
باتك تايوتحم
)يرشع ينثالا( يهيوبلا بهذملا سسؤم ..ديفملا خيشلا
داهتجالاو ريكفتلا جهنم يف ةسارد

:ةمدقملا

؟ةدیدج ةقرف سسأ مأ ؟تیبلا لھأ بھذم دیفملا خیشلا ىیحأ لھ 

ةریحلا رصع 

"خیراتلا ربع ةعیشلل ىلعأ اعجرم دیفملا خیشلا ىلا بصنی يدھملا مامالا" 

؟عيشتلا وه ام 
!مھل مامإ ال نم ةمئأ نویھیوبلا 
 

لوالا لصفلا ،لوألا بابلا
ةيركفلا "ىمظعلا ةنتفلا" ىلا ةيسايسلا "ىربكلا ةنتفلا" نم

 
ةعيشلا فوفص يف ةالغلاو ولغلا ةنتف
ةمامالا لوح مالسالا يف سيئرلا فالخلا
أبس نب هللا دبع باحصأ :"ةيئبسلا"

  " ةيناسيكلا"   
ةالغلا نييسابعلا ةعيش :"ةيدنورلا"    

 

:يناثلا لصفلا ،لوألا بابلا

ةيمامإلاو ةيديزلا ةيعيشلا تاكرحلا
ةيديزلا ةعيشلا
 نويليعامسالاو ةطمارقلا

 ةيرشع انثالا ةيمامالا



 نويليعامسالاو ةطمارقلا

 ةيرشع انثالا ةيمامالا
ةیھلإلا ةمامالا ةيرظن رایھنا  
ةیرشع ينثالا ىلا ةیدیزلا نم : نویھیوبلا  

 
 ثلاثلا لصفلا ،لوألا بابلا
 دیفملا خیشلا دلوم ةیشع ،ينسلا يسایسلا ركفلا
ينسلا يسایسلا ركفلا 
 نییمطافلاو نییھیوبلا ةھجاوم ةیجیتارتساو ،رداقلا ةفیلخلا
 
:لوألا لصفلا ،يناثلا بابلا

داهتجالاو ريظنتلاو ريكفتلا يف ديفملا لوصأ
 

ميركلا نآرقلا :لوألا ردصملا
خوسنملاو خسانلا
نآرقلا خسنت ال ةنسلا 

نآرقلا مومع صيصخت

مومعلا نم صوصخلا ةدارإ

 
رتاوتلا : ثيدحلا :يناثلا ردصملا

 
  ناسنا نويلم هاور ولو ثيدحلا يف كشلا عم رتاوت ال
داحآلا رابخأ يف لوقلا
رهاوظلا ةفلتخملا تاياورلا نم فقوملا
  قودصلل يرابخألا جهنملا دقن
يلوخدلا عامجالاو  عامجالا
سايقلا نم فقوملا

:"ديفملا لوصأ" ىلع تاظحالم
ميركلا نآرقلا :لوألا ردصملا
نآرقلا مومع صيصخت



ميركلا نآرقلا :لوألا ردصملا
نآرقلا مومع صيصخت
مومعلا نم صوصخلا ةدارإ
رتاوتلا
رهاوظلا ةفلتخملا تاياورلا
سايقلا نم فقوملا
ينطابلا جهنملا نم فقوملا

 
:يناثلا لصفلا ،يناثلا بابلا
تابثإلاو ضقنلا يف جودزملا ديفملا قطنم 
 
يلع مامالا ةفالخ
ةيدوراجلا ىلع درلاو ،ديز ةماماو ديفملا
ةيناسيكلا ىلع درلا
ةيدوراجلا ةيديزلا عم راوحلا
ديفي ال نيلقثلا ثيدح
ءادبلا ةمزأ
قداصلا ةفالخ ةمزأ
جابيدلا دمحم ةماما يفن
ةيفقاولا ةكرحلا
ةلوفطلا ةمزأ 
لطابلا سايقلا لامعتسا 
ةمامالا ةيرظن رايهنا 
ىربكلا ةريحلا 
نسحلا نبا ةدالو ىلع عامجالا ءاعدا
يفارخلا قطنملاو يلقعلا قطنملا نيب ديفملا 
)رشع يناثلا مامالا( دلولا دوجو تابثإ ةلواحم 
)يضارتفالا( يفسلفلا لالدتسالا 

 
:لوالا لصفلا ،ثلاثلا بابلا
ةينيسحلا ةيولعلا ةلالسلاو صنلاو  ةمصعلا : ةمامالا ةيرظن 



ةينيسحلا ةيولعلا ةلالسلاو صنلاو  ةمصعلا : ةمامالا ةيرظن 
 

؟ةياكحلا تأدب فيك
؟نوموصعم ءايبنألا له
 ةمامالا ةلزنمب ولغلا
ةيالولا يه ةنامألا
رايتخالا قيرط نع تأي مل يلع مامالا :ديفملا
 
 
:يناثلا لصفلا ،ثلاثلا بابلا
تيبلا لهأ ىلع ةمامالا ةيرظن بيكرت 

نآرقلا ليوأتب ةناعتسالا
ةمامإلاب يلع مامالا ىلع صنلا ىلع ةيوبنلا ةنسلاب لالدتسالا
ريدغلا ثيدح
نومضملاو دنسلا يف لمأت ةفقو
ىرخأ ثيداحأ
يلع مامالا ىلا يبنلا ةيصو
نيلقثلاو ةرتعلا ثيدح
ةفيعض داحآ رابخأ ةمئألا ىلع صوصنلا
ةمامالا ىلع يهلإ عباط ءافضإ ةلواحم

:ثلاثلا لصفلا ، ثلاثلا بابلا
تيبلا لهأ ةمئأ ىلع صوصنلا قيفلت 
 

)ةيرشع ينثا اللا( ةدودحماللا ةمامالا
ةيرشع انثالا
حوللا ثيدح
"حوللا ثيدح" ضقنت ءارهزلاو يلع مامالا اياصو



حوللا ثيدح
"حوللا ثيدح" ضقنت ءارهزلاو يلع مامالا اياصو
 
  :عبارلا لصفلا ،ثلاثلا بابلا
  ةمامالا ةيرظن محر نم دلوي "رشع يناثلا مامالا" 
 
؟"يركسعلا نبا" دوجو ديفملا تبثأ فيك
 

يخيراتلا ليلدلا•
يلقعلا ليلدلا  - ب    
  يئاورلا ليلدلا - ج   
       مئاقلاو يدهملا لوح ةدراولا تاياورلا -1   
بئاغلاو ةبيغلا لوح ةدراولا تاياورلا -2   
 امامإ رشع ينثالا لوح ةدراولا تاياورلا -3   
   رشع يناثلا مامإلا يدھملا -4   
    .ضرألا يف ةجحلا دوجو ةيمتح -5   
يزاجعالا ليلدلا - د 

 
سايقلا لامعتسا نم فقوملا يف ديفملا ةيجاودزا
 ضرتفملا مامالا رمع لوط
؟مامالا رهظي نأ بجي ىتم
؟رهظ اذإ يدهملا فرعن فيك

 
:لوألا لصفلا ،عبارلا بابلا
ةمئألا ىلع لالدتسالا يف ةيروطسألا زجاعملاب ةناعتسالا 
 
يلع مامالا "زجاعم" 
نيدباعلا نيز مامالا "زجاعم" 
رقابلا مامالا "زجاعم" 
قداصلا مامالا "زجاعم" 



رقابلا مامالا "زجاعم" 
قداصلا مامالا "زجاعم" 
 مظاكلا مامالا  "زجاعم" 
 داوجلا مامالا "زجاعم" 
  يداهلا مامالا "زجاعم" 
يركسعلا مامالاا "زجاعم" 
بيغلا نوملعي "ءارفسلا" 

 
:يناثلا لصفلا،عبارلا بابلا
 ةضوفملا ةالغلا ىطخ ىلع ديفملا

ولغلل قودصلا فيرعت
ةالغلاو ولغلا ةهاتم يف ديفملا طوقس
دمحم لآ حابشأ نع لأسي مدآ
ىلوألا بتكلا يف ةمئألاو يبنلاب ةراشبلا
لسرلاو ءايبنالا نم لضفأ ةمئألا
ةكئالملا نم لضفأ ةمئألا
يلعب يبنلا يصوي هللا
يلع ليضفتب يبنلا رمأي هللا
ىلاعت هللا رمأب ةمطاف جاوز
  نيسحلا مد طقتليو ،ءالبرك ىلا بهذي يبنلا
هلتاق فرعيو بيغلا ملعي يلع مامالا
تانئاكلاو رئامضلاب ةمئألا ملع
  ةمئألا ىلا ءاحيإلا
ةعاس دعب ةعاس دادزي مامالا ملع

  ةمئألا تامانم قدص

 
 :ثلاثلا  لصفلا ،عبارلا بابلا
ريفكتلاو فنعلا
 
؟رمعو ركب يبأ ةيصخشب حيرجتلا اذامل



؟رمعو ركب يبأ ةيصخشب حيرجتلا اذامل
انمؤم سيل ركب وبأ
يبنلا نمز يف شيرق ةرماؤم

سانلاب ركب يبأ ةالص
خيراتلا رازوأ ةفيقسلا ليمحت
 ،ةمطاف راد يف رانلا مارضإب رمأي رمع
!ةنيدملا جراخ برهي يلع
 كدف ةيضق
؟مهدهاجي ملو ،ةثالثلا ءافلخلا يلع مامالا رقأ اذامل
ةثالثلا ءافلخلا نم ةيباجيإلا مامالا فقاوم ليوأت
 موثلك مأ نم رمع جاوز راكنإ ةلواحم
يلع مامإلا يبراحم نم فقوملا
رفكلا رادو مالسإلا رادو ناميالا راد

 
  
 :عبارلا لصفلا ،عبارلا بابلا
ةيفئاطلا ةنتفلاو ديفملا

 
ةيفئاطلا ةنتفلا نوناك وأ اثارب دجسم
ةعيشلاو ةنسلا نيب ةدحولا نم ديرف يئانثتسا ماع
ةيفئاطلا ةنتفلا نم ديفملا خيشلا فقوم
 

:لوالا لصفلا،سماخلا بابلا
يرفعجلا هقفلاو ديفملا 



يرفعجلا هقفلاو ديفملا 
 

ناضمر رهش مايأ ةدع•
 "ةبيغلا رصع" يف سمخلا مكح يف ةريحلا•
 باتكلا لهأ حئابذ مكح•
 ةريغصلاو سئايلا ةقلطملا ةدع •
 ةعتملا جاوز•
  راقعلا ثاريم نم ةجوزلا عنم•
 مامعألا عم تنبلا ثرا•
؟ةدحاو ةقلط وأ ؟لطاب :ثالثلاب قالطلا•
كامسألا ضعب ميرحت•
 اهسفن ىلع ةأرملا ةيالو•
  ةيربجلا ةديقعلا•
نيسحلا ربق نيطب يوادتلا•

 
:يناثلا لصفلا ،سماخلا بابلا
بئاغلا مامإلل يبلسلا راظتنالا
 
ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا 
دودحلا ةماقا 

 
:ثلاثلا لصفلا ،سماخلا بابلا
ءايحألا ةتامإو ،ىتوملا ءايحإ 
 
 

 
:ةمتاخلا
اعادو ..ديفملا خيشلا



:ةمتاخلا
اعادو ..ديفملا خيشلا

ةيئزجلا ةماعلا ةباينلا ةیضرف
 ةیطارقمیدلاو ھیقفلا ةیالو

  

)يرشع ينثالا( يهيوبلا بهذملا سسؤم ..ديفملا خيشلا

:ةمدقملا

؟ةدیدج ةقرف سسأ مأ ؟تیبلا لھأ بھذم دیفملا خیشلا ىیحأ لھ 

 

 ،يربكعلا يثراحلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ خیشلا لعف اذام   
 لھأ بھذم رصنو عیشتلا ایحأ لھ ؟)ـھ٤١٣ -٣٦٦( "دیفملا" :ـب روھشملا
؟ھنع ةفرحنم ةدیدج ةقرف سسأ مأ ؟تیبلا

 دعب ھب نیلفتحملاو ،ھب نیبجعملاو دیفملا خیشلا يبحم نم ریثكلا مدصی دق لاؤس   
 ةقرفلل اذقنمو تیبلا لھأ بھذمل ارصان ھیف نوری نیذلاو ،ھتافو نم ماع فلأ
 ،يمامالا بھذملل حیحصلاو يقیقحلا دادتمالا اھنوربتعی يتلا "ةیرشع ينثالا"
 يتلاو ،يرجھلا عبارلا نرقلا يف لاوزلاو رایھنالا كشو ىلع تناك يتلاو
.مویلا ىلا ھلضفب ترمتسا

ةریحلا رصع

  دعب ،دیفملا خیشلا ةدالو قبس يذلا نرقلا لالخ تأشن دق )ةیرشع انثالا( ةقرفلا هذھ تناكو  
 فلخ دوجو نع ھنالعإ نود ،ةرجھلل 260 ةنس ءارماس يف ،يركسعلا نسحلا مامإلا ةافو
 اوناك نیذلا ،ةیوسوملا ةیمامالا ةعیشلا فوفص يف ةفینع ةمزأ رجفت  ىلا ىدأ امم ،ھل
 ةریحلاو كشلا نم عون ثودحو ،ةمایقلا موی ىلا  ةیھلإلا ةمامإلا رارمتسا ةرورضب نودقتعی



 اوناك نیذلا ،ةیوسوملا ةیمامالا ةعیشلا فوفص يف ةفینع ةمزأ رجفت  ىلا ىدأ امم ،ھل
 ةریحلاو كشلا نم عون ثودحو ،ةمایقلا موی ىلا  ةیھلإلا ةمامإلا رارمتسا ةرورضب نودقتعی
 ىلا كلذ نع ةباجإلا يف  مھقرفتو ، يركسعلا دعب ةمامإلا ریصم نع لؤاستلاو ضومغلاو
.ةقرف ةرشع عبرأ
 دمـحم خيشـلا راـشأ ثيـح ،يرـجهلا عـبارـلا نرقـلا فصتنـم ىـلا ةريحـلا كلـت تدتـما دـقو    
 ةــلاــح ىــلا )ةمعنــلا مامــتو نــيدــلا لامــك( :هــباتــك ةــمدقــم يــف ،)ـه٣٨١( قودصــلا يلــع نــب
 دـــق ةعيشـــلا نـــم ّيـــلإ نيفلتخـــملا رثـــكأ تدـــجو ":لاـــقو ةعيشـــلاـــب تفصـــع يتـــلا ،كلـــت ةريحـــلا
 مالـسلا ةنـيدمـب لـجر ينملـك دـقو " "ةهبـشلا مـئاقـلا رـمأ يـف مهيلـع تلـخدو ،ةبيغـلا مهـتّريـح
 لوقــلا نــع ريثــك عــجر دــقو ، تدتــشا دــق ةريحــلاو ،تــلاــط دــق ةبيغــلا نإ :يــل لاقــف )دادغــب(
 ."دمألا لوطل ةمامإلاب
 ةعيشـلا تّمـع يتـلا ةريحـلا ةـلاـح فصـي )ـه٣٤٠( يـنامعنـلا بنـيز يـبأ نـب دمـحم لاـقو   
 ىــلاو ؟اذــه نوكــي ىــنأو ؟وــه نــيأ :فلــخلا يــف لوقــي مهنــم روهمــجلا نإ" :تــقوــلا كــلذ يــف
 هـــنأ ىـــلا بـــهذـــي نـــم مهنمـــف ..؟ةنـــس نوـــنامـــثو فّيـــن نآلا هـــلو ،اذـــه شيعـــي مـــكو ؟بيغـــي ىتـــم
 نـم مهنـمو ،هـب قدصـملاـب ئزهتـسيو ،ةدـحاوـب هدوـجو دـحجيو هـتدالو ركنـي نـم مهنـمو ،تيـم
 رــمألا اذــه نــم تــجرــخأ يتــلا هذــه نــم مظــعأ ةريــح يأــف .دــمألا ليطتــسيو ةدــملا دعبتــسي
 كشـــــل كـــــلذو ،ريسيـــــلا رزنـــــلا الإ هيـــــف ناـــــك نمـــــم قبـــــي مـــــلو ؟ريفغـــــلا ّمـــــجلاو ميظعـــــلا قلـــــخلا
 ."سانلا
 عوــــقو دــــكؤــــت يتــــلا تاــــياورــــلا نــــم ةريبــــك ةــــعومــــجم قودصــــلاو يــــنامعنــــلاو ينيلكــــلا رــــكذو  
 ماهـــتاو ،رصعـــلا كـــلذ يـــف مهتتـــشتو ،ةعيشـــلا فالتـــخاو ،رـــمألا بـــحاـــص ةبيـــغ دعـــب ةريحـــلا
 أفكـُت امـك ةعيشـلا ءافكـناو ،مهنعـلو ، مهـهوـجو يـف لفتـلاو ،رفكـلاو بذكـلاـب اضعـب مهضعـب
.راخفلا وأ جاجزلا رسكتك مهرسكتو ،رحبلا جاومأ يف ةنيفسلا

 ،ةمامإلا ةیرظن خیسرت لجأ نم ،ةعساو ةیركف ةلمحب ماقو ،دیفملا خیشلا ءاجف  
 امم ،ھتبیغ ریربتو "يركسعلا نسحلا نب دمحم رشع يناثلا مامالا" دوجو تابثإو
 .خیراتلا يف "ةیرشع ينثالا ةیرظنلا سركم وأ سسؤم" :اقح ھلعج

 ناكو ،ھتقو يف ةیمامإلا ةسائر ھیلإ تھتنا " :يسوطلا خیشلا هذیملت ھنع لاقو 
 قیقد ،رطاخلا نسح ،ھیف ًامِّدقتم ًاھیقف ناكو ،مالكلا ةعانصو ملعلا يف ًامَّدقم
."راغصو رابك ،فّنصم يتئام نم بیرق ھلو ،باوجلا رضاح ،ةنطفلا

 

 ةیروھمجلا دئاق( يئنماخلا يلع دیسلا باتكل ھتمدقم يف ،قیفوت دلاخ بتك دقف
 لئاھلا عونتلا " :يلی ام ،)عیشتلا ةیوھو دیفملا خیشلا( نع )ةیناریإلا ةیمالسإلا



 ةیروھمجلا دئاق( يئنماخلا يلع دیسلا باتكل ھتمدقم يف ،قیفوت دلاخ بتك دقف
 لئاھلا عونتلا " :يلی ام ،)عیشتلا ةیوھو دیفملا خیشلا( نع )ةیناریإلا ةیمالسإلا
 ددھیو يرشع ينثالا عیشتلا ةیوھ ىلع ارطخ لكشی راص ةیعیشلا ةرئادلا يف
 تالوقم دیشی اسسؤم ،ادقانو ازیممو اسسؤم دیفملا قلطنا...ھتانوكم بیوذتب
 دحوملا مھقسن بھذملا ىلا نیمتنملل عمجتست ةیناھرب ةیلالدتسا سسأ ىلع عیشتلا
 نیب دودحلا عضی ازیممو .ھقفلاو مالكلا يفو تادقتعملا عورفو دئاقعلا لوصأ يف
 ةرئادلا يف تاعیونتلا ةیقب عم لصافتلا طوطخ مسریو يرشع ينثالا عیشتلا
 ةھج نم ةرئادلا هذھ جراخ تاذلاب لازتعالا عمو ةھج نم ةیعیشلا – ةیولعلا
."ىرخأ

 تیبلا لھأ بھذمل ةیركفلا دعاوقلا" خیسرت يف دیفملا خیشلا رود يئنماخلا دكأو   
 اراسم دیفملا طتخا" :لاقو ."ھتسردمو دیفملا خیشلا دوھج يف اھملاعم تددحت امك
 ،تخبون ينب لاثمأ ةعیشلا نم مھعبتا نمو ةقلطملا ةلزتعملا ةینالقع نیب ادیدج
 يفرعملا راسملا يف مئاد روضح ھل ناك"و ."ةیثیدحلا قودصلا ةقیرط نیبو
 ةلزنمب  تناك دعاوق نم عضو امب ،تیبلا لھأ ةسردم مالكو ھقفل رمتسملا ينغلا
 يف نكی مل دیفملا خیشلا" نإ :فاضأو ."فینملا ءانبلا اذھ ةكرح يف ةیوازلا رجح
 نم اوأش عفرأ ناك لب ،بسحو انیصر اھیقفو ازراب املكتم ةیمامالا ءاملع ةلسلس
 ھقفلاو مالكلا يلقح يف يلماكت يملع راسمل ىلوألا ةقلحلاو سسؤملا وھف كلذ
 ،ةرصاعملا ةیعیشلا ةیملعلا تازوحلا نایك يف تلجتو ،مویلا ىلا هراثآ تدتما
 ةیساسألا اھطوطخ راطا يف كسامتتو ةیلصألا اھصئاصخ ىلع ظفاحت تلظ يتلا
."ةیبھذملاو ةیفارغجلاو ةیخیراتلا تارثؤملا نع ةدیعب قبت مل اھنأ مغر

 

 ىلع دیفملا خیشلل مساحلاو رثؤملا رودلا سردن نأ جاتحن" :يئنماخلا لاقو   
:ةیلاتلا ثالثلا ایاضقلا دیعص

تیبلا لھأ بھذمل ةلقتسملا ةیوھلا تیبثت•

يرفعجلا ھقفلا لوانت يف حیحص يملع راطإل سیسأتلا•

  مالكلاو ھقفلا يف لقنلاو لقعلا نیب عمجلل يقطنملا ساسألا داجیإ•

 رھاوظلا نم اناك ھنامز يف ةیعیشلا ةیملعلا دادغب ةزوحو دیفملا خیشلا نم الك نا
."لبق نم عیشتلا خیرات يف لثم اھل نكی مل يتلا



 رھاوظلا نم اناك ھنامز يف ةیعیشلا ةیملعلا دادغب ةزوحو دیفملا خیشلا نم الك نا
."لبق نم عیشتلا خیرات يف لثم اھل نكی مل يتلا

 يعیشلا بھذملا ةماقتسا ىلع ظفاح يذلا لجرلا دیفملا خیشلا يئنماخلا ربتعاو    
 بھذمل ماعلا نایكلا تددھ يتلا راطخألا نم" :لاقو ،ةفلتخملا تافارحنالا نم
 نیعبسلاو ةعبرألا ةرتف ءاھتنا دعب تاذلابو ،ةبیغلا رصع ةیادب عم )ع( تیبلا لھأ
 يدھملا مامالا نع الماك ةعیشلا عاطقناو ىرغصلا ةبیغلا اھتقرغتسا يتلا اماع
 نم ةیدمع ریغ وأ ةیدمع عفاودب تردص يتلا تافارحنالاو ءاطخألا يھ
 وأ ءایشألا ضعب فذح ىلا يدؤی يذلا لكشلابو ،بھذملا ىلا نوبستنی صاخشا
 ىلا زربت يتلا ةفلتخملا تارظنلا نیب نم سدنت نا يعیبطلا نمو " ."ھیلع اھتدایز
 ىرخألا بھاذملا نم تارثؤم للستت وأ ةفرحنم تاھاجتا نم رصانع حطسلا
 دوقی امم )...و ةیحطفلا ،ةیلیعامسإلا ،ةیدیزلا الثم( ةیرشع ينثالا ةیعیشلا ریغ
 ناقتا نم ھیلع ام دیدھتو ع تیبلا لھأ بھذمل ماعلا ءانبلا ءاقن ىلع ریثأتلا ىلا
 يلك رییغت ثودح ىلا لیوطلا ىدملا ىلع تارثؤملا هذھ تداق امبر لب ،ماكحاو
 ماظن راطإ يف عیشتلا لیكشت يف ىلجتت ةفیظولا هذھ ...هراسمو بھذملا ةھجو يف
 نم ةدافتسالاب كلذو ةیلمعلاو ةیدیقعلا هدودحو ھملاعم دیدحتو ،يلمعو يركف
." مھصوصنو )ع( تیبلا لھأ مالكل ذفلا ثاریملا

 ىلع ذخأ يذلا لجرلا ھفصوب دیفملا خیشلا لمع ةیمھأ نیبتن" :يئنماخلا لوقیو  
 ةغبانلا اذھ رداب دقف .تیبلا لھأ بھذمل ةحضاولا دودحلا مسر ةیلوؤسم ھقتاع
 ىلا ،ةیملع تاردق نم ھل ام ىلا ادانتساو هرصع ھیضتقی امب ھنم اساسحإ ،ریبكلا
 ھیلا ھقبسی مل ةیساسحلاو ةیمھألاب مستی المع زجنأ ثیحب ،نادیملا اذھ ضوخ
."دحأ

 زیمت يتلا ةصخاشلا ةطقنلاو ةقرافلا ةمالعلا" ةمامالا ةلأسم يئنماخلا ربتعیو   
 عیشتلا عبتم اھب فرعی يتلا ةدیقعلاو ،بھاذملا نم هاوس امع بھذملا اذھ
 بھذمل ةلقتسملا ةیوھلا ملاعم تبث يذلا صخشلا دیفملا ناك" :لوقیو ")يعیشلا(
 .")ع( تیبلا لھأ

 نم ةدیقع تراص اذا" :ينیئوخلا يناجنزلا يراصنالا میھاربإ خیشلا لاقو   
 لقعلا كردی ذئنیحف ،كیكشتلاب ءادعألا موجھل ادروم ةعیشلا دنع ةربتعملا دئاقعلا
 بضغی ىلاعتو كرابت هللا الا وھ سیل يذلا نیدلا بحاصو ةعیرشلا عرشم نأب
 وأ ،نیدلا ةیوقت يف دھتجا نمف ،دیب وأ ناسلب ھنع عافدلا بحیو ،ھنید فیرحتل
 دقف ءادعألا اھدروی يتلا ھبشلا عفرو تاكیكشتلا عفدب ھنع عافدلا لیبس يف دھاج
 يف اودھاج نیذلا نم ھنا قدصیو ،هرصنی نم رصنی يذلا ىلاعت هللا ةرصنب ماق
 نیدلا ریسفت يف نیدھتجملا ءالؤھ قیداصم زربا نم دیفملا انخیشو ... هللا



 يف اودھاج نیذلا نم ھنا قدصیو ،هرصنی نم رصنی يذلا ىلاعت هللا ةرصنب ماق
 نیدلا ریسفت يف نیدھتجملا ءالؤھ قیداصم زربا نم دیفملا انخیشو ... هللا
."ھنع تاماھبالا عفرو ھحیضوتو

"دیفملا خیشلا ىلا يدھملا مامالا لئاسر"  

خیراتلا ربع ةعیشلل ىلعأ اعجرم ھبصنت 

  ةلزنم لتحا دقف ،ةدئارلاو ةریبكلا ةیملعلا دیفملا خیشلا دوھج ىلا ةفاضإلابو    
 لئاسرلا لضفب ،مویلا ىلا خیراتلا ربعو هرصع يف ةیرشع ينثالا ةعیشلا ةماعز
 ھل اعدو ،دیرف لكشب اھیف ھحدمو ،ھیلا اھلسرأ دق "يدھملا مامالا" نأ عیشأ يتلا
 يف صلخملا خألاو ،دیشرلا ىلوملاو ،دیدسلا خیشلا" :ـب اھیف ھفصوو ،قیفوتلاب
 لمھم ریغ ھنأ ھل دكأو "نیقیلاب انیف صوصخملا ،رصانلا يفصلاو  ،نیدلا
 يــــــــــف هفــــــــــصو امــــــــــكو  .ىلوألا ةلاسرلا هذھ يف ءاج امك  ،هركذل سان الو ،ھتاعارمل
 يـعادـلا ،قحلـل رـصانـلا ،حـلاصـلا دبعـلاو ،هليـلدو قحـلا مهلـم" :ـب ةيـناثـلا ةـلاـسرـلا
 هـــسرـــحي نأـــب هللا هـــل اـــعدو " نيـــملاظـــلا انيـــف دـــهاجـــملا يـــلوـــلا ،قدصـــلا ةملكـــب هيـــلا
.هرصنب هديؤيو ،مانت ال يتلا هنيعب

 ماع ةئام يلاوح دعب يأ ،يرجھلا سداسلا نرقلا يف ،نیتلاسرلا نیتاھ رشن دقو   
 :ھباتك يف ،يسربطلا بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ روصنم وبأ ،دیفملا ةافو نم
 ربع مھؤاھقفو مھوثدحمو ةعیشلا وخرؤم اھلقانت مث   )جاجللا لھأ ىلع جاجتحالا(
 يف ،)ـھ١١٠٤( يلماعلا رحلاب فورعملا  نسحلا نب دمحم خیشلا لثم ،خیراتلا
 راحـــب( :يـــف )ـه١١١١( يسلـــجملا رـــقاـــب دمـــحم خيشـــلاو  )ةعیشلا لئاسو( :ھباتك
  )نـيرـحبلا ةؤـلؤـل( :يـف )ـه١١٨٦( يـنارـحبلا دمـحأ نـب فـسوـي خيشـلاو  )راوـنألا
 خیشلاو  )ةيــلاــجرــلا دــئاوفــلا( :يــف )ـه١٢١٢( مولعــلا رــحب يدــهم دمــحم ديســلاو
  )راــــــثألاو ةمكحــــــلا ةنــــــيدــــــمو ،راحبــــــلا ةنيفــــــس( :ھباتك يف )ـھ١٢٩٤( يمقلا سابع
 :يـــف )ـه١٣٢٠( يرونـــلا ثدـــحملاـــب فورعـــملا يـــسربطـــلا يرونـــلا نيـــسح ازريـــملاو
  يوسوملارقاب دمحم ازریملاو  )لـــــــــــئاســـــــــــملا طبنتـــــــــــسمو لـــــــــــئاـــــــــــسوـــــــــــلا كردتـــــــــــسم(
  )تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور( :يف  )ـھ١٣١٣( يراسناوخلا
  )لاجرلا ملع يف لاقملا حیقنت( :يــــــــف )ـه١٣٥١( يــــــــناقــــــــماــــــــملا هللا دبــــــــع خيشــــــــلاو
 ةدـــــبز حرـــــش يـــــف لاـــــمآلا ةجهـــــب( :يـــــف يزـــــيربتـــــلا يرايلعـــــلا يلـــــع الـــــملا خيشـــــلاو



  )لاجرلا ملع يف لاقملا حیقنت( :يــــــــف )ـه١٣٥١( يــــــــناقــــــــماــــــــملا هللا دبــــــــع خيشــــــــلاو
 ةدـــــبز حرـــــش يـــــف لاـــــمآلا ةجهـــــب( :يـــــف يزـــــيربتـــــلا يرايلعـــــلا يلـــــع الـــــملا خيشـــــلاو
 )ديفملا خيشلا ةعيشلا ملعم( :يف ينيمألا يداه دمحم خيشلاو  )لاقملا

 تززعـــت دـــقو ،ةميظـــعو ةدـــيرـــف ةـــسدقـــم ةـــلاـــه ديفـــملا خيشـــلا ىلـــع ىفـــضأ امـــم   
 يتـلا ،اـيؤرـلا لالـخ نـم اضـيأ ،خـيراتـلا ربـع يعيشـلا نـهذـلا يـف خيشـلا ةروـص
 يــــلزتعــــملا دــــيدــــحلا يــــبا نــــبا ديمــــحلا دبــــع ،يرــــجهلا عــــباســــلا نرقــــلا يــــف اهلقــــن
 يوــسوــملا يولعــلا دعــم نــب راخــف نــع )ةــغالبــلا جهــن حرــش( :هــباتــك يــف )ـه٦٥٥(
 تلــخد )ص( هللا لوــسر تنــب ةمــطاــف نأــك ،هــمانــم يــف ىأر هــنأ ديفــملا خيشــلا نــع
 ،نــــيريغــــص نيــــسحلاو نسحــــلا اــــهادــــلو اهعــــمو ،خركــــلاــــب هدــــجسم يــــف وــــهو هيــــلا
 ىــلاعــت املــف كــلذ نــم ابجعتــم هبتــناــف .هقفــلا امهملــع :هــل تــلاــقو ،هيــلا امهتملــسف
 دــجسملا يــف هيــلا تلــخد ،اــيؤرــلا اهيــف ىأر يتــلا ةليلــلا كلــت ةحيبــص يــف راهنــلا
 يلـعو ،يـضرـلا دمـحم اـهانـبا اهـيدـي نيـبو اهـيراوـج اهـلوـحو ،رـصانـلا تنـب ةمـطاـف
 ناذـــه خيشـــلا اهـــيأ :هـــل تـــلاقـــف ،اهيلـــع ملـــسو اهيـــلا ماقـــف ،نـــيريغـــص ،ىضـــترـــملا
 اهيلـــع صـــقو هللا دبـــع وـــبأ ىكبـــف ،هقفـــلا امهملعتـــل كيـــلا امهـــترضـــحأ دـــق ،يادـــلو
 .امهنع رهتشا ام ،امهميلعت ىلوتو ،مانملا

 امهـــم "اليـــلد" تحبـــصأو ،خـــيراتـــلا ربـــع ةعيشـــلا ءاملـــع اـــيؤرـــلا هذـــه لـــقانـــت دـــقو 
.يعيشلا ثارتلا يف ةديرفلا ةيحورلا ديفملا خيشلا ةناكم ىلع ،ايفاضإ
 يدـــــهملا ماـــــمالا ءاـــــثر نـــــم ةعيشـــــلا نيـــــب اضـــــيأ رهتـــــشا اـــــم كـــــلذ ىـــــلا فيـــــضأو   
:تايبألا هذه اهيف هربق ىلع ةعقر ءاقلاو ،ديفملا خيشلل
ميظع لوسرلا لآ ىلع موي  .هنإ كدقفب يعانلا توص ال"
ميقم كيف ديحوتلاو ملعلاف  .ىرثلا ثدج يف تبيغ دق تنك نإ
."مولع سوردلا نم كيلع تيلت      املك حرفي يدهملا مئاقلاو

 ال ،ميظعــــتو ســــيدقــــتو ليجبــــت ةرظــــن ديفــــملا خيشــــلا ىــــلا رظنــــلا متحــــي اــــم اذــــهو 
 .. "ىربكـلا ةبيغـلاـب" ىمسـي اـم يـف رـخآ يعيـش مـلاـع يأ ىـلا ةرظـن ةـيأ اهيـنادـت
 ةبيغـلا" ةرتـف يـف "ةعـبرألا نيـصاخـلا باونـلا" ىـلا ةعيشـلا ةرظنـل ةهـباشـم ةرظـن
 ."ىرغصلا
 خيشـلا ةعيشـلا ملعـم( :هـباتـك يـف ينيـمألا يداـه دمـحم خيشـلا لوقـي اذـه يـفو  



 ."ىرغصلا
 خيشـلا ةعيشـلا ملعـم( :هـباتـك يـف ينيـمألا يداـه دمـحم خيشـلا لوقـي اذـه يـفو  
 الإ ،ايـباستـكا رـهاظـلا يـف ناـك ناو ،ديفـملا خيشـلا ملـع نأ ةـحاشـم ال" :)ديفـملا
 ،يفخـــلا هفطلـــب الومشـــمو ...هنـــمو ،هقيـــفوـــتو ،ىـــلاعـــت هللا ديـــيأتـــب ادـــيؤـــم ناـــك هـــنا
 هللا لمشـي نأ بـيرغـب سيـلو .ءاشـي نـم هيـتؤـي هللا لضـف كـلذو ،ةـيدـمرـسلا هتـياـعرو
."ةصاخلا هتيانعب ،ديشرلا دهاجملاو ،يقتلا صلخملاو ،يفولا هدبع هناحبس

 درـلاـب يعيـش يأل حمسـت ال ةـسدقـم ةـلاـه ديفـملا خيشـلا ىلـع يفضـي اـم اذـهو   
 ةروصـــــب ،ةيلمعـــــلا هتـــــبرـــــجتو هـــــثارـــــت ةـــــسارد وأ ،يأر يأ يـــــف هتـــــشقانـــــم وأ هيلـــــع
 عیشتلا رصن دق دیفملا خیشلا ناك اذإ امیف :لؤاستلا كلذ لك دعب نكمی فیكف .ةدــــــياحــــــم ةيــــــعوــــــضوــــــم
؟ھنع ةفرحنم ةدیدج ةقرف سسأ وأ ؟تیبلا لھأ بھذمو

؟عيشتلا وه ام

 ســسأ وأ ؟عيشتــلا ديفــملا خيشــلا ىيــحأ لــه( :لاؤســلا كــلذ ىلــع بيجــن يكــل   
 اـمو ؟هرـهوـج وـه اـمو ؟عيشتـلا وـه اـم فرعـن نأ دـب ال )؟هنـع ةـفرـحنم ةدـيدـج ةـقرـف
؟هروشق يه
 هتـفاقـثو هفـقاوـمو ،يلـع ماـمالا ةريـس ىـلا دوعـن نأ دـب ال ،عيشتـلا فرعـن يكـلو   
 نفصـــنأل هللا مـــيأو ،مكسفـــنأ ىلـــع يـــنونيـــعأ ،سانـــلا اهـــيأ" :الـــئاـــق بطـــخ دقـــف ،هـــلاوـــقأو
  ."اهراك ناك نإو قحلا لهنم هدروأ ىتح هتمازخب ملاظلا ندوقألو ،هملاظ نم مولظملا
 ،ناطيشــــلا جرادــــم اوقــــتاو ،نيــــملاــــظ هيلــــع اوــــمدقــــت الو ،نيــــمولظــــم هللا ىلــــع اوــــمدــــقأ" :لاــــقو
   ."ناودعلا طباهمو
 اــمأــف .بلطــي ال روفغــم ملــظو ،كرتــي ال ملــظو ،رفغــي ال ملظــف :ةــثالــث ملظــلا نإو الأ" :نلــعأو
 اــمأو "هــب كرــشي نأ رفغــي ال هللا نا" :ىــلاعــت هللا لاــق ،هللاــب كرــشلاــف رفغــي ال يذــلا ملظــلا
 ملظــف كرتــي ال يذــلا ملظــلا اــمأو .تانهــلا ضعــب دنــع هسفــن دبعــلا ملظــف رفغــي يذــلا ملظــلا
  ."اضعب مهضعب دابعلا
 ،هصلختــساــف هلل صلــخأ دــق...هسفــن ىلــع هللا هــناــعأ ادبــع هيــلا هللا دابــع بــحأ نــم نإ"و   
 نـع ىوهـلا يفـن هـلدـع لوأ ناكـف ،لدعـلا هسفـن مزـلأ دـق ،هـضرأ داـتوأو ،هنـيد نداعـم نـم وهـف
  ."..هب لمعيو قحلا فصي ،هسفن
 الو ،اـناودـعو املـظ رـئاـج ناطلـس هـبرضـي الـجر مـكدـحأ نرضحـي ال" ً:الـئاـق هـباحـصأ رذـحو
 )هللا( لـهمأ نئـل .ةبـجاو ةضـيرـف هيلـع نـمؤـملا ةرصـن نأل ،هرصنـي مـل اذإ اـمولظـم الو الوتقـم
  ."داصرملاب هل وهو ،هذخأ توفي نلف ملاظلا



 )هللا( لـهمأ نئـل .ةبـجاو ةضـيرـف هيلـع نـمؤـملا ةرصـن نأل ،هرصنـي مـل اذإ اـمولظـم الو الوتقـم
  ."داصرملاب هل وهو ،هذخأ توفي نلف ملاظلا

 لدعلا ةماقتسا ةالولا نيع ةرق لضفأ نإ" :الئاق رتشألا كلام رصم ىلع هيلاو ىصوأو
 نم اريثك كلذ هعنم هاوه فلتخا اذإ يلاولا نإ"و  ."ةيعرلا ةدوم روهظو ،دالبلا يف

  ."لدعلا نم ضوع روجلا يف سيل هناف ،ءاوس قحلا يف كدنع سانلا رمأ نكيلف ،لدعلا
 ،كريغ نيبو كنيب اميف انازيم كسفن نم لعجا ينب اي ":هيصوي نسحلا هنبا ىلا بتكو

  ."ملظت نأ بحت ال امك ملظت الو ،اهل هركت ام هل هركاو ،كسفنل بحت ام كريغل ببحأف
   ."انوع مولظمللو امصخ ملاظلل انوك ":الئاق نيسحلاو نسحلا ىصوأو

 
 ةــسايــس ببــسب ،خــيراتــلا ربــع هــلوــح يريــهامــجلا فافتــلالا رــس دــكؤــي اــم اذــهو   
 دـض لدعلـل ازـمر حبـصأ ىتـح ،نيملـسملا نيـب اهقبطـيو اهـل وـعدـي ناـك يتـلا لدعـلا
.ملظلا

 ماـــمالا هنـــبا لوـــح فافتـــلالا يـــف عيشتـــلا رولبـــت ،يلـــع ماـــمالا داهشتـــسا دعـــبو   
 ةفيلــخ ةوقــلاــب هوــبأ هــضرــف يذــلا ،ةــيواعــم نــب دــيزــي مــكاحــلا لــباقــم يــف نيــسحلا
 ةــــيرــــحب مهتبــــلاطــــمو هــــل عوضخــــلا قارعــــلا يــــف ةعيشــــلا ضــــفرو ،نيملــــسملا ىلــــع
 .هل مهتعيابمو مهيلا نيسحلا مامالا ةوعدب مهمايقو ،مامالا رايتخا
 مـهراصـبأـب نوـنرـي اولـظ مهـنا الا ،دـيزـي ىلـع ةيعيشـلا ةروثـلا لـشف نـم مـغرـلاـبو   
 نورقـــــلا لالـــــخ "يدـــــهملا ماـــــمالا" :ـب هنـــــع ربعـــــي ناـــــك يذـــــلا لداعـــــلا ماـــــمالا وحـــــن
 .ىلوألا ةثالثلا
 نيــــملاظــــلا ىلــــع ةروثــــلاو لدعــــلا وــــه عيشتــــلا رــــهوــــج نأــــب لوقــــلا اننكمــــي اذكــــهو   
 اوداــق نــيذــلا تيبــلا لــهأ نــم ةمــئألا اــمأو .لداعــلا مــكاحــلا راظتــناو ،نــيدبتــسملاو
 اوـــناـــك دقـــف ،ىـــلوألا نورقـــلا لالـــخ ،لدعـــلاـــب ةبـــلاطـــملا ةـــيروثـــلا ةيبعشـــلا تاـــكرـــحلا
 تـــــناـــــك ثيـــــح ،مهيلـــــع عيشتـــــلا رـــــهوـــــج رصتقـــــي نأ نود ،عيشتـــــلا راـــــطإ نولثمـــــي
 ةيــمالــسإ تاــكرــحل اراعــش ركنــملا نــع يهنــلاو فورعــملاــب رــمألاو لدعــلاــب ةبــلاطــملا
 ىمســـم تحـــت ةرورضـــلاـــب لـــخدـــت ال يـــهو ،ةـــلزتعـــملاو . ثعـــشألا نـــبا ةروثـــك ةدـــيدـــع
 عـم مـجسنت تـناـك اهنكـلو ،تيبـلا لـهأ نـم ةمـئأ ةدايـق تحـت وأ ،يعيشـلا راـطإلا
 ىلــــع ةروثــــلاو لدعــــلاــــب ةبــــلاطــــملا وأ ،رــــهوجــــلا كــــلذ نأ كــــش الو .عيشتــــلا رــــهوــــج
 ىلــع رصتقــت نكــت مــلو ،يــمالــسإلا مــلاعــلا يــف خــيراتــلا ربــع ترمتــسا ،نيــملاظــلا
 ،دوـجوـلا نـم "تيبـلا لـهأ نـم ةمـئألا" تايصخـش مادعـنا دعـب اميـس الو ،ةعيشـلا



 ىلــع رصتقــت نكــت مــلو ،يــمالــسإلا مــلاعــلا يــف خــيراتــلا ربــع ترمتــسا ،نيــملاظــلا
 ،دوـجوـلا نـم "تيبـلا لـهأ نـم ةمـئألا" تايصخـش مادعـنا دعـب اميـس الو ،ةعيشـلا
 ،عيشتـــــلا راعـــــش تعـــــفر يتـــــلا ةـــــفرـــــحنملا تاـــــكرـــــحلا ضعـــــب نإ لوقـــــلا نكمـــــي لـــــب
 رــهوــج نــع نوكــت اــم دعــبأ تــناــك ،ةطــمارقــلاــك باــهرإلاو ملظــلاو فنعــلا تــسراــمو
 ناــــمز لــــك يــــف لدعــــلاــــب ةبــــلاطــــملا ينعــــي ناــــك عيشتــــلا رــــهوــــج ناــــف نذإ .عيشتــــلا
 .ناكمو
 ىـــــلا ،يرـــــجهلا يـــــناثـــــلا نرقـــــلا علطـــــم ذنـــــم ةيعيشـــــلا ةـــــكرـــــحلا تمسقـــــنا دـــــقو   
 اـمدنـع كـلذو ،نيـملاظـلا دـض ةروثـلا ىلـع ىـلوألا تزـكر ثيـح ،"ةيـماـمإ"و "ةـيدـيز"
 دبـع نـب ماشـه يوـمألا ةفيلـخلا دـض ةروثـلا نيـسحلا نـب يلـع نـب دـيز ماـمالا داـق
 يـناثـلا نيـنرقـلا لالـخ تاروثـلا نـم ةلسلـس هـعابـتأو هؤانـبأ داـقو ـه١٢٢ ماـع كلـملا
 نامـــيإلاو ،هقفـــلاو ملعـــلا ةيمـــهأ ىلـــع "ةيـــماـــمالا" زـــكر امنيـــب .نيـــيرـــجهلا ثـــلاثـــلاو
 ماـمالا بـهذـملا اذـهل سـسأ دـقو .يملـسلا طاشنـلاو ،تيبـلا لـهأل ةيهـلإلا ةـماـمإلاـب
 :ةمــئألا مــث ،قداصــلا رفعــج ماــمالا هنــبا هــثروو )ـه١١٤( رــقابــلا يلــع نــب دمــحم
 نسحـــــلاو ،يداهـــــلا يلـــــعو ،داوجـــــلا دمـــــحمو ،اـــــضرـــــلا يلـــــعو ،مـــــظاكـــــلا ىـــــسوـــــم
.يركسعلا
 ىلـــــع ةروثـــــلا وأ ،ةـــــيركسعـــــلا ةـــــضراعـــــملا جهنـــــم نـــــع "ةيـــــماـــــمالا" ىلـــــخت دـــــقو    
 دـيز ماـمالا ةروـث ديـيأـت اوضـفر دقـف ،ركنـملا نـع يهنـلاو فورعـملاـب رـمألاو نيـملاظـلا
 ةروــث نــم دايحــلا فــقوــم قداصــلا رفعــج ماــمالا ذــختاو ،نيــيوــمألا دــض يلــع نــب
 يــسابعــلا ةفيلــخلا دــض )ةيــكزــلا سفنــلا( نسحــلا نــب هللا دبــع نــب دمــحم ماــمالا
.ـه١٤٥ ماع روصنملا

 يلــع نــب نيــسحلا "خــف بــحاــص" ديــيأــت مــظاكــلا ىــسوــم ماــمالا ضفر كلذكو    
  169 ةنــس يداهــلا ىــسوــم ةفيلــخلا  ماــيأ يــف ،ةنــيدــملا يــف راــث يذــلا نسحــلا نــب
 اوـــناـــك ناـــف ،لاـــح لـــك ىلـــع نيـــطالـــسلا ةـــعاطـــب ھتعيـــش رـــمأـــي ناكو . ھنم رذتعاو
  .مهحالص هللا اولأسيلف نيرئاج اوناك ناو ،مهءاقبإ هللا اولأسيلف الودع

 عفر يذلا ،نسحــلا نــبا هللا دبــع نــب ىيحــي ماــمإلا ةــكرــح ديــيأــت كــلذــك ضــفرو   
 هيلــع ركنتــسي هيــلإ بتــكف ،ديــشرــلا نوراــه يــسابعــلا ةفيلــخلا ىلــع ةروثــلا ةــيار
 ىلــع هللا ناوــعأ نــم يلــع درو نــم يــنربــخ ... دعــب اــمأ " :هــل لوقــيو هــل هــنالذــخ
 ةوـــعدـــلا يـــف ترواـــش دـــقو كـــنالذـــخ عـــم كننحـــت نـــم ناـــك امـــب ،هتـــعاـــط رـــشنو هنـــيد



 ىلــع هللا ناوــعأ نــم يلــع درو نــم يــنربــخ ... دعــب اــمأ " :هــل لوقــيو هــل هــنالذــخ
 ةوـــعدـــلا يـــف ترواـــش دـــقو كـــنالذـــخ عـــم كننحـــت نـــم ناـــك امـــب ،هتـــعاـــط رـــشنو هنـــيد
 امــيدــقو ،كلبــق نــم كوــبأ اهبجتــحاو اهتبجتــحا دــقو ،)ص( دمــحم لآ نــم اــضرلــل
 متــــيوهتــــساــــف هللا مكطعــــي مــــل اــــم ىــــلإ مكــــلاــــمآ متطــــسبو ،مكــــل سيــــل اــــم متيــــعدا
 ارذحم مـــــظاكـــــلا هيـــــلإ بتكـــــف ."هسفـــــن نـــــم هللا كرذـــــح اـــــم كرذـــــحم اـــــنأو ،متللـــــظأو
 كيـــلإ مدقتـــم اـــنأو ... ":ھنم نامألا بلطو يسابعلا ةفیلخلل مالستسالا ىلا ھل ایعادو
 لبـق اـناـمأ كسفنـل بلطـت نأو ،هتـعاـطو هرـب ىلـع كثـحأو ،ةفيلـخلا ةيصعـم كرذـحأ
 لــك نــم سفنــلا ىــلإ حورتــت ناكــم لــك نــم قانخــلا كــمزلــيو ،رافــظألا كذــخأــت نأ
 ،هللا هاقــــبأ ةفيلــــخلا ةــــقرو ،هلضــــفو هنمــــب كيلــــع هللا َّنمــــي ىتــــح ،هدــــجت الو ناكــــم
 عبــتا نــم ىلــع مالــسلاو )ص( هللا لوــسر ماــحرأ كيــف ظفحــيو ،كمــحرــيو كنــمؤيــف
  ."... ىدهلا

 دــــض ةروثــــب ،ابــــطابــــط نــــبا ليــــعامــــسإ نــــب ميــــهارــــبإ نــــب دمــــحم  ماــــق اــــمدنــــعو   
 سراـــفو زاوـــهألاو ةرصبـــلا ىـــلا هـــتالوـــب ثعـــبو ـه١٩٩ ةنـــس ةـــفوكـــلا يـــف ،نوـــمأـــملا
 نــب يلــع ماــمالا ذــختا ،سابعــلا ينــب ةــلود ىلــع يضقــي داــكو ،نميــلاو زاجحــلاو
 ىـلا نوـمأـملا ةفيلـخلا هاـعدتـسا اـم ناـعرـسو ،اهنـم ادـياحـم افـقوـم اـضرـلا ىـسوـم
 ةئدھتل ةلواحم يف ،ھل ةفالخلا نع لزانتلل هدادعتسا نع ھل نلعأو ،ناــــــــــــــــــسارــــــــــــــــــخ
 نومأملا عم قفتا ھنكلو ،كلذب لوبقلا اضرلا ضفرف ،هدض ةمراعلا ةیعیشلا  ةروثلا
 نومأملا ةیعرشب ھفارتعا ىلع ةلالدك ،ھل دھعلا ةیالو  ىلوتی نأ ىلع اریخأ
 نینمؤملا ریمأ نإ ": اھیف لاق ةبطخ ةعیبلا موی اضرلا ىقلأو ،ةیسابعلا ةفالخلاو
 اماحرأ لصوف هریغ ھلھج ام انقح نم فرع داشرلل ھقفوو دادسلاب هللا هدضع
 ایغتبم ، ترقتفا ذإ اھانغأو ،تفلت دقو اھایحأ لب ، تعزف اسوفن نمآو تعطق
 ةرمإلاو هدھع يلإ لعج ھناو ...هدنع نم الإ ءازج دیری ال نیملاعلا بر اضر
 بحأ ةورع مصقو ، اھدشب ىلاعت هللا رمأ ةدقع لح نمف ، هدعب تیقب نا ىربكلا
 اكھتنم مامإلا ىلع ایراز كلذ ناك ذإ ، ھمرحم لحأو ھمیرح عاب دقف اھقاثیإ هللا
 ام يردا امو ، ردتبت ةقئابو زھتنت ةصرف ... فلسلا ىرج كلذب ، مالسإلا ةمرح
 ."نیلصافلا ریخ وھو قحلا يضقی � الإ مكحلا نا ، مكب الو يب لعفی
 يــــــسابعــــــلا نييمــــــشاهــــــلا نيتيبــــــلا نيــــــب فــــــلاحتــــــلا حبــــــصا نيحــــــلا كــــــلذ ذنــــــمو    
 ءافلـــــــخلا رمتـــــــسا ثيـــــــح ،دوقـــــــع ةعضبـــــــل ،ةيـــــــلاتـــــــلا ةلـــــــحرـــــــملا ةمـــــــس ،يوـــــــضرـــــــلاو
 يــف دمتعــملاو نيعتــسملاو لــكوتــملاو قــثاوــلاو مصتعــملاــك ،نوــمأــملا دعــب ،نويــسابعــلا



 ءافلـــــــخلا رمتـــــــسا ثيـــــــح ،دوقـــــــع ةعضبـــــــل ،ةيـــــــلاتـــــــلا ةلـــــــحرـــــــملا ةمـــــــس ،يوـــــــضرـــــــلاو
 يــف دمتعــملاو نيعتــسملاو لــكوتــملاو قــثاوــلاو مصتعــملاــك ،نوــمأــملا دعــب ،نويــسابعــلا
 نسحـــــــلا هنـــــــباو يداهـــــــلا يلـــــــع هنـــــــباو داوجـــــــلا دمـــــــحم اـــــــضرـــــــلا ءانـــــــبأ ناضتـــــــحا
 رمـع نـب يلـع نـب مـساقـلا نـب دمـحم جورـخب فـلاحتـلا كـلذ زتـهي مـلو .يركسعـلا
 الو ،ـه 219 ةنــس ،مصتعــملا ةفيلــخلا دــض ناقــلاطــلا يــف ،نيــسحلا نــب يلــع نــب
 دــــــض ،ةــــــفوكــــــلا يــــــف ،يلــــــع نــــــب دــــــيز نــــــب نيــــــسحلا نــــــب رمــــــع نــــــب ىيحــــــي جورــــــخب
 .ـه 248 ةنس ، نيعتسملا
  
 ضارقــنا دعــب اميــس الو ،يرــجهلا ثــلاثــلا نرقــلا نــم ةريــخألا دوقعــلا تدــهشو   
 ةيـــماـــمإ تاـــعامـــج مايـــق ،فلـــخ نود يركسعـــلا نسحـــلا ةاـــفوـــب يوـــضرـــلا طـــخلا
 ىلــــع ةرطيســــلاو ،نييــــسابعــــلا دــــض ةروثــــب ،ةيليــــعامــــسالاو ةطــــمارقــــلاــــك ،ىرــــخأ
 لدعـلا قيقحـت نـم الدـبو ،ايقـيرـفإ لامـشو ةيـبرعـلا ةرـيزـجلا نـم ةعـساو تاـحاسـم
 ماكحــلا نــع فلتخــت ال ةــملاــظ تاــموكــح ىــلا تاــعامــجلا كلــت تبلقــنا ،ضرألا يــف
 روشقــــلاو رــــطألاــــب تثبــــشت اهــــنا يأ .ريثكــــب اهنــــم أوــــسأ نكــــت مــــل نا نييــــسابعــــلا
.)لدعلا( رهوجلا تدقفو )ةيعيشلا(
 و "ةــــيدــــيز" ىــــلا ةيسيــــئر ةروصــــب نومسقنــــي ةعيشــــلا ناــــك يذــــلا تــــقوــــلا يــــفو   
 ،عيشتلـل حيحصـلاو يقيقحـلا لثمـملا هسفـن ربتعـي امهنـم دـحاو لـك ناـك "ةيـماـمإ"
 تاروثـلا رـجفي يدـيزـلا رايتـلا رمتـسا اميـفو ،عيشتـلا نـع اـفرـحنم رـخآلا رايتـلاو
 يــماــمالا رايتــلا لــصو ،يرــجهلا ثــلاثــلا نرقــلا ةــياهــن يــف ،تاراصتــنالا ققحــيو
 ،فلـــخ نود ـه٢٦٠ ةنـــس يركسعـــلا نسحـــلا ماـــمالا ةاـــفوـــب دودـــسم قـــيرـــط ىـــلا
 عـبرأ ىـلا مهـمذرـشتو ىربـك ةريـح يـف يركسعـلا ةعيـش عوـقوو ،ايلمـع هـضارقـناو
 ةــيرظنــب نامــيإلا يــف قــباســلا هاجــتالا أطــخب فارتــعالا نــم الدــبو ،ةــقرــف ةرــشع
 قــباســلا أطــخلا اولمــكأ مهــناــف ،ةمــئألا صاخــشأــب ثبــشتلاو ،"ةيهــلإلا ةــماــمالا"
 ،يركسعــلا ماــمالــل موــهوــم دــلو دوــجو ضارتــفا يــف لثمــت ،يــفاــضإ دــيدــج أطــخب
 ."ةــيرــشع ينــثالا" ةــيرظنــلا فيــلأــتو "بــئاغــلا رــشع يــناثــلا ماــمالا" هــنأــب لوقــلاو
 ةيـضرفـلا هذـهب نـمآ دـق )ةـقرـف ةرـشع عـبرا نـم دـحاو( ةعيشـلا نـم قـيرـف ناـك اذاو
 ةـعومـجم اهيـف ىـعدا يتـلا "ىرغصـلا ةبيغـلاـب" ىمسـي اـم لالـخ ،نـمزـلا نـم ةرتـف
 ةـيرظنـلا هذـه ناـف "بـئاغـلا ماـمالـل ءالـكوو نوـصاـخ باوـن" مهـنأـب صاخـشألا نـم
 نرقـلا يـف ريبـك زازتـهال تـضرعـت دـقو ،ةيـماـمالا ةعيشـلا ةـماـع نـم ةـلوبقـم دعـت مـل



 ةـيرظنـلا هذـه ناـف "بـئاغـلا ماـمالـل ءالـكوو نوـصاـخ باوـن" مهـنأـب صاخـشألا نـم
 نرقـلا يـف ريبـك زازتـهال تـضرعـت دـقو ،ةيـماـمالا ةعيشـلا ةـماـع نـم ةـلوبقـم دعـت مـل
 ينيلكـلا كـلذـب فرتـعا امـك ،اهـقالتـخا نـم ماـع ةـئاـم يـلاوـح دعـب ،يرـجهلا عـبارـلا
 ةـيرظنـلا نـع عاـفدـلا ةيلمعـب موقيـل ديفـملا خيشـلا ءاـج انـهو ،قودصـلاو يـنامعنـلاو
 ةتيــم تــناــك اهــنأ نــم مــغرــلاــب ،اــهرــيربــتو اهســيركــتو "ةــيرــشع ينــثالا ةيــماــمإلا"
.عيشتلا رهوج نع اجودزم افارحنا ةقيقحلا يف لكشتو ، ةلوقعم ريغو

 بھاذملا ةمجاھمو ،يرشع ينثالا يمامالا بھذملل ریظنتلاب دیفملا خیشلا ماقو   
 لھأ زومر ىلع زكری ناكو ،ىروشلا ةیرظنو ينسلا بھذملا امیس الو ،ىرخألا
 ،ةیواعمو ریبزلاو ةحلطو ةشئاعو نامثعو رمعو ركب يبأك ةباحصلا نم ةنسلا
.مھلیلضتو مھیریفكتو
 ةفیلخلا وأ ةیسابعلا ةفالخلا دض ةرشابم ةروصب ثیدحلا ىشاحت ھنكلو   
 ةیھیوبلا ةلودلل ينوناقلا يروتسدلا عضولا نع ثیدحلا ىشاحت امك  ،رصاعملا
 امیف امھنیب ةقالعلا نع ثیدحلا وأ ،ةوقلاب ةیسابعلا ةفالخلا ىلع تلوتسا يتلا
 ."ضیوفتلا ةیالو" ىمسی
 يف ةیسابعلا ةفالخلا ةیعرش برضی ةمامالا ةیرظنل ریظنتلا ناك نئلو   
 حلاص يف ایلمع بصی ناك ھناف ،ةیدیزلا لودلا ةیعرش برضی امك ،میمصلا
 لجأ نم ،ةیرشع ينثالل ریظنتلا نم دب ال ناك اذلو )ةیمامالا( ةیمطافلا ةلودلا
 ءافلخلا ءامتنا ةحصب كیكشتلا ىلا ةفاضإ ،ةیمطافلا ةلودلا ةیعرش برض
 ىلع عیقوتلا نم دیفملا خیشلا عنامی مل انھ نمو ،يولعلا بسنلا ىلا نییمطافلا
   .يولعلا مھبسنب ككشو ،نییمطافلا رفك يذلا ،tاب رداقلا يسابعلا ةفیلخلا نایب
 مل ،ةیرشع ينثالاو ةمامالل ریظنتلا يف دیفملا ھب ماق يذلا يركفلا لمعلا نكلو
 اغارف كرتی ناك امناو ،ةرشابم ةروصب ةیھیوبلا ةلودلا حلاص يف بصی نكی
 ھلالغتسا )ةیھیوبلا( ةلودلا هذھل حیتی ،ةیسایسلا ةیعرشلا عوضوم يف اریبك
.اھحلاصل

!مھل مامإ ال نم ةمئأ نویھیوبلا 

 نویسابعلا مھ ةعراصتم فارطا ةثالث نیب مھسفنأ اودجو دق نویھیوبلا ناكو     
 ،يدیزلا يسایسلا عورشملا نع اولخت دق اوناك مھنأ امبو ،ةیدیزلاو نویمطافلاو
 رایتخا مدعب كلذو ،٣٣٤ ماع دادغب ةیسابعلا ةفالخلا ةمصاع ىلع مھئالیتسا دنع
 يف اوناكو "ةیسابعلا ةفالخلاب نونمؤی ةنس" ىلا اولوحتی ملو ،يدیز يولع مامإ
 يركف بھذم نع اوثحب مھناف ،نییمطافلا عم عارصو سفانت يف تقولا سفن
 اودجوو )ةیمطافلا( ةیلیعامسالاو ةیدیزلاو ةینسلا :ةفنآلا ةثالثلا بھاذملا ضقانی
 ةافوب دودسم قیرط ىلا لصو دق ناك يذلا يوسوملا يمامالا عرفلا ایاقب يف كلذ



 اودجوو )ةیمطافلا( ةیلیعامسالاو ةیدیزلاو ةینسلا :ةفنآلا ةثالثلا بھاذملا ضقانی
 ةافوب دودسم قیرط ىلا لصو دق ناك يذلا يوسوملا يمامالا عرفلا ایاقب يف كلذ
 يلاتلاب دقفو ،فلخ نود ـھ٢٦٠ ةنس ،يركسعلا نسحلا :رشع يداحلا مامالا
 فقیو ،ةیھیوبلا ةطلسلا معدی نأ نكمی ھنا الا ،دئاقلا میعزلاو يسایسلا عورشملا
 ينثالا" ةعیشلل "ةمئأ" اوحبصأف .ةیسایسلا اھعیراشمو ىرخألا بھاذملا مامأ
.مھل ارھاظو ایح مامإ ال نیذلا "ةیرشع
:يلی امك ،جاتنتسالا اذھ دیؤت يتلا تارشؤملا ضعب ىلع رثعن نا اننكمیو  

 ورسخ انف نب ھیوب نب نسحلا كلملا ةیھیوبلا ةلودلا سسؤم ناضتحا•
 ھیوب اب نب يلع نب دمحم خیشلل  )ـھ 366 ت( ةلودلا نكرب بقلملا يملیدلا
.)ةیرشع ينثالا( بتكلا فیلأت يف طشنی ناك يذلا ،قودصلا

 نب نیسحلا نب يلع نب دمحم رفعج يبأ لاح روكذملا كلملل ِفصُو "دقو     
 نم ھنع بیجی امو راثالا نم ھیلع امو سلاجملا يف هدعقی امو ،يمقلا ھیوباب
 َّبحأف .راصمالاو نادلبلا يف ھلاوقأ ىلإو ھیلإ ةیمامالا عوجرو رابخالاو لئاسملا
 هرضحأو ھیلإ بجاحلا بكرف ،هراضحإ يكمربلا ھبجاح ىلإ مَّدقف ھتلأسمو هءاقل
 رقتسا املف ،ھسلجم عفرو ھمركأو هاندأو ھبَّرق ھیلع لخد املف ،ناطلسلا سلجم ىلإ
 راوح امھنیب ىرج مث "... ملاعلا ھیقفلا خیشلا اھیأ :ناطلسلا ھل لاق ،سلجملا ھب
 .ةبیغلاو ةمامالا لوح

 ينملـــك دقـــل" :لاقـــف ،ىرـــج اـــم ضعـــب نـــع هسفنـــب ،قودصـــلا خيشـــلا ربـــع دـــقو   
 ةـــلودـــلا نـــكر ديعســـلا ريـــمألا سلـــجم يـــف )نيـــضراعـــملا ينعـــيو( نـــيدـــحلملا ضعـــب
 نوبلغـي مورـلا لـهأ داـك دقـف جرـخي نأ مكـماـمإ ىلـع بـجو :لاقـف )هنـع هللا يـضر(
 روهظــــلاــــب هرــــمأ ىتــــمو ،ىــــلاعــــت هللا رــــمأــــب )ع( هــــنا ... :هــــل تلقــــف .نيملــــسملا ىلــــع
...رهظو جرخ جورخلاو
 :هــل تلقــف ،هرأ مــل اــم هتجــح ينــمزلــت الو هارأ ال ماــمإــب نــمؤأ تــسل :دــحلملا لاقــف
 ةجـح كـمزلـت الو هارـت ال كـنأل ،هرـكذ ىـلاعـت هللا ةجـح كـمزلـت ال هـنا :لوقـت نأ بجـي
 .هرت مل كنأل لوسرلا

 لوقــي اــم عار ريــمألا اهــيأ :)هنــع هللا يــضر( ةــلودــلا نــكر ديعســلا ريــمألــل لاقــف   
 ،ىرــي ال لــجو زــع هللا نأل ىرــي الو باــغ امــنإ ماــمالا نإ :لوقــي هــناــف خيشــلا اذــه
 اذـهو هيلـع تـلوقـتو ،هعـضوـم ريـغ هـمالـك تعـضو دقـل :)هللا همـحر( ريـمألا هـل لاقـف
."زجعلاب رارقإو كنم عاطقنا

 ةــــلودــــلا نــــكر نيــــب ةقيــــثوــــلا ةــــقالعــــلا كلــــت ،يرافغــــلا ربــــكأ ىلــــع خيشــــلا دــــكأو     



."زجعلاب رارقإو كنم عاطقنا

 ةــــلودــــلا نــــكر نيــــب ةقيــــثوــــلا ةــــقالعــــلا كلــــت ،يرافغــــلا ربــــكأ ىلــــع خيشــــلا دــــكأو     
 تابـــثا يـــف ةمعنـــلا مامـــتو نـــيدـــلا لامـــك( باتكـــل هتـــمدقـــم يـــف ،قودصـــلا خيشـــلاو
 هيـلا لـسرأ يملـيدـلا يهـيوبـلا ةـلودـلا نـكر كلـملا" نإ :لاقـف )ةريحـلا فشـكو ةبيغـلا
 يـف غـلاـبو هسفـن نـم هاـندأو هـب بـحرـف ،هسلـجم رضحـف ،هـيدـل هروضـح ىـعدتـساو
 اهنـع باـجأـف بـهذـملا يـف ةضـماـغ لـئاسـم هيـلا ىقـلاو ،هليجبـتو همـيركـتو هميظعـت
 كلــملا هنسحتــسا ثيحــب ةحــضاو نيــهاربــب بــهذــملا ةيقــحأ تبــثأو ،ةيــفاــش ةــبوــجأــب
 .نوفلاخملا اهتحصب فارتعالا نم ادب دجي ملو ،نورضاحلاو

 ةــــلأســــم اميــــس الو ةيــــماــــمالا بــــهذــــم تابــــثا ســــلاجــــملا كلــــت يــــف مالكــــلا ةدمــــعو   
.ةبيغلا
 تــــقرفــــت اهيــــعار تدقــــف اــــمدعــــب – ةــــيرــــشع ينــــثالا ةــــقرفــــلا- ةعيشــــلا نأل كــــلذو   
 ذنــم )ع( بــحاصــلا رــمأ ناــكو ،اهيلــع رــمألا ءافخــل ةريحــلا يــف تعــقوو تــباــتراو
 داكــي ال ،بيغــلا ريمــض يــف عــبارــلا نرقــلا طــساوأ ىــلا نيــحودمــملا ءارفســلا ماــيأ
 الا هــــــفرعــــــي الو ،نودــــــحوألا الا هملعــــــي ال ،باجــــــح ءارو نــــــم وأ اسمــــــه الا عمســــــي
 نوربعـــي هفـــصو الو همـــساـــب راحـــصالا نوعيطتـــسي ال مـــهو ةعيشـــلا  نـــم صاوـــخ
 ،مــئاقــلا وأ لــجرــلاــب ةثــلاــثو ،مــيرغــلاــب ىرــخأو ،بــحاصــلاــب ةراــت مهــيداوــن يــف هنــع
 يــف ماــيالا كلــت يــف ماــمالا رــمأو )د م ح م( ب مهسفــنأ نيــب اميــف هيــلا نوزــمرــيو
.راتتسالا ةياغ

 نيفــــلاخــــملا نــــم ترــــهظ يتــــلا تاكيكشتــــلاو تاهبــــشلا ةرثــــك رــــخآ بــــناــــج نــــمو   
 نـــب ىـــسوـــم يـــف ةفـــقاوـــلاو ةيليـــعامـــسالاو ةيـــناسيكـــلاو - ةدمعـــلا مـــهو - ةـــيدـــيزـــلاـــك
 ىضـفأو ،بـئاغـلا ماـمالا رـمأ يـف سانـلا ريحـتو لـماوعـلا هذـه تكـباشتـف ،رفعـج
 هـتادـهاجـم الوـلو .مـهءاـبآو مـه هيلـع اوـناـك امـع مهـفرـصو ةئـشانـلا ةئفـلا دادـترا ىـلا
 نيفــلاخــملا عــم يهــيوبــلا ةــلودــلا نــكر دنــع ةدــع ســلاجــم يــف يرــلا يــف هــتاثــحابــمو
 ،نــيركنــملا نــم دــحاو ريــغ عــم دادغــب يــفو هيــلا نيفلتخــملا رثــكأ عــم روــباشيــن يــفو
 مـهرـمأ لوؤـيو مـهرـثأ ىحمـيو ،ةجحـلاـب داقتـعالاو ةيـماـمالا لبـح مصفنـي نأ داكـل
."راوبلاو رامدلا ىلا يضفيو طوقسلاو لالحمضالاو توفخلاو يشالتلا ىلا



 نذأتسا ،ناــسارــخ يــف اــضرــلا ماــمالا ربــق ةراــيزــل رفســلا قودصــلا دارأ اــمدنــعو 
 ةبق تحت نینمؤمللو ھل  اعد  ةرایزلا لامكإ دعبو ،يھیوبلا ةلودلا نكر كلملا نم
 يف ةلودلا نكر دیعسلا ریمألا تنذأتسا امل :)هر( باتكلا اذھ فنصم لاق"و ،مامالا
 نیتنثا ةنس نم بجر يف كلذ يف يل نذأف مالسلا ھیلع اضرلا دھشم ةرایز
 ھترز دق كرابم دھشم اذھ :يل لاقف ،يندر ھنع تبلقنا املف ةئامثالثو نیسمخو
 يل ءاعدلا يف رصقت الف ،يل اھاضقف يسفن يف تناك جئاوح ىلاعت هللا تلأسو
 تدع املف ھب تیفوو ھل كلذ تنمضف باجتسم ھیف ءاعدلا نإف ينع ةرایزلاو كانھ
 انل توعد لھ :يل لاقف ،ھیلإ تلخدو مالسلاو ةیحتلا ھنكاس ىلع دھشملا نم
 يف ءاعدلا نإ يل حص دق تنسحأ دق :يل لاقف معن :تلقف ؟انع ترزو
."باجتسم دھشملا كلذ

 باتك نم عضاوم ةدع يف قودصلا خیشلا ءانث نم ،يتارب خیشلا جتنتسا دقو  
 ھعابتاو هداقتعا نسح ىلع ،يھیوبلا ةلودلا نكر ىلع )اضرلا رابخأ نویع(
 .يرشع ينثالا بھذملا

 داوـــم ةـــباتكـــب ٣٥١ ةنـــس يـــف )ةـــلودـــلا زعـــم دمـــحأ( يهـــيوبـــلا مـــكاحـــلا رـــمأ•
 هللا نعــــل" :يلــــي امــــك ،دادغــــب يــــف دــــجاســــملا ىلــــع ةريثــــم ةيعيــــش ةيــــمالــــعإ
 ،اـكدـف )اهنـع هللا يـضر( ةمـطاـف بصـغ نـم نعـلو ،نايفـس يـبأ نـب ةـيواعـم
 اـبأ ىفـن نـمو )مالـسلا هيلـع( هدـج ربـق دنـع نسحـلا نـفدـي نأ نـم عنـم نـمو
 هكـــح ليلـــلا ناـــك املـــف ."ىروشـــلا نـــم سابعـــلا جرـــخأ نـــمو ،يرافغـــلا رذ
 دمــحم وــبأ رــيزوــلا هيلــع راــشأــف ،هــتداــعإ ةــلودــلا زعــم دارأــف ،سانــلا ضعــب
 هللا لوــــسر لآل نيــــملاظــــلا هللا نعــــل" :يحــــم اــــم ناكــــم بتكــــي نأــــب يبلــــهملا

 لعفــف ،ةــيواعــم الا نعلــلا يــف ادــحأ رــكذــي الو "ملــسو هــلآو هيلــع هللا ىلــص
 .كلذ

ـھ٣٦٢ ماع ،ءاروشاع مویو ریدغلا دیعب لافتحالا نسب )ةلودلا زعم( مایق•

 ،دیفملا خیشلاب )ـھ٣٧٢ ت( )ورسخ انف عاجش وبأ ةلودلا دضع( ءافتحا•
 ناك امدنع ( دیفملا نیب ترج يتلا ةرظانملا ربخ ھیلا لصو امدنع كلذو
 لوح ،ينامرلا ىسیع نب يلع خیشلا ملكتملا نیبو )ھتسارد ةیادب يف اذیملت



 ناك امدنع ( دیفملا نیب ترج يتلا ةرظانملا ربخ ھیلا لصو امدنع كلذو
 لوح ،ينامرلا ىسیع نب يلع خیشلا ملكتملا نیبو )ھتسارد ةیادب يف اذیملت
 زئاوجب ھل رمأو ،ماركإلا ةیاغ ھمركأو ةلودلا دضع هرضحأف ،ریدغلا
 ناكو" .ضرم اذإ هدوعیو هراد يف هراز امبرو .ھتنس ھل ىرجأو ماظع
 ام لكب ھتذمالتل موقی ناكو ،عفشت عفشا :ھل لوقیو ھجئاوح يضقی
 ریثك لیمل ،فارطألا كولم دنع ةھاجو ھل تناك" ثیح   ."ھیلا نوجاتحی
 موجنلا" ھباتك يف ىدرب ىرغت نبا لاقو ."عیشتلا ىلا نامزلا كلذ نم
 دنعو ھیوب ينب دنع ةلزنم ھل تناكو :"ةرھاقلاو رصم كولم يف ةرھازلا
  .بھذملا اذھ ىلا نولیمی اوناك ھیوب ونبو ...ةضفارلا فارطألا كولم

 ينثالا ةیمامالا ةیعیشلا ةوعدلا تاطاشن معدب )٤٠٣ت( )ةلودلا ءاھب( مایق•
 ـ ھ383 ماع يف ،ةیعیشلا خركلا ةلحم يف ملعلل راد ءاشنإب كلذو ،ةیرشع
 اریدم دیفملا خیشلا بیصنتو ،اھیلع فاقوألا صیصختو لاومألا قافناو
 .اھیف املعمو

 ملو ءارمألا دحا بلطل الاثتما "ةعنقملا" ھباتك فنص ھنأ دیفملا خیشلا ركذ دقو  
 لثتمم ينإف دعبو" :باتكلا ةمدقم يف لاقف ، )؟ةلودلا ءاھب ينعی ناك امبرو( ھمسی
 دییأتلاب مادأو ،ھتدم ایندلاو نیدلا زع يف هللا لاطأ( ،لیلجلا ریمألا دیسلا ھمسر ام
 ،ماكحألا يف رصتخم عمج نم :)ھتلودو ھمایأ ریغلا نم سرحو ،ھتردقو هرصن
 يف رصبتسملا ھب دادزیو ،ھنیدل داترملا هدمتعیل ،مالسإلا عئارشو ،ةلملا ضئارفو
 ،نیدبعتملل انیمأو ،نیبلاطلل الیلدو ،نیدشرتسملل امامإ نوكیو ،ھنیقیو ھتفرعم
 ةفاك ىلع بجی امب ھحتتفأ نأو ،نیفلتخملا ىلع ھب يضقیو ،نیدلا يف ھیلإ عزفی
 ."...نیغلابلا ھلامھإ عسی ال يذلا داقتعالا نم نیفلكملا
 

لوألا بابلا
لوالا لصفلا
ةيركفلا "ىمظعلا ةنتفلا" ىلا ةيسايسلا "ىربكلا ةنتفلا" نم

 ةـــــقرفـــــلا سيـــــسأـــــت يـــــف ديفـــــملا خيشـــــلا رود نـــــع ثدـــــحتن نأ لبـــــق :ةـــــمدقـــــم    
 ةـــكرـــحلا روطـــت خـــيراـــت ىلـــع ءوضـــلا ضعـــب ءاقـــلا انـــب ردـــجي "ةـــيرـــشع ينـــثالا"
 ةالغـــــلاـــــب ارورـــــمو ،بـــــلاـــــط يـــــبأ نـــــب يلـــــع ماـــــمالا دـــــهع نـــــم ءادتـــــبا ،ةيعيشـــــلا
 ماسقـنا مـث ،ةيـلاغـم تاـكرـح نـم اهبقـعأ اـمو ،ةيـناسيكـلا ةلـحرـملا مـث ،ةيئبـسلا
 بـــــهذـــــملا روطـــــتو ،ةيـــــماـــــمإلاو ةـــــيدـــــيزـــــلا امـــــه نييسيـــــئر نـــــيرايـــــت ىـــــلا ةعيشـــــلا
 هـئوشـن ذنـم هـب تفصـع يتـلا تاـماسقـنالاو هتـهجاو يتـلا تابقعـلاو ،يـماـمالا



 بـــــهذـــــملا روطـــــتو ،ةيـــــماـــــمإلاو ةـــــيدـــــيزـــــلا امـــــه نييسيـــــئر نـــــيرايـــــت ىـــــلا ةعيشـــــلا
 هـئوشـن ذنـم هـب تفصـع يتـلا تاـماسقـنالاو هتـهجاو يتـلا تابقعـلاو ،يـماـمالا
 لــماوعــلاو ،ثــلاثــلا نرقــلا فصتنــم ىتــح ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا ةــيادــب يــف
.يرجهلا عبارلا نرقلا يف "ةيرشع ينثالا" ةقرفلا سيسأت ىلا تدأ يتلا

 تاــــعارصــــلاو كراعــــملاو ثادــــحألا ىلــــع "ىربكــــلا ةنتفــــلا" حلطصــــم قلطــــي    
 ثــلاثــلا ةفيلــخلا ىلــع ةروثــلاــك ،ةــباحصــلا نــم لوألا ليجــلا يــف تــثدــح يتــلا
 يــف ةشــئاــعو ريــبزــلاو ةحلــط درمــت نــم كــلذ رــج اــمو ،هلتقــمو نافــع نــب نامثــع
 نــب ةــيواعــم ماشــلا ىلــع يوــمألا يــلاوــلا درمــت مــث ،يلــع ماــمالا ىلــع ةرصبــلا
 جراوخــلا جورــخو ،ميكحتــلا ةعــقاو دعــب ماــمالا شيــج قاقشــناو ،نايفــس يــبا
.ناورهنلا يف
 اضـــيأ نكميـــف "ىربكـــلا ةنتفـــلا" حلطصـــم فـــيرعـــت يـــف رثـــكأ انعـــسوـــت اذاو  
 ةنـيدـملا لـهأ ةروـثو ،ءالـبرـك يـف نيـسحلا ماـمالـل ةـيواعـم نـب دـيزـي لتـق ةـفاـضا
.ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع جورخو ،ةرحلا ةعقاوو

 يــــــسايســــــلا ماظنــــــلا بارطــــــضا نــــــع "ىربكــــــلا ةنتفــــــلا" كلــــــت تفشــــــك دــــــقو   
 مــــت ثيــــح )ص( دمــــحم يبنــــلا ةاــــفو باقــــعأ يــــف ديــــلوــــلا يــــبرعــــلا يروتــــسدــــلا
 نود نـــــم ،ةـــــعرـــــسب ،ةفيقســـــلا رمـــــتؤـــــم يـــــف ركـــــب يـــــبأ لوألا ةفيلـــــخلا رايتـــــخا
 اهــنأــب باطــخلا نــب رمــع  اهفــصو يتــلا ةقــيرطــلا يــهو  ،تيبــلا لــهأ ةــكراشــم
 رمـع نييعـت مـث ،رمعـل ركـب يـبا نييعـت مـث ،اهيـلا ةدوعـلا نـم رذـحو ،ةتلـف تـناـك
 اوبختـــنا نـــيذـــلا ،نييـــشرقـــلا نـــيرـــجاهـــملا ءامـــعز نـــم ةتـــس نـــم ةفـــلؤـــم ىروشـــل
 ةعـيابمـب راوثـلا ماـقو ،هلتقـب اوـماـقو هعـم مهضعـب فلتـخا اـم ناـعرـسو ،نامثـع
 ريـــــبزـــــلاو ةحلـــــط هيلـــــع قشـــــناـــــف نيملـــــسملا عامـــــجإـــــب ضحـــــي مـــــل هنكـــــلو ،يلـــــع
.ةيواعمو
 ،ةـيواعـمل ةطلـسلا نـع لزانـت نسحـلا هنـبا ،يلـع ماـمالا ةفيلـخ نأ نـم مـغرـلاـبو
 ىـلا ةـفالخـلاـب دـهع ةـيواعـم نأ الا ،نيملـسملا نيـب ىروـش روـمألا دوعـت نأ ىلـع
 راهنـي نأ يوـمألا ماظنـلا داـكو ،هدـض ةدـيدـع تاروـث ىـلا ىدأ امـم دـيزـي هنـبا
 ظفتحـــــي نأ عاطتـــــسا مكحـــــلا نـــــب ناورـــــم نأ الا ،ريـــــبزـــــلا نـــــبا ةـــــفالـــــخ ماـــــمأ
 ،ريــــــبزــــــلا نــــــبا ةروــــــث ىلــــــع يضقــــــي نأ كلــــــملا دبــــــع هنــــــبا عاطتــــــساو ةطلــــــسلاــــــب



 ظفتحـــــي نأ عاطتـــــسا مكحـــــلا نـــــب ناورـــــم نأ الا ،ريـــــبزـــــلا نـــــبا ةـــــفالـــــخ ماـــــمأ
 ،ريــــــبزــــــلا نــــــبا ةروــــــث ىلــــــع يضقــــــي نأ كلــــــملا دبــــــع هنــــــبا عاطتــــــساو ةطلــــــسلاــــــب
 يـــــف نوـــــيوـــــمألا رمتـــــساو ،نيـــــيوـــــمالا دـــــض تـــــثدـــــح يتـــــلا ىرـــــخألا تاروثـــــلاو
ـه١٣٢ ماع ىتح ىرخأ ةنس نيعبس يلاوح ةطلسلا

ةعيشلا فوفص يف ةالغلاو ولغلا ةنتف

 يـــــلوـــــتو ،ةفيقســـــلا رمـــــتؤـــــم يـــــف ةـــــكراشـــــملا نـــــع يلـــــع ماـــــمالا ءاصـــــقا ىدأ   
 لتقـــمو ،هـــل ةـــيواعـــم ةـــبراحـــمو ،هتعيـــش نـــم ضعبـــلا بـــغرـــي ناـــك امـــك ،ةـــفالخـــلا
 دوقعـــلا ةليـــط نيـــيوـــمألـــل ةيمـــشاـــه ةـــضراعـــم ةدالو ىـــلا ،ءالـــبرـــك يـــف نيـــسحلا
 يــف ةيسيــئرــلا ةــضراعــملا اولكــش مهــنأــب نيــيوــمألــل نييمــشاهــلا ماهــتاو ،ةيــلاتــلا
 ىلـع كـلذ دعـب مهـترطيـسو ،)ص( دمـحم يمـشاهـلا يبنـلاو مالـسإلا دـض ةكـم
 مـشاـه ينـب ءاصـقاو ،شـيرـق نـم مهـنأ ةجحـب ،ةيـمالـسإلا ةـلودـلا يـف ةطلـسلا
.اهنم نييولعلا اميس الو
 دــــض يــــسرافــــلاو يــــبرعــــلا طــــخسلا نــــم ةيمــــشاهــــلا ةــــضراعــــملا تذغــــت دــــقو  
 فوفـــص يـــف اريبـــك اديـــيأـــت تيقلـــف ،ةـــيوـــمألا ةـــيرصنعـــلاو ةيلبقـــلا تاـــسرامـــملا
 يـمالـسإلا يـبرعـلا حتفـلا تحـت اوعـقو نـيذـلا يـلاوـملاو ةيـبرعـلا لـئابقـلا ضعـب
 اوزاحـــناـــف نيـــيوـــمألا لبـــق نـــم زييمتـــلاو ملظلـــل اوـــضرعـــتو ،سراـــفو قارعـــلا يـــف
 برعـــلا نـــم نيـــشمهملا ءالؤـــه نأ امـــبو .)ةيعيشـــلا( ةيمـــشاهـــلا ةـــضراعـــملا ىـــلا
 ةــــيدوهــــي لوــــصأ نــــم نوردــــحني اوــــناــــكو ،اثــــيدــــح اوملــــسا دــــق اوــــناــــك ،يــــلاوــــملاو
 ،ةيحيسـم لوـصأ نـم وأ ،قارعـلا يـف ترقتـسا يتـلا ةينميـلا لـئابقـلا ضعبـك
 ،ةيـسوجـم لوـصأ نـم وأ ،قارعـلاو ةرـيزـجلا قرـش يـف ةيـبرعـلا لـئابقـلا ضعبـك
 ةمـيدقـلا مهـتاـفاقـث يـلاوـملاو برعـلا نـم ريثكـلا طلـخ دقـف ،ةيمـهرـب لوـصأ نـمو
 مهـــئامـــعز ضعـــب ردصـــتو ،ةيـــمالـــسإلا ةـــفاقثـــلاـــب فرطتـــلاو ولغـــلاـــب ةـــنوحشـــملا
 ةوبنـلا مهسفـنأل اوـعداو ،اقـحال نييـسابعـلاو نيـيوـمألا دـض ةـضراعـملا تاـكرـحل
.تيبلا لهأ ةمئأ ضعبل اهوعدا امك ،ةيهولألاو
 يتـلا ةيـسايسـلا "ىربكـلا ةنتفـلا" نـم مظـعأو ربـكأ ةـيركفـلا مهتنتـف تـناـكو   
 ةعـــساوو ةقيمـــع اراـــثأ ةالغـــلا ةنتـــف تـــكرـــتو .لـــئاوألا ةـــباحصـــلا ليجـــب تفصـــع
. صوصخلاب يعيشلاو يمالسإلا ركفلا  ىلع



 ةعـــساوو ةقيمـــع اراـــثأ ةالغـــلا ةنتـــف تـــكرـــتو .لـــئاوألا ةـــباحصـــلا ليجـــب تفصـــع
. صوصخلاب يعيشلاو يمالسإلا ركفلا  ىلع
 ةالغـلا تاـيرظـنو راكـفأ نـم صلـختلا تيبـلا لـهأ ةمـئأ تالواحـم نـم مـغرـلاـبو 
 مهـــتامصـــب ضعـــب لازـــت الو ،خـــيراتـــلا ربـــع رمتـــسا اهنـــم اريثـــك نأ الا ،مهـــلوـــح
 .مويلا ىتح ةيلاغملا ةيعيشلا قرفلا ىدل ةدوهشم
  تفصــــــع يتــــــلا ةــــــيركفــــــلا ىمظعــــــلا ةنتفلــــــل رصتخــــــم ضرعــــــب نآلا موقنــــــس و
.ىلوألا ةثالثلا نورقلا يف ةيعيشلا تاكرحلاب
 اوـــــثولـــــت مهنـــــم ماعـــــلا رايتـــــلا وأ ةعيشـــــلا عيمـــــج نا اذـــــه انـــــمالـــــك ينعـــــي الو   
 ملـسي مـلو ،ىرـخأ وأ ةبـسنبو ،رـخآـب وأ لكشـب اورـثأـت مهنكـلو ،ةالغـلا راكـفأـب
.)ةيعيشلا( ةيمشاهلا ةضراعملا ةداق ضعب ىتح ةالغلاب رثأتلا نم

 ةداضــم تاــكرــح اولكــش ةالغــلا نأ :ةيــلاتــلا تاحفصــلا لالــخ ىرــن فوــسو   
 ،ةطلـــسلا ثـــيروـــتو ،ةوقـــلاـــب ةطلـــسلا ىلـــع ءاليتـــسالـــل ةدـــيؤـــمو ،ىروشـــلا أدبـــمل
 تايلمــعو ةيــهاو تاءاــعداــب كــلذــل اورظــن دــقو ،نوــيوــمألا لعفــي ناــك امــك اــمامــت
 خــــــيراتــــــلا يــــــف ىراصنــــــلاو دوهيــــــلا ىدــــــل ثدــــــح اــــــم ىلــــــع "ةيــــــسايــــــق" ةينــــــهذ
 لــــيوأــــتو ،تيبــــلا لــــهأ ةمــــئأو مهتمــــئأــــب ولغــــلاو ،ةيمــــهو تاــــضارتــــفاو ،قيحســــلا
 جهنــــملا دامتــــعاو ،ةفــــيزــــم ةــــيوبــــن ثــــيداــــحأ قالتــــخاو ،ةيفسعــــت ةروصــــب نآرقــــلا
 رــــــشنو  ،ةحــــــيرصــــــلا لاوــــــقألاو ةحــــــضاوــــــلا ثادــــــحألا ريسفــــــت يــــــف ينــــــطابــــــلا
 لزـنأ اـم ةدـيدـج لوـصأ لاعتـفاو ،نـيدـلا يـف عادتـبالاو ،ريـطاـسألاو تاـفارـخلا
 دــــئاقــــع ىــــلا ةيــــبزــــحلا ةيــــسايســــلا تاــــفالخــــلا لــــيوحــــتو ،ناطلــــس نــــم اهــــب هللا
 ةـــعاـــشإو ،ةيـــحاـــبإلا رـــشنو مارـــحلا ليلـــحتو ،ةبيغـــلاو ةـــيودـــهملا ءاـــعداو ،ةينـــيد
.ريفكتلاو فنعلا نم ءاوجأ
 لكشــــي يذــــلا ثوــــلاثــــلا ،ملعــــلاو لقعــــلاو مــــيركــــلا نآرقــــلا نــــع اديعــــب كــــلذ لــــكو
.ميلس عمتجم لك ءانبو ،ةحجان ةراضح لك ساسأ

 نيمهــم نيــباتــك ىلــع ةيــلاغــملا ةيعيشــلا تاــكرــحلا ةءارــق يــف دمتــعا فوــسو    
 امـه ،يرـجهلا ثـلاثـلا نرقـلا رـخاوأ نـم نييـماـما نييعيـش نيـخرؤـم وأ نيـملاعـل
 لــــهس نــــب ىــــسوــــم نسحــــلا يــــبا فورعــــملا يــــماــــمالا يعيشــــلا ملكتــــملا باتــــك



 امـه ،يرـجهلا ثـلاثـلا نرقـلا رـخاوأ نـم نييـماـما نييعيـش نيـخرؤـم وأ نيـملاعـل
 لــــهس نــــب ىــــسوــــم نسحــــلا يــــبا فورعــــملا يــــماــــمالا يعيشــــلا ملكتــــملا باتــــك
 يمقـلا يرعـشالا هللا دبـع نـب دعـس هيقفـلا باتـكو  "ةعيشـلا قرـف" يتخـبونـلا
 ىرـخألا بتكـلا ضعبـب  ةروصـلا حيـضوتـل نيعتـسا امـبرو  "قرفـلاو تالاقـملا"
 )لــحنلاو للــملا(و ،لاــجرــلا ملــع يــف ؟؟؟؟ يشكــلا باتكــك ،ةعيشــلاو ةنســلا نــم
؟؟؟؟؟؟ .يدادغبلا رهاقلا دبعل )قرفلا نيب قرفلا(و ،يناتسرهشلل
 نـم مـغرـلاـب ،ةيـعوـضوـملاو ةـيدايحـلا نـم ةريبـك ةـجرد ىلـع ناروـكذـملا ناـباتكـلاو
 ةيخـــيراتـــلا ثادـــحألا ةءارقـــل لـــخدتـــلا ،يمقـــلاو يتخـــبونـــلا :امهيفـــلؤـــم ةـــلواحـــم
 لامـهاو ،ضعـب باسـح ىلـع قرفـلا ضعـب ميخضـتو ،ةيـماـما ةـيؤرـب ةقـباسـلا
.لاوقألاو ثادحألا وأ قرفلا ضعب
 ،ةريبــك ةــجرد ىــلا نيــهباشتــملا امهيــباتــك يــف نارــكذــي يمقــلاو يتخــبونــلا نا  
 نــب رمــع لوــق لثــم ،ةــماــمالا ةــيرظنــل ةــضراعــملا ةيعيشــلا قرفــلا ضعــب لاوــقأ
 لوــقو ،رــقابــلا دمــحم ماــمالا دــض  )يمقــلا يرعــشالا بــسح ،حاــير وأ( حاــبر
 ىلـــع اعـــم نادـــكؤـــيو ،قداصـــلا رفعـــج ماـــمالا دـــض يـــقرـــلا رـــيرـــج نـــب ناميلـــس
 ناريشـيو ،ةيـصوـلاو ةـماـمالا ةـيرظنـب لوقـلا عادتـبا  يـف أبـس نـب هللا دبـع رود
 نــباــب رــثأتــلاــب ةيــماــمالا ةعيشلــل ضعبــلا ماهــتا ببــسو ،ةــيدوهيــلا هتيفلــخ ىــلا
 خـــــيراتـــــلا ناـــــضرعتـــــسي يمقـــــلا يرعـــــشألاو يتخـــــبونـــــلا ناـــــف كـــــلذ عـــــمو ،أبـــــس
 ةيـــــماـــــمالا ةـــــقرفـــــلا يـــــه ةيسيـــــئرـــــلاو ىربكـــــلاو ىـــــلوألا ةـــــقرفـــــلا نأـــــكو يعيشـــــلا
 ةرادصــلا عــقوــم لتحــي ناــك يذــلا يدــيزــلا رايتــلا مــجح ناشمهــيو ،ةــيوــسوــملا
.ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ ةيبعشلا

 
ةمامالا لوح يبنلا دعب سيئرلا فالخلا

 يمقــلا يرعــشالاو يتخــبونــلا نايــماــمإلا نايعيشــلا ناــخرؤــملا دــكؤــي     
 ثدـح فالـخ مـهأو لوأ نأـب ةنسـلا لـهأ نـم قرفـلاو تالاقـملا ءاملـع هـلوقـي اـم
 اــــهريــــغو ةعيشتــــملا ةــــمألا قرــــف نإ" :نالوقيــــف ،ةــــماــــمالا لوــــح ناــــك نيملــــسملا نيــــب
 رصـــع يـــفو ،هـــتاـــفو دعـــب ماـــما لـــك تـــقوو ،رصـــع لـــك يـــف ةـــماـــمإلا يـــف تفلتـــخا



 اــــهريــــغو ةعيشتــــملا ةــــمألا قرــــف نإ" :نالوقيــــف ،ةــــماــــمالا لوــــح ناــــك نيملــــسملا نيــــب
 رصـــع يـــفو ،هـــتاـــفو دعـــب ماـــما لـــك تـــقوو ،رصـــع لـــك يـــف ةـــماـــمإلا يـــف تفلتـــخا
 مظـــــعألا داوســـــلا نأـــــب " ناـــــفرتعـــــيو   .)ص( ادمـــــحم هللا ضبـــــق ذنـــــم ،هـــــتايـــــح
 نيعمتجـــــم رمـــــعو ركـــــب يـــــبا عـــــم راـــــص نيملـــــسملا نـــــم رثـــــكألا روهمـــــجلاو
 ."امهب نيضار امهيلع
 نـــم هللا لوـــسر جرـــخ " :ةـــماـــمالا يـــف اوـــلاـــق نيملـــسملا لـــئاوأ ةـــماـــع ناو
 عمــجو ،ثعشــلا مــل يــف هــماقــم موقــي نــم هنــيد ىلــع فلختــسي مــلو ايــندــلا
 ريـــــمأـــــتو ،ةـــــندـــــهلا ةـــــماـــــقإو ،ةيـــــعرـــــلاو كلـــــملا روـــــمأ يـــــف يعســـــلاو ،ةملكـــــلا
 ،دــناعــملا عدرو ،مالــسإلا ةضيــب نــع عــفدــلاو ،شويجــلا شييجــتو ،ءارــمألا
 ماــما لكــل لعفــلا اذــه لعــف اوزوــجو ،مولظــملا فاصــناو ،لــهاجــلا ميلعــتو
 ."ص لوسرلا دعب ميقأ

 
 ماــمالا بصــن يــف مــهءارآ اودــهتجي نأ سانــلا ىلــع ":لاــق مهضعــب ناو
 يأرـلا :مهضعـب لاـقو .يأرـلا داهتـجا ىـلا ايـندـلاو نـيدـلا ثداوـح عيمـجو
 .مهلوقعب مامالا اوراتخي نأ قلخلا رمأ لجو زع هللا نكلو لطاب

 لوــح نيملــسملا ةــماــع عــم نوفلتخــي اوــنوكــي مــل لــئاوألا  ةعيشــلا نأ عــمو  
 يـبا نـب يلـع ليضفـت لوـح امـناو ،ماـمالـل سانـلا رايتـخاو ىروشـلا أدبـم
 يمقــــــلا يرعــــــشألاو يتخــــــبونــــــلا نا الا  ،ةــــــباحصــــــلا ةيقــــــب ىلــــــع بــــــلاــــــط
 ةــــيرظــــن ىنبتــــي نــــم نيــــب ةعيشــــلا فوفــــص يــــف فالتــــخا دوــــجو نامــــعزــــي
 ىلــــع ةمــــئاقــــلا( ةيهــــلإلا ةــــماــــمالاــــب لوقــــي نــــم نيــــبو ،رايتــــخالاو ىروشــــلا
 ةـــــقرفـــــلا ناو ،لوألا نـــــمزـــــلا يـــــف ،)ةـــــيولعـــــلا ةـــــلالـــــسلاو صنـــــلاو ةمصعـــــلا
 )ص( هللا لوـــسر دعـــب سانـــلا ىـــلوأ ناـــك ايلـــع نا" :لوقـــت تـــناـــك ىـــلوألا
 هدعـــــــب مهلـــــــك سانـــــــلا لضـــــــفأ وـــــــهو ،هملـــــــعو هتقـــــــباـــــــسو هلضفـــــــل سانـــــــلاـــــــب
 يـبا ةـماـما كـلذ عـم اوزاـجأو ، مـهدـهزأو مهـعروأو مـهاخـسأو مهعجـشأو
 امهـل ملـس ايلـع نا اورـكذو ،ماقـملاو ناكـملا كـلذـل الـهأ امـهودـعو رمـعو ركـب
 نحنـف ،امهـل هقـح كرـتو ،هركـم ريـغ اعـئاـط امهعـياـبو كـلذـب يـضرو رـمألا



 امهـل ملـس ايلـع نا اورـكذو ،ماقـملاو ناكـملا كـلذـل الـهأ امـهودـعو رمـعو ركـب
 نحنـف ،امهـل هقـح كرـتو ،هركـم ريـغ اعـئاـط امهعـياـبو كـلذـب يـضرو رـمألا
 الو ،كــلذ ريــغ انــل لــحي ال عــياــب نــملو هــل نيملــسملا هللا يــضر امــك نوــضار
 ميلـستل ىدـهو ادـشر تراـص ركـب يـبا ةـيالو ناو ،كـلذ الا ادـحأ انـم عسـي
 ،اكـلاـه الاـض ائطـخم ركـب وـبأ ناكـل هميلـستو هاـضر الوـلو ،هاـضرو يلـع
 ."ةيرتبلا لئاوأ مهو

 ةيعيــش ةــقرــف دوــجو نــع اــثدــحتيل يمقــلا يرعــشالاو يتخــبونــلا دوعــي مــث  
 ماــمالا ىــلا اهــعاطقــناــب )ص( يبنــلا ناــمز يــف ةــفورعــم تــناــك "ةيــماــما"
 ماــــما )ع( ايلــــع نا تــــلاــــق ": ةــــقرفــــلا هذــــه ناو  .هتــــماــــماــــب لوقــــلاو يلــــع
 ذــخألاو هنــم لوبقــلا سانــلا ىلــع بــجاو هللا لوــسر دعــب ةــعاطــلا ضرتفــم
 هيــلا جاتحــي اــم ملعــلا نــم )ص( يبنــلا هدنــع عــضو يذــلا ،هريــغ زوجــي ال
 مـــــهايـــــندو مهنـــــيد عـــــفانـــــم عيمـــــجو مارـــــحلاو لالحـــــلاو نـــــيدـــــلا نـــــم سانـــــلا
 هلـــــــــك كـــــــــلذ هـــــــــعدوتـــــــــساو اهقيـــــــــقدو اهليلـــــــــج مولعـــــــــلا عيمـــــــــجو اـــــــــهراضـــــــــمو
 ةراهـطو هتمصعـل ص يبنـلا ماقـمو ةـماـمالا قحتـسا هـلو هاـيإ هظفحتـساو
 يبنـــلا ناو ،هتيـــعر يـــف هتـــلادـــعو هدـــهزو هـــئاخـــسو هملـــعو هتقـــباـــسو هدـــلوـــم
 هتـــماـــما ةـــمألا دلـــقو هنيـــعو هبـــسنو همـــساـــب هيـــلا راـــشأو هيلـــع صـــن )ص(
 مهنـم سانـلا ىـلوأ هلعـجو ،نينـمؤـملا ةرـما مهيلـع هـل دقـعو املـع مهـل هبصـنو
 هتــلزنــم نا مهملــعأو ،هريــغو مــخ رــيدــغ لثــم ةريثــك نــطاوــم يــف مهسفــنأــب
 ليـــــلد اذـــــهف ،هدعـــــب يبـــــن ال هـــــنا الا ص ىـــــسوـــــم نـــــم نوراـــــه ةـــــلزنـــــم هنـــــم
 هــنأ يــف هسفــن ريظــن هلعــج ذإو ،ةــماــمالاو ةوبنــلا الا ىنعــم ال ذا ،هتــماــما
 نهتنتــل :ةعيــلو ينبــل )ص( هــلوقــلو هــتايــح يــف مهسفــنأــب  مهنــم مهــب ىــلوأ
 هدعــب نــم حلصــي ال )ص( يبنــلا ماقــملو ، يسفنــك الــجر مكيــلا نثعــبأل وأ
.ةوبنلا دعب رومألا لجأ نم ةمامالاو ،هسفنك وه نم الا
 نــم هدــلو نــم لــجر هدعــب هــماقــم موقــي نأ نــم كــلذ عــم دــب ال هــنا اوــلاــقو   
 يقـت بويعـلا نـم رـهاـط بوـنذـلا نـم موصعـم )ع( دمـحم تنـب ةمـطاـف دـلو
 نـــم لـــك يـــف تاـــهاعـــلاو تاـــفآلا نـــم أربـــم يـــضر )نوـــمأـــم( روـــمأـــم يقـــن



 يقـت بويعـلا نـم رـهاـط بوـنذـلا نـم موصعـم )ع( دمـحم تنـب ةمـطاـف دـلو
 نـــم لـــك يـــف تاـــهاعـــلاو تاـــفآلا نـــم أربـــم يـــضر )نوـــمأـــم( روـــمأـــم يقـــن
 هيلــع صوصنــم لــلزــلاو أطــخلاو دمعــلا هنــم نــمؤــي دــلوــملاو بــسنلاو نــيدــلا
 يداعـملاو جاـن هـل يـلاوـملا ،همـساو هنيعـب هيـلا راشـم هلبـق يذـلا ماـمالا نـم
.كرشم لاض ةجيلو هنود ذختملاو ،كلاه رفاك هل

 ."هيهنو هرمأو هللا رومأ تلصتا ام هبقع يف ةيراج ةمامالا ناو
 

 يأ مدقــي مــل )يتخــبونــلاو يمقــلا يرعــشالا( نيفــلؤــملا نــم ادــحأ نكــلو   
 ،ةيئبــسلا ىوــس يلــع ماــمالا ىلــع صنــلاــب نــمؤــت ةــقرــف دوــجو ىلــع ليــلد
 يبنلـــــل يـــــصو دوـــــجو ةرورـــــض ضرتـــــفا يذـــــلا  أبـــــس نـــــب هللا دبـــــع عابـــــتأ
 ىـــسوـــم يبنـــلا ةيـــصو ىلـــع اـــسايـــق ،نيملـــسملا ةـــماـــما يـــف )ص( دمـــحم
 يلـجو  حـيرـص صـن دوـجو نـع ثدـحتي مـل هـناـف كـلذ عـمو ،نوـن نـب عـشويـل
 صوصنـــــلا نافـــــلؤـــــملا لفـــــغأ دـــــقو  .ةيهـــــلإلا ةـــــماـــــمالاـــــب يلـــــع ماـــــمالا ىلـــــع
 ىروشـلا أدبـم لوـح نيـسحلاو نسحـلاو يلـع ماـمالا نـع ةـيورـملا ةريثكـلا
 ةـــماـــع نـــم دـــحأ ةـــفرعـــم مدـــع دـــكؤـــي امـــم .ماـــمالا رايتـــخا يـــف ةـــمألا قـــحو
 .ةمامالا ةيرظنب لئاوألا ةعيشلا

 
أبس نب هللا دبع باحصأ :"ةيئبسلا" 

 نــــــم ملعــــــلا لــــــهأ نــــــم ةــــــعامــــــج" نــــــع القــــــن ،يمقــــــلا يرعــــــشألا لوقــــــي    
 ايلـع ىـلاوو ملـسأـف اـيدوهـي ناـك أبـس نـب هللا دبـع نا :)ع( يلـع باحـصأ
 )ع( ىــسوــم دعــب نوــن نــب عــشوــي يــف هتــيدوهــي ىلــع وــهو لوقــي ناــكو )ع(
 يـــف )ص( يبنـــلا ةاـــفو دعـــب هـــمالـــسا يـــف لاقـــف ،)ةيـــصوـــلا( ةـــلاقـــملا هذـــهب
 )ةــعاطــلا ضرتفــم ماــماو دمــحم يبنــلا يــصو هــنا يأ( ،كــلذ لثمــب  يلــع
 ،هـئادـعأ نـم ةءاربـلا رـهظأو ،يلـع ةـماـما ضرفـب لوقـلا رـهش نـم لوأ وـهو
.هيفلاخم فشاكو



 ،هـئادـعأ نـم ةءاربـلا رـهظأو ،يلـع ةـماـما ضرفـب لوقـلا رـهش نـم لوأ وـهو
.هيفلاخم فشاكو
 نــــم ذوــــخأــــم ضــــفرــــلا لــــصأ نأ :ةعيشــــلا فــــلاــــخ نــــم لاــــق كانــــه نمــــف 
."ةيدوهيلا

 دبــع باحــصأ "ةيئبــسلا" ىمســت ةــقرفــلا هذــهو" :يتخــبونــلا فيضــيو   
 نامثــــعو رمــــعو ركــــب يــــبأ ىلــــع نعطــــلا رــــهظا نمــــم ناــــكو ،أبــــس نــــب هللا
 يلــــع هذــــخأــــف ،كــــلذــــب هرــــمأ )ع( ايلــــع نا :لاــــقو مهنــــم أربــــتو ،ةــــباحصــــلاو
 ريــمأ اــي :هيــلا سانــلا حاصــف ،هلتقــب رــمأــف هــب رــقأــف اذــه هــلوــق نــع هــلأســف
 ةءاربــلاو كتــيالو ىــلاو تيبــلا لــهأ مكبــح ىــلا وــعدــي الــجر لتقــتأ نينــمؤــملا
 ."نئادملا ىلا هريصف ،كئادعأ نم

 تمــي مــلو لتقــي مــل ايلــع نا :تــلاــق ةــقرفــلا هذــه نا" :يتخــبونــلا عــباتــيو   
 الدـــــــع ضرألا ألمـــــــيو هاصعـــــــب برعـــــــلا قوســـــــي ىتـــــــح تومـــــــي الو لتقـــــــي الو
 مالــــسإلا يــــف تــــلاــــق ةــــقرــــف لوأ يــــهو .اروــــجو املــــظ تئلــــم امــــك اطــــسقو
 غلــب اــملو  ،ولغــلاــب اهنــم لاــق نــم لوأو ،ةــمألا هذــه نــم يبنــلا دعــب فــقوــلاــب
 انتئـــج وـــل تـــبذـــك :هاعـــن يذلـــل لاـــق نـــئادـــملاـــب يلـــع يعـــن أبـــس نـــب هللا دبـــع
 مــل هــنأ انملعــل الدــع نيعبــس هلتــق ىلــع تمــقأو ةرــص نيعبــس يــف هــغاــمدــب
 ."ضرألا كلمي ىتح تومي الو لتقي ملو تمي
 ،يلــع ماــمالــل يبنــلا نــم ةيــصوــلاــب ةــماــمالا ةبــسنب أبــس نــبا فتكــي مــلو   
 كـــلذو .ماـــمالا ةيـــهوـــلأـــب كـــلذ دعـــب لاـــق مـــث ،يبـــن هـــنأـــب كـــلذ دعـــب لاـــق امـــناو
 دــــعرــــلاو ،ءامســــلا ىــــلا دعــــص ايلــــع نأــــب كــــلذ دعــــب لاــــقو .هيــــف هللا لولــــحب

 :اوـــلاـــق دـــعرـــلا توـــص اوعمـــس اذا هـــعابـــتأ ناكـــف ،هـــطوـــس قربـــلاو هـــتوـــص
 ةيــــفاــــص ءاضيــــب ةــــباحــــس تأشــــن اذاو !نينــــمؤــــملا ريــــمأ اــــي كيلــــع مالــــسلا
 يــف انــب يلــع رــم دــق :نوــلوقــيو نوــعرضتــيو نولــهتبي اهيــلا اوــماــق ةرينــم
  .باحسلا



  .باحسلا

 سايقـــلا ىلـــع اهـــتديقـــع تنـــب دـــق "ةيئبـــسلا" ةـــقرفـــلا هذـــه نأ ظـــحالـــيو   
 لـهأ ىلـع ةـيداـع ةيـصو ،يبنلـل ايـصو ناـك يذـلا يلـع ماـمالا نيـب لـطابـلا
 ىلــع ىــسوــم يبنلــل ايــصو ناــك يذــلا عــشوــي يبنــلاو ،هــنوــيد ءاضــقو هتيــب
 ماـــمالـــل ةيـــهوـــلألا ةبـــسن دـــح ىـــلا ولغـــلاـــب تمســـتا اهـــناو ،ليـــئارـــسإ ينـــب
 تمســـتا امـــك ،مهـــب نعطـــلاو ،ةـــباحصـــلاو نيخيشـــلا دـــض فنعـــلاو ،يلـــع
 ،يلـــــع ماـــــمالا ةاـــــفوـــــب فارتـــــعالا ضـــــفر يـــــف ينـــــطابـــــلا جهنـــــملا دامتـــــعاـــــب
.لبقتسملا يف هتدوعو هتيودهمو هتبيغ ىلع رارصإلاو

 ةيـصوـلاو صنـلاـب لوقـلا تـعدتـبا يتـلا )ةيئبـسلا( ةـقرفـلا هذـه ادـع اميـفو  
 افلـــخ نسحـــلا ماـــمالا رايتـــخاـــب اوـــماـــق ةعيشـــلا ةـــماـــع ناـــف ،ةـــماـــمالا يـــف
 اوجــمدــناو ريــخألا اوعــياــب ةــيواعــم ىــلا ةــفالخــلا نــع لزانــت اــمدنــعو ،هيــبأل
 هيــف اونعــط ةــمذرــش ادــع اــم ،نيملــسملا ةــعامــجب اوــباذو ،هتعيــشو هشيــج يــف
 هــــل لاقــــي كــــلانــــه نــــم لــــجر هيلــــع بــــثو طاــــباــــس ملظــــم ىــــلا ىهتــــنا اــــملو ،هوفــــلاــــخو
 كوـبا كرـشا امـك تـكرـشا ربـكا هللا :لاـق مـث هتـباد ماجلـب ذـخأـف نانـس نـب حارـجلا
.هذخف لصا يف لوغمب هنعطو لبق نم
 رــئاــس نا" :لوقــي يتخــبونــلا نا الا ،ةــعامــجلاــب ةعيشــلا ةــماــع ناــبوذ مــغرو 
 ىــلا اوــلزــن ءالؤــه نأو ،لتــق نا ىــلا هتــماــما ىلــع اوقــب نسحــلا باحــصأ
 مهنــــم ةــــقرــــف تراــــح نيــــسحلا لتــــق املــــف ،نيــــسحلا هيــــخأ ةــــماــــماــــب لوقــــلا
 ." ماوعلا ةلاقم يف اولخدف اوعجرو امهتماما يف كلذل اوكشف

 يمقــــــلا يرعــــــشألاو يتخــــــبونــــــلا هبتكــــــي يذــــــلا يعيشــــــلا خــــــيراتــــــلا نا    
 هنـبال نيـسحلا نـم فورعـمو حـيرـصو حـضاو صـن دوـجو ىـلا ريشـي ال امـهريـغو
 – هيــلإ يــصوــي نأ نود ءالــبرــك يــف نيــسحلا لتــق دقــف ،ةــماــمإلاــب نــيدــباعــلا نــيز
   ."هـــب اـــمل هـــنأ الإ نورـــي ال اـــنوطبـــم ناـــك هـــنأل" :- قداصـــلاو رـــقابـــلا لوقـــي امبـــسح
 نـــــــــــــــــب يلعـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــسايـــــــــــــــــس رود يأ ىلا  يعیشلا خيراتلا ریشي الو
 هليضفـت ىـلا امـناو ،هللا لبـق نـم نيعـم ماـمإـك هـعابـتال ةوـعد وأ ،نيـسحلا



 نـــــــــــــــــب يلعـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــسايـــــــــــــــــس رود يأ ىلا  يعیشلا خيراتلا ریشي الو
 هليضفـت ىـلا امـناو ،هللا لبـق نـم نيعـم ماـمإـك هـعابـتال ةوـعد وأ ،نيـسحلا
 ضبقـنا هـناـف ": قودصـلا هـيوـب اـب نـب يلـع نـب دمـحم خيشـلا لوقـي امـك ، ةـلزعـلا
 ةــياهــن يــف ناــكو ، هــباحــصأ صاوــخ الإ هاقلــي ناــك الو ادــحأ قلــي ملــف سانــلا نــع
  ."اريسي الإ ملعلا نم هنع جرخي ملو ةدابعلا
 ناـــثدـــحتي )يمقـــلا يرعـــشالاو يتخـــبونـــلا( نييـــماـــمالا نيـــخرؤـــملا نكـــلو   
 ىلـع مالكـلا نايقلـيو ،ةدـيدـع قرـف ىـلا اوـقرتـفا دـق ةعيشـلا نأـكو ،كـلذ عـم
 ماــمالا داهشتــسا دعــب ةــيولعــلا ةعيشــلا نــم ةــقرــف لوزــن نايــعدــيو هنــهاوــع
  .نيسحلا نب يلع ةمامإب لوقلا ىلا ،نيسحلا
 نــم ،داجســلا ةــماــماــب تنــمآ ةــقرــف دوــجوــب ىوــعدــلا هذــه فعــض نيبتــيو  
 ةيـصو تـناـك وـل ىتـح ،نيـسحلا هيـبأ نـم هـل ةيـصو وأ صـن يأ دوـجو مدـع
 ،نيــسحلا دعــب ةــماــمالا تعطقــنا" :ةعيشــلا نــم ةــقرــف تــلاــق كــلذــلو ،ةــيداــع
 )ص( هللا لوــسر مهفلختــسا مهــئامــسأــب نيمســم ةمــئأ ةــثالــث اوــناــك امــنا
 دعــــب ادــــحاو هدعــــب اــــماوــــقو سانــــلا ىلــــع اججــــح مهلعــــجو مهيــــلا ىــــصوأو
 نإ ":ىرــخأ ةــقرــف تــلاــق امنيــب  ."مــهدعــب دــحأل ةــماــما اوتبثــي ملــف ،دــحاو
 ،ءاوـس عرـش اهيـف مهلـك مـهو ،نيـسحلاو نسحـلا دـلو يـف تراـص ةـماـمالا
 يلـع ةـلزنمـب ةـعاطـلا ضورفـملا ماـمالا وهـف هسفـن ىـلا اـعدو مهنـم ماـق نـم
 ،مهلـك سانـلا رـئاـسو هتيـب لـهأ ىلـع هللا نـم هتـماـما ةبـجاو بـلاـط يـبا نـب
 وهـــف قلـــخلا عيمـــج نـــم هسفـــن ىـــلا هـــئاـــعدو هـــمايـــق يـــف هنـــع فلـــخت نمـــف
."رفاك كلاه

   ةيناسيكلا

 ةدايقـــل  ةيفنحـــلا نـــب دمـــحم ماـــمالا يدصـــت دـــكؤـــي يعيشـــلا خـــيراتـــلا نا 
 ماـــــمالا داهشتـــــسا تبقـــــعأ يتـــــلا ةلـــــحرـــــملا يـــــف  ) ةيـــــناسيكـــــلا( ةعيشـــــلا
  يفقثــلا ديبــع نــب راتخــملا ةروثــل هتــياــعرو ،ءالــبرــك يــف ٦١ ماــع نيــسحلا
 نأ :يتخـبونـلا لوقـي امـك  ٨١ ماـع هـتاـفو نيـح ىـلا ، ٦٦ ماـع ةـفوكـلا يـف



  يفقثــلا ديبــع نــب راتخــملا ةروثــل هتــياــعرو ،ءالــبرــك يــف ٦١ ماــع نيــسحلا
 نأ :يتخـبونـلا لوقـي امـك  ٨١ ماـع هـتاـفو نيـح ىـلا ، ٦٦ ماـع ةـفوكـلا يـف
 نيـسحلا دعـب قبـي مـل هـنا تمـعزو ةيفنحـلا نـب دمـحم ةـماـماـب" :تـلاـق ةـقرـف
 سانــلا ىــلوأ وهــف ةيفنحــلا نــب دمــحم نــم نينــمؤــملا ريــما ىــلا برــقا دــحأ
 ."نسحلا دعب اهب ىلوأ نيسحلا ناك امك ةمامالاب

 نـــــب دمـــــحم ىلـــــع ةيهـــــلإلا ةـــــماـــــمالاـــــب صـــــن دوـــــجو مدـــــع نـــــم مـــــغرـــــلاـــــبو    
 اهيــف كرتــشا يتــلاو ،يلــع ماــمالا نــم ةــيداعــلا ةيــصوــلا ادــع اــم ،ةيفنحــلا
 فوفـــص يـــف ولغـــلا يشفـــت نا الا ،نيـــسحلاو نسحـــلا هـــيوـــخأ عـــم دمـــحم
 ءاــــــــعدالاو ،لوقــــــــلا اذــــــــه ماــــــــمأ بابــــــــلا حتــــــــف دــــــــق )ةيــــــــناسيكــــــــلا( ةعيشــــــــلا
 هتــيرذ يــف ةــماــمالا رصــح مــث  .لبقتــسملا يــف هتعــجرو هتبيــغو ،هتــيودــهمب
 يـــف يولـــع يعيـــش ميـــعز ربـــكأ حبـــصأ يذـــلا هللا دبـــع مـــشاـــه يـــبأ هنـــباـــك
.يرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ
 ىــلا ةــماــمالا ثرو يذــلا ،دمــحم نــب يلــع :رــخآلا هنــبا ةــماــمإــب لوقــلا مــث
 موـــي ىـــلا ،هتـــيرذ يـــف ةـــيودـــهملاو ةـــماـــمالا رصحـــب لوقـــلاو ،نسحـــلا هنـــبا
 ."ةيراتخملا" ةقرفلا كلذب تلاق امك ،ةمايقلا
 يــناثــلا نرقــلا ةــيادــب يــف ةعيشــلاــب تفصــع يتــلا تاــعارصــلا نا الا    
 ذإ  .نــيرــخآ ءامــعز ىــلا ةدايقــلا تلقــنو ،ةــلالــسلا هذــه تزواجــت ،يرــجهلا
 نـع اـجراـخ ايـلاغـم اقطنـم نوـمدختـسي نوددعتـم )نيـيولـع ريـغ( ةعيـش ءامـعز حار
 نــــب دمــــحمل  ةيــــهوــــلألا ةبــــسن  ىلــــع موقــــي ،مهتــــماــــعز ميــــعدــــت لــــجأ نــــم ،مالــــسإلا
 نرقــــلا ةــــيادــــب يــــف هــــب ماــــق اــــم وــــهو ،مهسفــــنأل ةــــماــــمالاو ةوبنــــلا ءاــــعداو ،ةيفنحــــلا
 ناـك يذـلا ،"يرـبربـلا ةرامـع نـب ةزمـح" ىـعدـي ةالغـلا نـم لـجر ،يرـجهلا يـناثـلا
 )ةزمـح يأ( هـناو لـجو زـع هللا وـه ةيفنحـلا نـب دمـحم نأ ىـعداو ةنـيدـملا لـهأ نـم
 ضرألا نهــــب حتفيــــف ءامســــلا نــــم بابــــسأ ةعبــــس هيلــــع لزنــــي هــــناو ، ماــــماو ،يبــــن
  كـلذ ىلـع هعبتـف .هيلـع مـثا الـف ءاـش اـم عنصيلـف ماـمالا فرـع نـم لاـق و ،اهكلمـيو
 .ةفوكلا و ةنيدملا لها نم سان

