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 ريصقتلاو ولغلا نيب "رباكألا عم قحلا" ةلوقم
 
 عبَّتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده
 هب داري دق نكل ٌّقح ،"رباكألا عم قحلا" :ةلوقم نأ -هللا كدشرأ– ملعاف ،دعب امأ
 ،ئطخي دق رباكألا دحأ نإ ثيح ؛حيحصلا هدروم ريغ ىلع رَّسفي وأ لط\
 ءاملعلا نإ ثيح ؛لقأ ةبترم يف ناك نإو ،رباكألا نم هريغ  عم قحلا نوكيو
 .}ٌميِلَع ٍمْلِع يِذ ِّلُك َقْوَـفَو ُءاَشَّن نَّم ٍتاَجَرَد ُعَفْرَـن{ :تاقبط
 لوقلا نوكي نأ اًمئاد مزلي له :"روهمجلا لوق" ثحبم :ةلأسملا هذه هبشتو
 !؟روهمجلا لوق حجارلا

 !؟روهمجلا لوقب لجو زع هللا {دبعت له ينعي

 ركب يبأ :نيمامإلا -نآرقلا نامجرت– سابع نب هللادبع فلاخي دق :كلذ لاثم
 نبا عم ُّقحلا نوكي نكل -هنم لضفأ امهو ،رباكألا نم بير الب امهو– رمعو
 .-نيعمجأ مهنع هللا يضر– سابع
 نم -هذيملتو هبحاص وهو– يعفاشلا ناكو ،مجنلا وه ناك كلام نمز يفو
 .هعم ُّقحلا نوكيو ،لئاسم يف هفلاخي دقو ،كلذك رباكألا
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 نبا مالسإلا خيش ةيزوجلا ميق نبا فلاخيو ،يعفاشلا دمحأ فلاخي دق كلذكو
 .هذيملتو خيشلا :رباكألا نم ٌّلكو ،ا�رج ملهو ..ةيميت
 ليلدل\ ةربعلاو ،ًاليدعتو اًحرج لاجرل\ قلعتت لئاسم يف فالخلا نوكي دقو
 .ناهربلاو
 ّنأ ! ملعاو" :)٣٨٨/٥( نيعقوملا مالعإ يف َىلاَعَـت ُهللا ُهَِمحَر ،مِّيقلا ُنبا ُمامإلا َلاق
 ْنإو ،هدحو ناك ْنإو ،ّقحلا بحاص ملاعلا وه :مظعألا داوّسلاو ةّجحلاو عامجإلا

  ."ضرألا لهأ هفلاخ
 نود ،فالخ يأ ةر»إ دنع "اذك خيشلا لاق" ةرابع راركت ناك ََّمث نمو :تلق
 لاح نع دشرتسملا اهيأ كل يلج فشاك ؛هنع ثحبلا وأ ليلدلا ركذب ءانتعالا
  !! نيبِّصعتملا
 زيمي امم ؛مهدوهج ريدقتو ،ليمجل\ مهركذو ،مهلزانم مهلازنإو ءاملعلا مارتحا نإو
 همحر– يواحطلا مامإلا لاق امك ،عدتبملا ىوهلا بحاص نع عبَّتملا ةّنّسلا بحاص
 ْنَمَو َنيِقِباَّسلا َنِم ِفَلَّسلا ُءاَمَلُعَو" :"ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب" يف -هللا
 ِليِمَْجلcِ َّالِإ َنوُرَكْذُي َال ِرَظَّنلاَو ِهْقِفْلا ِلْهَأَو ِرَثَْألاَو ِْريَْخلا ِلْهَأ َنيِعِباَّتلا َنِم ْمُهَدْعَـب
 ."ليبسلا ريغ ىلع وهف ٍءوُسِب ْمُهَرَكَذ ْنَمَو
 نإ" :)3/199( دضنملا دقعلا يف -هللا همحر- يلخدملا دمحم نب ديز ةمالعلا لاقو
 نيملاعلا بر عرشب ناميإلا ىلع ليلد نيحلاصلا فلسلا عابتأ نيين\رلا ءاملعلا مارتحا
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 نم ّطحلاو مهقحب فافختسالاو مهزمل نإف سكعل\ سكعلاو نيقتملا هللا دابع قلخو
 ."نيلهاجلا لامعأو نيقفانملا قلخ نم ءادتعالا قرط نم قيرط ي¾ مهردق
 الف ،ءاملعلا مارتحا مدع نع اَّمأ" :ةيناوريقلا حرش يف امك اًضيأ -هللا همحر- لاقو 
 ."عدبلاو ءاوهألا لهأ نم ردصي لب ،ةَّنس بحاص نم ردصي
 عم ،ناهربلاو ةنيبل\ مهدحأ أطخ ّدر عم ضراعتي ال ءاملعلا مارتحا نكل :تلق
 لاق امك ،داهتجا نع هؤطخ نوكي امنإ ،ةفلاخملا دَّمعتي ال ين\رلا ملاعلا نأ {داقتعا

 "مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر" يف -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش
 ِةَّمُْألا َدْنِع َنيِلوُبْقَمْلا- ِةَّمِئَْألا ْنِم ٌدَحَأ َسْيَل ُهَّنَأ َمَلْعُـيِلَو" :)ةمصاعلا ط/60ص(
 ٍقيِقَد ؛ِهِتَّنُس ْنِم ٍءْيَش ِيف َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ Êَّا ىَّلَص Êَِّا ِلوُسَر َةَفَلاَُخم ُدَّمَعَـتَـي -ا�ماَع ًالوُبَـق
 .ٍليِلَج َالَو
 ىَلَعَو ،َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ Êَّا ىَّلَص ِلوُسَّرلا ِعاَبِّتا ِبوُجُو ىَلَع ا�يِنيِقَي اًقاَفِّتا َنوُقِفَّتُم ُْمÌَِّإَف
 ."َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ Êَّا ىَّلَص Êَِّا َلوُسَر َّالإ ,ُكَْرتُيَو ِهِلْوَـق ْنِم ُذَخْؤُـي ِساَّنلا ْنِم ٍدَحَأ َّلُك َّنَأ

 ةمصعلا ءاعدا لوح نورودي نيذلا موقلا ولغ كردتل ؛ةيلاتلا تالوقنلا لمÎو :تلق
 :قالطإلا ىلع وأ نونفلا نم ّنف يف ملعلا لهأ ةمئأ نم مامإل
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 دمحأ مامإلا هيف ملكت نميف مدلا رحب" يف ءاج :"سنأ نب كلام" ةمجرت يف ءاج
 ناك :ينوميملا ةياور يف -لبنح نب دمحأ مامإلا يأ– لاقو" :)949( "ّمذو حدمب
 ."ئطخي ناكو ،سانلا تبثأ نم كلام
 .ةاورلا ءامسأ يف ئطخي ناك -ثيدحلا يف هتمامإ ىلع– ةبعش كلذكو :تلق
 ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا" يف -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 " :)جاهنملا ط/85ص( )طوؤ{رألا رداقلادبع قيقحت/63-62ص( "ناطيشلا
 يفخي نأ زوجي لب ،ئطخي الو طلغي ال اًموصعم نوكي نأ هللا يلو طرش نم سيلو
 بسحي ىتح ،نيدلا رومأ ضعب هيلع هبتشي نأ زوجيو ،ةعيرشلا ملع )ضعب( هيلع
 ."هنع هللا ىÌ امم نوكتو ،هب هللا رمأ امم رومألا ضعب
 ريغ نوكي نأ روصتي فيكف" :)59ص( "يلذاشلا ىلع درلا" يف -هللا همحر– لاقو
 ."ًالصأ مهو الو نظ الو كش هل لصحي ال لوسرلا

 نيذلا ءالؤه" :)1/51( "ةيمالسإلا شويجلا عامتجا" يف ةيزوجلا ميق نبا لاقو

 ،مá ةوسأ انلو ،هنوّدري امو هنولبقي امب اّنم ملعأ مهو ،{ؤاربكو انتاداس ءالؤه نولوقي
 ءالؤهو !هلوبقب ىلوأو هلهأ مه اوناكل اّقح ناك ولو ،مهسفنأ نع انسفن¾ بغرن الو

