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 ،هاده عبَّتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو K دمحلاو هللا مسب

 عيبر ةمالعلا نيب لصاحلا فالخلا يف نوضوخي نِّمم اًريثك نإف ،دعب امأ
 -هللا امهظفح– يلخدملا يداه نب دمحم خيشلاو يلخدملا يداه نب
 نوري نيذلاو ،امهنيب فالخلا ةتكن نوكردي ال "ةقفاعصلا" ببسب
 -هللا هظفح– هتلوقم تاواغببلاك نيدلقم نودّدري عيبر ةمالعلا عم ّقحلا
 نب دمحم نإ" :-هللا هظفح– هلوق يهو الأ ،اهازغم اوهقفي نأ نود
 ."ليلد فصن الو ،ةلدأ هعم سيل يداه
 ةلدأ دوجو يفني هنأ -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا مالك رهاظو
 نأل ؛"ةقفاعص" مrs ءالؤه يمر يف يداه نب دمحم خيشلا دنع
 ليهجتلا اهنم مزلي "ةقفاعص" ةملك نأ ىلإ بهذي امنإ عيبر ةمالعلا
 ،ملعلا نم اًعون اولَّصح ءالؤه نأ عقاولاو ،نيينعملا ءالؤهل قلطملا
 ،اهيلع لوصحلل ىعسي وأ ،"ةاروتكدلا" ةداهش ىلع لصح مهضعبو
 اذه نأ عيبر ةمالعلا كلذك ىريو ،ةافحلسلا يعس هُّيعس ناك نإو
 ."عيدبتلا" هنم مزلي قالطإلا
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 ةمذرشلا هذه ىلع قلطأ امل يداه نب دمحم خيشلا نإف ،ناك امهمو
– ملعلا يف ءافعض مsأل مهيلع هقلطأ امنإ "ةقفاعصلا" :حلطصملا اذه
 لهجلا لاّهج مsأ ال ،-ةاروتكد باحصأو نييعماج مهضعب ناك نإو
 اوناك "ةقفاعصلا" ءالؤه ضعب نإ ثيح ؛عدب لهأ مsأ الو ،قلطملا

 هنم قالطإلا اذهو ،يملعلا مهاوتسم فرعيو ،دمحم خيشلا دنع ً�َّالط
 دق ةبلطلا ءالؤه نإ ثيح ؛"ةقفاعص" ةملكل يوغُّللا ىنعملا عم قفاوتي
 لاملا سأر مهل سيلو ،سلا�ا يف اهل اوردصتو ةوعدلا قوس اولخد
 الإ مهبلغأ ىدل سيل  لب ردصتلا اذهل مهلهؤي يذلا ملعلا نم يفاكلا
 ةسلا�او ةوعدلاو ملعلا ليصحت يف مهقبس نَم ىلع يلاعتلاو حجبتلا
 راغص مsأل ؛بابلا اذه نم "جيرارف" كلذك مهامس كلذلو ،ءاملعلل
 نم مهعم اولخدو رابكل� اورتست امنإو ،رابكلا سابل اوسبلي نأ نوديريو
 راجتلا عم لخدي يذلا قوفعَّصلا رجاتلا لثم ،م¡ اووقتي نأ لجأ
 رجاتلا باسح ىلع بساكم لِّصحي نأ لجأ نم ؛م¡ اًرتستم ؛رابكلا
 اولّصحي لجأ نم ؛رابكلا ءاملعل� اورتست ءالؤه كلذكو ،ريبكلا
 ،لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا ىَّمسُم تحت مهسفنأل ةيصخش بساكم
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 ىلإ نوتفتلي الو هللا ىلإ ةوعدلا مهينعت ال مه رمألا ةقيقح يفو
 مهسفنأ عيملت مهضرغ امنإ ،مهداشرإو سانلا ةياده ىلإ الو اهتحلصم
 هللاو ،نادلبلا ىتش يف ةوعدلا تبرخ نإو ةس¦رلاو لاملاو هاجلا ليصحتو
 .ناعتسملا
 مهبعالتو ةقفاعصلا ءالؤه قوقع يداه نب دمحم خيشلا سمل دقو
 يف ةرتاوتملا مهمئارجب رابخألا هيت¨ تناكو ،نادلبلا نم ددع يف ةوعدل�
 ،ءاملعلا رابكل ةبحصلاو ةوعدلا يف قبس مهل ةاعدو ملع ةبلط ءاذيإ