 
 نـب نايـب رـخآلاو دـئاـص امـهدـحأل لاقـي "دـهن" ةليبـق نـم نالـجر ةزمـح  عبـت دـقو   



 
 نـب نايـب رـخآلاو دـئاـص امـهدـحأل لاقـي "دـهن" ةليبـق نـم نالـجر ةزمـح  عبـت دـقو   

 نبتـلا عيبـي اـنابـت ناكـف نايـب اـمأو ،دـئاـص نـع اريثـك فرعـن الو ،يميمتـلا ناعمـس
 هــنا ىــعدا مــث ،اــماــمإ هبصــنو هتــماــمإ ىلــع صــن مــشاــه اــبأ نأ ىــعداو  ،ةــفوكــلاــب
 نايـــب اذـــه" :ىـــلاعـــت هـــلوـــق لوأـــتو ،لـــج وزـــع  هللا نـــع هأبـــن مـــشاـــه اـــبأ نأو ،يبـــن
   .نآرقـــلا هيـــلا ريشـــي يذـــلا نايبـــلا وـــه هـــنأ ىـــعدا ثيـــح ايفسعـــت الـــيوأـــت "سانلـــل
 ،هـتوـسانـب دـحتا يهـلإ ءزـج هيـف لـح ، هـلإ وـه :لاـق ىتـح  ،يلـع يـف نايـب الـغ دـقو
 ىــلاعــت هــلإلا حور نأو .ربيــخ باــب علتــقا هــبو رافكــلاــب رفظــيو بيغــلا ملعــي ناــك هــب
 هنــبا يــف هدعــب نــم مــث ،ةيفنحــلا نــب دمــحم هنــبا يــف هدعــب نــم مــث ،يلــع يــف تلــح
؟؟؟؟.هسفن نايب يف هدعب نم مث ،مشاه يبأ

 يوــمألا يــلاوــلا مهلتقــف ـه١١٩ ةنــس ةــفوكــلا يــف ةريغــملا عــم نايــب جرــخ دــقو  
.يرسقلا ديعس نب دلاخ

 لــجر ولغــلا ةــيار عــفر ىتــح ،ةريغــملاو نايــب ةــكرــح ىلــع ءاضقــلا مــت نأ اــمو    
 هــــلالا حور نإ ":لاــــق يذــــلا  "يدنكــــلا برــــح نــــب ورمــــع نــــب هللا دبــــع"  ىــــعدــــي
 نـــب هللا دبـــع مـــشاـــه يـــبا ىـــلا تـــهتنا نا ىـــلا ةمـــئألاو ءايبـــنألا يـــف تخـــسانـــت
 نـــــب دمـــــحم نـــــب هللا دبـــــع نـــــم تلقتـــــنا حورـــــلا كلـــــت نأ مـــــث ،ةيفنحـــــلا نـــــب دمـــــحم
 برــــــح نــــــبا باحــــــصأ نا الا  ."برــــــح نــــــب ورمــــــع نــــــب هللا دبــــــع ىــــــلا ةيفنحــــــلا
 ةنـــــيدـــــملا ىـــــلا اوـــــجرـــــخي نأ ىلـــــع مـــــهرـــــمأ عمتـــــجا مـــــث " مهنيـــــب اميـــــف اوفلتـــــخا
 مــــه انيبــــف ،ماــــما نــــم مهــــل دــــب ال ناــــك اذا مــــشاــــه ينــــب نــــم اــــماــــما نوسمتلــــي
 لـــسرأـــف مـــهربـــخ هربـــخأـــف ةـــيواعـــم نـــب هللا دبـــع تآ ىـــتأ ذا نـــيريحتـــم ةنـــيدـــملاـــب
 هـل اوـمدـق اـمو مهتفصـب مـهربـخأو مهـلا بـستناو مهـبرـق هيلـع اولـخد املـف ،مهيـلا
 هتــماــما اوــعداو هوــقدــصو هــلوــق اولبقــف ،هعبــطو هــتاذــب هملــع رــمأ اذــه نأ مهبــغرو
 تـــلاـــق امـــك مدآ يـــف تـــلوحـــت هللا حور نا ىـــعدا مـــث ،مـــشاـــه يـــبأ  يـــصو هـــناو
 لوحتـــت لزـــي مـــل حورـــلا كلـــت ناو ،مـــيرـــم نـــب ىسيـــع يـــف ىراصنـــلا نـــم ةفـــئاـــط
 فـقو اـم هاـيإ مهقـيدصـت يـف هعمـطأ امـناو .ىـتوـملا يحـي هـناو هيـف تراـص ىتـح
 سانــــلا نيــــبا نــــم )هللا دبــــع يأ( وــــه ناــــكو  ،برــــح نــــبال مهقــــيدصــــت نــــم هيلــــع
 لوأ ناكـف ،هيـلا اوـعدو ،اـماـما هولعـجو هولبقـف مـهرـهشأو مهبطـخأو مهحصـنأو



 سانــــلا نيــــبا نــــم )هللا دبــــع يأ( وــــه ناــــكو  ،برــــح نــــبال مهقــــيدصــــت نــــم هيلــــع
 لوأ ناكـف ،هيـلا اوـعدو ،اـماـما هولعـجو هولبقـف مـهرـهشأو مهبطـخأو مهحصـنأو
 ... رــــيزنخــــلا مــــحلو مدــــلاو ةتيــــملا مهــــل لــــحأو ... ناتخــــلا مــــيرــــحت مهــــل عرــــش اــــم
 حانــج تاحــلاصــلا اولمــعو اونــمآ نــيذــلا ىلــع سيــل": هللا لوــق كــلذ يــف اوــلوأــتو
 ةخــساــن ةــيآلا هذــه ناو "تاحــلاصــلا اولمــعو اونــمآو اوقــتا اــم اذا اومعــط اميــف
 مرــح اــم نكــلو "رــيزنخــلا مــحلو مدــلاو ةتيــملا مكيلــع تــمرــح" هــلوــق نــم اهلبــق اــمل
 ."كلذ نم ائيش

 نــئادــملا لــهأ نــم ةالغــلا نــم ةــعامــج ءالو بــسكي نا هللا دبــع عاطتــسا اذكــهو   
 ،ءيــش لكــب مــلاعــلا وــهو ماــمالا هــنأ اومــعز نــيذــلا ثراحــلا نــب هللا دبــع باحــصأ
 ماــمالا فرــع نــمو  ،ةــيواعــم نــب هللا دبــع يــف وــهو ،روــن لــجو زــع هللا نا :اوــلاــقو
 .ءاش ام عنصيلف

 ءاـــــعدالا درـــــجم  ىلـــــع هتـــــماـــــما ىنـــــب ةـــــيواعـــــم نـــــب هللا دبـــــع ناـــــف ظـــــحالـــــي امـــــكو  
 "ةيـــبرـــحلا" لامتـــسا هـــنأو ،ليـــلد يأ نود ،مـــشاـــه يـــبأ لبـــق نـــم هيـــلا ةيـــصوـــلاـــب
 همـغانـتو ،رـيزنخـلا ةـحاـباو ناتخـلا ءاغـلإـب ،ةيحيسـم ةيفلـخ نـم نوـتأـي اوـناـك نـيذـلا
 ،ىراصنــلا نــم ةــقرــف لوقــك ،حيســملا ىسيــعو مدآــب تلــح هللا حور نأ يــف مهعــم
 نـــب هللا دبـــع يـــف اريـــخأ اهـــلولـــحو ةيفنحـــلا نـــباو يلـــعو دمـــحم ىـــلا اهـــلاقتـــنا مـــث
 .ةيواعم
 ،سراــف دالــب يــف نيــيوــمألا ىلــع  ـه١٢٩ ماــع ةــيواعــم نــب هللا دبــع جرــخ  دــقو   
 اوضـــفرو هلتقـــم ربـــخ اوـــقدصـــي مـــل هـــعابـــتا نكـــلو ،يـــناـــسارـــخلا ملـــسم وـــبأ هلتقـــف
 رـشب يذـلا يدـهملا مـئاقـلا وـه ةـيواعـم نـب هللا دبـع نا" :اوـلاـق و ،هـتومـب فارتـعالا
 املــــــظ تئلــــــم اــــــم دعــــــب الدــــــعو اطــــــسق اــــــهألمــــــيو ضرألا كلمــــــي هــــــنأ )ص( يبنــــــلا
 ."اروجو

ةالغلا نييسابعلا ةعيش :"ةيدنورلا"
  

 ءانــــبأ نــــم دــــيدــــحتلاــــبو ،مــــشاــــه ينــــب نــــم رــــخآ لــــجر ناــــك ،ءانــــثألا هذــــه يــــفو   
 دادمتــسا اضــيأ يــعدــي "سابعــلا نــب هللا دبــع نــب يلــع نــب دمــحم" وــه سابعــلا
 هـسافـنأ ظفـل اـمدنـع كـلذو ،مـشاـه يـبأ لبـق نـم هـل ةيـصوـلا نـم ةينـيدـلا ةيـعرـشلا



 دادمتــسا اضــيأ يــعدــي "سابعــلا نــب هللا دبــع نــب يلــع نــب دمــحم" وــه سابعــلا
 هـسافـنأ ظفـل اـمدنـع كـلذو ،مـشاـه يـبأ لبـق نـم هـل ةيـصوـلا نـم ةينـيدـلا ةيـعرـشلا
 ماــمالا وهــف" سابــع نــب هللا دبــع نــب يلــع هدــلاو فنــك يــف ةميمــحلا يــف ةريــخألا
 ."ءاش ام عنصيلف هفرع نمف ،ءيش لكب ملاعلا وهو

 ارايـتو ،ةعـساوـلا ةيعيشـلا ةـضراعـملا ةـكرـح نـم اءزـج اوـناـك نييـسابعـلا نأ امـبو   
 تــناــكو ،مهــب ةطيحــملا ةئيبــلاــب اضــيأ اورــثأــت دقــف ،ةيــلاغــملا ةيــناسيكــلا ةــكرــحلا يــف
 تــعرفــت يتــلاو "ةــيدــنورــلا" ةــقرفــلا يــهو مهــلوــح رودــتو مهعبتــت ةــصاــخ ةــقرــف مهــل
.ةديدع ةيلاغم قرف اهنع

 
 وزــع هللا وــهو ءيــش لكــب مــلاــع ماــمالا :تــلاــق ةــقرــف" :نــع يتخــبونــلا انــثدــحيو   
 هلـسرا ،بيغـلا ملعـي لـسرـم يبـن )يـناـسارـخلا( ملـسم وـبأو تيمـيو ييحـيو ..لـج
 نأ اودــهشو ،يدــنورــلا هللا دبــع باحــصأ "ةــيدــنورــلا" مــهو ،روصنــملا رفعــج وــبأ
 ، هيــلا اوــعدو كــلذــب لوقــلا اونلــعأو ،مــهاوجــنو مــهرــس ملعــي هــناــف هللا وــه روصنــملا
 مــــهرــــمأو مهــــباتتــــساــــف كــــلذــــب اورــــقأــــف ةــــعامــــج مهنــــم ذــــخأــــف روصنــــملا مهــــلوــــق غلبــــف
 لتـــق امـــك ءادـــهش انلتقـــي وـــهو انـــبر روصنـــملا :اوـــلاقـــف ،كـــلذ مهـــلوـــق نـــع عوـــجرـــلاـــب
 ،قرغـــلاو مدـــهلاـــب مهضعـــب تاـــمأو ،هقلـــخ نـــم ءاـــش نـــم يدـــي ىلـــع هلـــسرو هءايبـــنا
 ،ءاــش فيــكو للعــلاــبو ةأجــف مهضعــب حاورأ ضبــقو عابــسلا مهضعــب ىلــع طلــسو
 مويــلا ىــلا كــلذ ىلــع اوتبثــف ،لعفــي امــع لأســي ال هقلــخب ءاشــي اــم لعفــي هــل كــلذو
 لوقــــلا اذــــه ىلــــع اوضــــم مهــــفالــــسا نأ اوــــعداو )يرــــجهلا ثــــلاثــــلا نرقــــلا رــــخوأ(
 وــه سيــلو مهيلــع هنــم هللا بوتــي مهنــم ابــنذ كــلذ ناــكو ،سانــلا نــع هومتــك مهنكــلو
 ."مهماما ةعاط نم الو ناميالا نم مهجرخمب
 ملعـي مـلاـع ماـمالا نا :تـلاـق "ةيمـشاهـلا" ىمسـت مهنـم ةـقرـف" :نـع انـثدـحي امـك   
 سيـلو هللا فرعـي مـل هـفرعـي مـل نـمو ،هروـمأ عيمـج يـف يبنـلا ةـلزنمـب وـهو ءيـش لـك
 ."سابعلا دلو ىلا مشاه يبا نع ةمامالا اوداقو ،كرشم رفاك وه لب نمؤمب

 مهنــم رــخأ مسقــل لاقــي امــك  ."ةــيرــيرــهلا" :ةــيدــنوارــلا ةــقرفــلا نــم مسقــل لاقــيو  
 يذــلا يــناــسارــخلا ملــسم يــبا باحــصأ مــهو "ةيملــسم اــبألا" وأ "ةينــيدــمرــخلا"
 اوـــــلاـــــق لـــــب ،هلتقمـــــب اوـــــفرتعـــــي مـــــلو اينـــــطاـــــب اجهـــــن اوعبـــــتا  مهنكـــــلو ،روصنـــــملا هلتـــــق



 يذــلا يــناــسارــخلا ملــسم يــبا باحــصأ مــهو "ةيملــسم اــبألا" وأ "ةينــيدــمرــخلا"
 اوـــــلاـــــق لـــــب ،هلتقمـــــب اوـــــفرتعـــــي مـــــلو اينـــــطاـــــب اجهـــــن اوعبـــــتا  مهنكـــــلو ،روصنـــــملا هلتـــــق
 ،ضـــئارفـــلا عيمـــج كرـــتو تاـــحاـــبإلاـــب اوـــلاـــقو ،تمـــي مـــل يـــح هـــنا اوـــعداو هتـــماـــمإـــب
 . مهمامال ةفرعملا ناميالا اولعجو
 
 :يهو اهيف اعيمج ةيلاغملا تاكرحلا كلت كرتشت تافص  ةظحالم اننكمو     

 يبنلا نم ءاوس "ةيصولا" ىلع اهنم ةدحاو لكل ةيسايسلا ةيرظنلا ءانب•
 يلع مامالا نم ةيصولا وأ ،ةيئبسلا تلاق امك ،يلع مامالل )ص( دمحم
 ،ةيناسيكلا تلاق امك ،مشاه يبا هللا دبع هنبال هنمو ،ةيفنحلا نب دمحمل
 ةيبرحلاك اهنع تعرفت يتلا ةفلتخملا تاكرحلا ءامعزل هللا دبع نم وأ
.ةيسابعلاو ةيحانجلاو ةيريغملاو ةينايبلاو

.ةوبنلاو ،ةيهولألا ةجرد ىلا اهئامعزو اهتمئأ يف ولغلا•
.نوكي امو نئاك وه امو ناك امب ،اهتمئأل يهلإلا ملعلا ءاعدا•
.ةمئألل ةبيغلاو ةيودهملا ءاعدا•
 ضفرو  ،اهبلقو لاوقألاو ثادحألا ليوأت يف ينطابلا جهنملا عابتا•

.مهنم تومي نم تومب فارتعالا
.ةفلتخملا ةيسايسلا اهتايرظن ةمدخل ،ميركلا نآرقلا ليوأت•
 تابثال ةلواحم يف ،ةمئألل اهتبسنو ،ةيروطسألا زجاعملا قالتخا•

.ءامسلاب مهطابترا
 ركب وبأ ةثالثلا ءافلخلا مهسأر ىلعو ،اهيفلاخمل ريفكتلاو نعللاو فنعلا•

.ةيواعمو ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو ،نامثعو رمعو
.ريزنخلا محلو ةتيملاو طاوللاو انزلاك تامرحملا ةحابإ•
.ةيسيئرلا مالسإلا لوصأ نع جورخلا•



٢ لصف ١ باب

ةيمامإلاو ةيديزلا ةيعيشلا تاكرحلا

ةيديزلا ةعيشلا :لوألا ثحبملا

 يــف ،ةفلتخــم ةــضراعــم تاــكرــحب يلغــي يعيشــلا لــجرــملا ناــك امنيــبو    
 نــب يلــع نــب دــيز ماــمالا ماــق ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا نــم ىــلوألا دوقعــلا
 ،ـه١٢٢ ماـع كلـملا دبـع نـب ماشـه يوـمألا ةفيلـخلا دـض ةروثـب ،نيـسحلا
 نـــــم اددـــــع مـــــض ،ارمتـــــسم الدتعـــــم اـــــيروـــــث ايعيـــــش ارايـــــت كـــــلذـــــب ســـــسأو
 لـك عـم جورـخلا نورـي" مهضعـب ناـك ثيـح ،ةيـسايسـلا ةـيركفـلا بـهاذـملا
 ركنــملا نــع يهنــلاو فورعــملاــب رــمألا ىــلا كــلذ يــف نوبــهذــي يلــع دــلو نــم
 يــف نودصقــي الو هــجورــخ دنــع ةــماــمالا يلــع دــلو نــم جرــخ نــم نوتبثــيو
 ."جرخي ىتح ،هنيعب لجر دصق ةمامالا
 نأـــب لوقـــلا ىـــلا نوبـــهذـــي "ةينيسحـــلا" نوـــعدـــي رـــخآ قـــيرـــف ناـــك امنيـــب  
 هدعـب ناـك مـث هرـما رـهظاو سانـلا اـعد اـم تـقو اـماـما  ناـك" يلـع ماـمالا
 ىـلا اـعد نـم مـث دـيز نـب ىسيـع مـث ىيحـي مـث يلـع نـب دـيز مـث ..نيـسحلا
."ماما وهف دمحم لآ نم هللا ةعاط

 ماع ھئانبأ نیب ةیلخادلا تاعارصلا ببسب ىعادتی يومألا ماظنلا ذخأ امدنعو  
 ةنیدملا برق "ءاوبألا" ةقطنم يف اریبك ارمتؤم اودقعو ، ةعیشلا طشن ـھ١٢٥
 سفنلا" نسحلا نب هللا دبع نب دمحم زربألا يمشاھلا میعزلا اوعیابو ،١٢٦ ماع
 ماع نییومألا ىلع راصتنالا قیقحت دعب مھتعیبب اوثكن نییسابعلا نا الا   "ةیكزلا

 نلعأ يذلا "ةیكزلا سفنلا" امیس الو ،مھب فارتعالا نویولعلا ضفرف ١٣٢
 ١٤٥ ماع زاجحلا يف ،روصنملا ةفیلخلا دض ةروثب ماقو ،نییسابعلل ھتضراعم
 ١٤٦ ماع قارعلا يف ىرخأ ةروثب میھاربإ هوخأ ماق امك



 ١٤٥ ماع زاجحلا يف ،روصنملا ةفیلخلا دض ةروثب ماقو ،نییسابعلل ھتضراعم
 ١٤٦ ماع قارعلا يف ىرخأ ةروثب میھاربإ هوخأ ماق امك
  ةــــيدــــيزــــلا  عیاب دقف ،نرق نم رثكأ ارمتسم نییسابعلاو ةیدیزلا نیب عارصلا لظو   
 ىلـع هـباحـصأ عـم قفـتاو  ، ـه156 ماـع يـف ةـماـمإلاـبً ارـس  يلـع نـب دـيز نـب ىسيـع ماـمإلا
 ةفيلـخلا ماـيأ يـف ـه166 ةنـس  ةـفوكـلا داوسـب اـمومسـم تامـف ،روصنـملا ةاـفو دعـب جورـخلا
 نـب يلـع نـب نيـسحلا ماـمإلا هدعـب ةـيارـلا لمـحف .) ـه169 -158( يدـهملا دمـحم يـسابعـلا
 ةنــس زاجحــلا ىلــع رطيــسو ةنــيدــملا يــف ةروثــب ماــق يذــلا "خــف بــحاــص" )ثلثــملا( نسحــلا

 لتقـــم دعـــب لمـــحو )ـه170 -169( يداهـــلا ىـــسوـــم يـــسابعـــلا ةفيلـــخلا ماـــيأ يـــف ـه 169
 يـسابعـلا ةفيلـخلا ىلـع ةروثـلا ةـيار ،نسحـلا نـبا هللادبـع نـب ىيحـي ماـمإلا "خـف بـحاـص"
 رـبربـلا دالـب ىـلإ هللا دبـع نـب  سـيردإ هوـخأ بـهذ امنيـب ،ملـيدـلا دالـب يـف ،ديـشرـلا نوراـه
 يـلاوـح تـماد يتـلا ةـسرادألا ةـلود مايقـل سـسأو ،نينـمؤملـلً اريـمأ هسفـن نلـعأو ،برغـملا يـف
ـه 375 ىلإ 172 نم نمزلا نم نينرق
 نـــب نسحـــلا نـــب نسحـــلا نـــب ابـــطابـــط نـــبا ميـــهارـــبا نـــب دمـــحم ماـــق ءانثألا هذھ يفو   
 دمـحم ماـق مـث ،ـه١٩٩ ماـع ،نوـمأـملا دـض ةـفوكـلا يـف ةروثـلا نالـعاـب   ،بـلاـط يـبأ نـب يلـع
 هسفـن نلـعأو ٢٠٠ ةنـس زاجحـلا ىلـع رطيـسو ةكـم يـف ةروثـب قداصـلا رفعـج نـب جابـيدـلا
.نينمؤمللً اريمأ
 عاطتـسا ثيـح اعـساو اراشتـنا يدـيزـلا عيشتـلا ققـح ،يرـجهلا ثـلاثـلا نرقـلا علطـم يـفو  
  بــلاــط يــبأ نــب يلــع نــب نيــسحلا نــب يلــع نــب فرــشألا رمــع نــب مــساقــلا نــب دمــحم ماــمإلا
 ةفيلـــــخلا دـــــض ةروـــــث ريجفـــــتو ، ناقـــــلاطـــــلاو ناـــــسارـــــخ يـــــف لـــــتاقـــــم فـــــلأ نيعـــــبرأ ديشحـــــت
 يـسابعـلا شيجـلا عـم ةفينـع كراعـم اهـلالـخ ضاـخ ،ةـيرـجه 218 ةنـس مصتعـملا يـسابعـلا
. ـه 227 ةنس مزه نأ ىلإ ،نينس عست لاوط
 ىلـــع جرـــخ يذـــلا ،ينيسحـــلا يولعـــلا رمـــع نـــب ىيحـــي ماـــمإلا هدعـــب نـــم ةـــيارـــلا لمـــح مـــث  
 ،ةـعرـسب هـتروـث دامـخإ عاطتـسا يـسابعـلا شيجـلا نكـلو ،ناـسارـخ يـف يـسابعـلا لـكوتـملا
 ةـفوكـلا يـف ىرـخأ ةروثـب مايقـلاو ،نجسـلا نـم بورـهلا يـف حجـن هنكـلو ،دادغـب يـف هـلاقتـعاو
.ةرجهلل 250 ةنس يلاوح لتق مث ، ـه 248 ةنس نيعتسملا ةفيلخلا مايأ يف

 ةــلود مهــل اوــماــقأو )دــجن( ةــماميــلا يــف رضيــخألا ونــب نوــيولعــلا رــهظ ـه٢٥٠ ماــع يــفو   
 ،ناتـسربـط يـف يولعـلا دّمـحم نـب دـيز نـب نسحـلا رـهظ امـك  ، ماـع ةـئاـم يـلاوـح ترمتـسا
 ىتـــح ترمتـــسا يتـــلا ،ناتـــسربطـــب ةـــيولعـــلا ةـــلودـــلا ســـسأو ،ّيرـــلاو ملـــيَّدـــلا ىلـــع ىـــلوتـــساو
 ـه 287 ةنس

 ةدعص يف يّسرلا مساقلا نب نيسحلا نب ىيحي مامإلا ماق ـه 280 ماع يفو    
   .ّقحلا ىلإ يداهلاب بّقلتو ،نميلا لامش يف ةيعيش ةلود سسأو

 ةداـــعإ نـــم شورـــطألا رـــصانـــلاـــب بقلـــملا يلـــع نـــب نسحـــلا ماـــمإلا ماـــق  ـه301 ماـــع يـــف و



   .ّقحلا ىلإ يداهلاب بّقلتو ،نميلا لامش يف ةيعيش ةلود سسأو

 ةداـــعإ نـــم شورـــطألا رـــصانـــلاـــب بقلـــملا يلـــع نـــب نسحـــلا ماـــمإلا ماـــق  ـه301 ماـــع يـــف و
 نـــم هدعـــب نـــم بـــقاعـــت نـــمو هتـــلود ترمتـــساو ،ناتـــسربـــطو ،ملـــيدـــلاو ،لبجـــلا ىلـــع ةرطيســـلا
 ـه 315 ماع ىلإ هتيب لهأ
 نويليعامسالاو ةطمارقلا
 مـــلاعـــلا نـــم ريبـــك عاطـــق ىلـــع ةنميهـــلا يـــف حجنـــت ةـــيدـــيزـــلا تاـــكرـــحلا تـــناـــك امنيـــبو   
 فلتــخا يذــلا "يليــعامــسإلا" طــخلا وــه ةيــماــمالا نــم رــخآ حانــج ضهــن ،يــمالــسإلا
 طــخلل ارــياغــم اطــخ جهتــناو ،قداصــلا رفعــج ماــمالا ةــثارو يــف "يوــسوــملا" طــخلا عــم
 مــــهو ،ليــــعامــــسإ نــــب دمــــحم ءانــــبأ هدوقــــي ناــــكو ،ةــــيرــــسلاو ةــــيروثــــلاــــب مســــتا ،يوــــضرــــلا
 مــــث "روتــــسملا دمــــحأ نــــب دمــــحم يقتــــلا"و "ليــــعامــــسإ نــــب دمــــحم نــــب دمــــحأ يــــفاوــــلا"
 ةـيودـهملا  ىـعدا يذـلا "هللا ديبـع يدـهملا ماـمالا" اريـخأو "دمـحأ نـب هللا دبـع يـكزـلا"
 ،ةقــباســلا ماــع ةــئاــملا لالــخ نوعيشــي نويليــعامــسالا ناــك اــمل اــفالــخ ٢٨٦ ماــع ،هسفنــل
 ىلـــع ةيطغتلـــل مهنـــم ةـــلواحـــم يـــف كـــلذو "يدـــهملا ماـــمالا وـــه ليـــعامـــسإ نـــب دمـــحم" نأ
 ھنأو رشع يداحلا مامإلا ھنأ هللا دیبع نلعأـــف ،نييـــسابعـــلا ءافلـــخلا شطـــب نـــم هـــئانـــبأ
 رشنو كلذ نالعإب راصمألا فلتخم يف نییلیعامسالا ةاعدلا عیمج رمأو ،يدھملا
 نالعإلا كلذ ىدأ دقو .لیعامسإ نب دمحم ةیودھم نم الدب صاخلا ھمساب ةوعدلا
 قارعلا يف اھمیعز ضفر ثیح ،ةیلیعامسإلا ةكرحلا يف قاقشنا ثودح ىلا
 نا الا ،ةضماغ فورظ يف لتق ام ناعرس ھنكلو ،ھب فارتعالا ،طمرق نادمح
 يف اوحجن ، مارـــــــــــــهب نـــــــــــــب نسحـــــــــــــلا يبانجلا دیعس يبأ ةماعزب "ةطمارقلا" ھعابتأ
 ةفیلخلا مھبراح دقو )لاوأ ةریزجو رجھو ءاسحالا( نیرحبلا ىلع ةرطیسلا
 هللا لوــــــــــــــسر ضبــــــــــــــق ":لاقــــــــــــــف ،مھجورخ ببس نع ھلأسف مھدحأ رسأو ،دضتعملا
 وــبأ ضبــق مــث ،دــحأ هعــياــب الو رــمألا اذــه بلطــي ملــف يــح سابعــلا مــكوــبأو )ص(
 لـــهأ نـــم هلعـــج الو رمـــع هيـــلإ دـــهعي مـــلو سابعـــلا ىرـــي وـــهو رمـــع فلختـــساو ركـــب
 كدـج عـفد ىلـع مهنـم عامـجا اذـهو ،دعـب الاو برـقألا مهيـفو ةتـس اوـناـكو ىروشـلا
  نودلخ نبا ."؟ةفالخلا متنأ نوقحتست اذامبف اهنع
 اوذخأو رثكأ اورشتنا مھنا ذا ،مھیلع ءاضقلا عطتسی مل دضتعملا نا الا   
 نوذخأیو ،دادغبو قشمدو هامحو صمحو ةقرلاو ةفوكلاو ةرصبلا  نومجاھی
 مـهريـغو يـضارـلاو ردتقـملاو يفتكـملا ةفيلـخلا ماـيأ يـف ،اھلھأ نم ةواتألاو ةیزجلا
 رجحلا ةقرسو جاجحلا لتقو ةفرشملا ةبعكلا ةمجاھمب اوماقو ،ءاــفــلــــــــــــــــــخــلا نــــــــــــــــــم
.اماع نیرشع يلاوح جحلا عنمو ،دوسألا
 ةفاضإلاب ،ةیبلسلا تاروطتلا نم ریثك ىلا "ةیطمرقلا" ةكرحلا تضرعت دقو   
 ءالولا نیب تبذبذت دقف "ةیباطخلا" ةكرحلا نم ةیلاغم راكفأ نم ھتثرو ام ىلا



 ةفاضإلاب ،ةیبلسلا تاروطتلا نم ریثك ىلا "ةیطمرقلا" ةكرحلا تضرعت دقو   
 ءالولا نیب تبذبذت دقف "ةیباطخلا" ةكرحلا نم ةیلاغم راكفأ نم ھتثرو ام ىلا
 .اھب رفكلاو ةعیرشلا قیبطتل ةوعدلا نیبو ،مھیلع درمتلاو نییلیعامسالا ةمئألل
 هللا ديبع مامالا ناف ،ةيليعامسإلا ةكرحلا نع "ةطمارقلا" قاقشنا مغرو    
 يتلاو ،ناوريقلا يف "ةيمطافلا ةلودلا" سيسأت يف ٢٩٧ ماع حجن يدهملا
 ىلا اھدعبو ،ـھ 359 ماع رصم ىلا تدتماو ايقيرفإ لامش ىلع ترطيس
  ـھ 363 ماع يف ماشلاو زاجحلا

 ةيرشع انثالا ةيمامالا :يناثلا ثحبملا

 يسایسلا يروثلا قیرطلا ةیدیزلاو نوینسحلا راتخا يذلا تقولا يفو   
 نم رخآ حانج راتخا ،ھلحم لولحلاو ،يسابعلا ماظنلا طاقسا لجأ نم ،يركسعلا
 قداصلا رفعج مامالا ھنباو )ـھ١١٤( رقابلا دمحم مامالا ةماعزب نییولعلا
 ءانب يف يملسلاو يملعلا قیرطلا )ـھ١٨٣ ( مظاكلا ىسوم مامالاو )ـھ١٤٨(
 ةیرظنب مھنامیإل ارظن "ةیمامالا" :ـب ةمئالا ءالؤھ ةعیش فرعو ،ةیبعشلا مھتدعاق
 رارمتساو ،لوسرلا دعب ةفالخلاب يلع مامإلا ىلع يلجلا صنلاو "ةیھلإلا ةمامإلا"
 اوضفر مھنأل "ةضفارلا" :ـب اضیأ اوفرعو .ةمایقلا موی ىلا ھتیرذ يف ةمامالا
 قحل نیبصتغم" مھوربتعاو ،لئاوألا ةثالثلا نیدشارلا ءافلخلا ةفالخب فارتعالا
."ةفالخلاب يلع مامالا

 
 دــــجو دــــق )ـه١١٤ يــــفوــــت( رــــقابــــلا نيــــسحلا نــــب يلــــع نــــب دمــــحم ماــــمالا ناــــكو   
 ذـــخأو هـــلوـــح اهضعـــب فتـــلا يتـــلا ةيـــلاغـــملا بازـــحألا نـــم ددـــع مضـــخ يـــف هسفـــن
 نا ماـــمالا لواحـــف ،ةيـــنايبـــلاو ،ةـــيريغـــملاو ،ةيلـــجعلاو ،ةيـــبرـــحلاـــك ،هتـــماـــمإـــب لوقـــي
 حصنـلا عفنـي مـل اـملو ،لادتـعالاو باوصـلا ةداـج ىـلا اـهديعـيو اهـئاولـغ نـم ففخـي
 .اهنعلو اهنم ؤربتلاو هتعيش فوفص نم اهدرطب ماق ظعولاو
 دالوأ يـف تراد ةـماـمالا نا" :لاـق يذـلا "يلـجعلا روصنـم وـبأ" عـم لعـف امـك   
  روصنــم يــبأ ىدــل ولغــلاــب ســحأ رــقابــلا نكــلو  "رــقابــلا ىــلا تــهتنا ىتــح ،يلــع
 اـــعدو ،ماـــمالا وـــه هـــنأ روصنـــم وـــبأ مـــعز ذـــئدنـــعو ،هتعيـــش نـــم هدرـــطو هنـــم أربتـــف
 يــف دــحلأ مــث ،هيــلا ةــماــمالا تلقتــنا :لاــق ،رــقابــلا يــفوــت اــملو ،هسفــن ىــلا سانــلا
 هللا ناو ،لـجو زـع هللا دنـع نـم يـحوـلاـب هيـتأـي  ليـئربـج نأو يبـن هـنأ مـعزـف هاوـعد
 حسـم و ،ءامسـلا ىـلا هـب جرـع هللا ناو ،لـيوأتـلاـب وـه هثعـبو لـيزنتـلاـب ادمـحم ثعـب



 هللا ناو ،لـجو زـع هللا دنـع نـم يـحوـلاـب هيـتأـي  ليـئربـج نأو يبـن هـنأ مـعزـف هاوـعد
 حسـم و ،ءامسـلا ىـلا هـب جرـع هللا ناو ،لـيوأتـلاـب وـه هثعـبو لـيزنتـلاـب ادمـحم ثعـب
 هـلزـنأ مـث "ينـع غلـب ينـب اـي" :ةيـسرافـلا وأ ةيـناـيرـسلاـب هـل لاـقو ،هـسأر ىلـع هديـب
 ميعــــن ىلــــع ةنجــــلا لوأــــتو ،رانــــلاو ةنجــــلاو ةــــمايقــــلاــــب يلــــجعلا رفــــكو .ضرألا ىــــلا
  .ايندلا يف سانلا نحم ىلع رانلاو ايندلا
 
 اضــيأ برقتــلا "يرــبربــلا ةرامــع نــب ةزمــح" وــه  ةالغــلا نــم رــخآ لــجر لواــحو   
 هنـــم ئرـــبو ، ةوبنـــلا ىـــعدا اـــمدنـــع هنعـــل  ماـــمالا نكـــلو ،رـــقابـــلا دمـــحم ماـــمالا نـــم
 .هنم ةعيشلا تئربو هبذكو
 
 ،رـــقابـــلا لوـــح فتلـــي نأ "يميمتـــلا ناعمـــس نـــب نايـــب" وـــه ثـــلاـــث لـــجر لواـــحو   
 هـــــنا الا  .هيـــــلا ىـــــصوأ نيـــــسحلا نـــــب يلـــــع نـــــب دمـــــحم نا :ةـــــيادبـــــلا يـــــف ىـــــعداـــــف
 :هــل لوقــيو هــتوبنــب رارــقالاو هسفــن ىــلا هوــعدــي هيــلا بتــكو ،هيلــع بلقــنا اــم ناــعرــس
 ةوبنــلا هللا لعجــي نــيا يردــت ال كــناــف منغــتو جنــتو ملــس يــف قــترــتو ملــست ملــسا"
 يلـع نـب دمـحم رـمأـف ."رذـنأ نـم رذـعا دـقو غالبـلا الا لوـسرـلا ىلـع اـمو ةـلاـسرـلاو
 .هب ءاج يذلا هساطرق لكأب نايب لوسر رقابلا

 سدـي نأ "ديعـس نـب ةريغـملا" وـه ةالغـلا نـم عـبار لـجر لواـح تـقوـلا سفـن يـفو  
 )ص( ليـئربـج ناو يبـن لوـسر هـنأ مـعز  ةرتـف دعـبو  ،رـقابـلا باحـصأ يـف هسفـن
 ةيـبوـبرـلا يميمتـلا نايـب لثـم ىـعداو ،خـسانتـلاـب لاـقو ،هللا دنـع نـم يـحوـلاـب هيـتأـي
 .دمحم لآل
  .هوضفرو ،دمحم نب رفعج هللا دبع يبا ةعيش هنم تئربف  

 ضعـب اهبـسن يتـلا "ةيهـلإلا ةـماـمالا" ةـيرظـن تدـلو ةيـلاغـملا ءاوـجألا هذـه يـفو   
 مـه ةعيشـلا نـم قـيرـف ىلـع اـناونـع تحبـصأو ،رـقابـلا دمـحم ماـمالا ىـلا ةعيشـلا
 ةــيدــيزــلا ةعيشــلا لبــق نــم "ةضــفارــلا" ـب خــيراتــلا يــف اوتعــن نــيذــلا  "ةيــماــمالا"
.مهريغو

 ةيــماــمإلا رداصــملا نأ الإ ،رــقابــلا ناســل ىلــع ةــيرظنــلا كلــت عــضوــب انكــش مــغرو  



 ةيــماــمإلا رداصــملا نأ الإ ،رــقابــلا ناســل ىلــع ةــيرظنــلا كلــت عــضوــب انكــش مــغرو  
 ىلـع ادامتـعا ،صنـلا ةـيرظـن ىنبـتو ،ةـماـمالا يـف ىروشـلا أدبـم ضـفر هـنأـب لوقـت
 ىلــــع صنــــلاو ةيــــصوــــلا " :دــــكؤــــت )ص( هللا لوــــسر نــــع  اــــهاور ةــــصاــــخ  تاــــياور
 ةــيالوــلا تــلزــن ...":لاقــف  ."هللا لوــسر نــم ةــفالخــلاــب بــلاــط يــبأ نــب يلــع ماــمإلا
 تممــتأو مكنــيد مكــل تلمــكأ مويــلا " :لــجو زــع هللا لزــنأ ،ةــفرعــب ةعمــجلا موــي يــف
 " تــلزنــف ... )ع( بــلاــط يــبأ نــبا يلــع ةــيالوــب نــيدــلا لامــك ناــكو " يتمعــن مكيلــع
 هللاو هتـلاـسر تغلـب امـف لعفـت مـل نإو كـبر نـم كيـلإ لزـنا اـم غلـب لوـسرـلا اهـيأ اـي
 )ص( هللا لوـــسر ذـــخأـــف "نـــيرـــفاكـــلا موقـــلا يدـــهي ال هللا نإ سانـــلا نـــم كمصعـــي
 دـقو الإ يلبـق ناـك نمـم ءايبـنألا نـم يبـن نكـي مـل هـنإ سانـلا اهـيأ :لاقـف يلـع ديـب
 متــــنأو لوؤســــم اــــنأو بيــــجأــــف ىــــعدا نأ كــــشوأــــف ،هــــباــــجأــــف هاــــعد مــــث ،هللا هرمــــع
 اـم تـيدأو ،تحصـنو تغلـب دـق كـنأ دـهشن :اوـلاقـف ؟نولـئاـق متـنأ اذ امـف نوـلوؤسـم
 مــث - تارــم ثالــث - دــهشا مهلــلا :لاقــف ،نيلــسرــملا ءازــج لضــفأ هللا كازــجف كيلــع
 مكنــــــم دــــــهاشــــــلا غلبيلــــــف يدعــــب نــــم مكيــــلو اذــــــه نيملــــــسملا رــــــشعم اــــــي :لاــــــق
 يلـع اـي :لاقـف ايلـع اـعدـف ،رضـح يذـلا هرضـح )ص( هللا لوـسر نإ مـث...بـئاغـلا
 نــمو هقلــخ نــمو هملــعو هبيــغ نــم هيلــع هللا يننمتــئا اــم ىلــع كنمــتأأ نأ دــيرأ يــنإ
 ذــــختاو   ."قلــــخلا نــــم ادــــحأ اهيــــف هللاو كرــــشي ملــــف .هسفنــــل هاضــــترا يذــــلا هنــــيد
 ةميدق ةمامالا ةيرظن نأ ىلع الیلد ةياورلا هذھ نـــــــم رـــــــقابـــــــلا ماـــــــمالا
 اھراھظا ىوس ائیش لعفي مل هناو )ص( هللا لوسر دھع ذنم
.يرجھلا يناثلا نرقلا ةيادب يف سانلل

 يذلا ،دیز مامالا ھیخأ فالخب ،ایملع ایملس اطخ رقابلا دمحم مامالا طتخا دقو   
 ىسوم ھنباو ،قداصلا رفعج هللا دبع وبأ ھنبا ھعبتو ،احلسم ایروث اجھن طتخا
.مظاكلا

 مهنا )ع( نيضاملا ةمئألا لاوحأ نم رهظي يذلا نا ":ديفملا لوقي امبسحو   
 مدعل روهظلا عم فيسلاب مايقلاب اوفلكي ملو ،ءادعألا نم ةيقتلا مهل تحيبأ
 يضتقت ةحلصملا تناك لب ،ةوعدلاب نيمزلم اونوكي ملو ،كلذ يف ةحلصم
 راهشا ميرحت اوعاذا اذهلو مهل ةطلاخملاو ءادعألا سلاجم يف روضحلا
 ءابآ نم فلسلا نم كلذ رهظ املف ...اهيلا ةوعدلا رطخو ،مهنع فويسلا

 )ع( نيضاملا ةمألا نم اوملع نامز لك ناطلس دنع ققحتو ، نامزلا بحاص



 ءابآ نم فلسلا نم كلذ رهظ املف ...اهيلا ةوعدلا رطخو ،مهنع فويسلا
 )ع( نيضاملا ةمألا نم اوملع نامز لك ناطلس دنع ققحتو ، نامزلا بحاص
 مهناو مهسفنأ ىلا ءاعدلا نوري الو ، فيسلاب مايقلاب نونيدتي ال مهنأ
 ، تادابعلا ىلع رفوتلاو ،ناسللا ظفحو ،ديلا فكو ،ةيقتلاب نومزتلم
 هذه ةمئألا نم نوملاظلا فرع امل ،تاحلاصلا لامعألاب هللا ىلا عاطقنالاو
 ." مهسفنأ ىلع مهونمأ تالاحلا

 ،نومأملا يسابعلا ةفیلخلا عم ضوافتلاب اضرلا ىسوم نب يلع مامالا ماق اذكھو 
 يف نیتنس دعب يفوت ھنكلو ـھ ٢٠١ماع ،دھعلا ةیالو بصنم ءوبت ىلع ھعم قفتاو
 ھنباو ،يداھلا يلع ھنباو ،داوجلا دمحم( هءانبأ نا الا ،ةھوبشم ةضماغ فورظ
 نییسابعلا ءافلخلا عم يملسلا مھفلاحت ىلع نیظفاحم اولظ )يركسعلا نسحلا
.يولعلا طخلل زومرك مھفنك يف شیعلاو ،نیقحاللا

ةیھلإلا ةمامالا ةيرظن رایھنا  
 ىتـح ،)ةـيوـسوـملا ةيـماـمالا( ةعيشـلا ةـماـعز ملتـسي يركسعـلا نسحـلا دكـي مـلو   
  عــقوأ امــم ،ةــماــمإلاــب دــحأ يأ ىــلإ يــصوــي وأ فلــخي نأ لبــقو باــش وــهو يــفوــت
 تدأ دـــقو "ىمظعـــلا ةريحـــلا" مـــسا اهيلـــع اوقلـــطأ ىربـــك  ةـــمزأ يـــف "ةيـــماـــمإلا"
 بـهذـف ،فلتخـم يأرـب لوقـي لـك ،ةـقرـف ةرـشع عـبرأ ىـلإ مهنـم ىقبـت اـم قرفـت ىـلإ
 نــيذــلا ةــيدمــحملاــب قاحتــلالــل مهضعــب بــهذو ،رفعــج هيــخأ ةــماــمإــب لوقلــل مهضعــب
 ،ةــماــمإلا عاطقــناــب مهضعــب لاــقو ،هــتاــفو اوركــنأو يلــع نــب دمــحم ءافتــخاــب اوــلاــق
 ،ىرــــخأ ةرــــم ةايحــــلا ىــــلإ هــــتدوعــــب مهضعــــب لاــــقو ،نسحــــلا ةاــــفو مهضعــــب ركــــنأو
 وـــه .هـــتاـــفو دعـــب وأ هـــتايـــح يـــف دـــلو ،رـــسلا يـــف هـــل دـــلو دوـــجوـــب رـــخآ ضعـــب لاـــقو
 يــــف رــــهظي نأ ىــــلإ هتبيغــــب اوــــلاــــق مــــث  ."يدــــهملا دمــــحم رــــشع يــــناثــــلا ماــــمإلا"
.ةدوشنملا هتلود سسؤيل لبقتسملا

 وأ "ةصاخلا ةباینلا" نییلاملا ھئالكوو يركسعلا باحصا نم ةعومجم ىعدا امیف
 ةبیغلا" مساب ایخیرات فرع ام لالخ ،ضرتفملا يفخملا دلولا كلذ نع "ةرافسلا"
ـھ ٣٢٩ ماع ىلا يركسعلا ةافو موی نم تدتما يتلا "ىرغصلا

 "بـــئاغـــلا ماـــمإلا" كـــلذ دوـــجوو ةدالو ةقيقـــح يـــف ةشـــقانـــملا نـــع رظنـــلا ضغـــبو   
 ،دودـــسم قـــيرـــط ىـــلإ كـــلذـــب تلـــصو )ةـــيوـــسوـــملا( "ةيهـــلإلا ةـــماـــمإلا" ةـــيرظـــن نإـــف
.خيراتلا كلذ ذنم نيسحلا ةلالس نم رهاظ مامإ دوجو مدعب ايلمع تهتناو



.خيراتلا كلذ ذنم نيسحلا ةلالس نم رهاظ مامإ دوجو مدعب ايلمع تهتناو

ةیرشع ينثالا ىلا ةیدیزلا نم : نویھیوبلا

 يبأ( ءانبأ نم ةوخإ ةثالث ،ناتسربط يف ةیدیزلا ةكرحلا لولف نیب نم قثبنا
 اھلك سراف دالب ىلع اورطیسیل اوجرخو )دمحأو نسحلاو يلع( :مھ )ھیوب عاجش
 ماع ىلا ـھ٣٢١ ماع نم ،ةیسابعلا ةفالخلا لظ يف "ةیھیوبلا ةلودلا" اوسسؤیو

ـھ٤٤٧

 ،دادغب ةفالخلا ةمصاع يف يسایسلاو ينمألا عضولا روھدت عم مھروھظ قفارتو
 ام اذھو ،نییسابعلا ءافلخلاب مھبعالتو ،مھتاعارصو ،كارتألا دونجلا ةرطیس لعفب
 داجنتسالل )دضتعملا نب دمحأ يفتكملا نب هللا دبع( يفكتسملا ةفیلخلا عفد
 يف ،دادغب لخد يذلا ،دمحأ هءادن ىبلف ،كارتألا ةرطیس نم هوصلخیل نییھیوبلاب
 زعم" :ـب  ھبقلو ،ةفیلخلا ھب بحرف ـھ٣٣٤ ةنس يناثلا ىدامج نم رشع يداحلا
 هاخأو "ةلودلا دامع" :ـب ،زاریش مكحی ناك يذلا يلع ربكألا هاخأ بقلو "ةلودلا
  ."ةلودلا نكر" :ـب ،يرلا مكحی ناك يذلا نسحلا يناثلا

 لقن ،دادغب ھلالتحا دعب ھیوب نب دمحأ دارأ دقف ،ةیدیز اوناك "ھیوب ينب" نأ امبو   
 .كلذ نع لدع ھنكل ،يدیزلا ىیحی نب دمحم نسحلا يبأ مامإلا ىلا ةفالخلا
 ةینسلا ریھامجلا لعف ةدر نم فوخلا ببسب ،نییسابعلا عم شیاعتلا لضفو
 اوداتـعا دـق راصـمألا ءامـعز" نأـب يـنوريبـلا لوقـي امـك .ةیسابعلا ةفالخلل  ةدیؤملا
 يــلوأ مــهودارأو هــلوــسرو هللا ةــعاــط مــهوــعاــطأو مهتــلودــب اوــنادو ،ةيــسابعــلا ةــلودــلا
 بالقنالاو ةطلسلا ىلع ةیدیزلا ةمئألا ةرطیس نم ةیشخلا ببسب كلذكو   ."رــــــــمألا
 يهــــيوبــــلا ريــــمألا حصــــن يرميصــــلا رفعــــج اــــبأ رــــيزوــــلا نإ لاقیو .نییھیوبلا ىلع
 هتعــياــب اذا" :هــل الــئاــق )يدــيزــلا ماــمالــل ةطلــسلا ميلــست( ةركفــلا كلــت ذيفنــت مدعــب
 اولبـــقو كوضـــفرو ،ملـــيدـــلا هـــعاـــطأو نادلبـــلا ماوـــعو ناـــسارـــخ لـــهأ كيلـــع رفنتـــسا
 هـيوـب نـب دمـحأل ةـصاخـلا حـئاصـن تبصـنا" :ريـثألا نـبا لوقـي امـكو  ."كيـف هرـمأ
 تـنأ دقتعـت )يـسابـع( ةفيلـخ عـم مويـلاـف ،ةيـسابعـلا ةـفالخـلا رييغـت نـع عانتـمالاـب
 ،هـــمد نيلحتـــسم ،هولتقـــل هلتقـــب مهـــترـــمأ وـــلو ،ةـــفالخلـــل الـــهأ سيـــل هـــنأ كـــباحـــصأو
 كــــباحــــصأو تــــنأ دقتعــــي نــــم كعــــم ناــــك ،ةفيلــــخ نيــــيولعــــلا ضعــــب تسلــــجأ ىتــــمو

 ."كلذ نع ضرعأف ،اولعفل كلتقب مهرمأ ولف ،هتفالخ ةحص
 لجأ نم اھینبتو "ةیرشع ينثالا" ةقرفلا معد وحن لوحتلاب نویھیوبلا ماق انھو  
.ةیدیزلاو نییمطافلا مھیسفانمو ،نییسابعلا ءافلخلا ةھجاوم يف اھلالغتسا



.ةیدیزلاو نییمطافلا مھیسفانمو ،نییسابعلا ءافلخلا ةھجاوم يف اھلالغتسا

 ،tاب يفكتسملا ةفیلخلا ىلع رجحلاب ماق نأ )ھیوب نب دمحأ ةلودلا زعم( ثبلی ملو 
 ،t عیطملا" ھنم الدب عیابو ،تام ىتح نجسلا يف ھب ىقلأو ،ةفالخلا نم ھعلخ مث
 ةفالخلا رمأ نم )ةفیلخلا( اذھ ضحی ملو .ةنسلا سفن يف "ردتقملا نب لضفلا
 ھنبا حلاصل لاقتسا نأ ىلإ ،طقف مسالاب ةفیلخ ناكو .ةعمجلا موی ةبطخلاب ىوس
.ـھ٣٦٣ ةنس "میركلا دبع ،t عئاطلا"
 ضیوفتب ھفلسك موقی ناك امنإو ،ائیش ةطلسلا بابسأ نم اضیأ "عئاطلا" كلمی ملو 
 مل ھناف كلذ عمو ،رخآ دعب ادحاو ھیوب ينب ءارمأ ىلإ ةیمسر ةروصب ةنطلسلا
 ءاقلإب  "ةلودلا دضع نب زوریف ةلودلا ءاھب" ماق ثیح ،ھبصنمو ھسفن ىلع ملسی
 دمحأ ،tاب رداقلا" ھناكم نیعو ـھ٣٨١ ماع ةلاقتسالا ىلع هربجأو ھیلع ضبقلا
  )422 – 381( "ردتقملا نب سابع نب

 ةمصاع ىلع نییھیوبلا ءارمألا ةنمیھ نم نیتنس دعب ،دیفملا خیشلا دلو دقو     
 ةیسایسلا ةیركفلا تارایتلا كلت مضخ يف أشنو ٣٣٤ ماع ،دادغب ،ةیسابعلا ةفالخلا
 ،اضیأ اھنیب امیف ةعراصتملاو ،ةیلزتعملاو ةینسلا ةیسابعلاو ةیلیعامسالاو ةیدیزلا
 دوجو تابثإ" وحن هدھج بصناو "ةیرشع ينثالا ةیھلإلا ةمامالا" ةیرظن ىنبتو
 ضاخو .ةلیوطلا ھتبیغ ریربتو "يركسعلا نسحلا نب دمحم رشع يناثلا مامالا
 نیذلا "ةیدوراجلا" ةیدیزلاك ،ةیعیشلاو ةینسلا قرفلا فلتخم عم ةلیوط تالادج
 ةنسلا لھأو ،ةلزتعملاو ،نیسحلاو نسحلاو يلع مامالا ىلع صنلاب نونمؤی اوناك
 مھركف ریوطت فدھب مھلداجی نكی مل ھنأ دیب ،ةرعاشألاو فانحألاو ةلبانحلا نم
 درلا ىلع رصتقی ناك امناو ،مامالا رایتخا يف ةمألا قحو ىروشلا وحن يسایسلا
 .ةیخیراتلاو ةیفسلفلاو ةیھقفلا لئاسملا ضعب يف مھیلع
 ةمامالا ةیرظنب نونمؤی اوناك نیذلا "ةیلیعامسإلا" ةشقانم دنع اریثك فقوتی ملو   
.مایألا كلت يف "ةیمطافلا" ةلودلا نومیقیو ،ةیھلإلا

 لوألا بابلا
 ثلاثلا لصفلا
 دیفملا خیشلا دلوم ةیشع ،ينسلا يسایسلا ركفلا 

 نم نوملسملا ھمدق امل ةیمالسإلا ةراضحلا ةمق يرجھلا عبارلا نرقلا ربتعی    
 اوناك مھنكلو ،برغلا ىصقاو قرشلا ىصقأ تغلب تاحوتف نم ھب اوماق امو مولع
 ىلا ةیمالسإلا ةلودلا مذرشت ىلا تدأ ،ةقیمع ةیروتسد ةیسایس ةمزأ نم نوناعی
 ةیكرتلا شویجلا ضعب ةنمیھو يموق عارص ىلاو ،ةیومأو ةیمطافو ةیسابع
 ةیركسع تابالقنا ثودح ىلاو ،دادغب يف ةیسابعلا ةلودلا بلق ىلع ةیسرافلاو
 ثبشتی اھضعب ، ةعراصتم ةیروتسد – ةیركف بھاذم تجتنأو تسكعنا ةدیدع



 ةیركسع تابالقنا ثودح ىلاو ،دادغب يف ةیسابعلا ةلودلا بلق ىلع ةیسرافلاو
 ثبشتی اھضعب ، ةعراصتم ةیروتسد – ةیركف بھاذم تجتنأو تسكعنا ةدیدع
 عقاولا رمألاب كسمتی اھضعبو ،ةیرحلاو لدعلاب المأ لقعو يحو نم يقب امب
.ةفارخلاو ولغلاو مھولاو لایخلا يف قلحی ثلاث ضعبو ،ةیركسعلا ةوقلاو
 عبارلا نرقلا يف يروتسدلا يركفلا يسایسلا دھشملا اذھ أدبی مل ةقیقحلا يفو   
 ،ىروشلا أدبم ىلع ةمئاقلا ةدشارلا ةفالخلا ضاقنا ىلع دلو امناو ،يرجھلا
 مھبقعأو ،ةیبرعلا لئابقلا ىلع ادامتعا ةوقلاب ةطلسلا ىلع نویومألا رطیس امدنع
 دونجب اثلاث امویو كارتألاب رخآ امویو سرفلاب اموی اوناعتسا نیذلا ،نویسابعلا
.ىرخأ تایموق نم نیرخآ
 ،فیعضو يوق نیدھع ىلا ةیسابعلا ةفالخلا میسقت ىلع نوخرؤملا داتعا دقل   
 يھتنیو ـھ١٣٢ ماع ةطلسلا حافسلا سابعلا يبا مالتسا خیرات نم لوألا دھعلا أدبی
 ،نرقلا اذھ لاوط ایلاثم اماظن نكی مل ھنكلو ـھ٢٤٧ ماع لكوتملل كارتألا لتقب
 يبا ةروثو ١٤٥ ماع ةیكزلا سفنلا يذ ةروثك( ةیولعلا تاروثلا نم اددع دھش دقف
 ،دیشرلا نوراھ دھع ىلع سرفلا ةكماربلا ةرطیس دھش امك )١٩٩ ماع ایارسلا
 ىضق مث ،لماك لكشب ةكماربلل مكحلا ضوفو ،نیرشعلا رمعب ةفالخلا ىلوت يذلا
 نیذلا ،ةثالثلا ھئانبأ نیب ةعزوم ةیسابعلا ةفالخلا كرتیو ىفوتی نأ لبق ةأجف مھیلع
 ،سرفلا ھیلع بلغی شیجب انیعتسم ،نیمألا هاخأ نومأملا لتقو مھنیب امیف اولتاقت
 شیجب ناعتسا )ةیكرت مأ نم دولوملا( مصتعملا ھیخأ ىلا ةفالخلا تلصو امدنعو
 ةیسابع ةطلس لظ يف نیطالسو اكولم مھنم لعجو ،ھماظن ةیامحل كارتألا نم
 ،رخآ ضعب لزعو ءافلخلا ضعب بصنل ةیعقاو ةوق مھاطعا ام اذھو ،ةیمسا
 .يناثلا يسابعلا دھعلاب فرعی امیف يرجھلا ثلاثلا نرقلا نم ةیلاتلا دوقعلا لالخ
 ةبغرل افالخ لكوتملا ةعیابم يف يكرتلا )فیصو( ناطلسلا لخدت دنع ثدح امك
 سلجم يف  لكوتملا لتقب ھمایق مث ،قثاولا نب دمحم رایتخا يف يسابعلا تیبلا
 رصتنملا( ھنبا نییعتو ـھ247 لاّوش 3 قفاوملا ،م861 ربمسید 10 يف ھبارش
 مصتعملا نبا tاب نیعتسملا دمحأ ةعیابم  مث .رھشأ ةتس نم لقأ دعب ھلتقو )tاب
 .tاب

 دئاقلا ماقو ،مھنیب امیف اوفلتخاف ،ةرملا هذھ اوقفتی مل مھسفنأ كارتالا نكلو   
 .)لكوتملا نب tاب زتعملا دمحم( ضرفل يكرتلا شیجلا ةدایقب )اغب( يركسعلا
.ھلتقب ماق ریخألا اذھ نأ الا ،زتعملل ھتعیابمو نیعتسملا لزانت مغرو
 اوعیابو ةریصق ةرتف دعب هوعلخ مھنأ الإ ،كارتألل زتعملا عوضخ مغرو   
.ھنجس يف تام ىتح زتعملا لقتعاف )قثاولا نب tاب يدتھملا(
 رھشأ دعب )لاكیاب( مھدئاق لتقب ،كارتألا ةكوش رسك يدتھملا لواح امدنعو   
  .ةفالخلا بصنم يف ادحاو اماع لمكی نأ لبق ھلتقب كارتألا ماق ،ةفالخلا ھیلوت نم
 )لكوتملا نب هللا ىلع دمتعملا( اوعیاب مث
 – t (   )282اب ردتقملا رفعج( مث )يفتكملا( ھثرو يذلا )tاب دضتعملا( هدعب نمو



 )لكوتملا نب هللا ىلع دمتعملا( اوعیاب مث
 – t (   )282اب ردتقملا رفعج( مث )يفتكملا( ھثرو يذلا )tاب دضتعملا( هدعب نمو

 ناكو ،هرغصل ھمایأ يف اریثك ماعلا ماظنلا لتخاف ،ةنس ةرشع ثالث نبا وھو ةفالخلا يلو يذلا )320
 ردتقملا أنھی مل    كلذلو  ،ءارزولا ةیلوتو دالبلا نوئش رییست يف ریبك رود )بغش( ھتدلاول
 نب هللا دبع ماق امدنع ، هدھع ةیادب يف ىلوألا ،نیترم علخ ثیح ،ةفالخلاب
 ٩٢٩ ماع ةیناثلا ةرملا تناكو .يلاتلا مویلا يف لتق ھنكلو ،ھیلع بالقنالاب ،زتعملا
 ھنا الا ةلودلا ىلع مدخلاو ءاسنلا ةرطیس ببسب ةلودلا لاجرو دنجلا ھعلخ امدنع
 دئاقلا ھلتق ىتح ماوعأ ةعبرأ يلاوح ةفالخلا يف رمتسا و ،مایأ ةثالث دعب داع
 نیماع دعب ماق مث ،ھناكم )tاب يضارلا( هاخا نیعو ،سنؤم يكرتلا يركسعلا
.ھلتقو ھینیع لمسو ھنجسب

 ءارمألا ریما ذوفن حبصا امنیب ،ةفالخلا مسا ىلع الا يضارلا لصحی ملو   
 ةفیلخ نییعت اوعیطتسی مل ،)دقعلاو لحلا  لھأ( نأ ةجرد ىلا ایوق )يكرتلا مكجب(
 ھتعیابمو طساو نم مكجب ةدوع نیحل عوبسأ دعب الا ةرشابم يضارلا توم دعب
.)t يقتملا(
 ،ءارمألا نیب امیف تابالقنالاو ةیلخادلا تاعارصلا نم يكرتلا ركسعلا ملسی ملو  
 نبا رطیس ثیح ،اضیأ ةفالخلا عقوم ىلع سكعنت تناك يتلا تافالخلا كلت
  برھ يذلا قبار نبا مث ،نیكتروك مث ،نمزلا نم ةرتف شیجلا ةراما ىلع يدیربلا
 ملو ،نیینادمحلاب ایمتحم لصوملا ىلا يضارلا ةفیلخلا عم ،يدیربلا نبا  نم
 ،ھسفنب ءارمألا ةراما ىلوتو قبار نبا لتق نأ نادمح نب ةلودلا رصان ثبلی
 ىلع ءالیتسالاب ماق )نوزوت( وھ رخآ ایكرت ادئاق نكلو ،دادغب ىلا ةفیلخلا داعأو
 ٩٤٤ ماع )tاب يفكتسملا( عیابو ھینیع لمسو ؟؟؟؟يقتملا ةفیلخلا لزعو ةطلسلا
.نیماع ىوس ةفالخلا ماقم يف ثبلی مل يذلا

ينسلا يسایسلا ركفلا  

:تارایت ةثالث مضی ينسلا يسایسلا ركفلا ناكو
 يف نییسابعلا وأ "ةرتعلا" قحب نمؤی يذلا ،يسابعلا يسایسلا ركفلا•

 نا فورعملا نمو .ةمایقلا موی ىلا ،ةلالسلا هذھ يف اھثراوتو ،ةفالخلا
 انایحأ تعفلت اھنكلو ،ةبلغلاو رھقلاو ةوقلا ىلع تماق ةیسابعلا ةفالخلا
 نیدشارلا ءافلخلا ةبرجت نم ةدمتسم ةركف يھو "دقعلاو لحلا لھأ" ءاطغب
 وأ ،ةدعاس ينب ةفیقس يف ءاوس ،دقعلاو لحلا لھأ ةعیب ىلع اودمتعا نیذلا
 ىروشلا أدبم قیبطت نكلو ،ةیرمعلا ىروشلا وأ ،راصنألاو نیرجاھملا ةعیب
 ىلع رصتقا ثیح ،امئاد ةھوشم ةروصب ىرج دقعلاو لحلا لھأ لالخ نم
 ضعبو ،ءارمألا ریمأ وأ ،قباسلا ةفیلخلا ھنیعی يذلا ةاضقلا يضاق
 نولثمی ام ردقب ةمألا يأر نولثمی ال مھو ،نیعمتجم ءالؤھ وأ ،ةیشاحلا



 ضعبو ،ءارمألا ریمأ وأ ،قباسلا ةفیلخلا ھنیعی يذلا ةاضقلا يضاق
 نولثمی ام ردقب ةمألا يأر نولثمی ال مھو ،نیعمتجم ءالؤھ وأ ،ةیشاحلا
 ،تقو يأ يف ،ماظنلا يف ،ةیركسعلا ةوقلا زكرم وأ ،قباسلا ةفیلخلا ةدارإ
 )كارتألا( ركسعلا ةنمیھ ىلا لكوتملا دھع ذنم نویسابعلا ءافلخلا عضخ دقو
 يسابعلا دھعلاب فرع امیف ،ھناكم رخآ نییعتو ةفیلخ علخ ىلع اوبأد نیذلا
  .ركسعلا ةطلسل عوضخلاو صلقتلاو فعضلا ھیلع بلغ يذلا ،يناثلا

 ءاھقفلا نم كانھ ناك دقف ،ةفالخلا ماظن يف ،يسایسلا طاطحنالا اذھ لك مغرو  
 لـــهأ ىلـــع صنـــي نأ ةفيلـــخلل زاـــجأ يذـــلا يدرواـــملا لعف امك ، ھل رظنیو ،كلذ رربی نم
 ةيلمـــع ةـــسرامـــم نـــم دقعـــلاو لـــحلا لـــهأ نـــم ةـــعومـــجم وأ درـــف يأ مايـــق عنـــم لـــب ،رايتـــخالا
 دـــقو    .ةـــفالخـــلا قوقـــح نـــم كـــلذً اربتعـــم ،لبـــق نـــم ةفيلـــخلا مهيلـــع صـــن نـــمل الإ ،رايتـــخالا
 اهــنإ اوــلاــقو ،رمــعو ركــب ىــبأ ةعيــبو ةــباحصــلا ةــبرــجت نــم مكحــلا ءاهقفــلا نــم ريثــك مهلتــسا
 كــلانــه نكــت ملــف ،رمعــل ركــب ىــبأ دــهعو ،ةفيقســلا يــف ركــب يــبأل رمــع ةعيــب درــجمب ترقتــسا
 ترقتـــسا يذـــلا ةفيلـــخلل ةـــعاطـــلا مـــيدقـــت لـــجأ نـــم الإ كـــلذ دعـــب ةـــمألا ةعيبـــل ةـــساـــم ةـــجاـــح
 .ةــعاطــلا ةعيــبو داقعــنالا ةعيــب :نيمســق ىــلإ ةعيبــلا ءاهقفــلا نــم ريثــك مَّســق اذكــهو .هتــماــمإ
   .ىلوألا ةعيبلاب دقعنت ةمامإلا نأ ىلا اوبهذو

 ةطلسلا ىلع رطیسی يشرق يأ ةیعرشب نمؤی يذلا ،ينسلا يسایسلا ركفلا•
 .ةوقلاب

 ىلع ادامتعا ،يرجھلا ثلاثلا نرقلا يف روطت دق "يّنُسلا بھذملا" ناكو     
 ماكحلل عوضخلاب يصوت ةیوبن ثیداحا نولوادتی اوناك نیذلا  "ثیدحلا لھأ"
 ىلا مھلوصو ةقیرط نع رظنلا ضغبو ،نیملاظ اوناك امھم ،مھیلع ةروثلا مدعو
 مكحلا قطنم معدو يسابعلا ماظنلل ریھظ لضفأ نولكشی اوناك كلذبو ،ةطلسلا
 لھأ ماما نأ مغرو .ةیعیشلا ةیبعشلا تاروثلا ةھجاوم يف ،قلطملا يدادبتسالا
 ،ةینید ةفالخك يسابعلا ماظنلاب فرتعی نكی مل )ـھ 241( لبنح نب دمحأ ةنسلا
 ةنــس نوــثالــث يتــمأ يــف ةــفالخــلا" نإ :لوقی ،ھیوری يوبن ثیدح ىلع ءانب – دقتعی ناكو
 ىلع جورخلاو ةروثلا ضفری ناك ھناف ،ةیربج ةمظنأ اھالت امو  "كـــــــلذ دعـــــــب كلـــــــم مـــــــث
 دقف .ناك لكش يأب ةطلسلا ىلع رطیسی نمل عوضخلا بوجوب نمؤیو ،ماكحلا
 سانلا عمتجاو ،ةفالخلا يلو نم" :ىرخألا ھبتكو "ةَّنُسلا لوصأ" ةلاسر يف بتك
 يمسو ،ةفیلخ راص ىتح فیسلاب مھیلع ىلوتسا نمو ،ھب اوضرو ،ھیلع
 ً،امامإ هاری الو تیبی نأ رخآلا مویلاو tاب نمؤی دحأل لحی الف "نینمؤملاریمأ"
 :الئاق مھرییغتو مھدقنو مھتبقارمو ماكحلا ةبساحم ضفرو .ً"ارجاف وأ ناك ًارب
 ."مھعزانی الو ،مھیلع نعطی نأ دحأل سیل ،ٍضام ةمئألا ىلإ ... ءيفلا ةمسق"
 ربلا نینمؤملا ریمأ"ـل ةعاطلاو عمسلا بوجوب :لوقی دمحأ مامالا ناكو     
 نم مامإ ىلع جرخ نم" :لوقیو ،نیملاظلا ىلع ةروثلا مرحی ناك امك   .رـجافلاو



 ربلا نینمؤملا ریمأ"ـل ةعاطلاو عمسلا بوجوب :لوقی دمحأ مامالا ناكو     
 نم مامإ ىلع جرخ نم" :لوقیو ،نیملاظلا ىلع ةروثلا مرحی ناك امك   .رـجافلاو
 ،ناك ھجو يأب ،ةفالخلاب ھل اورقأو ھیلع اوعمتجا اوناك دقو - نیملسملا ةمئأ
 نع راثآلا فلاخو ،نیملسملا اصع جراخلا اذھ قش دقف - ةبلغلاب وأ اضرلاب
 لحی الو ةیلھاج ةتیم تام ھیلع جراخلا تام نإف :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلع عدتبم وھف كلذ لعف نمف ،سانلا نم دحأل ھیلع جورخلا الو ،ناطلسلا لاتق
."قیرطلاو ةَّنُسلا ریغ
 ماـــمالا دـــهع مدـــع ةـــلاـــح يـــف ،يـــشرـــق يأ نـــم ةطلـــسلا ىلـــع بوـــثوـــلا مزـــح نـــبا زاـــجأ دـــقو 
 ىلــص هللا لوــسر ةنســبو ىــلاعــت هللا باتكــب اــنداــق اــم هتــعاــط بــجاوــلا ماــمإلا وهــف"قــباســلا
 ذـــخأـــب اهيـــلا قبـــسلاو ةطلـــسلا ىلـــع بوـــثوـــلا "حـــلاـــص" لـــجر يأل زاـــجأو ."ملـــسو هيلـــع هللا
 لضــفأ يــناثــلا ناــك ءاوــسو لوألا قــح قحــلاــف" نيــع ةــفرطــب وــلو ،دــحاو لــجر نــم وــلو ةعيبــلا
 نـــم ،لوألاـــف لوألا ةعيـــب اوـــف :ملـــسو هيلـــع هللا ىلـــص هللا لوـــسر لوقـــل هـــنود وأ هلثـــم وأ هنـــم
."ناك نمً انئاك هقنع اوبرضاف هعزاني ءاج

 لحلا لھأ وأ ةمألا قحو ،ىروشلاب نمؤی يذلا يلزتعملا يسایسلا ركفلا•
 هذھ نع ربع دقو .ھتیرظن ذیفنتل اقیرط كلمی ال ھنكلو ،مامالا رایتخاب دقعلاو
 ءاطع نب لصاوو ،دیبع نب ورمعك لئاوألا ةلزتعملا ءامعز ةیرظنلا
 عم مھراوح يف ،مھئاسؤر نم سانو ةریبھ نبا ىلوم ملاس نب صفحو
 ای ينربخأ " :الئاق قداصلا لأس ثیح ،١٢٦ ماع ،قداصلا رفعج مامالا
 اھلو : كل لیقو ھنوؤم الو لاتق ریغب كتلوو اھرمأ كتدلق ةمألا نأ ول ورمع
 ،نیملسملا نیب ىروش اھلعجأ تنك" : لاق "؟ اھیلوت تنك نم تئش نم
 : لاق ؟ مھرایخو مھئاھقف نیب : لاق ، معن : لاق ؟ مھلك نیملسملا نیب : لاق
 : لاق ؟ مجعلاو برعلاو : لاق ، معن : لاق ؟ مھریغو شیرق : لاق ، معن
 ." معن

١ح ٢٢ ص ٥ج ،يفاكلا ،ينیلكلا

  
 كــلذــكو )يرعــشألا( يــنالــقابــلا ركــب يــبأ ىدــل )رايتــخالا( وحــن هاجــتالا ةدــهاشــم نكمــيو   
 )ةيــناطلــسلا ماكــحألا( :هــباتــك يــف )يرعــشألا( يدرواــملا ريهشــلا يروتــسدــلا هيقفــلا ىدــل
 ةــماــمإلا"  ."ماــمإلا نيــبو مهنيــب دقــع اهــنأو ،اعيمــج نيملــسملا قــح ةــماــمإلا نإ" :لاــق ثيــح
 مهـب موقـت رايتـخالا لـهأ نإ"و ."...لـحلاو دقعـلا لـهأ رايتـخاـب امـهدـحأ :نيـهجو نـم دقعنـت
    ."ةفالخلا دقعنت مهتعيببو ةجحلا

 ليجــــــلا ركفــــــل ادادتــــــما لكشــــــي ناــــــك ،رايتــــــخالــــــل دــــــيؤــــــملا ركفــــــلا اذــــــه نا حــــــضاوــــــلا نــــــمو  
 ربـع ةـلزتعـملا ركفـلً ادادتـما لكشـي امـك ،ىروشـلا راعـش عـفرـي ناـك يذـلا لوألا يـمالـسإلا



 ليجــــــلا ركفــــــل ادادتــــــما لكشــــــي ناــــــك ،رايتــــــخالــــــل دــــــيؤــــــملا ركفــــــلا اذــــــه نا حــــــضاوــــــلا نــــــمو  
 ربـع ةـلزتعـملا ركفـلً ادادتـما لكشـي امـك ،ىروشـلا راعـش عـفرـي ناـك يذـلا لوألا يـمالـسإلا
 جزملــل مهعــفد ،مــئاقــلا يــسابعــلا ماظنــلاــب ةنســلا ءاهقفــلا جاــمدــنا نكــلو ،ةرــعاــشألا مهفلــخ
 يدرواـــملا رطـــضا دـــقو ،ةبلغـــلاو رـــهقلاو ةوقـــلا ةـــيرظـــن نيـــبو رايتـــخالاو ىروشـــلا ةـــيرظـــن نيـــب
 رايتـــخالا لـــهأ مايـــق بوـــجو ىـــلا ةـــيادبـــلا يـــف بـــهذ ثيـــح ،دـــحاو تـــقو يـــف نيتغلـــب ثدـــحتلل
 ةاــضارــم دقــع اهــنأل " ةعيبــلا يــف رابــجإلاو هارــكإلا بنجــت ةرورــضو .ةــمألــل ماــمإ باختــناــب
.رايتخالاو اضرلاب الإ ةمامإلا دقع ضفرو ."رابجإ الو هاركإ هلخدي ال رايتخاو
 ثيـــح ،قـــحالـــل قـــباســـلا نـــم دـــهعلا ةيـــعرـــشل رِّظنـــي ذـــخأو ،ىروشـــلا أدبـــم نـــع ىلـــخت مـــث   
 لــهأ موهفــم غــيرفــت ىــلا ةــفاــضإ .رايتــخالا بــناــج ىــلا ،ةــماــمإلــل نيقــيرــط دــحأ دــهعلا ربتــعا
 دــقو .ةــثالــث وأ نينــثأ وأ دــحاو ىــلا ىروشــلا لــهأ ددــع صيلقتــب ،هاوتحــم نــم دقعــلاو لــحلا
 دــعاوقــلا نــم ةدــعاــق ،يرــهقلا َناطلــسلا :"نــيدــلاو ايــندــلا بدأ " باتــك يــف يدرواــملا ربتــعا
.اهرمأ مائتلاو اهلاوحأ ماظتناو ايندلا حالص اهب متي يتلا تسلا
 ينـــــيوجـــــلا هللا دبـــــع نـــــب كلـــــملا دبـــــع نيـــــمرـــــحلا ماـــــمإ ىدـــــل فـــــقوـــــملا سفـــــن دـــــجن داكـــــنو     
  ."نيعمـــجأ نيملـــسملا نـــع بـــئاـــن ماـــمإلا" نأ ةيـــحاـــن نـــم دقتعـــي ناـــك يذـــلا  )ـه 419-478(
 وــه دقعــلاو لــحلا لــهأ نــم رايتــخالا نإ":لوقــيو ."مالــسإلا لــهأ ةــفاــك نــع بــئاــن هــنأ " وأ
 يــــف مــــهاــــضر طرتــــشي نكــــي مــــل ىرــــخأ ةيــــحاــــن نــــمو ."دضتعــــملا لوعــــملاو ،دقتعــــملا دنتــــسملا
 يــف عاطــم عايــشألاو عابــتألا ريثــك قوــمرــم دــحاو لــجر عــياــب نإ":لوقــيو .ماــمإلا باختــنا
 ةــماــمإ ححــصو  ."ةــماــمإلا تدقعــنا )ةــكوشــلا نــم( هيــلا اــنرــشأ اــم ديفــت هتعيــب تــناــكو ، موــق
 دبتـسي نـم ":لاقـف ،دـحأ نـم ابختنـم نكـي مـل اذإ ىتـح هتـكوشـب ةطلـسلا ىلـع يـلوتـسي نـم
 ددعـــلاـــب ءرـــملا رهظتـــسا اذإـــف ،هبصـــن حصـــي نمـــم بصـــن ريـــغ نـــم ءالعتـــسالاو ءاليتـــسالاـــب
 لــهأ تافــص عمجتــسي نــم ناــمزــلا يــف نكــي مــل ناــف ...ةــعاطــلا ىــلا سانــلا اــعدو ، ددعــلاو
 ىدصــتو ةوقــلاــب رهظتــسا اذإــف ،يــعرــملا لامكــلا ىلــع هــعابــتا ىــلا يــعادــلا ناــكو ،رايتــخالا
 فارتــعالاــب ينــيوجــلا ماــقو ."هــل دوقعــملاو دــقاعــلا مكــح يــف وــهو ً،اقــح اــماــمإ ناــك ،ةــماــمإلــل
 هدــي تــلاطتــساو ،مداصــت ال ةدعــب ناــمزــلا درــف لقتــسا اذإ" :لاقــف ،عــقاوــلا رــمألا ةــموكحــب
 هــــمايقــــف ،ةــــعاطتــــسالا تنكــــمأو ،ةــــعاطــــلا تبتتــــساو ،ًالوــــطوً اــــضرــــع كــــلامــــملا ىلــــع ىــــلوطــــلا
 ةظــــعوــــملاــــب ناــــمزــــلا لــــهأ نــــم دــــحاوــــلا مايقــــك ،نانســــلاو فيســــلاــــب نامــــيإلا لــــهأ حــــلاصمــــب
."ناسللاب ةنسحلا
 هنكـلو )رايتـخالا( ةـيرظـن حرطـي يذـلا يـلازغـلا دـماـح يـبأ ىدـلً اضـيأ فـقوـملا سفـن دـجنو  
 امــنإ " لــب "قلــخلا ةــفاــك رابتــعا" سيــل )رايتــخالا( :ـب دوصقــملا نأــب لوقــيو اــهرــسفيل دوعــي
 الإ عبتــت ال نآلا ةــيالوــلا نأــب" كــلذ رربــيو ."عايــشألاو عابــتألاــب ماــمالا ةــكوــش مايــق ضرغــلا
 مــــلاظــــلا ناطلــــسلا نإ" :فيضــــيو ."ماــــمالا وهــــف ةــــكوشــــلا بــــحاــــص هعــــياــــب نمــــف ،ةــــكوشــــلا
 قاطــت ال ةرــئاــث ةنتــف هــب لادبتــسالا يــف ناــكو هعلــخ رــسعو ةــكوشــلا هــتدــعاــس امهــم لــهاجــلا
 ."هل ةعاطلا تبجوو هكرت بجو
 تــــقو هروضــــح رــــسيت نمــــب دقعنــــت ةعيبــــلا نأ" ىلــــع ينســــلا يروتــــسدــــلا هقفــــلا رقتــــساو   



 ."هل ةعاطلا تبجوو هكرت بجو
 تــــقو هروضــــح رــــسيت نمــــب دقعنــــت ةعيبــــلا نأ" ىلــــع ينســــلا يروتــــسدــــلا هقفــــلا رقتــــساو   
 ،دوهشـلا تافصـب نيفصتـملا سانـلا هوـجوو ءاـسؤرـلاو ءاملعـلا نـم عـضوـملا كـلذ يـف ةعـيابـملا
 ."ىفك عاطم دحاوب دقعلاو لحلا قلعت ول ىتح
 لوقــي ناــك هــنأ يــئابجــلا يلــع ىــبأ هذاتــسأ نــع يــلزتعــملا يــنادمهــلا يــضاقــلا لقــن دــقو   
 ملـعو ةقـباـسو لضفـب عتمتـي ماـمإلا ناـك اذإ اميـف كـلذو .دـحاو لـجرـب ةـماـمإلا دقـع ةيـناكـمإـب
 .هرـــمأ يـــف ةهبـــشلا عافـــترال هـــل ةعـــيابـــملا عيمـــجلا ىلـــع بجـــي ثيـــح ،ناـــمزـــلا يـــف هـــل ليثـــم ال
 نأ نيملـسملا رـئاـس ىلـعو ،هتعيبـب اـماـمإ ناـك هعـيابـف دـحاو ريسـلا لـهأ نـم هيـلإ قبـس اذإـف
  .داهتجالا مهنم زوجي الو هب اوضري
 ةعـيابـم زاوجـب هـلوـق مـشاـه وـبأ وـهو ةـلزتعـملا خويـش نـم رـخآ خيـش نـع يـنادمهـلا لقـن امـك   
 راـص هتعيـب ىـلإ قبـس نـمو" هتعـيابـم طرـشب ،مالـسإلا ندـم ىلـع نيـلوتـسملا نيبلغتـملا دـحأ
 .دحاولا دقعب ءافتكالاو ."كلذب اضرلا نيملسملا ىلعو امامإ
 وأ ،ةـباحصـلا ةـبرـجت ىـلإ ،ةـفالخـلا ماظـن دونـب نـم دنـب مـهأل ننقـي وـهو يـنادمهـلا دنتـساو   
 .عامــجإلــل ةــجاحــلا مدــعو ليلقــلا ددعــلاــب ءافتــكالا هنــم دافتــسا دــقو "عامــجإلا"ـب فرــع اــم
 هعـــياـــب هـــنأل ،ركـــب ىـــبأ ةعيـــب يـــف ةـــباحصـــلا عامـــجإ نـــم تبـــث دـــق اـــم كـــلذ ىلـــع لدـــي" :لاـــقو
ً اـماـمإ راـص هـنأـب دعـب نـم مهـعامـجإـب انملـع دـقو ،هرـكذ مدقـت اـم ىلـع ةعـبرأ اـضرـب دـحاوـلا
 ."هل دقع ام لوأ نم

 ةیدیزلا( ةیعیشلا ةضراعملا  نم دحت ىلا ھئوشن ذنم يسابعلا ماظنلا ضرعت دقو
 ثلاثلاو يناثلا نینرقلا لالخ تاروث ةدعب تماق يتلا )ةیلیعامسالاو ةیطمرقلاو
 ةلودلا نم ةعساو ءازجأ ىلع ةرطیسلاب ةرتفلا هذھ رخاوأ يف تحجنو  ،نییرجھلا
 رمألا ىھتناو ،ایقیرفا لامشو نیرحبلاو نمیلاو ناتسربط يف ثدح امك ،ةیسابعلا
 ،ـھ٣٣٤ ماع ،دادغب ةیسابعلا ةفالخلا ةمصاع ىلع ،ةعیشلا "نییھیوبلا" ةرطیسب
 نویھیوبلا اھلالخ ناك ،نرق نم رثكأ دتما ،عارصلاو فلاحتلا نم دیدج دھع أدبیل
 نم دیزم ىلع نورطیسی "نویمطافلا" ناك نیح يف ،مھنولزعیو ءافلخلا نوبصنی
 ةفالخلا دوجول ایدج ادیدھت لكشی ناك امم ،دادغب ةمصاعلا نوددھیو يضارألا
 .ةیسابعلا
 وأ يلبنحلاك ةیّنُسلا بھاذملا دحأ انایحأ نومعدی اوناك نییسابعلا نأ نم مغرلابو
 ةیھقفلا بھاذملا ىلا برقأ تناك بھاذملا هذھ نأ الإ ،يفنحلا وأ يعفاشلا
 نكی ملو ،نییسابعلل ةوقب امعادو ادحاو ایسایس اروصت كلتمت نكت ملو ،ةینوناقلاو
 ةیسدق ةرظن نولمحی )يرجھلا عبارلا نرقلا يأ( تقولا كلذ ىتح "ةَّنُسلا لھأ"
 ،طقف نیدشارلا ءافلخلا ةفالخب نودقتعی اوناك مھنأ ذإ ،ةیسابعلا ةلودلا هاجت ةصاخ
 نكت ملو ،نینمؤملا ریمأب ىمستی شیرق نم  بلغتم يأل عوضخلاب نونمؤیو
 .ةیسابعلا ةفالخلا ةیجولویدیأ تحبصأ الو ،دعب ترولبت دق "ةیّنُسلا" ةوعدلا
 ةیعفاشلاو ةیكلاملاو ةیفنحلاك "ةیّنُسلا" بھاذملا عابتأ لبقتب حمسی ناك ام اذھو



 .ةیسابعلا ةفالخلا ةیجولویدیأ تحبصأ الو ،دعب ترولبت دق "ةیّنُسلا" ةوعدلا
 ةیعفاشلاو ةیكلاملاو ةیفنحلاك "ةیّنُسلا" بھاذملا عابتأ لبقتب حمسی ناك ام اذھو
 امك ،ایمطاف ناك اذا امیس الو ،ةطلسلا ىلع يلوتسی مكاح يأب ،اھریغو ةیلبنحلاو
  .ماشلاو زاجحلاو رصم يف ثدح

 نییمطافلاو نییھیوبلا ةھجاوم ةیجیتارتساو ،رداقلا ةفیلخلا

 )422 – 336( لكوتملا نب قاحسا نب دمحأ tاب رداقلا ةفیلخلا عفد ام اذھو
 ةفالخلا دوجو ىلع ریبك رطخب روعشلا ىلا ،ـھ 381 ماع ةفالخلا يلو يذلا
 ةیمالعاو ةیفاقثو ةیركف :ةماع ةیجیتارتسا عضو لجأ نم لمعلاو ،ةیسابعلا
 نییھیوبلا نم ةیقیقحلا ةطلسلا ةداعتسال ىدملا ةلیوط ،ةیعامتجاو ةیسایسو ةینمأو
 .نیرخآلا ھموصخو

:يلی ام ىلع دمتعت ھتیجیتارتسا تناكو

)ءاروشاعو ریدغلا( يموی ةعیشلا تالافتحال يمالعإلا يدصتلا•

 نیرشعلاو سداسلا يف ،راغلا موی :امھ نیرخآ نیمویب 389 ماع لافتحالاب كلذو
 ةكم نم ةرجھلا ءانثأ روث راغ يف يبنلل ركب يبأ ةبحاصم يأ ،ةجحلا يذ نم
 نم رشع نماثلا يف ،ریبزلا نب بعصم ربق ةرایز مویو ،ةنیدملا ىلا
؟؟؟؟؟؟؟  .مرحملا

نییمطافلا بسنب كیكشتلا•

 اوناك مھنأل ،نییسابعلا ىلع اریبك ایدج ارطخ نولكشی اوناك نییمطافلا نأ امبو
 ءاھقفلا ھطرتشی ناك طرش مھأ اذھو ،نییشرق دئاسلا ينسلا يسایسلا ركفلا بسح
 ةیقحألا نوعدی نییولع مھنوك ىلا ةفاضإ ،تقولا كلذ يف ،ةفالخلا يف ةَّنُسلا
 ،ھتثارو يف ھتیرذ قحو ،يلع مامالا ىلع صنلا ةجحب ،نییسابعلا نم ةفالخلاب
 ،ةصاخ ةیخیرات ةینید ةیعرش ةیأ نوكلتمی اونوكی مل نیذلا نییسابعلا فالخب
 ىلع قیرطلا عطقب رداقلا ةفیلخلا ماق دقف "ةرتعلا" ةبارقلاب كارتشالا ىوس
 ،يبنلل ةبارقلاو "بسنلا" حالس نم مھدیرجتب كلذو ،ةفالخلا ىلإ نییمطافلا
 ةنس يف ،يھیوبلا ةلودلا ءاھب عم قفتاو ،يولعلا تیبلل مھئامتنا ةحصب كیكشتلاو

 نییدیبعلا" نم مھتبارق نع مھلاؤسو قارعلا قافآ نم نییبلاطلا عمج ىلع ،382
 نأب مھطوطخ ذخأف ،مھنم اوأربتو مھوفنو ،مھتفرعم مھلك اوركنأف" ،"نییمطافلا
 قاسفو رافك مھنأو روزو لطاب يلع مامالل مھءامتنا نأو ءایعدأ ءالؤھ
؟؟؟؟؟؟؟ ."ةقدانزو
 رضحم ةباتكب  ـھ402 ةنس رداقلا ماق ،دادغب نم يمطافلا رطخلا برتقا امدنعو



؟؟؟؟؟؟؟ ."ةقدانزو
 رضحم ةباتكب  ـھ402 ةنس رداقلا ماق ،دادغب نم يمطافلا رطخلا برتقا امدنعو
 ءاـــــج دـــــقو .ةیوبنلا ةرتعلل باستنالا فرش نم مھدرجیو نییمطافلا بسن يف نعطی
 هيلــع هللا مكــح - مــكاحــلاــب بقلــملا رازــن نــب روصنــم وــهو رصمــب مــجانــلا نإ" :هيــف
 ال - ديعـس نـب نمـحرـلا دبـع نـب ليـعامـسإ نـب دعـم نـبا -لاكنـلاو يزـخلاو راوبـلاـب
 بقلـــتو هللا ديبعـــب ىمســـت برغـــملا ىـــلإ راـــس اـــمل ]ديعـــس يأ[ هـــنإـــف - هللا هدعـــسأ
 - ةنعلــلا مهيلــعو هيلــع - ساجــنألا ساــجرألا هفلــس نــم هــمدقــت نــمو وــهو يدــهملاــب
 لـــطاـــب كـــلذ نإو ،بـــلاـــط يـــبأ نـــب يلـــع دـــلو يـــف مهـــل بـــسن ال ،جراوخـــلا ءايـــعدأ
 يـــف لوقـــلا قالـــطإ نـــع فـــقوـــت نييبـــلاطـــلا نـــمً ادـــحأ نأ نوملعـــي ال مهـــنإو ،روزو
 مـــــهرـــــمأ لوأ يـــــف نيـــــمرـــــحلاـــــبَ اعـــــئاـــــش ناـــــك دـــــقو ،ءايـــــعدأ مهـــــنأ جراوخـــــلا ءالؤـــــه
 مـهو بـهذـي وأ ،مهـبذـك دـحأ ىلـع سـلدـي نأ نـم عنمـيً اراشتـناً ارـشتنم ،برغـملاـب
 ،ةـقداـنز راجـف قاسـفو رافـك هفلـسو مـه رصمـب مـجانـلا اذـه نإو ،مهقـيدصـت ىـلإ
 ،جورفــــلا اوــــحاــــبأو ،دودــــحلا اولطــــع دــــق ،نودقتعــــم ةيــــسوجــــملاو ةــــيونثــــلا بــــهذــــملو
."ةيبوبرلا اوعّداو فلسلا اونعلو ،ءايبنألا اّوبسو ،ءامدلا اوكفسو
 ءاھقفو نییولعلا رابك ،مھتاضقو ةَّنُسلا ةمئأ ىلا ةفاضالاب ،رضحملا ىلع عقو دقو
 فیرشلا نییبلاطلا بیقنو ةغالبلا جھن عماج لثم )ةیرشع ينثالا( ةیمامالا ةعیشلا
 نباو  )436 – 355( ىضترملا فیرشلا ھیخأو  )406 – 359( يضرلا
 ينثالا ةعیشلا خیشو ،ىلعی يبأ نب رمع نب دمحم نب دمحمو ،يوسوملا قرزألا
 .)413 – 366( دیفملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ،ةیرشع

  "يرداقلا داقتعالا" نالعإ•

 امیف ةیلخادلا تافالخلا ةلازإو ةینسلا بھاذملا دیحوتب رداقلا ةفیلخلا ماقو    
 داقتعالا" نالعإب كلذو .فانحألاو ةلبانحلاو ةیعفاشلا نیب امیس ال ،اھنیب
 عم ةیفالخلا ایاضقلا نم "ةَّنسلا لھأ - ةلبانحلا" فقاوم  ىنبتی  يذلا "يرداقلا
 يف  "ضفاورلا" ىلع درلا يف زكری ھنكلو ،ىرخألا بھاذملاو قرفلا ةفاك
 ، ةیمامإلا ةعیشلاب ةیاكن ،افرطتمو ایلاغم افقوم ىنبتیو .ةباحصلا نم فقوملا
 مھنأ ملعنو .مھلك )ص( يبنلا باحصأ نم ةباحصلا بحی نأ بجی" :ھیف ءاجو
 )ص( هللا لوسر دعب مھلضفأو مھلك مھریخ نأو )ص( هللا لوسر دعب قلخلا ریخ
 بلاط يبأ نب يلع مث ،نافع نب نامثع مث ،باطخلا نب رمع مث ،قیدصلا ركب وبأ
 )ص( هللا لوسر جاوزأ ىلع محرتیو ،ةنجلاب ةرشعلل دھشیو ،مھنع هللا يضر
 الو ،اریخ الإ ةیواعم يف لوقی الو ،مالسالا يف ھل ظح الف ةشئاع بس نمو



 )ص( هللا لوسر جاوزأ ىلع محرتیو ،ةنجلاب ةرشعلل دھشیو ،مھنع هللا يضر
 الو ،اریخ الإ ةیواعم يف لوقی الو ،مالسالا يف ھل ظح الف ةشئاع بس نمو
."مھتعامج ىلع محرتیو ،مھنیب رجش ءيش يف لخدی
 
 ءاھقفلاو ةاضقلاو ءابطخلا ىلا ھلاسرإو "يرداقلا داقتعالا" رشن ىرج دقو 
 ،ةَّنُسلا لھا نم ةماعلا عماجمو تایالولا ماكحو داھزلاو ظاعولاو نیملكتملاو
 ھجاوت ةیمسر ةیّنُس "ةوعد" ثادحتسا لجأ نم ةلواحم يف ،ھب لمعُیو أرقُیل
 نییھیوبلا عم اھعارص يف ةیسابعلا ةفالخلا عم فقتو ،ىرخألا تاوعدلا
 .نییمطافلاو

 ،ةدیدج ةدالو tاب رداقلا يدی ىلع دھش "يّنُسلا بھذملا" َّنا لوقلا نكمیو
 عاطتساو  .)عیشتلاو ةعیشلا ةحفاكم( :رداقلا دھع يف ىلوألا ھتیضق تحضأو
 يسایسلا خیراتلاو نآرقلاو ةدیقعلا لاجم يف ةَّنُسلا لھأ تایرظنل ھینبتب رداقلا
 ھبناج ىلا اھریھامجو ةَّنُسلا فئاوط باطقتساب  )نیدشارلا ءافلخلاو ةباحصلا(
  . مایألا كلت يف ةعیشلا عم مدتحملا ھعارص يف

 ركفلا يف نیروھشم نیباتك ،دعب امیف يّنُسلا – يسابعلا فلاحتلا كلذ جتنأ دقو
 ماكحألا" :وھ ًاھباشم اناونع نالمحی ناذللا ناباتكلا امھ ،يّنُسلا يسایسلا
 ىلعی وبأ امھدحأ بتك ناذللاو ،ریبك دح ىلإ نومضملا يف ناھباشتیو "ةیناطلسلا
 هرصاعم رخآلا بتكو .سماخلا نرقلا يف دادغب يف ةلبانحلا مامإ )ـھ458( ءارفلا
  .دادغب يف )ةرعاشألا( ةیعفاشلا ءاملع مھأ دحأ )ـھ450( يدرواملا نسحلا وبأ
 تدقف يتلا ةفالخلا لیوحت يھ نیروكذملا نیباتكلا يف تدرو ةطقن مھأ لعلو
 اھتیرارمتسا ةرورضو ،ةیزمر ةینید ةفالخ ىلإ ،عقاولا يف اھتطلسو اھتیعرش
 نییسابعلاب ءاھتناو نییومألاب ًارورمو نیدشارلا ةفالخ ذنم ةدلاخ ةینید ةقیقحك
 ،ةیسایس ةینید ةیعرش ةیأ نم نییمطافلا دیرجت لجأ نم كلذو .ةمایقلا موی ىلإو
 ىلع نوفضیو نوعدی اوناك املو مھل سفانمو لیدب يحور يرظن طخ نیوكتو
 .ةمامإلا يف يھلالا قحلا ةثرو مھرابتعاب ةسدقم ةیحور ةلاھ نم مھسفنأ
 
 

 ةعیشلا ىلع درلا يف بتكلا فیلأت•

 امعد بتكلا فیلأتل ةیركف ةلمحب مایقلاب )ينسلا( ھفقوم رداقلا ةفیلخلا ززع دقو
 ةیرظنب نولوقی نیذلا ةعیشلا لباقم يف ،ةفالخلا ةیعرشل ساسأك )رایتخالا( ةركفل
 نییھیوبلا جرخأ يذلا  .)قرفلا نیب قرفلا( يدادغبلا رداقلا دبع باتكك ،صنلا
 قلطأو ،ةعدبلا لھأ نم مھربتعاو ،ةیبسن ةروصب ،مالسالا نم ،ةیدیزلا ةعیشلاو
 مھحئابذ كلذكو ،مھفلخ وأ مھیلع ةالصلا مرحو "ةضفارلا" مسا ةرم لوأل مھیلع
 نیذلا )نییمطافلا( نییلیعامسإلا دض ءاوعش ةلمح نش امك  .مھعم جوازتلاو



 مھحئابذ كلذكو ،مھفلخ وأ مھیلع ةالصلا مرحو "ةضفارلا" مسا ةرم لوأل مھیلع
 نیذلا )نییمطافلا( نییلیعامسإلا دض ءاوعش ةلمح نش امك  .مھعم جوازتلاو
  . مالسإلا قرف عیمج نع مھجرخأو ،ةینطابلاب مھامس
 ةعیشلا ةمجاھم ،يرعشألا يكلاملا )ـھ403( ينالقابلا ركب يبأ نم رداقلا بلطو 
 )دیھمتلا( روھشملا ھباتك فلأف ،ةیسابعلا ةفالخلا ةرصنو ،ةینطابلاو ةلزتعملاو
 يف ةیعیشلا ةیرظنلل ىدصتو ،نیدشارلا ةفالخو ىروشلا نع ھیف عفاد يذلا
 نع )راتسألا كتھو رارسألا فشك( رخآلا ھباتك يف لاقو ،نییعتلاو صنلا
  ."ضحملا رفكلا نونطبیو ضفرلا نورھظی موق مھنإ" :ةینطابلا

)ةَّنُسلا( فارطألا ءارمأ عم ةیسایسلا ةقالعلا زیزعت •

 كلذو ،فارطألا يف ةّنُسلا ءارمأ عم ةیسایسلا ةقالعلا زیزعتب رداقلا ةفیلخلا ماقو
 ىلإ 408 ةنس لسرأ دقف ،نییھیوبلا ىلع طغضلل مھعفدو ةیعرشلا مھحنمب
 نشب احارتقا لمحیً ادفو ،ناسارخ ناطلس ،يونزغلا نیكتكبس نب دومحم ناطلسلا
 ىلع ىلوتسا دق يونزغلا ناطلسلا ناكو .ةلزتعملاو ةینطابلا دض كرتشم حافك
 مدقو يّنُسلا بھذملا نع ًاعفادم ھسفن نلعأو 387 ةنس نینزغو ناسارخ دالب
 لوقی امكو ،ھیف غلابو ةفیلخلا بلطل ناطلسلا باجتسا دقو .يسابعلا ةفیلخلل هءالو
 ةیلیعامسالاو ةضفارلاو ةلزتعملا نم اریثك اقلخ ىفنو ،ةعامج لتق ھناف" يبھذلا
 420 ةنس يونزغلا ماق مث ؟؟؟؟ ."ربانملا ىلع مھنعلب رمأو ،ةھبشملاو ةیمھجلاو
 يف ةلزتعملاو ةعیشلا نم اریثك بلصو مجرو لتقو يرلا يف نییھیوبلا ةمجاھمب
 ةاعد نم ةعقبلا هذھ تلخ" ىتح ، مھبتك قرحأو ،مھلاومأ بھنو ،ةنیدملا عراوش
 ھل ةلاسر يف لوقی امك "ةَّنُسلا ترصتناو ،ضفاورلاو ةلزتعملا نایعأو ةینطابلا
 نیمیو نیدلا ماظن" لثم میظعتلا باقلأ اذھ ھیلع قدغأف  .رداقلا ةفیلخلا ىلا
 نم ھتحت ام ىلع اناطلس هرقأو ."نیملسملاو مالسالا فھكو ةلملا نیمأ"و "ةلودلا
 .ناتسربطو ،دنھلاو ،لابجلاو ،ناسارخ دالب
 
 ناف ،مئاقلا ھنباو رداقلا يسابعلا ةفیلخلا اھذختا يتلا تاءارجإلا عیمج مغرو
 ربانم ىلع مھل بطخ امدنع ـھ٤٠١ ماع دادغب دودح ىلا اودتما نییمطافلا
 ةلودلا ءاھب( كیلامم دحأ ماق اماع نیسمخ دعبو ،نئادملاو رابنألا يف ةعمجلا
 طوقس دعب حبصأ يذلا يریساسبلا نالسرأ يكرتلا يركسعلا دئاقلا )يھیوبلا
 ةبطخلا نالعإو ،"مئاقلا" يسابعلا ةفیلخلا لاقتعاب "ءارمألا كلم" :ةیھیوبلا ةلودلا
 ةنس نم ةجحلا يذ نم لوألا يف ،دادغب يف "رصنتسملا" يمطافلا ةفیلخلا مساب

 داجنتسالل )لقتعملا( ةفیلخلا عفد امم ،ابیرقت ماع ةدمل  م1058 = 450
 يف يریساسبلا لتقو دادغب لتحا يذلا كبلرغط يقوجلسلا يكرتلا ناطلسلاب
.ةفوكلا



يناثلا بابلا
لوألا لصفلا

داهتجالاو ريظنتلاو ريكفتلا يف ديفملا لوصأ

 ينـثالاو ةيهـلإلا ةـماـمالا ةـيرظنـل ريظنتـلا يـف ديفـملا خيشـلا لمـع ضارعتـساـب موقـن نأ لبـق
 ددــع يــف كــلذ نــع وــه ثدــحت دــقو ،ريكفتــلا يــف هقطنــم ىلــع فرعتــن نأ انــب ردــجي ،ةــيرــشع
 ةـــيركفـــلا هـــتايلمـــع يـــف قطنـــملا اذـــهب هـــمازتـــلا ىدـــم يـــف رظنـــلا كـــلذ دعـــب لواحـــنو ،هبتـــك نـــم
.ةمامالا لوح

:"هقفلا لوصأ يف ةركذتلا" باتك يف لوقي
 
:ءايشأ ةثالث ةيعرشلا ماكحألا لوصأ نأ ملعا"

هللا باتك•
هيبن ةنسو•
.هدعب نم نيرهاطلا ةمئألا لاوقأو•
:ةثالث لوصألا هذه يف عورشملا ملع ىلا ةلصوملا قرطلاو
رابخألا لئالدو نآرقلا ةيجح ةفرعم ىلا ليبسلا وهو ،لقعلا :اهدحأ
.مالكلا يناعمب ةفرعملا ىلا ليبسلا وهو ،ناسللا :يناثلاو
 لاوـــقأو ةنســـلاو باتكـــلا نـــم لوـــصألا نايـــعأ تابـــثا ىـــلا ليبـــسلا يـــهو ،رابـــخألا :ثـــلاثـــلاو
.ةمئألا
:رابخأ ةثالث انركذ امب ملعلا ىلا ةلصوملا رابخألاو

رتاوتم ربخ•
هقدصب دهشت ةنيرق هعم دحاو ربخو•

 ."قافتالا ىلع ،قحلا لهأ هب لمعي دانسالا يف لسرم ربخو

 ديفــملا خيشــلا اهشــقاــن ،يأرــلاو عامــجالاو سايقــلا لثــم ،ىرــخأ ةيــلوــصأ دــعاوــق كانــهو   
.ىرخأ انايحأ اهسرامو انايحأ اهضعب ضفرو



.ىرخأ انايحأ اهسرامو انايحأ اهضعب ضفرو

 ،ةمامالا ةيرظن نع سيلو "ةيعرشلا ماكحالا" نع انه ثدحتي ناك ديفملا نأ ودبيو   
 باوج يف )ةیناغاصلا لئاسملا( يف لاق دقو ،اهلوصأ نايبتو اهيف ثحبلا نم غرف دق هنأك
 :دیفملا خیشلا لاقف ،ةمئألا ثیداحأب مھذخأ ىلع ةعیشلا دقتنا يذلا ،يناغاصلا يفنحلا خیشلا
 ذا هللا ىلا ھب برقتن يذلا اننید ھناف ...ماكحألا يف دمحم نب رفعج قداصلا ىلع دمتعن انا "
 ةداس نم ھنوكل ،مانألا ةفاك ھتعاطب رومأملا هللا لبق نم ھیلع صوصنملا مامالا وھ ناك
 امكح هللا باتك نوقرافی ال مھنأب انربخاو انیف موصعملا )ص( انیبن مھفلخ نیذلا ةرتعلا
."داعملا موی ضوحلا ھیلع ادری ىتح ادوجوو

 لوق ةيجح يف هتديقع ينبي و ،تاملسملا نم كلذ ربتعي ديفملا نأب يشي ام وهو    
.نيلقثلا ثيدح ىلع ،ةمئألا

ميركلا نآرقلا :لوألا ردصملا

 هـيأر انـه ثحبـي نأ نود ،عـيرـشتلل لوألا ردصـملا )مـيركـلا نآرقـلا( ديفـملا خيشـلا ربتعـي     
 نـم  اوـفذـح ءافلـخلا نأـب ةعيشـلا نـم ةالغـلا هيـلا بـهذ لوـق وـهو ،نآرقـلا فـيرـحت عوـضومـب
   .ةفالخلا يف مهقحو تيبلا لهأ وأ يلع مامالا ىلع صنلاب قلعتي ام نآرقلا
 رابـخألا نإ " :لاقـف ،فـيرـحتلاـب لـئاقـلا يأرـلا هبتـك ضعـب يـف ديفـملا خیشلا ىنبـت دـقو  
 ضعـب هـثدـحأ اـمو نآرقـلا فالتـخاـب دمـحم لآ نـم ىدـهلا ةمـئأ نـع ةضيفتـسم تءاـج دـق
 نيـــنرقـــلا يـــف ةيـــماـــمالا ةعيشـــلا ضعـــب نأ رـــكذو  ." ناصقنـــلاو فذـــحلا نـــم هيـــف نيـــملاظـــلا
 مـــهو "تخـــبوـــن ينـــب" ىـــلا كـــلذ بـــسني امـــك ،نآرقـــلا فـــيرـــحتب نـــمؤـــي ناـــك عـــبارـــلاو ثـــلاثـــلا
 مالـــسلا هيلـــع نينـــمؤـــملا ريـــمأ عمـــج دـــق ":لاـــقو .ةعيشـــلا ةفـــسالفـــلاو نيملكتـــملا نـــم ةـــعومـــجم
 ىلـــع يكـــملا مدقـــف ،هفيـــلأـــت نـــم بـــجو اـــم بـــسحب هفـــلأو ،هرـــخآ ىـــلإ هـــلوأ نـــم لزنـــملا نآرقـــلا
 نأ مــــــــعزو ."هلــــــــحم يــــــــف هنــــــــم ءيــــــــش لــــــــك عــــــــضوو ، خــــــــسانــــــــلا ىلــــــــع خوسنــــــــملاو ،يــــــــندــــــــملا
 سانلــل أرقــي فوــس )يركسعــلا نسحــلا نــب دمــحم بــئاغــلا رــشع يــناثــلا ماــمالا( "مــئاقــلا"
 نيـــب يذـــلا نأ كـــش ال" :فاـــضأو .نينـــمؤـــملا ريـــمأ هعمـــجو ىـــلاعـــت هللا هـــلزـــنأ اـــم ىلـــع نآرقـــلا
 وـهو ،رـشبلا مالـك نـم ءيـش هيـف سيـلو ،هلـيزنـتو ىـلاعـت هللا مالـك هعيمـج نآرقـلا نـم نيتـفدـلا
 عدوتـــــسملا ،ةعـــــيرـــــشلل ظفحتـــــسملا دنـــــع ىـــــلاعـــــت هللا هـــــلزـــــنأ امـــــم يـــــقابـــــلاو .لزنـــــملا روهمـــــج
 يـــف هلعجـــي مـــل نآلا نيتـــفدـــلا نيـــب اـــم عمـــج يذـــلا ناـــك نإو .ءيـــش هنـــم عضـــي مـــل ،ماكـــحألـــل
 هيـف هكـش :اهنـمو ،هضعـب ةـفرعـم نـع هروصـق :اهنـم ،كـلذ ىـلإ هتـعد بابـسأل عمـج اـم ةلمـج
  ."هنم هجارخإ دمعت ام :اهنمو ،هنقيت مدعو
 لـماكـلا نآرقـلا نأو نآرقـلا عمـج ةيلمـع يـف فـيرـحت ثودـحب ديفـملا نامـيإـب يـحوـي اذـهو   
 نـب دمـحم( رـشع يـناثـلا ماـمالا دنـع دوـجوـم هـنأو ،بـلاـط يـبأ نـب يلـع ماـمالا هعمـج اـم وـه
 نيــب امــب ديقتــلا موزــل ىلــع دــكأ ديفــملا ناــف كــلذ عــمو  .رظتنــملا يدــهملا )يركسعــلا نسحــلا



 نـب دمـحم( رـشع يـناثـلا ماـمالا دنـع دوـجوـم هـنأو ،بـلاـط يـبأ نـب يلـع ماـمالا هعمـج اـم وـه
 نيــب امــب ديقتــلا موزــل ىلــع دــكأ ديفــملا ناــف كــلذ عــمو  .رظتنــملا يدــهملا )يركسعــلا نسحــلا
 ،نيتـفدـلا نيـب اـم ةءارقـب اورـمأ نـيذـلا تيبـلا لـهأ ةمـئأ نـع حيحصـلا ربخلـل اـعابـتا ،نيتـفدـلا
 مــل اهــنألً ارظــن ،فحصــملا نــم صقتنــت وأ دــيزــت يتــلا ىرــخألا تاءارقــلا ىــلإ هزواجــت مدــعو
.هلقني اميف دحاولا طلغي دقو ،داحآلا اهب ءاج امنإو ،رتاوتلا ىلع تأت

 متنـك " ةءارقـك تيبـلا لـهأ ةمـئأ نـع ةـلوقنـملا ةـصاخـلا تاءارقـلا نوكـت نأ ديفـملا لمتـحاو   
 اهــنأ "لافــنألا كــنوــلأســي" و " اطــسو ةمــئأ مــكانلعــج كــلذــك " و "سانلــل تــجرــخأ ةمــئأ ريــخ
 نآرقـلا لوزـن نـم هـب اـنوفـلاخـم فرتعـي امـك" ةعبـسلا فرـحألا نـم عونـك ،نيـهجو ىلـع ةـلزنـم
."ىتش هجوأ ىلع

 ىدــهلا ةمــئأ نــع تءاــج يتــلا ةضيفتــسملا رابــخألا" ـب نــمؤــي ناــك ديفــملا خيشــلا نأ عــمو   
 فذــــــحلا نــــــم هيــــــف نيــــــملاظــــــلا ضعــــــب هــــــثدــــــحأ اــــــمو نآرقــــــلا فالتــــــخاــــــب )ص( دمــــــحم لآ نــــــم
 رابــخألا كلــت ريسفــت ىــلا ،ةقــحال ةرتــف يــف وأ ،ىرــخأ بتــك يــف لاــم هــنا الا ."ناصقنــلاو
 لــهأ نــم ةــعامــج لاــق دــق" :لاــقو ،يــنآرقــلا صنــلا سمــت الو ريسفتــلاو لــيوأتــلا ينعــت اهــنأــب
 يــف اتبثــم ناــك اــم فذــح نكــلو ةروــس نــم الو ةــيآ نــم الو ةملــك نــم صقنــي مــل هــنإ ةــماــمإلا
 ناـــك كـــلذو ،هلـــيزنـــت ةقيقـــح ىلـــع هيـــناعـــم ريسفـــتو هلـــيوأـــت نـــم ) ع( نينـــمؤـــملا ريـــمأ فحصـــم
 نأ يدنــعو ...زــجعملا نآرقــلا وــه يذــلا ىــلاعــت هللا مالــك ةلمــج نــم نكــي مــل نإو الزنــم اتــباــث
 ىلـــع نآرقـــلا سفـــن نـــم ملـــك ناصقـــن ىـــعدا نـــم لاقـــم نـــم )لضـــفأ يأ( هبـــشأ لوقـــلا اذـــه
 ."باوصلل هقيفوت لأسأ هللاو ليمأ هيلإو ،ليوأتلا نود ةقيقحلا

 نرقــلا يــف رولبــت يذــلا يرــشع ينــثالا يعيشــلا فــقوــملا ىــلا انــه ديفــملا خيشــلا لاــم دــقو  
 ىـلا ،يـسوطـلاو ىضـترـملاو قودصـلا هـيوـب اـب نـب يلـع نـب دمـحم دـي ىلـع ،يرـجهلا عـبارـلا
 اذـهب ةدراوـلا تاـياورـلا رابتـعا ىلـع ديـكأتـلاو ،نآرقـلا يـف ةصيقـن وأ ةداـيز ةـيأ ضـفر ةهـج
   .نآرقلا ساسأ نم سيلو ،لزنملا ريسفتلا ليبق نم نأشلا

 
خوسنملاو خسانلا

 اخـــساـــن نآرقـــلا يـــف نا" :لوقيـــف ،مـــيركـــلا نآرقـــلا يـــف خســـن دوـــجو ديفـــملا خيشـــلا دـــكؤـــي   
.دابعلا حلاصم نم هللا هملع ام بسحب ،اهباشتمو امكحم هيف نا امك ،اخوسنمو
 خسنــــلاو ."اهلثــــم وأ اهنــــم ريخــــب تأــــن اهسنــــن وأ ةــــيآ نــــم خسنــــن اــــم" :همــــسا زــــع هللا لاــــق
 امـك ،لزنـملا نايـعأ عـفر وـه سيـلو ،ماكـحألا نـم هنمضتـم خسـن وـه امـنا نآرقـلا يـف يدنـع
 نوــفوتــي نــيذــلاو" ىــلاعــت هــلوــق نآرقــلا يــف خوسنــملا نــمو .فالخــلا لــهأ نــم ريثــك هيــلا بــهذ
 ةدعــــلا تــــناــــكو "جارــــخإ ريــــغ لوحــــلا ىــــلا اــــعاتــــم مهــــجاوزأل ةيــــصو اــــجاوزأ نورذــــيو مكنــــم
 نورذـــيو مكنـــم نوـــفوتـــي نـــيذـــلاو" :ىـــلاعـــت هـــلوـــق اهخســـن مـــث الوـــح ةـــيآلا هذـــه مكحـــب ةاـــفوـــلاـــب



 ةدعــــلا تــــناــــكو "جارــــخإ ريــــغ لوحــــلا ىــــلا اــــعاتــــم مهــــجاوزأل ةيــــصو اــــجاوزأ نورذــــيو مكنــــم
 نورذـــيو مكنـــم نوـــفوتـــي نـــيذـــلاو" :ىـــلاعـــت هـــلوـــق اهخســـن مـــث الوـــح ةـــيآلا هذـــه مكحـــب ةاـــفوـــلاـــب
 ةعـيرـش رارقتـساـب مكحـلا اذـه رقتـساو ."ارـشعو رـهشأ ةعـبرأ نهسفـنأـب نصـبرتـي اـجاوزأ
 يـف ةمـئاـق يـهو ،ةـخوسنـم ريـغ ةتـباـث ةيـناثـلا ةـيآلاو ،اـخوسنـم لوألا مكحـلا ناـكو ،مالـسإلا
.فالتخا الب اهخسانك ةوالتلا
.ةيديزلاو ةمكحملا رثكأو ثيدحلا باحصأ نم ةعامجو ةعيشلا بهذم اذهو
 يآلا نايــعأ يــف عــقو دــق خسنــلا نأ نومــعزــيو ،ةربجــملا نــم ةــعامــجو ةــلزتعــملا هيــف فــلاخــيو
.ماكحألا يف عقو امك
 لــك ىلــع ،نآرقــلا يــفاــص خســن اوركــنأو ،لازتــعالا ىــلا اومتــنا ذاذــش ةــعامــجلا فــلاــخ دــقو
."لاح

نآرقلا خسنت ال ةنسلا

 خسنـــت لـــب ،ةنســـلا هنـــم ائيـــش خسنـــي الو ،اضعـــب هضعـــب خسنـــي نآرقـــلا نا" :ديفـــملا لوقـــي   
 "...ةـــيآ نـــم خسنـــن اـــم" :ىـــلاعـــت هللا لاـــق ،ةنســـلا نـــم اهلثمـــب ةنســـلا خسنـــت امـــك ،هـــب ةنســـلا
 ريـــخ هقلـــخ نـــم دـــحأ مالـــك يـــف نوكـــي الو ،هريـــغ ىـــلاعـــت هللا باتـــك لـــثامـــي نأ حصـــي سيـــلو
...هنم
 باحــصأو ةهقفتــملا نــم ةــعامــجو ،ةعيشــلا رثــكأ بــهذــم نآرقــلا خسنــت ال ةنســلا نأــب لوقــلاو
."ثيدحلا
 خسنـــي ال ىـــلاعـــت هللا نأـــب درو عمســـلا" نإ :لاقـــف ،ةرـــكذتـــلا" يـــف فـــقوـــملا اذـــه ديفـــملا دـــكأو
."اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام :همالك ريغب همالك

نآرقلا مومع صيصخت

 نم ليسارملا وأ ،ةذاشلا داحآلا رابخأب نآرقلا رهاظو مومع صيصخت ديفملا ضفري 

 يذلا ثيدحلاب نآرقلا مومع ةنسلا لهأ صيصختك   .سايقلاو دسافلا نظلاو داحآلا
 يذلا "ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن" :هلوق نم يبنلا نع ركب وبأ هاور
 لآ نم ثريو ينثري ايلو كندل نم يل بهف" :ةيآو "دواد ناميلس ثروو" :ةيآ صصخي
 هللا مكيصوي " :ىلاعت هلوق رهاظو "...نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل" ةيآو "بوقعي
 ةديس عنم كلذب دصق" هنأب ركب ابأ ديفملا مهتاو ،"نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف
."كلذ نآرقلا مومع باجيا نم هانيب ام عم اهيبأ نم اهثاريم نيملاعلا ءاسن
 مهنـمو ،ةذاشـلا داـحآلا رابـخأـب نآرقـلا رـهاـظو مومعـلا نوصخـي " ةنسـلا لـهأ نأـب لاـقو   



."كلذ نآرقلا مومع باجيا نم هانيب ام عم اهيبأ نم اهثاريم نيملاعلا ءاسن
 مهنـمو ،ةذاشـلا داـحآلا رابـخأـب نآرقـلا رـهاـظو مومعـلا نوصخـي " ةنسـلا لـهأ نأـب لاـقو   
."اسايق هنومسي يذلا دسافلا نظلاو داحآلا نم ليسارملاب هصخي نم

