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 ت2ايخلاو بذكلا نع تافرع رجز

 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبّتا نمو
 ىلع تبلغ دق اRSرأ نأ ءايمعلا ةنتفلا هذه تامس نمف ،دعب امأ
 ىلإ مS ةجاح الو ،لطابلR سفنلل راصتنالا ةبحم ةضيرملا مهسوفن
 مهسفنأل راصتنالا وه يساسألا دصقملا امنإ ،جهنملاو ةديقعلا ةرصن
 .هلهأو ّقحلا باسح ىلع

 !مهفلاخم عم لماعتلا يف ةنامألاو فرشلا مدع ءالؤه تافص نمو

 ئبني اًمالك رشن دقو ،ينميلا تافرع :ءايمعلا ةنتفلا هذه بRرأ نمو
 ىوهلا هللا لتاق !نيباَّذكلا ةنتف" :هيف لاق ،ةنامأ مدعو ةثادح نع
 ."!اًجذومن يرصملا دلاخ !بُّصعتلاو

 عيبر خيشلا" :هتلوقم لوح يبرغملا يراوهأ ظيفح مالكب تافرع ىتأ مث
 ،رودصلا يفخت امو بيغلا ملاع وهف ،لاجرلا لاوحأ هيلع ىفخت ال
 وهف كلذ ريغ دقتعا نَمو ،هنع هللا يضر قداصلا نم بذاكلا زيميو
 ."خيشلا يف نعاط
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 مكهتلا بR نم اذه تلق" :ةلوقملا هذهل هحيضوت يف يراوهأ لاق دقو
 نم مهل تمّدقو ،مهل تلق امهمف ،عيبر خيشلل نوبّصعتي نيذلا كئلو�
 الو ،لاجرلا لاوحأ هيلع ىفخت ال عيبر خيشلا" :مهلوقب نودري ،ةلدألا
 رّذحي عيبر خيشلاو ،ةحاسلا يف يرجي ام ىلع علّطم وهو ،هيلع سّبلي
 ."خلإ.. ولغلا ّدح اوزواجت ءالؤهو ،ولغلا نم

 نأ هنم ا�نظ ةرابعلا هذه لقن هنأل ؛نامثع دلاخ أطخأ معن :تلق
 !؟نأشلا اذه يف بذكلا نيأف ،ةالغلا عم اهلئاق

 تافرع هنع ضرعأ اًمهم اًمالك هحيضوت يف انل لقن اهلئاق نكل
 ةالغلا عم جاجحلا ضرعم يف ةرابعلا هذه لاق دق هنأ وهو ،اًدّمعتم
 ةالغلا ءالؤه ىلع تافرع راكنإ نيأف ،عيبر خيشلل نيبّصعتملا
 !؟نيبّصعتملا

 ظيفح لاقم ىلع هلاقم يف نامثع دلاخ دمتعا له :كلذك لوقأو
 !؟طقف يراوهلأ

 !؟ولغلR حضنت اهُّلك ىرخأ تالاقم اهعم درس هنأ مأ

 !؟تالاقملا هذهل تافرع ¨ كراكنإ نيأ
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 !ىقثولا ةورعلا نم اًعيبر خيشلا لعج نم ىلع كراكنإ نيأ

 هللا ىلص هللا لوسر الإ ُّدريو هلوق نم ذخؤي ٌّلك" :لاق نم ىلعو
 .!"عيبر خيشلاو ملسو هيلع