 ثيح ؛-هللا امهظفح– ديبعو عيبر :نيخيشلا ةبلط رابك نم ةصاخ
 هيوشت نيلواحم ؛نيخيشلا نيبو مهنيب شيرحتلا يف اًثيثح اًيعس اوعس
 نيذلا نييفلسلا دنع رتاوتم اذهو ،نيخيشلا دنع لبسلا لكب م¬روص
 .لودعلا دوهشلا تارشع هيلعو ،تاونس ربع ءالؤه نم ىذألا مهل
 مهو ،ءاجرإلاو يأرلا لهأ ىلع "ةقفاعصلا" ةملك يبعشلا قلطأ دقو
 ،ةرمل� ًالاهج اونوكي ملف ،ملع عون مهيدل نكل ،ءاوهأ لهأ اوناك نإو
 دوصقملا سيلف ،-ةفينح يبأ خيش– ناميلس يبأ نب دامح مهنم لب
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 ملعل� مهعافتنا يفن امنإ ملعلا قلطم يفن ةقفاعصلا نع ملعلا يفنب
 .هولَّصح يذلا
 ةمالعلاف ،-هللا امهظفح– نيخيشلا نيب فالخلا ةتكن ريرحت وه اذهف
 رمأ يف يداه نب دمحم خيشلا دنع ةلدأ دوجو ىفن امنإ يداه نب عيبر
 مهلهجي هنأ ِعدي مل دمحم خيشلاو ،عيدبتلا وأ ءالؤهل قلطملا ليهجتلا
 قلطأ امنإ ،اذه ىلع ةلدr بَلاطي ىتح مهعدبي هنأ وأ قلطملا ليهجتلا
 همدختسا يذلاو ،ةغّللا بتك يف روكذملا ىنعمل� "ةقفاعصلا" مهيلع
 ،ملعلا يف ءافعض مsأ ةقفاعصل� ينع امنإف ،يأرلا لهأ عم يبعشلا
 لوصأ نونسحي ال مهو ،ءاملعلا نم برقل�و ملعل� نورهاظتي نوملاعتم
 ءاملعلا نيب شيرحتل� ىعسلا يف مؤلو ثبخ باحصأ مsأو ،ملعلا
 .ملعلا ةبلطو
 عم ةلدأ دوجول -هللا هظفح– عيبر ةمالعلا يفن نأ اذه ىلإ فضأ
 علطا يتلا ةلدألا عيبر ةمالعلا رهظي مل ثيح ،لمجم يفن دمحم خيشلا
 ىلع ةقفاعص مrs ءالؤه ىلع مكحلا ىلإ هدنع ىقرت ال يتلاو ،اهيلع
 حرجلا نأ" :ةدعاقلاو ،يداه نب دمحم خيشلا هدصق يذلا ىنعملا



Saafiqah.com|🔸  

  نب دمحم خيشلا هذيملتو يداه نب عيبر ةمالعلا نيب فالخلا ةقيقح
 "ةقفاعَّصلا" ىنعم لوح يداه

	 

Page	6	

 يداه نب دمحم خيشلا رَّسف دقو ،"لمiا ليدعتلا ىلع مَّدقم رَّسفملا
 يتلا لئالدلا هريسفت دّيأو ،ةقفاعص مrs ءالؤه ىلع هقالطإ ببس
 .مهمؤلو مهركمو مهملاعت راهظإ يف كلذ دعب تلاوت
 نأ لجأ نم ؛ةقيقحلا هذه راهظإ نوديري ال نيناّتفلا نأ نيبتي هبو 
 ننس نع نيلفاغتم هتحت نيرتستم فالخلا اذه لالظب نيعتمتم اولظي

 :ىلاعت هللا لوق اهنمو ،لدبتت الو فّلختت ال يتلا لجو زع هللا
 َّالِإ ُئِّيَّسلا ُرْكَمْلا ُقيَِحي َالَو ِئِّيَّسلا َرْكَمَو ِضْرَألا ِيف اًراَبْكِتْسا{
wًَِاليِدْبَـت ِهللا ِتَّنُسِل َدَِجت نَلَـف َنيِلَّوألا َتَّنُس َّالِإ َنوُرُظنَي ْلَهَـف ِهِلْه 
 َ�ْرَكَمَو اًرْكَم اوُرَكَمَو { :ىلاعت هلوقو ،}ًاليِوَْحت ِهللا ِتَّنُسِل َدَِجت نَلَو
 َلَمَع ُحِلْصُي َال َهللا َّنِإ { :ىلاعت هلوقو ،}َنوُرُعْشَي َال ْمُهَو اًرْكَم
 .}َنيِدِسْفُمْلا
 !! اورذحيلف ،داصرمل� مهل هللاو

 .مَّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انِّيبن ىلع هللا ىلصو
 1439 ماع ةدعقلا يذ رهش نم نورشعلاو سداسلا سيمخلا موي


