
 م16/10/2020 ةعمجلا  ةبطخ
 راصنأ نم ذوعم ناك .t ثراحلا نب ذوعم ةرضح يردبلا يباحصلا ةايح ةبطخلا هذه يف هترضح لوانت
 ءالؤه ناكو ، فوعو ذاعم ،ناوQخأ هل ناك .ديبع تنب ءارفع هتدلاوو ةعافر نب ثراح هدلاو .جرزخلا
 نأ قاحسا نبا ركذ دقل  .ءارفع ينبب نوفQرع]ي اوناكف ،مهيبأ ىلإ ةفاضإ مهمأ مساب نوفQرع]ي ةثالثلا ةوخإلا
 .ناتنب اهنم هل دل]وف سيق تنب ديزي lمأ نم ذوعم جوزت .راصنألا نم نيعبسلا عم ةيناثلا ةبقعلا دهش اًذوعم
 - ءارفع ينبب اوlم]س نيذلا- ذوعمو فوعو ذاعمل ناك ردب يفو .فوعو ذاعم هيوخأ عم اpردب ذوعم دهش
  .لهج وبأ لتق يف دي هل ناكو .هيلع بوكرلا نوبوانتي اوناكو بسحف دحاو ٌلمج ءارمحلا يبأ مهل ىلوملو
 .عفاسم وبأ هلتقو ،لتاقي وهو ردب ةوزغ يف ذوعم دهشتسا
 
 نوطب دحأ ةيواعم ينب نم راصنألا نم ناك .t بعك نب يبأ وه هركذ هترضح لوانت يذلا رخآلا يباحصلا
  .جرزخلا
 دقو ،بيضختلاب هبيش ريغي نكي ملو ةيحللاو سأرلا ضيبأ ناكو ،ةماقلا طسوتم يأ اpحادحد ًالجر lيبأ ناك
  .اpصخش نيعبس عم ةيناثلا ةبقعلا بعك نب يبأ دهش
  .r يبنلا ىلع لزانلا يحولا ةباتكب فرشت همالسإ دعبو مالسإلا لبق ةباتكلاو ةءارقلا فرعي lيبأ ناك
 .ديز نب ديعس نيبو هنيب ىخآ r هنأ ةيارو يفو ،هللا ديبع نب ةحلطو يبأ نيب r يبنلا ىخآ
 :t دوعوملا حلصملا لوقي
 �ملعتيلف نآرقلا ملعتي نأ دارأ نQم يأ ةمألا ءارق م�أ مهنع r يبنلا لاق نيذلا ةعبرألا دحأ t بعك نب lيبأ ناك
 .رشع ةسمخلا يحولا ةبتك نم وهو .ءالؤه ن�م
 ٍم�لاQسQو ،�دو]ع�سQم ِن�ب �هَّللا �د�بQع �ن�م �ةQعQب�رَأ �ن�م َنآ�رُقْلا اوذخ" :لوقي ناك r لوسرلا نأ ثيدحلا يف درو دقو
  "ٍلQبQج ِن�ب �ذاQع]مQو ٍب�عَك ِن�ب �يQبُأQو َةَف�يَذ]ح يِبَأ ىَل�وQم
 .)ِباQت�كْلا ِل�هَأ �ن�م او]رَفَك Qني�ذَّلا �نُكQي �مَل( Qك�يَلQع َأQرْقَأ ْنَأ يِنQرQمَأ Qهَّللا َّنِإ �يQبُأ�ل r �يِب�نلا َلاَق t �ك�لاQم ِن�ب ِسQنَأ �نQع
 .lيبأ ىَكQبَف ،�مQعQن :r َلاَق ؟يِنا�مQسQو :َلاَق
 ربنم ىلع لاق تارملا ىدحإ يفف ،ةديدع تارم ةلمجلا هذه ىركذ r هللا لوسر دعب قورافلا رمع ايحأ دقل
 .بعك نب يبأ ءارقلا أرقأ :يوبنلا دجسملا
 ٍب�عَك ]ن�ب �يQبُأ ِراQص�نَأْلا �ن�م �م]هُّلُك ٌةQعQب�رَأ r �يِب�نلا �د�هQع ىَلQع َنآ�رُقْلا QعQمQج :لاق ]ه�نQع ُهللا Qي�ضQر �ك�لاQم ن�ب سQنَأ نع
  .يراخبلا هاور .�د�يQز و]بَأQو �تِباَث ]ن�ب ]د�يQزQو ٍلQبQج ]ن�ب ُذاQع]مQو



 )ةدشب ئدابملاب كسمتم وه يأ( ،رمع هللا نيد يف مهدشأو ،ركب وبأ يتمأب يتمأ محرأ" :r يبنلا لاق
 نب يبأ مهؤرقأو ،تباث نب ديز مهضرفأو ،لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو ،نامثع ءايح مهقدصأو