 ."!هللا نيد نع جراخ وهف هيلإ ءاسأ نم" :لاق نم لوق ىلعو

 ."!عيبر ةمالعلا هرتس نَم الإ ةارع مهُّلك" :رخآلا لوق ىلعو

 خيشلا عم يننأ ةوخإ ¨ مكدهشأ" :ناَّيلع دمحم لوقل كراكنإ نيأو
 هريذحتو هماكحأو هتاريرقتو همالك يف هللا هظفح "يداه نب عيبر"
 ريغو ريفكتلاو عيدبتلR ءاوس هنع ةرداصلا ماكحألا لبقأ يننأو ،هنايبو
 ُّرقأو ،ًاليصفتو ةلمج هلبقأ كلذ ُّلك...ريفنتلاو ريذحتلR وأ كلذ
 مالكلا هجو تملع ءاوس رظنأ مل مأ هتلدأ يف ترظن ءاوس هتحصب
 !؟"ملعأ مل مأ

 دحأ يأل عيبر مامإلا حرج" :زاوف كبحاص ىوعدل كراكنإ نيأو
 !؟"ةبوتلx الإ أربي ال حرج



 ت2ايخلاو بذكلا نع تافرع رجز

	

Page	5	

 تنأو ،عيبر خيشلا يف عينشلا ولغلا يف تالاقملا هذه ركنت فيك نكل
 ةلأسم يف ةلدألا عيبر ةمالعلا فلاخي مل" :كلوقب اهاوحف ررقت
 !؟"ةدحاو

 ينميلا كنطو شيجب قحلت نأ كل فرشأ تافرع ¨ :كل لوقأف •
 ،نيملسملا ضارعأو ءامد نع عفادتو ،ةنوخلا نييثوحلا مهعم لتاقت
 نب يناه كبحاص هدوقي يذلا نميلا ميسقت ططخم ذيفنت عنمتو
 ريدت لاَّوجلاو بوساحلا تاشاش فلخ سلجت نأ نم ًالدب ،كيرب
 ىلص يبنلا ةنيدم لخاد نم ء̈ربألا ىلع بيذاكألا جّورتو نتفلا

 .ملسو هيلع هللا

 اهيأ- يوقلا يعرشلا كفقوم نيأ !؟لجو زع هللا نم يحتست الأ
 ا�يملع ا�در كنم ديرأ !؟كيرب نب يناه :نئاخلا كبحاص نم -لجرلا
 بونج لصف ططخم ررميل ؛نميلا لهأ ىلع هسيلدتو هتµايخ هيف نيبت
 يف هعم اًكراشم تسل كنطول اًيفو تنك نإ اذه !هلامش نع نميلا
 :نيلضافلا نيخيشلR اًرتستم ةنيدملا يف شيعتو ،يفخ فرط نم ةنايخلا
 .-كِّرش نم هللا امهملس– ديبعو عيبر
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 يبأ :كيبحاص نم تافرع � حيحصلا يعرشلا كفقوم نيأ •
 يبوهشلا دمحأ ةديبع يبأو ،يتارصملا ةطفلقملا ناضمر ةفيذح
 ىلع دقحلا مSولق يف اَعرزو ،ةتارصم بابشب ارَّرغ نيذّللا يتارصملا
 !؟ةنوخلاو جراوخلل دها¾ا يبيللا شيجلا

 ةفيلخ ريشملاو ديبع خيشلا ةنايخ نم امهتبوت اَنلعي نأ امهتحصن له
 !؟يبيللا شيجلاو رتفح

 كلذل ؛تµايخلا هذه نع اًدّمعتم فرطلا تضضغ وأ تيسن كّلعل
 ؟اS عفتنت لهف ،}َنيِنِمْؤُمْلا ُعَفنَت ىَرْكِّذلا َّنِإَف ْرِّكَذَو{ اS كرِّكذأس

 نوئش يف دسفملا لخدتلاو نونئاخلا ةقفاعصلا" :"لصف" يف تلق دقف
 :يلي ام "لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل

 نم ىواتف رادصتسR نايتارصملا ةديبع وبأو ةفيذح وبأ ماق دقو"
 يهو ،"صوصرملا ناينبلا" ةكرعم يف نييفلسلا ةكراشمل ديبع خيشلا
 شيجلا نلعأ امدنع -اًديكو اًركم- نوسلفملا ناوخإلا اS ماق ةيلمع
 يتلا رزا¾ا دعب شعاودلا نم ترس ريرحت يف عورشلا ىلع همزع يبيللا
 يف صوصرملا ناينبلا تاوق يكيرمألا ناريطلا كراش دقو ،اS اوماق
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 ددع بيرهتب ةنوخلا ءالؤه ماقف ،ترس يف عقاوملا نم ريثكل فصقلا
 ىتح كانه سانلا دنع مولعم وه امم ،اًرحب و ا�رب شعاودلا نم ريبك
 .اًضيفتسم ربخلا نوكي داكي

 مهبناجب رورملا يناوخإلا ين̈رغلا بذاكلا ¨ارسل مهكرت ىسنن ال اًضيأو
 .ةيطفنلا ئناوملا يف يبيللا شيجلا ةمجاهمل

 ىتفأ يلاتلRو ،لاتقلا اذه ةحصب ديبع خيشلا عانقإ يف اوحجن لعفلRو
 دض ترس يف لاتقلا يف ةيناوخإلا لئاصفلل نييفلسلا ةكراشم زاوجب
 ةعباتلا هتارصم يف ناقرفلا ةعاذإ يف ىوتفلا هذه ترشنو ،شعاودلا
  .ةفيذح يبأو ةديبع يبأ تاهيجوتل

 ةبيتكك ةيفلسلل بسنت بئاتك لاتقلا يف كراش ىوتفلا هذه ىلع ءانبو
 ريشملا ىلع ذئنيح يعّدي اهرمآ يتلا -ردب ةبيتكو كومريلا ةبيتكو 604

 ةعباتلا ىرخألا بئاتكلا نم اهريغو ،-يناملع هنأ رتفح ةفيلخ
  .يكربلاو ناسحإلا لثم ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلل

 نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةنوخلا ءالؤه نأ ىوعد تحت كلذ ُّلكو
 نأو ،شعاودلا نولتاقي مÔأو ،ايبيل برغ يف نيكمتلاو ةيالولا مهل
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 ريغ لقن دق -صوصرملا ناينبلا ةيلمع لبقو -هنأ عم ،رمأ يلو جاّرسلا
 -هللا هظفح- يداه نب عيبر ةمَّالعلا انخيش نأ نييفلسلا نم دحاو
 ."اًسأر كلذب اوعفري مل مهنكل ،نئاخو ليمع هنإ :جارسلا نع لوقي

 هءاتفإو ،ديبع خيشلا ىوتفل عيبر خيشلا راكنإ امهلوبق مدع تركذ مث
 ةديبع وبأو " :تلق مث ،لاتقلا يف ناوخإلا بزح ةكراشم زاوج مدعب
 ةفيلخ ريشملا ىلع اهيف وعدي ةعمج ةبطخ هل يتارصملا يبوهشلا دمحأ

 تناكو ،رمألا اذه يف اًديبع خيشلا راشتسا هنأ ىعدا دقو ،رتفح
 نأ ىعدا يذلاو ،يبيللا ةكيت ىفطصم :ديبع خيشلا نيبو هنيب ةطساولا
 .اذS اًديبع خيشلا غلبأو ،رتفح ىلع تونقلR ترمأ ةتارصم فاقوأ

 !ةنتفو ةلبلب ثدحأ امم ،اذ� كانه دجاسملا تمزتلاو

 مل كلذ مغر نكل ،ناوخإو ةيفوص مه ةتارصم فاقوأ ىلع نومئاقلاو
 يتلا ىوتفلا هذه يف اًديبع خيشلا طّرو امم ،مهنع روشنملا اذه حصي
 .نييفلسلا ىلإو هيلإ تءاسأ

