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 عيبر خيشلا يف عينشلا ولغلا لاطبإ
 نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبَّتا
 ةمالعلا انخيش نع عافدلا يف تOاتك ةدع ىضم اميف تبتك دقف ،دعب امأ
 هنم ًةفتن الو هرشع بتكي مل اَِّمم ،-هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر
 هب نوحسمتي نَّمم ،ءايمعلا ةنتفلا هذه يف ينOرلا ملاعلا اذه نع عافدلا ءايعدأ
 ةيفلسلا ةوعدلا اورضأو هورضأ دقو ،نوبعالتم نوبذاك مهو ،هترصن نوعَّديو
 !نورهاظلا عدبلا لهأ هنع زجع اًررض
 :تOاتكلا هذه نمو

 جهنملاو يداه نب عيبر ةمالعلا ىلع لئاصلا رئاجلا يغب عفد" .1
 ."لطابلO يفلسلا
 عيبر ةمالعلا ليدعتلاو حرجلا مامإ ىلع يلاعلا عيدبلا ءانثلا لصو" .2

 ."يداه نب
 يلع لوصأو دعاوق لاطبإ يف ةيفلسلا عيبر انخيش دوهج صيخلت" .3

 ."ةيعدبلا يبلحلا
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 نايب ديي� نمضتيو ..ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" .4
 عيبر ةمالعلا انخيش ةئربت يف انبلا باّهولادبع نب نسح دلاولا انخيش
 ."ةيرسلا سلا�ا نم يداه نب

 رصم جراخو رصم يف ةفلتخم نطاوم يف اهتيقلأ يتلا تارضاحملا فالخب اذه
 ملاعلا اذه نعو ،يفلسلا جهنملا نع تاءارتفالا عفد يف ةنس نيرشع ربع
 ةيملعلا ةرودلا تايلاعف نمض هتيقلأ ام تارضاحملا هذه رخآ نمو ،ينOّرلا
 يحرش لالخ نم طوشكاون ةمصاعلا يف )ايناتيروم( طيقنش دالب يف ةدقعنملا
 ةمكحلا هيف لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا يف ءايبنألا جهنم" باتكل يراصتخا ىلع
 ."لقعلاو
 تاهج ةدع نم ىذألل ضرعتن -انلز امو– انك امل ءايعدألا ءالؤه ناك نيأف

 ريذحتلا يف عيبر انخيش جهنم نع انعافد ببسب اهجراخو رصم لخاد يف
 ْلَه{ ،اًثيدحو اًميدق ليدعتلاو حرجلا ةمئأ جهنم وه يذلاو ،عدبلا لهأ نم
 !؟}اًزكر ْمَُهل ُعَمْسَت ْوَأ ٍدَحَأ ْنِّم مُهْـنِم ُّسُِحت
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 ناضحأ يف ءايعدألا ءالؤه ضعب ناك تاونسلا هذه لالخ :ةباجإلاو
 مهريغو ... يبرحلا حلاف وأ نسح يلع وأ نسحلا يبأ وأ نييرورسلا نييبطقلا
 .ءاوهألا لهأ نم
 نم يذوأ يذلا ينOرلا ملاعلا اذه ةرصن يف ةيار الو اًمَلق اوعفري مل نورخآو
 تاهبش ِّدص يف ةدحاو ةملك الو ًالاقم اوبتكي ملو ،اًعيمج عدبلا لهأ فانصأ
 اذه ىلإ اهيف نوفلزتي ،ةنتفلا نمز يف ةأجفلا خويش مه امنإ ،هيف نينعاطلا
 !ةيفلسلا ةوعدلا هَّوشو هيلإ ءاسأ اًفلزت ملاعلا
 ينOرلا ملاعلا اذه ضرعل ةامحلا مه ةأجفلا خويش راص اهاحضو ةيشع نيبو
 اوءاسأ طقف نيماع لالخ يف -لقعي نمل هتقيقحو رمألا عقاو يف– م¼أ مغر
 لالخ يفلسلا جهنملل نيمصاخملا ةاتع ا½ مايقلا نع زجع تاءاسإ هيلإ

 !تاونس
 جهنملا مالعأ دحأ نع ¿Oذ ؛لجو زع + ةبسح تOاتكلا هذه تبتك دقو
 .هصخش يف ا¿ولغ الو هل اًبُّصعت اهبتكأ ملف ،يفلسلا
 هذهل دادتما وه امنإ "عيبر ةمالعلا يف عينشلا ولغلا لاطبإ" :لصفلا اذهو
 قاقحإ يف يتOاتك نإ لب ،ينOَّرلا ملاعلا اذه نع ِّبذلا يف ةقباسلا دوهجلا
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 اذه يف لخدي امنإ "ةقفاعصلا" ةنتفب رهُتشا ام ةنتف يف لطابلا لاطبإو قحلا
 ،اذه نوهقفي الف ةضيرملا بولقلا باحصأ نوملاعتملا امأ ،لقعي نمل ،راطإلا
 !مهلوقع هغلبت الو
 عيبر خيشلا ةبحم يعَّدي ركام ديدج فنص عم لماعتأ ماقملا اذه يف ينكل
 !فلزتم اهيف ٍلاغمو ةبحملا هذه يف بذاك نيب ام مهو
 ضعب عم عيبر خيشلا عمج سلجم يف ،يبرأملا ةنتف دعب تاونس ذنم :لوقأو
 ةَّماع ةحيصن اهيف ةملك عيبر خيشلا مَّلكت دقو ،ةنيدملا يف نييفلسلا خياشملا
 نم يناعن نحن عيبر خيش Ç" :عيبر خيشلل خياشملا دحأ لاق ،ولغلا اهيف َّمذو
 ."!!تنأ كيف ولغلا
 دق امك !َّيف نعطت تنأ :ثدحتملل لاق له ؟عيبر خيشلا لعف ّدر ناك اذامف
 بتكا تنأ....اودهشا" :-هللا هظفح- خيشلا لاق لب ،ةالغلا لعف ّدر نوكي
 يأ" :لاقو خياشملا ىلإ خيشلا تفتلا مث ،"كل هظرقأ Ëأو َّيف ةالغلا ىلع ا¿در
 ."!؟...َّيلع ءيش يقO له ....هيلع اوُّدر عيبر يف ولغي صخش
 .ةالغلا ىلع  ّدرلا اذه بتكا ؛عيبر خيشلا ةبغرل ةباجتساو ،هيلعو :تلق
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 عيبر ةمالعلا يف اًعينش ا¿ولغ لمحت تارابع رودص ةمئاقلا ةنتفلا تايعادت نمف
 ول هسفن يداه نب عيبر ةمالعلا هنع ىضري ال امم ،-هللا هظفح- يداه نب
 :اهنم ،هتغلب

 لاوحأ هيلع ىفخت ال عيبر خيشلا" :يبرغملا يراوهأ ظيفح لوق .1
 قداصلا نم بذاكلا زيميو ،رودصلا يفخت امو بيغلا ملاع وهف ،لاجرلا
 ."خيشلا يف نعاط وهف كلذ ريغ دقتعا نَمو ،هنع هللا يضر
 عيبر خيشلاف ،رئازجلا عقاوب ملعأ سوكرف ناك نإ" :مهدحأ لوق .2

 ."هِّلك ملاعلا عقاوب ملعأ
 هرتس نَم الإ ةارع مهُّلك :نزحت ال" :يرئازجلا ةديَبُع يبأ دمحأ لوق .3

 ."عيبر ةمالعلا
 رابك نم هنإف عيبر خيشلO كسمتسا" :يمشاهلا هللادبع يبأ لوق .4

 كسمتسا نم ىلع هللا ىنثأ يتلا ىقثولا ةورعلا نم هنإ هللاوف ،ءاملعلا
 ."قيرطلا تاينب نم كعدو ،ا½
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 اذه بحاص الإ ُّدريو هلوق نم ذخؤي ٌّلك" :يبرغملا ءاربلا يبأ لوق .5
 عبَّتم هنأل ؛نتفلا يف قحلا عم ةنسلا عيبرو ،ملسو هيلع هللا ىلص ربقلا
 ."!لسرلاو ءايبنألا متاخ ةَّنسل
 الإ ُّدريو هلوق نم ذخؤي ٌّلك " :يبيللا ينوتيخلا ملاس هللادبع يبأ لوق .6

