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ة سمية شهرة مصصة ــــ لنة لالة ــــ لد لا ــــ تصد ك شهر مؤقًا



                       لنــــ ــ عـــر
اب208 ــ ط: .               

00961 6 471788 : كت  
E-mail

majallat.nafahat@gmail.com
           اا اـــفة : بنــ الـــكة

029164 : ــــــ ال ــابطــ                   

ؤوا يا
فضة الشخ سم ب س بر

يـــال ز ورئما حصــ
ــــال  ــــ بــ يالـ د. س

يـــــال يم
فضة الشخ

ــد الــال صـ د بــــ

يـــــــال ـــتـــس
إدل هــم

 ، مضا دب لصيا ض« : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا : گ قارر  ع *
 . »يل  ضةرل دب لص ض ، ر  شهر

])1163( م [
 و و ملسو هيلع هللا ىلصـ ـــــ ع سو  ـ ـــــس : گ قاصا اق  ع *

ر لنة اية« . « : اء ؟ فعاشو
. طو حد و جزء م ])1162( م [

 و تصو ليهو  نة ، فرد لنملسو هيلع هللا ىلص   قد : گ قااع ب  ع *
 بن  ىّ و ذ ، ال و ذ : ؟« قالو ذ ما« : اء ، فعاشو
 فصام . »وسى منب ّح اأ« : موسى . قا فصام ، عد م ي

])1130( م )2004( ال [ . مر بصيام
 قاب إ ُيب ملسو هيلع هللا ىلص : »لئ سو قا : گ قااع ب  دع ع *

])1134( م [ . »اسل وم



.  ل ع د ينا ع ل لص ، ال   د
ما بد ،

.تأم ةق ،  عا م عا ما ب ، ًدعامًا جد  ، ر عا فها قد م
  من ما فا ، عًام ر ، رل  �ُمــ ذ ، ــا نول ق مض ـــ ك1431 ال د مل
  ن ما  ّ .ة ا قد د مر ما دلي ما فات أم لذ و صل ّ  ، ّوُ  
دك ا ، تر  جن ،  سد ليو ا  ، و أ بًة ، ع مة دملسو هيلع هللا ىلص ما 
ب ل  ل ، قد عذ   ج ب س عامًا ، فر ب م ق ع عا لا دد، 

. ع  اح ًغد ، اح  ع فاليو ، لرحي ليو دسبا عام ا 
 لي  س ح ل ، ل يموسى ع   ، تسنو دت ر برغل ب ت م فض 
 :ل ف لي ج :قا ، َ ع  فر ، أ عينف َ موسى ف ، ح لي ج ةي ًا عم
 . فا : قا . و ث : ؟ قا َْم ث ،  ْ : سنة ، قا رش ب د غ ب ف ثو م ع د ض

])2372( م )1339( ال [
  ، و ح و ، حية قة ، قد ا باي ك قا لاعر:

ــــــــــــو لة حدباء ـــــــــــــــــــومًا ع           مس طال  ى ب ك                               
 م لي وج   ا بًاجو ي  ، ع م ما عند بأح  اءد ل  ا ب رف
 ،...ربو سود ، ووظ ال ، بناء باء ، ءل و ، لوؤ لد ساء ...سؤ

و و ب د  فيأ: ما ع في تيناك؟ فه م مّدكر ؟

3ة نفحت العد العشر ــ صفحة



 ح ًا ق ة ليذي نام حو  لناظر 
ا ح ا ، من  لو  ، حي كا مة 

. ال دمو ع اكا فصا ، دلر دال
 ف كو مة م ذ صي ما  أم  
 ب      ل    ل  ليد    قق

. رل لوح د عل رخ ، د ك
  وسفن  ا  ع د  ر م    ن  
    جلو    ،  د  ذ فإ  ، لدء  كر 
 اع  م  مأم    ولن    ف  اس  ع

. حد ب طاقة  لذ يل 
 م  الن  سا ما   وبال  ف  اس  ف

ا ؟
: وبال ف اس ة م اس فهذ

 ل ول  وحيدل ع وحيد : فإل : ً
  عز   ف ، ات  و وم بأ
 ي لوحيد   هب    عا  فرل  ف
 صل  ربال    اخ   لة     شاء 

. وقح 
)فّ  ع ل م حا مة سمية  مايها 
لوحيد  بدنها ة  مة   كا  ف  ، حاا 
 م  ب  ع  ، جناا   َي َ  ، شأا   عز ا 
 و    يدل    ّخ نها   ّ ا  ها، 

ها ،  م عياها ، و م شام عّزا، 
ًجه ، ةا دب ًو ، د شب ًاََ يف

 يل يدل سا[ .) ا دالة بب ، د عب
د د ): 3 ــــــ 4([ .

