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 دمحم ةمالعلا خيشلا اهبتك تالاقم ةلسلس نم بيتكلا اذه عمج ت دقف ،دعبو ل دمحلا
 ضعب اهلوأ ةريطخ لئاسم اهيف لوانت تنرتنالا ةكبش ىلع لا هظفح ينوهرطلا قزر
 ةموصعملا ءامدلا اوحابتساف ءاربلاو ءالولا هيلع اودقعً انيد اهنم اوذختاو يفرحنملا
 .ناعتسملا لاو مهتشيع يملسملا ىلع اوصغنو

 
 هظفح خيشلا اهبتك يتلا لئاسملا نم ةلسلس اهنإ لب خيشلا هفلأ باتكب سيل اذه :هيونت
 .يصخش دوهجمب اهقيسنتو اهعمج ت دقو اهيف داجأو تنرتنالا ةكبش ىلع لا

 
****	

 
 يرصملا مقرألا وبأ يملسلا يبعكلا ينوهرط نب رصانلا دبع نب قزر نب دمحم وه :خيشلا نع
 ايبيلو رصم ىلإ زاجحلا نم نيرجاهملا -اضيأ ءاتلابو ءاطلاب -ةنوهرط برع ىلإ بستني يندملا
 نم روصنم نب ميلس ينب لئابق نم دمحأ نب بعك ءانبأ بوعكلا لئابق ىلإ لصألا ف نوبستنيو
 .رداصم ةدع نع القن برعلا لئابق مجعم هباتك ف ةلاحك اضر رمع هدافأ ام بسح ناليع سيق
 
 نم هلو ةيدوعسلا ثحابملا نم لخدتب نهادحإ حاكن خسف ثالثب جوزتم :ةيعامتجالا ةلاحلا
 .هتدالو دنع مهدحأ فوت روكذ ةرشعو ثانإ عست دالوألا
 
 .م1960 ةنس رياني نم يناثلا قفاوملا ـه 1379 ةنس بجر نم عبارلا ف ةرهاقلاب دلو
 
 همأل هدج ناكو ،رصمب يحارجلا ءابطألا رابك نم دعي يذلا هدلاو اهاعري ةزراب ةيملع ةرسأ ف أشن
 .ةينيدلا يحاونلا ىلإ هل هجوملا يوابرغلا ناميلس ينسح دومحم ذاتسألا
 
 ةرهاقلا سرادم ف تايضايرلا ةبعش يملعلا مسقلا ةيوناثلا ةلحرملا ىلإ هتسارد مجرتملا ىهنأ
 يذلا يركلا نآرقلل صوصخلا هجو ىلعو ةيعرشلا مولعلل لويم اذ ناكو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجب
 . م 1970 ماع يركلا نآرقلا ةقباسم ف يقوفتملا ةبلطلل زايتمالا ةداهش ىلع هيف لصح

 
 م1977 ماع ةرهاقلا ةعماجب ةسدنهلا ةيلكب قحتلا زايتمالا ةجردب ةيوناثلا ةداهشلا ىلع هلوصح دعب
 عالطالا قيرط نع ةيعرشلا مولعلا نم ريثكب اهلالخ متها ةقيثو يتنس ةدمل ةساردلا اهيف تأو
 ةكلمملاو رصم يب اهلالخ لقنتو هحلطصمو ثيدحلا ملع صخألابو ملعلا لهأ ىلع ةساردلاو
 مصاع ةءارق داجأف تاءارقلاب متهاو نآرقلا ظفح تأو ، ملعلا اهيف بلطو نميلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 عمجلا دارأ ةيعماجلا هتسارد نم ةثلاثلا ةنسلا ءانثأ فو شرو ةياور نم عفان ةءارقو صفح ةياور نم
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 ىلع مزعف ، هل رسيتي ملف رهزألا ةعماج ىلإ لاقتنالاب يميداكألا هصصخت يبو يعرشلا ملعلا يب
 .هداؤف اهب قلعتو هبلق اهب فغش نأ دعب ةسدقملا يضارألل ةرجهلا لب ةلحرلا
 
 ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلاو يركلا نآرقلا ةيلكب قاحتلالا نم نكمت
 .امهريغو يرمعلا فرشم نب يلع خيشلاو رصمب ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعامج نم هتيكزت ت نأ دعب
 .لا همحر زاب نبا خيشلا ةليضف هل عفشو
 تارابتخالا عيمج ف هتعفد ىلع لوألا زكرملاو زايتمالا ىلع لوصحلا مادأو ةساردلا ف هقوفت رهظ
 ةيلاعلا ةزاجإلا ةداهش ىلع لصحتو ـه1405 ماع ف ىوتسملا اذهب جرخت ىتح ةيونسلاو ةيرودلا
 . هقوفت ةداهشو
 قيرط نم عبسلا تاءارقلا ف ةزاجإلا اهمهأ نم ةدع تازاجإو تايكزت ىلع لصحت كلذ ءانثأ ف
 دبع نب دومحم خيشلا ةليضف ىلع ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ىلإ لصتملا دانسإلاب ةبيطاشلا
 ةياور عم ةردلا قيرط نم ةرشعلل ةممتملا ثالثلا ليصحت ىلع كشوأو لا همحر وداج قلاخلا
 ،لا همحر يودبلا هيوبيس نب دومحم خيشلا ةليضف ىلع ةيبطاشلا قيرط نم مصاع نع صفح
 كلذ ريغو هقفلاو ةديقعلاو ثيدحلا ف ةزاجإلا ىلع لصحتو ، مامتإلا لبق ةينملا هتفاو خيشلا نأ الإ
 خيشلا ةليضف هتايورم عيمجب هزاجأ اذكو لا همحر يرجيوتلا لا دبع نب دومح خيشلا ةليضف نم
 ، يلصوملا يساي ريشب تمكح روتكدلا ذاتسألا هقيدصو يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ
 . ينسحلا ةزبخ وبأ لا دبع نب يمألا نب دمحم سيوأ وبأ خيشلاو
 ناغ نب دمحم نب دلاخ دنسملا ريمألاو يتويرقلا لا دبع نب مصاع روتكدلاو ريشبلا دعاسم خيشلاو
 .يراخبلا مركأ نب دمحأ نب دماح خيشلا هتنبا جوزو يلبنحلا يميمتلا ناث لآ
 
 همزعو ةرونملا ةنيدملاب ماقملا ىلع هصرح ببسب ارخؤم الإ ايلعلا تاساردلاب قاحتلالا نم نكمتي مل
 ةعماجب ايلعلا تاساردلاب قاحتلالا ىأر مث ،فيلأتلاو ثحبلاب هلاغشنا عم ،اهتقرافم مدع ىلع
 روثأملاب ريسفتلا ف ريتسجاملل هتحورطأ تناكف ملعلا بالط نم هناوخإ حئاصنل ةباجتسا رهزألا
 اقيقحتو ةساردو اعمج )رسيملاو رمخلا نع كنولأسي( هلوق ىلإ )ةلهألا نع كنولأسي( ىلاعت هلوق نم
 ريسفتلا( ناونعب هاروتكدلل هتحورطأو .زايتما ريدقتب ـه17/3/1416 خيراتب اهيلع لصحتف
 .ايناتيرومو برغملاو رئازجلاو سنوت :ينعي )ايقيرفإ برغ ف نورسفملاو
 .ىلوألا فرشلا ةبترمب ـه1/7/1420خيراتب اهيلع لصحتف
 
 ةفرعمو ةنس نيرشعو سمخ نع ديزت تاملكلا ةجلاعم لاجم ف رتويبمكلا ف اهب سأب ال ةربخ هل
 . هميمصت نم يدقلا عقوملاو عقوملا اذهو ةنس نيرشع ةبارق ذنم تنرتنإلاب
 
 : اهنم فئاظو ةدعب قحتلاو لامعأ ةدع لمع

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيلهألا سرادملا ىدحإ ىلع فارشإلا •
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 دادعإلا ف ةرونملا ةنيدملاب فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجمب ثحابك ةمهاسملا •
 .هيف ريسفتلا مسقل

 دوعس نب دعاسم نب لصيف نب لا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل صاخ سردمك لمعلا •
 . دوعس لآ زيزعلا دبع نب

 . ةرونملا ةنيدملاب نآرقلا ظيفحت ةعامج ىدل يوبرت هجومك ةكراشملا •

 ةيميلعتلا اهجمارب عيمج عضوو ةرونملا ةنيدملاب ةيلهألا قدنخلا سرادم سيسأتب ماق •
 . يماع ةدمل اهل ينفو يميلعت راشتسمك لمعو ةيفاضإلا

 فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجمل عباتلا ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا زكرم ىدل ثحابك ةكراشملا •
 . فيرشلا

 ريسفتلا ةدامل سردمك ةرونملا ةنيدملا عرف ةيبرتلا ةيلك زيزعلا دبع كلملا ةعماج عم نواعتلا •
 اعم يمسقلل ةيمالسإلا تاساردلل لخدملا ةدامو تابلاطلا مسق ةريسلا ةدامو بالطلا مسق
 يثيدحلا ريغ مهجهنم لوح ةيلكلا ىلع يمئاقلا ضعب عم فلتخاو ايسارد الصف براقي امل
 . سيردتلا ف يضملا نع رذتعاف ةريسلا ةجلاعم ف

 ةيمالسإلا تاساردلاو فيرشلا ثيدحلل ةحوتفم ةيلك ءاشنإل ةركف لوأ حرطب مايقلا •
 . اهل ةبولطملا تاساردلا دادعإو

 ثيدحلا مولع ف ةرود اهنم ةيلكلا ةركفل اقيبطت ةكبشلا قيرط نع ةيملع تارود ةدع دقع •
 . يراخبلا حيحص ف داهجلا باتك ضعب حرش ف ةثلاثو ديوجتلا ف ىرخأو

 ةباجإلل كوتلابلا جمانرب قيرط نع تنرتنإلا ةكبش ىلع عوبسألا ف يترم حوتفم ءاقل دقع •
 ةسمخ ةبارق ىلإ هيف لصو مهريغ نم انايحأو يملسم نم ملاعلا ءاحنأ نم يلئاسلا ىلع
 . ماوعأ

 يملعلا ثحبلا دادعإو ةرونملا ةنيدملا قوس عورشم ةساردل ةيملعلا ةنجللا ف ةكراشملا •
 . كلذل

 ديلو روتكدلا انبا دمحأو فيان مهنمو ةصاخ ةفصب هنم يبرقملا ءانبأ ضعب بيدأتب مايقلا •
 .دشرم

 نآرقلا مولع يتدام ليجستب ماقو اهئاشنإ ذنم ةيملاعلا ةنيدملا ةعماج عورشم عم نواعتلا •
 .ريسفتلاو

 . ةيعاذإلاو ةيفحصلا تالاقملا ضعبب ةكراشملاو تاودنلا ضعبو سوردلا دقعب مايقلا •

 . دوجنلا يبأ نب مصاع نع صفح ةياورب الماك نآرقلا ليجستب مايقلا •
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 . يتأيس امك هلهأو ملعلا بالط ضعب ةزاجإو نآرقلا ءارقإب مايقلا •
 
 : هذيمالتو هخويش

 هنأ امك هذيمالت وأ هخويش تاهجوتو ركف يبو هتاهجوتو مجرتملا ركف يب مزالت ال هنأ ظحالي( 
 : )ةيملعلا ةنامألا نم يتأي ام ركذ نكلو هل رخآلا فرطلا باستناب يفرطلا دحأ فرشي ال دق
 
 نفلا اذهب يلغتشملا نم ةدع نع عفان نع شروو مصاع نع صفح ةياورب رصمب نآرقلا ىقلت
 ئراقملا خيش لا همحر نامثع ديسلا رماع خيشلا ةليضف ىلع أرق نمم تويبلاو دجاسملا تاقلحب
 . مهريغو
 
 مهو ةيوبنلا ةنيدملاب ةيلكلا لخاد خياشملا نم ةعامج ىلعف ةيبطاشلا قيرط نم عبسلا تاءارقلا امأو
 ميكحلا دبع خيشلاو يلع ناوضر عفارلا دبع خيشلاو لا همحر وداج قلاخلا دبع دومحم خيشلا
 خيشلا ىلعف ةرشعلل ةممتملا ثالثلا تاءارقلا امأو ىسوم ميهاربإ يلع قزارلا دبع خيشلاو رطاخ
 . لا امهمحر يفصرملا يمجع ديسلا حاتفلا دبع خيشلاو يودبلا هيوبيس دومحم روتكدلا
 
 هدانسإب هزاجأو لا همحر وداج قلاخلا دبع دومحم خيشلا ىلع اعمج عبسلا أرقف ةيلكلا جراخ امأو
 نع صفح ةياور عم اعمج ثالثلا أرقو ،يركلا نآرقلا ةيلك اهدمتعت ةزاجإ رخآو لوأ تناكو
 يب لاحف ابيرقت ءاسنلا ةروس فصتنم ىلإ لا همحر هيوبيس دومحم روتكدلا خيشلا ىلع مصاع
 هتعبطل ةرونملا ةنيدملا فحصم ةعجارمب همايق ءانثأ ةيكبشلا ف لاصفناب لا همحر هتباصإ مامتإلا
 . لا همحر ةينملا هتفاوف مامتإلا ىلع ادعاوت مث هخياشم رئاس عم ىلوألا
 
 خيشلا ةليضفو ساوح نمحرلا دبع روتكدلا خيشلا ةليضف ىلع نآرقلا مولعو ريسفتلا سردو
 . ينادوسلا نامثع دمحم زيزعلا دبع روتكدلا
 
 نب يديس نب دمحم روتكدلا خيشلا ةليضف ىلعف اضيأ نآرقلا مولعو هطبضو نآرقلا مسر امأو
 . ىسوم يلع قزارلا دبع خيشلا ىلعف يآلا دع ملع امأو يطيقنشلا بيبحلا
 
 لبقم خيشلا ةليضف ىلع ضرغلا اذهل اهيلإ ىلوألا هتلحر ف نميلا ضرأب همولعو ثيدحلا ىقلتو
 فرشم نب يلع خيشلا ةليضف ىلع ةنيدملابو ةدعصب جامد ةيرقب لا همحر يعداولا يداه نب
 روتكدلا خيشلا ةليضف ىلع لوصأ نم هب قلعتي امو ثيدحلا هقف سردف ةيلكلا لخاد امأو يرمعلا
 . ينازيجلا ىسيع نب دمحأ روتكدلا خيشلا ةليضفو فوعلا لالب نب داوع
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 ةليضفو يفيذحلا نمحرلا دبع نب يلع روتكدلا خيشلا ةليضف نم لك ىلع ةديقعلاو ديحوتلا سردو
 تاهبشلا ةدام ريخألا ىلع سرد امك يطيقنشلا يمألا دمحم خيشلا نب لا دبع روتكدلا خيشلا
 . اضيأ
 
 .ينادوسلا دمحم رمع نمحرلا حتف خيشلا ةليضف ىلع ةرصاعملا بهاذملاو قرفلاو نايدألا سردو
 
 .هيقف لامك خيشلا ةليضف ىلع ةيوبنلا ةريسلا سردو
 
 يرصملا دمحم نب لا دبع نب ليمج روتكدلا ىلع يمالسإلا ملاعلا رضاحو خيراتلا سردو
 .يندرألا
 

	.فيرشلا دمحم مشاه ميلحلا دبع روتكدلا ىلع رداصملاو ةبتكملاو ثحبلا سردو
 
 ضرأب مولعلا هذهب يلغتشملا نم ةدع ىلعف بدألاو ةغالبلاو فرصلاو وحنلاك ةغللا مولع امأو
 همامتإ ف رعشلا دقن مولع فو اهيف عيفرلا ىوتسملاب ىمسي ام بالط نم ناكو لا اهسرح رصم
 وحنلا هسرد يذلا بيبح ىفطصم ناضمر روصنم خيشلا ةليضف ةعماجلاب بحصو ةيوناثلا ةلحرملا
 فاوقلاو ضورعلا ملع نم ائيش هيدي ىلع ىقلتو اضيأ طخلا هسردو تاونس عبرأ ةدمل فرصلاو
 ةيلكلا جراخ

 
 اثيدحو اميدق مالسإلا ةمئأ تابثأو ةديقعلاو هقفلاو ثيدحلا ف ةزاجإلا ىلع مدقت امك لصحتو
 ةلبانحلا بتكو باهولا دبع نب دمحم مامإلا تافلؤمو ميقلا نبا هذيملتو مالسإلا خيش تافلؤمو
 نب رمع نب دمحم نمحرلا دبع يبأ خيشلا ةليضفو يرجيوتلا لا دبع نب دومح خيشلا ةليضف نم
 يبأ خيشلا ةليضفو يساي ريشب تمكح روتكدلا خيشلا ةليضفو يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع
 . مهركذ مدقت نمم مهريغو ينسحلا ةزبخ

 
 ةحامس مهنمو ةبحص ريغ نم مهمولع نمو مهنم دافتسا هنيطاسأو رصعلا ةذباهج نم ةدع ىقتلاو
 ةليضف مهنمو هركذ قبس امك ةعماجلا لخد هتيصوتبو لا همحر زاب نب لا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا
 خيشلا ةليضف ءارقلا نمو لا همحر ينابلألا خيشلا ةليضفو لا همحر يفيفع قازرلا دبع خيشلا
 . مهريغو لا امهمحر نامثع ديسلا رماع خيشلاو يضاقلا حاتفلا دبع
 
 سردي مهضعبو هاروتكدلا ىلع مهضعب لصحت ملعلا بالط نم ةريبك ةعامج هيدي ىلع سرد دقو
 : رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهنم ، تايلكلاب
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 دمحأ نب يناه خيشلاو يرديحلا دومح نب لصيف خيشلاو يراخبلا ميحرلا دبع نب لا دبع خيشلا
 ينادوسلا يلع خيشلاو يمزاحلا نسحم نب يسح خيشلاو رثيغدلا يلع نب حلاص خيشلاو هيقف
 .ةكلمملا لخاد نم مهلكو ريثك مهريغو ينيصلا مساق ليهس خيشلاو يدادرلا ميحرلا دبع خيشلاو
 
 رمع وبأ خيشلاو يلدع ديس دمحم خيشلا مهنمف هتبلطو ملعلا لهأو ةاعدلا نم اهجراخ نم امأو
 هلإلا دبع خيشلاو قوراف يناه خيشلاو يرهزألا يسح دمحأ خيشلاو ينوملقلا طالم لالط
 .يشدندلا
 
 امهريغو ناوهشلا ةدجامو طومش ةيدان لا ىلإ تايعادلا تالضافلا تاوخألا ءاسنلا نمو
 
 . مهريغو يسدنهمو ءابطأ نم اهجراخو ةكلمملا لخاد يفقثملا نم ةعامج هدي ىلع سرد امك
 
 ومسلا بحاص رضحو ديوجتلا نم ائيش ظفاح ريهز ةزمح روتكدلا خيشلا ةليضف هيلع سرد امك
 هباتك نم رماعلا هدجسمب ةيناضمرلا هسورد نم تاقلح ثالث زيزعلا دبع نب ناطلس ريمألا يكلملا
 . نآرقلا تايآو روس لئاضف ةعوسوم
 
 : دحأ لكل بسني نأ نم ملعلا ةنايص ىلع هنم اصرح ةلق مهف مهزاجأ نم امأو
 
 ةقيثو ينيصلا نآ نويام نب فسوي دمحم خيشلا زاجأ دقف يركلا نآرقلا ف امأف
 ةقيثو يندملا مرحلا مامإ مساقلا دمحم نب نسحملا دبع روتكدلا يضاقلا خيشلاو
 . ينوملقلا طالم نب لالط رمع ابأ خيشلاو
 يبأ نب مصاع نع صفح ةياورب مهلكو ينوهرط دمحم تنب ةيريوج مركأ مأ ةديجملا ةئراقلاو
 . دوجنلا
 
 دادقملاو ةدوسو ةصفحو ةشئاع هدالوأ مهنم ةعومجم ةياورلا سفن ف ةزاجإلل نآلا هيلع أرقيو
 يبرأملا نسحلا يبأ نب نسحلا خيشلاو يراخبلا لا دبع روتكدلا خيشلا خياشملاو ملعلا ةبلط نمو
 . مامتإلا مهل لا رسي يجنم ديحو خألاو
 
 يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ خيشلا ةليضف هنم اعضاوت هتزاجإ هنم بلط دقف ثيدحلا ف امأو
 .هبلطل ةباجتسا هزاجأف
 
 يديشرلا حلفم خيشلاو ينانبللا لاهش ركب وبأ روتكدلاو يبرأملا ىفطصم نسحلا ابأ خيشلا زاجأ امك
 خيشلا هتنبا جوزو يراخبلا ميحرلا دبع نب لا دبع روتكدلاو يرثشلا دعس نب نمحرلا دبع خيشلاو
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 ابأ خيشلاو يرمعلا ةماسأ خيشلاو يناث لآ ناغ نب دلاخ دنسملا ريمألاو يراخبلا دمحأ نب دماح
 يرهزألا يسح نب دمحأ خيشلاو ينوملقلا لالط رمع
 
 : كلذ نمو خياشملا ضعبل اهصوصخب بتك ف تازاجإ كانهو
 

 خويشو يوونلا مامإلا بتك ف ينيسحلا ةفيذح نب كيريبم نب رمع لا دبع وبأ خيشلا •
 . باهولا دبع نب دمحمو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا

 

  يراخبلا حيحص ف يرئازجلا ميسن ءاربلا وبأ خيشلاو يشدندلا هلإلا دبع ةداتق وبأ خيشلا •
 

 ةريسلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو همولعو نآرقلاو ةديقعلا لاجم ف ةيملعلا هلامعأ امأو •
 : يلي امكف يمالسإلا بدألاو ةيبرتلاو ةوعدلاو خيراتلاو ةيوبنلا

 نم هفشتكا امل ًايليصفت ًاريرقت لمعو اطبضو امسر يحجارلا فحصمل ةقيقد ةعجارمب ماق §
 .ةماه ءاطخأ

 اكيرمأب يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا عبات يسرافلا طخلاب فحصم ةعجارم ف مهاس §
 ناغفألا نيدهاجملل هلاسرإل

 .روكذملا دهعملل عبات ةرونملا ةنيدملا فحصم نم روصم مجرتم فحصم ةعجارم ف مهاس §

 ةعسوت ف ءابق دجسم ناردج ىلع ةبوتكملا تايآلا ةعجارمب ةيمسر ةهج نم فيلكت ريغبت ماق §
 .يفيرشلا يمرحلا مداخ

 : اهنمو روثأملاب ريسفتلا ةمدخل هيلإ راشملا يملاعلا دهعملل ةعبات لامعأ ةدعب ماق §
 
 دلجم ريسفتلا ف كلام مامإلا تايورم -1
 ريبك دلجم ريسفتلا ف هجام نبا تايورم -2
 نيرخآو ريشب تمكح روتكدلا عم ةكراشملاب تادلجم ةدعريسفتلا ف دمحأ مامإلا تايورم-3
 
 . اهنم عبطي مل امو عبط ام ركذ يتأيو
 
 : يلي ام ةققحملاو ةفلؤملا بتكلا نم هل عبط
 
 . وهسلا دوجس ماكحأ ف وهزلا فطق -1
 . ةنيعللا دلبلا ف ةنيزحلا ةحيصلا -2
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 . ففخيلف سانلا مأ نم -3
 ءامدلا نع ةرفصلا لصفب ءاسنلا فاعسإ -4
 

 يلصملا يدي يب رورملا مكحو اهريغو ةكم ف ةرتسلا ماكحأ -5
 يلصملا يدي يب رورملاو ةرتسلا لوحً اباوجو ًالاؤس ةرشع ةثالث -6
 دئاوعلاو عدبلا نم دجاسملا حالصإ راصتخا دئاوفلا عمج -7
 )قيقحت( دعس نب ثيللا دئاوف نم سلجم-8
 )قيقحت( يدادغبلا بيطخلل يعباتلا نم ةتسلا ءزج -9

 )قيقحت( لالخلل دحأ لا وه لق لضف -10
 )نادلجم -حيحصلا مسقلا( نآرقلا تايآو روس لئاضف ةعوسوم-11
 )يناثلاو لوألا دلجملا( ةيبهذلا ةريسلاب ةامسملا ةيوبنلا ةريسلا حيحص -12
 اطوطخم ادلجم 21 غلابلا ركاسع نبا ظفاحلل قشمد خيرات لاجرل لماش سرهف -13
 )افنآ ةروكذملا ةريسلا نم فطتقم( دلوملا خيرات ديدحت-14
 )افنآ ةروكذملا ةريسلا نم فطتقم( هارت كنأك ملسو هيلع لا ىلص يبنلا -15
 )افنآ ةروكذملا ةريسلا نم فطتقم( جارعملاو ءارسإلا -16
 )ةريسلا نم ثلاثلا دلجملا نم فطتقم( ةيوبنلا ةرجهلا -17
 )ةعوسوملا رصتخم( نآرقلا تايآو روس لئاضف ف ةتباثلا ثيداحألا -18
 )لافطألل ةصق( ةرأفلاو ساوقلا -19

 )لافطألل ةصق( دسألاو ةنيفس -20
 )هتلاسرو ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ةيصخش لوح ةسارد( مالسإلا يبنو مالسإلا-21
 ريسفتلا ف دمحأ مامإلا تايورم -22
 ريسفتلا ف كلام مامإلا تايورم -23
 )سورع لك ةيده( اهفافز دنع يتنبال يتيده -24
 . ةخانملا قوس ف ءاركلاو ءانبلا مكح لوح ةيهقف ةيثيدح ةسارد -25

 
 :عبطلا تحت نآلا هلو
 
 )فيعضلا مسقلا( نآرقلا تايآو روس لئاضف ةعوسوم -1

 )قيقحت( عبارلا دلجملا – ميعن يبأل ةباحصلا ةفرعم -2
 ةحورطأ نم فطتقم )203-196 تايآلل حلاصلا فلسلا مهف ( ةرقبلا ةروس ف جحلا ماكحأ -3
 . ريتسجاملا

 )ةيعقاو ةصق( مورلا ةفقاسأل ملسم ةرظانم -4
 ريسفتلا ف هجام نبا تايورم -5
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 مالسإلا يبنو مالسإلا باتك نم ةفطتقم لئاسر ةدع -6
 )لافطألل ةيعقاو ةصق ( نيزحلا لمجلا -7
 )لافطألل ةيعقاو ةصق ( ينجلاو نمحرلا دبع-8

 ىتحو حتفلا نم( – ايناتيرومو برغملاو رئازجلاو سنوت – يبرعلا برغملا خيرات نم تاحفص-9
 هاروتكدلا ةحورطأ نم فطتقم ) نآلا

 )اضيأ هاروتكدلا نم فطتقم( يبرعلا برغملا ف نيرسفملا مالعأ -10
 )قيقحت( يطويسلل ةحبسلا ف ةحنملا-11
 ريسفتلاو ةديقعلاو ثيدحلاو نآرقلا مولعل ريغصلا لخدملا-12
 . دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا ةريسل ةيعرش ةسارد : نيدشارلا ءافلخلا قبع -13
 .قباسلا باتكلا رصتخم .ةكلمملا سسؤم وه اذه -14

 
 . ةيخيرات ةيهقف ةيثيدح ةسارد ةعبسلا دجاسملا -15
 ) ينيصلا ديعس روتكدلا عم ةكراشملاب( . نآرقلا أرقت فيك -16

 
 : اهنمو دادعإلا تحت ىرخأ بتك كانهو
 
 ةيوبنلا ةريسلا حيحص نم ثلاثلا دلجملا -1
 ةالصلا ف فوفصلا ةيوست ماكحأ -2
 نآرقلا ديوجت ماكحأ -3
 نأ بجي ميهافم هباتك ف يكلاملا يولع دمحم ىلع در( اهيلع درلاو ةديقعلا لوح تاهبش-4
 )ححصت

 لوزنلا بابسأل عماجلا -5
 )قيقحت( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا-6
 )ةكبشلا ربع ىواتفلل عومجم ( تنرتنإلا ربع باوجو لاؤس -7
 عم عقوملا ىلع اهعفر ت ةريثك ىرخأ تافلؤم عم ةينورتكلا ةخسن ف ردص تافلؤملا هذه نم عمجو
 لا ءاش نإ ابيرق ةمجرتلل ثيدحتلا ف لا نذإب اهتاليصفت قحلتس تارضاحمو ةيتوص تاليجست
 
 : ةماه ةظوحلم
 ارتس اهركذ يغبني الف تايبلسلاو بلاثملا امأو اهبحاص ف نسحلا بناجلل تضرعت ةمجرتلا هذه
 : لئاقلا لاق امكو نيرهاجملا الإ ىفاعم يتمأ لك : ملسو هيلع لا ىلص لاق دقو ةنايصو
 .يناقلي نم يلع مالسلا ىبأل يتريرس حيبق اوملع ول لاو
 ملسو هيلع لا ىلص لا لوسرب دتقيلف ايدتقم ناك نمو بويعلا رتسو بونذلا نارفغ لا لأسن
 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع لا ىلصو يملاعلا بر ل دمحلاو
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 ةمدقم
 اهيف لوطي ةلأسم اهنأل ةلأسملا كلتب صاخ باتك فيلأت ادصاق تالاقملا هذه ف تسل )١(
 عضأس ينكلو ةحفص ةئامثالث ىلع ديزيام اهنم ءزج لوح تاشاقن نم اهيف يدلو ادج مالكلا
 موصخلا ةلدأ دينفتل ضرعتن نلو اندنع راتخملا لوقلا مهف ف يعت يتلا ةمهملا اهطاقن ىلع ئراقلا
 .دادسلاو ىدهلا لا لأسنو ناكمإلا ردق راصتخالل ابلط

 هنأل تيغاوطلا رسأ تحت وه يذلاو داهجلا ف هقيفر رفكي نأ ةوخإلا ضعبب رمألا لصو فسألل
 هتجوز ملسأ نأ ةوخإلا ضعبب رمألا لصوو هحارس قالطإب ةبلاطملاو هنع عافدلل ماحم ليكوتب لبق
 ةيعضولا مكاحملا مامأ اهلوثم هضفرل باذعلا ءوس اهموسو رافكلا تالقتعم ف اهضرعب ثبعلل
 .ةلأسملا هذه اهيف تببست يتلا ةملؤملا روصلل ارج ملهو ..اهنع مهتلا ءردو اهسفن نع عافدلل
 ؟رغصأ مأ ربكأ رفك لا لزنأ ام ريغب مكحلا له لثم ىرخأ ةكئاش لئاسمب ةطبترم ةكئاشلا ةلأسملا هذه
 ماكحألا هذه ةلادع داقتعا عم امامت عرشلا ليدبت وه ايلاح لصاحلا نأل اهل ضرعتن نل هذهو
 ديكأتلاب اهل ضرعتنس هذهو ؟ ال مأ هاركإ ةرورضلا له لثمو.عازنلا لحم جراخ ربتعتف ةيعضولا
  ةلأسملاب ةقلعتملا تايئزجلاو تاحلطصملا ضعب ريرحت لثمو انتلأسمب قيثولا اهطابترال
 امك نآلا ةيملعلا تاعارصلا ف اهشيعن يتلا تابكنلا لك ف ببسلا اهنأل تاحلطصملا ريرحتب أدبنو
 ءاجتلاو نالف ىلإ امهنيب اعزانت يفرط عفر وه مكاحتلا : لوقنف تاحلطصملا ةكرعم انباتك ف انيب
 .امهنيب يضقيل هيلإ َرمألا اعفر يأ ، هيلإ امهنم

 ربلا دبع نبا مامإلا لاق ةدارإلاو ةينلاو دصقلل رقتفم وهف لعف هنأ امبو قافتالاب برعلا ةغل ف اذه
 ءرملا نع ىدأتي نأ لاحمو ،لعفلا ىلإ هنم دصقب الإ ًةقيقح العاف لعافلا ىّمسي الو« : لا همحر
 اذهو .»هدارأو لعفلا ىلإ دصق نم وه ةقيقح لعافلا :لاقو .»هلعفب هيونيو هئادأ ىلإ دصقي مل ام
 لصفتل اهيلإ أجتلاو ةيتوغاطلا ةمكحملل هرمأ عفر ريسألا لهف ةعيرشلا ءاملع يب هيلع قفتم اضيأ
 نم دارأو دصق ةينمألا تيغاوطلا تاهجو ثحابملا لبق نم مهتملا لهو ؟هورسأ نم يبو هنيب
 تيغاوطلا وهو دحاو فرط نم ءاج دصقلاو بلطلاو عفرلا مأ مهنيبو هنيب لصفت نأ مهمكاحم
 امإو ةينمألا ةوقلاب امإو لسالسلاب امإ مكاحملا كلت ىلإ نورجي يمهتملاو ىرسألا نإ.مهسفنأ
 ريسألا نأ ةمهم ةجيتن ىلإ مويلا صلخن نذإ. مهل ولحي امب هروضح نود يبايغلا مكحلاب ديدهتلاب
 ريغ وه رخآ فرط يبو هنيب مكحلل ابلط اهيلإ وه عفري مل ةيجراخ ةهج نم ةمكحملل وعدملاو
 ىلإ مكاحتلا ف لخديال قوقحب ةبلاطمو مهت درو عافد نم كلذ ىلع بترتام لكف الصأ مكاحتم
 . قيفوتلا لابو توغاطلا
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 ميكحتلاو مكاحتلا تايآ

 
 تايآ نإف مكحلا تايآ يبو اهنيب طلخن نأ ديرنالو ميكحتلاو مكاحتلا تايآل انه ضرعتنس )٢(
 نحنو مكاحتملا سيلو مكاحلا بطاخت اهنكل ميكحتلاو مكاحتلاب قلعتت انايحأ تناك نإو مكحلا
 .ادج عوضوملا ليطي بعشتلاو مكاحتملا ف انتلأسم
 :لوقنف
 هاوسل مكحالو ىلاعتو هناحبس لاب صتخي مكحلا نأ ىلع للدت تايآ اندنع

 يف ُكِرشُي الَو(  ...  )َنيبِساحلا ُعَرسَأ َوُهَو ُمكُحلا ُهَل الَأ( ... )اًمَكَح يغَتبَأ ِهـَّللا َريَغَـفَأ( ... )ِهـَّلِل ّالِإ ُمكُحلا ِنِإ(
 .تايآ نم اههبشأ امو .. )اًدَحَأ ِهِمكُح
 ؟تايآلا هذه ف مكحلاب دارملا ام نكلو
 ف يرجي ال هنأو ينوكلا مكحلا اهب داريو الصأ ماكحألاو تاعيرشتلا لبق ةيكم تايآلا هذه مظعم
 ال هقح قح يذ لك ءاطعإو اهباصن ف رومألا عضوو هلدعو هتمكح بسح لا هدارأ ام الإ نوكلا
  .مهلامعأ ىلع مهبساحيو ةمايقلا موي هدابع يب لصفيس يذلا هدحو وهو دحأ كلذ ف هكراشي
 صوصن نمو اهضعب نم عزتنم اهب مازلإلاو ةعيرشلا ميكحت نأ الإ ةقيقح انعوضوم جراخ يهف
 ؟كرش مأ ةيصعم توغاطلل مكاحتلا له ةلأسم ف لا ءاش نإ اقحال كلذل ضرعتنسو ىرخأ
 
 ةيواعمو ايلع اهيلع ءانب اورفكو اهعضوم ريغ ف جراوخلا اهعضو يتلا يه تايآلا هذه ضعبو
 .ميكحتلاب يضر نمو مهنع لا يضر يمكحلاو
 ةدمع يهو جراوخلا ىلع سابع نبا جتحا اهبو نايحألا ضعب ف لاجرلل مكحلا لعجت ةيآ اندنعو
 نإف امهقوقح جراخ يعرش مكح عم ضراعتي ال اميف امهنيب امكح نافرط يضر اذإف حلصلا باب