  ."مهيعار مهقوسي ثيح نوقاسُي ماعنألاو باوّدلا ةلزنمب
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 :)4/185( »ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا« هباتك يف مزح نب دَّمحم وبأ لاقو

 نإو ،هب ىتأ نَّمم ِّقحلا ذخأو ،لوسرلا نايب عابتا هيفو ،نآرقلا عابِّتا :قحلا عماوج«

 ناك نإو ،ٍلضاف َأطخ دِّلقي ال نأو ،هداعبإو هضغب بَجي نممو ،هيف ريخ ال ناك

 .»هميظعت اًبجاو cًوبحم

 :)1/19( ِعبرملا ضْوَرلا ةيشاح يف -هللا همحر– ِمِساَق ِنب ِنَْمحَّرلا ُدْبَع َلاَقو

 َىلِإ ىوْعَّدلاَو ،ٍضْعَـب ىلَع ْمِهِضْعَـب ِليِضْفَـتَو ،خياشملاو ِبِهاَذملا ىلإ ُبُّصَعَّـتلا"
 وُهَـف ِةَّنُّسلاَو ِباَتِكلا نَع لَدَع ْنَم ُّلُك ْلب ،ِةَّيِلهاَجلا ىَوْعَد ْنِم هيلع ةالاوملاو ،كِلَذ

 ُةَعاَطَو Êَِّا ُةَعاط ِهِدْصَق ُلصَأ َنوكي ْنَأ ِمِلسملا ىَلَع ُبِجاَولاَو ،ِةَّيِلِهاَجلا ِلْهَأ ْنِم
 َّالِإ اًقَلْطُم اًراَصِتْنا ٍصْخَشِل ُرِصَتْـنَـي َالَو ،ُهَدَجَو اَمَنْـيَأ ُهُعَـبْـتَـيَو كِلَذ ىلَع رودَي ،ِهِلوُسَر
 ."ملسو هيلع هللا ىلص Êَّا ِلوُسَرِل

 "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةالص ةفص" يف -هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا لاقو
 ضعب دنع اًعئاش اًمهو كانه نإ مث" :)رصتخملا/70ص( )لصألا/1/50(

 وهو ،اهفالخ ىلع بهاذملا نأ مهل نيبت يتلا ةنسلا عابتا نع مهدصي ،نيدلقملا

 :مهدنع اهانعم ةئطختلاو ،بهذملا بحاص ةئطخت مزلتسي ةنسلا عابتا نأ مهنظ
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 يف فيكف زوجي ال نيملسملا دارفأ نم درف يف نعطلا ناك املو ،مامإلا يف نعطلا

 ."مهتمئأ نم مامإ

 فيكف الإو ،ةنسلا يف هقفتلا نع فارصنالا هببسو لط\ ىنعملا اذه نأ :باوجلاو
 اذإ" :لئاقلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو لقاع ملسم ىنعملا كلذ لوقي

 رجأ هلف أطخأف دهتجاف مكح اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجاف مكاحلا مكح

  .ملسمو يراخبلا ،"دحاو

 أطخأ( :لئاقلا لوق نأ هيف ضومغ ال حوضوب نيبيو ىنعملا كلذ دري ثيدحلا اذهف

 نم يأر يف اًروجأم ناك اذإف )اًدحاو ارجأ نالف بيثأ( :عرشلا يف هانعم )نالف
 لط\ رمأ مهوتلا اذه نأ كش ال ،هيف نعطلا هëإ هتئطخت نم مهوتي فيكف ،هأَّطخ

 سيلو نيملسملا يف نعطي يذلا وهف الإو ،هنع عجري نأ هب ماق نم لك ىلع بجي
 نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم مهتمئأ رابك يف لب ،مهنم يداع درف يف

 مهضعب ئِّطخي ناك ةلجألا ءالؤه نأ اًنيقي ملعن اننإف ،مهريغو نيدهتìا ةمئألا
 ،ضعب يف نعطي ناك مهضعب نإ :لقاع لوقيفأ ،ضعب ىلع مهضعب ُّدريو ،اضعب
 يف هنع هللا يضر ركب \أ أَّطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ َّحص دقل لب
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Îؤر هليوë تأطخأو اضعب تبصأ" :هل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ،لجر اهآر ناك 

  .ملسمو يراخبلا ،"اضعب

 اذه ريثÎ بيجع نمو ؟ةملكلا هذá ركب يبأ يف ملسو هيلع هللا ىلص نعط لهف

 اهëإ مهعابتا نأل ؛هبهذمل ةفلاخملا ةنسلا عابتا نع مهدصي هنأ هباحصأ ىلع مهولا
 هانعمف -ةنسلا فالخ يف ولو- هëإ مهعابتا امأو ،مامإلا يف نعطلا :مهدنع هانعم
 ـها."...موهوملا نعطلا نم اًرارف هديلقت ىلع نورِّصي مهف كلذلو ،هميظعتو همارتحا

 "ملعلا" باتك يف -هللا همحر- نيميثعلا حلاص نب دمحم ةمالعلا لاق لاقو

 اذهل رصتني ،خياشملا نم خيش دنع نوكي ملعلا بالط ضعب دجن" :)2/61(

 وه هخيش نأ ىريو ،هعدبيو هلِّلضيو ،هاوس نم يداعيو ،لطابلاو قحلc خيشلا
 ."ريبك طلغ اذهو ،دسفم وأ لهاج امإ هاوس نمو ،حلصملا ملاعلا

 ةدابعلا ىنعم نع هابتشالا عفر« يف -هللا همحر- يناميلا يمّلعملا ةمالعلا لاقو
 ٍءيش يف نيصلخملا َضعب ُعِقوُي دق ىلاعت هللا َّنأ ْمَلعاو« :)١٥٣ ـ ١٥٢( »هلإلاو
 وهو ؟هتلالجو هلضفب نوُّرتغي مأ ،هَلوق َنوُعَدَيو َّقحلا نوعبَّتيأ :هريغل ًءالتبا ِأطخلا نم
 ا�رتغم هعبَّتا ِنَم َّنكلو .هريصقت مدعو َريخلا هِدْصقو هداهتجال ٌروجأم ْلب ٌروذعم
 ىَّلص هلوسر ةَّنسو ىلاعت هللا باتك نم ةيقيقحلا ِجَجُحلا ىلإ ٍتافتْلا نودب هتمظعب
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 نينمؤملا ُّمأ ْتبهذ اَّمَلو .ٍميظع ٍرطخ ىلع وه لب ،اًروذعم نوكي الف مَّلسو هيلع هللا
 يضر ٌّيلع نينمؤملا ُريمأ اهَعَـبْـتَأ لمجلا ةعقو لبق ةرصبلا ىلإ اهنع هللا يضر ُةشئاع

 نِم ناكف ،سانلا اَحصنيل امهنع هللا يضر ٍرسë نب َراَّمعو َنَسَحلا هَنْـبا هنع هللا
 ِيف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ْمُكِّيِبَن ُةَجْوَزَل َاÌَِّإ ِهللاَو« :لاق ْنأ ةرصبلا لهأل ٍراَّمع مالك
 مظعأ نِمو .»؟ َيِه ْمَأ َنوُعيِطُت ُهëَِّإ َمَلْعَـيِل ،اáَ ْمُكالَتْـبا َهللا َّنِكَلَو ،ِةَرِخآلاَو اَيْـنُّدلا
 هيلع هللا ىَّلص اهيبأ ْنِم اهثاريمب اهنع هللا يضر َةمطاف ُةبلاطم ىنعملا اذه يف ةلثمألا
 .»هيف َّلجو َّزع هللا هتَّبث هنع هللا يضر قيِّدصلل ٌميظع ٌءالتبا اذهو ،مَّلسو
 "رايعملا داسف نايب" يف -هللا هظفح- يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش لاقو
 اذهف ،هِّنَف يف تاَوبك هل دجوُتف نوُنفلا نم ٍّنَف يف اًمامإ نوكي دق" :)٢٤ص(