 حمسي هنا الا ،ثيدحلاب نآرقلا مومع صيصخت ايئدبم ضفري ديفملا نأ نم مغرلابو   
 نصبرتي تاقلطملاو" :ةيآ صيصختك "ةمئألا" ثيداحأب وأ ةنسلاب نآرقلا صيصختب
 اهنأو ،اهب عتمتملا ةدع عوضوم يف يتفي ثيح )٢٢٨ ،ةرقبلا( ."...ءورق ةثالث مهسفنأب
 قافتاب صوصخلا ىلع ليلد مقي مل ام مومعلاب مكحلا بجي امنا" :لوقيو ،نانثا ناءرق
 فالخب همومعب مكحلاف ناهربلا هصخ ام امأف ،ءاهقفلاو نيملكتملا نم مومعلاب نيلئاقلا
 ."يبنلا نع ةنسلاب اندنع ةصوصخم )ءورق ةثالث( ةيآلا هذهو ،مالسإلا نيدو لوقعلا
 دلو مكل نكي مل نا متكرت امم عبرلا نهلو" :ثاريملا ةيآ صيصختب اضيأ ديفملا موقيو
"متكرت امم نمثلا نهلف دلو مكل ناك ناف
 صيصختـلا اذـهل جتـحاو .)تويبـلاو ضرألا يأ( ضرألا عاـبر نـم تاـجوزـلا ناـمرـحب كـلذو
 ضرألا عاـبر نـم ثرـت ال ةأرـملا نأـب )ع( دمـحم لآ نـم يدـهلا ةمـئأ نـع ةعيشـلا رـتاوـت " ـب
 ةمــــئألا نــــع ربخــــلا تبــــث ذا ،تالآلاو بــــشخلاو بوطــــلاو ءانبــــلا ةميــــق ىطعــــت اهنكــــل ،ائيــــش
."؟نيقداصلا هترتع ةهج نم يبنلا نع تبث اربخ ركنن فيكف ...كلذب نيموصعملا

مومعلا نم صوصخلا ةدارإ   

 اـــمدنـــع اميـــس الو .)مومعـــلا نـــم صوصخـــلا ةدارإ( ةدـــعاقـــلا هذـــه ديفـــملا خيشـــلا ضـــفرـــي   
 تاحـــلاصـــلا اولمـــعو مكنـــم انـــمآ نـــيذـــلا هللا دـــعو" :لثـــم ،تاـــيآلا ضعـــب لـــيوأـــت ىلـــع زكـــترـــت
 قدصـــلاـــب ءاـــج يذـــلاو" :ةـــيآ "مهلبـــق نـــم نـــيذـــلا فلختـــسا امـــك ،ضرألا يـــف مهنفلختـــسيل
 دعـب نـمو انيـتأـت نأ لبـق نـم انـيذوأ اوـلاـق" :ةـيآو )٣٥ ،رـمزـلا( "نوقتـملا مـه كئـلوأ هـب قدـصو
 فيــــــك رظنيــــــف ضرألا يــــــف مكفلختــــــسيو مــــــكودــــــع كلــــــهي نأ مكــــــبر ىســــــع لاــــــق ،انتئــــــج اــــــم
 ىلــــع ءادــــشأ هعــــم اونــــمآ نــــيذــــلاو هللا لوــــسر دمــــحم " :ةــــيآ و )١٢٩ ،فارــــعألا( ."نولمعــــت
 يــف مــهاميــس ،اــناوــضرو هللا نــم الضــف نوغتبــي ادــجس اعــكر مــهارــت ،مهنيــب ءامــحر رافكــلا
 )٢٩ ،حتفــلا( ."...ليجــنالا يــف مهلثــمو ةاروتــلا يــف مهلثــم كــلذ ،دوجســلا رــثأ نــم مهــهوــجو
 ،نـــيدـــشارـــلا ءافلـــخلا مكـــح ةيـــعرـــش ىلـــع ةنســـلا لـــهأ اهـــب لدتـــسا اهـــب لدتـــسا تاـــيآ يـــهو
 لــهأل ةيقبتــلاو ،راــيدــلاو ضرألا ثــيروــت وــه امــنا فالختــسالاــب  ةــيآلا يــف دارــملا نا ":لاــقو
 ماقـم يـف فالختـسالا نـم موقـلا هنـظ اـم نود ،رافكـلا نـم مهـل نيـملاظـلا كالـه دعـب نامـيالا
 تاـيآلا كلتـل ةنسـلا لـهأ لـيوأـت ربتـعاو ."ماـنألا ىلـع ةـعاطـلا ضرـفو ةـماـمالا كلمـتو ،ةوبنـلا
 ةـلدأـب زوجـي ال ىـلاعـت هللا باتـك لـيوأـت نإ" :لاـقو ،يأرـلاـب نآرقـلا لـيوأـت نـم ،ركـب يـبأ يـف
 هومتيـعدا يذـلاو .ىوـغ دقـف ملـع ريغـب هيـف لاـق نـمو ،ءاوـهألا ىلـع هيـناعـم لمـحت الو ،يأرـلا
 هيلــع لمعــلاو ،نظــلا ىــلا عــجار اذــهف ،صوصخــلا ىلــع ركــب يــبأ يــف ةــيآلا هذــه لوزــن نــم



 هومتيـعدا يذـلاو .ىوـغ دقـف ملـع ريغـب هيـف لاـق نـمو ،ءاوـهألا ىلـع هيـناعـم لمـحت الو ،يأرـلا
 هيلــع لمعــلاو ،نظــلا ىــلا عــجار اذــهف ،صوصخــلا ىلــع ركــب يــبأ يــف ةــيآلا هذــه لوزــن نــم
 انلـخنو رابـخألا اـنربـس دـقو .قولـخم وهـف ربخـلا نـم هومـتدمتـعا اـمو .نيقيـلا نـع رداـص ريـغ
 الو ،فوـــصوـــم ريسفتـــلاـــب مـــلاـــع نـــم توبـــث هـــل الو ،فورعـــم اهنـــم ءيـــش يـــف دـــجن ملـــف راـــثآلا
 ةوــعد ىلــع روصقــم قــيرــط نــم وــه ...يبنــلا ىــلا هتــفاــضا ىلــع ةمــئألا نــم دــحأ رــساجتــي
."ءالقعلا نم دحأ ىلع هيف قحلا ليحي ال اذهو ،ةصاخ مصخلا

 روهمـــــجب ،ركـــــب يـــــبأ يـــــف )٣٥ ،رـــــمزـــــلا( ةـــــيآ صصخـــــي نـــــم ىلـــــع درـــــلا يـــــف دهشتـــــساو   
.هللا لوسرب نيقدصملا عيمج يف ةماع ةيآلا نأب اولاق نيذلا مهئاهقفو ةماعلا يملكتم
 ءافلــــــخلاــــــب تاــــــيآلا كلتــــــل ةنســــــلا لــــــهأ لــــــيوأــــــت ديفــــــملا خيشــــــلا ضــــــفر يذــــــلا تــــــقوــــــلا يــــــفو   
 كـــلذ نـــم ىنثتـــسا هـــناـــف )ماعـــلا نـــم صاخـــلا ةدارإ( ةدـــعاقـــل هضـــفر ىلـــع ءانـــب ،نـــيدـــشارـــلا
 هــب اوقلعــت اــم اــمأو" :لاقــف ،تيبــلا لــهأ ةمــئال ةــفالخــلا تابــثا يــف تاــيآلا كلــت ضعــب لــيوأــت
 يـــف هانـــحرـــش امـــب لـــخي هـــناـــف ،فالختـــسالا ةـــيآ يـــف  "مكفلختـــسي" ةهـــجاوـــملا )فاـــك( نـــم
 نـم وهـف هـتايـح يـف هتيـب لـهأ نـم دوـجوـملاو دمـحم لآ نـم مـئاقـلا نأل ،دمـحم لآ نـم لـيوأتـلا
 امــب مهنــم ناــك اذاــف ،مهــنايــعأ نــم نكــي مــل ناو ،بــسحلاو بــسنلاو ةقيقحــلا يــف نيــهجاوــملا
."فالخلا لهأ مهوت ام لطبو ،باطخلا تحت لخد دقف ،هانفصو
 ىلـع ءادـشأ هعـم اونـمآ نـيذـلاو هللا لوـسر دمـحم " :حتفـلا ةـيآ مومـع نـع هدـي ديفـملا عـفرـيو  
 ةمـئألاو نيـسحلاو نسحـلاو نينـمؤـملا ريـمأ يـف تـلزـن امـنا " :لوقـيو "...مهنيـب ءامـحر رافكـلا
 ثـــيداـــحأ ضعـــب ىلـــع اهصيصخـــت يـــف دمتعـــيو ."سانـــلا رـــئاـــس نود ،ةـــصاـــخ مـــهدعـــب نـــم
 هومتيـــعدا امـــم باوصـــلاو قحـــلاـــب ىـــلوأ انيمـــس نمـــع اـــنرـــكذ اـــمل مهتـــياورو" :لوقيـــف ،ةمـــئألا
 ىـلا يبنـلا بدـن نـم ىـلا كـلذ يـف مهتـلاقـم مـهدانـسإل ،يأرـلاو نابـسحلاو نظـلاو لـيوأتـلاـب
 ."لالضلا نم نمأو ،نيدلا يف هعابتاب رمأو ،فالتخالا دنع هيلا عوجرلا
 نا كـلذو .نايبـلا هدضعـي نآرقـلا ليـلد نا مـث" :الـئاـق ،ةـيآلا لـيوأتـب اذـه هـيأر ديفـملا مـعدـيو   
 هــــل ةالصــــلاو نامــــيالا لــــهأل ةمــــحرــــلاو رافكــــلا ىلــــع ةدــــشلاــــب هرــــكذ نمــــع ربــــخأ ىــــلاعــــت هللا
 علـخو ىـلاعـت هلل دوجسـلاـبو ،ليجـنالاو ةاروتـلا يـف هتفـص توبثـب ،تاـعاطـلا يـف داهتـجالاو
 دــحاوــلا نود ىزعــلاو تالــل هــبرقــتو ،ناــثوألــل هدوجــس نــمل كــلذ ةفــص دوــجو لاحــمو ،دادــنألا
 .نايصعـــلاو رفكـــلا نـــم مذـــلا بـــجوـــي امـــب ةـــحدـــملا وا لاقـــملا يـــف بذكـــلا بـــجوـــي هـــنأل ،راهقـــلا
 هللا ريـــغ طـــق اودبعـــي مـــل مهـــنأ ىلـــع قافـــتالـــل كـــلذ هتـــيرذ نـــم ةمـــئألاو نينـــمؤـــملا ريـــمأل تبـــثو
 اــم ىلــع هعــقوــم اعــقاو ليجــنالاو ةاروتــلا يــف مهلثــم ناــكو ،هاوــس دــحأل اودــجس الو ،ىــلاعــت
."هانفصو

رتاوتلا : ثيدحلا لصأ
 

 ةحصــــب اهيــــف رظنــــلا ةهــــج نــــم ملعــــلا هبــــجوأ اــــم رابــــخألا يــــف ةجحــــلا" نإ :ديفــــملا لوقــــي   



 ةحصــــب اهيــــف رظنــــلا ةهــــج نــــم ملعــــلا هبــــجوأ اــــم رابــــخألا يــــف ةجحــــلا" نإ :ديفــــملا لوقــــي   
 ،هربخـــم ةحـــص ىـــلا رابتـــعالاـــب لـــصوـــي ال ربـــخ لـــكو .بايـــترالاو هيـــف كشـــلا يفـــنو اـــهربخـــم
 رظنـــلاـــب ملعـــلا بجـــي يتـــلا رابـــخألاو .لاـــح ىلـــع لمـــع هـــب مزلـــي الو نـــيدـــلا يـــف ةجحـــب سيلـــف
:نيبرض ىلع اهيف

 موقـــي اـــم وأ ،كـــلذ ىلـــع ؤـــطاوـــت ريـــغ نـــم بذكـــلاـــب هدورو ليحتـــسملا ،رـــتاوتـــلا :امـــهدـــحأ
.هماقم
 هربخـم ةحـص ىلـع ناـهربـلا يـف رـتاوتـلا ماقـم موقـي اـم هيـلا نرتقـي دـحاو ربـخ :يـناثـلاو
.داسفلاو هنم لطابلا عافتراو

 ىــلا راشتــنالاو ةرثكــلا يــف ةغــلابــلا تاــعامــجلا هــب تءاــج اــم وــه هانفــصو يذــلا رــتاوتــلاو    
 ادراوتــي نأ نينــثال قفتــي امــك ،قافــتالاــب بذكــلا ىلــع مهــعامتــجا يــف ةداعــلا تعنــم دــق دــح
.تاداعلا فرع نم لك هفرعي دح اذهو ،فاجرالاب
 مهتـياورـب مـهدـهاـش نـم فرعـي ربخـب ددعـلا يـف اـنرـكذ اـم نود ةـعامـج درـت نأ زوجـي دـقو   
 اوئــطاوتــي مــل مهــنأ مــهدوصقــم نــم نيبــيو مهــهوــجو رــهاــظ يــف ودبــي اــمو ،مهــمالــك جراخــمو
."هانمدق ام ىلع ةرثكلا نم اونوكي مل ناو ...رواشتلاو مهنيب فراعتلا رذعتل

 يـــف هتحصـــب عوطقـــملا رـــتاوتـــلا نا" :لوقيـــف "رابـــخألا نـــم رـــتاوتـــلا دـــح" ديفـــملا حرـــشيو   
 يوطنيـف ربـخ لاعتـفا ىلـع أـطاوتـت نأ ةداعـلا يـف ليحتـسي يتـلا ةـعامـجلا لقـن وـه رابـخألا
 مهيـــــعاود فالتـــــخاو سانـــــلا لاوـــــحأ ىـــــلا عـــــجرـــــي رـــــمأ اذـــــهو .نايبـــــلا ىلـــــع رـــــهظي الو كـــــلذ
 كـــلذ نـــع بـــئاغلـــل روصتـــي سيـــلو ،دوـــجوـــلاو ةدـــهاشـــملا ىـــلا عـــجار كـــلذـــب ملعـــلاو .مهـــبابـــساو
.مالكلاو ةرابعلاب
 امـــب :هـــنودـــحيو نوـــيرصبـــلا هيـــف فـــلاخـــيو ،نيـــيدادغبـــلا نـــم رـــتاوتـــلا باحـــصأ بـــهذـــم اذـــهو
."رارطضالا ىلع املع بجوأ

  ناسنا نويلم هاور ولو ثيدحلا يف كشلا عم رتاوت ال  

 قرفــلا ىلــع هدر يــف ،يرارطــضالا ملعــلاــب هفــيرعــتو رــتاوتــلاــب كسمتــلا ىــلا ديفــملا أجلــيو   
 راكـــنإـــب اهـــمايـــقو ،خـــيراتـــلا ربـــع عيشتلـــل ماعـــلا طـــخلا نـــع تبعشـــت يتـــلا ةفلتخـــملا ةيعيشـــلا
 وأ ،يلـع ماـمالا ةاـفو اوركـنأ نـيذـلا "ةيئبـسلا" ـك ،ةمـئألا ضعـب ةاـفوـك تاـيرورضـلا ضعـب
 ،هللا دبــع هنــبا وأ ةيفنحــلا نــب دمــحم ةاــفو اوركــنأ نــيذــلا "ةيــناسيكــلا" وأ ،نيــسحلا ماــمالا
 تبكـترا دقـف ةيـسووانـلا اـمأـف" :لوقيـف ،قداصـلا ماـمالا ةاـفو اوركـنأ نـيذـلا "ةيـسووانـلا" وأ
 ملعـــلا نأل ةدـــهاشـــملا راكـــناو ةرورضـــلا عـــفد نـــم اـــبرـــض هللا دبـــع يـــبأ ةاـــفو اـــهراكـــنا يـــف
 ةاــفوــل نيعــفادــلا ، ةالغــلا نيــبو ةــقرفــلا هذــه نيــب قرــف الو ،هلبــق نــم هيــبا ةاــفوــب ملعــلاــك هــتاــفوــب
 ربخـــلا اـــمأو .موقلـــل اهبـــشم ناـــك هـــنا ىـــعداو نيـــسحلا لتـــق ركـــنا نـــم نيـــبو ،نينـــمؤـــملا ريـــمأ



 ةاــفوــل نيعــفادــلا ، ةالغــلا نيــبو ةــقرفــلا هذــه نيــب قرــف الو ،هلبــق نــم هيــبا ةاــفوــب ملعــلاــك هــتاــفوــب
 ربخـــلا اـــمأو .موقلـــل اهبـــشم ناـــك هـــنا ىـــعداو نيـــسحلا لتـــق ركـــنا نـــم نيـــبو ،نينـــمؤـــملا ريـــمأ
 فـلأ فـلأو ،ناسـنا فـلأ هاور وـلو ،المـع الو املـع بـجوـي ال دـحاو ربـخ وهـف هـب اوقلعـت يذـلا
 عـــــــفدـــــــب تالاهجـــــــلا باكـــــــتراو ،تارورضـــــــلا عـــــــفد يـــــــف ةجـــــــح هرـــــــهاـــــــظ لعجـــــــي نا زاـــــــج اـــــــمل
."تادهاشملا
 
   

داحآلا رابخأ يف لوقلا

 ملعــلا بجــي ال هــنا" :ديفــملا خيشــلا لوقــي ،داــحآلا رابــخأ نــم يبلــسلا فــقوــملا ىلــع ءانــبو   
 الا نـيدـلا يـف دـحاوـلا ربخـب عطقـي نأ دـحأل زوجـي الو ،داـحآلا رابـخأ نـم ءيشـب لمعـلا الو
 ريثــكو ةعيشــلا روهمــج بــهذــم اذــهو .نايبــلا ىلــع هــيوار قدــص ىلــع لدــي اــم هــب نرتقــي نأ
 باحــصأو ةــماعــلا ةهقفتــم هيلــع اــمل فالــخ وــهو ،ةئــجرــملا نــم ةفــئاــطو ةمكحــملاو ةــلزتعــملا نــم
."يأرلا

 ةهــج نــم لــصاــح وــهو ،لالدتــسالا هقــيرــط رابــخألا عيمــج ةحصــب ملعــلا نإ" :فيضــيو   
 ةلمــــــج يــــــف لوقــــــلاــــــك هيــــــف لوقــــــلاو ،رارطــــــضالاــــــب هنــــــم ءيــــــش عوــــــقو حصــــــي الو ،باستــــــكالا
 ةهبـشملاو نوـيرصبـلا هيـف فـلاخـيو ،نيـيدادغبـلا روهمـج بـهذـي لوقـلا اذـه ىـلاو .تابـئاغـلا
."رابخألا لهأو
 

رهاوظلا ةفلتخملا تاياورلا نم فقوملا  

 فلتخــم رابــخاو قحــلا ةــباصــع نيــب اهيلــع عمــجم عــئارــش يــف رابــخأ ةعيشلــل" :لوقــيو    
 )ع( قداصـلا ماـمالا كـلذـب رـمأ امـك – هيلـع عمـجملاـب ذـخأـي نأ رـبدتـملا لـقاعلـل يغبنيـف ،اهيـف
 ملـعأ وـه نـم ىـلا هدرـيو ،هنـم نيئيشـلا دـحأ يـف ةجـح ملعـي مـل اـم هيـف فلتخـملا يـف فقـيو –
 نـــم كـــلذـــب ملـــسي هـــناـــف ،ناـــهربـــلاو كـــلذ ىلـــع نايبـــلا نود ،هيـــف سايقـــلاـــب هنـــم عنقـــي الو ،هنـــم
."هللا ءاش نا ،لالضلاو نيدلا يف أطخلا

 وأ ،ةيقـت اهضعـب رودـص لامتـحاو ،تيبـلا لـهأ ةمـئأ نـع ةضـقانتـم ثـيداـحأ دوروـل ارظـنو   
 ،مهيلــع اقــح نيــقداصــلا ىــلا يزــع ثــيدــح لــك سيــل هــنا " ذإ ،مهيــلا اهتبــسن بذــك لامتــحا
 ."لـــطابـــلاو قحـــلا نيـــب قرفـــي ال هـــل ةـــفرعـــم ال نـــمو ،مهنـــع قحـــب سيـــل اـــم مهيـــلا فيـــضا دـــقو
 ىتــم" :لوقيــف ،عوــضوــملا نــم حيحصــلا ةــفرعــم ةيفيــك نايبــل ديفــملا خيشــلا ىدصتــي كــلذــلو
 كـلذـب باتكـلا ءاضقـل ،هانـحرـطا لاـح ىلـع هـل هـقاـفو حصـي الو باتكـلا هفـلاخـي اثـيدـح اـندـجو
 ةيضقـل هانـحرـطا لوقعـلا ماكـحأ فـلاخـي اثـيدـح اـندـجو نا كـلذـكو .هيلـع )ع( ةمـئألا عامـجاو



 كـلذـب باتكـلا ءاضقـل ،هانـحرـطا لاـح ىلـع هـل هـقاـفو حصـي الو باتكـلا هفـلاخـي اثـيدـح اـندـجو
 ةيضقـل هانـحرـطا لوقعـلا ماكـحأ فـلاخـي اثـيدـح اـندـجو نا كـلذـكو .هيلـع )ع( ةمـئألا عامـجاو
 فيــضأ لــطاــب وأ ،ةيقتــلا جرــخم جرــخ حيحــص هــنأ ىلــع كــلذــب مكحــلا مــث ،هداسفــب لقعــلا
." هظفل ىلع فوقوم مهيلا
 ةمـئأ نـع ةدراوـلا ةضـقانتـملا ثـيداـحألا مومـع يـف رـخآ اـسايقـم مدقـي ديفـملا خيشـلا نكـلو   
 ال اهيـــف بوذكـــملا نا" :لوقيـــف ،اهـــل ةيـــماـــمإلا ةعيشـــلا ةـــياور ةرثـــك ىلـــع دمتعـــي ،تيبـــلا لـــهأ
 ال ةيقتلـــل جرـــخ اـــمو  .هيـــف ةمـــئألا ىلـــع قدصـــملا حيحصـــلا راشتـــنا ديـــناـــسألا ةرثكـــب رـــشتني
 نيــفرطــلا دــحأ يــف ناحــجرــلا نــم دــب ال لــب ،هــب لومعــملا ةــياور رثكــت امــك مهنــع هتــياور رثكــت
 مكحـلا ناـك ءيـش ىلـع ةـباصعـلا عمـجت مـلو ،هاـنرـكذ امبـسح ،ةاورـلا ةهـج نـم رـخآلا ىلـع
 اذاـــف .مهيـــلا هتـــفاـــضا يـــف بذـــكو مهيلـــع اـــصرـــختم عـــضوو هيـــف ســـلد ءيـــش الو ،ةيقـــت هيـــف
 هـب لمعـلا ىلـع قفـتا يذـلا نأ انملـع رـخآلا نود هـب لمعـلا ىلـع اقفتـم نيثـيدـحلا دـحأ اـندـجو
 ،ةيقتـلا هـجو ىلـع هيـف لوقلـل اـما ،هـب لومعـم ريـغ رـخآلا ناو ،هنـطاـبو هرـهاـظ يـف قحـلا وـه
 ةمــئألا باحــصأ ةــصاــخ نــم هــب لمعــلا رركــت دــق اثــيدــح اــندــجو اذاو .هيــف بذكــلا عوــقوــل وأ
 اــم هــفالــخ نــم مــهريــغ هاور اــم ىلــع هــب انيضــق ماــما دعــب ماــما رصــعو ناــمز دعــب ناــمز يــف
 خويـش هاور اثـيدـح اـندـجو اذإو .هاـنرـكذ اـم بـسح ،هاضتقمـب لمعـلاو هـب ةـياورـلا رركتـت مـل
 يـف سيـل نمـم مـهريـغ ىور ناو ،تـباـث هـنأ انملـع هـفالـخ مهسفـنأ ىلـع اوورـي مـلو ةـباصعـلا
 لــطابــلا نيــب اــم قرــفو ،هيــف قحــلا ةــمالــع كاذ ذا هلثــم )ع( ةمــئألاــب صيحمتــلا يــفو ددعــلا
 ةـــثداـــح يـــف ةيقتـــلا هـــجو ىلـــع )ع( ماـــمالا يتفـــي نأ زوجـــي ال هـــناو ،هانعـــم يـــف قحـــلا نيـــبو
 ناـك هـجو يأ ىلـع هـجرـخم نوملعـي الو .مهـباحـصا نـم نـيدـلا ملعـب نوصتخـملا كـلذ عمسيـف
 نوـــفورعـــملا مـــهو اميـــس ال ،ةـــعامـــجلا نـــع بـــهذـــي مـــل مهنـــم دـــحاو نـــع بـــهذ وـــلو ،هيـــف لوقـــلا
 هيلــع توطــنا اــم ةلمــج هذــهف...ماكــحألاو ننســلاو ضــئارفــلا لقــنو ،مارــحلاو لالحــلاو ايتفــلاــب
 دارــيا دعــب الا متــي ال اهيــف حــيرصــلاو ،ةفلتخــملا رابــخالا يــف قحــلا ىلــع لدــت ليصفتــلا نــم
."هقيرط انيب ام اهنم دحاو لك يف لوقلاو ،ثيداحألا
 

  قودصلل يرابخألا جهنملا دقن
 

 ،ةـــعرـــسب اـــهرـــهاوظـــب ذـــخألا مدـــعو ،رابـــخألاو ثـــيداـــحألا يـــف داهتـــجالا ىـــلا ديفـــملا وـــعدـــيو 
 ىنعـم نـم فالتـخالا هيـف عـقو اميـف قحـلا ىلـع مكحـي نأ قلـخلا نـم دـحأل زوجـي ال" :لوقيـف
 رظنــــلا نــــم نكمتــــلاو ،كــــلذــــب ملعــــلا ةــــطاــــحا دعــــب الا ،يلقــــع ليــــلد لوــــلدــــم وأ ةنــــس وأ باتــــك
 الو ،هملعــي نــم ىــلا عــجريلــف كــلذ قــيرــط ملــع نــع ارصقــم ناــك ىتمــف .ةــفرعــملا ىــلا يدؤــملا
 قحـلا أطـخأ نإو ،اروـجأـم نكـي مـل قافـتالا باـصأـف كـلذ ىلـع لوـع ناـف .هنـظو هـيأرـب لوقـي
.اروزأم ناك هيف
 اتـباـث نكـي مـل اذا هعيمـجب لمعـلا بجـي سيلـف هللا همـحر )قودصـلا( رفعـج وـبأ هاور يذـلاو
 ،المـع الو املـع بـجوـت ال داـحآ رابـخأ يـه ذا ،)ع( ةمـئألا لوـق اهـب قلعـت يتـلا قرطـلا نـم



 اتـباـث نكـي مـل اذا هعيمـجب لمعـلا بجـي سيلـف هللا همـحر )قودصـلا( رفعـج وـبأ هاور يذـلاو
 ،المـع الو املـع بـجوـت ال داـحآ رابـخأ يـه ذا ،)ع( ةمـئألا لوـق اهـب قلعـت يتـلا قرطـلا نـم
 اــم لقــنو عمــس اــم )هر( رفعــج وــبأ ىور امــناو  .طلغــلاو وهســلا هيلــع زوجــي نمــع اهتــياورو
 الو ،نيمســـــلاو ثغـــــلا نولقنـــــي ثـــــيدـــــحلا باحـــــصأو .كـــــلذ يـــــف ةدـــــهعلا نمضـــــي مـــــلو ،ظفـــــح
 ،زييمـــتو هـــنوورـــي اميـــف ركـــف الو ،شيتفـــتو رظـــن باحـــصأـــب اوسيـــلو ،مولعـــملا ىلـــع نورصتقـــي
 دامتـعاو ،لوـصألا يـف رظنـب الا ،ميقسـلا نـم حيحصـلا اهنـم زيمتـي ال ةطلتخـم مـهرابـخأـف
."لوقنملا ةحصب ملعلا ىلا لصوي يذلا رظنلا ىلع

 اـمومـع نوـيرابـخالا ةعيشـلاو ،قودصـلا هعبتـي ناـك يذـلا يرابـخالا جهنـملا ديفـملا دقتـناو   
 يذـــلا " :ةدارإلاو ةئيشـــملا يـــف خيشـــلا مالكـــل هدقـــن دنـــع لاقـــف ،يرـــجهلا عـــبارـــلا نرقـــلا يـــف
 ،ضـــقاننـــتو فلتخـــت هيـــناعـــمو ،لصحتـــي ال باتكـــلا اذـــه يـــف )هر( رفعـــج وـــبأ خيشـــلا هرـــكذ
 رظنـــلا ىرـــي نمـــم نكـــي مـــلو ،ةفلتخـــملا ثـــيداـــحألا رـــهاوـــظ ىلـــع لمـــع هـــنأ كـــلذ يـــف ببـــسلاو
 ىلـع هبـهذـم يـف لوـع نـمو ،ةجحـلا بـجوـي اـم ىلـع لمعـلاو ،لـطابـلاو اهنـم قحـلا نيـب زيميـف
."هانفصو ام فعضلا يف هلاح تناك ةاورلا ديلقتو ،ةفلتخملا ليواقألا
 همــحر( رفعــج وــبأ هــب قلعــت اــم اــمأو" :هــلوقــب ،قودصــلا خيشــلا دقنــب ديفــملا خيشــلا ماــقو   
 ىـــلا هيـــف عـــجر يذـــلا )يـــلالـــهلا سيـــق نـــب ميلـــس باتـــك يـــف دراوـــلا( ميلـــس ثـــيدـــح نـــم )هللا
 اذـــه نأ ريـــغ ،حيحـــص هيـــف ىنعـــملاـــف ،شايـــع يـــبأ نـــب ناـــبأ ةـــياورـــب هيـــلا فاضـــملا باتكـــلا
 ،سيــــلدــــتو طيلــــخت هيــــف لصــــح دــــقو ،هرثــــكأ ىلــــع لمعــــلا زوجــــي الو ،هــــب قوــــثوــــم ريــــغ باتكــــلا
 ،هتـــياورـــل ديلقتـــلاو هتلمـــج ىلـــع لوعـــي الو ،هيـــف اـــم لكـــب لمعـــلا بنتجـــي نأ نـــيدتملـــل يغبنيـــف
."دسافلاو اهنم حيحصلا ىلع هوفقويل ،ثيداحألا نم هنمضت اميف ءاملعلا ىلا عزفيلو
 
 هــقالــطا يــف كــلذو ،ثــيدــحلا باحــصأ جهنــم ىلــع لمعــلاــب قودصلــل اــماهــتا ديفــملا هــجوو   
 ناــــمز لــــكو فرــــظ لــــك يــــف ةيقتــــلا بــــجوــــي ال يذــــلا عــــقاوــــلا ةظــــحالــــم مدــــعو ،ةيقتــــلاــــب لوقــــلا
 ثــيدــحلا باحــصأ بــهذــم ىلــع هنكــل ..." :لاــقو ،يرابــخألا جهنــملاــب هكسمتــل ارظــن ،ناكــمو
 يـف هبـحاـص رضـي يأر اذـهو ،رابتـعالا قـيرـط نـع لودعـلاو ظافـلألا رـهاوـظ ىلـع لمعـلا يـف
."راصبتسالا نع هيلع ماقملا هعنميو هنيد
يلوخدلا عامجالاو  عامجالا

 رـكذو ،يـعرـشلا مكحـلا رداصـم ىـلا - لصفـلا اذـه ةـيادـب يـف انلقـن امـك – ديفـملا قرطـت   
 املـع بـجوـي الو ،ةجـح نكـي مـل الاو" ،فـلاخـملا ريـغ عامـجالاـب وأ ،يـلوـخدـلا عامـجالا :اهنـم
 يدؤــي امــب ،تيبــلا لــهأ نــم ةمــئألا فــقوــمل هنمضــت يــلوــخدــلا عامــجالاــب ينعــيو ."المــع الو
 ةـــمألا عامـــجا نا" :لاـــقو .عامـــجالا ىلـــع سيـــلو فـــقوـــملا كـــلذ ىلـــع اـــساـــسأ دامتـــعالا ىـــلا
 لـصالاو .عامـجالا نود كـلذ لثـمل ةجـح ةعيشـلا عامـجا كـلذـكو .ةجحـلا لوـق هنمضتـل ةجـح
 هدـحو لاـق ولـف  )ص( يبنـلا ماقـم مـئاقـلا ماـمالا لوقـب هتـهج نـم قحـلا توبـث بابـلا اذـه يـف



 لـصالاو .عامـجالا نود كـلذ لثـمل ةجـح ةعيشـلا عامـجا كـلذـكو .ةجحـلا لوـق هنمضتـل ةجـح
 هدـحو لاـق ولـف  )ص( يبنـلا ماقـم مـئاقـلا ماـمالا لوقـب هتـهج نـم قحـلا توبـث بابـلا اذـه يـف
 انلعــــج امــــناو .ناــــهربــــلاو ةجحــــلا يــــف ايــــفاــــك ناكــــل ماــــنألا نــــم دــــحأ هيلــــع هقــــفاوــــي مــــل الوــــق
 وــهو اردــق ةــمألا مظــعأ وــه ذا ،هيــف وــهو الا هــلوصــح ةــلاحتــسال هاــنرــكذو هــب ةجــح عامــجالا
 ةـماـمالا لـها بـهذـم اذـهو .لامـعألاو لاوـقألا نـساحـمو تاريخـلا يـف اـهرـئاـس ىلـع مدقـملا
."ةصاخ

سايقلا نم فقوملا

 يذــلا يأرــلا داهتــجاو سايقــلا دــض اــعذال اــموجــه ةعيشــلا ءاهقفــلا ةــماــعو ديفــملا نشــي    
 دنـــع رـــتاوتـــم ثـــيدـــح ىلـــع ءانـــب  ،ةنســـلا ءاهقفـــلا مومـــعو ،ةفينـــح وـــبأ ماـــمالا هـــب موقـــي ناـــك
 سايقـلا باحـصأو كاـيإ ةرارز اـي" :)ع( رفعـج وـبأ يـل لاـق ،نيـعأ نـب ةرارز نـع ... ةعيشـلا
 نوــبذكــيو رابــخألا نوــلوأتــي ،هوفــك دــق اــم اوفلكــتو هــب اولــكو اــم ملــع اوــكرــت مهــناــف نــيدــلا يــف
 دبــع يــبأ نــع دــحاو ريــغ نــعو ."نــيدــلاو ضرألا يــف اوريحــتو اوــهاــت دــق ،لــجو زــع هللا ىلــع
 اومهــتاو ،هــلوــسر ةنــسو هللا مالــك اوريــغ مهــناــف ،سايقــلا باحــصأ هللا نعــل" :لاــق ،)ع( هللا
."لجو  زع هللا نيد يف نيقداصلا

 ةعــــيرــــشلا يــــف اــــندنــــع امهــــناــــف ،يأرــــلاو سايقــــلا اــــمأــــف" :ديفــــملا خيشــــلا لوقــــي انــــه نــــمو  
 الو .ةقيقـح ىلـع نالدـي الو ،اـصاـخ ناممعـي الو اـماـع ناصخـي الو املـع نارمثـي ال ناطـقاـس
 نــــم هصخــــي امــــناو .المــــع الو املــــع بــــجوــــي ال هــــنأل ،دــــحاوــــلا ربخــــب ماعــــلا صيصخــــت زوجــــي

 .")ع( ةمئألا دحأ نعو )ص( يبنلا نع هتحصب رذعلا عطقنا ام رابخألا

 ثداوحــلا يــف سايقــلاو داهتــجالا نا" :لوقيــف ،رــخآ باتــك يــف اذــه هفــقوــم ديفــملا دــكؤــيو   
 هـب مكحـي ،نيـقداصـلا نـم صـن اهيلعـف درـت ةـثداـح لـك ناو ،سـئاقلـل الو دـهتجملل ناـغوسـي ال
 مهنـــع ةحـــضاوـــلا راـــثآلاو ،ةحيحصـــلا رابـــخألا تءاـــج كـــلذـــب .اـــهريـــغ ىـــلا ىدعتـــي الو اهيـــف
."راصمألا ءاهقفو نيملكتملا روهمج هيف فلاخيو .ةصاخ ةيمامالا بهذم اذهو

 يـــف نيـــيرابـــخالا ةعيشـــلا فـــقوـــم وـــه ةقيقحـــلا يـــف سايقـــلا نـــم يبلـــسلا فـــقوـــملا اذـــه نا  
 يــــــف ديفــــــملا خيشــــــلا اــــــهاور يتــــــلا رابــــــخالا ىلــــــع ادامتــــــعا ،مويــــــلا ىتــــــحو عــــــبارــــــلا نرقــــــلا
 سيــل هــنا وأ ةنســلاو باتكــلا يــف دوــجوــم ءيــش لــك نأ نــم :هريــغ يــف هريــغو صاصتــخالا
 نـــم وأ ،باتكـــلا نـــم همكـــح نوـــجرختـــسي تيبـــلا لـــهأ نأ و ،ةنـــس وأ باتـــك هيـــفو الا ءيـــش
 ةعــماجــلاو رفجــلا" يــف ةدوــجوــملا تاــياورــلاــك ،مهنيــب اميــف اهــنوــثراوتــي يتــلا ةــصاخــلا ةنســلا
 ةيلكــلا ماكــحألا عيمــج ىلــع ةــيرــسلا بتكــلا هذــه لامتــشا لاقــي يتــلاو "ةمــطاــف فحصــمو

 .ةيئزجلاو



 ةيلكــلا ماكــحألا عيمــج ىلــع ةــيرــسلا بتكــلا هذــه لامتــشا لاقــي يتــلاو "ةمــطاــف فحصــمو

 .ةيئزجلاو

 
ينطابلا جهنملا نم فقوملا

 ةروصـــــب ريكفتـــــلاو ،ثادـــــحألاو فـــــقاوـــــملاو ثـــــيداـــــحألا ةءارـــــق يـــــف ادـــــج مهـــــم لـــــصأ اذـــــهو  
 ةروصــب روــمألا لــك نورــسفي اوــناــك نــيذــلا نوينــطابــلا ةالغــلا هلعفــي ناــك اــمل اــفالــخ ،ةميلــس
 نيــسحلا ماــمالاو يلــع ماــمالا كــلذــكو ،فوتــي مــل )ص( دمــحم يبنــلا نأ نومــعزــيو ،ةــبولقــم
 اـفالـخ ةمـئألا ضعبـل دالوأ دوـجو اضـيأ نومـعزـيو ،مهـئانـبأ ضعـبو ،نـيرـخآلا ةمـئألا ةيقـبو
 ينعــي ناــك يذــلا ،ةيقتــلاــب لوقــلا ينــطابــلا جهنــملا رــهاظــم زرــبا نــمو  .مهــتايــح نــم رــهاظلــل
.ةتباثلاو ةنلعملا مهفقاوم عم ىفانتت ىرخأ لاوقا ةياورو ،مهراكفاو ةمئألا لاوقأ بلق
 ةـقرفـلا نـم مدختـسملا ينـطابـلا جهنملـل اضـفار ايبلـس افـقوـم انـه ديفـملا خيشـلا ذـختا دـقو   
 نــــم هــــبورــــه تــــعداو ،مــــظاكــــلا ىــــسوــــم ماــــمالا ةاــــفوــــب قــــيدصتــــلا تضــــفر يتــــلا "ةيفــــقاوــــلا"
 يــف ،يرــجهلا ســماخــلا نرقــلا ىتــح امــبر ،ةقــحال نورــق ىــلا هــتايــح رارمتــساو ،نجســلا
 نـب يلعـب ةيهـلإلا ةـماـمالا لبـح لـصو لـجأ نـم مهـتديقـع دقنـل ديفـملا رطـضا دـقو .ديفـملا نـمز
 ."ةـيرـشع ينـثالا" ةديقعـلاـب لوقـلا ىـلا الوـصو ،هـئانـبأ نـم نيـقابـلا ةمـئألاو اـضرـلا ىـسوـم
 ةيـــسووانـــلا نيـــبو مكنيـــب قرفـــلا اـــم :ةـــقرفـــلا هذـــهل لاقـــي ":الـــئاـــق مهيـــلا هـــباطـــخ ديفـــملا هـــجوـــف
 نــب دمــحم مــساقــلا يــبا ىلــع ةفــقاوــلا ةيــناسيكــلاو ،)قداصــلا( هللا دبــع يــبا ىلــع ةفــقاوــلا
 ةركنــملا ةيئبــسلاو ،هلتقــل ةعــفادــلا نيــسحلا هللا دبــع يــبأ ةاــفوــل ةركنــملا ةــضوفــملاو ،ةيفنحــلا
 .؟هــتايحــب ةنــيدتــملا هللا لوــسر توــمل ةيــفانــلا ةــيدمــحملاو ،هــتايــح ةيــعدــملا نينــمؤــملا ريــمأ ةاــفوــل
 لاطــبا ىلــع ليــلدو مهبــهاذــمل رــسك وهــف مــهاــنددــع نــم بــهاذــم رــسك هــب اوــمار ءيــش لــكو
 ."مهتلاقم

ىمعألا ديلقتلا ضفر  

 ،ىمـعألا ديلقتـلا ضـفرو داهتـجالا ىـلا ديفـملا خيشـلا وـعدـي نأ يهـيدبـلا نـم ناـف اريـخأو    
 نـــع حـــضوـــمو ،يأرـــلا فعضـــب هسفـــن ىلـــع دـــهاـــش رظنـــلا لاطـــبإل يـــطاعتـــملا" :لوقـــي ثيـــح
 دـــــقو ،ةرـــــظانـــــملا ريـــــغ رظنـــــلاو ، نـــــيرصبتـــــسملا بـــــتارـــــم نـــــع هـــــلوزـــــنو ةـــــفرعـــــملا نـــــع هروصـــــق
 لودعـلا يـف نأل رظنـلا نـع يهنـلا حصـي الو ، كـلذ ريـغو  ،ةيقتلـل ةرـظانـملا نـع يهنـلا حصـي
 هللا لاـــق .ةنســـلاو نآرقـــلا صـــنو ءاملعـــلا قافـــتاـــب موـــمذـــم ديلقتـــلاو ديلقتـــلا ىـــلإ ريصـــملا هنـــع
  اـنإو ةـمأ ىلـع اـنءاـبآ اـندـجو اـنإ" :مـهديلقـت ىلـع مهـل اـماذو رافكـلا نـم ةدلقـمل ارـكاذ ىـلاعـت
 ،فرـــخزـــلا( ."مـــكؤاـــبآ هيلـــع مـــتدـــجو امـــم ىدـــهأـــب مكتئـــج وـــل وأ لاـــق ،نودتقـــم مـــهراـــثآ ىلـــع

 ،لاـجرـلا هتـلازأ لاـجرـلا هاوـفأ نـم هنـيد ذـخأ نـم" : مالـسلا هيلـع - قداصـلا لاـقو )٣٤و٣٣
 مـكاـيإ" :- مالـسلا هيلـع - لاـقو ." لزـي مـلو لابجـلا تـلاز ةنسـلاو باتكـلا نـم هنـيد ذـخأ نـمو



 ،لاـجرـلا هتـلازأ لاـجرـلا هاوـفأ نـم هنـيد ذـخأ نـم" : مالـسلا هيلـع - قداصـلا لاـقو )٣٤و٣٣
 مـكاـيإ" :- مالـسلا هيلـع - لاـقو ." لزـي مـلو لابجـلا تـلاز ةنسـلاو باتكـلا نـم هنـيد ذـخأ نـمو
 مهــنابــهرو مــهرابــحأ اوذــختا" :لوقــي ىــلاعــت هللا نإ ،كلــه هنــيد يــف دلــق نــم هــنإــف ،ديلقتــلاو
 مهـل اولـحأ مهنكـلو ،اوـماـص الو مهـل اولـص اـم هللاو  الـف )٣١ ،ةـبوتـلا( ."هللا نود نـم اـباـبرأ
 - لاــقو  ."نورعشــي ال مــهو مــهودبعــف ،كــلذ يــف مــهودلقــف ،الالــح - مهيلــع اوــمرــحو ،اــمارــح
 دبــع دقــف ىــلاعــت هللا نــع قــطانــلا ناــك نإــف ،هدبــع دقــف اقــطاــن باــجأ نــم" :- مالــسلا هيلــع
 احيحــــص ديلقتــــلا ناــــك وــــلو ."ناطيشــــلا دبــــع دقــــف ناطيشــــلا نــــع قــــطانــــلا ناــــك نإو ،هللا
 ديلقتــلاــب لاــض لــك ناــكو ،ىرــخأل ديلقتــلا نــم ىــلوأ هفــئاطــل ديلقتــلا نكــي مــل الــطاــب رظنــلاو
 رظنــلا نأ هاــنرــكذ امــب ملعــف ،دــحأ هــلوقــي ال اــم اذــهو ،روزوــم ريــغ عدبــمل دلقــم لــكو ،اروذعــم
 - هللا همــحر - رفعــج وــبأ اــهاور يتــلا رابــخألا نأو ،ةحيحــص قحــلاــب ةرــظانــملاو قحــلا وــه
 ."قيفوتلا يلو هللاو ،اهيف هليخت ام ىلع اهيناعم يف رمألا سيلو ،هانركذ ام :اههوجو

:"ديفملا لوصأ" ىلع تاظحالم   

 ماكــحألا هــئانــب يــف لثمتــت ،ادــج ةريبــك ةرغــث نــم ،يــلوــصألا ديفــملا خيشــلا جهنــم يــناعــي   
 ىلـــع دامتـــعالا هبنجـــتو ،ةمـــئألا لاوـــقأو ةنســـلاو نآرقـــلا ىلـــع ،ةريغصـــلا ةيـــعرفـــلا ةيـــعرـــشلا
 اردصـم "ةمـئألا لاوـقأ" نـم لعجـت يتـلا "ةيهـلإلا ةـماـمإلا" ةـيرظـن ءانـب يـف ،ةنسـلاو نآرقـلا
  .ةنسلاو نآرقلا بناج ىلا ايعيرشت
 رداصــــم نــــم اردصــــم "ةمــــئألا لاوــــقأ" نــــم لعجــــي نأ لبــــق هــــب ضرتفــــي ناــــك نيــــح يــــف    
 دامتـــعالاـــب وأ ةلقتـــسم ةروصـــب كـــلذ تبثـــيو حـــضوـــي نأ ،ةنســـلاو باتكـــلا يزاوـــي ،عـــيرـــشتلا
 تارقـف نـم ريثكـلا ثحبـب ماـق امـناو ،ةقيـقد ةروصـب هلعفـي مـل اـم وـهو ،ةنسـلاو باتكـلا ىلـع
 هـنأ نـم مـغرـلاـبو .ةنسـلاو نآرقـلا حـيرـص نـع اديعـب ةـيرـشع ينـثالاو ةيهـلإلا ةـماـمالا ةـيرظـن
 ملعـلا بـجوـت يتـلا" ،ةرـتاوتـملا رابـخألاو لقعـلاـب ةنسـلاو باتكـلا ىـلا لـصوـملا قـيرطـلا فّرـع
 هـــنأـــب رـــتاوتـــلا فّرـــعو "بايـــترالاو هيـــف كشـــلا يفـــنو اـــهربخـــم ةحصـــب اهيـــف رظنـــلا ةهـــج نـــم
 أـــطاوتـــت نأ ةداعـــلا يـــف ليحتـــسي يتـــلا ةـــعامـــجلا لقـــن وـــه رابـــخألا يـــف هتحصـــب عوطقـــملا"
 فـلأ اهـيورـي يتـلا رابـخألا ضـفرو "نايبـلا ىلـع رـهظي الو كـلذ يوطنيـف ربـخ لاعتـفا ىلـع
 الو ملعـــلا بجـــي ال هـــنا" :لاـــقو .تاـــيرورضـــلا نـــم اـــيرورـــض عـــفدـــت تـــناـــك اذا ناســـنا فـــلأ
 نأ الا نـيدـلا يـف دـحاوـلا ربخـب عطقـي نأ دـحأل زوجـي الو ،داـحآلا رابـخأ نـم ءيشـب لمعـلا
 يــف دمتــعا ديفــملا ناــف كــلذ نــم مــغرــلاــب ."نايبــلا ىلــع هــيوار قدــص ىلــع لدــي اــم هــب نرتقــي
 ىلـــــع ،ةنســـــلاو باتكلـــــل ةـــــيزاوـــــملا لوـــــصألا نـــــم الـــــصأ اهلعـــــج يتـــــلا ةـــــماـــــمالا ةـــــيرظـــــن ءانـــــب
 اهـــل ةيفسعتـــلا تالـــيوأتـــلاو ،ةتـــفاهتـــملا ةفيعضـــلا داـــحآلا رابـــخأو ،ريـــطاـــسألاو تاـــعاـــشالا
 يمـــــهوـــــلا ضارتـــــفالاو لايخـــــلاو نظـــــلا ىلـــــع دمتـــــعا امـــــك ،مـــــيركـــــلا نآرقـــــلا تاـــــيآ ضعبـــــلو



 اهـــل ةيفسعتـــلا تالـــيوأتـــلاو ،ةتـــفاهتـــملا ةفيعضـــلا داـــحآلا رابـــخأو ،ريـــطاـــسألاو تاـــعاـــشالا
 يمـــــهوـــــلا ضارتـــــفالاو لايخـــــلاو نظـــــلا ىلـــــع دمتـــــعا امـــــك ،مـــــيركـــــلا نآرقـــــلا تاـــــيآ ضعبـــــلو
.نيقباسلل ديلقتلاو ينطابلا
 ناك اذإ دحاولا ربخ" لوبق ىلا ثيدحلا يف رتاوتلا طرش نع لزانتلاب كلذل دهم دقو  
 لهأ هب لمعي يذلا لسرملا ربخلا" لوبق ىلا كلذ نع لزانت مث "هقدصب دهشت ةنيرق هعم
."قافتالا ىلع ،قحلا
 رابخألا نع ىتح "ةيرشع ينثالا ةمامالا" يف هتديقع ءانب يف ةقيقحلا يف ىلخت دقو  
 ىلع وه باع يتلا ،ةينطابلا ةيفسعتلا تاضارتفالاو ةيمهولا نونظلاب ثبشتو ،ةلسرملا
.اهيلع دامتعالا ىرخألا قرفلا

 
 لبق )ةمئألا لاوقأ( :ثلاثلا لصألا ىلع ةيادبلا يف دامتعالا زاوج مدع حضاولا نمو   
 ىلع دامتعالاب  ماق ديفملا نأ الا .لطابلا رودلا ثدحل الاو ،هليلد نايب نم ءاهتنالا
 ديفملا لمع يف اريبك اللخ لكشي ام وهو ،ةمامالا ةيرظن ءانب يف ىتح )ةمئألا لاوقأ(
.يركفلا

 يوطني هناف )قحلا لهأ نم هب لومعملا لسرملا ربخلا( رابخألا نم ثلاثلا عونلا امأو   
 ،هلمع يف هب مازتلالا هيقف الو ركفمب ردجي ال ،فلسلا وأ عمتجملل ديلقتلا نم عون ىلع
 ىوقأب ضراعملا ريغ لسرملا ربخلا ةيجحب  مكح ديفملا نكلو .هتديقع ءانب يف اميس الو
."قافتالا ىلع قحلا لهأ هب لمعي" :لاقو ،هنم

 نآرقلل ةضقانملا ةلسرملا ريطاسالاو تاعاشالا ىلع اعساو اباب كلذب ديفملا حتف دقو 
 هدييشت يف اهب ذخأ يتلاو ،اهل ةداضملا نئارقلاو لقعلاو ةمئألاو يبنلا ثيداحأو
.ةيهلإلا ةمامالا ةيرظنل

ميركلا نآرقلا :لوألا ردصملا
  
 خيشــلا فــقوــم بذــبذــت دقــف )مــيركــلا نآرقــلا( عــيرــشتلا يــف لوألا ردصــملا ىــلا ةبــسنلاــبو  
 بتـــك يـــف لاـــق مـــث ،نآرقـــلا يـــف ناصقنـــلاو فذـــحلا دوـــجوـــب هبتـــك ضعـــب يـــف لاقـــف ،ديفـــملا
 ،يلـــــع ماـــــمالا هـــــب صتخـــــي ناـــــك يذـــــلا "لزنـــــملا ريسفتـــــلا" وـــــه هنـــــم فذـــــح اـــــم نأـــــب ىرـــــخأ
 لوقــــلا بنجتــــل هنــــم ةــــلواحــــم يــــف كــــلذو ."رظتنــــملا يدــــهملا" بــــئاغــــلا ماــــمالا دنــــع ظوفحــــملاو
 مـل ديفـملا نكـلو ،رـقابـلا ماـمالا نـع ةـيورـملا ثـيداـحألا ضعـب يـف دراوـلا ،فـيرـحتلاـب حـيرصـلا
 سيــل وــهو "لزنــملا ريسفتــلا" دوــجو ىلــع رــتاوتــم ثــيدــح وأ يخــيراــت يملــع ليــلد يأ مدقــي
 .ةفيعض داحآ رابخأ ىلا ةدنتسم ،ةغراف تاءاعدا ىلع ةينبم ةيمهو ةيضرف الا



 سيــل وــهو "لزنــملا ريسفتــلا" دوــجو ىلــع رــتاوتــم ثــيدــح وأ يخــيراــت يملــع ليــلد يأ مدقــي
 .ةفيعض داحآ رابخأ ىلا ةدنتسم ،ةغراف تاءاعدا ىلع ةينبم ةيمهو ةيضرف الا
 
نآرقلا مومع صيصخت

 وأ ،ةذاشلا داحآلا رابخأب نآرقلا رهاظو مومع صيصخت ديفملا خيشلا ضفر دقل   

 وأ ةنسلاب نآرقلا صيصختب حمس هنكلو   .سايقلاو دسافلا نظلاو داحآلا نم ليسارملا
 ."...ءورق ةثالث مهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو" :ةيآ صيصختك "ةمئألا" ثيداحأب
 امنا" :لاقو ،نانثا ناءرق اهنأو ،اهب عتمتملا ةدع عوضوم يف ىتفأ ثيح )٢٢٨ ،ةرقبلا(
 نم مومعلاب نيلئاقلا قافتاب صوصخلا ىلع ليلد مقي مل ام مومعلاب مكحلا بجي
 نيدو لوقعلا فالخب همومعب مكحلاف ناهربلا هصخ ام امأف ،ءاهقفلاو نيملكتملا
 اضيأ ديفملا ماقو ."يبنلا نع ةنسلاب اندنع ةصوصخم )ءورق ةثالث( ةيآلا هذهو ،مالسإلا
 دلو مكل ناك ناف دلو مكل نكي مل نا متكرت امم عبرلا نهلو" :ثاريملا ةيآ صيصختب
 يأ( ضرألا عابر نم تاجوزلا نامرحب كلذو )١٢ ،ءاسنلا( ."متكرت امم نمثلا نهلف
 لآ نم يدهلا ةمئأ نع ةعيشلا رتاوت " ـب صيصختلا اذهل جتحاو .)تويبلاو ضرألا
 بوطلاو ءانبلا ةميق ىطعت اهنكل ،ائيش ضرألا عابر نم ثرت ال ةأرملا نأب )ع( دمحم
 نع تبث اربخ ركنن فيكف ...كلذب نيموصعملا ةمئألا نع ربخلا تبث ذا ،تالآلاو بشخلاو
."؟نيقداصلا هترتع ةهج نم يبنلا

 يبنـــلا نـــع ،ءاسنـــلا ثاريـــمل صصخـــملا ربخـــلا كـــلذ دورو تبثـــي يكـــل ديفـــملا فـــقوتـــي مـــلو   
 ،يبنــلا ىــلا هتبــسن ضرتــفاو "هــترتــع" نــع هدورو ىلــع ىنــب امــناو ،ةلقتــسم ةروصــب )ص(
 ثاريــــم صيصخــــت نــــع يبنــــلا ثدــــحتي مــــل ذإ ،تــــباــــث ريــــغ وــــهو ،كــــلذ نــــم دــــكأتــــي نأ نود
 ربخـــب ةـــيآلا مومـــع صصـــخ دـــق ديفـــملا نأ ينعـــي اذـــهو .نهـــتويـــب يـــف هـــجاوزأ كرـــتو ،ءاسنـــلا
.)ص( مركألا يبنلا نع سيلو "ةرتعلا" نع يورم فيعض دحاو

مومعلا نم صوصخلا ةدارإ   

 لـــهأ لـــيوأـــتو .)مومعـــلا نـــم صوصخـــلا ةدارإ( ةدـــعاقـــلا هذـــه ديفـــملا خيشـــلا ضـــفر دـــقو     
 مهنفلختــسيل تاحــلاصــلا اولمــعو مكنــم انــمآ نــيذــلا هللا دــعو" :لثــم ،تاــيآلا ضعبــل ةنســلا
 ءافلــــخلا مكــــح ةيــــعرــــش ىلــــع لالدتــــسالــــل "مهلبــــق نــــم نــــيذــــلا فلختــــسا امــــك ،ضرألا يــــف
 زوجـي ال ىـلاعـت هللا باتـك لـيوأـت نإ" :لاـقو ،يأرـلاـب نآرقلـل الـيوأـت كـلذ ربتـعاو .نـيدـشارـلا
."ىوغ دقف ملع ريغب هيف لاق نمو ،ءاوهألا ىلع هيناعم لمحت الو ،يأرلا ةلدأب
 اهنـــم ىنثتـــسا اـــمدنـــع )ماعـــلا نـــم صاخـــلا ةدارإ( ةدـــعاقـــلا هذـــه لمعتـــسا ديفـــملا نكـــلو   
.تيبلا لهأ ةمئال ةفالخلا تابثا يف تايآلا ضعب ليوأت



 اهنـــم ىنثتـــسا اـــمدنـــع )ماعـــلا نـــم صاخـــلا ةدارإ( ةدـــعاقـــلا هذـــه لمعتـــسا ديفـــملا نكـــلو   
.تيبلا لهأ ةمئال ةفالخلا تابثا يف تايآلا ضعب ليوأت
  
رتاوتلا  

 
 ةرثكـلا يـف ةغـلابـلا تاـعامـجلا هـب تءاـج يذـلا ربخـلا هـنأـب "رـتاوتـلا" ديفـملا خيشـلا فصـي   
 .قافتالاب بذكلا ىلع مهعامتجا يف ةداعلا تعنم دق دح ىلا راشتنالاو
 يـــف هتحصـــب عوطقـــملا رـــتاوتـــلا نا" :لوقيـــف "رابـــخألا نـــم رـــتاوتـــلا دـــح" ديفـــملا حرـــشيو   
."ربخ لاعتفا ىلع أطاوتت نأ ةداعلا يف ليحتسي يتلا ةعامجلا لقن وه رابخألا

 ضعــب ركنــت يتــلا ةيــسووانــلاو ةيــناسيكــلاو ةيئبــسلا اهــب قلعتــت يتــلا رابــخألا ضــفرــيو
 ،تارورضـــلا عـــفد يـــف ةجـــح اهلعـــجو ،ناســـنإ فـــلأ فـــلأ اـــهاور وـــل ىتـــح تاـــيرورضـــلا
.تادهاشملا عفدب تالاهجلا باكتراو

 كوكشملا وأ ةعوضوملا ثيداحألا ىلع "رتاوتلا" ةفص قالطا يف اريثك لهاستي هنكلو
 ىلع مالسلاب هباحصأ نم ةعامج )ص( يبنلا رمأب ةعيشلا "رتاوت" :يعدي وهف ،اهيف
 دحأ يأ هوري ملو ،ادبأ ثدحي مل ام اذهو  . ماقملاب هل ةئنهت نينمؤملا ةرمإب  يلع مامالا
 دوجو مغر ،هل ةعيشلا ةياورل "ارتاوتم" اثيدح  هربتعي ديفملا نكلو ،نيملسملا ةماع نم
.ربخلا اذهل مهقالتخاب ريبك لامتحا
 قلتخم ثيدح ىلع ةيئاوشع ةروصب "رتاوتلا" ةفص قلطيل ىرخأ ةرم ديفملا دوعيو   
 ةيمامالا ةعيشلا هفرعي مل يذلا "رشع ينثالا" ثيدح وهو ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 .نيملسملا ةماع وأ ،ةعيشلا ةماع نع الضف ،ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ

 ثيدحلا فصيو لزانتيف دوعي "رشع ينثالا" ثيدح ىلع رتاوتلا ةفص قلطي نأ دعبو  
 ءابقن ددع مهددع يدعب ةمئألا :لاق مالسلا هيلع هنأ يف اوفلتخي مل" :فالتخالا مدعب
."اماما رشع انثا ،مالسلا هيلع ىسوم
 
داحآلا رابخأ 

 بجــــي ال هــــنا"و ،داــــحآلا رابــــخأ نــــم اضــــفار ايبلــــس افــــقوــــم ذــــختي ديفــــملا خيشــــلا نأ عــــمو   
 يـــف دـــحاوـــلا ربخـــب عطقـــي نأ دـــحأل زوجـــي الو ،داـــحآلا رابـــخأ نـــم ءيشـــب لمعـــلا الو ملعـــلا
 موقــي  عــقاوــلا يــف هــنا الا ."نايبــلا ىلــع هــيوار قدــص ىلــع لدــي اــم هــب نرتقــي نأ الا نــيدــلا
 ءانــــب يــــف اميــــس الو ،اهــــب لمعــــلا يــــف ادــــج عــــسوتــــيو ،رابــــخألا كلــــت ىلــــع اريثــــك دامتــــعالاــــب
 ةمــئألا زــجاعــم نــع ةــيروطــسألا تاــياكحــلا ينبتــي ثيــح ،ةــيرــشع ينــثالاو ةيــماــمالا هــتديقــع
 اهنـع ىـضاغتـي هـن الا ،داـحآلا رابـخأ لوبقـل ةمهـمو ةبعـص اـطورـش عضـي هـنا عـمو ،ةفلتخـملا
 يذــلا وهــف ،رذعلــل عــطاقــلا دــحاوــلا ربــخ اــمأــف" :لوقــلاــب كــلذ رربــيو ،اهنــم ةدافتــسالا ىدــل



 اهنـع ىـضاغتـي هـن الا ،داـحآلا رابـخأ لوبقـل ةمهـمو ةبعـص اـطورـش عضـي هـنا عـمو ،ةفلتخـملا
 يذــلا وهــف ،رذعلــل عــطاقــلا دــحاوــلا ربــخ اــمأــف" :لوقــلاــب كــلذ رربــيو ،اهنــم ةدافتــسالا ىدــل
 ةجــح ليــلدــلا ناــك امــبرو .هربخــم ةحصــب ملعــلا ىــلا هيــف رــظانــلاــب يضفــي ليــلد هيــلا نرتقــي
 ربــخ الــخ ىتمــف ،فلــخ ريغــب اــعامــجا ناــك امــبرو ،فرــع نــم ادــهاــش ناــك امــبرو ،لقــع نــم
 المـع الو املـع بـجوـم الو ةجحـب سيـل هـناـف ،هربخـم ةحـص ىلـع اهـب عطقـي ةـلالد نـم دـحاوـلا
."هجو لك ىلع
 
 ،تاـــــياورـــــلا نـــــم ققحتـــــلا جهنـــــم ديفـــــملا خيشـــــلا اهيـــــف فـــــلاخـــــي يتـــــلا ةلثـــــمألا زرـــــبأ نـــــمو    
:لثم ةحضافلا ريطاسألا ضعبب هقيدصتو

 ربـخ" اهـنأـك اهـب نامـيالاو ،ةملـسم ةقيقـح هرابتـعاو ،نيـترـم يلـع ماـمالـل سمشـلا در •
 وأ ،زوجـــع ةأرـــما نـــع ةـــيروطـــسألا ةـــياكحـــلا يورـــي ديفـــملا نا نـــم مـــغرـــلاـــب "رـــتاوتـــم
 ،كلفــلا ملــع قــيرــط نــع ةــياكحــلا قدــص نــم ققحتــي مــل هــنأو ،نيصخــش وأ صخــش
 اـــم وـــهو ،ءامســـلا طـــسو اهفـــقوـــت وأ سمشـــلا در لثـــم يـــنوـــك ثدـــح ثودـــح ناكـــمإو
 ءاوــهو ءاــم نــم اهيــف دوــجوــم وــه اــم لــكو ضرألا ةعيبــطو يكلفــلا ماظنــلا ىلــع رــثؤــي
 مأ وأ ،سيمـع تنـب ءامـسأ ىوـس دـحأ يأ هظـحلي نأ نود ،ناويـحو ناسـناو رـجشو
 ىــلاعــت هللا هرــهظا امــمو" :لوقــي كــلذ عــمو .نــيزاحنــملا صاخــشألا ضعــب وأ ،ةملــس
 ءاملـع هاورو ،رابـخالا هـب تـضافتـسا اـم ،نينـمؤـملا ريـمأ دـي ىلـع ةرـهابـلا مالـعالا نـم
 ةايـح يـف ،نيـترـم هـل سمشـلا عوـجر :راعـشالا ءارعشـلا هيـف تمظـنو ،راـثآلاو ريسـلا
."ىرخأ ةرم هتافو دعبو ،ةرم يبنلا

 ىوـس ةروطـسالا هذـه ثودـح ةحـص ىلـع هـلوقـب دهشتـسي نـم ديفـملا خيشـلا دـجي مـلو       

 جهنـــم يـــف ريبـــك للـــخ دوـــجو ىلـــع لدـــي اـــم اذـــهو  .نيـــملاعـــلا ةيقـــب نود ،يريمـــحلا رـــعاشـــلا
 وأ اروهشـــــــم وأ اضيفتـــــــسم وأ ارـــــــتاوتـــــــم اهضعـــــــب رابتـــــــعاو رابـــــــخألا قيـــــــثوـــــــت يـــــــف خيشـــــــلا

 ،ةمـئألا باحـصأ وأ ةعيشـلا هلقنـي اـمل هـيدـل ىمـعألا ديلقتـلا حور نـع فشكـي امـك ،احيحـص
.اعوضومو ابذاك ناك ول ىتح
 ،نينـــمؤـــملا ةرـــمإـــب هيلـــع مالـــسلاو يلـــع ماـــمالا عـــم تارفـــلا رـــهن يـــف كامـــسألا ثدـــحت•

 هاور اـم كـلذ نـم" :لوقـيو ،ةوـقو ةقـث لكـب اهلقنـي ديفـملا نكـلو ،ةرـفاـس ةروطـسأ يـهو
 نـم ىـلا ربخـلا رـشتناو ،مهنيـب هتـضافتـسال ةـفوكـلا لـهأ يـف رهتـشاو رابـخألا ةلقـن
 ...ةـــفوكـــلا تارـــف يـــف هـــل ناتيحـــلا مالـــك نـــم ،ءاملعـــلا هتبـــثأـــف دالبـــلا لـــهأ نـــم مـــهادـــع
 )ص( يبنلـــل بـــئذـــلا مالـــك ةرـــهشك ةـــياورـــلاو لقنـــلاـــب هـــترـــهش ضيفتـــسم ربـــخ اذـــهو
 ماعطـــلا نـــم ريثكـــلا قلـــخلا هـــماعـــطاو ،هيـــلا عذـــجلا نينـــحو هفكـــب ىصحـــلا حيبـــستو
 ،ةوـــق لكـــب اـــهدـــكأ امـــناو ،الثـــم "ليـــق" :ظفلـــب ،ةروطـــسألا لقنـــب فتكـــي مـــلو ."ليلقـــلا
 لـــهأ نيـــب هراهتـــشاو ربخـــلا ةـــضافتـــسا مـــعزو ،اـــهولقـــن دـــق رابـــخألا ةلقـــن نا ىـــعداـــف

 .ةفوكلا



 لـــهأ نيـــب هراهتـــشاو ربخـــلا ةـــضافتـــسا مـــعزو ،اـــهولقـــن دـــق رابـــخألا ةلقـــن نا ىـــعداـــف

 .ةفوكلا

رهاوظلا ةفلتخملا تاياورلا 

 ةـــباصـــع نيـــب اهيلـــع عمـــجم عـــئارـــش يـــف ارابـــخأ ةعيشلـــل" :نأـــب ديفـــملا خيشـــلا فرتعـــي       
 ،مهيلــع اقــح نيــقداصــلا ىــلا يزــع ثــيدــح لــك سيــل " نأو ."اهيــف فلتخــم ارابــخاو قحــلا
 الو باتكــلا هفــلاخــي اثــيدــح اــندــجو ىتــم" :لوقــيو ."مهنــع قحــب سيــل اــم مهيــلا فيــضا دــقو
 كـلذـكو .هيلـع )ع( ةمـئألا عامـجاو كـلذـب باتكـلا ءاضقـل ،هانـحرـطا لاـح ىلـع هـل هـقاـفو حصـي
 خيشــلا نكــلو ."هداسفــب لقعــلا ةيضقــل هانــحرــطا لوقعــلا ماكــحأ فــلاخــي اثــيدــح اــندــجو نا
 يـــف رـــخآ اـــسايقـــم مدقـــيو ،لقعـــلا وأ نآرقـــلا ىلـــع امـــئاد ثـــيداـــحألا ضرعـــب مزتلـــي ال ديفـــملا
 ةعيشــلا ةــياور ةرثــك ىلــع دمتعــي ،تيبــلا لــهأ ةمــئأ نــع ةدراوــلا ةضــقانتــملا ثــيداــحألا مومــع
 حيحصــــلا راشتــــنا ديــــناــــسألا ةرثكــــب رــــشتني ال اهيــــف بوذكــــملا نا" :لوقيــــف ،اهــــل ةيــــماــــمإلا
."هيف ةمئألا ىلع قدصملا
 نوكــي نأ نكمــي ال ،اهيلــع عامــجإلا ىتــح وأ ،اــهراهتــشا وأ ةــياورــلا ةرثــك سايقــم نكــلو   
 لـك ةـياورو ،ةيعيشـلا ةـكرـحلا يـف ةدـيدـع تاـقاقشـنا ثودـحل كـلذو ،اهتحـص ىلـع اـيوـق اليـلد
 تاـــــياور اهـــــسأر ىلـــــعو ،تيبـــــلا لـــــهأ ةمـــــئأ ىـــــلا اهتبـــــسنو تاـــــياور نـــــم هـــــل ولـــــحي اـــــم قـــــيرـــــف
 يـف ،ةيـماـمإلا ةعيشـلا دنـع "عامـجإلا"و "رـتاوتـلا" ةفـص تبـستكا يتـلا "ةيهـلإلا ةـماـمإلا"
 ريـغ يـفو .مهسفـنأ ةمـئألا لوـق ةيجـحو ،ةـماـمإلا ةـيرظـن ساـسأ ةـسارد نـم دـب ال ناـك نيـح
.تيقملا ىمعألا ديلقتلا نم اعون عامجإلا وأ ةرهشلا ىلا دانتسالا ربتعي ةلاحلا هذه

 
سايقلا نم فقوملا

 وــبأ ماــمالا هــب موقــي ناــك يذــلا يأرــلا داهتــجاو سايقــلا دــض اــعذال اــموجــه ديفــملا نشــي    

 ماعـط مـيرـحتل هرـيربـت امـك ،اـنايـحأ سايقـلا لمعتـسي هنكـلو   .ةنسـلا ءاهقفـلا مومـعو ،ةفينـح
 لـــهأ حـــئاـــبذ ةـــمرـــحب يتفيـــف "مكـــل لـــح مهـــماعـــطو" نآرقـــلا رـــهاـــظ يـــف للـــحملا باتكـــلا لـــهأ
 نوكـــت نأـــب ىـــلوأ دوهيـــلا" :لوقـــيو ،ةهبـــشلاـــب رمـــخلا لحتـــسم ةـــمرـــح ىلـــع اـــسايـــق ،باتكـــلا
."ةفعاضم افاعضأ لالضلاو رفكلا يف هيلع مهتدايزل ةمرحم مهحئابذ
 حئابذ رظح بجوي انموصخ بهاذم ىلع ،تايعمسلا يف رمتسملا سايقلا نا" :لوقيو
 يف ةلعلا تناكو ،برعلا رافك حئابذ رظح ىلع لصاح عامجالا نأ لبق نم باتكلا لهأ
 نم مهتكراشمل ىراصنلاو دوهيلا حئابذ رظح بجوف ،هللاب نيرقم اوناك ناو ،مهرفك كلذ
.هللاب اظفل نيرقم اوناك ناو ،رفكلا يف ،انركذ
 امل ،نيملسملا نم هللا ركذ نع اهس نم ةحابإ ىف انيفلاخم روهمجو انأ وه :رخآ ءيشو



.هللاب اظفل نيرقم اوناك ناو ،رفكلا يف ،انركذ
 امل ،نيملسملا نم هللا ركذ نع اهس نم ةحابإ ىف انيفلاخم روهمجو انأ وه :رخآ ءيشو
 ،ةروظحم ةيمستلا ضرف ىبأ نم ةحيبذ نوكي نأ بجوف ،اهضرفو ةينلا نم هيلع دقتعي
."هنع صيحم ال امم اذهو ،اهركذب اهيلع ظفلت ناو

ينطابلا جهنملا نم فقوملا

 قرفــــلا نــــم ريثــــك هدمتــــعا يذــــلا ينــــطابــــلا جهنــــملا ضــــفر يــــف ديفــــملا خيشــــلا نســــحأ دــــقو  
 مدختـسا   هنكـلو .ةيفـقاوـلاو ةيـسووانـلاو ةيـناسيكـلاو ةيئبـسلاـك ،ةـفرـحنملا ةيـلاغـملا ةيعيشـلا
 هروهــظ مدــع مــغر ،يركسعــلا نسحــلا ماــمالــل دــلو دوــجو ءاــعدا يــف ينــطابــلا قطنــملا سفــن
 مدــعو ،هــتايــح يــف ،هدوــجوــب يركسعــلا فارتــعا مدــعو ،هــب تيبــلا لــهأ ةــفرعــم مدــعو ،ألملــل
 يــف هرارمتــساو ضرتفــملا دــلوــلا كــلذ ةاــفو مدعــب ديفــملا ءاــعدا مــث ،هتيــصو يــف هيــلا ةراــشإلا
 ةيفــــــقاوــــــلاو ةيحطفــــــلاو ةيليــــــعامــــــسالاو ةيــــــسووانــــــلاو ةيــــــناسيكــــــلاو ةيئبــــــسلا لوقــــــك ،ةايحــــــلا
.ءاوسب ءاوس ،ةيدمحملاو
 مالع نم ال ،نيقي ربخ يأ ىلا ،موهوملا دلولا كلذل هضارتفا يف دنتسي نأ نود   
 هل ساسأ ال غراف ءاعداو ،لوقلا يف صرخت ةيلمعب موقي امناو ،سانلا نم الو بويغلا
.ةحصلا نم

 
يناثلا بابلا
:يناثلا لصفلا
تابثإلاو ضقنلا يف جودزملا ديفملا قطنم 

 طابنتـــسا يـــف ةيـــلوـــصأ دـــعاوـــق ديفـــملا خيشـــلا حرـــط دقـــف ،قـــباســـلا لصفـــلا يـــف انـــيأر امـــك 

 ،ةيهــلإلا ةــماــمالــل ريظنتــلا يــف دــعاوقــلا هذــه لمعتــسي هــنا انــضرتــفاو  .ةيــعرــشلا ماكــحألا
 ،ةوبنـــلا ىوتـــسمب ةينـــيد ةديقـــع هـــيدـــل لكشـــتو ،ةيـــئزـــجلا ةيـــعرـــشلا ماكـــحألا نـــم مـــهأ اهـــنأل
 دـعاوقـلا كلتـل هلـهاجتـب اـمامـت انعـقوـت فـلاـخ هنكـلو ،ةيهقفـلا ماكـحألا نـم اريثـك اهنـم يقتـسي
.ةريبك ةروصب ،ةمامالا ثحب يف ،ةيلوصألا

 ناـكرأ نـم امهـم انـكر وأ ،نـيدـلا لوـصأ نـم الـصأ ةـماـمالا ربتعـي ديفـملا نأ نـم مـغرـلاـبو    
 مــل هــنأ الا ،مــيركــلا نآرقــلا ىلــع ةديقعــلا هذــه ءانــب يــف دمتعــي نأ هــب ضرتفــي ناــكو ،نــيدــلا
 ،ةيشـماهـلاو ةيـئزـجلا عيـضاوـملا ضعـب يـف تاـيآلا ضعبـل يفسعتـلا لـيوأتـلاـب الا هنـم برتقـي



 مــل هــنأ الا ،مــيركــلا نآرقــلا ىلــع ةديقعــلا هذــه ءانــب يــف دمتعــي نأ هــب ضرتفــي ناــكو ،نــيدــلا
 ،ةيشـماهـلاو ةيـئزـجلا عيـضاوـملا ضعـب يـف تاـيآلا ضعبـل يفسعتـلا لـيوأتـلاـب الا هنـم برتقـي
 زوجـي ال اهـنأ اهنـع لاـق يتـلا ،ليـسارـملاو ،داـحآلا رابـخأ ىلـع اهنـم دمتـعا دقـف ةنسـلا اـمأو
 سيــل" :لاــقو ،داــحآلا رابــخأ ىلــع ةــماــمالا ةــيرظــن ءانبــب فرتــعا دقــف كــلذ عــمو ،اهــب لمعــلا
 ،مهتمـئأ ىلـع صوصنـلا رابـخأ يـف رـتاوتـلا مدـع هانفـصو يذـلا اهبـهذـم يـف ةيـماـمالا رضـي
 اميـف ةيلقعـلا لـئالدـلا نـم اهيـلا نرتـقا اـمل ،داـحآ رابـخأ اهـنوـك اهـب مهـل ةجحـلا نـم عنمـي الو
 ." )ع( ةمئألا تافصو ةمامالا بوجو نم ،هانحرشو هانيمس

 لوـح تـجار يتـلا ريـطاـسألاو تاـعاـشالا ىلـع اريثـك دمتـعا امـناو ،كـلذـب ىفتـكا هتيـل اـيو   
 ةــيورــملا ةقــباســلا ةدــكؤــملا ثــيداــحالا عــم ةــنراقــم الو ،قيقحــت الو ثحــب نود ،ةــماــمالا ةــيرظــن
 لثـم ،هلبـق نـم ةـضوـفرـم ةيـلوـصأ دـعاوـق كـلذ ىـلا ةـفاـضإلاـب لمعتـساو .يعيشـلا ثارتـلا يـف
.يأرلاو عامجالاو سايقلا

 درـلا يـف اعـئار ايملـع اقطنـم لمعتـسي هـنأ دـجي ،ديفـملا خيشـلا تاـباتـك ىلـع علطـي نـم نا   
 ةقــيرطــلا سفــن مدختــسيو ،هقطنــمل ركنتــي هنكــلو ،ىرــخألا ةيعيشــلاو ةيــمالــسإلا قرفــلا ىلــع
.ديري ام تابثإ يف ،نورخآلا اهمدختسي يتلا

 ةروصـب ةرـتاوتـملا ةحيحصـلا ثـيداـحألا ىـلا عمتـسي مـلو خـيراتـلا أرقـي مـل هـنأ ىـلا دوعـي اذـهو
 اقبــــسم ىنبــــت امــــناو ،ةحيحصــــلا ةيــــسايســــلا ةــــيرظنــــلا فرعــــي ىتــــح ةيــــعوــــضوــــمو ةدــــياحــــم
 عـئاـقولـل ةفـلاخـم تـناـك وـل ىتـح لـئاـسوـلا ىتـشب اهـتابـثا دارأو ةنيعـم ةـيرظـن ةـيديلقـت ةروصـب
 وأ ،هبجعـت ال يتـلا صوصنـلا ضعبـب ككشـي نأ دعتـساو ،ةتـباثـلا صوصنـلا وأ ةيخـيراتـلا
.ةيفسعت ةروصب اهليوأت وأ ،اهلامها

يلع مامالا ةفالخ

 ،لوــسرــلا نــم هيلــع صنــلاو يلــع ماــمالا ةــفالــخ عوــضومــب نآلا أدبنــلو ،ةريثــك لثــمأ انــيدــلو
؟ةلعتفم ةيرظن مأ ؟ةتباث ةقيقح كلذ ناك لهف
 يلـهأ يـف يتفيلـخو يرـيزوو يـخا نا" :لاـق )ص( هللا لوـسر نأـب ديفـملا خيشـلا فرتعـي  
 نأ دــكؤــي امــب ."بــلاــط يــبا نــب يلــع يدــعوــب زــجنيو ينــيد يضقــي يدعــب كرــتأ نــم ريــخو
 مكحــل يبنــلا لبــق نــم انيعــم نكــي مــلو ،هلــهأ يــف هيــصوو لوــسرــلا ةفيلــخ ناــك يلــع ماــمالا
 نينـمؤـملا ريـمأل ،بلطـملا دبـع نـب سابعلـل دونسـملا لوقـلا هدـكؤـي اـم اذـهو ،هدعـب نـم نيملـسملا
 نـبا عـياـب هللا لوـسر مـع سانـلا لوقيـف كعـياـبأ خأ نـبا اـي كدـي ددـمأ" :هللا لوـسر ةاـفو دعـب
 نأ أدبـم تبثـي يذـلاو ،هتحصـب كشـي الو ،ديفـملا هـيورـي يذـلا ."نانـثا كيلـع فلتخـي الـف هيـخأ
 دـــهع يـــف هـــل نيملـــسملا نـــم ةعيـــب وأ قـــباـــس صـــن دوـــجو مدـــعو سانـــلا نـــم ةعيبـــلاـــب ةـــفالخـــلا
 هللا لوـسر نأ ىلـع اليـلد اذـه يـف نأ اوـعدا " :نـيذـلا ةـلزتعـملا هيـلا بـهذ اـم وـهو ،لوـسرـلا



 دـــهع يـــف هـــل نيملـــسملا نـــم ةعيـــب وأ قـــباـــس صـــن دوـــجو مدـــعو سانـــلا نـــم ةعيبـــلاـــب ةـــفالخـــلا
 هللا لوـسر نأ ىلـع اليـلد اذـه يـف نأ اوـعدا " :نـيذـلا ةـلزتعـملا هيـلا بـهذ اـم وـهو ،لوـسرـلا
 ةعيبــلا ىــلا سابعــلا هــعدــي مــل هيلــع صــن ناــك وــل هــنا مهــلوــقو ،نينــمؤــملا ريــمأ ىلــع صنــي مــل
 دقـع ىـلا سابعـلا هاـعد املـف ،ةعيبـلا ىـلا اهـلامـكو هتـماـما يـف رقتفـي ال هيلـع صوصنـملا نأل
."صنلا نالطب ىلع لد رايتخالاب نوكت يتلا ةمامالا دقعنت ثيح نم هتماما

 عـم مالكـلا اذـه" :لوقـي ثيـح ،لـيوأتـلاـب الا ،سابعـلا لوـق ىلـع هـب قلعـي اـم ديفـملا دـجي الو  
 مـــث "ههـــجو نـــم هضقـــن نـــع اوـــلدـــعو ،هيـــف ضرغـــلا مهـــف نـــع ةعيشـــلا نـــم موـــق راـــح دقـــف هنـــهو
 نا مــع اــي :لاــق )سابعــلا( هيلــع حــلأ اــمل" :وــهو ،هــل لــصأ ال عوــضوــم ثــيدــحب ديفــملا جتــحا
 ،اـــعوـــط سانـــلا ينيـــتأـــي ىتـــح هدعـــب افيـــس درـــجأ ال نأ يـــناـــصوأو يـــلا ىـــصوأ هللا لوـــسر
 هيلــــع قلــــعو ."اــــجرــــخم يــــل لــــجو وزــــع هللا لعجــــي ىتــــح تمصــــلاو ،نآرقــــلا عمــــجب يــــنرــــمأو
 قلعـــت ال هـــناو ،برـــحلاو ةرصنلـــل اهيـــلا اـــعد امـــنا ةعيبـــلا نأ ىلـــع اضـــيأ كـــلذ لدـــف" :الـــئاـــق
."ريبد الو ليبق يف اهنم سيل رايتخالا ناو ،اهب ةمامالا توبثل

 اــم يــف ناــف ،اــعوــط سانــلا هيــتأــي نأ يلــع ماــمالا راظتــنا يأ ،ثــيدــحلا اذــه حــص اذإو   
 .هل بجتسي مل هنكلو ،هيلع ةجح ،دييأتلاو ةرصنلا نم نايفس وبأ هيلع هضرع
 سابعــــــلاو يلــــــعو )ص( هللا لوــــــسر باــــــب ىــــــلا ءاــــــج نايفــــــس وــــــبأ ناــــــك دــــــق ":ديفــــــملا لوقــــــي
:ىدانف ،هرمأ يف رظنلا ىلع نارفاوتم
يدع وأ ةرم نب ميت اميس الو مكيف سانلا اوعمطت ال مشاه ينب
يلع نسحلا وبأ الا اهل سيلو مكيلاو مكيف الا رمألا امف
يلم ىجتري يذلا رمألاب كناف مزاح فك اهب ددشاف نسح ابأ
 ليصـف وـبأ مكيلـع يلـي نأ متيـضرأ فانـم دبـع ينـب اـي مـشاـه ينـب اـي :هـتوـص ىلـعأـب داـن مـث
.الجرو اليخ اهنألمأل متئش نئل هللاو امأ ؟لذرلا نب لذرلا
 ديكــت تــلز اــمو ،لوقــت امــب هللا دــيرــت اــم هللاوــف ،نايفــس اــبأ اــي عــجرا :نينــمؤــملا ريــمأ هادانــف
 اـــم يـــلو وـــهو بـــستكا اـــم  ئرـــما لـــك ىلـــعو ،هللا لوـــسرـــب ليـــغاشـــم نحـــنو ،هلـــهأو مالـــسإلا
."بقتحا

 ،نايفــس يــبأ شــيرــق خيــش ةوــعدــل الو سابعــلا همــع ةوــعدــل يلــع ماــمالا بجتــسي مــل ذإو  
 حمسـي نكـي مـلو ،ركـب يـبأ حـلاصـل ةوقـب ليمـي نكـي مـل يلبقـلاو يـسايسـلا ىوقـلا نازيـم ناـف
 تاــــياورــــب ثبــــشتي ديفــــملا ناــــف كــــلذ عــــمو ،هــــل ةعيبــــلا ىلــــع هرابــــجا وأ يلــــع داهطــــضاــــب هــــل
 قرـحب رمـع دـيدـهتو ،ركـب يـبأ نـم اـفوـخ هتيـب نـم يلـع ماـمالا بورـه نـع ثدـحتت ةضـقانـم
:لوقيف ،ءارهزلا تيب
 ،ةريغـملا نـب سابعـلا نيـسحلا وـبأ انـثدـح لاـق ،يـلاوجـلا رمـع نـب دمـحم ركـب وـبأ يـنربـخا "
 ينـثدـح لاـق ،ريفـع نـب ديعـس انـثدـح لاـق ،يداـمرـلا روصنـم نـب دمـحا ركـب وـبأ انـثدـح لاـق



 ،ةريغـملا نـب سابعـلا نيـسحلا وـبأ انـثدـح لاـق ،يـلاوجـلا رمـع نـب دمـحم ركـب وـبأ يـنربـخا "
 ينـثدـح لاـق ،ريفـع نـب ديعـس انـثدـح لاـق ،يداـمرـلا روصنـم نـب دمـحا ركـب وـبأ انـثدـح لاـق
 عــياــب اــمل :لاــق ،نامثــع نــب ناورــم نــع ،لالــه يــبا نــبا نــع ،دــيزــي نــب دــلاــخ نــع ،ةعيهــل نــبا
 :رمــع لاقــف ، اوــجرــخي نأ اوــبأو ،ةمــطاــف تيــب دادقــملاو ريــبزــلاو ىلــع لــخد ركــب اــبأ سانــلا
 ،بلكـــلاـــب مكيلـــع :ركـــب وـــبأ لاقـــف ،هفيـــس هعـــمو ريـــبزـــلا جرـــخف ،اراـــن تيبـــلا مهيلـــع اوـــمرـــضا
 :ركـــب وـــبأ لاقـــف ،هدـــي نـــم فيســـلا عـــقوو ضرألا ىـــلا طقـــسو هـــمدـــق تـــلزـــف هوحـــن اودصقـــف
 هيقلـف ،ةيـلاعـلا وحـن يلـع جرـخو ،رـسكنا ىتـح رـجحلا هفيسـب برضـف ،رـجحلا هـب اوـبرـضا
 يلـع اوـقرـحي نأ اودارأ :لاقـف ؟نسحـلا اـبأ اـي كـنأـش اـم :لاقـف ،سامـش نـب سيـق نـب تـباـث
 قرافـت الو :تـباـث هـل لاقـف ،هركنـي الو كـلذ نـع عـفدـي الو ،هـل عـيابـي ربنـملا ىلـع ركـب وـبأو ،يتيـب
 ةفــقاو ةمــطاــف اذاو ،ةنــيدــملا ىــلا اداــع ىتــح اعيمــج اقلطــناــف .كــنود لتــقا ىتــح كدــي يفــك
 أوــــسأ موقــــب يــــل دــــهع ال :لوقــــت يــــهو ،موقــــلا نــــم دــــحأ نــــم اــــهراد تلــــخ دــــقو ،اهــــباــــب ىلــــع
 ،اــنورــمأتــست مــل مكنيــب مــكرــما متعطــقو انــيدــيأ ينــب ةزانــج هللا لوــسر متــكرــت مكنــم ارضحــم
."اقح انل اورت ملو متعنص ام انب متعنصو

 ضمغــي ،ةــفالخــلاــب يلــع ماــمالا ىلــع يبنــلا نــم صــن دوــجوــل ديفــملا ضارتــفا ىلــع ءانــبو  
 يـف اهـب ةعيشـلا ةـماـع ةـفرعـم وأ ةـيرظـن اذكـه دوـجو يفنـي يذـلا يعيشـلا خـيراتـلا نـع هينيـع
 ةــيورــم ثــيداــحأــب ثبــشتيو ،لوألا بابــلا يــف كــلذ انــضرعتــسا دــقو ،يرــجهلا لوألا نرقــلا
 تبثـي وأ دـكأتـي نأ لبـق ةجـح هـلوـق ربتعـيو ،ةـيالوـلاو ةـماـمالا لوـح قداصـلا رفعـج ماـمالا نـع
 اننـــيد هـــناـــف ،ماكـــحألا يـــف دمـــحم نـــب رفعـــج قداصـــلا ىلـــع دمتعـــن اـــنا"  :لوقيـــف ،هتيجـــح
 هللا لبــق نــم هيلــع صوصنــملا ،موصعــملا ماــمالا ناــك ذا ،لــجو زــع هللا ىــلا هــب برقتــن يذــلا
 هيلــع انيبــن مهفلــخ نــيذــلا ةرتعــلا ةداــس نــم هــنوــك عــم ،ماــنألا ةــفاــك هتــعاطــب روــمأــملا لــجو زــع
 ادرــي ىتــح ادوــجوو امكــح ،همــسا لــج هللا باتــك نوــقرافــي ال مهــنأــب اــنربــخأو ،انيــف مالــسلا
."داعملا موي ضوحلا هيلع

 لـحم تـناـكو ،يوـق يـعرـش ليـلدـب تبثـت مـل رـقابـلا هيـباو قداصـلا ةـماـما نأ نـم مـغرـلاـبو   
 ،دـــيرـــي اـــم هيلـــع ينبـــيو ،املـــسم ارـــمأ كـــلذ ربتعـــي ديفـــملا نا الا ،ةعيشـــلا نيـــب فالـــخو لدـــج
 لمعــن الو انــئاوــهأــب لوقــن اــم هللاو ،انــتدوــم بــجوأو انتــيالو ضرــف هللا نا" :هــلوــق هنــع يوريــف
."لج وزع انبر لاق ام الا لوقن الو انئارآب

 لوــسر لاــق " :ةــياورــلا هذــهك ،دنــس الــب ،هللا لوــسر نــع قداصــلا ةــياورــب ديفــملا قدصــيو   
 مهـــبولـــق ترشبتـــسا ميـــهارـــبإ لآو ميـــهارـــبإ مـــهدنـــع رـــكذ اذإ يتـــمأ نـــم ماوـــقأ لاـــب اـــم :هللا
 ينثعـب يذـلاو ،مهـهوـجو تحلـكو مهـبولـق تزأمـشا يتيـب لـهأو ترـكذ اذإو مهـهوـجو تللـهتو
 لــهأ انــم رــمألا يــلوأ ةــيالوــب تأــي مــل مــث ايبــن نيعبــس لمعــب هللا ىقــل الــجر نأ وــل ايبــن قحــلاــب
."الدع الو افرص هنم هللا لبق ام ،تيبلا



 لــهأ انــم رــمألا يــلوأ ةــيالوــب تأــي مــل مــث ايبــن نيعبــس لمعــب هللا ىقــل الــجر نأ وــل ايبــن قحــلاــب
."الدع الو افرص هنم هللا لبق ام ،تيبلا

 هللا دبـــــع نـــــب رـــــباـــــج ينـــــثدـــــح :لاـــــق " :قداصـــــلاو رـــــقابـــــلا يلـــــع نـــــب دمـــــحم نـــــع يورـــــيو   
 دعـــصو حلـــسلاـــب اورضحـــف راصـــنألاو نـــيرـــجاهـــملا يـــف هللا لوـــسر ىداـــن :لاـــق ،يراصـــنألا
 لاــق .اــيدوهــي هللا هثعــب تيبــلا لــهأ انضغــبأ نــم نيملــسملا رــشاعــم اــي :لاــق مــث ،ربنــملا يبنــلا
  ؟هللا لوـسر ادمـحم نأو هللا الا هـلا ال نأ دـهش نإو هللا لوـسر اـي :تلقـف هيـلا تمقـف :رـباـج
 دـــي نـــع ةـــيزـــجلا يدؤـــيو ،هـــمد كفـــس نـــم زـــجتحا امـــناـــف ،هللا الا هـــلا ال نأ دـــهش نإو :لاقـــف
 كردأ ناـــف ،اـــيدوهـــي ةـــمايقـــلا موـــي هللا هثعـــب تيبـــلا لـــهأ انضغـــبأ نـــم :لاـــق مـــث .رـــغاـــص وـــهو
 اذــه نا :هللا دبــع وــبأ لاقــف ."هــب نــمآــف هربــق يــف ثعــب هــكردــي مــل وــه ناو ،هعــم ناــك لاــجدــلا
."دحأ ىلا يبأ نم جرخ هنأ تننظ ام ثيدحلا

 كيكشتـــــلا ىـــــلا ديفـــــملا ردابـــــل ،قداصـــــلاو رـــــقابـــــلا ريـــــغ لاـــــجر ثـــــيداـــــحالا هذـــــه ىور وـــــلو  
 اهـــل يوارـــلا ماهـــتاـــب ماـــقو ،داـــحآ رابـــخا اهـــنأ اهنـــع لاـــقو ،اـــهدنـــس نـــع لاؤســـلاو اهتحصـــب
 قرفـلا تاءاـعداو ثـيداـحأ عـم لعفـي امـك ،اهتـياور يـف ةيـسايـس ةحلصـم هـل نأو اهـلاعتـفاـب
 رــــقابــــلا ىــــلا بــــسني اــــم لــــك ةحصــــب ميلــــستلا ةــــيادبــــلا ذنــــم ررــــق هنكــــلو ،ىرــــخألا ةيعيشــــلا
 ةقبـسملا هتـيرظـن ززعـي هـنأل ،اـعوطقـمو الـسرـم اربـخ وأ ،داـحآ ربـخ ناـك وـل ىتـح ،قداصـلاو
.تيبلا لهأ ةماماب
 فيــكو ،قداصــلاو رــقابــلا ةمصــع فرــع فيــك :انــل لوقــيو هسفــن لأسيــل ديفــملا فــقوتــي مــلو   
؟هللا نم امهيلع صنلا دوجو نم دكأت
 نـع ...هدنسـب لقنـي ثيـح ،هـلوـسرو هللا ىلـع بذكـلاـب امهـل ةنـيدـملا لـهأ ماهـتا يورـي هـنأ مـغر
 :يــباحــصأل تلــق رــقابــلا يلــع نــب دمــحم رفعــج وــبأ كلــه اــمل" :لاــق ،ةصفــح يــبأ نــب مــلاــس
 هتــيزعــف هيلــع تلــخدــف ،هــيزــعأــف دمــحم نــب رفعــج هللا دبــع يــبأ ىلــع لــخدأ ىتــح يــنورظتــنا
 لأســي الــف "هللا لوــسر لاــق" :لوقــي ناــك نــم هللاو بــهذ ،نوعــجار هيــلا اــناو هلل اــنا :تلــق مــث
 ،ةـعاـس هللا دبـع وـبأ تكسـف لاـق .ادـبأ هلثـم ىرـي ال هللاو ال )ص( هللا لوـسر نيـبو هنيـب نمـع
 امــك اهيــف هــل اهيــبرأــف ةرمــت قشــب قدصتــي نــم يدابــع نــم نإ :لــجو زــع هللا لاــق" :لاــق مــث
 تـيأر اـم :تلقـف ،يـباحـصأ ىـلا تـجرـخف ."دـحأ لثـم هـل اهلعـجأ ىتـح ،هولـف مـكدـحأ يـبرـي
 وـبأ يـل لاقـف ،ةطـساو الـب "هللا لوـسر لاـق" رفعـج يـبأ لوـق مظعتـسن انـك :اذـه نـم بجـعأ

 ."!ةطساو الب "لجو زع هللا لاق" :هللا دبع

 لدـج لـحم تـناـك ،ةيهـلإلا ةـماـمالا يـف )امهنـع تتبـث نإ( قداصـلاو رـقابـلا ىوـعد نأ عـمو  
 ةعيشـلا مومـع نـم ضـفر لـحمو لـب ،يرـجهلا يـناثـلا نرقـلا يـف ةعيشـلا فوفـص يـف عـساو
 ،يلــع نــب دــيز ماــمالاــك  ،تيبــلا لــهأ نــم نورــخآ ءامــعز مهــسأر ىلــع ناــك نــيذــلا ةــيدــيزــلا



 ةعيشـلا مومـع نـم ضـفر لـحمو لـب ،يرـجهلا يـناثـلا نرقـلا يـف ةعيشـلا فوفـص يـف عـساو
 ،يلــع نــب دــيز ماــمالاــك  ،تيبــلا لــهأ نــم نورــخآ ءامــعز مهــسأر ىلــع ناــك نــيذــلا ةــيدــيزــلا
 تكـــش مـــث ،قداصـــلاو رـــقابـــلا ىوـــعدـــب ةـــيادبـــلا يـــف تنـــمآ ةيعيـــش قرـــف اضـــيأ مهنـــم ناـــكو
 لأــس يذــلا حاــبر نــب رمــع عــم ثدــح امــك ،ىــلاعــت هللاــب طابــترالاــب ءاــعدالا يــف امهــقدصــب
 كــلذ ىزــعو ،نيفلتخــم نيــباوجــب رــقابــلا هــباــجأــف ،نيــترــم ،ةيهقــف ةــلأســم لوــح الاؤــس رــقابــلا
 نـم ينـباـجأ دـق رـقابـلا ناو ،دـحا يأ هنيـبو ينيـب نكـي مـل رمـع لاقـف ،ةيقتـلا ىـلا ضـقانتـلا
 عــم ثدــح امــكو ؟؟؟؟؟،رــخآ باوجــب ينــباــجأــف ةيــلاتــلا ةرــملا يــف باوجــلا يســنو هسفــن دنــع
 ةـيرظنـب لوقـلا نـع تعـجارـت يتـلا )يـقرـلا رـيرـج نـب ناميلـس باحـصأ( ةيـناميلـسلا ةـقرفـلا
 لوــقو ،هــتايــح يــف هــتوــمو ،هــل ةفيلــخ ليــعامــسإ هنــبا نييعــت دعــب ،قداصــلا ةــماــمإو ةــماــمالا
 نييعــــت نأــــب يــــقرــــلا ناميلــــس لوــــقو ،ليــــعامــــسإ لوــــح هــــيأرــــل هللا رييغــــتو ءادبــــلاــــب قداصــــلا
 نا الا ؟؟؟؟.هللا ىـلا كـلذ بـسنيو هسفـن نـم ملكتـي قداصـلا ناو هللا نـم نكـي مـل ليـعامـسإ
 رـقابـلا اهـعدتـبا يتـلا ةـماـمالا ةـيرظنـب نيككشـملاو ةـيدـيزـلا ىلـع درـلا نـم برـهي ديفـملا خيشـلا
 نا لواحـــــيو ،مهيلـــــع درـــــلاو مهتـــــشقانـــــمل ىدصتـــــي الو ،يرـــــجهلا يـــــناثـــــلا نرقـــــلا ةـــــيادـــــب يـــــف
.ىرخألا ةقشنملا ةيمامالا قرفلاو ةيناسيكلل هشاقن رصحي

ةيدوراجلا ىلع درلاو ،ديز ةماماو ديفملا

: )ناسنا ةئامسمخ نم رثكأ( ةفوكلا دجسمب ةيديزلا نمٌ عمج َديفملا لأس امدنعو
 :ديفملا لاق ؟يلع نب ديز ةماما راكنا تزجتسا ءيش يأب•
 ادــيز نا :لوــقأــف ،هيفنــت اــم هنــع يفــناو ،ةــيدــيزــلا هتبثــت اــم دــيز ةــماــما نــم تبــثا اــنأ"•

 يفـناو ،ركنـملا نـع يهنـلاو فورعـملاـب رـمألاو دـهزـلاو ملعـلا يـف اـماـما ناـك هللا همـحر
 ينفـــلاخـــي ال اـــم اذـــهو ،زـــجعملاو صنـــلاو ةمصعـــلا اهبـــحاصـــل ةبـــجوـــملا ةـــماـــمالا هنـــع
.ةيديزلا نم دحأ هيلع

  تبثــــي فيــــك مهــــل لقــــي مــــل هنكــــلو  .هوركــــش نأ ةــــيدــــيزــــلا نــــم رضــــح نــــم عيمــــج كــــلامتــــي ملــــف
 ةبـــسنلاـــب اهـــب لوقـــي ناـــك يتـــلاو .زـــجعملاو صنـــلاو ةمصعـــلا ىلـــع ةمـــئاقـــلا ةيهـــلإلا ةـــماـــمالا
.رقابلا دمحم ديز يخأل

 ةـــماـــمإ ىلـــع مهـــلالدتـــسا يـــف ةيـــناسيكـــلا ةعيشـــلا ىلـــع درـــي فيـــك ليلـــق دعـــب ىرـــن فوـــسو   
 تابـثإ يـف هنـم ىـهوأ اقطنـم لـب ،مهقطنـم سفـن مدختـسي هـنأ ىـلا تفتلـي نأ نود ،مهتمـئأ
.مهب دقتعي يذلا ةمئألا ةمامإ

ةيناسيكلا ىلع درلا



ةيناسيكلا ىلع درلا

 مـــه ةيـــماـــمالا " :لوقيـــف "ةيـــماـــمإلا" حلطصـــم فـــيرعتـــب ةـــيادبـــلا يـــف ديفـــملا خيشـــلا موقـــي   
 يـــف مـــسالا اذـــه اهـــل لصـــح امـــناو .صنـــلا بوـــجوو ةمصعـــلاو ةـــماـــمالا بوـــجوـــب نولـــئاقـــلا
 اهيــلا مــض ناو ،يــماــما وهــف اهعمــج نــم لكــف ،لوــصألا هذــه ةــلاقــملا يــف اهعمــجل لــصألا
 تـقرتـفا دـق هانعـمل هقحتـساو مـسالا اذـه هلمـش نـم نا مـث ،الـطاـب مأ ناـك بـهذـملا يـف اقـح
."كلذ ريغ وأ لوصألا هذه ىلا عجرت عورف يفو ،)ع( ةمئألا نايعأ يف مهتملك

 ضرتـفا هـناـف "رـشع ينـثالا ةمـئألا" ىلـع قبـسملا صنـلا ةحـص ضرتفـي ديفـملا ناـك اـملو   
 ةيـماـمالا ةـيرظـن دييشتـب رـقابـلا مايـق نـم مـغرـلاـب ،ةيـماـمالا ةعيشـلا نـع ةيـناسيكـلا قاقشـنا
 قرـــف نـــم قحـــلا نـــع ذـــش نـــم لوأ" :لوقيـــف ،ةيـــناسيكـــلا ةـــكرـــحلا ضاقـــنا ىلـــع ،ةينيسحـــلا
 نينـمؤـملا ريـمأ نـب دمـحم مـساقـلا يـبأ ةـماـماـب ةفـئاطـلا هذـه تـلاـقو ...)ةيـناسيكـلا( ةيـماـمالا
 تمـي مـل يـح هـناو ..الدـعو اطـسق ضرألا ألمـي يذـلا يدـهملا هـنأ اومـعزو ،ةيفنحـلا ةـلوـخ نـبا
 تــنأ" :ةرصبــلا موــي نينــمؤــملا ريــمأ لوقــب هتــماــما يــف تقلعــتو ،قحــلا رــهظي ىتــح تومــي الو
 )ص( هللا لوـسر ةـيار بـحاـص نينـمؤـملا ريـمأ ناـك امـك هتـيار بـحاـص ناـك هـناو "اقـح ينـبا
 لاوــقألا نــم هانيكــح اــم عيمــجو...هــماقمــب سانــلا ىــلوأ هــنأ ىلــع ليــلدــلا مــهدنــع كــلذ ناــكو
."قحلا مهقارفو ةريحلا دنع رارطضالا موقلا أجل ثداح وهف

 :لوقيـــف ،ةيـــناسيكـــلا ىلـــع درـــلا يـــف لوقعـــملا قطنـــملا مادختـــساـــب كـــلذ دعـــب ديفـــملا موقـــيو    
 اومـعز اـم ىلـع ناـك وـل هـنا )ضر( دمـحم ةـماـما يـف ةيـناسيكـلا لوـق نالطـب ىلـع لدـي امـم"
 ىلـــع لادـــلا ملعـــلا روهـــظ وأ هيلـــع صنـــلا بـــجوـــل هتـــعاـــط ةـــمألا ىلـــع بجـــي اـــموصعـــم اـــماـــما

 مالــع ربخــب ملعــت امــناو ،ةقلــخلا رــهاــظ نــم كردــت الو سحــلاــب ملعــت  ال ةمصعــلا ذا ،هــقدــص
 دمــحم ىلــع صنــلا مدــع يــفو كــلذ ىلــع هــناحبــس هليــلدــب وأ ،رــئامضــلا ىلــع علطــملا بويغــلا
.هتماما ىلا بهذ نم نالطب ىلع ليلد اضيأ هيوخا نم وأ هيبا نم وأ لوسرلا نم
 ناكـــل ناـــك مـــل ذا ،هتـــماـــما ىـــلا هـــتوـــعد دنـــع هيلـــع رـــهظ زـــجعمل رـــتاوتـــملا ربخـــلا مدـــع كـــلذـــكو
.هانركذ ام ىلع ناهرب – اهاعدا
 دـقو ،هيـف كـلذ داقتـعا ىـلا ادـحأ اـعد الو هسفنـل ةـماـمالا طـق عدـي مـل )ضر( ادمـحم نا عـم
 هرـمأ هـناو نيـسحلا رأثـب بلطـلاو جورـخلاـب هرـمأ هـنأ هيلـع هـئاـعداو راتخـملا روهـظ نـع لئـس
 كــلذــب هــترــمأ اــم هللاو :مهــل لاــقو هركــنأــف ،هتحــصو كــلذ نــع ، هتــماــما ىــلا سانــلا وــعدــي نأ
 بلطــي يذــلا وــه راتخــملا نوكــي نأ يــنؤوســي اــمو ،دــحأ لــك اــنرأثــب ذــخأــي نأ يــلاــبأ ال ينكــل
."انئامدب

 نــــبا ةــــماــــمإ ىلــــعرــــتاوتــــملا حــــيرصــــلا صنــــلاــــب ةيــــناسيكــــلا بــــلاطــــي ديفــــملا ناــــف ىرــــن امــــكو  
 ةضــــماغــــلا تاراــــشالاو ةفيعضــــلا ثــــيداــــحألاــــب ةــــناعتــــسالا ضــــفرــــيو ،ةزــــجعملا وأ ،ةيفنحــــلا



 نــــبا ةــــماــــمإ ىلــــعرــــتاوتــــملا حــــيرصــــلا صنــــلاــــب ةيــــناسيكــــلا بــــلاطــــي ديفــــملا ناــــف ىرــــن امــــكو  
 ةضــــماغــــلا تاراــــشالاو ةفيعضــــلا ثــــيداــــحألاــــب ةــــناعتــــسالا ضــــفرــــيو ،ةزــــجعملا وأ ،ةيفنحــــلا
 برـــح يـــف ةـــيارـــلا ةيفنحـــلا نـــبا لمـــح وأ "اقـــح ينـــبا تـــنأ" :هـــل يلـــع ماـــمالا لوقـــك ةيـــهاوـــلا
 دعـب يلعفـلا ةعيشـلا ماـما حبـصأ هـنأ نـم مـغرـلاـب ،ةـماـمالـل هـئاـعدا يفنـب موقـي امـك ،لمـجلا
 ميــعز ربــكأ حبــصا يذــلا هللا دبــع مــشاــه يــبأ هنــبا ىــلا ىــصوو ،نيــسحلا هيــخأ داهشتــسا
.يرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ يف يولع يعيش
  
 رـقابـلا ةـماـمإ ينبـي ،ةـماـمالا يـف ةيـناسيكـلا ةـيرظـن فسنـب ديفـملا موقـي يذـلا تـقوـلا يـفو   
 ريــغ( ةــيروطــسا "زــجاعــم"و ،ةــعوــضوــم ثــيداــحاو ،ةــغراــف تاءاــعداو ماــهوأ ةــعومــجم ىلــع
 ىوـس نكـت مـل اهـنأ ىرـنو ،يـلاتـلا لصفـلا يـف "زـجاعـملا" كلـت ضرعتـسن فوـسو .)ةرـتاوتـم
.فيعضلا دحاولا ربخ ىوتسم ىلا ىتح ىقرت ال ةتفاهتم تاعاشا

ةيدوراجلا ةيديزلا عم راوحلا

 قطنــملا اذــه مدختــسا ،ةيــناسيكــلا عــم لدــجلا يــف جودزــملا قطنــملا ديفــملا مدختــسا امــكو   
 ترـــثأـــتو ،رـــقابـــلا دمـــحم ماـــمالا عبتـــت تـــناـــك ةـــقرـــف يـــهو ،ةـــيدوراجـــلا ةـــيدـــيزـــلا ةعيشـــلا عـــم
 ترطيــس مــث ،يــماــمالا طــخلا نــعو هنــع تقشــنا مــث ،يلــع ماــمالا ىلــع صنــلا يــف هتــيرظنــب
.اهيلع درلا يف اصاخ اباتك ديفملا فلأ دقو .ةقحاللا نورقلا يف ةيديزلا ىلع
 اهـلداجـي مـث ،ةيـماـمالا ةـيرظنـلا مـعد يـف ةـيدوراجـلاـب ةـناعتـسالا ةـيادبـلا يـف ديفـملا لواحـي   
 ةــيدوراجــلا ةــيدــيزــلاو ةيــماــمالا نــم ةــيولعــلا ةعيشــلا تقفــتا" :لوقيــف ،ةيــفالخــلا طاقنــلا يــف
 نسحلــل تــناــك اهــناو ، )ع( نينــمؤــملا ريــمأل )ص( يبنــلا ةاــفو دنــع تــناــك ةــماــمالا نأ ىلــع
 ىـــلا مهنـــم جرـــخت ال )ع( ةمـــطاـــف دـــلو نـــم نيـــسحلا دعـــب نـــم اهـــناو ...نيـــسحللو  هدعـــب نـــم
 هللا ثرـي ىتـح مـهادـع نـم نود اهلـهأ مهـف ،مهـل الا حلصـت الو مـهاوـس اهقحتـسي الو مـهريـغ
."نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا

 لوقــــي امــــك ،طقــــف نيــــسحلا ءانــــبأ يــــف ةــــماــــمالا رصــــح يــــف مهعــــم فلتخــــي نأ لواحــــي مــــث  
 الو مــهريــغ اهقحتــسي الو ،نيــسحلا دــلوــل الا حلصــت ال اهــنا" :ديفــملا يــعديــف ،رــقابــلا دمــحم
."ةعاسلا موقت ىتح مهادع نمم مهريغ ىلا مهنع جرخت

 امــنا نيــسحلا دــلو نا " :لوقــلا ريــغ ،هاوــعد هــب تبثــي اــم ةــلدألا نــم كلمــي ال ديفــملا نكــلو   
 يتـلا يـناعـملا يـف مـهريـغو مهمـع ينـب نـم مـهادـع نـم لـك ىلـع مهلضفـل ةـماـمالاـب اوصتـخا
 نــم دــب ال اــم  ،تيــك تيــكو ةــسايســلاو ريــبدتــلاــب ةريصبــلاو ملعــلا نــم ةــماــمالا اهــب قحتــسي
 اـــهاـــنرصـــق اـــمو ،نيـــسحلا دـــلو ريـــغ يـــف اـــهاـــنزوجـــل كـــلذ الوـــل ، لضفـــلا نـــم هـــل ةمـــئألا زوـــح
:- ةيدوراجلا در لقنيو – .مهيف



 اـــهاـــنرصـــق اـــمو ،نيـــسحلا دـــلو ريـــغ يـــف اـــهاـــنزوجـــل كـــلذ الوـــل ، لضفـــلا نـــم هـــل ةمـــئألا زوـــح
:- ةيدوراجلا در لقنيو – .مهيف
 ةجحـب اهتحـص ىلـع اوـلدـف ،ةنيـب الـب ةيـماـمالا رـشعم اـي مكنـم ىوـعد هذـه :ةـيدوراجـلا تـلاـق
:- بيجيو – .نومكحتم متنأف الاو
 لـب ،مالكـلا يـف مكليبـس انفـلاـخ الو جاجتـحالا يـف مكقـيرـط اـنودـع امـف :ةيـماـمالا مهـل تـلاـق
.قيقحتلا ىلع اهنيعب مكيناعم اهيف اندروأو مكظافلأ ةياكح انيرحت
 امهـل امهـقاقحتـساو ةـماـمالاـب نيـسحلاو نسحـلا صاصتـخا نـم هومـتدمتـعا اميـف متنـك ناـف
 هلثـــمو رظنـــلا لـــهأ دنـــع اراـــع كـــلذـــب مـــكافكـــف ةنيـــب اهـــل تبثـــي ال ىوـــعد ىلـــع امهـــتوـــخا نود
."ريصقتلاب مكسافنأ ىلع متدهش

 اهــــــتاءاــــــعدا ىلــــــع دمتعــــــيو ،ةــــــيدوراجــــــلا در نــــــع انــــــه زــــــجعي ديفــــــملا ناــــــف ظــــــحالــــــي امــــــكو   
 امـك يلـع ءانـبأ نود( نيـسحلاو نسحـلا :ةمـطاـف ءانـبأ يـف ةـماـمالا رصـح يـف ةيـطابتـعالا
 ءاـعدا ىوـس نيـسحلا ءانـبأـب رصحـلا كـلذ تبثـي اـم ديفـملا كلمـي الو )ةيـناسيكـلا لوقـت تـناـك
 الو ،نيــسحلا نــم ةرــتاوتــم وأ ةــفورعــم ةيــصو الو صــن ال ثيــح ،يــسايســلا ريــبدتــلاو ملعــلا
 هــب لوقــت تــناــك اــم وــهو ،تيبــلا لــهأ يــف ةيــثاروــلا ةــماــمالا رصــح لوــح اــساــسأ هنــم ثــيدــح
 ةـــماعـــل ىروشـــلا ةـــيرظنـــب نـــمؤـــت تـــناـــك يتـــلا ،ةيـــناميلـــسلاو ةـــيرتبـــلاـــك ىرـــخأ ةيعيـــش قرـــف
.نيملسملا
 
 ءانـثأ ،نيـسحلا ءانـبأ يـف ةـماـمالا رصـح ىلـع ليـلد يأ دوـجو مدعـب فرتعـي ديفـملا داكـيو   
 ىلــع ليــلد يأ اضــيأ مــه مهــكالتــما مدعــب مــهريعــي نا الا كلمــي الو ،ةــيدوراجــلا عــم لادــجلا
 لاجـملا اذـه يـف لـيوطـلا هراوـح لقـن ادـج ديفـملا نـم ىرأو ،ةمـطاـف دالوأ يـف ةـماـمالا رصـح
 :انه

 ،هيلــع اعيمــج انــل ةجــح ال ءيــش ىلــع مــكاــيا انــقاــفو يــف مكــل عفــن يأو :ةيــماــمالا تــلاــق"    
 هيــف راصتــقالاــب اــنوريعــي اعيمــج انــموصــخو ،هتحــص ىلــع ناــهرــب نــم ةــيرــع هيــف ىوــعدــلاو
 جاجتــحالا نــع زــجعلاــب كــلذ لــجأ نــم انيلــع نومكحــيو ،نايبــلا نــم ةدرــجملا يواــعدــلا ىلــع
 اــم مكــمزليــف ،ناــهربــلا نــع ةينغــم يواــعدــلا نأ اومــعزــت نأ الا مهلــلا ،داقتــعالا يــف ديلقتــلاو
."ناهربلاب مكتبلاطم طقستو نسحلا دلول ىوعدلا نم هانركذ

 اميــــف امهــــتوــــخا ىلــــع نيــــسحلاو نسحــــلا لضــــف يــــف اــــنرصتــــقا امــــنا :ةــــيدوراجــــلا لاــــق"    
  .ءاملعلا دنع كلذ روهظل نايبلا نم درجملا مكحلا ىلع ،هانددع

 دـلو يـف داقتـعالا نـم هـب انصصتـخا اميـف لاقـملا اذـه لثمـب انـم اوعنـقاـف :ةيـماـمالا تـلاـق   
.ءاملعلا دنع مهمع ينب ىلع مهلضف روهظو ،نيسحلا
 نسحـلا نـب هللا دبـعو نسحـلا نـب نسحـلا ىلـع نـيدـباعـلا نـيز لضـف هيلـع ىفخـي نمـف الاو



.ءاملعلا دنع مهمع ينب ىلع مهلضف روهظو ،نيسحلا
 نسحـلا نـب هللا دبـعو نسحـلا نـب نسحـلا ىلـع نـيدـباعـلا نـيز لضـف هيلـع ىفخـي نمـف الاو
 نــم رثــكأ ءيــش مكعــم لــهف ،ميــهارــبإو نسحــلا نــب هللا دبــع نــب دمــحم ىلــع رــقابــلا لضــفو
 ."؟ىوعدلا

 رداــص نسحــلا دــلو ىلــع نيــسحلا دــلو نــم هومتيمــس نــم مكليضفــت :ةــيدوراجــلا تــلاــق"   

 ."اناهرب هيلع اوتاهف الاو ،ةيبصعو ىوه نع

 ليضفـت يـف انيلـع نومكحـي اعيمـج انـل فالخـلا لـهأ رـئاـسو ةيـناسيكـلا :ةيـماـمالا تـلاـق"   
 ..لالضــــلاو ةيبصعــــلا نــــم انيلــــع هــــب متمكــــح اــــم لثمــــب ،امهــــتوــــخا ىلــــع نيــــسحلاو نسحــــلا
 ىلــع مكنــم انلضــف وهــف هنــم نولضفتــت ءيــش يأبــف ،لالضــلاو ديلقتــلاو ىوهــلاو ةيبصعــلاــب
؟ناسيك

 نسحــلاو نينــمؤــملا ريــمأو لوــسرــلا نــم نيــسحلا دالوأ ىلــع صــن دــجوــي :ةيــماــمالا تــلاــق   
.نيسحلا دلو يف ةمامالا انرصح امل الاو ،نيسحلاو

 ،تبثــت الو اــندنــع حصــي الو ،اهــنوــعدــت يتــلا صوصنــلا هذــه فرعــن اــم :ةــيدوراجــلا تــلاــق   

 ."اهيف مكقح ىلع اولدف

 انقلعـتو ،نيـسحلاو نسحـلا ةـماـما يـف اعيمـج انـل ةيـناسيكـلا لوـق اذـه :ةيـماـمالا تـلاـق"   
 نالطــــب ىلــــع مهمكــــحو ، جراوخــــلاو ةــــيوشحــــلاو ةئــــجرــــملاو ةــــلزتعــــملا لوــــقو ،امهيلــــع صنــــلاــــب
 نوكـي اذامـف .اهيلـع ةجحـلاـب انـل مهتبـلاطـمو ،ةـقداـص الو ةتـباـث ريـغ اهـناو ،كـلذ يـف اـناوـعد

 ."لالض ىلع اعيمج نحنف الاو ،هدمتعن هجو ىلع انولد ،مهل انباوج

 ،ايــــصو يــــل ايلــــع راتــــخاو ايبــــن يــــنراتــــخا هللا نا :لاــــق هــــنأ يبنــــلا نــــع ربخــــلا درو دــــقو"   
 يــف ةــعاســلا موقــت نأ ىــلا ،ءايــصوأ نيــسحلا دالوأ نــم ةعســتو نيــسحلاو نسحــلا راتــخاو

 ."هانعمو هظفل ثيدحلا اذه لاثمأ

 ."ناهربب اهتحص ىلع انولد الاو ،تاعوضوم رابخاو تافارخ هذه :ةيدوراجلا تلاق"   

 صنــلا يــف هانتبــثأ يذــلا ربخــلا يــف ةيــناسيكــلا اعيمــج انــل لوقــت اذكــه :ةيــماــمالا تــلاــق"   
 ةـــــفارـــــخ هـــــنأـــــب نومكحـــــيو ،هيـــــف مـــــهرـــــسأـــــب ةبـــــصانـــــلا انـــــل لوقـــــتو ،نيـــــسحلاو نسحـــــلا ىلـــــع

 ."لاكشا ريغب مكنم انل لصف وهف مهنيبو اننيب لصفنا ءيش يأبف .عوضومو



 ةـــــفارـــــخ هـــــنأـــــب نومكحـــــيو ،هيـــــف مـــــهرـــــسأـــــب ةبـــــصانـــــلا انـــــل لوقـــــتو ،نيـــــسحلاو نسحـــــلا ىلـــــع

 ."لاكشا ريغب مكنم انل لصف وهف مهنيبو اننيب لصفنا ءيش يأبف .عوضومو

 ةـفورعـم ريـغ يـهو ،نيـسحلا دـلو ىلـع صنـلا يـف مـكرابـخا تبثـي فيـك :ةـيدوراجـلا تـلاـق"   
.دانعلاب مهسفنأل ةمامالا ىوعد نم مهيلع اومكحت نا الا مهللا ،نسحلا دلو دنع