 :جراوخلل سابع نبا لاق  .)اَهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَح اوُثَعْـباَف( :ىلاعت هلوق يهو ضام همكح
 لاجرلا ىلإ همكح رَّيص دق نأ لا باتك ف مكيلع أرقأ ينإف ،لا رمأ ف لاجرلا مَّكح :مكلوق  اَّمأ
:ىلاعتو كرابت - لا لوق تيأرأ ،هيف اومكحي نأ - ىلاعتو كرابت - لا رمأف ؛مهرد عبر نمث ف  

)Sَ ُمُكَْحي ِمَعَّـنلا َنِم َلَتَـق اَم ُلْثِّم ٌءاَزَجَف اًدِّمَعَـتُّم مُكنِم ُهَلَـتَـق نَمَو ٌمُرُح ْمُتنَأَو َدْيَّصلا اوُلُـتْقَـت َال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ 
 ،هيف مَكح ءاش ولو ،هيف نومُكحَي لاجرلا ىلإ هرَّيص هَّنأ لا ِمْكُح نم ناكو )ْمُكنِّم ٍلْدَع اَوَذ ِهِب
 ،لضفأ مهئامد نقحو يبلا تاذ حالَص ف لاجرلا مكحأ :لاب مكدشنأ ،لاجرلا مكح نم زاجف
 .لضفأ اذه لب ؛ىلب :اولاق ؟بنرأ ف وأ

 ،اَهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَح اوُثَعْـباَف اَمِهِنْيَـب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو :اهجوزو ةأرملا ف لاقو :لاق
 ؟ةأرما عضب ف مهمكح نم لضفأ مهئامد نقحو مهنيب تاذ حالص ف لاجرلا مكح لاب مكتدشنف
 .ةصقلا خلا .مهنيب تاذ حالصإو مهئامد نقح ف لب مهللا :اولاق
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 ً.افنآ هيلإ راشملا عضوملا سفن ف لا ءاش نإ اقحال هل ضرعنسو كلذ ف ليطن الو
 : اهمهأو اهلمشأو لئالق تايآ اندنعف مكاحتلا امأو

	:ىلاعت هلوق
 ِتوُغاَّطلا َىلِإ اوُمَكاَحَتَـي نَأ َنوُديِرُي َكِلْبَـق نِم َلِزنُأ اَمَو َكْيَلِإ َلِزنُأ اَِمب اوُنَمآ ُْمoََّأ َنوُمُعْزَـي َنيِذَّلا َىلِإ َرَـت َْملَأ (
 ُهـَّللا َلَزنَأ اَم َٰىلِإ اْوَلاَعَـت ْمَُهل َليِق اَذِإَو ﴾٦٠﴿اًديِعَب ًالَالَض ْمُهَّلِضُي نَأ ُناَطْيَّشلا ُديِرُيَو ِهِب اوُرُفْكَي نَأ اوُرِمُأ ْدَقَو
 َُّمث ْمِهيِدْيَأ ْتَمَّدَق اَِمب ٌةَبيِصُّم مُهْـتَـباَصَأ اَذِإ َفْيَكَف ﴾٦١﴿ اًدوُدُص َكنَع َنوُّدُصَي َنيِقِفاَنُمْلا َتْيَأَر ِلوُسَّرلا َىلِإَو
 ْمُهْـنَع ْضِرْعَأَف ْمِِ�وُلُـق ِيف اَم ُهـَّللا ُمَلْعَـي َنيِذَّلا َكِئٰـَلوُأ ﴾٦٢﴿ اًقيِفْوَـتَو ً�اَسْحِإ َّالِإ َ�ْدَرَأ ْنِإ ِهـَّللِ� َنوُفِلَْحي َكوُءاَج
 اوُمَلَّظ ذِإ ُْمoََّأ ْوَلَو ِهـَّللا ِنْذِِ� َعاَطُيِل َّالِإ ٍلوُسَّر نِم اَنْلَسْرَأ اَمَو ﴾٦٣﴿ اًغيِلَب ًالْوَـق ْمِهِسُفنَأ ِيف ُْمَّهل لُقَو ْمُهْظِعَو
 َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف ﴾٦٤﴿ اًميِحَّر ً�اَّوَـت َهـَّللا اوُدَجَوَل ُلوُسَّرلا ُمَُهل َرَفْغَـتْساَو َهـَّللا اوُرَفْغَـتْساَف َكوُءاَج ْمُهَسُفنَأ

 )﴾٦٥﴿ اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَِّّمم اًجَرَح ْمِهِسُفنَأ ِيف اوُدَِجي َال َُّمث ْمُهَـنْـيَـب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَُحي َّٰىتَح

	
 اهلوزن ببسب قلعتت ةيمهألا ف ةياغ ارومأ اهيف ظحالن نكلو انتلأسم ةدمع يه تايآلا هذه
 .ةجيتنلاو يمكاحتملاو مكحلاو مكاحلا تاسبالمو

 مث ...ِتوُغاَّطلا َىلِإ اوُمَكاَحَتَـي نَأ َنوُديِرُي ةملك مث ...اوُنَمآ ُْمoََّأ َنوُمُعْزَـي َنيِذَّلا ةملك ىلإ انه هبتناو

 .اًدوُدُص َكنَع َنوُّدُصَي َنيِقِفاَنُمْلا َتْيَأَر ِلوُسَّرلا َىلِإَو ُهـَّللا َلَزنَأ اَم َٰىلِإ اْوَلاَعَـت ْمَُهل َليِق اَذِإَو ةملك
 قفانملا اذهو يدوهي يبو قفانم ملسم يب عازن ف تلزن ةيآلا نأ فلسلا نم نيرسفملا ةملك تقفتا
 ف ةبغر هوحن وأ نهاك نم هريغ ميكحت دارأو ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ميكحت نع ضرعأ
 .ايندلا عاتم
 لاقف ،ةموصخ ،دوهيلا نم لجر يبو ،ملسم هنأ معزي نمم لجر يب تناك :لاق يبعشلا نع
 لا ىلص لا لوسر نأ ملع دق هنأل = يبنلا ىلإ :لاق وأ = كنيد لهأ ىلإ كمكاحأ :يدوهيلا
 :لاق ،ةنيهج ف اًنهاك ايتأي نأ ىلع اقفتاف ،افلتخاف ،مكحلا ف ةوشرلا ذخأي ال ملسو هيلع

 نِم َلِزنُأ اَمَو " راصنألا نم يذلا :ىنعي ،) َكْيَلِإ َلِزنُأ اَِمب اوُنَمآ ُْمoََّأ َنوُمُعْزَـي َنيِذَّلا َىلِإ َرَـت َْملَأ ( :تلزـنف
 اورفكي نأ اورمأ دقو " نهاكلا ىلإ ، )ِتوُغاَّطلا َىلِإ اوُمَكاَحَتَـي نَأ َنوُديِرُي( ّ يدوهيلا :ينعي ،" َكِلْبَـق
 ،"اًديعب الالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو " التو .هباتك ف اذه رمأو ،هباتك ف اذه رمأ :ينعي ،" هب

 دهاجم لاق هوحنبو ) اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو( ىلإ )ْمُهَـنْـيَـب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَُحي َّٰىتَح َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف ( :أرقو
 .مهريغو يدسلاو ةداتقو
 امب نئاك مكحلاو همدو همحلو همحشب هسفن ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر وه اندنع مكاحلا نذإ
 قفانمو يدوهي نامكاحتملاو يحو هنأل ةلمنأ ديق هنع فلتخي نل انيقيو اقح ىلاعتو هناحبس لا لزنأ
 مكحو ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر كرتي وهو ءيش لك ف ملسملا ةلماعم لماعيو مالسإلا يعدي
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 وأ ملسملاب هنع ربعي ةدراولا راثآلا لك فو تيغاوطلاو ةنهكلا مكحي نأ ديريو هضفريو ققحتملا لا
 . كلذ مغر رفاكلا ال قفانملا
 رمأتو ناميإلا ةقيقحل فانم اذه نأو يداقتعالا قافنلا نم اذه نأ يبت يتلا تايآلا لوزن ةجيتنلاو
 مهظعيو مهملعيو لاب مهفوخي نأو يقفانملا ءالؤه نع ضرعي نأ ملسو هيلع لا ىلص يبنلا
 الإ هيف ام ملعي ال يذلا بلقلاب كلذ طابتراو هيف اوعقو ام ةبغم نم غيلبلا لوقلاب مهرذحيو

 وبأ لاق. اًغيِلَب ًالْوَـق ْمِهِسُفنَأ ِيف ُْمَّهل لُقَو ْمُهْظِعَو ْمُهْـنَع ْضِرْعَأَف ْمِِ�وُلُـق ِيف اَم ُهـَّللا ُمَلْعَـي َنيِذَّلا َكِئٰـَلوُأ .لا
 ،دمحم اي ،كل تفصو نيذلا نوقفانملا ءالؤه ،" كئلوأ " :هلوقب هؤانث لج ينعي :رفعج
 ،كيلإ ماكتحالا مهكرتو ،توغاطلا ىلإ مهماكتحا ف " مهبولق ف ام لا ملعي "=مهتفص
 ضرعأف "= اًقيفوتو اًناسحإ الإ اندرأ ام :لاب اوفلح نإو ، غيزلاو قافنلا نم = كنع مهدودصو
 مهايإ كفيوختب مهظع نكلو ،مهماسجأو مهنادبأ ف مهبقاعت الف مهعدف :لوقي ،" مهظعو مهنع
 ف كشلا نم هيلع مه ام ِهوركم نم مهرّذحو ،مهرادب لزـنت نأ هتبوقعو ،مهب ّلحي نأ لا َسأب
 هب قيدصتلاو لا ءاقتاب مهرم :لوقي ،" اًغيلب الوق مهسفنأ ف مهل لقو "، = هلوسر رمأو لا رمأ
 .ـه.ا هديعوو هدعوو هلوسربو

 
 نإ لب فيسلاب مهسوؤر برضاو ةدرلاب مهيلع مكحاو مهرفكف ةملك هيف سيلو اذه مدقت ام لك
 رفغتسي ابنذ يربطلا لوق بسح هربتعا لب كلذ لعف نم رفكل ضرعتي مل تايآلا هذه نم اءزج
 ف مهتفص فصو نيذلا - يقفانملا ءالؤه نأ ولو :هؤانث لج كلذب ينعي :رفعج وبأ لاق .هنم
 ،" مهسفنأ اوملظ ذإ " اًدودص اوّدص هلوسر مكحو لا مكح ىلإ اوعد اذإ نيذلا -يتيآلا يتاه
 ةنسو لا باتك نع مهدودصو ،توغاطلا ىلإ مهماكتحا ف مثإلا نم ميظعلا اهايإ مهباستكاب
 توغاطلا ىلإ مهريصم نم اولعف ام ولعف يح ،دمحم اي ،" كوؤاج "= اهيلإ اوعد اذإ هلوسر
 مهبنذ ةبوقع نع مهل حفصي نأ لا اولأسف ،يبينم يبئات كوؤاج ،كمكح نود همكحب يضار
 :هلوق ىنعم وه كلذو .كلذ لثم ملسو هيلع لا ىلص ُهلوسر َلا مهل لأسو ،مهيلع هتيطغتب

 .ـه.ا. )ُلوُسَّرلا ُمَُهل َرَفْغَـتْساَو َهـَّللا اوُرَفْغَـتْساَف(
 دترمو ةدرلا ظافلأ سوه اوكرتا ةوخإلل لوقن امدنع نحن .نيدلا ةمئأ جهنمل لا مكاعر اي اورظناف
 ولو ولغلا نع دعبلاو ريخلا مهل وجرن امنإف اهنم ولخت ال مكتاملك تحبصأ يتلا رفاكو ريفكتلاو
 ةحئار دجن مل كلذ عمو اهالوأ عضوملا اذه ناكل ظافلألا هذه هيف ركذت نأ قحتسي عضوم دجو
 ةصق ف اضيأ تلزن اهنأ تبث ةريخألا ةيآلا نأب هونن نأ انتوفي الو ءاملعلا رباكأ مه اذكهو .. كلذل
 نأ :ملسو هيلع لا ىلص يبنلل يراصنألا لوقو يقسلاو ةرحلا جارش ف يراصنألاو ريبزلا عازن
 هيلع لا ىلص يبنلا رفكي مل اعبطو .اضيأ اهلمشت اهنأ كلذ ف اهلوزن ىنعمو . كتمع نبا ناك
 ريبزلل قحلا ىفوتساو هنول ريغت :طقف .ادح هيلع مقي ملو ةدرلاب هيلع مكحي ملو يراصنألا ملسو
 لوسرل حضاو صاقتنا ، كتمع نبا ناك نأ : هلوق نأ نم مغرلا ىلع كلذب يراصنألا رزع وأ
 . هوحنو هلهجب رذع هنكل لدعلا مدعو مكحلا ف ةاباحملاب هل ماهتاو ملسو هيلع لا ىلص لا
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 ريفكتلا سيلو ناميإلا ةقيقحل يفنو يداقتعا قافن ىلع للدت يتلا مكاحتلا ةروص :ةصالخلاو
 : يه رفكي مل نم ريفكت نع الضف ينيعلا
 اهنع ضرعيو اهكرتي مث كش دوجو عم ال انيقي ةقحلا ةعيرشلل مكاحتلا هل ارسيتم ملسملا نوكي نأ
 .قافتالاب ةيآلا لولدم وه اذه . اهل فانم يعضو نوناقل اراتخم اعطاق اضفر اهيلإ ةوعدلا ضفريو
 ءوجللا ىنمتيو اهل ءوجللا ديري الو اهضغبي يتلا ةيعضولا مكاحملا الإ هيدل رايخ ال يذلا ملسملاف
 انتيآب هل ةقالع ال كلذ هل تاهيه نكلو هرومأ لك ف ىلاعت لا مكح ديريو ةيعرشلا مكاحملا ىلإ
 .قيفوتلا لابو ةتبلا هذه
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 مكاحتلا تايآ

	
 تالالدتسالا ف ةدمعلا اهنأل تايآلا ىلع زكرن نحنو مكاحتلاب ةقلعتملا ةيلاتلا تايآلل يتأن )٣(
 ينملعتأ :اهل انلق سأر تبأرشا اذإ ىتح يصصخت ميمص نم اهنألو انعوضوم ف ةحيرص اهنألو
  : ىلاعت لاق  :رونلا ةروس تايآ هذه ! هتشرح انأ بضب

 اَذِإَو ﴾٤٧﴿ َنيِنِمْؤُمْلِ� َكِئـَلوُأ اَمَو َكِلَذ ِدْعَـب نِّم مُهْـنِّم ٌقيِرَف َّىلَوَـتَـي َُّمث اَنْعَطَأَو ِلوُسَّرلِ�َو ِهـَّللِ� اَّنَمآ َنوُلوُقَـيَو
 ِهْيَلِإ اوُتَْ� ُّقَْحلا ُُمَّهل نُكَي نِإَو ﴾٤٨﴿ َنوُضِرْعُّم مُهْـنِّم ٌقيِرَف اَذِإ ْمُهَـنْـيَـب َمُكْحَيِل ِهِلوُسَرَو ِهـَّللا َىلِإ اوُعُد
 ُمُه َكِئـَلوُأ ْلَب ُهُلوُسَرَو ْمِهْيَلَع ُهـَّللا َفيَِحي نَأ َنوُفاََخي ْمَأ اوُبَ¡ْرا ِمَأ ٌضَرَّم مِِ�وُلُـق ِيفَأ ﴾٤٩﴿ َنيِنِعْذُم
 .﴾٥٠﴿ َنوُمِلاَّظلا
 
 هذهو :هريغو ريثك نبا لاق قباسلا روشنملا ف اهنع انملكت يتلا ءاسنلا ةروس تايآ تخأ يهو

 َىلِإ اوُمَكاَحَتَـي نَأ َنوُديِرُي َكِلْبَـق نِم َلِزنُأ اَمَو َكْيَلِإ َلِزنُأ اَِمب اوُنَمآ ُْمoََّأ َنوُمُعْزَـي َنيِذَّلا َىلِإ َرَـت َْملَأ ( :هلوقك
 اَم َٰىلِإ اْوَلاَعَـت ْمَُهل َليِق اَذِإَو ﴾٦٠﴿اًديِعَب ًالَالَض ْمُهَّلِضُي نَأ ُناَطْيَّشلا ُديِرُيَو ِهِب اوُرُفْكَي نَأ اوُرِمُأ ْدَقَو ِتوُغاَّطلا

 .)﴾٦١﴿ اًدوُدُص َكنَع َنوُّدُصَي َنيِقِفاَنُمْلا َتْيَأَر ِلوُسَّرلا َىلِإَو ُهـَّللا َلَزنَأ
 
 دوهيلا نم لجر يبو هنيب تناك رشب همسا يقفانملا نم الجر نأ اهلوزن ببس ف يبطرقلا لقن دقو
 قفانملا ناكو ،ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر دنع مكاحتلا ىلإ يدوهيلا هاعدف ضرأ ف ةموصخ
 .هيف ةيآلا تلزنف فرشألا نب بعك مكحنلف انيلع فيحي ادمحم نإ :لاقو كلذ نم ىبأف ،الطبم
 ةموصخ هنع لا يضر بلاط يبأ نب يلع يبو هنيب ناك ةيمأ ينب نم لئاو نب ةريغملا ف تلزن :ليقو
 هنإ :لاقو ،ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ىلإ ايلع مكاحي نأ ةريغملا عنتماف ضرأو ءام ف

 نأل امكحيل لقي ملو )مكحيل( لاقو : يبطرقلا لاق .يدرواملا هركذ ،ةيآلا تلزنف ؛ينضغبي
 . مالك حاتفتساو ل اماظعإ لا ركذب أدب امنإو ،ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا هب ينعملا
  : ةمكحملا فارطأب اضيأ قلعتت ارومأ انه ظحالنف
 كلذ عمو كلذب نآرقلا هيلع دهشو انطاب نمؤمب سيل قفانم ةقيقحلا ف وهو ناميإلا يعدي مكاحتملا
 .بلقلا لمعب طبترم ريغ يلمع رفكم ف عقي مل هنأل ارهاظ هرفكب مكحي مل
 ف كش اهل ضرع دق وأ ،اهل مزال ضرم بولقلا ف نوكي نأ نع مهرمأ جرخي ال :ريثك نبا لاق
 لاو ،ضحم رفك وهف ناك ام ايأو . مكحلا ف مهيلع هلوسرو لا روجي نأ نوفاخي وأ ، نيدلا
 .ـه.ا. تافصلا هذه نم وطنم هيلع وه امو ،مهنم لكب ميلع
 . لا هب ميلعلا نطابلا مهرفك وه اذهو هذه مهتفلاخم ف بلقلا لمع وه اذهف
 اذهوً انظ ال اعطق ةعيرشلاب مكاحلا يحولاب ديؤملا ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر وه مكاحلاو
 عضنو ىلوتيو ضرعيف ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر يدي يب ةيعرشلا ةمكحملل ىعدي مكاحتملا
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 هل مكحتس ةمكحملا تناك اذإو تيغاوطلا ىلإ ةموكحلا بلطيو !!انه ىلوتيو ضرعي قوف يطخ
 .. ةلئازلا هايند ف اعمط اهيلإ عراسي وهف هقحب
 هناحبس لا هامسو ضرملا نم هبلق ف امل انطاب ارفاك اقفانمو ،ارهاظ ايصاع املسم يقب كلذ لك عمو
 مه كئلوأ لب هلوق نع لودعلل نكلو ملاظلاب رفاكلا فصو لمتحي ناك نإو ارفاك همسي ملو املاظ
 .ةتكن .. نورفاكلا

 لا مكح نع نوضرعملا ءالؤه فاخ ام :لوقي  )َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئـَلوُأ ْلَب ( :هلوقو :يربطلا لاق
 ،لا لوسر مهيلع فيحي نأ ،هيلإ اوعد امم كلذ ىلإ ةباجإلا نع اوضرعأ ذإ ،هلوسر مكحو
 اميف لا مهتيصعمو ،مهبر رمأ مهفالخب مهسفنأل ملظ لهأ موق مهنكلو ،مهيلع همكح ف روجيف
 . هل ميلستلاو ،اوهركو اوبحأ اميف ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر مكحب اضرلا نم مهرمأ
 خلإ... لا مهتيصعمو مهبر رمأ مهفالخب مهسفنأل ملظ لهأ :يربطلا لوقي :هبتنا
 فيحلا نم نومهوتيو نونظي امم نآربم هلوسرو لاو ،)نورجافلا نوملاظلا( مه لب :ريثك نبا لاقو
 . كلذ نع هلوسرو لا ىلاعت ، روجلاو
 " هل قح ال ملاظ وهف ،بجي ملف ناطلس ىلإ يعد نم" :اعوفرم ةرمس ثيدح انه ريثك نبا لقنو
 ىلص يبنلا ىلإ يعدف ،ةعزانم لجرلا يبو هنيب ناك اذإ لجرلا ناك :لاق نسحلا لسرم اضيأ ركذو
 دارأ اذإو .قحلاب هل يضقيس ملسو هيلع لا ىلص يبنلا نأ ملعو ،نعذأ قحم وهو ملسو هيلع لا
 هذه لا لزنأف .نالف ىلإ قلطنا :لاقو ،ضرعأ ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ىلإ يعدف ملظي نأ
 نم مكح ىلإ يعدف ،ءيش هيخأ يبو هنيب ناك نم " :ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر لاقف ،ةيآلا
 . بيرغ :لاقو ." هل قح ال ملاظ وهف ،بيجي نأ ىبأف يملسملا ماكح
 ىبأيو ضفري وهو ءيش لك ف يملسملا ةلماعم لماعي ارهاظ ملسم لجر اذه نأ رمألا ةصالخو
 مقي ملو دحأ هرفكي ملف تيغاوطلا ىلإ عرشلا نع اضرعم هرمأ عفريو ةنقيتملا ةعيرشلل مكاحتلا
 سيل هنأب هيلع نآرقلا ةداهش نم مغرلا ىلع هيلع تناكام ىلع هتايح ف رمتساو ةدرلا دح هيلع
 . ينمؤملا كولس فلاخ هكولس نأل انطاب انمؤم
 مكاحتلا بلطو اهنع ضرعأف ةنقيتملا ةعيرشلا مكحل يعد نم نأ ىلع لدت ةيآلاف هيلع ءانبو
 .ناميإلل ايعدمو ارهظم ناك نإو رفكلا هنطابو يقفانملا ةلماعم ايندلا ف لماعي قفانم وهف تيغاوطلل
 

****	
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 يكملا نآرقلا ف دراولا مكحلا ظفل
 
 : يتطقن نع هيف ثدحتنو ةلأسملا هذه ف عبارلا لاقملا اذه )٤( 
 :يكملا نآرقلا ف دراولا مكحلا ظفل  :ىلوألا
 اذه نأ ىلع هيبنتلا عم انه اليلق هيف لصفنف حرطت تالاكشتسالا ضعبب اذإف اقباس هيلإ انرشأ دقو 
 نم ةعامج تافينصتلاب هدرفأ دقو نآرقلا تادرفم ملعب قحليو رئاظنلاو هوجولا ملع ىمسي ملعلا
 ف اهانحرش يتلا ةمهملا نآرقلا مولع نم وهو يناهفصألا بغارلاو يناغمادلاك ملعلا لهأ
  :لوقنف تادلجم ةعضب ف تغرفو عقوملا ف نآرقلا مولع تارضاحم
 لقني مل ثيح تاعازنلا يب لصف الو ةيئاضق ماكحأ الو عيرشت كانه الصأ نكي مل ةيكملا ةرتفلا ف
 ةدابعلاو قلخلاب هناحبس لا درفتو ديحوتلا رومأل اريرقت ةكم لهأل باطخلا ناكو انل كلذ نم ءيش
 ف هل عايصنالاو هتعاط كلذ ف لخديو العو لج ل هلك رمألا نأو ءاضقلا لصفو ثعبلا ريرقتو
 ةيعرشلا رماوألا لثم هلثم كلذ دعب ىتأ يذلا عرشلا ميكحتب رمألاف البقتسم هب رمأيس امو رمأ ام لك
 قاقحتسا تحت ةلخاد اهلكف عئارشلا نم اهريغو داهجلاب رمألاو رمخلا يرحتو انزلا يرحت ف ىرخألا
 صيصنتلا مكحلا ةملكب دارملا سيلو . ةرخآلاو ايندلا ف هلك رمألا يأ مكحلاب درفي نأ هناحبس لا
 الو لوزنلا تيقوتل رظنلاب ال اقالطإ دوصقم ريغ اذهف ةعيرشلا قفو يعزانتملا يب ةموكحلا ىلع
 . يبطاخملا ةيعون الو هتاقابس الو هتاقايسل الو هتاسبالمل
 ءاضقلا ىنعم دافأ نيوكت ف ناك نإف هناحبس لا ىلإ بسن اذإ نآرقلا ف مكحلا نأ مهضعب لقن دقو

 ُهـَّللاَو( : ىلاعت لاق اهبتارمب ةيجراخلا ةيعقاولاو يقيقحلا دوجولا قواسي يذلا داجيإلا وهو يدوجولا
 هجوي هنمو )ُنوُكَيَـف نُك ُهَل ُلوُقَـي اََّمنِإَف اًرْمَأ ٰىَضَق اَذِإَو (: لاقو )ِباسِحلا ُعيرَس َوُهَو ِهِمكُِحل َبِّقَعُم ال ُمُكَحي
 ىنعم دافأ عيرشت ف ناك نإو .)ِداَبِعْلا َْنيَب َمَكَح ْدَق َهـَّللا َّنِإ اَهيِف ٌّلُك َّ�ِإ اوَُربْكَتْسا َنيِذَّلا َلاَق (: هلوق
 ِهـَّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو( : لاقو )هـَّللا ُمْكُح اَهيِف ُةاَرْوَّـتلا ُمُهَدنِعَو (: ىلاعت لاق يولوملا مكحلاو ينقتلا

 :مكحلا اهيف روكذملا يكملا نآرقلا تايآ نم ءيشل الاثم انه درونو  )َنوُنِقوُي ٍمْوَقِّل اًمْكُح

 يهنلاو رمأللو ةدابعلل هدحو لا قاقحتسا اهنم دارملا هذهو .)ِهـَّلِل ّالِإ ُمكُحلا ِنِإ( : ىلاعت لاق
 . ةرخآلاو ايندلا ف هدابع يب ءاضقلاو

 صالخإلا ىلع نيدلا َسَّسأ :لاق ،)ُهSِّإ ّالِإ اودُبعَت ّالَأ َرَمَأ ِهـَّلِل ّالِإ ُمكُحلا ِنِإ( :هلوق ف ،ةيلاعلا يبأ نع
 .هل كيرش ال هدحو ل
 الأ ةبطاق هدابع رمأ دقو ،ل هلك كلملاو ةئيشملاو فرصتلاو مكحلا نأ مهربخأ مث :ريثك نبا لاقو
  .هايإ الإ اودبعي

 ال اهنأب مهتهلآل ةموعزملا تافرصتلا عيمجل لاطبإ  )ِهـَّلِل ّالِإ ُمكُحلا ِنِإ( ةلمجو :روشاع نبا لاقو

 ةلدأ نم لاقتنا )ُهSِّإ ّالِإ اودُبعَت ّالَأ َرَمَأ ( ةلمجو . اهفرصتو اهمكح نم هنأ اومعز اميف اهل مكح
 ةيهلإلا تابثإ ةجيتن كلذ نأل ، هيهنو هرمأ لاثتماب ميلعتلا ىلإ ةيهلإلاب ىلاعت لا دارفنا تابثإ

 كلذ نمو .مكحلا ىنعم نم اهيف ام ثيح نم )ِهـَّلِل ّالِإ ُمكُحلا ِنِإ( ةلمجل نايب يهف ، هل ةينادحولاو
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 هيف اوناك اميف كدابع يب مكحت تنأ : هلوق لثم هذهو نوعجرت هيلإو مكحلا هل : ىلاعت هلوق
  .ةرخآلاو ايندلا ف فرصتلاو كلملا لماك عم ةمايقلا موي ءاضقلا لصف اهنم دارملاو نوفلتخي

 )َنوُعَجْرُـت ِهْيَلِإَو (، همكحل بقعم الو ، فرصتلاو كلملا : يأ )ُمكُحلا ُهَل( : هلوقو : ريثك نبا لاق

 ُهَل(:يوغبلا لاقو  رشف ارش نإو ،ريخف اريخ ناك نإ ،مكلامعأب مكيزجيف ،مكداعم موي:يأ
 .مكلامعأب مكيزجيف ةرخآلا ف نودرت ) نوعجرت هيلإو ( ءاضقلا لصف : يأ )ُمكُحلا
 اهفرصو لا ريغل فرصت ال ةدابع مكاحتلا له ةلأسم جلاعت ةيتآ تاروشنمب قلعتت :ةيناثلا ةطقنلا
 :لوقنف ؟ ربكأ كرش لا ريغل

 الاثم برضنو ةدابع ىلع لدي اهامسم نأ ملس ول اهامسم ريغ ىرخأ رومأل ةرقتفم ةدابعلا
 لا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش فَّرع دقو  ةميظع ةيبلق ةدابع يهف ، ةيشخلاب : ةريثك ةلثمألاو
 نم هاضريو لا هبحي ام لكل عماج مسا يه :ةدابعلا " :لوقيف ؛عماج فيرعتب ةدابعلا ىلاعت
 ءادأو ثيدحلا قدصو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاف ؛ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا
 نيدلا صالخإو ،هيلإ ةبانإلاو لا ةيشخو ،هلوسرو لا بح كلذكو ...نيدلاولا ربو ةنامألا
	.)١٠/١٤٩( ىواتفلا عومجم "...هل
 َنْوَشَْخي َالَو ُهَنْوَشَْخيَو ِهـَّللا ِتَالاَسِر َنوُغِّلَبُـي َنيِذَّلا :هلسر قح ف لاقو ِينْوَشْخاَو ْمُهْوَشَْخت َالَف : ىلاعت لاق
 ْنِّم مُه َنيِذَّلا :ينمؤملا تافص ف لاقو  َنينِمؤُم مُتنُك نِإ ُهوَشَخت نَأ ُّقَحَأ ُهـَّللاَف : هلوقو  َهـَّللا َّالِإ اًدَحَأ

 لا ىشخي امنإ :لاقو ُمَّ�َر َنْوَشَْخي َنيِذَّلا :ينمؤملا فصو ف ةدع تايآ ف لاقو  َنوُقِفْشُّم مِِّ�َر ِةَيْشَخ
 ؟؟ربكأ اكرش اكرشمو لب ؟اكرشم حبصأ لا ريغ يشخ نم له :لأسن انهو ءاملعلا هدابع نم
 نم ةيشخلا :ررقيو ههجو ىلع همهفيل ءاملعل جاتحي ال يذلا ليلدلا عبتي يذلا ذبهجلا خألا يتأيف
 هلسر ناك اذكو اهب هدارفإب لا رمأ دقو .هيف سبل ال حضاو اذهو هناحبس ل ةيبلقلا تادابعلا لجأ

 )َنينِمؤُم مُتنُك نِإ( هلوقب ةيشخلاب هدارفإ قلعو هاوس نوشخي الو مهبر نوشخي ينمؤملا نم هؤايلوأو
 كلذ ف ةلدألاو  ربكأ اكرش لاب كرشم وهف لا ريغل ةيشخلا نم ائيش فرص نمف : هيلع ءانبو
 ريفكت ف رظنيو ... هيف رذع ال ةدابعلا كرش نإف لهجلا نع الضف ليوأتلاب اهيف رذعي ال ةحضاو
 ريرقت بسح رفكلا مكح ليزنت نود كرشم لاقيف مسالا هيلع قلطي نأ نكميف لا ريغ ىشخي نم
 يب اعمج لتقلا ريفكتلا وهو مكحلاب دوصقملا نأ ةظحالم عم ماكحألاو ءامسألا ف مالسإلا خيش
 ىهتنا .مالسإلا خيش هفلس لبق نمو دمحم خيشلا نم اءدب ةوعدلا ةمئأ نع صوصنلا ف ضراعتلا
 ليمج اي تنأ دحوم اي اهلك يد ةوالحلا هيإ ..يبنلا ع لص مهللا .. ربكأ لا ..ةمالعلا مالك
 .)عبطتلا بلغي عبطلاف يرصملا يهيفرتلا لصافلل راذتعالا عم(

 َتْبَـتَك َِمل اَنـَّبَر اوُلاَقَو ًةَيْشَخ َّدَشَأ ْوَأ ِهـَّللا ِةَيْشَخَك َساَّنلا َنْوَشَْخي ْمُهْـنِّم ٌقيِرَف اَذِإ ( :ىلاعت هلوق ف لوقن اذامف
 ف لوقن اذامو ؟ملسو هيلع لا ىلص يبنلا مهرفكو نوكرشم ةباحصلا ءالؤه لهف  ؟ )َلاَتِقْلا اَنْـيَلَع
 : مالكلا ضرعم سفن ف هناحبس هلوق عم ؟ هاشخت نأ قحأ لاو سانلا ىشختو : ىلاعت هلوق
  .لا الإ ادحأ نوشخي الو هنوشخيو لا تالاسر نوغلبي نيذلا
  ..انه قيلعتلا ىلع ؤرجأ ال
  :رصتخم لاقم وه امنإو اباتك فلؤن ال نحنف ةصالخلاو
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 دق تاحلطصملا ريرحت ف اهانركذ يتلا ةدابعلا طورش نود لا ريغل اهعون فرصو ةدابع ةيشخلا
 ال اهنكلو لا عرش عم تضراعت اذإ امارح نوكي دقو لا عرش عم تضراعت ام اذإ احابم نوكي
 ..ةدابعلا طورش اهيف ترفاوت اذإ الإ اكرش نوكت
 رباكألا ءاملعلا نم صن نم فرعأ الف ةيشخلا رمأل لصي ال ناك نإو مكاحتلا كلذ ىلع سقو
 انمايأ ف ةدابعلاب مكاحتلا نع ريبعتلا رشتنا امنإو ةيشخلا فالخب ةدابع مكاحتلا نأ ىلع يعوبتملا
 .لا ءاش نإ ةفقو كلذ عم انلو بابشلا يب طقف هذه
 ريغل ةدابعلا نم ائيش افرص امف عرشلا ضراعي ال امب مكحف امهنيب مكح ىلإ نامصاختم مكاحت اذإف
 مكاحت اذإو الثم يمامألا دعقملا ف سلجي امهيأ يبلاط يب مكح نمك حابم امهمكاحتو لا
 امهمكاحتو لا ريغل ةدابعلا نم ائيش افرص امف عرشلا ضراعي امب مكحف امهنيب مكح ىلإ نامصاختم
 مكح ىلإ نامصاختم مكاحت اذإ امأ ساسألا ف يوبر عيب ةحصب يعيابتم يب مكح نمك مارح
 عرشلا مكح ىلع عرشلل ضراعملا مكحلل ليضفتو هل ضغبو عرشلا نع امهنم ضارعإ عم امهنيب
 سيل هنكل ةلملا نم جرخم ربكأ رفك امهمكاحت نكلو قيقحتلا دنع لا ريغل ةدابعلا نم ائيش افرص امف
 تبثتف امهيبلق ف امب احرصي نأ الإ ربكأ اقافن نوقفانم مهف اذلو داقتعالل رقتفي ال ايلمع ارفك
 .امهتدر
 .لا ءاش نإ ملعلا لهأ تالوقن عم ةقحال تاروشنم ف كلذل ديزم يتأيسو
 

