
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 سانأ يف يداه نب دمحم خيشلا تانوعط ىلع تاقيلعت
 هب مهفصي امم ءايربأ

 
 هبتك
 ريمع يداه نب عيبر
  ـه 1439 / لاوش / 3 دحألا
 
 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا
 .هاده عبتا نمو هبحصو
 : دعب امأ
 نم ًاريثك تهوش تافرصت يداه نب دمحم خيشلل نإف
 لهأب نوقحلم مهنع لوقيو ،ةقفاعصلاب مهبقلي ؛نييفلسلا
 )[1](.ءاوهألا
 نأ تببحأف ؛هاوعد ىلع ةلدألا رِكذ نود نم مهل عيدبت اذهو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقلً الاثتما نيمولظملا رصنأ
 هللا لوق نم اًقالطناو ،)ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا( :ملسو
 .)َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِٕا ْمُكَناَْهرُب اوُتَاه ْلُق( :لجو زع
 :ةلدألا نم ةيلاخلا هيواعد ةشقانم مارکلا ءارقلا ىلإو
  



 هتاملك ربع هللا هقفو يداه نب دمحم خيشلا لاق   )1
 ةرشتنملا تاليجستلا يفكلذو ،نييفلسلا ضعب يفةقرفتملا
 :هتوصب
 نع ذخألا ىلع صرحن نأ ةبحألا رشعم انيلع بجاولاف“
 نع ذخألا كرتو ،نيققحملاو نيخسارلاو رابکلا ءاملعلا
 انهاه نم انيلع نوزفاقتي اوأدب نيذلا نيئشّانلا نم رغاصألا
 )[2](.”انهاهو
 :لوقأ
 نيخسارلا رابکلا ءاملعلا ءالؤه انل يمست نأ وجرأ
 .مهنع ذخألا ىلع صرحت نيذلا نيققحملاو
  

 :دمحم خيشلا لاقو   )2
 متنأ مكنيب اميف يخآتلاب ةبحألا رشعم مکيصوأ مث ،…“
 مکيصوأ ثيدحلاو ةنسلا ةبلط ةنسلا لهأ مكناوخإ عيمجو
 )[3](.”ةقرفلا بابسأ نع اودعتبت نأو مكنيب اميف اوخآتت نأب
 :لوقأ
 نم ددع يفنييفلسلا ْتقَّرف يتلا كفقاوم هضقني مالکلا اذه
 سوكرف ةعامجل كحيرصت فقاوملا كلت نمو نادلبلا
 ىلإ نوعدي نيذلا نييفلسلاب اوعمتجي ال نأب نييرئازجلا
 .كتوصب لجسم مالکلا اذهو ،عامتجالا



 َهَّللا اوُقَّتاَف( :لجو زع هللا لوق فلاخي اذه كلعفو
 )َنيِنِمُْٔوم ْمُتْنُك ْنِٕا ُهَلُوَسرَو َهَّللا اُوعيِطََٔاوْ ُمكِنَْيبَ تاَذ اوُحِْلصََٔاو
 .]1 :لافنألا[
 اوُحِلْصَٔاَف ٌَةوْخِٕا َنوُنِمْٔوُمْلا َامَّنِٕا( :لجو زع هللا لوق فلاخيو
 .]10 :تارجحلا[ )َهَّللا اُوقَّتَاو ُْمکَْيوَخَٔاَ ْنَيب
ْ مُُكرِبْخُٔا َالَٔا( :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق فلاخيو
 .ىََلب :اوُلَاق )َِةَقدَّصلَاوِ مَايِّصلَاوِ ةاَلَّصلاِ َةَجَردْ ِنمَ َلضْفَِٔاب
 .)ُةَقِلاَحْلاَ يِهِ نَْيبْلاِ تاَذُ داَسََفو ِ،نَْيبْلاِ تاَذُ حاَلْصِٕا( َ:لاَق
  