 نيــفراــع اوــناــك نسحــلا دــلو نــم ةــماــمالا  نيــعدــملا نأ ىلــع عطقــن انســل :ةيــماــمالا تــلاــق   
 اضــيأ مكحــن الو ،دانعــلا قــيرــط اهــفالــخ يــف اوكلــسف ،ةمــئألا نــم مــهريــغ ىلــع صوصنــلاــب
 وــجرــنو ،كــلذ يــف مهنــع وفعــلا ربخــب لــيوأتلــل بــجوــملا لالضــلاــب كــلذ نــم هوــعدا اميــف مهيلــع
 لتقــلا  نــم هــب مهــلاــن اــمو نــيدــلا ةرصنــل هيــف مــه اــم نوكــي نأ عنتمــي الــف ،نارفغــلا هيــف مهــل
 انـباحـصا نـمو ،باوثـلا نـم اريثـك مهـل ارمتـسمو ،ةـماـمالا ىوـعد يـف مهلـلزـل ارفكـم مالآلاو
 مهنيـب ايـندـلا نـم مهـجورـخ لبـق ةـبوتـلاـب مهـل مكحـي وهـف ،ةمـطاـف دـلو عيمـجل ةنجـلاـب عطقـي نـم

 ."دابعلل كلذ رهظي مل  ناو ،هللا نيبو

 لاقمـــك بابـــلا اذـــه يـــف انـــل مكتـــلاقـــم نا" :الـــئاـــق ةـــيدوراجـــلا ديفـــملا خيشـــلا بـــطاخـــي مـــث   
 اوـلاـق مهـنا كـلذو )ع( نينـمؤـملا ريـمأ ىلـع صنـلا يـف  هيـلا انبـهذ اميـف اعيمـج انـل ةبـصانـلا
 ةحلــطو نامثــعو رمــعو ركــب يــبا دنــع ةــفورعــم ريــغ يــهو ،كــلذ يــف مــكرابــخا تبثــي فيــك انــل
 مهــــل نيعــــباتــــلاو راصــــنالاو مــــهرــــسأــــب نــــيرــــجاهــــملاو نمــــحرــــلا دبــــعو  ديعــــسو دعــــسو ريــــبزــــلاو
 نامـــيالا نـــع جورـــخلاو دانعـــلاـــب نـــيدـــشارـــلا ءافلـــخلا ىلـــع اومكحـــت نا الا مهلـــلا ،ناســـحإـــب
 ىلـع اودـهشتو ،ناسـحإـب نيعـباتـلا اوقسفـتو ،راصـنالاو نـيرـجاهـملا نـم ةـباحصـلا اوللضـتو
.مالسإلا نع ةدرلاب ةعامجلا

 ."لاقملا شحفأ نم اذهو

ديفي ال نيلقثلا ثيدح

 ةــماــمالاــب امــهدــلوو نيــسحلاو نسحــلا صاصتــخا يــف ةجــح انــل نا :ةــيدوراجــلا تــلاــق"   
 نإ اـــم نيلقثـــلا مكيـــف فلـــخم يـــنا :يبنـــلا لوـــق ،مـــشاـــه ينـــبو  ماـــمالا دـــلو نـــم مـــهريـــغ نود
 يلـع ادرـي ىتـح اـقرتفـي نـل امهـناو ،يتيـب لـهأ يـترتـعو ، هللا باتـك :اولضـت نـل هـب متكسمـت

 ."ضوحلا

 مــشاــه ينــب عيمــج يــف ةــماــمالا لعــج نــمل ةجــح نوكــي نأــب ربخــلا اذــه :ةيــماــمالا تــلاــق"   
 يبنــلا ةرتــع مــشاــه ينــب عيمــج نأل ،ةمــطاــف دــلو يــف اهلعــج نــمل ةجــح نوكــي نأ نــم ىــلوأ
 ،ةمـطاـف دـلو ىـلا فورصـم هـنأ ىلـع مكحـلا اهيـف متـحرتـقا ناـف الاو ،فالتـخا الـب هتيـب لـهأو



 يبنــلا ةرتــع مــشاــه ينــب عيمــج نأل ،ةمــطاــف دــلو يــف اهلعــج نــمل ةجــح نوكــي نأ نــم ىــلوأ
 ،ةمـطاـف دـلو ىـلا فورصـم هـنأ ىلـع مكحـلا اهيـف متـحرتـقا ناـف الاو ،فالتـخا الـب هتيـب لـهأو
 ،هدعــب نيــسحلا دــلو يــف ةمــطاــف دــلو نــم هــنا ىلــع هــب مكحــلا ةيــماــمالا نــم مكــموصــخ حرتــقا

 ."الصف هنم نودجت الف .نسحلا هيخأ دعبو

 وـــلو ،معـــلا ينـــبو ةـــمومعـــلاو ةوـــخالا نود ةـــيرذـــلا ينعـــي ال :)راصتـــخاـــب( ةيـــماـــمالا تـــلاـــق"   
 ،اهلضــفأو ةمــئألا ديــس وــهو ةرتعــلا نــم نينــمؤــملا ريــمأ جرــخ هومــترــكذ اــم ىلــع رــمألا ناــك

 ."قافتالاب لطاب اذهو .ةيرذلا ةلمج نم هجورخل

 سمـــش دبـــعو هدـــلوو سابعـــلا نوكـــي نأ بجيـــف ةيـــماـــمالا مزلـــي اذـــهف :ةـــيدوراجـــلا تـــلاـــق"   
 ىدعتـــت ةرتعـــلا تـــناـــك اذا ،هتـــمأ يـــف يبنـــلا اهفلـــخ يتـــلا ةرتعـــلا ةلمـــج يـــف نيلـــخاد هدـــلوو

 ."ةعيشلا بهذم ضقن اذهو .لهألا نم اهريغ ىلا ةثرولا

 ،ةــيدــيزــلا تقلعــت امــك ةرتعــلا مــساــب ةــماــمالا يــف انقلعــت وــل انــمزلــي اذــه :ةيــماــمالا تــلاــق"   
 هومتننــظ اــم انيلــع هــجوــي فيــكو .ةجحــلا يــف انــل الــصأ هلعجــن الو كــلذ ىلــع دمتعــن ال انكــل

 مولعــــملا )ةرتعــــلا ثــــيدــــح ىنعــــم( هانعــــم ىــــلا عــــجرــــن اــــنا"   ."ماكــــحالا يــــف فــــيرــــحتلا الوــــل
 تبـث دـقو .مهـبابـلو لضفـلا يـف مهتـصاـخو مهلـجأو هلـهأ رابـك لـجرـلا ةرتـع نا وـهو رابتـعالاـب
 ،يبنـلا تيـب لـهأ رـئاـس ىلـع هتـقو يـف نينـمؤـملا ريـمأ لضـف ربخـلا اذـه ريـغ نـم ةـلدأـب اـندنـع
 .سانــلا ةــفاــك نــم مــهريــغ ىلــع نيــسحلا دــلو نــم ةمــئألاو نيــسحلاو نسحــلا لضــف كــلذــكو
 ةرتعـلا مهـناو مـهاوـس نـم نود مـه لوـسرـلا ةلمـج نـم انيـف نوفلـخملا نوكـي نا كـلذـل بـجوـف

 مهـــنأ تبـــث نايبـــلا حـــضاوـــب هدـــلو نـــم ةمـــئألاو نينـــمؤـــملا ريـــمأ ةمصـــع تبـــث اذاو"    ."يبنلـــل
.فالختسالا ركذ نم ةرتعلاب نودارملا
 ةــــعوــــضوــــم ةيــــماــــمالا اهــــنوورــــي يتــــلا صوصنــــلا نا :فالخــــلا لــــهأ نــــم لــــئاــــق لاــــق ناــــف   
 اهيــف كشــلا لــيزــي امــب اهتحــص ىلــع اوــلدــي وأ ،اهــقرــط اورــكذيلــف الاو ،داــحآ اهــب رابــخألاو
.بايترالاو
 رابــــخأ يــــف رــــتاوتــــلا مدــــع هانفــــصو يذــــلا اهبــــهذــــم يــــف ةيــــماــــمالا رضــــي سيــــل :هــــل ليــــق   
 اهيـلا نرتـقا اـمل ،داـحآ رابـخأ اهـنوـك اهـب مهـل ةجحـلا نـم عنمـي الو ،مهتمـئأ ىلـع صوصنـلا
 ةــلالدــب ع ةمــئألا تافــصو ةــماــمالا بوــجو نــم ،هانــحرــشو هانيمــس اميــف ةيلقعــلا لــئالدــلا نــم
 دوروـــل ةبـــجوـــملا لوقعـــلا لـــئالد كـــلذـــب لطبـــل موصخـــلا مـــهوتـــت اـــم ىلـــع ةلـــطاـــب تـــناـــك وـــل اهـــنأ
 هللا دمـحب نيـب اذـهو ،فالتـخا دـجوـي ال يذـلا رـهاظـلاو قافـتالاـب )ع( انتمـئأ نـم صوصنـلا

 ."ءايشألا كردي لقع هل ناك نمل



 هللا دمـحب نيـب اذـهو ،فالتـخا دـجوـي ال يذـلا رـهاظـلاو قافـتالاـب )ع( انتمـئأ نـم صوصنـلا

 ."ءايشألا كردي لقع هل ناك نمل

 مـــلو ،رفـــص يـــف ارفـــص :تـــناـــك ةـــيدوراجـــلا عـــم ةيـــماـــمالا ةارابـــم ةجيتـــن ناـــف ودبـــي امـــكو   
 ةــماــمالا رصحــب ةربتعــم وأ ةحيحــص وأ ةرــتاوتــم ةــلدأ ةــيأ مدقــي نأ نيقــيرفــلا دــحأ عطتــسي
 رضـــي سيـــل" :فـــنآلا هـــلوقـــب ديفـــملا كـــلذـــب فرتـــعا امـــك .ةمـــطاـــفو يلـــع ءانـــبأ وأ ةرتعـــلا يـــف
 كلــــت مــــعدــــي نا لواــــح نإو ."مهتمــــئأ ىلــــع صوصنــــلا رابــــخا يــــف رــــتاوتــــلا مدــــع ةيــــماــــمالا
.مالكلا لوأو لدج لحم يه يتلا ةمامالا ةفسلفب رابخألا

 ،ةــيدوراجــلا ةــيدــيزــلا عــم ةــكرعــملا ةــحاــس نــم ،ضاــفوــلا يــلاــخ ديفــملا بحسنــي نأ دعــبو   
 ىرــــخألا ةيــــماــــمالا قرفــــلا ىلــــع درلــــل هــــجوتــــي ،عــــبارــــلا نرقــــلا يــــف نوطــــشني اوــــناــــك نــــيذــــلا
 نرقـلا يـف ،لوألا اـهدـهم يـف ةـماـمالا ةـيرظـن تـهجاو يتـلا تاـيدـحتلاو لـكاشـملا ةجـلاعـمو
 مواقيـــــل فـــــقوتـــــيو ،رـــــقابـــــلا ىلـــــع حاـــــبر نـــــب رمـــــع لاكـــــشا ىلـــــع زفقيـــــف ،يرـــــجهلا يـــــناثـــــلا
 دعــب ،ةيهــلإلا ةــماــمالا ةــيرظنــب لوقــلا نــع اوعــجارــتو قداصــلا اوــبذــك نــيذــلا "ةيــناميلــسلا"
.ءادبلا ثيدحو ،قداصلا رفعج نب ليعامسإ ةافو

ءادبلا ةمزأ

 ةــيرظــنو ةيــماــمالاــب تفصــع يتــلا ةريبكــلا ةــمزالا هذــه نــع ،لوألا بابــلا يــف انــثدــحت دقــل   
 ىـلا مهـباـهذو ،ةيهـلإلا ةـماـمالاـب داقتـعالا نـع "ةيـناميلـسلا" عـجارـت يـف اهببـستو ،ةـماـمالا
 ةاــــفو تركــــنأ يتــــلا "ةيليــــعامــــسإلا" ةــــقرفــــلا ةدالو يــــف اهببــــست كــــلذــــكو ،ىروشــــلاــــب لوقــــلا
 ،قداصـلا رفعـج ماـمالا اهـب ماـق ةيـحرـسم تـناـك هـتاـفو نـع نالـعإلا نأ تمـعزو ،ليـعامـسإ
.ةيسابعلا تاطلسلا راظنأ نم هبيرهت ىلع ةيطغتلل

 رفعـج لـسن يـف ةـماـمالا تابـثاو ،ةـمزألا هذـه نـم صلـختلا ديفـملا خيشـلا لواحـي اـمدنـعو   
 ،ةيهـــلإلا ةـــماـــمالا يـــف "ءادبـــلا" ثودـــح ةـــلاحتـــساـــب ةـــيادبـــلا يـــف فرتعـــي ،ءايـــحألا قداصـــلا
 ادـب امهـم" :اوـلاـق مهـنأ يورـف )ص( لوـسرـلا لآ ةمـئأ نـع كـلذ دضـب ةـياورـلا ءاـج" :لوقـيو
 دــق نــمؤــم الو ،هتــماــما نــع ماــما الو ،هــتوبــن نــع يبــن لقــن يــف هــل ودبــي ال هــناــف ءيــش يــف هلل
 ."هناميا نع ناميإلاب هدهع ذخأ

 ،ثــيدــحلا حــص وــل ،ةيهــلإلا ةــماــمالا ةــيرظــن عــم هضــقانــتو "ءادبــلا" ةيثبــع ديفــملا دــكؤــيو    
 هدعـب ىقبـي الو هـتايـح يـف تومـي هـنأ )ليـعامـسإ ربـكألا( هـلاـح نـم مولعـملا ناـك اذإ" :لوقيـف
 ناكـل عـقو وـلو  .هيلـع صنلـل ىنعـم ال لـب )ليـعامـسإ ىلـع صنـلا نـم( هوـعدا اـم بجـي سيلـف
 قبـي مـل اذإو ،هـب موقـي ناـك اميـف يـضاـملا ةفيلـخ هيلـع صوصنـملا نأ صنـلا ىنعـم نأل اـبذـك



 ناكـل عـقو وـلو  .هيلـع صنلـل ىنعـم ال لـب )ليـعامـسإ ىلـع صنـلا نـم( هوـعدا اـم بجـي سيلـف
 قبـي مـل اذإو ،هـب موقـي ناـك اميـف يـضاـملا ةفيلـخ هيلـع صوصنـملا نأ صنـلا ىنعـم نأل اـبذـك
 لبـق تومـي هـنأ هللا ملـع اذإو ،ةـلاحـم ال اـبذـك ذئنيـح هيلـع صنـلا نوكيـف ،ةفيلـخ نكـي مـل هدعـب
 هيــف ةدــئاــف ال هــنأل ،اــبذــك صنــلا نوــك عــم اثبــع كــلذــب رــمألا ناكــل ،هــفالختــساــب هرــمأو ناوألا
."بابلا اذه يف هودمتعا ام لطبف ،حيحص ضرغ الو

 ماـــــمالـــــل هللا ىلـــــع بذكـــــلا ةبـــــسن يـــــف "ةيـــــناميلـــــسلا" لوـــــق ينبـــــت عبطـــــلاـــــب عيطتـــــسي الو   
.هتايح يف هتافو مث ليعامسإ هنبا ةفالخ نالعا يف ،قداصلا

 امــناــف ءادبــلا ظفــل قالــطإ اــما" :لوقيــف "ءادبــلا" لوــح ثــيدــحلا ةــبوعصــب ةيــناــث فرتعــيو   
 عمـس هـب درـي مـل وـلو .لـجو زـع هللا نيـبو دابعـلا نيـب طـئاـسوـلا نـع دراوـلا عمسـلاـب هيـلا ترـص
 يـــناعـــملا ىلـــع هيـــلا ترـــص هـــب عمســـلا ءاـــج اـــمل هنكـــلو ...هـــقالـــطا تزجتـــسا اـــم هتحـــص ملـــعأ
."لوقعلا اهابأت ال يتلا

 ،هـــناكـــمإ ردـــق "ءادبـــلا" لـــيوأـــت لواحـــي هـــنأ ينعـــي - هـــترابـــع نـــم حـــضاو وـــه امـــك - اذـــهو   
 اـم اـمأو" :لوقيـف ،هلـيوأـت لواحـي مـث ،ليـعامـسإ ىلـع صنـلا عوـقو يفـن ةـيادبـلا يـف لواحيـف
 اومـهوـتو ،الـطاـب كـلذ يـف اوـعدا مهـناـف ،هيلـع صنـلا لوصـح مهـل ةـعامـجلا ميلـست نـم هوـعدا
 هنــــبا ىلــــع صــــن هللا دبــــع اــــبأ نأــــب فرتعــــي انــــباحــــصا نــــم دــــحأ سيــــل هــــنأ لبــــق نــــم ادــــساــــف
 سانــلا ناــك امــناو ،اهنــم فورعــم يــف الو ،رابــخالا نــم ذاــش يــف كــلذ ىور الو ،ليــعامــسإ
 ،مهـنونـظ تـلاز ليـعامـسإ تاـم املـف هيلـع صنـي هللادبـع اـبأ نأ نونظـي ليـعامـسإ ةايـح يـف
 هــنا اوــعداو الــصأ هولعــجو نظــلا كــلذــب نولطبــملا ءالؤــه قلعتــف ،هريــغ يــف ماــمالا نأ اوملــعو
 ناــك اذاو ،ةعيشــلا ةلقــن نــم دــحأ هــفرعــي ربــخ الو رــثأ كــلذ يــف مهعــم سيــلو ،صنــلا عــقو دــق
."هانركذ امب طقس دقف ناهرب نم ةدرجملا ىوعدلا ىلع مهدمتعم

 ثبــــــــشت اذاــــــــملو ،ةــــــــماــــــــمالا ةــــــــيرظنــــــــب "ةيــــــــناميلــــــــسلا" كــــــــش نذإ اذاــــــــمل :ديفــــــــملا لقــــــــي مــــــــلو   
؟"ءادبلا" نع قداصلا مامالا ثدحت اذاملو ؟ليعامسإ ةمامإب "نويليعامسالا"
؟ادبأ يدعب امامإ ليعامسإ نيعا مل انأ :الثم هتعيشل لقي مل اذاملو

 مـل ةقلتخـم تاـياور ىلـع ادمتعـم ،ايفسعـت الـيوأـت "ءادبـلا ثـيدـح" لوأـي نأ ديفمـلا لواحـيو   
 ءيــش يــف هلل ادــب اــم" هــلوــق نــم هللا دبــع يــبا نــع ةــياورــلا اــمأــف" :لوقــيو ،هريــغ دــحأ اــهورــي
 ،ةـــماـــمالا يـــف ءادبـــلا نـــم ،اضـــيأ هومـــهوـــت اـــم ريـــغ ىلـــع اهـــناـــف "ليـــعامـــسإ يـــف هـــل ادـــب امـــك
 ينـــبا ىلـــع لتقـــلا بتـــك ىـــلاعـــت هللا نا :لاـــق هـــنأ هللا دبـــع يـــبا نـــع يور اـــم اـــهانعـــم امـــناو
 يــــف هــــل ادــــب امــــم ءيــــش يــــف هــــل ادــــب امــــف ،كــــلذ نــــع افعــــف هيــــف هتــــلأســــف ،نيــــترــــم ليــــعامــــسإ
 دبــع يــبا ةــلأسمــب هنــع هــفرصــف اــبوتكــم ناــك يذــلا لتقــلا نــم هرــكذ اــم هــب ينعــي ،ليــعامــسإ
 ،ةيـــماـــمالا ءاهقـــف عامـــجا كـــلذ ىلـــع ،ءادبـــلاـــب هيـــف هللا فـــصوـــي ال هـــناـــف ةـــماـــمالا اـــمأو .هللا



 دبــع يــبا ةــلأسمــب هنــع هــفرصــف اــبوتكــم ناــك يذــلا لتقــلا نــم هرــكذ اــم هــب ينعــي ،ليــعامــسإ
 ،ةيـــماـــمالا ءاهقـــف عامـــجا كـــلذ ىلـــع ،ءادبـــلاـــب هيـــف هللا فـــصوـــي ال هـــناـــف ةـــماـــمالا اـــمأو .هللا
 نـــع يبـــن لقـــن يـــف هـــل ودبـــي الـــف ءيـــش يـــف هلل ادـــب امهـــم :اوـــلاـــق مهـــنأ مهنـــع رـــثأ هيـــف مهعـــمو
."هناميا نع ناميالاب هدهع  ذخأ دق نمؤم الو هتماما نع ماما الو هتوبن

 هــنأو ،نيــترــم لتقــلا ليــعامــسإ ىلــع بتــك دــق هللا نأ :قداصــلا فرــع فيــك ديفــملا لقــي مــلو   
 هيلـع لزـن لـه ؟لتقـلا هنـع فرصـيو ،هنـبا نـع وفعـي نأ قداصـلا هـلأـس اـمدعـب كـلذ يـف هـل ادـب
؟الثم هللا نم يحولا

 هللا نـم ءادبـلا نا" :لوقيـف ،ايفسعـت الـيوأـت "ءادبـلا" لـيوأـت ىرـخأ ةرـم ديفـملا لواحـي مـث    
 يـــف ليـــق نونظـــلاو باستـــحالا يـــف نكـــي مـــل اـــم هـــلاعـــفأ نـــم رـــهظ اذاـــف ،روهظـــلا وـــه ىـــلاعـــت
 ،تـئاـف كاردتـسا الو يأر بقعـت ىـلاعـت هللا نـم ءادبـلا سيـلو .."اذـكو اذـك يـف هلل ادـب" :كـلذ
 يـــف ادـــب امـــك ئش يـــف هلل ادـــب اـــم" :هـــلوـــق يـــف ىنعـــملاو ..ريـــبدـــت ىـــلا ريـــبدـــت نـــم لاقتـــنا الو
 ،ليــعامــسإ يــف هــل رــهظ اــم ،تيبــلا لــهأ نــم دــحأ يــف لعــف هــل رــهظ اــم ىنعمــب "ليــعامــسإ
 كـــلذ هنـــع هللا فرصـــف ،ابـــلاـــغ هـــب نظـــلاو ،ادنتـــسم لتقـــلا نـــم هيلـــع فوخـــلا ناـــك هـــنا كـــلذو
 رـمألا سيـلو ،ىـسوـم نـب يلـع اـضرـلا نـع ربخـلا ءاـج اذـهبو .هلل هـتاـجانـمو قداصـلا ءاـعدـب
 ناـك صنـلا نأ يـف )ةيليـعامـسالاو ةيـناميلـسلاـك( ةعيشـلا نـم موـق هنـظ امـك ربخـلا اذـه يـف
 ءاـج دقـف .ىـسوـم يـف هدعـب نـم  ةـماـمالا لعـجو ،هيـلا هللا هضبقـف ليـعامـسإ يـف رقتـسا دـق
 ءيـش يـف هلل ادـب امهـم" :اوـلاـق مهـنأ يورـف )ص( لوـسرـلا لآ ةمـئأ نـع كـلذ دضـب ةـياورـلا
 هدـــهع ذـــخأ دـــق نـــمؤـــم الو ،هتـــماـــما نـــع ماـــما الو ،هـــتوبـــن نـــع يبـــن لقـــن يـــف هـــل ودبـــي ال هـــناـــف
."هانمدق ام ةيادبلا يف ليوأتلا نم اححصم ربخلا اذه ناكف ."هناميا نع ناميالاب

 نــب ىــسوــم هنــبا ىلــع قداصــلا نــم صنــلا يــف "رــتاوــت" دوــجو ديفــملا خيشــلا يــعدــي مــث   
 اضـيأ لدـي امـمو" :لوقيـف ،كـلذ ىلـع داـحآ ربـخ وـلو ربـخ يأ دوـجو مدـع نـم مـغرـلاـب ،رفعـج
 صـــنو ،ةـــماـــمالاـــب قداصـــلا هنـــبا ىلـــع رـــقابـــلا رفعـــج يـــبأ صنـــب ربخـــلا رـــتاوـــت هداســـف ىلـــع
 هاـنرـكذ نمـع ربخـلا رـهاظـتو ،يلـع ىلـع ىـسوـم صـنو ،ىـسوـم مـظاكـلا هنـبا ىلـع قداصـلا
 نــع ربخــلا عــم مهــقدــص وأ ،مهــقوقــح نــع ةئبنــملا تازــجعملاو مهتــماــما ىلــع ةــلادــلا مولعــلاــب
 نـم ناملـس هفـصوو دوعسـم نـب هللا دبـع هاور اـمو "حولـلا ثـيدـح" نـم مهيلـع صنـلاـب يبنـلا
 لـهأ عيمـجو مهتـيرذ نـم ةمـئألاو مـهرـسأـب هاـنرـكذ نـم عمـجأ دـقو .مـهدادـعأو مهـنايـعأ رـكذ
 ."الطاب ءالؤه عامجا نوكي نأ حصي سيلو ،مساقلا يبا توم ىلع مهتيب
 يأـب نايـتإلا نـع زـجع دـق ،ةـيدـيزـلا ةـيدوراجـلا ةعيشـلا عـم هـلادـج يـف ،هـنأ ديفـملا يسـنو   
 ةأرـــجلا ىهتنمـــب موقـــي هنكـــلو ،هدـــلو نـــم ةمـــئألا ةيقـــب نـــع الضـــف ،رـــقابـــلا ةـــماـــمإ تبثـــي ربـــخ
 ةــــياورــــك ،رــــتاوتــــلاــــب ،يرــــجهلا عــــبارــــلا نرقــــلا يــــف ةقلتخــــم تاــــياور فــــصو ىلــــع ،ءاــــعدالاو
 ،ةمـــطاـــف هتنـــبال هاطـــعأو )ص( دمـــحم يبنـــلا ىلـــع ليـــئربـــج هـــب لزـــن يذـــلا "حولـــلا ثـــيدـــح"



 ةــــياورــــك ،رــــتاوتــــلاــــب ،يرــــجهلا عــــبارــــلا نرقــــلا يــــف ةقلتخــــم تاــــياور فــــصو ىلــــع ،ءاــــعدالاو
 ،ةمـــطاـــف هتنـــبال هاطـــعأو )ص( دمـــحم يبنـــلا ىلـــع ليـــئربـــج هـــب لزـــن يذـــلا "حولـــلا ثـــيدـــح"
 يـــف عوـــضوـــملا ثـــيدـــحلا اذـــه ثحبـــن فوـــسو ،رـــشع ينـــثالا ةمـــئألا ءامـــسأ نمضتـــي يذـــلاو
.مداق لصف

قداصلا ةفالخ ةمزأ 

 مهتتــش ،ىرــخأ ةــمزأ يــف اوعــقو ىتــح ،ءادبــلا ةــمزأ نوزواجتــي ةيــماــمالا ةعيشــلا دكــي مــلو
 لامعتــسا ةجيتــنو ،دــيدــجلا ماــمالــل ةيــصوــلاو صنــلا يــف ضومغــلا ةجيتــن ،قرــف تــس ىــلا
 ،طـــق دـــلوـــي مـــل دـــلو دوـــجو ءاـــعدا وأ ،ماـــمالا ةاـــفو راكـــنإ يـــف ،يـــضارتـــفالا ينـــطابـــلا قطنـــملا
 وأ ،داـــــحآلا رابـــــخأ ضـــــفرو ،يرـــــهاظـــــلا قطنـــــملا ءالؤـــــه ضعـــــب عـــــم ديفـــــملا مدختـــــسا دقـــــلو
.ةبيجعلا مهتالوقم تابثإل اهب نوكسمتي يتلا ةددشتملا تايرظنلا
 مـــث ،هيـــبأ ةايـــح يـــف ليـــعامـــسإ ةاـــفو اوركـــنأ نـــيذـــلا "ةيليـــعامـــسإلا" ءالؤـــه سأر ىلـــع ناـــكو
 )سوواـن نـب هللا دبـع هـل لاقـي ةرصبـلا لـهأ نـم لـجر ىـلا ةبـسن( "ةيـسووانـلا" مـهدعـب ءاـج
 يدــهملا هــناو .تومــي الو تمــي مــل يــح هــنا اوــلاــقو ،هسفــن قداصــلا رفعــج ةاــفو اوركــنأ نــيذــلا
 ،قداصـلا رفعـج نـب حطـفألا هللا دبـع ةـماـمإـب اوـلاـق نـيذـلا "ةيحطفـلا" نـم قـيرـف مـث ،رظتنـملا
 هاـبأ نأو ،رظتنـملا يدـهملا هـنأو "هللا دبـع نـب دمـحم" همـسا هـل دـلو دوـجو اوـعدا نـيذـلا مـهو
.نييسابعلا نم هيلع افوخ نميلا يف هافخأ دق هللا دبع

 مـهدقتنـي وأ "ةيليـعامـسإلا" نـع ةفلتخـملا هبتـك يـف ثدـحتي مـل ديفـملا خيشـلا نأ بـيرغـلاو   
 دــلو دوــجو اوــعدا نــيذــلا ةيحطفــلا نــع ثدــحتي مــل امــك ،ليــعامــسإ ةاــفو مــهراكــنإل ةرــشابــم
 اــمأ" :لاقــف ،ينــطابــلا مهقطنــم دــضو "ةيــسووانــلا" دــض طقــف هثــيدــح زــكر امنيــب ،هللا دبعــل
 راكــناو ةرورضــلا عــفد نــم اــبرــض هللا دبــع يــبأ ةاــفو اــهراكــنا يــف تبكــترا دقــف ةيــسووانــلا
 نيـــبو ةـــقرفـــلا هذـــه نيـــب قرـــف الو ،هلبـــق نـــم هيـــبا ةاـــفوـــب ملعـــلاـــك هـــتاـــفوـــب ملعـــلا نأل ةدـــهاشـــملا
 ناــــك هــــنا ىــــعداو نيــــسحلا لتــــق ركــــنا نــــم نيــــبو ،نينــــمؤــــملا ريــــمأ ةاــــفوــــل نيعــــفادــــلا ، ةالغــــلا
.موقلل اهبشم
 فــــلأ هاور وــــلو ،المــــع الو املــــع بــــجوــــي ال دــــحاو ربــــخ وهــــف هــــب اوقلعــــت يذــــلا ربخــــلا اــــمأو   
 باكـــــتراو ،تارورضـــــلا عـــــفد يـــــف ةجـــــح هرـــــهاـــــظ لعجـــــي نا زاـــــج اـــــمل فـــــلأ فـــــلأو ،ناســـــنا
."تادهاشملا عفدب تالاهجلا

 ةيليـــــــعامـــــــسإلا مهـــــــئارو نـــــــمو( "ةيـــــــسووانـــــــلا" دقـــــــن يـــــــف انـــــــه ديفـــــــملا خيشـــــــلا عدـــــــبأ دـــــــقو   
 الو املـــع بـــجوـــت ال يتـــلا داـــحآلا رابـــخأـــب ثبـــشتلاو ،ينـــطابـــلا قطنـــملا ضـــفرو )ةيحطفـــلاو
 ،ةمهـملا ةيـلوـصألا ةدـعاقـلا هذـهب مزتلـي نأ هـب ضرتفـي ناـكو .ناسـنا نويلـم اـهاور وـلو ،المـع
 ىرنـــسو ،اقـــباـــس انـــيأر امـــك ،ةدـــيدـــع تاطـــحم يـــف اهنـــع ىلـــخت هنكـــلو ،لاوـــحألا عيمـــج يـــف



 ،ةمهـملا ةيـلوـصألا ةدـعاقـلا هذـهب مزتلـي نأ هـب ضرتفـي ناـكو .ناسـنا نويلـم اـهاور وـلو ،المـع
 ىرنـــسو ،اقـــباـــس انـــيأر امـــك ،ةدـــيدـــع تاطـــحم يـــف اهنـــع ىلـــخت هنكـــلو ،لاوـــحألا عيمـــج يـــف
.اقحال
 ،خــيراتــلا يــف ةرــثانتــم ةراجــح نــم "ةــماــمإلا" ةــيرظــن ءانــب لواحــي ديفــملا خيشــلا ناــك دقــل   
 كـــلذـــلو ،ءاشـــي امـــك ةـــيرظنـــلا ينبـــي يكـــل ،ىرـــخأ اراجـــحأ لمهـــيو ،ةراجحـــلا ضعـــب طقتليـــف
.يعيشلا خيراتلا فييزت ىلا رطضي
 ةعيشـلا ةـماـع باـهذ نـم ،قداصـلا ةاـفو باقـعأ يـف ثدـح اـمل هـتءارـق كـلذ ىلـع لثـم زرـبأو   
 "حطـــفألا هللا دبـــع" ربكألا هنـــبا ةـــماـــمإـــب لوقـــلا ىـــلا )ةيـــسووانـــلاو ةيليـــعامـــسإلا ادـــع اـــم(
 .هل ةيصولا ىعداو هيبأ سلجم سلج  يذلا
 خـياشـم لـج حطـفألا هللا دبـع ىـلإ لاـم دقـف ،يمقـلا يرعـشالاو يتخـبونـلا لوقـي امبـسحو  
 .هدعـب نـم هدـلو يـفو رفعـج نـب هللا دبـع يـف ةـماـمإلا نأ يـف اوُّكشـي مـلو ،اهـئاهقـفو ةعيشـلا
 ليــــعامــــسإ هنــــبا ةاــــفو دعــــب ،هــــل ةفيلــــخ نيعــــم صخــــش نييعــــت نــــع قداصــــلا ماجــــحإل كــــلذو
 ،لضفــلاو ةرــهاظــلا ةيــصوــلا ":ـك طقــف ةــماعــلا تاــمالعــلا نايبتــب هــئافتــكاو )ءادبــلا ثودــحو(
 لــــكأــــيو باذــــك :لاقيــــف ،جرــــف الو نطــــب الو مــــف يــــف هيلــــع نعطــــي نأ دــــحأ عيطتــــسي ال ثيحــــب
 يـف ةـثاروـلا وأ ."ةبيهـلاو راـقوـلاو ةنيكسـلا" ـب هـفاصـتا وأ ."اذـه هبـشأ اـمو ،سانـلا لاوـمأ
 ."ةهاع هيف نكت مل ام ريبكلا"
 ،ةــماــمإلا هيــف رمتــست ادــلو فلــخي نأ نود ،اــموــي نيعبــسب هيــبأ بقــع يــفوــت حطــفألا نكــلو   
 ثراوتـــلا نوـــناقـــب نونـــمؤـــي اوـــناـــك نـــيذـــلا "ةيـــماـــمإلا" فوفـــص يـــف ةدـــيدـــج ةـــمدـــص دـــلو امـــم
  )ةيحطفـــلا مـــه ءالؤـــهو( ىـــسوـــم هيـــخأو هللا دبـــع نيـــب عمـــجلاـــب مهنـــم مســـق لاقـــف .يدومعـــلا
 يـــف نوكـــت ال ةـــماـــمإلا نأـــب لوقـــي ناـــك يذـــلا راعشـــلاـــب مهنـــم اـــمازتـــلا نورـــخآ فـــقوـــت امنيـــب
 ،حطـــفألا هللا دبعـــل يفخـــم دـــلو ضارتـــفا ىـــلإ اورطـــضاو ،نيـــسحلاو نسحـــلا دعـــب نـــيوـــخأ
 ةروصـب نميـلا يـف دوـجوـم هـنأو ،رظتنـملا يدـهملا هـناو "هللا دبـع نـب دمـحم" همـسا نإ اوـلاـق
 نـم "حطـفألا" مـسا بطـشب ثـلاـث قـيرـف ماـق نيـح يـف ،ةيقتـلا ببـسب هوـبأ هافـخأ دـقو ةـيرـس
 نــب ىــسوــم هيــخأ ىــلإ  اولقتــناو  ،ةــيادبــلا نــم هيــلإ باــهذــلا أطــخب ءاــعدالاو ةمــئألا ةلسلــس
.)ةيوسوملا مه ءالؤهو( رفعج
 حطـــفألا هللا دبـــع ةـــماـــمإ توبـــثو ،ةيخـــيراتـــلا ةصقـــلاـــب ديفـــملا خيشـــلا فارتـــعا نـــم الدـــبو    
 ةمـــئاـــق نـــم ايـــئاهـــن هبطـــشي نأ ،ةـــيوـــسوملـــل اعبـــت ،لواـــح هـــناـــف ،لـــقألا ىلـــع تـــقوـــلا ضعبـــل
 ،ةـعوـضوـم ثـيداـحأ لـيوأـتو ،ةـبذاـك مهـت دـيدرتـب ماـقو ،ةينـيد تالـهؤـم ةـيأ نـم هدرـجيو ،ةمـئألا
 حــــضاو اضــــيأ اــــهرــــمأ ناــــف ةيحطفــــلا اــــمأ ":لاقــــف ،ىرــــخأ ثــــيداــــحأ ىلــــع رــــتاوتــــلا ءاــــعداو
 هللا دبـع يـبأ نـم اصـن اوـعدـي مـل مهـنا كـلذو .هـلوأـت نمـع روتـسم الو فاـخ ريـغ اهـلوـق داسـفو
 اذــــهو ،ربــــكألا يــــف نوكــــت ةــــماــــمالا نأ نــــم هوور اــــم ىلــــع اولمــــع امــــناو ،هللا دبــــع ىلــــع )ع(
 هـب نكـت مـل اـم ربـكألا يـف نوكـت ةـماـمالا نأ درو دـق هـنا وـهو ،اـطورـشم الا طـق ورـي مـل ثـيدـح
 يـــف ةـــهاـــع هـــب ناـــك هللا دبـــع نأـــب نورـــتاوتـــم ىـــسوـــم ةـــماـــمإـــب نولـــئاقـــلا ماـــمالا لـــهأو ،ةـــهاـــع
 اـبأ ناو ،نامثـعو يلـع يـف نوعقـي اوـناـك نـيذـلا ةئـجرـملا بـهاذـم ىـلا بـهذـي ناـك هـنأل ،نـيدـلا



 يـــف ةـــهاـــع هـــب ناـــك هللا دبـــع نأـــب نورـــتاوتـــم ىـــسوـــم ةـــماـــمإـــب نولـــئاقـــلا ماـــمالا لـــهأو ،ةـــهاـــع
 اـبأ ناو ،نامثـعو يلـع يـف نوعقـي اوـناـك نـيذـلا ةئـجرـملا بـهاذـم ىـلا بـهذـي ناـك هـنأل ،نـيدـلا
 هللا دبـــع هيلـــع لـــخد هـــناو "ريبـــك ئجرـــم اذـــه هللا دبـــع" هدنـــع نـــم جرـــخ دـــقو ،لاـــق هللا دبـــع
 متملـع اـم وأ :لاقـف كـلذ نـع لئسـف ،جرـخ ىتـح تكـس هآر املـف هـباحـصأ ثدـحي وـهو اـموـي
 يور الو ،ةــماعــلا نــم هــب صصختــي اــم ملعــلا نــم هــل نكــي مــل هــنا عــم اذــه .؟ةئــجرــملا نــم هــنأ
 ىـــعدأ دـــقو ،ماكـــحألا يـــف ىتفتـــسي نـــم ةـــلزنمـــب ناـــك الو ،مارـــحلاو لالحـــلا نـــم ءيـــش هنـــع
 ةلــع يأــف ،باوجلــل ىــتأــت الو ،اهنــع بجــي ملــف راغــص لــئاسمــب نحتــماــف هيــبا دعــب ةــماــمالا
 اـمل هتـماـما نـم عنمـت ةلـع نكـت مـل وـل هـنا عـم .لـجرـلا اذـه ةـماـما نـم عنمـت هاـنرـكذ امـم ربـكأ
 لقنــل هرــهظأ وــلو ،هيــف هرــهظأل هنــع هــفرــص دــق نكــي مــل وــلو ،هنــع صنــلا فرــص هيــبأ نــم زاــج
 اـم نالطـب ىلـع ليـلد هيلـع صنـلاـب قلعتـلا نـع موقـلا زـجع يـفو ،هـباحـصأ يـف اـفورعـم ناـكو
."هيلا اوبهذ
 هللا دبــــع ةــــماــــماــــب لوقــــلا ىلــــع ةعيشــــلا عامــــجا نــــع لــــفاغتــــي ،انــــه ديفــــملا نأ ظــــحالــــيو    
 نـــم هدـــلو يـــفو رفعـــج نـــب هللا دبـــع يـــف ةـــماـــمإلا نأ يـــف مهكـــش مدـــعو ،هـــتاـــفو لبـــق ،حطـــفألا
 ةــــماــــمإــــب لوقــــلا نــــع عــــجارتــــلا ببــــس نأو ،يمقــــلا يرعــــشألاو يتخــــبونــــلا لاــــق امــــك  .هدعــــب
 دبـع نيـب اوعمـج نـيذـلا( ةيحطفـلا رارمتـسا نـع لـفاغتـي امـك ،فلـخ نود هـتاـفو يـه حطـفألا
 حـيرـصو حـضاو صـن دوـجو مدـع كـلذـكو ،يركسعـلا نسحـلا دـهع  ىـلا )ىـسوـم هيـخأو هللا
 ةفرعم مدعو ،ةرــــهاــــظ ةروصــــب ةــــماــــمالــــل هــــيدصــــت مدــــعو ،رفعــــج نــــب ىــــسوــــم ىلــــع رــــتاوتــــمو
 يـــبأو يقيـــلاوجـــلا مـــلاـــس نـــب ماشهـــك مهنـــم نيملكتـــملا ىتـــحو "ةيـــماـــمإلا" ةـــيرظنـــلا باطـــقأ
.ةیزاجعإ ةیبیغ ةقیرطب الا مظاكلا ىسوم ةمامإب  )قاطلا نمؤمب فورعملا( لوحألا رفعج
 اـمل - ديفـملا يـعدـي امـك – مـظاكـلا ىلـع ارـتاوتـمو اتـباـثو احـيرـصو احـضاو صنـلا ناـك وـلو   
 جابـيدـلا دمـحم هوـخا الو ةـماـمالا هللا دبـع ىـعدا اـملو ،قرـف تـس ىـلا قداصـلا ةعيـش قرفـت
.قداصلا رفعج نب

جابيدلا دمحم ةماما يفن

 نــم هبطــش وأ ،حطــفألا هللا دبــع ماــمالا ةيصخــش طاقــسا يــف ديفــملا خيشــلا لــشف امــكو  
 يـف ةروثـب ماـق يذـلا رفعـج نـب دمـحم ةـماـمإ يفـن يـف اضـيأ لـشف دقـف ،يـماـمالا خـيراتـلا
 ةيــلوــصألا ةدــعاقــلا ىــلا ديفــملا دنتــساــف ،"نينــمؤــملا ريــمأ" ـب ىمســتو ـه٢٠٠ ماــع زاجحــلا
 ناــك جابــيدــلا دمــحم نأ نــم مــغرــلاــب ،داــحآلا رابــخأ ىلــع دامتــعالا زاوــج مدــع يأ ةقــباســلا
 طاقــــسا لواــــح ديفــــملا نكــــلو ،ةيهــــلإلا ةــــماــــمالا ةــــيرظنــــب الو صنــــلاــــب نــــمؤــــي نكــــي مــــلو اــــيدــــيز
 ال هوور يذـلا ثـيدـحلا نا " :لاقـف ،صنـلاـب ةـماـمالـل ايـعدـم ناـك هـنأ وـل امـك جابـيدـلا ةيـعرـش
 ثدــحم هاور الو اــفورعــم اثــيدــح سيــل وــهو فيكــف ،تبــثو حــص وــل ،هيــلا اوبــهذ اــم ىلــع لدــي
 ىلــع عطقــي ال داــحآلا رابــخأو ،دــحاو ربــخ هــنأ هــل ةــياورــلا توبــث دنــع  هيــف اــم رثــكأو ،روــكذــم
 حســـم" نأل ،ةـــماـــمالا ليـــلد هنمضتـــم يـــف ناـــك اـــمل اضـــيأ احيحـــص ناـــك وـــلو .اهتحصـــب هللا



 ىلــع عطقــي ال داــحآلا رابــخأو ،دــحاو ربــخ هــنأ هــل ةــياورــلا توبــث دنــع  هيــف اــم رثــكأو ،روــكذــم
 حســـم" نأل ،ةـــماـــمالا ليـــلد هنمضتـــم يـــف ناـــك اـــمل اضـــيأ احيحـــص ناـــك وـــلو .اهتحصـــب هللا
 الو فرــــع الو عمــــس الو لقــــع يــــف هيلــــع صنــــب سيــــل "هنــــبا هــــجو نــــع بارتــــلا هللا دبــــع يــــبأ
 ةرـمإـب ىمسـتو هتـماـما ىـلا اـعدو هيـبا دعـب فيسـلاـب جرـخ رفعـج نـب دمـحم نأ عـم ...ةداـع
 ةـماـمالا لـهأ نيـب فالـخ الو .بـلاـط يـبا لآ نـم جرـخ نمـم دـحأ كـلذـب َّمستـي مـلو ،نينـمؤـملا
 قبـي مـل ىتـح اوـضرقـنا دـقو...اركنـم ىـتأ دقـف نينـمؤـملا ريـما دعـب مـسالا اذـهب ىمسـت نـم نأ
 اهلـــهأ هللا مدعـــي نأ زاـــج اـــمل اقـــح تـــناـــك وـــل اهـــنأل ،مهتـــلاقـــم لاطـــبا كـــلذ يـــفو .دـــحأ مهنـــم
."ةفاك

ةيفقاولا ةكرحلا

 ةرـــم هـــتاـــفو دعـــب ترـــجفت ىتـــح ،رفعـــج نـــب ىـــسوـــم ىلـــع رقتـــست ةـــماـــمالا ةـــيرظـــن دكـــت مـــل   
  ماــق نــمو اــضرــلا يــف ةفــقاوــلا تفلتــخا ":ديفــملا خيشــلا لوقــي امــك ،ضرقنــت تداــكو ،ىرــخأ
:ىسوم نسحلا يبا دعب دمحم لآ نم
 مهـــناو ،هـــجورـــخ ناوأ ىـــلا هـــتاضـــقو هؤارـــمأو ،نسحـــلا يـــبا ءافلـــخ ءالؤـــه :مهضعـــب لاقـــف 
 .طق ةمامالا اوعدا امو ةمئأب اوسيل
 ،اميظــع الوــق ةــصاــخ اــضرــلا يــف اوــلاــقو ،نوــملاــظ نوئطــخم نوــلاــض مهــنا :نوــقابــلا لاــقو
.هدلو نم هدعب ماق نم ريفكتو هريفكت اوقلطأو
 نسحـــلا يـــبا توـــم اوركـــنأـــف ،ادـــج فيخـــس لوـــق ىـــلا قحـــلا ىلـــع ناـــك نمـــم ةـــقرـــف تذـــشو
 اومـعزو ،يدـهملا هـناو ،بـئاـغ يـح هـنا اوـعداو ،سانلـل الييخـت ناـك كـلذ نا اومـعزو ،هسبـحو
 ةــحاــبإلاــب ولغــلا ىــلا اوبــهذو ،دــسا ينــب ىــلوــم ريشــب نــب دمــحم رــمألا ىلــع فلختــسا هــنا
.خسانتلاب اونادو
 هنــع اوكــح مهــنا :اهنــم هللا دبــع يــبأ نــع اــهوور ثــيداــحأــب هيــلا اوبــهذ اميــف ةفــقاوــلا تلتــعاو
.كتيب يف كلملا لح خب خب ةديمح اي :ةيربربلا ةديمح همأل هلوق ،رفعج نب ىسوم دلو امل
."قالحلا ةديدح همسا :لاقف مئاقلا مسا نع لئسو

 ،هدافـــــحأو هـــــئانـــــبال مـــــظاكـــــلا ةعيـــــش ضعـــــب ريفكـــــت نـــــم ديفـــــملا  همظعتـــــسي امـــــم مـــــغرـــــلاـــــبو   
 ةـــماـــمالا ةـــيرظـــن ةـــشاشـــه ىلـــع لدـــي اـــم وـــهو ،مهنـــع ةـــماـــمالا يفـــنو مهتئطـــختو مهليلضـــتو
 ةــــماــــع ىدــــل ةــــفورعــــمو ،ةرــــتاوتــــمو ةحــــيرــــصو ةحــــضاو صوصــــن ىلــــع اهــــمايــــق مدــــعو ةيهــــلإلا
 باـــب اوقلـــغأ نـــيذـــلا "ةفـــقاوـــلا" ءالؤـــه ىلـــع دريـــل فـــقوتـــي مـــل ديفـــملا ناـــف ،ةيـــماـــمالا ةعيشـــلا
 يـــــلاغـــــلا ،ريشـــــب نـــــب دمـــــحم ءاـــــعداو ،اهـــــفاطتـــــخاو ،اهنـــــم ىقبـــــت امـــــب اورـــــجاـــــتو ،ةـــــماـــــمالا
 دعـب ،ماـع ةـئاـم يـلاوـح لبـق ثدـح امـك ،هدالوأ ىـلا ةـفالخـلا  لقـنو ،هـل مـظاكـلا فالختـساـب
 ةيـــبرـــحلاـــك ةالغـــلا نـــم ددـــع ماـــق اـــمدنـــع ،ةيفنحـــلا نـــب دمـــحم نـــب هللا دبـــع مـــشاـــه يـــبأ ةاـــفو
 ىلــع ءانــب ،ةوبنــلاو ةــماــمالا ءاــعداــب ،ةــيدــنورــلاو ةيــحانجــلاو ،ةــيروصنــملاو ةــيريغــملاو ةيــنايبــلاو



 ةيـــبرـــحلاـــك ةالغـــلا نـــم ددـــع ماـــق اـــمدنـــع ،ةيفنحـــلا نـــب دمـــحم نـــب هللا دبـــع مـــشاـــه يـــبأ ةاـــفو
 ىلــع ءانــب ،ةوبنــلاو ةــماــمالا ءاــعداــب ،ةــيدــنورــلاو ةيــحانجــلاو ،ةــيروصنــملاو ةــيريغــملاو ةيــنايبــلاو
 اـضرـلا ىـسوـم نـب يلـع نكـي مـلو ،ةيفسعـت تالـيوأـتوأ ،ةضـماـغ تاراـشإ وأ ةـموـعزـم لاوـقأ
 ةفــقاوــلاو ةالغــلا دــعاــس امــم ،هتــماــمإ ىلــع ةرــتاوتــمو ةحــيرــصو ةحــضاوو ةــيوــق ةــلدأ كلتمــي
.مهتالوقم  قيوست ىلع

 مـهراكـنإ يـف ةفـقاوـلا هـب ثبـشت يذـلا ينـطابـلا جهنـملا ضـفرـي نأ ،الوأ ديفـملا ىلـع ناـكو   
 ردقـب ىظـحي ناـك فـقوـم وـهو ،نجسـلا نـم هـبورـه مهـئاـعداو ،مـظاكـلا ىـسوـم ماـمالا ةاـفوـل
 دبـع يـبا ىلـع ةفـقاوـلا ةيـسووانـلا نيـبو مكنيـب قرفـلا اـم" :مهـل لاـق ثيـح ،ةيـلوقعـملا نـم ريبـك
 ةاـــفوـــل ةركنـــملا ةـــضوفـــملاو ،ةيفنحـــلا نـــب دمـــحم مـــساقـــلا يـــبأ ىلـــع ةفـــقاوـــلا ةيـــناسيكـــلاو ،هللا
 ،هـتايـح ةيـعدـملا نينـمؤـملا ريـمأ ةاـفوـل ةركنـملا ةيئبـسلاو ،هلتقـل ةعـفادـلا نيـسحلا هللادبـع يـبأ
 ؟هتايحب ةنيدتملا هللا لوسر تومل ةيفانلا ةيدمحملاو
 لاطــبا ىلــع ليــلدو مهبــهاذــمل رــسك وهــف مــهاــنددــع نــم بــهاذــم رــسك هــب اوــمار ءيــش لــكو
."مهتلاقم

 لثــم ،اهــب نوثبــشتي ةفــقاوــلا ناــك يتــلا ثــيداــحألا ضعــب لوأــيو رــسفي نأ ديفــملا لواــحو   
 وهـف ماـما لـك نأ انملـع دـق ":لاقـف "قالحـلا ةدـيدـح همـسا مـئاقـلا" وأ "مـئاقـلا وـه ىـسوـم"
."؟بولقلا ىمع الول هب اوقلعت اميف ةجح يأف ،هيبا دعب رمألاب مئاق

 ،ةحـيرصـلا ةرـتاوتـملا ثـيداـحألاو صوصنـلا قطنمـب مهـل تبثـي نأ ،ايـناـث ديفـملا ىلـع ناـكو   
 هيـــبأ ىلـــع اـــضرـــلا سايـــق ىـــلا أجلـــف ،كـــلذـــب مايقـــلا نـــع ازـــجاـــع ناـــك هنكـــلو ،اـــضرـــلا ةـــماـــمإ
 اـــمو ؟ىـــسوـــم نسحـــلا يـــبأ ةـــماـــما ىلـــع ليـــلدـــلا اـــم :مهـــل لاقـــي هـــنا ىلـــع" :لاقـــف ،مـــظاكـــلا
 مـــهانـــيرأ هيلـــع اودمتـــعاو كـــلذ يـــف اوقلعـــت ءيـــش يأبـــف ؟هيلـــع صـــن هاـــبأ نأ ىلـــع ناـــهربـــلا
 هنـــــع نودـــــجي )ال( اـــــم اذـــــهو ،هيـــــبا نـــــم هيلـــــع صنـــــلا توبـــــثو ،اـــــضرـــــلا ةـــــماـــــما ةحـــــص هلثمـــــب
."اصيحم

 ،دوـــجوـــم ريـــغ وأ افيعـــضو اضـــماـــغ ناـــك مـــظاكـــلا ىـــسوـــم ىلـــع صنـــلا نأ ةلكشـــملا نكـــلو  
 مــث ،حطــفألا هللا دبــع ةــماــماــب لوقــلا ىــلا مــهؤالــجأو مــهؤاهقــفو ةعيشــلا ةــماــع بــهذ كــلذــلو
   .هيخأ ةافو دعب مظاكلا ىلا اوأجل
 ةعيشــلا ةــماــع ضــفرو راكــناو لامــها نــم ىــناــع هــنأ دــجنسف ،اــضرــلا خــيراــت انعــجار اذاو  
 فتــلا ثيــح ،هيلــع دــهعلا ةــيالو ضرــعو ،هــل نوــمأــملا يــسابعــلا ةفيلــخلا ءاــعدتــسا ىتــح ،هــل
.هلوح ةيسنملا صوصنلا ضعب "اوركذت" و هيبأ ةعيش ضعب هلوح

ةلوفطلا ةمزأ 



ةلوفطلا ةمزأ 

 يدـي ىلـع )ةينيسحـلا ةـيولعـلا( ةيهـلإلا ةـماـمالا ةـيرظـن سيـسأـت نـم ماـع ةـئاـم يـلاوـح دعـب   
 ةنـــس اـــضرـــلا ىـــسوـــم نـــب يلـــع ةاـــفو دنـــع ،ةلـــتاـــق ةـــبرضـــب ةـــيرظنـــلا تبيـــصأ ،رـــقابـــلا دمـــحم

 قرفتـــل اريبـــك اببـــس كـــلذ ناـــكو ،داوجـــلا دمـــحم وـــه تاونـــس عبـــس رمعـــب لفطـــل هـــكرـــتو٢٠٠٣
:قرف ثالث ىلا  ،اضرلا ةمامإب اولاق نيذلا ةعيشلا

.مظاكلا ىسوم ىلع فقولا ينبتل تداع ةقرف•
 هيلـــع صـــنو هيـــلا ىـــصو اـــضرـــلا نأ اومـــعزو ،ىـــسوـــم نـــب دمـــحأ ةـــماـــمإـــب تـــلاـــق ةـــقرـــف•

.ةمامالاب
 )داوجــلا( رفعــج يــبأ ةــماــمإــب تــنادو ،ةــماــمالا يــف لوقــلا ننــس ىلــع تضــم ةــقرــف"و•

 .ديفملا خيشلا يعدي امك ."اددع قرفلا رثكأ مهو ،هيلع صنلا تلقنو

 نــع اذــش" نــيذلــلا نيقــيرفــلا مــجاهيــف ،لوقعــمالــلا قطنــم ىــلا ديفــملا خيشــلا لقتنــي انــهو   
 ناـمزـلا ماـما نوكـي نأ زوجـي سيـل :اوـلاـقو ،رفعـج يـبا نـس رغصـب التـعاو ،ةـماـمالا لـصأ

 فـــقوـــم اميـــس الو ،لقعـــلا ىـــلا برـــقأ ناـــك نيقـــيرفـــلا فـــقوـــم نأ عـــم ."ملـــحلا غلبـــي مـــل ايبـــص
 ثبــشتي يذــلا ،ديفــملا خيشــلا نكــلو ،ىــسوــم نــب دمــحأ اوعبــتا نــيذــلا "ةــيدمــحألا" ةعيشــلا
 الو رـتاوتـم الو لوقعـم الو فورعـم ريـغ هـنأ مـغر )ريغصـلا لفطـلا( داوجـلا ىلـع صـن دوـجوـب
 اــضرــلا ةــماــما ىلــع متئــش ليــلد يأــب وــلوــق ،ةفــقاولــل ليــق امــك ... ":لوقيــف ،داــحآ ربــخ ىتــح
 يـبأ ىلـع صنـلا لقـن يـف هـب متنعـط ءيـش يأـبو ،رفعـج يـبا ةـماـما ىلـع هلثمـب مكـيرـن ىتـح
."كلذ يف لصف الو نسحلا يبأ ىلع صنلا لقن يف هلثمب نعطت ةفقاولا ناف ،رفعج

لطابلا سايقلا لامعتسا

 هيبــــشت وــــهو ،لــــطاــــب سايــــق لامعتــــساــــب ةــــلوفطــــلا ةلكشــــم لــــح ،كــــلذ دعــــب ،ديفــــملا لواــــحو   
 يـبأ نـس ةهـج نـم مهيلـع هبتـشا اـم نأ ىلـع" :لاقـف ،ىيحـيو ىسيـع نييبنـلا ىلـع داوجـلا
 رغـــص عـــم ىـــلاعـــت هللا ججحـــب ركنتـــسي ال لقعـــلا لامـــك نا كـــلذو ،داسفـــلا نيـــب هـــناـــف رفعـــج
 هللا دبــع يــنإ لاــق ،ايبــص دــهملا يــف ناــك نــم ملكــن فيــك اوــلاــق" :هــناحبــس هللا لاــق .نســلا
 :ىيحـي ةصـق  يـف لاـقو دـهملا يـف مالكـلاـب حيسـملا نـع ربخـف "ايبـن ينلعـجو باتكـلا يـناـتآ
 لوـسر نأ ىلـع مهفـلاـخ نـم رـئاـس عـم ةعيشـلا روهمـج عمـجا دـقو ."ايبـص مكحـلا هانيـتآو "
 امـهو نيـسحلاو نسحـلاـب لـهاـبو ،هريـغ نايبصـلا عدـي مـلو نسـلا ريغـص وـهو ايلـع اـعد هللا
 هـــب قلعـــت اـــم لطـــب هججـــح هللا صيصخـــت نـــم هاـــنرـــكذ اـــم ىلـــع رـــمألا ناـــك اذاو ...نالفـــط
 ،مهيــفو مهــل ةداعــلا قرــخو ةمــئألا ىلــع تازــجعملا روهظــب اورــقأ نإ مهــنأ ىلــع .موقــلا ءالؤــه
 اوقحــــلو كــــلذ اوــــبا ناو ،رفعــــج يــــبأ ةــــماــــمإ راكــــنا يــــف هيلــــع اودمتــــعا يذــــلا مهلــــصأ لطــــب



 ،مهيــفو مهــل ةداعــلا قرــخو ةمــئألا ىلــع تازــجعملا روهظــب اورــقأ نإ مهــنأ ىلــع .موقــلا ءالؤــه
 اوقحــــلو كــــلذ اوــــبا ناو ،رفعــــج يــــبأ ةــــماــــمإ راكــــنا يــــف هيلــــع اودمتــــعا يذــــلا مهلــــصأ لطــــب
 بصنـلا لـهأ نـم مهـناوـخإ هـب ملكـت امـب اوملـك ،ءايبـنألا ىلـع الا زـجعملا راكـنا يـف ةـلزتعـملاـب
."لالضلاو

 صـن ىـلا ادنتـسم اـيوـق اليـلد هـكالتـما مدـع ،ديفـملا مالـك نـم ريـخألا عطقـملا اذـه فشكـيو   
 ،ةيــمالــسإلا ةــمألا ةدايقــل ريغــص لفطــل لوقعــم بصــن وأ ،داوجــلا ىلــع اــضرــلا نــم حــيرــص
 ةـماـع هـب فرتعـي مـل اـم وـهو ،داوجـلا ةـماـمإ مـعدـت زـجاعـم دوـجو ءاـعدا ىـلا ديفـملا أجلـي كـلذـلو
:نيتيحان نم هتمامإل نيضفارلا
،ىوعدلا كلت توبث مدع :ىلوألا    
 .ءايبنألا دعب زجاعملا عاطقنا :ةيناثلاو    
 هيلــع صــن دوــجو مدــع نــم مــغرــلاــب ،ءايبــنألا ىلــع داوجــلا سايــق ىلــع رصــي ديفــملا نكــلو    
.هللا نم
 
 اوغلـب اذإ ىتـح ىـماتيـلا اولتـباو" :ماتـيألا ةـيآ مومـع نـم داوجـلا جرـخي نأ ديفـملا لواـحو   
 ضرفــــت يتــــلا )6 ،ءاسنــــلا( "مهــــلاوــــمأ مهيــــلإ اوعــــفداــــف ادــــشر مهنــــم متــــسنآ ناــــف ،حاكنــــلا
 .دشرلا نس اوغلبي ىتح مهيلع رجحلا
 ،ريبـك رود يأـب هـمايـق مدـعو ،اريغـص الفـط ناـك اـمدنـع داوجـلا عـقاو ىـلا ديفـملا رظنـي مـلو  
.ةمألا ةدايق ةيلوؤسم لمحت ىلع هتردق نع الضف ةيصخش ةيلوؤسم ةيأل هلمحت مدعو

 يــفوــت يذــلا ،داوجــلا دمــحم نــب يداهــلا يلــع عــم ىرــخأ ةرــم ةــلوفطــلا ةــمزأ ترركــت دــقو    
 امـك .غلبـي ىتـح هـلاوـمأ ىلـعو هيلـع فرـشي نـمل ىـصوأو ،ماوـعأ ةيـنامثـلا نـس يـف وـهو هوـبأ
 بصنـمل ،هيـبأـك يداهـلا ءوبـت ةيـناكـمإ مدـع ىلـع لدـي اـم وـهو  "يـفاكـلا" يـف ينيلكـلا يورـي
 مـغر رـخآ ىـلا دـحاو نـم ةـماـمالا لسلـست ىلـع رصـي ،ديفـملا خيشـلا ناـف كـلذ عـمو ،ةـماـمالا
 ىلــع اــهرــسأــب رفعــج يــبا ةــماــمإــب نولــئاقــلا ةيــماــمالا تتبــث مــث" :لوقــيو ،لــهجلاو ةــلوفطــلا
 اوـقرفـت يـفوـت املـف... هيلـع صنـلا لقـنو ،هيـبأ دعـب دمـحم نـب يلـع نسحـلا يـبأ ةـماـمإـب لوقـلا
 هيلــع صنــلا اولقــنو ،يلــع نــب نسحــلا دمــحم يــبأ ةــماــمإــب مهنــم روهمــجلا لاقــف ،كــلذ دعــب
.هوتبثاو
 اومــعزو ،دمــحم وــبأ وــخأ ،يلــع نــب دمــحم نسحــلا يــبا دعــب ماــمالا نإ :مهنــم قــيرــف لاــقو
 هذـه تعـفدـف ،هيـبأ ةايـح يـف يـفوـت دـق ناـك دمـحم اذـهو ،هـتايـح يـف هيلـع صـن ايلـع هاـبا نأ
.رظتنملا مامالا وهو يح هناو تمي مل هنأ اومعزو ،هتافو ةقرفلا
 هوـــخأ يلـــع نـــب دمـــحم دعـــب ماـــمالا نا :لـــصألا نـــع اضـــيأ اوذـــش ةـــعامـــجلا نـــم رفـــن لاـــقو
."هيبا دعب مئاقلا هناو دمحم يضم دعب هيلع صن هابأ نأ اومعزو ،يلع نب رفعج
 ماــمالا نا متمــعز مــل :ىــلوألا ةــقرفلــل لاقيــف" قرفــلا هذــه عــم راوــح يــف ديفــملا لــخدــيو     



."هيبا دعب مئاقلا هناو دمحم يضم دعب هيلع صن هابأ نأ اومعزو ،يلع نب رفعج
 ماــمالا نا متمــعز مــل :ىــلوألا ةــقرفلــل لاقيــف" قرفــلا هذــه عــم راوــح يــف ديفــملا لــخدــيو     
 هظفلـــب اوبـــلوـــط صنـــلا اوـــعدا ناـــف ؟كـــلذ ىلـــع ليـــلدـــلا اـــمو ؟دمـــحم هنـــبا نسحـــلا يـــبا دعـــب
 يــف مهــنأل ،هيلــع نودمتعــي رــتاوــت الو كــلذ يــف هــب نوقلعتــي اظفــل اودــجي نــلو ،هيلــع ةجحــلاو
 عـــم ،ددعـــلا يـــف رذعلـــل عـــطاقـــلا رـــتاوتـــلا مهنـــع يفنـــي دـــح ىلـــع ةلقـــلاو ذوذـــشلا نـــم مهسفـــنأ
 هـتايـح ءاـعدا يـف مهـل لاقـيو .هوـعدا اـمل اضـيأ لطبـم كـلذو ،مهـل ةيقـب الو اوـضرقـنا دـق مهـنا
."الصف نودجي الو هانركذ امب نوضراعيو ،ةفقاولاو ةيسووانلاو ةيناسيكلل ليق ام

 ةعيـــش اهـــب فرتعـــي يتـــلاو ،ةرـــتاوتـــملاو ةتـــباثـــلا ثـــيداـــحألـــل ركنتـــي ،انـــه ديفـــملا نأ ظـــحالـــيو   
 هنـــبا ىـــلا ةـــيادبـــلا يـــف يداهـــلا ةيـــصو نـــم ،ةعيشـــلا نيـــخرؤـــملا رـــئاـــسو ،يركسعـــلا نسحـــلا
 ينـــب اـــي" :نسحلـــل هـــلوـــق مـــث ،هيـــبأ ةايـــح يـــف هـــتاـــفو دعـــب ،هيـــف ءادبـــلا ثودـــحب هـــلوـــقو ،دمـــحم
 دـقو ."ليـعامـسإ يـف ادـب امـك دمـحم يـف هلل ادـب دقـل .ةمعـن كيـف ثدـحأ دقـف اركـش هلل ثدـحأ
 باتـــــك يـــــف هيـــــلإ رـــــشي مـــــل هنكـــــلو )داـــــشرإلا( باتـــــك يـــــف ثـــــيدـــــحلا اذـــــه هسفـــــن ديفـــــملا ىور
 فارتــــعالا نــــم برــــهتلاو يعيشــــلا خــــيراتــــلا رــــيوزتــــل هنــــم ةــــلواحــــم يــــف )ةراتخــــملا لوصفــــلا(
.ةمامإلاب صنلا ةلأسم يف ءادبلا ثودحب
 دـق ،يلـع نـب رفعـج ةعيـش ناـف ،يلـع نـب دمـحم ىلـع صنـلا دوـجو دـحجي ديفـملا ناـك اذإو  
 نيــــب عارــــص ثودــــح دــــكؤــــي امــــم ،اضــــيأ ،هــــل ةــــماــــمالا اوــــعداو نسحــــلا ىلــــع صنــــلا اوركــــنأ
.مهنم دحاو لك ىلع صنلا ضومغو ،ةوخالا

ةمامالا ةيرظن رايهنا 

 نـــم( ةيهـــلإلا ةـــماـــمالا ةـــيرظـــن رمـــع نـــم ةيـــضاـــملا ةنـــس نيسمـــخلاو ةـــئاـــملا لالـــخ اـــندـــهاـــش   
 ضعبـــل ةبـــيرـــغ ةبيجـــع الاوـــقأ )ثـــلاثـــلا نرقـــلا طـــساوأ ىتـــح يرـــجهلا يـــناثـــلا نرقـــلا ةـــيادـــب
 ةمـئأ ضعبـلو مهـل ةيـهوـلألا وأ ةوبنـلا  ءاـعدا لثـم ةـفرـحنملاو ةـلاضـلا قرفـلا باحـصأو ةالغـلا
 ضعـــب ةـــماـــمإـــب لوقـــلا وأ ،رـــخآ ضعبـــل دالوأ قالتـــخاو مهضعـــب ةاـــفو راكـــنإ وأ ،تيبـــلا لـــهأ
 هـتاـفو دعـب ماـما لـك ةعيـش قرفـت كـلذـك اـندـهاـشو ،ملـحلا اوغلبـي مـل نـيذـلا راغصـلا لافـطألا
 ىــلا ىدأ اــم كــلذو ،دــيدــجلا ماــمالا ىلــع ةيــصوــلا وأ صنــلا ضومــغ ببــسب قرــف ةدــع ىــلا

 ىلــع بلغــي ناــك يذــلا يدــيزــلا رايتــلا لــباقــم يــف ةريبــك ةــجرد ىــلا ةيــماــمالا ةــقرفــلا رومــض
 لـــهأ نـــم جرـــخي نـــم لـــك ةـــماـــمإـــب لوقـــت يتـــلا ةـــلوقعـــملا ةيـــسايســـلا هتـــيرظـــن ببـــسب ،ةعيشـــلا
.ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو تيبلا

 ثـلاثـلا نرقـلا فصتنـم يـف دودـسم قـيرـط ىـلا )ةـيوـسوـملا( ةيـماـمالا ةـيرظنـلا تلـصو دـقو   
 ةرـشع عـبرأ ىـلا هتعيـش قرفـتو ـه٢٦٠ ةنـس يركسعـلا نسحـلا ماـمالا ةاـفو دعـب ،يرـجهلا
 مهبلصـت ببـسب ،نيقـباسـلا ةالغـلا لاوـقأل ةهـباشـم ةبـيرـغ لاوـقأـب اهضعـب لاـق ثيـح ،ةـقرـف



 ةرـشع عـبرأ ىـلا هتعيـش قرفـتو ـه٢٦٠ ةنـس يركسعـلا نسحـلا ماـمالا ةاـفو دعـب ،يرـجهلا
 مهبلصـت ببـسب ،نيقـباسـلا ةالغـلا لاوـقأل ةهـباشـم ةبـيرـغ لاوـقأـب اهضعـب لاـق ثيـح ،ةـقرـف
 طــــخلا اذــــهل ةــــياهــــن عــــضو امــــم ،ةــــلوقعــــمالــــلا ةيــــفارــــخلا مــــهريكفــــت ةقــــيرــــطو ،يــــجوــــلوــــيدــــيألا
.يمامالا
 يملـــع قطنمـــب مهيلـــع درو ،نييـــفارـــخلا ةالغـــلا ءالؤـــه ضعبـــل ديفـــملا خيشـــلا ىدصـــت دـــقو   
 .اضــيأ ةيــفارــخ ةيــلاغــم ةهيبــش ةــيرظــن ينبــت يــف مهقطنــم سفــن مدختــسا هنكــلو ،يــنالقــعو
 ىلــع نرــق نــم رثــكأ دعــب ةايحــلا ىــلا ءاــج ديفــملا نأ نــم مــغرــلاــب ،بجعــلا بجــعأ نــم اذــهو
 ةيـسايـس تاـكرـح ةهـجاوـمل اهيـف حورـلا ثعـب لواـح دـقو ،)ةـيوـسوـملا( ةـماـمإلا ةـيرظـن رايهـنا
 )ةيليـعامـسإلا ةيـماـمالا( ةيمـطافـلا ةـكرـحلاو ةـيدـيزـلا ةـكرـحلا لثـم ةيـح ةـيركـف تاـيرظـن تاذ
.ايقيرفا لامشو نميلا يف ةيعيش لود ةماقإ يف اتحجن دق اتناك نيتللا

 ،يرـجهلا ثـلاثـلا نرقـلا فصتنـم يـف ةـمزأ ىـلا )ةـيوـسوـملا( ةيـماـمالا ةـقرفـلا تـضرعـت دقـل   
 ماـمالا ىـصوأ اـمدنـع كـلذو ،يـناثـلا نرقـلا طـساوأ يـف اهـل تـضرعـت يتـلا ةـمزألاـب ةهيبـش
 هللا دبــــع هنــــبا ىــــلا راــــشأــــف ،هــــتايــــح يــــف يــــفوــــت مــــث ،ليــــعامــــسإ هنــــبا ىــــلا قداصــــلا رفعــــج
 قرــف ةدــع ىــلا هــباحــصأ قرتــفاــف ،ةــماــمالا هيــف رمتــست بقــع نود نــم اذــه يــفوتــف ،حطــفألا
 عمـج نـم مهنـمو ،رفعـج نـب ىـسوـم هيـخأ ىـلا لقتـناو ،هتـماـمإـب لوقـلا نـع عـجارـت نـم مهنـم
.هدعب مامالا هنا لاق ،رسلا يف هل ادلو قلتخا نم مهنمو ،نينثالا نيب
 يـف يـفوتـف ،دمـحم هنـبا ىـلا يداهـلا يلـع ماـمالا ىـصوأ اـمدنـع كـلذ هبـشي اـم ثدـح دـقو  
 لوقـــلا نـــع هتعيـــش ضعـــب عـــجارتـــف ،بقـــع نود يـــفوتـــف ،نسحـــلا هنـــبا ىـــلا راـــشأـــف ،هـــتايـــح
 ،اقـباـس ىـفوتـملا دمـحم ةـماـمإـب لوقلـل بـهذ نـم مهنـمو ،رفعـج هيـخأ ىـلا اولقتـناو ،هتـماـمإـب
 ادـــلو قلتـــخا نـــم مهنـــمو ،رفعـــج ىـــلا ىـــصوأو تاـــم وأ ،تمـــي مـــل هـــنا ،ةيليـــعامـــسإلاـــك لاـــقو
.رظتنملا يدهملا هناو مامالا هنا لاقو رسلا يف يركسعلا نسحلل
 دــــلوــــلا دوــــجوــــب اوــــلاــــق نــــيذــــلا "ةــــيرــــشع ينــــثالا" ةعيشــــلا لوــــق ديفــــملا خيشــــلا ىنبــــت دــــقو   
 لامعتـــساـــب ىرـــخألا ةعيشـــلا قرفـــلا ةشـــقانـــمل ىدصـــتو ،لبقتـــسملا يـــف هروهـــظو هـــئافتـــخاو
.ةفارخلاب ءالقعلا ىلع دريو لقعلاب نييفارخلا ىلع دري جودزم قطنم

.لاجملا اذه يف ةضقانتملا هتالواحم يلي ام يف ضرعتسن فوسو   
ىربكلا ةريحلا  
 نـع هـنالـعإ نود ،ةرـجهلل 260 ةنـس ءارـماـس يـف ،يركسعـلا نسحـلا ماـمإلا ةاـفو تدأ      
 يـف ةفينـع ةـمزأ رـجفت ىـلا "ثـيدـح ":ـب ةامسـملا هـمأ ىـلا هتـكرتـب ةيـصوـلاو ،هـل فلـخ دوـجو

 ةـــماـــمإلا رارمتـــسا ةرورضـــب نودقتعـــي اوـــناـــك نـــيذـــلا ، ةـــيوـــسوـــملا ةيـــماـــمالا ةعيشـــلا فوفـــص
 ريصـم نـع لؤاستـلاو ضومغـلاو ةريحـلاو كشـلا نـم عوـن ثودـحو .ةـمايقـلا موـي ىـلا ةيهـلإلا
 لوقــي امــك .ةــقرــف ةرــشع عــبرأ ىــلا كــلذ نــع ةــباــجإلا يــف مهــقرفــتو ،يركسعــلا دعــب ةــماــمإلا
 تالاقــــــملا( يــــــف يمقــــــلا يرعــــــشألا هللا دبــــــع نــــــب دعــــــسو ،)ةعيشــــــلا قرــــــف( يــــــف يتخــــــبونــــــلا



 لوقــي امــك .ةــقرــف ةرــشع عــبرأ ىــلا كــلذ نــع ةــباــجإلا يــف مهــقرفــتو ،يركسعــلا دعــب ةــماــمإلا
 تالاقــــــملا( يــــــف يمقــــــلا يرعــــــشألا هللا دبــــــع نــــــب دعــــــسو ،)ةعيشــــــلا قرــــــف( يــــــف يتخــــــبونــــــلا
 ،)نــيدــلا لامــكإ( يــف قودصــلاو ،)ةبيغــلا( يــف يــنامعنــلا بنــيز يــبأ نــب دمــحمو ،)قرفــلاو
 ..مهريغو .. مهريغو )ةبيغلا( يف يسوطلاو )داشرإلا( يف ديفملاو
 لواــح ،يركسعــلا نسحــلا اــخأ ،يداهــلا يلــع نــب رفعــج نإ :ةعيشــلا نوــخرؤــملا لوقــيو   
 تــجرــخ ،ةنــيدــملا يــف يــهو هــمأــب نسحــلا ةاــفو ربــخ لصــتا اــملو ،ماــمإلا ةــكرــت لــك زوحــي نأ
 ةــيراــج نأو .يــضاقــلا دنــع كــلذ تبــثو ،هنــع ةيــصوــلا تــعداو )ىأر نــم ّرــس( تــمدــق ىتــح
 لمــحو .ثاريــملا ةمســق تفــقوتــف ،هنــم لــماــح اهــنأ تــعدا ،ليقــص ىمســت ،يركسعــلا ماــمإلــل
 ءاســنو هــمدــخو ،هــئاســن ىــلا زــعوأو ،هراد ىــلا ليقــص ةــيراجــلا دمتعــملا يــسابعــلا ةفيلــخلا
 .. اهـئاربتـساو اهلمـح نـم دـكأتـلاو اـهرـمأ دـهعتب براوشـلا ىـبأ نـبا يـضاقـلا ءاسـنو قـثاوـلا
 مسقـــف لمـــحلا نالطـــب مهـــل نيبـــت ىتـــح اهـــل نيـــمزالـــم ةـــيراجـــلا ظفحـــب اولـــكو نـــيذـــلا لزـــي مـــلو
.رفعج هيخأو همأ نيب نسحلا ثاريم
 
 ماـــمإلا مداـــخ هـــنأـــب هفصـــي يذـــلا "يرصبـــلا ناـــيدألا يـــبأ" نـــع اثـــيدـــح قودصـــلا لقنـــيو   
 ارفعـــج اوّزـــع ةعيشـــلا ةـــماـــع نأ ،راصـــمألا فلتخـــم يـــف ةعيشـــلا ىـــلا هـــلوـــسرو يركسعـــلا
 نبا نع "ةصاخلا ةباینلا" ىعدا يذلا يرمعـلا ديعـس نـب نامثـع مهنمـض نـم ناـكو ،هوئنـهو
 .كلذ دعب نسحلا

 ةـصاـخو ،يركسعـلا ماـمإلا ةعيـش ضعـب نأ ،ديفـملاو يمقـلا يرعـشألاو يتخـبونـلا رـكذـيو  
 هيــــخأ ةــــماــــمإــــب اونــــمآو ،يركسعلــــل دــــلو دوــــجو مدعــــب اوملــــسو رــــهاظــــلاــــب اوــــفرتــــعا ،ةيحطفــــلا
 يلــــع نــــب رفعــــج هدعــــب ماــــمإلاو هــــل بقــــع الو يــــفوــــت يلــــع نــــب نسحــــلا نإ :اوــــلاــــقو  . رفعــــج
 هللا دبـــع ةـــماـــمإ نيـــب اوعمـــج نـــيذـــلا ةيحطفـــلا بـــهاذـــم ضعـــب ىـــلا كـــلذ يـــف اوبـــهذو ، هوـــخأ
 يــف امــئاد ةــيدومعــلا ةــثاروــلا نوــطرتــشي اوــنوكــي مــل نــيذــلاو ،قداصــلا رفعــج ينــبا ىــسوــمو
 هـل لاقـي نيملكتـملا نـم ةـفوكـلا لـهأ نـم لـجر كـلذ ىـلا مهـل يـعادـلاو مهسيـئر ناـكو  .ةـماـمإلا
 هـــيوـــهاـــم نـــب مـــتاـــح نـــب سرافـــلا تـــخأو ،لاضـــف ينـــب ءاملـــعو "زازـــخلا يـــحاطـــلا نـــب يلـــع"
. ينيوزقلا

 ىــلا اوعمتــجا دــقو ،هريــغ نوــفرعــي اوــنوكــي مــل مهــنأل ،رفعجــل اوبيجتــسي نأ مــق لــهأ داــكو   
 نأ هنـــم اوبلـــطو ،هـــباتـــك نـــعً اـــباوـــج ً،اـــباتـــك رفعـــج ىـــلا اوبتـــكو ،قاحـــسإ نـــب دمـــحا مهخيـــش
 هيـلإ باتكـلا لـصوأـف ،هـترواحـمل رفعـج ىـلا مهنـم ادـفو اولـسرأو ؛لـئاسـم ةدـع ىلـع مهبيجـي
 لاقتـنا زاوـج مدعـب لوقـي ربـخ دوـجو عـم هيـلإ ةـماـمإلا لاقتـنا ةيفيـك نـع ةـيادبـلا يـف هـلأـسو
 مدعــل ،هللا نــم ءادبــلا ثودــحب رفعــج رذتــعاــف ؟نيــسحلاو نسحــلا دعــب نــيوــخأ ىــلا ةــماــمإلا
 .نسحلا هيخأل دلو دوجو
 
 هللا دبــع وــبأو ةــباوــث نــب نيــسحلا وــبأ( :مــه ،مــق لــهأ نــم ةــعامــج نإ :يبيصخــلا لوقــيو   



 
 هللا دبــع وــبأو ةــباوــث نــب نيــسحلا وــبأ( :مــه ،مــق لــهأ نــم ةــعامــج نإ :يبيصخــلا لوقــيو   
 الو اهـنولـكأـيو رفعـج مـساـب لاوـمألا نوذـخأـي اوـناـك )ينـيوزقـلاو غـئاصـلا  يلـع وـبأو لامـجلا
 ةــماــمإــب اونــمآ مــق ةعيــش نــم امســق نأ ىــلا ريشــي امــم ،بذكــلاــب هــنومهتــيو هيــلإ اهــنولــصوــي
      .لاومألا هيلإ نولسري اوذخأو ،لعفلاب ،رفعج

نسحلا نبا ةدالو ىلع عامجالا ءاعدا
 ةـــماـــمإـــب لوقلـــل ةعيشـــلا نـــم ريبـــك قـــيرـــف باـــهذو "ىربكـــلا ةريحـــلا" ثودـــح نـــم مـــغرـــلاـــبو   
 ةدالوـب لوقـلا ىلـع عامـجإ هبـش ثودـح يـعدـي ديفـملا خيشـلا نا الا ،يداهـلا يلـع نـب رفعـج
 عـبرا هـباحـصأ قرتـفا يلـع نـب نسحـلا دمـحم وـبأ يـفوـت اـمل" :لوقيـف ،هتـماـمإو نسحـلا نـبا
 هلقــــي مــــل اــــم اذــــهو "رظتنــــملا مــــئاقــــلا هنــــبا ةــــماــــمإــــب مهنـــم روهمـــجلا لاقــــف ،ةــــقرــــف ةرــــشع
 ةدالو دنـــع عـــبارـــلا نرقـــلا يـــف رـــشتنا امـــناو ،يرـــجهلا ثـــلاثـــلا نرقـــلا ةـــياهـــن يـــف يتخـــبونـــلا
 ىـلا اوـقرفـت اـمل ،يركسعـلا نـبا ةـماـمإـب لوقـلا ىنبـت دـق يعيشـلا روهمـجلا ناـك وـلو ،ديفـملا
 ديفــملا خيشــلا نكــلو ."ةريحــلا رصــع" مــسا :رصعــلا كــلذ ىلــع اوقلــطاو ،ةــقرــف ةرــشع عــبرا
 ناــك اذإ الا عامــجالا ةيجحــب نــمؤــي ال هــنا نــم مــغرــلاــب ،عامــجالا ةهبــشب ثبــشتلا لواحــي
.لوقي امك ،موصعملا لوق نع اربعم
 ءارآ دوــــجوــــب فارتــــعالا اضــــيأ نمضتــــي امــــناو ،عامــــجالا ينعــــي ال "روهمــــجلا" لوــــق نا   
 ناـــف كـــلذ تبـــث وـــل ىتـــحو ،روهمـــجلا لـــباقـــم ةيشـــماهـــلاـــب اهفصـــي نأ ديفـــملا لواحـــي ،ىرـــخأ
 هبـش" ناـك اذإو ،ةعيشـلا لوـصألا ءاملـع نـم يأ دنـع ةجـح لكشـي ال رـخأتـملا "عامـجالا"
 ءاروـــلا ىـــلا دوعـــن نأ دـــب الـــف ،ديفـــملا يـــعدـــي امـــك ،عـــبارـــلا نرقـــلا يـــف ققحـــت دـــق "عامـــجالا
 دــلو دوــجوــب فرعــي دــحأ ناــك اميــفو ؟دنتــسي اذاــم ىلــعو "عامــجالا" اذــه مــجح نــم دــكأتنــل
؟"ىربكلا ةريحلا" تثدح اذاملو ؟ىلوألا مايألا يف ،يركسعلا مامالل
يفارخلا قطنملاو يلقعلا قطنملا نيب ديفملا
 ةيــفارــخلا قرفــلا ىلــع درــلا يــف ديفــملا هــمدختــسا يذــلا يلقعــلا قطنــملا يــف نآلا رظننــلو   
:ةيلاغملا
 تـــلاـــقو ،يركسعـــلا نسحـــلا ةاـــفو تركـــنأ يتـــلا ةينـــطابـــلا ةـــقرفـــلا ىـــلا هـــباطـــخ هـــجو دقـــل   
 ناتـــقرفـــلا امـــهو "؟ةيـــسووانـــلاو ةفـــقاوـــلا نيـــبو كنيـــب لصفـــلا اـــم ":الـــئاـــق ،هـــتايـــح رارمتـــساـــب
 اوركـنأ نورـخآ ةالـغ لاـق امـك ،رفعـج نـب ىـسوـم هنـباو قداصـلا ماـمالا ةاـفو اـتركـنأ ناتلـلا
."رفعج نب ليعامسإو ةيواعم نب هللا دبعو ةيفنحلا نباو نيسحلاو يلع مامالا ةافو
 هـتدوعـب تـلاـق مـث ،يركسعـلا ةاـفوـب تـفرتـعا يتـلا ةـيروطـسألا ىرـخألا ةـقرفـلا ىـلا لقتـناو  
 يــح ماــما نــم ايــندــلا ولــخت نأ زاــج اذإ ":اهــل لاقــف ،رظتنــملا يدــهملا هــنأ تمــعزو ،ةايحلــل
 ...؟ماـمالا نـم ادـبأ ولـخت نأ نيـبو كـلذ نيـب قرفـلا اـمو ؟ةنـس هنـم ولـخت نأ زوجـي ال ملـف اـموـي
 اذـهو ،شيعيـسو ،دعـب شعـي مـلو ،لاحـم ال اتيـم نسحـلا نوكـي نأ مـتركـنأ اـم :مهـل لاقـي مـث
 ،توــملا دعــب موقــي هــنأل كــلذــب يمــس امــنا مــئاقــلا نأ نــم هــب اولتــعا اــم اــمأــف مهبــهاذــم ضقــن



 اذـهو ،شيعيـسو ،دعـب شعـي مـلو ،لاحـم ال اتيـم نسحـلا نوكـي نأ مـتركـنأ اـم :مهـل لاقـي مـث
 ،توــملا دعــب موقــي هــنأل كــلذــب يمــس امــنا مــئاقــلا نأ نــم هــب اولتــعا اــم اــمأــف مهبــهاذــم ضقــن
 ،ةقيقحـلا يـف هـتوـم هـب دارـملا نوكـي نأ نود ،هرـكذ توـم دعـب هـب دارـملا نوكـي نأ لمتحـي هـناـف
 نا عـم .اـقرـف ةيـناسيكـلا نيـبو مهنيـب لالتـعالا اذـهب نودـجي ال مهـنأ ىلـع ،هنـم ةايحـلا مدعـب
 قحــب رــهظيو ،سردــنا دــق نــيدــب موقــي هــنأل كــلذــب يمــس امــنا مــئاقــلا نأــب تءاــج دــق ةــياورــلا
."هوعدا ام طقسي اذهو .هنم ءيش يف هيرتعت ةيقت ريغ نم قحلاب موقيو ،ايفخم ناك

 دـق هـنأ تمـعزو نسحـلا نـبا هـناو رظتنـملاـب ترـقأ يتـلا ةـقرفـلا" لوـق ديفـملا خيشـلا ضـفرو  
 ماـــمالا دوـــجو نـــم بجـــي اـــم اهيلـــع ةجحـــلا ناـــف :- لاـــقو – فيســـلاـــب موقـــيو ىيحيـــسو تاـــم
 هـتوـم نيـب قرـف ال هـنا ةـلالدـبو ،عرـشلا ظفحـيو فالتـخالا عمسـي ثيحـب هـنوـكو هـلامـكو هـتايـحو
."همدعو

 ةيــنامثــب هيــبا دعــب دــلو هــناو نسحــلا نــبا مــئاقــلا نأ تمــعز يتــلا ةــقرفــلا" ىلــع ديفــملا درو   
 ةهـج نـم ةـماـمالا بوـجوـب مهيلـع جتحـي هـناـف ،هيـبأ ةايـح يـف دـلو هـل نوكـي نأ اوركـناـف ،رـهشأ
 نــم هيــلا اوبــهذ اميــف ةــقرفــلا هذــه مزلــي ةبــصانــلا فانــصأو ةــلزتعــملا مزلــي ءيــش لــكو ،لقعــلا
 رــهشا ةيــنامــث نيــب قرــف ال هــنأل رــهشا ةيــنامــث لــماــك يــح ماــما دوــجو نــم مــلاعــلا ولــخ زاوــج
 اوـــعدا ناـــف ؟عمســـلاـــب مأ ؟هومتلـــق لقعـــلاـــبأ ؟كـــلذ متمـــعز مـــل :مهـــل لاقـــي هـــنأ ىلـــع .نيـــنامـــثو
 رـثألاـب اوبـلوـط عمسـلا اوـعدا ناو .كـلذ يـف هـل لـخدـم ال لقعـلا نأل ،لوقـلا يـف اوـلاـحأ لقعـلا
 ال نظــلاو ،بيغــلاــب مــجرــلاو نظــلا ةهــج نــم لوقــلا اذــه ىــلا اوراــص امــناو ،هودــجي نــلو ،هيــف
."نيدلا يف هيلع دمتعي

 ىلـــع ءانـــب كـــلذو ،لوألا نـــمزـــلا يـــف ناكـــمإلا نـــم ردـــق ىلـــع ةـــقرفـــلا هذـــه لوـــق ناـــك اذإو    
 ةيــلاتــلا ةــقرفــلا لوــق نا الا ،اهــئاربتــساــب ةفيلــخلا رــمأو ،هنــم لمــحلاــب نسحلــل ةــيراــج ءاــعدا
 ةلـيوـط تاونـس ىـلا لمـحلا رارمتـساـب :تـلاـق ثيـح ،لوقعـمالـلاو ةينـطابـلا يـف اـبراـض ناـك
 درـــلا ديفـــملا خيشـــلا ىلـــع لـــهسلا نـــم ناـــكو ،ةدالوـــلا ثودـــح مدعـــل كـــلذو ،ةـــيزاجـــعا ةروصـــب
 ،ةداــع هــب رــجت مــل امــم اذــه" :الــئاــقو ،ةنــس ةــئاــمل لمــحلا رارمتــسا ةيــناكــمإ اركنتــسم اهيلــع
 سيلــف ىــلاعــت هلل ارودقــم ناــك وــلو وــهو .ريظــن هــل نكــي مــلو ،مــمألا رــئاــس يــف رــثأ هــب ءاــج الو
 هبـــجوأـــف زاوجـــلا ثيـــح نـــم هـــب فرتـــعا نـــمو .هـــتوبثـــل بـــجوـــملا ليـــلدـــلا دعـــب الا تبثـــي نأ بجـــي
 كـلذـكو ةضـفو ابـهذ تـلاحتـسا دـق هايـملا لعـل نـمأـي ال ىتـح رودقـم لـك دوـجو باجـيا هـمزلـي
 ارــيزنــخ وأ ابلــك وأ ادرــق ىــلاعــت هللا هخســم ماــن اذا مــلاعــلا يــف رــفاــك لــك لعــلو ،راجــشألا
 هربـخ فرعـن ال امـم ىوصقـلا دالبـلاـب لعـلو ،ةيـناسـنإلا ىـلا هديعـي مـث هـب رعشـي مـل ثيـح نـم
 فرتـعا نـم هسفـن ىلـع هحتـف لالـضو لـهج هلـك اذـهو ،هدـغ يـف نعضـيو اـموـي نلبحـي ءاسـن
."ةردقلا يف كلذ زاوج ىلع ةجح ريغ نم ةداعلا قرخب



."ةردقلا يف كلذ زاوج ىلع ةجح ريغ نم ةداعلا قرخب

 نكميـــــف ،نييـــــفارـــــخلا ةالغـــــلا ةهـــــجاوـــــم يـــــف ديفـــــملا خيشـــــلا مالـــــك صخلـــــن نا اـــــندرأ اذاو   
:ةيلاتلا طاقنلا ىلع ريشأتلا

 لوقــــلا وأ ،يركسعــــلا نسحــــلا ةاــــفو راكــــنإــــب يــــضارتــــفالا ينــــطابــــلا جهنــــملا ضــــفر•
 وأ ،يلـــــع نـــــب دمـــــحم هيـــــخأ ةاـــــفو راكـــــنا وأ ،هـــــتاـــــفوـــــب رارـــــقإلا دعـــــب ،ةايحلـــــل هـــــتدوعـــــب
 يـــــف ةايحـــــلا ىـــــلا هـــــتدوـــــعو ،هـــــتاـــــفوـــــب ءاـــــعدالا مـــــث ،يركسعلـــــل دـــــلو دوـــــجو ضارتـــــفا
.لبقتسملا

.ةنيعم ةيرظن قالتخال اهب ثبشتلاو "مئاقلا" ةملكل يفسعتلا ليوأتلا ضفر•
 بوـــجوـــب لوقـــلاو ،لـــماـــك يـــح ماـــما دوـــجو نـــم مـــلاعـــلا ولـــخ زاوـــج وأ ،غارفـــلا ضـــفر•

.امئاد ،عرشلا ظفحيو فالتخالا عمسي يح ماما دوجو
.لقعلا مادختسا•
.ةرتاوتملا ةيلقنلا ةلدألاب ةبلاطملا•
.بيغلاب مجرلاو نظلا ضفر•
 ةداعــلا قرــخو ،ةددــحم ريــغ ةلــيوــط ةدــمل لمــحلا رارمتــساــب زاجــعالا ىواــعد ضــفر•

.ةيوق ةجح ريغ نم
 
 مــل ىرــخألا قرفــلا ناــف ،تــفاهتــم قطنــم تاذ ةيــفارــخلا ةيــلاغــملا قرفــلا كلــت تــناــك نئــلو   
 ،ةــماــمالا ةــيرظــن نالطبــب لوقــلا ىــلا تبــهذ يتــلا ةــقرفــلاــك ،قطنــملاو لقعــلا نــع ةديعــب نكــت
 ةــماــمالا ريصــم نــع ثــيدــحلا وأ ،هــل دــلو دوــجو ىــلا يركسعــلا نسحــلا ةراــشإ مدــع ةجيتــن
 ضرألا يـــف سيـــلو ،ةمـــئألا تعفـــتراـــف نسحـــلا دعـــب تلطـــب دـــق ةـــماـــمالا نا" :اهـــلوـــقو ،هدعـــب
 كـلذ نأ اومـعزو ،نيـمدقتـملا ةمـئألا  نـع ةدراوـلا رابـخألا ةجحـلا امـناو ،دمـحم لآ نـم ةجـح
."مهل ةبوقع هلعجف دابعلا ىلع هللا بضغ اذا غئاس

 لـيوأـتو ،يـضارتـفا قطنمـب ةيـنالقعـلا ةـقرفـلا هذـه ىلـع درـي نا لواـح ديفـملا خيشـلا نكـلو   
 بوـــــجو نا ":مهـــــل لاقـــــف ،ةضـــــماـــــغو ةيـــــهاو داـــــحآ رابـــــخأ ىـــــلا دانتـــــساو ،نآرقلـــــل يفسعـــــت
 نـم" يبنـلا لوـقو "مهـماـمإـب ساـنأ لـك وـعدـن موـي" هللا لوـقو ،اهـلوـق دـسفي ،لقعـلاـب ةـماـمالا
 يلـخت ال كـنا مهلـلا" نينـمؤـملا ريـمأ لوـقو "ةيلـهاـج ةتيـم تاـم هـناـمز ماـما فرعـي ال وـهو تاـم
 كججــح لطبــت الئــل ،ارومغــم افــئاــخ وأ ،اروهشــم ارــهاــظ اــمإ كقلــخ ىلــع ةجــح نــم ضرألا
 نـيدـلا اذـه نـع يفنـي يتيـب لـهأ نـم لودـع يتـمأ نـم فلـخ لـك يـف" يبنـلا لوـقو "كـتانيـبو
 ضرألا يلـخي ال هللا نا" قداصـلا لوقـب مهقلعـت اـمأو ."نيلطبـملا لاحتـناو نيـلاغـلا فـيرـحت
 ةجــــح نــــم اهيلــــخي ال هــــنأ كــــلذ يــــف ىنعــــملاــــف "ايــــندــــلا لــــهأ ىلــــع بضغــــي نأ الا ةجــــح نــــم
."هانمدق ام ةلالدب ،ةرهاظ



."هانمدق ام ةلالدب ،ةرهاظ

 الو ،ناــمزو ناكــم لــك يــف ،مــكاــح يأ ،ماــع ماــما دوــجو بوــجو ضرتفــي لقعــلا نأــب املــع   
 نسحـلاو نيـسحلاو يلـع ةـلالـس نـم هللا لبـق نـم نيعـم موصعـم" ماـما دوـجو بوـجو ضرتفـي
 وــعدــن موــي" ةــيآــب ديفــملا لالدتــسا اــمأو ،ةــقرفــلا هذــه لوــق نالطــب ىلــع ليــلد الــف "يركسعــلا
 ىلـع لدـي الـف "...هـناـمز ماـما فرعـي ال  وـهو تاـم نـم" :يبنـلا لوـق وأ "مهـماـمإـب ساـنأ لـك
 ."ماــمالا" مــسا هيلــع قبطنــي ،يركسعــلا نسحلــل رــهاــظ فلــخ دوــجو مدعــل ،ديفــملا بولطــم
 ىلــــع هدر يــــف قبــــس اميــــف طرتــــشا هسفــــن ديفــــملا نأل ،ايفتخــــم ارومغــــم نوكــــي نأ ديفــــي الو
 نكمـي ال اـم اذـهو ،عرـشلا ظفحـيو فالتـخالا عمسـي ايـح ماـمالا نوكـي نأ ،ىرـخألا قرفـلا
 .رسلا يف لمعي ضرتفم موهوم مامإ هب موقي نا
 ،هدعــب تفــقوو ،نسحــلا ةــماــمإــب ترــقأ يتــلا ةــقرفــلا در يــف اضــيأ ديفــملا خيشــلا لــشف دــقو  

 .ادحأ نيعت ملو ،ماما نم دب ال هنأ تدقتعاو

 اــماــما اهــل مدقــي الو ةلكشــملا لــحي ال ةــموــعزــم ةلعتفــم صوصنــب نايــتإلا درــجم نأل كــلذو   
 .ةايحلا يف اهدوقي ارهاظ ايح
 امـك ،نسحـلا هيـخأ دعـب ماـمالا وـه يلـع نـب رفعـج نأـب تـلاـق يتـلا ةريـخألا ةـقرفـلا ىقبـت  
 ،بقـع نود حطـفألا هللا دبـع هيـخأ ةاـفو دعـب رفعـج نـب ىـسوـم ةـماـمإـب ةـيوـسوـملا ةـقرفـلا تـلاـق
 ةـقرفـلا هذـه لوـق ناـكو .هيلـع ارـتاوتـمو اتـباـثو احـيرـصو احـضاو اصـن كلتمـت نكـت مـل يتـلاو
 ،فلـخ نود يركسعـلا ةاـفو دعـب ةـماـمالا ةـمزأ لـحل لقعـلاو عـقاوـلا ىـلا برـقأ  )ةـيرفعجـلا(
 ،مـــق نـــم موـــقو  )ةـــفوكـــلا ءاملـــع( لاضـــف ونـــبو ةيحطفـــلا ةعيشـــلا لوقـــلا اذـــه ىـــلا بـــهذ دـــقو
 ىــلا اوراــص مهــنا ":لوقــلاــب مهيلــع جتــحاو ،لوقعــملا لوقــلا اذــه ضــفر ديفــملا خيشــلا نكــلو
 نيــب لصــف الو ،هيــف رظنــلا بجــي ارــثأ  الو اربــخ اودروــي مــلو ،مــهوتــلاو نظــلا قــيرــط نــم كــلذ
 ةـيرعتـملا ةوـعدـلا ىلـع دمتـعاو ،نييبـلاطـلا ضعبـل نسحـلا دعـب ةـماـمالا ىـعدا نـم نيـبو ءالؤـه
."ناهرب نم

 نأ( هللا دبـــع يـــبا نـــع ثـــيدـــحلا نـــم هـــب اولتـــعا اـــم اـــمأـــف" :الـــئاـــق مهـــلداجـــي ديفـــملا بـــهذو   
 الا أجلـم ال هـنأ متمـعز مـلو :هيـف مهـل لاقـي هـناـف )هيـلا الا أجلـم هنـم دـجوـي ال يذـلا وـه ماـمألا
 ةيــــماــــمالا روهمــــج لقــــن يذــــلا نسحــــلا نــــبا وــــه أجلــــملا نوكــــي نأ مــــتركــــنأ اــــمو ؟رفعــــج ىــــلا
.هيلع صنلا
 .دهاشي مل نم دوجو تبثي نا بجي ال :اولاق ناف
 تبثــن نأ انيلــع بجــي ال هــنا عــم ،هدوــجو ىلــع ةــلالدــلا تــماــق اذإ كــلذ بجــي ال مــلو :مهــل ليــق
.هتماما ىلع ليلد الو ،هيلع صن ال نمل ةمامالا
 دعـب بـلاـط يـبا لآ نـم لـجرـل ةـماـمالا ىـعدا نـم لـك اهـب لتعـي نأ نكمـي ةلعـلا هذـه نأ ىلـع
."هيلا الا أجلم دجأ مل ينأل كلذ تلق امنا :لوقيو ،نسحلا



 دعـب بـلاـط يـبا لآ نـم لـجرـل ةـماـمالا ىـعدا نـم لـك اهـب لتعـي نأ نكمـي ةلعـلا هذـه نأ ىلـع
."هيلا الا أجلم دجأ مل ينأل كلذ تلق امنا :لوقيو ،نسحلا

 رفعـج وـه رـهاـظ يـح لـجر نيـب ةاواسـملا يـهو ةريبـك ةطـلاغـم اذـه ديفـملا لوـق يـف ناـكو   
 ،هيلــع صنــلا دوــجو ءاــعداــب رفعــج ىلــع هليضفــتو ،دــحأ هرــي مــل موــهوــم دــلو نيــبو ،يلــع نــب
 نـــع الضـــف هـــل دـــلو دوـــجوـــل نسحـــلا يفـــن نـــم سكعـــلا تبـــث لـــب ،هدوـــجو تبثـــي مـــل صـــن وـــهو
 يـــبا نـــبا يـــضاقـــلا ماـــمأ هـــلاوـــمأـــب هتيـــصو يـــف هيـــلا هـــتراـــشا مدـــعو ،ةـــماـــمالاـــب هيلـــع صنـــلا
 .براوشلا
 نـم "ةـصاخـلا ةـباينـلا"و "ةرافسـلا" ءايـعدأ ىلـع رفعـج ةـماـمإ ضـفر يـف ديفـملا دمتعـيو    
 .هيلع صنلا اولقنو ،رسلا يف هل دلو دوجو اوعدا نيذلا ،نسحلا باحصأ

 اهـــجور يتـــلا ةيثبعـــلا تاـــماهـــتالاو تاـــعاـــشالا ىلـــع ادامتـــعا ،رفعـــج ةمـــجاهمـــب موقـــي مـــث   
 امـم رـهاظـلا يـف هيلـع ناـك اـمو ،هداسـف نـم"  هدـض  "ءارفسـلا نوـصاخـلا باونـلا" كئـلوأ
 فافختـــسالاو حـــئابقـــلا باكـــتراو ةـــفرعـــملا ةلـــقو ملعـــلا ناصقـــن نـــم ةـــماـــمالا تافـــص داضـــي

 ."هيلع صنلا مدع عم هيخأ يفلخم يف  هللا قوقحب

 افينـــع ناـــك ،مـــهراصـــنأ وأ ،ةـــثالثـــلا ةوـــخالا نيـــب عارصـــلا نأ فيـــك قبـــس اميـــف انـــيأر دـــقو  
.هقيسفتو هليلضتو يركسعلا نسحلل مهضعب ريفكت دح ىلا امدتحمو
؟؟؟؟
 هـــب جتـــحا امـــب ،رفعـــج ةـــماـــمإ ضـــفر يـــف جتحـــي مـــل ديفـــملا خيشـــلا نا رظنلـــل تفلـــملا نـــمو   
 يـف نوكـت ال ةـماـمالا" نأـب اقـباـس ةيـماـمالا ىدـل رهتـشا يذـلا ثـيدـحلاـب ،هـماـيأ يـف ضعبـلا
  .هب ةيوسوملا ةيحطفلا ناميإ مدعل امبر كلذو ."نيسحلاو نسحلا دعب نيوخأ
 سيــل" :لاــقو ،ةقــباســلا قرفــلا عيمــجل ةيــئاهنــلا ةيــضاقــلا ةــبرضــلا ددــس هــنأ ديفــملا دقتــعاو 
 نيعبـسو ةـثالـث ةنـس نـم وـهو اذـه انـناـمز يـف ةدوـجوـم ةـقرـف اـهاـنرـكذ يتـلا قرفـلا ءالؤـه نـم
 لوـسر مـساـب ىمسـملا نسحـلا نـبا ةـماـماـب ةلـئاقـلا ،ةـيرـشع انـثالا ةيـماـمالا الا ،ةـئامـثالـثو
 ،فيسلاب همايق تقو ىلا هئاقبو ،هتايح ىلع ةعطاقلا ،هللا
 باحـصأو ةهقفتـم ادابـعو نيحـلاـصو اراظـنو نيملكتـمو ءاملـعو اددـع ةعيشـلا قرـف رثـكأ مـهو
 .ةـناـيدـلا يـف مهيلـع دمتعـملاو مهتـعامـج ءاـسؤرو ،ةيـماـمالا هـجو مـهو ،ءارعـشو ءاـبدأو ثـيدـح
 اـــهرـــكذ انـــمدـــق يتـــلا ةـــقرـــف ةرـــشع عـــبرألا ةلمـــج نـــم دـــحأ ملعـــي ال نوـــضرقنـــم مـــهاوـــس نـــمو
 ةـياكـح مهنـم لـصاحـلا امـناو ،هتـناـيد نـم فـصوـلا اذـه ىلـع ادوـجوـمو الو  هتـلاقمـب ارـهاـظ
."تبثت ال مهنم موق دوجوب فيجاراو فلس نمع

)رشع يناثلا مامالا( دلولا دوجو تابثإ ةلواحم



)رشع يناثلا مامالا( دلولا دوجو تابثإ ةلواحم

 عبــس دعــبو ،ةنــس نيعبــسو تــسب يركسعــلا نسحــلا ماــمالا ةاــفو دعــب ديفــملا خيشــلا دــلو  
 "ءارفسـلا" نـم ةعـبرأ اهيـف بوانـت يتـلا "ىرغصـلا ةبيغـلا" ـب يمـس اـم ءاهتـنا نـم تاونـس
 نـب نيـسحلاو ،دمـحم هنـباو ،يرمعـلا ديعـس نـب نامثـع : مـه( "نوـصاخـلا ماـمالا باوـن" و
 مــــساـــــب ايخــــيراــــت فرــــع اــــم ةــــيادــــب يــــف يأ )يرميصــــلا دمــــحم نــــب يلــــعو ،يتخــــبونــــلا حور
 ةراتخــملا لوصفــلا( باتــك اميــس الو ،يدــهملاو ةــماــمالا لوــح هبتــك فــلأو  "ىربكــلا ةبيغــلا"
 ىلــع ماــع ةــئاــم نــم رثــكأ دعــب يأ ،رمعــلا نــم نيعــبرألا غلــب نأ دعــب )نــساحــملاو نويعــلا نــم
 مدــــع ةجيتــــن  ةيــــماــــمالا ةعيشــــلاــــب تفصــــع يتــــلا "ىربكــــلا ةريحــــلا"و فلــــخلا ةــــمزأ ثودــــح
 ىـــلا هتيـــصو يـــف هـــتراـــشا مدـــعو  ،هيـــف ةـــماـــمالا رمتـــستل يركسعـــلا نسحلـــل دـــلو ةدـــهاشـــم
 عــبرأ ىــلا ةيــماــمالا ةعيشــلا قرفــت ىــلا - انــيأر امــك -  ىدأ اــم وــهو ،هــيدــل دــلو اذكــه دوــجو
 هــتدوــعو هــتاــفو وأ ،يركسعــلا ةاــفو مدعــك ةبــيرــغ ةبيجــع لاوــقأــب مهضعــب لوــقو ،ةــقرــف ةرــشع
 نـــم مـــغرـــلاـــبو ،ليلـــق لبـــق اـــهانـــضرعتـــسا يتـــلا لاوـــقألا نـــم هـــباـــش اـــمو ،ىرـــخأ ةرـــم ةايحلـــل
 نا الا ،يداهـلا يلـع نـب رفعـج ةـماـمإـب لوقـلا وأ ،ةـماـمالا عاطقـناـك ،ةـلوقعـم تاـيرظـن دوـجو
 دــلو دوــجو ،ةــيرــس ةروصــبو ،رــخأتــم تــقو يــف اوــعدا يركسعــلا ماــمالا باحــصأ نــم اقــيرــف
  نـم اـماـع نيعبـس لالـخ ،هنـع ةرافسـلاو ةـباينـلا اوذـخأو هـب اوقتـلاو هودـهاـش مهـنأ اومـعزو ،هـل
."ىرغصلا ةبيغلا"
 نسحــــــلا نــــــب دمــــــحم رــــــشع يــــــناثــــــلا ماــــــمالا" دوــــــجو ةركــــــف راشتــــــنا ىــــــلا ىدأ اــــــم اذــــــهو 
 ةايحــلا يــف ماــمالا كــلذ دوــجو مدــع نــم مــغرــلاــب ،ةيــماــمالا ةعيشــلا طاــسوأ نيــب "يركسعــلا
 قــطانــملا رــئاــسو قارعــلاو دادغــب يــف ةعيشــلا ىريــل هينيــع ديفــملا خيشــلا حتــف دــقو ،رــهاظــلاو
 ءاملـعو اددـع ةعيشـلا قرـف رثـكأ مـهو ":لوقـي امـك ،ماـمالا كـلذ دوـجو ىلـع ابـيرقـت نيعمـجم
 هــجو مــهو ،ءارعــشو ءاــبدأو ثــيدــح باحــصأو ةهقفتــم ادابــعو نيحــلاــصو اراظــنو نيملكتــمو
 قـيرفـلا اذـه ديفـملا فـصو كـلذـلو ."ةـناـيدـلا يـف مهيلـع دمتعـملاو مهتـعامـج ءاـسؤرو ،ةيـماـمالا
 " ةعيشـــلا نأ دـــكأو ،ابـــيرقـــت ،نورـــخآلا ءاـــقرفـــلا ىـــشالـــت دـــق ناـــك تـــقو يـــف "روهمـــجلا" :ـب
 اودقتـعاو ،ماـنألا يدـهمو ،هللا لوـسر يمـس وـه اوـلاـقو ،هيلـع صنـلا اوححـصو هـتدالو اوتبـثا
 اهيــــف هــــلو ،ىرصقــــلا يــــه امهنــــم ىــــلوألاو ،ىرــــخألا نــــم لوــــطأ امــــهادــــحا نيتبيــــغ هــــل هــــنأ
 هرــهظا نسحــلا دمــحم اــبأ نأ مهــتاقــثو مهــخويــش نــم ةــعامــج نــع اوورو ،ءارفســلاو باوــبألا
 كاذ ذا هنـس ناـك مهنـم ريثـك لاقـف ،هيـبأ ةاـفو دنـع هنـس يـف اوفلتـخاو ،هصخـش مـهارأو مهـل
 نيسمـخو سمـخ ةنـس مـئاقـلا دـلوـم ناـكو ،نيتـئاـمو نيتـس ةنـس يـفوـت هاـبأ نأل نينـس سمـخ
.نيتئامو
 يـنامـث هيـبا ةاـفو دنـع هنـس ناـكو ،نيتـئاـمو سمـخو نينتـثا ةنـس هدـلوـم ناـك لـب مهضعـب لاـقو
 ،باطــــخلا لصــــفو ةمكحــــلا هملــــعو ،هلقــــع هللا لمــــكأ ىتــــح تمــــي مــــل هاــــبا نإ اوــــلاــــقو ،نينــــس
 مـــئاـــقو ءايـــصوألا يـــصوو ججحـــلا مـــتاـــخ ناـــك ذا ،ةفصـــلا هذـــهب قلـــخلا رـــئاـــس نـــم هـــناـــبأو



 ،باطــــخلا لصــــفو ةمكحــــلا هملــــعو ،هلقــــع هللا لمــــكأ ىتــــح تمــــي مــــل هاــــبا نإ اوــــلاــــقو ،نينــــس
 مـــئاـــقو ءايـــصوألا يـــصوو ججحـــلا مـــتاـــخ ناـــك ذا ،ةفصـــلا هذـــهب قلـــخلا رـــئاـــس نـــم هـــناـــبأو

 تحــت لــخدو هتــلاــحا تعفــترا ثيــح نــم لقعــلا ليــلدــب كــلذ زاوــج يــف اوجتــحاو"   ."ناــمزــلا
 ىيحــــي ةصــــق يــــفو "دــــهملا يــــف سانــــلا ملكــــيو" ىسيــــع ةصــــق يــــف ىــــلاعــــت هــــلوقــــبو ،ةردقــــلا
 فــلأ يقــب وــلو تومــي الو تمــي مــل يــح رــمألا بــحاــص نا :اوــلاــقو ."ايبــص باتكــلا هانيــتآو"
 اـباـش هروهـظ دنـع نوكـي هـناو ،اروـجو املـظ تئلـم امـك الدـعو اطـسق ضرألا ألمـي ىتـح ماـع
.ةنس نيثالثو فين نبا ةروص يف ايوق
."هتايآو هلئالد ةلمج نم هولعجو ،هتازجعم يف كلذ اوتبثأو

 ،يركسعــــلا ماــــمالــــل دــــلوــــلا دوــــجو ةيضــــق يــــف ديفــــملا خيشــــلا دــــهتجا لــــه :نآلا لاؤســــلاو   
 تابـــثإ يـــف اهيـــلا دنتـــسا يتـــلا ريـــياعـــملا يـــه اـــمو ؟ىمـــعأ اديلقـــت نـــيرـــخآلا دلـــق مأ ؟هسفنـــب
 نيـــيولعـــلا ةمـــئألا ةلسلـــس يـــف "رـــشع يـــناثـــلا ماـــمالا" هـــنأ كـــلذ دعـــب لوقـــلاو ،دـــلوـــلا دوـــجو
؟"رظتنملا يدهملا" و ،نييوسوملا نيينيسحلا

 ىواـــعد هبـــشي هتـــيودـــهمو هتبيـــغو ،يركسعـــلا نسحـــلا ماـــمالـــل دـــلو دوـــجوـــب لوقـــلا اذـــه نإ   
 دبـعو ،ةيفنحـلا نـب دمـحم هنـباو ،يلـع ماـمالا ةـيودـهم :لثـم نيقـباسـلا ةعيشـلا قرـف نـم ددـع
 ىـــــسوـــــمو ،قداصـــــلا رفعـــــجو ،ةيـــــكزـــــلا سفنـــــلا يذ  هللا دبـــــع نـــــب دمـــــحمو ،ةـــــيواعـــــم نـــــب هللا
 نظـلاـب اهيلـئاـق مهـتاو اعيمـج ديفـملا خيشـلا اهضـفر دـقو ،يداهـلا يلـع نـب دمـحمو ،مـظاكـلا
 نــيرــهاــظ الاــجر اوــناــك )نيــيدــهملا( لاــجرــلا كئــلوأ نأ عــم ،يمــهوــلا ضارتــفالاو صرــختلاو
 "نسحــلا نــبا" ةــلاــح يــف نكــلو ،مهــتاــفو دعــب ةــيودــهملاو ةبيغــلا مهنــع ترهتــشاو ،نيــفورعــمو
 ةـلدأ دوـجو مدـعو ،دـلوـلا دوـجو لوـح لدـجلا مضـخ يـف ةبيغـلاو ةـيودـهملا نـع ثـيدـحلا ىرـج
.كلذ ىلع ةيوقو ةعطاق
 نــم ءاشــي اــم قاصــلا مــث ،ايخــيراــت دــلوــلا دوــجو تابــثإ ديفــملا خيشــلاــب ردــجألا نــم ناــكو   
 ةروصـــــب بابـــــشلا ةـــــلاحـــــب ءاقبـــــلاو ،لـــــيوطـــــلا رمعـــــلاو ةـــــيودـــــهملاو ةـــــماـــــمالاـــــك ،هيـــــلا تافصـــــلا
 فيــك حرــشي مــل و ،نــمؤــي هــب طيحــملا عمتجــملا ناــك امــب نــمآ ديفــملا خيشــلا نكــلو .ةــيزاجــعا
 لـهأ راكـنإو ،هـتايـح يـف هـل نسحـلا راهـظا مدـع نـم مـغرـلاـب ،هدوـجوو هـتدالو ةعيشـلا تبـثأ
 دـــلوـــلا نـــع مهشيتفـــتو ،ةريـــح يـــف ةعيشـــلا عوـــقوو ،ةـــماـــمإلاـــب رفعـــج ءاـــعداو ،هدوـــجوـــل تيبـــلا
 نـم ةـعامـج ةـياور" ادـع اـم ،ةبيجـع لـيواـقأـب مهـلوـقو مهـقرفـتو ،هـل رـثأ يأ ىلـع روثعـلا مدـعو
 خويشــلا ءالؤــه مــه نــم ديفــملا خيشــلا لقــي مــلو "مهــل هنــبا نسحــلا راهــظا تاقثــلاو خويشــلا
 ءارفســــــلا وأ باونــــــلا" مهنيــــــب نــــــم نأ وأ مهــــــنأ اــــــمولعــــــم حبــــــصا دــــــق ناــــــك نكــــــلو ؟تاقثــــــلاو
  ."ةعبرألا

)يضارتفالا( يفسلفلا لالدتسالا 



)يضارتفالا( يفسلفلا لالدتسالا 

 دـلوـلا دوـجو ىـعدا نـم الو ،ةيخـيراـت ةـلدأ ةـيأ كلمـي نكـي مـل ديفـملا خيشـلا نا ةقيقحـلا يـفو   
 يفسلــــف ريظنــــت ىلــــع دمتــــعا امــــناو ،ةعــــبرألا باونــــلا وأ "تاقثــــلا خويشــــلا" مهيمســــي نمــــم
 :الئاستم لاق ثيح ،يضارتفا
؟نامزلا اذه اما وه نم"   
يركسعلا نسحلا نب دمحم يدهملا رظتنملا مئاقلا :باوجلا   
:هدوجو ىلع ليلدلا   
 هــنا عــم ،موصعــم ماــما نــم ناــمزــلا الخــل الاو ،موصعــم ماــما نــم هيــف دــب ال ناــمز لــك نا   
 هبصــن وــه ماــمالا يــف هللا ىلــع بــجاوــلا فطلــلاو...ىــلاعــت هللا ىلــع بــجاو فطلــلاو فطــل
 لالــــخالا امــــناو بــــجاوــــلاــــب الخــــم نكــــي ملــــف ،كــــلذ لعــــف دــــق ىــــلاعــــت هللاو ،ةــــماــــمإلاــــب هفيلكــــتو
 نــم اونكمــيو ،هيــهاوــنو هرــماوأ اولثتمــيو هوعــباتــي نأ بجــي مهــناــف ةيــعرــلا لبــق نــم بــجاوــلاــب
."مهسفنأ لبق نم  مهكالهف ،بجاولاب نيلخم اوناك كلذ اولعفي مل ثيحف ،مهسفنأ

 "يلقعـلا ليـلدـلا" مـسا ضعبـلا هيلـع قلـطأ يذـلا ليـلدـلا اذـه رصتخـي انـه ديفـملا خيشـلاو   
 ىرــخأ تاــمدقــم ةــعومــجم ىــلا ةــجاحــب امــناو ،طقــف "ةيلقعــلا" تاــمدقــملا هذــهب موقــي ال وــهو
 يذــلا لالدتــسالا اذــه در ادــج نكمــملا نــم نأ ذإ ،ةجيتنــلا هذــه ىــلا لوــصوــلا نكمــي ىتــح
 ءانـــبأ دـــحأ وأ ،يلـــع نـــب رفعـــج وـــه موصعـــملا ماـــمالا نا ءاـــعدالا وأ لوقـــلاـــب ،ديفـــملا هـــمدقـــي
 ليـــلد" لكشـــي الـــف  ،ةيهـــلإلا ةـــماـــمالا نوـــعدـــي نوـــلازـــي ال اوـــناـــك نـــيذـــلا رفعـــج نـــب ليـــعامـــسإ
 ،ةـيوـقو ةحيحـص ةيخـيراـت ةـلدأـب هدوـجو تبثـي مـل ضرتفـم ناسـنإ دوـجو ىلـع اليـلد "فطلـلا
 نونــظو تاــعاــشا الا ،ةقيقحــلا يــف ،تاقثــلا خويشــلا وأ  "ةعــبرألا باونــلا" لاوــقأ نكــت مــلو
 ىلـع اليـلد ماـع ةـئاـم دعـب عمتجـملا يـف اـهراشتـنا لكشـي الو ،ةـهوبـشم تاءاـعداو فيـجارأو