 هل ٍهيقَف نم مكو !ًأطخ نينامث ةيميت نبا هيلع كردتسا دق ةغللا يف ٌمامإ هيوبيس
 ."!؟ ةريثكلا مهؤاطخأ مهل ٍرِّسفمو ٍثدُحم نم مكو !؟هؤاطخأ

 خيشلا لب ،نيملاعلا ّبر لوسر هنأك هخيش عم لماعتي سانلا ضعب كانهف :تلق
 يف ولغلا اذه نم اًفرط تنيب دقو ،نيملاعلا ّبر لوسر هنأك هسفنل وعدي دق هسفن
 ."خويشلل بُّصعتلا" يباتك يف "هسفنل خيشلا بُّصعت" لصف
 يف لاق ثيح ،لوسرلاو دهتìا ملاعلا نيب ميقلا نبا هيلإ راشأ يذلا قرفلا لمÎو
 يتفملا عم دلقملا يماعلاك ،يحولا عم لقعلا نإ" :)3/808( "ةلسرملا قعاوصلا"
 الو ،املاع ريصي نأ هنكمي دلقملا نإف ،ىصحت ال ةريثك بتارمب كلذ نودو لب ،ملاعلا
 ."ًالوسر ا�يبن ريصي نأ ملاعلل نكمي
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 خيشلا ىلإ اá ثعب يتلا ةلاسرلا يف -هللا همحر– باَّهولادبع نب دمحم مامإلا لاقو
 نأ نمؤملل يغبنيف" :)1/12( "ةيدجنلا لئاسرلا" يف امك– نيصحلا زيزعلادبع
 .كلذب لمعلاو فالخلا لئاسم يف هلوسرو هللا رمأ ةفرعم هدصقمو هَّمه لعجي
 اذه هللا نود نم ً\\رأ مهذختي ال نكل ،اوؤطخأ ولو مهرقويو ملعلا لهأ مرتحيو
 ."مهيلع معنملا قيرط
 يف راذعأ مهلو ،أطخلا مهنم ردصي نأ دب ال -اًرابك اوناك امهم– ءاملعلاف :تلق
 :اهنم ،اذه

 ردصي وأ يتفي ََّمث نمو ،ةلماك نيهاربلاو ججحلاو ةلدألا مهدحأ غلبت َّالأ .1
 .تايطعم نم هدنع ام ىلع ءانب اًمكح

 ال اÌأ ُّنظي وأ اهمهف ىلإ قَّفوي ال هنكل ،ام ةلأسم يف ةجحلا هغلبت نأ .2
 .دوصقملا ىلع لدت
 .اهاسني هنكل ،ةجحلا هغلبت نأ .3
 .ةجحلا لوأتي نأ .4
 .)1(هداهتجا يف ّنظلا ناسحإ ب\ نم لضافألا نم هريغ دّلقي نأ .5

																																																	

 ةكئالم ھتشوتحا دق يتمأ نمً الجر تیأر" :ثیدحل نیمیثع نبا حیحصتل ينابلألا دقن لمأت )1(
 مسقلا/رشع عبارلا دل�ا( ةفيعضلا يف لاق ثيح ،ثیدحلا ،"...كلذ نم هذقنتساف ،هؤوضو هءاجف ،باذعلا
 ةمدقمب هل مّدقو ،هبطخ نم ةبطخ هيلع ىنب ثيح ؛ءاملعلا رابك لضافأ دحأ نم تبجع لباقملcو" :)1241/ثلاثلا
 هقيلعت يف هيلع يراصنألا ليعامسإ خيشلا توكسو ،ميقلا نباو ةيميت نبال اًديلقت )ميظعلا ثيدحلا( ـب هفصوو ةزيجو
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   ."مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر" يف اذه ىلع ةلثمألا تارشع رظناو
 ليذلا يف مالكلا زيجو" امك هلوقب نماثلا نرقلا ءاملع دحأل يواخسلا حدم لمÎو
 ،بيطخلا نيدلا رص{ ظفاحلا" ةمجرت يف لاق ثيح )1/282( "مالسإلا لود ىلع
 ،جَّرخو ىتفأو سّردو .." :يعفاشلا ِيبَلْحلا ّيِملّسلا ِيلاَعَمْلا وُبَأ ،يلع نب دمحم
 جورخلا عنم يف فَّنص هنأ عم رهاظلا ىلع نيمئاقلا ءاهقفلا ةنتف يف يذوأ هنكلو
 ةئطختب حرصيو ،داهتجالا كلسم كلسي راصو ،اًنسح اًفينصت ءارمألا ةالو ىلع
 :لئاقلا وهو ،رابكلا
 كَلَم نمل ميقتسملا طارصلا يهف           دمحم قيرط ىوس قيرطلا سيل
 .)2("كله اهنع غزي نَمو داشرلا لُبس          ىدتها دقف هتاقُرط يف ِشمي نَم

																																																																																																																																																																																										

 ىلع اوعمجأ نيذلا داقنلا ةمئألا لاوقأ هيف عبتيو ،ثيدحلا يف رظنلا ديعي لضافلا لعلف ؛" بيصلا لباولا" ىلع
 "قيفوتلا ¡cو .¡ دمحلاو ،كلذ يف انعم لضافلاو ،هب مهصاصتخال ؛رمألا اذه يف عجرملا م�إف ،هراكنتسا
 دَالِبْلا ِهِذَِ¤ مج عمج نَع ملعْلا ذخأَو خوُيُّشلا نم ةَعاَمج نم ِةَرِهاَقْلcِ عمسَو" :لاقف ،)5/341( ةنماكلا رردلا يف ظفاحلا ھمجرتو )2(
 جيراختو قيلاعت هلَو موُلُعْلا ِيف ًاكراشم ريكذتلاو رعشلاَو طْبَّضلا ديج ادج طْخلا نسح املاَع الضاَف َناَكَو ءاَضَقْلل ركذَو
 َوُهَو ماَعْـنَْألا ظفح هَّنِإ ليق َّىتَح ادج ظْفِْحلا عيرس َناَكَو ًاهوفم ًاغيلب َناَكَو هيِبَأ دعب بلح عِماَِجب بطخو ةديفم عيماجمو
 تآاعدتسالا ِيف بتْكيَو ةَّماَّتلا ةس®رلا َعَم اَيْـنُّدلا نم لاَْحلا عستم َناَكَو ةَدِحاَو ةّرم نم باَش
 )رئاعشو عئارشل ًامظعمو ... ًاظفال كِلَذ تزجأ نيلئاسلل(
 ـها.")رئاشع نب دَّمَُحم نب دَّمَُحم ... نب ّيلَع نب دَّمَُحم ريهشلا يمساو(
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 نيب قرفلا )14ص( "رييعتلاو ةحيصنلا نيب قرفلا" يف بجر نبا ركذ دقو :تلق
 ؛هل ا�مذو ملاعلا نم اًصقنت كلذ لعفي نمو ،هلوسرو + ةحيصن ملاعلا أطخ دري يذلا