 ع لد   خ ك  ّت دل :  : يًاثا
  ، دع ا كرجو مو ذ ، ضيةل ذ ي

. ًع ًا قو يابال  ليها ولو  يس
 : قا تا : ﴿   ھ  ھ  ھ  ے     لن  ــــــ 

. ]47 :لر[ ﴾   ے
﴿ی  ی   ی  جئ    :  ات  قا  :     لدفا ــــــ   

. ]38 :[ ﴾ حئ  مئ
ڳ   گ     ﴿گ    :  ات    قا  :  زل ــــــ   جـ 

. ]8 :وناف[ ﴾  ڳ
: قا  تا : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    م  ــــــ  

. ]82 :ا[ ﴾      ٻ    پ  پ  پ  پ
ــ ـــــ  لنا   ، قا  تا : ﴿ھ  ھ  

ے     ﴾ ]ياء: 88[ .
ڦ   ﴿ڤ    :  ات    قا  :  ل    ال ــــــ    
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

. ]27 :يبر[ ﴾ڃ
ثالًا : لدعاء :  لدعاء م ج ّلا عها، 
لذ فد كر  لر  و ثثة مو ، قد 
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لدعاء   تر  م توعد   ،  اع  ات    ّس
اف  ،  ًح  ًلي  جهن  بدخول  ًاس
ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ    :ات
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڤ  ﴾ ]غافر:  . ]60سّى  تا لدعاء 

نًا ك  قول سا تا : ﴿ٿ  ٿ  ٿ   
 :ونلـــــــــــــــ[  ﴾ ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
:  اف  غ عاء   ع  ات   ى  قد   .  ]65
﴿ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  
 قا  .  ]106  :و[  ﴾ حت   جت     يب   ىب  
 ﴾ ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ     :ات

 . ]18 :[
 ســــــ  :  قــــــا بــــــگ   بــــــ  لن  عــــــــــ
و  لدعاء   «  :  ن  ع  و ملسو هيلع هللا ىلص   سو

: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    قر  ث  »ال
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ   
 ما خرج[ . ]60 :ٹ    ڤ  ﴾ ]غافر

. ]ي و غ د
  اك  ك ا  : اس : ًاب
  تؤكد  لنملسو هيلع هللا ىلص  سنة     ف  حا  ات
 .لر  اتيم  م  الن  اس  م  اس
 قوم  ل  يع  و  عو  ع  ات    قا

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ﴿ۇئ    :اس  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
 .  ]52 :و[ ﴾ ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  
 مر  ث(  :  ات      ك  ب  اف  قا
 ، لالة   ولذ  ت  في  لذ  اسبا
لصة   ذ  تص  م  ،  و  ع بالوبة 
 ،شأ ح ، مر يع سه ، ق يع  
ـــــذ قــــــــــــــــا : ﴿ ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ﴾  

. ])607/2( ك ب 52[ . ]ت :و[

 : طالگ     ب  ع  قا  :  قا  ل  ع
  ما   :  ل  قي  !  م  الن      ع
]الة   .  )  اس  :  قا ؟   ؤمن  م ا 

. ])1207( ق نودل
 : نر   ع  لنه  ربا مر   : خامًا 
 ع  لنه  ربا مر   ات    فر فد 
لديا   خ ب  يال  م ب ، نر ع مة 
عزا   تنا خها  مة     ل  .خر
احها  بحها   وت  ، كرمها  فها 
قد  ع  ك ــــــ  اًء   ًجا فرا   قا    
 لنه رمر با : ها م ـ ـــــ بأمواعس
 ربا مر    لناء  ]مؤلية  نر.   ع

. ])3 :( رن ع لنه
 عز ،  ا رك ،  ى جا مر قد  ذ

  جه دل   حي ، طال َف ، ُالم
 يو سو  قد ف ناك ر ام
 ال بيو  دم س ب ب ، ال 
 قا ،ل  الن ــــــ . فهو س ــــــ اجد 

ىئ   مئ     حئ   جئ    ی    ﴿  :  ات  
. ]117 :و[ ﴾  يئ  جب  حب

 ال   د ، ةاك دل ذ 
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د   ع  ل  لص  ال     د 
لصا م ع ل .   ما بد ، 

 قا  ، لوحيد   رف  ع اًء   ًجا  لنا   فر 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿  :  ات
 ث  ،  ﴾ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ 
 مر  نه  ع  لنا  الفاج  ياطل  جاء
 د  ف  ، عها   ف  رل  ت  ينب
 اع خ « : قا ات اس   دل
 ،نه ع هالفاج ياطل هت  ،هاء كحن
حّرم عيه ما ح ،  ُْمر  كو  ما 
ز ب ساًا« ]ي ام )2637([ . فندما   
 ، ء في  فًارم ـــ رن    حــــُ
ينًا  فاع ، ًا فيحًا مرّغد رن  ف  قد 

 دل  ذ ع ريل م ّ قد ايل 
ع ن ع لر لية لصية ، ﴿ ۆ  ۆ  
 . ]30 :لر[ ﴾ ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ
   ، ّسن خ فا ، ّدُ  لنا يع  رف ف
 فإ ، في غيل ين رن تز ل حا
ا لر لية لصية سينر ذ نر 
 ابال ، اس   ا ال  ، ب و ل

. رل ال
 ا م ، يهاع رقد ف ا  ، لرجا 
  ، اء ــــــلن  ـــــ ر ع ل لرجولة :لرجا
 حر  ،  حر  ع  ا    ج ُجد   ن  الل

 م د   ،  رسه حا  غ  م  ًش ينًا   
وو ا،   بص صن ف  ر م ز
 ر    لذ  لز  ذ  س لزجة  حى   ب
 فات  م يها  ما   حد  حا   ساكنًا    طرفًا 
لزجة   ذ  ّس  ل  م  ل  ع  .ال
 ول لرجولة ا في ج ينة مأل مابا
  ينها ها ماصي    ياعة بل ل

نصها.
 م ا لر لية ، ظار عية غرة، 
مينة مهينة  ح ك جٍ في جولة  ما ب منها، 
 غ    لرج  يل عند  لناء     رظا  :
ظهر   لذ دد   د  ل  ذ    .  ل
  تّدع ل ربيةل لد َق ة جاء مقر مد م
  د اب  هت ، ضا دل ل
 وخ ى لوح عًا بذ ب ًش ذبال ذل حذ
 م   ؤء       ،   وت   جر   
ابل عند  تد   ا  كا  دل   لابة 