 .-قالطإلا ىلع اذك– "عيبر خيشلا
 عيبر خيشلل ءاسأ نم ُّلك ،ةبعكلا ّبرو تبذك" :ردË دمحأ لوق .7

 ٌودعو ،نيملاعلا ِّبرل ٍصاعو ،هللا نيد نع جراخ وهف ؛يلخدملا
 ."نيملسملل
 ال يك ؛عيبرلا عم نك ،نتفلا هذه يف" :يريخ هللادبع لوق .8

 ."عيضت
 عيبر خيشلل بهذا ..لاقملا تلَّزن ينأ ةراسخ" :نيسح دمحم لوق .9

 ."هللا ىلإ بتو
 نب عيبر" خيشلا عم يننأ ةوخإ Ç مكدهشأ" :ناَّيلع دمحم ةلاقم .10
 يننأو ،هنايبو هريذحتو هماكحأو هتاريرقتو همالك يف هللا هظفح "يداه
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 وأ كلذ ريغو ريفكتلاو عيدبتلO ءاوس هنع ةرداصلا ماكحألا لبقأ
Oريفنتلاو ريذحتل... 
 مأ هتلدأ يف ترظن ءاوس هتحصب رقأو ًاليصفتو ةلمج هلبقأ كلذ ُّلك
 نم ينرَّذح ول هللاوو ..ملعأ مل مأ مالكلا هجو تملع ءاوس رظنأ مل
 ..هنم تلبقل مهلك يخويش نع مَّلكت ولو ،هنم تلبقل يلايعو يمأو يبأ
 ،اشاح ةمصع ءاعدا وا بُّصعت وأ ىوه نع مالكلا كلذ لوقأ الو
 راسو ءاملعلا هرَّرق ام كلذ لب ..ةريصبو ملع نع كلذ لوقأ لب الكو
 لب ديدجب سيل اذهو ..ةنسلا لهأ نم هيضر نم هيضرو لودعلا هيلع
 ءاش نإ اًدبأ هريغأ نلو اميدق هريغأ مل جهنملل هللا يناده نأ ذنم يلوق وه

 ءاش نإ دعب اميف هليصفت رشنأ فوسلو ،لم�ا يلوق اذه ..ىلاعت هللا
 .نايلع دمحم هبتك .."ردقو هللا

 يفلس ُّلك هنم أربي يذلا عينشلا ولغلO حضنت تالاقم ةرشع هذهف :تلق
 .هءاملع مرتحيو يفلسلا جهنملا مرتحي قداص
 امو بيغلا ملاع -ةالغلا َّرش هللا هافك– يداه نب عيبر خيشلا ناك نإف
 ضعبب فصَّتا دقف !! هِّلك ملاعلا عقاوب ملعأو ،ةارعلا رتسيو ،رودصلا يفخت
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 ،مهتمئأ يف ةضفارلا ولغ هيلع حملت ءالؤه مالكو ،ةيهولألا تافص
 .مهخويش يف ةيفوصلاو
 ٌّلكو ،ىقثولا ةورعلا نم :-ةالغلا َّرش هللا هافك- عيبر خيشلا ناك نإو
 ،عيبر خيشلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ ُّدريو هلوق نم ذخؤي
 نأ بجي بوتت نأ تدرأ اذإو ،هللا نيد نع جراخ وهف هيلإ ءاسأ نمو
 ،ًاليصفتو ةلمج لبقُي همالك ناك اذإو ،لجو زع هللا ىلإ ةبوتلل هدنع بهذت
 هجو تملع ءاوسو ،رظنت مل مأ هتلدأ يف ترظن ءاوس ةحصل� هل ُّرقُيو
 هيلع هللا ىلص يبنلا ماقم يف عيبر خيشلا راص دقف !!هملعت مل مأ مالكلا
 !ا� صّتخا يتلا هقوقح هلو ،ملسو
 َكَسْمَتْسا ِدَقَـف Oِåَِّ ْنِمْؤُـيَو ِتوُغاَّطلOِ ْرُفْكَي ْنَمَف{ :لجو زع هللا لاق دقو
Oِاَو اََهل َماَصِفْنا َال ىَقْـثُوْلا ِةَوْرُعْلåَّ ٌُميِلَع ٌعيَِمس{. 
 ِقيِثَوْلا ِدْقَعْلOِ َمَصَتْعاَو َكَّسََمت ْيَأ" :)1/314( هريسفت يف يوغبلا لاق
 يِذَّلا ُبَبَّسلا ىَقْـثُوْلا ُةَوْرُعْلا َليِقَو ِقَثْوَْألا ُثيِنَْ� ىَقْـثُوْلاَو ،ِنيِّدلا ِيف ِمَكْحُمْلا
 ."َىلاَعَـت åَِّا اَضِر َىلِإ ُلِصوُي
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 ِدِجْسَم ِيف اًسِلاَج ُتْنُك :َلاَق ،ٍداَبُع ِنْب ِسْيَـق ْنَع )3813( يراخبلا جرخأو
ملا

َ
 ِلْهَأ ْنِم ٌلُجَر اَذَه :اوُلاَقَـف ،ِعوُشُخلا ُرَـثَأ ِهِهْجَو ىَلَع ٌلُجَر َلَخَدَف ،ِةَنيِد

 َتْلَخَد َنيِح َكَّنِإ :ُتْلُقَـف ،ُهُتْعِبَتَو ،َجَرَخ َُّمث ،اَمِهيِف َزَّوََجت ِْنيَتَعْكَر ىَّلَصَف ،ِةَّنَجلا
ملا

َ
 َلوُقَـي ْنَأ ٍدَحَِأل يِغَبْـنَـي اَم åَِّاَو :َلاَق ،ِةَّنَجلا ِلْهَأ ْنِم ٌلُجَر اَذَه :اوُلاَق َدِجْس

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِدْهَع ىَلَع Çَْؤُر ُتْيَأَر :َكاَذ َِمل َكُثِّدَحُأَسَو ،ُمَلْعَـي َال اَم
 اíََِرْضُخَو اَهِتَعَس ْنِم َرَكَذ - ٍةَضْوَر ِيف ِّينَأَك ُتْيَأَرَو ،ِهْيَلَع اَهُـتْصَصَقَـف َمَّلَسَو
 ُهَالْعَأ ِيف ،ِءاَمَّسلا ِيف ُهَالْعَأَو ،ِضْرَألا ِيف ُهُلَفْسَأ ،ٍديِدَح ْنِم ٌدوُمَع اَهَطْسَو -
 ْنِم ِيباَيِث َعَفَرَـف ،ٌفَصْنِم ِينîََأَف ،ُعيِطَتْسَأ َال :ُتْلُـق ،َقْرا :ِيل َليِقَف ،ٌةَوْرُع
 ْكِسْمَتْسا :ُهَل َليِقَف ،ِةَوْرُعلOِ ُتْذَخَأَف ،اَهَالْعَأ ِيف ُتْنُك َّىتَح ُتيِقَرَـف ،يِفْلَخ
 ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ىَلَع اَهُـتْصَصَقَـف ،يِدَي يِفَل َاَّ¼ِإَو ،ُتْظَقْـيَـتْساَف
 ُةَوْرُعلا َكْلِتَو ،ِمَالْسِإلا ُدوُمَع ُدوُمَعلا َكِلَذَو ،ُمَالْسِإلا ُةَضْوَّرلا َكْلِت« :َلاَق
 .»َتوَُمت َّىتَح ِمَالْسِإلا ىَلَع َتْنَأَف ،ىَقْـثُولا ُةَوْرُع
 يتلا ىقثولا ةورعلا نم هنإ -هللا هظفح– عيبر خيشلا يف لاقي لهف :تلق
 !؟مالس نب هللادبع ا� كسمت
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 ْنَم َناَكَو" :)7/296( ىواتفلا عومجم يف امك ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 ُناَميِْإلاَو ِناَميِْإلا ْنِم ُلَمَعْلا ؛ِلَمَعْلاَو ِناَميِْإلا َْنيَب َنوُقِّرَفُـي َال اَنِفَلَس ْنِم ىَضَم
 ُهُقِّدَصُيَو اَهُْمسا َنÇَْدَْألا ِهِذَه ُعَمَْجي اَمَك ُعَمَْجي ٌمْسا ُناَميِْإلا َاَّمنِإَو ؛ِلَمَعْلا ْنِم
 ِيتَّلا ىَقْـثُوْلا ُةَوْرُعْلا َكْلِتَف ِهِلَمَعِب َقَّدَصَو ِهِبْلَقِب َفَرَعَو ِهِناَسِلِب َنَمآ ْنَمَف .ُلَمَعْلا

