
 
 



 
 نيطبِّثملا ىواعد لاطبإ

 نيدسفملا ةقفاعصلا ىلع ِّدرلا يف
 
 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبَّتا نمو هباحصأو
 هناحبس هللا رّخس يذلا تقولا يف هنأ بلقلا نزحي امم هنإف ،دعب امأ

 ،نييفلسلا ىلع ةيغابلا ةفئاطلا هذه ىلع ّدرل^ ملعلا لهأ نم ةفئاط
 كانه ،-ىَّمسم ىلع مسا وهو– "ةقفاعصلا"ـب اهلهأ رِهُتشا يتلاو
 ىلع نيداَّرلا نوطِبثي مuأك مهنكل ،ةقفاعصلا عم تسيل ىرخأ ةفئاط
 :ىواعدلا هذه اهنم ،ةيهاو للعل ؛نيدسفملا ةقفاعصلا

 هظفح– يداه نب عيبر خيشلا نأل ؛مهيلع ّدرلا ىودج مدع .1
 كانهف ،اهيلع علّطا نإو ،دودرلا هذه ىلع علَّطي نل ،-هللا

 متكتو بذكت وأ اهلوبق نم هعنمت فوس هب ةطيحملا ةباصعلا
 .رومألا هيلع سّبلتل ،نطبت ام فالخ رهظتو ،قئاقحلا
 + اهريغو ةفئاطلا هذه ىلع دودرلا بتكن نحن لهو :ةباجإلاو
 !؟عيبر خيشلل مأ ،لجو زع



 ام ملاع لوبق مدع هلطبي الف ،ءيش هلطبي ال ميدق ّقحلا نإ :لوقأو
 نع ًالضف ةبلطلا راغص هكردي ،ّنيب حضاو اذهو ؛همدع نم هل

 !ناعتسملا هللاو ،مهرابك
 نأو ،ثيرتلاو ةمكحلا ب^ نم وه دودرلا كرت نأ مهاوعد .2

 الو اًروبص الو اًميكح سيل هنأك نيدسفملا ءالؤه ىلع ّدري نَم
 .اًثيرتم
 ءيشلا عضو وه ةمكحلا نازيم نإف ،اهتقباسك ةيهاو ىوعد هذهو
 ةلد� ةيملع اًدودر ّدر نمف ؛بسانملا هتقوو ،بسانملا هعضوم يف
 ال ،ّنيب ٍّقح قاقحإو ،رهاظ لط^ لاطبإل ةّنُّسلاو باتكلا
 هناحبس هللاو ،ثيرتلاو ربصلا مدع الو ةمكحلا مدعب اًدبأ فصوي
 اَذِإَف ُهُغَمْدَيَـف ِلِطاَبْلا ىَلَع ِّقَْحلِ^ ُفِذْقَـن ْلَب{ :ةيضاملا هتنس نم
 .}َنوُفِصَت اَِّمم ُلْيَوْلا ُمُكَلَو ٌقِهاَز َوُه
 يغبني الف ،نييفلسلا نم مهيلع دودرملا ةقفاعصلا ءالؤه نأ .3

 .َّفصلا قّرفن ال يك ؛مهيلع ّدرن نأ



 سوءرلا نكل ،م رَّرغم نويفلس مهضعبف ،نوتوافتي مه :ةباجإلاو
 مهضعبف ،ةيفلسلا اوعّدا مث ،ةيعدب وأ ةيبزح قباوس مهل مهبلغأ