 هقفو– رتفح ةفيلخ ريشملا نأ ديبع خيشلا ىلع ءالؤه بذك نمو
 ىلع جرخ هنأو ،ء̈ربألا نم اًريثك لتقو ،ناريطلR سلبارط برض -هللا
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 :اهيف ءاج ديبع خيشلل ةيتوص تجرخ ثيح ،كانه ةيعرشلا ةموكحلا
 يزاغنب نم وه يذلا ءاوللا رتفح نأ ،هتارصم نم تاقثلا ينثدح"
 ."ناريطلR سلبارط ةمصاعلا يف نييندملا فصقي

  !تاقّثلا ءالؤه نَم مِلع دقو

 ديبع خيشلا نيب شيرحتلا يف نايتارصملا ةفيذح وبأو ةديبع وبأ رمتساو
 !رتفح ةفيلخ ريشملاو

 ةفيلخ ريشملا نأ -هتوصب ةلجسملا– ديبع خيشلا ىوتف تناك مث نمو
Rمكحلل قراخ هنأو ،رئ� دعاقتم طباض وه امنإ رتفح مساقل 
 تحت يبيللا شيجلا ىلإ اومضنا نيذلا بابشلا ىَّصوو ،ايبيل يف دوجوملا
 ةيناوخإلا ةموكحلا ىلإ اومضني نأو ،مهحالس اوقلي نأ رتفح ةدايق
 رتفح دض يه يتلاو ،نطابلا يف جراوخللو رفاكلا برغلل ةيلاوملا ةمئاقلا
 ططخ طابحإلو ،جراوخلا نم ايبيل ريهطتل ىعسي يذلا يبيللا شيجلاو
 .مهل ةيلاوم ةيناوخإ ةلود ةماقإو ،ايبيل ميسقت يف رافكلا
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 يبيللا شيجلا يف نييفلسلاو ملعلا ةبلط نم نيقداصلا ضعب لواح دقو
 باوبألا تقِلغُأف ،ديبع خيشلا ىلإ ايبيل يف يقيقحلا عقاولا لاصيإ يف
 ."خلإ...هنود

 ،نامرد قراطو ،يناتنزلا داؤف ت2ايخ اذه ىلإ فضأ :تلق
 يف نييفلسلا نيب ةنتفلا عرز يف ةسيسخلا م�الواحمو ،جرملا ةقفاعصو
 راشملا لصفلا يف اهنم جذامن تركذ يتلاو !يبيللا شيجلا لخاد
 مكرمأ ةقيقح فشكو مكعجاضم َّجضأ يذلا لصفلا اذه ؛هيلإ
  .ٍّقح بلاط لكل

 فرط نم اًضيأ اهيف كراشم كنأ مأ ،ت2ايخلا هذهل كراكنإ نيأ
 !؟اهنع ٍضار اهل رقم وأ يفخ

 هنأ مأ ،"كرتيوت" يف ت2ايخلا هذه راكنإ يف ةدحاو ةملك تبتك َّاله
 !طقف نييفلسلا نم ءانمألا ءافرشلا دض جمربم

 ،نومولظم ءالؤه :ًالئاق حيسامتلا ءاكب يكبت نأ هاشخأ ام ىشخأو
 امف ،اًديَبُعو اًعيبر نيخيشلا هب متعدخ يذلا ةيمولظملا رعش ُدشنتو
 ةعبار ماصتعا باحصأ– ناوخإلا بزح ةيمولظمب مكتيمولظم هبشأ
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 ردغلاو ةنايخلا اهتماعد ةدحاو ةلمعل ناهجو امهف ،-ةيودعلا
  !بذكلاو

 انبيبح وهف انعم ناك نم" :ةيبزحلا ةيناوخإلا ةدعاقلا ىلع ريست كنكل
 نمو !ىمظع تµايخ تناك ولو ،هماوط نع ىضاغتنو هيلع رتستنو
 فرشأ نم وأ ءاملعلا لضفأ نم ناك ولو انئادعأ دلأ وهف µدض ناك
 ."ءانمألا ءافرشلا