 :دمحم خيشلا لاق مث   )3
 بابسأ نمو ،رغاصألا ءالؤهل عامسلا ةقرفلا بابسأ نمو“
 ءالؤه نع رغاصألا ءالؤه نع ذخألا رصعلا اذه يفةقرفلا
 لك يفةنسلا لهأ اوقزم ،نييفلسلا اوقزم نيذلا ةقفاعصلا
 الو مهب اوطبترت الف مهلامعأ نمو مهنم هللاب ذوعن ،ناکم
 اوقثت الو مهلاوقأ نم اوذخأت الو مهب اولصتت الو مهل اوعمست
 هلك كلذ نم مكرذحأ ،مکيلع رش رش هللاو مهنإف ؛مهلقنب
 فوفص قيزمتو نتفلا الإ مهءارو ام هللاو هنإف ؛ةبحألا رشعم
 ىلإ نوعسي ملعلا لهأ ،نييفلسلا فوفص قيزمتو ةنسلا لهأ
 .ةملکلا ديحوتو ةملکلا عمج



 مهناضحأ يفمهيلإ ىمترا نم هنإف ةقفاعصلا ءالؤه امأو
 هللاب ذوعن !نسلا يفاًريبك ناك ولو هوکلهأ مهمالك ىلإ عمتساو
 )[4](.“رابکلا ضعب يفىتح ةرهاظ مهراثآ دجتف ،كلذ نم
  
 :لوقأ
  

 دق ةقفاعصلاب مهيمست نم نأ ىلع نيهاربلاو ةلدألا تاه ‐1
 .دالبلا لك يفنييفلسلا اوقزم
 مدع ىلإ كب نيقلعتملا نييرئازجلل كتوعد سنت ال ‐2
 .عامتجالا ىلع نيصيرحلا مهناوخإب عامتجالا

 ديحوتو ةملکلا عمجل نوعسي نيذلا ملعلا لهأ انل َِّمس ‐3
 .مهليبسْ ِعبَّتا مث ،اًريخ هللا مهازج ةملکلا

 مهفصت نيذلا ءالؤه مهکلهأ نيذلا رابکلا ضعب انل َِّمس ‐4
 .ةقفاعصلاب

 نمب اورثأت نيذلا رابکلا خياشملا ءالؤه ءامسأ ركذا‐5
 .ةرهاظلا راثآلا هذه ركذاو ،ةقفاعص مهيمست
  

 :يداه نب دمحم خيشلا لاقو   )4
 هملع يفهيلع لخدي الف ،ةبرجتلاو ةربخلا بحصتسا خيشلاو“
 مهنإف ؛ثادحألا سكعب ،ىوهلا هيلع بلغي الو ،ةهبشلا
 مهنيعأ نوضمغي ،نآلا مهنورت متنأو ،ىوهلا مهيلع لخدي



 نأل الإ ءيشل ال !دحُٔا لبجك يه يتلا ةرهاظلا عقاوبلا نع
 ىلع ال ،هعم هنوکل الإ هيلاوي الف !هعم ةعقابلا هذه بحاص
 اذه يفىوهلا هب فصعيف ،ىدهلاو قحلا ىلع الو نيِّدلا
 بلغي الف ،خيشلا فالخب ،‐كلذ نم هللاب اذايع– بابلا
 دق مكو ،عمَّطلا هب ليمي باشلاو ،هل هللا قيفوتب ىوهلا هيلع
 ام بجعأ امو !هانيأر ام مظعأ ام ،مايألا هذه يفانيأر
 )[5](.”ناطيشلا مهلزتساو ،ايندلاب مهنيد اوعاب نمم !هانيأر
 :لوقأ

 عقاوبلا هذه انل ركذت نأ يريغو انأ وجرأ             ‐1
 .دحأ لبجك يه يتلا ةرهاظلا

 نيذلا ضعب ةالاوم ىلع ةحضاولا ةلدألا تاه             ‐2
 .ناطيشلا مهلزتساو ايندلاب مهنيد اوعاب نمل ةقفاعص مهيمست
 