** * 
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 نوكيسو انعوضومب ةقلعتملا تايآلل ةيريسفتلا ةرظنلا ف ةقلح رخآ عم ةقلحلا هذه ف اندعوم )٥(
 مكحلا ةظفل هيف رركت لماك عبر ف ةدئاملا ةروس ف ةعقاولا يهو مكاحتلا تايآ هيمسأ ام عم

 َكَنوُمِّكَُحي َفْيَكَو( :ىلاعت هلوق وهو ميكحتلاب قلعتي ام انه اهنم انمهيو ةرم ةرشع عبرأ اهتاقتشمو
 .) َنيِنِمْؤُمْلِ� َكِئـَلوُأ اَمَو َكِلَذ ِدْعَـب نِم َنْوَّلَوَـتَـي َُّمث ِهـَّللا ُمْكُح اَهيِف ُةاَرْوَّـتلا ُمُهَدنِعَو

 
 ةيآلا هذه ف مهتفص فصو نيذلا دوهيلا ءالؤه لاح نع اًربخم هركذ ىلاعت لاق :ريرج نبا لاق
 ،" ينمؤملاب كئلوأ امو "=قحلا ةّجحم نع يلئازلا ،همكح نع نيرئاجلا نم مهئارظن لاحو ،هدنع
 هلزـنأ يذلا هباتك ف هب مكح يذلا ،لا مكح نع ىّلوت نم :يأ -لعفلا اذه لعف نم سيل :لوقي
 نأل ،ملسو هيلع لا ىلص هيبن ةّوبنو هديحوتب ّرقأف هلوسرو لا قَّدص يذلاب = هقلخ ف ،هيبن ىلع
 .ناميإلا لهأ لعِف نم سيل كلذ
 يبنلا مهل مكحي نأ اعمط مهيديأ يبو مهباتك ف هنوملعي يذلا لا مكح نع اوبغر دوهيلا ءالؤهف
 تايآلا هذهو هب مهرفك نم مغرلا ىلع يبن مكح هنأب نوججحتيف هفالخب ملسو هيلع لا ىلص
 هيدي يب يذلا مكاحتملا :يلي ام وهو مهب قحلي مهلعف لعف نم نأ الإ دوهي نأش ف تناك نإو
  .ناميإلا لهأ لعف سيل هلعف توغاطلا مكح ابلاط ىلوتيو هنع ضرعي مث ىلاعت لا مكح

 ِهـَّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو َنوُغْـبَـي ِةَّيِلِهاَْجلا َمْكُحَفَأ( :ىلاعت هلوق مكحلا تايآل اماتخ تايآلا ةياهن ف انعمو
 ،كيلإ اومكتحا نيذلا دوهيلا ءالؤه يغبيأ :هركذ ىلاعت لوقي :رفعج وبأ لاق .)َنوُنِقوُي ٍمْوَقِّل اًمْكُح
 نم ناثوألا ةدَبع ماكحأ :ينعي ،" ةيلهاجلا مكح " طسقلاب مهيف تمكح ذإ ،كمكحب اوضري ملف
 ال يذلا قحلا هنأو ،مهيف هب تمكح يذلا مكحلا ةقيقح نايب هيف لا باتك مهدنعو ،كرشلا لهأ
 هيلع لا ىلص لا لوسر مكح لوُبَق اوبأ نيذلا ءالؤهلً اخّبوم ـ هركذ ىلاعت ـ لاق مث.هفالخ ُزوجي
 ،اًمكح نسحأ وه يذلا اذه ْنَمو :مهنم كلذ مهَلعفً الهجتسمو ،دوهيلا نم مهلو مهيلع ملسو
 :هركذ ىلاعت لوقي ؟هتيبوبرب ّرقيو ،لا ةينادحوب نقوي ناك نم دنع هركذ ىلاعت لا نم ،دوهيلا اهيأ
 . ـه.ا ؟هب رارقإوٍ ديحوت لهأ متنكو ،اًّبر مكل نأ ينقوم متنك نإ ،لا مكح نم نسحأ مكحّ يأ
 مل نم نأ هتصالخو هب ئدب امب عطقملا متخ ذإ ردصلا ىلع زجعلا در ةغالبلا ف ىمسي ام اذهو
 ديحوتلاب ينقوملا كلسم سيل هكلسمف هيف ابغار هل ابلاط ةيلهاجلا مكحب لبقيو لا مكحب ضري
 مكحلاب قلعتت يهف ةوخإلا نم ريثكل مئادلا عادصلا ردصم يهف مكاحتلا تايآ ةيقب امأ .هب نيرقملا
  :اهتصالخو
 اهفلاخ نميف سبللا نكلو اهيف سبل ال ةيضق هذهو لا لزنأ امب مكحلا نوكي نأب تارم ةدع رمألا
 مه كئلوأو نورفاكلا مه كئلوأف ةثالث فاصوأب هتفصو تايآلاف لا لزنأ امب مكحي مل نم وهو
 .نوقسافلا مه كئلوأو نوملاظلا
 لاتق لثم وهو رغصأ رفكو رخآلا مويلاو هلسرو لاب رفكلا لثم وهو ربكأ رفك دجوي عرشلا فو
 نايتإك ربكأ مأ رغصأ يه له ءاملعلا اهعزانت رفك اهنأب عرشلا ف تفصو رومأ كانهو هيخأل ملسملا
 قح ريغب لاملا لكأ لثم رغصأ ملظو كرشلا لثم ربكأ ملظ دجوي عرشلا فو فارعلا
  ؟انه دارملا كلذ يأف رمخلا برش لثم رغصأ قسفو سيلبإ قسف لثم ربكأ قسف دجوي عرشلا فو
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 ام اهريسفت ف درو ام حصأف لمأتلا دنع داضت فالتخا ال عونت فالتخا كلذ ف فلسلا فلتخا
 نإو اهنأ ةقيقحلاو مهيلع اهرصق هب كسمت نمف اهلك دوهيلا ف اهنأ ءاربلا نع هحيحص ف ملسم هاور
 عم ضراعت الف .مهمكح همكحو مهلثم وهف مألا نم يأ نم مهلعف لعف نمف دوهيلا ف تلزن
 حص امك قسف نود قسفلاو ملظ نود ملظلاو رفك نود رفكلاب اهرسف نم امأو .اهممع نم لوق
 مدع عم وهو لا لزنأ ام ريغب مكحلا نم اعون دصقف سوواطك هذيمالت ضعبو سابع نبا نع
 رفكلاب اهرسف نم امأو ضارعإ وأ دوحج نود ينعي ةلزنملا تايآلا نامتكو لا باتكل فيرحتلا
 دقو ةحلط يبأ نب يلع ةفيحص يهو ريسفتلا ف ةفيحص حصأ ف سابع نبا نع حص امك ربكألا
 يبأ نب يلع لاق .لدبو دحج نم اهب دارأف ريثك نبا ريسفت ةمدقم ريونتلا لعاشم ف اهنع انملكت
 دحج نم :لاق ،"نورفاكلا مه كئلوأف لا لزـنأ امب مكحي مل نمو " :هلوق سابع نبا نع ،ةحلط
 ةدمعلاو ةصالخلا وه لوقلا اذهو ٌ.قساف ملاظ وهف ،مكحي ملو هب ّرقأ نمو .رفك دقف لا لزـنأ ام
 وبأ لاق . جراوخلل افالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم هيلع ام وهو لاوقألا لك يب عمجي ام وهو
 وهف لا لزنأ امب مكحي مل نم نولوقيو ةيآلا هذهب نولدتسي جراوخلا نأ ملعا : يناعمسلا رفظملا
 لهأ نم ةعامج تلض دقو :ربلا دبع نبا لاقو .ـها .مكحلا كرتب نورفكي ال ةنسلا لهأو رفاك
 :لجو زع هلوق لثم اهرهاظ ىلع تسيل تايآب اوجتحاو بابلا اذه ف ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا
 جراوخلا تلوأت دقو : صاصجلا لاقو ـها.﴾نورفاكلا مه كئلوأف لا لزنأ امب مكحي مل نمو﴿
 .ـها . ٍدوحج ريغ نم لا لزنأ ام ريغب مكحلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه
 جاتحي ال ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمل ةيافك هيفو ىهلأو رثك امم ريخ لدو لقامو ةصالخلا يه هذه
 :لا همحر بجر نبا لاق .نجعو تل الو مالك ريثك ىلإ رمألا
 وهف نيدلا لئاسم ف هماصخو هلادجو ُهمالك رثك نَمّ َنأ اوُّنظف... نيرِّخأتملا نِمٌ ريثك ُتف دقو
 .ٌضحمٌ لهج اذهو ،كلذك سيل نَّممُ ملعأ
 :راصقلا نودمحَل ليقو ةدئافلا ليلق ريثك فلخلا مالكو ،ةدئافلا ريثك ليلق فلسلا مالك :لاقو
 اضرو ،سوفنلا ِةاجنو ،مالسإلا ّزِعل اوملكت مهنأل" :لاق ؟"انمالك نم ُعفنأ فلَّسلا مالك ُلاب ام"
 سابعلا ابأ مامإلا لا محرو "قلخلا ِلوبُقو ،ايندلا بلطو ،سْفَّنلا ّزِعِل ُملكتن نحنو .ِنمحرلا
 :رابتعالاو ظعاوملا هباتك ف لئاقلا يزيرقملا
 )لوألا ردصلا داقتعا نع فارحنالاو ، فلسلا مالك نع ُدعبلا : نيدلا ف ٍةــعدب ّلكُ لصأ(
 َّمث َلَدجلا اوتوأ الإ ِهيلع اوناك ىًدُه َدعب ٌموق َّلَض ام : اعوفرم ةمامأ يبأ نع ثيدحلا ف تبث دقو
  َ.نُوِمَصخ ٌمْوَق ْمُه ْلَب الَدَج الِإ ََكل ُهوُبَرَض اَم َةيآلا ِهذه َمَّلسو ِهيلع ُلا ىَّلص ِلا ُلوسر الت
 يناوقلا عيرشت وأ ةعيرشلا ةيحنتو ليدبتلا ةيضقب هل ةقالع الو درجملا مكحلا ف مويلا انمالك اعبط اذه
  .ىلاعت لا ءاش نإ اهل يتأن ىرخأ ةيضق كلتف
 
 

****	
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 ؟؟ تالماعملا نم مأ تادابعلا نم مكاحتلا له
 

 .عورفو لوصأ ىلإ مسقني نيدلا نأ يبن ءدب يذ ئداب )٦(
 .ماكحألا ملع ىلع قلطي نيدلا عورفو دئاقعلا ملع ىلع ابلاغ قلطي نيدلا لوصأف
 قالخأ ىلعو عويبلاو حاكنلاك تالماعم ىلإو ةاكزلاو ةالصلاك تادابع ىلإ مسقنت ماكحألا مث
 ىلاعت ل اهيف ملسملا صلخي نأ دبالو ضعبلا اهضعبب ةطبترم اهلكو قدصلاو مركلاك بادآو

 .)َنيمَلاعلا ِّبَر ِهـَّلِل يتاَممَو َيايَحمَو يكُسُنَو يتالَص َّنِإ لُق( :ىلاعت لاق ههجو اهب دصقيو

 َّالِإ َسنِْإلاَو َّنِْجلا ُتْقَلَخ اَمَو ( :ىلاعت لاق امك اهلجأ نم انقلخ يتلاو عساولا اهموهفمب ةدابعلا نأ امك
 ميسقتلا اذهو ةنطابلاو ةرهاظلا لاعفألاو لاوقألا نم هاضريو لا هبحيام لك لمشت .) ِنوُدُبْعَـيِل
 رذعلا ةلأسمو فالخلا غيوست ةلأسمف اياضقلا ضعب ف رثؤمو ادج لعاف هنكل يفينصت يحالطصا
 بجوتسي الو غئاس عورفلا ف فالخلا ً:الثمف.ميسقتلا اذهب قلعتت كرشلاو رفكلا لئاسمو لهجلاب
 لب غئاس ريغ هلجف لوصألا ف فالخلا امأ قالخألاو تالماعملاو تادابعلا ماكحأ ف يأ اراكنإ
 الثمف تالماعملاو تادابعلا يب قيرفتلل ملعلا لهأ اهركذ قورف كانهو انايحأ لاتقلا بجوتسي
 اهيف كرتشي تالماعملاو ل صلاخ قح تادابعلا. ةين ىلإ رقتفت ال تاداعلاو ةين ىلإ رقتفت تادابعلا
 .دبعلل قح وهامو ل قح وهام
 ريغ تادابعلا رظنلاو داهتجالل لاجم اهيف تالماعملاو اهيف داهتجالل لاجم ال ةيفيقوت تادابعلا
 هذه ملسملاب صتختال تالماعملاو ملسملاب صتخت تادابعلا ىنعملا ةلوقعم تالماعملاو ىنعملا ةلوقعم
 .باعيتسالا اهب داريالو اهليصفت ف شاقن ىلع قورفلا ضعب
 ،رمألا ىلع ليلد موقي ىتح نالطبلا تادابعلا ف لصألاف "يعقوملا مالعإ" ف ميقلا نبا لاق
 دوقعلا امأو ..يرحتلاو نالطبلا ىلع ليلد موقي ىتح ةحصلا تالماعملاو دوقعلا ف لصألاو
 نيذه ةفلاخم يكرشملا ىلع هناحبس لا ىعن اذهلو ،اهمرحي ىتح ٌوفع يهف تالماعملاو طورشلاو
 ." هعرشي مل امب هيلإ برقتلاو ،همرحي مل ام يرحت وهو يلصألا
 اهيف ةملك هذهو ةدابع مكاحتلا نإ لوقي نم اننامز ف رهظ ثيح اهفينصتل جاتحن مويلا انتلأسمو
 ةلوبقم ةدابع مكاحتلا نإ ةلوقم نأ دوصقملاو هل انقلخ ام ةقيقح يبو يحالطصالا ميسقتلا يب طلخ
 ةدابع مكاحتلا نإ انلق اذإ امأ.ةدابع اهلك ةايحلا نأل ةدابع لكألاو ةدابع مونلا نإ ةلوقم لبقن امك
 ريغل ماصو لا ريغل ىلص نمك كرشم وهف لا ريغل مكاحت نمف ةدابع موصلاو ةدابع ةالصلا نأ امك
 مالسإلا روصع رم ىلع مكاحتلا ف رظنن اذلو .ملعن اميف دحأ هب لقي مل لوقلا نم لطاب اذهف لا
 كرتشيو ةينل رقتفي ال هنإف تالماعملا نم امنإو تادابعلا نم سيل هنأ دجنف قورفلا نم انمدق ام قفوو
 .ملسملاب صتخي الو عساو هيف داهتجالاو ىنعملا لوقعم وهو دبعلا قحو لا قح هيف
 ركذ كرشلل ةلثمأ ف ملكت وأ كرشلا لئاسمو ديحوتلا ف فنص ءاملعلا نم ملاع دجوي ال هنأ دجنو
 ف وأ هقفلا ف فنص ملاع دجوي ال هنأ دجنو كلذ وحنو رذنلاو حبذلاو دوجسلا ركذ امك مكاحتلا
 جحلاو ةاكزلاو ةالصلا عم تادابعلا باوبأ نمض ءاضقلا وأ ةيضقألا ركذ هقفلا باوبأ ىلع ثيدحلا
 مكاحلل فرصت ةدابع ناك ول مكاحتلا و اهوحنو عويبلاو حاكنلاك تالماعملا باوبأ عم هركذ امنإو
 هيلإ انرشأ ام اذهو ناك امهم رشبل مكاحتلا لا عرشي نأ لاوحألا نم لاحب زاج امل ىلاعت لاب اكرش
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 عوضوم مهل ركذف ل الإ مكح ال اولاق امدنع جراوخلا سابع نبا جاح ثيح قباس لاقم ف
 ف يبطرقلا مامإلا لاق. لاجرلا نم لدع يوذل ديصلا ف مكحلا عوضومو يجوزلا يب يمكحلا

 هذه فو :)اَهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِّم اًمَكَح اوُثَعْـباَف اَمِهِنْيَـب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو ( :ىلاعت هلوق ف عماجلا
 لا ىوس ٍدحأل ميكحتلا سيل هنإ : جراوخلا لوقت امك سيلو ميكحتلا تابثإ ىلع ليلد ةيآلا
 .ـها لطابلا اهب نوديري نكلو قح ةملك هذهو ،ىلاعت
 نع تفرص اهيلع قفتم تادابعب اهقلعتل اكرش اهنوك ىلع صوصنملا لامعألا ضعب تناك اذإو
 بحاص لوق وأ ةنس وأ باتك ف صن يأ دري مل يذلا مكاحتلا نوكي نأ لقعي لهف ربكألا كرشلا
 !؟ربكأ اكرشو اكرش اقح نوكيس كرش هنأ نيدلا ةمئأ نم مامإ وأ
 ىنغأ انأ :ىلاعت لاق ةضحم تادابع فو ةيآلا نومضمو ميظعلا يسدقلا ثيدحلا صنب كرش ءايرلا

 َناك نَمَف( هباتك مكحم ف لاقو هكرشو هكرت يريغ هيف كرشأ المع لمع نم كرشلا نع ءاينغألا
 :لاقف ،لجر ءاج :لاق ،سواط نع.)اًدَحَأ ِهِّبَر ِةَدابِعِب كِرشُي الَو اًِحلاص ًالَمَع لَمعَيلَف ِهِّبَر َءاقِل وجرَي
 ّزع لا لزـنأف ،يناكم ىريو ينطوم ىري نأ ّبحأو ،لا ليبس ف داهجلا ّبحأ ينإ لا ّيبن اي

 كِرشُي الَو ( نايفس نعو .)اًدَحَأ ِهِّبَر ِةَدابِعِب كِرشُي الَو اًِحلاص ًالَمَع لَمعَيلَف ِهِّبَر َءاقِل وجرَي َناك نَمَف ( :ّلجو
 ىلص - لا لوسر نأ - هنع لا يضر - باطخلا نب رمع نعو. يئاري ال :لاق ) اًدَحَأ ِهِّبَر ِةَدابِعِب
 هححصو هنسحو يذمرتلا هاور »كرشأ وأ رفك دقف لا ريغب فلح نم« :لاق ... - ملسو هيلع لا

 ْمُتنَأَو اًداَدنَأ ِهـَّلِل اوُلَعَْجت َالَف( – ىلاعت - هلوق ريسفت ف - امهنع لا يضر - سابع نبا لاقو  مكاحلا
 :لوقت نأ وهو ،ليللا ةملظ ف ءادوس ةافص ىلع لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا وه دادنألا )َنوُمَلْعَـت
 رادلا ف طبلا الولو ،صوصللا اناتأل اذه ةبيلك الول :لوقتو .يتايحو .نالف اي كتايحو لاو
 »نالفو لا الول« :لجرلا لوقو .»تئشو لا ءاش ام« :هبحاصل لجرلا لوقو ،صوصللا ىتأل

 مُهَو ّالِإ ِهـَّللِ� مُهُرَـثكَأ ُنِمؤُي امَو( :ىلاعت لاقو. تاح يبأ نبا هاور كرش هب هلك اذه اًنالف اهيف لعجت ال
 ىمحلا نم طيخ هدي ف ًالجر ىأر هنأ - هنع لا يضر - ةفيذح نع تاح يبأ نبا ىور .)َنوكِرشُم

 .)َنوكِرشُم مُهَو ّالِإ ِهـَّللِ� مُهُرَـثكَأ ُنِمؤُي امَو( :ىلاعت هلوق التو هعطقف
 ىتمو ربكأ اكرش نوكت ىتم اولصفو مئامتلا قيلعت ف ءاملعلا فلتخاو هتدرب مكح الو هرفك امف
 نوك ىلع للدي ام توغاطلل يقفانملا مكاحت ف ةقباسلا روصلا ف انمدق دقو .رغصأ اكرش نوكت
 ىلص يبنلا مكحل لا ريغل ماص وأ لا ريغل ىلص قفانملا ناك ولف ءيش ف تادابعلا نم سيل مكاحتلا
 مكح امنإو ثدحي مل كلذ نم ائيش نكلو كرشلاب نآرقلا هيلع ىضقلو كرشلاب هيلع ملسو هيلع لا
 :ىلحملا ف مزح نبا لوقي. عرشلا مكح نع هضارعإل بلقلا رفك وهو يقيقحلا ناميإلا مدعب هيلع
 ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ىلإ ال توغاطلا ىلإ مكاحتلا اودارأ نيذلا ءالؤه نوكي نأ نكميف
 ... هريغ ىلإ مكحلا ف عوجرلا بلطب ةاصع ،ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ةعاطل نيرهظم
 . ةاصع لب اًرافك كلذب اونوكي ملف ؛ىوهلا عابتا ف ةبغر
 وأ تيغاوطلا ىلإ مكاحت نم نأ ملعي نأ يغبني نكل :لا همحر نامحس نب ناميلس خيشلا لاق
 قحلم اذهف ،هلوسرو لا مكح نم نسحأو لمكأ مهمكح نأ دقتعاو ،لا لزنأ ام ريغب مكح
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 كلذ دقتعي مل نم امأو ةرشعلا مالسإلا ضقاون ف روكذم وه امك ةلملا نع جرخملا يداقتعالا رفكلاب
 ينعي :اضيأ لاقو. يلمعلا رفكلا نم اذهف لطاب همكح نأ دقتعي وهو توغاطلا ىلإ مكاحت نكل
 ال رضحلا نأو لا مكح نم نسحأ توغاطلا مكح نأ ىأرو لا لزنأ ام ريغب مكحلا لحتسا نإ
 وهف اذه دقتعا نمف قحلا وه تاداعلاو فلاوسلا نم هيلع وه ام نأو ثيراوملا مكح الإ نوفرعي
 اذهف قحلا وه هلوسرو لا مكح نأو لطاب توغاطلا مكح نأ ىريو اذه لحتسي مل نم امأو رفاك
 .ـه.ا.  مالسإلا نم جرخي الو رفكي ال
 مهرابحأل باتكلا لهأ ةعاطك وهف لطاب عيرشت نم هب مكحي اميف توغاطلل ةعاط وه مكاحتلاو
 .ةيصعم نوكت ةراتو اكرش نوكت ةرات يتلا مهنابهرو
 ليلحت ف مهوعاطأ ثيح ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا نيذلا ءالؤهو :لا همحر ةيميت نبا لاق
 :يهجو ىلع نونوكي لا لحأ ام يرحتو لا مرح ام
 يرحتو لا مرح ام ليلحت نودقتعيف ليدبتلا ىلع مهنوعبتيف لا نيد اولدب مهنأ اوملعي نأ :امهدحأ
 هلوسرو لا هلعج دقو رفك اذهف لسرلا نيد اوفلاخ مهنأ مهملع عم مهئاسؤرل اعابتا لا لحأ ام
 هنأ هملع عم نيدلا فالخ ف هريغ عبتا نم ناكف مهل نودجسيو مهل نولصي اونوكي مل نإو اكرش
 .ءالؤه لثم اكرشم هلوسرو لا هلاق ام نود كلذ هلاق ام دقتعاو نيدلا فالخ
 ةيصعم ف مهوعاطأ مهنكل اتباث مارحلا ليلحتو لالحلا يرحتب مهناميإو مهداقتعا نوكي نأ :يناثلاو
 لهأ نم مهلاثمأ مكح مهل ءالؤهف ٍصاعم اهنأ دقتعي يتلا يصاعملا نم هلعفي ام ملسملا لعفي امك لا
 .بونذلا
 لوقنف هب رفكلاب لا رمأ دقو هب ارفك سيل توغاطلل مكاحتلا نإ لوقلاب دحأ ىلع رمألا سبتلي الو

 نمو ءيش لك ف هتعاط مدع مزلتسي توغاطلاب رفكلاف )ِتوُغاَّطلِ� ْرُفْكَي ( :لوقي لجو زع لا :هل
 نأ امك ةيصعم نوكيام اهنمو اكرش نوكيام اهنمو ارفك نوكيام اهنم هتعاط نكل مكاحتلا كلذ
 تالماعملاو تادابعلاب قلعتي ام هنمو ديحوتلاب قلعتيام هنمو ةديقعلاب قلعتيام هنم لاب ناميإلا
 هناميإ لاز ىذألا ةطامإ ملسملا كرت ول لهف لاب ناميإلا نم قيرطلا نم ىذألا ةطامإ ىتح قالخألاو
 توغاطلا ىلإ مكاحت نمف. هب هرفك لوزيال توغاطلا ىلإ مكاحت ول كلذكف.كلذ لوقي دحأ ال ؟
 ناميإلا ققحي مل قيرطلا نع ىذألا طمي مل نمو قرس نمو ىنز نمك الماك امات هب رفكلا ققحي ملف
 .هقئاوب هراج نمأي مل وأ عئاج هراجو ناعبش تاب نمك الماك امات لاب
 ملعي وهو هبنج ىلإ عئاج هراجو ناعبش تاب نم يب نمآ ام :ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر لاق
 ال يذَّلا :َلاَق ؟ِلا َلوسر اي ْنَم :َليِق ُ،نِمْؤُي ال ِلاو ،ُنِمْؤُي ال ِلاو ،ُنِمْؤُي ال ِلاو :لاقو .هب
 انه هناميإ مدع ىلع اثالث ملسو هيلع لا ىلص يبنلا مسقأ لا كاعر اي رظناف. ُهَقِئاَوَب ُهُراج ُنمْأي
 هيف سيل توغاطلاب رفكلا ىلع صنلا ةيآلا هذه ف اندنع ام لك نحنو. هب هناميإ ىفن هل قباسلا فو
 كلذ عمو هب رفكلا مزاول نم هانلعجو هيلإ مكاحتلا مدع اداهتجا اهيف انلخدأف مكاحتلل ركذ
 اذكه صنلا ءاج ول ليختف هيف عقو نمع توغاطلاب رفكلا ةقيقح يفن ىلع نورصيو اننوفلاخي
 اذام ) هيلإ مكاحت نم توغاطلاب رفكي ال لاو توغاطلاب رفكي ال لاو توغاطلاب رفكي ال لاو(
 هراج يذؤي نمع ناميإلا ةقيقح اوفناف جهنملا سفن اومزتلا :مهل لوقنف؟ انفلاخ نم لوق نوكيس
 . دوكس خوراصب جراوخلاب اوقحلتف
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 ضرعي مل املاط عرشلا رماوأ نم رمأ يأ ىبأ نمك وه مكاحتلا ىبأ نم نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجيو
 ةيآلا ...) اوُلَتَتْقا َيِنِمْؤُملا َنِم ِناَتَفِئاَط ْنِإَو ( ةداتق نعف .عراشلا ةفلاخم لحتسيو عرشلا مكح نع
 امهدحأ لاقف امهنيب ّقح ف ةأرادم امهنيب تناك راصنألا نم يلجر ف تلزـن اهنأ انل ركُذ : لاق
 مَّلَسَو ِهْيَلَع لا ىَّلَص لا ّيبن ىلإ همكاحيل هاعد رخآلا نأو هتريشع ةرثكل ةونع هنذخآل :رخآلل
 نكي ملو لاعنلاو يديألاب اضعب مهضعب لوانت ىتحو اوعفادت ىتح رمألا لزي ملف هعبتي نأ ىبأف
 ِْهيَلَع لا ىَّلَص هيبن مكح ىلإو لا باتك: لا رمأ ىلإ ءيفت ىتح لتاقُت نأ لا رمأف فويسلاب لاتق
 اهيأ اوحلصأف ،اولتتقا ناميإلا لهأ نم ناتفئاط نإو : هركذ ىلاعت لوقي : ريرج نبا لاق .مَّلَسَو
 حالصإلا وه كلذو ،امهيلعو امهل هيف امب اضرلاو ، لا باتك مكح ىلإ ءاعدلاب امهنيب نونمؤملا
 ةباجإلا يتفئاطلا يتاه ىدحإ تبأ نإف :لوقي ) ىَرْخألا ىَلَع اَمهاَدْحإ ْتَغب ْنإَف ( لدعلاب امهنيب
 امهنم ىرخألا تباجأو ،هقلخ يب الدع لا لعج ام تّدعتو هيلعو ،هل لا باتك مكح ىلإ
 ْرَمأ َىلإَ ءيفَت ىتَح ( لا مكح ىلإ ةباجإلا ىبأتو ،يدتعت يتلا اولتاقف :لوقي ) يغْبَت يتلا اولتاَقَف(
 اَمهَنْيَب اوحلْصَأَف ْتَءاَف ْنإَف ( هقلخ يب هباتك ف مكح يذلا لا مكح ىلإ عجرت ىتح :لوقي ) لا
 اوحلصأف ،هباتك ف لا مكحب اضرلا ىلإ مهايإ مكلاتق دعب ةيغابلا تعجر نإف :لوقي ) لْدَعْلاب
 هباتك ف لا مكح كلذو ،امهنيب فاصنإلاب ينعي :لدعلاب اهتلتاق يتلا ىرخألا ةفئاطلا يبو اهنيب
 اهضفر عم ةنمؤم تيمس لب ةدترم ةرفاك يهف تبأ نإف :لقي ملف.هقلخ يب الدع هلعج يذلا
 .اهموصخ ىلع تغب لب عرشلل مكاحتلل ةباجتسالا
 عم عيرشتلا قح مكاحلل نأ دقتعا اذإ الإ ءيش ف كرشلا نم سيل لا ريغل مكاحتلا نأ ةصالخلاو
 رمأل ةفلاخم وه يذلا ىنزلا لثم هلثم هدحو هيلإ مكحلا درب لا رمأل ةفلاخم وه امنإو ،هنود وأ لا
 انطاب رفاك وهف امهمكح نع ضرعأ وأ نيرمألا نم ايأ دحج نإف هدحو هل ءطولا مكح درب لا
 .ايئاضق توبثلا دعب دحلا هيلع ماقي دترم وهف هسفن ف امب حرص نإف ايداقتعا اقافن قفانمو
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 ***لصافُمـلا زيفحتل لصاف***
 

  كرش كرشلاب اضرلاو رفك رفكلاب اضرلا نإ لوقن انلك  ؟ال مأ رفك رفكلاب اضرلا له )٧(
 ام ىلع مهفافتلاو مهضقانت راهظإ مهمازلإ قرط ىوقأ نمو موصخلا مازلإ شاقنلا بيلاسأ نمو
 رارصإو مكاحتلا ةيضق ف انه نحنو أجلم نودجي ال امنيح وأ ةحلصم مهل نوكت امنيح هنوررقي
 يضر نم نأ كشالف اقلطم رفكو كرش هنأب لوقلاو رباكألا ءاملعلا مالك حارطا ىلع يفلاخملا
 ليوأتلاب رذع ال هنأ كلذل انفضأ اذإف كرشلاو رفكلا ف عقو دق هلعفي مل نإو ىتح هب رقأو مكاحتلاب
 ىضرلا ف اوعقو ول رافك نوكرشم مهنأ مهسفنأ ىلع نودهشي مهنإف ربكألا كرشلا لئاسم ف
  مهدنع مهجتلا لهأ معزي امك لهجب رذع الو ليوأت مهنم لبقي نلو رفكلاو كرشلاب
 عم ضقانتت ال نحن انل ةبسنلاب نكل اهيف نوعقاو انلك ةميظع ةلأسم تحرط دق مهل لوقن نآلاف
 لاكشإلا امنإو انيدل لاكشإ الف كلذ وحنو لهجلابو ليوأتلاب رذعلا ىرن نحنو ماكحأ نم هارنام
 شيطلاو ناغوزلاو غيزلاو نارودلاو فللا فيك ىرنس مأ مكجهنم نومزتلت لهف .. متنأ مكعم
 ؟ نايذهلاو
 كارتشا ليجستب موقن امدنع :لوقي ةيمهجو ةئجرم نوفلاخملا مهربتعي نم خياشم دحأ لأسي لئاس

 يأ لحب موقتس : تاعازن" .15 : ةطقنلا هذه نمضتت قافتالا صوصن نإف " كوب سيفلا " ف
 " ف ًاّيرصحو طقف كوب سيفلاب وأ نايبلا اذهب - قلعتي وأ - نم أشني انعم عازن وأ ةيضق وأ ىوعد
 " ةيالو يناوق ماكحأل نايبلا اذه عضخيسو ، " ارالك اتناس " ةعطاقمل ةعباتلا " ةيلاردفلا ةمكحملا
 . تاعزانملا نوناق ماكحأب ذخألا نود ، مكنيبو اننيب ماقت ىوعد يأ ف لاحلا وه امك " اينروفيلاك
 عيمج ف يضاقتلل " ارالك اتناس " ةعطاقم مكاحمل يئاضقلا ناطلسلل عوضخلا ىلع ةقفاوم هذه ربتعتو
 لهف ،لا مكح ريغ مكحب لوبقلاو باهذلل لوبق اذه ف نإف كش نودبو ".ىهتنا .ىواعدلا هذه
 ؟ًازئاج ةينورتكلإلا عقاوملا نم عونلا اذه ف ليجستلا نوكي نأ نكمي
  :باوجلا صن
  :ىلاعت لاقف هعرشب مكحي نأ مِكاحلا ىلع بجوأ دق ىلاعت لا نإف ل دمحلا

 َءاَش ْوَلَو اًجاَهْـنِمَو ًةَعْرِش ْمُكنِم اَنْلَعَج ٍّلُكِل ِّقَْحلا َنِم َكَءاَج اَّمَع ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَّتَـت َالَو ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُهَـنْـيَـب مُكْحاَف(
 ْمُتنُك اَِمب مُكُئِّبَنُـيَـف اًعيَِمج ْمُكُعِجْرَم ِهـَّللا َىلِإ ِتاَْريَْخلا اوُقِبَتْساَف ْمُكَ¡آ اَم ِيف ْمُكَوُلْـبَـيِّل نِكـَلَو ًةَدِحاَو ًةَّمُأ ْمُكَلَعََجل ُهـَّللا
 َلَزنَأ اَم ِضْعَـب نَع َكوُنِتْفَـي نَأ ْمُهْرَذْحاَو ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَّتَـت َالَو ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُهَـنْـيَـب مُكْحا ِنَأَو ﴾٤٨﴿ َنوُفِلَتَْخت ِهيِف
 )﴾٤٩﴿ َنوُقِساَفَل ِساَّنلا َنِّم اًريِثَك َّنِإَو ْمِِ�وُنُذ ِضْعَـبِب مُهَـبيِصُي نَأ ُهـَّللا ُديِرُي اََّمنَأ ْمَلْعاَف اْوَّلَوَـت نِإَف َكْيَلِإ ُهـَّللا

 َنوُغْـبَـي ِةَّيِلِهاَْجلا َمْكُحَفَأ( :لاقف ةيلهاج اهنأب - ىلاعت – عرش ام ىلع ريست ال يتلا ماكحألا فصو مث

 زيمي الو لهاج عرشلا ريغل مِكاحتملا نأ نايب اذه فو )﴾٥٠﴿َنوُنِقوُي ٍمْوَقِّل اًمْكُح ِهـَّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو
 عرشلاّ َنأ كلذ نم دشألاو .لدعلا وهو قحلا وه لا مكح نأب نقوي ال هنأل بيطلاو ثيبخلا يب
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 ْمُهَـنْـيَـب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَُحي َّٰىتَح َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف ( :ىلاعت لاقف ، هيلإ مكاحتلا ىلع ناميإلا قَّلع دق

 .)اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَِّّمم اًجَرَح ْمِهِسُفنَأ ِيف اوُدَِجي َال َُّمث

