
ةمحر هللا ھیلع  فلؤملا  لاق  : 
 

؛ نیلوألا نم  ًاكرش  ظلغأ  اننامز  يكرشم  نأ  : ةعبارلا ةدعاقلا 
، ةدشلا يف  نوصلخیو  ءاخرلا  يف  نوكرشی  نیلوألا  نأل 

لیلدلاو ةدشلاو ، ءاخرلا  يف  مئاد  مھكرش  اننامز  اوكرشمو 
ھل نیصلخم  اوعد هللا  كلفلا  يف  اوبكر  اذإف   : ) ىلاعت ھلوق 

نوكرشی مھ  اذإ  ربلا  ىلإ  مھاجن  املف  نیدلا  ).
 

حرشلا :
 

يذ /25: قفاوملا دحألا  ةلیل  ةكرابملا  ةلیللا  هذھ  يف 
عبرألا دعاوقلا  نم  ةعبارلا  ةدعاقلا  حرشن   . 1441/ ةجحلا

اھیفو ةریخألا ،  يھو  ةمحر هللا ،  ھیلع  يدجنلا  مالسإلا  خیشل 
نمز يكرشم  نیبو  مایألا  هذھ  اننامز  يكرشم  نیب  قرفلا 

 ، كلذ لبق  امو  ةباحصلاو  ملسو  ھیلع  ىلص هللا  لوسر هللا 
يھو ةدحاو ،  ةلاح  يف  نوكرشی  اوناك  نامزلا  يكرشم  نإف 

نیدلا ھل  نیصلخم  ةدشلا  دنع  نكلو  ءاخرلا ،  ةلاح  .
 

رحبلاو ربلا  يف  مكریسی  يذلا  وھ  :) ىلاعتو كرابت  لاق هللا 
اھب اوحرفو  ةبیط  حیرب  مھب  نیرجو  كلفلا  يف  متنك  اذإ  ىتح 

مھنأ اونظو  ناكم  لك  نم  جوملا  مھاجو  فصاع  حیر  اھتءاج 
هذھ نم  انتیجنأ  نإل  نیدلا  ھل  نیصلخم  اوعد هللا  مھب  طیحأ 

ضرألا يف  نوغبی  مھ  اذإ  مھاجنأ  املف  نیركاشلا  نم  ننوكنل 



ةایحلا عاتم  مكسفنأ  ىلع  مكیغب  امنإ  سانلا  اھیأ  ای  قحلا  ریغب 
نولمعت متنك  امب  مكئبننف  مكعجرم  انیلإ  مث  ایندلا   ).

 ، نیكرشملا ىلع  اھب  معنأ  يتلا  معنلا  ىلاعت  ركذ هللا  امدنع 
دنع ةمحر هللا ، ھیلع  يربطلا  رفعج  وبأ  ةمالعلا  كلذ  ركذ  امك 

معنلاب مكركذی  نإف هللا   : لاق اھریسفتو  سنوی  نم  [22  ] ةیآلا
نم مكقزرو  رحبلاو  ربلا  يف  مكلمح  ھنإف  مكیلع ،  ةیلاتتملا 

امبر حایرلا ،  تءاج  نأ  لصحو  رحبلا  متبكر  اذإ  مث  تابیطلا 
ةفصاع تناكو  حیرلا  تدتشا  اذإ  نكل  معنلا  هذھب  متحرف 

مكب طاحأ  دق  جوملا  نأ  متننظو  ناكم  لك  نم  جوملا  مكءاجو 
اذإ انھو   ، نیدلا ھل  نیصلخم  متوعد هللا  ناكم ،  لك  نم 

كرشلا ىلإ  متعجر  رحبلا  نم  ربلا  ىلإ  نم  متجرخ  .
 ، ةدشلاو ءاخرلا  يف  رمتسم  مھكرش  اننامز ،  يكرشم  نكلو 

ءاعدلا اوصلخأ  ةدش ، مھب  تلح  اذإف  ةدشلا ،  يف  دتشا  امبر  لب 
يلعو بنیزو  ينالیجلاو  نیسحلاو  يودبلاو  سوردیعلل 

ءایلوألا ریغ  نم  وأ  ءایلوألا  نم  اوناك  ءاوس  ءالؤھ ،  ریغو  ،
يربطلا  مامإلا  اھركذ  ةءارق  تءاج  اذكھو   ، رمتسم مھكرشف 

نم انھو  مكرشنی ،)  ) يراقلا رفعج  يبا  نع  ةمحر هللا  ھیلع 
يراربلا يفو  راحبلا  يف  راشتنالا  نم  رشنلا ،   .