 ض ذ  لرجا  خو مألوفًا   ـــــ لناء  ــــ 
. ءمر  ّفة لرر ما

ى ما   ف    ر  ا  يل  ذ عند 
 افهو ع ،  م جه  ، )الن ل( بـــ
ما   ،لرح لرة  لولد       ف    خا  ع
عند لو ، فااجة ضًا موجو ا ر لولد 
خر ل .ع  ذ كاة ا م ل ا 
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ت عي م ك غي لو ، ما جد 
 خ لز م فر ما م يل بال ياجن

. ر ئ قدطا ًا ل لو عند ب ي
 من غ ا د ؟ فوس غ م وت« : ملسو هيلع هللا ىلصقا
 غ من ، م ج غ  حر لوح ما ظهر 
 م [ » م غ ش  ،  ما ب منها

. ])3837(
  ل ل ، ب ا  كدً عند تذكر 
 دل حد ع ّر حا  لذ لرجا تذكر ء ثؤ
ع حره تار لر ت شء اة 
 ج  جةلز بيد لرج أخذ م أ ث ، رل
  غر ب ، ع    لـــــــد  لـــــــــــــد  ، جن
ًم و غرفة  جًار خافين ، رفت  رف
 ت ــــــــــجن م خلـــــــد  ج ،  ر
ًم ًها مفي ، ر ــــ ث  و ا ــــعو

عــــــــ حا ل ؟!
 ع  زف سى     ،  حص قد   لذ   فر   فه
  حّ؟  قد   ل صية   م  ل    ول
قد   ، عرًا   ًطو  ل    عيال  ابل
 ت  بين  ،  لزبا لة   ل  ع  عاط  

عيا لرجا تؤخذ وعيد ا سابيـــــ قابة .
ک     ک    ﴿  :  قا  ات     ؤء   يف
ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ  
ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ  
ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     
ې    ې   ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى      ى  
ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ   ۆئ  
 ﴾ مئ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    
 ول  رلن ع ؤمنا  ى . ]31 :لنو[
بدء   ،نو لنر   م  ل و   هوب  لرجا
 رال يال ا كا ،  ةي يانة كاللز
 يال  :  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ :قا منها،  بد ا   

 ل         بها   ال  جر  ل  ،رال
ما دعو  لنة ا، ذ ل سا، ث  ة 
 و      في  ًكام  ًصيت  ات    فّص
 :   لزنة   مو ـــــــ  لناء   م لزنة   مو  ع
       ف ـــــــ  لنر   لر  اقل  ليد
؟   ول  وب  يف لزنة   مو  ع  وّ  
 لاب لناء    ّ نر  مو لولد 
 لرج نر    «  : لنملسو هيلع هللا ىلص   ول  لو  ل 
 [  .»  ر  عو    ر    ،  لرج  عو  
م )794([ . في برج ؟ قد مر  تا و 

ضًا ب ل  قول : ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
 ر    م لنملسو هيلع هللا ىلص     .]30  :لنو[  ﴾ ک  
 م يب ج     « : ولية بجن
]لة   »ل      مر      م  ل  خ حدد 

.])226( الة ليلص
 وت    :  دل جنية   إ  يل ظر   بو
 ،  كوج ،   ، ماسًة ل  اجة
     . ة  اة   ر توجد       .  
توجد ر اة لابية .   توجد ر ة 
   هم  غ  م  م  يل  وفي  ، لابية   
 وفي  ،    ال وجد     فإ.  ل  ن  خ
 اها غ  .  ي حا لي لذكر 
  . قر   ، ر ضوب ل و  
و ل لنر ّ ع قد ل اجة. 
 شهرت ر لرج  ةيل ر ع دل ّ 
  اءلن م فض  دسا رل  ل ذ 

. ل
   ج عند   لد  مر  ع     بصة   خ
 لد قد   خر  مر  ا لر     ، ى 
 ،خر ة ثجرل يل خ ف ،يل ضًا عند
ـــَ َلــــــْ ت س عندما خ ؟  ية : لـال  قال

.  قد لد لذ ولدك  : قال
. ّس  ل ع د اسيد ع  
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 ل  ع ،  سو ع ل لص ،  ب
 م ،  ّما بد : 

 ا  ذ    ال  ا  حا  فـ  أملـ  فإ
 ء ميدر  ل د م ا ، ر ق  ا

 .يا
 ،  ا  م  حيات  وخ  س  ع  أ تينا   
 يل رو ع رل ذ  ااغة مفا ك 
 هابأخ ذة مر ر ، ةر رع

 . لوكي   ناح رل ذ 
علة   ق  ع ًا   ًمر مّر     ح نا   م

ّمة سمية ، ما فو ب ّرة!؟ 
 : ال ّس ق

   س  ب و   قوم  ما  ةگكاس  ب  رع
. ])212 / 14( ال ي[ . سن س

 ، سن س  رل ح « : قا   ل
ّي بالنا ا ب ث سن ، ك د ا 

ب ت سن « ]م باء )2 / 364([ .
 س  ب ا   رل  ح  «  :قا      افل
 تا[ . » سن ع ب ا  وّطأ ح . سن

. ])294 / 51(  م نةمد
 . و غ حد ل س    ال

])245 / 19( لذ مال س تا[
 ء مس ب و ر قدل ذ  الناط

 . توال
حد ع سنة :