  ".حارجلا نب ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأو ،نيمأ ةمأ لكلو ،بعك
 باتكلا رخآ يف بتك نم لوأو .بعك نب �يبأ ةنيدملا ىلإ همودق دعب r هللا لوسرل يحولا بتك نم لوأ
 .هنودلقي اضيأ نورخآلا أدب هدعبو  ،بعك نب يبأ وه "نالف بتكو"
 ىلإ ارظن صاخ هجوب هميلعتب متهي r يبنلا ناكو r لوسرلا مف نم ميركلا نآرقلل فرح لك يبأ ظفح
  .هقوش
 وأ تخس]ن لهف اذك ةيآ أرقت مل كنإ ،هللا لوسر اي :يبأ لاقف ،ةيآ كرتف رجفلا r يبنلا ىلص ةرم تاذ
  .وه تنأ كنإف lيلع اهذخأ دحأ ناك نإ تملع دق :لاق مث .اه]تيسن :r يبنلا لاقف ؟اهتيسن
 ،lيبأ ىلع نآرقلا أرقي ناك هسفن r يبنلا نأ رمألا اذه نم ميركلا نآرقلا ةءارق يف بعك نب lيبأ لامك نيبتي
 أرقف ،نآرقلا كيلع أرقأ نأ ليربج ينرمأ :لاقو يبُأ ىلع نآرقلا أرق r هللا لوسر هيف Qيّفو]ت يذلا ماعلا يفف
  .t يبُأ ىلع نآرقلا r يبنلا
 :يبُأ لاق ؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ ،رذنملا ابأ اي :r هللا لوسر لاق :لاق بعك نب يبأ نع
 :لاق ؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ ،رذنملا ابأ اي :)ىرخأ ةرم( لاق ،ملعأ هلوسرو هللا ]تلق
  .رذنملا ابأ ملعلا كنهيل هللاو :لاقو يردص يف برضف :لاق "مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا" تلق
 r يبنلا ىلإ ادغف ،اسوق هادهأف نآرقلا يسودلا ورمع نب ليفط بعك نب يبأ مّلع كرابملا يوبنلا دهعلا يف
 هل لاقف ،نآرقلا هتأرقأ يل ذيملت ينادهأ :لاق ؟lيبأ اي سوقلا هذه كحّلس نم :r يبنلا هل لاقف ،اهدلقتم
  .لبقتسملا يف ايادهلا هذه لثم ذخأت الو هعجرأ :r هللا لوسر
  .ملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا عم تاوزغلا رئاسو قدنخلاو ادحأو اpردب هنع هللا يضر بعك نب lيبُأ دهش
 هلQحْكَأ عطقف ابيبط QمَّلQسQو �ه�يَلQع ]هَّللا ىَّلQص �يِب�نلا هيلإ لسرَأَف ]هَلQحْكَأ QباQصَأَف ٍم�هQسِب �د]حُأ Qم�وQي ٍب�عَك ]ن�ب �يQبُأ Qي�م]ر
 ثحباو بهذا هنع هللا يضر بعك نب يبأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دحأ موي لاتقلا دعب .هيلع ىوكو
  .ىحرجلا نع
 ةريزجلا ءاحنأ فلتخم ىلإ هلامع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لسرأ ةيرجهلا ةعساتلا ةنسلا يف ةاكزلا تضرف امدنع
 .مهدحأ بعك نب يبأ لعجو ،تاقدصلا بلجل
 ةمدخلا هذه تدهعو هبيترتو ميركلا نآرقلا نيودت ىلع لمعلا أدب هنع هللا يضر ركب يبأ انديس دهع يف  
 ميركلا نآرقلا تاملك مهيلع أرقي ناكف ،مهنع هللا يضر بعك نب يبأ ةساير تحت ةباحصلا نم ةعامج ىلإ
  .ا�وبتكيف