 

راحبلا ىلع  مكلمحی  : يأ  : مكریسی امإو   .
يذلا وھ  :) ةیآلا نأ  ریسفتلا  يف  روشاع  نبا  دنع  كلذك  ءاجو 



اذإو  :) ىلاعت ھلوق  نم  لامتشا  لدب  رحبلاو ) ربلا  يف  مكیرسی 
يف ركم  مھل  اذإ  مھتسم  ءارض  دعب  نم  ةمحر  سانلا  انقذأ 

انتایا  ).
ةمالعلا ركذ  اذكھو  نآرقلا ،  يناعم  يف  ءارفلا  ركذ  اذكھو 

مھیلع ریثك  نبا  مامإلا  اذكھو  يبطرقلا  ةمالعلاو  يوغبلا 
ةیآلا هذھ  دنع  ةمحر هللا   .

 

اوعد هللا كلفلا  يف  اوبكر  اذإف  :) هالع يف  لج  لاقو هللا 
 ، ىلاعتو كرابت  ءاعدلا   اوصلخأ  : يأ ( . نیدلا ھل  نیصلخم 

مھكرش ىلإ  اوعجر  رحبلا ، نم  اوجرخ  ربلا ) ىلإ  مھاجن  املف  )
مھیغ ىلإو  مھرفك  ىلإو   .

 

اوعد هللا للظلاك  جوم  مھیشغ  اذإو  : ) ىلاعتو كرابت  لاقو هللا 
امو دصتقم  مھنمف  ربلا  ىلإ  مھاجن  املف  نیدلا  ھل  نیصلخم 

روفك راتخ  لك  الإ  انتایآب  دحجی  ).
اذإ مث  نمف هللا  ةمعن  نم  مكب  امو  : ) ىلاعتو كرابت  لاقو هللا 

 ، ىلاعتو كرابت  نوعدت هللا  : يأ نورأجت .) ھیلإف  رضلا  مكسم 
هالع يف  لج  ىلإ هللا  نوعرضتتو  ءاعدلا  نورثكتو   .

 

يبأ نع  ملسم  حیحص  يف  ءاج  ام  ًاضیأو  تانیبلا  تایآلا  هذھف 
لاق ملسو ،  ھیلع  ىلص هللا  يبنلا  نع  ھنع ،  يضر هللا  ةریرھ 

نم كرشلا  نع  ءاكرشلا  ىنغأ  انأ   :) يسدقلا ثیدحلا  يف  هللا 



ھكرشو ھتكرت  يریغ  يعم  ھیف  كرشا  ًالمع  لمع  ).
قرفلا ةمیظعلا ،  ةدعاقلا  هذھ  يفو  ةیآلا  هذھ  يف  فلؤملا  نیبف 
 : لوقیف ناسنإلا  برغتسی  دقو  نیرخأتملاو ، نیلوألا  نیب 

يف نودقتعی  مھنكل  نوكزیو  نومصیو  نولصی  نوریخأتملا 
نأ عم  ظلغأو ، مظعأ  مھكرش  نوكی  فیكف  نیتیملا ، 

؟ تادابعلا هذھ  نولعفی  نیلوألا ال  نیكرشملا 
نیلوألا نأ  ةدعاقلا  ، هذھ  يف  ءاج  ام  كلذ  ىلع  باوجلاو 

مھنإف دئادشلا  لاح  يف  امأ  ءاخرلا ، لاح  يف  طقف  نوكرشی 
نوكرشی الو  ىلاعتو  كرابت  ةدابعلا   نوصلخی  .

 

 ، نوكرشم عیمجلاف  نیلوألا ، نیكرشملا  يف  حدم  اذھ  سیلو 
منھج ران  يف  كرشملا  نأل  ةمالسلاو ؛  ةیفاعلا  لأسن هللا 

اوماق نإو  اننامز  يكرشم  نأ  دوصقملا ،  نكل  اب ، ذایعلاو 
لصأب اوتأ  ام  دیحوتلا ،  اوصلخأ  ام  مھنأ  الإ  تادابعلا  ضعبب 
انعم ترم  دقو  تادابعلا ،  هذھ  مھعفنت  الف  دیحوتلا ،  ةدابعلا 

 ، اھدسفأ ةدابعلا  يف  لخد  اذإ  كرشلا  نأ  ةقباسلا ،  ةدعاقلا  يف 
هذھ تناك  امھمف   ، اھدسفأ ةالصلا  يف  لخد  اذإ  ثدحلا  نأ  امك 

يفف اھیف ،  لخد  كرشلا  نأ  الإ  راھنلاو  لیللا  يف  ةدابعلا 
ًاروثنم ًاءابھ  تناكف  اھلطبأو  اھدسفأ  ھنأ  ةقیقحلا  .