 ،ناميإلا ماقم ف جرحلا ءافتناو ، مالسإلا ماقم ف ميكحتلاف " : - لا همحر – يدعسلا خيشلا لاق
 نيدلا بتارم لمكتسا دقف : اهلمكو بتارملا هذه لمكتسا نَمف ، ناسحإلا ماقم ف ميلستلاو
 مكح هلف : همازتلا عم هكرت نَمو ، رفاك وهف : هل مزتلم ريغ روكذملا ميكحتلا اذه كرت نَمو ،اهلك
 ةرورض ىلع ددشت ةريثك تايآ ةمثو .)١٨٤ ص( " يدعسلا ريسفت " نم ىهتنا " يصاعلا نم هلاثمأ
 نم ةجرخملا فاصوألاب همكح ريغ ىلإ يمكاحتملا فصتو ، هعرشو ىلاعت لا ىلإ مكاحتلا
 مهمكاحت زاوجب لاقي ءالؤهو ، ديدشلا جرحلا بحاصو هَركملاو رطضملا ريغ ف هلك اذهو .ناميإلا
  :طورشب ىلاعت لا عرش ماكحأ ريغ ىلإ

 لا عرش ىلإ هبلق نئمطي نأو ، هريغ مكح نم ىلوأو ريخ لا مكح نأ هبلق ف دقتعي نأ .أ
ّ ٌنِئَمُْطمُ هُبْلََقوَ هِرْكُأْ نَم الِإِ هِناَميِإِ دَْعبْ نِم ِلاِب َرَفَك ْنَم ( : ىلاعت لا لاق ، هماكحأو ىلاعت
  .) ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو ِلا َنِم ٌبَضَغ ْمِْهيَلََعف اًْردَص ِرُْفكْلاِب َحَرَش ْنَم ْنِكَلَو ِناَميإلاِب

 عرشلل مكاحتلا هيلعً ارذعتم نوكي نأو قيرطلا كلتب الإ هِّقح ىلإ لوصولا هنكمي ال نأ .ب
  .اًلصأ ةيعرش مكاحم دوجو مدعك

  .عرشلا هل هلحي يذلا الإ هسفنل هنم لحتسي الف : ءيشب هل مكُح اذإو .ت

 خألا ةرضح ىلإ زاب نب لا دبع نب زيزعلا دبع نم " : - لا همحر – زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاق
 يناوقلاب مكحي نَم ىلإ مِكاحتملا مكح نع هيف لأست يذلا كئاتفتسا ىلإ ريشأف ... مركملا
 هقح ىلإ لوصولا عيطتسي الو ، ةيعضولا يناوقلاب مكحت اهلك هدلب ف مكاحملا تناك اذإ ةيعضولا
 ،ًارفاك نوكي ال :كلذ ىلإ رطُضا اذإ هنأب :كديفأ و . !؟ ًارفاك نوكي له ؛ اهيلإ مكاحت اذإ الإ
 ،كلذب الإ هقح ىلع لوصحلا هل رسيتي مل اذإ ،ةرورضلا دنع الإ مهيلإ مكاحتي نأ هل سيل نكلو
  .)142 / 23( " زاب نبا خيشلا ىواتف " نم ىهتنا "رهطملا عرشلا هلحي ام فالخ ذخأي نأ هل سيلو
 :ةمئادلا ةنجللا ءاملع لئسو
 نم اهريغو ةراجتلاو قالطلا رومأ ،يملسملا يب عازنلا ف يكيرمألا ءاضقلا ميكحت مكح ام
 ؟رومألا
 :اوباجأف
 ، ةيعرش مكاحم دجوت مل اذإ ، ةرورضلا دنع الإ ةيعضولا مكاحملا ىلإ مكاحتلا ملسملل زوجي ال "
  . "هذخأ هل لحي الف : هل قح ريغب هل يضق اذإو
 وبأ ركب خيشلا ، نازوفلا حلاص خيشلا ، خيشلا لآ زيزعلا دبع خيشلا ، زاب نب زيزعلا دبع خيشلا
  .ديز
 .)502 / 23( " ةمئادلا ةنجللا ىواتف " نم ىهتنا
 ديربلا عقاوم كلذكو ، ةمهملا عقاوملا نم هريغو " كوب سيفلا " عقوم ف ةكراشملا نإو اذه
 اذهل ٍدوجو ريغ نم هتجاح يدؤي ًاعقوم دجو نمف ، رصعلا تايرورض نم راص دق ينورتكلإلا
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 جرح الف : هيلع - هترورض وأ – ّةَحلُملا هتجاح تفقوت نمو ، هيلإ ريسي نأ هيلع بجو : طرشلا
  .ةيعضو يناوق ةمكحمل مكاحتلاب مازلإلا اهيفو ، ةيقافتالا دونب ىلع عيقوتلا نم لا ءاش نإ هيلع
  ملعُيلو ، دروولاو زودنيولاك اهمدختسن يتلا جماربلا نم ريثك ف دوجوم طرشلا اذه نأب ملعُيلو
 جالعلل دالبلا ىلإ لوخدلاو رفسلاو ريدصتلاو داريتسالاو ءارشلاو عيبلا دوقع نأ - كلذك -
 مكاحمل مكاحتلا ىلع اهدونب ف صنت تايقافتا عيقوت دعب الإ نوكي ال كلذ لك ، ةرايزلاو ةوعدلاو
 غلاب جرحو ديدش قييضت هيف عنملاو يرحتلاب لوقلاو ، ةعزانملا دنع وأ طورشلا ةفلاخم دنع ةيعضو
 ةيملاع ةيمالسإ ةمكحم نآلا دجوي سيل هنأ ملعي انلكو ٍ.جرح نم نيِّدلا ف انيلع لا لعجي ملو ،
 مل ةيقافتالا كلت ىلع ّعِقوملاف ، ةيملاعلا دوقعلا هذه لثم ف عزانتلا دنع اهيلإ ملسملا عجرَي نأ نكمي
 دالب ف فيكف اًلصأ يملسملا دالب رثكأ فً اّقَبطم دجوي ال هنأل ، ىلاعت لا عرش ىلإ مكاحتلا كرتي
 ىذألا عفد وأ هقح ليصحت لجأ نم هلعف ملسملل زوجي مكاحملا كلت ىلإ ءوجللا ناك اذإو !؟رفكلا
 ،رسيأو فخأو ىلوأ ،هنع هاضر مدعو ،طرشلا كلذل هدصق مدع عم ةيقافتالل هعيقوتف ،هنع
 ،مهدوقع ف ةلطابلا طورشلا ىلع هتقفاوم مدع هبلق ف ِونيلو ،ناميإلاب ًانئمطم نمؤملا بلق نكيلف
 ـه.ا. ًازئاج هلك كلذ دعب رمألا نوكي نأ وجرنو
 

**** 
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 مكحلاو مكاحتملاو مكاحلاو عرشملا : هناكرأو مكاحتلا
 

 لهأ ضعب مالك ف ةيرهاظ تاضقانت هيف رهظو تالاكشإ هيف تلصح مكاحتلا عوضوم )٨(
 سفن نع دجت يح ف عرشلا ريغل مكاحت نم رفكب مزجت ءاملعلا ضعب نع تافطتقم دجتف ملعلا
 لمجم لمح مدع : لوألا نيرمأل كلذ عجرمو طورشب الإ ريفكتلا مدع ىلع للدي اليصفت ءاملعلا
 .. همالك تاحلطصم ضعب ف طلخلا : يناثلاو هديقم ىلع هقلطم وأ هلصفم ىلع ملاعلا مالك
 دشحي ديق نود رفكي نمف راودب ئراقلا بيصي امم ةمئألا سفنل الاوقأ دشحي قيرف لك دجت اذلو
 ءالؤه سفن نع الوقن لقني ديقلاب رفكي نمو مهريغو يطيقنشلاو مزح نباو ريثك نبا نع الوقن كل
 !لا ناحبس .. ةمئألا
 ةفورعم ةيلوصأ ةقيرط يهو لاكشإلا ىهتنال ديقملا ىلع قلطملا اذكو لصفملا ىلع لمجملا لمح ولف
 . ضراعتلا ةرهاظ دنع اهيلإ ءوجللا بجيو ةدمتعمو
 حلطصم ءاملعلا ضعب قلطي الثمف انه انلاقم عوضوم وهف تاحلطصملا طلخ عوضوم امأو
 هذهو مكاحتملا نم ةلصاح ةيصخش ةلاحك ال مكحلل ةيعجرمك يناوقلا دامتعا ىلع ميكحتلا
 .عيرشتلاو عرشملا نع مالك نم نآلا هركذن ام تحت جردنت
 مكاحتملاو مكاحلاو )نقملاوأ( عرشملا :ةعبرأ مكاحتلا ناكرأ نإ لوقن ديرنام حضون يكلو
 .مكحلاو
 لامعإ يأ ميكحتلا هلمعو ،مكحم :اندنعف مكحلل ذافنإ مكاحتلا اذهل رابتعا كانه ناك نإف
 .اهذافنإو يناوقلا هذه لامعإ يأ يناوقلا ميكحت :هتلاسر ميهاربإ نبا خيشلا ىمس اذلو .مكحلا
 ف طلخلا عقوف ةعبرألا ناكرألا هذه نم يأ نع ميكحتلا وأ مكاحتلا ةملكب ربعي ءاملعلا ضعبف
 امامت تالاكشإلا لح رهظل ضعبلا اهضعب عم لاوقألا تعمج ولو نكر لكب قلعتي ام ماكحأ ليزنت
 . فالخلا لج لازو لا دمحب
 : لوقنف
 تانلاو انينقت وأ اعيرشت هلمع ىمسيو مكاحلا اهب مكحي يتلا ماكحألا عضي نم :نقملا وأ عرشملا
 : ةثالث اذه ف لخديو .نوناق وأ مكح هنع
 ديدج مكح عضاو .أ
 لدعملا هيف لخديو قباس يعرش مكح لدبمو .ب
 ةيعرشلا ماكحألا لكل لدبتسمو .ت
 .مكحملا وه عرشملا لمع دمتعي يذلاو
 وأ ، ماع مامإك ةيالو بحاص الإ نوكي الو مكحملا هسفن وه ناك اذإ هسفن رمأب رمتأي اذه عرشملاو
 . كلذ وحنو ةرسأ بر وأ ، شيج دئاق وأ ، ةرئاد سيئر
 . مويلا ماكح تحت ةيعيرشتلا سلاجملا لثم اذهو مكحملا تحت ايوضنم نوكي نأك هريغ رمأب رمتأي وأ
 : ةثالث رومأ نم ولخي ال اثداح امكح عضو نم :الوأف
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 دق لب هيف جرحال اذهف ةلسرملا حلاصملا تحت اجردنمو ةعيرشلا دصاقمل اقفاوم نوكي امإ .أ
 .ةيعرش ةدسفمل يدؤي همدع ناك نإ عرشملا ىلع بجي دق لب هيلع رجؤي
 

 مرح الإو تيبلا جراخ ةرسألا نم دحأ تيبي الأ اماظن عضو بألا اذإ ايبيرقت اريسي الاثم برضنو
 بترتي ناك نإ ههبش وأ هعضو بجي لب هيف جرحال نوناقلا اذه عضوف .يرهشلا فورصملا نم
 . تامرحم ف عوقولا تيبلا جراخ ةرسألا دارفأ دحأ تيبم ىلع
 

 لثم اهدصاقم الو ةعيرشلا صوصن فلاخت الو قفاوتال ةحابم رومأ ف نوكي نأ امإو .ب
 الثم يلصاوتم يعوبسأ ةدمل باغ نإ ةساردلا نم هنامرحو بلاطلا لصفك ةعماجلا يناوق
 .كلذ وحنو تازاوجلاو رورملا يناوق ضعب اذكو
 

 قلاخب رفكلا هميكحت يضتقي يذلا يعضولا ماظنلا يب ليصفتلا بجي : يطيقنشلا يمألا لوقي
 يرادإ : نامسق ماظنلا نأ كلذ حاضيإو ، كلذ يضتقي ال يذلا ماظنلا يبو ضرألاو تاومسلا
 ال اذهف : عرشلل فلاخم ريغ هجو ىلع اهناقتإو رومألا طبض هب داري يذلا يرادإلا امأ ، يعرشو

 كلذ نم – هنع لا يضر – رمع لمع دقو ، مهدعب نَمف ةباحصلا نم هيف فلاخم الو هنم عنام
 نم ناويد ف دنجلا ءامسأ هتباتكك ؛ملسو هلآو هيلع لا ىلص لوسرلا نمز ف تناك ام ةريثك ءايشأ
 ليئارسإ ينب " ةروس ف هنم دوصقملا حاضيإ انمدق امك ،رضح نمو باغ نم ةفرعمو ،طبضلا لجأ
 ملو ،كلذ لعفي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ عم أطخلا ةيد لمحت يتلا ةلقاعلا ىلع مالكلا ف "
 ،ملسو هلآو هيلع لا ىلص كوبت لصو نأ دعب الإ كوبت ةوزغ نع كلام نب بعك فلختب ملعي

 عم ةمركملا ةكم ف ًانجس اهايإ هلعجو ةيمأ نب ناوفص راد – هنع لا يضر رمع ينعأ – هئارشكو
 يتلا ةيرادإلا رومألا نم اذه لثمف ،ركب وبأ الو وه ال ًانجس ذختي مل ملسو هلآو هيلع لا ىلص هنأ
 ،عرشلا فلاخي ال هجو ىلع لامعألا ةرادإ ميظنتو يفظوملا نوؤش ميظنتك ، رومألا ناقتإل لعفت
 ةماعلا حلاصملا ةاعارم نم عرشلا دعاوق نع جرخي الو هب سأب ال ةيعضولا ةمظنألا نم عونلا اذهف

	ـه.ا.
 وأ مهتاراجت ىلع سانلا نم بئارضلا ةيابجل نوناق عضوك عرشلل افلاخم نوكي نأ امإو .ت

	رئابكلا نمو ثيداحأ ةدع ف اصن اهنع يهنم يهو سوكملا عرشلا ف ىمسيام وهو مهلامعأ
 تبات دقل :ةينازلا ف ملسو هيلع لا ىلص لاق ثيح ثيدحلا صنب ةريبكل بكترم اذهو
 . هنم تلبقل سكم بحاص اهبات ول ةبوت

 كرش وأ ربكأ رفك كلذ نأب دحأ لقي ملو اهرمأ ف ظيلغتلاو اهميرحت ىلع هريغو ميقلا نبا صن دقو
 يناوق عم اهلطبأ زيزعلا دبع نب رمع يلو املف ةملظلا ةيمأ ينب ءارمأ ضعب اهل انوناق عضو نممو
 سانلا نع عض نأ " :ةاطرأ نب يدع ىلإ بتكو مهلاومأ ف سانلا ىلع اهوضرف ةملاظ ىرخأ
 لاق يذلا سخبلا هنكلو سكملاب سيلو سكملا سانلا نع عضو ،ةدئاملا سانلا نع عضو ،ةيدفلا
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 اهلبقاف ةقدصب كءاج نمف ،نيدسفم ضرألا ف اوثعت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو :ىلاعت لا
 ." هبيسح لاف اهب كتأي مل نمو هنم
 فوع نب لا دبع ىلإ رمع بتكف سكملا تيب ىمسي اننامز ف ةيوبرلا كونبلا هبشي تيب هل ناكو
 رحبلا ىلإ هلمحا مث همدهاف " سكملا تيب" : هل لاقي يذلا حفرب يذلا تيبلا ىلإ بكرا نأ :يراقلا
 . افسن هيف هفسناف
 كولم هلعفي ةيلهاجلا ف لصأ هل سكملا ناكو ( : لاق مث ةلمرلاو رصم يب هتيأر دق : ديبع وبأ لاق
 ، مهيلع اهب اورم اذإ مهلاومأ رشع راجتلا نم اوذخأي نأ مهتنس تناكف ، اعيمج مجعلاو برعلا
 نيرحبلاو فيقث لثم راصمألا لهأ نم بتك نمل - ملسو هيلع لا ىلص - يبنلا بتك ف ام كلذ يبي
 ةنس نم ناك هنأ اذهب انملعف ، " نورشعي الو نورشحي ال مهنأ " ملسأ نمم مهريغو لدنجلا ةمودو
 ةاكزلا ةضيرف تءاجو ، مالسإلابو هلوسرب كلذ ىلاعت لا لطبأف ةريثك هيف ثيداحأ عم ةيلهاجلا
 ذخأي مل هنأل رشاعب سيلف اههجو ىلع مهنم اهذخأ نمف ، ةسمخ مهرد يتئام لك نم رشعلا عبرب
 تءاجو ،مالسإلابو ملسو هيلع لا ىلص هلوسرب كلذ ىلاعت لا لطبأف هعبر ذخأ امنإ رشعلا
 )...ةاكزلا ةضيرف
 . يملسملا ىلع سوكملا ضرف نم ِرفكب فلخلاو فلسلا نم دحأ لقي ملو اذه
 وهف لحلا ادقتعم هعرشم عبت وأ نوناقلا اذه لحتسا نمف رئابكلا مظعأ نم ةريبك اذه نأب مزجلا عمو
 . هركذ يتأيس امب قحال

 
 مكح هيف لعجي انوناق ردصي نمك : رثكأ وأ ينثالاو دحاولا عرشلا مكحل لدبملا   : ايناث
 ىلع ةمارغ ضرفي وأ ءاسنلا ددعي نم مرجي وأ ضارت نع ناك اذإ هميرجت عنمي وأ نجسلا ينازلا
 وهو ةيعرشلا ماكحألا نم ءيش ف لدعي وأ ناضمر ف موصلا عنمي وأ هدي عطق نع اضوع قراسلا
 نم جرخم ربكأ رفك هلك اذهف ةنيعم نسب هديقيو يعرشلا جاوزلا نس ف لدعي نمك يئزج ليدبت
 . ةلملا
 ضارعإلا وأ لالحتسالاب هرفك ديقف اقباس هانركذ اميف ثلاثلا يبو هنيب قرفي مل نم ءاملعلا نمو
 كلذ ف فالخلاو ةبوعص هيف امهنيب قيرفتلا ةقيقحلا فو هوحنو ملظلاب عرشلل اماهتا عرشلا نع
 لوبقم ربتعم
 دح ال هنأ نمضتي انوناق نس اذإف ،اهنس زوجي الف عرشلا فلاخت يتلا يناوقلا امأ :زاب نبا لاق
 اذإو ، لطاب نوناق اذهف ، رمخلا براش ىلع دح ال وأ ، قراسلا ىلع دح ال وأ ،ينازلا ىلع
 مرح ام لحتسا نم لك اذكهو ، عامجإلاو صنلا فلاخي ام لحتسا هنوكل ، رفك يلاولا هلحتسا
 . ىهتنا " كلذب رفكي وهف اهيلع عمجملا تامرحملا نم لا
 قلاخب رفك هميكحتف ضرألاو تاومسلا قلاخ عيرشتل فلاخملا يعرشلا ماظنلا امأ :يطيقنشلا لاقو
 مزلي امهنأو ،فاصنإب سيل ثاريملا ف ىثنألا ىلع ركذلا ليضفت نأ ىوعدك ضرألاو تاومسلا
 مجرلا نأو ،ةأرملل ملظ قالطلا نأو ،ملظ تاجوزلا ددعت نأ ىوعدكو ،ثاريملا ف امهؤاوتسا
 نم عونلا اذه ميكحتف . كلذ وحنو ناسنإلاب اهلعف غوسي ال ةيشحو لامعأ امهوحنو عطقلاو
 تاومسلا قلاخب ٌرفك مهنايدأو مهلوقعو مهباسنأو مهضارعأو مهلاومأو عمتجملا سفنأ ف ماظنلا
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 هناحبس اهحلاصمب ملعأ وهو اهلك قئالخلا قلخ نَم هعضو يذلا ءامسلا ماظن ىلع درمتو ، ضرألاو

 ُهـَّللا ِهِب نَذَْ� َْمل اَم ِنيِّدلا َنِّم مَُهل اوُعَرَش ُءاَكَرُش ْمَُهل ْمَأ( ً اريبك ًاّولع رخآ عّرشم هعم نوكي نأ نع ىلاعتو
 ـه.ا ) ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمَُهل َنيِمِلاَّظلا َّنِإَو ْمُهَـنْـيَـب َيِضُقَل ِلْصَفْلا ُةَمِلَك َالْوَلَو
 . ميكحتلا عيرشتلا ىلع قلطأ هنأ انه ظحاليو
 
 بلجتساو ابناج ةنسلاو باتكلا ىحن نأب ةلمج ةيعرشلا ماكحألل لدبملا هنم ظلغأو مدقت ام لثمو
 ةيبوبرلا ىعدا نمك ناك هلعف نمف ةيبوبرلا تافص صخأ نم عيرشتلا نأل ايعضو اعرتخم انوناق
 . هموق ماوع نم درف رفكك نوعرف رفك سيلف
 يفنصلا نع نوجرخيال مالسإلا نوعدي نمم _ ةاضقلا سيلو رمخلا ةالو يأ _ اننامز ماكحو
 . يقباسلا
 َلالحلا مَّرح وأ ،هيلع عَمجملا مارحلا لَّلح ىتم ناسنإلاو" :لا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 "ءاهقفلا قاّفتاب اًّدترم اًرفاك ناك ،هيلع عَمجملاَ عرشلا لَّدب وأ ،هيلع عَمجملا
 عضوو عرشلل عفر هنأل ؛رفك عرشلا ناكم عرشلل ةفلاخملا يناوقلا عضو" : يميثع نبا لاقو

 )َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَم ( :لجو زع هلوق ف لخدي اذهو ،هلدب توغاطلل
 
 ميكحتلا ميقلا نبا ركذ لمحي هيلعو هب لا درفي نأ دبالو ةدابعلا ف لخدي يذلا وه مسقلا اذهو
 ف عقو دقف هرقأ وأ يتقباسلا يتروصلا نم ءيشب يضر نمو ، تادابعلا ضعب نع همالك نمض
 . ةعاطلا كرش
 .)لا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا( : ىلاعت لاق
 مهرابحأ اوذختا ( : ةيآلا هذه - ملسو هيلع لا ىلص - لا لوسر أرق : تاح نب يدع نع
 مهيلع اومرح مهنإ ، ىلب : لاقف . مهودبعي مل مهنإ : تلقف : لاق  ) لا نود نم ابابرأ مهنابهرو
 . مهايإ مهتدابع كلذف ، مهوعبتاف ، مارحلا مهل اولحأو ، لالحلا
 : لا همحر ةيميت نبا لوقي
 اذه ف ،لا الإ هلإ ال :لوق ققحي مل ،هريغل كلذ ف اًعيطم اًعماس لا ةدابع ضعب نع ربكتسا نم(
 يرحتو لا مرح ام ليلحت ف مهوعاطأ ثيح ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا نيذلا ءالؤهو .ماقملا
 : يهجو ىلع نونوكي لا لحأ ام
 ،لا مرح ام ليلحت نودقتعيف ،ليدبتلا ىلع مهوعبتيف لا نيد اولدب مهنأ اوملعي نأ :امهدحأ
 هلعج دقو ،رفك اذهف ،لسرلا نيد اوفلاخ مهنأ مهملع عم ،مهئاسؤرل اًعابتا ،لا لحأ ام يرحتو
 نيدلا فالخ ف هريغ عبتا نم ناكف ،مهل نودجسيو مهل نولصي اونوكي مل نإو اًكرش هلوسرو لا
 .ءالؤه لثم اًكرشم هلوسرو لا هلاق ام نود ،كلذ هلاق ام دقتعاو ،نيدلا فالخ هنأ هملع عم
 ف مهوعاطأ مهنكل ، اتباث مارحلا ليلحتو لالحلا يرحتب مهناميإو مهداقتعا نوكي نأ :يناثلاو
 مكح مهل ءالؤهف ٍصاعم اهنأ دقتعي يتلا يصاعملا نم هلعفي ام ملسملا لعفي امك ، لا ةيصعم
 .)بونذلا لهأ نم مهلاثمأ
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 َّنأ ) ًدَحَأ ِهِمكُح يف ُكِرشُي الَو(:هلوقك ،تايآلا هذه نم مهفُيو" يطيقنشلا يمأ دمحم خيشلا لاقو
 "لاب نوكرشم مهَّنأ لا عرش ام ريغ يعّرشملا ماكحأ يعبَّتم
 عامجإلا هيلع ىكحو ريثك نبا هركذام مكاحتلاب ةعيرشلا ضراعت يناوق دامتعا نع ريبعتلا نمو
 : لا همحر لاق ثيح
 عمسف ةدابعلل ديدشلا دربلا ف لابجلا دعصي ناك_ راتتلا يأ _ مهدابع ضعب نأ ينيوجلا ركذ(
 نوقدصي لوغملا خياشمف ينيوجلا لاق ضرالا هجو هتيرذو ناخزيكنج انكلم دق انإ هل لوقي الئاق
 هنأ : كلذ نم _ ناخ زيكنج ةعيرش _ اسايلا نم افتن ينيوجلا ركذ مث .املسم هنوذخأيو اذهب
 نمو ،لتق بذكلا دمعت نمو ،لتق طال نم كلذكو ،نصحم ريغ وأ ناك انصحم ،لتق انز نم
 ءاملا ف لاب نمو ،لتق امهدحأ ناعأف نامصتخي ينثا يب لخد نمو ،لتق سسجت نمو ،لتق رحس
 نمو ،لتق هلهأ نذإ ريغب هاسك وأ هاقس وأ اريسأ معطأ نمو ،لتق هيف سمغنا نمو ،لتق فقاولا
 نم هلواني لب ،لتق لوكأملا نم ائيش دحأ ىلإ ىمر وأ اريسأ معطأ نمو ،لتق هدري ملو ابراه دجو
 ملو لكأ نمو ،اريسأ ال اريمأ موعطملا ناك ولو الوأ هنم لكأيلف ائيش ادحأ معطأ نمو ،هدي ىلإ هدي
 نم هجرختسي هديب هبلق لوانتيو هفوج قشي لب هلثم حبذ اناويح حبذ نمو ،لتق هدنع نم معطي
 ،مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا هدابع ىلع ةلزنملا لا عئارشل ةفلاخم هلك كلذ فو .الوأ هفوج
 عئارشلا نم هريغ ىلإ مكاحتو ءايبنالا تاخ لا دبع نب دمحم ىلع لزنملا مكحملا عرشلا كرت نمف
 .)يملسملا عامجإب رفك كلذ لعف نم ؟هيلع اهمدقو اسايلا ىلإ مكاحت نمب فيكف ،رفك ةخوسنملا
 هنأ مالك نم مدقتام ىلع هلمح نم مهنمف ةدع لماحم ىلع لمحي نأ نكمي ريثك نبا ظفاحلا مالكف
 لا ىلص يبنلا قوف ناخزيكنج نومظعيو هب نونمؤيو ايحو اذه نوري اوناك دقو راتتلا لاح دصق
 .ةكلذفلا ءاف كلذ يوقيو كلذ وحنو هنم قزرلا نودقتعيو ملسو هيلع
 ريغب مكحلا ف لالحتسالا طرش ف ةدراولا لاوقألل ادانتسا كلذ لحتسا نم ىلع هلمح نم مهنمو
 . لا لزنأ ام
 :لا همحر خيش لا فيطللا دبع خيشلا لاق
 نرفإلاو نانويلا ماكحأك ،ةنسلاو باتكلا فلاخت ةلطاب ةعيرش ىلإ دنتسملا ناك اذإ مُرحي امنإو(
 نمف…ةيراجلا مهتداعو ةيدابلا كلذكو ،مهؤاوهأو مهؤارآ اهردصم يتلا مهنيناوقو ، رتتلاو
	.)رفاك وهف ؛ اهريغ وأ ءامدلا ف اذهب مكحلا لحتسا
 نبا مالكو تايآلا عم قفاوتيو ةرثكب دوهعم وهف يوق وهو ضارعإلا ىلع كرتلا لمح نم مهنمو
 نم مهنمو عامجإلاب رفك وهو عرشلا ىلع اسايلا ليضفت هفطع هديؤيو ىرخألا عضاوملا ف ريثك
 اومرحو هتنمضت ام اوللحف تاعيرشتلا هذه اوعاطأ ءالؤه ثيح مدقتملا ةعاطلا كرش ىلع هلمح
 داريالو هب يضر نمو عيرشتلا هب داري ةلمجلا ف وهو ادج يوق وهو لزنملا عرشلل يفلاخم هتنمضتام
 . ةعيرشلا فلاخي امب يمصاختم يب مكحي نم هب
 توغاطلل مكاحتملا رفك الصأ ري مل يمكاحتملا ءوجل ىنعمب مكاحتلا نع ملكت امدنع هنأ يح ف
 فالخلا لقنو ربكأ ارفك هدعي مل لا لزنأ ام ريغب مكحلا نع ملكت امدنعو قباس لاقم ف انمدق امك
 . كانه ةيآلا ىنعم ف
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 نم يوقلا فصولا اذه متيأرفأ" :ريثك نبا مالك ىلع اًقيلعت لا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاقو
 ؟ناخ زيكنج مالسإلا ّودع هَعنص يذلا يِعضولا نوناقلا كاذل - نماثلا نرقلا ف - ريثك نبا ظفاحلا
 هيلإ انرشأ ٍدحاو قرف ف َّالإ ؟رشع عبارلا نرقلا ف رصعلا اذه ف يملسملا َلاح فصي هَنورت متسلأ
 ةَّيمالسإلا ةَّمألا ف تَجمدناف اًعيرس نامزلا اهيلع ىتأ ماَّكحلا نم ةَّصاخ ٍةقبط ف ناك كلذ َّنأ :اًفنآ
 ةَّيمالسإلا مألا رثكأ َّنأل ؛مهنم اًملظ دشأو اًلاح أوسأ نآلا نوملسملا ناك َّمث ،تَعنص ام رثأ لازو
 هعنطصا يذلا قسايلا كاذب ءيش هبشَأ يه يتلاو ةعيرشلل ةفِلاخملا يناوقلا هذه ف جمدنت داكت نآلا
 حاَوب رفُك يه ؛سمشلا حوضو ٌحضاو ةيعضولا يناوقلا هذه ف رمألا َّنإ ،رفكلا رهاظ رِفاك ٌلجر
 ِعوضخلا وأ اهب لمعلا ف ناك نم اًنئاك مالسإلل بستني نَّمم ٍدحأل رذع الو ،ةروادم الو هيف ءافَخ ال
 ."هسفنُ بيسح ئرما ّلكو ،هسفنل ؤرما رذحيلف ،اهرارقإ وأ اهل
 ف لا لزنأ ام ريغب مكحلا َّنأ اًنّيبمو ساَّبع نبا رثأ ىلع اًقّلعُم لا همحر ركاش دمحأ اضيأ لاقو
 هبُ بعَلي اَّمم - هريغو سابع نبا نع - راثآلا هذهو" :لا عرش ليدبَت نع ُفلتخي ٍةنيعم ٍةيضق
 اًرذُع اهنولعجي :نيّدلا ىلع ءآرجلا نم مهريغ نمو ،ملعلل يبستنملا نم ،اذه انرصَع ف نوّلِضمُلا
 هيلع سقو دحاو لاثم اذه "مالسإلا دالب ىلع تبرض يتلا ،ةعوضوملا ةَّينثولا يناوقلل ةَّيحابإ وأ
 . هانركذام عم ءاملعلا مالك نم ارهاظ ضراعتام
 ،يبتسملا ربكألا رفكلا نم َّنإ" :يناوقلا ميكحت ةلاسر ف خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو
 نوكيل ملسو هيلع لا ىلص دمحم بلق ىلع ،يمألا ُحوّرلا هب لزن ام َةلزنم ،يعَّللا نوناقلا َليزنت
 . يعزانتملا عزانت دنع هيلإ َّدرلاو ،يملاعلا يب مكحلا ف ،يبم ٍّيبرع ٍناسلب ،نيرِذنملا نم
 عم لا ريغ ىلإ مكاح اذإ "رفك نود رفك" :هيف ليق يذلا اَّمأ" رخآ ناكم ف احضوم اضيأ لاقو
 لعج يذلا اَّمأ ،اهوحنو ةَّرملا هنم رُدصي يذلا اذهف ؛قحلا وه لا مكح َّنأو ٍصاع هَّنأ هداقتعا
 ـه.ا. لدعأ عرشلا ُمكُحو انأطخأ :اولاق نإو رفُك وهف ،ٍعيضختو ٍبيترتب يناوق
 ًةيعرش ؛ ماكحألا عيمج و ، عيرشتلا ناك امل و ( : لا همحر يطيقنشلا يمألا دمحم خيشلا لاق و
 دق لا عيرشت ريغ ًاعيرشت عبتا نم لك ناك ... ةيبوبرلا صئاصخ نم ، ةيردق ةينوك وأ تناك
 ِهِمْكُح ف ُكِرْشُي ال و ( :ىلاعت هلوق ريسفت ف ًاضيأ لاق و ) لا عم هكرشأ و ، ًابر َعّرشملا كلذ ذختا
 امل ةفلاخم هئايلوأ ةنسلأ ىلع ناطيشلا اهعرش يتلا ةيعضولا يناوقلا نوعبتي نيذلا نإ : ) ًادَحَأ
 مهكرشو مهرفك ف كشي ال هنأ ، ملسو مهيلع لا ىلص هلسر ةنسلأ ىلع العو لج لا هعرش
 همحر يطيقنشلا خيشلا لوقي يح ف ) مهلثم يحولا رون نع هامعأو ، هتريصب لا سمط نم الإ
 :لا عيرشتل فلاخم عيرشتب لمعي نم رفكي ىتم ًانيبم لا
 ، لا هعرش ام وه نيدلاو ، لا همرح ام وه مارحلاو ،لا هلحأ ام وه لالحلا نأ ملعت كلذبو(
 حاوب رفك هنم يخ وأ هلثم هنأ دقتعي نم دنع لا عيرشت لدب هب لمعلاو ، لطاب هريغ نم عيرشت لكف
 .هنع انثيدح دنع مكحلا ةلأسم ف نايب ديزم يتأيسو .)هيف عازن ال
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 دمتعي يذلا وهو مكحملا لمشيو ةيعيرشتلا سلاجملا لثم عرشملا لمشي هنإف ةدرو رفك نم هانركذامو
 سانلا رئاس نم اهل رقملا اهب يضارلا لمشيو مويلا ماكح لثم سانلا ىلع اهضرفيو تاعيرشتلا هذه
 . مهبارضأو ييوسنلاو ييناملعلا نم ريثك لثم
 : لوقنف ةمهم ةيئزج ىلع هبننو
 ليزنت سيل اندوصقم نأ الإ اراركتو ارارم كلذ انررق دقو ءاملعلا نم الإ ذخؤيال نيدلا ةبحأ اي
 انحلاص ف نوكت هل ةملك دامتعاو هظافلأ ليلحت ف أدبنف ةنسلاو باتكلا صوصن ةلزنم ملاعلا مالك
 يمرت ام لمأتي ملو ةملكلاب ظفلت امبر _ نولوقي امك ثدحلا بلق نم ملكتن نحنو _ ملاعلاف
 مهفلا اذه كتمهفأ يتلا ةظفللا هذه نع عجارت امبرل لئسو فقوأ ولو لاوحألا نم لاحب هيلإ تنأ
 نم دبال لب بتكلا نم ملعلا ذخأ نم ةمئألا رذح اذه لجألو يحولاب قطني ال وهف لدبو لدعو
 . ةرشابم مهنع ذخألاو ءاملعلا ةهفاشم
 لماحملا ىلع مهتوخإ مالك تاجيرختب سانلا فرعأ مهو اضعب مهضعب مهفي ءاملعلا :رخآ رمأ مث
 مكنابسح ف يتظحالملا يتاه اوعضف اهدصاقمو ةعيرشلا لوصأ عم ةقفاوتملاو مهتاهجوتل ةبسانملا
 . عيمجلاب لا عفن
 

