبإٓ gَِّإ

 ةكئالملا تقلخ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ,ةشئاع نع ملسم هاور امل ,ةكئالملا ريغ
 .ملعأ هللاو ,)٣(»مكل فصو امم مدآ قلخو ,ران نم جرام نم ناجلا تقلخو ,رون نم
  .ريثك نبا :هلاق

! ! ! 
  

 
  .)١١٦( :هط ,)٥٠( :فهكلا ,)٦١( :ءارسإلا ,)٣٤( :ةرقبلا )١(
 .)٥٠( :فهكلا )٢(
  .)٣١١٣( ملسم هجرخأ )٣(



 
 

٤ 

 ةازغ يف ناك له ;هللا فويس نم فيس ديلولا نب دلاخل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيمست يف :ةلأسم
  ?ثيدحلا ظفل وه فيكو ?اهريغ وأ ,ةكم حتف وأ ,ةتؤم
 :لاقف ,ربنملا ىلع مهركذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ,ةتؤم ةوزغ يف كلذ ناك :باوجلا
 ,بيصأف ةحاور نبا ذخأ مث ,بيصأف رفعج اهذخأ مث ,بيصأف ديز ةيارلا ذخأ«
 هاور ثيدح يف درو دقو ,)١(»هيدي ىلع هللا حتفف ;هللا فويس نم فيس اهذخأ مث
 كلذكو ,)٢(»هللا فيس دلاخ« :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ يتلود يف اهلامكب ماشلا دالب هب حتف ىلاعت هللا نإف ;ناك
  .ريثك نبا ليعامسإ :هبتك

! ! ! 
  ?ال مأ حصي لهف اهطورش دحأ دقف نإو طرش نم اهل مكو ةبوتلا يف :ةلأسم
  :ٌطورش اهل :ءاملعلا لاق :باوجلا

 .رضاحلا نمزلا يف بنذلا نع علقي نأ -
 .يضاملا يف هنم ناك ام ىلع مدنيو -
 .لبقتسملا يف دوعي الأ مزعيو -
 .ملعأ هللاو ,هيلإ هنم أربيف ;يمدآب قلعتم بنذلا ناك نإ مث
 .ريثك نبا :هلاق

! ! ! 
 

  .كلام نب سنأ ثيدح نم )٣٧٤٥( يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةداتق يبأ ثيدح نم )٢٢٥٥١( دمحأ هجرخأ )٢(