 :اضيأ لاقو   )5
ْ تَّلق نم ،مالحألا يفءاهفسلا ،نانسألا ءاثدحلا ءالؤهو“
 نع نوتکسي ،هللا نيد يفمهنولت انيأرو ،ملعلا يفمهتعاضب
 هبحاص راكنإل قحلا نولبقي الو ،مهنم هبحاص برقل ؛لطابلا
 اذايع تقولا اذه يفءالبلا ببس مه ءالؤه ؛هيف مه ام مهيلع
 )[6](.”كلذ نم هللاب
 :لوقأ



 مهيمست نيذلاو هللا نيد يفءالؤه نولت ىلع نيهاربلا تاه
 مهنم هبحاص برقل لطابلا ىلع نوتکسي مهنأ ىلعو ،ةقفاعص
 .هيف مه ام مهيلع هبحاص راكنإل قحلا نولبقي الو
 

 :دمحم خيشلا لاقو   )6
 هودجوف ‐هللا امهمحر– كلام خيش ةعيبر ىلع لُِخد“
 هل تلصح هنأ نظ هئاکب نم فاخو لخد يذلا عاتراف ،يکبي
 كب تلزن ؟ةبيصم كيلعْ َتلخدأ :هل لاقف ،هسفن يفةبيصم
 ؟ةبيصم
 مالسإلا يفرهظو هدنع ملع ال نم َيتفُتسُا نکلو ،ال( :لاقف
 .)ميظع رمأ
 انآر ول ةعيبر لوقي اذام ،ةعيبر نامز يفاذه رظنا !هللا الإ هلإ ال
 لك نم سانلا ىلع نوزفاقتي نيذلا ةقفاعصلا ءالؤه عم مويلا
 )[7](.”!؟عيبارجلا زفاقتت امك ناکم
 :لوقأ
 رهظ يتلاو ءالؤه نم تردص يتلا ىواتفلا انل ركذت نأ وجرأ
 .مالسإلا يفميظع رمأ اهببسب
  

 :دمحم خيشلا لاقو   )7
 دوجو عم راغصلا ىلع لابقإلا نم رذحلا لك رذحيلو“
 )[8](.”رابکلا



 :لوقأ
 لوبقلا اذه نوکيل ؛رابکلا حئاصن تنأ تلبق له :كلأسأ انأ
 ىلإ يِّدؤملا ميظعلا رشلل ًاقالغإو ،ميظعلا ريخلل ًاحاتفم
 !؟ةکلهلا

 :دمحم خيشلا لاقو   )8
 هيلع تکطصا اذإ هلهج ودبيو هدنع ملع ال نسلا ريغص نإف“
 نع اوعفادي نأ سانلا ديريو رجبلاو بجعلاب يتأيو لفاحملا
 )[9](.”لضُيو لضَيف ؛لوقي ام لك
 :لوقأ
 رجبلاو بجعلا نم ‐مهدحأ وأ‐ ءالؤه هب ىتأ ام انل نِّيب
 ام لك ىلع اوعفادي نأ َسانلا ‐مهدحأ وأ– نوديري مهنأو
 .نولوقي وأ لوقي
 

 :دمحم خيشلا لاق   )9
 ىلع نانسألا راغص فتلي نأ نم رذحلا لك راذح راذحو
 يتلا هذه ،ةيلب هللاو هذه ،ضعب نع مهضعب ذخأيو مهضعب
 ةيفاعلا هللا لأسن ،هيف مهتعقوأ اميف جراوخلا تعقوأ
 ىلص يبنلا لوق اوركذتف اذه نم أًىيش متيأر املكو ،ةمالسلاو
 )[10](.)مالحالا ءاهفس نانسألا ءاثدح( :ملسو هيلع هللا
 :لوقأ
 .ٌلطاب جراوخلاب مهمصاخت نم هيبشت



 لمحي نم مهنم ةقفاعصلاب مهيمر نم ترثكأ نيذلا ءالؤه مث
 ةداهش لمحي نم مهنمو ،ةعيرشلا يفةاروتكد ةداهش
 طلغ يمرلا اذهف ؛ةيعماج ةداهش لمحي نم مهنمو ،ريتسجام
 نيمامإلا دهع يفمهلاثمأ ذإ ؛حداف أطخ مهل كليهجتو ،ريبك
 ةاضقو نيسردم نونيعي زاب نب زيزعلادبعو ميهاربإ نب دمحم
 .ملعلا لهأ نم دحأ امهفلاخي الو
  