**** 
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 مكاحلا :هناكرأو مكاحتلا
 

 نمو ةالولا نم مكحلل هعيرشت دمتعا نمو عرشملا نع ثيدحلا نم قباسلا لاقملا ف انيهتنا )٩(
 قورفلل هابتنالا ةوخإلا نم ديرنو .. مكاحلا نع ملكتن مويلاو مهريغو ماوعلا نم هعيرشتب يضر
 قلطتو عرشملا اهب داريو قلطت مكاحلا ةملكف اهببسب ريبك للخ لصح دقف ةيحالطصالاو ةيوغللا
 ولو لئاسملا نم ةلأسم ف مكح نم لك اهب داريو قلطتو يضاقلا اهب داريو قلطتو ريمألا اهب داريو
 .هاوتف ف يتفملاو هتيب ف بألا
 اعيرشت مزتلا نمو ةلأسم نم رثكأ ف مكح نمو ةدحاو ةلأسم ف مكح نم اهب داريو قلطت اهنأ امك
 اهل مدقت امم ةروص لكف ةلمج هتايح ف اهعبتي ةعيرش مزتلا نمو ةيئاضقلا هلئاسم لك ف هب مكحي
 مالك نولقنيف روصلا هذه يب اهولقان طلخي رباكألا ءاملعلا نع لقنت يتلا لوقنلاو اهب صاخ مكح
 تقولا سفن فو . فالتخالاو طلخلا لصح انه نمو ىرخأ ةروصل هنوعضيو ةروص ف ملاعلا
 ريمألاو عرشملا ىنعمب مكاحلا امأ .كلذ ىلع ءانب مكحلا تايآ ةصاخ تايآلا مهف ف لاكشإلا لصح
 دصقنو هدعبامو يضاقلا ىنعمب مكاحلا نع مالكلا أدبنو تئافلا لاقملا ف امهيف لوقلا ريرحت قبس دقف
 تاموصخلا ف لصفي يذلا " وهو هريغو يتوهبلا هيلع صن امك ءاملعلا هيلع حلطصا ام يضاقلاب
 يب سردملا هيف لخديف " هب مزليو يعرشلا مكحلا يبيف ، )هتيالو مكحب وأ موصخلا رايتخاب ءاوس (
 .دالوألا يب بألاو تاجوزلا يب جوزلاو ذيمالتلا
 : ثيدحلا اهيلع صن ةثالث لاوحأ هل يضاقلاو

 َفَرَع ٌلُجَر :ِةَّنجَلا ف ٌدِحاَوَو ،ِراَّنلا ف ِناَنْثا :ٌةَثالَث ُةاَضُقْلا :ملسو هيلع هللا ىلص ِلا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق َةَدْيَرُب ْنَع
 ،ِراَّنلا ف َوُهَف ،ِمْكُحلا ف َراَجَو ،ِهِب ِضَْقي ْمَلَف َّقحَلا َفَرَع ٌلُجَرَو ،ِةَّنجَلا ف َوُهَف ،ِهِب ىَضَقَف َّقحَلا
 ِ.راَّنلا ف َوُهَف ،ٍلْهَج ىَلَع ِساَّنلِل ىَضَقَف ،َّقَحلا ِفِرْعَي ْمَل ٌلُجَرَو
 . ادماع هب ضقي ملو قحلا فرع يذلا وه انه انمهي يذلاو
 قحلا لوقي لاو( ىلاعت لاق عرشلا ريغ ف قحال هنأل ةلأسملا ف ىلاعت لا مكح ملعي ضاق ينعي
 مكح وهو هفالخب مكحيو هكرتي مث ) لالضلا الإ قحلا دعب اذامو ( لوقيو )ليبسلا يدهي وهو
 قحلا هكرتب رفكي له انفالخ امنإو كلذ ف اننيب فالخال نحنو رانلاب لا هدعوت دق اذهف. توغاطلا
 :ليصفتلا انهو ؟ ال مأ هفالخب همكحو ادماع
 نالطب دقتعي وهو يمصاختملا دحأل ليم وأ لام بلطك هسفن ف ىوهل لطابلاب مكح ناك اذإف
 . ةاصعلا نم صاع وهف هب مكحام
 ةعقاولا هذه ف هملعو لا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعا ناو :ةيواحطلا حرش ف زعلا يبأ نبا لاق
 ـه.ا.رغصأ ًارفك وأ ايزاجم ًارفك ىمسيو يصاع اذهف ةبوقعلل قحتسم هنأب هفارتعا عم هنع لدعو

 مُكَْحي َّْمل نَمو( هلوق مومعب يجتحم ةلزتعملاو جراوخلا مهفلاخو ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع ام اذهو
 .انه ديزنو اهريسفت انمدق دقو )َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب
 ف كلذكف قافنو ناميإ هيف نوكي ناسنإلا نإ..فلسلا لوق نم ناك اذإو : مالسإلا خيش لاق
 ف هباحصأو سابع نبا لاق امك ةلملا نع لقني يذلا رفكلا وه سيل رفكو ناميإ هيف نوكي هنإ مهلوق
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 دقو ةلملا نم لقني ال ارفك اورفك..اولاق )َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمو( ىلاعت هلوق
 .ةنسلا ةمئأ نم هريغو لبنح نب دمحأ مامإلا كلذ ىلع مهعبت
 مث لا لزنأ امب نومكحي ال نيذلا رمألا ةالو ريفكت ىلع جراوخلا اهب جتحي امم ةيآلا هذهو :لاق
 . لا مكح وه مهداقتعا نأ نومعزي
 جتحي امم ةيآلا هذهو ﴾.. مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف﴿ : هلوق ف لاقو
 .ـها .لا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا ةالولا ريفكت ىلع جراوخلا هب
 رغصألا ،نيرفكلا لوانتي لا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ حيحصلاو :يكلاسلا جرادم ف ميقلا نبا لاقو
 هنع لدعو ،ةعقاولا هذه ف لا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعا نإ هنإف مكاحلا لاح بسحب ربكألاو
 ريخم هنأو ،بجاو ريغ هنأ دقتعا نإو ،رغصأ رفك اذهف ،ةبوقعلل قحتسم هنأب هفارتعا عم ،انايصع
 .يئطخملا مكح هل ،ئطخم اذهف ،هأطخأو هلهج نإو ،ربكأ رفك اذهف ،لا مكح هنأ هنقيت عم ،هيف
 وهف لا لزنأ امب مكحي مل نم نولوقيو ةيآلا هذهب نولدتسي جراوخلا نأ ملعا :يناعمسلا لوقيو
 .ـها .مكحلا كرتب نورفكي ال ةنسلا لهأو رفاك

 مُكَْحي َّْمل نَمو ﴿ :ىلاعت لا لوق هباشتملا نم ةيرورحلا عبتي امم : هل ظفللاو يرجآلاو يبطاشلا لاقو
 مامإلا اوأر اذإف ﴾ َنوُلِدْعَـي ْمِِّ�َرِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َُّمث ﴿ اهعم نوؤرقيو ﴾ َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب
 ـها .رفك اولاق قحلا ريغب مكح
 : ربلا دبع نبا لاقو
 لا باتك نم تايآب اوجتحاف بابلا اذه ف ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا لهأ نم ةعامج تَّلض دقو(

  .)َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَم( :ىلاعت هلوق لثم اهرهاظ ىلع تسيل
 : صاصجلا لاقو
 لاقو )دوحج ريغ نم لا لزنأ امب مكحلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه جراوخلا تلوأت دقو(
 :يبطرقلا

 ف اهلك تلزن َ)نوقسافلا( و )نوملاظْلا(و ) َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمو ( :ىلاعت هلوق
 ملسملا امأف .مظعملا اذه ىلعو .مّدقت دقو ،ءاربلا ثيدح نم ملسم حيحص ف كلذ تبث ،رافكلا
 ،نآرقلل اًدر لا لزنأ امب مكحي مل نمو يأ ،رامضإ هيف :ليقو .ةريبك بكترا نإو رفكي الف
 ىلع ةماع ةيآلاف ،دهاجمو سابع نبا هلاق ،رفاك وهف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقل ًادحجو
 دوهيلاو يملسملا نم لا لزنأ امب مكحي مل نم لك ف ةماع يه :نسحلاو دوعسم نبا لاق .اذه
 نم وهف مرحم بكار هنأ دقتعم وهو كلذ لعف نم اّمأف ،هل ًالحتسمو كلذ ًادقتعم يأ رافكلاو
 :ةياور ف سابع نبا لاقو .هل رفغ ءاش نإو ،هبّذع ءاش نإ ىلاعت لا ىلإ هرمأو ،يملسملا قاسف
 عيمجب مكحي مل نمو يأ :ليقو .رافكلا لاعفأ يهاضي اًلعف لعف دقف لا لزنأ امب مكحي مل نمو
 ةيآلا هذه ف لخدي الف عئارشلا ضعبب مكحي ملو ديحوتلاب مكح نم امأف ،رفاك وهف لا لزنأ ام
 . ـه.ا
 .ربكأ ارفك رفاك وهف لضفأ وأ عرشلا مكح لثم لدع هنأ ادقتعم همكحل الحتسم لطابلاب مكح نإو
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 : لا همحر ةيميت نبا لاق
 نإف(: لاقو )رفاك وهف لا لزنأ امل عابتا ريغ نم الدع وه هاري امب سانلا يب مكحي نأ لحتسا نمف(
 اهب رمأي يتلا مهل ةيراجلا تاداعلاب الإ نومكحي ال اذه عم نكلو ، اوملسأ سانلا نم اريثك
 نأ اولحتسا لب ، كلذ اومزتلي ملف لا لزنأ امب الإ مكحلا زوجي ال هنأ اوفرع اذإ ءالؤهف ،نوعاطملا
 ناسنإلاو( : لاقو )مهرمأ مدقت نمك ، الاهج اوناك الإو ، رافك مهف لا لزنأ ام فالخب اومكحي
 ًادترم ًارفاك ناك هيلع عمجملا عرشلا لدب وأ ،هيلع عمجملا لالحلا مرح وأ هيلع عمجملا مارحلا للح ىتم

 ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمو( :يلوقلا دحأ ىلع هلوق لزن اذه لثم فو ،ءاهقفلا قافتاب

 .)لا لزنأ ام ريغب مكحلل لحتسملا يأ )َنوُرِفاَكْلا
 ام ريغب مكحلا لحتسا نَم يب ِقْرَفلا نم بارعألا يّنع هتركذ امو( : خيش لآ فيطللا دبع لاقو
 .)ملعلا لهأ دنع عجرملا هيلإو لمعلا هيلع يذلا وهف ،لحتسي مل نمو ،لا لزنأ
 : نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو
 رضحلا نأو لا مكح نم نسحأ توغاطلا مكح نأ ىأرو لا لزنأ ام ريغب مكحلا لحتسا نا ينعي(
 وهف اذه دقتعا نمف قحلا وه تاداعلاو فلاوسلا نم هيلع وه ام نأو ثيراوملا مكح الإ نوفرعي ال
 اذهف قحلا وه هلوسرو لا مكح نأو لطاب توغاطلا مكح نأ ىريو اذه لحتسي مل نم امأو رفاك
 ىلع هتداهشب : انلق ؟ هريغ نم لحتسملا فرعن فيك ليق نإف.)مالسإلا نم جرخي الو رفكي ال
 . هسفن ىلع هتداهش ماقم اعرش ةربتعملا نئارقلا موقت وأ هبلق ف امب هسفن
 ريسفت ف قباسلا لاقملا ف ميسقتلا ىلع وهف ايتوغاط اعيرشت هدامتعا ىلع ءانب لطابلاب مكح نإو
 نومكحي نيذلا اننامز ف ةاضقلا لثم اذهو "لا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا" هلوق
 هناحبس لاب كرشم وهو ةلملا نم هجرخي ربكأ ارفك رفاك وهف اهب يضرو اهب رقأ نإف ةيعضولا يناوقلا
 . ةلملا نم جرخيالو رغصأ ارفك رفاك وهف لاملاو بصنملا لجأل اهعبت نإو
 اميف عرشلاب مزتلي نأ لواحي هنكل اهتعيرشب مكحلاب همزلت ةيتوغاط ةموكح ىدل ايضاق نوكي دقو
  .أطخأ نإو هداهتجا ىلع رجؤي دقو قبس امع فلتخي اذهو يتدسفملا مظعأل اءرد هيلع ردقي
 : رادنب نب رمع يضاقلا ةمجرت ف ريثك نبا لاق
 سيلفتب دلو يعفاشلا يسيلفتلا يلع نب رمع نب رادنب نب رمع حتفلا وبأ نيدلا لامك ةاضقلا يضاق
 ةلود ف ءاضقلاب لقتسا مث ةدم مكحلا ةباين يلو ارظانم ايلوصأ الضاف ناكو ةئامتسو ىدحإ ةنس
 هفصوف ـه.ا .هلام ةلقو هلايع ةرثك عم اسيردت الو ابصنم دري مل اهيزن افيفع ناكو وكالوه نوواله
 .قسايلاب نومكحي نيذلا راتتلل ايضاق ناك هنأ عم ةهازنلاو ةفعلابو ارظانم ايلوصأو الضاف ناك هنأب
 حيحص ،ةنايدلا نسح ،ةريسلا دومحم ناكو :لاقو ةمالعلا يضاقلاب هفصوف يبهذلا مامإلا امأ
 ةدم رشابف ، لصوملاو ةريزجلاو ماشلا ءاضقب وكالوه نم ديلقتلا هءاج راتتلا تكلمت املو .ةديقعلا
 دنع ةلزنملا زيزع ، ةملكلا ذفان ناكو . ةيعرلا نع بذو ، نكمم لكب سانلا ىلإ نسحأو ، ةريسي
 ملو ،ءامدلا نقح ف ىعسو ، ناسحإلا ف غلابف : نيدلا بطق لاق . ءيش ف هنوفلاخي ال ، راتتلا
 . هلايع ةرثكو هرقف عم ايندلا نم ءيشب ةدملا كلت ف سندتي
 . ىلاعت لا ءاش نإ ةاماحملا نع انمالك دنع رمألا اذهل ىرخأ ةرم ضرعتن انلعلو
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 ف كلذ دمتعي يذلا نأ الإ هماكحأ لك ف وأ لئاسم ةدع وأ ةلأسم ف مكح نم مدقت اميف كرتشيو
 مكحي هنأب هحيرصت اهيلإ فيضأ اذإ ةصاخ لالحتسالا ىلع ةربتعم ةنيرق هلمع ربتعي هماكحأ لك
 . كلذ وحنو روجيال هنأ وأ لدعلاب
 هاوتف ف يتفملاو هتيب ف بألا ولو لئاسملا نم ةلأسم ف مكح نم مدقت اميف ةاضقلاب قحليو
 مكحفأ( : أرق ؟لحنلا ف يدلو يب لضفأ : لجر هلأس اذإ سواط ناك :لاق حيجن يبأ نبا نعف
 لاقف مهنيب ريخيل هيدي يب مهحاولأ باتكلا نايبص ىقلأ هنأ يلع نع يور دقو.) نوغبي ةيلهاجلا
 . مكحلا ف روجلاك اهيف روجلاو ةموكح اهنإ امأ
 نود ةبه دالوألا ضعب لحن ملسو هيلع لا ىلص يبنلا فصو ف حيحصلا ثيدحلا كلذ لصأو
 . روج ىلع دهشأ ال : نامعنلا يبأ ريشبل لاق ثيح اروج هريغ
 لجو زع لا نإف (: لاقف ةاصعلا لك اورفكي نأ ربكأ رفك اهنأب يلئاقلا ةلزتعملا مزح نبا مزلأ دقو

 ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمَو( ، )َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمو( : لاق
 صاع لك رفكب اوحرصي نأ ةلزتعملا مزليلف )َنوُقِساَفْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَم( ،)َنوُمِلاَّظلا
 .)لا لزنأ امب مكحي ملف ةيصعملاب لماع لك نأل قسافو ملاظو
 مكاحلا قلطي انمدق امكو )ءيشلا كلذ ف مكاح وهف لماع وأ لئاق وأ دقتعم لكو ( : ًاضيأ لاقو
 دهتجا اذإو نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ :ملسو هيلع لا ىلص هلوق هيلع جرخو يتفملا ىلع
 هنأ ملعي وهو لطابلاب ىتفأ نم امأ قحلل ديرملا ئطخملاو بيصملا ف اذهف . دحاو رجأ هلف أطخأف
 وهف الإو رفك كلذ لحتسا نإف مدقت امل عبات وهف توغاطلا مكحو عرشلا ريغب مكح دقف لطاب
 . ءاوسب ءاوس يضاقلاك صاع
 دترم رفاك اذهف مالسإلا ةعيرش ريغ هتايح رومأ لك اهب مكحي ةعيرش مزتلا نم ىنعمب مكاحلا امأ
 . ليجنإلاو ةاروتلاك ةخوسنملا عئارشلاب قلطملا لمعلا لثم اذهو عامجإلاب
 لهأ مكحيلو( :ىلاعت هلوقب مالسلا مهيلع ءايبنألا عئارشب ذخألل نوبجوملا جتحاو : مزح نبا لاق
 .)نوقسافلا مه كئلوأف لا لزنأ امب مكحي مل نمو هيف لا لزنأ امب ليجنإلا
 نم نأو ،خوسنم اذه نأ يملسملا نم ينثا يب فالخال ذإ هيف مهل ةجح ال اذهو :دمحم وبأ لاق
 نع جراخ كرشم رفاك هنإف مالسالا ةعيرش ف يحو هيلع صنلاب تأي مل امم ليجنإلا مكحب مكح
 اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ( :ىلاعت هلوقب اوجتحاو.مالسالا
 .)ءادهش هيلع اوناكو لا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل
 ىلاعت هنأل مالسلا هيلع ادمحم ال ليئارسإ ينب ءايبنأ هب ىلاعت لا ىنع امنإ اذهو :دمحم وبأ لاق
 ـه.ا )نيرساخلا نم ةرخآلا ف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسلا ريغ غتبي نمو( :لوقي
 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 وهف ةخوسنملاو ةلَّدبملا اهعئارشب مويلا لمع نمو ،اهيف امب لمعلا زوجي ال ةلدبم ةاروتلا هذه ُخَسُن"
 :ميقلا نبا لاقو "رفاك
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 ام مزتلا نم َّنأو ،هلبق ناك نيد لك َخَسَن مالسإلا نيد َّنأب عامجإلا َّحصو نآرقلا ءاج دقو :اولاق"
 اوداحف مدقتام يبو اذه يب سانأ طلخ دقو "رفاك هَّنإف نآرقلا عبتي ملو ليجنإلاو ةاروتلا هب تءاج
 .دادسلاو ىدهلا لا لأسن رومألا مهيلع تطلتخاو ةداجلا نع
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 مكاحتملا
 

 نم الصأ اهلك ةلسلسلا انرثأ دقو مكاحتملا عم مويلا اندعومو مكاحلاو عرشملا نم انيهتنا )١٠(
 يه اهنأل اهنم ائيش كرتن ملف ثيداحألا اذكو هل تضرعت يتلا تايآلا طباوضو يناعم انيبو هلجأ
 هنإف ثيداحألاو تايآلا هذه هتدافأ امع جرخ نمف ..توغاطلل مكاحتملا مكح ف مالكلا ةدمع
 .اهريغ رخآ ليلدب هجردي نم لك بلاطنو اهمكح ف جردني ال
 : انعوضوم صخي امم ينتلصو يتلا ةلئسألا نم اذه الثمف

 
	خيش لا مكايح هتاكربو لا ةمحرو مكيلع مالسلا"
 هل زوجي لهف ءيرب وهو تاونس رشع نم رثكأل اهببسب نجسي دق ةمهت هل تقفلو نوجسم صخش
 "؟مكيف لا كرابو هاركإلا تحت امكاحتم ربتعي لهو هنع عافدلل ماحم ليكوت
 
 هدنع تهتناو قيتع نبا نع القن هل لقنو ةظحل ف هنع باجأ امبر رارغألا ضعب لاؤسلا اذه اعبط
 ريغب يتفملا اذه نأ دكؤأو ..كرشلا نم نوهأ ايندلا لاوزف لوعي نمو خألا قرتحيلو ..ةيضقلا
 يللا ريغ برضلا ذخأي يللا :لوقي لثملا نكل ةئاملاب ةئام هاوتف تفلتخال هناكم ف عضو ول ملع
 .لاثمألا نم هوحنو ..هدعي
 .اليصفتو ةلمج مكاحتلا نم ةلأسملا تجرخف الصأ امكاحتم سيل اذه نأ اقباس انيب دقو
 ول مث توغاطلا ىلإ مكاحتلا ديري ال هنأل اهب جتحملا تايآلا صن نع جراخ وهف امكاحتم ناك ول مث
 هلوسرو لا مكح ىلإ لاعت هل ليق ام هنأل اضيأ لخادب سيلف توغاطلا ىلإ مكاحتلل اديرم ناك
 لهو ؟ كرش مأ رفك اذه لهف كلذ لعف ول مث ادودص كلذ نع دصو ضفرف ملسو هيلع لا ىلص
 ؟ رغصأ مأ ربكأ وه
 :لوقن كلذ حيضوتلو
 عيبلاو حاكنلاك تالماعملا نم وه امنإو احالطصا تادابعلا نم سيل مكاحتلا نأ اقباس انيب دق
 .انررق امك عساولا موهفملاب ل ةدابع اهلك تناك نإو داهجلاو
 دبعلا مالستسا وه يذلا نيدلا ركذ )ملسو هيلع لا ىلص( يبنلا نأ قيقحتلاو :مالسإلا خيش لاق
 لا دبعيل هيلع ارداق ناك نم لك ىلع بجيف نايعألا ىلع ةضحم ةدابع ل بجي يذلا اقلطم هبرل
 ..سمخلا يه هذهو نيدلا هل اصلخم اهب
 اضرف نوكي نأ امإ لب سانلا عيمج اهبوجو معي الف حلاصمل بابسأب بجي امنإف ؛ كلذ ىوس امو
 ءارقإو ايتفو مكحو ةرامأ نم كلذ عبتي امو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلاك ةيافكلا ىلع
 طقسي دقو هيلعو هل بجو نم هب صتخي ييمدآلل قح ببسب بجي نأ امإو كلذ ريغو ثيدحتو
 ءاضق لثم دابعلا قوقحف ةحلصملا لوصحب امإو هئاربإب امإ ءاربإلا وأ ةحلصملا تلصح اذإو هطاقسإب
 ضارعألاو لاومألاو ءامدلا نم ملاظملا نم فاصنإلاو عئادولاو يراوعلاو بوصغلا درو نويدلا
 لاح نود لاح ف صخش نود صخش ىلع بجتو تطقس اهنم اوئربأ اذإو ييمدآلا قوقح يه امنإ
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 فالخب ىراصنلاو دوهيلاو نوملسملا اهيف كرتشي اذهلو رداق دبع لك ىلع ل ةضحم ةدابع بجت مل
 ـه.ا. يملسملا صئاصخ نم اهنإف ةسمخلا
 ..ءيش ف لاب كرشلا نم توغاطلل مكاحتلا سيلف هيلع ءانبو
 مأ ربكأ رفك وه له نكلو ..ةلمجلا ف هب ملسم اذهو ..ارفك نوكي نأ وه مئاقلا لامتحالا امنإو
 ؟رغصأ رفك
 هناحبس لا بس لثم دوحجلا وأ بلقلا لالحتسال رقتفي ال يرفك لمع وه له :قدأ ىنعمب
 ؟ملسملا هيخأل ملسملا لاتقك كلذل رقتفي يلمع رفك وه مأ ؟ىلاعتو
 :لوقن كلذ ريرقتلو
 ف داقتعال رقتفي ال ضحم لمع وهام هنم رفكلا نأ ةئجرملل افالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم
 سيلو داقتعالل رفكلاف داقتعالا داسف ىلع لدي نأ نكمم لمعلا اذه نأ ىري مهفلاخي نم نأ يح
 .يحالطصا فالخ ىلإ ابلاغ فالخلا لوؤيف لمعلا تاذل
 لكو ادج ةدودحمو ادج ةليلق يه ةقيقحلا ف ؟داقتعالل رقتفتال يتلا ةيرفكلا لامعألا يهام نكلو
 ملسو هيلع لا ىلص هلوسرو لا بس :لوقي ءاملعلا نم مهمالك ىلع تفقو نمم اهل لثمي نم
 .منصلل دوجسلاو فحصملا يمرو يبنلا لتقو
 ىلع دوحجلاو لالحتسالا هل طرتشا دق ليصفت ىلع اقباس انيب امك لا لزنأ ام ريغب مكحلا ناك اذإو
 .مكاحلا وه هنأل اراتخم نوكي بلاغلا ف هبحاصو ارفك هل لا ةيمست نم مغرلا

 :)َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئـَلوُأَف ُهـَّللا َلَزنَأ اَِمب مُكَْحي َّْمل نَمو( :ةيآلا ف تاليوأتلا ركذ نأ دعب ميقلا نبا لاق
 هنإف ،مكاحلا لاح بسحب ربكألاو رغصألا نيرفكلا لوانتي لا لزنأ ام ريغب مكحلا ّنأ :حيحصلاو"
 قحتسم هنأب هفارتعا عم هنأل ،ًانايصع هنع لدعو ةعقاولا هذه ف لا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعا نإ
 اذهف ىلاعت لا مكح هنأ هنقيت عم هيف ريخم هنأو بجاو ريغ هنأ دقتعا نإو ،رغصأ رفك اذهف ةبوقعلل
 ."يئطخملا مكح هل ئطخم اذهف :هأطخأو هلهج نإو ،ربكأ رفك
 رفكو لمع رفك : ناعون رفكلا نأ وه رخآ لصأ انه اهو : ةالصلا باتك ف اضيأ ميقلا نبا لاقو
 دنع نم هب ءاج ملسو هيلع لا ىلص لوسرلا نأ ملع امب رفكي نأ : دوحجلا رفكف ،دانعو دوحج
 لك نم ناميإلا داضي رفكلا اذهو ،هماكحأو هلاعفأو هتافصو برلا ءامسأ نم ًادانعو ًادوحج لا
 منصلل دوجسلاف ،هداضي ال ام ىلإو ناميإلا داضي ام ىلإ مسقنيف : لمعلا رفك امأو ، هجو
 ةالصلا كرتو لا لزنأ ام ريغب مكحلا امأو ، ناميإلا داضي هبسو يبنلا لتقو فحصملاب ةناهتسالاو
 لا ىلص هلوسرو لا هقلطأ نأ دعب رفكلا مسا هنع ىفنُي نأ نكمي الو ًاعطق يلمعلا رفكلا نم وهف
 هيلع لا ىلص لا لوسر صنب رفاك ةالصلا كراتو رفاك لا لزنأ ام ريغب مكاحلاف ،هيلع ملسو هيلع
 ريغب مكاحلا ىلاعتو هناحبس لا يمسي نأ عنتمملا نمو ،داقتعا رفك ال لمع رفك وه نكلو ملسو
 امهيلع قلطي الو ارفاك ةالصلا كرات ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر يمسيو ،ارفاك لا لزنأ ام
 رمخلا براشو قراسلاو ينازلا نع ناميإلا ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر ىفن دقو رفكلا مسا
 رفك هنع ىفتناو لمعلا ةهج نم رفاك وهف ناميإلا مسا هنع ىفن اذإو هقئاوب هراج نمأي مل نمعو
 لمع رفك اذهف ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال هلوق كلذكو داقتعالاو دوحجلا
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 لاق اذإ هلوقو دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف اهربد ف ةأرما وأ هقدصف انهاك ىتأ نم هلوق كلذكو
 كرتو هباتك ضعبب لمع نم ىلاعتو هناحبس لا ىمس دقو امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي هيخأل لجرلا
 . لا همحر همالك خلا.. هب لمعلا كرت امب ارفاكو هب لمع امب انمؤم هضعبب لمعلا
 ام ريغب مكح وأ تيغاوطلا ىلإ مكاحت نم نأ ملعي نأ يغبني نكل :نامحس نب ناميلس خيشلا لاق
 يداقتعالا رفكلا قحلم اذهف ،هلوسرو لا مكح نم نسحأو لمكأ مهمكح نأ دقتعاو ،لا لزنأ
 ىلإ مكاحت نكل كلذ دقتعي مل نم امأو ،ةرشعلا مالسإلا ضقاون ف روكذم وه امك ةلملا نع جرخملا
 .يلمعلا رفكلا نم اذهف لطاب همكح نأ دقتعي وهو توغاطلا
 هلعف نم هب رفكي يذلا توغاطلا ىلإ مكاحتلا ام :لئاسلا لوق وهو ةيناثلا ةلأسملا امأو :لاق مث
 ؟رفكي ال يذلا نمو
 مالكو ميقلا نبا نيدلا سمش مالك ف ًالصفم ةلأسملا هذه نع باوجلا مدقت دق :لوقن نأ باوجلاف
 فلسلا هيلع ناك امب كيلعف ،ماهفأ ةلضمو مادقأ ةلزم ةلأسملا هذه نأ ملعاو ،هعجارف انخيش
 ـه.ا. ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي لاو لوألا ردصلاو حلاصلا
 يذلا مكاحتملاب فيكف لجو زع لا باتك ف ارفك هنوك ىلع صوصنملا مكحلا ف اذه ناك اذإ لوقأ
 ؟رفك هلمع نأ ىلع صن يأ هيف دري ملو اهيف مكحلا بلطيو هتملظم عفري امنإو مكحلا ف هل رايخ ال
 اهيف ءاملعلا طرتشا كلذ عمو رفك اهنأ اهيف يعرشلا صنلا ءاج ةالصلا ريغ لامعأ انه انيدلو
 :اهنم ركذن ربكألا رفكلا نع اهجرخي امب اهولوأت وأ لالحتسالا
 .ٌ)ْرفُك ُُهلاَتَِقو ،ٌقوُسُف ِمِلْسُملا ُباَبِس( :ملسو هيلع لا ىلص هلوق
 جراخ ريغ رفك ىلإ اهبحاصب ريصت يتلا بونذلا ركذ باب" :ىربكلا ةنابإلا هباتك ف ةطب نبا لاق
 .هريغو ثيدحلا اذه ركذو ."ةلملا نع
 ف هانمدق امك ةلملا نم هب جرخي ارفك قحلا لهأ دنع هب رفكي الف قح ريغب هلاتق امأو" :يوونلا لاقو
 ف هنأ :اهدحأ ،لاوقأ ثيدحلا ليوأت ف ليقف اذه رّرقت اذإف ،هّلحتسا اذإ الإ ،ةريثك عضاوم
 هنأ :ثلاثلاو ،دوحجلا رفك ال مالسإلا ةوخأو ةمعنلاو ناسحإلا رفك دارملا نأ :يناثلاو ،لحتسملا
 ."رافكلا لعفك هنأ : عبارلاو ،همؤشب رفكلا ىلإ لوؤي
 .َ)َرفَك اِلإ - ُهُمَلْعَي َوُهَو - ِهيِبَأ ِرْيَِغل ىَعَّدا ٍلُجَر ْنِم َْسيَل( :ملسو هيلع لا ىلص هلوق
 هيبأ ّقَحـِلٌ رفك وه امنإو ،رانلا ف ديلختلا هيلع قحتسي يذلا رفكلا هانعم سيل" :لاطب نبا لاق
 رتسلاو ءيشلل ةيطغتلا :برعلا ةغل ف رفكلاو ،)ريشعلا نرفكي( :ءاسنلا ف هلوقك ،هيلاوم ّقَحـِلو
 لاب رفاك كلذ لعف نَم ّنأ ال ،اًدلاو هل هلعج نميف لجو زع لا قح ىلع هنم ةيطغت هنأكف ،هل
 ."مدلا لالح
 ..ةدايزو ةيافك هب انلثم اميفف ..ليطن نأ ديرن الو
 ؟مهريغ هيف مهفلاخيو ءاملعلا ضعب داهتجاب وه اميف فيكف هرفكب صنلا درو اميف اذه ناك اذإف
 ... ىلوأو ىلوأو ىلوأ وهل لاوف
 قوسفلا هب قلعتي ام لجف لمعلا فالخب داقتعالا ىلع هانبم لج كرشلاو رفكلا نأ رظنلا تفلنو
 تناك اذإف ةسمخلا ماكحألاب قلعتت ةعاطلاو ، مكحلل ةعاط وه هتقيقح ف مكاحتلاو .نايصعلاو
 داقتعالا يب قرفلا ىلع ينبم هيف رمألاو ارفك نوكي امإو ةيصعم نوكي امإ مرحملا اذهف مرحمب ةقلعتم
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 هناحبس لا وه يرحتلاو ليلحتلا ف ةعاطلل قحتسملاو يهانلاو رمآلا نأ ملسملا داقتعاف .لعفلاو
 اذهف ةعاطلا قيقحت مدعو يهنلاو رمألا ةفلاخم وهو لعفلا امأ ملسمب سيلف كلذ ريغ دقتعا نمف
 كراَبت لا ركذ لوُقَي يبأ تعِمَس( : دمحأ مامإلا نبا لا دبع لاق .مالسإلا ةرئاد نم جرخيال
 َلاَق اهتماع ْوأ اَهلك يبأ اَهركذَف عِضوَم ريغ ف نآْرُقْلا ف ملسَو ِهْيَلَع لا ىلص هلوُسَر ةَعاَط ىَلاَعَتَو

 َتْيَضَق اَِّّمم اًجَرَح ْمِهِسُفنَأ ِيف اوُدَِجي َال َُّمث ْمُهَـنْـيَـب َرَجَش اَميِف َكوُمِّكَُحي َّٰىتَح َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف( ءاَسّنلا ف
 ْمُتْعَزاَنَـت نِإَف ْمُكنِم ِرْمَْألا ِيلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهـَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ Sَ( َلاَقَو ةَيآلا )اًميِلْسَت اوُمِّلَسُيَو
 َالَو ُهـَّللا َكاَرَأ اَِمب ِساَّنلا َْنيَب َمُكْحَتِل ِّقَْحلِ� َباَتِكْلا َكْيَلِإ اَنْلَزنَأ َّ�ِإ (  َلاَقو )ِلوُسَّرلاَو ِهـَّللا َىلِإ ُهوُّدُرَـف ٍءْيَش ِيف
 ال لمعلاب ةطبترم يهو ةعاطلا ققحي ملف لا لزنأ ام ىلإ مكاحتي مل نمو .))اًميِصَخ َنيِنِئاَخْلِّل نُكَت
 لكشأ اذإف رفكلا ف عقو انه دوحجلاو لالحتسالا وهو داقتعاب هتعاط مدع طبترا اذإف داقتعالاب