 هنإف هلوسرو + ةحيصنلا ءاملعلا ىلع هِّدرب دارأ هنأ هنم فرُع نمو" :لاق ثيح
 قبس نيذلا نيملسملا ةمئأ رئاسك ميظعتلاو مارتحالاو ماركإل\ لَماعُي نأ بجي
 .ناسحû مهعبت نمو مهلاثمأو مهركذ
 نأ قحتسي هنإف بيعلا راهظإو مذلاو صقنتلا مهيلع هدرب دارأ هنأ هنم فرع نمو
 .ةمرحملا لئاذرلا هذه نع هؤارظنو وه عدتريل ةبوقعل\ لباقي
 .هلوقو هلعفب طيحت نئارقب ةرýو ،هفارتعاو ِّدارلا رارقû ةرý دصقلا اذه فرعُيو
 نييبتو َّدرلا ركذَي مل مهمارتحاو نيملسملا ةمئأ ريقوتو نيدلاو ملعلا هنم فرُع نمف
 .ءاملعلا ةمئأ نم هريغ هاري يذلا هجولا ىلع الإ أطخلا
 همالك لمح نمو لوألا ىلع همالك لمح بجو ثحبلا يفو فيناصتلا يف امأو
 كلذو ءوسلا نظلا ءيربل\ نظَي نمم وهف -ركُذ ام ىلع لاحلاو- ]كلذ ريغ ىلع[
 ْبِسْكَي ْنَمَو{ :هناحبس هلوق يف لخاد وهو هلوسرو هللا همرح يذلا نظلا نم
 ]112 :ءاسنلا[ }اًنيِبُم اًْمثِإَو ً{اَتáُْ َلَمَتْحا ِدَقَـف اًئيِرَب ِهِب ِمْرَـي َُّمث اًْمثِإ ْوَأ ًةَئيِطَخ
 هللا همرح امم ءوسلا تارامأ هنم رهظت ال نمم ءوسلا نظلا نإف ،)112 :ءاسنلا(
 .اá ءيربلا يمرو مثإلاو ةئيطخلا باستكا نيب ّناظلا اذه عمج دقف هلوسرو
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 ءوسلا تارامأ - ناظلا اذه ينعأ - هنم ترهظ اذإ ديعولا اذه يف هلوخد يوقيو
 دسحلاو ناتهبلاو ةبيغلا ةرثكو ناسللا قالطإو عرولا ةلقو ناودعلاو يغبلا ةرثك :لثم
 ىلع ةمحازملا ىلع صرحلا ةدشو نانتمالاو هلضف نم هللا مهýآ ام ىلع سانلل
 ."ناوألا لبق تاس!رلا
 ،اًقيقد اًفصو "ةقفاعصلا" لاح فصي بجر نبا ظفاحلا نأك !!ربكأ هللا :تلق
 !فصنم ّلكل مهيلع ةرهاظ ةيدc تارامألا هذهف
 ،رومألا لك فرعي ال نكل ملاع اًعيبر خيشلا ن¾ رازنو تافرع فارتعا ىلإ رظناو
  !خيشلا يف كلذ دعب امهولغو امهضقانت مث ،سبلم هيلع سِّبلي دقو
 يف اوغل\و ،لصاوتلا لئاسو ةفاك يف هورشن مهءاوهأ قفاو اًمالك خيشلا لاق اذإو
 لاق امك !بارتلا تحت هولعج لب ،هومتك مهءاوهأ فلاخي اًمالك لاق اذإو ،هحدم
 ترج دقو" :)٦٤ ص( "برألا ىهتنمو بلطلا بدأ" يف -هللا همحر- يناكوشلا
 ةدحاولا ةملكلا رودصب نوحرفي مÌ¾ هقحالو رهدلا قباس يف عدبلا لهأ ةدعاق
 ةجح اÌولعجيو ،مهنيب اميف اهتعاذإو اهراهشإ يف نوغلابيو ءاملعلا نم ملاع نع
 ."مهيلع ركنأ نم هجو اá نوبرضيو مهتعدبل
 ،لجو زع هللا نيبو هنيب ةجح هنيعب املاع بصني نأ دحأل زوجي ال كلذل :تلق
 .هنيد هدِّلقي نأو
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 انث ،يدزألا رضنلا نب دمحم انثدح :)9/152( ريبكلا مجعملا يف يناربطلا لاقو
 ،صوحألا يبأ نع ،ليهك نب ةملس نع ،شمعألا نع ،ةدئاز انث ،ورمع نب ةيواعم
 ،رفك رفك نإو ،نمآ نمآ ْنإف ؛ًالجر هنيد مكدحأ َّندلقي ال« :لاق هللا دبع نع
 $ةعمإلا# .)3(»ةنتفلا هيلع نمؤي ال يحلا َّنإف ؛تِّيمل\ اودتقاف نيدتقم دب ال متنك ْنإف

 دمحأ انث ،يناهبصألا مرخألا سابعلا نب دمحم انثدح :)9/153( يف اًضيأ لاقو
 يبأ نع ،قاحسإ يبأ نع ،شمعألا انث ،رافغلا دبع نب ورمع انث ،يفوكلا دëز نب
 ملو ماعَّطلا يت% يذلا »ةَعَّمإلا« يمسن ةَّيلهاجلا يف انك« :لاق هللا دبع نع ،صوحألا
ملاع ُدْغا« :رثأ جيرخت# .)4(»هنيد بِقْحُمْلا :مكيف »ةعَّمإلا« نإو َّالأ ،هيلإ َعدُي

ً
 $)ةيشاح( »اًمِّلعتم وأ ا

 ،نارشب نب نيسحلا وبأ {ربخأ :)378( »ننسلا ىلإ لخدملا« يف يقهيبلا لاقو
 فسوي نب هللا دبع دَّمحم وبأ {ربخأو )ح( ،زازرلا ورمع نب دمحم رفعج وبأ انبأ
 نع ،نايفس انث ،رصن نب نادعس اَنَـث :الاق ؛يبارعألا نب ديعس وبأ ابنأ ،يناهبصألا
ملاع ُدْغا« :هللا دبع لاق :لاق ٍّرز نع ،مصاع

ً
 نيب ًةَعَّمِإ ُدَغت الو ،اًمِّلعتم وأ ا

 .)5(»كلذ
																																																	

 .حیحص هدانسإو ،)130( يئاكلاللاو ،)1/134( ةیلحلا يف میعن وبأ ھجرخأو )3(

 .)4/146( كردتسملا يف مكاحلا ھجرخأو )4(

 ،)1/29( ملعلا نایب عماج يف ربلا دبع نبا ھقیرط نمو ،)3/501( خیراتلاو ةفرعملا يف امك ؛ةَّنسلا يف يوسفلا بوقعی اًضیأ ھجرخأو )5(

 .نسح دانسإ اذھو ،ھب ؛نایفس نع ،يدیمحلا نع

 ؛ةدیبع يبأ نع ،ةملس نب میمت نع شمعألا قیرط نم ،)1 مقر ،8ص( ملعلا يف ةمثیخ وبأو ،)5/284( ھفَّنصم يف ةبیش يبأ نبا ھجرخأو

 .هركذو ...هللا دبع لاق :لاق

 الو ءاملعلا بحأف ؛لعفت مل نإف« :ھیف دازو ،ھب ؛دوعسم نبا نع ،ریمع نب كلملا دبع قیرط نم )9/150( ریبكلا يف يناربطلا ھجرخأو

 .»مھضغبت

 وأ اًملعتم وأ اًملاعُ دغا« :هللا دبع لاق :لاق - اذك - يرازفلا لھس نع ،نانس يبأ نع ،ریرج انث :)116( ملعلا يف ةمثیخ وبأ اًضیأ ھجرخأو
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 وعدن انك :هللادبع لاق :لاق صوحألا يبأ نع :ءارعزلا وبأ لاق :نايفس لاق
  .»َعدُي مل هعم رخ' بهذيف ماعطلا ىلإ ىعدُي يذلا لجرلا ةيلهاجلا يف »ةعمإلا«
 لاق :لاق ؛ينهدلا راَّمع انث ،نايفس انث ،نادعس انث :لاق هتياور يف زازرلا داز
 .»هنيد َلاجرلا بِقْحُمْلا مكيف وهو« :هللا دبع

 يضر هللا دبع ثيدح يف« :)50-4/49( »فَّنصملا بيرغلا« يف ديبع وبأ لاق
  .سانلا عم {أ :لوقي يذلا :لاق ؟ةعمإلا امو :ليق .ًةعَّمإ مكدحأ نَّنوكي ال :هنع هللا

 لصأ نكلو ،ةعامجلا عم ةنونيكلا اذه نم هللا دبع هركي مل :ديبع وبأ لاق )عمأ(
 الو ،هيأر ىلع دحأ َّلك عباتي وهف ؛َمْزَع الو هل َيْأَر ال يذلا لجرلا وه :ةعمإلا
 ام ىلع ناسنإ لك قفاوي يذلا :وه »َةَرَّمِإلا لجرلا« كلذكو ،ٍءيش ىلع ُتُبْـثَـي
 يذلا ةيلهاجلا يف »ةعمإلا« دعن انك :لاق هنأ هللا دبع نع ىوريو ،هِّلك هرمأ نم ديري
 سانلا بِقْحُمْلا مويلا مكيف »ةعمإلا« نإو ،ىعدي نأ ريغ نم ماعطلا ىلإ سانلا عبَّتي
 .)6(»اذه ىلإ عجري لوألا ىنعملاو .هنيد

