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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نآرقلل ضئاحلا ةءارق مكح  

 :لاؤسلا

 ةملسملا لعفت اذامف ,اهظفح نم وأ فتاهلا وأ فحصملا نم ءاوس نآرقلل ضئاحلا ةءارق لوح لدجلاو شاقنلا رُثك

  ?تافالتخالا هذه مامأ

 

 :باوجلا

 , نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو هيلع ,نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا ِّبر هللا دمحلا
 ةءارق امأو ,عامجلاو ,فاوطلاو ,موصلاو ,ةالصلا :ءاهقفلا قافتاب ءايشأ ةعبرأ نم عنُمت ضئاحلا ةأرملاف , دعبو

 ,ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ,دمحأ مامإلا نع ةياورو ,كلام مامإلا بهذم وهو ,زاوجلا حِّجرُأف نآرقلا

 امو فتاهلا نم وأ ,اهظفح نم ةءارقلا تناك ءاوس ,يواضرقلا مامإلا نيرصاعملا نمو ,يناكوشلا مامإلا هحجرو

 الو ,فورعملا يقرولا فحصملا ماكحأ ذخأي ال هنأل ;مجرتملا فحصملا نم وأ ,ةينورتكلالا لئاسولا نم ههباش

 عم ضئاحلل هنم ةءارقلا زاوج حِّجرُأف نآرقلا ىوس ءيش ىلع لمتشي ال يذلا فورعملا فحصملا امأو ,ًانآرق ىمسي

  .ىلاعت هللا مالكل ًاميظعت ;لئاحب الإ هسم مدع
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  :يلي ام ضئاحلا ةأرملل نآرقلا ةءارق زاوج ىلع ليلدلاو

 ,]45 :توبكنعلا[ }ِباَتِكْلا َنِم َكْيَِلإ َيِحوُأ اَم ُلْتا{ :ىلاعت هلوقك نآرقلا ةوالتب ةرمآلا ةماعلا صوصنلا .1

 صّصُخت ملو ,]20 :لمزملا[ }ِنآْرُقْلا َنِم ََّرسَيَت اَم اوُءَرْقاَف{ :هلوقو ,]92 :لمنلا[ }َنآْرُقْلا َوُلْتَأ ْنَأَو{ :هلوقو

 .ًانتمو ًادنس فيعض نآرقلا ةوالت نم ضئاحلا عنم يف درو ام لكف ;حيحص ليلدب

 ُلَعْفَي اَم ِيلَعْفا" :عادولا ةجح ىف تضاح امل اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق  .2

 نآرقلل اهتوالت تناك ولو ,فاوطلا نم الإ اهعنمي ملف ,يراخبلا "يِرُهْطَت ىَّتَح ِتْيَبْلِاب ِيفوُطَت َال ْنَأ َْريَغ ُّجَاْحلا

  .زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو ,نآرقلا ةوالتب هتقو لغشي جاحلا نإف ;اهنّيبل ًةمّرُحم

 ,ءاش نإ ,معن :لاق ?نآرقلا بنجلا أرقيأ ,ةباحصلا ءاهقف رابك نم وهو هنع هللا يضر لبج نب ذاعم انديس لئُس .3

 سانلا نإف :تلق ,لاح ىلع هباتك ةوالتو ,هللا ركذ دحأ نعدي ال ,معن :لاق ?ءاسفنلاو ضئاحلاو :تلق

 نم ءيش نع هللا لوسر ىهن ام ,ملع ريغب لوقي امنإف هنع ىهن نمو ,اًهزنت ههرك امنإف ههرك نم :لاق ,هنوهركي

 .كلذ

 بنجلا امأ ,اهتضيح يف اهل رايتخا ال ضئاحلا  نأل ;حصي ال نآرقلا ةءارق نم عنملا يف بنجلا ىلع ضئاحلا سايق .4

 .بنجلا فالخب لوطت دق ةضيحلا نأ امك ,تقو يأ يف لاستغالاب ةبانجلا عفر هنكميف
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 دايتعاو ,نآرقلا نايسنل اهضرعيو ,ًاريبك ًارجأو ًاميظع ًاريخ اهيلع توفي نآرقلا ةوالت نم ضئاحلا عنمب لوقلا .5

  .ربتعم ليلد نود نآرقلا راونأ نم هيف مرُحت اهرمُع نم ًاريبك ًارطش ةأرملا ىلع عِّيضُيو ,هرجه

 

 .ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو

 

 هبتكو
 ىفنح دلاخ /د

 اينامل: ىوتفلا ةنجل سيئر