 ةقباسلا تاروشنملا ف قبس دقو ةريثك هرئاظنف كلذ لهسأ ام انلق )َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف( : هلوق كيلع
 مسقلاف انه ام فالخب اثالث هيلع مسقأ يذلاو ملسو هيلع لا ىلص هلوق انه كديزنو كلذل ةراشإلا
 ْنَم :لاق ؟لا لوسر اي نم :ليق ُنِمْؤُي ال ِلاَو ،ُنِمْؤُي ال ِلاَو ،ُنِمْؤُي ال ِلاَو : ةدحاو ةرم هيلع
 يفنب دارملاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ قافتاب صاع ملسم هراج يذؤي يذلاو ُ.َهقِئاَوَب ُهُراَج ُنَمْأَي ال
 مكحو ةالصلا باتك ف ةلأسملا كلت ف ادج عيدب مالك ميقلا نبا مامإللو.هلامك يفن انه ناميإلا
 يب قرفلا فرعيل ءاش نم هعجاريلف ةنس 45 يلاوح لبق بلطلا مايأ هانأرق ام لئاوأ نم وهو اهكرات
 ةعدب ةدمع وه كلذ مهف ف للخلا نإف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع رغصألا رفكلاو ربكألا رفكلا
 ربكألا رفكلا طانمف ناقرتفي مكحلاو مكاحتلاو. بابشلا يب ةعذج نآلا ايحت يتلا يهو جراوخلا
 يه ةنيعم تالاح لمشي مكحلا نأل مكاحتلا ف رفوتم ريغ مكحلا ف دوحجلاب طبترملا ريغ يلمعلا
 هيف طرتشي ال اذهو اقلطم اهتيحنتو ةعيرشلل لماكلا لادبتسالا لمشيو لحتسي مل نإ رغصأ رفك
 .هبلق ف ام ىلع دهشي ىتح مكاحتملا لمع نم رهظي الو مكاحلا لمع نم رهظي وهو لالحتسالا
 نمؤمب سيل ةريبكل بكترم صاع وهف يويند عمطل اراتخم توغاطلا ىلإ مكاحت نم نأ ةصالخلاو
 مكاحتلا تايآ قايس ف ىلاعت لاق بوتيو رفغتسي نأ هيلع اذه لثم نأ تايآلا تلد دقو الماك اناميإ

 لقي ملو )اًميِحَّر ً�اَّوَـت َهـَّللا اوُدَجَوَل ُلوُسَّرلا ُمَُهل َرَفْغَـتْساَو َهـَّللا اوُرَفْغَـتْساَف َكوُءاَج ْمُهَسُفنَأ اوُمَلَّظ ذِإ ُْمoََّأ ْوَلَو(
 ... يتداهشلا اودهشو مهمالسإ اوددجف كوءاج اوكرشأ وأ اورفك ذإ مهنأ ولو
ً ايقيقح اناميإ نمؤمب سيل ايداقتعا اقافن قفانم وهف هبلق لخاد نم هنع اضرعم عرشلل اضغبم ناك نإو
 يقفانملاك يرهاظ مكح يأ هيلع بترتي ال يذلا ينطابلا رفكلا رفاك وهو هيف بذاك ناميإلا همعزو

 ْمُهْـنَع ْضِرْعَأَف ْمِِ�وُلُـق ِيف اَم ُهـَّللا ُمَلْعَـي َنيِذَّلا َكِئٰـَلوُأ ( :ىلاعت لا لاق ملسو هيلع لا ىلص يبنلا نمز ف
  .) اًغيِلَب ًالْوَـق ْمِهِسُفنَأ ِيف ُْمَّهل لُقَو ْمُهْظِعَو
 ءاملعلا مالكف توغاطلا ىلإ مكاحت نم رفكب ءاملعلا نم لاق نم لك مالك لمحي مسقلا اذه ىلعو 
 صقلا لهأ ال ءاملعلا الإ كلذ هقفي الو رخآ ناكم ف هولصف ناكم ف هولمجأ امو اضعب هضعب رسفي
 :ريفكتلا ةلأسم ًاحراش ناميإلا باتك ف لا همحر ةيميت نبا لوقي .قصللاو
 ةرهاظ ةدر دترملا ماكحأ هيلع يرجت نأ بجي هنإف رفاك وه ليق نم نأ نظي ءاهقفلا نم اريثك نإف(
 عدبلا لهأ نم ليوأتلاب هورفك نم ىلع ماكحألا هذه اورجأ ىتح حكاني الو ثروي الو ثري الف

 رفكلل رهظم رفاكو ؛نمؤم :" فانصأ ةثالث " اوناك سانلا نأ تبث دق هنإف ; كلذك رمألا سيلو
 نم لب تالالدو تامالعب سانلا هملعي نم يقفانملا ف ناكو .رفكلل نطبم مالسإلل رهظم قفانمو
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 ءالؤه تام املف اذه عمو - هلاثمأو يبأ نباك - هقافن نايبب نآرقلا لزن نمو هقافن ف نوكشي ال
 موقت ىتح مهؤامد مصعت تناكو هثاريم مهوتآ تيم مهل تام اذإ ناكو نوملسملا مهتثرو مهثرو
 .)هتبوقع بجوي امب مهدحأ ىلع ةيعرشلا ةنسلا
 بر ل دمحلاو ةوخإلا عيمج لثم توغاطلا ىلإ مكاحتلل اراتخم سيل نم كلذ لك ف لخديالو
 .يملاعلا
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 . هيلإ مكاحتملا عرشلل اقفو مكاحتلا ىلع ءانب مكاحلا نع ردصي ام وهو مكحلا
 

 تمزلأ ءاوس ،اذكب سيل وأ ،اذك هنأب يضقت نأ ءيشلاب مكحلاو :يناهفصألا بغارلا لاق )١١(
 هذهل الصأ انتباتك ببس ف ادج مهم مكحلا نع انثيدح نم ضرغلاو . همزلت مل وأ كريغ كلذ
 : الاثم برضن ةلأسملا برقنلو ةلسلسلا

 ىلاعت لا عرش فالخب هل مكحيس يضاقلا نأ ملعي وهو ةرهطملا ةعيرشلا ىلإ دحأ مكاحت اذإ
 ءانب توغاطلل امكاحتم ربتعي مأ توغاطلل مكاحتم ريغ ةعيرشلل مكاحتم انه وه لهف عقاولا ف
 ؟ عرشلل مكحلا ةفلاخم ىلع
 ف ىلاعت لا عرش قفاوي امب هل مكحيس يضاقلا نأ ملعي وهو ةيعضولا يناوقلا ىلإ دحأ مكاحت اذإو
 ىلع ءانب ةعيرشلل امكاحتم ربتعي مأ ةعيرشلل مكاحتم ريغ توغاطلل مكاحتم انه وه لهف عقاولا
 ؟ عرشلل مكحلا ةقفاوم
 .دمتعملا نوناقلاب الو يضاقلاب الو ةمكحملاب ال عرشلل مكحلا ةقفاومب ةربعلا نأ هيلع دكؤنو هارن يذلا
 مكحو اينارصن ناك اذإو توغاطلاب مكح دقف لا عرش فلاخي امب مكحو املسم يضاقلا ناك اذإف
 .ةعيرشلاب مكح دقف لا عرش قفاوي امب
 ىلع فتلا امدعب ةءاربلاب هيلع مكحف ةنسلاو باتكلا هيدي يب ملسم ضاقل نصحم ناز عفر ول
 مكحيس هنأ ملعي وهو هيلإ مكاحت نمو توغاطلاب مكح دقف اهريغ وأ ةوشرب عرشلا صوصن
 . توغاطلل مكاحتم عرشلا فالخب
 دوجول توملا ىتح مجرلاب هيلع مكحف هتلود روتسد هيدي يب ينارصن ضاقل نصحم ناز عفر ولو
 ملعي وهو هيلإ مكاحت نمو عرشلاب مكح دقف كلذب مكحي نأ ةيحالصلا هيدل نأل وأ هروتسد ف كلذ
 . عرشلل مكاحتم عرشلا ةقفاومب مكحيس هنأ
 ءادتبا باهذلا زاوج دصقن ملف طقف ليثمتلا اندرأ امنإو اهيف غلابملا اهليصافت دصقن مل ةروص هذه
 ىدعتت تازواجتو ىرخأ تافلاخم هيف كلذ نأل عرشلا قفاوي امب مكحتس املاط ةيتوغاط ةمكحمل
 مهنم بلط مهنيب مكحيل دوهيلا هاتأ امدنع ملسو هيلع لا ىلص يبنلا : لوقن مث. مكحلا ةلأسم
 وهو اهيف دوجوم مجرلا مكح نأ ملعي هنأ الإ اهنم عضاوم ف ةفرحم اهنوك عم ةاروتلاب هوتأي نأ
 عم اهيف امب مكحلا ربتعا هرمأ فشك املو ربحلا اهعضوم ىلع ىطغ اهب هوتأ املف هناحبس لا مكح

 َنيِذَّلِل اوُمَلْسَأ َنيِذَّلا َنوُّيِبَّنلا اَِ� ُمُكَْحي ٌروُنَو ىًدُه اَهيِف َةاَرْوَّـتلا اَنْلَزنَأ َّ�ِإ( ىلاعت لاقف ايعرش امكح اهفيرحت
 لاق. هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا : ملسو هيلع لا ىلص يبنلا لاقو تايآلا  ) ... اوُداَه
 دوهيلا ءالؤه كلأس ام ُنايب اهيف ةاروتلا انلزـنأ انإ :هركذ ىلاعت لوقي : ةيآلا هذه ريسفت ف يربطلا
 نم سبتلا ام ُءايضو ،مهيلع ملظأ ام ءالج اهيف :لوقي" رونو " ينصحملا يينازلا مكح نم هنع
 اميف :يأ ،كلذ ف ةاروتلا مكحب مكحي :لوقي ،" اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي " مكحلا
 نيذلا مهو ،" اوملسأ نيذلا نويبنلا "يينازلا رمأ نم هيف ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ىلإ اومكتحا
 ،ملسو هيلع لا ىلص ادمحم انّيبن كلذب هركذ ىلاعت لا ىنع امنإو ... هب اوّرقأو لا مكحل اونعذأ
 .مجرلاب دوهيلا نم ينصحملا يينازلا ىلع همكح ف
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 يبنلا ينعي ،" اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ " :يدسلا نعو
 .ملسو هيلع لا ىلص
 امجرف امهب رمأف !ةاروتلا ف امب مكحأ ينإف :ملسو هيلع لا ىلص يبنلا لاق لاق ةريره يبأ نعو
 نويبنلا اهب مكحي ٌرونو ىًده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ " :مهيف تلزـن ةيآلا هذه نأ انغلبف :يرهزلا لاق
 .مهنم ّيبنلا ناكف ،" اوملسأ نيذلا
 نم هلبق ْنَمو ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ،" اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي " :هلوق ةمركع نعو
 . قحلا نم اهيف امب نومكحي ،ءايبنألا
 ساردملا تيب ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر لخد : سابع نبا لاق كلذ نم رهظأ عضوم ف لب
 يأ ىلع : ديز نبا ثراحلاو ، ورمع نب ميعن هل لاقف ، لا ىلإ مهاعدف ، دوهي نم ةعامج ىلع
 امهل لاقف ! ايدوهي ناك ميهاربإ ّنإف : الاقف . هنيدو ميهاربإ ةلم ىلع : لاقف ؟ دمحم اي تنأ نيد
 لا لزنأف ، هيلع ايبأف ! مكنيبو اننيب يهف ، ةاروتلا ىلإ اوملهف : ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر

 ٌقيِرَف َّٰىلَوَـتَـي َُّمث ْمُهَـنْـيَـب َمُكْحَيِل ِهـَّللا ِباَتِك َٰىلِإ َنْوَعْدُي ِباَتِكْلا َنِّم اًبيِصَن اوُتوُأ َنيِذَّلا َىلِإ َرَـت َْملَأ ( :لجو زع
   :ةيمكحلا قرطلا ف لا همحر ميقلا نبا لوقي .)َنوَُرتْفَـي اوُناَك اَّم( : هلوق ىلإ  )َنوُضِرْعُّم مُهَو ْمُهْـنِّم
 ملاظلا نم قحلا جرخت ةلداع ةسايسو .اهمرحت ةعيرشلاف ةملاظ ةسايس : ناعون ةسايسلا نإف "
 ." اهلهج نم اهلهجو اهملع نم اهملع . ةعيرشلا نم يهف ،رجافلا
 حلاصمب موقي نمل ءاضقلا اولوف ،ميظع ميلقإ ىلع رافكلا ىلوتسا اذإ" :مالسلا دبع نب زعلا لاقو
 ."... دسافملل اًعفدو ةماعلا حلاصملل اًبلج ،هلك كلذ ذافنإ رهظي يذلاف ،ةماعلا يملسملا
 . هب هطابترال ءاضقلا يلوت مكح نع انثيدح ف ىرخأ ةرم كلذل ضرعتن انلعلو
 انك اذإ يعضولا نوناقلاب نومكحي نم ىلإ مكاحتن نأ زوجي له :يميثع نبا خيشلا لئس دقو
 ؟عايضلل انقوقح كرتن وأ ،يقحم
 ،مهيلإ مكاحتن ال :لاق نم ءاهقفلا نم نأ ةيمكحلا قرطلا باتك لوأ ف ميقلا نبا ركذ" :لاقف
 ،لا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا ةرثك عم اميس ال ،سانلا لاوحأ هب حلصت نأ نكمي ال اذه :لاقو
 ؛الف سانلا قوقح عيضت نأ امأو ،هدرف لا لزنأ ام ريغب كل َمِكُح ول نكل ؛مهيلإ مكاحتت نأ كلف
 ،نوناقلاب مكحي اذه نأ لجأ نم اهعيضن نأ زوجي الف ،نوريثك ةثرو اهيفو كالمأ نوكت امبر هنأل
 ـها ." الف الإو ،ناسنإ يأ نم لوبقم قحلاف ،قحلاب مكح نإف ،هيلإ مكاحتن لب
 فعض نإو وهو .اهب قحأ وهف اهدجو ثيحف نمؤملا ةلاض ةمكحلا :اعوفرم يور دقو :تلق
 امهف سكعلاو لا عرش هعمف قحلا دجو امثيحف ءاملعلا كلذ ىلع صنو حيحص هانعم نأ الإ هدنس
 هيلإ تيعد ول افلح ناعدج نبا راد ف تدهش دقل ملسو هيلع لا ىلص يبنلا لاق اذلو ناقرتفي ال
 اولصوتام نأ الإ رافكلا يناوق بسحو رافك يب ناك فلحلا اذه نأ مولعمو .تبجأل مالسإلا ف
 . باجأل مالسإلا ف ملسو هيلع لا ىلص يبنلا هيلإ يعد ول اذلو لا عرشل قفاوم هيف هيلإ
 ريمأ ذئموي ديلولاو نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا يبو بلاط يبأ نب يلع نب يسحلا يب ناك دقو
 لماحت ديلولا نأكف ةورملا يذب امهنيب ناك لام ف ةعزانم نايفس يبأ نب ةيواعم همع اهيلع هرمأ ةيندملا
 مث يفيس نذخآل وأ يقح نم ينفصنتل لاب فلحأ يسحلا هل لاقف هناطلسل هقح ف يسحلا ىلع
 نب لادبع لاقف لاق لوضفلا فلحب نوعدأل مث ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر دجسم ف نموقأل
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 مث يفيس نذخآل هب اعد نئل لاب فلحأ انأو لاق ام يسحلا هل لاق يح ديلولا دنع وهو ريبزلا
 يرهزلا لفون نب ةمرخم نب روسملا تغلبو لاق اعيمج تومن وأ هقح نم فصني ىتح هعم نموقأل
 كلذ غلب املف كلذ لثم لاقف يميتلا لاديبع نب نامثع نب نمحرلادبع تغلبو كلذ لثم لاقف
 . يضر ىتح هقح نم يسحلا فصنأ ةبتع نب ديلولا
 ف يلاولل ليمي دق يضاقلا نأ مهملعل هلعل يعرشلا ءاضقلل رمألا عفر اوكرت رباكألا ةمئألا ءالؤهف
 يلاولا ىلع ولو اهلهأ ىلإ ملاظملا در ف رهطملا عرشلل هتقفاومل ةيلهاجلا لهأ مكحل اوئجلو همكح
 . هريغو
 رفك راد اهنأ لقاع لك ىدل مولعمو ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب ينمؤملا هدابع ىلاعتو هناحبس لا رمأ دقو
 لدعلا اودشن مهنكلو ةلاحمال نورجاهملا مهنمو اهلخد نم لك ىلع رافكلا ماكحأ اهيف قبطي
 نع ثيدحلاب كلذ ف ليطن نأ ديرن الو رهطملا عرشلا قفاوي ام وهو ماكحألا هذه نمض دوجوملا
 ةعفارملا اولبق دقف شيرق نم مهموصخ يبو مهنيب مكحلا سلجم مهلوبقو يشاجنلا مامأ مهملظت
 ينمآ رفكلا راد ف مهئاقب نم لا عرش قفاوي امب مهموصخ يبو مهنيب مكحو مهفصنأ دقو همامأ
 مل رفاك دي ىلع ناك نإو عرشلا مكح اذهو مهماوقأ نم مهملظ نمل مهدر مدعو دحأ مهيذؤي ال
 .دعب ءيش يأ يشاجنلا اهنع فرعي مل يتلا ةنسلاو باتكلا ماكحأ قفو سيلو دعب مالسإلا لخدي
 هب تماق يذلا لدعلا وهو طسقلاب سانلا موقيل هبتك لزنأو هلسر لسرأ لا نإف : ميقلا نبا لاق
 مثف ناك قيرط يأب هحبص رفسأو لقعلا ةلدأ تماقو قحلا تارامأ ترهظ اذإف ضرألاو تاومسلا
 دحاو عون ف هتارامأو هتلدأو لدعلا قرط رصحي مل ىلاعت لاو ، هرمأو هاضرو هنيدو لا عرش
 هدوصقم نأ قرطلا نم هعرش امب يب لب رهظأو لدأو هنم ىوقأ يه يتلا قرطلا نم هريغ لطبأو
 مكحلا بجو لدعلا ةفرعمو قحلا اهب جرختسا قيرط يأف طسقلاب سانلا مايقو لدعلاو قحلا ةماقإ
 .دصاقملا يه يتلا اهتاياغ دارملا امنإو اهتاوذل دارت ال لئاسوو بابسأ قرطلاو اهاضتقمو اهبجومب
 ـه.ا
 .. لا عرش مثف ةحلصملا تدجو ثيح :ييلوصألا دنع ةروهشملا ةلوقملاو
 ِْقَلخلاْ ِنمِ ْعرَّشلا ُدوُصْقَمَو ِعْرَّشلا ِدوُصْقَم ىَلَع َةَظَفاَحملا ِةَحَلْصَملاِب يِنْعَن :يلازغلا دماح وبأ لاق
 َظْفِح ُنَّمَضَتَي اَم ّلُكَف ،ْمُهَلَامَو ْمُهَلْسَنَو ْمَُهلَْقَعو ْمَُهسَْفنَو ْمَُهنيِد ْمِْهَيلَع َظَْفحَي ْنَأ َوُهَو :ٌَةسْمَخ
 اَهُعْفَدَو ٌةَدَسْفَمَ ُوهَفَ لُوُصألاِ هِذَهُ تّوَُفي اَم ّلُكَو ،ٌَةحَلْصَم َوَُهف ِةَسْمَخلا ِلوُصُألا ِهِذَه
 هقيرطب الو مكاحلاب سيلو مكحلاب اقلعتم طانملا لعجي تايآلا ف مكحلا ىلع صيصنتلاوٌ.َةحَلْصَم
 : لاقو.) نونقوي موقل امكح لا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ ( ىلاعت لاق .مكحلل

 َّىتَح يِغْبَـت ِيتَّلا اوُلِتاَقَـف ىَرْخُْألا ىَلَع اَُمهاَدْحِإ ْتَغَـب نِإَف اَمُهَـنْـيَـب اوُحِلْصَأَف اوُلَـتَـتْـقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط نِإَو(
  .لا رمأ وهف كلذ ت امهنيب مكح يأبف ناودعلاو يغبلا كرت وه لا رمأو )ِهـَّللا ِرْمَأ َىلِإ َءيِفَت
 . يملاعلا بر ل دمحلاو
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 نوماحملاو ةاضقلا
 
 رفاوتت دق هنأ الإ يبلق لمع رارقإلاو ىضرلاو .. رفاك هل رقملا رفكلاب يضارلا نأ كشال )١٢(
 رابكل لوكوم نئارقلا كلت ف رظنلا رمأو رارقإلاو ىضرلا دوجو ىلع لدت يتلا ةربتعملا نئارقلا
 .ءاملعلا
 يعملا ريفكت باتك ف انيب امك طورشلاو عناوملا ف رظنلل رمألا جاتحيس يعملا ىلع مكحلا دنع اعطقو
 : ةثالث ارومأ مظتني يماحملاو ةاضقلا نع انثيدحو. انه هديعن الف
 
 ةاماحملاو ءاضقلا داوم ةسارد مكح :لوألا
 كلسلا اذه ف لمعلا مكح :يناثلا
  مكاحتلا ف مهب ةناعتسالا مكح :ثلاثلا
 
 :لوقن ةساردلل ةبسنلابف
 ةتحب ةيعرش مهتسارد كانه نوماحملاو ةاضقلاف يمرحلا دالب ف ةصاخ ىرخأل دلب نم رمألا فلتخي
 مكحكو .. مهتسارد لح ف كشالف ءاضقلل يلاعلا دهعملاو ةيعرشلا تايلكلا يجيرخ نم مهف
 . كلذ همكحف كلذك ناك نم لك ماع
 ام اهنم يناوق ةلمج ةيمالسإلا ةعيرشلل هتسارد راوجب سردي وهف قوقحلا تايلك ف ناك نم امأو
 ةدمتسم ةيرفك يناوقو ةيمالسإلا ةعيرشلل ضراعم وه ام اهنمو ةياردإلا تاميظنتلا تحت جردنم وه
 . رشبلا عضو نمو ةيبرغلا ريتاسدلا نم
 : ثالث تالاح نم كلذل سرادلا ولخي الو
 ىلع روجأم اذهف اهدينفتو اهيلع درلل ةعيرشلل اهتفلاخمو اهداسف ةفرعمل داوملا كلت ةسارد : ىلوألا
 ةينطابلا بهذمل انتساردك ةيرفكلا بهاذملا نوسردي نيذلا ملعلا ةبلط لثم هلثم ةساردلا كلت
 . كلذ وحنو فرحملا ليجنإلاو ةفرحملا ةاروتلل انتسارد لثمو ةيداحتالا ةيفوصلاو
 هل وجرن اذهف ةعورشم ةحلصم ليصحتل اهيلع روبجم هنكلو اهل اهراك داوملا كلت ةسارد : ةيناثلا
 . يتأيس امك هقيرط ف ةريثك ريذاحم دوجول رطخ ىلع وهو ةمالسلا
 رفكلاب يضارلا انمدق امك اننأل لاب ذايعلاو رفك اذهف اهب ايضار اهل ارقم داوملا كلت ةسارد : ةثلاثلا
 . رفاك
 بلطتيو ةطلتخم ةيناملع تاعماج نمض تايلكلا هذه لج عقاولا فو .. ةدرجم ةساردلا ف اذه
 رومأو مهبانذأو رافكلل مارتحاو ريدقتو تارابتخالا ف ةيريرقت تاباجإ بلاغلا ف بلاطلا نم رمألا
 .ةماع ةفصب يرحتلا بناج حجرن انلعجت ةهباشم
 :تالاح نم لاجملا اذه ف لماعلا ولخي ال امك
 لزنأ امب مكح دقف عرشلا قفاوي امب مكح نإف قباس لاقم ف هنع انثيدح قبس دق يضاقلل ةبسنلابف
 ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ نم ةعيرشلا قفاوي ام كلذ نمو لا نذإب ريخ ىلإو ريخ ىلع وهف لا
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 ةيرادإلا يناوقلاو ةمظنألا نم ةعيرشلا عم ضراعتي ال اميف تناك وأ قوقحلاو ملاظملا در وأ الثم
 . عرشملاب صاخلا لاقملا ف انركذ ام بسح ةيميظنتلا
 وأ لالحتسا نود ايندلا رومأ نم رمأ ف اعمط وأ هتفيظو ىلع اظافح عرشلا فلاخي امب مكح نإو
 ادحاج وأ كلذل الحتسم عرشلا فلاخي امب مكح نإو  رغصأ ارفك رفاك وهف ةعيرشلا مكحل دوحج
 لب دوحجلاو لالحتسالاب رقي نأ اطرش سيلو ةلملا نم اجرخم ربكأ ارفك رفاك وهف ةعيرشلا مكحل
 . ةماع ةفصب هماكحأ ف ةيعضولا يناوقلا دمتعي نأك كلذب دهشت ةربتعملا نئارقلا
 لاوحألاب قلعتي ام وأ مولظملا نع عافدلا ىلع ةاماحملا ف رصتقا اذإ: لوقن يماحملل ةبسنلابو
 ال اذهف عرشلا قفاوي امب ةبلاطملا هتاعفارم ف فلاخي ال ثيحب ةعيرشلا ماكحأب ةطبترملا ةيصخشلا
 . قحلا ةرصن ف بستحا نإ كلذ ىلع رجؤي دقو هيف جرح
 نع ثحبي امنإو اهب ضار ريغو ةيرفكلا يناوقلل رقم ريغ وهو ةعيرشلا فلاخت رومأ ف عفارت اذإ امأ
 . ةلملا نم جرخي ال رغصأ ارفك رفاك وهف هوحنو لاملا
 اجرخم ربكأ ارفك رفاك اذهف اهب ايضار ةيرفكلا يناوقلل ارقم ةعيرشلا فلاخت رومأ ف عفارت اذإ امأو
 لا ىلإ برقتلا هلمعب ىونو بستحا اذإ اهبحاص اهيلع رجؤي دق ةزئاجلا تالاحلا لكو .ةلملا نم
  .داسفلا ليلقتو رشلا عفدو يملسملا عفنب
 رارقإ وأ داقتعا اهبحاص اذإ ربكأ رفك يهو زوجت الف يماحملاو ةاضقلاب ةناعتسالل ةبسنلاب امأو
 نم هولخ عم اعرش هل لحي ال امل اهب لصوتلا دارأ اذإ رغصأ رفك يهو زوجت الو ةيتوغاطلا يناوقلل
 . ملظ عفد وأ عورشم قحل لصوتلا لاح ف بجت دق لب زوجتو رارقإلاو داقتعالا
 ةيعضولا مكاحملا ىدل هيلع جرح الف تمدع نإ نكل ةيعرشلا مكاحملا ىدل كلذ نوكي نأ لصألاو
 ف مهب يعتسي نم نأ مكاحتلا لاقم ف انيب نأ قبس دقو. هقح نع ديزي امل كلذب لصي الأ ىلع
 ايدقع اقافن نوكيف هانيب ام ىلع ةعيرشلل مكاحتلا نع اضارعإ نمضتو عرشلا هرقي ال ام ليصحت
  . انطابو ارهاظ رفاك وهف اهل هضفرو ةعيرشلل هضغبب رقأ نإف انطاب ربكأ رفك وهو
 لاوحألا اياضق ف ةصاخ ةلمج ءاضقلاب ةناعتسالل ةجاحلا نم مويلا يملسملا لج ملسيالو
 .. ارج ملهو ثاريمو ةناضحو ةعجرو قالطو حاكن نم ةيصخشلا
 ةررقملا تابوقعلا عفد وأ مهل ةقفلملا مهتلا طاقسإل املظ يلقتعملاو ىرسألل ةاماحملا بلط كلذ نمو
 نم اذه لكف كلذ وحنو ىرسأك مهل ةلوفكملا قوقحلا ضعبب مهل ةبلاطملا وأ ايلك وأ ايئزج مهيلع
 يشاجنلا مكحب ةشبحلا ف مهئاقب قحل لوألا نورجاهملا لصحت فيك انمدق دقو. ةعيرشلا دصاقم
 . كاذنآ ينارصنلا
 هنورقي ال هموق نإف نآرقلا مكحب مكحي نأ هنكمي ناك ام يشاجنلاو": ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نم رومأ هسفن فو ،ًامامإو لب ،ًايضاق راتتلاو يملسملا يب لجرلا ىلوتي ام اريثكو . كلذ ىلع
 ."اهعسو الإ ًاسفن لا فلكي الو ،كلذ هعنمي نم كانه لب كلذ هنكمي الف ؛اهب لمعي نأ ديري لدعلا
 ! كلذ ىلعَّ مُس هنإ : ليقو .لدعلا نم هماقأ ام ضعب ىلع يذوأو يدوع زيزعلا دبع نب رمعو
 ىلع نوردقي ال ام مالسإلا عئارش عم اومزتلي مل اوناك نإو ، ةنجلا ف ءادعس هلاثمأو يشاجنلاف
 ـه.ا. اهب مكحلا مهنكمي يتلا ماكحألاب نومكحي اوناك لب ؛ همازتلا
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 كلذ ف هبولسأو هتقيرطب هل ةقالع الو هقحب ةبلاطملاو هنع عافدلا ف يماحملا لكوي يماحملاب يعتسملاو
 ةركف ليصوت يماحملا رود امنإو يماحملا هب ظفلتي امع يناوقلا نم يأ ف الو اعرش ال ذخاؤي الو
 ىتح ةقفاوم ريغ مأ ةعيرشلل ةقفاوم تناكأ ءاوس روتسدلا داوم نم مهفت امب ةمكحملا ةبطاخمو هلكوم
 . كلذ وحن وأ هنع عيقوتلا وأ مهتملا نع رارقإلا يماحملا نم لبقي ال اذلو لكوملا قحل لصي
 تحت ملسملا دوجو لاح ف ىتح اذلو لاحب ءاضقلا نع مهرفاكو مهملسم سانلا ينغتسي الو
 دلأ وهف كلذ ف لداجي نمو ةلاحمال ءاضقلا نم هل دبال يتوغاط مكح تحت وأ رفاكلا ناطلس
 كلذ ف ءاملعلا ىواتف تناكف رافكلل تايالوو ةيتوغاط تاموكح ةمألا ىلع ترم دقو. مصخ
 نوناق ضرف وأ رفاك ةطلس تحت مهلمع درجمل ةاضقلا دحأ رفك نأ لصحي ملو عقاولا بساني امب
 كلذ نم اضعب انمدق دقو عرشلا ةقفاوم مهيلع بلغيو قحلا ةباصإل نودهتجي املاط مهيلع يرفك
 هضرفو هل ءاملعلا ريفكت نم مغرلا ىلعف كنلروميت مكح ةرتف عجاري اضيأو وكالوه مكح نابإ
 الإ كنلروميت ةيالو تحت هنوك درجمل ايضاق مهنم دحأ رفكي ملو ءاضقلا ءاملعلا كرتي ملف قسايلا
 : روميت بئاون ف رودقملا بئاجع ف هاشبرع نبا لاق. ةعيرشلا ىلع قسايلا مدق نم
 ةهجلا هذه نمو.....ةيمالسإلا ةلملا ف هقفلا عورفك يهو ةيناخزيكنجلا دعاوقلل ادقتعم ناك"
 ءالع انخيشو انديس و انالوم و لا همحر يزازبلا دمحم نيدلا ظفاح انخيش و انالوم نم لك ىتفأ
 رفكبو كنلروميت رفكب مالسإلا ةمئأو مالعألا ءاملعلا نم امهريغو لا هاقبأ يراخبلا دمحم نيدلا
 ـه.ا."ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ةيناخزيكنجلا دعاوقلا مدقي نم
  هرصع ءاملع يب هيلع اقفتم سيل كلذ عم كنلروميت ريفكت نأ ىلع
 رثكأ ذنم ةينامثعلا ةلودلا روصع لالخو مورلا ةقجالس اذكو يينطابلا ييمطافلا ةبقح عيمج اذكو
 .ةمان نوناقو ةمان تافلاو وروتلا يناوق اهنمو ةيعضو يناوق نومكحي مهو نورق ةعبرأ نم
 ةدـعاـق ىـلع رـيسي ؛لا هـمحر رـهاـظلا كلـملا ناـك": سربيب رهاظلا نع يدرـب يرـغت نـبا لوـقي
 رفك ادحأ فرعأ الو )  اروـتلاو ،قـسيلا ( رـمأ نم ؛ناخ زـكنج ماـكحأ بلاـغو ،راـتتلا كوـلم
 ةباهم ةدشلو ،رصمب كيلامملا ةلود مهنم ناكف : يزيرقملا لاقو هتاضق نع الضف سربيب رهاظلا
 تادابعلا ةعيرشلا ىضاق ىلإ اولكوف "ةسايلا" هذه ذيفنت ىلع اوظفاح مهتسايو لوغملل ءارمألا
 يضقيل بجاحلا اوبصنو ةسايلا ىضتقم ىلع تناكف مهتاداعو مه امأو ، ةيصخشلا لاوحألاو
 رومأ ىف فالتخالا دنع ةيناطلسلا نيواودلا اياضق ىف رظنلا هيلإ اولعجو ، هيف اوفلتخا اميف مهنيب
 ينيدلا عزاولا ناكو اذه" : لاق نأ ىلإ . . . لا هب نذأي مل ام ناويدلا ىف اوعرشف ، تايعاطقإلا
 نأ ديرن الو هلهأو نيدلا ىوزناو اهماكحأو ةسايسلا تغط نيدلا فعضو ءايحلا َّلق املف ،ادوجوم
 نوريثك مهنامزأ ف ةاضقلا يضاق بصنم ىلوت نمو مهتاضق ريهاشم نمو كلذ ف لوقنلاب ليطن
 يذلاو رصم كلم ىدل مالسلا هيلع فسوي لمع دقو ."ريهشلا رسفملا دوعسلا وبأ خيشلا مهنم
 صوصنلا ف رظنلا ثيح نم ذوذشلا ةياغ ف ذاش همالسإب لوقلاو ارفاك ناك هنأ روهمجلا هيلع
 قلعتي اذه نأ الإ لصألا ف انل اعرش سيل انلبق ام عرش نأ ررقن انك نإو نحنو ةيخيراتلاو ةيعرشلا
 لاق. مهعيمج ءايبنألا هيلع قفتا ام وهو ديحوتلا ف لخدت روصلا ضعب ف يهو مكحلا ةيضقب
 ف : ملعلا لهأ ضعب لاق : لا همحر يبطرقلا لاق ) ضرألا نئازخ ىلع ينلعجا لاق( : ىلاعت
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 هنأ ملعي نأ طرشب ، رفاكلا ناطلسلاو ، رجافلا لجرلل لمعي نأ لضافلا لجرلل حيبي ام ةيآلا هذه
 رجافلا رايتخا بسحب هلمع ناك اذإ امأو ؛ءاش ام هنم حلصيف ، هيف هضراعي ال لعف ف هيلإ ضوفي
 .زئاج ريغ مويلا اذهو ، ةصاخ فسويل ناك اذه نإ :موق لاقو .كلذ زوجي الف هروجفو هتاوهشو
 بلط ىلع همالك ضرعم ف : ةيميت نبا لاقو .هانركذ يذلا طرشلا ىلع ناك اذإ ىلوأ لوألاو
 موقل رصم بحاصل ضرألا نئازخ ىلع هلمعو قيدصلا فسوي نع ركذ ام كلذكو" : ةيالولا
 ،اهيلع اهركم نوكي نأ :امهدحا :يعضوم ف نمؤملا هلعفي امنإ راجفلا ةنراقم نإ كلذو ،رافك
 ةدسفم اهكرت ف نوكي نأ وأ ،ةنراقملا ةدسفم ىلع ةحجار ةينيد ةحلصم كلذ ف نوكي نأ :يناثلا
 ابئان ناك فسوي كلذكو" : لاقو .ـهأ."امهاندأ لامتحاب يتدسفملا مظعأ عفديف ،هنيد ف ةحجار
 ناميإلا ىلإ مهاعدو ،هيلع ردق ام ريخلاو لدعلا نم لعفو ،نوكرشم هموقو وهو ،رصم نوعرفل
 ،رصم كلمل ضرالا نئازخ ىلع قيدصلا فسوي يلوت بابلا اذه نمو :لاقو."ناكمإلا بسحب
 مكءاج دقلو« ىلاعت لاق امك ارافك هموقو وه ناكو ،ضرألا نئازخ ىلع هلعجي نأ هتلأسمو لب
 لا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ« ىلاعت هلوقو »هب مكءاج امم كش ف متلز امف تانيبلاب لبق نم فسوي
 ناطلس نم اهب لا لزنا ام مكؤابآو متنا اهومتيمس ءامسأ الإ هنود نم نودبعت ام ،راهقلا دحاولا
 هنا مولعمو »نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هايإ الإ اودبعت الإ رمأ ل الا مكحلا نا
 لهأو ،كلملا ةيشاح ىلع اهفرصو لاومألا ضبق ف ةنسو ةداع مهل نوكي نأ دب ال مهرفك عم
 هنكمي فسوي نكي ملو ، مهلدعو ءايبنألا ةنس ىلع ةيراج كلت نوكت الو ،هتيعرو ،هدنجو ،هتيب
 نم نكمملا لعف هنكل ،هل اوبيجتسي مل موقلا نإف ،لا نيد نم هاري ام وهو ،ديري ام لك لعفي نا
 نودب هلاني نا نكمي نكي مل ام ،هتيب لهأ نم ينمؤملا ماركإ نم ناطلسلاب لانو ناسحإلاو لدعلا
 مالسلا هيلع فسوي بلط" : يناكوشلا لاق  »متعطتسا ام لا اوقتاف« هلوق ف لخاد هلك اذهو ،كلذ
 ناميإلا ىلإ رصم لهأ ءاعد ىلإ هب لصوتيو ، ملظلا عفرو ، لدعلا رشن ىلإ هب لصوتيل كلذ هنم
 ،ميظع ميلقإ ىلع رافكلا ىلوتسا ولو :مالسلا دبع نب زعلا لاقو." ناثوألا ةدابع كرتو ، لاب
 حلاصملل ابلج ،هلك كلذ ذافنإ رهظي يذلاف ،ةماعلا يملسملا حلاصمب موقي نمل ءاضقلا اولوف
 حلاصملا ليطعت ،هدابع حلاصمل هتياعرو عراشلا ةمحر نع دعبي ذإ .ةلماشلا دسافملل اءردو ،ةماعلا
 خيشلا لوقيو. اهل لهأ وه نمل اهتيلوت ىطاعتي نميف لامك تاوفل ةلماشلا دسافملا لمحتو ،ةماعلا
 لهف ، ُ ةرجهلا مهيلع ْتعنتماو ، َيملسمُلا ِدالب ِ ضعب ىلع ّودعلا َبلغ اذإ " : اضر ديشر دّمحُم
 َلمعلا َّنأ ِ سانلا ُضعب ّنظي ، ؟ ال مأ ًالمع ُهل اوّلوتي الو ، ؟ِ ماكحألا َعيمج ُهل اوكرتي نأ ُباوصلا
 ُملسُملا الإ َملسُملا َمكحي نأ يغبني ال ُهّنأ ُدقتعي يذلا َملسُملا َّنأ انل ُرهاظلاو ، ٍ لاحب ّلحي ال رفاكلل
 ُهل يغبني ، ِةلداعلا اهلوصأ ىلعً  ةمئاقو ، ِهتعيرشل ةقفاوم َنوكت نأ ُبجي ِ ماكحألا َعيمج َّنأو ،
 ِ ريغِ  ّمكحتَ نود َلوحي نأو ، ِ ماكحألا هذه نم ُهتماقإ ُعيطتسي ام ِةماقإب ،ٍ ناكم ّلك ف ىعسي نأ
 راد ف َلمعلا َلبقي نأ ، ِهيلع ُبجي وأ ُهل ُزوجي ِدصقلا اذهبو. ِ ناكمإلا َردق َيملسملاب َيملسملا
 ، مهريغ ف ًاروصحم ُهعفن ُنوكي لب ، مهعفني الو َيملسملا ّرضي ُهلمع َّنأ َملع اذإ الإ ، ِبرحلا
 ِةماقإل اًلحم ْتسيل ِبرحلا َراد ّنأ" : ِ لوقلا ةلمجو"... مهيلع ِزاهجإلا ىلع ِبلغتُملل ًانيعُمو
 نم اهعم ُنمؤي ، َيملسملل ٍةحلصم وأ ٍ رذعل الإ ، اهنم ةرجهلاُ بجت كلذلو ، ِ مالسإلا ماكحأ
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 ِ ردقِب مالسإلا َماكحأ يّوقيو ، ِهتقاط ردقب َيملسملا َمدخي نأ َماقأ نم ىلعو ،ِ نيدلا ف ِةنتفلا
 ِةموكحلاِ  لامعأ ِدّلقت َلثم ، َيملسملا ِةحلصم ِظفحو ِ مالسإلا ِذوفن ِةيوقتل َ ةليسو الو ، ِهتعاطتسا
 ِةّيزيلجنإلا ِةموكحلاك ِ للملاو مألا ِ عيمج َيبِ لدعلا نم ً ةبيرق ً ةلهاستم ُ ةموكحلا ِتناك اذإ امّيسال ،
 َرثكأ ُضّوفت اهّنأل ، اهريغ نم ِةّيمالسإلا ِةعيرشلا ىلإ ُبرقأِ لودلا هذه َيناوق َّنأ ُفورعملاو ،
 ِف لمعلِل ملسُملا َلوبق ّنأ ِهّلك اذه عم ُرهاظلاو : لاق نأ ىلإ ... ِةاضقلا ِداهتجا ىلإِ رومألا
 فُ لخدتٌ ةصخر وه ، اهِنوناقب ُهمكحو ، اهانعم ف وه ام ُهلثمو ، ِدنهلا ف ِةّيزيلجنإلا ِةموكحلا
 ِةحلصُم ظفحو ،ِ مالسإلا ُدييأت اهب ُدصقُيً ةميزع ْنكي مل نإِ نيررضلا ّفخأ ِباكترا ِةدعاق
 ـه.ا " َيملسمُلا
 تناكو 1929 ةنس ناّمع ف ةيعرشلا ةمكحملا ف ًايضاق يطيقنشلا يمألا دمحم خيشلا لمع دقو
 .ندرألا قرش ةرامإل ًايتفم يع يح 1945 ىتح ءاضقلا ف جردتو يناطيربلا بادتنالا تحت ندرألا
 اذكو هب ةلصلا قيثو ناكو ،لا دبع كلملا دهع ف فراعملل ًاريزوو ةاضقلل ًايضاق يُع 1947 ف و
 مث ةيعرشلا مكاحملاب ايضاق لمع يذلا ركاش دمحأ خيشلا اذكو. 1961 ىتح يسح كلملا دهع ف
 تناك كاذنآ رصم ةموكح نأ مولعمو م1952 ف دعاقتلا ىلإ ليحأو ،ايلعلا ةمكحملاب اوضع
 ليطن نأ ديرن الو. نادوسلا ةاضق يضاق ناك ركاش دمحم خيشلا هخيشو هدلاو هلبق نمو ةيتوغاط
 يعتسم لك سيلو ارفاك ةيتوغاط ةمكحم ف ماحم وأ ضاق لك سيل نأ ةصالخلاو كلذ نم رثكأ
 بر ل دمحلاو هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع رمألا امنإو ضعبلا مهوتي امك ارفاك ةاماحملا وأ ءاضقلاب
 . يملاعلا
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 ةحجارلا ةحلصملاو ةرورضلاو هاركإلا
 