 عامــجالا هبــش وأ عامــجالا اذــهب فيكــف ،ةعيشــلا دنــع ةجــح سيــل عامــجالا نأل ،اهتحــص
؟رخأتملا
 ،نيينـــطابـــلا نييـــفارـــخلا ةالغـــلا قطنـــم لمعتـــسا دـــق ديفـــملا خيشـــلا نإ لوقـــلا نكمـــي اذكـــهو  
 غارفـــلا رـــقأو ،ايفسعـــت الـــيوأـــت ثـــيداـــحألا لـــيوأتـــب ماـــقو ،يركسعلـــل دـــلوـــلا دوـــجو ءاـــعدا يـــف
 بــناــجو ،عرــشلا ظفحــي الو عمســي ال صخــش دوــجوــب نــمآو ،ةعيشــلا ةدايــق يــف يــسايســلا
 لفـط لقـع لامتـكا يـف زاجـعا ثودـح ضرتـفاو ،بيغـلاـب مـجرـلاو نظـلا ىلـع ادامتـعا ،لقعـلا
 ريــغ نــم ،ضرتفــملا صخشــلا كــلذ ةايــح لوطــك ةداعلــل قرــخو ،ةنيــب نود ،ةســماخــلا رمعــب
 يتــلا ءاطــخألا سفــن باكــتراــب ماــقو .ةرــتاوتــمو ةحيحــص ةيلقــن ةــلدأــب تأــي مــلو ،ةــيوــق ةجــح
.ةلطابلا اهتالوقم اهلالخ نم دنفو ةيلاغملا قرفلا ىلع اهذخأ
 
 

:ثلاثلا بابلا



:ثلاثلا بابلا
:لوالا لصفلا
ةينيسحلا ةيولعلا ةلالسلاو صنلاو  ةمصعلا : ةمامالا ةيرظن 

 ةــيرظــن ةدالو ةادــغ ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا يــف دــلو دــق ديفــملا خيشــلا ناــك وــل   
 ناـــك وـــلو ،اليلـــق هاـــنرذـــع دـــق انكـــل ،اهـــل سمـــحتلاو اهنـــع عاـــفدـــلاـــب ماـــقو ،ةـــماـــمإلا
 انكـل ،ةـمايقـلا موـي ىـلا ةـماـمالا رارمتـساـب نـمؤـي يذـلا يليـعامـسإلا عرفلـل يمتنـي
 نـــمؤـــيو ،يرـــجهلا عـــبارـــلا نرقـــلا طـــساوأ يـــف دـــلوـــي نأ نكـــلو ،اضـــيأ هاـــنرذـــع دـــق
 ىـــلا تلـــصوو ،ماـــع ةـــئاـــم لبـــق ايلعـــف تعطقـــنا يتـــلا ،ةـــيرـــشع ينـــثالا ةـــيرظنـــلاـــب
 نـم اعـقوتـم نكـي مـل كـلذ ناـف ،يـسايسـلا دـهشملا نـع ترـسحناو ،دودـسم قـيرـط
 فــــقوتــــي نأ هــــب ضرتفــــي ناــــك يذــــلا ديفــــملا خيشــــلا لثــــم ادــــج يــــكذو عراــــب ملكتــــم
 رظنـــــيو ،ةـــــيروطـــــسألا ةيـــــلايخـــــلا ةيـــــلاثـــــملا ةيـــــماـــــمإلا ةـــــيرظنـــــلا تاـــــمدقـــــم سرديـــــل
.خيراتلا نم ةيرشع ينثالا ةعيشلا تجرخأ يتلا ةرمدملا اهتجيتنل

؟ةياكحلا تأدب فيك

 ةـبولطـملا ةيـلاعـلا تالـهؤـملا لوـح ةيـلاثـم ةيـضرـف نـم ،يـماـمإلا هاجـتالا أدتـبا     
 ماكــحألا ذيفنــت يــف )ص( ءايبــنألا ماقــم نيمــئاقــلا ةمــئألا نأ" ضارتــفاو ،ماكحلــل
 ،ءايبـــنألا ةمصعـــك نوـــموصعـــم ماـــنألا بـــيدأـــتو عـــئارـــشلا ظفـــحو دودـــحلا ةـــماـــقإو
 ،نـيدـلا يـف ءيـش يـف وهـس مهنـم زوجـي ال هـناو ...ةريغـص  مهنـم زوجـي ال مهـناو
."ماكحألا نم ائيش نوسني الو
 :ةـلوقـم لثـم اهيلـع عامـجالا يـعدـيو ةيـلاثـم ةيـسايـس تاـيرظـن دمتعـي ديفـملا نا   
 مكحــلاو قلطــملا ملعــلاو ةقلطــملا ةــساــئرــلا ينعــي امــب "ماــما ىــلا جاتحــي ال ماــمالا"
 ءادتـقالاو هبـحاـص ةـعاـط يضتقـي اميـف مدقتـلا " :اهـنأـب ةـماـمالا فرعـيو ،قلطـملا
 ."نايبلا ىلع هيف مدقت اميف هب



 مــل يذــلا ،مــيركــلا نآرقــلا اهنــع ثدــحتي مــل ،ةيــلاثــم ةيــضرــف ةقيقحــلا يــف هذــهو  
 ماكـــحألا ذفنـــي يذـــلا مـــكاحـــلا طورـــش وأ يـــسايســـلا ماظنـــلا نـــع اقلطـــم ثدـــحتي
 هـلالتـحا نـع ثـيدـحلا نـع الضـف ،ةمصعـلا ةفصـب هعتمـت ةرورـضو  ،دودـحلا ميقـيو
.ةينيد ةفصب هماستاو ،ءايبنألا ماقم

 )ةـــماـــع ةروصـــب مـــكاحـــلا يأ( ماـــمالا يـــف ةمصعـــلا طرـــشب نويـــماـــمالا لاـــق دـــقو  
 ءانــب ،هللا ةيصعمــب رــمأــي يذــلا قــسافــلا مــكاحــلا ةــعاــط ةــمزأ يــف عوــقولــل ابنجــت
 لوـسرـلا اوعيـطاو هللا اوعيـطأ اونـمآ نـيذـلا اهـيأ اـي" :ةـعاطـلا ةـيآل مـهريسفـت ىلـع
 رـــمأـــت ةـــيآلا نأ نـــم مـــغرـــلاـــب ،اقلطـــم اريسفـــت )٥٩ ،ءاسنـــلا( ."مكنـــم رـــمالا يـــلوأو
 هودرــف ءيــش يــف متــعزانــت ناــف" :لوقــت ثيــح ،ةيبــسن ةــعاــط رــمألا يــلوأ ةــعاطــب
 نســــحأو ريــــخ كــــلذ ،رــــخآلا مويــــلاو هللاــــب نونــــمؤــــت متنــــك نإ ،لوــــسرــــلاو  هللا ىــــلا
 مدـــعو ،ماكحـــلا فارـــحنا وأ ملـــظ وأ قســـف  ةيـــناكـــمإ ىلـــع لدـــي اـــم وـــهو ."الـــيوأـــت
 نيـب فالتـخالا تالاـح يـف لوـسرـلاو نآرقـلا ىـلا ةدوعـلاو ،ةيصعـملا يـف مهتـعاـط
.رمألا يلوأو نينمؤملا
 لاقـف ،"ةيهـلإلا ةجحـلا دوـجو ةرورـض" :يـهو ىرـخأ ةـلوقـم نويـماـمإلا فاـضأو   
 جتحـي دوـجوـم ماـما نـم ناـمز لـك يـف دـب ال هـنأ ىلـع ةـماـمالا لـهأ قفـتا" :ديفـملا
   ."نـيدـلا يـف ةحلصـملا مامـت هدوـجوـب نوكـيو ،نيفلكـملا هدابـع ىلـع هـب لـجو زـع هللا
 فالخــلا نــم اــموصعــم الا نوكــي ال نــيدــلا ماــمإ نأ ىلــع ةيــماــمالا تقفــتا" :لاــقو
 لضفــلاــب لكــلا نــم انــئاــب لضفــلا يــف الــماــك نــيدــلا مولــع عيمــجب اــملاــع ،ىــلاعــت هلل
 ."ميقملا ميعنلا اهب قحتسي يتلا لامعألاب مهيلع
 وأ ،يـنآرـق دنـس يأـب اهمـعدـي نأ نود ديفـملا اهلقـن ،ةيـضارتـفا ةيـلاثـم ةركـف هذـهو
.نيتم يلقع وأ ،يوبن
 يـف اوعـقو )مـكاحـلا( ماـمالـل ةيـلاثـملا طورـشلا هذـه نويـماـمإلا ضرتـفا نأ دعـبو   
 ؟"موصعـــملا يـــلاثـــملا ماـــمإلا" اذـــه ىلـــع فرعتـــلا ةيفيـــك يـــهو ،ةيصعتـــسم ةـــمزأ
 ،ىروشـــلا أدبـــمل ركنتـــلاو ،ماـــمالا باختـــنا يـــف ةـــمالا رود ءاغـــلإ ىـــلا اورطـــضاـــف
 )قـباسـلا ماـمالا وأ يبنـلا ربـع( هللا نـم هيلـع صنـلاـك ةيـضارتـفا لـئاـسو عارتـخاو



 ،ىروشـــلا أدبـــمل ركنتـــلاو ،ماـــمالا باختـــنا يـــف ةـــمالا رود ءاغـــلإ ىـــلا اورطـــضاـــف
 )قـباسـلا ماـمالا وأ يبنـلا ربـع( هللا نـم هيلـع صنـلاـك ةيـضارتـفا لـئاـسو عارتـخاو
 لوصحــــلا بعصــــي ةيمــــهو ةيــــلاثــــم لــــئاــــسو اضــــيأ يــــهو .زــــجعملا وأ ،ةيــــصوــــلا وأ
 وأ يـــنآرـــق ليـــلد يأ مدقـــي نأ نود نـــم اـــهانبـــت ديفـــملا خيشـــلا نكـــلو ،امـــئاد اهيلـــع
 مدـــــع عـــــم تبثـــــت ال ةـــــماـــــمالا نأ ىلـــــع ةيـــــماـــــمالا تقفـــــتا" :لاقـــــف ،يلقـــــع وأ يوبـــــن
 ."فيقوتلاو هنيع ىلع صنلاب الا اهبحاصل زجعملا

 هــنا" :باــجأ مــث "؟رايتــخالا نــم ىــلوأ صنــلا راــص نــيأ نــم" :ديفــملا لءاســتو    
 ،حلـــصألا عجـــشالا ملـــعألاو هللا دنـــع لضـــفألا هـــنا ماـــمالا طرـــش نـــم نأل ،كـــلذـــك
 ال هـــنأ تبثـــف ،سدـــحلاـــب الو لقعـــلاـــب نييعتـــلا ىلـــع هـــل قحتـــسملا ملعـــي ال امـــم كـــلذو
 ناــف اضــيأو .هيلــع هنــم فيــقوتــلاو ،رــئارــسلاــب مــلاعــلا نــم صنــلاــب الا هيــلا قــيرــط
 ملعــــلا ىــــلا قــــيرــــط الو )ص( يبنــــلا ةمصعــــك اــــموصعــــم نوكــــي نأ بجــــي ماــــمالا
 .تاداعلـل قراـخ زـجعم ملـع وأ ،هللا نـع قداـص نـم صنـلا ةهـج نـم الا ةمصعـلاـب
 ضرــــف عرــــشلا يــــف سيــــلو ،لوقعــــلا نود عمســــلا هقــــيرــــط رايتــــخالا ناــــف اضــــيأو
 صنـلا توبـث اهـنالطـب يـفو ،ةـماـمالا يـف هـل ىوـعدـلا تلطبـف ،هتـحاـبا الو رايتـخالا
 ."فيقوتلاو

 ،هنـهاوـع ىلـع مالكـلا ىقـلأو ،ةهبـش وأ ،ةطـلاغـم يـف انـه ديفـملا خيشـلا عـقو دـقو   
 صنـــلا يأ( عمســـلا ىـــلا جاتحـــتو ،ةينـــيد ةـــلأســـم ةـــماـــمالا نأ ضرتـــفا ثيـــح نـــم
 هنــــع ثدــــحتي مــــل امــــم ةقيقحــــلا يــــف ةــــماــــمالا رــــمأ نأ عــــم ،لقعــــلا نود )ينــــيدــــلا
 لوقــــــي لقعــــــلا نأو ،يــــــناســــــنإلا لقعــــــلا ىــــــلا هلــــــكوأو ،)ةنســــــلاو نآرقــــــلا( مالــــــسإلا
.رايتخالاو ىروشلا قيرط نع مامالا رايتخا ةرورضب
  
 ،تيبــــلا لــــهأ ةمــــئأ ىلــــع ةــــماــــمالا ةــــيرظــــن قيبطــــت ىــــلا ديفــــملا لقتنــــي نأ لبــــقو   
 ىلــــع عرــــف ةمــــئألا نايــــعأ يــــف مالكــــلا ":لوقيــــف ،ةــــمدقــــملا هذــــه ةــــبوعصــــب فرتعــــي
 هذـــه رقتـــست مـــل ىتمـــف ،رابتـــعالا حيحصـــب مهـــل ةبـــجاوـــلا  مهـــتافـــص يـــف لوـــصأ
 .نييعتلا نم اهعورف يف لوقلا نكمي مل لوصألا



 هذـــه رقتـــست مـــل ىتمـــف ،رابتـــعالا حيحصـــب مهـــل ةبـــجاوـــلا  مهـــتافـــص يـــف لوـــصأ
 .نييعتلا نم اهعورف يف لوقلا نكمي مل لوصألا
.نامز لك يف ماما دوجو بوجو :كلذ نمف    
.نايسنلاو وهسلا هيلع نومأم نايصعلا نم موصعم مامالا نا :اهنمو    
 ،ماكــحألا يــف ةــمألا هيــلا جاتحــي اــم عيمــجب اــملاــع نوكــي نأ بجــي هــنا :اهنــمو    
.ماماو هل ددسم ىلا جاتحاو اهيف زجعلا هقحل الاو
.هللا دنع نيدلا يف هتيعر ةفاك ىلع هلضف بوجو :اهنمو   
 ،هنيــــع ىلــــع صنــــلاــــب هتيــــعر نــــم ماــــمالا ةــــناــــبإ بــــجو لوــــصألا هذــــه تتبــــث اذاو   
 هذـــه هـــل عمتجـــي نمـــب ةـــفرعـــملا ىـــلا قـــيرـــط ال ذا ،تاداعلـــل قراخـــلا زـــجعملا ملعـــلاو
..زجعملا وأ ،ىلاعت هللا نع قداصلا صنب الا تافصلا
 )ص( يبنـلا دعـب دـحأ يـف كـلذ دـجن مـلو ،ةمـئألا نايـعأ ىلـع صنـلا بـجو اذإو   
 ،هدـلو نـم ةمـئألاو نيـسحلاو نسحـلاو نينـمؤـملا ريـمأ يـف الا نايبـلاو ىوـعدـلا ىلـع
 اــــم ىلــــع ةررقــــملا لوــــصألا ةحصــــل ،هــــباجــــيإو لقعــــلا دــــهاشــــب ةمــــئألا مهــــنأ تبــــث
 ."هانمدق

 "لوــصألا" كلــت تابــثإ عطتــسن مــل اذإ راهنتــس ةــماــمالا ةــيرظــن نأ ينعــي اذــهو  
 مهنيـب اميـفو ،نيملـسملا ةـماـعو ةـلزتعـملاو ةيـماـمإلا نيـب ريبـك لدـج لـحم تـناـك يتـلا
 ماعــلا رايتــلا نيــب وأ ،مهسفــنأ ةيــماــمإلا نيــب اميــف ىتــحو ،ةــيدــيزــلا ةعيشــلا نيــبو
 .ديفملا مهفصي امك ،مهنم "ذاذشلا"و

؟نوموصعم ءايبنألا له

 اددـع لوأـي نأ هيلـع ناـك ،ةمـئألـل "ةمصعـلا" ةـلوقـم ديفـملا خيشـلا قوسـي يكـلو   
 نوكـي نا بجـي فيكـف ،ءايبـنألا نـع ةمصعـلا يفنـت يتـلا مـيركـلا نآرقـلا تاـيآ نـم
 يـف امـك ،مهيـصاعـمو ءايبـنألا ءاطـخأ نـع نآرقـلا ثدـحتي امنيـب نيـموصعـم ةمـئألا
 :ةيلاتلا تايآلا

 هـــــــط( ."ىدـــــــهو هيلـــــــع باتـــــــف هـــــــبر هابتـــــــجا مـــــــث ىوغـــــــف هـــــــبر مدآ ىصـــــــعو "•
121-122(



 هـــــــط( ."ىدـــــــهو هيلـــــــع باتـــــــف هـــــــبر هابتـــــــجا مـــــــث ىوغـــــــف هـــــــبر مدآ ىصـــــــعو "•
121-122(

 تملـظ يـنإ بر لاـق *نيبـم ٌلضـم ٌودـع هـنإ ناطيشـلا لمـع نـم اذـه لاـق "•
) 15،16 صصقلا( ."ميحرلا روفغلا وه هنإ هل رفغف يل رفغاف يسفن

 كــلذ هــل اــنرفغــف ،باــنأو اعــكار رــخو هــبر رفغتــساــف هانتــف امــنأ دواد نــظو"•
."بآم نسحو ىفلزل اندنع هل ناو

 َّنَنوُكَتَلَو َُكلَمَع َّنَطَبْحَیَل َتْكَرَْشأ ْنِئَل َِكلْبَق نِم َنیِذَّلا ىَِلإَو َكْیَِلإ َيِحُوأ ْدَقَلَو"•
)65 ،رمزلا( ."َنیِرِساَخْلا َنِم

 ملعــــــتو اوــــــقدــــــص نــــــيذــــــلا كــــــل نيبتــــــي ىتــــــح ،مهــــــل تــــــنذأ مــــــل كنــــــع هللا افــــــع"•
 )٤٣ ةبوتلا( ."نيبذاكلا

 تغلــــب امــــف لعفــــت مــــل نإو كــــبر نــــم كيــــلإ لزــــنأ اــــم غلــــب لوــــسرــــلا اهــــيأــــي "•
 )67 ةدئاملا( " سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر

 هنـــم انعطقـــل مـــث نيميـــلاـــب هنـــم اـــنذـــخأل لـــيواـــقألا ضعـــب انيلـــع لوقـــت وـــلو " •
. )44 – 47 ةقاحلا( ."نيزجاح هنع دحأ نم مكنم امف نيتولا

)٢ ،حتفلا( ."رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل"•

)٧ ،ىحضلا( ."ىدهف الاض كدجوو"•

  ناكـف ناطيشـلا هعبـتاـف ،اهنـم خلـسناـف انـتاـيآ هانيـتآ يذـلا أبـن مهيلـع لـتاو"•
)١٧٥ ،فارعألا( ."نيواغلا نم

 دــح ىــلا ءاطــخألا يــف ءايبــنألا عوــقو ةيــناكــمإ دــكؤــت اــهريــغو تاــيآلا هذــه لــكو   
 ،هللا لبحــب نيمصتعــم امــناو ،نيــموصعــم اوــنوكــي مــل مهــناو ،ةوبنــلا نــم خالــسنالا
 اذاملـــف كـــلذـــك ءايبـــنألا ناـــك اذإو .باقعـــلاو باوثـــلاو باسحلـــل نوـــضرعـــم مهـــنأو
 اذاـملو ؟ىوقتـلاو ملعـلا ىهتنـم يـفو ،نيـموصعـم )ةمـئألا( ماكحـلا نوكـي نا بجـي
 وأ اوأطـــــخأ اـــــم اذإو ،سانـــــلا مهبختنيـــــف ،ةـــــلادعـــــلا رـــــهاظـــــب اوـــــنوكـــــي نأ زوجـــــي ال
 لـــهأو ةـــلزتعـــملا لوقـــي امـــك ؟مـــهرييغتـــب سانـــلا موقـــي اورفـــك وأ اوملـــظ وأ اوـــفرـــحنا
 ،ةنسـلا لـهأ هـيورـي يذـلا ريهشـلا يوبنـلا ثـيدـحلا لعـلو ،ةـيدـيزـلا ةعيشـلاو ،ةنسـلا
 فسنــــي "اــــحاوــــب ارفــــك مهنــــم اورــــت نأ الإ" ماكحــــلا ىلــــع جورــــخلا مرــــحي يذــــلاو



 ،ةنسـلا لـهأ هـيورـي يذـلا ريهشـلا يوبنـلا ثـيدـحلا لعـلو ،ةـيدـيزـلا ةعيشـلاو ،ةنسـلا
 فسنــــي "اــــحاوــــب ارفــــك مهنــــم اورــــت نأ الإ" ماكحــــلا ىلــــع جورــــخلا مرــــحي يذــــلاو
.ةيمامالا اهب لاق يتلا ،ةضرتفملا ةيلاثملا ةمصعلا ةيرظن

 ةمصعـلا ةـيرظـن فرعـي لـئاوألا نيملـسملاو ةـباحصـلا نـم دـحأ نكـي مـل انـه نـمو   
 ةبطــخ يــف ءاــج امــك ،ةــلدتعــم ةيعيبــط ةرظــن ةمــئألا ىــلا نورظنــي اوــناــكو ،ةيــلاثــملا
 تيــلو دــق يــنإــف سانــلا اهــيأ دعــب اــمأ" :لاــق ثيــح ،ةــفالخــلا هيــلوــت دنــع ركــب يــبأ
 قدصـلا ،يـنوـموقـف تأـسأ نإو ،يـنونيـعأـف تنسـحأ نإـف ،مـكريخـب تـسلو مكيلـع
 نإ هقـــح هيلـــع حـــيرأ ىتـــح يدنـــع يوـــق مكيـــف فيعضـــلاو ،ةـــنايـــخ بذكـــلاو ،ةـــناـــمأ
 موــق عدــي ال ،هللا ءاــش نإ هنــم قحــلا ذــخآ ىتــح فيعــض مكيــف ىوقــلاو ،هللا ءاــش
 طــق موــق يــف ةشــحافــلا عيشــت الو ،لذــلاــب هللا مهــبرــض الإ هللا ليبــس يــف داهجــلا
 هـلوـسرو هللا تيصـع اذإـف ،هـلوـسرو هللا تعـطأ اـم يـنوعيـطأ ،ءالبـلاـب هللا مهمـع الإ
."مكيلع يل ةعاط الف
 ص ٢ج ،رابـخألا نويـع ،ةبيتـق نـباو ،٢٤٠ص ٤ج ،ةـيوبنـلا ةريسـلا ،ماشـه نـبا

٢٣٤
 
 ةــــيرظــــن دــــض ةيــــعرــــش ةجــــح ركــــب يــــبأ ةبطــــخ يــــف نورــــي ال ةعيشــــلا ناــــك اذاو   
 ةيــــضرفــــلا كلــــت نالطــــب ىلــــع ليــــلد ربــــكأ يلــــع ماــــمألا ةبطــــخ يــــف ناــــف ،ةمصعــــلا
:لاق ثيح ،ةيلاثملا
 هــنإــف .يسفنــل ماظــعإ سامتــلا الو يــل ليــق قــح يــف الاقثتــسا يــب اونظــت ال ... "
 لقــثأ امهــب لمعــلا ناــك هيلــع ضرعــي نأ لدعــلا وأ هــل لاقــي نأ قحــلا لقثتــسا نــم
 قوفـب يسفـن يـف تـسل يـنإـف ،لدعـب ةروشـم وأ قحـب ةـلاقـم نـع اوفكـت الـف .هيلـع
 هــب كلــمأ وــه اــم يسفــن نــم هللا يفكــي نأ الإ يلعــف نــم كــلذ نــمآ الو ،ئطــخأ نأ
  ."هريغ بر ال برل نوكولمم ديبع متنأو انأ امنإف .ينم

 لـيوأـت الا عطتـسي مـل ،ةيـلاثـملا ةـماـمالا ةـيرظنـب برـشت يذـلا ديفـملا خيشـلا نكـلو   
 لواحـف ،يـحوـلا يـف الا ،ةيهـلإلا ةمصعـلا ةركـف دوـجو مدعـب ةحـيرصـلا تاـيآلا كلـت
 ةمصعـــــلا ةـــــيرظـــــن عـــــم مـــــجسني امـــــب ،اهنـــــع رظنـــــلا ضـــــغ وأ ،تاـــــيآلا كلـــــت لـــــيوأـــــت
 نا ":لاــقو ،ةــمايقــلا موــي ىــلا هتــيرذو يلــع ماــمالا يــف ةــماــمالا رصــحو ،صنــلاو



 ةمصعـــــلا ةـــــيرظـــــن عـــــم مـــــجسني امـــــب ،اهنـــــع رظنـــــلا ضـــــغ وأ ،تاـــــيآلا كلـــــت لـــــيوأـــــت
 نا ":لاــقو ،ةــمايقــلا موــي ىــلا هتــيرذو يلــع ماــمالا يــف ةــماــمالا رصــحو ،صنــلاو
 نأ ىــلا لــجو زــع هللا هقلــخ ذنــم لــجو زــع هللا صعــي مــل نمــم )ص( ادمــحم انيبــن
 قطـــن كـــلذـــبو ،نايسنـــلاو دمعتـــلا ىلـــع ابـــنذ بـــنذأ الو اـــفالـــخ هـــل دمعـــت الو هضبـــق
 ةـــلزتعـــملاو ،ةيـــماـــمالا روهمـــج بـــهذـــم وـــهو ،دمـــحم لآ نـــع ربخـــلا رـــتاوـــتو نآرقـــلا
 رفغيـل" ىـلاعـت هللا لوـق نـم فالخـلا لـهأ هـب قلعتـي اـم اـمأو .هـفالـخ ىلـع اـهرـسأـب
 ،نآرقــــلا يــــف كــــلذ هابــــشاو )٢ ،حتفــــلا( ."رــــخأــــت اــــمو كبــــنذ نــــم مدقــــت اــــم هللا كــــل
 ،هومـــهوـــت اـــم دضـــب لـــيوأـــت هـــناـــف ،هاـــنرـــكذ اـــم فالـــخ ىلـــع ةجحـــلا يـــف هـــنودمتعـــيو
 لـــج لاقـــف ،هانفـــصو دـــق امـــب ناـــقرفـــلا قطـــن دـــقو .نايبـــلا ىلـــع هدضعـــي ناـــهربـــلاو
 لـــك كـــلذـــب هنـــع ىفنـــف "ىوـــغ اـــمو مكبـــحاـــص لـــض اـــم ىوـــه اذا مـــجنلاو ":همـــسا
 ."نايسنو ةيصعم

 يبـن نـم ةيصعـملا عوـقوـب نآرقـلا قطـن دـق سيـلأ :لـئاـق لاـق ناـف ":اضـيأ لاـقو    
 نــع يــصاعــملا عافــترا يــف كبــهذــم فالــخ اذــهو ،هــتوبــن لاــح يــف هللا ءايبــنأ نــم
 يــــف أطــــخلاو بوــــنذــــلا نــــم نوــــموصعــــم كلــــصأ ىلــــع هــــنأل ةمــــئألاو مهلــــك ءايبــــنألا
؟نيدلا
:باوجلاف
 بـــجاو كرتـــب بـــنذ ءايبـــنألا نـــم عقـــي ال هـــنأ بابـــلا اذـــه يـــف هيـــلا بـــهذ يذـــلا نا 
 مهنــم زاــج ناو ،هيــف مهعــقوــي وهــس الو كــلذ يــف أطــخ مهيلــع زوجــي الو ،ضرتفــم
 اولــجوــع مهنــم كــلذ عــقو ىتــمو ،دمعتــلاو دصقــلا ريــغ ىلــع هيــلا بودنــمو لفــن كرــت
 ،ةــصاــخ انيبــن اــمأــف .ناــمز برــقأو ةدــم عرــسأ يــف هنــع نوــلوزيــف ،هيلــع هيبنتــلاــب
 الو بـجاو كرـت نـم ةـماـمالاو ةوبنـلا دعـب ةريغـص مهنـم عقـي ملـف ،هتـيرذ نـم ةمـئألاو
 كــــلذــــب نآرقــــلا قطــــن دــــقو ،ججحــــلا نــــم مهــــمدقــــت نــــم ىلــــع مهلضفــــل هيــــلا بودنــــم
 ."هتيرذ نم ةمئألل كلذ ىلع هريغ نمو هنم  لئالدلا تماقو

 نـم ةريغـص ةيصعـم ةـيأ عوـقو مدعـب نآرقـلا قطـن فيـك ديفـملا خيشـلا حـضوـي مـلو  
 لــئالدــلا تــماــق فيــكو ؟"هيــلا بودنــم وأ بــجاو كرــت نــم" يبنــلا ةــيرذ نــم ةمــئألا
 لـهأ وأ يبنـلا لاـق ىتـمو ؟يبنـلا ةـيرذ نـم ةمـئألـل كـلذ ىلـع هريـغ نـمو نآرقـلا نـم
؟رتاوتم حيحص ثيدحب كلذ تيبلا



 لـهأ وأ يبنـلا لاـق ىتـمو ؟يبنـلا ةـيرذ نـم ةمـئألـل كـلذ ىلـع هريـغ نـمو نآرقـلا نـم
؟رتاوتم حيحص ثيدحب كلذ تيبلا

 لــهأ ســجرــلا مكنــع بــهذيــل هللا دــيرــي امــنإ" :ةــيآ لــيوأــت الا كلمــي ال هــنأ ودبــيو   
 ،يبنــلا ءاســن بــطاخــت ةدــيدــع تاــيآ نيــب تــلزــن يتــلا ."اريهطــت مــكرــهطيو تيبــلا
 فــعاضــملا رــجألاــب مــهدعــتو ،ةيــمالــسإلا ميــلاعتــلاــب قيــقدــلا مازتــلالا نهنــم بلطــتو
 يــف ددــشتلا رربــتو ،ةيصعــملا ةــلاــح يــف فــعاضــملا باقعــلاو  ،ةــعاطــلا ةــلاــح يــف
 فدــهلا اذــه نأ امــبو ،يبنــلا نــعو نهنــع ســجرــلا باــهذا فدــهب نهعــم لــماعتــلا
 صوصخــلاــب ةــيآلا هذــه يــف باطــخلا ةغيــص تءاــج دقــف ،تيبــلا لــهأ عيمــجل ماــع
 تـــناـــكو .ةوسنـــلا نوـــن ةغيصـــب سيـــلو )مـــكرـــهطي ..مكنـــع( :رـــكذـــملا عمـــجلا ةغيصـــب
 لـــهأ يـــف ةمصعـــلا ثادـــحإ ىنعمـــب ،ةينـــيوكـــت تـــسيلو ةيعـــيرـــشت ةدارإ هللا ةدارإ
 مدـخي امـب ةـيآلا لوأـيو ،حـضاوـلا ريسفتـلا اذـه ضـفرـي ديفـملا خيشـلا نكـلو ،تيبـلا
 نــع ســجرــلا باــهذا ىــلاعــت هللا ةدارإ نــع ربخــلا نا" :لوقيــف )ةمصعــلا( ةــيرظــن
 اـم ىلـع ،ادصـق وأ ،اريمـض وأ ،ةمـيزـع ةدارإ ديفـي ال مهـل ريهطتـلاو ،تيبـلا لـهأ
 ديفـــي امـــناو )همـــسا زـــع هللا ةدارإ( ىنعـــم يـــف ليبـــسلا نـــع اولـــض ةـــعامـــج هنظـــي
 ةــعاطلــل قيــفوتــلا وأ نــيدــلا يــف ةمصعــلا وــهو ســجرــلا بــهذــي يذــلا لعفــلا عاقــيإ
 ."نيملاعلا بر نم اهب دبعلا برقي يتلا

 ءاســـن عالتـــقا ،ةتـــباـــث ةروصـــب ةجيتنـــلا هذـــه ىـــلا لصـــي يكـــل ديفـــملا ىلـــع ناـــكو   
 لقـــــن" :لاقـــــف .)ةينـــــيوكتـــــلا ةدارإلاـــــب( ةدارإلا ريسفـــــتو )تيبـــــلا لـــــهأ( نـــــم يبنـــــلا
 تيبـلا يـف هللا لوـسرو ،ةملـس مأ تيـب يـف تـلزـن ةـيآلا هذـه نأ قـفاوـملاو فـلاخـملا
 مهلـلا :لاـقو ،ةـيربيـخ ةءابعـب مهللـج دـقو ،نيـسحلاو نسحـلاو ةمـطاـفو يلـع هعـمو
 تيبــلا لــهأ ســجرــلا مكنــع بــهذيــل هللا  دــيرــي امــنا": هللا لزــنأــف يتيــب لــهأ ءالؤــه
 ؟كتيــب لــهأ نــم تــسلأ :ةملــس مأ تــلاقــف ، هللا لوــسر اــهالتــف "اريهطــت مــكرــهطيو
.تيبلا لهأ نم كنا لقي ملو ،ريخ ىلا كنا :لاقف
 انـــه ةدارإلا نـــع ربخـــلاو ...بوـــنذـــلا نـــم ةمصعـــلاـــب الا نوكـــي ال ســـجرـــلا باـــهذاو
 رــمألا ظفــل اهــب نوكــي يتــلا ةدارإلا نود ،ةــصاــخ لعفــلا عوــقو نــع ربــخ وــه امــنا
 ىــلاعــت هــلوــق يــف ةدارإلا نــع ربخــلاو انــه ةدارإلا نــع ربخــلا نيــب قرفــلاو ...ارــمأ
 املـــف ..."رـــسعلا مكـــب دـــيرـــي الو رـــسيلا مكـــب دـــيرـــي " هـــلوـــقو "مكـــل نيبيـــل هللا دـــيرـــي"



 ىــلاعــت هــلوــق يــف ةدارإلا نــع ربخــلاو انــه ةدارإلا نــع ربخــلا نيــب قرفــلاو ...ارــمأ
 املـــف ..."رـــسعلا مكـــب دـــيرـــي الو رـــسيلا مكـــب دـــيرـــي " هـــلوـــقو "مكـــل نيبيـــل هللا دـــيرـــي"
 نــــم هانفــــصو اــــم ىلــــع لد مهنــــع ســــجرــــلا باــــهذا ةدارإــــب تيبــــلا لــــهأ هللا صــــخ
 ثـــنؤـــملا عمـــجو ميـــملاـــب رـــكذـــملا عمـــج .ةمصعلـــل بـــجوـــم كـــلذو ،مهنـــع هـــباـــهذا عوـــقو
 ىـــلا لوقـــلا اذـــه هـــجوتـــي مـــل هـــنأ انملـــع نونـــلا طقـــسأو ميـــملاـــب ءاـــج املـــف ...نونـــلاـــب
 ."لوألا روكذملا

 عمــجلا ةغيصــب ميــهارــبإ ةــجوز اوبــطاــخ دــق ةكــئالــملا نأــب ديفــملا خيشــلا يســنو   
 ،هللا رمأ نم نیبجعتأ اولاق" :ةــــيآلا هذــــه يــــف ،تيبــــلا لــــهأ نــــم اــــهوربتــــعاو رــــكذــــملا
 دیفملا رصأو )٧٣ ،دوھ( ."دیجم دیمح ھنإ تیبلا لھأ مكیلع ھتاكربو هللا ةمحر
 نإ ،ىرخأ داحآ رابخأب اضیأ ناعتساو ،داحآ ثیدحب نآرقلا مومع صیصخت ىلع
 :لاقف .ةمصعلا ةیرظن معدی امب "ھتیرذ نم ةمئألاو يبنلا نع" ،ةعوضوم لقن مل
 هلل اججـــح اوـــناـــك هتـــيرذ نـــم )ع( ةمـــئألاو )ص( هللا لوـــسر نأـــب ربخـــلا ءاـــج دـــق"
 فيلكتـــلا لاوـــحأ لبـــق مهـــل نكـــي مـــلو ،مهضبـــق نأ ىـــلا مهـــلوقـــع لمـــكأ ذنـــم ىـــلاعـــت
 لامكـلا لوصـح يـف ىيحـيو ىسيـع ىرـجم نورـجي مهـناـف ،لـهجو صقـن لاوـحأ
 ،هركنـــت الو ،لوقعـــلا هزوجـــت رـــمأ اذـــهو ،ملـــحلا غولـــب لبـــقو نســـلا رغـــص عـــم مهـــل
."ليبس رابخألا بيذكت ىلا سيلو

:ءاطخأ ةسمخ انه ديفملا بكترا دقو
 ججـح هتـيرذ نـم ةمـئألا نأـب دـحأ هـفرعـي ال اثـيدـح هللا لوـسر نـع لقـن ثيـح •

  .مهلوقع لمكأ هنأو ىلاعت هلل
 اذـهو ،ةمـئألا سفـن ىـلا ةـبوسنـم اضـيأ عوـضوـملا لوـح رابـخأ ىـلا دنتـسا•

 يــعدــت ثــيداــحأ مهنــع لقنــي فيكــف ،دعــب مهتيجــح تبثــت مــل ذإ لــطاــب رود
؟مهل ،لامكلاو ةمصعلا

 اوغلـــــب اذإ ىتـــــح مكنـــــم ىـــــماتيـــــلا اولتـــــباو" :ةـــــماعـــــلا ماتـــــيألا ةـــــيآ صصـــــخ•
 )٦ ،ءاسنـــلا( ."مهـــلاوـــمأ مهيـــلا اوعـــفداـــف ادـــشر مهنـــم متـــسنآ نإـــف ،حاكنـــلا
.رربم نودب

 مــهرــكذ نــيذــلا هللا ءايبــنأ ىلــع )يداهــلاو داوجــلاــك( لافــطألا ةمــئألا ساــق•
 نسـلا رغـص عـم مهـل لامكـلا لوصـح يـف ،ىسيـعو ىيحيـك مـيركـلا نآرقـلا
 .هللا باتك نم ليلد نودب ،ملحلا عولب لبقو



 نسـلا رغـص عـم مهـل لامكـلا لوصـح يـف ،ىسيـعو ىيحيـك مـيركـلا نآرقـلا
 .هللا باتك نم ليلد نودب ،ملحلا عولب لبقو

 ةـــموـــعدـــمو ،ةـــعوـــضوـــم داـــحآ رابـــخأ ىلـــع ادامتـــعا ،عـــقاوـــلاو لقعـــلا فـــلاـــخ•
 .ةقبسم تايرظنب

  
 ةمامالا ةلزنمب ولغلا 

 عــفرــب ماــق ،ةيمــهوــلا ةيــلاثــملا "لوــصألا" كلــت ةحــص ديفــملا تبثــي نأ نــم الدــبو   
 نآرقــلا لــيوأــت ىلــع ادامتــعا ،ةيــمالــسإلا ضــئارفــلا ىوتــسم ىــلا ،ةــماــمالا ةــجرد
 ربــــخ لــــقألا ىلــــع وأ ،عوــــضوــــم ثــــيدــــح ىلــــع رــــتاوتــــلا ءاــــعداو ،ةيفسعــــت ةروصــــب
 :لاقــــــف ،سايقــــــلا ةــــــسرامــــــمو ،موــــــهوــــــملا يــــــعرــــــش الــــــلا عامــــــجالا ءاــــــعداو ،داــــــحآ
 نـع ربخـلاو نآرقـلا :ليـلدـب ،مالـسإلا ضـئارـف دـكوأـك مزال ضرـف ماـمالا ةـفرعـم"نإ
 ."رابتعالاو سايقلاو رظنلاو عامجالاو )ص( يبنلا

 
 ََّهللا اوُعیَِطأ اوُنَمآَ نیِذَّلا اَھُّیَأ اَی" :ةــــيآ ىلــــع دمتــــعا دقــــف ،نآرقــــلاــــب هــــلالدتــــسا اــــمأــــف
 َِّهللا ىَلِإ ُهوُّدَُرف ٍْءيَش يِف ُْمتَْعزاَنَت ِنإَف  ُْمكنِم ِْرمَْألا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَو
 ءاسنــــــــــلا( ."ًالیِوْأَتُ َنْسَحأَوٌ ْریَخَ كِلَٰذ ِ،ِرْخآلاِ ْموَیْلاَوِ tَّاِبَ نوُنِمْؤُتْ ُمتنُك ِنإِ لوُسَّرلاَو

 نـيذـلا ةاضقـلاو ةالوـلاو اـيارـسلا ةداـق نـع اـساـسأ ثدـحتت ةـيآلا هذـه نأ عـم )٥٩
 وـه امـكو ،اـسدقـم اينـيد اعـباـط مهيلـع يفضـت الو ،هـتايـح يـف يبنـلا مهنيعـي ناـك
 حمسـت الو ،رـمألا يـلوأو نينـمؤـملا نيـب عزانتـلا ثودـح ضرتفـت اهـناـف اهنـم رـهاـظ
 ضـئارـف دـكوأ نـم اـضرـف مهتـعاـط نـم لعجـت ال يـلاتـلاـبو ،ةقلطـم ةـعاـط مهتـعاطـب
 مهــضارــغأ ةــمدــخل اــهولغتــساو ةوقــلاــب ةطلــسلا اوبصتــغا اذإ اميــس الو ،مالــسإلا
 .ةصاخلا
 سانأ لك وعدن موی" :يھ ،ةماع ىرخأ ةیآ لیوأت ىلع دیفملا دمتعا امك   
 ."الیتف نوملظی الو مھباتك نوءرقی كئلوأف ھنیمیب ھباتك يتوأ نمف مھمامإب
 ءامــعزــلا يأ ةمــئألا مومــع نــع ثدــحتت ةــيآلا ناــف ظــحالــم وــه امــكو )٧١ ءارــسالا(
 ضرفـلا ىوتـسم ىـلا ةـماـمالا ةـجرد عـفرـت الو ،ةـمايقـلا موـي نيحـلاطـلاو نيحـلاصـلا
 .ينيدلا



 ضرفـلا ىوتـسم ىـلا ةـماـمالا ةـجرد عـفرـت الو ،ةـمايقـلا موـي نيحـلاطـلاو نيحـلاصـلا
 .ينيدلا

 عوـــــضوـــــم )داـــــحآ ربـــــخ( ثـــــيدـــــح ىلـــــع دمتـــــعا دقـــــف ،ةنســـــلاـــــب هـــــلالدتـــــسا اـــــمأو   
 فرعــــي ال وــــهو تاــــم نــــم" :وــــهو "رــــتاوتــــملا ربخــــلا" ـب هفــــصوو ،نآرقلــــل ضــــقانــــمو
 لـــهجلا نأـــب حـــيرـــص اذـــهو" :الـــئاـــق هيلـــع بقـــعو "ةيلـــهاـــج ةتيـــم تاـــم هـــناـــمز ماـــما
 الو ،ضـــماـــغ ثـــيدـــحلا نأ نـــم مـــغرـــلاـــب  ."مالـــسإلا نـــع هبـــحاـــص جرـــخي ماـــمإلاـــب
 ريـــغ وأ ايـــعرـــشو ،اـــملاـــظ مأ الداـــع ناـــك اذا اميـــفو ،ناـــمزـــلا ماـــمإ وـــه نـــم حرـــشي
.يعرش

 نيــب فالــخ ال :":لاقــف ،هيــلا بــهذ اــم ىلــع "عامــجالا" كــلذ دعــب ،ديفــملا ىــعداو
 مظعـــــم بوـــــجوـــــك مومعـــــلا ىلـــــع ةبـــــجاو نيملـــــسملا ماـــــما ةـــــفرعـــــم نأ مالـــــسإلا لـــــهأ
 هتقيقــحو ،ىــعدــملا عامــجالا اذــه دنتــسم نيبــي نأ نود    ."نــيدــلا يــف ضــئارفــلا
؟ال مأ عامجالا ةيجحب اساسأ نمؤي وه ناك اذا اميفو ،هتيعرش ىدمو
 نيـطونـم قلـخلا اـندـجو اـنا :- لاقـف -رابتـعالاو رظنـلا" ـب ديفـملا لدتـسا اريـخأو   
 لاحتـــسا اـــملو ...قيقحتـــلا ىلـــع مهتـــفرعـــم اهـــب بجـــي ةـــطاـــنا ،عرـــشلا يـــف ةمـــئألاـــب
 الـــب مهـــنايـــعأ ىلـــع لدو ةمـــئألا ةـــفرعـــم ضرـــف هـــنأ تبـــث ميـــحرـــلا ميكحـــلا ىلـــع كـــلذ
 ."بايترا

 
ةيالولا يه ةنامألا

 هللا اهـضرـع يتـلا ةـناـمألا" اـهربتـعا ىتـح ،ةـماـمالا رود ميظعـت ديفـملا لـصاوو   
 باحــصأ نــم موقــل" :لاــقو "اهلمــح نــم نيــبأــف تاوامســلاو ضرألاو لابجــلا ىلــع
 وــهو ،رابــخألا ضعــب ةهــج نــم هــب اوقلعــت باوــج ةــماــمالا ىــلا نيبــهاذــلا ثــيدــحلا
 ىلـع )ع( مدآ قلـخ لبـق تـضرـع اهـناو )ع( نينـمؤـملا ريـمأل ةـيالوـلا يـه ةـناـمألا نأ
 ،كــلذ ىلــع اهلمــح نــم نيــبأــف اهــطورــش ىلــع اوــتأيــل ،لابجــلاو ضرألاو تاوامســلا
 ."اهقح مهرثكأ دؤي ملو ،اهوفلكتف سانلا اهفلكو ،اهيف قحلا عييضت نم افوخ



 ."اهقح مهرثكأ دؤي ملو ،اهوفلكتف سانلا اهفلكو ،اهيف قحلا عييضت نم افوخ
 
رايتخالا قيرط نع تأي مل يلع مامالا :ديفملا
 
 ىلـــع ،ةـــماـــمالا ةـــيرظنـــل ةيـــساـــسألا ةدـــعاقـــلا ءانبـــب ديفـــملا خيشـــلا ماـــق نأ دعـــبو  
 نييعتــل اقــيرــط )صنــلا( ـب لوقــلا يــهو ،ةيــلاتــلا ةوطــخلا ذــختا )ةمصعــلا( ةدــعاــق
 ةءارـق يعيشـلا خـيراتـلا ةءارقـب ماـقو ،رايتـخالاو ىروشـلا ةـيرظـن برـضو ،ماكحـلا
 اذـه اكـلاـس وأ ،ىروشـلاـب انـمؤـم يلـع ماـمالا نوكـي نأ ركـنأـف ،ةـسوكعـمو ةدـيدـج
 ىــلا لــصوتــي مــل )ع( نينــمؤــملا ريــمأ نا" :لاقــف .ةــماــمالا ىــلا لوــصولــل قــيرطــلا
 هنــظ اــم ىلــع ،هــل سانــلا رايتــخا نــم هيــلا لــصوــي امــب لاوــحألا نــم لاــح يــف هقــح
 ةبـجوـملا )ص( هللا لوـسر  صوصنـب ىروشـلا موـي يـف جتـحا هـنا كـلذو .موصخـلا
 نوراـه ةـلزنمـب ينـم تـنأ هللا لوـسر هـل لاـق دـحأ مكيـفأ ":هـلوقـك ةـعاطـلا ضرـف هـل
 ةـــماـــمال بـــجوـــملا مالكـــلا نـــم اذـــه هابـــشاو "؟يدعـــب يبـــن ال هـــنأ الا ،ىـــسوـــم نـــم

.دابعلا رايتخا نع هل ينغملا هليلدب هبحاص
 ةرصنـلا ىلـع هتعيـب ىـلا مـهاـعد هنكـل .هرايتـخا ىـلا ادـحأ عدـي مـل نامثـع لتـق اـملو
 هيــــلا بــــهذــــي يذــــلا رايتــــخالا ىنعــــم نــــم اذــــه يــــف سيــــلو ،ةــــعاطــــلاــــب رارــــقالاو هــــل
 ."لاح لك ىلع ءيش نوفلاخملا

 لوقــي امــك ،موــي لوأ ذنــم هسفــن ىــلا ادــحأ يلــع ماــمالا عدــي مــل ةقيقحــلا يــفو   
 موقــلا رــقأ هــنإو )يــفاكــلا( يــف ينيلكــلا اهلقنــي ةــياور يــف ،رــقابــلا دمــحم ماــمالا
 .هرمأ متكو اوعنص ام ىلع
 مــل هــنأ الا ،هلــئاضفــب )ةــيرمعــلا ىروشــلا( لــهأ رــكذ دــق يلــع ماــمالا ناــك نئــلو   
.ةمامالاب يبنلا نم هيلع صنك ريدغلا ثيدح نع ثدحتي
 هيــــــلا راصــــــنألاو نورــــــجاهــــــملا ءاــــــجو نامثــــــع لتــــــق اــــــمدنــــــع هــــــنأ اضــــــيأ حيحــــــصو  
 اوملـعاو ،يريـغ اوسمتـلاو يـنوـعد " :مهـل لاـقو ، مهعـفد ،ةـفالخـلا يـلوتـب هـنوبـلاطـي
 يلعـــلو ، مـــكدـــحأـــك اـــنأـــف يـــنومتـــكرـــت ناو ، ملـــعا اـــم مكـــب تبـــكر مكتبـــجأ نإ ىـــنأ
."اريمأ ينم مكل ريخً اريزو مكل انأو  ،مكرمأ هومتيلو نمل مكعوطأو مكعمسأ
 حضتـي نيـح يـف ،ةـفالخـلاـب هدـهز ىلـع امـنإو ،صنـلاـب هـنامـيإ ىلـع لدـي ال اذـهو   
 يــف كراشــي مــل هــنأــب جتــحا يذــلا ةــيواعــم ىلــع هدر لالــخ نــم ،ىروشــلاــب هــنامــيإ



 حضتـي نيـح يـف ،ةـفالخـلاـب هدـهز ىلـع امـنإو ،صنـلاـب هـنامـيإ ىلـع لدـي ال اذـهو   
 يــف كراشــي مــل هــنأــب جتــحا يذــلا ةــيواعــم ىلــع هدر لالــخ نــم ،ىروشــلاــب هــنامــيإ
 نامثـعو رمـعو ركـب اـبأ اوعـياـب نـيذـلا موقـلا ينعـياـب هـنإ" :هـل لاقـف ،ماـمالا باختـنا
 امــنإو ،درــي نأ بــئاغلــل الو راتخــي نأ دــهاشلــل نكــي ملــف ،هيلــع مــهوعــياــب اــم ىلــع
 كـلذ ناـك اـماـمإ هومـسو لـجر ىلـع اوعمتـجا نإـف ،راصـنألاو نـيرـجاهملـل ىروشـلا
 ،هنــم جرــخ اــم ىــلإ هودر ةــعدــب وأ نعطــب جراــخ مــهرــمأ نــم جرــخ نإــف ،ىــضر هلل
."ىلوت ام هللا هالوو نينمؤملا ليبس ريغ هعابتأ ىلع هولتاق ىبأ نإف

 لوـــــح يلـــــع ماـــــمالا نـــــع ةدراوـــــلا صوصنـــــلا لـــــك لمـــــهأ ديفـــــملا خيشـــــلا نكـــــلو     
 يذـــلا )يـــلالـــهلا سيـــق نـــب ميلـــس باتـــك( يـــف درو يذـــلا ثـــيدـــحلا لثـــم ،ىروشـــلا
 قــحو ىروشــلا ةــيرظنــب يلــع ماــمإلا نامــيإ نــع فشكــيو ،ديفــملا ماــيأ يــف رــشتنا
 هللا مكـــح يـــف بـــجاوـــلا" :هـــل ةـــلاـــسر يـــف لوقـــي ثيـــح ،ماـــمإلا رايتـــخا يـــف ةـــمألا
 اولمعــــي ال نأ .. لتقــــي وأ مهــــماــــمإ تومــــي اــــمدعــــب نيملــــسملا ىلــــع مالــــسإلا مكــــحو
 نأ لبـــــق ءيشـــــب اوؤدبـــــي الو الـــــجر الو ادـــــي اوـــــمدقـــــي الو اـــــثدـــــح اوـــــثدـــــحي الو المـــــع
."ةنسلاو ءاضقلاب افراع اعرو املاع افيفع امامإ مهسفنأل اوراتخي
 ماــمالا نامــيإ نــع ثدــحتت يتــلا ةيعيشــلا ةيخــيراتــلا ةــياورــلا ديفــملا لمــهأ امــك   
 نــع ثدــحتت يتــلا ةــياورــلا يــهو ،صنــلا ةــيرظنــب هتــفرعــم مدــعو ،ىروشــلاــب يلــع
 هنـم مهبلـطو ،مـجلم نـب نمـحرـلا دبـع هـبرـض اـمدعـب ،ماـمالا ىلـع نيملـسملا لوـخد
 :انلقـــــف  هللا لوـــــسر ىلـــــع انلـــــخد اـــــنإ ، ال ":لاقـــــف ، نسحـــــلا هنـــــبا فلختـــــسي نأ
 نــــع ليــــئارــــسإ ونــــب تــــقرفــــت امــــك هنــــع اوــــقرفــــت نأ فاــــخأ ، ال :لاقــــف ، فلختــــسا
 ريشــــي نأ هوــــلأــــسو . "مكــــل رتخــــيً اريــــخ مكــــبولــــق يــــف هللا ملعــــي نإ نكــــلو ،نوراــــه
 . نسحـــلا عـــيابـــن نأ دقفـــن الـــف كاـــندقـــف نإ :هـــل اوـــلاقـــف ، لعـــف امـــف ، دـــحأـــب مهيلـــع
."رصبأ متنأ . مكاهنأ الو مكرمآ ال ":لاقف
 يتـــلاو ،هـــئانـــبأ رـــئاـــسو نسحـــلا ماـــمإلا ىـــلإ يلـــع ماـــمإلا ةيـــصو ولـــخ كـــلذـــكو   
 روـمألا ىلـع اـهراصتـقاو ،ةـفالخـلا وأ ةـماـمإلا ىـلا ةراـشإ ةـيأ نـم ،ديفـملا اهـيورـي
.ةيقالخألاو ةيحورلاو ةيصخشلا
 لاؤـس يلـع ماـمالا نـم سابعـلا اهيـف بلطـي يتـلا ةـياورـلا لـيوأـت ديفـملا لواـحو    
 لأـس" :لاقـف ،هيلـع قبـسملا صنـلا دوـجو عـم ضـقانتـت يتـلاو ،هتفيلـخ نـع يبنـلا
 نـع نيـبو ةـماـمالاـب نينـمؤـملا ريـمأ ىلـع صـن دـق يبنـلا نأ متمـعز اذا :نوفـلاخـملا



 لأـس" :لاقـف ،هيلـع قبـسملا صنـلا دوـجو عـم ضـقانتـت يتـلاو ،هتفيلـخ نـع يبنـلا
 نـع نيـبو ةـماـمالاـب نينـمؤـملا ريـمأ ىلـع صـن دـق يبنـلا نأ متمـعز اذا :نوفـلاخـملا
 ضرـــم يـــف هـــل سابعـــلا لوـــق ىنعـــم امـــف ،هـــعابـــتا ىـــلا ةـــمألا اـــعدو ،هتـــعاـــط ضرـــف
 ،هدعــب نــم رــمألا نــع هــلأــساــف يبنــلا ىــلا يعــم لــخدا خا نــبا يأ " :هللا لوــسر
 هيلــع الــخدــف "؟انــب هيــصويــف اــنريــغ يــف وــه مأ ،هــل انــبولــق نئمطتــف ؟انيــف وــه لــه
 ىلـع ":مهـل لاقـف مـهريـغ يـف وأ مهيـف وـه لـه هبجـي ملـف كـلذ نـع سابعـلا هـلأسـف
."نوروهقملا متنأو نومولظملا متنأ مث  ،مشاه نب رشعم مكلسر
 ،هنـــم دارـــملا نـــع متللـــضو لاقـــملا اذـــه ىنعـــم يـــف ضرغـــلا مـــتأطـــخأ :مهـــل لاقيـــف   
 بوــــجوــــلا ىلــــع هدعــــب مهيــــف رــــمألا نوــــك نــــع يبنــــلا لأــــس امــــنا سابعــــلا نأ كــــلذو
 ةـــلوليحـــلا مدـــعو هنـــم مهنيكمـــت لـــجو زـــع هللا دنـــع مولعـــملا لـــهو ،مهـــل ةـــمألا ميلـــستو
 مدــــعو ،هــــضرــــغ ىــــلا هــــلوــــصو ىــــلا نكســــيو ،هسفــــن كــــلذــــل نئمطتــــف ،هنيــــبو مهنيــــب
 يبنــلا لأســف ،هنيــبو مهنيــب لاحــيو ،هيلــع نوبلغــي وأ رــمألا نــم مهنيكمــتو عزانــملا
 قاقحتــــــسالا نــــــم كــــــش يــــــف كــــــي مــــــلو ،ماظــــــعالاو مارــــــكالا يــــــف مهــــــب يــــــصوــــــي نأ
 ."مكحلاب صاصتخالاو

 نأ ضرتفـيو ،ايفسعـت الـيوأـت خـيراتـلا لـيوأتـب انـه موقـي ديفـملا ناـف ظـحالـي امـكو   
 دــق اذــهو ،مكحــلاــب صاصتــخالاو قاقحتــسالا نــم كــش يــف نكــي مــل يلــع ماــمالا
 دقتعــي ناــك هــنأ ىلــع اهيــف ليــلد ال نكــلو ،هللا لوــسر نــم هــبرقــل ،احيحــص نوكــي
 مـل هـنأل ،مرـكألا لوـسرـلا  نـم حـيرـصو يلـج صـن ىلـع ءانـب مكحـلاـب صتخـملا هـنأـب
 وـــلو .نيملـــسملل كـــلذ كرـــتو ،هدعـــب يـــسايســـلا مكحـــلا ماظـــن نـــع اـــساـــسأ ثدـــحتي
 يلــع ماــمالا نــم بلطــي سابعــلا نكــي مــل ،يبنــلا نــم قبــسم صــن يأ كانــه ناــك
 يــف وــه مأ ،هــل انــبولــق نئمطتــف ؟انيــف وــه لــه ،هدعــب نــم رــمألا نــع " :هــلأســي نأ
."؟انب هيصويف انريغ
 نا درـــي مـــل ىرـــحألاـــب وأ ،اديـــج يـــمالـــسإلا خـــيراتـــلا أرقـــي مـــل ديفـــملا خيشـــلا نا  
 ،)صنـلاو ةمصعـلا( ةيهـلإلا ةـماـمالا لوـح هتـيرظـن ضقنـي هـنأل اريثـك هدنـع فـقوتـي
 انــيأر دــقو ،تيبــلا لــهأو يلــع ماــمالا ىلــع اهبيــكرــت نويــماــمإلاو وــه دارأ  يتــلاو
 ،يمقـــلا يرعـــشألاو يتخـــبونـــلا نييـــماـــمإلا نيـــخرؤـــملا نا فيـــك قـــباـــس لصـــف يـــف
 ةاـــفو دعـــب ةعيشـــلا ماسقـــنا ارـــكذ اـــمدنـــع  ،امهـــل ولـــحي امـــك خـــيراتـــلا ةـــباتـــك الواـــح
 ادــحأ ارــكذــي مــل امهنكــلو ،هــفرعــي ال نــمو صنــلاــب نــمؤــي نــم ىــلا )ص( هللا لوــسر



 ةاـــفو دعـــب ةعيشـــلا ماسقـــنا ارـــكذ اـــمدنـــع  ،امهـــل ولـــحي امـــك خـــيراتـــلا ةـــباتـــك الواـــح
 ادــحأ ارــكذــي مــل امهنكــلو ،هــفرعــي ال نــمو صنــلاــب نــمؤــي نــم ىــلا )ص( هللا لوــسر
 ةـــماـــع نـــع الضـــف ،هيلـــع صنـــلا دوـــجوـــب دقتعـــي ناـــك نمـــم يلـــع ماـــمالا ةعيـــش نـــم
.لئاوألا ةثالثلا ءافلخلا اوعياب نيذلا نيملسملا

ثلاثلا بابلا
: يناثلا لصفلا
تيبلا لهأ ىلع ةمامالا ةيرظن بيكرت 

 – ةيــــماــــمالا يرظنــــمل اعبــــت – ديفــــملا لواــــح فيــــك قــــباســــلا لصفــــلا يــــف انــــيأر   
 ةـــــيرظـــــن ىـــــلا لاقتـــــنالا مـــــث نـــــمو )ةمـــــئألا( ماكحـــــلا يـــــف ةمصعـــــلا ةـــــيرظـــــن دييشـــــت
.رايتخالاو ىروشلا ةيرظن ءاغلإو )صنلا(
 ةــماــع ةروصــب رودــي ناــك امــناو ،تيبــلا لــهأ ةمــئأ لوــح رودــي ثــيدــحلا نكــي مــلو   
 لصفــلا اذــه يــف ىرــن فوــسو .ناكــملاو ناــمزــلا ىدــم ىلــع ماكحــلا قلطــم لوــح
 ،صنـلاو ةمصعـلا ىلـع ةمـئاقـلا ةيهـلإلا ةـماـمالا ةـيرظـن بيـكرتـب ديفـملا موقـي فيـك
 .بلاط يبأ نب يلع مامالا مهسأر ىلعو ،تيبلا لهأ ةمئأ ىلع
 ةــــيوبنــــلا ثــــيداــــحألاو نآرقــــلا لــــيوأــــت جهنــــم هذــــه هتــــلواحــــم يــــف مدختــــسا دــــقو   
 :لاقــف ،ةمصعــلا لوــح هــضرتــفا امــم ةــيادبــلا يــف قلطــنا هنكــلو ،ةيفسعــت ةروصــب
 دعـب ناـك وـل هـنأ ىلـع ةـمألا تعمـجأو ،هانفـصو امبـسح ةمـئألا ةمصـع تتبـث اذا"
 هــنأ ىلــع عطقــلا بــجو ،ماــنألا ىلــع هتــعاــط بجــت روفــلا ىلــع اــماــما )ص( يبنــلا
 كلــت يــف ةــماــمالا هــل تيــعدا نمــم هريــغ نود ،بــلاــط يــبا نــب يلــع نينــمؤــملا ريــمأ
 اــهانبــجوأ يتــلا ةمصعــلا هورــكذ نمــم دــحاوــل نكــت مــل هــنأ ىلــع عامــجالــل ،لاحــلا
 نـــب يلـــع نأ ىلـــع ةيـــماـــمالا ةعيشـــلا عامـــجاو ،مالـــسإلا ةمـــئأل حيحصـــلا رظنـــلاـــب
 جرـخل كـلذـك رـمألا نكـي مـل وـل ذا ،ماـنألا نيـب نـم اهـب اـصوصخـم  ناـك بـلاـط يـبا
 ةمـئأل ةمصعـلا بوـجو نـم لوقعـلا يـف اـم دـسفو ،ةالصـلا لـهأ عامـجا نـع قحـلا
."هانركذ امب نيملسملا



 ةمـئأل ةمصعـلا بوـجو نـم لوقعـلا يـف اـم دـسفو ،ةالصـلا لـهأ عامـجا نـع قحـلا
."هانركذ امب نيملسملا

 نـم ةـماـمالا توبـث داسـفو ،قافـتاـب ،ةـماـمالا ىـلا ةـجاحـلا توبـث" نإ :فاـضأو   
 هــبوــجو يــفو ، ةمــئألا ىلــع صنــلا بــجو كــلذ تبــث اذاــف ...ءارآلاو ىروشــلا ةهــج
.نينمؤملا ريمأ ةماما تبثت
:نيلجر نيب رمألا ذا 
 هتــهج نــمو ،نينــمؤــملا ريــمأ ةــماــما ىلــع عطقــيو ،صنــلاــب ةــماــمالا بــجوــي امــهدــحأ
.تاهجلا نم اهاوس ام نود
،يأرلاب اهزوجيو كلذ نم عنمي :رخآلاو
 حصـي مـلو ،يأرـلاـب ةـماـمالا دقـع نـم هيـلا اوبـهذ اـم داسفـل قـيرفـلا اذـه دـسف اذاو
 ليـــلدـــلا نأ ىلـــع ...نينـــمؤـــملا ريـــمأ ةـــماـــمإ تتبـــث ،مالـــسإلا ةمـــئأ نـــع قحـــلا جورـــخ
 كــــلذو ،قالــــطالا ىلــــع مهــــعابــــتاــــب درو رــــمألا نأل ،هاــــنرــــكذ نميــــف اهــــنأ ىلــــع مــــئاــــق
 رـــــمألا قالـــــطا ةـــــلالدـــــب مهلـــــلز نـــــم ناـــــمألاو مهتـــــحاـــــس ةءارـــــبو مهتمصـــــع بـــــجوـــــي
.بايترا الب اهبحاص ىلع صنلا بجوت ةمصعلاو ،مهعابتاب
 ،ةـيآلا هذـه لـيوأـت هـل اوـعدا نمـع صنـلاو ةمصعـلا يفـن ىلـع اـنوفـلاخـم قفـتا اذاو
 ةــمأ نــع قحــلا جرــخ الاو ،مهيلــع صنــلاــب لقنــلا دوــجوــل ةمــئألا يــف اهــنأ تبــث دقــف
 ."دساف كلذو ،دمحم

 نكمـي الـف ،ةتـباـث ريـغ يـهو ،ةمصعـلا ةـيرظـن تبثـت مـل اذإ هـنأـب ،ديفـملا ىلـع درـيو  
 ىروشـلا ةـيرظـن لاطـبإ يـلاتـلاـب نكمـي الو ،دـحأ يـف ةفصـلا هذـه دوـجو ضارتـفا
 بــلاــط يــبأ نــب يلــع يــف ةــماــمالا رصحــب لوقلــل ةــجاــح الــف يــلاتــلاــبو ،رايتــخالاو
.هتمصعب لوقلا الو

نآرقلا ليوأتب ةناعتسالا

 )هدعــب نــم هتــيرذو( يلــع ماــمالا ىلــع صــن دوــجوــب هتيــضرــف مــعد ديفــملا لواحــي   
 ال ةـــماـــع تاـــيآ يـــهو ،ايفسعـــت الـــيوأـــت ،مـــيركـــلا نآرقـــلا نـــم تاـــيآ ةعضـــب لـــيوأتـــب
 ديفـملا رطضـي كـلذـلو .يلـع ماـمالا يـف اهـنوكـب الو ،ةـفالخـلاـب صنـلا ىنعـم لمـحت



 ال ةـــماـــع تاـــيآ يـــهو ،ايفسعـــت الـــيوأـــت ،مـــيركـــلا نآرقـــلا نـــم تاـــيآ ةعضـــب لـــيوأتـــب
 ديفـملا رطضـي كـلذـلو .يلـع ماـمالا يـف اهـنوكـب الو ،ةـفالخـلاـب صنـلا ىنعـم لمـحت
 هلمــجم يــف تــباــث صنــلا كــلذ نا" :لوقــيو ،ةضــماــغ اهــنأ ةــيادبــلا يــف فارتــعالــل
 يـــف ارـــهاـــظ ناـــك وـــلو .لامتـــحالا نـــع جرـــخي يذـــلا رـــهاظـــلاو هنـــم ليصفتـــلا نود
 :لوقـــي كـــلذ عـــمو ."فالتـــخاو عزانـــت هيـــف عـــقو اـــمل نايبـــلاو ليصفتـــلا ىلـــع نآرقـــلا
 امـك ،ماـنألا ىلـع هـب ةجحـلا مايـق نـم عـنامـب مالكـلا نـم لمتحـملا يـف هدوـجو سيـل"
 هللا مالــــك لمــــجم يــــف هــــب ةراشبــــلاو ةوبنــــلاــــب )ص( هللا لوــــسر ىلــــع صنــــلا ناــــك
 ىلـــع هـــب ةجحـــلا مايـــق نـــم اعـــناـــم كـــلذ نكـــي مـــلو ،ليجـــنالاو ةاروتـــلا نـــم هـــناحبـــس
.مانألا
 نـــم يلـــج صـــن اهيلـــع نكـــي مـــل ناو مهتمـــئأ ةـــماـــمإ انـــل فـــلاخـــملا دنـــع تبـــث امـــكو
 نكـي مـل ناو ،)ص( يبنـلا نـع صنـلاـب مهـلوـق ىلـع ةنجـلا يـف مهـنأ تبـثو ،نآرقـلا
 صنــلاــب نينــمؤــملا ريــمأ ةــماــمإ تتبــث كــلذكــف ...نآرقــلا صوصــن يــف ادوــجوــم كــلذ
 ."نآرقلا حيرص يف اعدوم كلذ نكي مل ناو )ص( هللا لوسر نم

 ةــماــمإو )ص( دمــحم يبنــلا ةوبــن ىلــع لــطاــب سايــقو ،بيجــع لالدتــسا اذــهو   
 ،مهتـماـمإ ىلـع صـن دوـجوـب ةنسـلا لـهأ نـم دـحأ لقـي مـل ثيـح ،نـيرـخآلا ءافلـخلا
 امـــم سكعـــلا ىلـــع ،رايتـــخالاو ىروشـــلا قـــيرـــط نـــع مهتـــماـــمإ تتبـــث اوـــلاـــق امـــناو
.ةمامإلاب يلع مامالا ىلع صن دوجوب ةيمامالاو ديفملا لوقي
 دهشتــسي ديفــملا ناــف ،نآرقــلا لــيوأتــب صنــلا ىلــع لالدتــسالا نــم مــغرــلا ىلــعو   
 ةـماـما ىلـع صنـلا اهيـف تبـث يتـلا عـضاوـملا نـم" :ةأرـج لكـب لوقـيو ،تاـيآ ةدعـب
 هللا اوعيــطأ اونــمآ نــيذــلا اهــيأ اــي" :ىــلاعــت هــلوــق نآرقــلا لمــجم نــم نينــمؤــملا ريــمأ
 هللا ىـــلا هودرـــف ءيـــش يـــف متـــعزانـــت ناـــف ،مكنـــم رـــمألا يـــلوأو لوـــسرـــلا اوعيـــطأو
 ."الــــيوأــــت نســــحأو ريــــخ كــــلذ ،رــــخآلا مويــــلاو هللاــــب نونــــمؤــــت متنــــك نإ ،لوــــسرــــلاو
 نـم نينـمؤـملا ريـمأو ،هيبـنو هسفـن ةـعاطـك رـمألا ءايـلوأ ةـعاـط ضرفـف )٥٩،ءاسنـلا(
 ."لاكشا ريغب رمألا ءايلوأ
 هيبــن ةنــسو هللا باتــك نــم نينــمؤــملا ريــمأ ةــماــما ىلــع ليــلدــلا" نإ :اضــيأ لاــقو   
:نيملسملا عامجا نمو
 رــمألا يــلوأو لوــسرــلا اوعيــطأو هللا اوعيــطأ اونــمأ نــيذــلا اهــيأ اــي" :هللا باتــك نــم
"مكنم



 رــمألا يــلوأو لوــسرــلا اوعيــطأو هللا اوعيــطأ اونــمأ نــيذــلا اهــيأ اــي" :هللا باتــك نــم
"مكنم
:ةمألا ليواقأ يف انرظن
ايارسلا ءارمأ مه رمألا ولوأ :مهضعب لاقف
ءاملعلا : مهضعب لاقو
.ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلاو سانلا ىلع ماوقلا مه :مهضعب لاقو
.هتيرذ نم ةمئألاو بلاط يبا نب يلع مه :مهضعب لاقو
.اهعامجاو ةمألا قافتاب يلع ىلع قبطنت تافصلا كلت لكو
 بجــي مــلو اهــب ينعــم هــنأ ىلــع قافــتالا دوــجوــل ةــيآلا هذــهب اــماــما نوكــي نأ بــجوــف
 ."كلذ يف فالتخالا دوجول ،هتماماب فارتعالاو هريغ ىلا لودعلا

 اهــب لالدتــسالا نكميــف ،صنــلا ةــيرظــن ىلــع ةــيآلا هذــهب داهشتــسالا حــص وــلو   
 اهنكــلو ،رــمألــل ايــلو حبــصأ نــم لــكو نــيرــخآلا ءافلــخلا ةــماــمإ ةحــص ىلــع اضــيأ
.مارملا نع ةديعب ةقيقحلا يف

 نـم هللا باتـك يـف ضعبـب ىـلوأ مهضعـب ماـحرألا اوـلوأو" :ةـيآـب ديفـملا دهشتـسيو
 ،نيملـسملا نيـب ثرإلا يـف تـلزـن ةـيآ يـهو  )٦ ،بازـحألا( ."نـيرـجاهـملاو نينـمؤـملا
 ديفـملا نكـلو .مهنيـب اميـف نوـثراوتـي )راصـنألاو نورـجاهـملا( نوملـسملا ناـك نأ دعـب

  .)ص( يبنلــــل يلــــع ماــــمالا ةــــثارو ىــــلا بــــهذــــيو ةــــماــــمالا يــــف اهــــلوأــــي نأ لواحــــي
 ،هريــغ نــم ىــلوأ هــنأــب مكــحو ةــيالوــلا هللا لوــسرــب برــقألــل هللا بــجوأ اذا" :لوقــيو
 :فيضـــيو ."دـــحأ لـــك نـــم هللا لوـــسر ماقمـــب ىـــلوأ ناـــك نينـــمؤـــملا ريـــمأ نأ بـــجو
 نا هنـم هـماقمـب ىـلوأو سابعـلا نـم هللا لوـسر ىـلا برـقأ ناـك نينـمؤـملا ريـمأ نإ"
 ،هــــــمأو هيــــــبأل هللا لوــــــسر مــــــع نــــــبا ناــــــك ايلــــــع نأل كــــــلذو ،ثوروــــــم ماقــــــملا نأ تبــــــث
 ببـــسب برقـــت نمـــم برـــقأ ناـــك نيببـــسب برقـــت نـــمو ،ةـــصاـــخ هيـــبأل همـــع سابعـــلاو
 ."دحاو
 
 هللا اوقــتا اونــمآ نــيذــلا اهــيأ اــي" :يهــف اهــب دهشتــسي يتــلا ةثــلاثــلا ةــيآلا اــمأو   
 ،نينـــمؤـــملا ريـــما يـــف تـــلزـــن اهـــنإ لوقـــيو )١١٩ ،ةـــبوتـــلا( ."نيـــقداصـــلا عـــم اوـــنوـــكو
 .نيقداصلا هتيرذ نم ةمئألا يف اهمكح ىرجو



 ،نينـــمؤـــملا ريـــما يـــف تـــلزـــن اهـــنإ لوقـــيو )١١٩ ،ةـــبوتـــلا( ."نيـــقداصـــلا عـــم اوـــنوـــكو
 .نيقداصلا هتيرذ نم ةمئألا يف اهمكح ىرجو

 اميتـــيو انيكســـم هبـــح ىلـــع ماعطـــلا نومعطـــيو" :ةـــيآلا هذـــهب دهشتـــسي كـــلذـــكو   
 ةـماعـلاو ةـصاخـلا نيقـيرفـلا نـم ةاورـلا تقفـتا" :لوقـيو )٨ ،ناسـنالا( . "اريـسأو
 .هينـــباو هتـــجوزو ،نينـــمؤـــملا ريـــمأ يـــف تـــلزـــن اهلـــك ةروســـلا لـــب ةـــيآلا هذـــه نأ ىلـــع
  ."ىدهلا ةمئأ نم هيلي نميف راج مكحلاو
.ةفالخلاو ةمامالا نع ديعب وأ بيرق نم ثدحتت ال اهنأ نم مغرلاب   
 ،ملعـلا نـم كءاـج اـم دعـب نـم هيـف كـجاـح نمـف" :ةلـهابـملا ةـيآـب دهشتـسي اريـخأو  
 مـــث مكسفـــنأو انسفـــنأو مـــكءاســـنو اـــنءاســـنو مـــكءانـــبأو اـــنءانـــبأ وـــعدـــن اوـــلاعـــت لقـــف
 )٦١ ،نارمع لآ( ."نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن

 نـــع الضـــف ،ةـــماـــمالا نـــع ثدـــحتت الو ةـــماـــع تاـــيآلا هذـــه عيمـــج نا ،ىرـــن امـــكو   
 نأ دعـب ،اـهدر ةـنوؤـم هسفنـب ديفـملا اـنافـك دـقو ،ةـفالخـلاـب يلـع ماـمالا ىلـع صنـلا
.ةلصفم الو ةنيب ريغ ةلمجم اهنأ ةيادبلا يف فرتعا

ةمامإلاب يلع مامالا ىلع صنلا ىلع ةيوبنلا ةنسلاب لالدتسالا

 يلـع ماـمالا ىلـع صنـلا ىلـع نآرقـلاـب لالدتـسالاـب ديفـملا خيشـلا زـجع نأ دعـب   
 ،هيلـــع لـــهسأ ةيلمعـــلا تـــناـــكو ،ةـــيوبنـــلا ةنســـلاـــب لالدتـــسالا ىـــلا لقتـــنا ،ةـــماـــمإلاـــب
 ثــــيداــــحأو ،يلــــع ماــــمالا لضــــف نــــع ثدــــحتت ةــــماــــع ثــــيداــــحأ ىــــلا مسقنــــت يــــهو
 وأ ،ةــفورعــم ريــغو ،اهتحــص يــف كوكشــم اهنكــلو ،ةــماــمالا نــع ةــحارصــب ثدــحتت
 كلــــــت بويــــــع عيمــــــج نــــــع فرطــــــلا ضغــــــي ديفــــــملا نكــــــلو ،ةيفسعــــــت ةروصــــــب ةــــــلوأــــــم
 يــف ايــفاــخ كــي مــلو عــقو دقــف )ص( يبنــلا نــم راهــظالا اــمأ" :لوقــيو ،ثــيداــحألا
 ."هيلع هبتشا الو هيف بتري ملو هملع دقف هرضح نم لكو ،هروهظ لاح

.اغراف ءاعدا مأ ،احيحص اذه هلوق ناك اذإ اميف ىرن فوسو   
 يــــف ءاضقــــلا يلــــع ماــــمالــــل يبنــــلا ةيــــلوــــت عوــــضومــــب ديفــــملا داهشتــــساــــب أدبنــــلو   
 ىلـــع هـــفالختـــساو ،ةءارـــب ةروـــس ءادأل هرايتـــخاو ،شويجـــلا ىلـــع هريـــمأـــتو ،نميـــلا
 صنـلا ىلـع اليـلد كـلذ لـك نـم ديفـملا ذـختا دقـف ،كوبـت ةوزغـل هـترداغـم دنـع ةنـيدـملا



 ىلـــع هـــفالختـــساو ،ةءارـــب ةروـــس ءادأل هرايتـــخاو ،شويجـــلا ىلـــع هريـــمأـــتو ،نميـــلا
 صنـلا ىلـع اليـلد كـلذ لـك نـم ديفـملا ذـختا دقـف ،كوبـت ةوزغـل هـترداغـم دنـع ةنـيدـملا
 ،هــتايــح يــف اهــبوــجوــك ةبــجاو هــتوــم دعــب هللا لوــسر ةنــس"نإ :لاقــف ،ماــمالا ىلــع
 ."كلذ نم ائيش هيف يبنلا نسي مل نمم ةمامالاب ىلوأ ناكو

 ىلــع صنــلا ىلــع ديفــملا اهــب دهشتــسا يتــلا ةــيوبنــلا ثــيداــحألا زرــبأ نــم ناــكو  
 يبــــن ال هــــنأ الإ ىــــسوــــم نــــم نوراــــه ةــــلزنمــــب ينــــم تــــنأ" :ثــــيدــــح ،يلــــع ماــــمالا
 ناــــك امــــك دمــــحم ةــــمأ ىلــــع هتــــعاــــط ضرــــف ىــــلاعــــت هللا نإ" :لاــــق ثيــــح ."يدعــــب
  اـماـما نوراـه ناـك امـك مهـل اـماـما هلعـجو ،ىـسوـم ةـمأ ىلـع نوراـه ةـعاـط ضرـف
 ."ىسوم موقل
 هـــفالختـــسا نـــع هـــب حـــضوأو ،هدعـــب نـــم ةـــفالخـــلا هـــل كـــلذـــب بـــجوأـــف " :فاـــضأو  
."امامإ
 ةرتفــل هــتايــح ءانــثأ هــموــق ىلــع ىــسوــمل ةفيلــخ ناــك نوراــه نأ نــع ديفــملا لفــغو   
 ناـــمز يـــف نوراـــه يـــفوـــت ثيـــح ،هـــتاـــفو دعـــب مهيلـــع اـــماـــمإ نكـــي مـــلو ،تـــقوـــلا نـــم
 نــم ،ةــفالخــلاــب يلــع ماــمالا ىلــع صنــلا طابنتــسا نكمــي الــف يــلاتــلاــبو .ىــسوــم
.ثيدحلا اذه

ريدغلا ثيدح

 خيشـــلا هـــب دهشتـــسي نأ نكمـــي صـــن ىوـــقأ وـــه "رـــيدغـــلا ثـــيدـــح" ناـــك امـــبرو   
 :لاــق كــلذــلو ،ةــماــمإلاــب  يلــع ماــمالا ىلــع صنــلا دوــجو ىلــع )ةيــماــمالاو( ديفــملا
 رـــيدـــغ موـــي )ع( ايلـــع بصـــن )ص( هللا لوـــسر نأ ىلـــع مالـــسإلا لـــهأ عمـــجأ دـــق"
 نـــم" :باطـــخلاـــب مههـــجاو مـــث ،ءاعمـــج ةـــمألـــل عادوـــلا ةجـــح نـــم هـــعوـــجر يـــف ،مـــخ
 الو ،ماقــملا فــيرــشو ،ةــعاطــلا نــم هسفنــل اــم هــل بــجوأــف "هالوــم يلعــف هالوــم تنــك
 .")عاطملا ديسلا( نع ةغللا يف ةرابع )ىلوملا( نأ ناسللا لهأ نيب فالخ
 ةقيقـح كـلذـب هاطـعأـف ...مـخ رـيدغـب لوـسرـلا لوـق نـم عيمـجلا هتـياورـل ملـس " دـقو 
 ريـبدتـلاو يهنـلاو مهـل رـمألاو ةـعاطـلا ضرـف يـف هـل هتلـثامـم نـع هـب فشـكو ةـيالوـلا
.ةسائرلاو ةسايسلاو
 ."ةمامالاب – ةغللا مهف نم هانعمب باتري ال – صن اذهو



.ةسائرلاو ةسايسلاو
 ."ةمامالاب – ةغللا مهف نم هانعمب باتري ال – صن اذهو
 يذ نــــم رــــشع نــــماثــــلا مويــــلا يــــف" :لاقــــف ،ليصفتــــب ثــــيدــــحلا ديفــــملا ىور مــــث   
 نينــمؤــملا ريــمأ اــنالوــمل )ص( هللا لوــسر دقــع ،ةرــجهلا نــم رــشع ةنــس نــم ،ةجحــلا
 دنـع ،مـخ رـيدغـب كـلذو ،ةـفاـك ةـمألا باـقر يـف ةـماـمالاـب دـهعلا ،بـلاـط يـبا نـب يلـع
 مهيــــلا ىعــــنو مهظــــعوو مهبطــــخف سانــــلا عمــــج نيــــح ،عادوــــلا ةجــــح نــــم هعــــجرــــم
 رـثا ىلـع مهـل لاـقو نآرقـلا هـب لزـن اـم بـسح هتـعاـط ضرـف ىلـع مـهررـق مـث هسفـن
 رصـناو ،هاداـع نـم داـعو هالاو نـم  لاو مهلـلا ،هالوـم يلعـف هالوـم تنـك نـم":كـلذ
."هلذخ نم لذخاو ، هرصن نم
 لوأ ناـكو ،ماقـملاـب هـل ةئنهـت نينـمؤـملا ةرـمإـب هيلـع ميلـستلاـب ةـفاكـلا رـمأـف لزـن مـث  
 تحبـصأ بـلاـط يـبا نـب اـي كـل خـب  خـب :هـل لاقـف ،باطـخلا نـب رمـع كـلذـب هأنـه نـم
."ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو يالوم
...ارعش تباث نب ناسح كلذ يف لاقو
 مكنـيد مكـل تلمـكأ مويـلا" :لاحـلا يـف هـمالـك ةمـتاـخ دنـع )ص( يبنـلا ىلـع لزـنأو
 ."انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو

 ةيهـــلإلا ةـــماـــمإلا ةـــيرظـــن تابـــثإ يـــف ةديصقـــلا هذـــهب  ديفـــملا خيشـــلا دهشتـــسا دـــقو    
 هــب دارأ يبنــلا نأو ىــلوــملا ىنعــم يــف ةعيشــلا لوقــب دــهشي امــمو" :لاقــف ،تيبــلا لــهأل
 اــمل هللا لوــسر نأ :رــثألا هــب ءاــج اــم ىلــع تــباــث نــب ناســح لوــق ؛ةــماــمإلا :رــيدغــلا موــي
 يــف تــباــث نــب ناســح هــنذأتــسا ،لاــق اــم هيــف لاــقو املــع سانلــل رــيدغــلا موــي ايلــع بصــن
 اذـه نـم غرـف املـف ،تايـبألا . مهيبـن رـيدغـلا موـي مهـيدانـي :لوقـي أشـنأـف ارعـش لوقـي نأ
 اــم سدقــلا حورــب ادــيؤــم ناســح اــي لازــت ال :هــلآو هيلــع هللا ىلــص يبنــلا هــل لاــق لوقــلا
 ناســح ىلــع ىنــثأ اــمل ةــماــمإلا ىــلوــملاــب دارأ )ص( يبنــلا نأ الولــف ،كــناسلــب انــترصــن
 ىنعـــــم يـــــف هتـــــلاـــــسر( :يـــــف اضـــــيأ لاـــــقو  ."هنـــــع هدرو ،هيلـــــع هركـــــنألو ،كـــــلذـــــب هرابـــــخإـــــب
 ةهـج نـم هتـماـمإـب رارـقإلا يـف حـيرـص اذـهو ...كـلذ يـف روهشـم ناسـح رعـش ":)ىـلوـملا
 هــفرــص غوســي الو ،هلــيوأــت نكمــي ال ،هــل هللا لوــسر نــم رــيدغــلا موــي  يــف نــئاكــلا لوقــلا
."هتقيقح ريغ ىلإ

نومضملاو دنسلا يف لمأت ةفقو

 رـــيدـــجلا نمـــف ،صنـــلا ةـــيرظـــن ىلـــع ليـــلد ىوـــقأ ربتعـــي رـــيدغـــلا ثـــيدـــح نأ امـــبو  



 رـــيدـــجلا نمـــف ،صنـــلا ةـــيرظـــن ىلـــع ليـــلد ىوـــقأ ربتعـــي رـــيدغـــلا ثـــيدـــح نأ امـــبو  
 ديفـــملا خيشـــلا ناـــف ظـــحالـــي امـــكو ،هنتـــمو هدنـــس يـــف رظنـــلاو ،هدنـــع ايلـــم فـــقوتـــلا
 اذــــه نــــع ةرابــــع وــــهو )ةعيشــــلاو ةنســــلا( نيملــــسملا نيــــب هيلــــع اقفتــــم اصــــن لقنــــي
 ،هاداـــع نـــم داـــعو هالاو نـــم لاو مهلـــلا ،هالوـــم يلعـــف هالوـــم تنـــك نـــم" :ثـــيدـــحلا
 ىنعـم لمـحي ال هـتاذ دـحب ثـيدـحلا اذـهو ."هـلذـخ نـم لذـخاو ، هرصـن نـم رصـناو
 ،لوـسرـلا ةايـح يـف ءالوـلا نـع ثدـحتي امـنإو ،لبقتـسملا نـع ثدـحتي الو ،ةـماـمإلا
 ":لوقيــــف ،ءاشــــي امــــك هــــلوأــــيو ،ىرــــخأ تاملــــك هيلــــع فيضــــي ديفــــملا خيشــــلا نكــــلو
 نأ ناسلـلا لـهأ نيـب فالـخ الو ،ماقـملا فـيرـشو ،ةـعاطـلا نـم هسفنـل اـم هـل بـجوأ
 ىنعــــم ةقيقحــــلا يــــف اذــــهو  .""عاطــــملا ديســــلا" نــــع ةغلــــلا يــــف ةرابــــع "ىــــلوــــملا"
 نــم عيمــجلا هتــياورــل ملــس " :لوقــي مــث "ىــلوــملا" ةملكــل ىنعــم نــيرــشع نــم دــحاو
 هـل هتلـثامـم نـع هـب فشـكو ةـيالوـلا ةقيقـح كـلذـب هاطـعأـف ...مـخ رـيدغـب لوـسرـلا لوـق
 صـن اذـهو .ةـساـئرـلاو ةـسايسـلاو ريـبدتـلاو يهنـلاو مهـل رـمألاو ةـعاطـلا ضرـف يـف
 الـب ديفـملا خيشـلا نـم لـيوأـت اذـهو ."ةـماـمالاـب – ةغلـلا مهـف نـم هانعمـب باـترـي ال –
 مــث ":يــهو ،ىرــخأ ةلمــج هدنــع نــم فاــضأ امــنإو كــلذــب ديفــملا فتكــي مــلو ،ليــلد
 ريـــغ اذـــهو ."ماقـــملاـــب هـــل ةئنهـــت نينـــمؤـــملا ةرـــمإـــب هيلـــع ميلـــستلاـــب ةـــفاكـــلا رـــمأـــف لزـــن

 اـي كـل خـب  خـب" :هـل لاـق ،باطـخلا نـب رمـع نأ فورعـملاو ،دـحأ هورـي مـلو ،حيحـص
 فلتخـت ةلمـجلا هذـهو ."ةنـمؤـمو نـمؤـم لـك ىـلوـمو يالوـم تحبـصأ بـلاـط يـبا نـب
."نينمؤملا ةرمإب هيلع ميلستلا" نع
 ةجـح  نـم ةدوعـلا ةلـحر ءانـثأ عـقو اـضراـع ناـك يذـلا ،رـيدغـلا ثـيدـح نأ ودبـيو   
 ماـمالا فرصـت لوـح ديـلوـلا نـب دـلاـخو يلـع ماـمالا نيـب بـشن فالـخ رـثإ ،عادوـلا
 ماـمالا بصنـي نأ دـيرـي يبنـلا ناـك وـلو ،يبنلـل هاوكـشو ،نميـلا مـئانـغ نـم ةـيراجـب
 هللا تيـــب جاجـــح عيمـــج ماـــمأ جحـــلا ماـــيأ ةكـــم يـــف هبصنـــل هدعـــب نـــم ةفيلـــخ يلـــع
 صنــــــلا ءاــــــعدال ةبصــــــخ ةداــــــم هيــــــف اودــــــجو ةيــــــماــــــمالا ةعيشــــــلا نأ ديــــــب .مارــــــحلا
  ىور ثيــــح )يــــفاكــــلا( يــــف ينيلكــــلا لعــــف امــــك ،ةــــماــــمالا يــــف يلــــجلا حــــيرصــــلا
 ":لاـق هـنأ ةطـساو الـب هللا لوـسر نـع هـيورـي رـقابـلا دمـحم ماـمالـل اـبوسنـم اثـيدـح
 ايلــع اــعد هــنأو "بــئاغــلا مكنــم دــهاشــلا غلبيلــف يدعـب نـم مكيـلو اذــه نيملــسملا رــشعم اــي
 هقلـخ نـمو هملـعو هبيـغ نـم هيلـع هللا يننمتـئا اـم ىلـع كنمـتأأ نأ دـيرأ يـنإ يلـع اـي ":لاقـف
."قلخلا نم ادحأ اهيف هللاو كرشي ملف .هسفنل هاضترا يذلا هنيد نمو



 هقلـخ نـمو هملـعو هبيـغ نـم هيلـع هللا يننمتـئا اـم ىلـع كنمـتأأ نأ دـيرأ يـنإ يلـع اـي ":لاقـف
."قلخلا نم ادحأ اهيف هللاو كرشي ملف .هسفنل هاضترا يذلا هنيد نمو
 نيــــب هيلــــع قفتــــملا صنــــلا لــــيوأتــــب ىفتــــكاو ،ةــــياورــــلا هذــــه ورــــي مــــل ديفــــملا نكــــلو   
.ةمامالاب احيرص ىنعم لمحي ال يذلاو ،نيملسملا

 نوكــي نأ "يــفاشــلا" هــباتــك يــف )ديفــملا ذيملــت( ىضــترــملا فــيرــشلا ىفــن دــقو   
 ةعيشــلا نــم دــحأ لوقــب هملــع ىفــن امــك ،ةــماــمإلا يــف ايلــج اصــن رــيدغــلا ثــيدــح
 مهــتا يذــلا "ينغــملا" باتــك بــحاــص ،يــنادمهــلا يــضاقــلا ىلــع ادر لاــقو ،كــلذــب
 صنـب سيـلو ،يفـخ صـن هـنإ ":يلـجلا صنـلاـب لوقـلا قالتـخاـب ةيـماـمإلاـب ةعيشـلا
 ."يلج
 يلــجلا صنــلا نــم هــنوــعدــت يذــلا نا" :ديفملــل لاــق دــق ةــلزتعــملا نــم خيــش ناــكو   
 الو ،ةعيشـــلا يـــمدقتـــم دنـــع اـــفورعـــم نكـــي مـــلو ،ثداـــح ءيـــش نينـــمؤـــملا ريـــمأ ىلـــع
 باتـــك يـــف يدـــنوارـــلا نـــبا هاـــعداو هـــب أدـــب امـــناو ،هتجـــح يـــف مهنـــم دـــحأ هدمتـــعا
 اــمل فلــس اميــف اــفورعــم ناــك وــلو .دــحأ هيــلا هقبــسي مــلو ،هيلــع لــضاــنو ،)ةــماــمالا(
 عـــم ،همظـــن يـــف هرـــكذ كرـــت الو ،هرعـــش يـــف هـــب دمـــحم نـــب ليـــعامـــسإ ديســـلا لـــخأ
 ،ثـــيدـــحلا ذاشـــب قلعـــت ىتـــح هبـــقانـــمو ،نينـــمؤـــملا ريـــمأ لـــئاضـــف رـــكذ يـــف هـــقارـــغا
 مـــل نيـــقداـــص متنـــك نا هـــلاـــب امـــف ،هنـــم الا هـــب هعمســـن مـــل اـــم لـــئاضفـــلا نـــم دروأو
 وـل هيلـع لوعـملا لـصألا وـهو ،هـلاقـم نـم ءيـش يـف هدمتـعا الو يلـجلا صنـلا رـكذـي
 ،يريمـحلا ليـعامـسإ ةديصـق يـف رعشـلا نـم تيـب رـكذـب ديفـملا هيلـع درـف  "؟تبـث
 ."اريمأ هاعد دق مهرضحمب يبنلا يصو يلع مهيفو" :وهو
 ناــك دقــف ،ةــماــمالا ىلــع اليــلد لكشــي ال ةيــصولــل يريمــحلا رــعاشــلا رــكذ نكــلو   
 ايـصو سيـلو ،هلـهأ ةـياـعرو هـنوـيد ءاضقـل نكـلو ،لوـسرـلا يـصو العـف يلـع ماـمالا
.ةفيلخك ةمألا ىلع

 ىلـــــع لدـــــت اهـــــنأ ديفـــــملا ضرتـــــفا يتـــــلا ،تـــــباـــــث نـــــب ناســـــح ةديصـــــق اـــــمأو   
 رـهظت مـلو ،ةـقدـب ةدنسـم ديفـملا اـهورـي مـلو ،ةدـيدـع غيصـب تدرو دقـف ،ةـماـمإلا
 ينيـــــمألا نيـــــسحلا دبـــــع خیشلا رـــــكذـــــي امبـــــسح ،يرـــــجهلا عـــــبارـــــلا نرقـــــلا يـــــف الا

 وـه رعشـلا اذـه ةـياور ىـلإ قبـس باتـك مدـقأ" نإ :لوقـي يذـلا "رـيدغـلا" باتـك بـحاـص
  ."قودصلا يعباتلا يلالهلا سيق نب ميلس باتك



 وـه رعشـلا اذـه ةـياور ىـلإ قبـس باتـك مدـقأ" نإ :لوقـي يذـلا "رـيدغـلا" باتـك بـحاـص
  ."قودصلا يعباتلا يلالهلا سيق نب ميلس باتك
 :لاقـف خـيراتـلا ربـع ةديصقـلا يـف لصـح يذـلا بـعالتـلا ىـلإ ءارقـلا رظـن ينيـمألا تفـلو  
 ريــــمأ بــــقانــــم نــــم اذبــــن اهنمــــض ةديصــــق تايــــبألا اذــــه لمــــكأ اــــناســــح نأ ثــــحابلــــل رــــهظي"
 ناسحــل نإ ":فاــضأو ."هــعوــضوــم بــسانــي ارطــش اهنــم ذــخأ لكــف مالــسلا هيلــع نينــمؤــملا
 دـــي نأ فرعـــن ةيـــحانـــلا هذـــه نمـــف ... ةمـــج حـــيادـــم مالـــسلا هيلـــع نينـــمؤـــملا ريـــمأ اـــنالوـــم يـــف
 ناوـيدـب تبعـلو ،اهعـضاوـم نـع ملكـلا تـفرـحف ،هـناوـيد ىـلإ تدـم موـي اهيلـع ضبقـت مـل ةـناـمألا
 لــهأ حــيادــم اهنــم تطقــسأ يتــلا مــجاعــملاو بتكــلاو نــيواودــلا نــم هريغــب تبعــل امــك ناســح
 ةديصــــق يــــف مــــت فــــيرــــحتلا نأ ينيــــمألا ضرتــــفا دــــقو ."مهلــــياضــــفو مالــــسلا مهيلــــع تيبــــلا
 ةيــماــمإلا مايــق لامتــحا ىــلإ عبطــلاــب رــشي مــلو ،ةيــماــمإلــل داضــم هاجــتاــب تــباــث نــب ناســح
 .مهتيرظن مدخي هاجتاب اهفيرحت وأ ةديصقلا فيلأتب
 ةـــفاـــضإ وأ ةديصقـــلا هذـــه قالتـــخا فشتكنـــل ريبـــك ءانـــع ىـــلإ جاتحـــن ال عـــقاوـــلا يـــفو
 نأ يفكيـــف )يرـــجهلا عـــبارـــلا نرقـــلا يـــف( رـــخأتـــم تـــقو يـــف اهيـــلإ ةيـــماـــمإلا ميـــهافـــملا
 اـهورـكذـي مـلو اهيـلإ اوريشـي مـل ةيـماـمإلا ةعيشـلا يـخرؤـمو يملكتـمو يـثدـحم نأ فرعـن
 تالاقــملا يــف يمقــلا يرعــشألاو ،ةعيشــلا قرــف يــف يتخــبونــلاــك( ةقــباســلا مهبتــك يــف
 نظـلا يوقـي امـم )الثـم تاـجردـلا رـئاصـب يـف رافصـلاو ،يـفاكـلا يـف ينيلكـلاو ،قرفـلاو
.يرجهلا عبارلا نرقلا يف اهقالتخاب

ىرخأ ثيداحأ

 صاـخ باتـك يـف ىرـخأ ثـيداـحأ ديفـملا ىور ،رـيدغـلا ثـيدـح ىـلا ةـفاـضإلاـبو   
  هضغـــبو ،لوـــسرلـــل ابـــح يلـــع بـــح لعجـــت "نينـــمؤـــملا ريـــمأ ليضفـــت" ناونـــع تحـــت
 ماقـــــمو )٢٧ ص( يوشـــــملا رـــــئاطـــــلا ثـــــيدـــــحب هيـــــف لدتـــــساو )٢٤ ص(،هـــــل اضغـــــب
 ماـمالا داهـجو )٢٩ ص( ايـندـلا يـف هتيلضـفأ ىلـع ليـلدـك ةـمايقـلا موـي يـف ماـمالا
 ،يلـــع ماـــمالا لضـــف نـــع ثدـــحتت يتـــلا رابـــخألا نـــم اـــهريـــغو )٣٦ ص( هدوهـــجو
.بولطملا ىلع ةيلج ةروصب لدت ال اهنكلو
 :نينــمؤــملا ريــمأ لاــق لاــق ،هدــج نــع هيــبا نــع دمــحم نــب رفعــج ماــمالا نــع لقــنو   
 ."يتمأل مامالا  تنأ...": هللا لوسر يل لاق
 
 نــــع ةــــيورــــمو ،رــــخأتــــم تــــقو يــــف اهعــــضوــــب كشــــي ةلــــسرــــم تاــــياور اهلــــك هذــــهو  
 ،مهيــــلا ةبــــسنلا تحــــص وــــل ،رــــقابــــلا دمــــحم ماــــمالاــــك ،نــــيدــــياحــــم ريــــغ صاخــــشأ
 رابــخأ يــهو .مهــصرــق ىــلا رانــلا رــجو ةــماــمالا ةــيرظــن سيــسأتــب نومهتــم مهــناــف



 ،مهيــــلا ةبــــسنلا تحــــص وــــل ،رــــقابــــلا دمــــحم ماــــمالاــــك ،نــــيدــــياحــــم ريــــغ صاخــــشأ
 رابــخأ يــهو .مهــصرــق ىــلا رانــلا رــجو ةــماــمالا ةــيرظــن سيــسأتــب نومهتــم مهــناــف
.ديفملا خيشلا بهذي امك .ةينيد ةديقع اهيلع ىنبت نأ نكمي ال داحآ

 ةــــكربفــــم صوصنــــب ةــــناعتــــسالا )ةيــــماــــمإلاو( ديفــــملا ةــــلواحــــم تــــهتنا  انــــه ىــــلا   
 )ةيهـلإلا ةـماـمالا( ةـيرظـن تابـثإ لـجأ نـم ،ايفسعـت الـيوأـت ةـلوأـمو ةفيعـضو ةيـهاوو
 ، يفخــلا وأ يلــجلا صنــلاــب ،هدعــب نــم هتــيرذو ،بــلاــط يــبأ نــب يلــع ماــمالا ىلــع
 لــئاــسو ةيــماــمإلاو ديفــملا ىدــل ناــك لــهف ،ةلــشاــف ةــلواحــم تــناــك انــيأر امــك يــهو
؟لاجملا اذه يف ىرخأ

 دمتـعا يتـلا )ةيـصوـلا( عوـضوـم دـجنس لوألا يعيشـلا خـيراتـلا ىـلا اـندـع اذإ   
 نــم هــئانــبأو يلــع ماــمالا ىلــع ،ةــماــمالا ةــيرظــن بيــكرــت يــف ةيــماــمالا ضعــب اهيلــع
 ةـماـمالاـب لوقـلا قتـف نيـح أبـس نـب هللا دبـع اهـمدختـسا نـم لوأ ناـك يتـلاو .هدعـب
؟ةيصولا يه امف .يلع مامالا مايأ يف

يلع مامالا ىلا يبنلا ةيصو   

 دمـحم يبنـلا اهـب ىـصوأ يتـلا ةيـصوـلا صـن )ةيـماـمالا رـئاـسو( ديفـملا لقنـي     
 ضرـم يـف ناـك اـمدنـع ،هـتايـح ماـيأ رـخآ يـف ،بـلاـط يـبأ نـب يلـع ماـمالا )ص(
 همــــع ىلــــع ةــــيادبــــلا يــــف يبنــــلا اهــــضرــــع ،ةيصخــــش ةــــيداــــع ةيــــصو يــــهو ،توــــملا
 نـيدـلاـب ةيـصو نكـت مـلو .اهلبقـف ،يلـع ماـمالا ىلـع اهـضرعـف ،اهلقثتـساـف سابعـلا
 أبـس نـب هللا دبـع لثـم ةالغـلا اـصوصـخو ،ةيـماـمالا نكـلو ،ةـماـمالاو ةـفالخـلاـب الو
.ةمامالاب اصن اهوربتعيو اهيلع اوئكتي نأ اولواح
:هللا لوسر لاق" :يلي امك يهو ،اهيلع قلعي ملو ،ديفملا خيشلا اهاور دقو   

 ينــع يضقــتو ،يــتدــع زــجنتو يتيــصو لبقــت ،هللا لوــسر مــع اــي سابــع اــي•
:سابعلا لاقف ؟ينيد

 ،اـمرـكو ءاخـس حـيرـلا يرابـت تـنأو ،لايـع وذ ريبـك خيـش كمـع هللا لوـسر اـي•



:سابعلا لاقف ؟ينيد
 ،اـمرـكو ءاخـس حـيرـلا يرابـت تـنأو ،لايـع وذ ريبـك خيـش كمـع هللا لوـسر اـي•

.كمع هب ضهني ال دعو كيلعو
:هل لاقف ،نينمؤملا ريمأ ىلع لبقأف  

 رــمأــب موقــتو ،ينــيد ينــع يضقــتو يــتدــع زــجنتو يتيــصو لبقــت ،يــخأ اــي•
:لاق ؟يدعب نم يلهأ

:هل لاقف ،هللا لوسر اي معن•
:لاقف هدي نم همتاخ عزن مث هيلا همضف هنم اندف ،ينم ندا•
كدي يف هعضف اذه ذخ•
 ناـــــك ةـــــباصـــــع سمتـــــلاو ،هيـــــلا كـــــلذ عـــــفدـــــف هتـــــمال عيمـــــجو هـــــعردو هفيســـــب اـــــعدو   
 اهعـفدـف هيـلا اهـب ئيجف ،برـحلا ىـلا جرـخو هـحالـس سبـل اذا هنطـب ىلـع اـهدـشي
:هل لاقو نينمؤملا ريمأ ىلا
 ."كلزنم ىلا هللا مسا ىلع ضما
 

نيلقثلاو ةرتعلا ثيدح

 ضعـــب هنـــم ذـــختا ،تيبـــلا لـــهأو ةرتعـــلاـــب ةيـــصوـــلا نمضتـــي رـــخآ ثـــيدـــح كانـــهو   
 روطــت ثــيدــح وــهو ،ةــماــمإلاــب تيبــلا لــهأ ةمــئأ ىلــع صنــلا ىلــع اليــلد ةيــماــمالا
.لوسرلا ءابرقأ نم فرط نم رثكأ هلغتساو ،خيراتلا ربع
 :لاقف ،ىلوألا هتخسن ديفملا ىور دقو   
 نـب رفعـج انـثدـح :لاـق ،يـفريصـلا يلـع نـب دمـحم نـب رمـع صفـح وـبأ يـنربـخأ"
 نــــب ســــنوــــي اــــنربــــخأ  لاــــق ،،نارــــهم نــــب ىسيــــع انــــثدــــح لاــــق ،ينيسحــــلا دمــــحم
 نـــب نمـــحرـــلا دبـــع يـــنربـــخا لاـــق ،ليسغـــلا نـــب نمـــحرـــلا دبـــع انـــثدـــح لاـــق ،دمـــحم
 يـــبا نـــب يلـــع نإ : لاـــق سابـــع نـــب هللا دبـــع نـــع ةـــمركـــع نـــع ،يراصـــنالا دالـــخ
 هللا لوـــسر ىلـــع اولـــخد سابعـــلا نـــب لضفـــلاو بلطـــملا دبـــع نـــب سابعـــلاو بـــلاـــط
 سلـــج ىتـــح ةـــباصـــعو ةفحلـــم يـــف جرـــخف ...هيـــف ضبـــق يذـــلا هـــضرـــم يـــف )ص(
 هـب متكسمـت نا اـم مكيـف تـكرـت دـقو ،يـبرـب قـحال يـنا الأ ..." :لاـق مـث ربنـملا ىلـع
 اوسـفانـت الـف ءاسـمو اـحابـص هـنوؤرقـت ،مـكرـهظأ نيـب ىـلاعـت هللا باتـك : اولضـت نـل
 مكيـــف تفلـــخ دـــقو .هللا مـــكرـــمأ امـــك اـــناوـــخا اوـــنوـــكو ،اوضـــغابـــت الو اودـــساحـــت الو



 اوسـفانـت الـف ءاسـمو اـحابـص هـنوؤرقـت ،مـكرـهظأ نيـب ىـلاعـت هللا باتـك : اولضـت نـل
 مكيـــف تفلـــخ دـــقو .هللا مـــكرـــمأ امـــك اـــناوـــخا اوـــنوـــكو ،اوضـــغابـــت الو اودـــساحـــت الو
 دقـف ،راصـنألا نـم يحـلا اذـهب مكيـصوأ مـث مهـب مكيـصوأ اـنأو ،يتيـب لـهأ يـترتـع
 يـــف اوعـــسوـــي مـــلأ ،نينـــمؤـــملا دنـــعو هـــلوـــسر دنـــعو لـــجو زـــع هللا دنـــع مـــهالـــب متـــفرـــع
 رضـي ارـمأ مكنـم يـلو نمـف ،ةـصاصخـلا مهـبو  اورـثؤـيو رامثـلا اورـطاشـيو راـيدـلا
."مهئيسم نع زواجتيلو راصنألا نسحم نم لبقيلف هعفني وأ ادحأ هيف
 .لجوزع هللا ىقل ىتح هسلج سلجم رخآ اذه ناكو
 ،ةـــفالخـــلاو ةـــماـــمالا نـــع اثـــيدـــح نمضتـــت ال )ةيـــصوـــلا( هذـــه ناـــف ظـــحالـــي امـــكو   
 ،يبنــــــلا تيــــــب لــــــهأو ةرتعــــــلاــــــب مامتــــــهالاــــــب نيملــــــسملا ةــــــماــــــع ىــــــلا هــــــجوتــــــت امــــــنإو
.راصنألاو
 مكيـــــف كراـــــت يـــــنإ" ةروهشـــــملا  ةـــــياورـــــلا ىـــــلا تروطـــــت ةيـــــصوـــــلا هذـــــه نأ ودبـــــيو   
 نرقـــلا يـــف ترهتـــشا دـــق ةـــياورـــلا هذـــه تـــناـــك نئـــلو ."يـــترتـــعو هللا باتـــك نيلقثـــلا
 ةيــــسايســــلا مهتيــــعرــــش ءانــــب يــــف نويمــــشاهــــلا اهيلــــع دمتــــعاو ،يرــــجهلا يــــناثــــلا
 ىلــع يوتحــي ال )داــحآ ربــخ( يــه امــك تلــظو ،ةرــتاوتــم حبصــت مــل اهــناــف ،ةينــيدــلا
.ةدوملاو بحلا ىلع رصتقي امناو ،يسايس ىنعم
 لاـــق ذوـــبرـــخ نـــب فورعـــم نـــع ..." :اذكـــه ديفـــملا خيشـــلا اهلقنـــي امـــك ةـــياورـــلاو   

 ديعـــس اـــبأ تعمـــس لاـــق ،رفعـــج اـــبأ ثدـــحي سابعـــلا ىـــلوـــم هللا ديبـــع اـــبأ تعمـــس
:لوقي يردخلا
 جرــخ ،هيــف يــفوــت يذــلا هــضرــم يــف )ص( هللا لوــسر اهــب انبطــخ ةبطــخ رــخآ نا
:لاق مث ،ربنملا ىلع سلجف ،هتالوم ةنوميمو بلاط يبا نب يلع ىلع أكوتم
 ناذــــه اــــم :لاقــــف لــــجر ماقــــف تكــــسو ،نيلقثــــلا مكيــــف كراــــت يــــنإ سانــــلا اهــــيأ اــــي
؟نالقثلا
 مـكربـخأ نأ دـيرا اـنأو الا امهـترـكذ اـم :لاـقو ،نكـس مـث ههـجو رمـحأ ىتـح بضغـف
 هيـف نولمعـت مكـيدـيأـب فرـطو هللا ديـب هـفرـط ببـس ،عطتـسا ملـف توـبر نكـلو ،امهـب
 مهبحــي ال هللاو :لاــق مــث ،يتيــب لــهأ رغــصألا لقثــلاو ،نآرقــلا وــهو الأ ،اذــكو اذــك
 دبـع مهضغبـي الو ،ضوحـلا يلـع درـي ىتـح ةـمايقـلا موـي اروـن هللا هاطـعأ  الا دبـع
.ةمايقلا موي هنع هللا بجتحا الا
 ."فرعي امب انيتأي هللا ديبع ابأ نا :رفعج وبأ لاقف
 الو "تيبـــلا لـــهأ" مـــه نـــم ددـــحي ال )ةيـــصوـــلا( ثـــيدـــحلا اذـــه نأ نـــم مـــغرـــلاـــبو   



 ."فرعي امب انيتأي هللا ديبع ابأ نا :رفعج وبأ لاقف
 الو "تيبـــلا لـــهأ" مـــه نـــم ددـــحي ال )ةيـــصوـــلا( ثـــيدـــحلا اذـــه نأ نـــم مـــغرـــلاـــبو   
 ىرــخأ ةــياور لقنــي ديفــملا خيشــلا ناــف ،ةــمايقــلا موــي ىــلا نيملــسملل ةمــئأ مهلعجــي
 قافـتا ىلـع ةاورـلا هـب تءاـج اـم" اهـنأ يـعدـيو ،دنـس نودـب اهنكـلو ، اهنـم حـضوأ
: )ع( هلوق نم عامتجاو
 مكلـئاسـم يـناو الأ ،ضوحـلا يلـع نودراو متـناو مكـطرـف يـنا ،سانـلا اهـيأ•

 يــنأبــن ريبخــلا فيطلــلا ناــف ،امهيــف يــنوفلــخت فيــك اورظــناــف ،نيلقثــلا نــع
 دـــق يـــناو الأ ،هيـــناطـــعأـــف يـــبر تـــلأـــسو ،يـــنايقلـــي ىتـــح اـــقرتفـــي نـــل امهـــنأ
 الو ،اوــقرفتــف مــهوقبــست الــف ،يتيــب لــهأ يــترتــعو هللا باتــك :مكيــف امهتــكرــت
 نـب يلـع ناو الأ ...مكنـم ملـعأ مهـناـف مـهوملعـت الو ،اوكلـهتف مهنـع اورصقـت
 تلــتاــق امــك نآرقــلا لــيوأــت ىلــع يدعــب لــتاقــي ،ييــصوو يــخأ بــلاــط يــبا
 ."هليزنت ىلع

 ثـــيدـــح ىلـــع دامتـــعالا ضـــفر ديفـــملا خيشـــلا ناـــف ،قـــباـــس لصـــف يـــف انـــيأر امـــكو
:ةيمامالا تلاق ":ةيدوراجلا ةيديزلا عم هراوح يف لاقو "ةرتعلا" وأ "نيلقثلا"
 نــم ىــلوأ مــشاــه ينــب عيمــج يــف ةــماــمالا لعــج نــمل ةجــح نوكــي نأــب ربخــلا اذــه
 يبنــلا ةرتــع مــشاــه ينــب عيمــج نأل ،ةمــطاــف دــلو يــف اهلعــج نــمل ةجــح نوكــي نأ

 الـصأ هلعجـن الو كـلذ ىلـع دمتعـن ال انكـل " :فاـضأو   ."فالتـخا الـب هتيـب لـهأو

 ."ةجحلا يف انل

 

ةفيعض داحآ رابخأ ةمئألا ىلع صوصنلا

 يتـــلا صوصنـــلا نا :فالخـــلا لـــهأ نـــم لـــئاـــق لاـــق ناـــف" :ديفـــملا خيشـــلا لاـــقو   
 اوــلدــي وأ ،اهــقرــط اورــكذيلــف الاو ،داــحآ اهــب رابــخألاو ةــعوــضوــم ةيــماــمالا اهــنوورــي
.بايترالاو اهيف كشلا ليزي امب اهتحص ىلع
 رابـخأ يـف رـتاوتـلا مدـع هانفـصو يذـلا اهبـهذـم يـف ةيـماـمالا رضـي سيـل :هـل ليـق
 اـــمل ،داـــحآ رابـــخأ اهـــنوـــك اهـــب مهـــل ةجحـــلا نـــم عنمـــي الو ،مهتمـــئأ ىلـــع صوصنـــلا
 ةـــماـــمالا بوـــجو نـــم ،هانـــحرـــشو هانيمـــس اميـــف ةيلقعـــلا لـــئالدـــلا نـــم اهيـــلا نرتـــقا



 اـــمل ،داـــحآ رابـــخأ اهـــنوـــك اهـــب مهـــل ةجحـــلا نـــم عنمـــي الو ،مهتمـــئأ ىلـــع صوصنـــلا
 ةـــماـــمالا بوـــجو نـــم ،هانـــحرـــشو هانيمـــس اميـــف ةيلقعـــلا لـــئالدـــلا نـــم اهيـــلا نرتـــقا
 لطبـــل موصخـــلا مـــهوتـــت اـــم ىلـــع ةلـــطاـــب تـــناـــك وـــل اهـــنأ ةـــلالدـــب ع ةمـــئألا تافـــصو
 رــهاظــلاو قافــتالاــب )ع( انتمــئأ نــم صوصنــلا دوروــل ةبــجوــملا لوقعــلا لــئالد كــلذــب
."ءايشألا كردي لقع هل ناك نمل هللا دمحب نيب اذهو ،فالتخا دجوي ال يذلا

ةمامالا ىلع يهلإ عباط ءافضإ ةلواحم

 نـــع هيـــبأ نـــع دمـــحم نـــب رفعـــج نـــع ،دنســـلا ةـــلوهجـــم داـــحآ رابـــخأ ديفـــملا لقنـــي  
 ىـــــلا تيهتـــــناو ،ءامســـــلا ىـــــلا يـــــب يرـــــسأ اـــــمل":)ص( هللا لوـــــسر لاـــــق لاـــــق هدـــــج
 ،نيملـــسملا ديـــس هـــناـــف ،اريـــخ يلعـــب صوتـــسا دمـــحم اـــي :تـــيدوـــن ،ىهتنـــملا ةردـــس
 ."ةمايقلا موي نيلجحملا رغلا دئاقو ،نيقتملا ماماو
 هللا نا" :لاـق هدـج نـع هيـبأ نـع رفعـج يـبأ نـع يـلامثـلا ةزمـح يـبأ نـع لقـنو    
 هيمسـيو هـتايـح يـف ةـيالوـلاـب يلعـل دـهشي نأ دمـحم ىـلا ليـئربـج ثعـب هـلالـج لـج
 اوــنوكتــل مكــتوــعد امــنا :لاقــف طــهر ةعســت يبنــلا اــعدــف ،هــتاــفو لبــق نينــمؤــملا ةرــمإــب
 يلـع ىلـع ملـسف مـق ركـب اـبأ اـي :لاـق مـث ،متمتـك مأ متمـقأ ضرألا يـف هللا ءادـهش
 لاـــق مـــث ،ملـــسو ماقـــف ،معـــن : لاـــق ؟هـــلوـــسرو هللا رـــمأ نـــعأ :لاقـــف ،نينـــمؤـــملا ةرـــمإـــب
 ."...ةديربو دوعسم نب هللا دبعو رذ وبأو دادقملاو رمعل

 ثدـحتت يتـلا ةـيآلا هيـف لوأـي ،دمـحم نـب رفعـج نـع رـخآ ثـيدـحب ةروصـلا لمكـيو  
 ىـلا يبنـلا رـسأ ذإو" :يـهو ،هـجاوزأ ضعـب ىـلا يبنـلا هـب رـسأ يذـلا رـمألا نـع
 نــع ضرــعأو هضعــب فرــع هيلــع هللا هرــهظأو هــب تأبــن املــف ،اثــيدــح هــجاوزأ ضعــب
 ."ريبخــــلا ميلعــــلا يــــنأبــــن لاــــق ؟اذــــهب كأبــــنأ نــــم :تــــلاــــق ،هــــب اــــهأبــــن املــــف ،ضعــــب
 تيــــب يــــف ةيطبقــــلا ةــــيراــــم عــــم هولــــخ :نورــــسفملا لوقــــي امــــك وــــهو )٣ ،مــــيرــــحتلا(
 اهنكــــلو ،رــــمألا نامتــــك اهنــــم يبنــــلا بلــــطو ،كــــلذ ىلــــع ةصفــــح عالــــطاو ،ةشــــئاــــع
.ةشئاع ىلا رسلا تشفأ
 عـــم يبنـــلا ولـــخ سيـــلو ،يلـــع ماـــمالا ةـــفالـــخ لوـــح ناـــك رـــسلا نأ ديفـــملا يـــعديـــف 
 رـــسلا نا :دمـــحم نـــب رفعـــج نـــع ةعيشـــلا ثـــيدـــح يـــف ءاـــج دـــق " :لوقـــيو ،ةـــيراـــم
 هللا نأ ةشـــــئاـــــع هرابـــــخا :هـــــجاوزأ ضعـــــب ىـــــلا )ص( هللا لوـــــسر نـــــم ناـــــك يذـــــلا



 رـــسلا نا :دمـــحم نـــب رفعـــج نـــع ةعيشـــلا ثـــيدـــح يـــف ءاـــج دـــق " :لوقـــيو ،ةـــيراـــم
 هللا نأ ةشـــــئاـــــع هرابـــــخا :هـــــجاوزأ ضعـــــب ىـــــلا )ص( هللا لوـــــسر نـــــم ناـــــك يذـــــلا
 يـف امـب هملعـل ،كـلذـب اـعرذ قاـض دـق هـناو ،نينـمؤـملا ريـمأ فلختـسي نأ هيـلا ىـحوأ
 ةلــجاــع ةنتــف مهنــم فــئاــخ هــناو ،نآنشــلاو دــسحلاو ءاضغبــلا نــم هــل شــيرــق بولــق
 دــهع تضقنــف .هيفخــتو هرتــستو هــيدبــت الو كــلذ متكــت نأ اــهدــهاــعو ،نــيدــلاــب رضــت
 هملعيـل اـهاـبأ ملعـت نأ اهـترـمأو ةصفـح ىـلا هرـس تـعاذأو ،كـلذ يـف هـناحبـس هللا