 باحص¾ سأتيلف اًيسأتم مُكْنِم َناَك نم" :لاق هنأ اًضيأ دوعسم نبا نع يورو
																																																																																																																																																																																										

 نع ،نانس يبأ نع ،ریرج انث :ریھز يل لاق :لاق ،)4/99( ریبكلا خیراتلا يف يراخبلا ھجرخأو ؛»كلھتف ؛عبارلا ننوكت الو ،ًاعمتسم

 .»ةلیبق رارقو« :يراخبلا لاق ،- يرازفلا ال - يرارقلا :باوصلاو ،ھب ...يرارقلا لھس

 .»اذھو اذھ عبَّتی يذلا :ھنید سانلا بقحملاو ...:دْیَبُع وبأ لاق« :)379( ننسلا ىلإ لخدملا يفو )6(

 .»ةبیقح هءارو ھلعج يأ ؛ھتلحار ىلع ھفلخ هداز بقحأ ھنأ :ةمامأ يبأ ثیدحو« :)1/412( ةیاھنلا يف ریثألا نبا لاقو

ّلقی يذلا دارأ ؛»لاجرلا ھنید بِقُحی يذلا« :ةیاور يفو ،»ھنید سانلا بقحملا مویلا مكیف ةعمإلا« :دوعسم نبا ثیدح ھنمو )س(  ِّلكل ھنید دِ

 ناسل يف روظنم نبا ھلقنو ،»ةبیقحلا ىلع فادرإلا نم وھو ،ةَّیور الو ناھرب الو ةَّجح الب ،هریغ نیدل ًاعبات ھنید لعجی :يأ ؛دحأ

 .)يبرعلا ثارتلا ءایحإ راد :ط -3/254( برعلا

 انھ دارملا :لیقو ،هاَّنمتی امو ھسفن برأ مئالیو هاوھ قفاوی ام عم نوكی نم :انھ دارملاو« :)6/123( يذوحألا ةفحت يف يروفكرابملا لاقو

 لھأ ةعمإلا :ملعلا لھأ لاق :يوسفلا فسوی وبأ لاقو .»رشف اًّرش نإو ،ریخف اًریخ ْنإ ؛يعم نونوكی امك سانلا عم انأ :لوقی يذلا

 .يأرلا
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 اهلقأو ،اًملع اهقمعأو ،ً\ولق ةمْألا ِهِذَه َّربأ اوُناَك ُمÌَِّإ مَّلَسَو ِهْيَلَعُ Êَّا ىَّلَص  ِيبَّنلا
ُ Êَّا ىَّلَص هيبن هبحصل لجَو زع هللا ْمُهَراَتْخا اًقَالْخَأ اهنسحأو ،ëدَه اهموقأو ،اًفلكت
 ىَلَع اوُناَك ُمÌَِّإَف مهرَ»آ ِيف مهوعبتاو ،مهلضَف مَُهل اوفرعاف هنيد ةَماَقِإَو ،مَّلَسَو هْيَلَع
 .)7("ميقَتْسُمْلا ىدْهلا
 ا�نَـتْسُم َناَك ْنَم« :َلاَق ،َرَمُع ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنَع )1/305( ةيلحلا يف ميعن وبأ جرخأو
 ِهِذَه َْريَخ اوُناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ٍدَّمَُحم ُباَحْصَأ َكِئَلوُأ ،َتاَم ْدَق ْنَِمب ََّنتْسَيْلَـف
 ِهِّيِبَن ِةَبْحُصِل ُهللا ُمُهَراَتْخا ٌمْوَـق ،اًفُّلَكَت اَهَّلَـقَأَو ،اًمْلِع اَهَقَمْعَأَو ،ً\وُلُـق اَهَرـَّبَأ ،ِةَّمُْألا

 ٍدَّمَُحم ُباَحْصَأ ْمُهَـف ْمِهِقِئاَرَطَو ْمِهِقَالْخَِ¾ اوُهَّـبَشَتَـف ،ِهِنيِد ِلْقَـنَو ملسو هيلع هللا ىّلص
 .»ِميِقَتْسُمْلا ىَدُْهلا ىَلَع اوُناَك ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص
 مل مأ {رعش– انعقو ءاملعلل ةعباتملاو ةعاطلا نأش يف ليصفتلا اذá لقن مل اذإ كلذل
 عم يبزحلاو ،ةيفوصلا يف هخيش عم ديرملا اهيلع يتلا "ءايمعلا ةعاطلا" يف -رعشن
 :ةيبزحلا يف هدئاق

 رمأ َِّيبليل ا�مý اًدادعإ هسفن َّدِعُي نأ خألا ىلع بجي« :)8( اَّنبلا نسح لاق
 ةدايقب نيعئاط اًدونج نوكن نأ اَّنم ُبَّلطتت ةوعدلا َّنإف ؛ةيح{ ِّيأ يف دئاقلا
ملا يف ةعاطلا لك ُةعاطلا انيلع اهلو ،ةحيصَّنلل ُعامتسالا اهيلع انل ،ةَدَّحوم

َ
 ِطَشْن

 .»ِهَرْكَمْلاو
																																																	

 .دوعسم نبا نع ةداتق قیرط نم )2/519( "ھلضفو ملعلا ذخأ نایب عماج" يف ربلادبع نبا ھجرخأ )7(

 .)32ص( لیوأتلا ّمذ يف يسدقملاو ،)2/519( "ةجحملا نایب يف ةجحلا" يف ةنسلا ماوق هدروأو

 

  .)16/10/1946  ددع( ةیعوبسألا نیملسملا ناوخإلا ةدیرج )8(
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 $هتعامج دنع ءايمعلا ةعاطلا أدبم نم يلازغلا دمحم ة{اعم#
 قاذ دق -نيملسملا ناوخإلا بزحل ةيركفلا زومرلا نم ٌزمر- يلازغلا دَّمحم اذهو
 يف ِّقحلا ملاعم« هباتك لالخ نم اذá حَّرص امك ،ءايمعلا ةعاطلا هذه نم تاليولا

ملا رامثلا كردن اذáو ؛-ةحيضفلا نم اًفوخ ؛اهوقرحأو عبُط اَّمل باتكلا اذه خسن عمجب بزحلا سوءر ماق دقو -»ثيدحلا يمالسإلا انحافك
ُ
 ،ءايمعلا ةعاطلا هذهل ةَّر

 لاق ثيح ؛مهزومر نم ناوخإلا بابش مهربتعي نيذلا هئاضعأ رابك دحأ ةداهشب
 يف ةعمجلا بطخي نأ يكبملا كحضملا نمف« :)207ص( باتكلا اذه يف يلازغلا
 رِّفكي ةدايقلل َءالولا َّنأ دكؤي نَم ِّماعلا زكرملا نم انلصف بقع ةضورلا دجسم
 اوداع ةدايقلا اوُذَبَ{ نيذلا نأو ،َلِئاضفلا ُقَحْمي ةعامجلا نع جورخلا نأو ،تائِّيسلا
 ذاتسأ ىسوم فسوي دَّمحم روتكدلا َيِئُرَو ...ةعيبلا اوعلخ مÌأل ؛ىلوألا ةيلهاجلا ىلإ
 مالسإ يأ :هل لوقيل اًبناج بيبطل\ صلخي ةرهاقلا ةعماجب ةَّيمالسإلا ةعيرشلا
 اذه نيدلا نوسبلت فيكو ؟وغللا اذá ىتفأ نيرخآلاو نيلوألا ءاملع ْنِم ْنَمو !؟اذه
ُملا َّيزلا

 بتك ىتح ،ةئشانلا سوفن يف لالضلا اذه لغلغت دقف تاهيهو ؟ركْن
 نم تجرخ امدعب اًملسم كسفن ُّنظت له :هلأسي - لبق نم - هل خأل مهضعب

 $)ةيشاح( يلاتلا ناوخإلا ليج ىلع ءايمعلا ةعاطلا أدبم رثأ# $نينمؤملا ريمأ وه ةعامجلا سيئر َّنأ ضرفنل# !!؟)9(ةعامجلا فوفص
 ،مظعألا ةفيلخلا َقوقح هل َّنأو ،نينمؤملا ريمأ وه ةعامجلا سيئر َّنأ ضرفنلو