 مهو ،ةبيرق تاونس نم اذهو ؛ا±يبلح وأ ،ا±يبرأم وأ ،±°رورس ناك
 !تبµ خير´ هنأل ؛هنوركني ال ،اًديج كلذ نوملعي
 مهبلغأ ةبوت نأ ةمئاقلا ةنتفلا يف ةرهاظلا نئارقلا تّلد دقو
 ًةَلِماَك ْمُهَراَزْوَأ اوُلِمْحَيِل{ ةديدج اًمµآ مهسفنأ اولّمح لب ،ةلوخدم
 اَم َءاَس َالَأ ٍمْلِع ِْريَغِب ْمuَُوُّلِضُي َنيِذَّلا ِراَزْوَأ ْنِمَو ِةَماَيِقْلا َمْوَـي
 .}َنوُرِزَي
 ،ةنَلعم ريغ فادهأ هل ا±يفخ ±°رس اًميظنت نولثمي اوناك اذإ فيكف
 اميف اًفنآ هتنّيب اميف ،ةرهاظلا نئارقلاو ةلدأل^ اذه انل رهظ امك
 !؟دودرلا نم قبس
 هذه مهنم تردصو ،صَّلخ نويفلس مهّلك مuأ انمّلس ولو
 الب ةبوألاو ةقداصلا ةبوتلا مهيلع بجت الأ ،ماوطلا لب ءاطخألا
 ا±يفلس هبحاص ناك ءاوس ،بجاو أطخلا ُّدرو !؟بعالت الو ،صلمت
 !؟يفلسب سيل مأ



 خيش لاق امك ،ةنتفو ةقرف بجوت ال ةيداهتجالا ءاطخألاو
 "ةماقتسالا" هباتك لوأ يف -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا
 لب غئاسلا داَهِتْجِالا دوجو َعَم ةَقْرفَو ةَنْـتف نوكي َالَف" :)1/31(
 ."ىغب عون َعَم
 يف ملعلا ةبلطو ءاملعلا ةفاك نم ءالقعلا عيمج نع اًمولعم راصو
 ةوعدلا ىلع اًميظع اًيغب تغب ةفئاطلا هذه نأ نادلبلا ةفاك
 نم هنوغبي امل ،مهطّطخم ذافنإو مهسفنأ ةرصنل اوعسو ،اهلهأو
 َال َنيِذَّلِل اَهُلَعَْجن ُةَرِخَآلا ُراَّدلا َكْلِت{ ضرألا يف داسفلاو ولعلا
 .}َنيِقَّتُمْلِل ُةَبِقاَعْلاَو اًداَسَف َالَو ِضْرَألا ِيف ا±وُلُع َنوُديِرُي

 ،اهلهأ ىلع ّدرلا نم عنمي فيكف ةيغابلا ةئفلا لاتقب رمأ هللا ناك اذإو
 "ةماقتسالا" يف -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك
 هللا رمَأ َىلِإ ئفت َّىتَح ىغبت ِيتَّلا اوُلتاَقَـف ُهَناَحْبُس َلاَق َّمث" :)1/33(
 ملَف ِطْسِقْلِ^ مهنيَب حلصأ اذِإ مهلاتتقا دعب َوُهَـف ]9 تارجحلا ةَروُس[
 ِهِب عفْدي اَنُه اهلاتق نَِأل لتاَقت َاuَِّإَف تغَب لب طْسقْلا اَمهاَدْحِإ لبقت



 لب هللا رمَأ َىلِإ ئفت َّىتَح لتاَقت مل اذا َاuَِّإَف ُهْنِم مظعأ َوُه يِذَّلا لاَتِقْلا
 مظعأ كِلَذ ِيف داسفْلا َناَك ىَرْخُْألاَو َيِه لتتقت َّىتَح تكرت

 اَذَه لثم ِيفَو امهÏدأ ماَزِتْلِ^ نيداسفلا عفد ىلع اهانبم ةعيرشلاو
 اورمأ اذِإ ُهَّنَِأل + هلُك نيّدلا نوكيَو ةَنْـتف نوكي َال َّىتَح نوُلتاَقُـي
 نوكت َال َّىتَح تلتوق اَمهاَدْحِإ تغبف ةَنْـتِفْلا نَع فكلاو حالصل^
 ةيغابلا لتاَقُـي نَِ� رمَأ ِهْيَلَع ىغبملا ريغ َوُه ِلاَتِقْلِ^ رومأملاو ةَنْـتف

 موُلْظَمْلا ةناعإو داَهِْجلا بَ^ نم اهلتاقف نيّدلا َىلِإ عجرت َّىتَح
 ."ِهْيَلَع ىغبملا
 !فالخلا ةرئاد عسّويو ،ةنتفلا ديزي مهيلع دودرلا راهشإ نأ .4