سنة   ع  حد  ب ثابگو   ب د   س

د:  ا   «  :  قا  ليهو  خ     لنملسو هيلع هللا ىلص   فأمر
 :قا » اك ع منه ما  فإ ، و اك  ّت
ــــــ   نت ــــــ  ى حذقشهر ح ص  م ف ، ّف
 تا [ . ليه ك   لرسو ك كن

. ])224 / 3( م
ثن ع سنة :

س لزبگ ، و ب ث سن  ، ٌة
ــــــ بأع مة،   ــــــ ق م ليا  سو ملسو هيلع هللا ىلص ُخذ 
 بيد  ، سنة   ع  ثن  ب  ،  غ و   لزب  رف
 ، يل م ل : قا ، ع  ف ، يل
 ؟ « فأخب ا ما ل « : املسو هيلع هللا ىلص ، فلن تى ىح
 ع  س[  .   خذ  م  يب    تي  :  قا

لنء )1 / 41([ .
ث ع سنة :

 ، لنا  ن ع و ب في ّت ٍ ّ
 ؛ قاًهوومًا م كا ، سنٍة ع ث   رع
  ، ًال ٍذ بوم  قّد ( : و ب

ع ( . ]لدة لنهاة )12 / 242([ .
ب ع سنة :

ع ب عرگ  قا : ) عر ع سو  ملسو هيلع هللا ىلص 
 عر ، ز سنٍة ف ع ب ب ا حٍد و
عي و ند ا ب  ع فأجا[ .)لدة 

لنهاة )4 / 107([ .
 ع سنة :

با ا   ف  «  :  افل  لز خالد   ب  م  قا
   ب و    »  ت    ل     فد   ،   عد 

8ة نفحت العد العشر ــ صفحة



ع سنة . ]س ع لنء )10 / 15([ .
 ع  رع ال ابةك   ، ًد ة ع و ، » دب تا  « اك اح اف الن ب

سنة . ]لدة لنهاة )13 / 197([. 
س ع سنة :

 : ف ، و ملسو هيلع هللا ىلص سو نار  ق قا  ب ع خ  : قا ، بي د ، عس عامر ب ع
 قنر  ّل ،  ر ح ا ، ف رص ملسو هيلع هللا ىلص  سو ر  خا  : ؟ قاخ ا  مال
 : ملسو هيلع هللا ىلص . قا  سو فأجا ، ى عف ! » ج « : اف ، رصملسو هيلع هللا ىلص فاس  سو ع رف : قا . هال

. ])9 / 1(  ا[ . سنٍة ع س ب و ٍدب ف ، ر م سي ا د لع كن « : و دس اف
. ])81 / 9( ن[ . شهر سنة ع س ب و هر با بو

])88 / 4( بالوفيا لو[ . سنة ع س ل ىف ل قضاء ّ : طأ ب ا
س ع سنة :

لذ  مال  س  تا[. سنة   ع  س  ب و   ،  ر  ع لنملسو هيلع هللا ىلص   س حزگ   ب  رع  
. ])278 / 4(

  ٍمو ٍك ناب ج ، ًا كفيها مد سنة ، ف ع س رع ند غز اّ ّ : اسل د ب
 ، م ور لذ غ ل[ . لدة لنهاة )9 / 104([ .

قا في لاعر : 
لـد ب لاس ب ــــــــد لند حةل اعةل 
ا قر ل سؤً م مولد قا يو ل ع حّة

. ])195 / 3( يا عياتد ا مة عومو لةلد[
ثية ع سنة :

حر  ب ]ابة   . لصابة   شيو  اك  في  ٍجي  ع  ٌم و  سنة   ع ثية   رع دگ   ب سامة 
. ])406 / 1(

 ل ّر وف ،رقد ك هيالـ ل ّ ،قد ق  ّ ،ّقد ت لزما ّ  : ا  ىح
 ،لج ج  اك  هوفا ،يلص وجيل ةلرعا جد  نا، غم وي لذ اط م لن

. خر  ل جر عد قد ف ربال ات  فأكرمه ،  عاشو
: ال  ظٍةر حا

ّا لة لاجياية »تا  »عو بة ،  لر لر كام  ً تر كًة عربية! قد 
 . رل رل لــ ر زاب فا

 قال موسوعة جين خ ، قٍةب رل  ، ٍ3 سنو رع ، فا لر دع زلـ رز ل
. رل ٍر حافياسية كأل

 . 7 سنو رع ًاح ًكام رل   يل دع د ل
 ذ  كن  ، ما فات ول ا18( سنة ف( فو ّسن كا فإ ، جد با اب ا قد مر

 . هم ول اف ل
 . ف ربال ل  هم ووت   هوّف

 .  اب ل ع د ينا ع س هل 
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بنة   رتص  ل  خ  اط و   وت  ع
   ول    تذ  ل  (  : ا   ًقا  حد
 ،ج  ا ، بذل ل س ل ! اتفي
 ،يف  من  ط  ،  ية عل  كام  
   ت  د  ح  ،  ذنف  مر
 قال  م  ،  ج  ا  ؟   فه  ،  ات
 و   ّل ، ضًا  ، ج  ، ل
  جً ، في  ته  ضًا

 يع فر مة بأول  كام  ج 
  وت  ل لي ، و مر د م ما
 عّد  ؟ قوم هت  ، طاعة ًاس
فأا   بم  هز  دب  ال  كوبًا م 