 نأ ضارتفا ىلع ةريخأ ةلأسم تيقبو مكاحتلا نع مالكلا طاقن باعيتسا نم ًابيرقت انيهتنا )١٣(
 يعدي امك اكرش وأ ربكأ ارفك ربتعي ةاماحملاو مكاحملل ةوخإلا ةجاح وهو تاروشنملا ةباتكل انعفد ام
 لواحنسو ؟ كرشلا وأ رفكلا باكترال ةغوسم ةرورضلا لهو ةرورض هنأل حابم وه لهف نوعدملا
 اهتاقورفو تاحلطصملا طبض ف ءاملعلا لوقنو لوطت ةلأسملا نأل ةعاطتسالا ردق عوضوملا راصتخا
 . ةريثك اهروصو
 ىلوألا ناك نإو زئاج هاركإلا دنع رفكلا ةملكب ظفلتلا نأ ف اننيب لاكشإ ال: لوقن ءدب يذ ئداب

 ِرفُكلِ� َحَرَش نَم نِكـلَو ِناميإلِ� ٌّنِئَمطُم ُهُبلَقَو َهِركُأ نَم ّالِإ ِهِناميإ ِدعَب نِم ِهـَّللِ� َرَفَك نَم( ىلاعت لاق ةميزعلا
 ٌّنِئَمطُم ُهُبلَقَو َهِركُأ نَم ّالِإ ِهِناميإ ( هلوق سابع نبا نع )ٌميظَع ٌباذَع مَُهلَو ِهـَّللا َنِم ٌبَضَغ مِهيَلَعَـف اًردَص
 امأف ، ميظع باذع هلو لا نم بضغ هيلعف ،هناميإ دعب نم رفك نم هنأ هناحبس لا ربخأف ) ِناميإلِ�
 لا نأل ،هيلع جرح الف ،هّودع نم كلذب وجنيل ناميإلاب هبلق هفلاخو هناسل هب ملكتف هركأ نم

 ُهُبلَقَو َهِركُأ نَم ّالِإ ِهِناميإ( : هلوق امأو : ريثك نبا لاق.مهبولق هيلع تدقع امب دابعلا ذخأي امنإ هناحبس
 ، ىذأو برض نم هلان امل اهركم هظفلب يكرشملا قفاوو هناسلب رفك نمم ءانثتسا وهف )ِناميإلِ� ٌّنِئَمطُم

 َنيِرِفاَكْلا َنوُنِمْؤُمْلا ِذِخَّتَـي َّال( ىلاعت لاقو .هلوسرو لاب ناميإلاب نئمطم وهو ، لوقي ام ىبأي هبلقو
 ُهَسْفَـن ُهـَّللا ُمُكُرِّذَُحيَو ًةاَقُـت ْمُهْـنِم اوُقَّـتَـت نَأ َّالِإ ٍءْيَش ِيف ِهـَّللا َنِم َسْيَلَـف َكِلَٰذ ْلَعْفَـي نَمَو َنيِنِمْؤُمْلا ِنوُد نِم َءاَيِلْوَأ
 :لاق ،" َنيِنِمْؤُمْلا ِنوُد نِم َءاَيِلْوَأ َنيِرِفاَكْلا َنوُنِمْؤُمْلا ِذِخَّتَـي َّال " :هلوق سابع نبا نع )ُريِصَمْلا ِهـَّللا َىلِإَو
 نوكي نأ الإ ،ينمؤملا نود نم ًةجيلو مهوذختي وأ رافكلا اوفطالُي نأ ينمؤملا هناحبس لا ىهن

 اوُقَّـتَـت نَأ َّالِإ :هلوق كلذو .نيدلا ف مهنوفلاخيو ،فطّللا مهل نورهظيف ،نيرهاظ مهيلع ُرافكلا
  .امثأم يتأي الو لتقي الو ، ناميإلاب نئمطم هبلقو هناسلب ملكتي نأ وه :سابع نبا لاق." ًةاَقُـت ْمُهْـنِم

 .ناميإلاب نئمطم هُبلقو ،ناسللاب ملكتلا ةاقتلا :لاق ،" ًةاَقُـت ْمُهْـنِم اوُقَّـتَـت نَأ َّالِإ :سابع نبا نع 
 لتقلا ف ةيقت الو ، ةمايقلا موي ىلإ ناسنإلل ةزئاج ةيقتلا : نسحلا لاقو
 ف مهيلاويف " ءايلوأ " امأ ،" ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ " ىلإ " نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال " :يدسلا نع
 يقتي نأ الإ = هنم لا ئرب دقف ،كرشم وهف اذه لعف نمف ،ينمؤملا ةروع ىلع مهرهظيو ،مهنيد

 ْمُهْـنِم اوُقَّـتَـت نَأ َّالِإ " :هلوق ف ةمركع نع.ينمؤملا نم َةءاربلاو ،مهنيد ف مهل ةيالولا رهظي وهف ،ًةاقت
 لجو زع - لا حمس امل : يبطرقلا لاق .هلام ّلحتسي مل امو ،ملسم مد قِرهُي مل ام :لاق ،" ًةاَقُـت

 اهلك ةعيرشلا عورف هيلع ءاملعلا لمح ، هب ذخاؤي ملو هاركإلا دنع ةعيرشلا لصأ وهو هب رفكلاب -

 ـ يبنلا نع روهشملا رثألا ءاج هبو ؛مكح هيلع بترتي ملو هب ذخاؤي مل اهيلع هاركإلا عقو اذإف ،
 لهأ عمجأ :لاقو . "هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر" : - ملسو هيلع لا ىلص
 هبلقو رفك نإ هيلع مثإ ال هنأ ،لتقلا هسفن ىلع يشخ ىتح رفكلا ىلع هركأ نم نأ ىلع ملعلا
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 الإ :- ىلاعت - لا لاق ... رفكلا مكحب هيلع مكحي الو هتجوز هنم يبت الو ،ناميإلاب نئمطم
 مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ :لاقو ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ :لاقو . ةيآلا ..هركأ نم
 نأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذ :لاقو .ةيآلا ضرألا ف يفعضتسم انك اولاق متنك ميف اولاق
 لعفلا ف هاركإلا : ةفئاط تلاقو ..هيف ةصخر الف لعفلا ف امأو ،لوقلا ف تءاج امنإ ةصخرلا
 ةفئاطو كلام لوق وهو ،لوحكمو باطخلا نب رمع نع كلذ يور . ناميإلا رسأ اذإ ءاوس لوقلاو
 راطفإلا وأ ةالصلا كرتو رمخلا برش ىلع هركأ نم نأ كلام نع مساقلا نبا ىور .قارعلا لهأ نم
 هل زوجي ال هنأ هريغ لتق ىلع هركأ نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأو. عوفرم هنع مثإلا نأ ،ناضمر ف
 هل لحي الو ، هب لزن يذلا ءالبلا ىلع ربصيو ، هريغ وأ دلجب هتمرح كاهتنا الو هلتق ىلع مادقإلا
 ظفلت اذإ : ءاملعلا نم نوققحملا لاق. ةرخآلاو ايندلا ف ةيفاعلا لا لأسيو ، هريغب هسفن يدفي نأ

 نع ةحودنمل ضيراعملا ف نإف ؛ضيراعملا ىرجم الإ هناسل ىلع هيرجي نأ هل زوجي الف رفكلاب هركملا
 نمم لا دنع ارجأ مظعأ هنأ لتقلا راتخاف رفكلا ىلع هركأ نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .بذكلا
 .ةصخرلا راتخا
 ؟ال مأ ةحجارلا ةحلصملاو ةرورضلا هب قحلي لهو هاركإلا وه ام نكلو ةلأسملا ريرقت نم انيهتنا نذإ
 هنأ - هنع لا يضر - باطخلا نب رمع نع يورف ؛هاركإلا دح ف ءاملعلا فلتخا :يبطرقلا لاق
 أردي مالك ام :دوعسم نبا لاقو . هتبرض وأ هتقثوأ وأ هتفخأ اذإ هسفن ىلع نمآ لجرلا سيل : لاق
 لا نأ الإ ،ةمايقلا موي ىلإ نمؤملل ةزئاج ةيقتلا :نسحلا لاقو .هب املكتم تنك الإ يطوس ينع
 اذهو .هاركإ نجسلاو ،هاركإ ديقلا :يعخنلا لاقو .ةيقت لتقلا ف لعجي سيل - ىلاعتو كرابت -
 امل هذافنإو يدتعملا كلذ ملظ ققحت اذإ عقي مل نإو هاركإ فوخملا ديعولاو :لاق هنأ الإ ،كلام لوق
 نم ملؤي ناك ام وه امنإ ،تيقوت نجسلاو برضلا ف هباحصأو كلام دنع سيلو ،هب دعوتي
 كلام دنع هريغو ناطلسلا هاركإو .هركملا ىلع قيضلا هنم لخدي نجس نم ناك امو ،برضلا
 ثنح الو ، فلحي هنأ برض وأ نجس وأ ديعوب يمي ىلع هركأ نم نأ ىلإ كلام بهذو .هاركإ
 اعون هلام نع ملسملا ءرد اوربتعا دقو. ءاملعلا رثكأو روث يبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ؛ هيلع
 ةعفادملاك لاملا نع ةعفادملا نأل : يبطرقلا لاق .هوحنو سكاملا درل ابذاك فلحلا اوزاجأف هاركإلا نم
 ةتبلأ قالطلاب هل فلحف ملاظ هذخأ نميف نوشجاملا نبا لاقو ةداتقو نسحلا لوق وهو ؛سفنلا نع
 امنإ ناك نإف : هلام ذخأو هلتقو هبرض نم افوخ فلح امنإو ، بذاك وهو هكرتو هفلحي نأ ريغ نم
 مل نإو ، هيلع ءيش الو هاركإلا ف لخد دقف هملظ نم ةاجنلا ءاجرو فوخ ةبلغ يميلاب عربت
 .ـه.ا. ثناح وهف ةاجنلا ءاجر ىلع فلحي
 نإف ؛هاركإ هنأ حيحصلاو ؟ال مأ هاركإ وه له ،ديدهتلا ف سانلا فلتخا دقو ":يبرعلا نبا لاق
 وأ ،كلام تذخأ وأ ،كتبرض وأ ،كتلتق الإو اذك لعفت مل نإ :لجرل لاق اذإ ملاظلا رداقلا
 ،ةلمجلا ف مثإلا هنع طقسيو ،لعفلا ىلع مدقي نأ هلف ،لا الإ هيمحي نم هل نكي ملو ،كتنجس
 ـه.ا.لتقلا ف الإ
 اذه لجأل رفكلا عراشلا هل زاجأو هركملا ينثتسا اهلجأل يتلا ةلعلا يهام :لوقنف سرفلا طبرم انهو

 قاحلإ بناج يوقي هنإف )اًردَص ِرفُكلِ� َحَرَش نَم نِكـلَو( هلوقب ةيآلا ف كاردتسالا ىسنن الو ؟ هاركإلا
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 لوزنلا ببس ةلاح نأل هاركإلا ىلع صنلا ءاج امنإو.. رفكلاب ردصلل حرش هيف نكي ملام لك
 مزح نبا لاق: الثمف هاركإلا عاونأ نم ةرورضلا رابتعا ىلع للدي ام ءاملعلا مالك فو اهاركإ تناك
 هحيبي اذهف برشلاو لكألاك ، ةرورضلا هحيبت ام لك امهدحأ: يمسق مسقني لعفلا ىلع هاركإلاو
 هل احابم ىتأ هنأل ؛ هيلع ءيش الف اذه نم ءيش ىلع هركأ نمف ، ةرورض هاركإلا نأل ؛ هاركإلا
 ال اذهف ، لاملا داسفإو ، برضلاو ، حارجلاو ، لتقلاك ، ةرورضلا هحيبت ال ام يناثلاو. هنايتإ
 هنايتإ هيلع امرحم ىتأ هنأل ؛ نامضلاو دوقلا همزل كلذ نم ءيش ىلع هركأ نمف ، هاركإلا هحيبي

 ه.ا.
 تلاق ثيح حيحصلا ف وهو هب فسخي يذلا شيجلا ثيدح ركذتن نأ انب ردجي هاركإلا ريرحت فو
 ف وهو هركم روصتي فيكف . مهتاين ىلع نوثعبي لاقف هركملا مهيفو مهب فسخي فيك ينمؤملا مأ
 برضلا ريغ هربج رخآ رمأ دوجو الإ سيلف برضي ملو نجس لخاد سيلو هحالس هعم شيج
 متشلا امأف ":ةمادق نبا لاقو. هتين ىلع ثعبي ثيح هب رذعيو اهاركإ كلذ ربتعا دقو سبحلاو
 قح ف ناك نإف :ريسيلا ررضلا امأف ،ريسيلا لاملا ذخأ كلذكو ،ةدحاو ةياور هاركإب سيلف بسلاو
 اضغو هبحاصب اقارخإ نوكي هجو ىلع تاءورملا يوذ نم ناك نإو ،هاركإب سيلف هب يلابي ال نم
 سيل ليق دقف :هدلو بيذعتب دعوت نإو ،هريغ قح ف ريثكلا برضلاك وهف ،هقح ف ةرهشو ،هل
 ،هلام ذخأ نم مظعأ هدنع كلذ نأل ،اهاركإ نوكي نأ ىلوألاو ،هريغب قحال ررضلا نأل ،هاركإب
 .ه.ا." اذه كلذكف هاركإ كلذب ديعولاو
 ،هب نزحلاو مهلا قحلي اذه مث ،هنبا وأ هيبأ لتقب ةداع ايضار نوكي ال ناسنإلاف :يسخرسلا لاقو
 ىلع ،هدلاول هاركإ :امهوحنو هسبحو هدلو برض ":يوادرملا لاقو .سبحلاب هاركإلا ةلزنمب نوكيف
 .ـها " امهريغو ،ةيلوصألا دعاوقلاو ،عورفلا ف هححص ،بهذملا نم حيحصلا
 نم هبشي هركملا نأ كلذو ... : دشر نبا لاقو "هَرْكمُلا :ّرَطْضمُلا ْنِم داَرمُلاَو" :دوبعملا نوع ف لاقو
 ـه.ا بولغملا رطضملا ةهج نم هبشيو ،راتخملا ةهج
 " هباتك ف ةدوع رداقلا دبع لوقي دحاو امهباب ةرورضلاو هاركإلا نوكل ريرقت نيرخأتملا مالك فو
 هاركإلا نع فلتخت اهنكلو ،مكحلا ثيح نم ةرورضلا ةلاح هاركإلاب قحليو : " يئانجلا عيرشتلا
 لعفلا نايتإب هركملا رمأي رخآ صخش لعفلا نايتإ ىلإ هركملا عفدي هاركإلا يفف ،لعفلا ببس ف
 لعافلا دجوي امنإ ،دحأ لعفلا نايتإ ىلإ لعافلا عفدي الف ةرورضلا ةلاح ف امأ ،هنايتإ ىلع هربجيو
 ... ةكلهلا نم هريغ وأ هسفن يجنيل ؛مرحملا لعفلا بكتري نأ اهنم جورخلا هيضتقي فورظ ف
 برضف هبحي الو هدقتعي ال لوقب هعفديف صخشلا ىلع عقي ررض هنأ هاركإلا ةياغ نإ : لوقنو."خلا
 ملألا اذه عفديل رفكلا ةملك لوقي نأ هل صخر هبو املأ هل ثدحي يموي هسبح وأ يطوس لجرلا
 ) رفكلا ف ربتعي امهيأو ئجلملا ريغو ئجلملا هاركإلا ف روهشم فالخ كانه نأ انه لمهن ال( هنع
 ءاذيإ وأ هلام عايضك امهوحنو سبحلاو برضلا ءاذيإ لباقي ملسملا ىلع عقي ءاذيإ يأف : هيلعو
 يموي سبح وأ يطوس برض نم لحارمب دشأ هملأ نأ كشال امم ةريبك هل ةحلصم باهذ وأ هدلو
 ف يدابآ زوريفلا لاقو. ىلوألا باب نم هب قحلم لقألا ىلع وأ هيف لخاد هاركإلا نم عون وه
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 ةصخّرلاو ":اهنم ركذف ،لحنلا ةروس هيلع تلمتشا ام مظعم ددعي وهو " زييمتلا يوذ رئاصب"
  .ـها "تارورَّضلاو هاركِإلا دنع رفكلا ةملكب ملكَّتلاب
 ملعلا لهأ ضعب لواح نإو ةيوبنلا ةنسلا ف يتتباث يتصق ف ةحلصملاو ةرورضلا رابتعا تبث دقو
 ىلع ءاملعلا نم امهمهف نم حجرن نحنو يتيآلا هيلع تلد ام قفاوي امم هتدافأ امع اهفرصو اهليوأت
 ربتعي امب ظفلتي مل ول عيضي نأ هلامل لجرلا ذاقنتساو لاملا ىلع ظافحلا رابتعا باب يفف فنآلا وحنلا
 هيلع لا ىلص لا لوسر حتتفا امل : لاق كلام نب سنأ نع حيحص دنسب هريغو دمحأ هاور ام ارفك
 ديرأ ينإو ، الهأ اهب يل نإو ، الام ةكمب يل نإ لا لوسر اي : طالع نب جاجحلا لاق ربيخ ملسو
 ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر هل نذأف " ؟ ائيش تلق وأ كنم تلن انأ نإ لح ف انأف ، مهيتآ نأ
 نأ ديرأ ينإف ، كدنع ناك ام يل يعمجا " : لاقف مدق يح هتأرما ىتأف ، ءاش ام لوقي نأ ىلع
 " مهلاومأ تبيصأو اوحيبتسا دق مهنإف ، هباحصأو ملسو هيلع لا ىلص دمحم مئانغ نم يرتشأ
 :سابعلل لاق هنأ هيفو... ارورسو احرف نوكرشملا رهظأو ، نوملسملا عمقناف ةكمب كلذ اشفو
 لوقأ نأ يل نذأف لا لوسر تنذأتساف هب بهذأف هعمجأ نأ تدرأ انهاه يل ناك لامل تئج ينكلو
 هل نذأف ؟ ائيش تلق وأ ،كنم تلن انأ نإ لح ف انأف " : هلوق ف دهاشلاف .ثيدحلا ... تئش ام
 صخر انهف. تئشام لوقأ نأ يل نذأف : هلوقو " ءاش ام لوقي نأ ملسو هيلع لا ىلص لا لوسر
 شيرق نم هلام ذاقنتسا لجأل رفكلاب رهاظت دق وهو ،ءاش ام لوقي نأ ملسو هيلع لا ىلص يبنلا هل
 انذخأ ولو. ديحوتلا ىلع تابثلا ىلع تمدق ةيصخش ةيلام ةحلصم هذهو ، همالسإب ملعت نأ لبق
 هل صخر امل كلذك رمألا ناك ولو رفكلا ةملكب ظفلتي نأ نم نوهأ هلك هلام عايضلف يعناملا سايقمب
 هانعم ةلئاق هب دري مل اذإ مالكلا ..." : ميقلا نبا لاق. ءاشام لوقي نأ ملسو هيلع لا ىلص يبنلا
 اذهو ،همالكب هدري مل ام همزلي مل ،هانعم ريغ هب دارأ هناوأ ،هب هملع مدعل وأ ،هل هدصق مدعل امإ
 لئاز مزلي ملو ،رفكلا رفكلاب ملكتلا ىلع هركملا مزلي مل اذهلو ،هلوسر هب لسرأ يذلا لا نيد وه
 دارأ هنأل ،هب ملكت ام مكح طالع نبا جاجحلا مزلي ملو ،هب ملكت ام ركس وأ مون وأ نونجب لقعلا

 مُكُذِخاَؤُـي نِكـَلَو ْمُكِناَْميَأ ِيف ِوْغَّللِ� ُهـَّللا ُمُكُذِخاَؤُـي َال ( :ىلاعت لاق دقو ،هيلع هبلق دقعي ملو ،هانعم ريغ هب
 ةرخآلاو ايندلا ف ماكحألاف ،)ْمُكُبوُلُـق ْتَبَسَك اَِمب مُكُذِخاَؤُـي نِكٰـَلَو( ىرخألا ةيآلا فو )َناَْميَْألا ُُّمتدَّقَع اَِمب
 ةيهقفلا ةدعاقلا انه ىسنن الو .ـها " همالك ىنعم نم هدارأو هيلع دقعو بلقلا هبسك ام ىلع ةبترم
 هوحنو )ِهْيَلِإ ْتْرِرُطْضا اَم الِإ( :ىلاعت هلوق نم ةذوخأم يهو تاروظحملا حيبت تارورضلا
 حابي ًاعرش عونمملا نأ :ةدعاقلا ىنعمو ،هلعف نع يهنملا :روظحملاو ،ةديدشلا ةجاحلا :رارطضالاو
 يب فالخ ؟ ال مأ ةرورضلا هحيبت لهف تاروظحملا نم رفكلاو كرشلا نأ كشالو. ةرورضلا دنع
 هيلع قفتم رفك رحسلاو ةرورضلا باب نم رحسلاب رحسلا لح زاجأ مهضعب نإ ىتح ءاملعلا
 قفوملا لاق هيف صنالو همكح ف دهتجي امم هريغ فالخب هناحبس لا باتك ف كلذ ىلع صوصنمو
 :مرثألا لاق .هنع دمحأ فقوت دقف رحسلا نم ءيشب ناك نإو ..." :رحسلا لح ف ةمادق نبا
 ضعب هيف صخر دق :لاقف ."رحسلا لحي هنأ معزي لجر نع لئس لا دبع ابأ تعمس
 هيتأت نمع انهم هلأسو ،ناهجو هيفو رحسب لحلا ف دمحأ مامإلا فقوتو :حلفم نبا لاقو .سانلا
 اذهو ،انهم هنيب امك ًاسأب هب ىري الو هلاعف هرك امنإ لالخلا لاق ،سأب ال لاق اهنع هقلطيف ةروحسم
 زوجيو : راجنلا نباب ريهشلا يلبنحلا يحوتفلا دمحم خيشلا لاقو .اهلعف حيبت يتلا ةرورضلا نم
 عبرملا ضورلا ف لاقو . حصألا ف -كلذ ىلإ ةرورضلل يأ- هحرش ف لاق .ةرورض رحسب لحلا
 لجأل يأ :ةيشاحلا ف نمحرلا دبع خيشلا لاق .ةرورض رحسب لحلا زوجيو :مساق نبا ةيشاحب
 كلذ زاوج مدع اندنع حجارلاو. ـها .ةرورض هزاوج بهذملاو :عانقلا فاشك ف لاقو .ةرورضلا
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 نوكت نأ: لاقف ةرورضلا طباوض ملعلا لهأ ضعب ركذ دقو. هانركذ انتلأسمب اذه قلعتل نكلو
 ةبلغب كلذو ، لاملا وأ سفنلا ىلع فلت وأ كاله فوخ عقاولا ف لصحي ثيحب ًةمئاق ةرورضلا
 تايرورضلا ىدحإ ىلع يقيقح رطخ دوجو نم ءرملا ققحتي نأ وأ. براجتلا بسحب نظلا
 -4 .ضرعلا ظافحلا -3 .سفنلا ىلع ظافحلا -2 . نيدلا ىلع ظافحلا -1 : يهو؛ سمخلا
 رابتعا كلذ يفف ةحجارلا ةحلصملا رابتعا ف امأو. لاملا ىلع ظافحلا -5 .لقعلا ىلع ظافحلا
 ظفلتي مل ول ةحلصملا كلت عايضو ينمؤملاو ملسو هيلع لا ىلص هلوسرو لا ىذآ نم لتق ةحلصم
 هيلع لا ىلص لا لوسر لاق : لاق لا دبع نب رباج نع هريغو يراخبلا هاور ام ف ارفك ربتعي امب
 لوسر اي :لاقف ةملسم نب دمحم ماقف »هلوسرو لا ىذأ دق هنإف فرشألا نب بعكل نم« ملسو
 ةملسم نب دمحم هاتأف لق :لاق ،ائيش لوقأ نأ يل نذأف :لاق .معن :لاق ؟هلتقأ نأ بحتأ لا
 ،اضيأو :لاق .كفلستسأ كتيتأ دق ينإو ،انانع دق هنإو ،ةقدص انلأس دق لجرلا اذه نإ :لاقف
 اندرأ دقو ،هنأش ريصي ءيش يأ ىلإ رظنن ىتح هعدن نأ بحن الف هانعبتا دق انإ :لاق .هنلمتل لاو
 هيف لوق نم هدعب ءاج ام مث.. ائيش لوقأ نأ يل نذأف هلوق هيف دهاشلاو ثيدحلا ....انفلست نأ
 نذأتسا امل كلذك نكي مل ولو لادج الب رفك اذهو اضيرعت ولو ملسو هيلع لا ىلص يبنلل صاقتنا
 ،لوقن نأ انل دب ال هنإ ،لا لوسر اي : ةصقلا ظافلأ ضعب فو الصأ ملسو هيلع لا ىلص يبنلا هيف
 نبال تلق امم يللحمأ لا لوسر اي :لاق رخآ فو. كلذ نم لح ف متنأف مكل ادب ام اولوقف :لاق
 ةصقلل دعس نبا قايس نم رهظ دق :رجح نبا ظفاحلا لاق." تلق امم ٍّلح ف تنأ " :لاق ؟ فرشألا
 .ـها" هيأر اوبيعيو هنم اوكشي نأ هونذأتسا مهنأ
 هنم عمسو ملسو هيلع لا ىلص يبنلا نذإ ريغب هلاق ول ام لوقي نأ هل نذأ امنإ ": لاطب نبا لاقو
 .ـها " قافن هنأ هيلع اًدودعم نكي مل لوقلا ف هل نذأ امل نكلو ،قافنلا ىلع اليلد ناكل
 ثيدح نم سانلا لكشتسا : لاقف ناميإلا فاني ام ةصقلا هذه ف نأ دئاوفلا عئادب ف ميقلا نبا ررقو
 فاني كلذو ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ف اولوقي نأ ةباحصلا ناذئتسا فرشألا نب بعك لتق
 رفكلا ةملكب ملكتلا ىلع هاركإلا نأب :اهدحأ:ةبوجأب هنع بيجأو ،هيف مهل نذأ دقو ،ناميإلا
 ف غلابو يملسملا ىذأ ف دتشا دق بعكو ،ناميإلابو بلقلا ةنينأمط عم ارفك اهنوك نع اهجرخي
 ىلع سانلا هاركإ ناكف ،كلذ نم يملسملا صالخ هلتق ف ناكو ،مهلاتق ىلع ضوخي ناكف كلذ
 سيلو ،ناميإلاب مهبولق ةنينأمط عم مهتنسلأب مهسفنأ نع اوعفدف ،هيلإ مهأجلأ هب اوقطن امب قطنلا
 . يوقب اذه
 هيف ،ةيروتو اضيرعت لب ،ارفك نمضتي امب احيرص نكي مل مالكلاو لتقلا كلذ نأ :يناثلا باوجلا
 .ةعدخ وه يذلا برحلا ف زوجي دق اذهو ،هضرغ ف ةقفاوم ةمهوم ةحيحص دصاقم
 ةحلصمل هقح ف نذأ اذإ قحلا بحاصو ،هل قحلاو ،هنذإب ناك لينلاو مالكلا اذه نإ :ثلاثلا باوجلا
 دمتعملا وه يوقب سيل ميقلا نبا لاق نإو لوألا لوقلاو. ـها " اروظحم كلذ نكي مل ،ةماع ةيعرش
 قفتملا هاركإلا ف ىتح نكمأ ام ضيرعتلا مدختسي هنأ اقباس انيب اننأل يناثلا لوقلل ةفاضإلاب هنكل
 ىلص يبنلا بسب ضيرعتلا نأ امك الصأ هيف نذأتسا امل هب احومسم رفكلاب ضيرعتلا ناك ولو هيلع
 ةلمج لوقلا ف هنذأتسا هنأ هضقنيف ثلاثلا لوقلا امأو امكح حيرصتلاك هصاقتناو ملسو هيلع لا
 تاقبط ف يكبسلا لاق. ال مأ ملسو هيلع لا ىلص ةميركلا هصخشب قلعتي هنأ هلصفتسي ملو
 فرشألا نبا بعك لتق ثيدح ف رينملا نبا هركذ الاكشإ نيدلا لامك خيشلا ركذو : ةيعفاشلا
 فيكف هاركإلاب الإ رفكلا ةملك حابت الو رفك ملسو هيلع لا ىلص يبنلا ضرع نم لينلا نأ هلصاح
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 ناك ابعك نأب هنع باجأو ؟ مهل نذأو ودعلل اجاردتسا مهتنسلأب هنم اولاني نأ مالسلا هيلع هونذأتسا
 مالكلا اذهب قطنلا ىلع سانلا هركأ هنأكف ،كلذ نم صالخ هلتق فو يملسملا لتق ىلع ضرحي
 .ىهتنا مهتنسلأب مهسفنأ نع اوعفدف لتقلل مهايإ هضيرعتب
 نكي مل لينلا نأ :اهنم ةبوجأ لمتحيو ،ىفخي ال رظن باوجلا اذه ف :نيدلا لامك خيشلا لاق
 دق ةعيدخلا ف كلذو ،ةحيحص دصاقم هيف مهل ،بطاخملا مهوي اضيرعت ناك لب رفكلا ف احيرص
 ةحلصمل هقح ف نذأ دقو قحلا بحاص وهو ملسو هيلع لا ىلص هنذإب ناك هنأ :اهنمو.زوجي
 ىلص يبنلا : )يكبسلا يأ( تلق.ىهتنا ارفك نوكي اميف ةروصلا هذه لوخد ملسن الو ،ةيعرش
 ،بسلا حيرص نود ضيرعتلا عقاولاو ،الصأ زوجي ال هبسو ،زئاج ف الإ نذأي ال ملسو هيلع لا
 لاقو. ـها " بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا ف ناكو ،لاحلا اهاضتقا ثيح ةحلصملا هيلع لماحلاو
 : رئاظنلاو هابشألا هباتك ف ىلاعت لا همحر يكبسلا
 ىلإ يملسملا ةحلصم تعد ولف ؛رفك هاركإ ريغ نم رفكلا ةملك ركذو رافكلا يز سبل نأ ملع دق
 ناطلسلل كلذ لثم قفتا دقو. هاركإلاك ريصي هنأ رهظي يذلاف هلعفي نم ىلإ مهتجاح تدتشاو كلذ
 هركذ ام دئازلا ررضلا نم هب يملسملل لصحو اديص كلم رمأ هيلع بعص امل هنإف ؛نيدلا حالص
 ىلإ هجوتلا ف امهل نذأو ىراصنلا سبل يملسملا نم ينثا نيدلا حالص ناطلسلا سبلأ نوخرؤملا
 هيلإ اهجوتو كلذ العفف ؛ةليغ يعللا كلذ لتقل نازهجم نطابلا ف اناكو نابهار امهنأ ىلع اديص
 احارأو هالاتغا ىتح احرب امو رفكلا ةملكب هدنع اظفلتي نأ دب الو ،نابهار امهنأ ىلع هدنع اماقأو
  هيلع ةرصنلا نم يقي ىلع اونوكي ملو اًطرفم اًبعت نوملسملا بعتل كلذ العفي مل ولو هنم يملسملا
 :لاق ملسو هيلع لا ىلص يبنلا نإف فرشألا نب بعك ف ةملسم نب دمحم ةصق اذه ىلع لدي اممو
 يل نذأف :لاق .معن :لاق ؟هلتقأ نأ بحتأ :ةملسم نب دمحم لاقف ؟ فارشألا نب بعكل نم
 .ـه.ا....
 رمألا وهو امهاندأ لامتحاب لصاحلا داسفلا عفدي نم وه هركملاف ةقيقحلا فو : مالسإلا خيش لاقو