 ـها.".. !؟ءايمعلا ةعاطلا َّقح هعابتأ ىلع هيتؤي اذه لهف
 اهوفلغي نأ ةقفاعصلا دارأ يتلا ةيبزحلا ةيفوصلا ةيبرتلا هذه ر»آ نمو :تلق

																																																	

 :ةعاطلاب دیرأو« :)274ص( لاق ثیح ؛»میلاعَّتلا« ھباتك اھنمو ،اَّنبلا نسح بتك ىلع ناوخإلا بابش ةیبرت ةلیصح وھ رملا داصحلا اذھ )9(

 .ـھا »هركملاو طشنملا ...رسیلاو رُسعلا يف اًّوت هذافنإو رمألا َلاثتما

 ناك نإ - يلازغلا ىلع بجاولا ناك اذل ؛يلاتلا ناوخإلا لیج يف ةیلج ةیبرتلا هذھ ترھظو ،ءایمعلا ةعاطلا ىلع ھعابتأ انبلا ىَّبر اذكھ :تلق

 نم رزوو ،اھرزو ھیلعف ،ةعاطلا هذھ َّنس نم ىلع ىربكلا ةعبتلا لب ،يبیضھلا :دیدجلا دشرملا ىلع اھلك ةعبتلا يقُلی ال نأ - ًافصْنم

 .ٌءيش مھرازوأ نم صقنی ال ،اھیلع ھعبات
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 ةدعاقل اًدعقم -يرهاقلا ريمس وهو– مá{ذأ دحأ انيلع جرخ ،ةيفلسلا فالغب
 :هلوقب ءايمعلا ةعاطلاو ىمعألا ديلقتلا

 عم نحنف ،لاهجلل تفتلن الو ،راد ثيح ءاملعلا مالك عم رودن" •
 ملو مهعم انك اوعجر نإو ،ةّمألc لزنت ةلزÀ يأ يف رابكلا ءاملعلا تاريرقت
 ."يلابن

 سوسدملا اذه دارأ ةيفلسلc اهل ةقالع ال ةيبزح ةيفوص ةدعاق هذهو :تلق
 !ءاملعلل ليجبتلاو مارتحالا سابل اهسبلي نأ ةيفلسلا ىلع
 :ةدعاقلا تراصف ،"ءاملعلا مالك" ـب "قحلا" ةملك لدبتسا ولغلا اذه يف عجور املو
 رابكلا ءاملعلا تاريرقت عم نحنف ،لاهجلل تفتلن الو ،راد ثيح قحلا عم رودن"

 ."يلابن ملو مهعم انك اوعجر نإو ،ةّمأل\ لزنت ةلز{ يأ يف
 قشلل هليدعت عم قفاوتيل كلذك لّدعي نأ يغبني ناك يناثلا قشلا نأ يسنو :تلق
 اًدلقم هنوكل ديكÎ وه ،"يلابن ملو مهعم انك اوعجر نإو" :هلوق نإ ثيح ؛لوألا
 يتلا ةميهبلاك دلقملاو !ةّنسلاو باتكلا نم ةلدأل\ ال ،مá َّقحلا قِّلعي ،ءاملعلل
 !داقنت
 .ًالصأ ملعلا يف ملكتي نأ هل يغبني ال لب ،لّصؤي نأ الو دِّعقي نأ يغبني ال دلقملاو
 لصأ نأ اومهفي مل دلقملا اذه ةبوتب اوحرف نيذلا نيكاسملا نانسألا ء»دح كلذل
 باصأ هنأ انضرف ول َّمث نمو ،اذهل ًالهأ سيل وهو ،لّصأو ةيادبلا نم مّلكت هنأ ةيلبلا
 يهيدب رمأ يف هؤطخ ناك اذإ فيكف ،ملع هب هل سيل ام افق هنأل ؛أطخأ دقف
 !؟حلاصلا فلسلا جهنمو ةديقع اوسرد نيذلا ملعلا ةبلط راغص هملعي
 رودي نييفلسلا نم اًريثك {دجو" :هلوق يف يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش قدصو
 عم رودن نأ {ëّإ ،ريطخ ٌضرم اذه ،قحلا لوح رودي ال صاخشألا لوح
 نأو ،صاخشأل\ قحلا نزن ال ،قحل\ صاخشألا َنِزَن نأ بجيف ،صاخشألا
 يف عاضوألا لوح ةرظانم( "لاجرل\ قحلا فرعن ال ،قحل\ لاجرلا فرعن
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 .)لوألا طيرشلا /ناتسناغفأ
 دق ذيملتلا نأ ينعي ،)10("يمّلعم نم اًمهف رثكأ ترص" :ليق امكو :تلق

 ،هنم لضفأو ملعأ راص هنأ ينعي ال اذهو ،لئاسملا ضعب مهف يف ً{ايحأ همّلعم قوفي
 .همّلعم ةبترم صقني اذه نأ وأ
 اÅقح نيمزتلم اوناك ةقفاعصلا ءالؤه له :هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو :تلق
 ؟رباكألا عم اوناك لهف ،"رباكألا عم قحلا" :ةلوقمب
 -ةيزخملا ءالؤه فقاوم يف ةرظن لقأ رظانلا لب– ريصبلا دقانلا اهفرعي يتلا ةباجإلاو
 :عقاولا ضرأ يف مهاوعدل ةقيقح الو ءايعدأ مÌأ كردي
 ةوعدلا رومأ ةشقانمل ةيرس ىروش سلاجم ءاشنû مايقلا يف رباكألا نم مه نيأف
 ءاملعلا نم رابكلا نع جورخ اذه لب ؟مهملع نود ةفلتخملا نادلبلا يف لاتقلاو
 .رمألا ةالو نمو
 مهّيعسو ،لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش يف دسفملا مهلخدت يف رباكألا نم مه نيأو
 هداهج يف يبيللا شيجلا دييÎ يف يداه نب عيبر ةمالعلا ىواتف رشن عنم يف ثيثحلا

 !؟مهطّطخم عم قفاوتلل اهفيرحت ىلع مايقلا وأ ،جراوخلا دض
 دحأ هيمست ميرحت نأش يف رابكألا ىواتفب اوبعالت امنيح رباكألا نم مه نيأو
 ؟-دنهلا يف هللا نود نم دبعي توغاط وهو– "زابهش دنس" ـب معاطملا

																																																	

 !؟نییفلسلا نیملسملاب فیكف ،مھئانبأل مھمیلعت يف دوھیلا نعروثأم اذھف ،)68ص( دیجانھ دوادل ؛"ءابآلا لوصف ریسفت" )10(
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 ةقرفلا يف نوعسي مهو ،نييفلسلا ةملك عامتجا ىلإ مهاوعد يف رباكألا نم مه نيأو
 نب دمحم خيشلا ةروضحب عيبر خيشلا تيب يف ةملكلا عامتجا تمت املو ،تاونس ذنم
 نادلبلا ةفاك يف ةنتفل\ نوعسي اولاز ام لب ،هولشفأو ،اذá اًسأر اوعفري مل ،يداه
 !؟مهل اوعاصني مل نإ مáاهرإو مهقيرفتو ،مهلوح نييفلسلا بيزحتل
  ؟... مه نيأو ؟... مه نيأو
 هقفتملاو هيقفلا يف هلوق يف -ىلاعت هللا همحر- يدادغبلا بيطخلا لاق قدص كلذل

 نم ناك هيلإ بستنا نم ِّلك الو ،هزرحأ ملعلا ىعّدا نم لك سيل" :)376/2(
 ."هلهأ

 عابت\ هنوفِّلغيو ،مهلطابل ةيبصع سانلا دشأ نم مه ةقفاعصلا نأ نيقي ىلع نكف

 !طقف مá اًرتست رباكألا ءاملعلا

 !قحلا ةيطغت ةلواحمو ،لطابل\ قحلا سيبلت يف اًركم سانلا دشأ نم مهو

 نأ نود ،هونفد مث ةلتِق رش هولتق وأ اًقنخ ةقفاعصلا هقنخل ًالجر ليلدلا ناك ولو
 نيذلا مه مÌأ مغر ،ليلد دجوي ال ؟ليلدلا نيأ :-نيحجبتم– اولاق مث ،هيلع اوُّلصي
 !راصبألا نع هوفخي يك ؛هونفد
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 نأ ىوعد تحت هولطبأ ءاملعلا نم هنومِّظعي نَم هب لقي مل ًاليلد مهل تركذ امّلكو