 .)فاق م ول  
 ت  ت   غرفها     خ  كض    
ا ى ، و ج   ، نصها و ضًا

  ،  مر  امح  مقو عيها   ر  ل
     . طاعة ًاس وت  يهاع  ا

 . ًبد ل ص ل ل دتر
   جاء معًا و و ( : ا م ؟ ا ا 
 ت    من  ط لذ لرجولة  طّ منى 
كو ع  و  لر لر ، ا  خذ 
 ابك  ات قول ت ا ، ر ذ حد قد

لزز : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 ،ك منها ب فض ا ﴾  پ  پ  پ  ڀ
 يس ، د ىم عو خر  يس افأ
ع ه  تأثر بأحد  سو   

حد ، ا ضًا  م لض لو ية 

 غر      يس فأا   ،  خ  و ما 
  يس ا ، يت    ا أ ل
ــــ  ليا م    تي  .  ؟ 

ا ج قّو عي يًا ضًا( . 
 ح ا   من  ق   ،  يح ا   من  ق ــــــ 
 ي حد  ج   ، ال  ج
لناء   ع قّو  ًف    ،  ل غ و  
   رش ، ج عز  اخ ك
 ك  رل  ابك   لرجولة  منى   ع  ت
 اس  عنه ر لذ لرجاخ وت
 فهو ع ّ ك م ا في  با  .ات

ل قدر . 
ل ا لد ،  عو ، ًا َُج ،  تر ما 
 م خ ا ع  فض ل مةول 
  قرًا   ج    !  تض   ؟   ج

شاء  ، بن . تر ما  لومة ؟
 م    مةول ، م ا عر ــــــ بال  
حو م لناء ،   كم  ما 
 ذ  ،  جد    ا    م وبًا  ا   
 وام لرجا م حو م ّمة فول فه
 ن  ،  ت   ف    ،  ذ اء

   . ا  ا ّما ؟
 ل لومة   ع  بن ا   ل  سأقول ما   س    

فض  ا عينا  : 
 لذ ب هامت  :  لرجــــ مة1 ــــــ قــــــــــو

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ﴿  :  ّج عّز   ولل  يهع
  ﴾ ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱڱ   
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  يع  اعة حيل بةلص ضل ول  ، فيها  رت ل  جةلد ذ
 خ يع ج لذ و وثة لض وت ج ا م  اح ل جةلد ذ رّت
 ع ّت ًًا حاجة سيلد ذ ت   ، صهان ا ما ت  ، بن ج م

قها ك ّحاج ل  ء  ك ّح    جول مها . 
2 ــــــ قومة لرج :   تا بار لول تا: ﴿ ۉ  ۉې  ې  ې  ې   
 ،  رم  و لة   ،  رم لية  فالة    ﴾ وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  

. ا بن رء مد ةلنصي ، رم ب ل
3 ــــــ قومة لرج  :  و بر  تاقو بإحا ك قا تا : ﴿ ہ  ھ  ھ  
 م ب بين ام ّك  ت  بد  نهال بال ة ت ذ  عر  ﴾ ھ  ھ
حول م لناء ، فار م  خ بنة و م  سا لام لو ل ر 

. حول م ّك ب ال اءل 
 »  كخ ا     كخ  كخ«  : قاملسو هيلع هللا ىلص   ك    كخ  كخ  :    لرج قومة  ــــــ   4
  شؤ ع و يهع  ، حول ل اءلن م بي   خ ل و م ا بن فالرج
 م ًّخ َم ما ًج ة في تز ف »ًاء خبالن ووس« : ملسو هيلع هللا ىلصد قاف ،   ب ه

.ا 
5 ــــــ قومة لرج  : قومة تي لي قومة ت لول تا : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 ضل ل ة ول   ن ذ  ﴾ پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 ع أ لها تج عد يهاع ا هاا  هال   خ ا ع  فض ل

ل ما لا لنى .
ّج عّز  گ  گ  گ  ڳ ﴾  ج ﴿ : ابك   ات قا ك :  لرج مة6ـ ـــــ قو

. اح رد بامنها ما تر ت  ول ل ةلر ومًا باقّو
 ع ل أ لت  بن  ج  م  خ    لرج لد ا م7 ــــــ قو
 ل و لرة لنة ر حا ل ّلة لية لة اية ، فاى 
 و ،ل ا عاط و ، ل ا قي و ، ول اــ ي و لد ـا
 س ل بر ر   ىًا ع ًامن ًّنًا با ًاوفًا حنوع ًج ف ، زل ا فر

ك ء .
 ،ذ كو   ن رش ًا ف ، ما ا في  با  :  ًقا  د  و بن ب
 ر ةيل ةل  لرجولة نىم هو  لذ لرجا م حو  ام ل
حـــــا م اه عيًا  حه  ل جن فه لومة خأ ،  سأ  خ سها 
 عرف  ا م ا لرجا خر م و نا   . ام ق ّك  فًارها مم ن ليها ح

 عرف ل عرف برة خاطة ؟ 
ــــــ م ؤكد ا بن  نا وعًا ك م لرجا سأحدث عنه عندما ترد .
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  ل ع ، يلن خات  سو ع ل لص ، ال   د
م   و لد ، بد :

 مس  ذ ا حص ، لد ذ ية ا ، مة ذ را جو : ة خ
 لذ ف .   ، ّوُت َْق ُ  اع   ُك  هاّر كو  .  ع
 ُّ س  خّية ا ؟!  فأ رال ... ةيل ... ةل ... ة ر ناّو

مصوة ، جور منوة ، ب مية  د ك فاجر ...
لد كّر  عز ج ر ة ، ف ا م لد ما صو عّها ،  ا كرمها، 
وفيها حوقها ، جاء صو ك  لة سمية بالوّية بار مرعا حاا 