 ."اََهل َماَصِفْنا َال
 :ةيزوجلا ميق نبا لاقو

 مصفت سيل يتلا ىقثولا ةورعلا يه ... اًكسمتم نك ِءاَّرغلا ةنسلOو
 ملست ذجاونلO اهيلع َّضعو ... هلامب ليخبلا كسم ا½ كسمت

 ،ةعيرشلا يهو ،"هللا الإ هلإ ال" لوق يهو ،ناميإلا يه ىقثولا ةورعلاف :تلق
 .ةيوبنلا ةنسلاو
 ىقثولا ةورعلا نم وه ةمألا ءاملع نم اًدحأ نإ :هلقع مرتحي ملاع لوقي لهف
 !؟اهل ماصفنا ال يتلا
 ْنَم َّالِإ ،ٍراَع ْمُكُّلُك يِداَبِع Çَ" :يسدقلا ثيدحلا يف لجو زع هللا لاقو
 ."ْمُكُسْكَأ ِينوُسْكَتْساَف ،ُهُتْوَسَك
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 الإ ةارع مهُّلك :لوقيف -هيف نم جرخي ام كردي ال يذلا– ُّرغلا اذه يتô مث
 !عيبر ةمالعلا هرتس نَم
 نيسوسدم نونوكي دقو ،ليهاجم مهنع تلقن نيذلا ءالؤه :لئاق لوقي دقو
 !مهِّولغ نع ًالوئسم سيل عيبر خيشلاو ،عيبر خيشلا ىلإ ةءاسإلل
 ؛مهمالك هغلبي مل هنأل ؛مهِّولغ نع ًالوئسم سيل عيبر خيشلا بير ال :لوقأف
 !موقلا قئاقح نم ريثك هغلبي مل امك ،هركني يك
 اًبيرقت ا¿يموي تارتيوتلاو تËايبلا نوردصي نيذلا مهف ،ليها�ا ءالؤه امأو
 نع عافدلا يعّدت يتلا ةباصعلا ةكرابمو رصبو عمس تحت ةنتفلا رË لاعشإل
 م¼أ -هللا هظفح– هنم ا¿نظ عيبر خيشلا مهضعب نع عفاد نيذلاو ،عيبر خيشلا

 !هترصن نوقحتسيو اومِلُظ
 !؟ولغلا اذهل قداصلا راكنإلا ءايعدألا ءالؤه نم رظتنن نحنو
 ةهيبش تارابع اهزومر ضعب نع ردص ةباصعلا هذه تناك اذإ فيكف
Oاوقتسا ليها�ا ءالؤه نأ كردن هبو ؛ولغلا يف اهنم ةبيرق وأ ةقباسلا تارابعل 
 :مهضعب تارابع كيلإو ،ةباصعلا هذه ةاكشم نم مهولغ
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 الإ أربي ال حرج دحأ يأل عيبر مامإلا حرج" :يلخدملا زاَّوف لوق :ًالوأ
Oةبوتل". 
 ؛}ىهتنملا كّبر ىلإ نأو{ :ىلاعت هللا لوقب ئزهتسي نأ قمحلا هب غلب دقل لب
 ىلإ بسنُي اًمالك لقن نأ دعب– لهاجلا زاّوف لاق ثيح ؛عيبر خيشلا يف ا¿ولغ
 ّدرف ،ىهتنا نامثع دلاخ :-نيناَّتفلا شيرحت ببسب َّيف نعطلا يف عيبر انخيش
 !ىهتنملا هللا ىلإ لب ،ىهتنملا عيبر خيشلا ىلإ سيل :ءالقعلا دحأ هيلع
 :"اًدبأ ئطخي مل يداه نب عيبر ةمالعلا نإ" :يدمحملا تافرع لوق :اًين�
 كنأ مأ ،يروجحلا ّقح يف ّولغلا تارابعل كدقن بهذ نيأ :تافرعل لوقأو
 !؟نيَلايكمب ليكت
 ِملاعلا نأ ندندي ناك نم" :يبيللا ةلافح يدجم بعصم يبأ لوق :اًثل�
 حيولت اذهو ،عيبر خيشلا ىلإ ريشي ،"ىوه بحاص اذهف ؛ئطخيو بيصُي
Oةمصعل. 
 ."!يداه نب عيبر روتكدلا يمشاهلا يشرقلا هنإ" :بيعش نب �ركز لوق :اًعبار
 يذلاو– نسح خيشلا ىلإ بوسنملا هنايب يف يفيصولا يلع لوق :اًسماخ
 مامت نوقثي خياشملا ءالؤه نأ ىفخي الو" :-اًرخؤم نسح خيشلا هنم أّربت
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 ةحصو هتناكمو هملعل هيلإ اوزاحناف عيبر خيشلا مامإلا ةمالعلا فقوم يف ةقثلا
 نسحو ملاظلا نم مولظملل فاصتنالا يف هتلادعو هئاضق قدصو ،هداهتجا
 اًمكح مكح دقف ،هل كلذ يف نيدلقم اوسيل مهو– رومألا ةرادإ يف هدصق
 ىنغتسي ال ةيرورض دعاوق هذهو -همكحب نوضار مهو ،هيلع ضرع ام ىلع ًءانب
 ."قحلا ةفرعم يف اهنع
 يف نوقثيو ،هملع يف الو ،عيبر ةمالعلا ةناكم يف نويفلسلا لداجي ال :تلق
 ةمالعلا داهتجا نأ اذه ينعي له نكل ،ةملكلا عمجو قحلا ىلع هصرحو هتنامأ
 لهأ نم هريغل اًمزلم نوكي هيلع ضرُع ام ىلع ءانب ام ةيضق يف همكحو عيبر
 ؟ليلد الو نايب ريغب هتبلطو ملعلا
 همكحب اضرلاو -هتناكم تغلب امهم– ام ملاع داهتجا يف ةقثلا نإ :لاقي لهو
 ربتعي لوقلا اذه نأ مأ !؟قحلا ةفرعم يف اهنع ىنغتسُي ال ةيرورض ةدعاق ربتعي
 نب عيبر ةمالعلا نأ كشن ال لب ،نولدتعملا قحلا لهأ هاضري ال اًعينش ا¿ولغ
 اذه هريغ نع الو هنع لاقي نأ لبقي الو ،َّولغلا اذه ىضري ال هسفن يداه
 .هخيشب ديرملا ةقالع يف كلذو ،فوصتلا ةحئار هنم ُّمشت يذلا مالكلا
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 نم ةبوتلاو عجارتلO عراسي دق مهدحأ نأ ةفئاطلا هذه ِّولغ رهاظم نمو
 نمم- مهريغ نودِّدهي لب ،هيف ملكتي فوس هنأ عيبر خيشلO دِّدُه ول هئاطخأ
 نإ :-اًحيملت وأ اًحيرصت– هل نولوقي ،عيبر خيشلO -مهل ةقيس نوكي نأ ىبأ
  !كيف ملكتي يداه نب عيبر خيشلا لعجن فوس ،هب كرمþ ام لعفت مل
 !!مهخويش يف ةيفوصلا ةالغ تارابع ضعبب ينرِّكذت ةالغلا ءالؤه تارابعو
 باّهولادبع نب دمحم مامإلا ةلاسر ىلع هحرش يف نازوفلا حلاص ةمالعلا لاق