 

دیحوتلا نأو  نیتملا ،  لصألا  اذھل  ھبتنی  نأ  ناسنإلا  ىلعف 
ناسنإلا ناك  اذإ  الإ  ةعاط  الو  ةدابع  عفنت  الو   ، نیدلا دامع 



ىلاعتو كرابت  ًادحوم   .
ضعب يف  صقنم  وھو  ًاصلاخ  ًادحوم  ناسنإلا  نوكی  دقو 

ىتأ ھنأل  نانجلا ؛  لھأ  نم  نوكی  ھنأ  اوجرن  : لوقن تادابعلا ،
دیحوتلا وھو  ةدابعلا  لصأب   .

 

لج ءاش هللا  نإو  ریصقتلاو ، ققنلا  ربجی  ىلاعتو  كرابت  هللاو 
كانھ ناك  اذإ  نكل  ریصقتلاو ،  صقنلا  نع  افع  هالع  يف 

بولقف دوجوم ، كرشلاو  دیحوتلا ،  وھو  دوجوم  ریغ  لصألا 
ءالؤھل نوحبذی  نیتیملاو ،  نیروبقملا  يف  ةقلعم  ءالؤھ 

 ، مھیف نودقتعیو  مھیلإ  نوعرضتیو  راھنلاو  لیللاب  مھنوعدیو 
نأ الإ  نوكزیو  نآرقلا  نؤرقیو  نوموصیو  نولصی  كلذ  عمو 

مھعفنت تادابعلا ال  هذھ  .
 

كنإف ال  ،) مھنوعفنی نیروبقملاو ال  ءایلوألا  ءالؤھ  نأ  ًاضیأو 
ءاعدلا مصلا  عمست  الو  ىتوملا  عمست  ) .

 

اوعبتا نیذلا  نم  اوعُبتآ  نیذلا  ءربت  ذإ   :) هالع يف  لج  لاقو هللا 
نوعوبتملا أربت  : يأ  (. بابسألا مھب  تعطقتو  باذعلا  اوأرو 

ام انبر  ای  كناحبس  نولوقیف  ةمایقلا ،  موی  نیعباتلا  نم 
نیذلا لاقو  بابسألا  مھب  تعطقتو   .) انتدابعب مھانرمأ 

انل نأ  ول  يأ  (. ةرك انل  نأ  ول  نیكرشملا (.  ءالؤھ   : يأ (. اوعبتا
مھیری هللا كلذك  انم  اؤربت  امك  مھنم  أربتنف  .ایندلا ( ىلإ  ةدوع 



رانلا نم  نیجراخب  مھ  امو  مھیلع  تارسح  مھلامعأ  ).
 

برب مكیوسن  ذإ  نیبم  لالض  يفل  انك  نإ  ات  : ) لاقو هللا
يننأ اتو  هللاو  : ةمایقلا موی  كرشملا  لوقی  : يأ  (. نیملاعلا

نیروبقملا ءالؤھ  تیوس  ذإ  نیبم ، يغو  لالض  يف  تنك 
ىلاعتو ھناحبس  نیملاعلا  برب   .

 

ءالؤھ ىّوَس  ام  ةمحر هللا  : ھیلع  ةیمیت  نبا  مالسإلا  خیش  لاق 
ءالؤھ ةدابع  اولواح  نكلو  هوجولا ،  عیمج  نم  نیملاعلا  برب 

ةیوستلا ىلاعتو  كرابت  ركذ هللا  كلذ  عمو  ءایلوألاو  ىتوملا 
75  / 7  .] ىواتفلا عومجم  يف  ءاج  امك  ].

وحن [. 449  .] ماھفألا ءالج  يف  میقلا  نبا  ةمالعلا  ركذ  اذكھو 
ةمحر هللا مھیلع  مالسإلا  خیش  مالك  . 

 

يف صالخإلا  ماع ،  لكشب  ناسنإلاو  ملسملا  ىلع  بجاولاف 
وأ تاومألا  ءاعد  نم  هروصو  كرشلا  عیمج  ذبنو  دیحوتلا 

وأ نیروبقملا  وأ  ءایلوألا  وأ  مھیف  داقتعالا  وأ  مھل  حبذلا 
اذإ ملسملا  نإف  نیلاجدلا  وأ  ةنھكلا  وأ  نیذوعشملا  وأ  ةرحسلا 

يف ءاج  امك  ةنجلا ،  لخد  ًائیش  ھب  كرشیال  وھو  يقل هللا 
حیحصلا .

 

ریخ لك  ىلإ  انقفوی  نأو  ةنجلا ،  لھأ  نم  انلعجی  نأ  لأسأ هللا 
حلاصلا لمعلاو  عفانلا  ملعلاو  دیحوتلاب  نیملسملا  رصبی  نأو  ، 



نیملاعلا بر  دمحلاو   میحر ، رب  میرك  داوج  ھنإ  ، .
 

 

رمع وبأ  / خیشلا
يرعجلا نسح  نب  دمحأ   

ىلاعت ھظفح هللا 