حا ليها . 
قا تا : ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ﴾ ]لر . ]228 : قا ضًا : ﴿ ۉ  
 م  [  »ًخ بالناء   ووس«  : لنملسو هيلع هللا ىلص   قا  .  ]19  : ]لناء   ﴾ ۉ 
 [ »ةلصا ر يالد ام خ ايا ملد« : ل لص يع قا . ])1468(

. ])1467( م
 ر ا ّيزت  ا ل ، عل ا رل ج عز  كر م 
جزء   ي  س ما     افا  ،  اخر لناء   م غا   ع ؤمنة  ة 
 ،لي ل ما ّى با( ل )ّلذ ّ لر ف هر ك ء 

. لرجا ما اتنهام  اعضاء د ، في م
  ؤمن مها ا ا م ذل هاع هاحيا ع ّت ر  ل 
 عنه ، ك جها ت لر ا ر عيها م فا د فها عرة 
 ضا  تّدع  ل  ا    ر   ما   ذ  ، عرها   س  صاغل

. ّدل
فاحذ خا م ع اعة )رر ر( ، حذ سنة بي : )ل ّ ، )بي و 
 يب يهع ّد دف ، ر رر اعة عي و ، ّل ل عو مؤس
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 . ]27 : عر[ ﴾ گ  گ  ڳ       ڳ    ڳ ﴿ : عن ات  عندما قا ّظن
  ؤ ل جا ءؤ ةخا ، لر صيةم  طاع م ك ما و
 ال [ »اءلن م لرجا ع  نًة دب ملسو هيلع هللا ىلص : »ما تركقا ، اش ّ
)5096( م )2740([ . فإلي ا خية  ا لع ، حى تو ب تّية ، 

. الصا اءلن ع ابيالص ؤمن بأمها دت
: عل ا 

1 ــــــ  و ساتر ًي بد ر ، ساتر ًاتنها ، لول تا : ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  
. ]59 : حز[﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ

ــــــ   و ا نة   ، كأ و مزخرفًا مزكًا  بألو عدد مة   2
. ا   ذ  ك حد وب و ر ، بنل

يًا مينًا  ص ، سًا فضاًا .   و ب ، ًا لافًا كاشش و   3 ــــــ
 ، ًا بعا و ب ، ر اء ةو حي م افرل ال    4 ــــــ
  )4031(  بو [ »هو منه وب ّت ملسو هيلع هللا ىلص : »مولل ، هريًا بيط

. ]ال
 م ه ملسو هيلع هللا ىلص سو ل« : گ قااع ب ف ، لرجا ال    5 ــــــ

. ])5885( ال [ » اء بالرجالن م ها اءبالن لرجا
  ىح ا اعة رذل  عن ة فينيل با ل غا و   ــــــ  6
 ثو ل م« : ملسو هيلع هللا ىلص قا سو  د ف ، شهر ثو واء فيلر  ل وق
 )3607( ماج ب [ »ًا ي  يامة ، ثل و مذّلة ثو  ل ، يالد  شهر

. ]ال نح
  ها . فبي م ر ّيت  ة رل ّ   وب  طي ّ   7 ــــــ
 ه ها دلي ول ع ّر ر رس إ« : ملسو هيلع هللا ىلص قالن موسىگ ع
 ، ال نح )5126( الن )4173(  بو [ . ًدشد ًقو قا »كذ كذ

ل لنا« : ه ية«  [ .
 رت ج ، قد شأ م ف ، ا يم  يزب مّيز يع  فا
  ، ابل د لي تص  في   ، ةي قا  مر بأ زت

. اسل ع لي رتن
: وت اار بة ت ال  فها

بـــــــــــــــــــــــتر و عع صب ا ح ز ع ُو ُال بيد
بـــــــــــــــــــــــ َُْقـــــــــد َك ٍـــــــــــــــــــــــا  ا ٍَقـــــــــــــــــرٍة ق ٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــ
الــــــــــــــــــــــــــ ُر ـــــــــــــــوب ّ يت ُح    مـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــ ابـ  ب   ُســــــــد  ياَل ع ََخ مــــــــــــا عاقن
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لد ل لص ل عى ينا مد عى ل اب بد :
 ل  . ةژكة فاطال ةضُل بناء اسّي  ملسو هيلع هللا ىلصلرسو بةقر ياعة تل نةل  يدع م 
 ب هيدل يل ب يل منه ، ياء ياءت ، رفاءل ال ، اءلن بناء سير ءرب ًـــز سرليه

لهيد لي ب ع ب ب طالگ .
 ب ع ؤمنيل مير ب يل ل دع ب ؛ وبم يالد م ا ملسو هيلع هللا ىلصل سو س ع ليو ناحد

ب طالگ .
: كني  س 1 ــــــ

. اعد د بلى م  هن ...طال ب ب ع ب يل  يل ب يل و ــــــ 
 رل رل حد ، شدلر اءل ب ، ملسو هيلع هللا ىلصل سو خ ، طال ب ب ع ؤمنيل مير : بو ــــــ 

بالنة .
جـ ــــــ م : فاطة لضة لاكة ليد لاة بن سيد ل خي لملسو هيلع هللا ىلص .