 :دمحم خيشلا لاقو         )10
 نمو ،ثادحألا مهعم ثادحألا نإف ؛ءالؤه ىلع اوذخأت ال“
 ،)رسکلاب( ثادحإلا ثادحألا عمو ،ثدحلا ثدحلا
 )[11](.”ريثك ثادحألا دنع ثادحإلاو
 :لوقأ
 تنأو ،ثادحأ مهنم ردصت ملو ثادحألاب اوسيل ءالؤه نإ
 ملعلا لهأ نم اًّنس كنم ربكأ مه نيذلا ءاملعلا مهيف فلاخت
 .ةنسلاب ًاکسمت كنم رثكأو ،لضفلاو
 

 :دمحم خيشلا لاق         )11
 مكايإو ،رغاصألا نع اودعتباو رباكألا ىلع اوصرحاو“
 ءالؤه ،ملعلا بالط ىلع قرطلا عاطق ءالؤه نإف ؛ةقفاعصلاو
 ،ملعلا ةبلط ىلع قيرطلا نوعطقي نيذلا قرطلا عاطق مه
 يفمهنوبِّغريو ،مهدجاوت عم رابکلا خايشألا نع مهودصيف



 هتوص ،ناجنف يفقرغي جوّرفلاك مهدحأ نيذلا راغصلا
 اوسَّبلو ،ءاملعلاب مهوهَّبشو ،وه الإ هعمسي ال جّورفلا توصك
 يفمهو ،خياشم مهنأب مهل مهوروصو ،سانلا نم ريثك ىلع
 )[12](.”نوئدتبم ملع بالط مه لب ،كلذك اوسيل ةقيقحلا
 :لوقأ

 .مهيلع بابشلا ليُحت نيذلا رباكألا انل ركذا             ‐1
 ال مهبراحت نيذلا ءالؤه نم دحاولا ناك اذإ             ‐2
 اهنشت يتلا برحلا هذهل ذئنيح يعاد الف ؛وه الإ هتوص عمسي
 .مهيلع
 نيذلا ءالؤه نإف ؛َتركذ امك رمألا سيل             ‐3
 ،عقاولا فلاخي كمالكف ؛نويفلس ملع بالط مهبراحت
 لقأو‐ ءالؤه لاثمأ نونيعي نيذلا ءاملعلا لامعأ فلاخيو
 .هللا ىلإ ةاعدو نيسردم مهنونيعي ‐تاداهشو ًاملع مهنم
 

 :يداه نب دمحم خيشلا لاق         )12
 مهَلِبق نم يتأي امو ،ملعلا يفةخسار مدق مهل سيل ءالؤهف“
 رشعم مکيلعف ؛ريخلا نم مهلِبق نم يتأي امم رثكأ ررضلا نم
 ،رابکلا ملعلا لهأب اوطبترت ،اذه ىلع اوصرحت نأ ةبحألا
 لقنلاو ،ققحملا ملعلا باحصأ ،ةنسلا عجرم ،ةنسلا ءاملع
 .قثوملا



 هذه خياشمو ةريخألا ةنوآلا يفانيلع اوعلط نيذلا ءالؤه امأ
 وحنو )لجوج( خياشمو اهئارو نم نيبجحملا تاشاشلا
 رشلاو ،مکل تركذ ام الإ مهدنع سيل هنإف ؛مهورذحا ،كلذ
 نع ريخلا نم يتأي امم رثكأ مهقيرط نم يتأي يذلا
 )[13](.”مهقيرط
 :لوقأ

 انل ركذاو ،ءالؤه هثدحأ يذلا ررضلا انل نِّيب             ‐1
ْ عدو ،مهب طابترالاب سانلا رمأت نيذلا رابکلا ءاملعلا ءامسأ
 .تالامجإلا ةرثك كنع
 تاشاشلا خياشمب مهفصت نم ليطابأ انل نِّيب             ‐2
 .مهتركذ نمو
 