 :رعاشلا لاق

 باوصلR مأ أطخلR قطنيأ                يلابي ال رَّفوملا لهجلا وخأ

 ٍبآ وهف ًءRإ َىبَأـي ىبأ                  ميلس لقع هل نَم امأو

 ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب ةَّيرسلا مكتاعامتجا تفقوت لهو
 !؟دحاولادبع

 ريصم ةباصعلا ةيقبو زاَّوفو تنأ كريصم نوكي نأ ىشخت الأ
 !؟دحاولادبع
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 ُمْوَقْلا َّالِإ ِهللا َرْكَم ُنَم³َْ َالَف{ !!؟... هللا ركم نونم± له
 .}َنوُرِساَْخلا

 ديس عابتأ ريصم مكريصم كباحصأو تنأ كنأ تافرع ¨ ملعا نكل
 يبلحلا يلعو يبرحلا حلافو نسحلا يبأو قلاخلادبع نمحرلادبعو بطق
 يذلا ءالؤه بخصو حيجض نيأف الإو ،خيراتلا ةلبزم ىلإ يروجحلاو
 ءاملعلا دودر تيقبو ،ا�يسنم اًيسن راص !؟تنرتنإلا تاحفص ألم
 ،مµßايخو ءالؤه ركم ىلع نايع دهاش ةلدألR ةدّيؤملا ةقداصلا
 !!! خيراتلا اهوحمي ال مهنيبج ىلع راع ةمصوو

 يتلا ةلدألR ةدّيؤملا ةيملعلا دودرلا -هللا ءاش نإ– ىقبت فوس كلذك
 ةيفلسلا ةنايخ يف ةسيسخلا مكتطخ نع تنRأو مكركم تفشك
 !اهئاملعو

 ،ءيسلا مكركمو مكتسخو مكتنايخ ىلع نايع دهاش ىقبت فوس
 لُّلحتلاو ةقداصلا ةبوتلا الإ اهوحمت ال مكنيبج ىلع راع ةمصو يهو
 !نينمؤملا نم مهومتيذآ نمم
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 ةيصوب كَرِّكذأف ،رصم ىلإ هتَبَسنف ،"يرصملا دلاخ" :تلق كنأ امبو
 يضر ٍّرَذ ِيبَأ ثيدح يف امك ،رصم له� ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 َنوُحَتْفَـتَس ْمُكَّنِإ« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،هنع هللا
 َىلِإ اوُنِسْحَأَف اَهوُمُتْحَتَـف اَذِإَف ،ُطاَريِقْلا اَهيِف ىَّمَسُي ٌضْرَأ َيِهَو َرْصِم
 .)2543( ملسم هجرخأ ،»اًِمحَرَو ًةَّمِذ ْمَُهل َّنِإَف ،اَهِلْهَأ

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلوُسَر َّنَأ اهنع هللا يضر ةملس ِّمأ ثيدح يفو
 ْمُكَّنِإَف َرْصِم ِطْبِق ِيف َهللا َهللا« :َلاَقَـف ِهِتاَفَو َدْنِع ىَصْوَأ َمَّلَسَو
 .»ِهللا ِليِبَس ِيف 2ًاَوْعَأَو ،ًةدِع ْمُكَل َنوُنوُكَيَو ،ْمِهْيَلَع َنوُرَهْظَتَس
 كرتي نل ّيرصملا اًدلاخ نأ -كتباصعو تنأ– تافرع ¨ كرشبأ كلذل

 نودسفتو مS نوبعلت مكل ةمينغ نييفلسلا هناوخإ -هتوقو هللا نوعب–
 هضرع لذب دقف ،داقت يتلا مئاهبلاك اونوكيل مÔوخسمتو ،مهجهنم

 نوكي نأ -هللا ءاش نإ– وجري وهو ،مكتµايخو مكركم نم مهل ةيامح
 ِليِبَس ِيف µًاَوْعَأَو ،ًةدِع ْمُكَل َنوُنوُكَيَو" :ثيدحلا اذه يف ًالخاد