 :دباعلا نومسي ةيفوصلا" :)17ص( "ديحوتلا ةملك ريسفت" يف -هللا همحر–
 نع ذخô يذلاو ،مهنيد هنع نوذخô نيذلا ةقيرطلا خيش ينعي ،"خيشلا"
 ،لساغلا يدي نيب تيملاك هخيش عم نوكيو ،ديرملا هنوّمسي ةقيرطلا خيش
 ."ءيشب ضرتعي نأ هل سيل
 هعيابت نأ دب الف ،خيشلا :هنوُّمسيو ،ديسلا مهخيش نوُّمسي مه" :لاقو
 ."هعم اًديرم نوكت الف الإو ،ءيش يف فلاخت الو ضرتعت الف ،كرمأ هل مّلستو

 ."!!!ةقفاعصلا ةيفوص" :ةالغلا ءالؤه يِّمسأ نأ يل ُّقحي كلذلف :تلق

 -ىلاعت هللا هظفح- انبلا باهولا دبع نب نسح دلاولا خيشلا ةليضف لاق
 "ءاوهألO ةبوشم فطاوع :خويشلل بُّصعتلا" يباتك ىلع هتمِّدقم يف
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 باتكلا اذه ىلع َعلطأ نأ يل هللا رَّسي دقف" : )ةيناثلا ةزاربإلا/1/37(
 ؛ةدئافلا ميظع Oًاتك هتيفلأ دقو ،ةلماك ةءارق هأرقأ نأو ،»خويشلل بُّصعتلا«
 عيش ىلإ ةِّمألا قُّرفَت ىلإ يِّدؤت يتلا تافآلا رطخأ نم ربتعُت ٍةفآل هتجلاعمل
 .بازحأو

 يذلاو ،فوصتلا ر"آ نم رثأ وهل ؛هلوح بزحتلاو خيشلل بُّصعتلا نإف
 ؛ديرُمْلا ةديقعو راكفأو تاكرحل اًمِّجُحم خيشلا لعَجي يذلاو ،ضفرلا بيبر وه
 ًةَغْـبِص ِهللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو ِهللا َةَغْـبِص﴿ ؛ةصاخ ةغبص مهل َّنإف ةَّنُّسلا لهأ اَّمأ
 اومَّلعت نيذلا خويشلا اومرتحا نإو مهف .]138 :ةرقبلا[ ﴾َنوُدِباَع ُهَل ُنَْحنَو
 اوبَّصعتي نأ يضتقي ال اذهف ؛ملعلا بلاط باد' مهعم اوبد�و ،مهيديأ ىلع
 .قح ريغب مهل

 ؛خيشلا دي ىلع ملعلا بَّالطلا ليصحت ءانثأ هنأ :ةروطُْخلا ُنَمْكَم ْنِكَل
 هب قلعتي امبرو ،يبلق فل) مهنيب ثدحَيف ؛هل َنوصلُخيو ،خيشلا مهل صلُخي
 ؛ملعلا بَّالُطو خيشلا نيب ةَّيعرشلا دعاوقلا ا½ نوزواجتي ةجرد ىلإ ضعبلا
  ."ةَّيبزح ةيبهذم ىلإ ةقالعلا هذه لوحتتف



 عيبر خيشلا يف عينشلا ولغلا لاطبإ
	

17Page-		

 َ�{ :لوقي ىلاعت هللاو ميمذلا بصعتلا ر"آ دحأ وه ديلقتلاو" :اًضيأ لاقو
 اولوأو ،}ْمُكْنِم ِرْمألا ِيلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ
 تسيلف ، فورعملO ةديقم رمألا يلوأل ةعاطلاو ، ءارمألاو ءاملعلا مه رمألا
 نودب ريغلا لوق لوبق وه يذلاو ،اًعرش هنع يهنملا ديلقتلا فورعملا يف ةعاطلا

 ـها."ةنسلاو باتكلا نم ججحلO ةديقم ةعاط يه لب ةجح

 نمف ؛نيبِّصعتملا نيدِّلقملا ةنتف يه ةقفاعصلا ةنتف نإ :دكؤأو لوقأ كلذل
 ،ةفلتخم بيلاس( دْيَـبُعو عيبر نيخيشلا ديلقتل نولِّصؤي م¼أ مهقئارط رطخأ
 .ولغلا اذه ُّثب اهنم
 امنإ عيبر خيشلا ِّقح يف تارابعلا هذه ةالغلا ءالؤه قالطإ نأ كلذك ملعاو
 ،هبناج اونِمأ دقو ،َّمت دق -هللا هظفح– خيشلO مهركم نأ اونقيأ امدعب ناك
 قرطتي ال هنأو هتاداهتجا ميظعت رمأ خيسرت بجي ناكف ،مهل اًرصË راصو
 هذه يف ءالؤه ُّلظيو ،مهتيعبت ةقبر يف اوعاطتسا نَم اورسô يك ؛أطخلا اهيلإ
 .-هللا هظفح– عيبر خيشلا توم دعب ةقبّرلا
 نم الإ هيف سانلا ةقث الو عيبر خيشلا ةبيه ءاقب مهينعي ال مه رمألا عقاو يفو
Oاوفشك نيذلا لضافألا طاقسإ عم طقف مهنع عافدلا يف هلوقب ذخألا ب 
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 فوسف ،مهدض راصو عيبر خيشلل مهركم ةقيقح ترهظ اذإو ،مهركم
 ؛ا¿دو الو اًدهع الو ةمارك هل اوظفحي نلو ،اهاحضو ةيشع نيب هيلع نوبلقني
  !مهَّرش هللا Ëافك ،ت½ موق مهف

 مهفلاخي عيبر خيشلا ناك امل ،موقلا تارابع ضعبب نطفلا ئراقلا رِّكذأ كلذل 
 :مهركم ضعب يف
 ريثك راص -هللا هظفح- عيبر ةمالعلا :لوقي يلخدملا دحاولا دبع ناك
 .نايسنلا
 .بيغلا ملعي ال رشب عيبر خيشلا :لوقي تافرعو
 .سبلملا هيلع سِّبلي دق عيبر خيشلا: لوقي مشاه رازنو
 !!عيبر خيشلا يف اًنعط تارابعلا هذه تراص لاوحألا تَّريغت امل نكل
 دنع اًنيد سيل رمألاف ،بولطملا فدهلل اًعبت ؛ولغلا تارابعب اهولدبتساو
 !ءاوهأو حلاصم يه امنإ ،ءالؤه

 حيضوتو ةدوم" ةلاسر يف ةالغلا ءالؤه تارابع ضعب تلقن تنك دقو ،اذه
 هظفح– انبلا باّهولادبع نب نسح دلاولا خيشلا ةليضف ىلإ ةلسرملا "قئاقح
 :اًبِّقعم تلق مث ،-ةيفاعلO هعَّتمو هللا
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 :هلوقب ةالغلا ءالؤهل هفصو يف نيدلا ييحم نمحرلادبع خيشلا قدص كلذل"
 ."!اًعيبر نودبعي م§إ"
 نحن ولغن فيكف ،هرمع لوط ولغلا اذه براح دق يداه نب عيبر خيشلا نإ
 !؟هيف
 نوملعتو ،يداه نب عيبر ةمالعلا انخيشل يريدقتو يبح ىدم ملعت مكتليضفو
 وأ أطخلا يف هعبîأ نأ اذه ينعي ال نكل ،رصم يف هنع تعفاد نم رثكأ ينأ
 ."!هيف اولغأ نأ
 خيشلا نع هتلقن يذلا لقنلا نطوملا اذه نم يرتعزلا دعسأو تافرع لتساف
 دلاخ :الاقو ،"!اًعيبر نودبعي م§إ" :هلوقب ةالغلا ءالؤهل هفصو يف نمحرلادبع
 .نييفلسلا رِّفكي نامثع
 :نيرمأ اهيرتعي ىوعدلا هذهو :تلق
 !يملعلا دقنلا يف امهتنامأ مدعو امهءارتفاو امهسيلدت :لوألا
 .ةروكذملا ةرابعلا يف ةدابعلا ىنعمب امهلهج :يناثلاو