 :دمحم خيشلا لاق         )13
 ام رشنب هوؤدبي نل مهيلإ سلجو ملعلا بلاط ءاج ام اذإو“
 عمو رباكألا عم مهنأب نورهاظتي امنإو ،لطابلا نم مهدنع
 يفنوناَّعط ،نوباذك هللاو ،نوباذك مهو ،خويشلا عمو ءاملعلا
 اذإ ،مهنوزمليو مهيف نونعطي ،ةصاخلا مهسلاجم يف،ءاملعلا
 يفهيلع مه امب ضعب عم مهضعب ملكت ضعب ىلإ مهضعب الخ
 )[14](.”عقاولاو ةقيقحلا
 :لوقأ

 .لطابلا نم ءالؤه دنع ام ىلع نيهاربلا تاه‐1



 اميسال ؛ءاملعلا يفنوناَّعط نوباذك مهنأ ىلع ةلدألا تاهو‐2
 .ءاملعلا يفنوناعطو نوباذك مهنأ هللاب تفلح دق تنأو
 

 :لاق مث         )14
 ،مکيلع قيرطلا نوعطقي نيذلا ةقفاعصلا ءالؤه اورذحاو“
 ،رباكألا موزل :عدبلا لهأ ةهبش نم ةبيرق نآلا ةهبش مهلف
 اوضع اولخ اذإ ،نوباَّذك مهو ،رباكألا عم نحنو ،رباكألا موزل
 يفنونعطي ،مکظيغب اوتوم لق ،ظيغلا نم لمانألا مکيلع
 )[15](.”ةصاخلا مهسلاجم يف،خياشملا يفو ءاملعلا
  
 :لوقأ

 نعطي نيذلا خياشملاو ءاملعلا ءامسأ انل ركذا             ‐1
 .نوعطلا هذه صوصن انل ركذاو ،ءالؤه مهيف
 مهعطقو ملعلا لهأ يفءالؤه نوعط انل نيبو             ‐2
 انل نيبو ،ملعلا لهأ ىلإ لوصولا ديري نم ىلع قيرطلا
 .ملعلا لهأ ىلع مهماکحأ
  

 :لاق مث         )15
 رشو ،ةنسلا بالط ىلع رشو ،ملعلا بالط ىلع رش ءالؤهو“
 ءالبلا مهعم مهلصاوت يفو ،ناکم لك يفةنسلا ءانبأ ىلع
 يفوأ )رتيوت( يفلصاوتلا لئاسو قيرط نع ،ميظعلا



 وأ ،)باستاولاب( قلعتي اميف وأ )مارجتسنا( يفوأ )كوبسيفلا(
 )[16](.”ةثداحلا ةديدجلا ءايشألا هذه وحن
 :لوقأ
 ةحضاولا نيهاربلا ةماقإ ىلإ هؤرقي نم جاتحي مالکلا اذه
 اوتاه لق( :ىلاعت لاق دقو ،ةلدألا هيلع مدقت ملو ،ةيلجلا
 هللا رمأل ًالاثتما نيهاربلا تاهف ؛)نيقداص متنك نإ مكناهرب
 نم ةيلاخلا ىواعدلاب نومِّلسي ال ءالقعلا نألو ،لجو زع
 .اذه هللا لوق ىلع ًادامتعا ةلدألا
 

 :دمحم خيشلا لاقو         )16
 يف،مهتئيبخ جرخأو ءالؤه حضف العو لج هللا نکلو“
 ،مهتاکبسف يفو ،مهتارتوت يفو ،مهتاتيوتر يفو ،مهتاديرغت
 )[17](.”كلذ وحنو مهتابستاو يفو
 :لوقأ
 يفمهتئيبخ جرخأو ءالؤه حضف دق هللا نأ ىلع ةلدألا تاه
 .خلإ ..و مهتاديرغت
 

 :لاق مث         )17
 وأ ةثالث وأ نيتنس ،ةبيرق نينس نم الإ اوفرُعي مل مهضعب“
 ملعلا لهأ ىلع نُومکحي كلذ دعب اوءاجف ،كلذ وحن