 ريــمأل هللا لوــسر هتبثــي اــم ضعــب يــف اوــلاتحــيو مهسفــنأل موقــلا ذــخأيــف ،هبــحاــص
 هللا لوـسر تاـم نإ مهنيـب دقـع ىلـع موقـلا قفـتاو ،ةصفـح كـلذ تلعفـف ...نينـمؤـملا
 مدقتـلاو مـهريـخأـت يـف اودـهتجاو ،هـماقـم مـهوـتؤـي الو هتيـب لـهأ نـم ادـحأ اوـثروـي مـل
 ."مهيلع
 نيــــماــــمإلا ىــــلا بــــسنتو ،حيحــــص دنــــس نودــــب ،داــــحآ رابــــخأ ثــــيداــــحألا هذــــهو   
 حــص وــل ىتــحو ،دنــس نود يبنــلا ىــلا ربخــلا نالــسرــي امــهو ،قداصــلاو رــقابــلا
 ةـماـمالا ةـيرظـن سيـسأتـب نامهتـم امهـنأ ذإ ،نـيدـياحـم اسيـل امهـناـف امهنـع ربخـلا
.ةهوبشم رابخأ اذكه ةياور نع امههزنأ يننأ ولو .اهنم ةدافتسالاو ،ةيهلإلا

 ةاروتلــل بــهذيــف ،ةــماــمالا ىلــع يهــلإ عــباــط ءافــضإ هتــلواحــم ديفــملا لــصاوــيو   
 ةراشبــلا دوــجو يــعدــيو ،تيبــلا لــهأ ةمــئأ يــف هــلوأــي ،اصــن اهنــم جرختــسي يكــل
 )ص( يبنـلاـب لـجو زـع هللا رـشب دـق" :لوقـيو ،ىـلوألا بتكـلا يـف ةمـئألاو يبنـلاـب
 هــئايبــنأ ىلــع اهــلزــنأ يتــلا هبتــك ضعــب يــف لاقــف ىــلوألا بتكــلا يــف )ع( ةمــئألاو
 ليلـخلا ميـهارـبإ ىـجاـن هـنأ هـنوـفرعـي ىراصنـلاو دوهيـلاو ،هـنورقـي بتكـلا لـهأو )ع(
 هنـم تلعـجو ،ليـعامـسإ ىلـعو كيلـع تـكراـبو كتمظـع دـق يـنأ" :هـتاـجانـم يـف )ع(
 ةــــــمأل اميظــــــع ابعــــــش مهنــــــم تلعــــــجو ،ادــــــج ادــــــج مهــــــترثــــــكو اميظــــــع رــــــشع ينــــــثا
 .ىلوألا ىلاعت هللا بتك يف ريثك كلذ هابشاو ."ةميظع
 عوـضوـم ىلـع ميـهارـبإ نـمز نـم مـيدـق يخـيراـت دعـب ءافـضإـب ديفـملا يفتكـي الو   
 ،ةرــــخآلا يــــف ايلبقتــــسم ادعــــب اهيلــــع يفضــــي رــــخآ اثــــيدــــح لقنــــي امــــناو ،ةــــماــــمالا
 ةـمايقـلا موـي ناـك اذا" :لاـق ،دمـحم نـب رفعـج هللا دبـع يـبا نـع ... يورـي اـمدنـع
 ،يبنـــلا دواد موقيـــف ؟هـــضرأ يـــف هللا ةفيلـــخ نـــيأ :شرعـــلا نانطـــب نـــم دانـــم ىداـــن
.ةفيلخ هلل تنك ناو ،اندرأ كايإ انسل :لج وزع هللا دنع نم ءادنلا يتأيف
؟هضرأ يف هللا ةفيلخ نيأ :ةيناث ىداني مث   



.ةفيلخ هلل تنك ناو ،اندرأ كايإ انسل :لج وزع هللا دنع نم ءادنلا يتأيف
؟هضرأ يف هللا ةفيلخ نيأ :ةيناث ىداني مث   
 زــع هللا لبــق نــم ءادنــلا يــتأيــف ،)ع( بــلاــط يــبا نــب يلــع نينــمؤــملا ريــمأ موقيــف   
:لجو
 ىلـع هتجـحو ،هـضرأ يـف هللا ةفيلـخ بـلاـط يـبا نـب يلـع اذـه قـئالخـلا رـشعم اـي  
 ئضتـسيل مويـلا اذـه يـف هلبحـب قلعتيلـف ايـندـلا راد يـف هلبحـب قلعـت نمـف ،هدابـع
.نانجلا نم ىلعلا تاجردلا ىلا هعبتيلو ،هرونب
 يــتأــي مــث ،ةنجــلا ىــلا هــنوعبتيــف ايــندــلا يــف هلبحــب اوقلعــت دــق ساــنأ موقيــف :لاــق  
:هلالج لج هللا دنع نم ءادنلا
 ذئنيحـف ،هـب بـهذـيو ،ءاـش ثيـح ىـلا هعبتيلـف ايـندـلا راد يـف ماـمإـب متـئإ نـم الأ  
 ،بابـــسألا مهـــب تعطقـــتو باذعـــلا اوأرو اوعبـــتا نـــيذـــلا نـــم اوعبـــتا نـــيذـــلا أربتـــي"
 هللا مهــيرــي كــلذــك ،انــم اوأربــت امــك مهنــم أربتنــف ةرــك انــل نأ وــل اوعبــتا نــيذــلا لاــقو
 ."رانلا نم نيجراخب مه امو مهيلع تارسح مهلامعأ

 ثلاثلا بابلا
:ثلاثلا لصفلا
تيبلا لهأ ةمئأ ىلع صوصنلا قيفلت 

 نب يلع مامالا قحو ةمامالا لوح لدج يأ ،لوألا نمزلا يف ةمث نكي مل    
 نيذلا نويمامإلا لشف دقو )ةيصولاو صنلا ربع( اهب يهلإلا بلاط يبأ
 يلع مامالا ةمامإل ريظنتلا يف ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف ،دعب اميف اودلو

 قح تابثإل" ةينآرقلا تايآلا ضعب ليوأتو ثيداحألا ضعبب ثبشتلاب
 يف ةريبك لكاشم اوهجاوو ."لوسرلا دعب ةرشابملا ةفالخلاب يلع مامالا

 هسفن مامالا ضفر امدنع ،يلع مامالا ةيرذ ىلا ةيمامالا ةيرظنلا رج
 لوسر مهكرت امك نيملسملا كرت ىلع رصأو  ،نسحلا هنبا ىلا اهب ةيصولا
 نب ةيواعمل ةفالخلا نع نسحلا مامالا لزانت امدنع كلذكو .لاق امك )ص( هللا

 ةيهلإ تسيل ةمامالا نأ كلذب اتبثم ،نوملسملا هبختنا نأ دعب ،نايفس يبأ
 ةعيشلا ضعب ناك اذإو .ءاقلطلا ىتح اهالوتي وأ نكمي ةيندم يه امناو
 ةمامالا لاقتنا ىلع ارشؤم هئانبأل ةيداعلا يلع مامالا ةيصو اوربتعا دق



 ةعيشلا ضعب ناك اذإو .ءاقلطلا ىتح اهالوتي وأ نكمي ةيندم يه امناو
 ةمامالا لاقتنا ىلع ارشؤم هئانبأل ةيداعلا يلع مامالا ةيصو اوربتعا دق

 ةيفنحلا نب دمحم ةمامإب اولاق نيذلا ةيناسيكلا لعف امك ،مهيلا هنم
 ةلالسلا طبر اولواح نيذلا ةيمامالا ةعيشلا ناف ،ةيصولا ىلا ادانتسا

 كلذلو ،ةتباثو ةيوق ةيرظن ةكايح يف اولشف ،يلع مامالاب ةينيسحلا
 امنأو ،ةمامالاب داجسلا يلع هنبا ىلا صوي مل نيسحلا مامالا نأل ةطاسبب

.ءالبرك يف ماتيألا ةياعرب بنيز هتخأ طقف ىصوأ
 ،ةيندملا الو ةيهلإلا ةمامالا عدي مل نيسحلا نب يلع ناف كلذ ىلا ةفاضإو   

 هئانبأ نم دحأ ىلا صوي مل عبطلابو ،يسايس لمع يأل دصتي ملو
 ةقلح ةيأو ،يخيرات ساسأ يأل ةمامالا ةيرظن نادقف ينعي اذهو .ةمامإلاب
 كلذلو ،لوألا نرقلا يف ثدح امب يناثلا نرقلا يف ارخأتم دلو امو نم  طبرت
 يف امهيلع نودمتعي ةيصو الو اصن  اودجي مل ةمامإلل لئاوألا نيرظنملا ناف

 تاعاشالاو تاهبشلا ضعب طقف امنأو ،رخآ ىلا مامإ نم لاقتنالا

  .كلذ ىلا امو ،بيغلاب ملعلا تاءاعداو ،ةيروطسألا "زجاعملا"و

 يضاقلا نيبو هنيب تراد ةرظانم لالخ ىعدا ،ديفملا خيشلا نكلو   
 ىلع يلج صن دوجوب ،ينالقابلا بيطلا نبا دمحم ركب يبأ

 صنلا يف ةلاسر" :يف ءاعدالا كلذ لجسو ،ةفالخلاب يلع مامالا
 نرقلا يف جار دق ءاعدالا كلذ ناكو "ةفالخلاب نينمؤملا ريمأ ىلع
 دقو .ةيمامالا ةعيشلا دنع افورعم نكي مل نأ دعب ،يرجهلا عبارلا
 انوربخأ :لاقف ينالقابلا يضاقلا ينلأس" :ةلاسرلا كلت يف درو
 مأ ريثكأ )مالسلا هيلع( نينمؤملا ريمأ ىلع صنلا يف مكفالسأ نع

 ىلع اوؤطاوتي نأ نوركنت الف :مكل ليق ،ليلق :متلق نإف ؟ليلق
 ليق ،ريثك متلق نإو .ليلقلا ىلع زوجي بذكلا لاعتفإ نأل بذكلا
 ،هءادعأ مهب لتاقي مل هيلع هللا مالس نينمؤملا ريمأ لاب امف : مكل
 هللابو باوجلا .لتاقل اناوعأ باصأ ول هنأ نوعدت متنأو اميسال

 مهيلع زوجي ال ريثك صنلا يف - هللا دمحب - انفالسأ :هل ليق :ةقثلا
 حلصي ربخلا لقنل حلصي نم لك سيل نكل ، بذكلا لاعتفإ

 ، نيمالا ، ةقثلا ،ريبكلا خيشلا ربخلا لقنل حلصي دق هنأل ، داهجلل
 ةينيدلا بورحلا تسيلف اضيأو . فيسلا برضل كلذ حلصي الو
 الأ ، ةحلصملا ىلع ةفوقوم يه امنإو ،لاجرلا ةرثك ىلع ةفوقوم



 ةينيدلا بورحلا تسيلف اضيأو . فيسلا برضل كلذ حلصي الو
 الأ ، ةحلصملا ىلع ةفوقوم يه امنإو ،لاجرلا ةرثك ىلع ةفوقوم
 ةئامثالث يف وهو دهاج )هلاو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر نأ ىرت
 ةثالث يف وهو ةيبيدحلا موي داهجلا نع دعقو ،الجر رشع ةثالثو
 ةفوقوم ةيعرشلا ةينيدلا بورحلا نأ تملعف .لجر ةئامتسو فالأ

."ددعلا ىلع ال ةحلصملا ىلع

 ةــــماــــمالا ةــــيرظنــــل قداصــــلاو رــــقابــــلا نيــــماــــمالا ينبــــت لوــــح كشــــلا دوــــجو نــــم مــــغرــــلاــــبو     
 خورـــف نـــب دمـــحم اهلقـــنو ،امهيـــلا اـــهوبـــسن ةريثـــك ثـــيداـــحأ نويـــماـــمإلا لوادـــت دقـــف ،ةيهـــلإلا
 علطـــم يـــف )يـــفاكـــلا( يـــف ينيلكـــلا بوقعـــي نـــب دمـــحمو )تاـــجردـــلا رـــئاصـــب( يـــف رافصـــلا
 ةدــيدعــلا هبتــك يــف اــهورــي مــل امهدعــب ءاــج يذــلا ديفــملا خيشــلا نكــلو ،يرــجهلا عــبارــلا نرقــلا
 ىلــع اليــلد رــقابــلا هربتــعا يذــلا ،نيلقثــلا وأ ةرتعــلا ثــيدــح  لثــم ،ةــماــمالــل ريظنتلــل ةــسركــملا
 مهـتاهـمأ هـجاوزأو مهسفـنأ نـم نينـمؤـملاـب ىـلوأ يبنـلا" :ماـحرألا يـلوأ ةـيآ لـيوأـت وأ .هتـماـمإ
 هـنأ رـقابـلا نـع نويـماـمإلا ىور يتـلا "هللا باتـك يـف ضعبـب ىـلوأ مهضعـب ماـحرألا اوـلوأو
 نينـــــمؤـــــملا نـــــم )ص( هللا لوـــــسرـــــبو رـــــمألاـــــب ىـــــلوأ نحنـــــف ،ةرـــــمإلا يـــــف تـــــلزـــــن اهـــــنإ ":لاـــــق
  ."راصنألاو نيرجاهملاو
 نإ لوقــــت رــــقابــــلا ماــــمإلا نــــع ثــــيداــــحأ "ةيهــــلإلا ةــــماــــمإلا" ةــــيرظــــن وســــسؤــــم ىور دــــقو     
 نيــسحلا نإو ،نيــسحلاو نسحلــل ةــعاطــلاو عمســلاــب هدــلو هــتاــفو نيــح ىــصوأ يلــع ماــمإلا
 نـــب يلـــع ناـــكو ،ةرـــهاـــظ ةيـــصوو اـــفوفلـــم اـــباتـــك اهيـــلإ عـــفدو ةمـــطاـــف ىربكـــلا هتنـــبال ىـــصوأ
 مـث نيـسحلا نـب يلـع ىـلإ باتكـلا تعـفد ةمـطاـف نأو ،هـب اـمل هـنأ الإ نورـي ال اـنوطبـم نيـسحلا

  .انيلإ باتكلا كلذ هللاو راص
 نيـــسحلا ةيـــصوـــب فرتعـــت امـــنإو ،ةـــماـــمإلاـــب حـــيرصـــلا صنـــلا لمـــحت ال ةـــياورـــلا هذـــه نكـــلو  
 دــجوــي ناــك اذاــم دــحأ فرعــي ال امــك .ةــماــمإلا نــع ثدــحتت ال ةرــهاــظ ةيــصو ،ةمــطاــف هتــخأل
 ىلـــــع صنـــــلا ىلـــــع لدـــــي ال وهـــــف يـــــلاتـــــلاـــــبو ؟هآر نمو ؟وھ نيأو ،فوفلـــــملا باتكـــــلا يـــــف
  .ةمامإلا
 ،ةــماــمإلا ىلــع ليــلدــك ،حالــسلاو بتكــلا ةــثارو ىلــع دمتعــت ةهــباشــم ىرــخأ تاــياور كانــهو 
  .رخآل دحاو نم ةمامإلاب احيرص اصن نمضتت ال اهنكلو
 مهتــيرظــن ميــعدــت ىــلا ةيــماــمإلا ءوجــل وــه ،تاــياورــلاو "ةــلدألا" كلــت لــك فعــض دــكؤــي امــمو  
 نــيز نيــب لصفــلاو دوــسألا رــجحلا ثدــحت ةزــجعمك "زــجاعــم" اهــنومســي يتــلا ريــطاــسألاــب
   .ةمامإلا لوح )لیختملا وأ( ضرتفملا امهعازن يف ةيفنحلا نب دمحم همعو نيدباعلا
 نييـــــسابعـــــلا( يمـــــشاهـــــلا تيبـــــلا باطـــــقأ نـــــم ددـــــع نيـــــب دـــــيدـــــش ســـــفانـــــت دوـــــجوـــــل ارظـــــنو   
 يـــف ،ةعيشـــلا ةـــماـــعز لوـــح )نيينيسحـــلاو نيينسحـــلا :نييمـــطافـــلاو نيـــيولعـــلاو نييـــحانجـــلاو
 جاجتــحالــل اورطــضا ةيهــلإلا ةــماــمالا ةــيرظــن باحــصأ ناــف ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا ةــيادــب



 يـــف ،ةعيشـــلا ةـــماـــعز لوـــح )نيينيسحـــلاو نيينسحـــلا :نييمـــطافـــلاو نيـــيولعـــلاو نييـــحانجـــلاو
 جاجتــحالــل اورطــضا ةيهــلإلا ةــماــمالا ةــيرظــن باحــصأ ناــف ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا ةــيادــب
  .نيــسحلاــب زرابــلا ريمضــلاو "ةملكــلا" لــيوأــتو "هبقــع يــف ةيــقاــب ةملــك اهلعــجو ":ةــيآلا هذــهب
     .رقابلا مامإلا ىلإ ليوأتلا اذه ةبسنو
 ةروطـسأـب اوءاجـف ،مهتـيرظـن سيـسأـت يـف مهفـقوـم فعضـب نورعشـي ةيـماـمإلا ناـك امـبرو  
 : لاـق هـنأ اومـعزو ،رـقابـلا ماـمإلا نـع اـهوور يتـلا "ملـسأ مأ ةاصـح  ةزـجعم" يـه ىرـخأ
 يبــــن لــــك تملــــعو بتكــــلا تأرــــق دــــق اهــــنأ هــــتربــــخأــــف )ص( يبنــــلا ىــــلإ تءاــــج ملــــسأ مأ نإ
 هديــب برــض مــث ،ييــصو وــه اذــه : اهــل لاقــف ؟هللا لوــسر اــي كيــصو نمــف :هتــلأــسو ،يــصوو
 اهعبـــط مـــث ،اهنجـــع مـــث ،قيـــقدـــلا هبـــش اهلعجـــف هعبـــصإـــب اهـــكرفـــف ضرألا نـــم ةاصـــح ىـــلإ
 نـم تـجرـخف ،يـتامـم دعـبو يـتايـح يـف ييـصو وهـف اذـه يلعـف لعـف نـم :لاـق مـث ،همـتاخـب
  نسحـــلا ىـــلإ تءاـــج مـــث ،هللا لوـــسر لعـــف امـــك لعفـــف نينـــمؤـــملا ريـــمأ ىـــلإ تءاـــج مـــث ،هدنـــع
 هللا لوـسر لعفـك مهنـم دـحاو لـك لعـفو نيـسحلا نـب يلعـب تقحـل ىتـح ترمـعو ، نيـسحلاو
 .")ص(
 ماــمإلا لوــح ةــسدقــم ةــلاــه مــسر قرطــلاو لــئاــسوــلا ىتــشب نوــلواحــي ةيــماــمإلا ناــك دقــل   
 مهنكــلو "هللا لبــق نــم نيعــم موصعــم ماــمإ" ىــلإ يداــع ناســنإ نــم هلــيوحــتو ،رــقابــلا دمــحم
 دــيز هيــخأ نيــبو هنيــب نوــقرفــي اوــنوكــي مــل نــيذــلا ةعيشــلا نــم ريبــك عاطــق عانــقإ يــف  اوزــجع
 نــم ريثــك فافتــلا ىــلإ ىدأ امــم ،نيــسحلل رأثــلاو ةروثــلاو داهجــلا ةــيار عــفر يذــلا ،يلــع نــب
.جورخلل هايإ مهتوعدو ،هلوح ةعيشلا
 تـناـك يتـلا تاـعامـجلا نـم ريثـك نـم ؤربتـلاـب ،ةيـماـمالا لذـخ رـقابـلا دمـحم ماـمإلا نكـلو   
 ثالــث" نإ :لاــق اــمدنــع ةيهــلإلا ةــماــمالاــك ،اهــفرعــي ال اروــمأ هيــلإ بــسنتو ،هــل عيشتــلا يــعدــت
."ةنجلا يف ةقرفو رانلا يف اهنم ةقرف ةرشع اتنثا ،انتدومو انتيالو لحتنت ةقرف ةرشع
 ىفتكا دقف ،قداصلا رفعج هنبا ىلإ ةمامإلاب هتيصو مدعب ىرخأ ةرم  ةيمامالا لذخو 
  .هنفدو هنيفكتو هليسغتب هيلإ ةيصولاب
 هــئاــعدا لوــح ،قداصــلا رفعــج نــع ةيــماــمالا اهــيورــي يتــلا تاــياورــلا لــك مــغرو  

 ىور دقــف     .هسفــن نــع كــلذ هيــف يفنــي اــم اضــيأ نوورــي مهــناــف ،ةيهــلإلا ةــماــمالاــب
 نـم نالـجر هيلـع لـخد ذإ )قداصـلا( هللادبـع يـبأ دنـع ناـك هـنأ نامسـلا ديعـس نـع ينيلكـلا
 تاقثـلا كنـع اـنربـخأ دـق :هـل الاقـف ،ال :لاقـف ؟ةـعاطـلا ضرتفـم ماـمإ مكيـف أ :هـل الاقـف ةـيدـيزـلا
 مـــهو ،ريمشـــتو عرو باحـــصأ مـــهو ،نالـــفو نالـــف ،كـــل مهيمســـنو هـــب لوقـــتو رقـــتو يتفـــت كـــنأ
 اـيأر املـف .اذـهب مهـترـمأ اـم .. اوـلاـق اـمو ملـعأ مـه :لاقـف هللادبـع وـبأ بضغـف .بذكـي ال نمـم
.اجرخ ههجو يف بضغلا
 )نيـيدـيزـلا( نيَلـئاسـلا نعـل قداصـلا ماـمإلا نأ :ةـياورـلا هذـه ىـلإ نوفيضـي"ةيـماـمإلا" نكـلو
 هـــعردو )ص( هللا لوـــسر فيـــس هـــيدـــل نأ" :ىـــعداو ،ةـــماـــمإلا ةـــيرظـــن دـــكأو ،اـــجرـــخ اـــمدعـــب
 ،ناــبرقــلا ىــسوــم اهــب برقــي ناــك يذــلا تــسطلاو ناميلــس مــتاــخ هدنــع نأو ،هرفغــمو هتــمالو



 هـــعردو )ص( هللا لوـــسر فيـــس هـــيدـــل نأ" :ىـــعداو ،ةـــماـــمإلا ةـــيرظـــن دـــكأو ،اـــجرـــخ اـــمدعـــب
 ،ناــبرقــلا ىــسوــم اهــب برقــي ناــك يذــلا تــسطلاو ناميلــس مــتاــخ هدنــع نأو ،هرفغــمو هتــمالو
 يـــتوأ هيـــلإ راـــص نـــم يذـــلا حالـــسلاو ،هلمـــحت ةكـــئالـــملا اهـــب تءاـــج يتـــلا توـــباتـــلا هدنـــع نأو
 مـل يتـلا ةبـيرغـلا ةبيجعـلا ةيـلاغـملا ىواـعدـلا هذـه يـف ةشـقانـملا نـع رظنـلا ضغـبو  ."ةـماـمإلا
 ىوـعد ضـقانـت نـع فشكـت ةمتتـلا هذـه نإـف .هـتوبـن تابـثإ لـجأ نـم )ص( هللا لوـسر اهـعدـي
 ."ةيهلإلا ةمامإلا" ةيرظنل ضفارلا نلعملا قداصلا مامإلا فقوم عم ةيرسلا "ةيمامإلا"
 نإ ، عفـــــن الو ّرـــــض ىلـــــع ردقـــــن اـــــم ... ديبـــــع الإ نحـــــن اـــــم هللاو " :قداصـــــلا ماـــــمإلا لاـــــقو  
 هللا نـــم انعـــم الو ةجـــح نـــم هللا ىلـــع انـــلاـــم هللاو ، انـــبوـــنذبـــف انـــبذـــع ناو ،هتمـــحربـــف انمـــحر
 ئرـــما ىـــنأ مـــكدـــهشأ .. نوـــلوئســـمو نوـــثوعبـــمو نوروشنـــمو نوروبقـــمو نوتيـــمل اـــنإو ، ةءارـــب
 اـباذـع ينـبذـع هتيصـع ناو ينمـحر تعـطأ نإ ، هللا نـم ةءارـب يعـم اـمو  هللا لوـسر يـندـلو
."اديدش
 
 اهئوشن نم اماع نيسمخلاو ةئاملا لالخ ةمامإلا ةيرظن خيرات أرقن امدنعو   
 فصتنم يف دودسم قيرط ىلا اهلوصوو ،يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب يف
 دجنس ،رخآ ىلا دحاو نم ةمامالا لاقتنا ةيفيك سردنو ،ثلاثلا نرقلا
 ،ةمامالاب ةرتاوتمو ةحيرص صوصن دوجو مدعو ،مهنم دحاو لك فلي ضومغلا
 ،ماما لك ءانبأ نيب ةضقانتم ىواعدو تاقاقشناو تاعارص كلذ نم الدب دجنو
 ىلع موقت ىرخأ ةيرظنب اهلدبتسيو ،صنلاب ةمامالا توبث ىواعد فسني امم
."زجاعم" نويمامإلا اهيمسي يتلا ريطاسألاو تاعاشالا
 يعديو ،ةمامالا ةيرظن خيرات نع هينيع ضمغي ديفملا خيشلا ناف كلذ عمو   

   .رخآ ىلع مامإ لك نم ةفالخلاب ةرتاوتم صوصن دوجو

 هلوح رودي نيعم رمأ يف رتاوت دوجو نكمي فيكف ،ريبك يفسعت ءاعدا اذهو  
:يلي امب هئاعدا ريربت لواحي ديفملا نكلو ؟ديدش عزانت
 ،لاوقأو بهاذم ىلع ةمامالا يف قرتفت اهسفنأ ةعيشلا :لئاق لاق ناف"
؟فالتخالا عم هومتركذ ام انل حصي فيكف
 ،تايآلا هب تبث امو نآرقلا ليوأت يف حصي يذلا هجولا ىلع كلذ حصي :لقف
 نيب ناك ناو ،هماكحأو هننسو هضئارفو ،ةصاخ يبنلا مالعأ هب تبثي امبو
 ."فالتخا اهيف نيملسملا
 ةداعلل ةقراخلا تاماركلاو تازجعملاب ةمئألل ةمامالا تبثي يكل اليلق عجارتيو
 .كلذ لاثمأو ،همتخو اصحلا نجع لثم مهيديأ ىلع ترهظ يتلا



 ةداعلل ةقراخلا تاماركلاو تازجعملاب ةمئألل ةمامالا تبثي يكل اليلق عجارتيو
 .كلذ لاثمأو ،همتخو اصحلا نجع لثم مهيديأ ىلع ترهظ يتلا

 ىلع ةيمامالا ىدل ليلد ىوقأ ةاعدملا "زجاعملا" لكشت  امبر ةقيقحلا يفو   
 .تقولا سفن يف "ةلدألا" فعضأو ،ةمئألا نم مهوعدا نمل ةمامالا توبث
.يلاتلا لصفلا يف ليصفتلاب كلذ نع ثدحتن فوسو

)ةيرشع ينثا اللا( ةدودحماللا ةمامالا

 يهو ،ىروشلا ةيرظنل ايزاومو اسفانم ناك يمامإلا ركفلا نأ فورعملا نمو  
 موي ىلا رمتسم يمامالا ركفلا نا امك ،ةمايقلا موي ىلا ةرمتسم ةيرظن
 نودقتعي يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح نويمامإلا ناك دقو .ةمايقلا
 ةعيشلا خيش كلذب لاق امك ،ةمايقلا موي ىلا ةرمتسملا ةدودحماللا ةمامإلاب
 :)قرفلاو تالاقملا( هباتك يف يرعشألا فلخ يبأ نب هللا دبع نب دعس مق يف
 ىلا عجرت الو ، هللا رومأ تلصتا ام دمحم نب نسحلا بقع يف ةمامالا نا"
 دلو نع لوزي الو ،هدج ةايح يف هوبأ تامو ،دلو دلو الو مع نبا الو مع الو خأ
 ليبس هذهف ،دلوو دلو هلو هبلصل هل دلو الا ماما تومي نأ نوكي الو ،بلصلا
 هيلع لزي مل يذلا مزاللا بجاولا ضرغلاو ،حضاولا جاهنملا اذهو ،ةمامالا
."ةيمامالا ةعيشلا نم عامجالا

 دعب ةمامالا نأ ىلع ةيمامالا تقفتا " :هلوقب ،ديفملا خيشلا كلذ دكأ دقو   
 دعب نمو ،نيسحلاو نسحلاو يلع يف مث ،ةصاخ مشاه ينب يف )ص( يبنلا
."ملاعلا رخآ ىلا ،نسحلا دلو نود نيسحلا دلو يف

 نأ ىلع ةيدوراجلا ةيديزلاو ةيمامالا نم ةيولعلا ةعيشلا تقفتا" :اضيأ لاقو
 نم نسحلل تناك اهناو ،نينمؤملا ريمأل )ص( يبنلا ةافو دنع تناك ةمامالا
 مهنم جرخت ال )ع( ةمطاف دلو نم نيسحلا دعب نم اهناو... نيسحللو  هدعب
 مهادع نم نود اهلهأ مهف ،مهل الا حلصت الو مهاوس اهقحتسي الو مهريغ ىلا



 مهنم جرخت ال )ع( ةمطاف دلو نم نيسحلا دعب نم اهناو... نيسحللو  هدعب
 مهادع نم نود اهلهأ مهف ،مهل الا حلصت الو مهاوس اهقحتسي الو مهريغ ىلا
."نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح

 مهنع جرخت الو مهريغ اهقحتسي الو ،نيسحلا دلول الا حلصت ال اهنا" :لاقو  
."ةعاسلا موقت ىتح مهادع نمم مهريغ ىلا

 نب ىسيع نع ،نارجن يبا نبا " نع ةياورب اذه هيأر ديفملا خيشلا ززعو   
 تلق لاق هللا دبع يبا نع ،بلاط يبا نب يلع نب رمع نب دمحم .نب هللا دبع
:هل
 ،ىسوم هنبا ىلا أموأف ،لاق .؟متئأ نمبف – كلذ هللا ينارأ الو – نوك ناك نا
 كرتو ثدح ناو :تلق ،هدلوب :لاق ؟متئأ نمبف ،ثدح ىسومب ثدح ناف :تلق
."ادبأ اذكه مث ،هدلوب :لاق ؟اريغص انباو اريبك اخأ

 وأ مهتـــماـــمإـــب مهسفـــنأ ةمـــئألا ةـــفرعـــم مدـــع ىـــلإ ريشـــت ةريثـــك تاـــياور دـــجوـــت و  
 نومســي اوــناــك مهــنإ لوقــت وأ .مهــتاــفو برــق الإ مــهدعــب نــم قــحالــلا ماــمإلا ةــماــمإ
 نــب ليــعامــسإ عــم لصــح امــك ( "ءادبــلا" ثدــحيو مهــتايــح يــف توميــف اصخــش
 ةعيشـــــلا ةـــــفرعـــــم مدـــــع نـــــع الضـــــف )يداهـــــلا يلـــــع نـــــب دمـــــحمو ،قداصـــــلا رفعـــــج
 اوـــناـــكو ،ماـــمإ لـــك ةاـــفو دعـــب فالتـــخاو ةريـــح يـــف نوعقـــي اوـــناـــك نـــيذـــلا ةيـــماـــمالا
 مـهو اوـتومـي ال يكـل حوـضوـب هيمسـيو هدعـب قـحالـلا نيعـي نأ ماـمإ لكـب نولـسوتـي
 فرعــي نأ نود تاــم يذــلا نيــعأ نــب ةرارز لعــف امــك( دــيدــجلا ماــمإلا نوــفرعــي ال
 نوعبتـيو لـهجلاو ةريحـلا يـف نوعقـي اوـناـك اـم اريثـك مهـنإو )قداصـلا دعـب ماـمإلا
 نـب ماشـه عـم ثدـح امـك( الثـم ةمـئأ اوسيـل مهـنأ دعـب اميـف مهـل نيبتـي نـيرـخآ ةمـئأ
 مـث حطـفألا هللا دبـع ةـماـمإـب لوقـلا ىـلإ اوبـهذ نـيذـلا هـباحـصأو يقيـلاوجـلا مـلاـس
.)مظاكلا ةمامإب اولاقف مهيأر اوريغ

ةيرشع انثالا

 مامالا ةافوب ةريبك ةسكن ىلا ضرعت "يوسوملا" يمامالا طخلا نكلو   



 مامالا ةافوب ةريبك ةسكن ىلا ضرعت "يوسوملا" يمامالا طخلا نكلو   
 ماقم لتحي ارهاظ ادلو فلخي نأ نود ،ةرجهلل ٢٦٠ ةنس يركسعلا نسحلا
 ةريح يف عوقولا ىلا هتعيشب ىدأ امم ،دودسم قيرط ىلا لصوو ،ةمامإلا
 يف هل دلو دوجوب مهنم قيرف لوقو  ،ةقرف ةرشع عبرأ ىلا مهقرفتو ،ضومغو
 ةمامالا نأب دقتعي قيرفلا اذه نكي ملو ،رشع يناثلا مامالا هناو رسلا
 نيعبرأ يلاوح دعب هجورخ رظتني ناكو ،مامإ رخآ نوكيسو ،هب يهتنتس
 أدب ،اماع نيعبس نم رثكأ اهيلع ىضمو ،ةبيغلا تلاط امدنع نكلو ،اماع
 صوصنلاو ثيداحألا قلتخي ضعبلا أدبو "ةيرشع ينثالا" ـب لوقلا رشتني
."امامإ رشع ينثا" يف ةمامالا رصح لوح
 .اماما رشع انثا لوسرلا دعب ةمئألا نأ ىلع ةيمامالا تقفتا" :ديفملا لاقف
."ةلملا لهأ نم مهادع نم لك كلذ يف مهفلاخو

حوللا ثيدح

 دبع نب رباجل دمحم  يبأ لاق لاق ،هللا دبع يبا نع ..." نع ديفملا ىورو   
 امو ،ةمطاف يمأ يدي يف هتيأر يذلا حوللا نع ينربخأ :يراصنالا هللا
 ىلع تلخد ينأ هللاب دهشا :رباج لاقف ،حوللا يف بوتكم هنأ يمأ كتربخأ
 يف تيأرف ،نيسحلا ةدالوب اهتأنهف هللا لوسر ةايح يف )ص( كمأ ةمطاف
 رون هبش ضيبأ اباتك هيف تيأرو ،درمز نم هنأ تننظف ،رضخأ احول اهدي
 هللا لوسر ىلا هللا هادهأ حول اذه :تلاق ؟حوللا اذه ام :اهل تلقف ،سمشلا
 ،يدلو نم ءايصوألا ءامسأو ينبا مساو يلعب مساو يمساو يبأ مسا هيف
 ،هتخسنتساو هتأرقف كمأ هينتطعاف :رباج لاق ،هب ينرسيل يبأ هيناطعأف
 ىتح يبأ هعم ىشمف ،معن :لاق ؟يلع هضرعت نأ رباج اي كل لهف :يبأ لاقف
 يف رظنا :رباج اي لاقف ،قرو نم ةيمك همك نم يبأ جرخأف رباج لزنم ىتأ
 فرح فلاخ امف يبأ هيلع هأرقف ،هتخسن يف رظنف ، كيلع انأ أرقأل كباتك
."ابوتكم حوللا يف هتيأر اذك ينا هللاب دهشأ :رباج لاقف ،افرح

 نم هللا لوسر ىلع ليئربج هب طبه يذلا حوللا ربخ يف ةعيشلا تور":لاقو   



 نم هللا لوسر ىلع ليئربج هب طبه يذلا حوللا ربخ يف ةعيشلا تور":لاقو   
 يلع نب دمحم( : هيف ناكو ،هدعب نم ةمئألا ءامسأ هيفو ةمطاف هاطعأف ،ةنجلا
 اباتك هيبن ىلع لزنأ ىلاعتو كرابت هللا نا :اضيأ تورو .)هيبأ دعب مامالا
 نأ هرمأيو ...نينمؤملا ريمأ ىلا هعفدي نأ هرمأو امتاخ رشع ينثاب اموتخم
 ،نسحلا هنبا ىلا هتافو دنع هعفدي مث ،هتحت امب لمعيو هيف متاخ لوأ ضفي
 هنبا ىلا هتافو دنع نيسحلا نب يلع هعفديو ...يناثلا متاخلا ضفي نا هرمأيو

 ."ةمئألا رخآ ىلا يهتني ىتح ...مث ...يلع نب دمحم

نيدباعلا نيز نم هل ةيصولا وأ صنلل ركذ ال

 نب لضفملا نع ،نانس نب دمحم نع :لاجملا اذه  يف رخآ اثيدح ديفملا لقنو
 لاق لاق هدج نع هيبا نع رفعج يبا نع ديزي نب رباج نع ،يفعجلا رمع
 دلو نم ةعستو نيسحلاو نسحلا كانباو تنأو انأ يلع اي" :يلعل هللا لوسر
 ىلاف انع فلخت نمو ،اجن انعبت نمو ،مالسإلا مئاعدو نيدلا ناكرا نيسحلا

 ."رانلا

 ىتـح يـماـمإلا لقعـلا يـف رقتـست مـل "ةـيرـشع ينـثالا" ةـيرظنـلا ناـف كـلذ عـمو   
 قودصـــلا يلـــع نـــب دمـــحم خيشـــلا نأ ىتـــح .. يرـــجهلا عـــبارـــلا نرقـــلا فصتنـــم
 نـيدبعتـسم انسـل" :لاـقو ،طقـف اـماـمإ رـشع ينـثا يـف ةمـئألا دـيدـحتب هكـش ىدـبأ
 رــشع يــناثــلا هرــكذــي اــم نوــك داقتــعاو ،اــماــمإ رــشع ينــثاــب رارــقإلاــب الإ كــلذ يــف
 ،رــــشع يــــناثــــلا دعــــب ةــــماــــمإلا دادتــــما لامتــــحا لوــــح تاــــياور ةدــــع ىورو ."هدعــــب
 لوــــح )ع( نينــــمؤــــملا ريــــمأ ماــــمإلا نــــع ةــــياور اهنــــم ناــــكو ،هيلــــع راصتــــقالا مدــــعو
 ربخــــي ال نأ " :هيــــلا دــــهع دــــق )ص( هللا لوــــسر ناو ،مــــئاقــــلا دعــــب رــــمألا ضومــــغ
 دعــــب نوكــــي امــــع يــــنوــــلأســــت ال ":لاــــق هــــناو ."نيــــسحلاو نسحــــلا الإ كــــلذــــب ادــــحأ
 ."يترتع ريغ هب ربخا ال نأ يبيبح ّيلإ دهع دقف ، اذه
 نوكيـــــس هـــــنإ يلـــــع اـــــي ":يلعـــــل لاـــــق )ص( هللا لوـــــسر نأ : يـــــسوطـــــلا ىورو    
 ينـثالا لوأ يلـع اـي تـنأـف ،اـيدـهم رـشع انـثا مـهدعـب نـمو ،اـماـمإ رـشع انـثا يدعـب
 ."ايدهم رشع انثا هدعب نم نوكي مث ... مامإلا رشع



 ينـثالا لوأ يلـع اـي تـنأـف ،اـيدـهم رـشع انـثا مـهدعـب نـمو ،اـماـمإ رـشع انـثا يدعـب
 ."ايدهم رشع انثا هدعب نم نوكي مث ... مامإلا رشع
 نـب دمـحم " ةبيـغو دوـجوـب لوقـلا دعـب ،ةمـئألا ددـع دـيدـحت ةركـف تأشـن اـمدنـعو   
 دـــيدـــحت لوـــح مهنيـــب اميـــف نوفلتخـــي ةيـــماـــمالا ةعيشـــلا داـــك "يركسعـــلا نسحـــلا
 نأـب :لوقـت تاـياور تـقوـلا كـلذ يـف تزرـب ذإ ،رـشع ةـثالـث وأ رـشع ينـثاـب مـهددـع
 باتكـلا يـف تدـجُوَو ."يـفاكـلا" يـف ينيلكـلا اهلقـن دـقو ،رـشع ةـثالـث ةمـئألا ددـع
 لوقـــت ثيـــح "يـــلالـــهلا سيـــق نـــب ميلـــس" ىـــلا َبـــِـــسُنو ةرتفـــلا كلـــت يـــف رـــهظ يذـــلا
 ةمـئأ كدـلو نـم رـشع انـثاو تـنأ" :نينـمؤـملا ريـمأل لاـق يبنـلا نا :تاـياورـلا ىدـحإ
 رفعــج ىــبأ ديفــح ،بــتاكــلا دمــحم نــب دمــحأ نــب هللا ةبــه عــفد اــم اذــهو ."قحــلا
 يـــف اـــباتـــك فـــلؤـــي نأل )مالكـــلا ىـــطاعتـــي ناـــك يذـــلا( ،يرمعـــلا نامثـــع نـــب دمـــحم
 دــيز( ةــفورعــملا ةمــئاقــلا ىــلا فيضــيو .رــشع ةــثالــث ةمــئألا نإ :هيــف لوقــي ،ةــماــمإلا
 .)هلاجر( يف يشاجنلا لوقي امك )يلع نب
 هيبنتــــــلا" يــــــف )ـه 345 ةنــــــس يــــــفوــــــت( يدوعســــــملا يعيشــــــلا خرؤــــــملا رــــــكذ دــــــقو 
 هرــــكذ اــــم رــــشع ينــــثاــــب ةمــــئألا ددــــع رصــــح يــــف لوقــــلا لــــصأ نأ" :"فارــــشالاو
."هباتك يف يلالهلا سيق نب ميلس
 نمضـتو ،يرـجهلا عـبارـلا نرقـلا ةـيادـب يـف رـهظ دـق ،اذـه "ميلـس باتـك" ناـكو   
 ذنــم ةــفورعــم تــناــك اهــنإ :اهنــع لوقــي يتــلا ،رــشع ينــثالا ةمــئألا ءامــسأــب ةمــئاــق
 ىـلا باتكـلا اذـه روهـظ ىدأو .لبـق نـم اهنلـعأ دـق يذـلا وـه هـناو ،هللا لوـسر دـهع
 ةاورــــلا أدــــب مــــث ..يرــــجهلا عــــبارــــلا نرقــــلا يــــف "ةــــيرــــشع ينــــثالا" ةــــقرفــــلا نّوكــــت
 ةرـــشع عبـــس )يـــفاكـــلا( يـــف ينيلكـــلا رـــكذو .ائيشـــف ..ائيـــش تاـــياورـــلا نوقلتخـــي
 ..ةـياور نيـثالـثو عضـب ىـلا اـهدـيزيـل اـماـع نيسمـخب هدعـب قودصـلا ءاـج مـث ،ةـياور
 !ةياور ةئام اهلعجيل زازخلا هذيملت ءاج مث
 ىلـع تـّلد يتـلا ةـياورـلا نإ ":اوـلاـقو ةيـماـمالا ىلـع ةـيدـيزـلا ضرتـعا دقـف انـه نـمو
 ."ةــبذاــك ثــيداــحأ هيــف اودــّلوو ً،ابــيرــق ةيــماــمالا هــثدــحأ ٌلوــق ،رــشع انــثإ ةمــئألا نأ
 مدـــعو قرـــف ةدـــع ىـــلا ماـــمإ لـــك ةاـــفو دعـــب ةعيشـــلا قرفتـــب كـــلذ ىلـــع اودهشتـــساو
 ،يلـــع نـــب دمـــحمو ليـــعامـــسإ يـــف ءادبـــلا ثودـــحو ،ماـــمإلا دعـــب ماـــمإلـــل مهتـــفرعـــم
 ،هـناحتـما دعـب مهـتريـحو ،هيـلا ةعيشـلا لابـقإو ،ةـماـمإلـل حطـفألا هللا دبـع سولـجو
 نيـــعأ نـــب ةرارز هيقفـــلا توـــمو ،هسفـــن ىـــلا مـــهاـــعد ىتـــح مـــظاكـــلا مهتـــفرعـــم مدـــعو
  . مامإلاب هتفرعم نود



 نيـــعأ نـــب ةرارز هيقفـــلا توـــمو ،هسفـــن ىـــلا مـــهاـــعد ىتـــح مـــظاكـــلا مهتـــفرعـــم مدـــعو
  . مامإلاب هتفرعم نود
 يتـلا تاـياورـلا نإ لوقـلا نكمـي هـناـف هسفـن ديفـملا قطنـم مادختـسا اـندرأ اذإو    
 ةجـح اـهدضعـي ال داـحآ رابـخأ اهلـك "ةـيرـشع ينـثالا" ةـيرظنـلا باحـصأ اـهدروـي
 قـــثوـــي ال ،مهيلـــع نوعطـــم ةاورـــلاـــف اذـــه عـــمو ،اهتحصـــب ملعـــلاـــب ءاـــعدالا نكمـــي الو
 رابـــخأ مهـــتاـــياور نإ مـــث ، مهـــصرـــق ىـــلإ رانـــلا نورـــجي مهـــنأل ،مهـــتاـــياورو مهـــلوقـــب
.ةلوأتم
  

 دنـــع لاـــجرـــلاو ةـــياردـــلا ملـــع سيـــياقمـــب ةفيعـــض ثـــيداـــحألا كلـــت ناـــف كـــلذ عـــمو    
 وأ فاعـض نـع ةـيورـم وأ ةلـسرـم وأ ةضـقانتـم يهـف ،مهسفـنأ "ةـيرـشع ينـثالا"
 ريــطاــسأ ىلــع يوتحــت وأ ،نيقلتخــم وأ نيــلوهجــم وأ نيلمهــم وأ ةالــغ وأ نيــباذــك

 ةرتـف يـف ةـيورـم اهـنا :اـصوصـخو .ةتـباثـلا ةيخـيراتـلا قـئاقحـلا فـلاخـت وأ ةـخراـص
 ةداـع اهـنوهنـيو ، 260 ةنـس يركسعـلا نسحـلا ماـمإلا ةاـفو تبقـعأ يتـلا ةريحـلا
 وأ ةـــيدـــيزـــلا وأ ةيفـــقاوـــلا وأ ةيـــناسيكـــلاـــك ىرـــخألا ةعيشـــلا قرفـــلا نـــم لاـــجر ىـــلإ
 ."ةـيرـشع ينـثالا" نـع الضـف ،الـصأ ةـماـمإلاـب نـمؤـي ال نمـم مـهريـغ وأ ةيحطفـلا
  .موصخلا لبق نم اهدييأتو اهرودصب ءاحيإلا لجا نم كلذو

"حوللا ثيدح" ضقنت ءارهزلاو يلع مامالا اياصو

 ةديســـلاو يلـــع ماـــمالا اـــياـــصو ، ةقبسملا ةمئاقلاو حوللا ةصق قالتخا دكؤی اممو  
 نع ،يرعشألا يلع وبأ " نــع )يــفاكــلا( يــف ينيلكــلا ىور دقــف ،ءارــهزــلا ةمــطاــف
 نب ناوفص نع ،ناذاش نب لضفلا نع ،لیعامسإ نب دمحمو ،رابجلا دبع نب دمحم
 مالسلا ھیلع ىسوم نسحلا وبأ يلإ ثعب :لاق جاجحلا نب نمحرلا دبع نع ،ىیحی
 ىصوأ ام اذھ ، میحرلا نمحرلا هللا مسب  :يھو مالسلا ھیلع نینمؤملا ریمأ ةیصوب
 نإو... يلع نب نسحلا كلذ ىلع موقی ھنإف... يلع هللا دبع ھلام يف ھب ىضقو ھب
 نسحب ثدح نإو ... يلع نب نیسحلا ىلإ ھنإف يح نیسحو ثدح نسحب ثدح
 هادھب ىضری نم مھیف دجو ناف ،يلع ىنب يف رظنی امھنم رخآلا نإف ثدح نیسحو
 ھنإف هدیری يذلا ضعب مھیف ری مل نإو ،ءاش نإ ھیلإ ھلعجی ھنإف ھتنامأو ھمالساو
 بھذ دق بلاط يبأ لآ دجو ناف ،ھب ىضری بلاط يبأ لآ نم لجر ىلإ ھلعجی
 لام نإو ... مشاھ ينب نم هاضری لجر ىلإ ھلعجی ھنإف مھئارآ اووذو مھؤاربك
 يبأ نب يلع ھب ىضق ام اذھ ... ةمطاف ينبا ىلإ وھو ھتیحان ىلع يلع نب دمحم



 لام نإو ... مشاھ ينب نم هاضری لجر ىلإ ھلعجی ھنإف مھئارآ اووذو مھؤاربك
 يبأ نب يلع ھب ىضق ام اذھ ... ةمطاف ينبا ىلإ وھو ھتیحان ىلع يلع نب دمحم
 ةعصعصو ةھرب نب رمس وبأ دھش ... نكسم مدق موی نم دغلا هذھ ھلاومأ يف بلاط
 هدیب بلاط يبأ نب يلع بتكو جایھ يبأ نب جایھو سیق نب دیزیو ناحوص نب
.نیثالثو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ رشعل
٥٢-٤٩ ص ٧ج ،يفاكلا ،ينیلكلا

 اولوتی يكل هدافحأ نم دحأ ءامسأ ىلا رشی مل يلع مامالا ناف ظحالی امكو   
 ثیدح" الو ،دعب امیف تأشن يتلا ةیھلإلا ةمامالا ةیرظن فرعی نكی مل ھنأل ،ھفاقوأ
 ىلا رشی مل يلع مامالا نا امك  ،يرجھلا عبارلا نرقلا يف قلتخا يذلا "حوللا
 امدعب ،ھتعیشو ھینب اھب ىصوأ يتلا ،ةفورعملا ةماعلا ھتیصو يف ةمامالا ةیرظن
:يلی امك يھو ،مجلم نبا ھبرض
 نأ دھشی ھنأ ىصوأ بلاط يبأ نب يلع ھب ىصوأ ام اذھ میحرلا نمحرلا هللا مسب "
 نیدو ىدھلاب ھلسرأ ھلوسر و هدبع ادمحم نأو ھل كیرش ال هدحو هللا الإ ھلإ ال
 نإ مث ھلآو ھیلع هللا ىلص ،نوكرشملا هرك ولو ھلك نیدلا ىلع هرھظیل قحلا
 انأو ترمأ كلذبو ھل كیرش ال نیملاعلا بر � يتاممو يایحمو يكسنو يتالص
 يباتك ھغلب نمو يدلوو يتیب لھأ عیمجو نسح ای كیصوأ ينإ مث .نیملسملا نم
 الو اعیمج هللا لبحب اومصتعاو ،نوملسم متنأو الا نتومت الو مكبر هللا ىوقتب
 نیبلا تاذ حالص " :لوقی ھلآو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف اوقرفت
 " نیبلا تاذ داسف نیدلل ةقلاحلا ةریبملا نأ " و " مایصلاو ةالصلا ةماع نم لضفأ
 مكیلع هللا نوھی مھولصف مكماحرأ يوذ اورظنا ،میظعلا يلعلا �اب الا ةوق الو
 تعمس دقف مكترضحب اوعیضی الو مھھاوفأ اوبغت الف ماتیألا يف هللا هللا .باسحلا
 زع هللا بجوأ ينغتسی ىتح امیتی لاع نم " :لوقی ھلآو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر
 الف نآرقلا يف هللا هللا ." رانلا میتیلا لام لكآل بجوأ امك ةنجلا كلذب ھل لجو
 ھلآو ھیلع هللا ىلص يبنلا نإف مكناریج يف هللا هللا .مكریغ دحأ ھب لمعلا ىلإ مكقبسی
 ھنأ اننظ ىتح مھب يصوی ھلآو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاز امو مھب ىصوأ
 هللا .اورظانت مل كرت نإ ھنإف متیقب ام مكنم ولخی الف مكبر تیب يف هللا هللا .مھثرویس
 ئفطت اھنإف ةاكزلا يف هللا هللا .مكنید دومع اھنإ ،لمعلا ریخ اھنإف ةالصلا يف هللا
 يف هللا هللا .رانلا نم ةنج ھمایص نإف ناضمر رھش يف هللا هللا .مكبر بضغ
 مكسفنأو مكلاومأب داھجلا يف هللا هللا .مكشیاعم يف مھوك راشف نیكاسملاو ءارقفلا
 ةیرذ يف هللا هللا .هادھب دتقم ھل عیطم وأ ىدھ مامإ نالجر دھاجی امنإف مكتنسلأو
 هللا هللا .مھنع عفدلا ىلع نوردقت متنأو مكینارھظ نیبو مكترضحب نملظی الف مكیبن
 هللا ىلص هللا لوسر نإف اثدحم اووؤی ملو اثدح اوثدحی مل نیذلا مكیبن باحصأ يف
 هللا هللا .ثدحملل يوؤملاو مھریغ نمو مھنم ثدحملا نعلو مھب ىصوأ ھلآو ھیلع
 :لاق نأ مالسلا ھیلع مكیبن ھب ملكت ام رخآ نإف مكنامیأ تكلم امیفو ءاسنلا يف
 اوفاخت ال ،ةالصلا ةالصلا ةالصلا .مكنامیأ تكلم امو ءاسنلا :نیفیعضلاب مكیصوأ



 :لاق نأ مالسلا ھیلع مكیبن ھب ملكت ام رخآ نإف مكنامیأ تكلم امیفو ءاسنلا يف
 اوفاخت ال ،ةالصلا ةالصلا ةالصلا .مكنامیأ تكلم امو ءاسنلا :نیفیعضلاب مكیصوأ
 هللا مكرمأ امك انسح سانلل اولوق مكیلع ىغبو مكاذآ نم هللا مكفكی ،مئال ةمول هللا يف
 مكرمأ هللا يلویف ركنملا نع يھنلاو فورعملاب رمالا اوكرتت الو ،لجو زع
 لذابتلاو لصاوتلاب ينب ای مكیلعو ،مھیلع مكل باجتسی الف نوعدت مث مكرارش
 اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اوناعتو ،قرفتلاو ربادتلاو عطاقتلاو مكایإو  رابتلاو
 ظفحو تیب لھأ نم هللا مكظفح ،باقعلا دیدش هللا نإ هللا اوقتاو ناودعلاو مثالا ىلع
  ."ھتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكیلع أرقأو هللا مكعدوتسأ ،مكیبن مكیف
٥٢-٤٩ ص ٧ج ،يفاكلا ،ينیلكلا

 
 ةديســـلا ةيـــصو لوـــح رـــقابـــلا ماـــمإلا نـــع ينيلكـــلا هـــيورـــي يذـــلا ثـــيدـــحلا كلذكو  
 هــب تــصوأ اــم اذــه ميــحرــلا نمــحرــلا هللا مســب" :اهيــف ءاــج يتــلاو ءارــهزــلا ةمــطاــف
 ،فاوعــــــلا :ةعبــــــسلا اهطــــــئاوحــــــب تــــــصوأ )ص( هللا لوــــــسر دمــــــحم تنــــــب ةمــــــطاــــــف
 نـب ىلـع ىـلإ ميـهارـبإ مأل اـمو ،ةيـفاصـلاو ،ىنسحـلا و ،بثيـملاو ،ةـقربـلاو ،لالدـلاو
 نيـسحلا ىـلإـف نسحـلا ىضـم ناـف نسحـلا ىـلإـف يلـع ىضـم ناـف ،بـلاـط ىـبأ
 نـــب دادقـــملاو كـــلذ ىلـــع هللا دـــهش .يدـــلو نـــم ربـــكألا ىـــلإـــف نيـــسحلا ىضـــم ناـــف
 يــف ءارــهزــلا مســت مــلو ."بــلاــط ىــبأ نــب ىلــع بتــكو ماوعــلا نــب ريــبزــلاو دوــسألا
 ةيـــصوـــلا تـــكرـــت امـــنإو ،رـــشع ينـــثإلا وأ ،نيـــمداقـــلا ةمـــئألا ءامـــسأ ةيـــصوـــلا هذـــه
 .اهدلو نم ربكألا يف ةحوتفم

ثلاثلا بابلا
  :عبارلا لصفلا
  ةمامالا ةيرظن محر نم دلوي "رشع يناثلا مامالا" 

 دــق ،تيبــلا لــهأ ةــماــمإ لوــح نويــماــمالا نوملكتــملا اهقلتــخا يتــلا صوصنــلا تــناــك اذإ   
 ،ءاوـجألا كلـت يـف اـمامـت ةـبرغتـسم نكـت مـل اهـنإـف ،تيبـلا لـهأـب ولغـلا نـم ءيـش ىلـع توطـنا
 عرــشلاو لقعــلا ةفــلاخــم يــف ةمــق تــناــك هذــهف ناســنإ ةدالوــب صوصنــلا كلــت موقــت نأ نكــلو
 ،ةرــــجهلل ٢٦٠ ةنــــس يركسعــــلا نسحــــلا ماــــمالا ةاــــفو دعــــب ثدــــح اــــم اذــــه نأ الإ ،عــــقاوــــلاو
 عيمــــجل اــــفالــــخ ،رــــسلا يــــف هــــل دــــلو دوــــجو يركسعــــلا باحــــصأ نــــم قــــيرــــف ضرتــــفا اــــمدنــــع
 نـع ثدـحتي مـل يذـلا ماـمالا كـلذ ةايـح نـم رـهاظلـل اـفالـخو ،ةيـناسـنإلاو ةيـمالـسإلا نيـناوقـلا



 عيمــــجل اــــفالــــخ ،رــــسلا يــــف هــــل دــــلو دوــــجو يركسعــــلا باحــــصأ نــــم قــــيرــــف ضرتــــفا اــــمدنــــع
 نـع ثدـحتي مـل يذـلا ماـمالا كـلذ ةايـح نـم رـهاظلـل اـفالـخو ،ةيـناسـنإلاو ةيـمالـسإلا نيـناوقـلا
 ةـــماـــع نـــع الضـــف ةعيشـــلا ةـــماـــع الو ،تيبـــلا لـــهأ نـــم هؤاـــبرـــقا هـــفرعـــي مـــلو ،دـــلو اذكـــه دوـــجو
.نيعمجأ سانلاو نيملسملا
 اوــــفرتعــــي نأ ،ةــــيوــــسوــــملا اميــــس الو ةيــــماــــمالا ةعيشــــلاــــب ضرتفــــي ناــــك يذــــلا تــــقوــــلا يــــفو   
 اوعــــجارــــيو ،اهنــــع ثدــــحتلا نود ،يركسعــــلا ةاــــفو دعــــب ، ةيهــــلإلا ةــــماــــمالا ةــــيرظــــن رايهــــناــــب
 اوبــــهذــــيو ،ةيــــهاو ســــسأ ىلــــع ةمــــئاقــــلا ،ةيــــلايخــــلا ةيــــلاثــــملا ةيــــضارتــــفالا ةــــيركفــــلا مهيــــنابــــم
 )ةـيدـيز اوـناـك نـيذـلا( ةعيشـلا ةـماـع لوقـي ناـك امـك ،ةايحـلا يـف مـهدوقـي لداـع ماـمإ رايتـخال
 ،ىروشـلا ةـيرظنـب نامـيإلاو لوقـلا كـلذ ىـلا ةيـماـمإلا نـم مسـق بـهذ امـكو ،ماـيألا كلـت يـف
 ضارتـــفا لضـــف ،ريـــطاـــسألاو تاـــفارـــخلا نـــم وـــج يـــف شيعـــي ناـــك يذـــلا قـــيرفـــلا كـــلذ ناـــف
 دمــحم" مــسا هيلــع قلــطأو "رــشع يــناثــلا ماــمإلا" هــنإ :لاــقو ،يركسعــلا ماــمالــل دــلو دوــجو
 يـــف رـــهظيسو ،بـــئاـــغ هـــنإ :قـــيرفـــلا كـــلذ لاـــق ،جراخـــلا يـــف دوـــجو هـــل نكـــي مـــل اـــملو "يدـــهملا
.لبقتسملا
 ةلئـسألا نـم اددـع يـعدتـسي ناـك "بـئاغـلا ماـمإلا" كـلذ دوـجوـب نامـيإلا نأ نـم مـغرـلاـبو   
 هــجورــخ دنــع هيلــع فرعتــلا ةيفيــكو ،ةبيغــلا لــظ يــف ةعيشــلا رودو ،ةبيغــلا رــس نــع ،ةــلوقعــملا
 عادـــخل مـــهدـــهج ىصـــقأ اوـــلذـــب قـــيرفـــلا كـــلذ يرظنـــم ناـــف ،كـــلذ ىـــلا اـــمو ،لبقتـــسملا يـــف
.موهوملا ضرتفملا مامالا كلذ جورخ راظتنال مهعفدو مهريدختو مهليلضتو ةعيشلا
 يــف ،يرــجهلا عــبارــلا نرقــلا يــف ةطلــسلا ىلــع اوــلوتــسا نــيذــلا نويهــيوبــلا ماكحــلا دــجوو   
 لـــباقـــم يـــف مهمكـــح  ىلـــع ةيـــعرـــشلا ءافـــضإل ،ةتيـــم وـــلو ةيـــسايـــس  ةـــحورـــطأ ،ةـــلوقـــملا كلـــت
 لودـــلاو )ةيحـــلا ةيليـــعامـــسإلا ةيـــماـــمإلا ةيعيشـــلا( ةيمـــطافـــلا ةـــلودـــلاو ،ةيـــسابعـــلا ةـــفالخـــلا
 ةيفلـــخ نـــم اوءاـــج نـــيذـــلا نييهـــيوبـــلا نأ ،قـــباـــس لصـــف يـــف انـــيأر امـــكو ،ةـــيدـــيزـــلا ةيعيشـــلا
 ،يدـيز يولـع ماـمإل ةطلـسلا ميلـستو ةيـسابعـلا ةـفالخـلا طاقـسا ةـيادبـلا يـف اودارأو ،ةـيدـيز
 ةيـــسابعـــلا ةـــفالخـــلا ىلـــع ءاقـــبإلا اولضفـــف ،مهيلـــع ةـــيدـــيزـــلا ةمـــئألا ةرطيـــس اوشـــخ مهـــنأ الإ
 ةــــلودــــلا ةمــــئأل مكحــــلا ميلــــستب عبطــــلاــــب اوركفــــي مــــلو ،مهسفــــنأــــب مكحــــلاو ،ايمــــسا ةفيعضــــلا
 ىلـع مهسـفانـي ايـح اـماـمإ كلمـت ال ةتيـم ةـيرظـن مـعد اونسحتـساـف ،نييليـعامـسالا ةيمـطافـلا
 يــف ةــسردــم هــل اونــبو ديفــملا خيشــلا اوــعدتــسا كــلذــلو ،ةــيرــشع ينــثالا ةــيرظنــلاــك ،ةطلــسلا
 دوـجوو "ةـيرـشع ينـثالا" ةـقرفلـل رظنـي يكـل ،لاوـمألا هذيـمالـت ىلـعو هيلـع اوـقدـغأو  ،دادغـب
 ثيـــح ،مايـــق لضـــفأ ديفـــملا خيشـــلا هـــب ماـــق اـــم اذـــهو ،راتـــسلا ءارو "رـــشع يـــناثـــلا ماـــمالا"
 خيشــلاو ىضــترــملا فــيرــشلاو يــضرــلا فــيرــشلاــك هــتذــمالــت عــفدو لــئاــسرو بتــك ةدــع بتــك
 ماــمإلاو ،ةــضرقنــملا )ةــيوــسوــملا( ةــماــمالا ةــيرظــن لوــح فيــلأتــلاو ةــباتكلــل مــهريــغو ،يــسوطــلا
 ةلئـسألا فلتخـم ىلـع ةـباـجإلـل يدصتـلاو ،ةـلوقعـمالـلا ةبيغـلا رـيربـتو ،بـئاغـلا رـشع يـناثـلا
.عوضوملا لوح ةعيشلا اهحرطي ناك يتلا ةلوقعملا
 ماــــمالا" دوــــجوــــل ريظنتــــلا يــــف ديفــــملا رود ضارعتــــساــــب لصفــــلا اذــــه يــــف موقــــن فوــــسو   
 ضعـــــبو ،ايفسعـــــت الـــــيوأـــــت ةـــــلوأـــــملا تاـــــيآلا ضعـــــب ىلـــــع ادمتعـــــم ،بـــــئاغـــــلا "رـــــشع يـــــناثـــــلا



 ماــــمالا" دوــــجوــــل ريظنتــــلا يــــف ديفــــملا رود ضارعتــــساــــب لصفــــلا اذــــه يــــف موقــــن فوــــسو   
 ضعـــــبو ،ايفسعـــــت الـــــيوأـــــت ةـــــلوأـــــملا تاـــــيآلا ضعـــــب ىلـــــع ادمتعـــــم ،بـــــئاغـــــلا "رـــــشع يـــــناثـــــلا
 عيمـج كـلذـب افـلاخـم ،ريـطاـسألاو تاـعاـشالاو تايـضرفـلاو تاـيرظنـلاو ةـعوـضوـملا ثـيداـحألا
 يــف اهــمدختــسا يتــلا ،داهتــجالاو يملعــلا ثحبــلاو ريكفتــلا يــف ةــلوقعــملا ةيقطنــملا هســسأ
 ثــلاثــلاو يــناثــلا نيــنرقــلا لالــخ تقثبــنا يتــلا ةــفرــحنملاو ةيــلاغــملا ةيعيشــلا قرفــلا ىلــع درــلا
.نييرجهلا
 
؟"يركسعلا نبا" دوجو ديفملا تبثأ فيك
 ةــئاــم ابــيرقــت ىضــم دــق ناــك "رــشع يــناثــلا ماــمالا" دوــجوــل ريظنتــلا ديفــملا أدــب اــمدنــع    
 ناـــك يذـــلا تـــقوـــلا يـــفو ،كـــلذـــب ةلـــئاقـــلا ةيمـــهوـــلا ةيـــضارتـــفالا ةـــعاـــشإلا راشتـــنا ىلـــع ماـــع
 ثحبــيو ،اهتقيقــح نــم دــكأتــيو ةــقدــب ةــعاــشإلا سردــي نأ ديفــملا لثــم ققحــم مــلاعــب ضرتفــي
 يـف خـسرـت دـق ناـك اـمل ىمـعألا ديلقتـلا لضـف هـناـف ،ةيـعرـشلاو ةيخـيراتـلا ةيملعـلا اهتـلدأ نـع
 ريــغ ةتــباــث ةقيقــح اهــنأــكو ،عــطاــق سرضــب نــيرــخآلــل اهتــياورو ،ةيــلاغــملا ةيبعشــلا طاــسوألا
 .شاقنلل ةلباق
 هرــــمأ رتــــسو هدــــلوــــم ىفــــخأ دــــق ناــــكو ،قحــــلا ةــــلودــــل رظتنــــملا هنــــبا نسحــــلا فلــــخ" :لاقــــف 
 عاـش اـملو ،هرـمأ نـع ثحبـلا يـف هداهتـجاو ،هـل ناـمزـلا ناطلـس بلـط ةدـشو تـقوـلا ةـبوعصـل
 الو ،هــتايــح يــف هدــلو رــهظي ملــف ،هـــل مـــهراظتـــنا نـــم فرـــعو ،هيـــف ةيـــماـــمالا بـــهذـــم نـــم
 ىعـسو ،هتـكرـت ذـخأ دمـحم يـبأ وـخأ يلـع نـب رفعـج ىـلوـتو .هـتاـفو دعـب روهمـجلا هـفرـع
 ،هدــلو مــهراظتــناــب هــباحــصأ ىلــع عنــشو هلــئالــح لاقتــعاو ،دمــحم يــبأ يراوــج سبــح يــف
.مهدرشو مهفاخأ ىتح موقلاب ىرغأو  .هتماماب لوقلاو ،هدوجوب مهعطقو
 دــــيدــــهتو سبــــحو لاقتــــعا نــــم ،ةميظــــع لــــك كــــلذ ببــــسب دمــــحم يــــبأ يفلــــخم ىلــــع ىرــــجو
 رـــهاـــظ رفعـــج زاـــحو .لـــئاطـــب مهنـــم ناطلـــسلا رفظـــي مـــلو )؟؟؟( لذو فافختـــساو ريغصـــتو
."دمحم يبا ةكرت
 ارــهاــظ هريــغ ادــلو هوــبا فلــخي مــلو ...هنــبا دمــحم يــبا دعــب ماــمالا ناــكو" :الــئاــق فاــضأو   
 سمــخ ةنــس نابعــش نــم فصنــلا ةليــل هدــلوــم ناــكو ،ارتتــسم ابــئاــغ هفلــخو ،انــطاــب الو
 سمــخ دمــحم يــبأ ةاــفو دنــع هنــس ناــكو ،ســجرــن اهــل لاقــي دــلو مأ هــمأو ،نيتــئاــمو نيسمــخو
 اـهاـتآ امـك ةمكحـلا هاـتآو ،نيـملاعلـل ةـيآ هلعـجو باطـخلا لصـفو ةمكحـلا اهيـف هللا هاـتآ ،نينـس
 يــف مــيرــم نــب ىسيــع لعــج امــك ،ةرــهاظــلا ةــلوفطــلا ةــلاــح يــف اــماــما هلعــجو ايبــص ىيحــي
."ايبص يدهملا

 ىفـخأ دـق ناـك" يركسعـلا نسحـلا نأـب عطقـملا اذـه يـف ديفـملا فرتـعا دقـف ظـحالـي امـكو   
 هــــفرــــع الو ،هــــتايــــح يــــف هدــــلو رــــهظي ملــــف "  "ارتتــــسم ابــــئاــــغ هفلــــخ" و "هرــــمأ رتــــسو هدــــلوــــم
 "هتـكرـت ذـخأ دمـحم يـبأ وـخأ يلـع نـب رفعـج ىـلوـت" كـلذ ىلـع ءانـبو ."هـتاـفو دعـب روهمـجلا
 مهعطـقو ،هدـلو مـهراظتـناـب هـباحـصأ ىلـع عنـش"و ."دمـحم يـبا ةـكرـت رـهاـظ رفعـج زاـحو "



 "هتـكرـت ذـخأ دمـحم يـبأ وـخأ يلـع نـب رفعـج ىـلوـت" كـلذ ىلـع ءانـبو ."هـتاـفو دعـب روهمـجلا
 مهعطـقو ،هدـلو مـهراظتـناـب هـباحـصأ ىلـع عنـش"و ."دمـحم يـبا ةـكرـت رـهاـظ رفعـج زاـحو "
."هتماماب لوقلاو ،هدوجوب

 ناطلـس بلـط ةدـشو تـقوـلا ةـبوعـص" ـب ،يركسعـلا نـبال ةـيرـسلا ةدالوـلا ةـياور ديفمـلا ررـبو  
 نـم فرـعو ،هيـف ةيـماـمالا بـهذـم نـم عاـش اـملو ،هرـمأ نـع ثحبـلا يـف هداهتـجاو ،هـل ناـمزـلا
 دنـــع الو ةيـــماـــمإلا دنـــع اـــفورعـــم نكـــي مـــل ذإ ،رـــخأتـــم يمـــهو ضارتـــفا اذـــهو ."هـــل مـــهراظتـــنا
 اذــــــه رــــــشتنا امــــــناو ،يركسعــــــلا نــــــبال ةعيشــــــلا راظتــــــنا اعــــــئاــــــش الو ،نييــــــسابعــــــلا ءافلــــــخلا
 دـــقو ،ةلعتفـــم ثـــيداـــحأ ىلـــع ءانـــبو ،ةبيغلـــل رـــيربتـــك ،رـــخأتـــم تـــقو يـــف يمـــهوـــلا ضارتـــفالا
 ،ةيــــضرفــــلا هذــــه مــــعدــــل اهــــلالغتــــساو ةيخــــيراتــــلا قــــئاقحــــلا ضعــــب بلــــق يــــف ديفــــملا ىعــــس
 ،ثاريـــملا ةمســـق تفـــقوتـــف لمـــحلا تـــعدا يتـــلا ســـجرـــن ةـــيراجلـــل دمتعـــملا ةفيلـــخلا ءاربتـــساـــك
 اهـلالذا وأ  اهتـناـها وأ اهبـيذعـت وأ اهـلاقتـعا سيـلو ،اهـيدـل لمـح دوـجو نـم دـكأتـلا متـي امثـير
 قـيرـف لوقـل اببـس ناـك لمـحلاـب ةـيراـج ءاـعدا نا امـك  ،ةصقـلا روصـي نأ ديفـملا لواـح امـك
 نـم رـخآ قـيرـف لاـق اهيلـع لمـحلا رـهظي مـل اـمدنـعو ،نينـج دوـجوـب يركسعـلا ةعيـش نـم رـخآ
 موــــي ىــــلا وأ ماــــع ةــــئاــــمل وــــلو هــــمأ نطــــب يــــف ىقبيــــسو يقــــب نينجــــلا نأــــب يركسعــــلا ةعيــــش
 )ةعيشـلا قرـف( هـباتـك يـف يتخـبونـلا قرفـلا هذـه لاوـقأ لقـن دـقو ،ةـيزاجـعإ ةروصـب ،ةـمايقـلا
 .هبتك نم ددع يف ديفملا ىتحو )قرفلاو تالاقملا( هباتك يف يمقلا يرعشألاو

 ،اهـــفرعـــي مـــل روهمـــجلا ناو ةـــيرـــس تـــناـــك ةـــضرتفـــملا ةدالوـــلا نأـــب فرتعـــي ديفـــملا نأ عـــمو   
 دــلوــم نأ يــعدــيو هسفــن ضــقانــي هــنأ الا ،يداهــلا يلــع نــب رفعــج نسحــلا يــخأ نــع الضــف
 دـلو مأ هـمأو ،نيتـئاـمو نيسمـخو سمـخ ةنـس نابعـش نـم فصنـلا ةليـل ناـك" )نسحـلا نـبا(
نينس سمخ دمحم يبا ةافو دنع هنس ناكو ،سجرن اهل لاقي
 ىيحـي اـهاـتآ امـك ةمكحـلا هاـتآو ،نيـملاعلـل ةـيآ هلعـجو باطـخلا لصـفو ةمكحـلا اهيـف هللا هاـتآ

 يدــهملا يــف مــيرــم نــب ىسيــع لعــج امــك ،ةرــهاظــلا ةــلوفطــلا ةــلاــح يــف اــماــما هلعــجو ايبــص
."ايبص

 لاقـف ،اهخـيراـت لوـح اوفلتـخا اـهوـعدا نـيذـلا ناـف ،ةـيرـس تـناـك ةـموـعزـملا ةدالوـلا نأ امـبو   
 لاــقو ، ـه258 وأ ةــيرــجـه 257 ةنــس ةدعقــلا يذ رــهش نــم نــماثــلا يــف دــلو هــنا :مهضعــب
 دــلو هــنا :نورــخآ لاــق امــك  .رــهشا ةعــبرأو ناتنــس هيــبأ ةاــفو دنــع هــل ناــك هــنا : رــخآ ضعــب
 . تاونس ينامث هيبأ ةافو دنع هنس ناكو ـه 252 ةنس

 ،دـــحأ هرـــي مـــل يذـــلا ضرتفـــملا يبصـــلا كـــلذ ىـــتآ هللا نأ فرـــع فيـــك  ديفـــملا انـــل لقـــي مـــلو   
 يمـــهوـــلا ضارتـــفالاو بيغـــلاـــب مـــجرـــلا ريـــغ ؟نيـــملاعلـــل ةـــيآ هلعـــجو باطـــخلا لصـــفو ةمكحـــلا
؟يلايخلا



؟يلايخلا

 
يخيراتلا ليلدلا•

 ،ةــيزاجــعاو ةيــئاورو ةيلقــعو ةيخــيراــت ةــلدأ ةــعومــجم هبتــك نــم ددــع يــف ديفــملا خيشــلا مدقــي 
 يــف "ةــلدألا" هذــه تــسرد دــقو "يركسعــلا نسحــلا نــبا رــشع يــناثــلا ماــمالا" دوــجو ىلــع
 ةيــــــضرــــــف مأ ؟ةيخــــــيراــــــت ةقيقــــــح يركسعــــــلا نسحــــــلا نــــــب دمــــــحم يدــــــهملا ماــــــمالا" يــــــباتــــــك
.عوضوملا لوح "ةلدأ" نم ديفملا هاور ام ىلع انه رصتقا فوسو "؟ةيفسلف

 باسـنا هـب تبثـت اـم دـكوأـب تبـث دـق ،نسحـلا دـلو ةحصـب ربخـلا" نإ :ديفـملا خيشـلا لوقـي   
 ترـج يـتالـلا ءاسنـلا نـم اهلثـمو ،ةلـباقـلا لوقـب تبثـي بـسنلا ناـك ذا ،سانـلا نـم روهمـجلا
 هدــحو شارفــلا بــحاــص فارتــعاــبو ،هيلــع مهتــنوعــم يــلوــتو ،ءاسنــلا ةدالو روضحــب مهــتداــع
.هنم نبالا بسنب بألا رارقإ ىلع نيملسملا نم نيلجر ةداهشبو ،هاوس نم نود كلذب
 نـع هقفـلاو ةدابعـلاو دـهزـلاو عروـلاو لضفـلاو ةـناـيدـلا لـها نـم ةـعامـج نـع رابـخا تتبـث دـقو
 نـم هتـماـما ىلـع مهـل صـنو هدوـجوـب مهـنذآو يدـهملا هدـلوـب فرتـعا هـنا )ع( يلـع نـب نسحـلا
 ىــلا مهــجارــخاو ،الــماــك   اــباــشو اعــفاــي هــل مهضعــب ،الفــط هــل  مهضعــب ةدــهاشمــبو ،هدعــب
 نـم ةمـئألا قوقـح هـل مهميلـستو ،لـئاسـملا نـع ةـبوـجالاو يـهاونـلاو رـماوألا هيـبأ دعـب هتعيـش
.هباحصأ
 هتــــصاــــخو ،يلــــع نــــب نسحــــلا تاقــــث نــــم مهــــلاــــح تفــــصو نمــــم ةــــعامــــج ءامــــسأ ترــــكذ دــــقو
 هدعـب نـم مهـتدـهاشـمو هدـلو دوـجو يـف هنـع هوور اـم تبـثاو هـب قيقحتـلاو هتـمدـخب نيـفورعـملا
."هيلع ةمامالاب صنلا مهعامسو
 اـــباـــشو  الفـــطو اديـــلو نسحـــلا نـــبا اودـــهاـــش نـــيذـــلا )ةـــعامـــجلا( مـــه نـــم ديفـــملا رـــكذـــي الو   
؟اعفاي

ةدالولا ربخ

 دمـحم خيشـلا اـهاور ،يركسعـلا نسحـلا ةمـع )ةجـيدـخ وأ( ةميكـح نـع ةديـحو ةـياور كانـه
 ةداــيزــب ،ةددعتــم لاكــشأــب )٤٦٠( يــسوطــلا خيشــلاو )٣٨١( قودصــلا هــيوــباــب نــب يلــع نــب
 طقـــف ةدـــحاو ةلمـــجب ةقيقحـــلا يـــف وأ ، دـــيدـــش راصتـــخاـــب ديفـــملا خيشـــلا اـــهاورو ،ناصقـــنو
 يــهو ."كــلذ دعــبو ، هدــلوــم ةليــل مــئاقــلا تأر اهــنا" :ريــطاــسأ نــم اهيــف ءاــج اــم ضــفرــي هــنأــك
:يلي امك
 اـمدنـعو ، كـلذ فرعـت نكـت مـل اهـنإو لمـحلل رـثأ يأ اهـب نكـي مـل سـجرـن نإ :ةميكـح لوقـت   
 نــم ائيــش ىرأ اــم يــتالوــم اــي ":تــلاــقو تــبرغتــسا ةليلــلا هذــه دلتــس اهــنإ ةميكــح اهــل تــلاــق
 رــمألا يــب رــهظ ":تــلاــقو ةــعزــف تبــثو رــجفلا عولــط تــقو ليلــلا رــخآ ناــك اذإ ىتــح  ."اذــه



 نــم ائيــش ىرأ اــم يــتالوــم اــي ":تــلاــقو تــبرغتــسا ةليلــلا هذــه دلتــس اهــنإ ةميكــح اهــل تــلاــق
 رــمألا يــب رــهظ ":تــلاــقو ةــعزــف تبــثو رــجفلا عولــط تــقو ليلــلا رــخآ ناــك اذإ ىتــح  ."اذــه
 نطــب نــم نينجــلا اهــباــجأــف نآرقــلا ســجرــن ىلــع أرقــت ةميكــح تلبــقأــف ."يالوــم كربــخأ يذــلا
 ملــف ةميكــح نــع تّبيــُغ ســجرــن نإو .اهــعزــف راــثأ امــم  .اهيلــع مّلــسو أرقــت املثــم أرقــي .. هــمأ
 ىـلإ اهـئوجـلو اهـخارـصو اهـبارغتـسا راـثأ امـم ،باجـح سـجرـن نيـبو اهنيـب برـض هـنأـك اـهرـت
 تــلاــق  .اهــناكــم يــف اهنــيدجتــسو ةمــع اــي يعــجرا :اهــل لاــق ثيــح ،)يركسعــلا( دمــحم ىــبأ
 اهـــب اـــنأ اذإو ،اهنيـــبو ينيـــب ناـــك يذـــلا ءاطغـــلا فشـــك نأ ثبـــلأ ملـــف .. تعـــجرـــف" :ةميكـــح
 ددــع قلــح مــث  ."ههــجوــلً ادــجاــس يبصــلاــب اذإو ، يرصــب يشــغ اــم رونــلا رــثأ نــم اهيلــعو
 يــف انيــلإ هدرو هظفــحاو هلمــحا :اهنــم ريطــل نسحــلا لاــقو ، ديــلوــلا سأر قوــف رويطــلا نــم
. هقارفل يكبت همأ لعج امم ، ءامسلا وج يف هب راطو ريطلا هلوانتف ، اموي نيعبرأ لك
 ةدالو باقـعأ يـف اهـلزنـم ىـلإ تـفرصـناو دمـحم اـبأ تـعدو ةميكـح نإ" :يـسوطـلا لوقـيو   
 ارـثأ هـل دـجت ملـف هتـفرـغ يـف هنـع تـشتفف تعـجر ماـيأ ةـثالـث دعـب هـل تـقاتـشا اـمدنـعو ،يدـهملا
 ةمـع اـي وـه :لوقـلاـب اـهأدبـف دمـحم ىـبأ ىلـع تلـخدو ،لأسـت نإ تـهركـف ارـكذ هـل تعمـس الو
 ِتــيأرو يــناــفوــتو يصخــش هللا ّبيــغ اذإــف ،هــل هللا نذأــي ىتــح هرتــسو هزرــحأ هللا فنــك يــف
 ناـف ،اـموتكـم مـهدنـعو اروتـسم كدنـع نكيـلو .. مهنـم تاقثـلا يربـخأـف ،اوفلتـخا دـق يتعيـش
 ليـــئاربـــج هـــل مدقـــي ىتـــح دـــحأ هارـــي الـــف هدابـــع نـــع هبجحـــيو هقلـــخ نـــع هللا هبيغـــي هللا يـــلو
."الوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل هسرف
 نيـلوهجـمو  نيـباذـك نـع يـسوطـلاو قودصـلا اهلقنـي يتـلا ةـياورـلا هذـه ناـف ظـحالـي امـكو   
 ةروطـسألا حورـب ةمعفـم ةيـلايـخ ةـياكـح يـهو ،الاـسرا اهـنولـسرـي ،ةميكـح ناسـل نـع ،ةالـغو
 .طقف "هدلوم ةليل مئاقلا تأر ةميكح نإ" لوقلاب ديفملا يفتكي كلذلو ،ولغلاو

 ةظــــحل نــــم تأدتــــبا دــــق ةــــماتــــلا ةبيغــــلا نأ لوقــــت )ديفــــملا ذيملــــت( يــــسوطــــلا ةــــياور نأ عــــمو  
 ةـيؤر نـع تاـعاـشالا نـم اددـع دنـس نود لقنـي ديفـملا ناـف ،روهظـلا ىتـح )ةـموـعزـملا( ةدالوـلا
 ناــك يركسعــلا نسحــلا نإ :لوقــيو ،هــتاــفو دعــبو ،يركسعــلا نسحــلا ةايــح يــف دــلوــلا كــلذ
. يزاوهالا ورمعك ، هنوروزي نيح صاخشأ ىلع هضرعي

 فرعــــل "يرصبــــلا ناــــيدألا يــــبا" لوــــح قودصــــلا خيشــــلا ةــــياور ىلــــع ديفــــملا علــــطا وــــلو   
 لـماـحو هـلوـسرو يركسعـلا مداـخ )يرصبـلا( نأل  كـلذو ،اهيلـع دمتـعا يتـلا ةـياورـلا فعـض
 نـــم رـــس" ىـــلا لـــصو هـــنا لوقـــيو ،يركسعـــلا ةفيلـــخ فرعـــي نكـــي مـــل  ،راصـــمألا ىـــلا هبتـــك
 رفعجـب اـنأ اذاو" لـستغملا ىلـع هدـجوو هراد يـف ةيـعاوـلا عمسـف ،يركسعـلا ةاـفو موـي "ىأر
 يلــع نــب رفعــج لــخدــف ، هــنوئنهــيو هــنوزعــي هــلوــح نــم ةعيشــلاو رادــلا بابــب هيــخأ يلــع نــب
. ")يرمعلا ديعس نب نامثع( نامسلا مهمدقي هلوح نم ةعيشلاو



. ")يرمعلا ديعس نب نامثع( نامسلا مهمدقي هلوح نم ةعيشلاو
 
 ةالصـلاو يبصـلا جورـخ اضـيأ نمضتـت يتـلا يرصبـلا ةـياور قدصـي ال ديفـملا نأ ودبـيو   
 يــف اــهرــكذــي الــف ،ةــضرتفــملا ةدــيدــشلا ةــيرــسلا ضــقانــت اهــنأل ،ألــملا ماــمأ ،هيــبأ نامثــج ىلــع
 نــب نامثــع لوألا )ةــصاخــلا ةــباينــلا( يــعدــم ةــياور ىلــع دامتــعالاــب يفتكــيو  .هبتــك نــم يأ
 راــشأو ،هذــه لثــم هتبــقر نــم مكيــف فلــخ نكــلو ،دمــحم وــبأ ىضــم دــق" هــنأ يرمعــلا ديعــس
."هديب

 نسحـلا نـبا اوأر مهـنأ دنـس الـبو ،نيـلوهجـم ءاسـنو لاـجر نـع ىرـخأ تاـعاـشإ لقنـي امـك   
 هآر هــنا رــكذــي رــهطم نــب يلــع اــبأ تعمــس لاــق ،يرارزــلا ىــلوــم حتــف نــع امــك ،كانــهو انــه
 ةفــقاو تنــك :تــلاــق اهــنا ،يروــباسينــلا هدبــع نــب ميــهارــبال )؟( ةــمداــخ نــعو .هدــق هــل فــصوو
 هكـسانـم باتـك ىلـع ضبـقو هعـم فـقو ىتـح رـمألا بـحاـص ءاجـف افصـلا ىلـع ميـهارـبإ عـم

 نوـبذاجتـي سانـلاو ،رـجحلا ءاذـحب هآر هـنا :حـلاـص نـب هللا دبـع يـبا نـعو  .ءايـشأـب هـثدـحو

 .اورمأ اذهب ام :لوقي وهو هيلع

 دمـحم نـب يلـع نـع ،بوقعـي نـب دمـحم نـع دمـحم نـب رفعـج مـساقـلا وـبأ يـنربـخأ لوقـيو   
 هللا لوــــسر دــــلو نــــم خيــــش نــــسأ ناــــكو ،رفعــــج نــــب ىــــسوــــم نــــب ليــــعامــــسإ نــــب دمــــحم نــــع
."مالغ وهو نيدجسملا نيب نسحلا نبا تيأر" :قارعلاب

 نـــع تاـــعاـــشإ ةدـــع يورـــي هـــناـــف )نسحـــلا نـــبا( ةبيـــغ ناكـــم نـــع ديفـــملا ثدـــحتي اـــمدنـــعو   
 شيعــي هــنأ ىسنــيو ،دمتعــملا ةفيلــخلا تيــب نــم برقــلاــب ،ءارــماــس يــف هيــبأ تيــب يــف هــئابتــخا
 ،اهـشرعـل اددـهم هيـف ىرـت يتـلا ةيـسابعـلا ةطلـسلا لبـق نـم قـحالـم هـنأ وأ دـيدـش نامتـك يـف
 يـــف هتيـــب يـــف يدـــهملا ماـــمإلا راز هـــنا :لوقـــي "نيـــسحلا نـــب يلـــع" همـــسا لـــجر ةصـــق درويـــف
 هـنا لوقـي يذـلا "لضفـلا نـب نسحـلا" ةصـق رـكذـي امـك ، ماـيأ ةـثالـث هدنـع سلـجو ،ءارـماـس
 نـــع لقنـــيو  .ريـــناـــند اهيـــف ةرـــص يدـــهملا ماـــمإلا هيـــلإ ثعبـــف )ءارـــماـــس : يأ( ركسعـــلا درو
 بــهذــف ، يدــهملا ءالــكو دــحأ  "دــيزــي نــب زــجاــح" رــمأ يــف كــش هــنا ديمــحلا دبــع نــب نسحــلا
  .كشلا نع هاهنيو ليكولا كلذ ىوعد ةحص دكؤي ام هيلإ جرخف ، ركسعلا ىلإ

.تاياكح نم مدق امو ديفملا لاق ام يف نآلا رظننلو   
 روهمـجلا باسـنا هـب تبثـت اـم دـكوأـب تبـث دـق ،نسحـلا دـلو ةحصـب ربخـلا" نأ ىـعدا دقـل   
 مهــتداــع ترــج يــتالــلا ءاسنــلا نــم اهلثــمو ،ةلــباقــلا لوقــب تبثــي بــسنلا ناــك ذا ،سانــلا نــم
 نود كـلذـب هدـحو شارفـلا بـحاـص فارتـعاـبو ،هيلـع مهتـنوعـم يـلوـتو ،ءاسنـلا ةدالو روضحـب
 قرـط هذـهو ."هنـم نـبالا بـسنب بألا رارـقإ ىلـع نيملـسملا نـم نيلـجر ةداهشـبو ،هاوـس نـم
 مدـع ةـلاـح يـف اهيلـع دامتـعالا نكمـي ال نكـلو ،دـلو يأ بـسن تابـثإ ةداـع اهـب نكمـي ةيـنوـناـق



 قرـط هذـهو ."هنـم نـبالا بـسنب بألا رارـقإ ىلـع نيملـسملا نـم نيلـجر ةداهشـبو ،هاوـس نـم
 مدـع ةـلاـح يـف اهيلـع دامتـعالا نكمـي ال نكـلو ،دـلو يأ بـسن تابـثإ ةداـع اهـب نكمـي ةيـنوـناـق
 لـظ يـف اميـس الو )نسحـلا نـبا( موـعزـملا دـلوـلا ةـلاـح يـه امـك ،رـهاظـلا يـف دـلو يأ دوـجو
 هــمأ ىــلا هــلاوــمأــب ةيــصوــلاو ،رتــستلاو ءافــخالا مــعزــب ،هــيدــل دــلو اذكــه دوــجوــل نسحــلا راكــنإ
.ةمامإلاو لاملا يف هل ثيرو دوجو مدع ىلع ةلالد يف "ثيدح"

 دــــلوــــلا دوــــجو وركنــــم هــــب جتــــحا يذــــلا "يرــــهاظــــلا ليــــلدــــلا" فسنــــي نأ ديفــــملا لواــــح دقــــل   
 مدــعو "ثــيدــح" هــمأ ىــلا هــلاوــمأــب يركسعــلا نسحــلا ماــمالا ةيــصوــك ،يركسعــلا نسحلــل
 :لاقـف ،هدوـجوـل ،يلـع نـب رفعـج اميـس الو تيبـلا لـهأ يفـنو ،رـهاظـلا يـف هـل دـلو يأ دوـجو
 ةامسـملا هـتدـلاو ىـلا هيـف يـفوـت يذـلا هـضرـم يـف نسحـلا دمـحم يـبأ ةيـصوـب مهقلعـت اـمأ"
 دمتعـي ءيشـب سيلـف .اـهريـغ نود اهيـلا كـلذ يـف رظنـلا دانـساو هـتاـقدـصو هـفوـقوـب ..ثـيدـحب
 هــضرــغ نــم ناــك اــم مامــت كــلذــب رــمأ هــنا لبــق نــم ، هــماقــم هدعــب نــم  مــئاــق هــل دــلو راكــنا يــف
 هـل ادـلو هتيـصو يـف رـكذ وـلو ...هـناـمز يـف رـمألا كلمتـم نـع ،هـلاـح رتـسو هـتدالو ءافـخإ يـف
 عـــم اميـــس ال ...هدصقـــم ىـــفاـــنو ،هاـــنرـــكذ اميـــف هنـــم ضرغـــلا كـــلذ ضـــقانـــل ،هيـــلا اـــهدنـــساو
 اهيــف مهــطوطــخ توبــثو ةيــصوــلا يــف هيلــع ةيــسابعــلا ةــلودــلا صاوــخ ةداهــش ىــلا هرارطــضا
 دبـع نـب حتفـلاو ،نوـمأمـلا نـب دمـحم ىـلوـم مداخـلا "ركسـع"و ،قـثاوـلا ىـلوـم رـبدتـب فورعـملاـك
 هــموــق ةــسارــح نــم كــلذــب دصــق اــمل ،هــماكــحو تــقوــلا ناطلــس ةاضــقو دوهــش نــم مــهريــغو هــبر
 هرــــكذ لامــــهاو هدــــلو ىلــــع رتــــسلا كــــلذ عــــم هــــتداراو ناــــمزــــلا يــــضاــــق دنــــع هتيــــصو توبــــثو
 يـف داهتـجالاو دـجلا نـع كـلذـب هـئادـعأل فكـلاو هدوـجو ىلـع هيبنتـلا كرتـب هتجهـمل ةـسارـحلاو
.هبلط
 يــف ةيــماــمالا لاقــم نالطــب ىلــع ليــلد هــنأ نــظ ىتــح هاــنرــكذ اميــف رــمألا هيلــع هبتــشا نــمو
 نــــع انــــئاــــب ةنطفــــلاو مهفــــلا نــــم اديعــــب ناــــك ماــــنألا روهمــــج نــــع روتــــسم نسحلــــل دــــلو دوــــجو
."حلاصملا يف مهريبدتو ءالقعلا لاوحأ روصت نع ،لهجلل ازجاع ةفرعملاو ءاكذلا

يداهلا يلع نب رفعج ةيقدصب كيكشتلا

 دوـجوـل هيفـن يـف ،يداهـلا يلـع نـب رفعـج ةيـقدـص نـم لينـلا قرطـلا ىتـشب ديفـملا لواـحو   
 قــفاوــم هــمالــك نأ نــم مــغرــلاــب ،ةــماــمالا عــقوــم لالتــحال يعســلا ىوــعدــب ،نسحــلا هيــخأل دــلو
 ةيــماــمالا ةداهــش يلــع نــب رفعــج راكــنإــب قلعتــملا اــمأ" :لاــقو .ةيــعرــش ةجــح وــهو ،رــهاظلــل
 نود ،الثــم هــثاريمــب هــقاقحتــسا ىوــعدــب هتــكرتــل زوحــلاو ،هــتايــح يــف دــلو نسحــلا هيــخأل دــلوــب
 مهـــلاذبتـــساو ،نسحـــلا يراوـــج سبـــح ىلـــع تـــقوـــلا ريـــمأ لمـــح نـــم هنـــم ناـــك اـــمو ،هـــل دـــلو
 مـهاوـعدـب نسحـلا ةعيـش ءاـمد هتـحاـباو ،هيـخأ دـلوـل ةيقـب دـكأتيـل لمـحلا نـم نهـل ءاربتـسالاـب
 سيلــف .هاوــح نمــم هــثاريمــب ىــلوأو ،هريــغ نــم هدعــب نــم هــماقمــب قــحأ ناــك ،هدعــب نــم افلــخ



 مـهاوـعدـب نسحـلا ةعيـش ءاـمد هتـحاـباو ،هيـخأ دـلوـل ةيقـب دـكأتيـل لمـحلا نـم نهـل ءاربتـسالاـب
 سيلــف .هاوــح نمــم هــثاريمــب ىــلوأو ،هريــغ نــم هدعــب نــم هــماقمــب قــحأ ناــك ،هدعــب نــم افلــخ
 هــل نكــت مــل ارفعــج نأ ىلــع ةــمألا قافــتال ،ةجــح نــع الضــف كــلذ يــف لــقاــع اــهدمتعــي ةهبــشب
 اهنـــم عقـــيو وهســـلا اهـــيرتعـــيو ،لـــلزـــلا اهيلـــع زوجـــي يتـــلا ةـــيرعـــلا ةلمـــج نـــم ءايبـــنألا ةمصـــع
."لالضلا اهنم عقوتيو ،لطابلا دمعت اهنم نمؤي الو ،طلغلا

 لاـــملاو ةـــماـــعزلـــل هبلـــط ببـــسب ناـــك هـــنأـــب ،هيـــخأل دـــلو دوـــجوـــل رفعـــج راكـــنإ ديفـــملا رـــسفيو   

 .ةمامإلا يف هيخأ لحم لولحلاو

 رابتــــعالا هيلــــع لدو ،دــــلوــــلا كــــلذ دوــــجو ىلــــع تــــماــــق دــــق عمســــلاو لقعــــلا ةنيــــب نأ يــــعدــــيو  
.حيحصلا

 لــهجلاــب همهتــيو ،هيــخأل فلــخ دوــجو مدــع يــف رفعــج لوقــب قلعتــي نمــم ةدــشب رــخسيو     

 .ءاهقفلاو ،ءاملعلا دنع همالك طوقسو ،هفسلاو

 يمقـلا يرعـشألاو يتخـبونـلا نييـماـمإلا نييعيشـلا نيـخرؤملـل اعبـت - فرتعـي ديفـملا نأ عـم  
 دوـجو مدعـب اوملـسو رـهاظـلاـب اوـفرتـعا ، ةيحطفـلا ةـصاـخو ، يركسعـلا ةعيـش ضعـب نأـب -
 هــــل بقــــع الو يــــفوــــت يلــــع نــــب نسحــــلا نإ :اوــــلاــــقو  . رفعــــج هيــــخأ ةــــماــــمإــــب اونــــمآو ، هــــل دــــلو
 نــيذــلا ةيحطفــلا بــهاذــم ضعــب ىــلا كــلذ يــف اوبــهذو ، هوــخأ يلــع نــب رفعــج هدعــب ماــمإلاو
 نوــطرتــشي اوــنوكــي مــل نــيذــلاو ،قداصــلا رفعــج ينــبا ىــسوــمو هللا دبــع ةــماــمإ نيــب اوعمــج
 لـهأ نـم لـجر كـلذ ىـلا مهـل يـعادـلاو  مهسيـئر ناـكو  .ةـماـمإلا يـف امـئاد ةـيدومعـلا ةـثاروـلا
 تـــخأو ،لاضـــف ينـــب ءاملـــعو "زازـــخلا يـــحاطـــلا نـــب يلـــع" هـــل لاقـــي نيملكتـــملا نـــم ةـــفوكـــلا
.ينيوزقلا هيوهام نب متاح نب سرافلا

 ناــف ،عــبارــلا نرقــلا يــف ةعيشــلا نيــب ترــشتنا دــق "ةــيرــشع انــثالا" ةــيرظنــلا تــناــك اذاو   
 نأ مـــق لـــهأ داـــكو ،رفعـــج ةـــماـــمإـــب لوقلـــل اوبـــهذ دـــق ثـــلاثـــلا نرقـــلا يـــف ةعيشـــلا نـــم اريثـــك
 نـــــب دمـــــحا مهخيـــــش ىـــــلا اوعمتـــــجا دـــــقو ،هريـــــغ نوـــــفرعـــــي اوـــــنوكـــــي مـــــل مهـــــنأل ،هـــــل اوبيجتـــــسي
 "نإ :اوــلاــق ؛لــئاســم ةدــع ىلــع مهبيجــي نأ هنــم اوبلــطو ً،اــباتــك رفعــج ىــلا اوبتــكو ،قاحــسإ
 ،اهيلـع لمعـنو اهـب يدتقـن اـندنـع يـهو ،ةـبوـجأـب اهنـع اوـباـجأـف ،كءاـبآ اهنـع اوـلأـس انـفالـسأ
  انــــك يتــــلا قوقحــــلا كيــــلإ لمــــحن ىتــــح ،نوــــمداقتــــملا كؤاــــبآ باــــجأ اــــم لثمــــب اهنــــع انبــــجاــــف
 يـف هـلأـسو هيـلإ باتكـلا لـصوأـف ،هـترواحـمل رفعـج ىـلا مهنـم ادـفو اولـسرأو ."مهيـلإ اهلمـحن
 ىـلا ةـماـمإلا لاقتـنا زاوـج مدعـب لوقـي ربـخ دوـجو عـم هيـلإ ةـماـمإلا لاقتـنا ةيفيـك نـع ةـيادبـلا
 دــلو دوــجو مدعــل ،هللا نــم ءادبــلا ثودــحب رفعــج كــلذ رربــف ؟نيــسحلاو نسحــلا دعــب نــيوــخأ
 .نسحلا هيخأل



 دــلو دوــجو مدعــل ،هللا نــم ءادبــلا ثودــحب رفعــج كــلذ رربــف ؟نيــسحلاو نسحــلا دعــب نــيوــخأ
 .نسحلا هيخأل
 هللا دبــع وــبأو ةــباوــث نــب نيــسحلا وــبأ( :مــه ،مــق لــهأ نــم ةــعامــج نإ :يبيصخــلا لوقــيو   
 ريشـي امـم ،رفعـج مـساـب لاوـمألا نوذـخأـي اوـناـك )ينـيوزقـلاو غـئاصـلا  يلـع وـبأو لامـجلا
      .لاومألا هيلإ نولسري اوذخأو ،لعفلاب ، رفعج ةمامإب اونمآ مق ةعيش نم امسق نأ ىلا

 نــم ،رــهاظــلا فــلاخــت ةينــطاــب ةــيرــس تاــعاــشا يــه ةيــتابــثإ ةــلدأ نــم ديفــملا ىدــل اــم لــكو   
 دـق ناـك   يذـلا ،يرمعـلا ديعـس نـب نامثـع مهـسأر ىلـعو "ةـصاخـلا ةـباينـلا" ءايـعدأ لاوـقأ
 ىـعداو كـلذ دعـب هيلـع بلقـنا مـث .ةـماـمالاـب هأنـهو ،نسحـلا هيـخأ ةاـفوـب يلـع نـب رفعـج ازـع
 وــبأ ىضــم دــق" هــنأ مــعزــي نأ يعيبطــلا نــمو ،هــب ةــيرــس ةــصاــخ ةــقالــع دوــجوو دــلوــلا دوــجو
 ةجــح لكشــي ال هــلوــق نأ الإ  ."هديــب راــشأو ،هذــه لثــم هتبــقر نــم مكيــف فلــخ نكــلو ،دمــحم
.هصرق ىلا رانلا رجي هنأل ةيعرش
 ،يركسعــلا نسحــلا ةاــفو تبقــعأ يتــلا "ةريحــلا" ةرتــف يــف دــجوــي ناــك هــنأ مولعــملا نــمو   
 ناـــكو "نسحـــلا نـــبا" نـــع ةرافســـلاو ةـــلاـــكوـــلاو ةـــباينـــلا يـــعدـــي اصخـــش نـــيرـــشع نـــم رثـــكأ
 .؟كاذ بذكنو اذه قدصن نأ انل فيكف ،اضعب مهضعب بذكي

يلقعلا ليلدلا  - ب
 
 هيمســــي امــــم "رــــشع يــــناثــــلا ماــــمإلا" دوــــجو تابــــثإ ةــــلواحــــم يــــف ديفــــملا خيشــــلا قلطنــــي   
 ةرورـــض لوـــح ةيـــهاو ةيفسلـــف ةيـــمالـــك تالوقـــم ةـــعومـــجم نـــع ةرابـــع وـــهو ،يلقعـــلا ليـــلدـــلاـــب
 الا ،تــباــث ليــلد اهيلــع مقــي مــل ةيمــهو ةيــضارتــفا تالوقــم اهــنأ نــم مــغرــلاــبو ،ةيهــلإلا ةــماــمإلا
 اــفالــخو ،هــتدارإ نــم مــغرــلاــب ،يركسعــلا ماــمالــل "انــبإ" اهنــم دــلوتــسي نأ لواحــي ديفــملا نا
 حيحصـلا لالدتـسالاـب لقعـلا هيضتقـي اـم كـلذ ىلـع لـئالدـلا نـم" :لوقيـف ،هـتايـح نـم رـهاظلـل
 ،ناــــمز لــــك يــــف مولعــــلاو ماكــــحألا يــــف هاــــياــــعر نــــع ينــــغ لــــماــــك موصعــــم ماــــما دوــــجو نــــم
 نــــم دعــــبأو حالصــــلا ىــــلا برــــقأ هدوــــجوــــب نوــــنوكــــي ناطلــــس نــــم نيفلكــــملا ولــــخ ةــــلاحتــــسال
 ،ةاوغلـل عـجار ةاصعلـل موقـم ،ةانجلـل بدؤـم ىـلا ناصقنـلا يوذ نـم  لكـلا ةـجاـحو ،داسفـلا
 لــصاــف ،ماكــحألــل ذفنــم ،دودــحلل ميقــم ،لالضــلا نــم رذــحم ،نيلــفاغلــل هبنــم ،لاهجلــل ملعــم
 ةضيــــب نــــع ماــــح ،لاوــــمألــــل ظــــفاــــح ،روغثلــــل داــــس ،ءارــــمألــــل بــــصاــــن ،فالتــــخالا لــــهأ نيــــب
 الـــــب موصعـــــم هـــــنأ ىلـــــع ةـــــلدألا مايـــــقو  .دايـــــعألاو تاعمـــــجلا يـــــف سانلـــــل عـــــماـــــج مالـــــسإلا
 هزييمتــل ،هيلــع زــجعملا روهــظ وأ ،ماــنألا نــم هليبــس هذــه نــم ىلــع صنــلا بوــجوو...بايــترا
 نسحــلا باحــصأ هتــماــما تتبــثأ نــم ىوــس دــحأ لــك نــم تافصــلا هذــه مدــعو ،هاوــس نمــم
.يدهملا هنبا وهو ،يلع نب
 هـمايقـل ،رابـخألا نـم اهيـف ءاـج اـم دادعـتو ،صوصنـلا ةـياور ىـلا هعـم جاتحـي نـل لـصأ اذـهو
."لالدتسالا تباثب هتحصو ،لوقعلا ةيضق يف هسفنب



 هـمايقـل ،رابـخألا نـم اهيـف ءاـج اـم دادعـتو ،صوصنـلا ةـياور ىـلا هعـم جاتحـي نـل لـصأ اذـهو
."لالدتسالا تباثب هتحصو ،لوقعلا ةيضق يف هسفنب

 كـــلذ دوـــجو تابـــثإ لواحـــي ثيـــح ،لـــطابـــلا رودـــلا مدختـــسي ديفـــملا ناـــف انـــه ظـــحالـــي امـــكو   
 يركسعـلا باحـصأ ضعـب يـعدـي امـب هيلـع دهشتـسيو ،ةـماـمالا ةيـضرفـب ،ضرتفـملا ماـمالا
 ،نـــبإلا كـــلذ ةدالو ىلـــع لدـــي ال ةـــماـــمإلا هذـــهب رارـــقإلا نأـــب املـــع ،يدـــهملا هنـــبا ةـــماـــمإ لوـــح
 ةيــضرفــب ميلــستلا ىــلا ةــفاــضإ ،هــل ةــماــمالا ةفــص ءاــعدا مــث هدوــجو تابــثإ الوأ بجــي ثيــح
 رفعـج ىلـع ةـيرظنـلا كلـت قيبطـت نكمـي ذإ ،يركسعلـل دـلو دوـجو ضارتـفا بـجوـي ال ةـماـمالا
 ةاــفو دعــب ،رفعــج نــب ىــسوــم ىلــع ةــيوــسوــملا ةعيشــلا اهقبــط امــك ،الثــم ،يداهــلا يلــع نــب
.حطفألا هللا دبع هيخأ
 فصــي هــنأ الإ ،تابــثإلا ةــلواحــم يــف لــيزــهلا قطنــملا اذــه ديفــملا خيشــلا مادختــسا مــغرو   
 نـــم اهيـــف ءاـــج اـــم دادعـــتو ،صوصنـــلا ةـــياور ىـــلا هعـــم جاتحـــي نـــل لـــصأ" هـــنأـــب اذـــه هـــلوـــق
!."لالدتسالا تباثب هتحصو ،لوقعلا ةيضق يف هسفنب همايقل ،رابخألا

 ةـــيرظـــن رايهـــناـــب تـــفرتـــعا يتـــلا ةـــقرفـــلا لوقـــب ملـــسل اليلـــق هلقـــع مدختـــسي ديفـــملا ناـــك وـــلو   
 ،ةـــماـــمالا ريصـــم نـــع ثدـــحتي نأ نودو ،رـــهاـــظ فلـــخ نود يركسعـــلا ةاـــفو دعـــب ،ةـــماـــمالا
 تابــــثإ لواحــــيو ،ةــــقرفــــلا كلــــت ىلــــع دريــــل "لقعــــلا" هيمســــي اــــم ىــــلا ىرــــخأ ةرــــم أجلــــي هنكــــلو
 نأ تمـعز يتـلا ىرـخألا ةـقرفـلا اـمأ" :لوقيـف ،عـقاوـلاو لقعلـل ةفـلاخـم ةيمـهو ةينـطاـب ةـيرظـن
 موـي" هللا لوـقو ،اهـلوـق دـسفي ،لقعـلاـب ةـماـمالا بوـجو ناـف ، نسحـلا دعـب تلطـب دـق ةـماـمالا
 ةتيـــم تاـــم هـــناـــمز ماـــما فرعـــي ال وـــهو تاـــم نـــم" يبنـــلا لوـــقو "مهـــماـــمإـــب ساـــنأ لـــك وـــعدـــن
 ارـهاـظ اـمإ كقلـخ ىلـع ةجـح نـم ضرألا يلـخت ال كـنا مهلـلا" نينـمؤـملا ريـمأ لوـقو "ةيلـهاـج
 نـم فلـخ لـك يـف" يبنـلا لوـقو "كـتانيـبو كججـح لطبـت الئـل ،ارومغـم افـئاـخ وأ ،اروهشـم
 اـمأو ."نيلطبـملا لاحتـناو نيـلاغـلا فـيرـحت نـيدـلا اذـه نـع يفنـي يتيـب لـهأ نـم لودـع يتـمأ
 لــــــهأ ىلــــــع بضغــــــي نأ الا ةجــــــح نــــــم ضرألا يلــــــخي ال هللا نا" قداصــــــلا لوقــــــب مهقلعــــــت
."هانمدق ام ةلالدب ،ةرهاظ ةجح نم اهيلخي ال هنأ كلذ يف ىنعملاف "ايندلا

 نـم هـناـمز ماـما فرعـي ال وـهو تاـم نـم" :ثـيدـح ىلـع ديفـملا خيشـلا دمتـعا دقـل    
"راثآلا لهأ عامجا هب دهشي حيحص ربخ" هنإ هنع لاقو "ةيلهاج ةتيم تام
 نآرقلا ناو ،هنم غورفم هدانسا رمأو ،رتاوتم ربخ هنا" :)حاصفإلا( يف لاقو
 سانأ لك وعدن موي" ىلاعت هلوق :اهنم ،ةحيرص تايآ يف هانعمل دهشي
 ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف " :ىلاعت هلوقو "مهمامإب
 يف الو يلع دلو يف الو سابعلا دلو يف َرأ مل" :فاضأو ."اديهش ءالؤه
 ،مهريغ ةجحلا نا :لقعلا ليلدب تملعف ،تافصلا كلتب وه نم ةبطاق شيرق



 يف الو يلع دلو يف الو سابعلا دلو يف َرأ مل" :فاضأو ."اديهش ءالؤه
 ،مهريغ ةجحلا نا :لقعلا ليلدب تملعف ،تافصلا كلتب وه نم ةبطاق شيرق
.ةنس فلأ باغ ولو
 ال ضرألا نأب ةلالدلا تماق اذإ هنأل هيف تركفت اذإ ،هانعم يف ديج مالك اذهو
 زوجي ال ،للزلاو أطخلا نم اموصعم الا نوكي ال ةجحلا ناو ،ةجح نم ولخت
 كلذ ملس اذاف .ةبيغلا يف ال هيف ةعزانملا تناكو ،ةمألا ىلع زوجي ام هيلع
 ."ةبيغلا يف ةمزال ةجحلا تناك
 جرخي مامالاب لهجلا" نإ :لاق ىتح اديعب "يلقعلا" هلالدتساب ديفملا بهذو 

 موزل وه ربخلا لولدم " نإ :الئاق كردتسا هنكلو   ."مالسإلا نع هبحاص
 .هتبيغ مدعو هروهظ بوجو نمضتي ملو ،هب ملسملا ةفرعم موزلو مامالا دوجو
 نأب انعفنت ،هلامكو هلضفو هتمصعو هتماماو ،هدوجوب انتفرعم سفن ناو
 هروهظل انراظتنا نا مث ،كلذب هللا رمأل انلاثتمال رجألاو باوثلا اهب بستكن
."انيلع هللا هضرف اهيلا ابجاو يدؤن ةدابعو

 تاـــيآلا ضعبـــب ثبـــشتي نأ لواحـــف "يلقعـــلا هليـــلد" فعضـــب انـــه رعـــش ديفـــملا نأ ودبـــيو   
 ةـيآلا نأ ذإ ،فعـضأ ناـك "مهـماـمإـب ساـنأ لـك وـعدـن موـي" ةـيآـب هـلالدتـسا نكـلو ،ثـيداـحألاو
 ،نيقـفانـملاو نـيرـفاكـلاو نينـمؤـملا لمشـت ةـماـع ةروصـب امـناو ،نييهـلإلا ةمـئألا نـع ثدـحتت ال
 نود ،اهــب ناعتــسا يتــلا ثــيداــحألا كــلذــكو ،يركسعــلا ماــمالــل دــلو نــع ثدــحتت ال اهــنا مــث
 ةيــماــمإ وأ ةيعيــش وأ ةيــمالــسإ ةــقرــف ةــيأل نكمــي يتــلاو ،نتــملا يــف الو دنســلا يــف ال قيقحــت
 دوــجو ةيــضرــف تابــثإ ىــلا امتــح يدؤــت الو ،اهتمــئأ ىلــع ثــيداــحألا كلــت قابطــنا يــعدــت نا
."رشع يناثلا مامإلا"

  
  يئاورلا ليلدلا - ج

 ةـعومـجمب ،ةينـطابـلا ةـيرـسلا "رـشع يـناثـلا ماـمالا" ةيـضرـف ميـعدـت ديفـملا خيشـلا لواـحو    
 و )ةبيغــــلا( و )مــــئاقــــلا( و )يدــــهملا( نــــع ثدــــحتت يتــــلا ةــــصاخــــلاو ةــــماعــــلا ثــــيداــــحألا نــــم
 )يركسعـــلا نسحـــلا نـــب دمـــحم( و )رـــشع يـــناثـــلا يدـــهملا( و )رـــشع يـــناثـــلا( و )بـــئاغـــلا(
 ةيعيشـلا قرفـلا ىدـل ةرـشتنم تـناـك ثـيداـحأ يـهو ،كـلذ ىـلا اـمو )ةجحـلا( دوـجو ةرورـضو
 نيـيدـهم ةمـئأـب تـلاـق يتـلا ،ةيفـقاوـلاو ةيـسووانـلاو ةـيدـيزـلاو ةيـناسيكـلاو ةيئبـسلاـك ةقـباسـلا
 ماـمالا" ىلـع اهبـكرو ثـيداـحألا كلـت اهنـم راعتـساـف ،ىـلوألا ةـثالثـلا نورقـلا لالـخ مهتبيـغو
 )ةبيغـــــلا( يـــــف يـــــنامعنـــــلاو )يـــــفاكـــــلا(  يـــــف ينيلكـــــلا لعـــــف امـــــك ،"بـــــئاغـــــلا رـــــشع يـــــناثـــــلا



 ماـمالا" ىلـع اهبـكرو ثـيداـحألا كلـت اهنـم راعتـساـف ،ىـلوألا ةـثالثـلا نورقـلا لالـخ مهتبيـغو
 )ةبيغـــــلا( يـــــف يـــــنامعنـــــلاو )يـــــفاكـــــلا(  يـــــف ينيلكـــــلا لعـــــف امـــــك ،"بـــــئاغـــــلا رـــــشع يـــــناثـــــلا
 ."بـــئاغـــلا يدـــهملا" ةـــيرظـــن ميـــعدـــت لـــجأ نـــم ةـــلواحـــم يـــف   ،)نـــيدـــلا لامـــك( يـــف قودصـــلاو
."راذعالا اهب عطقني قرط نم نسحلا نبا ىلع صنلا يف تاياور تءاج دق مث " :لاقو

 يــف ،راذــعألا هــب عطقنــي اقــيرــط لكشــت لــه ىرــن مــثو ،تاــياورــلا كلــت ضرعتــسن فوــسو   
 ، اـــم ةركـــف تبثـــت دـــق ةـــماـــع تاـــياور اهـــنأ مأ ؟يركسعـــلا نسحـــلا ماـــمإلـــل دـــلو دوـــجو تابـــثإ
؟جراخلا يف ناسنإ ةدالو تابثإ نع ةزجاع اهنكلو
       مئاقلاو يدهملا لوح ةدراولا تاياورلا -1   

 لـــــهأ نـــــم الـــــجر هللا ثعبـــــي ىتـــــح يـــــلايلـــــلاو ماـــــيألا يضقنـــــت نـــــل":)ص( هللا لوـــــسر لاـــــق   
."اروجو املظ تئلم امك اطسقو الدع اهؤلمي )...( يمسا همسا ئطاوي ، يتيب
 الـجر هيـف هللا ثعبـي ىتـح مويـلا كـلذ هللا لوطـل دـحاو موـي الا ايـندـلا نـم قبـي مـل وـل" :لاـقو  
."اروجو املظ تئلم امك اطسقو الدع اهؤلمي )...( يمسا همسا ئطاوي يدلو نم

 ،يـــناثـــلا نرقـــلا ةـــيادـــب يـــف روهشـــملا ثـــيدـــحلا صقـــب موقـــي انـــه ديفـــملا ناـــف ظـــحالـــي امـــكو   
 نكمـي يذـلا ضرتفـملا دـلوـلا ىلـع ثـيدـحلا قبطـي يكـل )يـبأ مـسأ هيـبأ مـساو( ةملـك فذـحو
 يـف كـلذو ،)يلـع( همـسا نإ اوـلاـق نـيذـلا ةعيشـلا نـم قـيرـف لعـف امـك ،هيلـع مـسا يأ عـضو
 هـــناـــف ،حصـــي مـــل وأ ثـــيدـــحلا حـــص ءاوـــسو .همـــسا نـــع الضـــف هدوـــجو ىلـــع ليـــلد يأ بايـــغ
 .العف ادوجوم ناك ول ىتح ،يركسعلا دلو ىلع ةرورضلاب قبطني ال ماع ثيدح
 
 ةـتابـن نـب غبـصالا نـع ..." :)صاصتـخالا( باتـك وـه ديفـملا ىـلا بوسنـم باتـك يـف دروو   
 يـل اـم نينـمؤـملا ريـمأ اـي :تلقـف ،ضرألا يـف تكنـي اركفتـم هـتدـجوـف نينـمؤـملا ريـمأ تيـتأ :لاـق
 يــــف الو اهيــــف تبــــغر اــــم هللاو ،ال :لاــــق اهيــــف كنــــم ةبــــغرأ ،ضرألا يــــف تكنــــت اركفتــــم كارأ
 وــه يدــلو نــم )؟( رــشع يداحــلا رــهظ نــم نوكــي دوــلوــم يــف تركــف ينكــل ،طــق اــموــي ايــندــلا
 اهيـف لظـي ،ةبيـغو ةريـح هـل نوكـي ،اروـجو املـظ تئلـم امـك اطـسقو الدـع اـهألمـي يذـلا يدـهملا
."نورخآ اهيف يدتهيو ماوقأ

 ،قيقحـت نود ادنسـم هاورـف رابتـعالا نـم اطـسق ربخـلا اذـه يطعـي نأ ديفـملا لواـح دـقو   
 ناــــف ظــــحالــــي امــــكو ،مهيلــــع بذــــكو اوــــبذــــك يذــــلا ةالغــــلا نــــم وــــهو ،ةــــتابــــن نــــب غبــــصألا ىــــلا
 ،بيغـلاـب يلـع ماـمالا ملـع ىوـعد ىلـع يوطنـي ذإ ،ثـيدـحلا اذـه ىلـع ةـيداـب عـضوـلا تاـمالـع
 رـشع يداحـلا( وـهو حـضاو أطـخ هيـف دـجوـيو ،هـتاـفو نـم نيـنرـق دعـب ثدـحي فوـس اـم ملـعو
 ةبيـغو ةريـح" نـم يركسعـلا ةاـفو دعـب ةعيشلـل عـقو امـع ثدـحتيو )رـشاعـلا( لدـب )يدـلو نـم
 كلـــت يـــف ثـــيدـــحلا اذـــه قالتـــخا ىلـــع لدـــي امـــم ."نورـــخآ اهيـــف يدتـــهيو ماوـــقأ اهيـــف لضـــي
.ةرتفلا