 :لوألا رمألا نايب امأ •
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 ةالغلا دقن قايس يف تءاج امنإ ،"اًعيبر نودبعي م¼إ" :ةلوقم نإ :لوقأف
 ةرقفلا ةروص طبار عضو دق تافرع نأ بيجعلاو ،هالعأ مهمالك Ëدقن نيذلا
 َّمصلا بطاخي هنأك ،ءارتفالاو سيلدتلا نم يحتسي ال هنكل ،اذه تبثت يتلا
 ةبِّصعتملل همالك هِّجوي هنأ وأ نولقعي ال نيناجم بطاخي وأ ،يمعلا مكبلا
 ةقث هيف نوقثي م¼أل ؛هفلخ نوشتفي ال مهف ،هفلخ جاعنلاك مهقوسي نيذلا
 .نَمؤي ال نئاخ هنأ نوكردي الو ،ءايمع
 ،ةالغلا ءالؤه ُّصخت امنإ ةرابعلا هذه نأ مهفي يمالك أرقي فصنم لقاع ُّلكو
 ةالغلا ءالؤه نأ يرتعزلاو تافرع ربتعي نأ الإ ،نييفلسلا مومع ىلع لزنتت الو
 نيكّرحملا سوءر نم ام¼أل ،اًديعب سيل اذهو ،مهريغ نود امهدنع نويفلسلا مه
 نَم ّلك نع ةيفلسلا يفن يف ةيداَّدحلا كلسم ناكلسي ام¼ألو ؛ةالغلا ءالؤهل
 .امهِّولغو امهلهج فلاخي
 ةفئاطلا هذه دنع ةيملعلا ةنامألا ىدم ءالجب -نطفلا اهيأ– كل رهظُي اذهف
 يملعلا دقنلا قوس اولخدف ،ءاملعلO نورتستي مه امنإو ،ءاملعلO حسمتت يتلا
 :مهيلع لاق نم قدصف ،ةيملعلا ةنامألاو حيحصلا ملعلا نم لام سأر ريغب
 ."!ةقفاعص"
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 :رعاشلا لاق امكو
 ِبئاوذلا قوف لاذنألا تحبصأو          بئاجعلا َّلك هيف انيأر نامز
 ِبناج ِّلك نم ُكالفألا تَتَـفاí      انبولق يف ام كالفألا ىلع نأ ول

 .يبلاعثلا دمحم نب كلملادبع روصنم يبأل )247ص( نساحملا نساحأ يف امك
 ،ةلاسرلا تاَّيط يف ةروكذملا ىرخألا قئاقحلا نع اَضرعأ ام¼أ امهركم نمو
 نونئاخلا ةقفاعصلاو ،دحاولادبع نجسو ،ةيرسلا سلا�ا راكنإ :اهنم يتلاو
 نأكو ،مهُّصخت ال ا¼أكو ؛لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش يف دسفملا مهلخدتو
 !مئارجلا هذ½ ةثولتم تسيل امهيديأ
 يذلا ضيرملا دقاحلاف" :تافرع لوق هيلع قبطني يذلا نَم ملعن انه نمو
 Oًرح دشأ نوكي ةنسلا ءاملع يف نعطي راصو ،سكتنا اذإ ةيفلسلO رهاظتي
 ديلا ضعي هدجت ضعي ام ّلوأو ،ةموصخلا يف اًروجف رثكأو ةنسلا لهأ ىلع
 ."هيلإ تنسحأ نم
 !هباحصأو هسفن نع ثدحتي تافرع نأك :تلق
 نوؤجلي تانيبلاو ججحلا ةعراقم نع زجعلا ةلاح يف م¼أ موقلا بأد اذهو
 ةليح يه يتلا ةعيقولاو متشلاو ِّبسلا قيرط نع مهئاود( ءÇربألا يمر ىلإ
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 امك -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك ،سلفملا ةعاضبو زجاعلا
 ةليح شاقنلا دنع مجهتلاو ةعيقولاو ةميتشلا" :)4/186( ىواتفلا عومجم
  ."دحأ هنع زجعي ال ليوهتلاو متشلا درجمب َّدرلا نإف ؛سلفملا ةعاضبو زجاعلا
 ،مهيلع قبطني امك هنإف ،هباحصأو يروجحلا ِّقح يف تافرع هلاق ام كلذل
 نم يروجحلا اذه َّنإ مث" :لاق ثيح ،هباحصأ ىلعو هيلع قبطني وهف
 شطبي ةنسلا لهأ عم ناسللا طيلس لوقلا شحاف وهف !ايندلا بئاجع
 دعاوق ررقي نم وهو ،-هعابتأو وه– م¼أش نم رِّقحيو يفلسلا جهنملا ءاملعب
 حيحصلا دقتعملا ىلع )لطابلا دقتعملا( ُلَْمح" :لاقم( ."عدبلا لهأ لوصأو
 .)تافرع عقوم ىلع "يروجحلا دنع
 

 :يناثلا رمألا امأو •
 اذهف ،هيلع تقلطُأ نمل اًريفكت "اًعيبر نودبعي م§إ" :ةلوقم امهرابتعا يهو
 لئاسم طسب( ةفئاطلا هذه لهج ةمئاق ىلإ فاضي يذلا امهلهج ميظع نم
 دمحم مامإلل ديحوتلا باتك سرد يذلا ئدتبملا بلاطلا اهكردي يتلا دقتعملا
 :لاق ،ديحوتلا باتك يف -هللا همحر– بَّوب دقف ،-هللا همحر– باَّهولادبع نب
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Oَةَرْـيَرُه ِيبَأ ثيدح هتحت دروأو ،"ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم" :ب 
 ،ِراَنيِّدلا ُدْبَع َسِعَت« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص åَِّا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،ُهْنَعُ åَّا َيِضَر
 .»َضْرَـي َْمل َطْعُـي َْمل ْنِإَو ،َيِضَر َيِطْعُأ ْنِإ ،ِةَصيِمَخلاَو ،ِةَفيِطَقلاَو ،ِمَهْرِّدلاَو
 رانيدلا دبع ملسملا ناسنإلا ةيمست" :بابلا اذه تحت ةثلاثلا ةلأسملا يف ركذو
 لئاسمل ديفملا حيضوتلا" يف شيودلا هللادبع خيشلا لاق مث ،"ةصيمخلاو مهردلاو
 مهردلا دبعو رانيدلا دبع سعت" :هلوقل" :هل ا¿رقم )1/196( "ديحوتلا باتك
 ."خلإ
 يف -هللا همحر– باّهولادبع نب دمحم نب نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاقو
 سعت" :هلوق" :)432ص( "نيلسرملاو ءايبنألا ةوعد يف نيدحوملا نويع ةرق"
 هلمعب دوصقملا وه هنوكل ،هل اًدبع هاَّمس :"مهردلا دبع سعت رانيدلا دبع
 ."لمعلا كلذب هدبع هنأل ؛هل اًدبع راصف
 هجوت نم لكف" :)1/251( "ديحوتلا باتك حرش دي�ا حتف" يف لاقو
 ."رثكألا لاح وه امك هتيدوبع يف هل اكيرش هلعج دقف هللا ريغل هدصقب
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 يف -هللا همحر– باّهولادبع نب دمحم نب هللادبع نب ناميلس خيشلا لاقو
 هامس َمل :ليق نإف" :)540ص( "ديحوتلا باتك حرش يف ديمحلا زيزعلا ريسيت"
 ؟مهردلاو رانيدلا دبع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هليصحت يف ىعسو ،هل لمع يذلا هبولطمو هدوصقم وه كلذ ناك امل :ليق
 ."هل اًدبع راص هل ىضريو بضغي هيلع ةروصقم هتين تراص ىتح نكمم لكب
 ديضَّنلا رُّدلا" يف -هللا همحر– نادمحلا نمحرلادبع نب ناميلس خيشلا لاقو
 وأ ةسÇرب اًقّلعتم ناك نم لاح اذكهو" :)300ص( "ديحوتلا باوبأ ىلع
 هل لصحي مل نإو ،يضر هل لصح نإ هسفن ءاوهأ نم كلذ وحن وأ ةروصب