 ىلع نوعطقيو ،ملعلا لهأ يفنوملكتيو ملعلا لهأ يفنونعطيو
 )[18](.”ملعلا لهأ ىلإ لوصولا يفملعلا ةبلط
 :لوقأ

 لهأ ىلع ءالؤه ماکحأ ركذب ءارقلا ىلعْ لَّضفت             ‐1
 .ملعلا

 يفملعلا ةبلط ىلع مهعطقو مهيف مهنعط ركذا             ‐2
 .ملعلا لهأ ىلإ لوصولا
 

 :دمحم خيشلا لاق         )18
 الإ مهنم ديفتسي ال هللاو مهنأل ؛رذحلا ةياغ مهورذحاف“
 ،حئابقلاو حئاضفلاب اوءاج دق مهنإف ؛ةيفلسلا ةوعدلا ءادعأ
 ،مهتالاهج اوفرع مهتالاقم ىلع اوعلطا ام اذإ ةنسلا لهأو
 مل نم ىلع ةجح ملع نمو ،فرعي مل علطي مل يذلا نکلو
 لهأ ىلع نيلطبملل ةجح اوحبصأ دق مهنأ ملعيلو ،ملعي
 ،خياشملا ذيمالت مهنأ ىلعو مهب نولدتسي اوحبصأف ؛ةنسلا
 اوبذك !هللاو ال ،خياشملا مساب نوملكتي نيذلا مه مهنأ ىلعو
 .ةبعکلا برو
 ءالؤه نإف ؛مهنع اوذخأت الو ،مهل اوعمست الو ،مهونمأت الف
 ؛ةنسلا لهأ ىلع قيرطلا عاطق ،ملعلا ةبلط ىلع قيرطلا عاطق
 اورذحاف ؛ملعلا لهأ نيبو مهنيب اميف قيرطلا نوعطقي
 ةبلطب نيهبشتملا نم اورذحاو ،ءاوهألا لهأ هللا مکظفح



 ،ةقيقحلا يفمهنم اوسيلو نوهبشتم مهنإف ؛ءاملعلاو ملعلا
 كتهيو مهحضفي نأ العو لج هللا كشويو ،ءالبو رش ءالؤه
 سوؤر ىلع مهيزِخ رهظُيو مهرمأ حضفيو مهرتس
 )[19](.”داهشألا
 :لوقأ
 نم ةيفلسلا ةوعدلا ءادعأ اهدافتسا يتلا دئاوفلا يه ام انل نيب
 مهحئابقو مهحئاضف انل نيبو ،مهبراحت نيذلا ءالؤه مالك
 .مهنم ريذحتلا يفككراشن ىتح
 :لوقأو
 نأ العو لج هللا كشويو“ :نوعطلا هذه دعب كلوق نإ
 مل كنأ ىلع ةلدألا نم ،خلإ ”… مهرتس كتهيو مهحضفي
 .اهب مهحضفت ةلدأ مهيلع دجت
  
 مهبراحت نيذلا صاخشألا يفمالکلا نم ترثكأو ترثكأ دقل
 .مهفارحنا ىلع اًدحاو ًاليلد مدقت ملو ،مهنم رذحتو
 رفص كنأ مهنيدت يتلا ةلدألا ةماقإ نع كزجع نم دافتسيو
 بصن لعجاو ،مهيفو كسفن يفهللا قتاف ؛ةلدألا نم نيديلا
 .)ٌديِتَعٌ بيِقَرِ هَْيدَل اَّلِٕاٍ ْلَوقْ نِمُ ِظْفَلي َام( :ىلاعت هلوق كينيع
 اًلْوَق اوُلوُقَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّئَا اَي( :ىلاعت هلوقو
ِ عِطُيْ نَمَوْ مَُکبُونُذْ مَُکلْ ِرْفَغَيوْ مَُکلَامْعَٔاْ مَُکلْ ِحْلصُي * ًادِيدَس
 .)ًاميِظَع اًزْوَف َزَاف ْدَقَف ُهَلوُسَرَو َهَّللا
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