 !اذá لقي مل وهو ،ليلدل\ ملعأو ةجحل\ ىردأ ملاعلا اذه

 "دئاقعلا حيحصت يف دئاقلا" يف هلوق يف يناميلا يمَّلعملا نمحرلادبع ةمالعلا قدصو

 َضِرُع املك ىوهلا اذ دجتف" :)296/2( -ليكنتلا باتك نم عبارلا مسقلا وهو-
 ،برطضاو ،كلذ هيلع َّقش هباحصأل ًاليلد نهوُي ام وأ هيفلاخمل ليلد هيلع
 ةفلاخم ةلط\ ةهبش هذه :هيفلاخم ليلد يف لوقيف ،بغشلا ىلإ عراسو ،ظاتغاو

 ...لالضلاو غيزلا لهأ الإ هيلإ بهذي مل لط\ بهذم بهذملا اذهو ،تايعطقلل
 ظافلأل\ مهيرطيو ،مهنم ريهاشملا دِّدعيو ،هخايشأو هبهذم ىلع ءانثل\ كلذ دكؤيو

 ناك نإو ،مهيفلاخم بلاثمو مهبقانم يف ليق ام ركذيو ،ةمخضلا ظافلألاو ،ةمخفلا
 ."!لط\ هنأ وأ ،حصي ال هنأ ملعي

 دهزلا يف قِئاِرلا عومìا" يف امك -هللا هظفح– يِداَه نب ُعيِبَر ةمالعلا انخيش لاقو

 َنيِّيِفَلَّسلا ِضْعَـب َدْنِع َّىتَح َِنتِفلا ِهِذَه ِيف َنآلا ِءَالَبلا َنِمَو" :)٤١٩ص( "قئاقرلاو
 اَذَهَو ،ُناَهُْربلاَو ُليِلَّدلا ُهَعَم ْمُهُفِلاَُخي ْنَم َناَك ْوَلَو ،ٌنَالُف َلاَقَو ٌنَالُف َلاَقِب َنوُكَّسَمَتَـي

ملاَو ،ِلَالَّضلا ِلْهَأ ِقُرُط ِكوُلُس ْنِم
َ
 َغَلَـب اَمْهَم ِقُرُّطلا ِهِذáَِ ُفَِرتْعَـي َال ِّيِفَلَّسلا ُجَهْـن
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 ُلوُبَـق ُزوَُجي َالَف ٌليِلَد ُهَل َسْيَل ًالْوَـق َلاَق ْوَأ ىَوْـتَـف َىتْفَأ ،ٍةَلِزْنَم ْنِم ُناَسْنِإلا

 َّالِإ ُّدَرُـيَو ِهِلْوَـق ْنِم ُذَخْؤُـي ٌّلُك ْنِكَل ،َكِلَذ َلَكاَش اَمَو ُهَل ُرِذَتْعَـنَو ُهُمَِرتَْحن ،ِهِمَالَك

 ."ِهِلْوَـق ُّدَر ُزوَُجي َال � ِهُلوُسَر ْنِمَو Êَِّا َنِم ُةَّجُحلا ُهَعَم ْنَمَو ،� Êَِّا َلوُسَر

 وأ ،"ينمزلي ال" :ةلوقمب ّقحلا ّدر يف يبلحلا يلع ةقيرطب ءالؤه ةقيرط هبشأ امو :تلق

 !"ليلد كانه سيل" :مهلوقب قحلا نودري ءالؤهو ،"ينعنقي ال"

 :لاق ثيح ،ليصأتلا اذه يف يبلحلا يلع ركم نايب يداه نب عيبر ةمالعلا َّنيب دقو
 »ينمزلي ال« لصأ لطابلا ىلع تابثلاو نيهاربلاو ججحـلاو قحـلا درل مهـلوصأ نمو"

 نع عجري ال قحـلا مهدحأ فلاخ اـمهمف ،قحـلا اá نوعفدي ةَّنُج هولعج يذلا
 نع اوعفاد اـمهمو مهـلوصأو مهفقاوم تءاس اـمهمو ،تمُظع اـمهم ةفلاخمـلا هذه

 لطابل\ ةنسلا لهأ يف اونعط اـمهمو لطابل\ لالضلاو عدبلا لهأ نعو مهسفنأ
 لب اÌولبقي الف نيهاربلاو ةلدأل\ ةلأسم يأ ىلع يفلسلا ت% اـمهمو بذكلاو
 ."»ينمزلي ال« )ةَّنُجـلا( هذá اÌودري

 ."ةرباكمـلاو دانعلا يف ناعمإلاو ،قحـلا درل ؛»ينمزلي ال«و " :متلقو
 .حضاولا قحلل اÅدر ،»ينمزلي ال« :لوقي ةرËو " :متلقو
 ليدعتلاو حرجـلا يف فلسلا جهنم ةبراحمـل اهأشنأ لوصألا هذه لكو
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 ."لدعلاو قحـلc ةداهشلا ةبراحمـلو
 لصأو ،»ينعنقي ال« لص¾ هتدّيأ ىتح مادهلا ليصأتلا اذه كِفكي مـلو" :متلقو

 ال نيذلا ،ماركلا لسرلا ءادعأ جهنم نم ناقتشمـلا نالصألا ناذه ،»ينمزلي ال«
 ـها."-مالسلاو ةالصلا مهيلع- هلسر ىلإ هللا هاحوأ اـمب نومزتلي الو نوعنتقي

 مزلن Àّإ" مهاوعد يهو ،ةديدج ةركام ةقيرط اومدختسا ءالؤه نكل :تلق
 ."رباكألا زرغ

 ديبع ةمالعلاو ،يداه نب عيبر ةمالعلا :نولوقي ؟رباكألا نم :مهل لاقيف
 !!يراخبلا هللادبع ةمالعلاو ،يرباجلا

 !!؟رباكألا نم يراخبلا هللادبع له :ًالوأ :مهل لاقيف
 اًطاقسإ رصحلا اذه دعي الأ ؟طقف نيملاع يف اورصحنا رباكألا له :اًينÍو

 نب نسحو ،نازوفلا حلاصو ،ناديحللا حلاص :وحن ،نيرخآلا رباكألل
 ؟-عيمجلا هللا ظفح– نيدلا ييحم حلاص نب نمحرلادبعو ،)11(انبلا باَّهولادبع

 ذنم هنم تردص تافلاخم نع عجارتي -مهلك ال– مهضعب نأ :مهركم نمو
مل نكل ،عوجرلا ىبأف اهيف حصونو ،تاونس

ّ
 ملكتي نأ فاخ وأ عيبر ةمالعل\ دّدُه ا

 لهف ،اًرغاص ةبوتلا نلعأ ،ةفلاخملا هذه نم بوتي نأ ةحارص هنم تبلط وأ هيف
 !؟ةلوخدم ةبوت اÌأ مأ + ةبوت هذه

 اوناك مÌإ :مّدقملا ليعامسإ دمحم لاق ثيح ؛نييبزحلا ةقيرطب اذه ينرِّكذيو
 ،ةيرصملا ةلودلا نمأ زاهج نم اًفوخ اهوحنو تاماصتعالاو تارهاظملا ميرحتب نوتفي

																																																	