 يف ةيدوبعلاو قّرلا ذإ هل قيقر وهو ،كلذ نم هاوهي ام دبع اذهف ،طخس
 ."هدبع وهف هدبعتساو بلقلا قرتسا امف ،هتيدوبعو بلقلا قر ةقيقحلا
 "ديحوتلا باتك ىلع ديدسلا دصقلا" يف كرابم لآ لصيف خيشلا لاقو
 اًدبع هامس ،كالهلO هيلع ءاعد اذه "رانيدلا دبع سعت" هلوق" :)175ص(
 ."هلمعب دوصقملا وه هنوكل هل
 :)460ص( "ديفملا لوقلا" يف امك -هللا همحر– نيميثع نبا خيشلا لاقو
 همدقو ،همه ربكأ ناكف ،ّبرل� دبعلا قلعت هب قلعت هنأل ;رانيدلا دبع هامسو"
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 وه مهردلاو ،رانيدلا دبع يف ليق ام مهردلا دبع يف لاقيو ،هبر ةعاط ىلع
 ةرشع لكف ;لاقثملا راشعأ ةعبس يمالسإلا مهردلا ةنزو ،ةضفلا نم دقنلا
 ."ليقاثم ةعبس مهارد
 "دهمملا زجوملا حرشلا" يف امك -هللا همحر– يمجنلا دمحأ خيشلا لاقو
 هئاطعإ ىلع هاضر فقوتي يذلا وه مهردلا دبع رانيدلا دبع" :)239ص(
 نأ ىلع لدت ةصقنم هذهو ،كلذ مدع ىلع هطخسو ،مهردلاو ،رانيدلا
 ."ةياغ تسيلو ةليسوو ،ةماقإ رادب تسيلو ،ربعم يه امنإ ،ايندلا
 وه اذهو" :)1/101( "ديفتسملا ةناعإ" يف نازوفلا حلاص خيشلا لاقو
 ،نمؤم ملسم هنأ عم ءايشألا هذهل اًدبع هاّمس هنأ :ثيدحلا نم دهاشلا
 ةيدوبع هذهو ،اهل اًدبع راص ءايشألا هذه ديريو لمعي ناك اّمَل نكلو
 هديحوت صِّقني هنكلو ،ناميإلا نم هجِرُخي ال رغصأ ٌكرش هنكل ،كرش
 ."هناميإ صِّقنيو
 باتك حرشل ديهمتلا" يف خيشلا لآ زيزعلادبع نب حلاص خيشلا يلاعم لاقو
 ،رانيدلل اًدباع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هامس دقو" :)379ص( "ديحوتلا
 كرشلا ةيدوبع :اهنم ،تاجرد ةيدوبعلا نأل ؛كرشلا نم هنأ ىلع كلذ َّلدف
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 العو لج - هللا ريغب كرشي يذلاف ،ربكألا كرشلا ةيدوبع اهنمو ،رغصألا
 ةدبعو ،مانصألا ةدبعو ،ن"وألا لهأك ،هل دباع وه ربكألا كرشلا -
 ايندلا نم ءيشب هبلق قلعتيو ،رغصألا كرشلا لمعي نم كلذكو ،بيلصلا
 مولعمو ،هتمه كرح يذلا وه هنأل ؛ءيشلا اذه دبع :لاقي كلذل ،دباع وهف
 ايندلل هتمه هتكرح يذلا اذهف ،هجوت ههجو امنيأ ،هديسل عيطم دبعلا نأ
 ًاليبس اهل دجو اذإو ،ءايشألا كلتب ةقلعم هتمه نأل ؛اهل دبع مهردللو رانيدللو
 هللا رمأ قفاوي ال مأ - العو لج - هللا رمأ قفاوي له رظنلا نودب اهيلإ كرحت
 ."!؟هعرشو - العو لج -
 يه ثيدحلا يف ةيدوبعلا نأ ىلع ديحوتلا باتك حاّرش أطاوت اذكه :تلق
 دباعلا اذه باّهولادبع نب دمحم مامإلا ىمس دقل لب ،رغصألا كرشلا نم
 ."ةصيمخلاو مهردلاو رانيدلا دبع ملسملا ناسنإلا ةيمست" :لاقف ،اًملسم
 امك -هللا همحر- مالسإلا خيش ليصفتب هنّيب يذلا وه ديدسلا مهفلا اذهو
 ِهْيَلَعُ åَّا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ْنَع ِحيِحَّصلا ِيفَو" :)10/180( ىواتفلا عومجم يف
 َسِعَت ِةَفيِطَقْلا ُدْبَع َسِعَت ِراَنيِّدلا ُدْبَع َسِعَت ِمَهْرِّدلا ُدْبَع َسِعَت" :َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَسَو
 َعِنُم ْنِإَو َيِضَر َيِطْعُأ ْنإ َشَقَـتْـنا َالَف َكيِش اَذِإَو َسَكَتْـناَو َسِعَت ِةَصيِمَْخلا ُدْبَع
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 ِراَنيِّدلا َدْبَعَو ِمَهْرِّدلا َدْبَع َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ َّ¶ا ىَّلَص ُِّيبَّنلا ُهاَّمَسَف ."َطِخَس
 َسِعَت{ :ُهُلْوَـق َوُهَو ٌَربَخَو ٌءاَعُد ِهيِف اَم ُرْكِذَو .ِةَصيِمَْخلا َدْبَعَو ِةَفيِطَقْلا َدْبَعَو
 ُشاَقْـنِمْلاَو ِلْجِّرلا ْنِم ِةَكْوَّشلا ُجاَرْخإ ُشْقَّـنلاَو }َشَقَـتْـنا َالَف َكيِش اَذِإَو َسَكَتْـناَو
 ِهِنْوَكِل ْحِلْفُـي َْملَو ُهْنِم ْجُرَْخي َْمل ٌّرَش ُهَباَصَأ اَذإ ْنَم ُلاَح ِهِذَهَو ُةَكْوَّشلا ِهِب ُجَرُْخي اَم
 َدَبَع ْنَم ُلاَح ِهِذَهَو ِهوُرْكَمْلا ْنِم َصَلَخ َالَو َبوُلْطَمْلا َلËَ َالَف َسَكَتْـناَو َسِعَت
 َلاَق اَمَك }َطِخَس َعِنُم اَذِإَو َيِضَر َيِطْعُأ اَذإ{ ُهَّنَِ( َكِلَذ َفِصُو ْدَقَو َلاَمْلا
 اْوَطْعُـي َْمل ْنِإَو اوُضَر اَهْـنِم اوُطْعُأ ْنِإَف ِتاَقَدَّصلا ِيف َكُزِمْلَـي ْنَم ْمُهْـنِمَو{ :َىلاَعَـت
 ُلاَح اَذَكَهَو åَِّا ِْريَغِل ْمُهُطَخَسَو åَِّا ِْريَغِل ْمُهاَضِرَف }َنوُطَخْسَي ْمُه اَذإ اَهْـنِم
 ُهَل َلَصَح ْنإ ِهِسْفَـن ِءاَوْهَأ ْنِم َكِلَذ ِوَْحنَو ِةَروُصِب ْوَأ ِةَسَ.ِرِب اًقِّلَعَـتُم َناَك ْنَم
 ُهَل ٌقيِقَر َوُهَو ،َكِلَذ ْنِم ُهاَوْهَـي اَم ُدْبَع اَذَهَـف َطِخَس ُهَل ْلُصَْحي َْمل ْنِإَو َيِضَر
 َبْلَقْلا َّقََرتْسا اَمَف ُهُتـَّيِدوُبُعَو ِبْلَقْلا ُّقِر َوُه ِةَقيِقَْحلا ِيف ُةَّيِدوُبُعْلاَو ُّقِّرلا ْذإ
 ،َعِمَط اَم ٌدْبَع ُّرُْحلاَو َعِنَق اَم ٌّرُح ُدْبَعْلا :ُلاَقُـي اَذَِهلَو .ُهُدْبَع َوُهَـف ُهَدَبْعَـتْساَو
 :ُلِئاَقْلا َلاَقَو