 يف نمكت ةنتفلا نإف ،اÓاقباس نم ىهوأ ىرخأ ىوعد هذهو
 امنإو ،تاهبشلا ماكر طسو قحلا عيضي ىتح ،هلهأو ّقحلا فاعضإ
 قحلا لهأ مه هلهأ ريصي ىتح ،لطابلا ولع رارمتس^ ةنتفلا دادزت
 !م رّرغملاو لاّهجلا دنع
 ،هسفنو هضرع يف مهنم ىذألل ضرعتي مهيلع َّدارلا نأ .5

 تنلا ةضبيور نم مuايبصب هيلع نوطلستي مهف ؛هلام يف :Ïًايحأو



 نوبذكيو نورتفيو هنوبُّسي ؛نانسألا ءµدحو مالحألا ءاهفس
 !مهيلع ّدرلا نع هولغشيو هتروص اوهّوشي يك ؛هيلع

 ىلع– ءاضقلاو مكاحمل^ هنودّدهي دق لب ،هيلع نوشّوشي كلذكو
  !مهكفإ راهظإ نم هل اًعنم ؛-نيملسملا ناوخإلا بزح ةقيرط

 :نيقفانملا ىواعد هبشت ةميدق ىوعدو ةضحاد ةهبش هذهو
 !}اوُطَقَس ِةَنْـتِفْلا ِيف َالَأ ِّينِتْفَـت َالَو ِّيل نَذْئا ُلوُقَـي نَّم مُهْـنِمَو{
 نم نأ ةثالثلا لوصألل مهتسارد نم ملعلا ةبلط راغص هفرعي اَّممف
 ىَلَع َلَّكَوَـتَـن َّالَأ اَنَل اَمَو{ :"هيف ىذألا ىلع ربصلا" :ةوعدلا لوصأ

 ِلَّكَوَـتَـيْلَـف ِهللا ىَلَعَو Ïَوُمُتْـيَذآ اَم ىَلَع َّنَِربْصَنَلَو اَنَلُـبُس Ïَاَدَه ْدَقَو ِهللا
 .}َنوُلِّكَوَـتُمْلا

 ِسْمَّشلا ِعوُلُط َلْبَـق َكِّبَر ِدْمَِحب ْحِّبَسَو َنوُلوُقَـي اَم ىَلَع ِْربْصاَف{
 َكَّلَعَل ِراَهَّـنلا َفاَرْطَأَو ْحِّبَسَف ِلْيَّللا ِءÏَآ ْنِمَو اَِوُرُغ َلْبَـقَو
 ِهللا َدْعَو َّنِإ ِْربْصاَف{ ،}َنيِقَّتُمْلِل َةَبِقاَعْلا َّنِإ ِْربْصاَف { ،}ىَضْرَـت

 ٌّقَح ِهللا َدْعَو َّنِإ ِْربْصاَف{ ،}َنوُنِقوُي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفِخَتْسَي َالَو ٌّقَح



 ِْربْصاَف{ ،}ِراَكْبِإلاَو ِّيِشَعْلِ^ َكِّبَر ِدْمَِحب ْحِّبَسَو َكِبنَذِل ْرِفْغَـتْساَو
 َكَّنَـيـَّفَوَـتَـن ْوَأ ْمُهُدِعَن يِذَّلا َضْعَـب َكَّنَـيِرُن اَّمِإَف ٌّقَح ِهللا َدْعَو َّنِإ
 َالَو ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا وُلوُأ ََربَص اَمَك ِْربْصاَف{ ،}َنوُعَجْرُـي اَنْـيَلِإَف
 !}ًاليَِمج اًْربَص ِْربْصاَف { ،}ُْمَّهل لِجْعَـتْسَت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتيصو يف لفون نب ةقرو هنّيب ام اذهو
 ُهللا ىَّلَص لاقو ،"!َيِذوُأ َّالِإ ِهِب َتْئِج اَِمب ٌلُجَر ِتÝَْ َْمل" :ملسو
 اَذَه ْنِم َرَـثْكَِ� َيِذوُأ ْدَق ،ىَسوُمُ àَّا َمِحَر« :َلاَق ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 .»ََربَصَف
 مامإ وهو ،ةبلطلا ءالؤه نع عفادي يداه نب عيبر ةمالعلا نإ .6