 الو ،اهلبق نمو لب ،مهنتنتف لوأ يف انبلا باّهولادبع نب نسح دلاولا انخيشب اًسأر نوعفري اوناك ام ءالؤه نأ ىلإ هبتناو )11(
 يف مهتقيرط ىضري ال نسح خيشلا نأ اًديج نوفرعي مÌأ ةصاخ ،ةصاخلا مهسلاجم يف هنوزمغي دق لب ،رباكألا يف هنودعي
 .مهفرعي نأ نع ًالضف مهءامسأ فرعي ال ،هدنع ليهاجم مÌأ لب ،راغصلا نم ءالؤه نأ حرصي ناك لب ،نييفلسلا طاقسإ
 .يراخبلا هللادبع :اًماحقإ امهعم اومحقأ مث ،ديبعو عيبر :نيخيشلا ركذ الإ اهيف دجت ال ىلوألا م1احيرصت ىلإ رظنا كلذلو 
 مهدنع راص -رهاظلا يف- مهركم دييÎ يف باّهولادبع نب نسح دلاولا خيشلا نم تاملكلا ضعبب اورفظي نأ اونكمت املو
 !اًمامتها هنوريعي الو هنوركذي ال اذه لبق مÌإف الإو ،رباكألا نم
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 امك– نمألا زاهج طقس امل مث ،-هريبعت ّدح ىلع– ةيكيتكت ىواتف تناك دقف
 !!مáولق يف امب اورهاظت -اونظ
 ةمالعلا توم درجمب م�أ -رهاظلا وه اذه لب- دعبتسي ال هنإف ءالؤه كلذكو

 امب نوحجبتي فوسو ،نآلا هنع هنوفخي امم اًريثك نورهظي فوس يداه نب عيبر

 !همامأ هنم ةبوتلc اورهاظت

 ىلوألاو ،"ةنسلا ىلع نواعتن" :اهوَّمس يتلا م1انق يف باجعلا بجعلا ىرت فوسو

 يف تاموصخو ًالادجو اًطغل دجت ةانقلا هذه يفو ،"!ةنتفلا ىلع نواعتن" :ىّمست نأ
 كلذب مÌأ نونظيو ،ةيفخلا مهرومأ ةقيقحب هل ةيارد ال نَم اá نورّرغي ،نيدلا لئاسم
 نيرخأتملا نم ريثك نتُف دقو" :-هللا همحر- بجر نبا ظفاحلا لاق امك ،ملعألا مه

áسيل نمم ملعأ وهف نيدلا لئاسم يف هماصخو هلادجو همالك َرُـثَك نم ّنأ اونظف اذ 
 رمعو ركب يبأك مهئاملعو ةباحصلا رباكأ ىلإ رظناو ،ضَْحم ٌلهج اذهو ،كلذك

 نبا مالك نم لقأ مهمالك اوناك فيك تب» نب ديزو دوعسم نباو ذاعمو يلعو
 ةباحصلاو ةباحصلا مالك نم رثكأ نيعباتلا مالك كلذكو ،هنم ملعأ مهو سابع
 ملعأ نوعباتلاو نيعباتلا مالك نم رثكأ مهمالك نيعباتلا اوُعِبý كلذكو ،مهنم ملعأ

  .مهنم
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 هب مَهْفَـي بلقلا يف فذقُي رون هنكلو لاقملا ةرثكب الو ةياورلا ةرثكب ملعلا سيلف
 ةلِّصحم ةزيجو تارابعب كلذ نع ّربعيو لطابلا نيبو هنيب هب زيميو قحلا دبعلا
 ."دصاقملل
 نيرشع لبق روعرع ن{دع ةنتف يف" :يركز رص{ خيشلا ةلاقم ينبجعأ دقو :تلق

 ،هللا مهمحر نيميثع نبا خيشلا ،ز\ نبا خيشلا ،ينابلألا خيشلا :رباكألا ناك ةنس
 امدنع ريثك قلخ نتف ًالعفو ،رباكألل عوجرلا انم نوبلطي روعرع ن{دع عابتا ناكو

 ناك ،هلاوقأ ضعب اوؤَّطخ نإو ىتح هحرج مدعو هيلع رباكألا ءانث اوءرقو اوعمس
 ،مهلوقب انلقل رباكألا عم اَّنك ولف ،رباكألا عم انسل انن¾ {وريعي روعرع ن{دع عابتأ
 وأ نويعيبر انن¾ {وم1او ،رورع ن{دعل رباكألا ةيكزتب تدازو ةنتفلا تدتشاو

 يف اهلوقأ ةقيقحو ،رباكألا مالك انكرت اننأ ببسلاو ،ماوع لاهج ةدلقم وأ ةلخادم
 لاوقأ انعبتاو ،ينابلألا نيميثعلا و ز\ نبا خيشلا رباكألا عبتن مل رورع ن{دع ةنتف

 زكري عيبر خيشلا ناكو ،ةبقحلا كلت يف ًةناكمو اًرمع مهنم لقأ هنأ عم عيبر خيشلا
 نم كانهف دمحأ مامإل\ ًالثم برضو ،رباكألا فلاخ ناو ىتح ليلدلا عابتا ىلع
  هحرج نم لَّدعو ،هلَّدع نم حرج ةلزنم هنم لقأ وه

 يلخدملا يداه نب دمحم خيشلا مالك اوذخ ..مويلا مالكلا اذه لثم لوقن ال اذامل
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 ةدعاقلا هذه انقبط اننأ ول هللا وف مكريغ رظنو مكريغ عمسب اوفتكت ال هتلدأل اوعمساو

 عم ةكربلا" ةدعاق انقبط نكلو ،ةملك رورع ن{دع يف انلق امل رباكألا عم قحلا نأ
 ."ةنس نيتسلا براق رمعلا ريغص نإو ،رباكألا نم وهف ليلدلا هعم نَمو ،رباكألا

 ًابجع اَيَـف" :هلوق يف -هللا هظفح- يلخدملا يداه نب دمحم خيشلا قدصو :تلق
 وهف ،فّقَوَـت رصعلا ءاملع ىلإ ءاج اذإو ،لوحُفلا ءالؤه ةمئألا لاوقأ نيب حّجرُي نمل
 َّطحأ راص رصعلا ءاملع ىلإ ءاج اذإو ،ةمئألا نم لئاوألا ىلع ّدُرَـي نأ ىلع ءيرج

 لثم حبصأ ،نيدلقملا نم ةجرد ّطحأ لب دِّلقم طقف وه ام ،نيدلقملا نم ةجرد
 سانلا ضعب نم هارن ام اذه نم بجعأ لب ،اá ُبَهذُي نيأ يردت ال ،داقُي ةميهبلا

 نم ىَوهَي ام ىلإ ءاج اذإف ،لئاسملا هذه لثم يف ًالداَُجمو ًارظاَنُم نوكيو اًيكذ ُنوكي
 ِّطحأ نم حبصأو ،ةّلدألا عابتا َكَرَـتو هرهظ َفلخ اذه ىَمَر ِهِتقو وأ هرصع خياَشَم
 ةقيقدلا "نييسينودنألل ëاصو" ناونعب طيرش نم ."ديلقتلا ب\ يف ةجرد سانلا

)19(.  

 بُّصعتل\ يننوزمغي اوناك مÌأ -رصم يف ًةّصاخ– ضعبلا رمأ بيجع نمو :تلق

 ،هللا دنع رجألا اًبستحم هنع ِّبذل\ تفرُع ثيح يداه نب عيبر ةمالعلا انخيشل
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 رصم يف عيبر خيشلا مس\ يمسرلا ثدحتملا وه ىلعألادبع وبأ :مهدحأ لاق ىتح

 .خلإ ... !؟ةَفش تنب اًعيبر خيشلا ودعي ال قحلا لهو :رخآ لاقو ،-اًمك1 اهلاق–

 رصنن امنإ ،ءاملعلا نم هريغل الو عيبر خيشلل بَّصعتن ام نحن :ًالئاق بيجأ تنكو

 مهيلع كش الب دراو أطخلاو– مهدحأ أطخأ نإف ،ءاملعلا ءالؤه هلمحي يذلا َّقحلا
 ظفحنو ءاملعلا نأش يلعن نكل ،هنأش يلعن الو ،أطخلا اذه رصنن الف -ً{ايحأ
 .أطخلا ىلع مهعباتن ال نكل ،مهتماركو مهردق

 ! كردت ال ةياغ مهءاضرإ نإف ،سانلا ءاضرإ ىلع صرحت الف

 مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 

 بتكو
 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 ه 1440 ناضمر 13 تبسلا ةليل
 