 ."ا¿رُح تْنُكَل ُتْعَـنَـق ِّينَأ ْوَلَو                ِينْتَدَبْعَـتْساَف يِعِماَطَم ُتْعَطَأ
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 َدَّلَـق ْنإ اَّمَأَو" :)7/72( ىواتفلا عومجم يف امك -هللا همحر– اًضيأ لاقو
 ؛َّقَْحلا ُهَعَم َّنَأ ٍمْلِع ِْريَغ ْنِم ِهِناَسِلَو ِهِدَيِب ُهَرَصَنَو ُهاَوَه ِدَّرَجُِمب ِهِريِظَن َنوُد اًصْخَش
 ْنِإَو .اًِحلاَص ُهُلَمَع ْنُكَي َْمل ؛اًبيِصُم ُهُعوُبْـتَم َناَك ْنِإَو .ِةَّيِلِهاَْجلا ِلْهَأ ْنِم اَذَهَـف
 ْدَقَـف َباَصَأ ْنِإَف ؛ِهِيْأَرِب ِنآْرُقْلا ِيف َلاَق ْنَمَك .اًِمثآ َناَك ؛اًئِطُْخم ُهُعوُبْـتَم َناَك
 يِذَّلا ِةاَكَّزلا ِعِناَم ِسْنِج ْنَم ِءَالُؤَهَو .ِراَّنلا ْنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَـبَـتَـيْلَـف َأَطْخَأ ْنِإَو َأَطْخَأ
 َّنِإَف ،ِةَصيِمَْخلاَو ِةَفيِطَقْلاَو ِمَهْرِّدلاَو ِراَنيِّدلا ِدْبَع ِسْنِج ْنِمَو ُديِعَوْلا ِهيِف َمَّدَقَـت
 َكِلَذَكَو .ُهَل اًدْبَع َراَص ِهِتَعاَطَو åَِّا ِةَداَبِع ْنَع ُهَعَـنَم ا¿بُح َلاَمْلا َّبَحَأ اَّمَل َكِلَذ
 ِيفَو .َكِلَذ ِبَسَِحب ِديِعَوْلا ْنِم ْمَُهلَو ُرَغْصَأ ٌكْرِش ِهيِف ُنوُكَيَـف ؛ِءَالُؤَه
 اَهيِف ِيتَّلا ِصوُصُّنلا َدْنِع ٌطوُسْبَم اَذَهَو . }ٌكْرِش ِءÇَِّرلا َريِسَي َّنإ{ :ِثيِدَْحلا
 ـها."ِبوُنُّذلا ْنِم ٍريِثَك ىَلَع ِكْرِّشلاَو ِرْفُكْلا ُقَالْطإ
 ةلهجلاو ةالغلا ءالؤه ىلع ُّدري مالسإلا خيش نأك !هللا ناحبس :تلق
 ةالغلا ءالؤه لاح فصي هنأكو ،ةنتفلا هذه يف مهيف انيلتبا نيذلا ةدّلقملا
 !اًقيقد اًفصو
 ْنِم هاوهل عبّتملا هخيشل بّصعتملا دّلقملا مالسإلا خيش لعج فيك لمأتف
 ظفلل�– لاقو ،ِةَصيِمَْخلاَو ِةَفيِطَقْلاَو ِمَهْرِّدلاَو ِراَنيِّدلا ِدْبَع ِسْنِج
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 ءالؤه نأ -اًضيأ حيرصلا ظفلل�– ّنيب مث ،"ُهَل اًدْبَع َراَص " :-حيرصلا
 .ءالؤه ّلك رِّفكي مالسإلا خيش نإ لاقي لهف ،رغصأ كرش يف اوعقو اًعيمج
 -يرتعزلاو تافرع لاثمأ ههقفي ال يذلا- يملعلا ليصأتلا هذه نم دهاشلاو
 دباعلا اذه ىلع مكحلا هنم مزلي ال قولخملا ىلع ةيدوبعلا ظفل قالطإ نأ
Oعون يف عقو نَم ىلع اًضيأ اذه قَلطُي امنإ ،ربكألا كرشلا وأ ربكألا رفكل 
 كرش وه يذلا يفخلا كرشلا نم وه يذلا ،يكرشلا يبلقلا قُّلعتلا عاونأ نم
 .رغصأ
 يف "اًعيبر نودبعي م¼إ" :ةرابعلا هذه أرقي هيقف ملاع يأ همهفي يذلا اذهو
 اوعقو عيبر ةمالعلا يف عينشلا مهولغل ءالؤه نأ يأ ،ةالغلا ءالؤه دقن قايس
 نوهَّوفتي مهلعج امم -رغصألا كرشلا نم وه يذلاو– هب يبلق قُّلعت عون يف
 !ربدتف ،تارابعلا هذ½

 ال نأ هتمأ قتعب فلح نم ةلأسم يف باجأ هنأ بهشأ نع ءاج دقو
 نإ :هل ليق ،اهعم نوقتعُي ال :ثنحلا لبقو نيميلا دعب تدلوف اذك لعفي
 لاق ،"كيلاممب هل انسلف كلام هلاق نإو" :لاق اهعم نوقتعي :لاق اًكلام
 "جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين" يف امك ،ديلقّتلل هنم ٌيفن اذه :دشر نبا
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 .)٤٤٢ص(

 :يرتعزلاو تافرعل لاقيف :تلق
 دبع سعت" :مهيف لاق نَم رِّفكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر له
 !؟"... مهردلا دبعو ،رانيدلا
 !رئابكلO نورِّفكي نيذلا جراوخلا مهف وه مهفلا اذه نإ :ةباجإلاو
 "ةيملاعلا" ةداهش ىلع يرتعزلاو تافرع لصح فيك :يردأ ال ¾أ كلذل

 يف ةلاحضلاو ،لهجلا نم ةباثملا هذ� امهو -"ةاروتكد" :اهنع لاقي يتلاو–
 !!ُّمصيو يمعي يذلا ىوهلا هنكل !؟ملعلا
 عبشتلاو بذكلا نم قالخألا ءيس :ملعلا ةلاحض عم ءالؤه عمج دقو
  !ءيسلا ركملاو اوطعي مل امب

 »يعفاشلا بقانم« يف امك يعفاشلا نع يقهيبلا هاور ام نسحأ امو
 :لاق نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع وبأ Ëربخأ :يقهيبلا لاق ثيح ،)1()1/151(

																																																	

 .حيحص دانسإ وهو ،)620( لخدملا يف هسفن دانسإلO اًضيأ هاورو )1(
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 :لوقي )3(دÇز نب ركب Oأ تعمس :لوقي )2( ظفاحلا يلع نب دمحم تعمس
 لهأ دنع لهج ملعلا :لوقي يعفاشلا تعمس :لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس
 :لوقي أشنأ مث ،ملعلا لهأ دنع لهج لهجلا نأ امك ،لهجلا

 نم هيفسلا ةلزنمك  نم هيقفلا ةلزنمو
 هيف هنم دهزأ هيف اذهَو  ِبرُق يف ٌدهاز اذهف

 يف اًقباس اًعيبر خيشلا اورصني مل قحلا لهأ نأ -هللا كمحر– ملعا :لوقأو
 هيلإ وعدي امل هورصن امنإ ،هصخشو هتاذل ةرصن نيفلاخملا دض ةيملعلا هكراعم
 اًفوخ وأ ،هيلإ اًفلزت عيبر خيشلل نورصتني امنإ ءايعدألا ءالؤه امأ ،قحلا نم
 ثيح ؛مهيف ام ريغب خيشلل مهلمجت ىلع ةينبم ةيكزت ىلع اًصرح وأ ،هنم
 .نيهجوب نورهظي
 خياشملل ءايمعلا ةيعبتلاو ديلقتلا خيسرت ةقفاعصلا ةنتف ر"آ أوسأ نم نإو
 هللا ظفح– يرباجلا ديبعو ،باّهولادبع نب نسحو ،يداه نب عيبر لضافألا
 ركملاو مهيف ولغلا عم ،طقف رباكألا مه م¼أو ،مهيف رمألا رصحو ،-عيمجلا