 يف عيبر خيشلا أطخب انفارتعا مغرو ،نامزلا اذه يف ليدعتلاو حرجلا
 ال هنأ الإ ،مÏÓايخو مهماوط هل نيبتي مل هنأل ؛ءالؤه نع هعافد
 يذلا ينّ̂رلا ملاعلا اذه ىلإ ءيسن ال يك ؛مهيلع ّدرن نأ يغبني
 .ةوعدلا هذه نع عافدلا يف هرمع ىنفأ
 يرباجلا ديبع خيشلا هنّيب امم انل رهظي ةهبشلا هذه نع باوجلاو
 ؛-ملاعلا اذه ردق ناك امهم– ملاعلا أطخ عم لماعتلا ةيفيك يف



 "ةّنسلا عابتا نع فراوصلا" يف -هللا هظفح– لاق ثيح
 :)38ص(

 -:نيلاح نم ولخي ال :لقف تئش نإو ،نيبرض ىلع ئطخملا "
 ،قفوي مل هنكل ،قحلا دارأ ؛مدقلا هب تلز ةنس بحاص نوكي نأ امإ
 :اذهف
 لهأ دنع لبقي ال أطخلا نأ ؛هومتيعوو ،ًافنآ ررقت امل :أطخلا دري :ًالوأ
 بئاوش نم هصيلختو ،نيدتلا ةيفصت -:دوصقملا نأل :انه ديزأو ،ةنسلا
 .رئاغص تناك نإ و ،تائيطخلا بئاوشو ،عدبلا

 .قحلل ًابلاط ًادهتجم ناك ٌملاع هنأ ةجحب :هتلز ىلع عباتي ال :ًاينµو
 يف هتمامإو هردق ةلالجو لضفلا يف هقبسو هداهتجا كل رربي الف
 هنأ تفرع تمد ام !هعباتت تنأف ،قحلا لاق دهتجم هنأ نيدلا
 اذإ ٌمثآ قحلل هتفلاخمو ،هئطخ كتفرعم لاح تنأ كنإف ،أطخأ
 وهو روفغم هأطخ نإف قحلل اًبلاط اًدهتجم ماد ام :وه امأ ،هتعب´
 دهتجا اذإ" :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ؛هداهتجا ىلع روجأم
 ٌرجأ هلهف أطخأف مكاحلا دهتجا اذإو ،نارجأ هلف باصأف مكاحلا



 ٌدبعتم ،ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا هيلع ماق امب ٌدبعتم تنأ ."دحاو
 لهأ تاداهتجاف ؛دحأ داهتج^ اًدبعتم تسلو .قح هنأل ؛هب
 ،اًجهنم ذختُت نأ زوجي ال اذهلو ؛ةموصعمب تسيل ةمئألاو ،ملعلا
 رذتعُي :اًثلµ :لوقن .ثلاثلا وه اذهو ،هل رذتعُي يذلا وه اذهو
 دنع ٌررقتم وه امل ؛هنم رَّفني الو هيلع بَّرثُي الو هيلع عَّنشي الو :هل
 يف ةمامإلاو ،لضفلا يف هقباسو هردق ةلالج نم ةنسلا لهأ
 هيلع عِّنُش ئطخم لك ول هنأ نوررقي اميف ةمئألا ررقي :اذهلو .نيدلا
 مهلوصأف ؛ةنس لهأ م�u اوفرع نم اذ نونعيو ،دحأ يقب ام
 يف ،داقتعالا يف ًاشحاف ًائطخ ئطخي ٍملاع نم مكو ،ةنسلا ىلع
 ،نيفصنملا انفرع اذه عمو ،تالماعملا يف ،ةيلمعلا تادابعلا
 .مهضارعأ ةنايصو ،مهتمارك ظفح عم مهئطخ نودري ةمئألاو
 )داقتعالا ةعمُل( بحاص يسدقملا ةمادق نبا :لاثملا ليبس ىلعو
 ةحامس هيلع َّدرف ،تافصلا صوصن يف ضيوفتل^ نطاوم يف لاق
 هيف َّلَج ً°وق ًادر -هللا همحر - ميهاربإ نب دمحم خيشلا ،مامإلا
 ـها."-عيمجلا هللا محر - ةمادق نبا ةمارك هظفح عم ،قحلا



 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ه 1441 ىلوألا ىدامج 13 ءاعبرألا رهظ

 


