
 ،ملعلا يف نيلصأب هونأ نأ بحأ هيناعم نايبو بابلا اذه ءارقإ يف عورشلا لبقو

 نأ :امهنم لوألاف :ملعلا يف امهب هونملا نالصألا امأف :لمعلا يف نيلصأ ناثروي

 ؛بولقلا ةايح بابسأ نم اببس ملعلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نإف ؛ةايح ملعلا

 ْنَمَك ِساَّنلا يِف ِهِب يِشمْي اًروُن ُهَل اَنْلَعَجَو ُهاَنْيَيْحَأَف اًتْيَم َناَك ْنَمَوَأ﴿ :ىلاعت هللا لاق

 هللا هبرض لثم اذهو ؛)122:ماعنألا( ﴾اَهْنِم ٍجِراَخِب َسْيَل ِتاَمُلُّظلا يِف ُهُلَثَم

 ةلاهجلاو رفكلا تاملظ نم هب ىدتهاف ،ارون هناحبس هل لعج يذلا نمؤملل

 دبعلا ىلع بجي ام ةفرعم نإف ؛ملعلا رونب الإ رون دبعلل لصحي الو .ةياوغلاو

 هفرشلو بولقلل ةايح ملعلا ناك اذه لجألو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعب هبو ؛ملع ىلإ رقتفت

 ةدايزلا الإ هعفني ءيش نم ةدايزلا هبر بلطي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمؤي مل ؛هرثأ ميظعو

 صتخاف .)114:هط( ﴾اًمْلِع يِنْدِز ِّبَّر لُقَو﴿ :ىلاعت هللا لاق امك ؛ملعلا نم

 املع داز اذإ دبعلا نأل ؛ملعلا نم ةدايزلا هلأس نأب ءيش نم ةدايزلا هبر ملسو هيلع هللا ىلص هلاؤس

 زع انبر نم يحولا هب ءاج يذلا ملعلا :- اعطق - )ملعلا( ـب دارملاو .ةايح داز

 لصألاو * .ةايح ملعلا نأ كبلق يف رقي نأ يغبنيف .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنو ،لجو



 ةداعس الف ؛ملعلاب ةايحلا هذه رمعت نأ يأ ؛املع نوكت نأ يغبني ةايحلا نأ :يناثلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق هللا نإف .ملعلاب ناسنإلا لغتشي نأب الإ اهيف شيع بيط الو

 ،)43:فرخزلا( ﴾ٍميِقَتْسُّم ٍطاَرِص ىَلَع َكَّنِإ َكْيَلِإ َيِحوُأ يِذَّلاِب ْكِسْمَتْساَف﴿

 الو .هيضارمو هللا باحمب اهلك هتايح رمعيل ؛كاسمتسالا اذهب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأو

 لغشي نأب الإ اهنم راثكتسالاو هيضارمو هللا باحم ىلع دبعلا تابث ىلإ ليبس

 ﴾نُيِقَيْلا َكَيِتْأَي ىَّتَح َكَّبَر ْدُبْعاَو﴿ :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ؛ةايحلاب هرمع

 الإ توملا هيتأي ىتح هللا ادباع كلذك دبعلا ىقبي نأ نكمي الو ،)99:رجحلا(

 نيلصألا نيذه اندحأ ىعو اذإو .ملعلا وهو ،هعفني ام مظعأ عم هرارمتساب

 تيبثت :امهدحأ * :لمعلا نم نيلصأ هاثروي نأ يغبني هنإف ؛ملعلا نم نيمدقتملا

 نأ يغبنيف ؛ملع ةايحلاو ،ةايح ملعلا نأ كبلق يف رق اذإف ؛اذه ىلع هسفن ناسنإلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلا ىلإ كلصوي ام مظعأ هنإف ،اذه ىلع كسفن تبثت

 يِف ِتِباَّثلا ِلْوَقْلاِب ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ ُهَّللٱ ُتِّبَثُي﴿ :ىلاعت هلوق :تابثلا يف ةيآ مظعأو

 ةيآلا هذه يف لجو زع هللا ركذ دقو .27):ميهاربإ( ﴾ةرخآلا يفو ايندلا ِةايحَلا



 .هب تَّبثملا :اهثلاثو .تَّبثملا :اهيناثو .تِّبثملا :اهلَّوأ :تابثلاب لصتت رومأ ةعبرأ