 نيهاربلاو ججحلا طاقسإ عم ،موصعملا يحولا ةلزنم مهمالك لازنإو ..م½
																																																	

 .)16/283( ريسلا يف امك ،ريبكلا يشاشلا لافقلا وه )2(
 يبهذلل ريسلاو ،)10/120( دادغب خيرî :رظناو .قارعلO هرصع يف ةيعفاشلا مامإ ،يروباسينلا دÇز نب دمحم نب هللا دبع وه )3(

)15/65(. 
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 اولعجف ،ا½ اولاقل ا¿قح تناك ول ا¼أ ىوعد تحت مهريغ ا½ يتô يتلا ةعطاسلا
 اهعفرت يتلا يه ةحضاولا ةنسلاو باتكلا ةلدأل ءالجألا ءاملعلا ءالؤه دامتعا
 نييبزحلاو ،نييبهذملا ةدلقملا اوقفاو ءيسلا ركملا اذ½ مهو ،جاجحلا ةبترم ىلإ
 ولو ،مهفلاخي نَم ّلك طاقسإ يف ةيدادحلا كلسم مهكولس عم ،نيبصعتملا

 !ا½ يتô يتلا ةلدألO جاجتحالا طاقسإ يلاتلOو ،ءاملعلا لضفأ نم ناك

 !ةعّمإ اًعيمج اونوكي نأ ملعلا ةبلطو ءاملعلا لضافأ نم نوديري مهف

 ،يدزألا رضنلا نب دمحم انثّدح )9/152( "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا لاق
 يبأ نع ،ليهك نب ةملس نع ،شمعألا نع ،ةدئاز انث ،ورمع نب ةيواعم انث
 ،نمآ نمآ ْنإف ؛ًالجر هنيد مكدحأ َّندلقي ال« :لاق هللا دبع نع ،صوحألا
 نمؤي ال يحلا َّنإف ؛تِّيملO اودتقاف نيدتقم دب ال متنك ْنإف ،رفك رفك نإو
 .)4(»ةنتفلا هيلع

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

																																																	

 .حيحص هدانسإو ،)130( يئاكلاللاو ،)1/134( ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأو )4(
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 نكلو ،ةعامجلا عم ةنونيكلا اذه نم هللا دبع هركي مل :ديبع وبأ لاق )عمأ(
 ىلع دحأ َّلك عباتي وهف ؛َمْزَع الو هل َيْأَر ال يذلا لجرلا وه :ةعمإلا لصأ
 لك قفاوي يذلا :وه »َةَرَّمِإلا لجرلا« كلذكو ،ٍءيش ىلع ُتُبْـثَـي الو ،هيأر
 دعن انك :لاق هنأ هللا دبع نع ىوريو .هِّلك هرمأ نم ديري ام ىلع ناسنإ
 نإو ،ىعدي نأ ريغ نم ماعطلا ىلإ سانلا عبَّتي يذلا ةيلهاجلا يف »ةعمإلا«
 .)5(»اذه ىلإ عجري لوألا ىنعملاو .هنيد سانلا بِقْحُمْلا مويلا مكيف »ةعمإلا«

 »ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا« هباتك يف مزح نب دَّمحم وبأ لاقو
 عابتا هيفو ،نآرقلا عابِّتا :قحلا عماوج« :رثألا اذه ىلع اًقيلعت ،)4/185(
 هضغب بَجي نممو ،هيف ريخ ال ناك نإو ،هب ىتأ نَّمم ِّقحلا ذخأو ،لوسرلا نايب
 .»هميظعت اًبجاو ً�وبحم ناك نإو ،ٍلضاف َأطخ دِّلقي ال نأو ،هداعبإو

																																																	

 .»اذهو اذه عبَّتي يذلا :هنيد سانلا بقحملاو ...:دْيَـبُع وبأ لاق« :)379( ننسلا ىلإ لخدملا يفو )5(
 .»ةبيقح هءارو هلعج يأ ؛هتلحار ىلع هفلخ هداز بقحأ هنأ :ةمامأ يبأ ثيدحو« :)1/412( ةياهنلا يف ريثألا نبا لاقو
 هنيد دِّلقي يذلا دارأ ؛»لاجرلا هنيد بِقُحي يذلا« :ةياور يفو ،»هنيد سانلا بقحملا مويلا مكيف ةعمإلا« :دوعسم نبا ثيدح هنمو )س(

 يف روظنم نبا هلقنو ،»ةبيقحلا ىلع فادرإلا نم وهو ،ةَّيور الو ناهرب الو ةَّجح الب ،هريغ نيدل اًعبî هنيد لعجي :يأ ؛دحأ ِّلكل
 .)يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط -3/254( برعلا ناسل

 انه دارملا :ليقو ،هاَّنمتي امو هسفن برأ مئاليو هاوه قفاوي ام عم نوكي نم :انه دارملاو« :)6/123( يذوحألا ةفحت يف يروفكرابملا لاقو
 لهأ ةعمإلا :ملعلا لهأ لاق :يوسفلا فسوي وبأ لاقو .»رشف ا¿رش نإو ،ريخف اًريخ ْنإ ؛يعم نونوكي امك سانلا عم Ëأ :لوقي يذلا
 .يأرلا
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 ةماقإ« هباتك يف امنيح -هللا همحر– يداه نب لبقم ثِّدحملا ةمَّالعلا قدصو
 نوعجوتي ملعلا لهأف« :)10 ص( »ناحطلا ميحرلا دبع لالض ىلع ناهربلا
 لهأ نم اًعجوتم يريمحلا ناوشن لاق ىتح ،ميدق ٍنمز نم تابُّصعتلا هذه نم
 :ةدْعَصب روبقملا يداهلا مهديلقت نمو ،هرصع

 ىيحي لوقب ًالداجم باجأ      يمصخ نآرقلO تلداج اذإ

 هنع ىيحي لوق لعجتأ  هنع كبر مالك تلقف
 :ميركلا هباتك يف لوقي ةزعلا ُّبرو« :- لاق نأ ىلإ - »...ذوبنم بُّصعتلاف
 نحنو ،]82 :ءاسنلا[ }اًريِثَك اًفَالِتْخا ِهيِف اوُدَجَوَل ِهللا ِْريَغ ِدْنِع ْنِم َناَك ْوَلَو{
 .ـها »ىمعألا بُّصعتلا يف ملكتن لب ةمئألا يف ملكتن ال

 هللا لتاق« :)9/11( »ةيلحلا« يف لاق امنيح ميعن وبأ قدص دقو :تلق
  .»!هراسخإ عنشأ ام ،بُّصعتلا

 رهظي نأ :يفخلا مهركم قيقد نمو ةقفاعصلا ةنتف تايعادت رطخأ نم نإو
 دنع يسيئر فده اذهو ؛رحانتلاو ضقانتلاو بارطضالا رهظمب ةّماع ءاملعلا
 نم ةقزترملاو ةلهجلل ةوعدلا ةدايق مّلست كلذ دعبو ،ةقفاعصلا ميظنتل كرحملا
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 مهل هللا نكل اوُّنظ اذكه !ءاملعلا عابتأ مه م¼أ ىوعد تحت ،ةقفاعصلا ءالؤه
Oداصرمل. 

 ةّنُسلا لهأف: "لاق ذإ -هللا همحر– سجرب  نب مالسلادبع خيشلا قدصو
 ،هرتس كتهي فوس هللا ّنإف ركام مهِّيزب Çّزت امهمو ،سّدنم مهنيب َّسدنا امهم
 ."هرمأ حضفيو

 عوجرلا نإف ؛قحلل مهتعجارمو ءالؤه ةبوت وجرأ -هللاو– تلز امف اذه مغرو
 .لطابلا يف يدامتلا نم ريخ ّقحلا ىلإ

 
 مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 بتكو
 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ه 1440 ةدعَقلا يذ نم سماخلا نينثإلا

 رصم - ةرهاقلا