 ــــــ جدت م  : لؤمني خدة بن خود ، لى جا سو لملسو هيلع هللا ىلص لر بي ف لنة .
ــــــ مولد : لدگ ف لنة لربة م لهر ف شهر شا ل خو من ف شهر قــو ف لدنة  ـ 

لنوة لرفة .
. رل اشر مل ف رله م يس حد سنة توف : فات ــــــ 

2 ــــــ ماة ليگ عند جدملسو هيلع هللا ىلص :
 ب ما ل : ملسو هيلع هللا ىلص ــــــ فبالن ن؟ ــــــ ت ى عهدم : م نسأل : ةگ قاحذ نة : عبال ملسو هيلع هللا ىلص للن ــــــ شها 
 .ل ر ل  سأل رل م ملسو هيلع هللا ىلص فألن ت عين : لها ف . من ؟ فنال كذ عهد منذ كذ
 ، ذ م« : اف ، وت ف ف  اء، ثل ى ىى حفص ، رل م يملسو هيلع هللا ىلص فصلن فأتي
 ذ ق ق  نز ل م ذ إ « : قا . »م ل ل ر؟ غ ما حاج« :قا .  : ة ؟« قحذ
  اش سيد يل ل   نةل  �� ب��أ اطة سيد اء   ر ع   ��ب  أ����س لية 

. ]ي : ال قا )3781( رمذل خرج[ .»نةل
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: ملسو هيلع هللا ىلص للن ةــــــ م 
 اف ، لنا ااعدفي ى ظهرع ا يل ل ص ملسو هيلع هللا ىلصلن كا : گ قاوم ب ل دع ع

])1881( ق آل مو ي[ . » ذ ي نح م ، م ا ا بأبعو « : ملسو هيلع هللا ىلصلن
 فإ ، ع ب يل لــى ريننة فل ــ م جــ لــى رن   ســر م : قــا ــ گل دع جابر ب ع

س سو لملسو هيلع هللا ىلص ول[ . لصية )4003([
جـ ــــــ عاء عي لگ :

 فاس ،  يالص م يح فــإ ، لي عــوُ الى ط ملسو هيلع هللا ىلصل ســو م خر  گامرل ى ع
 سو خذ ىح ضاح ملسو هيلع هللا ىلصل سو ج ، نا مر ا ، نا مر ا ر لص ف د ب ث ول ما
 يح« : قا ف ى فيع فا فو ، س قن ث اق ت خر ، قن ت د حد ملسو هيلع هللا ىلص فل

من ، ا م حي ، ح ل م حّ حينًا، حي س م سا[ . »لصية )1227([
: يج عنه ل  ابةلص عند يل 3 ــــــ منزلة

لد فا خا كر لنو ف تي لصابة ليگ ، سأك بضها عى ل  ننا بها :
 ، يل ل ص ما ل ف  ل ، ابةلص بناء ىگ كال ر بع  رلز   ــــــ  

.  طاب  : اا ، فله وفأتى ب لي لى ف
 ــــــ   ب عاكر بند  با ررگ  لر ع قدم لي بر ثوب ، فا ل لي : ا با 

. قابه ىع ول ع ما من لنا  لو لفو ، عن : گرر بو ا؟ ف ذ ت  ، رر
جـ ــــــ  ما ماةگ فا ر لي ، ّ كا لي  جوز . ]سير ع لنء )291/3([

 اف ، ل ح يل ب گ ، فأتى عاع ب عند يد : كنع ب  ع نداكر بع ب   ــــــ 
ب عاگ : مرحًا بالي ب لي[ . لدة لنهاة )106/9([ 

. ا عن ل  يل : هيدل ب هيدل ، يل ب يل مناق ف اخ ولن ب ذ
. الصال ت بن لذ د لل

 ،ل من ل  هل « : قا ثًار ثس ت م صر  ملسو هيلع هللا ىلصل سو كا : گ قاثوبا ع
تاك  ل كر « قا لوليد : ف لع : كي سا ؟

. ])592( م [ . ل رس ل رس : وت : قا
.  ك م فا ال م يل   : )ل (

)من ل   : )لذ ت لمة تنها ، من  لمة م شر لديا خر . فالمة 
. سو م  عند ة محا ، وبة منم فا ال م

. الك لج ا رك  اظت  : )كات(
) ل   : )لة .

. اح  : )كر(
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:  إ إل  
:  ا ــــــناة م اــــــ باع   ل ب لن وطًا ل ءل كر

. غ يها ع ج عز  و  ول ال اث و : اناب ل 1 ــــــ
. ّش ا ب نًايم ل و  ل : ل نا لي 2 ــــــ

. ال ة بل ذ ضق ا ول 3 ــــــ
. يع ل ا س يا 4 ــــــ

. ق دقًا م او  و ، ذل نا لصد 5 ــــــ
. ل شو ي لنية ع بصال ل يةو تص : خ 6 ــــــ

 ب ، طهاب زم ا امل ها ، يع ل ضق ا ، ةيل ةل ذ ة 7 ــــــ
. ل اق ما

. ب ًوم بًا با ؤم ،   م و  ، غيور بال  8 ــــــ

: ل  ص
ا : ف م ، م ، مر ، مر ، ا .  لدد لاء ،  ، لرفة، 
لو ، لي ، يء .  لرج مزو ، م بن ، ق ا تيهًا ،  و ، ًر 
 اس ، قد جا ، حّد لرج ّدقد ت . د جا س  : ٍعا لرج  . ًكــــــ ال

. ًك ترف ، ًاع

 ة ل سة :
 ل فر . ول ن لة ما ، هول اء ، ييزل ، ل ، لنية ، س ، وج ما ا

حد : تي لر لر لد بااء .