 كلـــت يـــف ثـــيدـــحلا اذـــه قالتـــخا ىلـــع لدـــي امـــم ."نورـــخآ اهيـــف يدتـــهيو ماوـــقأ اهيـــف لضـــي
.ةرتفلا
بئاغلاو ةبيغلا لوح ةدراولا تاياورلا -2  
 وـهو ،هتبيـغ لبـق اضيفتـسم هتـلودـبو ،هدوـجو لبـق اتـباـث هتبيغـب ربخـلا ناـك" :ديفـملا لاـق     

 هــمايــق لبــق هــلو ،نامــيالا ةــلودــل رظتنــملا قحــلاــب مــئاقــلاو ،ىدــهلا ةمــئأ نــم فيســلا بــحاــص
 تـقو ذنمـف ىرصقـلا اـمأـف ،رابـخألا كـلذـب تءاـج امـك ،ىرـخألا نـم لوـطأ امـهادـحا ،ناتبيـغ
 يهــف ىــلوطــلا اــمأو ،ةاــفوــلاــب ءارفســلا مدــعو هتعيــش نيــبو هنيــب ةرافســلا عاطقــنا ىــلا هدــلوــم
."فيسلاب موقي اهرخآ يفو ىلوألا دعب

 كـلذـك هتبيغـب رابـخألاو ،ارـتاوتـم القـن ةيـماـمالا ةعيشـلا لقـن كـلذ ىلـع ليـلدـلا" :فيضـيو   
 اوربـخا اـم ىلـع تعـقو دـق ةبيغـلا ناو ،بيغـي ةمـئألا نـم رـشع يـناثـلا نأ نينـمؤـملا ريـمأ نـع
 ،ممهــلاو ءارآلا يفلتخــم اــبرــغو اــقرــش ضرألا تقبــط دــق ةيــماــمالا ةعيشــلا اــندــجو دــقو ،هــب
 نوـــملاـــعو ،روزـــلا لوـــقو بذكـــلا مـــيرـــحتب نونـــيدتـــم مهلـــكو ،نوـــفراعتـــي ال ،راـــيدـــلا يدـــعابتـــم
 زاــج وــل ذا ،رابــخألا هذــه يــف بذكــلا ىلــع عامتــجالا مهيلــع ليحتــسي ءالؤــه لثــمو ،هحبقــب
 ،ايـندـلا يـف ربـخ حصـي ال ىتـح قرفـلاو مـمألا رـئاـس ىلـع زاجـل مهيـف لمتـحاو ،كـلذ مهيلـع
."نالطبلاو داسفلا حضاو رمأ وهو .اهلك عئارشلل لاطبا كلذو

 ،اشــحاــف اسيــلدــت نمضتــي اذــه هــلوــق نا الا ،حــيرصــلا بذكــلاــب ديفــملا مهــتا نأ دــيرأ الو   
 راتـحاو ،دعـب هـتدالو تبثـت مـل لـجر تافـص نـع ثدـحتي وهـف ،اـغراـف ءاـعداو ،ةلعتفـم ةـجاذـسو
 ،ةــقرــف ةرــشع عــبرأ اوــقرفــتو ،ارــثأ هــل اودــجي مــلو اوشتــفو اوققــحو اوثحــبو ،هرــمأ يــف ةعيشــلا
 تـــعدا مـــث ،هنـــع لاؤســـلا نـــم سانـــلا تعنـــمو ،ارـــس هـــتدالوـــب اهملـــع تـــعدا ةـــعومـــجم ادـــع اـــم
 رابـخالا ضعـب تدروتـسا دـقو ،هـلوـح ثـيداـحألا نـم ءاشـت اـم تفـلأ مـث ،هنـع ةـصاخـلا ةـباينـلا
 "مـــظاكـــلا ىـــسوـــم ماـــمالا ةبيـــغو ةـــيودـــهم" لوـــح اهتفـــلأ دـــق "ةيفـــقاوـــلا" ةـــقرفـــلا تـــناـــك يتـــلا
 دعـــب ديفـــملا ءاـــج مـــث ،ىربـــك ةبيـــغ نجســـلا نـــم هـــبورـــهو ،ىرغـــص ةبيـــغ هنجـــس نا تربتـــعاو
 لـــجر  ىلـــع اهقبطـــيو ،ةرـــتاوتـــم ثـــيداـــحألا كلـــت ةأرـــج لكـــب ربتعيـــل "ةبيغـــلا" نـــم ماـــع ةـــئاـــم
 ماـــمالا" ةروطـــسأ سركيـــل ،نينـــمؤـــملا ريـــمأ نـــع ةـــبذاكـــلا رابـــخألا ضعبـــب ثبـــشتيو ،موـــهوـــم
."بئاغلا
 كلــت يــف ةرــشتنملا ةــعوــضوــملا ثــيداــحالا لوــح ماهفتــسالا تاــمالــع لــك دوــجو نــم مــغرــلاــبو  
 ةعيشـــــلا لاـــــجرـــــلا ءاملـــــع مهمهتـــــي نـــــيذـــــلا ةالغـــــلاو نيـــــباذكـــــلا دوـــــجوو )ةبيغـــــلا( لوـــــح ماـــــيألا
 يـعدـي ديفـملا ناـف ،ثـيداـحألا نـم ريثكـلا عـضوـب ،يـسوطـلاو يـشاجنـلاو يشكـلاـك ةيـماـمالا
 رابـــخأ نيـــبو ةـــلوقعـــمالـــلا مـــهرابـــخأ نيـــب يواســـيو ،بذكـــلا ىلـــع مهنيـــب عامتـــجالا ةـــلاحتـــسا
!.ءايبنألاو ةوبنلا

 لـقأ ثـيداـحأ ىلـع "رـتاوتـلا" ةفـص قلطـي هـنأ انـه ديفـملا ىلـع ةيسيـئرـلا ةظـحالـملا نمكـتو   



 لـقأ ثـيداـحأ ىلـع "رـتاوتـلا" ةفـص قلطـي هـنأ انـه ديفـملا ىلـع ةيسيـئرـلا ةظـحالـملا نمكـتو   
 ثـــيداـــحألا ىـــلا اهنـــم ريـــطاـــسألاو تاـــعاـــشالا ىـــلا برـــقأ يـــهو "داـــحآ رابـــخأ" اهـــنوـــك نـــم
.ةحيحصلا
 ةـعامـج لعـل":لاؤسـلا اذـه حرطيـف دوعـي ،ةبيغـلا ثـيداـحأ ىلـع رـتاوـت دوـجوـب هـئاـعدا مـغرو   
 ريـــغ يـــهو ،اهـــب تقلعـــتو ةعيشـــلا اهتلقـــن مـــث رابـــخالا كلـــت عـــضو ىلـــع لـــصألا يـــف تأـــطاوـــت
 رابـــــخالا عيمـــــج يـــــف يـــــتأـــــي لامتـــــحالا اذـــــه نا":بيجـــــيو "؟لصـــــح فيـــــك لـــــصألاـــــب ةـــــملاـــــع
."انلق امك ،عئارشلا لاطبا ىلا قيرطلا وهو ،ةرتاوتملا
 الـف لامتـحالا درو ىتـمو ،كشـلا مدـعو نيقيـلاـب ملعـلا وـه رـتاوتـلا ىنعـم نأ ديفـملا ىسنـيو  
.ناسنا فلأ فلأ ثيدحلا ىور ولو نيبلا يف رتاوت
 ،رابــــــخألا كلــــــت يــــــف بذكــــــلاو عــــــضوــــــلا لامتــــــحا يفنــــــي نأ ىرــــــخأ ةرــــــم ديفــــــملا لواحــــــيو   
 ىلصـف ،اهبيغيـس نأ دـب ال ةبيـغ هـل ":يريمـحلا ديسلـل ةديصـق نـم رعـش تيبـب دهشتـسيو
 يــف وــهو اذــه ديســلا لوــق هللا مكمــحر اورظــناــف ":الــئاــق هيلــع قلعــيو "بيغتــم نــم هللا هيلــع
 الاو ،يبنــلا نــم هوعمــس هتمــئأو ،هتمــئأ نــم هعمــس هــنا الوــل ،هــلوقــي نأ هــل عــقو فيــك ،ةبيغــلا
."؟فرح هنم مرخي ام ةنس ١٥٠ دعب لاق امك عقيف الوق لوقي نأ لئاقل زوجي لهف

 نــب دمــحم ةبيــغ نــع ثدــحتي ناــك يــناسيكــلا يريمــحلا رــعاشــلا نأ نــع ديفــملا لــفاغتــيو   
 نكـــي مـــلو ،هـــفرعـــي الو دـــلوـــي مـــل يذـــلا يركسعـــلا نـــبا نـــع سيـــلو ،لوألا نرقـــلا يـــف ةيفنحـــلا
 نـــع ةبيغـــلا ةركـــف عمـــس يريمـــحلا نأ ديفـــملا ضرتفـــي مـــث .اـــساـــسأ ةـــماـــمالا ةـــيرظنـــب نـــمؤـــي
!يبنلا نم اوعمس ةمئألاو ةمئألا

 امامإ رشع ينثالا لوح ةدراولا تاياورلا -3   
 ،تاـياورـلاو ثـيداـحألاـب "رـشع يـناثـلا ماـمالا" دوـجو تابـثإ هتـلواحـم يـف ديفـملا يضمـيو   
 باطــــقأ ناــــك يذــــلاو ،قــــباســــلا لصفــــلا يــــف هانــــضرعتــــسا يذــــلا  "حولــــلا ثــــيدــــح" رــــكذيــــف
 .يراصنالا هللا دبع نب رباج ىلا هوبسنو رخأتم تقو يف هوقلتخا دق "ةيرشع ينثالا"

 هللا لوـسر لاـق لاـق هـئاـبآ نـع هللا دبـع يـبأ نـع انعنعـم ةهـباشـم ىرـخأ ثـيداـحأ يورـي مـث  
 ،يتنيــط نــم اوقلــخو ،يملــعو ،يمهــف هللا مــهاطــعأ نــم يتيــب لــهأ نــم رــشع انــثا" :)ص(
."يتعافش هللا مهلانأ ال ،يتلص مهيف نيعطاقلا ،يدعب مهقح نيركنملل ليوف

 ءابجـن رـشع انـثا انيبـن دعـب ةمـئألا" :هللا دبـع وـبأ لاـق لاـق يسيـطارقـلا زـيزعـلا دبـع نـعو  
 انتـــيالو نـــم نكـــي مـــلو ،هللا نـــيد نـــم جرـــخ ادـــحاو مهيـــف داز وأ ادـــحاو صقـــن نـــم ،نومهفـــم
."ءيش ىلع
 كوكشــملاو ،ديفــملا خيشلــل بوسنــملا )صاصتــخالا( باتــك يــف ثــيداــحألا هذــه تدرو دــقو  



."ءيش ىلع
 كوكشــملاو ،ديفــملا خيشلــل بوسنــملا )صاصتــخالا( باتــك يــف ثــيداــحألا هذــه تدرو دــقو  
 نـــم وجنـــت ال ثـــيداـــحأ اهـــناـــف ،هيـــلا باتكـــلا ةبـــسن ةحـــص ضرـــف ىلـــعو ،هيـــلا هتبـــسن ةحصـــب
 لمشـت نأ نكمـيو ،رـشع ينـثالا ةمـئألا ءامـسأ نمضتـت ال اهـنا امـك ،رـخأتـملا عـضوـلا ةمهـت
 دوــجو تابــثإ لبــق حصــت نأ نكمــي الو ،يركسعــلا ةاــفوــب لمتكــتو )حطــفألا هللا دبــع ماــمالا(
."ةشق لكب ثبشتي قيرغلا" نكلو )يركسعلا نسحلا نب دمحم( رشع يناثلا

   رشع يناثلا مامإلا يدهملا -4   
 بـحاـص ةـماـما ىلـع صنـلا نـم ءاـج اـم يـف اـباـب )داـشرالا( هـباتـك يـف ديفـملا دقعـي اريـخأو  

 يبـن نـم مالـسإلا ةلـم يـف هيلـع صنـلا قبـس دـق" :لوقـيو   .ةمـئألا نـم رـشع يـناثـلا ناـمزـلا
 صـنو ،نسحـلا هيـبا ىـلا دـحاو دعـب  ادـحاو ةمـئألا هيلـع صـنو ،نينـمؤـملا ريـمأ نـم مـث ىدـهلا
 اــبأ تعمــس :ةرارز" نــع ثــيداــحأ ةــعومــجم لقنــيو ."هتعيــش ةــصاــخو هــتاقــث دنــع هيلــع هوــبا
 نيـــسحلا دعـــب نوكـــي :رفعـــج يـــبا نـــع ريصـــب يـــبا نـــعو .ةمـــئألا رـــشع انـــثالا :لوقـــي رفعـــج
 دمـــــحم يـــــبا رـــــما يـــــلا جرـــــخ :لالـــــب نـــــب يلـــــع نـــــب دمـــــحم نـــــعو .مهمـــــئاـــــق مهعـــــساـــــت ةعســـــت
 هيضـم لبـق نـم يـلا جرـخ مـث ،هدعـب نـم فلـخلاـب يـنربخـي نيتنسـب هيضـم لبـق ،يركسعـلا
 اهيـف تبـغر اـم هللاو" :نينـمؤـملا ريـمأ نـع داـيز نـب ليمـك نـعو ."فلـخلاـب يـنربخـي ماـيأ ةـثالثـب
 امـك الدـعو اطـسق ضرألا ألمـي يذـلا وـه نيـسحلا دـلو نـم عـساتـلا يـف ركـفأ ينكـلو ،ةـعاـس
 نــم هــضرأ يــف هلل دــب ال ليمــك اــي .نولطبــملا اهيــف باــترــي ةبيــغ هــل نوكــت اروــجو املــظ تئلــم
 اـــمو" ."هللا ججـــح لطبـــت اليكـــل ،رومغـــم نـــطاـــب اـــماو ،هصخـــش ،روهشـــم رـــهاـــظ اـــما ،ةجـــح
 اــم موــق لوقــيو دــلو موــق لوقيــف ،هــتدالو تيفــخ نــم اورظــناو ،مكبــحاصــب تــسل :رــقابــلا ىور
 اورـت ملـف انيمـي متفتـلا اذا مكـب فيـك :لاـق هـنا ،قداصـلا نـع ىور اـمو .مكبـحاـص وهـف ،دـلو
 ،هدقتعــــي نمــــم ريثكــــلا رــــمألا اذــــه نــــع عــــجرو ...ادــــحاو اورــــت ملــــف  الامــــش متفتــــلاو ،ادــــحاو
."جرفلا اورظتناف كلانه ، مكنايدأ يف هللا هللاف ،ارفاك حبصيو انمؤم مكدحأ يسميو
 ،انيعـــــم اصخـــــش يمســـــت ال  ،دنـــــس يأ الـــــب ديفـــــملا اهلقنـــــي يتـــــلا ثـــــيداـــــحالا هذـــــه لـــــكو    
 هدوــجو تابــثإ ىلــع ةردقــلا مدــع وأ ،يركسعــلا نسحلــل دــلو دوــجو مدــع نــم اهــبذــك حضتــيو
.ةيجحلا نع اهطقسي امب ،لقألا ىلع
    .ضرألا يف ةجحلا دوجو ةيمتح -5
 ريـــــمأ لاـــــق ،داـــــيز نـــــب ليمـــــك نـــــع ...يـــــفريصـــــلا نـــــب دمـــــحم نـــــع ثـــــيدـــــحب ديفـــــملا جتحـــــيو   
 رومغـم رتتـسم وأ روهشـم رـهاـظ ةجحـب مـئاـق نـم ضرألا يلـخت ال ىلـب مهلـلا ..." :نينـمؤـملا
 هللا ظفحــي مهــب ارطــخ نومظــعألا اددــع نولــقألا كئــلوأ ناــف ،هــتانيــبو هللا ججــح لطبــت الئــل
 ىلـــع ملعـــلا مهـــب مـــجه ،مهـــهابـــشا بولـــق يـــف اـــهوـــعرزـــيو مـــهءارظـــن اـــهوـــعدوـــي ىتـــح هججـــح
 امــــب اوســــناو ،نوــــفرتــــملا هرــــعوتــــسا اــــم اوــــنالتــــساو ،نيقيــــلا حور اورــــشابــــف روــــمألا قــــئاقــــح
 كئــلوأ ،ىلــعألا لــحملاــب ةقلعــم اهــحاورأ نادــبأــب انــيدــلا اوبحــص ،نولــهاجــلا هنــم شــحوتــسا
.هنيد ىلا ةاعدلاو هضرأ يف هللا ءافلخ



 كئــلوأ ،ىلــعألا لــحملاــب ةقلعــم اهــحاورأ نادــبأــب انــيدــلا اوبحــص ،نولــهاجــلا هنــم شــحوتــسا
.هنيد ىلا ةاعدلاو هضرأ يف هللا ءافلخ
."مهتيؤر ىلا اقوش ..هاه .. هاه

 نــل ":هــلوــق  قداصــلا ماــمإلا نــع ،هيــلا بوسنــملا )صاصتــخالا( باتــك  يــف ديفــملا لقنــيو  
 :لاـق اوصقـن اذإو ، اوداز :لاـق هيـف سانـلا داز اذإـف ، قحـلا فرعـي لـجر نـم ضرألا ولـخت
  ."لـطابـلا نـم قحـلا فرعـي مـل كـلذـك كـلذ نكـي مـل وـلو ، مهـقدـص هـب اوءاـج اذإو ،اوصقـن دـق
."ةيلهاج ةتيم تام همامإ فرعي ال وهو تام نم " :هلوقو
 الو ةتــــباــــث ريــــغ يــــهو ، ةحيحــــص ،ةجحــــب مــــئاــــق نــــم ضرألا ولــــخ مدــــع ةركــــف تــــناــــك اذاو  

 يركـف رود يأـب بـئاغـلا ماـمالا اهيـف موقـي  ال يتـلا )ةبيغـلا( عـم ضـقانتـت اهـناـف ،ةحيحـص
 ماــمالا" ىلــع قبطنــت ال يهــف كــلذ لــك ىــلا ةــفاــضاو  ،يــسايــس وأ يعــيرــشت وأ يــفاقــث وأ
 نوـضرتفـي مـث هدوـجو نوـيرـشع انـثالا ضرتفـي امـناو ، هـتدالو تبثـت مـل يذـلا "رـشع يـناثـلا
 يكـــل ،الوأ )ةجحـــلا( ةرورـــض ضارتـــفاـــب سكعـــلاـــب نوـــموقـــي وأ .اذـــه )ةجحـــلا( رودـــب هـــمايـــق
 ماــمالا" دوــجو ةــيرظــن نأ ىلــع لدــي امــم .كــلذ دعــب يركسعــلا ماــمالــل دــلوــلا دوــجو اوــضرتفــي
.ةيمهو تايضرف ىلع ةمئاق ةيضرف الا تسيل "رشع يناثلا

يزاجعالا ليلدلا - د

 يملعــــلا ريكفتــــلا يــــف ةيقطنــــملا ةيــــلوــــصألا هدــــعاوــــق لــــك نــــع ديفــــملا خيشــــلا ىلــــختي اريــــخأو
 يكـــل ةظـــحلل فـــقوتـــي الو ،ريـــطاـــسألاو تاـــعاـــشإلاـــب ثبـــشتلا يـــف لـــغويـــف ،يـــنآرقـــلا جهنـــملاو
 اَهــِـب َبَّذــَـك َنأ َّاِلإ ِتاــَيآْلاــِـب َلــِـــسْرـّـُن َنأ َانََعنــَـم اــَـمو" :لوقــي يذــلا مــيركــلا نآرقــلا ىلــع اهــضرعــي
 )٣١ ،دوھ( ."بیغلا ملعأ الو هللا نئازخ يدنع مكل لوقأ الو" )٥٩ ،ءارـــــــــــسالا( ."َنوـــــــــــُلََّوأْلا
 باونـلا" نـع يور اـم لكـب قدصيـف ،عمسـي اـم يـف ققحـملا نيـصرـلا ثـحابـلا فـقوـم ذـختي وأ
 نــم مهنــع يور امــب جتحــيو "بــئاغــلا ماــمالا" نــع ةــلاــكوــلاو ةرافســلا اوــعدا نــيذــلا "ةعــبرألا
 ءارفســلا نإ :لوقيــف ،ماــمالا كــلذــب مهــطابــترا ةحــص ىلــع ليــلدــك "بيــغ ملــع" و "زــجاعــم"
 .هنوك لبق نوكي امع نوربخي اوناك نسحلا باحصأ ةصاخ نم

 "ءارفســـلا" ملـــع نمضتـــت "بـــئاغـــلا ماـــمالا" نـــع ةـــلاـــكوـــلا يـــعدـــم دـــحأ نـــع ةـــياكـــح لقنـــيو   
 بوقعـي نـب دمـحم نـع هـيوـلوـق نـب دمـحم نـب رفعـج مـساقـلا وـبأ يـنربـخأ " :لوقيـف ،بيغـلاـب
 :لاـــق ،)يزاوـــهألا(راـــيزـــهم نـــب ميـــهارـــبإ نـــب دمـــحم نـــع ،هـــيومـــح نـــب دمـــحم نـــع )ينيلكـــلا(
 ،هلمـــحف ليلـــج لاـــم يـــبأ دنـــع عمتـــجاو ،يلـــع نـــب نسحـــلا دمـــحم يـــبا يضـــم دنـــع تككـــش
 لاـقو ،توـملا وهـف يـندر ينـب اـي لاقـف ،ادـيدـش اكـعو كـعوـف ،هـل اعيشـم هعـم ةنيفسـلا تبـكرو
 نكـي مـل :يسفـن يـف تلقـف .ماـيأ ةـثالـث دعـب تاـمو يـلا ىـصوأو ،لاـملا اذـه يـف هللا قـتا :يـل
 ،طـشلا ىلـع اراد يرتـكاو ،قارعـلا ىـلا لاـملا اذـه لمـحأ ،حيحـص ريـغ ئشب يـصويـل يـبأ



 نكـي مـل :يسفـن يـف تلقـف .ماـيأ ةـثالـث دعـب تاـمو يـلا ىـصوأو ،لاـملا اذـه يـف هللا قـتا :يـل
 ،طـشلا ىلـع اراد يرتـكاو ،قارعـلا ىـلا لاـملا اذـه لمـحأ ،حيحـص ريـغ ئشب يـصويـل يـبأ
 هتقفــنا الإو ،هــتذفــنا دمــحم يــبأ ماــيأ يــف هــحوــضوــك يــل حــضو ناــف ،ئشب ادــحأ ربــخا الو
.يتاوهشو يذالم يف
 اـي :اهيـف لوـسر نـم ةعـقرـب اـنأ اذاـف ،اـماـيأ تيقـبو طـشلا ىلـع اراد تـيرتـكاو قارعـلا تـمدقـف
 هـب طـحا مـل ائيـش هتلمـج يـف رـكذو ،يعـم اـم عيمـج يلـع صـق ىتـح ،اذـكو اذـك كعـم دمـحم
 دــق : يــلا جرــخف ،تممتــغاــف ،سأر يــب عــفرــي ال اــماــيأ تيقــبو ،لوــسرــلا ىــلا هتملــسف ،املــع
."هللا دمحاف ،كيبا ماقم كانمقأ

 دعـب ماـمالا نـع ائيـش فرعـي نكـي مـل هـنأـب راـيزـهم نـبا ليـكوـلا فرتعـي ةـياكحـلا هذـه يـفو  
 لاوـمأ نـم هـيدـل اـم فرصـب ركـف هـنأو ،زاوـهألا يـف هـل ليـكو نـبا هـنأ مـغر ،يركسعـلا نسحـلا
 روـمأو اهملعـي روـمأ ىـلا ةراـشإ اهيـف ةعـقر هعـمو لوـسر هءاـج نكـلو ،هـتاوهـشو هـتاذلـم ىلـع
 نامثــع ريفســلا" نوكــي نأ ضرتفــي يذــلاو ،بيغــلاــب لــسرــملا ملــع ىلــع ةــلالد يــف ،اهملعــي ال
 يــف هنييعــت مــث .هيــبأ نــم هعــم تــناــك يتــلا لاوــمألا هميلــستل هــعدــف امــم "يرمعــلا ديعــس نــب
.هيبأ ماقم
 نـــــبا ءاـــــعدا ،لـــــقألا ىلـــــع لمتـــــحا وأ كردأل لفـــــط يأ ىلـــــع ةـــــياكحـــــلا هذـــــه انـــــضرـــــع اذإو  
 "اليــكو" هسفــن نييعــتو ،هدوــجوــب كشــي ناــك نأ دعــب "بــئاغــلا ماــمالا" نــع ةــلاــكوــلاــب راــيزــهم
 "ريفســلا" عــم هــقافــتا وأ ،بيغــلاــب همســي مــل دــحأ ةــفرعــم لوــح ،ةروطــسألا هذــه كبــح ربــع
.سانلا نم اهضبقب رارمتسالاو ،لاومألا ةكراشم ىلع
 ،اهــبذــك نــم اهــقدــص نيبتــي ىتــح ىوــعدــلا هذــه يــف ركفيــل فــقوتــي مــل ديفــملا خيشــلا نكــلو   
."ةيبيغلا" ريطاسألا هذه لثمل نوجوري اوناك نيذلا هخويش ديلقت ىلع دمتعاو
 اوـــناـــكو ،بيغـــلاـــب "ءارفســـلا" اهيـــف ملـــع ةـــيدرـــف ثداوـــح نـــع ةهـــباشـــم تاـــياكحـــب هبتـــك ألـــمو  

 ةريثــك ىنعــملا اذــه يــف ثــيداــحالا" نإ :لاــقو  .كاذ كرــت وأ اذــه لعفــب مهــعابــتأ نوحصنــي
 دارـــيا ىـــلا تبـــهذ ناو ،مـــئاقـــلا رابـــخأ اهيـــف ةروـــكذـــملا ةفنصـــملا بتكـــلا يـــف ةدوـــجوـــم يـــهو
."باتكلا اذه كلذب لاط اهعيمج
 ، ةبيغـــلا ببـــس نـــع يرـــحتلا يـــف رابتـــعالاو لقعـــلا قـــيرـــط كولـــس ديفـــملا خيشـــلا ضـــفرو    
 مــلاعــلاو ،رــئامضــلا ىلــع علطــملا ، بويغــلا مالــع ةهــج نــم الإ فرعــُت ال ةحلصــملا نا" :لاــقو
 ."رئارسلا هيلع ىفخت ال يذلا ، بقاوعلاب

 دلو روهظ مدع "ةصاخلا ةباينلا" ءايعدأ "ءارفسلا" ريربت نا ةقيقحلا يفو   
 يلاوح ،ةيسابعلا تاطلسلا نم افوخ ةبيغلاب ،يركسعلا مامالل يفخم
 ضعب ىلع ىلطنا ،مايألا كلت يف ،يعيبطلا ناسنالا رمعب يأ ،اماع نيعبس



 يلاوح ،ةيسابعلا تاطلسلا نم افوخ ةبيغلاب ،يركسعلا مامالل يفخم
 ضعب ىلع ىلطنا ،مايألا كلت يف ،يعيبطلا ناسنالا رمعب يأ ،اماع نيعبس
 ،ريربتلا اذه نوضفري اوأدب ةعيشلا ةماع نكلو ،تقولا ضعبل ةعيشلا
 ةيهيوبلا ةيعيشلا ةلودلا مايق لظ يف نييسابعلا ءافلخلا فعض :الوأ :نيببسل
 ىرحألاب وأ ،ماع ةئام  نم رثكأ ةبيغلا ةدم لوط :يناثلاو ،عبارلا نرقلا يف
 ءافلخلا نم ةمئألا نم فوخلا دوجو مدعل موي لوأ ذنم ةبيغلل رربم دوجو مدع
 .نيفرطلا نيب يدولا فلاحتلل ارظن )ثلاثلا نرقلا يف( نيرخأتملا نييسابعلا
 رباكي حار ،اذه يعمجلا لقعلا قطنمل ديفملا خيشلا ملستسي نأ نم الدبو
 ضعب لقنو ،لبسلا ىتشب ةلوقعماللا ةليوطلا ةبيغلا ريربت ىلع رصيو
 داعبتسا" نإ  :لاقف ،سانلا ةماع نيبو هنيب يرجت تناك يتلا تاراوحلا
 يهنلاو ،هصخش ءافخإ يف رمألا ريبدتو هدلو رتس ىلا نسحلل يعادلا
 مهراشتناو هنامز يف ةعيشلا ةرثك عم ،هركذو هتيمستب ةنونيبلا نع هتعيشل
 ىلع فلس اميف نامزلا ةبوعصو ،لاوحألا نسحو لاومألاب مهتورثو دالبلا يف
 ،مهتماماب نينئادلا ىلع مهظلغ ةدشو مهيف مهكولم داقتعاو  )ع( هئابآ
 :موصخلا لوقو ..مهدلو رتس ىلا كلذ مهعدي ملو لاومألاو ءامدلا مهلالحتساو
 اعد يذلاو .هونظ امك رمألا سيلف ،ءالقعلا لاوحأ يف ضقانتم اذه نا
 يف داهتجالاو هصخش ءافخاو هتدالو رمأ نامتكو هدلو رتس ىلا نسحلا
 هتيمست رطخو ،هيلا ةراشإلا نع يهنلا نم هتعيش ىلا جرخ امب هركذ لامها
 نم هنوعديف )ع( هئابآ تاقوأ يف نكي مل رهاظ ءيش هيلع صنلاب ربخلا رشنو
 نم نوفرعي اوناك كاذ ذا نامزلا كولم نا وهو ،هيلا هاعد ام ىلا مهدالوأ رتس
 دوجو تقو زاج املف .ةالولا ىلع فيسلاب جورخلا ميرحتو ،ةيقتلا ةمئألا يأر
 ىلع ةقبطم ةيمامالا ةعيشلا اندجوو ،فيسلاب مايقلا هنم فوخملا كلذل بقرتملا
."هنييعتو هرمأ قيقحت

 نع نيقباسلا ةمئألا نالعإ ضرتفي نأ انه لواحي ديفملا ناف ظحالي امكو   
 اوناك ءالؤه نأو ،ةيسابعلا ةفالخلا ىلع هئاضق ةيمتحو "نسحلا نبا" ةيودهم
 دوجو اهل نكي مل ةرخأتم ةيمهو ةيضرف هذهو ،هيلع ضبقلا نولواحيو هنوبقرتي
 "دلوي مل ناسنا ةبيغ" ريربتل "ةصاخلا ةباينلا" ءايعدأ اهقلتخا ،قباسلا يف
.طق



 "دلوي مل ناسنا ةبيغ" ريربتل "ةصاخلا ةباينلا" ءايعدأ اهقلتخا ،قباسلا يف
.طق
 نيب قرف دوجو مدعو ،ريربتلا اذه تفاهت كردي ناك ديفملا خيشلا نأ امبو   
 رثكأ تناك نيرخأتملا ةمئألا ةقالع نأ لب ،نيقحاللاو نيقباسلا ةمئألا فورظ
 ةوعدلا يف ربكأ ةيرحب نوعتمتي اوناكو ،نييسابعلا ءافلخلا عم ةيميمحو ةيدو
 ةدارإ ىلا )ةيمهولا( ةبيغلا ببس وزعي نأ لواح دقف ،ةعيشلا نم لاملا عمجو
 ةهجو ةحيحص ةلعو ارهاظ ائيش هانركذ ام نكي مل ولو" :لاقف ،ىلاعت هللا
 هئابآ نم فلس نم نا همسا لج هللا مولعم يف نوكي نأ ركنم ريغ ناكل ةتباث
 هئابآ نم دحأ لتق ىتم هناو ،همد ىلع نمأي مل رهظ ول هناو هروهظ عم نمأي
 ول نسحلا نبا ناو .هماقم موقي ةفيلخ ةماقإ نم ةمكحلا عنمت ملو هروهظ دنع
."هنيبو مهنيب ةيلختلا ةمكحلا ضتقت ملو ،همد موقلا كفسل رهظي

 ضرتفملا هللا ملعب ثبشتلاو ،لقعلا قطنم ةمجاهم ديفملا خيشلا لواحيو    
  اضيأ فرعت الو ،سايقلا ةهج نم نوكت ال ةحلصملا نأ ":لوقيف ،ةحلصملاب
 بويغلا مالع ةهج نم ملعت امناو ،لاثمألاو رئاظنلاب اهيلا لصوتي الو مهوتلاب
 سيلف ،رئارسلا هيلع ىفخت ال يذلا بقاوعلاب ملاعلا ،رئامضلا ىلع علطملا
 متحرش ام عيمج عم هللا لوسر لاح نم ملع دق هناحبس هللا نوكي نأ ركنن
 وأ كلذ ىلع مادقالا نم فوخل اما ،هنم كلذ رثؤي الو دحأ هيلع مدقي ال هنا
 ريبدتف ،هيف يأرلا يف مهل تضرع ةهبشل وأ هفصو نم هوعمس دق اميف كشل
 فالتخال رظتنملا مامالا ريبدت فالخ ىلع روهظلا يف هل هناحبس هللا
."نيلاحلا

 مامالل ةلوقعماللا ةبيغلا ريربت لوح ديفملا خيشلا باوج يف انعمت اذإو   
 حالسل اجودزم الامعتسا دجنس انناف )يركسعلا نسحلا نبا( ضرتفملا
 هاسنيو ،ةيعيبطلا ريغ تالاحلا ريسفتل انايحأ همدختسي ثيح "زجعملا"
 ارداق ىلاعت هللا ناك اذإ ةبيغلا اذامل :لئاق هل لاق ولو ،ىرخأ انايحأ هلمهيو
 دجو امل ،ةيزاجعإ ةروصب ءادعألا نم هظفحو )يدهملا( مامالا كلذ ةيامح ىلع
.باوج يأ ديفملا
 يف ةبيغلاب مهلوق دنع ةيمامالا رارطضا" :هلوقب ديفملا هيلا راشأ ام اذهو  



.باوج يأ ديفملا
 يف ةبيغلاب مهلوق دنع ةيمامالا رارطضا" :هلوقب ديفملا هيلا راشأ ام اذهو  
 دحأ رهظ ىتم هفرعي ال ناك ذا ،هروهظ دنع مهمامإل تازجعملاب مالعألا تابثا
 هبسن ةحصب هقدص ىلع لادلا هزجعمب هتفرعم ىلا لصي امناو ،هصخشب
 باجياو ،اهلئالد نع تايآلا جارخا اذهو ،هتعاط بوجوو هتماما توبثو
 ةلدأ داسف كلذ يفو ،لسرلاو ءايبنألا نم هب تصتخا ام ريغ ىلع اهروهظل
."اهلك للملا لهأ قافتاب لطاب كلذو ،ةلاسرلا مالعاو ةوبنلا

 نـــــم لاـــــق نـــــم ىلـــــع درـــــيو ةلـــــيوطـــــلا ةبيغـــــلا رربـــــي نأ ديفـــــملا خيشـــــلا لواـــــح دقـــــل   
 دـلو ذنـم هـنا مهبـحاصـل ةيـماـمالا ىوـعد نا" : نأو ،نالطبـلا ليـلد اهـنأـب موصخـلا
 الو هــناكــم دــحأ فرعــي ال رتتــسم دــحلا اــهزواجــتو ةدــملا لوــط عــم اذــه انتــقو ىــلا
 هـل فرعـي الو هنـع ربخـب يـتأـي الو هءاقـل سانـلا نـم لدـع يـعدـي الو ، هرقتـسم ملعـي
 جرـخ اذاو ...كـلذـب سانـلا نـم دـحأل ةداعـلا رـجت مـل ذا ،فرعـلا نـع ةـجراـخ ،ارـثأ
 جرـــي مـــلو لطـــب تاداعـــلا مكـــح نـــع هتبيـــغو مهبـــحاـــص راتتـــسا يـــف ةيـــماـــمالا لوـــق
."ةجح مايق
 نع مهعفدت اهعمجأب ةيمامالاو ،موصخلا همهوت امك رمألا سيل" :لاقف   
 هفلخ اودهاش دق نسحلا دمحم يبا باحصأ نم ةعامج نا :لوقتو ،مهاوعد
 هتعيش نيبو هنيب طئاسولاو ،هتافو دعب هتصاخو هباحصأ اوناكو   هتايح يف
 ةبوجأ مهيلا نوجرخيو نيدلا ملاعم نع مهيلا نولقني هراتتسا يف اليوط ارهد
 مهلدع نسحلا ناك ةعامج مهو ،مهيدل هقوقح نوضبقيو ،هيف مهلئاسم نع
 مايقلاو هكالمأ يف مهيلا رظنلا لعجو هتقو يف هل ءانمأ مهصتخاو هتايح يف
 ديعس نب نامثع ورمع يبأك مهلاثمأو مهباسنأو مهئامسأب نوفورعم هبرآمب
 رايزهم ينبو ،ديعس ينبو ،نيبيصن نم ابحرلا ينبو دمحم هنباو ،نامسلا
 نيوزق لهأ نم ةعامجو دادغبب تخبون ينبو ةفوكلاب يلوكرلا ينبو زاوهالاب
 طقسي اذهو ،ةيديزلاو ةيمامالا دنع كلذب نوروهشم لابجلا نم اهريغو مقو
 الو ناكم هل فرع الو ، هتدالو اوعدا ذنم ري مل مهبحاص نا : موصخلا ةوعد
." هئاقلب دحأ ربخ

 نبال نيريثك لاجر ةدهاشمب هذه هاوعد يف ديفملا خيشلا انقدص اذإو   



 نبال نيريثك لاجر ةدهاشمب هذه هاوعد يف ديفملا خيشلا انقدص اذإو   
 كلذك رمألا ناك اذاو ،اهل ةرورض الو ،ةبيغلل نذإ ىنعم الف "بئاغلا" نسحلا
 ،هتيصو يف هدوجو ىلا رشي ملو ،هتدالو رمأ يركسعلا نسحلا ىفخأ اذاملف
 ؟هيلع اورثعي ملو هنع اوشتف نيذلا ةعيشلا ةماع الو ،تيبلا لهأ هفرعي ملو
 نومرحي ،ديفملا مهب دهشتسا نيذلا "ةصاخلا ةباينلا" ءايعدأ ناك اذاملو
 دوجو ىلا ةوعدلا ناكرأ دحأ لوقي امك ،هيلا ةراشإلا وأ ،همساب قطنلا درجم
 ،يمقلا يرعشألا هللا دبع نب دعس نييمقلا خيش وهو ،ةيرس ةروصب دلولا كلذ
 اوفقيو هللا رومأ نع اوثحبي نأ دابعلا ىلع سيل" :)قرفلاو تالاقملا( هباتك يف
 هللا لاق  ،مهنع هبيغو مهيلع هللا هرتسف هراهظا اوبلطيو ،هب مهل ملع ال ام  رثأ
 ةنمؤم الو نمؤمل زوجي سيلف "ملع هب كل سيل ام فقت الو" :هلوسرل لجو زع
 هرمأ نع لاؤسلا الو ،هعضومو همسا نع ثحبلا الو ،هللا هرتس ام بلط
 لب ... هللا رتسب دومغم فئاخ بئاغ )ع( وه ذا ،كلذب اورمؤي ىتح ،هناكمو
 عسي الو لحي ال ،مرحم هرمأو هلاح نع لاؤسلاو هناكم بلطو هرمأ نع ثحبلا
 هيونتلاو هرمأ نالعإو هفشكو انع هللا هرتس ام راهظإو كلذ بلط يف نأل
 ىفخت مئاقلا نأ :ةحيحصلا ةريثكلا رابخألا تيور دقو ...هلل ةيصعم همساب
 رهظي ىتح هناكم ملعي الو همسا فرعي الو ،هركذ لمخيو ،هتدالو سانلا ىلع
 ."؟همايق لبق هب متؤيو

 ةباينلاو ،ةرافسلا" ءايعدأ اهجور يتلا تاعاشالا بذك ىلع لدي ام اذهو   
 ."بئاغلا" مامالاب مهتاءاقل نع "ىرغصلا ةبيغلا" ىمسي ام لالخ "ةصاخلا
 يفني داك ىتح ،دمعتب وأ ،ةيهانتم ةجاذسب ،ديفملا خيشلا اهقدص يتلاو
.تاعاشالا كلت ةرثك نم "ةبيغلا" دوجو
 ،ىربكلاو ىرغصلا نيتبيغلا لوح رابخأ نم ديفملا خيشلا هيلا ريشي امو   
 يتلا رابخألا يه "ةيمامإلا هيلا بهذ ام ةحص يف تارهاب تايآ" اهربتعيو
 يف رفعج نب ىسوم مامالا لوخد ةرتف اوربتعا نيذلا "ةيفقاولا" اهقفل
 ءاجف .."ىربك ةبيغ" :"هتبيغ"و نجسلا نم هبوره مث "ىرغص ةبيغ" نجسلا
 مامإلا" ىلع اهوبكرو ،ةبذاكلا "رابخألا" كلت اودروتساو نويرشع انثالا
 باونلا" اهيف ىعدا يتلا اماع نيعبسلا ةرتف اوربتعاو ،دلوي مل يذلا "بئاغلا



 مامإلا" ىلع اهوبكرو ،ةبذاكلا "رابخألا" كلت اودروتساو نويرشع انثالا
 باونلا" اهيف ىعدا يتلا اماع نيعبسلا ةرتف اوربتعاو ،دلوي مل يذلا "بئاغلا
 ةبيغ" روهظلا تقو ىلا كلذ دعب امو  "ىرغص ةبيغ" هب ءاقللا "ةعبرألا
 مل هنكلو "هئايلوأ تاقث" الا هب دحأ ةفرعم مدع ديفملا خيشلا ىعدا دقو ."ىربك
.الإ سيل ؟بيغلاب مجري ناك هنا مأ ؟كلذب فرع فيكو ؟مه نم انل لقي

 ةبيغلا ناف ،يقتلي ال وأ ،هتبيغ يف دحأب يقتلي "بئاغلا مامإلا" ناك ءاوسو   
 ىلع ةعيشلا هحرط لاؤس اذهو ،ةيهلإلا ةمامإلا ةيضرف ضقانت ةليوطلا
 ةدملا هذه لوط ابئاغ مامالا ناك اذا" :وهو ،هبتك دحأ يف هيلا راشأو ،ديفملا
 نا : - الئاق بيجي نأ لواحو - ؟همدعو هدوجوو نيب قرفلا امف هب عفتني ال وهف
 نم اوعنمف هوفاخأ نيذلا مه نيملاظلا نكلو ، ةجحو اليلد )ع( هبصن هللا
 تناكل همدعأ وأ هللا هدجوي مل اذاو ،كلذ نع نولوؤسملا مهف ،هنم ةدافتسالا
 ."؟حضاو نيرمألا نيب قرفلاو ،ىلاعت هللا عنص ،هنم ةدافتسالا مدع يف ةلعلا

سايقلا لامعتسا نم فقوملا يف ديفملا ةيجاودزا

 مامالا دوجو( ةضقانتملا ةلوقملاب ةعيشلا عانقإ لجأ نم ميمحلا هلاضن يفو  
 سايقلا لامعتسا ضفر  نيب ديفملا خيشلا طبختي )هتبيغو رشع يناثلا
 ،سابعلا ينب نم فوخلاب "ةبيغلا" رربيف ،"مالكلا" تايلمع يف هتسراممو
 امدنعو .يرجهلا عبارلا نرقلا يف ،نييهيوبلا مايأ يف مهرطخ لاوز ىسنيو
:خيشلل ليق"
 تناكو ،هترجه لبق هسفن ىلا اعدو هراتتسا لبق رهظ دق هللا لوسر سيلأ
 بتكلا يف هنع ربخلا عم اذه ،ةمولعم هرادو ،اروهشم هبسنو ةفورعم هتدالو
 باتكلا لهأو شيرق كارداو ،ىسومو ميهاربإ فحص يف هب ةراشبلاو ىلوألا
 ىلع كلذ عم فخي مل فيكف ،هبقاوع مالعاو ،هتوبن لئالدل مهتدهاشمو هتامالع
 ضرف هنا متمعز امك هرمأ ءافخإ هيلع ضرفو هتدالو رتسب هللا هرمأ الو ،هسفن
 مايقلاب هيلا راشملاو ةمئألا نيب نم مكدنع رظتنملا ناك امل مامالا يبا ىلع
 نيب قرفلا يف هب متللتعاو ،هومتيعدا ام ىلع كلذ بجوأف ،هئابآ نود فيسلاب



 مايقلاب هيلا راشملاو ةمئألا نيب نم مكدنع رظتنملا ناك امل مامالا يبا ىلع
 نيب قرفلا يف هب متللتعاو ،هومتيعدا ام ىلع كلذ بجوأف ،هئابآ نود فيسلاب
 لهو ،هصخش مانالا نع رتسلاو هتدالو متكو هربخ ىلع روهظلا يف هنيبو هئابآ
."؟ضقانتم دساف الا يبنلا لاح نم هانفصو ام عم ةبيغلا يف مكلوق
 الو مهوتلاب  اضيأ فرعت الو ،سايقلا ةهج نم نوكت ال ةحلصملا نإ" :لاق   
 ىلع علطملا بويغلا مالع ةهج نم ملعت امناو ،لاثمألاو رئاظنلاب اهيلا لصوتي
 نوكي نأ ركنن سيلف ،رئارسلا هيلع ىفخت ال يذلا بقاوعلاب ملاعلا ،رئامضلا
 هيلع مدقي ال هنا متحرش ام عيمج عم هللا لوسر لاح نم ملع دق هناحبس هللا
 دق اميف كشل وأ كلذ ىلع مادقالا نم فوخل اما ،هنم كلذ رثؤي الو دحأ
 هل هناحبس هللا ريبدتف ،هيف يأرلا يف مهل تضرع ةهبشل وأ هفصو نم هوعمس
."نيلاحلا فالتخال رظتنملا مامالا ريبدت فالخ ىلع روهظلا يف
 دلو نم كولملا نا فالخ الو" :يقطنماللا ريربتلاو يفسعتلا درلا لصاويو   
 عم روصنملا نم ىرج ام ةصاخو ،مامالا ءابآل ةفاخالا ىلع اولازي مل سابعلا
 هسبح يف كله ىتح ،مظاكلا نسحلا يبأب نوراه هعنص امو ،قداصلا
 هصخشا ىتح مامالا دج يركسعلا نسحلا يبأب لكوتملا دصق امو ،دادغبب
 ،هيبأ دعب نسحلا رمأ ىرج كلذكو ،ىأر نم رسب هدنع هسبحف زاجحلا نم
."ىلاعت هللا هضبق نأ ىلا

 رافك ةلواحمك ،خيراتلا نم فورعملل ةحضاو ةفلاخم اذه ديفملا لوق يفو   
 ملو يبنلا فتخي مل كلذ عمو ،هيلع ةددعتملا بورحلا نشو ،يبنلا لتق شيرق
 نبا" نوكي نأل ططخ دق هللا نأ ضرتفي ديفملا نا امك ،نيملسملا نع بغي
 يهلإ ملع مهيدل ناك هءابآ نأو ،نييسابعلا شرع مطحي يذلا مامالا "نسحلا
 نييسابعلا نأو ،لبق نم انلعم ناك كلذ نأو ،ءامسلا ةدارإب ةفرعمو طابتراو
.هدلوم ىفخأو هوبأ هافخأ كلذلو ،دلوي نأ لبق مامالا كلذب نوصبرتي اوناك
.ليلد يأ الب لوقو بيغلاب مجر كلذ لكو  

ضرتفملا مامالا رمع لوط



ضرتفملا مامالا رمع لوط

 مامالل دلو دوجو ضارتفا دعب ،لايخلا ملاع يف ريسلا ديفملا خيشلا لصاوي  
 ريغ ةروصب دلولا كلذ رمع لوط ضرتفيف ،هتبيغ ضارتفا مث ،يركسعلا
 ةداع رجت مل ول" :لوقيف ،ىلاعت هللا ىلا كلذ بسني مث "ةيزاجعإ" ةيعيبط
 مهوت لطبت كلذ لعف ىلع رداق ىلاعت هللا نأ ىلع ةلدألا تناكل ،ةلمج كلذب
 ."مهاوعد يف مهبذكتو هب لوقلا داسف قحلل نيفلاخملا

؟مامالا رهظي نأ بجي ىتم

 ةرات ضرتفيف ،الامشو انيمي طبختي ،ةبيغلا ةلع رسفيل ديفملا يتأي امدنعو  
 ةدارإب هنأ ىرخأ ةرات ضرتفيو ،نيملاظلا نم هسفن ىلع فوخلا ببسب هنأ
:الثم لوقيف ،هللا
 دودحلا كلذل تعاضف ،نيملاظلا موقلا نم هسفن ىلع فوخلل مامالا باغ اذا"  
 لعف كلذل ببسلا ناكف ،داسفلا ضرألا يف هب عقوو ،ماكحألا هب تلمهناو
.هنود هب نيبلاطملا كلذب نيذوخأملا اوناكو ،لجو زع هللا نود نيملاظلا
 ناك ،حالصلا كلذب عفتراو ،داسفلا كلذل عقوف هتاذ مدعأو ىلاعت هللا هتامأ ولف
 ام عفر الو داسفلا ببس ىلاعت هللا نم زوجي نلو ،دابعلا نود هللا لعف هببس
.حالصلا عفري
 ضرتعا ام طقسو ،هتوبثو هراتتساو هتبيغو مامالا توم نيب قرفلا كلذب حضوف
 .تاهبشلا نم هيف نوفعضتسملا

 "بئاغلا مامإلا" كلذ فقوم فالتخا ببس نع لاؤسلاب ديفملا هجاوي امدنعو   
 ملو ،نيملاظلا نم مهسفنأ ىلع اوفاخي  مل نيذلا نيقباسلا ةمئألا فقاوم نع
 "بئاغلا مامإلا" نأ ضرتفيو ،ةيقتلا ةسايسل مهعابتاب مهفقوم رربي ،اوبيغي
 )ع( نيضاملا ةمئألا لاوحأ نم رهظي يذلا نا ":لوقيف ،فيسلا راهشإ نلعي
 روهظلا عم فيسلاب مايقلاب اوفلكي ملو ،ءادعألا نم ةيقتلا مهل تحيبأ مهنا
 يضتقت ةحلصملا تناك لب ،ةوعدلاب نيمزلم اونوكي ملو ،كلذ يف ةحلصم مدعل
 راهشا ميرحت اوعاذا اذهلو مهل ةطلاخملاو ءادعألا سلاجم يف روضحلا



 يضتقت ةحلصملا تناك لب ،ةوعدلاب نيمزلم اونوكي ملو ،كلذ يف ةحلصم مدعل
 راهشا ميرحت اوعاذا اذهلو مهل ةطلاخملاو ءادعألا سلاجم يف روضحلا
 ءابآ نم فلسلا نم كلذ رهظ املف ...اهيلا ةوعدلا رطخو ،مهنع فويسلا

 )ع( نيضاملا ةمألا نم اوملع نامز لك ناطلس دنع ققحتو ، نامزلا بحاص
 مهناو مهسفنأ ىلا ءاعدلا نوري الو ، فيسلاب مايقلاب نونيدتي ال مهنأ
 ، تادابعلا ىلع رفوتلاو ،ناسللا ظفحو ،ديلا فكو ،ةيقتلاب نومزتلم
 هذه ةمئألا نم نوملاظلا فرع امل ،تاحلاصلا لامعألاب هللا ىلا عاطقنالاو
 هيلا راشملا وه ناك امل نامزلا اذه ماما نكل .مهسفنأ ىلع مهونمأ تالاحلا
 هنودصرتي ءادعألا ناك ،يدهملا وه هناو ،هئادعأل داهجلاو فيسلا لسب
 ةيقتلا هتمزل هروهظ تقو ىلا نيئيهتم راصنأ هل نكي مل ثيحو .هلتق نوغبيو
 ."ةبيغلا هيلع تضرفو
 
 فلسلا نع كلذ رهظ املف" :ىرخأ ةرم يضارتفالا ريربتلا كلذ رركيو   
 اوملعو ،ناوأ لك كلمو نامز لك ناطلس دنع كلذ ققحتو ،هئابآ نم حلاصلا
 لهأ نم دحأ ىلع ،هلثم ىلا ءاعدلا نوري الو ،فيسلاب مايقلاب نونيدتي ال مهنأ
 ،ناسللا ظفحو ديلا فكو ةيقتلا هللا ىلا هب نوبرقتي يذلا مهنيد ناو ،فالخلا
 مهونما تاحلاصلا لامعألاب لجوزع هللا ىلا عاطقنالاو تادابعلا ىلع رفوتلاو
 مهتنايد نم هنوققحيو ،مهنأش نم هنوريدي ام ىلا كلذب نينئمطم مهسفنأ ىلع
 ."راتتسالاو بيغلا نع اونغتساو راشتنالاو روهظلا نع كلذب اوفكو

 يهيوبلا مكحلا لظ يف ،ديفملا خيشلا ءايوقألا ةعيشلا رصاحي امدنعو   
 ضرتفي ،مهفعض وأ نيملاظلا لاوز عم ةبيغلا رس نع هنولأسيو ،يعيشلا
 خيشلا لوقي .سلاجملا دحأ يف هل ىرج امع انثدحي هعدنلو ،ةبيغلل رخآ اببس
 يف مالك ىرجف )نييهيوبلا( ءاسؤرلا  نم سيئر سلجم ترضح" :ديفملا
 ةعيشلا تسيل أ :سلجملا بحاص لاقف ،ةبيغلا يف لوقلا ىلا ىهتناف ،ةمامالا
 بجول ٣١٣ ردب لهأ ةدع مامالل عمتجا ول هنا )ع( دمحم نب رفعج نع يورت
 فيكف ،ردب لهأ ةدع فاعضأ تقولا اذه يف ةعيشلا سيلوأ ؟جورخلا هيلع
؟اهانركذ  يتلا ةياورلا عم ،ةبيغلا مامالل زوجي
 ردب لهأ ىلع ديزت ىتح اهددع اريثك انتقو تناك ناو ةعيشلا نا :تلقف   



؟اهانركذ  يتلا ةياورلا عم ،ةبيغلا مامالل زوجي
 ردب لهأ ىلع ديزت ىتح اهددع اريثك انتقو تناك ناو ةعيشلا نا :تلقف   
 ملف تعمتجا اذا ،ردب لهأ ةدع مهتدع يتلا ةعامجلا ناف ،ةفعاضم افاعضأ
 تلصح الو تقولا اذه يف عمتجت مل ،روهظلا هيلع بجوو ،ةيقتلا مامالا عسي
.ةفصلا هذهب ةعيشلا لك سيلو ،اهطورشو اهتفصب نامزلا اذه يف
 بغي ملو ،ةلاحم ال مامالا رهظل روكذملا ددعلا مهتلمج يف ىلاعت هللا ملع ولو
 .نيع ةفرط مهعامتجا دعب
 .ةبيغلا مامالل غاس كلذلف ،هانفصو ام فالخ مولعملا نكل

 ،تركذ ام ىلع موقلا طورش نا انل نيا نمو" :يعيشلا لئاسلا  هلأسي امدنعو
؟هتفصو امك رمألا نأ انل نيا نمف هذه مهطورش تناك ناو
 حيحصت ىلا قيرط انل نكي مل ،ةبيغلا تحصو ةمامالا بوجو تبث اذا :تلقف
 دبعتم هنأ ىلع انرصتقاو بابلا اذه يف ركذن مل ولو .هانحرش امب الا ربخلا
 ماقم ماقو ىنغأو ىفكل حالصلا نم هل رهظي امو ،نظلا ةبلغل كلذ يف
 .راهظالا
 هل ناهربلا نوكيف ،هلتق ىلا هروهظ ىدأ ناو ، مامالا رهظي ال اذامل :لاقف
.بايترا الب هدوجو يف كشلا لوزيو ،حضوأ هتماما يف ةجحلاو
 ،تامقنلاب ةاصعلا ةلجاعم هللا ىلع بجي ال امك ،هيلع كلذ بجي ال هنا :تلقف
 ." تقو لك يف تايآلا راهظإو

؟رهظ اذإ يدهملا فرعن فيك   

 اهيف عطقنا يتلا "ىربكلا ةبيغلا" ةياكحل ديفملا خيشلا ينبت ىدأ دقل   
 ةبيغلا" دهع يف ناك امك ،دحأ يأ نيبو "بئاغلا مامإلا" نيب لاصتالا
 ،روهظلا دنع هيلع فرعتلا ةيفيك :يه ،ةديدج ةمزأ يف عوقولا ىلا "ىرغصلا
 ىلا ءوجللا ديفملا خيشلا  ىلع ناك انهو ،لبق نم هل دحأ يأ ةدهاشم مدع عم
 مل "ةيزاجعإ" ةيعيبط ريغ تامالع روهظ يعدي يكل ،ريطاسألا ملاعو لايخلا
 دق رابخالا نا":لاقف ،ءايلوألا نم يلو يأ الو ،ءايبنألا نم يبن يأ ىلع رهظت
 ،هروهظ لبق هيلع لدت تامالعب رظتنملا مامالا ءابآ نم ىدهلا ةمئأ نع تءاج



 دق رابخالا نا":لاقف ،ءايلوألا نم يلو يأ الو ،ءايبنألا نم يبن يأ ىلع رهظت
 ،هروهظ لبق هيلع لدت تامالعب رظتنملا مامالا ءابآ نم ىدهلا ةمئأ نع تءاج
 ثيدحلا يف ةصاخلا ةماعلا تكراش دقو ...هتنس لبق فيسلاب همايقب نذؤتو
 كلذب عطقلا ىلع ةلاحم ال ةنئاك اهناو ،تامالعلا هذه رثكأب ،يبنلا نع
 هبسن ةحص نع هب نهربي ،هدي ىلع رهظي زجعم هنيعب اذهو ،تابثلاو
 ."هاوعدو
 جورخ دنع ديفملا خيشلا اهيعدي يتلا ةيلاغملا ةيلايخلا تامالعلا نمو   
:مئاقلا

 رمألا يلوو نيرابجلا ةدم مكنع عطق سانلا اهيأ :ءامسلا نم دانم ءادن•
 نم دانم يداني :ىرخأ ةياور يفو ..ةكمب اوقحلاف دمحم ةمأ ريخ
 يف سيلبا يداني مث ،هتعيشو يلع عم قحلا نا الأ ،راهنلا لوأ ءامسلا
  .نولطبملا باتري كلذ دنعف ،هتعيشو نامثع عم قحلا نا الأ :راهنلا رخآ
 اطسقو الدع ضرألا ألميف ،ليفارسا هقياسو ليئربج هتمدقم ريسي مث
 .املظو اروج تئلم امك

 رفعج وبأ يل لاق لاق ،يفعجلا رباج نع اثيدح ديفملا يوري كلذل ادييأتو    
 تامالع ىرت ىتح الجر الو ادي كرحت الو ضرألا مزلا رباج اي" :)رقابلا(
 مهيلع نلكشي الو ، رباج اي كلذ نم سانلا ىلع لكشا امف ...كل اهركذا
 اذه مهيلع لكشا ناف ،ملاع دعب املاع ءاملعلا هتثاروو ،هللا لوسر نم هتدالو
 هيبا مساو همساب يدون اذا ،مهيلع لكشي ال ءامسلا نم توصلا ناف هلك
  ."همأ مساو

 كدي طسبا ،كعيابي نم لوأ انأ :هلوقو ،هل هتعيابمو ،هيلع ليئربج لوزن•
.هدي ىلع حسميف

...ءاديبلا يف فوسخو ..ناضمر رهش نم فصنلا يف سمشلا فوسك•
.رصعلا تاقوأ طسو ىلا لاوزلا دنع نم سمشلا دوكر•
.برغملا نم سمشلا عولط•
 داكي ىتح فطعني مث ،رمقلا ئضي امك ئضي قرشملاب مجن عولط•

.هافرط يقتلي



 داكي ىتح فطعني مث ،رمقلا ئضي امك ئضي قرشملاب مجن عولط•
.هافرط يقتلي

.مايأ ةعبس وأ ، مايأ ةثالث وجلا يف ىقبتو الوط قرشملاب ران روهظ•
 .ريزانخو ةدرق اوريصي ىتح عدبلا لهأ نم موقل  خسم•
.سمشلا نيع يف سانلل ءامسلا نم نارهظي ردصو هجو•
 نوفراعتيف ،ايندلا ىلا نوعجري ىتح روبقلا نم نورشني تاومأ•

.نوروازتيو
.ىثنأ مهيف دلوي ال ،ركذ فلا هل دلوي ىتح لجرلا رمع لوط•
 ،ينايفسلا جورخ لثم ةيداعلا تامالعلا نم ىرخأ ةعومجم ركذي امك•

 ،كلملا يف سابعلا نيب فالتخاو ،ةيكز سفن لتق وأ ،ينسحلا لتقو
 علخو ،هسفنل ةمامإلا يعدي مهلك بلاط يبأ لآ نم رشع ينثأ جورخو
 ىلا امو ،دالبلا اهكلمتو ،مجعلا ناطلس نع اهجورخو اهتنعأ برعلا
.كلذ

ةطرتشم اهنمو ،ةموتحم ثادحالاو تامالعلا هذه ضعب نا :ديفملا لوقيو   
 ،لوصألا يف تبث ام بسح ىلع اهانركذ امناو ،نوكي امب ملعا هللاو
 اهبرغم  نم سمشلا عولطو ،موتحملا نم ءادنلا ناو ،لوقنملا رثألا اهنمضتو
."موتحم
 
 مامالا" جورخ دعب ،ديفملا خيشلا اهركذي يتلا ةيلايخلا رومألا نمو    
 كلذ ىلع ثكميف ،مليدلا لابجو نيصلاو ةنيطنطسقلا حتف" :يه "بئاغلا
 ام هللا لعفي مث ،هذه مكينس نم نينس رشع ةنس لك رادقم ،نينس عبس
."نونسلاو كلذل مايألا لوطتف ةكرحلا ةلقو ثوبللاب كلفلا هللا رمأي...ءاشي

 تيبلا لهأ انم لجر نكميل هللاو :لوقي رفعج ابأ تعمس لاق ،رباج نع"و  
 مئاقلا موقي مك :تلق..مئاقلا توم دعب ...اعست دادزيو ،ةنس ةئامئالث ،هتوم دعب
 مث ،هتوم موي ىلا همايق موي نم ةنس رشع ةعست :لاق ؟تومي ىتح هملاع يف
 ءامد همدب بلطيف ايندلا ىلا رصتنملا جرخي مث ،ةنس نيسمخ جرهلا نوكي
 لتق ام ءايبنألا ةيرذ نم اذه ناك ول :لاقي ىتح يبسيو لتقيف هباحصأ
 ."بلاط يبا نب يلع حافسلاو ،نيسحلا :رصتنملا ...لتقلا اذه لك سانلا



 لتق ام ءايبنألا ةيرذ نم اذه ناك ول :لاقي ىتح يبسيو لتقيف هباحصأ
 ."بلاط يبا نب يلع حافسلاو ،نيسحلا :رصتنملا ...لتقلا اذه لك سانلا
 لئاصفلا نيب عارصلا ءاوجأ نم تاياور داريتسا نم ديفملا خيشلا ددرتي الو   
 يبا نع دوراجلا يبا فرطتملا يديزلا نع يوريف ،ةفرطتملاو ةلدتعملا ةيعيشلا
 رشع ةعضب اهنم جرخيف ةفوكلا ىلا راس مئاقلا ماق اذإ :هنأ )رقابلا(رفعج
 نولوقيف ،حالسلا مهيلع )نولدتعملا ةعيشلا مهو( "ةيرتبلا" نوعدي سفن فلا
 ىتح فيسلا مهيف عضيف ةمطاف ينب يف انل ةجاح الف تئج ثيح عجرا :هل
 مدهيو ،باترم قفانم لك اهب لتقيف ةفوكلا )مئاقلا( لخديو .مهرخآ ىلع يتأي
 ."لجو زع هللا ىضري ىتح اهتلتاقم لتقيو اهروصق

عبارلا بابلا
لوألا لصفلا

ةمئألا ىلع لالدتسالا يف ةيروطسألا زجاعملاب ةناعتسالا 

 نم صنلا ىلع موقت ةمامإلا ةيرظن نأ )امومع ةيمامإلاو( ديفملا ءاعدا مغر   
 ىلا قباس ماما لك نمو ،نيسحلاو نسحلا ىلا هنمو ،يلع مامالل يبنلا
 ةديسلا ىلع رشع ينثإلا ةمئألا ءامسأب ءامسلا نم حول لوزن وأ ،قحاللا
 ةقيقحلا يف مهناف ،عبارلا نرقلا يف نويرشع انثالا لاق امك ،ءارهزلا ةمطاف
 ،يلع مامإلا لوح ةيلجو ةحيرص صوصن ةيأل ةمامالا ةيرظن راقتفاب نورعشي
  ىلع موقي ليدب ميدقتل نوؤجلي كلذلو ،ةمئألا ةيقب ىلع ايئاهن اهمادعنا وأ
.مامإ رخآ ىتح يلع مامالا نم اءدب ،ةيروطسألا "زجاعملا" ليلد
 مركألا يبنلا مايق ىلع اسايق زجاعملاب لوقلا يف ديفملا خيشلا قلطنيو  
 فلاخت اهنأ ثيح ،كش عضوم اهنأ نم مغرلاب ،زجاعملا ضعبب )ص( دمحم
 الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو" :زجاعم اذكه دوجو يفني يذلا ميركلا نآرقلا
 دحج يف سيل" :لوقي ديفملا نكلو )٥٩ ،ءارسالا( ."نولوألا اهب بذك نأ
 ءاج ام نيئباصلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلاو ةقدانزلا فانصاو ةدحلملا
 ،عذجلا نينحو ،رمقلا قاقشناك )ص( يبنلا تازجعمب رابخالا نم هئيجم
 جورخو ،ةرجشلا ئيجمو ،عارذلا مالكو ،ريعبلا ىوكشو ،ىصحلا حيبستو
 ،ليلقلا ماعطلا نم ريثكلا قلخلا ماعطاو ،ةاضيملا يف هعباصأ نيب نم ءاملا

 ."اهب ةجحلا توبثو ،اهتاور قدصو اهتحص يف حدق



 ،ليلقلا ماعطلا نم ريثكلا قلخلا ماعطاو ،ةاضيملا يف هعباصأ نيب نم ءاملا

 ."اهب ةجحلا توبثو ،اهتاور قدصو اهتحص يف حدق

 مالعالاو  مهيلع تازجعملا روهظ امأف " :لوقيف "زجاعملا" كلت ىلع سيقيو   
 هنوكب تءاج دقو .اسايق عنتمم الو القع بجاوب سيل يذلا نكمملا نم هناف
 عمسلا ةهج نم هيلع تعطقف ،راشتنالاو رهاظتلا ىلع رابخألا )ع( مهنم
 تخبون ونبو .ةمامالا لهأ روهمج بابلا اذه يف يعمو .راثآلا حيحصو
.هابأتو هيف فلاخت
 باحصأو ،ءايبنألل هنوبجوي امك القع هنوبجوي ةيمامالل نيمتنملا نم  ريثكو
."ناميالاو ىقتلا لهأ نم حلاص لكل هزوجت ةفاك ثيدحلا
   اهبسني امناو ،ةمئألا ىلع تازجعملا روهظب داقتعالا يف ديفملا رصتقي الو   
 عنمي ال زئاج كلذ نا ":لوقيف "باوبألاو ءارفسلاو ةصاخلا نم نيبوصنملل"
."ةيمامالا خياشم نم ةعامج بهذم وهو .باتك الو ةنس الو لقع هنم

 امب نينمؤملا ريمأل ةداعلا قرخ ناك" :ديفملا خيشلا لوقي كلذ ىلع ءانبو  
 اذهو ،توباتلا لمحب تولاطل ةداعلا قرخك كلذ ريغو ،بيغلا ملع نم هانددع
."نيب

 ربخلا نم بجعلا رهظي دناعملاو ةبصانلا نم لهاجلا دجأ لازأ ال" :فيضيو
 كحاضتي وأ ،هباحصاو يبنلا نع مهرش هفكو نجلا نينمؤملا ريمأ ةاقالمب
 رابخالا يف كلذ لثم عضيو ،ةلطابلا تافارخلا ىلا هل ةياورلا بسنيو ،كلذل
 ،ةعيشلا تاعوضوم نم اهنا :لوقيو ،هتازجعم نم كلذ ىوسب ةدراولا
 ةقدانزلا لاقم هنيعب اذهو .بصعتلا وأ كلذب بسكتلل مهنم هارتفا نم صرخيو

 .مهمالساو نجلا ربخ نم نآرقلا هب قطن اميف ،مالسإلا ءادعأ ةفاكو

يلع مامالل سمشلا عوجر 

 ىمسي ام ،يلع مامالل نويمامإلا اهبسني يتلا "زجاعملا" زربأ نمو   
 مالعالا نم  ىلاعت هللا هرهظا اممو" :ديفملا لوقي امك ،سمشلا در ةزجعمب
 ريسلا ءاملع هاورو ،رابخالا هب تضافتسا ام ،نينمؤملا ريما دي ىلع ةرهابلا



 مالعالا نم  ىلاعت هللا هرهظا اممو" :ديفملا لوقي امك ،سمشلا در ةزجعمب
 ريسلا ءاملع هاورو ،رابخالا هب تضافتسا ام ،نينمؤملا ريما دي ىلع ةرهابلا
 ةايح يف ،نيترم هل سمشلا عوجر :راعشالا ءارعشلا هيف تمظنو ،راثآلاو
 رباجو ةملس مأو ،سيمع تنب ءامسأ تور .ىرخأ ةرم هتافو دعبو ،ةرم يبنلا
."ةباحصلا نم ةعامج يف يردخلا ديعس وبأو ،يراصنالا هللا دبع نب

 هرتسف ،يحولا هاشغتف هيبن ىلا هللا ىحوأ" :تلاق سيمع تنب ءامسأ نعف  
 ام يلع اي لاق ،هنع يرس املف ،سمشلا تباغ ىتح هبوثب بلاط يبا نب يلع

 مهللا :هللا لوسر :لاقف ،كب اهنع تلغش هللا لوسر اي  ال لاق ؟رصعلا تيلص
 تغلب ىتح تعجرف ،تباغ تناك دقو ،بلاط يبا نب يلع ىلع سمشلا ددرا
  ."دجسملا فصنو يترجح سمشلا
 ،لبابب تارفلا ربعي نأ دارأ امل هنا )ص( يبنلا دعب هيلع اهعوجر ناكو"   
 نم سانلا غرفي ملف ،مهلاحرو مهباود ريبعتب هباحصأ نم ريثك لغتشا
 لضف روهمجلا تافو ،مهنم اريثك ةالصلا تتافف سمشلا تبرغ ىتح مهروبع
 هباحصأ ةفاك عمتجيل هيلع سمشلا در ىلاعت هللا لأسف ،مهعم عامتجالا
 موقلا ملس املف ...اهدر ىلا ىلاعت هللا هباجأف ،اهتقو يف رصعلا ةالص ىلع
 حيبستلا نم اورثكأو سانلا لاه ديدش بيجو اهل عمسف سمشلا تباغ
 ،سانلا يف هركذ رشتناو ، قافآلا يف كلذ ربخ راسو ...رافغتسالاو ليلهتلاو
 دقو ةالصلا تقو هتاف امل سمشلا هيلع تدر :يريمحلا ديسلا لوقي كلذ يفو
."برغملل تند
 "سانلا يف هركذ رشتناو ، قافآلا يف كلذ ربخ راسو " :هلوق نم رهظيو   
 ثيحب ،ايندلا لك يف سيلو ،دودحم ناكم يف تعقو سمشلا در ةثداح نأ
 .قافآلا يف راس اربخ تحبصأ
 تابثإ هتلواحم يف ةيفسعتلا ديفملا ىوعد ةشقانمل ةجاحب انسل اننأ نظأو  
 تنب ءامسأو ،يريمحلا رعاشلا ريغ ملاعلا يف دحأ اهفرعي مل ةينوك ةرهاظ
 تضافتسا ام" ثيدحلا كلذ رابتعاو ،ةباحصلا نم ةعامجو ةملس مأو سيمع
."راثآلاو ريسلا ءاملع هاورو ،رابخالا هب
 سمشلا مجحب ةريبكلا ةروطسألا هذه ةياور غاستسا دق ديفملا ناك اذاو   
 :لثم ةريغصلا ىرخألا ريطاسألل ةبسنلاب لوقي هاسع امف



 سمشلا مجحب ةريبكلا ةروطسألا هذه ةياور غاستسا دق ديفملا ناك اذاو   
 :لثم ةريغصلا ىرخألا ريطاسألل ةبسنلاب لوقي هاسع امف

 ادع ام ، نينمؤملا ةرمإب هيلع مالسلاو تارفلا رهن يف ناتيحلا مالك"•
 رابخألا ةلقن هاور ام كلذ نمو " :لوقي امك  ."يهامراملاو رامزلاو يرجلا
 نم ىلا ربخلا رشتناو ،مهنيب هتضافتسال ةفوكلا لهأ يف رهتشاو
 تارف يف هل ناتيحلا مالك نم .ءاملعلا هتبثأف دالبلا لها نم مهادع
 قفشا ىتح داز وأ ،تارفلا يف ىغط ءاملا نأ اوور مهنأ كلذو .ةفوكلا
 ،هللا لوسر ةلغب بكرف نينمؤملا ريمأ ىلا اوعزفف ،قرغلا نم ةفوكلا لها
  ىوعدب هللا اعد مث ،تارفلا ئطاش ىتأ ىتح هعم سانلا جرخو )ص(
 ىتح هديب بيضق ىلع ائكوتم تارفلا ىلا مدقت مث مهرثكأ اهعمس
 ىتح ءاملا ضاغف .هتئيشمو هللا نذإب صقنا :لاقو ءاملا ةحفص برض
 ةرمإب هيلع مالسلاب اهنم ريثك قطنف ،رحبلا رعق نم ناتيحلا تدب
 رامزلاو يرجلا يهو ،كومسلا نم فانصأ اهب قطني ملو ، نينمؤملا
 تمصو ،قطن ام قطن ةلع نع هولأسو كلذل سانلا بجعتف .يهامراملاو
 ام ينع تمصاو ، كومسلا نم رهظ ام يل هللا قطنا :لاقف ،تمص نم
 ةياورلاو لقنلاب هترهش ضيفتسم ربخ اذهو .هدعبو هسجنو همرح
 عذجلا نينحو هفكب ىصحلا حيبستو )ص( يبنلل بئذلا مالك ةرهشك
  ."ليلقلا ماعطلا نم ريثكلا قلخلا هماعطاو ،هيلا

 ةلمح ىور دقف" :لوقي امك ."ربنملا ىلع هعم ينجلا نابعثلا ثيدح"•
 موي تاذ ناك نينمؤملا ريمأ نأ اوورو .نابعثلا ثيدح نم اضيأ رابخألا
 ىقري لعجف ربنملا بناج نم نابعث رهظ ذا ،ةفوكلا ربنم ىلع بطخي
 اقيقن قنف ..هعم ملكتف ..كلذل سانلا عاتراف ،نينمؤملا ريمأ نم اند ىتح
 هيتفش كرحي نينمؤملا ريمأو ،هناكم نع لاز هنا مث ،مهنم ريثك هعمس
 :مامالا لاقف .هتعلتبا ضرألا نأكف باسنا مث هيلا يغصملاك نابعثلاو
 هيلع تسبتلا نجلا ماكح نم مكاح وه امناو ،متننظ امك كلذ سيل
 ريخب يل اعدو ،اهايإ هتمهفأف ،اهنع ينمهفتسي يلا راصف ،ةيضق
."فرصناو

 ،هيف ةرهابلا هللا تايآ نمو " :لوقيف )زجاعملا( كلت ىلع ديفملا بقعيو  



."فرصناو
 ،هيف ةرهابلا هللا تايآ نمو " :لوقيف )زجاعملا( كلت ىلع ديفملا بقعيو  
 ،هتعاط بوجوو هتماما ىلع اهنم زجعملاب لدو اهب هدرفأ يتلا صاوخلاو
 اهلعجو ،لسرلاو ءايبنألا اهب نابأ يتلا جئارخلا ةملج نم وه ام هتجح توبثو
  هرابخا نم )ع( هنع ضافتسا ام كلذ نمف ...هقدص ىلع مهل امالعا
 ،هربخ هنم ربخملا قفاويو ائيش كلذ نم مرخي الف ،هنوك لبق نئاكلاو تابئاغلاب
."ءايبنألا تازجعم رهبا نم اذهو ،هيف قدصلا ققحتي ىتح

 دحأ هرابخاو ،بيغلاب يلع مامإلا ملع ىلع ةلثمألا نم اددع ديفملا برضيو  
 ثيدح اذهو" .هناسل عطقو ،لبقتسملا يف هبلصب )يرجهلا ديشر( هباحصأ
 ءاملع نع هرمأ رهتشاو هانيمس نمع مهتاقث نع فلاخملاو فلاؤملا هلقن دق
 ."بويغلا نع رابخألاو تازجعملا نم هركذ مدقت ام ةلمج نم وهو ،عيمجلا
 ،مينزلا لتعلا ىلا نلتعتل هديب يسفن يذلاو" :رهسم نب ةيريوجل هلوقو
 مايأ يف دايز يلو املف ."رفاك عذج تحت كنبلصيل مث كلجرو كدي عطقيلو

 هالوم رابخا كلذكو  .ربعكم نبا عذج ىلا هبلص مث هلجرو هدي عطقف ةيواعم
 ينب نم ةأرمال ادبع ناك يذلا ،رامتلا مثيم رابخاو .هل جاجحلا حبذب ربنق
 بويغلا نع رابخألا ةلمج نم اذه"و .ملاس سيلو ،مثيم همسا نا :دسأ
 ."ةضيفتسم ءاملعلا نيب ةياورلاو عئاش هركذو ،نينمؤملا ريمأ نع ةظوفحملا

 .هداهشتساو هبرض مويب هتفرعمو

 هينباو بلاط يبا نب يلع مامإلا ةناكم لوح ريبك لدج كلانه نكي مل   
 اونوكي ملو ،اصوصخ ةعيشلا دنعو نيملسملا ةماع ىدل ،نيسحلاو نسحلا
 مل مهناف ،مهتمامإ تبثت ةزجعم ةيأ ءاعدا وأ ،مهلوح ةصاخ صوصنل ةجاحب
 ،كلذب نونمؤي مهتايح يف ةعيشلا نكي ملو ،ةيهلإلا ةمامإلا نوعدي اونوكي
 ةيرظن ةعانص نويمامإلا دارأ امدنعو  .طقف ايسايس مهنولاوي اوناك امناو
 يف لثمتت ةريبك ةلكشم اوهجاو ،رقابلا دمحمب اهقاصلاو ةيهلإلا ةمامإلا
 ةيسايسلا ةمامإلا هئاعدا مدعو ،ةسايسلا نع نيسحلا نب يلع هدلاو لازعنا
 فيكف .ةمامإلاب هيلع صنلا وأ هل نيسحلا مامالا ةيصو مدعو ،ةينيدلا وأ
 نوفضيو ،ةمئألا نم هقبس نمب ،هدعب نم هينبو رقابلا ةمامإ ةلسلس نوطبري



 فيكف .ةمامإلاب هيلع صنلا وأ هل نيسحلا مامالا ةيصو مدعو ،ةينيدلا وأ
 نوفضيو ،ةمئألا نم هقبس نمب ،هدعب نم هينبو رقابلا ةمامإ ةلسلس نوطبري
؟ةيهلإ ةحسم مهيلع
 ،ةيصولاو صنلا لحم لحيل "زجاعملا" حالس نع يمامإلا لقعلا قتفت انه    
 ةيروطسألا صصقلا نم ةعومجمب نيدباعلا نيز داجسلا ةمامإ اوميقيو
 تايآ هل ةعيشلا تور دق" :ديفملا خيشلا لوقي امك وأ ،"زجاعملا" مساب
 ،تايآلاو زجاعملا كلت نم ةدحاو ركذي مل هنكلو ." تاحضاو نيهاربو تازجعم
 هل مكحلاو ،نيدباعلا نيز ىلع مالسلاو ،دوسألا رجحلا ملكت ةزجعم :اهنمو
 نب دمحم اهب دهشتسا "ةزجعم" يهو ،ةيفنحلا نب دمحم همع نود ةمامالاب
 نم ةرصبتلاو ةمامالا( يف هيوباب نبا يلعو )تاجردلا رئاصب( يف ،رافصلا خورف
  .)ةیصولا تابثا( يف يدوعسملاو  )يفاكلا( يف ينيلكلاو  )ةريحلا
 باتك يف ةيزاجعإلا ةصاخلا تاردقلا تاياكح نم ةعومجم تدرو دقو  
 دوجول اهركذ نع انضرعأ انكلو ،ديفملا خيشلا ىلا بوسنملا  )صاصتخالا(
.هيلا ةبسنلا كلت ةحصب كشلا

رقابلا دمحم مامالا "زجاعم"   

 نأ ،هتحصب كوكشملاو ، ديفملا ىلا بوسنملا )صاصتخالا( باتك يف درو   

 فرعنل انا":لوقيو ،بيغلا ملعي ناك هناو   .رقابلا مامالل ىوطت تناك ضرألا
 ."قافنلا ةقيقحبو ،ناميالا ةقيقحب هانيأر اذا لجرلا
   

قداصلا مامالا "زجاعم"

 هتمامإ تابثإل ،بيغلاب قداصلا مامإلا ملع ىواعد ىلا ديفملا خيشلا أجلي   
 هيخأو  هللا دبع نب دمحم لتقمب "ءاوبألا" عامتجا يف هؤبنت ركذيو ،ةيهلإلا
 فلتخي ال ،هلبق يذلاك روهشم ثيدح اذه" :لوقيو .روصنملا لبق نم ميهاربإ
 هللا دبع يبا ةماما ىلع نالدي امم امهو ،امهتحص يف رابخالاب ءاملعلا
 تانئاكلاو تابئاغلاب هرابخال هدي ىلع رهظت تناك تازجعملا ناف ،قداصلا
 مهتوبن تامالعو مهتايآ نم كلذ نوكيف ،نوربخي ءايبنألا ناك امك ،اهنوك لبق
."لجو زع مهبر ىلع مهقدصو



 مهتوبن تامالعو مهتايآ نم كلذ نوكيف ،نوربخي ءايبنألا ناك امك ،اهنوك لبق
."لجو زع مهبر ىلع مهقدصو

 لقنيو ،ةيهلإلا هتمامإ ىلع اليلد بيغلاب قداصلا مامالا ملع ديفملا ربتعيو   
 يف )لوهجملا( يماشلا لجرلا عم هراوح لوح هتياور مكحلا نب ماشه نع
 ماشه لوقو ؟مامإلا وه نم :يماشلا لاؤسو ،قداصلا ةمامإ تابثإ هتلواحم
 رابخأب ربخيو ،لاحرلا هيلا دشت يذلا - هللا دبع ابأ ينعي - سلاجلا اذه :هل
 اي ةلأسملا كيفكا انا :يماشلل قداصلا لوق مث .دج نع بأ نع ةثارو ءامسلا
 تررمو ،اذك كقيرط ناكو اذك موي تجرخ ،كرفسو كريسم نع كربخأ ،يماش
 :لوقي هرمأ نم ائيش هل فصو املك يماشلا لبقأف .اذك كب رمو ،اذك ىلع

 .ةعاسلا هلل تملسا :لاق مث ،هللاو تقدص

 

 نكمي صن يأ دوجو مدع دكؤت ةيمهولا  ةياورلا هذه نإ ةقيقحلا يفو   
 مل ام اذهو ،بيغلاب هملع ىوعدب الا ،قداصلا ةمامإ تابثا يف هيلع دامتعالا
 نب ماشه نم ةيراع ىوعد درجم يه امناو ،دحأل هتابثإ نكمي الو نكمي
.مكحلا

رفعج نب ىسوم "زجاعم" 

 ىلع هب عطقي ام تازجعملاو تايآلا نم هنع اوورو" :ديفملا خيشلا لوقي   
 تازجعم نع انثدحي وهو هيلا عمتسنلو ."هتماماب لوقلا باوصو هتيجح
 ةياور  لقني ثيح ،هتمامإب لوقلا باوصو هتيجح ىلع اهب عطق يتلا مظاكلا
 دعب ثدح امع )يقيلاوجلا ملاس نب ماشه( ةمامالا ةيرظن باطقأ دحأ نع
 نب دمحمو انأ ،هللا دبع يبا ةافو دعب ةنيدملاب انك" :لوقيف ،قداصلا ةافو
 )حطفألا( رفعج نب هللا دبع ىلع نوعمجم سانلاو ،قاطلا بحاص نامعنلا
 )بجي ملو ةلئسألا ضعب حطفالا لأس هنأ معزيو(...هيبأ دعب رمألا بحاص هنأ
 يف اندعقف ،لوحألا رفعج وبأو انأ هجوتن نيأ ىلا يردن ال الالض انجرخف
 ىلا :لوقن ،دصقن نم ىلاو ،هجوتن نيأ ىلا يردن ال نيكاب ،ةنيدملا ةقزأ ضعب



 يف اندعقف ،لوحألا رفعج وبأو انأ هجوتن نيأ ىلا يردن ال الالض انجرخف
 ىلا :لوقن ،دصقن نم ىلاو ،هجوتن نيأ ىلا يردن ال نيكاب ،ةنيدملا ةقزأ ضعب
 كلذك نحنف ..؟جراوخلا ىلا ؟ةيديزلا ىلا ؟ةلزتعملا ىلا ؟ةيردقلا ىلا ؟ةئجرملا
 نويع نم انيع نوكي نأ تفخف ،هديب يلا ئموي هفرعأ ال اخيش الجر تيأر ذا
 دعب عمتجي نم ىلع سيساوج ةنيدملاب  هل ناك هنأ كلذو ،روصنملا رفعج يبأ
 تعبتو .مهنم نوكي نأ تفخف ،هقنع برضيو ذخؤيف ،هيلع سانلا رفعج
 تلخدف .ىضمو ينالخ مث ىسوم نسحلا يبأ باب ىلع درو ىتح ...خيشلا
 الو ةئجرملا ىلا ال ّيلإ ّيلإ :هنم اءادتبا يل لاقف ،ىسوم نسحلا وبأ اذاف
 :لاق ؟كوبأ ىضم :كادف تلعج :تلق .ةيديزلا ىلا الو ةلزتعملا ىلا الو ةيردقلا
 :تلق  ،كاده كيدهي نأ هللا ءاش نا :لاق ؟هدعب نم انل نوكي نمف :تلق  ،معن
 نأ ديري هللا دبع :لاق ،هيبا دعب مامالا هنأ معزي كاخأ هللا دبع نإ كادف تلعج
،هللا دبعي ال
 :تلق ،كاده كيدهي نا هللا ءاش نا :لاق  ؟هدعب انل نمف كادف تلعج  :تلق 
 كيبأ ةعيش :تلق ،ال :لاق ؟ماما كيلع :تلق .كلذ لوقأ ال :لاق ؟وه تنأف

 :لاق ،نامتكلا يلع تذخا دقف ؟كيلا مهوعداو رمألا اذه مهيلا يقلاف ،لالض
 .حبذلا وهف عاذأ ناف نامتكلاب هيلع ذخو هيلا قلاف ،ادشر مهنم تسنأ نم
 ؟كءارو ام :يل لاقف لوحالا رفعج ابأ تيقلو )مظاكلا( هدنع نم تجرخف :لاق
 .ةصقلاب هتثدحو ،ىدهلا :تلق
 وه نم فرعي ملو يفوتو ةافولا كشو ىلع ةفوكلا يف ناك( ةرارز انيقل مث :لاق
 انيقل مث ، هيلع اعطقو هالءاسو همالك اعمسو هيلع الخدف ،ريصب ابأو )مامالا
 ،يطاباسلا رامع ةفئاط الا ،هيلع عطق هيلع لخد نم لكف ،اجاوفأ سانلا

 .ليلقلا الا سانلا نم هيلا لخدي ال هللا دبع يقبو

 فرتعي )يقيلاوجلا ملاس نب ماشه( يوارلا ناف ،ةياورلا هذه يف انلمأت ولو   
:ةيلاتلا رومألا دكؤيو
 ةيسووانلا ادع ام اعبط( حطفألا هللا دبع ةمامإ ىلع ةعيشلا عامجإ•

)ةيليعامسالاو
مظاكلا ىسوم ىلع صنلا ةفرعم مدع•
 ماشه ةريحب هتفرعمو ،بيغلاب مظاكلا مامالا ملع•



مظاكلا ىسوم ىلع صنلا ةفرعم مدع•
 ماشه ةريحب هتفرعمو ،بيغلاب مظاكلا مامالا ملع•
ةمامالاب مظاكلا مامالا ءاعدا مدع•
)مامإ يلع سيل( هلوق درجمب مظاكلا مامالاب ماشه ناميإ•
 ىلع سيلو ،ةلئسأ ةدع هلاؤس دعب مظاكلا ىلع ريصب يبأو ةرارز عطق•

.هيلع صنلا ساسأ
 ماشه نم ةبيرغ ىوعد اهيف اندجول ،ىرخأ ةرم ةياورلا هذه يف انرظن ولو   
 نيعأ نب ةرارز لوخدل هركذو ،هيلا ةراشإلا درجمب لوهجملا لجرلل هعابتا يف
 نأب يعيشلا خيراتلا نم تباثلا فلاخي اذهو ،هيلع عطقلاو  مظاكلا ىلع
 لاسراو ،قداصلا دعب مامالا وه نم فرعي ال وهو ،ةفوكلا يف يفوت ةرارز
 فحصملا هعضوو ،يلاتلا مامالا ةفرعم لجا نم ةنيدملا ىلا هللا ديبع هنبا
 خيشلا  لوقي امك ،باتكلا اذه هتماما تبثي نمب نمؤأ ينا :هلوقو هردص ىلع
 ةزجعملا هذهب مظاكلا ةمامإ تابثا لواحي ديفملا وأ ماشه نكلو ،قودصلا
.ةنيدملا يف هدوجو ءاعداو ةيبيغلا

 ىسني ،هتمامإ ىلع ليلدك  ،بيغلاب مظاكلا ملع تابثإل هتلواحم مضخ يفو  
 ىيحي لاق ،ةريغملا نبا نع ،رخآ  باتك يف وه هيوري احيحص اثيدح ديفملا
 :لاقف .بيغلا ملعت كنأ نومعزي مهنإ كادف تلعج :مظاكلل هللا دبع نب
 يف الو ةرعش هيف تيقب ام هللاوف ،يسأر ىلع كدي عض ، هللا ناحبس"
."هللا لوسر نع ةثارو الا يه ام هللاو ال :لاق مث ،تماق الا يدسج

 نــع ثدــحتت يتــلا ةــعوــضوــملا تاــياورــلا دــشح ديفــملا لــصاوــي كــلذ نــم مــغرــلاــبو  
 نأ مــعزــت ةريثــك تاــياور يورــيو ، مــظاكــلا دــي ىلــع ترــهظ يتــلا "زــجاعــملاو تاــيآلا"
 مـهرـئاصمـب مـهربخـي ناـك امـك ،كـلذـب هـباحـصأ ربخـيو لـجرـلا تومـي ىتـم ملعـي ناـك مـظاكـلا
 ،ناردــجلا قرتخــيو لالــغألا مطــحيو دادغبــب سبحــلا نــم جرــخي  ناــك هــنأو .لبقتــسملا يــف
 يـــف همـــتاـــخ عبطـــيو ،ةليلـــلا سفـــن يـــف اهيـــلإ دوعـــيو ةرونـــملا ةنـــيدـــملا ىـــلإ دادغـــب نـــم بـــهذـــيو
 ةرقـب ءايـحإـب موقـيو ،قرتحـي الو رانـلا لـخدـيو ، ملعـت نود نـم ةيبنـجأ تاغلـب ملكتـيو ،ةاصـح
."زجاعملا" نم كلذ ىلإ امو .ةتيم
 مامالا وه نم :مظاكلا لأس ،هللا دبع نب نسحلا هل لاقي لجر ةصق يوريو   
 ؟هب لدتسا ءيشف :لاق ،وه انأ :لاق ،معن :لاق ؟لبقت كتربخا نإ لاق ؟مويلا



 مامالا وه نم :مظاكلا لأس ،هللا دبع نب نسحلا هل لاقي لجر ةصق يوريو   
 ؟هب لدتسا ءيشف :لاق ،وه انأ :لاق ،معن :لاق ؟لبقت كتربخا نإ لاق ؟مويلا
 لوقي اهل لقف ،ناليغ مأ رجش ضعب ىلا راشأو ،ةرجشلا كلت ىلا بهذا :لاق
 ىتح ،ادخ ضرألا دخت هللاو اهتيأرف اهتيتأف :لاق ،يلبقا :رفعج نب ىسوم كل
 تمصلا مزل مث ،هب رقأف لاق .تعجرف ،عوجرلاب اهيلا راشأ مث ،هيدي نيب تفقو
."كلذ دعب ملكتي دحأ هاري ال ناكف ،ةدابعلاو
 
 ينئاطبلا ةزمح نب يلع نع السرم اضيأ ديفملا ىور قايسلا اذه يفو   
 )يفقاولا(
 ،ةدالولا يف هاثنأ رسعتل ءاعدلا هنم بلطلاو مظاكلا ىلا دسأ ءوجل نع ةياكح
 يعور يف يقلاو ،كلذ تلعفف ،اهنع جرفي نأ هللا لأسا نأ ينلأس هنا ":هلوقو
 هللا طلس الف ،هللا ظفح يف ضما :يل لاقف .كلذب هتربخف ،هل اركذ دلت اهنأ
. نيمآ :تلقف ،عابسلا نم ائيش كتعيش نم دحأ ىلع الو كتيرذ ىلع الو كيلع

 ."ةريثك بابلا اذه يف رابخالاو

  
 ،ةينـيدـلا اـضرـلا ةـماـمإ ىلـع ةينلعـلاو ةـماعـلاو ةحـيرصـلاو ةحـضاوـلا صوصنـلا بايـغ يـفو  
 ملعـــب اـــضرـــلا ماـــمإلا ةـــفرعـــم ءاـــعداو زـــجاعـــملا حالـــسب ةـــناعتـــسالا نـــم ةيـــماـــمالـــل دـــب ال ناـــك
 ناــك اــضرــلا نأــب ديفــملا مــعزو  ،اهيلــع "ةينــيد" ةغبــص ءافــضإو هتــماــمإ تابــثإل بيغــلا
 هــنأو  .رثــكأو ،هــنوــيد ردقــب الــئاــس ىطــعأ هــنأو  ."زــجاعــملا" حرتجــيو ،بيغــلا ملعــي

 ملــع هــنأو   .ريقفــل اــهاطــعأو بــهذ ةكيبــس اهنــم جرختــساــف هــطوســب ضرألا كــح

 .ديشرلا نوراه ربق بناج ىلا ناسارخب هنفد ناكمب اقبسم

 داوجلا مامالا "زجاعم" 

 انأ انيبف ،هللا دبعا ماشلاب تنك ينا" :هلوق لوهجم "لجر" نع ديفملا يوري    
 : يل لاقف ، يدي نيب اصخش تيأر ذا بارحملا ىلع يعضوم يف ةليل تاذ
 انأ اذاف اليلق ىشمف ...،ةفوكلا دجسم يف انأ اذاف ،اليلق يب ىشمف ،مق
 فاطف ،ةكمب انأ اذأف اليلق ىشمف هعم تجرخو جرخ مث ..هللا لوسر دجسمب
 باغو ،ماشلاب يعضومب انأ اذاف ،اليلق ىشمف جرخ مث ،هعم تفطو تيبلاب



 فاطف ،ةكمب انأ اذأف اليلق ىشمف هعم تجرخو جرخ مث ..هللا لوسر دجسمب
 باغو ،ماشلاب يعضومب انأ اذاف ،اليلق ىشمف جرخ مث ،هعم تفطو تيبلاب
.تيأر امم الوح ابجعتم تيقبف ينع صخشلا
 هتبجأف يناعدو ،هب ترشبتساف صخشلا كلذ تيأر لبقملا ماعلا ناك املف
 كتلأس :هل تلق ماشلاب يتقرافم دارأ املف ،يضاملا ماعلا يف لعف امك لعفف
 نب دمحم انا :لاقف ؟تنأ نم ينتربخا الا كنم تيأر ام ىلع كردقأ يذلا قحب
 دبع نب دمحم ىلا ةلاسر بتك مث لجرلا لقتعاف .رفعج نب ىسوم نب يلع
 ىلا ةليل يف ماشلا نم كجرخأ يذلل لق :اهرهظ يف عقوف ،تايزلا كلملا
 نم كجرخي نأ ،ماشلا ىلا ةكم نم  كدرو ةكمو ةنيدملا ىلا ةفوكلا نمو ةفوكلا
.اذه كسبح

 .سبحلا نم لجرلا  ىفتخاف

 نم هتمامإ ىلع ليلدك ،بيغلاب داوجلا ملع نع ةريثك اصصق اضيأ يوريو    
.هللا

  يداهلا يلع مامالا "زجاعم"

 داقتفاب رعشيف ،يداهلا دمحم نب يلع ةمامإ نع ثيدحلل ديفملا لقتني اذكهو
 ةناعتسالل رطضي كلذلو ،هللا نم هتمامإ ىلع لدت ةيفاك ةيعرش ةلدأل يداهلا
 يف وهو ربخي ناك هنإ :لوقيف ،زجاعملل هنايتاو ،بيغلاب يداهلا ملع ىواعدب
 بحاص هنا :لكوتملا رفعج يلوت نع ربخيو ،ءارماس يف قثاولا ةافوب ةنيدملا
 .رمألا
 نم هقيرط يف هيف لزن يذلا كيلاعصلا ناخل يداهلا ليوحت نع ثدحتيو   
 راهناو ،تافنآ تاضور ىلا ،هل لكوتملا ءاعدتسا دنع ،ءارماس ىلا ةنيدملا

 .نونكملا ؤلؤللا نهنأك نادلوو ،تارطع تاريخ اهيف نانجو ،تايراج

يركسعلا نسحلا "زجاعم"

 ةمئألا ةلسلسل ةرخأتملاو ةريخألا ةيمسرلا ةياورلا ميدقت ديفملا لصاويو   
 موقيو  ،نسحلا دمحم وبأ هنبا يداهلا دعب مامالا ناك :لوقيف ،رشع ينثالا



 ةمئألا ةلسلسل ةرخأتملاو ةريخألا ةيمسرلا ةياورلا ميدقت ديفملا لصاويو   
 موقيو  ،نسحلا دمحم وبأ هنبا يداهلا دعب مامالا ناك :لوقيف ،رشع ينثالا
 ديفملا ألمي يتلا ،بيغلا ملعو زجاعملا تاياكح نم ةعومجم ةياورب اهدعب
 سانلا ضعب ءاطعإ :لثم ،اهب )داشرالا( هباتك نم تاحفص رشع يلاوح

 كحو   .نيعتسملل نورح لغب ضيورتو  .اولأسي نأ نود ،مهتجاح ردقب الام
 هناملغ عم ثدحتلاو ،بهذ ةكيبس ٥٠٠  جارخاو يرفعجلا مشاه يبأل ضرألا
 توميس هنأل هسرف عيبب الجر هحصنو  .ةيبلقصلاو ةيمورلاو ةيكرتلا مهتاغلب

 .هلوح يهو يلصي امئاق هودجوف هلكأتل عابسلا ةكرب يف هئاقلاو ،ءاسملا لبق

   
بيغلا نوملعي "ءارفسلا"

 نيذلا "ةعبرألا باونلا" ىلا ،بيغلا ملعو زجاعملا ديفملا خيشلا بسني اريخأو
 تابثا لجأ نم ،هنع "ةصاخلا ةباينلا" و ،يركسعلا مامالل دلولا دوجو اوعدا

 مدعل ،ةباينلا ةحصب مهل دهشي دحأ دوجو مدع نم مغرلاب ،مهاوعد ةحص
 بيغلاب مهرابخا ىواعد نم ديفملا ذختيو ."بينملا" دلولا كلذل دحأ ةدهاشم
 نع ةرافسلاو ةصاخلا ةباينلاب مهئاعدا ةحص ىلع اليلد زجاعملل مهنايتاو
 ةمالع" نإ :لوقيو ."يركسعلا نسحلا نب دمحم رشع يناثلا مامالا"

  ." هنوك لبق نوكي امع اهيف ربخلاو ،ةبيغلا تافصب مهقدص

عبارلا بابلا
:يناثلا لصفلا
 ةضوفملا ةالغلا ىطخ ىلع ديفملا

 ،ةعيشـــلا فوفـــص يـــف اوـــسدـــنا نـــيذـــلا ةالغـــلا نـــم ريبـــك ددعـــب تيبـــلا لـــهأ ةمـــئأ يلتـــبا     
 ناـكو ،مهـل ةيـهوـلألاو ةوبنـلا ءاـعداـك ،مالـسإلا نـع ةـجراـخ تالوقمـب مهبـهذـم هـيوشـت اوـلواـحو
 يــبأ نــب دمــحم باطــخلا وــبأ يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا نــم تانيــثالثــلا يــف ءالؤــه سأر ىلــع
 نأ دعـــب ،قداصـــلا رفعـــج ماـــمإلاـــب ىـــلاـــغ يذـــلا ،دـــسأ ينـــب ىـــلوـــم ،يـــفوكـــلا صالقـــم بنـــيز

  .ةفوكلا يف هدمتعمو هليكو ناك
 هيلــع ةكــئالــملا لوزــنو بيغــلاــب قداصــلا ماــمإلا ملــع ةــيادبــلا يــف باطــخلا وــبأ ىــعدا دــقو  
 كــلذ دعــب روطــت مــث  .ءايبــنأ ةمــئألا نأــب لوقــلا ىــلإ روطــت مــث  "ثَّدــحم" هــنأو ،هعــم مهــثدــحتو



 هيلــع ةكــئالــملا لوزــنو بيغــلاــب قداصــلا ماــمإلا ملــع ةــيادبــلا يــف باطــخلا وــبأ ىــعدا دــقو  
 كــلذ دعــب روطــت مــث  .ءايبــنأ ةمــئألا نأــب لوقــلا ىــلإ روطــت مــث  "ثَّدــحم" هــنأو ،هعــم مهــثدــحتو
  .هنـــع )باطـــخلا يـــبأ( هسفنـــل ةوبنـــلا ءاـــعداو ،قداصـــلا ماـــمالا يـــف هللا لولـــحب لوقـــلا ىـــلإ
 .هنم ؤربتلاو هنعل ىلا مامالا عفد امم

 ماق )ـه179 ةنس يفوت( "يفعجلا رمع نب لضفملا" ىعدي هعابتأ نم ادحاو نكلو    

 مهل هللا ضيوفت يأ  .ضيوفتلاب لاقف ،تيبلا لهأ ةمئأل ةيهولألا ةبسن نع ةجرد لزنتلاب
 مساب تفرع ةقرف سسأو ،ةمايقلا موي باسحلاو توملاو ةايحلاو قزرلاو قلخلاب

 ،قداصلا مامإلا ىلإ ةفرحنملا مهتلوقم ءالؤه بسن دقو  ."ةيلضفملا" وأ "ةضوفملا"
."نيقولخم انولعجاو ،متئش ام انيف اولوق" :لاق هنأ اومعزو
 لوقتلاب مهل حمس قداصلا مامإلا نأ اوعدا نيذلا "ةضوفملا" ةالغلا ءالؤه سسأ دقو   
 ،هلامعأو هللا تافص مهيلع غبسي ةمئألاب ولغلا نم ريطخ عونل ،نوءاشي ام هيلع
 نوهلؤي اوناك نيذلا ةالغلا نم مهاوس نمع "ةضوفملا" فلتخا دقو .رشبلا قوف مهعفريو
 قلخلا ةفاضإ عم نكلو مهنع مدقلا يفنو مهقلخو ةمئألا ثودحب مهفارتعاب ،ةمئألا
 ملاعلا قلخ مهيلإ ضوف هنأو ،ةصاخ مهقلخب درفت ىلاعت هللا نأ مهاوعدو مهيلإ قزرلاو
.هيف امب
 دروأو هفعـــض نـــم مهنمـــف "يفعجـــلا لضفـــملا" لوـــح ةعيشـــلا لاـــجرـــلا ءاملـــع فلتـــخا دـــقو   
 يــــفوــــت( يــــشاجنــــلا يلــــع نــــب دمــــحأ لاقــــف ،هقــــثو نــــم مهنــــمو ،هنــــم قداصــــلا ماــــمالا ؤربــــت
 ناـــــك هـــــنإ :ليـــــقو ،هـــــب أبعـــــي ال ،ةـــــياورـــــلا برطضـــــم ،بـــــهذـــــملا دـــــساـــــف" هـــــنأ : هنـــــع  )ـھ450 
 نـــــــبا نيـــــــسحلا نـــــــب دمـــــــحا لاـــــــقو  ."اهيلـــــــع لوعـــــــي ال تافنصـــــــم هـــــــل ترـــــــكذ دـــــــقو ،ايـــــــباطـــــــخ
 دــقو ،يــباطــخ ،لوقــلا عفــترــم ،تــفاهتــم فيعــض " هــنا :هنــع )ســماخــلا نرقــلا( يرــئاضغــلا
 ."هثــيدــح بتكــي نأ زوجــي الو ،اميظــع المــح هثــيدــح يــف ةالغــلا لمــحو ،ريثــك ئش هيلــع دــيز
 لقـــــنو ،ةضـــــقانتـــــم تاـــــياور ةدـــــع هـــــلوـــــح )ـه٣٥٠ يـــــفوـــــت( يشكـــــلا رمـــــع نـــــب دمـــــحم  ىورو
 رمـــع نـــب لضفملـــل لوقـــي )ع( هللا دبـــع اـــبأ تعمـــس :لاـــق ،نامثـــع نـــب دامـــح نـــع هدانـــساـــب
 ،هيـلإ اعطقنـم ناـكو رفعـج نـب ليـعامـسإ ينعـي "ينـبإلو كـلاـم كرـشم اـي رـفاـك اـي":يفعجـلا
 لـخد :لاـق ،ناكسـم نـب هللا دبـع نـع هدانـساـب ىورو .هدعـب عـجر مـث ةيـباطـخلا عـم هيـف لوقـي
 كادــف انلعــج :هــل الاقــف )ع( هللا دبــع يــبأ ىلــع يدزألا ةــعاذــج نــب رــماــعو ةدــئاز نــب رــجح
 الإ انـــقازرأ ردقـــي اـــم هللاو :لاقـــف .دابعـــلا قازرأ نوردقـــت مكـــنإ :لوقـــي رمـــع نـــب لضفـــملا نإ
 ىتــح كــلذ يــف ةركفــلا ىــلإ تغلــبأو ،يردــص قاضــف يــلايعــل ماعــط ىــلإ تجتــحا دقــلو ،هللا
 :لاـق ؟هنـم أربتـتو هنعلتـف أ :الاـق .هنـم ئرـبو هللا هنعـل يسفـن تـباـط اـهدنعـف ،مهـتوـق تزرـحأ
 .هنم هلوسرو هللا ئربو ،هنم اءرباو هانعلاف معن

 قداصـلا ماـمالا نـع ،ةالغـلا هـعابـتأ نـم ةـعامـج نـع ىرـخأ تاـياور اضـيأ يشكـلا ىورو   
 نــبا رــماــعو ،ةدــئاز نــب رجحك هــموصــخ مذــتو هنــع عــفادــتو ،لضفــملا حدمــت ،مــظاكــلا هنــباو



 قداصـلا ماـمالا نـع ،ةالغـلا هـعابـتأ نـم ةـعامـج نـع ىرـخأ تاـياور اضـيأ يشكـلا ىورو   
 نــبا رــماــعو ،ةدــئاز نــب رجحك هــموصــخ مذــتو هنــع عــفادــتو ،لضفــملا حدمــت ،مــظاكــلا هنــباو
 ،)ع( هللا دبــع يــبأ ىــلإ اوــجرــخ ثدــحأ اــم باطــخلا وــبأ ثدــحأ نيــح ةعيشــلا نأو ،ةــعاذــج
 ال :لاــــق .ماكــــحالا نــــم هيــــلإ جاتحــــن اــــمو اننــــيد رــــمأ يــــف هيــــلإ عزفــــن الــــجر انــــل مــــقأ :اوــــلاقــــف
 :اوـــلاقـــف ،فرصنـــيو ينـــم عمـــسو يـــلإ جرـــع مـــكدـــحأ جاتـــحا اـــم ىتـــم ،كـــلذ ىـــلإ نوـــجاتحـــت
 هللا ىلـــع لوقـــي ال هـــنإـــف ،هنـــع اولبـــقاو هنـــم اوعمـــسا لضفـــملا مكيلـــع تمـــقأ دـــق" :لاقـــف .دـــبال
."قحلا الإ يلعو
 يـف يور امـنإ ربخـلا اذـه لعـل ":الـئاـق هـل ةـحداـملا تاـياورـلا ضعـب ىلـع قلـع يشكـلا نكـلو 
."ايباطخ ريصي نأ لبق لضفملا ةماقتسا لاح
 مــحرــت دقــف ،هنــم قداصــلا ماــمالا فــقوــمو ،لضفــملا ةيصخــش لوــح فالتــخالا اذــه مــغرو   
 نمــم ،نيحــلاصــلا ءاهقفــلا هــتاقــثو ،هتــناطــبو ماــمإلا ةــصاــخ نــم هدــعو ،ديفــملا خيشــلا هيلــع
 .مظاكلا ىسوم هنبا ىلع هنم ةمامإلاب صنلا ىور

 يـــف هدامتـــعا حـــجرـــي اـــم )صاصتـــخالا( ديفـــملا خيشـــلا ىـــلا بوسنـــملا باتكـــلا يـــف دروو    
 تنـــك :لاـــق ،يمـــشاهـــلا لضفـــلا نـــب هللا دبـــع نـــع :ةـــياورـــلا هذـــه ىلـــع ءانـــب لضفـــملا قيـــثوـــت
 هــب رصــب املــف ،رمــع نــب لضفــملا لــخد ذإ مالــسلا امهيلــع دمــحم نــب رفعــج قداصــلا دنــع

 وـل لضفـم اـي ،كبحـي نـم بـحأو كبـحأل يـنإ يـبروـف ،لضفـم اـي يـلإ" :لاـق مـث ،هيـلإ كحـض
 دقـل ،هللا لوـسر نـبا اـي :لضفـملا لاقـف ،نانـثا فلتـخا اـم فرعـت اـم يـباحـصأ عيمـج فرـع
 مـث ...اهـب هللا كـلزـنأ يتـلا ةـلزنـملا تـلزـنا لـب :لاـق  ،يتـلزنـم قوـف تـلزـنا دـق نوـكأ نأ تبـسح
 ،انـــم مكـــحاورأ قلـــخو ،هتمـــحرـــب انعنـــصو هتمظـــع روـــن نـــم انقلـــخ هللا نا :لاقـــف يلـــع لبـــقأ
 يــف اودــيزــي نا برغــملاو قرــشملا لــهأ دــهج وــل هللاو ،انيــلا نونحــت متــنأو مكيــلا نحــن نحنــف
 مهـئامـسأـب اـندنـع نوـبوتكـمل مهـناو ،كـلذ ىلـع اوردـق اـم الـجر مهنـم اوصقنـي وأ الـجر انتعيـش
 كمــسا كتــيرأل تئــش وــلو ،لضفــلا نــب هللا دبــع اــي ،مهــباســنأو مــهرــئاشــعو مهــئاــبآ ءامــسأو
 :تلقـف ،ةـباتكـلا رـثأ اهيـف سيـل ،ءاضيـب اهـتدـجوـف اـهرـشنف ةفيحصـب اـعد مـث ،انتفيحـص يـف
 ،ةـــبوتكـــم اهـــتدـــجوـــف اهيلـــع هدـــي حسمـــف :لاـــق ،ةـــباتكـــلا رـــثأ اهيـــف ىرأ اـــم هللا لوـــسر نـــبا اـــي
."اركش هلل تدجسف يمسا اهلفسا يف تدجوو
 هفقـــس دـــيدـــحتو "ولغـــلا" فـــيرعـــت يـــف نمكـــت تـــناـــك ديفـــملا ىدـــل ةلكشـــملا ناـــف ودبـــي امـــكو    
 ريــمأ اوبــسن نــيذــلا مــه مالــسإلاــب نــيرــهاظتــملا نــم ةالغــلا " نأــب دقتعــي ناــك ثيــح ،ىلــعألا
 ايـندـلاو نـيدـلا يـف لضفـلا نـم مـهوفـصوو ،ةوبنـلاو ةيـهوـلألا ىـلا هتـيرذ نـم ةمـئألاو نينـمؤـملا
 ريــــمأ مهيــــف مكــــح رافــــك لالــــض مــــهو ،دصقــــلا نــــع اوــــجرــــخو ،دــــحلا هيــــف اوزواجــــت اــــم ىــــلا
  ."مالسإلا نع جورخلاو رافكإلاب مهيلع ةمئألا تضقو ،رانلاب قيرحتلاو لتقلاب نينمؤملا
 نــم فنــص ةــضوفــملا" نإ :لاــق ثيــح "ةــضوفــملا" فــيرعــت يــف هــيدــل ةلكشــملا تــناــك امــك   
 مهقلــخو ةمــئألا ثودــحب مهــفارتــعا ةالغــلا نــم مــهاوــس نــم هــب اوــقراــف يذــلا مهــلوــقو ،ةالغــلا
 هــــناحبــــس هللا نا مــــهاوــــعدو ،مهيــــلا كــــلذ عــــم قزرــــلاو قلــــخلا ةــــفاــــضاو ،مهنــــع مدقــــلا يفــــنو



 مهقلــخو ةمــئألا ثودــحب مهــفارتــعا ةالغــلا نــم مــهاوــس نــم هــب اوــقراــف يذــلا مهــلوــقو ،ةالغــلا
 هــــناحبــــس هللا نا مــــهاوــــعدو ،مهيــــلا كــــلذ عــــم قزرــــلاو قلــــخلا ةــــفاــــضاو ،مهنــــع مدقــــلا يفــــنو
 ."لاعفألا عيمجو هيف امب ملاعلا قلخ مهيلا ضوف هناو ،ةصاخ مهقلخب درفت ىلاعتو
  
 مهقلــــخ وأ ،مهــــتوبــــن وأ ،تيبــــلا لــــهأ ةمــــئأ ةيــــهوــــلأــــب لوقــــلا نود يأ ،كــــلذ نود اــــم اــــمأو   
 ةايحـــلاو قزرـــلا ةمـــئألـــل هللا ضـــيوفتـــب لوقـــلاـــب نأـــب املـــع ،ضـــيوفـــت الو ولغـــب سيلـــف ،مـــلاعلـــل
 نــع رهتــشا امــم وــه ،بيغــلاــب مهملــعو ،مهيلــع ةكــئالــملا لوزــنو ،نــيدــلاو ،باسحــلاو توــملاو
.ايداع ارمأ كلذ لك ربتعي ناك ديفملا نكلو ،ةضوفملا ةالغلا
 ةعيشـــلا نـــم اريثـــك ديفـــملا دقتـــنا ،ضـــيوفتـــلاو ولغـــلا فـــيرعـــت يـــف فالتـــخالا ىلـــع ءانـــبو   
 ةـــلزنـــم ةـــفرعـــم يـــف "مـــهريصقـــت" ىلـــع ،قودصـــلا خيشـــلا اميـــس الو ،هرصـــع يـــف ءاهقفـــلاو
 يبنـلا وهسـب لوقـي ال نـم اومهـتا دـق نييمقـلا ةعيشـلا خـياشـم ناـكو .تيبـلا لـهأ نـم ةمـئألا
 ،ةعيشـلا دـئاقـع فـيرعـت يـف اـباتـك قودصـلا هـيوـباـب نـب يلـع نـب دمـحم خيشـلا بتـكو ،ولغـلاـب
."تاداقتعالا حيحصت" بتكو هيلع درلاب ديفملا ماقف "تاداقتعالا" ناونع تحت
 ىلــع ولغــلاــب )هر( رفعــج يــبا صــن اــمأــف ":لاقــف ،ريصقتــلاو ولغــلا فــيرعــت يــف لداــجو    
 ريصقتـلا ىـلا موقـلا ءالؤـه ةبـسن سيلـف ،ريصقتـلا ىـلا مهـئاملـعو نييمقـلا خـياشـم بـسن نـم
 ،ارصقـم ناـك نـم ملعـلاو ةـخوخيشـلاـب مهيـلا راشـملا ةلمـج يـف ذا ،سانـلا ولـغ ىلـع ةـمالـع
 مـق لـهأ نـم اوـناـك ءاوـس ،ريصقتـلا ىـلا نيققحـملا بـسن نـم ىلـع ولغـلاـب مكحـلا بجـي امـناو
 دمـحم رفعـج يـبا نـع ةرـهاـظ ةـياكـح انعمـس دـقو .سانـلا رـئاـسو دالبـلا نـم اـهريـغ نـم مأ
 لوأ :لاــق هــنأ هنــع يكــح اــم يــهو ،ريصقتــلا يــف اعــفاد اهــل دــجن مــل ديــلوــلا نــب نسحــلا نــب
 رصقـم وهـف هنـع ةـياكحـلا هذـه تحـص ناـف ،ماـمالاو يبنـلا نـع وهسـلا يفـن ولغـلا يـف ةـجرد
 نورصقــي مــق نــم انيــلا اودرو ةــعامــج اــندــجو دــقو .مهتخيشــمو نييمقــلا ءاملــع نــم هــنأ عــم
 ال اوـــناـــك مهـــنأ نومـــعزـــيو مهبـــتارـــم نـــع )ع( ةمـــئألا نوـــلزنـــيو ،نـــيدـــلا يـــف ارـــهاـــظ اريصقـــت
 اوــناــك مهــنا لوقــي نــم انــيأرو ،مهــبولــق يــف تكنــي ىتــح ةينــيدــلا ماكــحألا نــم اريثــك نوــفرعــي
 اذـهو .ءاملعـلا نـم مهـنأ كـلذ عـم نوـعدـيو ،نونظـلاو يأرـلا ىـلا ةعـيرـشلا مكـح يـف نوئجتلـي
 تامـس ةمـئألا نـع هـب لـئاقـلا يفـن ولغـلا ةـمالـع يـف يفكـيو .هيـف ةهبـش ال يذـلا ريصقتـلا وـه
 قيقحــــتو مهيلــــع مكحــــلا ىــــلا كــــلذ عــــم جاتحــــي الو ...مدقــــلاو ةيهــــلالاــــب مهــــل همكــــحو ثودــــحلا
 ."لاح لك ىلع ولغلل ةمس رفعج وبأ هلعج امب مهرمأ

 "مدقـلاو ةيهـلإلاـب مهـل همكـحو ثودـحلا تامـس" يفنـب ولغـلا ديفـملا ددـح دقـف ظـحالـي امـكو   
 ةيـــهوـــلألا نـــع اـــنوـــلزـــن" لاـــق هـــنأ قداصـــلا ماـــمالا ىـــلا هتبـــسن ةـــضوفـــملا مـــعزـــي ناـــك اـــم اذـــهو
 ."متئش ام انيف اولوقو

ولغلل قودصلا فيرعت



ولغلل قودصلا فيرعت

 ،عــــسوأ ةروصــــب ولغــــلا فرعــــي ديفملــــل قــــباســــلا رــــصاعــــملا قودصــــلا خيشــــلا ناــــك امنيــــب   
 دوهيـــلا نـــم رـــشأ مهـــنأو ىـــلاعـــت هللاـــب رافـــك مهـــنأ ةـــضوفـــملاو ةالغـــلا يـــف اـــنداقتـــعا" :لوقـــيو
 اـم هـناو ،ةلضـملا ءاوـهألاو عدبـلا لـهأ عيمـج نـمو ةـيرورـحلاو ةـيردقـلاو سوجـملاو ىراصنـلاو

 هللا هيـــتؤـــي نأ رـــشبل ناـــك اـــم " :ىـــلاعـــت هللا لاـــقو ،ءيـــش مـــهريغصـــت هـــلالـــج لـــج هللا رغـــص
 ،نييـناـبر اوـنوـك نكـلو ،هللا نود نـم يـل ادابـع اوـنوـك سانلـل لوقـي مـث ةوبنـلاو مكحـلاو باتكـلا
 نييبنــلاو ةكــئالــملا اوذــختت نأ مــكرــمأــي الو ،نوــسردــت متنــك امــبو ،باتكــلا نوملعــت متنــك امــب
 ال" :ىـــلاعـــت لاـــقو )٨٠-٧٩ نارمـــع لآ( ."نوملـــسم متـــنأ ذإ دعـــب رفكـــلاـــب مـــكرـــمأـــيأ ،اـــباـــبرأ
 ... )١٧١ ءاسنلا( ."مكنيد يف اولغت
 ةوــق الو لوــح الــف ةوقــلاو لوحــلا نــم كيــلا أرــبا يــنإ مهلــلا :هــئاــعد يــف لوقــي اــضرــلا ناــكو   
 يــف هلقــن مــل اــم انيــف اوــلاــق نــيذــلا نــم ... قحــب انــل سيــل اــم انــل اوــعدا نــيذــلا نــم ... كــب الا
 قـلاـخو انقـلاـخ تـنا مهلـلا ،نيعتـسن كاـياو دبعـن كاـيإو رـمألا كنـمو قلـخلا كـل مهلـلا ،انسفـنأ
 ،كــل الا ةيهــلإلا حلصــت الو كــب الا ةيــبوــبرــلا قيلــت ال مهلــلا ،نــيرــخآلا انــئاــبآو نيــلوألا انــئاــبآ
 اـنا مهلـلا ،كتـيرـب نـم مهـلوقـل نيئـهاضـملا نعـلاو ،كتمظـع اورغـص نـيذـلا ىراصنـلا  نعـلاـف
.اروشن الو ةايح الو اتوم الو اعفن الو ارض انسفنأل كلمن ال كديبع ءانبأو كديبع
 قزرــلا انيلــعو قلــخلا انيــلا نأ مــعز نــمو ،ءارــب هنــم كيــلا نحنــف باــبرأ اــنأ مــعز نــم مهلــلا   
 ،نومــعزــي اــم ىــلا مهــعدــن مــل اــنا مهلــلا .ىراصنــلا نــم ىسيــع ةءاربــك ءارــب هنــم كيــلا نحنــف
 نــيرــفاكــلا نــم ضرألا ىلــع رذــت ال بر ،نومــعزــي اــم انــل رفــغاو ،نوــلوقــي امــب اــنذــخاؤــت الــف
 ."ارافك ارجاف الا اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نا كنإ ارايد
 