 ىروشلا  ماظنف( .ىروشلا سلجم ةماقإ اهنمو ،ةديفملا رومألا تائم هتفالخ يف هنع هللا يضر رمع ان]ديس �نQس
 فرشألا نب بعك ناكو ،نيرجاهملاو راصنألا رابك مضي سل¿ا اذه ناكو )هنع هللا يضر رمع دهع يف ميقأ
  .Qجرزخلا هيف لّثمي
 لاقف ،رعشلاو بايثلا ضيبأ لجر هبنج ىلإو رمع ىلإ ةجاح ]تبلط ريبزلا نب رباج هل لاقي لجر لاق
 اي اذه نQم :تلقف .ةرخآلا يف اÂ ىزجن يتلا انلامعأ اهيفو ،ةرخآلا ىلإ اندازو ،انغالب اهيف ايندلا نإ :لجرلا
 .بعك نب يبأ نيملسملا ديس اذه :لاق ؟ نينمؤملا ريمأ
 ىَلِإ َناQضQمQر ي�ف ًةَل�يَل ]ه�نQع ]هَّللا Qي�ضQر ِباَّطQخْلا ِن�ب QرQم]ع QعQم ]ت�جQرQخ َلاَق ]ه�نَأ �يِراَقْلا �د�بQع ِن�ب ِنQم�ح�رلا �د�بQع �نQع 
 ]رQم]ع َلاَقَف .ُط�ه�رلا �ه�تاَلQصِب يِّلQص]يَف ُل]ج�رلا يِّلQص]يQو �هِسْفQن�ل ُل]ج�رلا يِّلQص]ي َنوُق�رَفQت]م ÄعاQز�وَأ ]سا�نلا اَذِإَف ،�دِج�سQمْلا
 اوناك يأ .ٍب�عَك ِن�ب �يQبُأ ىَلQع �م]هQعQمQجَف ،QمQزQع �مُث ،َلَث�مَأ َناَكَل �د�حاQو ٍئِراَق ىَلQع ِءاَل]ؤQه ]ت�عQمQج �وَل ىQرَأ ي�نِإ
 .ليللاب لفاونلا نوّلصي
 اريبك اددع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم اوعمس نيذلا ةباحصلا رابك نم هنع هللا يضر بعك نب يبأ ناك 
 .هثيداحأ نم
  .ثيدحلاو ،ميركلا نآرقلا نم ةيهقفلا لئاسملا طابنتسا ديجي هنع هللا يضر بعك نب يبُأ ناكو  
 t رمع دارأ ةرتف دعبو .t بعك نب يبأ هعنمف ،عتمتلا جح نم سانلا عنمي نأ t رمع انديس دارأ ةرم تاذ
 .اضيأ t بعك نب يبأ هعنمف ةريحلا ةنيدم نم للحلا ءادترا نم سانلا عنمي نأ
 نامثع مهفّلكف ،ميركلا نآرقلا عمجل راصنألاو شيرق نم اصخش رشع �ينثا t نافع نب نامثع راتخا دقل
Âمأو ةمهملا هذlديز اهبتكيو ميركلا نآرقلا تاملك أرقي بعك نب يبأ ناكف .بعك نب يبُأ مهيلع رÄ. خسن نإ 
  .t بعك نب يبأ ةءارق قباطت ايلاح ةرفوتملا ميركلا نآرقلا
 .مايأ ةينامث يف ميركلا نآرقلا ةءارق لمكي ناك هنأ بعك نب يبُأ نعو
 دنتسي r ناك يذلا  عذجلاب r يبنلا ةافو دعب ظفتحا ثيح اريثك r هللا لوسر بحي t بعك نب يبأ ناك
  .ةضرألا هتلكأو يلب ىتح هب ظفتحي لظو .ربنملا ىلع نم بطخي ناك امدنع هيلإ
  .t بعك نب يبأ مهنم و r يبنلا باحصأ يف ةاضق ةتس كانه ناك
 نيماع ىلإ هنع نلعيلف ائيش دحأ دجو اذإ هملع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ t بعك نب يبأ ةرضح ركذي
  .هطع]يلف هتامالع ركذب هبلاطي كلذ دعب دحأ ءاج اذإو
 كنالعإ :لاقو ،هيلع طخسو بعك نب يبأ هآرف ،هدقف دق ناك ءيش نع دجسملا يف صخش نلعأ ةرم تاذ
  .دجسملا بادآ فلاخي يويند ءيشب دجسملا يف
 .ةرجهلا نم 30 ماع يف t نامثع دهع يف يفوت