 : ما ح لص  لو لذ في و ؟
  ، زبا لوج   ، او  ول  اجد م ع ، ة رظا كا  و  : 

. ن  دخ  ، ال  ا ل و يةجن ةابة بالل  يلص ذ ، او ةول
])737( ر دل ءع اف[ ج ب يل

 : ما  خ لر ؟
: ب رل خ : 

. ك لرباعية  1 ــــــ
2 ـــــــ لر  مضا ضي عد م ا خر .

. م مر  ء مدب ياليهاب ا ثةث  ع  3 ـــــــ
4 ـــــــ سو الة برتة لهر ، ر ، لاء ، ما تة لر بية لنوف فإا باقية ع معيها 

ساا .
])756( ر دل ءع اف[ يع ب يل

  : لد خ ، ا شاكة ،   بًا  ًا ، ف ن  ؟
  وم الر ذ حي ، ومام ا   ر  ا ول ع  ر  الر ذ : 
عد ، ل  رف لي ، ل  تذكر :  كا لرا   حد   ال ؟ ما ساب ؟ 

 . ر ف  ، ر ا فهو  ا ظن ع غ ؟ فإ  ل  م كا 
. ])1466( ر دل ءع اــــــ ف ج ب يل مةل[

 : ما ح لة لر لذ ن  ج ر ؟
 : ذ في تصي :  كا شرً عاًا ف و خذ د : »ل سو ملسو هيلع هللا ىلص لنامصة نصة« 
]م عي . ]لن : و خذ لر م لوج اج . ما  كا شيًا د ً م توًا لة 

كالا لية ، ف بأ بأخذ  حر  ، و خها ا . 
. ])1908( ر دل ءع اف ، با ب يل مةل[
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 . حو اع م فض دب م   لص لرج  ل م با : اق ع 
]س ع لنء )275/5([

عـــ  لالية قا : قا جّ  ب ك : ن ، قا : ذ كا  مامًا ، َ ب قايًا
 كر م كرك في ، ه  ٌدشا ٌام ٌيش ، سول في س لذ فإ ، ًح

. دكما ب خ كخ ، ما بين ح ، ق
]س ع لنء )393/392/1([

قا ج لاف : تأخذ ذ د ا با عد  ؟ فا : مى  ع سو ملسو هيلع هللا ىلص حدًا
.  قد ع  فأشهدك خذ ب  ًاي

]س ع لنء )34/10([

. ما فيها ل ألة ليم  ت  ا ،  با ا : د  قا : وي قا
]س ع لنء )296/11([

 :رم ك ب نز   يشياء فهو خ ةب م  ن  اس م : برم خالد ب قا
 رث ،  اجةل رث ، مةلند ةل رف ، ول ، ل ، اجةل ، ةل

. ّلذ ول رث ، ضةل ل
])177 :( ءل ة[

: دل  ب  دع د ب قا
رم  عــــــــــــــــــذ صل ومـــــــــــــــــًا م لي لصد ذع 
حـــــــــــر ّة كشي لص فإ               عنــــــــــــــ ُع اج ع فُصن

])146 :( ءل ة[

 ل : ف ًعذ د ل  فإ ، ًعذ ل فال ، رء ت خي ع ب  : بة قاق  ع
])147 :( ءل ة[ . ع  ًعذ ل



 حول ملسو هيلع هللا ىلص قا سو  ةـ ــــل ةاء ليلن حد و ًشهد بد كا گـ ــــلصام ب اع ع
 ، ك وت  ، وتز  قوت  ، شيئًا با كوت   ع وبا« :اب عصابة م
 ،  ع أجر ّف من  ، رم  صوت  ، ج د ب ت اهب تأتو 
 هو إ  س شيئًا ث ل م ا م ، ل اهو ك يالد  وق شيئًا ل م ا م

. ])18( ال[ . ل ع نااف » شاء عاق إ ، ا عنشاء ع إ 
ذ ا ل كا ا لنملسو هيلع هللا ىلص عيها اب   س ، ذ ا ش  لدعو ليها 
 ع ياس  رق سؤ ملسو هيلع هللا ىلص ، ف سو يهاكز ع ليها عا اطا ، رس ياء ي
، أمرا   كبا  و ما   تركو ًاشي ب  كوت  حد  دع  :و(  :قا لنملسو هيلع هللا ىلص   عو
 م جزء  و   ])1773(  م  )7(  ال  [  . لصة(   ال  لصد  لزكا  بالص

. طو حد
 .»رت  م عر م ع ل رت ال ت« :؟ قاخ س ّ :سأل  ملسو هيلع هللا ىلصقا

])39( م )12( ال [
 بين بيننا ، ـــــــر هــــــــرل   أتي  ي  ا  سو ــــــــا :ملسو هيلع هللا ىلصنل قالو فد ا قد
ذ  م كا م ، فرا بأمر فص  ب م ءا دخ ب نة ، سألو ع بة ، 
 » تد ما  با حد ؟  « :قا ، حد با با مر ، ب ع ا ببأ فأمر
قالو  :سول ع ، قا: » شها   إل إ   د ًسو ،  إقا  لص ،إاء 
 لن لدباء ن ع :ب ع ا ، »  ن م وت  ، مضا يا ، لزكا

])17( م )53( ال [ .» ءك َم  خ ظوح « :قا ، زف
  عو ، يهابية عل  ركز ليها دعو ها ل ها  ، س ا جاء ل ا ذ
 ام  ، دل ح ل ف قةل الز ، ل ر ، عن ل   توحيد

تا  ح م ف و تي سر  ا كافة .