 .)1("ِهللا
	

 .اًعوفرم ةملس مأ نع )ةديدجلا ةعبطلا/560( )16/5486( ريبكلا همجعم يف يناربطلا هجرخأ )1(
 .ًالسرم ةملس يبأ نع )9ص( "رصم حوتف" يف مكحلادبع نبا هاورو
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� ،اهلاجرو رصم دنجب اًعيمج كباحصأو تنأ كل لَبِق ال تافرع 
 !مهنم دحاو دلاخو
 نب عيبر هخيش ءاعدل هناحبس هللا ةباجتسا سملتي اًدلاخ نإ لب
 ةسمخ ذنم هب هل اعد يذلاو ،-اًعيمج مكفونأ تمِغر نإو– هل يداه
 :-هللا هظفح– لاق ثيح اًماع رشع
 نم هنأ الإ ىلعألا دبع يبأ ناـمثع دمحـم دلاخ نع فرعأ ال ينإف"
 فرعأ الو ،حلاصلا فلسلا جهنم ىلع نيرئاسلاو نيداجـلا ملعلا بَّالُط
 تابثلا هل وجرأ ،هب هللا عفني نأ هل وجرأل ينإو ،اًريخ الإ هللا ءاش نإ هنع
 جهنملا رشنل ،رصم يف بابشلا هب هللا عفني نأو ،جهنملا اذه ىلع
 ءاوهألاو نتفلا لهأ اهفذقي يتلا تاهبشلا عفدو ،مهطاسوأ يف يفلسلا
 ."هلاثمأ نم رِّثكُي نأ هللا لأسأو ،بابشلا ءالؤه ىلع

	

 .)لوألا مسقلا/عباسلا دلaا( )3113( ةحيحصلا يف ينابلألا مامإلا هحَّحصو

 .ّيطْبِق مِهْيَلِإ ةَبْسِّنلاَو .اَهُكْنُـب َرصم لهأ مه طْبقلا :ثْيَّللا َلاَق :طبق" :ةغللا بيذj يف يرهزألا لاق

 ّيطبِق ناسنإلاف ،ظْفَّللا اوَّريغ َمسالا اَذَه ْتمزلأ اَّملف .رْصِمب لمعُت ناَّتك نِم ضيب ٌبايث يِهَو ،ّيطابَقلا اَهعَمجَو ،ةَّيطبُقلاو :َلاَق
 ."ّيطْبُـق بْوـَّثلاَو
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 بابش ىلع ا¼وفذقت يتلا تاهبشلا عفد نم دلاخ هب موقي امف
 نأ نوديرت يذلا ،ينxَّرلا ملاعلا اذه ر�آ نم رثأ وه امنإ ،نيملسملا
 .مكردغو مكتنايخو مكركمب هداهج اوعِّيضت
 همحر– عاجشلا لطبلا )يلع( يماعلا ملسملا يرصملا يدنجلا نإ هللاوو

 يف جراوخلا صاصر نم ةقلط نيسمخ يلاوح هرهظ يف ذخأ يذلا -هللا
 ءالؤه نم ّربأو فرشأ ردغلا صاصر نم هناوخإ يمحي يك ؛ءانيس
 يف هلبقتي نأ هناحبس هللا لأسأ !!نيعمتجم -ملعلا ءايعدأ– ةنوخلا
 .ءادهشلا

 ًةوسأ مهشلا دسألا اذه نوذختت كباحصأو تنأ تافرع ¨ كتيل ¨
 هذه !لذبلاو ةيحضتلاو ةنامألاو فرشلاو ةلوجرلاو ءافولا هنم نومّلعتت
 !ناعتسملا هللاو ... مكدنع ةدوقفملا يناعملا

 .مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 

 بتكو
 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 ه 1440 ةدعَقلا يذ نم رشع سماخلا ءاعبرألا ةليل
 رصم – ةرهاقلا