 ؛﴾هللا تبثي﴿ :لاق ذإ ؛ىلاعتو هناحبس هللا وهف تِّبثملا امأف .هيف تَّبثملا :اهعبارو

 وأ هبسن وأ هبسح وأ هلام وأ هتوقب قحلا ىلع هسفن اندحأ تيبثت ىلإ ليبس الف

 ناكو ،هيلع هلابقإ مظعأو ،ىلاعتو هناحبس هبرب هتلصب هدي دش اذإ امنإو ؛هتداهش

 زع هللا دابع نم اونمآ نيذلا مهف تَّبثملا امأو .هتبثي لجو زع هللا نإف ؛هل ادبع

 اي﴿ يهو ،ءادن نآرقلا اهب اوبطوخ مهل ةبترم مظعأب لجو زع هللا مهركذو .لجو

 ردق ىلع كتابث نأ ملعيل :﴾اونمآ نيذلا هللا تبثي﴿ :لاقف ؛﴾اونمآ نيذلا اهيأ

 همدق لزت نأ هيلع يشخ هناميإ فعض نمو ،هتابث يوق هناميإ مظع نمف ؛كناميإ

 ال يذلا ؛قحلا مزاللا :هب دارملاو ؛تباثلا لوقلا وهف هب تَّبثملا امأو .تابثلا نع

 ،ملعلا وه تباثلا لوقلاو تباثلا قحلا اذه ىلع كفقوي يذلاو .ردكتي الو ريغتي

 راد وهف هيف تَّبثملا امأو .ةرخآلا يف هيلع لجو زع هللا هتبث ؛ايندلا يف هفرع نمو

 نيلصألا ىلع هسفن تيبثت يف اندحأ دهتجي نأ يغبنيف .ةرخآلا رادو ،ايندلا

 ىوس قلخلا نم دحأب هسفن قلعي الأ هنم يضتقي اذهو ؛امهركذ مدقتملا نيلوألا



 نإف ؛مهداشرإ مظع امهم نوحصانلاو ،مهناقتإ غلب امهم نوملعملاف .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ينغي الو ،ينغي هنإف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب قلخلل ةحنم مهدحأ لعجي مل لجو زع هللا

 هليصحتو هعمجو ملعلا سامتلا نع ناسنإلا عطقني نأ يغبني الف .ملسو هيلع هللا ىلص دحأ هنع

 لصألاو * .هل ضرعت يتلا عطاوقلا نم كلذ ريغ وأ ،باتك نادقف وأ سرد عاطقنال

 امك ؛هيف هنونواعيو هيلع هنونيعي ءالخأ قلخلا نم ملعلا سمتلم ذختي نأ :يناثلا

 ىلع ةنوعملا مظعأو ، )2:ةدئاملا( ﴾ ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو﴿ :ىلاعت هللا لاق

 ةنوعمب مهحلاصم مايق ىلع نولوبجم سانلاو .ملعلا ىلع ةنوعملا يه ىوقتلاو ربلا

 نع ،ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ديرب ثيدح نم »نيحيحصلا« يفو .اضعب مهضعب

 نمؤملل نمؤملا« :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ،ةدرب يبأ

 نالخلا نم اندحأ ريختيو .هعباصأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص كبشو ،»اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك

 ادهتجم ،ريخلا ىلع اصيرح ،ةنسلاب اكسمتم نوكي نم ملعلا يف مهذختي نيذلا

 ثيدح نم »يذمرتلا«و »دواد يبأ ننس« يفو .هتاجن مظعت كلذب هنإف ؛ملعلا يف

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ،نادرو نب ىسوم نع ،دمحم نب ريهز



 لوصأ ةعبرأ هذهف .«للاخي نم مكدحأ رظنيلف ؛هليلخ نيد ىلع لجرلا« :لاق

 اهيلإ هيونتلا تببحأ ،لمعلاب ناقلعتي نانثاو ،ملعلاب ناقلعتي نانثا اهنم ؛ةعفان

 .هنم هيلإ انيهتنا ام لامكتساب ىرخأ ةرم سردلا اذه حاتتفا دنع اهب ةداشإلاو

 