 ىَلَع ْمُكِتاَيَـتَـف اوُهِرْكُت َالَو( :ىلاعت لاقو )ِناميإلِ� ٌّنِئَمطُم ُهُبلَقَو َهِركُأ نَم ّالِإ( :ىلاعت لاق هيلع هركأ يذلا
 نم ارفك ناك امو : اضيأ لاقو )ٌميِحَّر ٌروُفَغ َّنِهِهاَرْكِإ ِدْعَـب نِم َهـَّللا َّنِإَف َّنُّههِرْكُي نَمَو( :لاق مث )ِءاَغِبْلا
 رفكل امزلتسم هنوكل كلذ امنإف ،كلذ وحنو لوسرلا بسو ناثوألل دوجسلاك :ةرهاظلا لامعألا
 ل دوجسلا دصق لب ،هل دوجسلا هبلقب دصقي ملو ،نثو مادق دجس هنأ ردق ولف الإو ،نطابلا
 ف مهقفاويف ،هسفن ىلع مهفاخي يكرشم يب ناك اذإ كلذ حابي دقو ،ارفك كلذ نكي مل ،هبلقب
 باتكلا لهأ ءاملعو يملسملا ءاملع ضعب نأ ركذ امك ،ل دوجسلا هبلقب دصقيو ،رهاظلا لعفلا
 رهظي ملو ،هيدي ىلع اوملسأف مالسإلا ىلإ مهاعد ىتح يكرشملا نم موق عم كلذ وحن لعف
 حيحصلا ىلع ةيفنحلا بهذ " :مهلوق ةيهقفلا ةيتيوكلا ةعوسوملا ف ءاجو.رمألا لوأ ف مهترفانم
 وه يذلا -سابللا ف رافكلاب هبشتلا نأ :ىلإ ةيعفاشلا روهمجو ،بهذملا ىلع ةيكلاملاو ،مهدنع
 عضو نمف ،ايندلا ماكحأ ف يأ ،ارهاظ هلعاف رفكب مكحي - يملسملا نع هب نوزيمتي مهل راعش
 اذإ اذكو ،دربلا وأ رحلا عفدل وأ ،هاركإلا ةرورضل هلعف اذإ الإ ،رفكي هسأر ىلع سوجملا ةوسنلق
 ":ثيدحل كلذ وحن وأ ،يملسملل ةعيلطو برحلا ف ةعيدخ كلذ لعف اذإ الإ ،ىراصنلا رانز سبل
 ،رفكلا مزتلا نم الإ هسبلي الو ،رفكلا ةمالع رافكلاب صاخلا سابللا نأل ،"مهنم وهف موقب هبشت نم
 نبا مالسإلا خيش لئسو.ـها" عرشلاو لقعلا ف ررقم هيلع تلد امب مكحلاو ةمالعلاب لالدتسالاو
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 ؟كلذك هركم وهو قزر ذخأ ببسل كلذ لعفي نميفو ؟مثأي له امئاد ضرألا سوبي نمع ةيميت
 ضعب مادق لعفي امم ،دوجسلا هيف امم كلذ وحنو سأرلا عضوو ضرألا ليبقت امأ :باوجلا" :لاقف
 لا ىلص يبنلل اولاق امك اضيأ عوكرلاك ءانحنالا زوجي ال لب ،زوجي الف كولملا ضعبو خويشلا
 ىلص يبنلل دجس ماشلا نم ذاعم عجر املو .ال :لاق ؟هل ينحنيأ هاخأ ىقلي انم لجرلا :ملسو هيلع
 مهتفقاسأل نودجسي ماشلا ف مهتيأر لا لوسر اي لاق ذاعم اي هذه ام :لاقف ملسو هيلع لا
 ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ ادحأ ارمآ تنك ول ،مهيلع اوبذك :لاقف مهئايبنأ نع كلذ نوركذيو
 انيدت كلذ لعف امأو ،ل الإ دوجسلا يغبني ال هنإ ذاعم اي ،اهيلع هقح لجأ نم اهجوزل دجست نأ
 اذه نأ هل يبي لب ،رتفم لاض وهف انيدو ةبرق اذه لثم دقتعا نمو .تاركنملا مظعأ نم اذهف ابرقتو
 كلذ ىلع لجرلا هركأ اذإ امأو.لتق الإو بات نإف بيتتسا كلذ ىلع رصأ نإف ،ةبرق الو نيدب سيل
 تيب نم هقحتسي يذلا هقزر عطق وأ هلام ذخأ وأ هسبح وأ هبرض ىلإ ىضفأل هلعفي مل ول ثيحب
 لعفلا حيبي مهرثكأ دنع هاركإلا نإف ،ءاملعلا رثكأ دنع زوجي هنإف ،ررضلا نم كلذ وحنو لاملا
 ،هبلقب ههركي نأ كلذ عم هيلع نكلو ،هريغو دمحأ نع روهشملا وهو ،هوحنو رمخلا برشك مرحملا
 ىفاعي دقو ،ىلاعت لا هناعأ قدصلا هنم لا ملع نمو.ناكمإلا بسحب هنم عانتمالا ىلع صرحيو
 كلذ ىوريو ،لاعفألا نود لاوقألا الإ حيبي ال هنأ ىلإ ةفئاط بهذو" .كلذب رمألا نم هقدص ةكربب
 كلذ لعف امأو ،دمحأ نع ىرخألا ةياورلا وهو ،ناسللاب ةيقتلا امنإ :اولاق ،هوحنو سابع نبا نع
 ناك ىلاعت ل عوضخلا اذه نأ هبلقب ىونو كلذ لثم ىلع هركأ اذإو ،الف لاملاو ةسايرلا لضف لجأل
 .ـه.ا. ملعأ لاو ،ازئاج ىنعم يونيو رفكلا ةملك ىلع ههركي نأ لثم انسح
 رصم نم ةريملاب ةلمحم اددم هتءاج ثالثلا شطبلا هذه لبق زهج دق ناطلسلا ناكو :ريثك نبا لاقو
 ءيش طفنلاو باشنلاو ديدقلاو محشلاو بجلا نم اهيفو ةرارغ ةئامعبرأ اهيف توريب نم ةريبك ةشطب
 رينانزلا اودشو مهاحل اوقلح مهنإ ىتح نرفلا يز اوسبلي نأ راجتلا نم اهيف نم رمأو ريثك
 مهنم مهنأ اودقتعاف نرفلا بكارم ىلع اهب اومدقو ريزانخلا نم ائيش مهعم ةشطبلا ف اوبحصتساو
 دلبلا ةيحان نم ءانيملا ةلئاغ نرفلا مهرذحف سوقلا دبك نم جرخ اذإ مهسلا اهنأك ةرئاس يهو
 ءانيملا اوجلو ىتح كلذك اولاز امو حيرلا ةوق نم اهسبح مهنكمي الو اهنع نوبولغم مهنأب اورذتعاف
 نأ ىلإ مهتفكف ،اريخ اهب رغثلا ألتماف ءانيملا تربعف ةعدخ برحلاو ةريملا نم مهعم ناك ام اوغرفأف
 رفكلا راد ف يشاجنلا ءاقب اضيأ كلذل فاضيو. ـه.ا. ةيرصملا ثالثلا شطبلا كلت مهيلع تمدق
 رفكلا هرهاظ لمع وأ لوق يأ هنم ردصي الأ لقعيالو ةشبحلا ىلع كلم وهو همالسإل هنامتكو
 . هكلم ءاقب ف ةحجارلا ةحلصملل كلذ لكو هتنقاهدو هتسواسق يب اهشاع يتلا ةدملا كلت لالخ
 امم ريثكب نيرهاظتم اوناك نمم هباحصأو يشاجنلا رمأ فالخب ... " : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 يشاجنلا تام امل هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس ف اوركذ اذهلو هبتشي دق مهرمأ ناف ،ىراصنلا هيلع
 ؟هضرأ ف وهو ينارصنلا جلعلا اذه ىلع ىلصت :لئاق لاقف ملسو هيلع لا ىلص يبنلا هيلع ىلص
 نيذلا ةباحصلا نم مهو ،سابع نباو كلام نب سنأو رباج نع لوقنم اذه ،ةيآلا هذه تلزنف
 .ـه.ا. "يشاجنلا ىلع ةالصلا اورشاب
 رصم مكاحل ةيالولا مالسلا هيلع فسوي يلوتب ةحجارلا ةحلصملا رمأ ىلع لدتسي نأ نكمي امك
 اذه هجوت ارفك كلذ ربتعا نمف عاوصلا ةصق هيلع لد امك كلملا نيد بسح هموق ف همكحو رفاكلا
 هدييأتل ملعلا لهأ لاوقأ نم ادوشح انل دشحي نأ هانركذ امل فلاخملا جاتحي الو. هعم لالدتسالا
 لباقم مهفلا ف داهتجا هضعبو كلذ ف فلاخنال نحنو ةميزعلا ىلع لومحم هلقنيسام ضعبف
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 رهاظلا فالخ يذلا وه هريغو رهاظلا وه هانمدق امو مهريغ مهف نم ىلوأب مهمهف سيلو داهتجا
 فعضتسملاو روبجملاك عوضوملاب قلعتت اهل ضرعتن مل تاحالطصا كانه نأ هونن امك. قيفوتلا لابو
 نإ لوقن نأ يفكيو ارج ملهو جرحلا عفرو ةقشملاو ةيلهألا ضراوعو يبدألا هاركإلاو طوغضملاو
 : اريخأو.. هاروتكد لئاسر هيف تلمع جرحلا عفرك طقف اهنم احلطصم
 اهيلع بترتي يهف ىوصقلا اهتيمهأل نكلو .. كلذ دوأ تنكامو ةلأسملا هذه ف ادج انلطأ دقل
 نم تلفتلا و نيدلا لصأ ةعاضإل لخدم يهف ادج ريطخو يضرم ريغ اهيف عسوتلاو رومأو رومأ
 ءاملعلل رمألا درو طسوتلا دوصقملاو يملسملا ىلع ميظع جرح هيف اهيف قييضتلا كلذكو هدودح
 لزانتلا هيف نكمي دح يألو ةحجار ةميظع ةحلصم وأ ةرورض وأ اهاركإ ربتعي نأ نكمي ام ريرقتل
 : لوقنف انتلأسم ف ةصالخلاب انه متخنو. انمدق امك ضيرعتلا هيف نكمي لوقلاف لمعلا ف ةصاخ
 بترتي ام وأ رسألا نم صلختلل هيلإ ءوجللاف تايرفكلا ف لخاد توغاطلل مكاحتلا نأ ملس نإ
 صخرملا هاركإلا نم وه كلذ وحنو لام فلت وأ ةرسأ عايض وأ ضرم وأ باصتغا وأ لتق نم هيلع
 انسلو ـ الدج انملس نإ اذه... هل لضفأ وهو ةميزعلاب ذخأ دقف كلذ ىلع ربص نمو هيف عوقولل
 دالب ف ةماقإلا جردني ةرقفلا هذه تحت هنأ ظحاليو ةتئافلا ةيليصأتلا تالاقملا ف مدقت امل ـ يملسملاب
 اذكو هيلع يرجت نأ رفكلا ماكحأب اضر هنأل هوحنو جالعلل اهيلإ رفسلاو تالاحلا ضعب ف رفكلا
 عقاومو رتويبمكلا جماربب صاخ لاقم ف انهون امك ةريثك رومأ ف رافكلل مكاحتلا ىلع ةقفاوملا
 . اهريغو لاومألا ليوحتو ريدصتلاو داريتسالا يناوق نم كلذ وحنو يعامتجالا لصاوتلا
 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا لاو
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 تامتتو تاصالخ
 

 تامتتلا ضعبو ةصالخلا هيف عضن ةكرابملا ةلسلسلا مكلت ف ريخألا لاقملا وه اذه )١٤(
 ام لكو هرايتخاب مكاحلا نم مكحلا بلطي مل نم مكاحتلا ىمسم ف لخدي ال : تاصالخ : الوأ
 ىنعمب مكحلا اهب داريال مكحلا تايآ رثكأ مكاحتلا نم سيلف هوحنو عافد نم كلذ ريغ ىلع بترتي
 سيلو ناميإلا ةقيقحل يفنو يداقتعا قافن ىلع للدت يتلا مكاحتلا ةروص يمصاختملا يب ءاضقلا
 اهكرتي مث كش دوجو عم ال انيقي ةقحلا ةعيرشلل مكاحتلا هل ارسيتم ملسملا نوكي نأ ينيعلا ريفكتلا
 ال يذلا ملسملاف. اهل فانم يعضو نوناقل اراتخم اعطاق اضفر اهيلإ ةوعدلا ضفريو اهنع ضرعيو
 ةيعرشلا مكاحملا ىلإ ءوجللا ىنمتيو اهل ءوجللا ديري الو اهضغبي يتلا ةيعضولا مكاحملا الإ هيدل رايخ
 كلذ ف لخدي ال كلذ هل تاهيه نكلو هرومأ لك ف ىلاعت لا مكح ديريو
 ايندلا ف لماعي قفانم وهف تيغاوطلل مكاحتلا بلطو اهنع ضرعأف ةنقيتملا ةعيرشلا مكحل يعد نم
 .ايندلا ف رفاكلا ماكحأ هيلع لزنتالو ناميإلل ايعدمو ارهظم ناك نإو رفكلا هنطابو يقفانملا ةلماعم
 مكحلل ليضفتو هل ضغبو عرشلا نع امهنم ضارعإ عم امهنيب مكح ىلإ نامصاختم مكاحت اذإ
 امهمكاحت نكلو قيقحتلا دنع لا ريغل ةدابعلا نم ائيش افرص امف عرشلا مكح ىلع عرشلل ضراعملا
 . امهتدر تبثتف امهيبلق ف امب احرصي نأ الإ يقفانملا رفكك ةلملا نم جرخم ربكأ رفك
 هيلع ام وه لوقلا اذهو ٌقساف ملاظ وهف ،مكحي ملو هب ّرقأ نمو .رفك دقف لا لزـنأ ام دحج نم
 اذإ الإ ءيش ف كرشلا نم سيل لا ريغل مكاحتلا ،جراوخلل افالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم
 هدحو هيلإ مكحلا درب لا رمأل ةفلاخم وه امنإو ، هنود وأ لا عم عيرشتلا قح مكاحلل نأ دقتعا
 رفسلا رومأ فو رتويبمكلا جماربو لصاوتلا لئاسو ف رافكلل مكاحتلا ىلع ةقفاوملاب عيقوتلا
 لبقي ال هنأ امك هركمب سيل وهو رفكلاو كرشلا ف عقاو هنأب انفلاخي نمل مزلم اهوحنو ةراجتلاو
 ءاملعلا مالك ف ةلأسملاب ةقلعتملا تاحلطصملا ف بيجع لخادتو طلخ دجوي. كرشلا ف لوأتلا
  مكاحلاو مكاحتلاو مكحلا تاملكب داري ام ريرحت نم دبالف فالتخالا ف ساسأ ببس وهو
 : ةثالث رومأ نم ولخي ال اثداح امكح عضو نم
 دق لب هيف جرحال اذهف ةلسرملا حلاصملا تحت اجردنمو ةعيرشلا دصاقمل اقفاوم نوكي امإ ـ١
 ةيعرش ةدسفمل يدؤي همدع ناك نإ عرشملا ىلع بجي دق لب هيلع رجؤي
 اهدصاقم الو ةعيرشلا صوصن فلاخت الو قفاوتال ةحابم رومأ ف نوكي نأ امإو  ـ٢
 مزجلا عمو ةريبكل بكترم اذهو بئارضلا ةيابجل نوناق عضوك عرشلل افلاخم نوكي نأ امإو ـ٣
 امب قحال وهف لحلا ادقتعم هعرشم عبت وأ نوناقلا اذه لحتسا نمف رئابكلا مظعأ نم ةريبك اذه نأب
 .هركذ يتأيس
 اذهف نجسلا ينازلا مكح هيف لعجي انوناق ردصي نمك :رثكأ وأ ينثالاو دحاولا عرشلا مكحل لدبملا
 هرفك ديقف اقباس هانركذ اميف ثلاثلا يبو هنيب قرفي مل نم ءاملعلا نمو .ةلملا نم جرخم ربكأ رفك
 هيف امهنيب قيرفتلا ةقيقحلا فو هوحنو ملظلاب عرشلل اماهتا عرشلا نع ضارعإلا وأ لالحتسالاب
 نأب ةلمج ةيعرشلا ماكحألل لدبملا هنم ظلغأو مدقت ام لثمو لوبقم ربتعم كلذ ف فالخلاو ةبوعص
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 ةيبوبرلا تافص صخأ نم عيرشتلا نأل ايعضو اعرتخم انوناق بلجتساو ابناج ةنسلاو باتكلا ىحن
 . هموق ماوع نم درف رفكك نوعرف رفك سيلف ةيبوبرلا ىعدا نمك ناك هلعف نمف
 يفنصلا نع نوجرخي ال مالسإلا نوعدي نمم ـ ةاضقلا سيلو رمخلا ةالو يأ ـ اننامز ماكحو
 . يقباسلا
 يتروصلا نم ءيشب يضر نمو هب لا درفي نأ دبالو ةدابعلا ف لخدي يذلا وه مسقلا اذهو
 سلاجملا لثم عرشملا لمشي هنإف ةدرو رفك نم هانركذ امو. ةعاطلا كرش ف عقو دقف هرقأ وأ يتقباسلا
 مويلا ماكح لثم سانلا ىلع اهضرفيو تاعيرشتلا هذه دمتعي يذلا وهو مكحملا لمشيو ةيعيرشتلا
 . مهبارضأو ييوسنلاو ييناملعلا نم ريثك لثم سانلا رئاس نم اهل رقملا اهب يضارلا لمشيو
 لا هدعوت دق اذهف توغاطلا مكحب مكحيو هكرتي مث ةلأسملا ف ىلاعت لا مكح ملعي يذلا يضاقلا
 نالطب دقتعي وهو يمصاختملا دحأل ليم وأ لام بلطك هسفن ف ىوهل لطابلاب مكح ناك اذإف رانلاب
 ةلزتعملاو جراوخلا مهفلاخو ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع ام اذهو ةاصعلا نم صاع وهف هب مكحام
 ربكأ ارفك رفاك وهف لضفأ وأ عرشلا مكح لثم لدع هنأ ادقتعم همكحل الحتسم لطابلاب مكح نإو
 ىلع هتداهش ماقم اعرش ةربتعملا نئارقلا موقت وأ هبلق ف امب هسفن ىلع هتداهشب لحتسملا فرعيو
 نومكحي نيذلا اننامز ف ةاضقلا لثم ايتوغاط اعيرشت هدامتعا ىلع ءانب لطابلاب مكح نإو. هسفن
 هناحبس لاب كرشم وهو ةلملا نم هجرخي ربكأ ارفك رفاك وهف اهب يضرو اهب رقأ نإف ةيعضولا يناوقلا
 ىدل ايضاق نوكي دقو. ةلملا نم جرخي الو رغصأ ارفك رفاك وهف لاملاو بصنملا لجأل اهعبت نإو
 مظعأل اءرد هيلع ردقي اميف عرشلاب مزتلي نأ لواحي هنكل اهتعيرشب مكحلاب همزلت ةيتوغاط ةموكح
 مكح نم مدقت اميف كرتشيو أطخأ نإو هداهتجا ىلع رجؤي دقو قبس امع فلتخي اذهف يتدسفملا
 ةنيرق هلمع ربتعي هماكحأ لك ف كلذ دمتعي يذلا نأ الإ هماكحأ لك ف وأ لئاسم ةدع وأ ةلأسم ف
 وحنو روجي ال هنأ وأ لدعلاب مكحي هنأب هحيرصت اهيلإ فيضأ اذإ ةصاخ لالحتسالا ىلع ةربتعم
 هاوتف ف يتفملاو هتيب ف بألا ولو لئاسملا نم ةلأسم ف مكح نم مدقت اميف ةاضقلاب قحليو. كلذ
 اذهف مالسإلا ةعيرش ريغ هتايح رومأ لك اهب مكحي ةعيرش مزتلا نم ىنعمب مكاحلا امأ .مهوحنو
 ىلإ مكاحت نم. ليجنإلاو ةاروتلاك ةخوسنملا عئارشلاب قلطملا لمعلا لثم اذهو عامجإلاب دترم رفاك
 رفغتسي نأ هيلعو الماك اناميإ نمؤمب سيل ةريبكل بكترم صاع وهف يويند عمطل اراتخم توغاطلا
 اناميإ نمؤمب سيل ايداقتعا اقافن قفانم وهف هبلق لخاد نم هنع اضرعم عرشلل اضغبم ناك نإو بوتيو
 يرهاظ مكح يأ هيلع بترتي ال يذلا ينطابلا رفكلا رفاك وهو هيف بذاك ناميإلا همعزو ايقيقح
 ىلإ مكاحتلل اراتخم سيل نم كلذ لك ف لخدي الو  ملسو هيلع لا ىلص يبنلا نمز ف يقفانملاك
 نوناقلاب الو يضاقلاب الو ةمكحملاب ال عرشلل مكحلا ةقفاومب ةربعلا ةوخإلا عيمج لثم توغاطلا
 اينارصن ناك اذإو توغاطلاب مكح دقف لا عرش فلاخي امب مكحو املسم يضاقلا ناك اذإف دمتعملا
 كشال ةتحب ةيعرش مهتسارد نيذلا نوماحملاو ةاضقلا ةعيرشلاب مكح دقف لا عرش قفاوي امب مكحو
 اذهف اهدينفتو اهيلع درلل ةيرفك يناوق سردي و قوقحلا تايلك ف ناك نم امأو مهتسارد لح ف
 وهو ةمالسلا هل وجرن اذهف ةعورشم ةحلصم ليصحتل اهيلع روبجم هنكلو اهل اهراك وأ روجأم
 ىرخأ تارابتعال ةماع ةفصب يرحتلا بناج حجرن نحنو رفك اذهف اهب ايضار اهل ارقم وأ رطخ ىلع
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 ةيصخشلا لاوحألاب قلعتي ام وأ مولظملا نع عافدلا ىلع ةاماحملا ف رصتقا اذإ يماحملا. ةقحلم
 دقو هيف جرح ال اذهف عرشلا قفاوي امب ةبلاطملا هتاعفارم ف فلاخي ال ثيحب ةعيرشلا ماكحأب ةطبترملا
 رقم ريغ وهو ةعيرشلا فلاخت رومأ ف عفارت اذإ امأ . قحلا ةرصن ف بستحا نإ كلذ ىلع رجؤي
 نم جرخي ال رغصأ ارفك رفاك وهف هوحنو لاملا نع ثحبي امنإو اهب ضار ريغو ةيرفكلا يناوقلل
 ربكأ ارفك رفاك اذهف اهب ايضار ةيرفكلا يناوقلل ارقم ةعيرشلا فلاخت رومأ ف عفارت اذإ امأو. ةلملا
 رارقإ وأ داقتعا اهبحاص اذإ ربكأ رفك يهو زوجت ال يماحملاو ةاضقلاب ةناعتسالا. ةلملا نم اجرخم
 نم هولخ عم اعرش هل لحي ال امل اهب لصوتلا دارأ اذإ رغصأ رفك يهو زوجت ال و ةيتوغاطلا يناوقلل
 نوكي نأ لصألاو. ملظ عفد وأ عورشم قحل لصوتلا لاح ف بجت دق لب زوجتو رارقإلاو داقتعالا
 كلذب لصي الأ ىلع ةيعضولا مكاحملا ىدل هيلع جرحالف تمدع نإ نكل ةيعرشلا مكاحملا ىدل كلذ
 اياضق ف ةصاخ ةلمج ءاضقلاب ةناعتسالل ةجاحلا نم مويلا يملسملا لج ملسي ال. هقح نع ديزي امل
 .. ارج ملهو ثاريمو ةناضحو ةعجرو قالطو حاكن نم ةيصخشلا لاوحألا
 كلذ ف هبولسأو هتقيرطب هل ةقالع الو هقحب ةبلاطملاو هنع عافدلا ف يماحملا لكوي يماحملاب يعتسملا
 جردنت ةحجارلا ةحلصملاو ةرورضلا يماحملا هب ظفلتي امب يناوقلا نم يأ ف الو اعرش ال ذخاؤي الو
 ريطخو يضرم ريغ اهيف عسوتلا نإف اهل انريرقت عم ةلأسملا هذهو اقاحلإ امإو ةلاصأ امإ هاركإلا تحت
 ميظع جرح هيف اهيف قييضتلا كلذكو هدودح نم تلفتلاو نيدلا لصأ ةعاضإل لخدم يهف ادج
 وأ ةرورض وأ اهاركإ ربتعي نأ نكميام ريرقتل ءاملعلل رمألا درو طسوتلا دوصقملاو يملسملا ىلع
 . ضيرعتلا هيف نكمي لوقلاف لمعلا ف ةصاخ لزانتلا هيف نكمي دح يألو ةحجار ةميظع ةحلصم
 بترتي ام وأ رسألا نم صلختلل هيلإ ءوجللاف تايرفكلا ف لخاد توغاطلل مكاحتلا نأ ملس نإ
 صخرملا هاركإلا نم وه كلذ وحنو لام فلت وأ ةرسأ عايض وأ ضرم وأ باصتغا وأ لتق نم هيلع
 ف ةماقإلا كلذ تحت جردني امك  هل لضفأ وهو ةميزعلاب ذخأ دقف كلذ ىلع ربص نمو هيف عوقولل
 ف رافكلل مكاحتلا ىلع ةقفاوملا اذكو هوحنو جالعلل اهيلإ رفسلاو تالاحلا ضعب ف رفكلا دالب
 . اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو رتويبمكلا جماربك ةريثك رومأ
 لك لمشي لب ةاضقلاو ةالولا ىلع ارصتقم سيل مكاحتلاو مكحلا نأ انررق نحن: تامتت : ايناث
 ريدملاو يتفملاك لا لزنأ ام ريغب مكاح وهف عرشلا فالخب ةلأسم يأ ف امكح ردصأ نمف يملسملا
 لعفلا درجمب كلذ لعف نم ريفكت مدع ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمف هيلعو مهريغو ةرسألا برو
 مهروج نأ نم مغرلا ىلع روجلا ةمئأ ةعاطو رفكلا ىلع ال عانتمالا ىلع ةعنتمملا ةفئاطلا لاتق هلثمو
 . لا لزنأ ام ريغب مكح
 ةباحصلا رايخ دجو دقف ةيلك هبحاص نع ناميإلا يفني ال عرشلا ماكحأ نم سفنلا ف جرحلا دوجو
 امكو ةيبيدحلا موي ةباحصللو رمعل لصح امك ةيعرشلا ماكحألا ضعب نم مهسفنأ ف اجرح
 انايحأو ناميإلا لامكل ايفن يياحألا ضعب ف كلذ ربتعي امنإو كلذ وحنو ددعتلا نم ةأرملل لصحي
 اضر وه اهيف ةماقإلاو يكرشملا دالبل رفسلا. ةلاطإلا ديرن الو يعرشال يلبج هنأب هنع رذتعي
 مكحي ملو ةرورضل الإ اقسفم هودعو ملعلا لهأ نم ريثك هنم رذح اذلو هيلع رفكلا ماكحأ نايرجب
 صخشلا اهيلع قفاو ول دقع يأ ف ةرفكم اهنأ ضعبلا ىري يتلا طورشلا. ةدرلاب هلعاف ىلع دحأ
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 طورش اهنأ رابتعاب اهيلع عقو ول ةيعضولا مكاحملل مكاحتلا اهنمو اههباش ام وأ سنجتلا طورشك
 هلف لطاب وهف لا باتك ف سيل طرش لكو ءالولا مهل يطرتشا ةريرب ثيدحب كلذل اجتحم ةلطاب
 يملسملا يب زئاج حلصلاف توغاطلل مكاحتلا ف لخدي ال نافرط هيلع حلاصت ام. كلذ ف ةهجو
 :ملسو هيلع لا ىلص لا ُلوُسَر َلاَقَو ثيدحلا ف تبث امك امارح لحأ وأ الالح مرح احلص الإ
 رظنلا ضغب مدقلا ةرك لثم باعلألل يناوق نم هيلع قفتي امف هيلعو ْ»مِِهطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُملا«
 نم ابيرقت هلك لب ءيش ف توغاطلل مكاحتلا نم سيلف ةيجراخ ىرخأ ةيعرش تافلاخم يأ نع
 نم يهف بعالل بعال نم ةباصإلا دمعت يهو ةدحاو ةلاح ف الإ مهللا اهعضو حابملا يناوقلا
 ةبعللا نوناق ف كلذ ىلع صن اذإ عامجإلاب زئاجلا حلصلا نم اهيف حماستلا ىلع ةقفاوملاو تايانجلا
 وأ هلتقو اسدسم بعاللا كسمأ ول امك ةيعرشلا مكاحملا ىدل هقحب بلاطي نأ قحلا بعاللف الإو
 ةيعورشم ىلع ةمألا تعمجأ دقو. حلصلا اهعجرم يتلا ةبعللا يناوق نع جراخ اذهف هنعطو انيكس
 يب حلاصت لكو ينيرعلل تايانجلا ف حلصلا ثحب ةضافتسالل عجاريو دمعلا مد ف حلصلا
 ءيش ف توغاطلل مكاحتلا نم سيلو زئاج وهف احلص امهنيب مكحي امكح امهئاضتراب يمصخ
 كانه. تادابعلا رييغت وأ ةيعرشلا دودحلا لاطبإ كلذ نمو امارح للحي ملو الالح مرحي مل املاط
 عون وه امنإو مكاحتلاب هل ةقالع ال كلذ وحنو ةطرشلل ىوكشلاف راصنتسالاو مكاحتلا يب قرف
 كلملا دنع هركذي نأ نجسلا ف هبحاص نم مالسلا هيلع فسوي بلط دقف راصنتسالا ىمسي رخآ
 ةكم لخديل يدع نب معطملاب ملسو هيلع لا ىلص يبنلا رصنتساو نجسلا نم هجرخيل رفاكلا
 . كرشم رفاك وهو هراوج ف اهلخدف
 ةلدأ بعوتسن مل كلذك لوطي كلذ نأل موصخلا ةلدأ دنفن مل تالاقملا لوأ ف انهبن اننأ امك نحن
 امدنع مالسلا هيلع فسوي فقوم كلذ ةلثمأ نمو قنعلاب طاحأ ام ةدالقلا نم كبسحو يقفاوملا
 كلملا نم كلذ بلط دقو ةءاربلاب هل مكحي ىتح جورخلا هضفرو نجسلا نم جرخيل لوسرلا هاتأ
 مالسلا هيلع فسوي ةءاربب مكحو دوهشلابو زيزعلا ةأرما يهو مهتملاب ىتأ دقف قافتالاب اهتقو رفاكلا
 ريغب مكحلا انايحأ رمألا بلطتي دق ىلاعت لا عرش نم قحلل ةقفاوم اهنكلو ةيعضولا هنيناوق قفو
 ،مِهنِيد ِمْكح ىَلعِ باتْكلاِ لهأَ ثيِراوم ميِسْقت : كلام لاق امك ةصاخ تالاح ف مالسإلا ةعيرش
 . ملسي ملَ وأَ ِمسَقْلا َلبَق ةثَروْلا دحأ َمَلسأَ ٌءاوس
 يمرو ريفكتلا ف عرستلا نم ةوخإلا رذحنو ديعن ةكرابملا ةلسلسلا مكلت ةياهن فو .. اريخأو
 يعرش صن درو امف دحاو ملسم ريفكت نم نوهأ كرشم فلأ ةملسأ نإف ةدرلاو كرشلاب يملسملا
 ديدشلا ريفنتلا ىلع صوصنلا ترفاضت امنإو كلذ ف أطخلاو كرشملا ةملسأ نم ريذحتلا ف دحاو
 مهللا كناحبس لقتسم لاقمب رمألا اذه درفن انلعلو رفكلا وأ كرشلاب هيمرو ملسملا ريفكت نم
 . كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ الأ دهشأ كدمحبو
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 ٤٢............................ ....... مكاحتملا )١٠(

 
 ٤٧..هيلإ مكاحتملا عرشلل ًاقفو مكاحتلا ىلع ءانب مكاحلا نع ردصي ام وهو مكحلا )١١(

 ٥٠...........................نوماحملاو ةاضقلا )١٢(
 ٥٥........... ... ةحجارلا ةحلصملاو ةرورضلاو هاركإلا )١٣(
 ٦٣.......................... تامتتو تاصالخ )١٤(

 
 