ةالغلاو ولغلا ةهاتم يف ديفملا طوقس

 هــهابتــشاو ،يفعجــلا رمــع نــب لضفــملا "ةــضوفــملا" ميــعزــل ديفــملا خيشــلا قيــثوتــل ةجيتــنو    
 لـــهأ ةمـــئأـــب قصـــلأو ،ةالغـــلا تالوقـــم نـــم ريثـــك ىلـــع حتفـــنا دقـــف ،ولغـــلا دودـــح فـــيرعـــت يـــف
 مــيركــلا نآرقــلا فــلاــخو لــب ،نآرــق اهــب لزنــي مــل يتــلا ةيــفارــخلا تافصــلا نــم اريثــك تيبــلا
 مكلثــم رــشب اــنأ امــنا لــق" :ىــلاعــت هــلوــق يــف انلثــم ارــشب )ص( ادمــحم يبنــلا ربتعــي يذــلا
 ال لـــق" :بيغـــلاـــب يبنـــلا ملـــع يفنـــيو )١١٠ ،فهكـــلا( ."دـــحاو هـــلإ مكهـــلإ امـــنأ يـــلا ىـــحوـــي
 ،ريخـلا نـم ترثكتـسال بيغـلا ملـعأ تنـك وـلو ،هللا ءاـش اـم الا ،ارـض الو اعفـن يسفنـل كلـمأ
 ضـــفرـــيو )١٨٨ ،فارـــعألا( ."نونـــمؤـــي موقـــل ريشـــبو رـــيذـــن الإ اـــنأ نإ ،ءوســـلا ينســـم اـــمو
 انـل رـجفت ىتـح كـل نـمؤـن نـل اوـلاـقو" :تاـيآلاو زـجاعـملاـب نايـتإلاـب يبنـلا نـم نيـكرـشملا تابلـط
 وأ ،اريجفــت اهــلالــخ راهــنألا رــجفتف بنــعو ليخــن نــم ةنــج كــل نوكــت وأ ،اــعوبنــي ضرألا نــم
 نـم تيـب كـل نوكـي وأ ،اليبـق ةكـئالـملاو هللاـب يـتأـت وأ ،افسـك انيلـع تمـعز امـك ءامسـلا طقسـت
 ناحبـس لـق ،هأرقـن اـباتـك انيلـع لزنـت ىتـح كيـقرـل نـمؤـن نـلو ،ءامسـلا يـف ىـقرـت وأ ،فرـخز



 نـم تيـب كـل نوكـي وأ ،اليبـق ةكـئالـملاو هللاـب يـتأـت وأ ،افسـك انيلـع تمـعز امـك ءامسـلا طقسـت
 ناحبـس لـق ،هأرقـن اـباتـك انيلـع لزنـت ىتـح كيـقرـل نـمؤـن نـلو ،ءامسـلا يـف ىـقرـت وأ ،فرـخز
 حارتــجال يبنــلا ضــفر دــكؤــي اــم وــهو )٩٣-٩٠ ،ءارــسإلا( ."الوــسر ارــشب الإ تنــك لــه يــبر
 يـعدـي ديفـملا خيشـلا نكـلو .مـيركـلا نآرقـلا ىلـع طقـف هدامتـعاو ،هـتوبـن ىلـع ليـلدـك زـجاعـملا
 لوقــل هلقــن مــغر ،تاــيآلاو زــجاعــملاــب مهــنايــتاو ،بيغــلاــب مهملــعو ،ةمــئألا ىلــع ةكــئالــملا لوزــن
 نـع هدنسـب )يـلاـمألا( هـباتـك يـف هـيورـي يذـلاو ،يـحوـلا عاطقـنا هيـف دـكؤـي يذـلا يلـع ماـمإلا
 يـمأو تـنأ يـبأـب" :لاـق هلـسغ نـم يلـع غرـفو ،)ص( هللا لوـسر يـفوـت اـمل :لاـق ،سابـع نـبا
 ةوبنـــلا نـــم كاوـــس نمـــم دـــحأ تومـــب عطقنـــي مـــل اـــم كـــتومـــب عطقـــنا ،اتيـــم تبـــطو ايـــح تبـــط
."ءابنإلاو

 نــع ديفــملا اــهدروأ يتــلا ةــيروطــسألا تاــياكحــلا يــضاــملا لصفــلا يــف انــضرعتــسا دــقو    
 انـــه ضرعتـــسن فوـــسو .ةيهـــلإلا مهتـــماـــمإ ىلـــع ليـــلدـــك ،تيبـــلا لـــهأ نـــم ةمـــئألا "زـــجاعـــم"
 هنـــم ةـــلواحـــم يـــف ،اـــمومـــع ةالغـــلاو ةـــضوفـــملا نـــع القـــن ،ةمـــئألا كئـــلوأل اهبـــسن يتـــلا هـــلاوـــقأ
.مهيلع ةسدقم ةلاه ءافضإل
 
دمحم لآ حابشأ نع لأسي مدآ 

 نـع ديعـب لـطاـب كـلذ " نإ :لوقـيو ،اقبـسم ةمـئألا تاوذ دوـجوـب ةالغـلا لوـق ديفـملا ضـفرـي  
 لاهجـــلا ةالغـــلا نـــم فـــئاوـــط هـــب لاـــق امـــناو ،مـــلاـــع هـــب نـــيدـــي الو لصحـــم هدقتعـــي ال ،قحـــلا
 لواحــيو "مالكــلا ةقيقــح الو ءايــشألا يــناعمــب مهــل رصــب ال نــيذــلا ةعيشــلا نــم ةــيوشحــلاو
 دوــجو اــهدوــجو قبــس ،دمــحم لآ حابــشا نإ ليــق نإ :لوقــلاــب ةروطــسألا هذــه نــم فيفختــلا
 ،اهنــــع لأــــسو مدآ اــــهآرــــف شرعــــلا يــــف تــــناــــك روصــــلا يــــف مهتلثــــما نأ كــــلذــــب دارــــملاــــف ،مدآ
 مهـتاوذ نوكـي نا اـمأـف...هـب مهمظـعو كـلذـب مهـفرـش هتـيرذ نـم روـص لثـمأ اهـنأ هللا هربـخأـف
 شرعـلا ىلـع مـهءامـسأ بتـك دـق ناـك ىـلاعـت هللا نإ ليـق دـقو ،ةدوـجوـم مدآ لبـق تـناـك )ع(
."ميظع هللا دنع هب مهنأش نأ ملعو كلذب مهفرعو مدآ اهآرف
 )ص( دمـــــحم لآو دمـــــحم نـــــم لضـــــفأ اقلـــــخ قلـــــخي مـــــل هللا نأ دقتعـــــت نأ بجـــــي" :لوقـــــيو   
 نييبنـــلا قاثيـــم هللا ذـــخأ اـــمل هـــب ارارـــقا مهـــلوأو ،هيلـــع مهـــمرـــكأو هللا ىـــلا قلـــخلا بـــحأ مهـــنأو
 ءايبـنألا ىـلا ادمـحم هيبـن ثعـب هللا نأو "ىلـب اوـلاـق مكـبرـب تـسلأ مهسفـنأ ىلـع مـهدـهشأو"
 هللا قلـخ اـمل مـهالوـل مهـنأو )ع( هتيـب لـهألو هـل قلـخ اـم عيمـج قلـخ ىـلاعـت هللا نأو ،رذـلا يـف
 ."قلخ امم ائيش الو ةكالملا الو ءاوح الو مدآ الو ،رانلا الو ةنجلا الو ضرألاو تاوامسلا
 نــع ثــيدــحب وأ ،مــيركــلا نآرقــلا نــم ةــيآــب كــلذ ىلــع دهشتــسي مــل ديفــملا ناــف ظــحالــي امــكو  
.ليلد يأ ميدقتب هسفن فلكي نأ نود ةالغلا هلاق ام طقف ررك امنإو ،مركألا يبنلا

ىلوألا بتكلا يف ةمئألاو يبنلاب ةراشبلا



ىلوألا بتكلا يف ةمئألاو يبنلاب ةراشبلا

 دـق" :لوقيـف ،ىـلوألا بتكـلا يـف يبنـلا عـم ةمـئألا ىـلا ةراشبـلا تمـت دـق هـنأ ديفـملا يـعدـي   
 يتـلا هبتـك ضعـب يـف لاقـف ىـلوألا بتكـلا يـف )ع( ةمـئألاو )ص( يبنـلاـب لـجو زـع هللا رـشب
 ىـــجاـــن هـــنأ هـــنوـــفرعـــي ىراصنـــلاو دوهيـــلاو ،هـــنورقـــي بتكـــلا لـــهأو )ع( هـــئايبـــنأ ىلـــع اهـــلزـــنأ
 تلعـجو ،ليـعامـسإ ىلـعو كيلـع تـكراـبو كتمظـع دـق يـنأ :هـتاـجانـم يـف )ع( ليلـخلا ميـهارـبإ
 ،ةميظــــع ةــــمأل اميظــــع ابعــــش مهنــــم تلعــــجو ،ادــــج ادــــج مهــــترثــــكو اميظــــع رــــشع ينــــثا هنــــم
 ."ىلوألا ىلاعت هللا بتك يف ريثك كلذ هابشاو
 ليـعامـسإ ءانـبأ نـع ثدـحتي ةاروتـلا يـف اصـن لغتـسي انـه ديفـملا نأ رـكذـلاـب رـيدـجلا نـمو   
 كـلذو ،رـشع ينـثالا ةمـئألا ىـلا الو دمـحم يبنـلا ىـلا ال ةراـشإ ةـيأ لمـحي الو ،رـشع ينـثالا
 يـــف انـــيأر امـــك ،يرـــجهلا عـــبارـــلا نرقـــلا يـــف الا رولبتـــت مـــل "ةـــيرـــشع ينـــثالا" ةديقعـــلا نأل
 ،اـضارتـفا هتـضرتـفا امـناو "رـشع يـناثـلا ماـمالا" ةدالو نـم دـكأتـت مـل اهـناو ،قـباـس لصـف
 رــشع ةــثالــث )ص( دمــحم يبنــلا عــم حبصــت اهــناــف "اــماــمإ رــشع ينــثالا" ةــلوقــم انلبــق اذإو
.ةاروتلا يف درو امك اميظع رشع ينثا سيلو ،اميظع
 "رــشع ينــثإلا ةمــئألا" ىلــع ايخــيراــت اينــيد ادعــب يفضــي نأ لواحــي ديفــملا خيشــلا نكــلو   
.كلذ ىلع نهربي يمالسإ ينيد صن يأ مدقي نأ نود

لسرلاو ءايبنالا نم لضفأ ةمئألا  

 ءايبـــنألا ىلـــع ةمـــئألا ليضفـــت يـــف نيـــلدتعـــملاو نيـــفرطتـــملا ةالغـــلا نيـــب ديفـــملا خيشـــلا ددرتـــي   
 :لوقيــف ،ليــلدــلا مدقــي نأ نود نكــلو ،راتخــملا هــيأر نيبــي مــث مهــلاوــقأ انــل لقنيــف ،نيلــسرــملاو
 نـــم مدقـــت نـــم رـــئاـــس ىلـــع دمـــحم لآ نـــم ةمـــئألا لضفـــب ةـــماـــمالا لـــهأ نـــم موـــق عطـــق دـــق"
 عيمـــج ىلـــع لضفـــلا مهـــل مهنـــم قـــيرـــف بـــجوأو .)ص( دمـــحم انيبـــن ىوـــس ءايبـــنألاو لـــسرـــلا
 ءايبـنألا لضفـب اوعطـقو ،رـخآ مهنـم قـيرـف نيـلوقـلا ىـبأو ، مهنـم مزعـلا يـلوأ ىوـس ءايبـنألا
 ىلــع الو ،لاجــم هنــم عنــملاو ،هــباجــيا يــف لوقعلــل سيــل باــب اذــهو .ةمــئألا رــئاــس ىلــع مهلــك
 هتـيرذو )ع( نينـمؤـملا ريـمأ يـف )ص( يبنـلا نـع راـثآ تءاـج دـقو .عامـجا هيـف لاوـقالا دـحأ
 يوقــت عــضاوــم نآرقــلا يــفو .هدعــب نــم اضــيأ نيــقداصــلا ةمــئألا نــع رابــخالاو ،ةمــئألا نــم
 نــــم مصتــــعأ هللاــــبو هيــــف رــــظاــــن اــــنأو .ىنعــــملا اذــــه يــــف لوألا قــــيرفــــلا لاــــق اــــم ىلــــع مزعــــلا
 ."لالضلا

ةكئالملا نم لضفأ ةمئألا  

 يـف يـلوقـك )ص( دمـحم لآ ةمـئأ عـم مهيـف يـلوقـف )ع( ءايبـنألاو ةكـئالـملا نـم لـسرـلا اـمأ"   
 ةمــئألاــف الضــف ةيكلــملاــب اوغلــب ناو مهــناــف ةكــئالــملا يــقاــب اــمأو ،لــسرــلاو رــشبلا نــم ءايبــنألا



 يـف يـلوقـك )ص( دمـحم لآ ةمـئأ عـم مهيـف يـلوقـف )ع( ءايبـنألاو ةكـئالـملا نـم لـسرـلا اـمأ"   
 ةمــئألاــف الضــف ةيكلــملاــب اوغلــب ناو مهــناــف ةكــئالــملا يــقاــب اــمأو ،لــسرــلاو رــشبلا نــم ءايبــنألا
 اذـه اهعـضوـم سيـل ةـلدأـب لـجو زـع هللا دنـع اـباوـث مظـعأو مهنـم لضـفأ )ص( دمـحم لآ نـم
 ."باتكلا

يلعب يبنلا يصوي هللا 

 ،بـلاـط يـبا نـب يلـع ماـمالا ىلـع ةينـيدـلا ةغبصـلا نـم ادـيزـم ديفـملا خيشـلا يفضـي يكـلو   
 )نيــسحلا( هدــج نــع )رــقابــلا( هيــبأ نــع )قداصــلا( دمــحم نــب رفعــج نــع هدنســب ىور دقــف
 :تــيدوــن ،ىهتنــملا ةردــس ىــلا تيهتــناو ،ءامســلا ىــلا يــب يرــسأ اــمل" :هللا لوــسر لاــق :لاــق
 نيلــجحملا رغــلا دــئاــقو ،نيقتــملا ماــماو ،نيملــسملا ديــس هــناــف ،اريــخ يلعــب صوتــسا دمــحم اــي
 ."ةمايقلا موي
 ةالغـلا مـه لـه ،)ص( هللا لوـسر نـع دـحأ هورـي مـل يذـلا صنـلا اذـه قلتـخا نـم فرعـن الو   
 ناــف لاــح يأ ىلــعو ؟ةيهــلإلا ةــماــمإلا ةــيرظــن ســسأ يذــلا ،رــقابــلا دمــحم وأ ؟ةيــماــمإلا نــم
.هب قيدصتلا نكمي الو ،هيف ةيجح الف ،هب نودرفني ةيمامالا

يلع ليضفتب يبنلا رمأي هللا

 ،رــقابــلا يلــع نــب دمــحم رفعــج يــبا نــع هدنســب ديفــملا خيشــلا يورــي قايســلا اذــه يــفو   
 نا :لاــقو يلــع لزــن ليــئربــج نا" :هللا لوــسر لاــق لاــق ،يراصــنألا هللا دبــع نــب رــباــج نــع
 نــــم اوغلبيــــل كــــباحــــصا ىلــــع ابيطــــخ ،بــــلاــــط يــــبا نــــب يلــــع ليضفتــــب موقــــت نأ كرــــمأــــي هللا
 ،دمــحم اــي كيــلا يــحوــي هللاو ،هرــكذــت اــم عمســت نأ ةكــئالــملا عيمــج رــمأــيو ،كنــع كــلذ مــهدعــب
 :ىدانـــف اـــيدانـــم يبنـــلا رـــمأـــف .ةنجـــلا هلـــف كـــعاـــطأ نـــمو ،رانـــلا هلـــف هرـــمأ يـــف كفـــلاـــخ نـــم نا
 يــــنإ ...سانــــلا اهــــيأ :لاقــــف ،ربنــــملا الــــع ىتــــح جرــــخو ،سانــــلا عمتــــجاــــف ،ةعــــماــــج ةالصــــلا
 يذــــلا وــــهو يــــمد نــــم هــــمدو يمــــحل نــــم همــــحل لــــجر رــــمأ يــــف همــــسا لــــج هللا نــــع مكغلبــــم
 غيلبتـلاـب هلضـفو ةـلاـسرـلاـب ينلضـفو ،هاـياو ينقلـخو ...هافطـصاو ةـمألا هذـه نـم هللا هبجتـنا
 اعيمــــج سانــــلا رــــمأو ...ةيــــصوــــلاــــب هصــــخو ...بابــــلا هلعــــجو ملعــــلا ةنــــيدــــم ينلعــــجو ،ينــــع
 سانـــلا اهـــيأ اـــي ...يـــنالاو هالاو نـــمو ،يـــناداـــع هاداـــع نـــم :لوقـــي لـــجو زـــع هـــناو ..هتـــعاطـــب
 ىلـع هللا ةجـحو نينـمؤـملا ىـلوـم اذـه ،هللا باقـع مكـفوـخأ يـناـف هوعيـطاو مـكرـمآ اـمل اوعمـسا
 ."نيعمجأ قلخلا
 
 ىــجاــن هــنأــب اوــلاــق امــناو ،يلعــب يبنلــل هللا ةيــصو نــع ثــيدــحلا ىلــع ةالغــلا رصتقــي مــلو     
 ىلــع ىلــمأ ليــئربــج ناو  )ص( دمــحم يبنــلا عــم ملعــلا يــف اكــيرــش هعــضوو ،هسفنــب ايلــع
 ،مهنيـب اميـف نـيرـجاشتـملا ةكـئالـملا ضعـب حـلاصيـل ءامسـلا ىـلا جرـع ايلـع نأو ،اـنآرـق يلـع



 ىلــع ىلــمأ ليــئربــج ناو  )ص( دمــحم يبنــلا عــم ملعــلا يــف اكــيرــش هعــضوو ،هسفنــب ايلــع
 ،مهنيـب اميـف نـيرـجاشتـملا ةكـئالـملا ضعـب حـلاصيـل ءامسـلا ىـلا جرـع ايلـع نأو ،اـنآرـق يلـع
 بوسنـم باتـك يـف تدرو اهنكـلو ،هبتـك يـف ديفـملا خيشـلا اـهرـكذـي مـل ،ةيـلاغـم ريـطاـسا هذـهو
 ديفــملا بــساحــن نأ انــل زوجــي ال كــلذــلو )صاصتــخالا( باتــك وــهو ،هتحصــب كوكشــمو ،هيــلا
.ديفملا مساب روزم باتك ءاطغ تحت ىتح اهجيورت نيدنو اهضفرن انكلو ،اهيلع
   
ىلاعت هللا رمأب ةمطاف جاوز

 ،ةمـطافـل لوقـي هللا لوـسر تعمـس :لاـق ،يردـخلا ديعـس يـبأ" نـع الـسرـم ديفـملا يورـي    
 اهـل لاقـف ،يلـع رقفـب شـيرـق ءاسـن ينـتريـع هللا لوـسر اـي :لوقـتو يكبـت موـي تاذ هـتءاـج دـقو
 علــطا هللا نا ؟املــع مــهرثــكأو ،املــس مهــمدــقأ كتــجوز يــنأ ةمــطاــف اــي نيــضرــت اــمأ :يبنــلا
 مهنـم راتـخاـف ةيـناـث مهيـلا علـطاو ،ايبـن هلعجـف ،كاـبا هنـم راتـخاـف ةـعالـطا ضرألا لـهأ ىـلا
 ."هايإ كحكنا نأ يلا ىحوأو ،ايصو هلعجف كلعب
 
  نيسحلا مد طقتليو ،ءالبرك ىلا بهذي يبنلا

 مأ  نــع" لقنيــف ،نزــحلا تاــياور ىــلا ةيــلاغــملا سرعــلا تاــياور نــم ديفــملا خيشــلا لقتنــيو   
 ثعـشأ وـهو اـنءاـج مـث ،الـيوـط انـع باغـف ةليـل تاذ اـندنـع نـم هللا لوـسر جرـخ :تـلاـق ةملـس
 هـل لاقـي قارعـلا نـم عـضوـم ىـلا تـقوـلا اذـه يـف يـب يرـسا :لاقـف ...ةـمومضـم هدـيو ربـغأ
 لزأ ملـــف يتيـــب لـــهأو يدـــلو نـــم ةـــعامـــجو ينـــبا نيـــسحلا عرصـــم  هيـــف تـــيرأـــف ،ءالـــبرـــك يـــف
 اهــتذــخأــف .اهــب يظفتــحاو اهــيذــخ :لاقــف يــلا اهطــسبو...يدــي يــف يــه اهــف مــهءاــمد طقــلا
 املـــف ،هـــب تظفتـــحاو ،اهـــسأر تددـــسو ةروراـــق يـــف هتعـــضوـــف ،رمـــحأ بارـــت هبـــش يـــه اذاـــف
 ،ةليــلو موــي لــك يــف ةروراقــلا كلــت جرــخأ تنــك قارعــلا وحــن اهــجوتــم ةكــم نــم نيــسحلا جرــخ
 اهتـجرـخأ مرـحم نـم رـشاعـلا مويـلا يـف ناـك املـف ،هـباصـمل يكـبا مـث ،اهيـلا رظـناو اهمـشأـف
 ،طيبـــــــع مد يـــــــه اذاـــــــف ،راهنـــــــلا رـــــــخآ اهيـــــــلا تدـــــــع مـــــــث ،اهـــــــلاحـــــــب يـــــــهو راهنـــــــلا لوأ يـــــــف
 ."...تحصف
 
هلتاق فرعيو بيغلا ملعي يلع مامالا

 ثداحـلا )ع( هرـكذـب تءاـج يتـلا رابـخالا( ناونـع تحـت )داـشرالا( باتـك يـف ديفـملا ىور   
  مـجلم نـبا ربـخا نينـمؤـملا ريـمأ نإ لاـق ،هـتابـن نـب غبـصالا نـع )هـثودـح لبـق هملـعو هـنوـك لبـق
   .هلتاق هنأب اقبسم
 يتـــلا "بيغـــلاـــب ماـــمإلا ملـــع" ةـــلوقـــم نـــم ففخـــي نأ لواحيـــف ديفـــملا خيشـــلا لـــخدتـــي انـــهو   
 :لوقـي نـم ىلـع درـيو ،اقلطـم سيـل بيغـلاـب ماـمالا ملـع نإ لوقيـف ،مـيركـلا نآرقـلا عـم ىـفانتـت
 تعمـجأ اـمو .لاـق اـم فالـخ ىلـع رـمألا نا" :دـكؤـيو "انـعامـجاـب نوكـي اـم ملعـي ماـمالا نا"



 :لوقـي نـم ىلـع درـيو ،اقلطـم سيـل بيغـلاـب ماـمالا ملـع نإ لوقيـف ،مـيركـلا نآرقـلا عـم ىـفانتـت
 تعمـجأ اـمو .لاـق اـم فالـخ ىلـع رـمألا نا" :دـكؤـيو "انـعامـجاـب نوكـي اـم ملعـي ماـمالا نا"
 اـم لـك يـف مكحـلا ملعـي ماـمالا نأ ىلـع تـباـث مهـعامـجا امـناو ،لوقـلا اذـه ىلـع طـق ةعيشـلا
 عنمـن انسـلو .زييمتـلاو ليصفتـلا ىلـع ،نوكـيو ثدـحي اـم نايـعأـب اـملاـع نوكـي نأ نود نوكـي
 لـك ملعـي هـنأـب لوقـلا اـمأـف ،كـلذ هـل ىـلاعـت هللا مالـعإـب نوكـت ثادـحألا نايـعأ ماـمالا ملعـي نأ
 فيضــيو  ."نايــب الو ةجــح ريــغ نــم هيــف هاوــعدــل ،هلــئاــق بوصــن الو هقلطــن انسلــف ،نوكــي اــم
 ربخــلا ءاــج دقــف ،هيــف لتقــي يذــلا تــقوــلاو هلــتاــق ملعــي ناــك ،نينــمؤــملا ريــمأ نأــب لوقــلا " نإ
 ىلـــع هلـــتاـــق ملعـــي ناـــك هـــنأـــب اضـــيأ ءاـــجو .لوتقـــم هـــنا ةلمـــجلا يـــف ملعـــي ناـــك هـــنأ ارـــهاظتـــم
 ."ليصفتلا ىلع رثأ هيف تأي ملف هلتق تقو يف هملع امأف ،ليصفتلا
 ايليصفــت ايــئزــج ابــناــج يفنيــل ،رــثألاو نايبــلاو ةجحــلا نــع لأســي ديفــملا نأ انــه تفلــملاو   
 ةـيأـب هـمالـك دضعيـل فـقوتـي نأ نود ةالغـلا تاـياور نـم ءاشـي اـم يورـي نيـح يـف ،بيغـلا نـم
.رثأ وأ نايب وأ ةجح
 ةيفيـك نـع يرـجهلا ديـشرـل يلـع ماـمالا رابـخا نـع ةالغـلا تاـياورـب ةفلتخـملا هبتـك رـخزـتو   
 اذـــهو" .هـــل جاجحـــلا لتقـــب ربنـــق هالوـــم رابـــخاو .هـــناســـل عطـــقو هبلـــصو لبقتـــسملا يـــف هلتقـــم
 زـــجعملا باـــب يـــف تلصـــحو ،بيغـــلاـــب نينـــمؤـــملا ريـــمأ نـــع تحـــص يتـــلا رابـــخالا نـــم اضـــيأ
   ."هـئايـصوأو هلـسرو هـئايبـنأ نـم هججـح هـب هللا صـخ يذـلا ملعـلاو ،رـهابـلا ليـلدـلاو رـهاقـلا
 مـل هـنا ،هـم" :لوقـيو هـب قـيدصتـلا ضـفرـي ،ةطـفرـع نـب دـلاـخ ةاـفو ربـخ ماـمالا عمسـي اـمدنـعو
 ىـلا كـلذـب ريشـي "زامـج نـب بيبـح هـئاوـل بـحاـص ، ةـلالـض شيـج دوقـي ىتـح تومـي الو تمـي
 هتـمدقـم ىلـع دـلاـخ لعـجو نيـسحلا ىـلا دعـس نـب رمعـب داـيز نـبا ثعـب ثيـح ءالـبرـك ةعـقاو
 .هتيار بحاص بيبحو
 .مـلاـس سيـلو ،مثيـم همـسا نأ :دـسأ ينـب نـم ةأرـمال ادبـع ناـك يذـلا رامتـلا مثيـم رابـخاو 
 ةــياورــلاو عــئاــش هرــكذو ،نينــمؤــملا ريــمأ نــع ةــظوفحــملا بويغــلا نــع رابــخألا ةلمــج نــم اذــه"و
 ال اــــم سنجــــلا اذــــه نــــم )ع( نينــــمؤــــملا ريــــمأ نــــم ناــــك يذــــلاو" ."ةضيفتــــسم ءاملعــــلا نيــــب
."دانعلاو تهبلاو لهجلاو ةوابغلا عم الا هراكنا عاطتسي
 تومـي نـل هـنأـب ،لمـجلا ةـكرعـم يـف هـحرـج دعـب توـملا نـم فـئاخـلا مكحـلا نـب ناورـم رابـخاو 
 ."رمحأ اموي كدلو نمو كنم ةمألا هذه ىقلتسو تيم كب امل تنأ ام ،هللاو ال" :ابيرق
 نــم باــب فــلأ ينملــع هللا لوــسر نا" :لوقــي )ع( هتعمــس لاــق ،ةــتابــن نــب غبــصالا نــع"و  
 ،باـب فـلأ حتفـي اهنـم باـب لـك ،ةـمايقـلا موـي ىـلا نـئاـك وـه امـمو ناـك امـم ،مارـحلاو لالحـلا
."باطخلا لصفو ايالبلاو ايانملا ملع تملع ىتح ،باب فلأ فلأ كلذف
 ىــلا جرــخ سانــلا هعــياــبو ةــفالخــلا يــف نينــمؤــملا ريــمأ سلــج اــمل ،ةــتابــن نــب غبــصالا نــع"و  
 ناــك امــب مكــتربــخأل هللا .باتــك يــف ةــيأ الوــلو ...يــنودقفــت نأ لبــق يــنولــس...:لاــقو دــجسملا
 مأ هدنــعو تبثــيو ءاشــي اــم هللا وحمــي" ةــيآ يــهو ةــمايقــلا موــي ىــلا نــئاــك وــه اــمو نوكــي اــمو
."باتكلا



."باتكلا

تانئاكلاو رئامضلاب ةمئألا ملع  
 
 نا" :لوقــــي هنكــــلو ،ةقلطــــم ةروصــــب بيغــــلاــــب ةمــــئألا ملعــــب لوقــــلا ديفــــملا خيشــــلا ضــــفرــــي     
 نوكــي اــم نوــفرعــيو ،دابعــلا ضعــب رــئامــض نوــفرعــي اوــناــك دــق )ص( دمــحم لآ نــم ةمــئألا
 هللا مهــمرــكأ امــناو ،مهتــماــما يــف اــطرــش الو ،مهــتافــص يــف بــجاوــب كــلذ سيــلو ،هــنوــك لبــق
 ،القـع بـجاوـب كـلذ سيـلو ،مهتـماـماـب كسمتـلاو مهتـعاـط يـف فطلـل  هاـيإ مهملـعأو ،هـب ىـلاعـت
 وهــف بيغــلا نوملعــي مهــنأــب مهيلــع لوقــلا قالــطا اــمأــف .عامســلا ةهــج نــم مهــل بــجو هنكــلو
 ةـضوفـملا نـم مهنـع ذـش نـم الا ،ةـماـمالا لـهأ  ةـعامـج اذـه يـلوـق ىلـعو .داسفـلا نيـب ركنـم
 ."ةالغلا نم مهيلا ىمتنا نمو

  ةمئألا ىلا ءاحيإلا   

 مهيـلا ءايـشألاـب ءاحـيإلاو مهيلـع يـحوـلا لوزـن نـم تعنـم امـنا" :لوقـيو فرتعـي ديفـملا نا   
 يـحوـي )ص( انيبـن دعـب ادـحأ نأ مـعزـي نـم هـنأ ىلـع قافـتالاو ،كـلذ نـم عنـملا ىلـع عامـجالـل
 ىلـع اعيمـج ةيـماـمالاو... )ص( يبنـلا نـيد نـم كـلذـب ملعـلا لوصحـلو ،رفـكو أطـخأ دقـف هيـلا
  ."فالخ اهنيب سيل تركذ ام
 ،مهـصاخـشأ ةـيؤر نود ةكـئالـملا مالـك  ةمـئألا عامسـب لوقـلاـب هـمالـك ضقنيـف دوعـي هنكـلو   
 نيــموصعــملا ةعيشــلا نــم نيقــيدصــلا يــف عنتممــب سيــل هــناو ،لقعــلا ةهــج نــم اذــه زاوــج"و
 نيحــلاصــلا مهتعيــش نــم تيمــس نــمو )ع( ةمــئألــل هــنوــكو هتحصــب تءاــج دــقو .لالضــلا نــم
 راــثآلا باحــصأو ةيــماــمالا ءاهقــف بــهذــم وــهو .ناــهربــلاو ةجحــلا ةحــضاو رايــخألا رارــبألا
 اونعمـي مـلو ،رابـخألاـب مهـل ةـفرعـم ال ،ةـماـمالا لـهأ نـم ةـعامـجو ،تخـبوـن ونـب هاـبأ دـقو .مهنـم
 ."باوصلا قيرط اوكلس الو رظنلا

ةعاس دعب ةعاس دادزي مامالا ملع

 ماـــمالا ملعـــب لدتـــسا يتـــلا ،يـــماشـــلا لـــجرـــلا عـــم مكحـــلا نـــب ماشـــه ةـــياور ديفـــملا ديعـــيو   
 دبـع اـبأ ينعـي سـلاجـلا اذـه :يـماشلـل ماشـه لوـقو ،هللا نـم هتـماـمإ ىلـع ،بيغـلاـب قداصـلا
 قداصـلا لوـقو .دـج نـع بأ نـع ةـثارو ءامسـلا رابـخأـب ربخـيو ،لاـحرـلا هيـلا دـشت يذـلا هللا
 اذــك موــي تــجرــخ ،كرفــسو كريســم نــع كربــخأ ،يــماــش اــي ةــلأســملا كيفــكا اــنا" :يــماشلــل
."اذك كب رمو ،اذك ىلع تررمو ،اذك كقيرط ناكو
 هلل تملــسا :لاــق مــث ،هللاو تــقدــص :لوقــي هرــمأ نــم ائيــش هــل فــصو املــك يــماشــلا لبــقأــف
 .ةعاسلا
 ءاملعـــلا فلتخـــي ال ،هلبـــق يذـــلاـــك روهشـــم ثـــيدـــح اذـــهو" :هـــلوقـــب كـــلذ ىلـــع ديفـــملا قلعـــيو    



 .ةعاسلا
 ءاملعـــلا فلتخـــي ال ،هلبـــق يذـــلاـــك روهشـــم ثـــيدـــح اذـــهو" :هـــلوقـــب كـــلذ ىلـــع ديفـــملا قلعـــيو    
 ناـــــف ،قداصـــــلا هللا دبـــــع يـــــبا ةـــــماـــــما ىلـــــع نالدـــــي امـــــم امـــــهو ،امهتحـــــص يـــــف رابـــــخالاـــــب
 ناــــك امــــك ،اهــــنوــــك لبــــق تانــــئاكــــلاو تابــــئاغــــلاــــب هرابــــخإل هدــــي ىلــــع رــــهظت تــــناــــك تازــــجعملا
 ."لجو زع مهبر ىلع مهقدصو مهتوبن تامالعو مهتايآ نم كلذ نوكيف ،نوربخي ءايبنألا

  ةمئألا تامانم قدص  

 عافـــتراو ،لـــسرـــلاو ءايبـــنألا تاـــمانـــمل ةهـــباشـــملا ةـــقداصـــلا تاـــمانـــملا نـــع ديفـــملا ثدـــحتي    
 ال ةـــقداـــص )ع( ةمـــئألاو ءايبـــنألاو لـــسرـــلا تاـــمانـــم نا" :لوقيـــف ،مالـــحألاو مهنـــع تاهبـــشلا
 روهظـــلا ىلـــع مهنـــع رابـــخألا تءاـــج كـــلذـــبو .مالـــحألا نـــع مهمصـــع ىـــلاعـــت هللا ناو ،بذكـــت
 اــــــمأو .مهنــــــم لقنــــــلا باحــــــصأو ةيــــــماــــــمالا ءاهقــــــف ةــــــعامــــــج لوقــــــلا اذــــــه ىلــــــعو .راشتــــــنالاو
 ."اتابثا الو ايفن مهل فرعا الف مهوملكتم
 امبـسح ،تاـمانـملاو مالـحألا ربـع ءايبـنألـل يـحوـلا نيـب انـه طلـخي ديفـملا ناـف ظـحالـي امـكو   
 نورـي اـمو مهـمالـحأ قدـص ىلـع ليـلد يأ دـجوـي ال نـيذـلا ةمـئألا مالـحأ نيـبو ،نآرقـلا رـكذـي
.ءايبنألل يحولاك ،ةئاملاب ةئام ،مهتامانم يف

 عبارلا بابلا

 :ثلاثلا  لصفلا
ريفكتلاو فنعلا

 ةــماــمإلا ةــيرظنــل ،ىــلوألا ةــثالثــلا نورقــلا يــف ةيــماــمإلا نــم دــحأ ّرظنــي مــل امــبر   
 عــبارــلا نرقــلا يــف ءاــج هــنأ نــم مــغرــلاــبو ،ديفــملا خيشــلا اهــل ّرظــن املثــم ،ةيهــلإلا
 نيينيسحـــلا ةمـــئألا ةلسلـــس عاطقـــناو ،ةـــماـــمإلا ةـــيرظـــن ضارقـــنا دعـــب ،يرـــجهلا
 يـــف الإ هـــل دوـــجو ال يذـــلا بـــئاغـــلا "رـــشع يـــناثـــلا ماـــمإلا" ادـــع اـــم ،نيـــيوـــسوـــملا
 :ـل "يبلــــــسلا خــــــيراتــــــلا" ةــــــياورــــــل اريثــــــك سمــــــحت ديفــــــملا خيشــــــلا ناــــــف .ناــــــهذألا
 رمـعو ركـب يـبأ نيخيشـلا اميـس الو ماركـلا ةـباحصـلا نـم ،يلـع ماـمإلا "موصـخ"
 ،مهليلضــتو مهقيسفــتو مــهريفكــتو ،نينــمؤــملا مأ ةشــئاــع ةديســلاو ريــبزــلاو ةحلــطو
.ةفالخلا يف هقح نايبو ،يلع مامإلا ىلع صنلا ةيرظن ميعدت لجأ نم كلذو
 ىلــع ،ةــباحصلــل فــيزــملا يبلــسلا خــيراتــلا كــلذــل هتــياور يــف ديفــملا دمتــعا دــقو   
 ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا يــف ةــماــمالا ةــيرظــن ةدالو اوقــفار نــيذــلا ةالغــلا تاــياور
 لوقــلا اضــيأ هيــلا اوبــسن يذــلا ،رــقابــلا دمــحم ماــمالــل مهثــيداــحأ مظعــم اوبــسنو



 ،يرــجهلا يــناثــلا نرقــلا يــف ةــماــمالا ةــيرظــن ةدالو اوقــفار نــيذــلا ةالغــلا تاــياور
 لوقــلا اضــيأ هيــلا اوبــسن يذــلا ،رــقابــلا دمــحم ماــمالــل مهثــيداــحأ مظعــم اوبــسنو
 ةالغـــلا اهجســـن ىرـــخأ تاـــياكـــحو اصصـــق ديفـــملا فاـــضأ امـــبرو .ةـــيرظنـــلا كلتـــب
.نيقباسلا لاونم ىلع نورخأتملا

 ،يلـع ماـمإلـل "نـيداعـملا" ةـباحصـلا خـيراتـل ةيـماـمإلا ةـياورـلا ضرعتـسن فوـسو   
 ةيعيشـــلا تاـــقالعـــلاو ،ةيـــمالـــسإلا ةدـــحوـــلا ىلـــع يبلـــسلا اـــهرـــثأ كـــلذ دعـــب نيبـــنو
 ماـيأ يـف ةيفـئاطـلا نتفـلا ةراـثإ يـف اهببـستو ،يرـجهلا عـبارـلا نرقـلا يـف ةينسـلا
.مويلا ىلا ىرخأب وأ ةجردب اهرارمتساو ،ةيهيوبلا ةلودلا لظ يف ،ديفملا

؟رمعو ركب يبأ ةيصخشب حيرجتلا اذامل 

 مومـــــعو ،رمـــــعو ركـــــب يـــــبأ ةيصخشـــــب حـــــيرـــــجتلا ىـــــلا نويـــــماـــــمإلا رطـــــضا دقـــــل   
 يلــع ماــمالا ىلــع يمــهوــلا بالقــنالا ةمــيرــج رزو مهليمــحت لــجأ نــم ،ةــباحصــلا
 نينـــــمؤـــــم رمـــــعو ركـــــب وـــــبأ نوكـــــي نأ لقعـــــي ال ذإ "لوـــــسرـــــلا نـــــم نيعـــــملا ةفيلـــــخلا"

 ،هنـم ةـفالخـلا "باصتـغاـب" اـموقـيو ،يلـع ةـعاطـب لوـسرـلا رـمأ افـلاخـيو نيـقداـص
 مـل نـيذـلا ةـباحصـلا ةـماـع عـم امـهدادـتراو امهـقافـنو امـهرفـك ضارتـفا نـم دـب الـف
 رــيدــغ يــف نــيرــهش لبــق "هوعــياــب" دــق اوــناــك نأ دعــب ،هودــناســي مــلو ايلــع اورصنــي
.مخ
 ،يلعـل ةـماـمالا تابـثإ لـجأ نـم نيخيشـلا ةيصخـش هـيوشـت اّمهـم ناـك انـه نـمو   
 ادــج اسمــحتم ناــك ديفــملا نأ امــبو ،ديفــملا ةدالو نــم نورــق ةــثالــث نــم رثــكأ لبــق
 ةيصخــــش طاقــــسإل ادــــج اسمــــحتم اضــــيأ ناــــك دقــــف ةــــماــــمإلا ةــــيرظنــــل جــــيورتلــــل
.ةباحصلا مومعو نيخيشلا
 نيخيشــلا نــم فــقوــملا يــف يأرــلا هــنوقــفاوــي ةعيشــلا ةــماــع نكــي مــل ةقيقحــلا يــفو  
 اوـــناـــك نـــيذـــلا ةددعتـــملا مهـــقرفـــب ةـــيدـــيزـــلا ةعيشـــلا ىـــلا ةـــفاـــضألابـــف ،ةـــباحصـــلاو
 اضـيأ دـجوـي ناـك ،هيلـع صـن دوـجو مدـعو ،ةـفالخـلاـب يلـع ماـمالا ةـيوـلوأـب نونـمؤـي
 :ديفـــملا ذيملـــت مهنـــمو ،يلـــجلا سيـــلو ،يفخـــلا صنـــلاـــب لوقـــي ةيـــماـــمإلا نـــم قـــيرـــف
 ادقـــح نونكـــي ةيـــماـــمالا ىتـــح ةعيشـــلا عيمـــج نكـــي مـــل اذـــلو ،ىضـــترـــملا فـــيرـــشلا
 فـقوـملا اذـه ذـختي ناـك امـناو ،ةدرـلاـب ةـباحصـلا نومهتـي وأ نيخيشـلا ىلـع افينـع



 ادقـــح نونكـــي ةيـــماـــمالا ىتـــح ةعيشـــلا عيمـــج نكـــي مـــل اذـــلو ،ىضـــترـــملا فـــيرـــشلا
 فـقوـملا اذـه ذـختي ناـك امـناو ،ةدرـلاـب ةـباحصـلا نومهتـي وأ نيخيشـلا ىلـع افينـع
 نيخيشـلا نـم ايبلـس افـقوـم ذـختا لاـغ فرطتـم لوأ نأ مولعـملا نـمو ،طقـف ةالغـلا
 عـشوـي ةـفالخـب هتـيدوهـي يـف لوقـي اينمـي اـيدوهـي ناـك يذـلا ،أبـس نـب هللا دبـع ناـك
 يبنـــلا يـــصو وـــه يلـــع ماـــمالا نأـــب هـــمالـــسإ دعـــب لاقـــف ،ىـــسوـــم يبنلـــل نوـــن نـــب
 يتخـبونـلا ناـمدقتـملا نايـماـمإلا نايعيشـلا ناـخرؤـملا كـلذ رـكذ دـقو .)ص( دمـحم
 هـــنأل ،أبـــس نـــبا رود ىـــلا ادـــبأ ريشـــي ال ديفـــملا خيشـــلا نا الا يمقـــلا يرعـــشألاو
.يلع مامالا ىلع يبنلا نم يلجلا صنلا دوجوب ضارتفالا ديري
 نيخيشـلا دـض ةيبلـسلا ةيـلايخـلا ةالغـلا تاـياور لـك ديفـملا خيشـلا فقلتـي اذكـهو  
.هل ولحي امك يمالسإلا خيراتلا ةباتك لواحيو ،ةباحصلا ةماعو

انمؤم سيل ركب وبأ
 
 ىــلا يــتأــيو )هنــع هللا يــضر( ركــب يــبأ  نــم نامــيإلا بلــسي نأ ديفــملا لواحــي   
 ةبحـــص ىلـــع دـــكؤـــت يتـــلا "انعـــم هللا نإ نزـــحت ال هبـــحاصـــل لوقـــي ذإ" راغـــلا ةـــيآ
 اهنـــم لعجيـــل ،بقـــع ىلـــع اهـــسأر اهبلقيـــف ،ةرـــجهلا ةريســـم يـــف يبنلـــل ركـــب يـــبأ
 الــصاــح قافــتالا ناــك اذا" :لوقيــف ،ةــحودمــم ةزيــم ةــيأ نــم هدرــجيو ،ةــنادإ ليــلد
 هللا مالـك يرـجي نأ بـجو ،ءايبـنألا ةمصعـك اـموصعـم نكـي مـل ركـب يـبا نأ ىلـع
 يتــلا لاحــلا حبــقو ،هتقيقــحو يهنــلا رــهاــظ ىلــع هتصــق نــم هنمــض اميــف ىــلاعــت
 كــلذ نــع فرصــي فراــص ال ذا ،اهتــمادتــسا نــع هيــلا يهنــلا هــجوتــف ،اهيلــع ناــك
 اــم ةحــص نــع فشكــيو .هــلوــسر نــع الو هيــف ىــلاعــت هللا نــع ربــخ الــف همصــع نــم
 ىلــع طــق ةنيكســلا لزنــي مــل هــناحبــس هللا نأ وــهو انخــياشــم هــب مدقــت اــم هاــنرــكذ
 لوزــــن يــــف مهممــــع الا نامــــيالا لــــهأ نــــم دــــحأ هيــــف هعــــم ناــــك نــــطوــــم يــــف ،هيبــــن
 ملــف مكــترثــك مكتبجــعأ ذا نينــح موــيو" نآرقــلا ءاــج كــلذــب ،اهــب مهلمــشو ةنيكســلا
 ةــبوتــلا( ."نينــمؤــملا ىلــعو هــلوــسر ىلــع هتنيكــس هللا لزــنا مــث ... ائيــش مكنــع نغــت

 ."نينــمؤــملا ىلــعو هــلوــسر ىلــع هتنيكــس هللا لزــنأــف" :رــخآ عــضوــم يــف لاــقو )٢٥
 هيبـن لـج وزـع هللا درـفأ ركـب وـبأ الا يبنـلا عـم راغـلا يـف نكـي مـل اـملو )٢٦ حتفـلا(
 هدـيأو هيلـع هتنيكـس لزـنأـف" هللا لاـقو هعـم هـكرـشي مـلو اهـب هصـخو ،هـنود ةنيكسـلاـب
 مومــــع يــــف نينــــمؤــــملا ىرــــجم ىرــــجل انــــمؤــــم لــــجرــــلا ناــــك ولــــف "اــــهورــــت مــــل دونجــــب



 هدـيأو هيلـع هتنيكـس لزـنأـف" هللا لاـقو هعـم هـكرـشي مـلو اهـب هصـخو ،هـنود ةنيكسـلاـب
 مومــــع يــــف نينــــمؤــــملا ىرــــجم ىرــــجل انــــمؤــــم لــــجرــــلا ناــــك ولــــف "اــــهورــــت مــــل دونجــــب
 هيــلا يهنــلا هــجوــت هلــجأل اركنــم راغــلا يــف هــنزــحب ثدــحأ هــنا الوــلو ،مهــل ةنيكســلا
 ىلــع هــب لضفــت اــم ةنيكســلا نــم ىــلاعــت هللا هــمرــح اــمل )نزــحت ال( هتــمادتــسا نــع
 ءاـج اـم ىلـع ،ىرـخألا نـطاوـملا يـف هللا لوـسر عـم اوـناـك نـيذـلا نينـمؤـملا نـم هريـغ
."نايبلاب ركذلا مكحم هب قطنو نآرقلا يف
 
 الــــيوــــط اراوــــح ،باطــــخلا نــــب رمــــع عــــم مانــــملا يــــف ىرــــجأ هــــنأ ديفــــملا ىــــعداو   
 .ركب يبا لضفو راغلا ةيآ لوح نيهاربلاو ةلدألاب امعدمو ،ادج الصفمو

 ابجـــع ايـــف " :ركـــب يـــبأ لوـــح يلـــع ماـــمالـــل بوسنـــملا لوقـــلا ىلـــع ديفـــملا قلعـــيو   
 تلــمأــت اذا" :لوقــلاــب "هــتاــفو دعــب رــخآل اــهدقــع ذا هــتايــح يــف اهليقتــسي وــه انيــب
 يذـلا ىزغـملا تـفرـعو ،ابجـع هـتدـجو ...ةـفوكـلا يـف هتبطـخ يـف نينـمؤـملا ريـمأ لوـق
 ةليحـــلا تنقيـــتو ،رـــهاظلـــل هنـــم نـــطابـــلا فالـــخ ناـــبو ،لوقـــلا يـــف لـــجرـــلا نـــم ناـــك
."نيدلا ةلقو لالضلا ىلع هب ترثعو ،سيبلتلاو اهعقوا يتلا

 امــــهدــــحجب نالــــجرــــلا ناــــك " :لاــــقو ،قافنــــلاو رفكــــلاــــب نيخيشــــلا ديفــــملا مهــــتاو   
."مالسإلا يف لضف امهل نوكي نأ لطبو ناميالا نع اجرخ دق صنلا

هيبأ نع يلع نب دمحم رفعج يبأ نع رباج نع رمش نب ورمع نع ىورو   
 جرـخو سانـلا جرـخف ،ةعـماـج ةالصـلا )ص( هللا لوـسر دـجسم نـم يدوـن" :لاـق
 نحـن :انلـق هيبـن ضبـق اـمل ىـلاعـتو كرابـت هللا ناـف دعـب اـمأ :لاـق مـث نينـمؤـملا ريـمأ
 ،هـــناطلـــسو هقـــح عزانـــن ال ،هـــب قلـــخلا قـــحأو هءايـــلوأو هتـــثروو هتبصـــعو هتيـــب لـــهأ
 ،اـــنريـــغ هوـــلوو انـــم انيبـــن ناطلـــس اوـــعزتـــناو نوقـــفانـــملا رفـــن ذا كـــلذـــك نحـــن امنيبـــف
 تـعزـجو رودصـلا هـل تنشـخو ،اعـم اعيمـج انـم بولقـلاو نويعـلا كـلذـل  هللاو تكبـف
 دوعــي نأو نيملــسملا نيــب ةــقرفــلا يتــفاخــم الوــل هللا مــيأو ،مــغرأ اــعزــج انــم سوفنــلا
."انعطتسا ام كلذ انريغ دق انكل نيدلا روعيو رفكلا ىلا مهرثكأ

 :هــل لاــقو ،يوطــشلا ورمــع يــبأــب فرعــي ةــلزتعــملا نــم لــجر ديفــملا ىلــع ضرتــعاــف 
 هــــل لاقــــف ؟مالــــسإلا امــــهرــــهاــــظ ناــــك رمــــعو ركــــب اــــبأ نأ ىلــــع ةــــمألا تعمــــجأ دــــق



 :هــل لاــقو ،يوطــشلا ورمــع يــبأــب فرعــي ةــلزتعــملا نــم لــجر ديفــملا ىلــع ضرتــعاــف 
 هــــل لاقــــف ؟مالــــسإلا امــــهرــــهاــــظ ناــــك رمــــعو ركــــب اــــبأ نأ ىلــــع ةــــمألا تعمــــجأ دــــق
 اـمأـف ،اـناـمز مالـسإلا رـهاـظ ىلـع اـناـك دـق امهـنأ ىلـع اوعمـجا دـق معـن" :خيشـلا
 مالــسإلا رــهاــظ ىلــع امهــلاوــحأ رــئاــس يــف اــناــك امهــنأ ىلــع نيعمــجم اوــنوكــي نأ
 ةفــئاــط دوــجوــلو ،كرــشلا ىلــع اــناــك امهــنا ىلــع قافــتالــل ،عامــجا اذــه يــف سيلــف
 دــحجب رفــك رــهاــظ ىلــع مالــسإلا امــهراهــظا دعــب اــناــك امهــنا :لوقــت ددعــلا ةريثــك
."يبنلا ةايح يف قافنلا امهنم رهظي ناك هناو ،صنلا

 ةــمألا نا" :لاقــف ،ةيبــيدــحلا موــي باطــخلا نــب رمــع فــقومــب الثــم كــلذــل برــضو    
 موــــي ذنــــم تككــــش اــــم :لاــــق باطــــخلا نــــب رمــــع نأ ىلــــع اهنيــــب فالــــخ ال ةعمــــجم
 اــي :هــل تلقــف هيــلا تئــج يــناــف ،ةكــم لــهأ هللا لوــسر هيــف ىــضاــق موــي الا تملــسأ
 :تلقـف ،ىلـب :لاـق ؟نينـمؤـملاـب انسـلأ :تلقـف ،ىلـب :لاقـف ؟يبنـب تـسلأ :هللا لوـسر
 ،كـل ريـخ اهنكـلو ،ةيـندـب تـسيل اهـنا :لاقـف ؟كسفـن نـم ةيـندـلا هذـه يطعـت مالعـف
 ؟اهلــخدــن ال انــلاــب امــف :تلــق ،ىلــب :لاــق ؟ةكــم لــخدــن نأ انــتدــعو دــق سيــلأ :تلقــف
 .ىــلاعــت هللا ءاــش نا اهلــخدنســف :لاــق ،ال :تلــق ؟ماعــلا اهلــخدــن نأ كــتدــعوأ :لاــق
 هانفـــصو ىلـــع رـــمألا ناـــك اذإو ،هللا لوـــسر ةوبـــنو هللا نـــيد يـــف هكشـــب فرتـــعاـــف
 ىلــع كــلذ بــجومــب هــفارتــعاو نامــيالا راهــظا دعــب هرفــك ىلــع عامــجالا لصــح دقــف
.هسفن
 دعـب نامـيالا ىـلا عـجرو كشـلا دعـب نقيـت هـنأ ةبـصانـلا نـم انـموصـخ ىـعدا مـث   
 اميــــف عامــــجالا ىلــــع اــــندمتــــعاو ،هيلــــع ناــــهربــــلا مدعــــل مهــــلوــــق انــــحرــــطاــــف ،رفكــــلا
."هانركذ
 نأ نــظأ تنــك اــم" :لاقــف يــلزتعــملا لــجرــلا بارغتــساو راكنتــسا راــثأ اــم اذــهو   
!."نآلا ىتح باطخلا نب رمع رفك ىلع عامجالا يعدي ادحأ
 اذـه نإ يرمعـل" :لاـقو ،لوقـلا اذـه عدتـبا نـم لوأ هـنأـب ديفـملا خيشـلا رـخافـتو   
 ."دحأ هجارختسا ىلا ينقبسي مل امم
 ؟تـلاـق امـب ددعـلا ةريثـك ةفـئاطـلا كلـت تـلاـق ساـسأ يأ ىلـع ديفـملا انـل لقـي مـلو   
؟ةيخيرات قئاقح وأ ةيمهو تايضرف ىلع ءانب ناك اهلوق ناو

 هـظافتـحاو ،لوـسرـلا نـم رمـعو ركـب يـبأ ةـلزنمـب ككشـي نأ اضـيأ ديفـملا لواـحو   



 هـظافتـحاو ،لوـسرـلا نـم رمـعو ركـب يـبأ ةـلزنمـب ككشـي نأ اضـيأ ديفـملا لواـحو   
 ةــلزتعــملاو ةنســلا لــهأ هــب لدتــسي اــم وــهو ،بورــحلا ءانــثأ شــيرعــلا يــف هعــم امهــب
 اــناــك امهــنأ يبنــلا ملــع وــل :سكعــي نأ لوقــلا اذــه ليبــس" :لاقــف ،امهلضــف ىلــع
 يوتــسي ال" ةــلزنــملا هذــه نيــبو امهنيــب لاــح اــمل امهسفــنأــب نــيدــهاجــملا  ةلمــج يــف
 امهسلـــجأو ةليضفـــلا هذـــه نـــم امهعنـــم دـــق هللا لوـــسر انـــيأر املـــف "...نودـــعاقـــلا
 نأـب اـما ،ادـسفأل هـل اـضرـع وأ لاتقلـل اـضرعـت وـل امهـنأـب هملعـل كـلذ نأ انملـع هعـم
 عوـقو نـمؤـي الو ...نينـحو ربيـخو دـحأ موـي يـف اعنـص امـك ،رـبدـلا ايـلوـي وأ ،اـمزـهني
 فوخـلا نـم امهقحلـي اـم طرفـل اـناـك وأ ،مهتلمـج نـم نيخيـش ةمـيزـهب مهيـف نـهوـلا
 ليـــلد لاتقـــلا نـــم امهعنـــم يـــفو...نينـــمأتـــسم كرـــشلا لـــهأ ىـــلا ناريصـــي عزـــجلاو
 هانيــب امــب حــضو دقــف ،نولــهاجــلا امهيــف اــهدقتعــي يتــلا ةفصــلا ريغــب امهــنأ ىلــع
 ."امهل هومهوت امم دضلاب هناو امهصقن ىلع ليلدو امهيلع لابو شيرعلا نأ
 ركـــب اـــبأ نأ ىرـــتأ هللا ناحبـــس اـــي :يـــحارـــجلاـــب فرعـــي موقـــلا نـــم خيـــش لاقـــف"   
 نأ انـيأر اـمو ،اذـه قلطـت هللا كدـيأ كـنأ نظـن اـم ،الـك ؟قافنـلا لـهأ نـم اـناـك رمـعو
 ربصــن ال اــم اذــهف نيقــفانــملا نــم امــه اــناــك ناــف ،امــهريــغ ردبــب راشتــسا يبنــلا
 هـجوـلا ىلـع دمتـعاـف قافنـلا لـهأ نـم اـنوكـي مـل ناو .هـعامتـسا ىلـع ىوقـن الو هيلـع
 يـــف نوعنصـــي فيـــك مهملعـــيو ةروشـــملاـــب مهفـــلأتـــي نأ دارأ يبنـــلا نأ وـــهو ،لوألا
 .مهرومأ
 وـــه امـــناو ،ءيـــش يـــف خيشـــلا اهـــيأ جاجحـــلا نـــم اذـــه سيـــل :خيشـــلا هـــل لاقـــف   
 ،هنيعــب اــناســنا رــكذــن مــلو ناــهربــلاو ةجحــلا نــع هــب لودعــم ماظعتــساو رابكتــسا
  .هليصفت نع اينغ ناكو خيشلا هلصفف لوقلا نم لمجمب انيتأ امناو
 نأ نــم اردــق لــجأ ةــباحصــلا :لوقــي حايصــلاــب هــتوــص ىلــعأو يــناــثروــلا حاصــف   
 نـم اذـه وحـن مالـك يـف ذـخأو ،قورافـلاو قـيدصـلا اميـسو قافنـلا لـهأ نـم اوـنوكـي
.نتفلاو بغشلا لهأو ةماعلاو ةقوسلا مالك
 ،ناــهربــلا نــم كيلــع هــتدروأ امــم صلــختو جيجضــلا كنــع عد :خيشــلا هــل لاقــف    
."هلل دمحلاو ،يعس نوهأب لطابلا قهزو قحلا ناب دقف موقللو كسفنل لتحاو

 ةليضــف نــم نينــمؤــملا مأ ةشــئاــع ةديســلا درــجي يكــل اــصاــخ اــباتــك ديفــملا فــلأو  



 ةليضــف نــم نينــمؤــملا مأ ةشــئاــع ةديســلا درــجي يكــل اــصاــخ اــباتــك ديفــملا فــلأو  
 يبنــلا ةــيراــج ىلــع ةــيآلا طاقــساو ،كــفإلا ةــيآ يــف ،ةشــحافــلا نــع اهــل هللا هــيزنــت
 تعمـس لاـق ةرارز نـع ..." ىورـف ،ةشـحافـلاـب اهـل ةشـئاـع ماهـتاو ،ةيطبقـلا ةـيراـم
 تـلاقـف ،ادـيدـش اـنزـح هيلـع نزـح هللا لوـسر نـب ميـهارـبإ تاـم اـمل :لوقـي رفعـج اـبأ
 ايلــع هللا لوــسر ثعبــف ،حــيرــج نــبا الا وــه امــف ؟هيلــع كــنزــحي يذــلا اــم :ةشــئاــع
 لـــــهأ انـــــع فرصـــــي يذـــــلا هلل دمـــــحلا :يبنـــــلا لاقـــــف ،اـــــبوبجـــــم هآرـــــف ،هلتقـــــب هرـــــمأو
."تيبلا

   ،اهنتـم وأ ةبيجعـلا ةـياورـلا هذـه دنـس سردـي يكـل ديفـملا فـقوتـي مـل ظـحالـي امـكو  
 ماهـــتا ببـــسب )دبـــع( صخـــش لتقـــب ةـــعرـــسب يبنـــلا رـــمأـــي فيـــك هسفـــن لأســـي مـــلو
 ىلــع ةشــئاــع بــقاعــي الو ،ةعــبرأ دوهــش ىــلا عامتــسالاــب تبثتــي نأ نود ،هــل ةأرــما
 ،دلـجلا همكـحو يـنازـلا لتقـب رـمأـي فيـكو ،نظـلا ىوـس ليـلد نودـب حـيرـجل اهـفذـق
.باذعلا نم رحلا ىلع ام فصن همكحو دبع هنا اميس الو
 ةــيرامــب اهقصلــيو هــيزنتــلا ةليضــف ةشــئاــع ةديســلا بلــسي نأ لــجأ نــم كــلذ لــكو
  .؟ال مأ يبنلا ىلا ئست ةياورلا كلت تناك اذإ اميف يلابي الو ،ةيطبقلا
  
 جاوزأ ضعــب ءاشــفإ نــع ثدــحتت ،نآرقــلا يــف ىرــخأ ةــيآ ىــلا ديفــملا يــتأــي مــث   
 :ةــيآلا هذــه هنــع تــثدــحت اــم وــهو ،نهنيــبو هنيــب ةــصاخــلا رارــسألا نــم رــسل يبنــلا
 ىلـــــع يفضيـــــف )٣،مـــــيرـــــحتلا( ."اثـــــيدـــــح هـــــجاوزأ ضعـــــب ىـــــلا يبنـــــلا رـــــسأ ذأو"
 ةعيشـلا ثـيدـح يـف ءاـج دـق هـنا" :لوقـيو ،ةـفالخـلاـب قلعتـي ايـسايـس ادعـب ةصقـلا
 ضعــــب ىــــلا )ص( هللا لوــــسر نــــم ناــــك يذــــلا رــــسلا نأ :دمــــحم نــــب رفعــــج نــــع
 دــق هــناو ،نينــمؤــملا ريــمأ فلختــسي نأ هيــلا ىــحوأ هللا نأ ةشــئاــع هرابــخإ هــجاوزأ

 دـــــسحلاو ءاضغبـــــلا نـــــم هـــــل شـــــيرـــــق بولـــــق يـــــف امـــــب هملعـــــل ،كـــــلذـــــب اـــــعرذ قاـــــض
 الو كـلذ متكـت نأ اـهدـهاـعو ،نـيدـلاـب رضـت ةلـجاـع ةنتـف مهنـم فـئاـخ هـناو ،نآنشـلاو
 ىــلا هرــس تــعاذأو ،كــلذ يــف هــناحبــس هللا دــهع تضقنــف .هيفخــتو هرتــستو هــيدبــت
 اوـلاتحـيو مهسفـنأل موقـلا ذـخأيـف ،هبـحاـص هملعيـل اـهاـبأ ملعـت نأ اهـترـمأو ةصفـح
 قفــــتاو ،ةصفــــح كــــلذ تلعفــــف ...نينــــمؤــــملا ريــــمأل هللا لوــــسر هتبثــــي اــــم ضعــــب يــــف
 الو هتيــــب لــــهأ نــــم ادــــحأ اوــــثروــــي مــــل هللا لوــــسر تاــــم نا مهنيــــب دقــــع ىلــــع موقــــلا



 قفــــتاو ،ةصفــــح كــــلذ تلعفــــف ...نينــــمؤــــملا ريــــمأل هللا لوــــسر هتبثــــي اــــم ضعــــب يــــف
 الو هتيــــب لــــهأ نــــم ادــــحأ اوــــثروــــي مــــل هللا لوــــسر تاــــم نا مهنيــــب دقــــع ىلــــع موقــــلا
."مهيلع مدقتلاو مهريخأت يف اودهتجاو ،هماقم مهوتؤي

 ذنــم هــل ةفيلــخ يلــع ماــمالــل يبنــلا نييعــت لوــح هــتاــياور لــك ديفــملا ىسنــي انــهو   
.نيبرقألا هتريشعل اهماقأ يتلا ةميلولا ةزجعمو ،ةوعدلا يف موي لوأ

يبنلا نمز يف شيرق ةرماؤم

 اهــب ينعــيو ،ةيــشرــق ةرــماؤــم نــع ديفــملا ثدــحتي ،لعتفــملا ربخــلا كــلذــل الامــكإو    
 غلـب :لاـق ،دمـحم نـب رفعـج هللا دبـع يـبأ نـع يوريـف ،نـيرـجاهـملا خويـش عبطـلاـب
 يـف رـمألا مكـحأ دـق هـنأ دمـحم ىرـي أ :اوـلاـق مهـنأ شـيرـق نـم موـق نـع هللا لوـسر
 هللا لوــسر جرــخف .مــهاوــس يــف اهنعلــجنلو مهنــع اهنــلزعنــل تاــم نئــلو ؟هتيــب لــهأ
 مـث ،يدعـب مـترفـك دـقو مكـب فيـك شـيرـق رـشعم اـي :لاـق مـث مهعمـجم يـف ماـق ىتـح
 لزنــف .فيســلاــب مكــباــقرو مكــهوــجو برــضأ يــباحــصأ نــم ةبيتــك يــف يــنومتــيأر
 نا لـــق :كـــل لوقـــيو مالـــسلا كـــئرقـــي كـــبر نا دمـــحم اـــي :لاقـــف لاحـــلا يـــف ليـــئربـــج
 يــــبا نــــب يلــــعو هللا ءاــــش نا :هللا لوــــسر لاقــــف ،بــــلاــــط يــــبا نــــب يلــــعو هللا ءاــــش
."مكنم كلذ ىلوتي بلاط

 "بعـك نـب يـبأ" نـع ،ةنسـلا لـهأ يأ "ةـماعـلا" ىدـل ةـياور دوـجو ديفـملا يـعدـيو   
 توصـب ركـب يـبأ ىـلا رـمألا ىضـفأ نأ دعـب هللا لوـسر دـجسم يـف لوقـي ناـك هـنا
 نــم نولضــي نــم ىلــع ىــسآ اــم هللاو ةدقعــلا لــهأ كلــه الأ :دــجسملا لــهأ هعمســي
 الو ،هتيـب لـهأ نـم ادـحأ اوـثروـي مـل هللا لوـسر تاـم نإ مهنيـب اودـقاعـت موـق سانـلا
.كلذ يوري ينس ردصم يأ ركذي مل ديفملا نكلو ."هماقم مهولو

سانلاب ركب يبأ ةالص

 ،لوــسرــلا ضرــم لالــخ ،سانــلاــب ركــب يــبأ ةالــص ةــلأســم ديفــملا هــجاوــي اــمدنــعو   
 ،اهــــب رــــمأ نمــــب كيكشتــــلا لواحــــي ،مالــــسإلا يــــف هتــــناكــــمو هلضــــف ىلــــع لدــــي امــــم
 كـــلذ نـــم حـــص يذـــلا  ؟هرـــمأ ريـــغ نـــع مأ ؟يبنـــلا رـــمأ نـــع تـــناـــك لـــه" :لءاستيـــف



 ،اهــــب رــــمأ نمــــب كيكشتــــلا لواحــــي ،مالــــسإلا يــــف هتــــناكــــمو هلضــــف ىلــــع لدــــي امــــم
 كـــلذ نـــم حـــص يذـــلا  ؟هرـــمأ ريـــغ نـــع مأ ؟يبنـــلا رـــمأ نـــع تـــناـــك لـــه" :لءاستيـــف
 نـم كـلذـب رـمألا ناكـف ،سانـلاـب يلصـي نأ ركـب اـبأ اورـم :تـلاـق ةشـئاـع نأ تبـثو
 مـــلو .يبنـــلا نـــع كـــلذـــب ترـــمأ اهـــنأ نوفـــلاخـــملا ىـــعداو ،لاحـــلا رـــهاـــظ يـــف اهتـــهج
."بارحملا نع هاحن يبنلا ناف .اهلوبق بجي ةجحب ىوعدلا هذه مهل تبثت

خيراتلا رازوأ ةفيقسلا ليمحت
 
 افـقوـم ،يلـع ىلـع صنـلاـب ةـماـمإلا لوـح هتيـجوـلوـيدـيأ ىلـع ءانـب ،ديفـملا ذـختيو   

 ةاـــفو دعـــب ،ةدـــعاـــس ينـــب ةفيقـــس يـــف راصـــنألاو نـــيرـــجاهـــملا ىروـــش نـــم ايبلـــس
 رازوأ لـــك اهيلـــع يقلـــي نأ لواحيـــف ،هـــل ةفيلـــخ ركـــب يـــبأل مهـــباختـــناو ،هللا لوـــسر
 مدقتـلا نـم ةـثالثـلا ءالؤهـل قفـتا اـم الوـل هـنا :هللا مكمـحر اوملـعا" :لوقـيو ،خـيراتـلا
 اـمل ،مهيلـع ةـسرطغـلاـب سؤرتـلاو مهـناطلـسب قلـخلا ىلـع طلـستلاو ،دمـحم لآ ىلـع
 عابـــتا لحتـــسا الو نانـــثا ةعـــيرـــشلا يـــف فلتـــخا الو ،نافيـــس نيملـــسملا نيـــب لـــس
 نينــمؤــملا ريــما مد كفــس الو ،نامــيالا لــهأ ءاــمد  ناورــهنلاو ماشــلا لــهأو لمــجلا
 الو ،نانسحـــــــلا لتـــــــق الو ،لالحتـــــــسالاو هـــــــب نـــــــيدتـــــــلا ىلـــــــع الـــــــهج ،مالـــــــسلا هيلـــــــع
 نـع ةدرـلا لـهأ نـم كـلذ حابتـسي امـك مـهءاـمد تقـيراو ،ةرتعـلا تاـمرـح تلحتـسا
 هـــــــماقـــــــم نـــــــع نينـــــــمؤـــــــملا ريـــــــمأ  ايلـــــــع مهعـــــــفدـــــــب كـــــــلذـــــــل اولـــــــّــــــــصأ مهنكـــــــل ،مالـــــــسإلا
 ،هردــق نــم مهعــضوــب هولــهسو ،هرــمأــب مهتــناهتــساــب هوبــجوأو هقحــب مهــفافختــساــب
 اوءابــف ، هتقــمو هــتوادــع نــم اورــهظا امــب هوــحاــبأو ،هلــحم نــم هــل مهطــحب هولــجسو
 لاــق امــك ،هرــسأــب قحــلا نــع مهــب لــض نــم رازوأو  هرازوأ اولمــحتو ،همــثإــب كــلذــل
 اوـناـك امـع ةـمايقـلا موـي نـلأسيـلو ،مهـلاقـثأ عـم الاقـثأو مهـلاقـثأ نلمـحيل" ىـلاعـت هللا
 .")١٣ توبكنعلا( ."نورتفي

 هـباتـك يـف شـقانيـف ،ركـب يـبأ ةيصخـش نـع ةيبلـس ةروـص يطعـي نأ لواحـيو   
 نــــم ذــــختيو ،ركــــب يــــبا ةــــعاجــــش يــــف ،تاحفــــص ةدــــع يــــف )ةراتخــــملا لوصفــــلا(
 هتبطــخ يــف لــجرــلا حرــص دــق" :لوقيــف ،ةــفالخلــل هتيلــهأ مدــع اليــلد هــلاوــقأ ضعــب
 اهــــب نوــــلوقــــي ةــــصاــــخ هــــباحــــصاو ،نانــــثا اهيــــف فلتخــــي ال يتــــلا ،هنــــع ةروهشــــملا
 دــحأ سيــلو ايــندــلا نــم جرــخ هللا لوــسر نا :لوقــي ثيــح هرــخافــم نــم اهــنولعجــيو



 اهــــب نوــــلوقــــي ةــــصاــــخ هــــباحــــصاو ،نانــــثا اهيــــف فلتخــــي ال يتــــلا ،هنــــع ةروهشــــملا
 دــحأ سيــلو ايــندــلا نــم جرــخ هللا لوــسر نا :لوقــي ثيــح هرــخافــم نــم اهــنولعجــيو
 نــع اــموصعــم مالــسلا هــلآو هيلــع ناــكو ،قوــف امــف طوــس ةــبرضــب هبــلاطــي ةــمألا نــم
 اــناطيــش يــل ناــف هــنوفلكــت متنــك اــم يــنوفلكــت الــف يــحوــلاــب ةكــئالــملا هيــتأــت أطــخلا
  يـــــف رـــــثؤأ ال يـــــنوبنتـــــجاـــــف ابضغـــــم يـــــنومتـــــيأر اذاـــــف ، يبضـــــغ دنـــــع ينـــــيرتعـــــي
."مكراشبأو مكراعشأ

!ةنيدملا جراخ برهي يلع و ،ةمطاف راد يف رانلا مارضإب رمأي رمع
 
 ،ةالــغو ليــهاجــم نــع اهلقنــي يتــلا ةــيروطــسألا هتــياور ديفــملا خيشــلا لــصاوــيو   
 نيـــسحلا وـــبأ انـــثدـــح لاـــق ،يـــلاوجـــلا رمـــع نـــب دمـــحم ركـــب وـــبأ يـــنربـــخا" :لوقيـــف
 انـثدـح لاـق ،يداـمرـلا روصنـم نـب دمـحا ركـب وـبأ انـثدـح لاـق ،ةريغـملا نـب سابعـلا
 ،لالـه يـبا نـبا نـع ،دـيزـي نـب دـلاـخ نـع ،ةعيهـل نـبا ينـثدـح لاـق ،ريفـع نـب ديعـس
 دادقـملاو ريـبزـلاو ىلـع لـخد ركـب اـبأ سانـلا عـياـب اـمل :لاـق ،نامثـع نـب ناورـم نـع
 جرــخف ،اراــن تيبــلا مهيلــع اوــمرــضا :رمــع لاقــف ،اوــجرــخي نأ اوــبأو ،ةمــطاــف تيــب
 هــمدــق تــلزــف هوحــن اودصقــف ،بلكــلاــب مكيلــع :ركــب وــبأ لاقــف ،هفيــس هعــمو ريــبزــلا
 ،رــجحلا هــب اوــبرــضا :ركــب وــبأ لاقــف ،هدــي نــم فيســلا عــقوو ضرألا ىــلا طقــسو
 نــب تــباــث هيقلــف ،ةيــلاعــلا وحــن يلــع جرــخو ،رــسكنا ىتــح رــجحلا هفيســب برضــف
 يلـع اوـقرـحي نأ اودارأ :لاقـف ؟نسحـلا اـبأ اـي كـنأـش اـم :لاقـف ،سامـش نـب سيـق
 :تـباـث هـل لاقـف ،هركنـي الو كـلذ نـع عـفدـي الو ،هـل عـيابـي ربنـملا ىلـع ركـب وـبأو ،يتيـب
 ،ةنــيدــملا ىــلا اداــع ىتــح اعيمــج اقلطــناــف .كــنود لتــقا ىتــح كدــي يفــك قرافــت الو
 :لوقـت يـهو ،موقـلا نـم دـحأ نـم اـهراد تلـخ دـقو ،اهـباـب ىلـع ةفـقاو ةمـطاـف اذإو
 متعطـقو انـيدـيأ نيـب ةزانـج هللا لوـسر متـكرـت مكنـم ارضحـم أوـسأ موقـب يـل دـهع ال
."اقح انل اورت ملو متعنص ام انب متعنصو ،انورمأتست مل مكنيب مكرما

 كدف ةيضق

 ةمــطاــف ديــب تــناــك يتــلا ،كدــف ةــعرزــم لوــح فالخــلا ةيضــق ديفــملا مدختــسيو    
 بلــط ةــصاخــلا ةيكلــملا تــعدا اــملو ،اهنــم اــهذــخأــف ،اــماــع اكلــم ركــب وــبأ اــهربتــعاو



 ةمــطاــف ديــب تــناــك يتــلا ،كدــف ةــعرزــم لوــح فالخــلا ةيضــق ديفــملا مدختــسيو    
 بلــط ةــصاخــلا ةيكلــملا تــعدا اــملو ،اهنــم اــهذــخأــف ،اــماــع اكلــم ركــب وــبأ اــهربتــعاو
 ديفـملا ىورو .كـلذ اهنـم لبقـي ملـف ،نمـيأ مأو يلـع اهـجوزـب تءاجـف ،دوهشـلا اهنـم
 ةأرــــما ةداهــــش زيجــــن الو ةأرــــما تــــنا :نمــــيأ مأل لاــــق رمــــع نأ :هللا دبــــع يــــبا نــــع
 امهـنا مهلـلا :تـلاـقو ةبضغـم ةمـطاـف تـماقـف ،هسفـن ىـلا رـجيف يلـع اـمأو ،ةدـحاو
     .تجرخ مث ،امهيلع كتأطو ددشاف ،اهقح كيبن دمحم ةنبا املظ
 نوـــــناقـــــلا بـــــسح ،ليـــــلدـــــلا فعـــــض نـــــع فشكـــــت اهـــــناـــــف ةـــــياورـــــلا تحـــــص اذإو   
 رظنـي ديفمـلا نكـلو ،ةمـطاـف قحـب ركـب يـبأ نـم دوصقـم ملـظ نـع سيـلو ،يـمالـسإلا
 مــيدقتــل ةــجاــح الــب ةمــطاــف عــم قحــلا ربتعــي ثيــح ،ىرــخأ ةــيواز نــم ةــلأســملا ىــلا
 ســجرــلا مكنــع بــهذيــل هللا دــيرــي امــنا" :ةــيآلاــب ةــموصعــم ةمــطاــف" :لوقيــف ،دوهــش
 ةمـــطاـــف لوـــق لوبـــق بـــجو اذاو )٣٣ ،بازـــحألا( ."اريهطـــت مـــكرـــهطيو تيبـــلا لـــهأ
 بــــجوأو اهقــــح عنــــم نــــم نأ تبــــث ،اهــــل دوهشــــلا نــــع تنغتــــساو اهــــقدــــص لــــئالدــــب
 ىــلاعــت هللا ىذآو هلعــف يــف ملــظو همكــح يــف راــج دــق ،اهــلوــق ةحــص ىلــع دوهشــلا
 هـلوـسرو هللا نوذؤـي نـيذـلا نا" :هـلالـج لـج هللا لاـق دـقو ،ةمـطافـل هـئاذـيإـب ،هـلوـسرو
 .")٥٧ ،بازحألا( ."انيهم اباذع مهل دعأو ةرخآلاو ايندلا يف هللا مهنعل

 ىرــــخأ ةــــياور يوريــــف دوعــــي ،كدــــف لوــــح ةمكحــــملا مكــــح ديفــــملا رــــكذــــي نأ دعــــبو   
 وــــبأ درو اــــمل :لاــــق طابــــسأ نــــب يلــــع نــــع يرايســــلا ىور" :لوقيــــف ،اهــــل ةضــــقانــــم
 لاقـف مـلاظـملا درـي هدـجو يدـهملا )يـسابعـلا ةفيلـخلا(  ىلـع )ع( ىـسوـم نسحـلا
 ؟نسحـلا اـبأ اـي يـه اـمو :هـل لاقـف  ؟نينـمؤـملا ريـمأ اـي درـت ال انتملظـم لاـب اـم :هـل
 اهيلـع فـجوـي مـلو - اـهالاو اـمو كدـف )ص( هيبـن ىلـع حتـف اـمل ىـلاعـت هللا نإ :لاقـف
 ،" هقـــح ىـــبرقـــلا اذ تآو " :)ص( هيبـــن ىلـــع ىـــلاعـــت هللا لزـــنأ - باـــكر الو ليخـــب
 هللا لأســــف )ع( ليــــئربــــج كــــلذ يــــف عــــجارــــف ،مــــه نــــم )ص( هللا لوــــسر ردــــي ملــــف
 لوــسر اــهاــعدــف )ص( ةمــطاــف ىــلإ كدــف عــفدا نأ :هيــلإ ىــحوأــف ،كــلذ نــع ىــلاعــت
 ،كدــــف كيــــلإ عــــفدأ نأ يــــنرــــمأ هــــناحبــــس هللا نإ ةمــــطاــــف اــــي :اهــــل لاقــــف )ص( هللا
 لوـسر ةايـح اهيـف ،اـهؤالـكو لزـي ملـف .كنـمو هللا نـم هللا لوـسر اـي تلبـق دـق :تـلاقـف
 اـــهدرـــي نأ هتـــلأســـف ،هتـــتأـــف ،اـــهءالـــكو اهنـــع جرـــخأ ركـــب وـــبأ يـــلو املـــف )ص( هللا
 ريـــــمأـــــب تءاجـــــف ،كـــــلذـــــب كـــــل دـــــهشي رمـــــحأ وأ دوـــــسأـــــب ينيتـــــيإ :اهـــــل لاقـــــف ،اهيلـــــع
 كرتــب اهــل بتكــف ،اهــل اودــهشف ،نمــيأ مأو )ع( نيــسحلاو نسحــلاو )ع( نينــمؤــملا



 ريـــــمأـــــب تءاجـــــف ،كـــــلذـــــب كـــــل دـــــهشي رمـــــحأ وأ دوـــــسأـــــب ينيتـــــيإ :اهـــــل لاقـــــف ،اهيلـــــع
 كرتــب اهــل بتكــف ،اهــل اودــهشف ،نمــيأ مأو )ع( نيــسحلاو نسحــلاو )ع( نينــمؤــملا
 اـم .اهـل لاقـف باطـخلا نـب رمـع اهيقلـف - اهعـم باتكـلاو - تـجرـخف ،اهـل ضرعتـلا
 ،هينــيرأ :لاــق .ةــفاحــق يــبأ نــبا يــل هبتــك باتــك :تــلاقــف ؟دمــحم تنــب اــي كعــم اذــه
 نآلا اذـه :لاـقو ،هـقرـخو ،هاحـمو ،هيـف لفـتو ،هيـف رظـنو ،اـهدـي نـم هـعزتـناـف ،تـبأـف
 ."ىضمو ،اهكرتو باكر الو ليخب اهيلع فجوي مل كابأ
 يلــع ماــمالا( دوهشــلا ىلــع ةــياورــلا هذــه يــف فيضــي ديفــملا ناــف ظــحالــي امــكو   
 عـضو يـف اسيـل نـيريغـص نيلفـط اـناـك امهـنأ مـغر ،نيـسحلاو نسحـلا )نمـيأ مأو
.اهئاقلا وأ ةداهشلا لمحت
 :يبنـــــلا ابـــــطاخـــــم ءارـــــهزـــــلا نـــــفد دعـــــب لاـــــق ،يلـــــع ماـــــمالا نأ اهيلـــــع فيضـــــيو   
."لاحلا اهربختساف ،اهقح مضه ىلعو يلع كتمأ رفاظتب كتنبا كئبنتسو"
 
؟مهدهاجي ملو ،ةثالثلا ءافلخلا يلع مامالا رقأ اذامل
 
 نيطــــساقــــلاو نيثــــكانــــلا دــــهاــــج امــــك مــــهدــــهاجــــي مــــلو كــــلذ ىلــــع مــــهرــــقأ اذاــــمل "   
 نيـضرتعـملا نـع هلقـن وأ ،هسفـن ىلـع ديفـملا خيشـلا هـحرـط لاؤـس اذـه ."؟نيـقراـملاو
 رمــــعو ركــــب يــــبأ ةعيــــب ىلــــع نيملــــسملا عامــــجإــــب اوثبــــشت نــــيذــــلا ،ةيــــماــــمإلا ىلــــع
 ،ةـــفالخـــلاـــب يلـــع ماـــمالا ىلـــع صنـــلا دوـــجو مدـــع ىلـــع كـــلذـــب اوجتـــحاو ،نامثـــعو
 هتـمأ ىلـع هفلختـساو يلـع ىلـع صـن دـق هللا لوـسر ناـك اذا :لـئاـس لأـس" :لاـقو
 هرايتـــخاـــب كـــلذ لعـــف متلـــق ناـــف ؟هيـــف هيلـــع يبنـــلا لوـــع دـــقو ،هـــل قـــح نـــع دعـــق ملـــف
 ،ارطضـــــــم كـــــــلذ لعـــــــف :متلـــــــق ناو ،هـــــــلوـــــــسرو هللا رـــــــمأل عييضتـــــــلا ىـــــــلا هومتبـــــــسن
 مهيبــــس حكــــنو مــــهاــــياطــــع ذــــخأ ملــــف كــــلذ دعــــبو .فعضــــلاو نبجــــلا ىــــلا هومتبــــسن
 هيــلا متبــهذ اــم داســف ىلــع لدــي كــلذ لــكو .مهســلاجــم يــف مكــحو مهفلــخ ىلــصو
."صنلا يف
 ةـــــلاحـــــب ةرـــــم للعـــــت ثيـــــح ،لاؤســـــلا اذـــــه ىلـــــع ةـــــباـــــجإلا يـــــف ديفـــــملا طبخـــــت دـــــقو
 الا كلمتــم طــق نكمتــي مــل :باوجــلا":لاقــف ،عمتجــملا يــف مالستــسالاو عوضخــلا
 ةـــيراـــج ةداـــع هذـــهو ،نامثـــعو رمـــعو ركـــب يـــبأ عـــم مهـــلاـــح هعـــم قلـــخلا لاـــح ناـــكو
 عــياــب دــق يلــع ماــمالا نوكــي نأ ةرــم ىفــنو   ."ناــمزــلا رــخآ ىــلاو اذــه انتــقو ىــلا
 دقــف طــق ةــعاــس عــيابــي مــل :نوــلوقــي ةــماــمالا لــهأ نــم نوققحــملا" :لاــقو ،ركــب اــبأ



 عــياــب دــق يلــع ماــمالا نوكــي نأ ةرــم ىفــنو   ."ناــمزــلا رــخآ ىــلاو اذــه انتــقو ىــلا
 دقــف طــق ةــعاــس عــيابــي مــل :نوــلوقــي ةــماــمالا لــهأ نــم نوققحــملا" :لاــقو ،ركــب اــبأ
."كلذ دعب هتعيب يف اوفلتخا مث ةعيبلا نع هرخأت ىلع عامجالا لصح
 ةيــمالــك ةفسلفــب ،ماــمالا ةعيــب لوــح رــتاوتــملا خــيراتــلا ،كــلذــب ديفــملا ضــقاــن دــقو    
.قوثوم ردصم يأ ىلا دنتسي ملو ،ةيهاو
 ،راصـنألا مدعـل نيـلوألا داهـج كرـت امـنا" :لاـقو ناوـعألا ةلقـب ةثـلاـث ةرـم باـجأو   
 مايـقو ،رـضاحـلا روضـح الوـل هللاو اـمأ" :لاـقو ،ناوـعألا دوـجوـل نـيرـخآلا دـهاـجو
 مـلاـظ ةظـك ىلـع اوراقـي ال نأ ءاملعـلا ىلـع هللا ذـخأ اـمو ،رـصانـلا دوـجوـب ةجحـلا
."اهرخآ سأكب اهلوأ تيقسلو ،اهبراغ ىلع اهلبح تيقلأل ،مولظم بغس الو
 ديفــملا هــيورــي يذــلا تــباثــلا خــيراتــلا عــم قــباطتــي ال ناوــعألا ةلقــب رــيربتــلا نكــلو   
 ةاـــفو دعـــب ،يلـــع ماـــمالـــل ءاـــج يبنـــلا مـــع سابعـــلا نأـــب رـــكذـــي اـــمدنـــع كـــلذو ،هسفـــن
 هللا لوـسر مـع سانـلا لوقيـف كعـياـبأ خأ نـبا اـي  كدـي ددـمأ" :هـل لاـقو ،هللا لوـسر
 حــلأ اــمل" يلــع ماــمالا نأ ديفــملا مــعزو ."نانــثا كيلــع فلتخــي الــف هيــخأ نــبا عــياــب
 درـــجأ ال نأ يـــناـــصوأو يـــلا ىـــصوأ هللا لوـــسر نا مـــع اـــي :لاـــق )سابعـــلا( هيلـــع
 ىتــح تمصــلاو ،نآرقــلا عمــجب يــنرــمأو ،اــعوــط سانــلا ينيــتأــي ىتــح هدعــب افيــس
."اجرخم يل لجو زع هللا لعجي

 ةرصنـــــلا يلـــــع ماـــــمالا ىلـــــع ضرـــــع نايفـــــس اـــــبأ نأ اضـــــيأ ديفـــــملا رـــــكذ دـــــقو    
 نأ متيــضرأ فانــم دبــع ينــب اــي مــشاــه ينــب اــي" :هــتوــص ىلــعأــب ىداــنو ،ديــيأتــلاو
 اليــــخ اهــــنألــــمأل متئــــش نئــــل هللاو اــــمأ ؟لذرــــلا نــــب لذرــــلا ليصــــف وــــبأ مكيلــــع يلــــي
."الجرو

ةثالثلا ءافلخلا نم ةيباجيإلا مامالا فقاوم ليوأت

 هــنواعــتو ،مهــل هتعيــبو ،ةــثالثــلا ءافلــخلاــب هــفارتــعا دــكؤــي يلــع ماــمالا خــيراــت نا   
 ،هيلـع صنـلا دوـجوو ةيهـلإلا ةـماـمإلا ةـيرظـن فسنـي اـم اذـهو ،مهـل هحصـنو ،مهعـم
 ،بقـع ىلـع اـسأر خـيراتـلا بلقـي نأ لواحـي ةـيرظنـلا هذـه ىنبتـي يذـلا ديفـملا نكـلو
 هاجــــت ةيــــباجــــيإلا هفــــقاوــــم لــــك لوأيــــف ،مهنيــــبو هنيــــب ءادعــــلا نــــم ةــــلاــــح ضرتفــــيو
:مثيم نب ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ لئس" :لوقيو ،ءافلخلا



 هاجــــت ةيــــباجــــيإلا هفــــقاوــــم لــــك لوأيــــف ،مهنيــــبو هنيــــب ءادعــــلا نــــم ةــــلاــــح ضرتفــــيو
:مثيم نب ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ لئس" :لوقيو ،ءافلخلا

:لاق ؟موقلا فلخ نينمؤملا ريمأ ىلص مل•
:لئاسلا لاق ،دجسملا يراوس لثمب مهلعج•
:لاق ؟نامثع يدي نيب دحلا ةبقع نب ديلولا برض ملف•
:لاق ،ةليح لكب هماقأ هتماقا هنكما اذاف ،هيلاو هل دحلا نأل•
:لاق ؟رمعو ركب يبأ ىلع راشأ  ملف•
 راـــشأ امـــك ،ميقـــلا هنـــيد نوكـــيو لـــجو زـــع هللا ماكـــحأ ييحـــي نأ هنـــم ابلـــط•

 اهيـف مكحـلاو ضرألا نألو ،قلـخلل هنـم ارظـن ،رصـم كلـم ىلـع )ع( فـسوـي
 هسفنــب كــلذ هنكمــي مــل اذاو ،لعــف قلــخلا حــلاصــم رــهظي نأ هنكــمأ اذاــف ،هلل
:لاق ،ىلاعت هللا رمأ ءايحإل ابلط هنكمي نم يديأ ىلع هيلا لصوت

:لاق ؟مهلاتق نع دعق ملف•
 ،لــجعلا اودبــع دــقو ،هــباحــصأو يرــماســلا نــع نارمــع نــب نوراــه دعــق امــك•

:لاق
:لاق ؟افيعض ناكفأ•
 اوداـــــكو يـــــنوفعضتـــــسا موقـــــلا نإ مأ نـــــبا اـــــي" لوقـــــي ثيـــــح نوراهـــــك ناـــــك•

 ذا طولـك ناـكو "رصتـناـف بولغـم يـنإ ":لاـق اـمدنـع حونـك ناـكو "ينـنولتقـي
 ىـــــسومـــــك ناـــــكو ."دـــــيدـــــش نـــــكر ىـــــلا يوآ وأ ةوـــــق مكـــــب يـــــل نأ وـــــل ":لاـــــق
:لاق "يخأو يسفن الا كلما ال ينإ بر" :ىسوم لاق ذا نوراهو

:لاق ؟ىروشلا يف دعق ملف•
 ناـك هوفصـناو هورـظاـن نا موقـلا نأـب هنـم املـعو ،ةجحـلا ىلـع هنـم ارادتـقا•

 يــعدــف قــح هــل ناــك نــم هــنأل ،هيلــع ةجحــلا تبــجو لعفــي مــل وــلو ،بــلاغــلا وــه
 مـل ناـف ،هيطـعاو ،هيـلا قحـلا ملـس ةجحـلا هـل تبـث ناـف اهيـف رـظانـي نأ ىـلا
 مويـلا :ذئـموـي لاـق دـقو ،قلـخلا ىلـع ةهبـشلا كـلذـب لـخداو ،هقـح لطـب لعفـي
 ركـــب اـــبأ نأ ينعـــي ،يقـــح ىـــلا تلـــصو هيـــف تفصـــنا نا باـــب يـــف تلـــخدأ
:لاق .هرواشي ملو ،ةفيقسلا موي اهب دبتسا

:لاق ؟هتنبا باطخلا نب رمع جوز ملف•
 هــحالصتــسا كــلذــب دارأو ،)ص( هللا لوــسر لضفــب هرارــقاو نيــتداهشــلا هراهــظإل
 ،مهتــلالــض نــع مــهدريــل رافــك مــهو هــموــق ىلــع هــتانــب  طوــل ضرــع دــقو ،هنــع هفــكو



 هــحالصتــسا كــلذــب دارأو ،)ص( هللا لوــسر لضفــب هرارــقاو نيــتداهشــلا هراهــظإل
 ،مهتــلالــض نــع مــهدريــل رافــك مــهو هــموــق ىلــع هــتانــب  طوــل ضرــع دــقو ،هنــع هفــكو
 سيــلأ ،يفيــض يــف نوزــخت الو هللا اوقــتاــف مكــل رــهطأ نــه يــتانــب ءالؤــه" :لاقــف
 )٧٨ ،دوه( ؟"ديشر لجر مكنم

 موثلك مأ نم رمع جاوز راكنإ ةلواحم   

 عمـجملا يرـهاظـلا خـيراتـلا لوأـي نأ ،ديفـملا خيشـلا لواـح فيـك ليلـق لبـق انـيأر   
 بلقـي نأ لواـح فيـكو ،ةـثالثـلا ءافلـخلاـب ةيعيبطـلا يلـع ماـمالا ةـقالـع لوـح ،هيلـع
 هتـيرظـن مدـخي امـب ،اسـكاعـم اينـطاـب اريسفـت اـهرـسفيو ةيـباجـيإلا ماـمالا فـقاوـم
 مأ هتنـــبا يلـــع ماـــمالا جـــيوزـــت ةـــلأســـم دنـــع اريثـــك ديفـــملا فـــقوـــت دـــقو ،ةـــماـــمإلا يـــف
.رمع نم موثلك
 يـــــف تـــــباـــــث هـــــنأ مـــــغر هـــــب كيكشتـــــلاو ،جاوزـــــلا اذـــــه ركنـــــي نأ ديفـــــملا لواـــــح دقـــــل  
 نــــم هللا دبــــع يــــبا نــــع )يــــفاكــــلا( يــــف درو  دقــــف .ةيعيشــــلا ةيخــــيراتــــلا رداصــــملا
 ىــفوتــملا ةأرــملا نــع لئــس هــنأ ،دانــسالا حيحــص رــخآلاو قــثوــم امــهدــحأ نيقــيرــط
 ايلـع نا ،تءاـش ثيـح لـب" :لاقـف ،تءاـش ثيـح وأ اهتيـب يـف دتعـتأ اهـجوز اهنـع
."هتيب ىلا اهب قلطناف موثلك مأ ىتأ رمع يفوت امل
 ريـغ رمـع نـم هتنـبا نينـمؤـملا ريـمأ جـيوزتـب دراوـلا ربخـلا نا ":لاـق ديفـملا نكـلو   
 امهتــم ناــكو ،لقنــلا يــف هــب اــقوــثوــم نكــي مــلو ،راكــب نــب ريــبزــلا نــم هقــيرــطو ،تــباــث
 ينـــب ىلـــع هيـــعدـــي اميـــف نوـــمأـــم ريـــغو نينـــمؤـــملا ريـــمأ ضغبـــي ناـــكو هرـــكذـــي اميـــف
 دمــــحم يــــبأ تابــــثا )رمــــع نــــم موثلــــك مأ جاوز( ثــــيدــــحلا رــــشن امــــناو" ."مــــشاــــه
 نـم ريثـك نظـف هـباتـك يـف كـلذ بـسنلا بـحاـص )٣٥٨ يـفوـت( ىيحـي نـب نسحـلا
 "و ."راكـــب نـــب ريـــبزـــلا نـــع هاور امـــنا وـــهو ،يولـــع لـــجر ةـــياورـــل قـــح هـــنأ سانـــلا
 لطبـــــي هيـــــف فالتـــــخالا اذـــــه ودـــــبو .)ليـــــصافتـــــلا يـــــف( فلتخـــــم هسفنـــــب ثـــــيدـــــحلا
."لاح ىلع ريثأت هل نوكي الف ،ثيدحلا

 فـــــلؤـــــيو ،هارـــــكإلاـــــب هلـــــيوأـــــت لواحـــــيو ،جاوزـــــلا اذـــــهب فرتعيـــــل ديفـــــملا داـــــع مـــــث    
 يـــبا نـــع يـــفاكـــلا يـــف درو" :لاقـــف ،هارـــكإلا ةيلمـــع لوـــح ةـــيروطـــسألا صصقـــلا
 نأ مــــعزو  ."هانبصــــغ جرــــف كــــلذ :لاقــــف حاكنــــلا اذــــه نــــع لئــــس هــــنا ... هللا دبــــع



 يـــبا نـــع يـــفاكـــلا يـــف درو" :لاقـــف ،هارـــكإلا ةيلمـــع لوـــح ةـــيروطـــسألا صصقـــلا
 نأ مــــعزو  ."هانبصــــغ جرــــف كــــلذ :لاقــــف حاكنــــلا اذــــه نــــع لئــــس هــــنا ... هللا دبــــع
 ملــف ،هدــعوــيو هددــهي هــنأل لــجرــلا ةحــكانــم ىــلا ارطضــم ناــك )ع( نينــمؤــملا ريــمأ"
 ةرورضــــلا نإ انلــــق امــــك ةرورــــض كــــلذ ىــــلا هــــباــــجأــــف ،هتعيــــشو هسفــــن ىلــــع هنــــمأــــي
 ."نامــيإلاــب نئمطــم هبلــقو هرــكأ نــم الإ" :ىــلاعــت لاــق ،رفكــلا ةملــك راهــظا عرــشت
    .")١٠٦ ،لحنلا(

يلع مامإلا يبراحم نم فقوملا

 نـيذـلا ةـثالثـلا ءافلـخلا نـم ايبلـس افـقوـم ذـختي ديفـملا خيشـلا ناـك اذإو   
 ،مهــحدــم ىلــع لــئاوألا ةعيشــلاو يلــع ماــمالا مهيــف نمــب نوملــسملا عمــجأ
 نأ ادـج عـقوتـملا نـم ناـك دقـف ،يلـع ماـمإلا ىلـع صـن دوـجو ةهبـش ببـسب
 نيطــساقــلاو نيثــكانــلا نــم  يلــع ماــمالا براــح نمــم فنــعأ افــقوــم ذــختي
 يــبأ نــب ةــيواعــمو )ةشــئاــعو ريــبزــلاو ةحلــط( لمــجلا باحــصأــك نيــقراــملاو
 ةنتفـلا  ىلـع نورـق ةـثالـث نـم رثـكأ رورـم نـم مـغرـلاـب ،جراوخـلاو ،نايفـس
 ىدـل حبـصأ دـق ناـك ،مـهريفكـتو مهنـم يبلـسلا فـقوـملا نأل كـلذو ،ىربكـلا
 :لوقــــلاــــب هــــل حمســــت ،ةيصخــــش ةيخــــيراــــت تــــسيلو ،ةــــيدقــــع ةــــلأســــم ديفــــملا
.نيملسملا ةماع لوقي ناك امك "اعيمج مهل هللا رفغ"
 يلـع ماـمالا يـبراحـم نـم فـقوملـل رظنـي نأ ديفـملا لواـح دقـف انـه نـمو   
 اوعيـطا اونـمآ نـيذـلا اهـيأ اـي" :ةـعاطـلا ةـيآ ىلـع دمتـعاـف ،دـيدـش سامـحب
 :دقــــل :لاــــقو )٥٩ ،ءاسنــــلا( ."مكنــــم رــــمألا يــــلوأو لوــــسرــــلا اوعيــــطاو هللا
 ىلــع هتيصعمــك مهــل ةيصعــملا نأ ىلــع لدو ،هتــعاطــب ةمــئألا ةــعاــط نرــق"
 يــبراحــم قســف ىلــع ةلبقــلا لــهأ عمــجأو .هتيضــقو همكــح يــف ءاوــس دــح
 ."لقعلاو عمسلا مكحب هنوبكتري امب مهروجفو لدعلا ةمئأ

 هــــلوــــسرو هللا نوــــبراحــــي نــــيذــــلا ءازــــج امــــنإ" :ةــــيآــــب اضــــيأ دهشتــــساو   
 مهـــــيدـــــيأ عطقـــــت وأ اوبلصـــــي وأ اولتقـــــي نأ اداســـــف ضرألا يـــــف نوعســـــيو
 تقفـتا" :لوقيـل  .)٣٣ ،ةدـئاـملا( ."ضرألا نـم اوفنـي وأ فالـخ نـم مهلـجرأو



 مهـــــيدـــــيأ عطقـــــت وأ اوبلصـــــي وأ اولتقـــــي نأ اداســـــف ضرألا يـــــف نوعســـــيو
 تقفـتا" :لوقيـل  .)٣٣ ،ةدـئاـملا( ."ضرألا نـم اوفنـي وأ فالـخ نـم مهلـجرأو
 ةرصبـــلا لـــهأ نـــم نيطـــساقـــلاو نيثـــكانـــلا نا ىلـــع جراوخـــلاو ةـــيدـــيزـــلاو ةيـــماـــمالا
 يــف كــلذــب مهــناو نينــمؤــملا ريــمأ مهــبرــحب نوــنوعلــم لالــض رافــك نيعمــجأ ماشــلاو
 ىلـع ثـيدـحلا باحـصأ نـم ةـعامـجو ةـيدـيزـلاو ةيـماـمالا تقفـتاو ...نودلـخم رانـلا
 مهــناو هيلــع مهــجورــخب رافــك نــيدــلا نــع نيــقراــملا نينــمؤــملا ريــما ىلــع جراوخــلا نأ
."نودلخم كلذب رانلا يف
 هيـبأ نـع دمـحم نـب رفعـج نـع دوراجـلا يـبأ فرطتـملا يدـيزـلا نـع ديفـملا ىورو   
 كــلذو ."هللا لوــسر برــح يــف كاشــلاــك لمــجلا برــح يــف كاشــلا" :لاــق )رــقابــلا(
 فــــصو هيــــف ركنتــــسي يلــــع ماــــمالا نــــع ثــــيدــــحل هسفــــن ديفــــملا ةــــياور نــــم مــــغرــــلاــــب
 نا" :)رــقابــلا( رفعــج يــبأ نــع ىور ثيــح ،رفكــلا وأ كرــشلا وأ ملظــلاــب هيــبراحــم
 نـب ةـظرـق عـم سانـلا جرـخ ،ةرصبـلا نـم البقـم ةـفوكـلا ىـلا اـند اـمل نينـمؤـملا ريـمأ
 كودــع لذأو كيــلو زــعأ يذــلا نينــمؤــملا ريــمأ اــي  هلل دمــحلا :ةــظرــق هــل لاقــف ...بعــك
 بـــــهو نـــــب هللا دبـــــع هـــــل لاقـــــف ،نيـــــملاظـــــلا نيـــــغاطـــــلا نيـــــغابـــــلا موقـــــلا ىلـــــع كرصـــــنو
 ريــمأ هــل لاقــف ،نوــكرــشملا نورــفاكــلا نوــملاظــلا نوــغابــلا مهــنا هللاو يأ :يبــسارــلا
 ،ملعـــت مـــل اـــم لوقـــت نأ ىلـــع كأرـــجأو لـــطابـــلاـــب كاوـــقأ اـــم ،كـــمأ كتلكـــث :نينـــمؤـــملا
 انمنــغو انيبــس نيــكرــشم اوــناــك وــل ،لوقــت امــك موقــلا سيــل ،ءادوســلا نــب اــي تلطــبأ
."مهانثراو الو مهانحكان امو مهلاومأ

 اـمأو ،رفكـلا نـم الدـب قسفـلاـب لمـجلا باحـصأ ىلـع اومكـح دـق ةـلزتعـملا ناـكو   
 الو رفكـــــلا مـــــسا نوقحتـــــسي ال مهـــــنأـــــب :اوـــــلاـــــق دقـــــف ثـــــيدـــــحلا باحـــــصأو ةئـــــجرـــــملا
 فرتـعا اـم اذـهو .نـيروـجأـم هيلـعو نيعيطـم هللو نـيدـهتجم اوـناـك مهـناو ،قوسفـلا
 ريثـــكو ريـــبزـــلاو ةحلـــطو ةشـــئاـــع رـــهاـــظ نا" :لاـــق اـــمدنـــع اضـــيأ ديفـــملا خيشـــلا هـــب
 هللا ىــلا ةــبرقــلاو هراصــناو ،نينــمؤــملا ريــمأ لاتقــب نــيدتــلا مــهزيــح يــف ناــك نمــم
 هــجو اومــعز اميــف نودــيرــي اوــناــك مهــناو ،هيــف دــهجلا غارفتــساــب ىــلاعــتو هــناحبــس
 مهعســـي ال مهـــناو ،قـــح ريغـــب لوتقـــملا ،مـــهدنـــع مولظـــملا ةفيلـــخلا مدـــب بلطـــلاو هللا
 نـــــم الـــــك نأ كـــــلذ نـــــم حـــــضوـــــف ،هولعـــــف يذـــــلا الا مـــــهداقتـــــعا نـــــم هورمـــــضا اميـــــف
 هسفنـــل دـــهشيو عنـــص اميـــف هبـــحاـــص ئطـــخيو لعـــف اميـــف هـــيأر بوصـــي نيقـــيرفـــلا
 )ع( نينــــمؤــــملا ريــــما نا الا ،كالــــهلاو لالضــــلاــــب هبــــحاــــص ىلــــع دــــهشيو ةاجنــــلاــــب



 هسفنـــل دـــهشيو عنـــص اميـــف هبـــحاـــص ئطـــخيو لعـــف اميـــف هـــيأر بوصـــي نيقـــيرفـــلا
 )ع( نينــــمؤــــملا ريــــما نا الا ،كالــــهلاو لالضــــلاــــب هبــــحاــــص ىلــــع دــــهشيو ةاجنــــلاــــب

 )ص( يبنــلا نأ ربــخأو ،ثكنــلاو ردغــلاــب مهمــسوو هيــبراحــم ىلــع مكحــلاــب حرــص
 لثـم ةمـس الو ءيـش هيـبراحـم نـع ظفحـي مـلو .مـهداهـج هيلـع ضرـفو مهـلاتقـب هرـمأ
."كلذ
 ىلـــــع ناميقـــــم برـــــحلا ىلـــــع ناممصـــــم امـــــهو ريـــــبزـــــلاو ةحلـــــط لتـــــق دقـــــل :لاـــــقو  
 .بيغلا ملع ىعدا دقف اهريغ الطاب ىعدا نمو ،قسفلا
 :لاـقو ،مالـسإلا ةلـم نـم يلـع ماـمالا يـبراحـم جرـخي مـل ديفـملا ناـف كـلذ عـمو    
 مــــــل مهنكــــــلو ،نينــــــمؤــــــملا ريــــــمأ يــــــبراحــــــم رفكــــــب مكحــــــلا ىلــــــع ةعيشــــــلا تعمــــــجأ"
 رفــك لــيوأتــلا قــيرــط نــم مــهرفــك ناــك ذا ،مالــسإلا ةلــم مكــح نــع كــلذــب مــهوــجرــخي
 راهــــظإو ،هنــــم ةلمــــجلا ىلــــع مهتــــماــــقا عــــم عرــــشلا نــــع ةدر رفــــك نكــــي مــــلو ،ةلــــم
 اوــناــك ناو ،مالــسإلا نــع جرــخملا ةدرــلا رفــك نــع كــلذــب ماصتــعالاو ،نيــتداهشــلا
."رانلا يف دولخلاو ةنعللا هب نيقحتسم ناميالا نع نيجراخ مهرفكب
 ،خــيراتــلا ربــع ةيــماــمإلا ةعيشــلاو ديفــملا خيشــلا عــفدــي يذــلا اــم :نآلا لاؤســلاو  
 وأ ،يلــــــع ماــــــمالا اوــــــبراــــــح نــــــيذــــــلا ةــــــباحصــــــلا نــــــم يبلــــــس فــــــقوــــــم ذاخــــــتا ىــــــلا
 ءاــعدــلاو خــيراتــلا ةحفــص يــط نــم مهعنمــي يذــلا اــمو ؟هنــم ةــفالخــلا "اوبصتــغا"
؟ناوضرلاو ةرفغملاب عيمجلل
 ،ةيهـــــلإلا ةـــــماـــــمإلا ةـــــيرظنـــــب نامـــــيإلا وـــــه ،يرظـــــن يـــــف ، كـــــلذ ءارو ببـــــسلا نإ  
 نيـــب ترـــج يتـــلا ةـــيركسعـــلاو ةيـــسايســـلا تاـــفالخـــلا ىلـــع ينـــيد عـــباـــط ءافـــضاو
 يذـــلا ديفـــملا خيشـــلا لاوـــقأ يـــف ىلـــجتي اـــم اذـــهو ،ىربكـــلا ةنتفـــلا يـــف ةـــباحصـــلا
 نينــمؤــملا ريــمأ لعــف باوــص ىلــع لوقــلا باــب" يــف :لوقــي ثيــح ،كــلذ ىلــع دــكؤــي
 هــــئارآــــب نورقــــملا قيــــفوتــــلاو ،هــــلاعــــفاو هــــلاوــــقأ عيمــــج يــــف هقــــحو اهلــــك هــــبورــــح يــــف
 ةجحــلا حوــضو :كــلذ نمــف :هــئادــعأو هــئامصــخ نــم كــلذ فــلاــخ نــم لاقــم نالطــبو
 نأ ىلـع ليـلدـلا نـمو" :فيضـيو ."هيـف لـلزـلاو نـيدـلا يـف أطـخلا نـم هتمصـع ىلـع
  :لالـض ىلـع كـلذ يـف هيفـلاخـم ناو اهلـك هـبورـح يـف ابيصـم ناـك نينـمؤـملا ريـمأ
 يلـع اـي كملـسو يـبرـح يلـع اـي كـبرـح :هـلوـق نـم  يبنـلا نـع تاـياورـلا ترـهاظـت اـم
 ناـيورـم نالوقـلا ناذـهو ،كـملاـس نـمل ملـسو كـبراـح نـمل برـح اـنا يلـع اـي ،يملـس
 )ص( يبنـلا نـع ةضيفتـسملا ةـياورـلا كـلذ نـمو" ."ةـصاخـلاو ةـماعـلا يقـيرـط نـم
 نيثــــــكانــــــلا يدعــــــب لــــــتاقــــــتو ،يلــــــع عــــــم قحــــــلاو قحــــــلا عــــــم يلــــــع...":هــــــل لاــــــق هــــــنا



 )ص( يبنـلا نـع ةضيفتـسملا ةـياورـلا كـلذ نـمو" ."ةـصاخـلاو ةـماعـلا يقـيرـط نـم
 نيثــــــكانــــــلا يدعــــــب لــــــتاقــــــتو ،يلــــــع عــــــم قحــــــلاو قحــــــلا عــــــم يلــــــع...":هــــــل لاــــــق هــــــنا
 هرصــن نــم رصــناو هاداــع نــم داــعو هالاو  نــم لاو مهلــلا ،نيــقراــملاو نيطــساقــلاو
."هلذخ نم لذخاو

 لمـــجلا باحـــصأ ةمـــكاحـــمل ةيخـــيراـــت ةمكحـــم لكشـــي نأ ديفـــملا لواحـــي اذكـــهو   
.رانلا يف دولخلاو لالضلاب مهيلع مكحيل ناورهنلاو نيفصو
 نـيذـلا ةـباحصـلا نـم يبلـسلا هفـقوـم يـف رصتقـي ال ديفـملا نأ ىربكـلا ةلكشـملاو 
 ربـــع مهـــعابـــتأ ىـــلا فـــقوـــملا اذـــه رـــجي امـــناو ،يلـــع ماـــمالا عـــم اوفلتـــخا وأ اولـــتاـــق
.نيملسملا ةماعو ةعيشلا نيب ةقالعلا يف ةنمزم ةلكشم قلخي امم ،خيراتلا
 
رفكلا رادو مالسإلا رادو ناميالا راد

 ادـع اـم ،تيبـلا لـهأ نـم ةمـئأ دوـجو مدـعو ،ةـماـمإلا ةلسلـس عاطقـنا نـم مـغرـلاـبو
 يلــــع ماــــمالا قحــــب نامــــيإلا ديفــــملا لعــــج دقــــف )بــــئاغــــلا ماــــمالا( موــــهوــــملا دــــلوــــلا
 مســقو ،اعــطاــق ايــعامتــجا امــساــق ،نيقــباســلا ةمــئألا ةيقبــلو هــل ةــيالوــلاو ةــفالخــلاــب
 كــــلذ ىلــــع ءانــــب ماــــقو .بــــصاوــــن وأ ةــــيوشــــح ةنــــسو ةيــــماــــمإ ةعيــــش نيــــب نيملــــسملا
 ،رفكــلا راد بــناــج ىــلا ،مالــسا رادو نامــيا راد ىــلا يــمالــسإلا مــلاعــلا ميسقتــب
 .رفكـــلا ةبلـــغ وأ ،مالـــسإلا ةبلـــغ وأ ،عيشتـــلا هـــب ينعـــيو نامـــيالا ةبلغـــل اعبـــت كـــلذو
 عـئارـش هيـف ترـهظ ،مـهددـع لـق وأ هلـهأ رثـك مالـسإلا دالـب نـم عقـص لـك" :لاـقو
 نوكــت دــقو  .نامــيا رادو مالــسا راد وهــف )ع( دمــحم لآ ةــماــماــب لوقــلاو مالــسإلا
 يـهو كـلذـك نوكـت نأ حصـي الو ،مالـسا راد تـناـك ناو ةلـم رفـك راد يدنـع رادـلا
."دمحم لآ ةعيش نم رابخالا ةلقن نم ةعامج بهذم اذهو .ناميا راد

 نــم ىنعــم ةــماــمإلا ةــيرظنــل ناــك اــمدنــع ،خــيراتــلا نــم ثــيداــحأ ديفــملا دروتــساو   
 نيــب ةــقرفتــلا سركيــل ،ىــلوألا ةــثالثــلا نورقــلا يــف ةمــئألا دوــجو ماــيأ يــف ،يــناعــملا
.ةتيملا "ةيرشع ينثإلا ةديقعلا" يف حورلا خفنيو ،نيملسملا
 نينـمؤـملا ريـمأ ىلـع نيـمدقتـملا نأ ىلـع ةـيدـيزـلا نـم ريثـكو ةيـماـمالا تقفـتا" :لاقـف
 هللا لوــــسر ماقــــم نــــع نينــــمؤــــملا ريــــمأ مــــهريــــخأتــــب مهــــناو ،نوقــــساــــف لالــــض )ع(



 نينـمؤـملا ريـمأ ىلـع نيـمدقتـملا نأ ىلـع ةـيدـيزـلا نـم ريثـكو ةيـماـمالا تقفـتا" :لاقـف
 هللا لوــــسر ماقــــم نــــع نينــــمؤــــملا ريــــمأ مــــهريــــخأتــــب مهــــناو ،نوقــــساــــف لالــــض )ع(
."نودلخم مهملظب رانلا يفو ،نوملاظ ةاصع
 اوـــــمزـــــلا" :)ص( هللا لوـــــسر لاـــــق ،يلـــــع نـــــب نيـــــسحلا نـــــع دنـــــس نودـــــب ىورو    
 يذـلاو ،انتـعافشـب ةنجـلا لـخد انبحـي وـهو هللا يقـل نـم هـناـف ،تيبـلا لـهأ انـتدوـم
."انتفرعمب الا هلمعب دبع عفتني ال هديب يسفن
 تــضرــعو هللا دبــع يــبأ ىلــع تلــخد :لاــق راطعــلا داــيز نــب نسحــلا نــع ىورو   
 نــمو ،هتــعاــط ضرــف هللا لوــسر دعــب  ماــما ايلــع نأ دــهشا ... :تلــقو ،ينــيد هيلــع
 نسحــــلا ةــــلزنمــــب كــــنأ دــــهشاو ...ارــــفاــــك ناــــك هدــــحج نــــمو ،الاــــض ناــــك هيــــف كــــش
."ةمئألا نم  مدقت نمو نيسحلاو
   
 هبــجوأ اــم دــحجو ةمــئألا دــحأ ةــماــما ركــنأ نــم نأ ىلــع ةيــماــمالا تقفــتا" :لاــقو  
 ."رانلا يف دولخلل قحتسم لاض رفاك وهف ةعاطلا ضرف نم ىلاعت هللا
 نـيدـلا يـف هللا ءايـلوأ ةـيالو نـم بجـي اـم يـف اـباـب )ةعنقـملا( باتـك يـف صصـخو   
 ماوـق اهـبو ،ةـضرتفـم ىـلاعـت هللا ءايـلوأ ةـيالو" :نإ لاـقو ،نيقـسافـلا هـئادـعأ ةوادـعو
 ."لاح لك ىلع ةبجاو هئادعأ ةوادعو ،ناميالا

 ،قودصـــلا يلـــع نـــب دمـــحم خيشـــلا هرـــصاعـــم هلـــجس اـــم ىلـــع ديفـــملا قداـــصو    
 مهــــعايــــشأو "ةمــــئألا ءادــــعأ" نــــم يربتــــلا بوــــجو لوــــح )تاداقتــــعالا( باتــــك يــــف
 ثيـح ،ةمهـمو ةيـساـسأ ةينـيد ةديقـع كـلذ رابتـعاو ،نيملـسملا ةـماـع يأ ،مهـعابـتأو
 دادـــــنالا نـــــمو ،ةعـــــبرألا ناـــــثوألا نـــــم ةبـــــجاو اهـــــنأ ةءاربـــــلا يـــــف اـــــنداقتـــــعا" :لاـــــق
 نمــــمو ،ىرعشــــلاو ةانــــمو ىزعــــلاو تالــــلاو )لبــــهو رــــسنو قوعــــيو ثوغــــي( ةعــــبرألا
 هللاـب رارـقإلا متـي الو هللا قلـخ رـش مهـناو ،مهـعابـتاو مهـعايـشأ عيمـج نـمو مـهدبـع
 هاـــنرـــكذ اـــم ريـــغ مهيـــف دقتـــعا نـــمو ..مهـــئادـــعأ نـــم ةءاربـــلاـــب الا ةمـــئألاـــبو هـــلوـــسرو
."ءيش يف هللا نم اندنع سيلف
 لاــق ،ةبــجاو مهنــم ةءاربــلاو نوــنوعلــم مهــنأ :مهيــف اــنداقتــعا ":ديفــملا خيشــلا لاقــف
 لاـق "...ىرتـفا نمـم ملـظأ نـمو" ىـلاعـت لاـقو "راصـنأ نـم نيـملاظلـل اـمو" ىـلاعـت
 يــبا نــب يلــع عــضوــملا اذــه يــف هللا ليبــس نا ةــيآلا هذــه ريسفــت يــف سابــع نــبا
 اـــملو ...ةـــلالـــض ماـــماو ىدـــه ماـــما ناـــماـــما ىـــلاعـــت هللا باتـــك يـــف ةمـــئألاو .بـــلاـــط



 يــبا نــب يلــع عــضوــملا اذــه يــف هللا ليبــس نا ةــيآلا هذــه ريسفــت يــف سابــع نــبا
 اـــملو ...ةـــلالـــض ماـــماو ىدـــه ماـــما ناـــماـــما ىـــلاعـــت هللا باتـــك يـــف ةمـــئألاو .بـــلاـــط
 يبنـلا لاـق "ةـصاـخ مكنـم اوملـظ نـيذـلا نبيصـت ال ةنتـف اوقـتاو" :ةـيآلا هذـه تـلزـن
 ءايبـنألا ةوبـنو يـتوبـن دـحج امـنأكـف ،يـتاـفو دعـب اذـه يدعقـم ايلـع ملـظ نـم :)ص(
  ملاظ وهف املاظ ىلوت نمو ،يلبق
 دـحج نـمو يـتوبـن دـحج دقـف يدعـب هتـماـما ايلـع دـحج نـم :)ص( يبنـلا لاـقو ...
 دقـــف كملـــظ نـــم يدعـــب مولظـــملا تـــنا :يلعـــل لاـــقو ،هتيـــبوـــبر هللا دـــحج دقـــف يـــتوبـــن
 هــــنأ هدعــــب نــــم ةمــــئالاو نينــــمؤــــملا ريــــما ةــــماــــما دــــحج نميــــف اــــنداقتــــعاو ...ينملــــظ
 ركنـــملاـــك اـــنرـــخآل ركنـــملا :قداصـــلا لاـــقو .ءايبـــنألا عيمـــج ةوبـــن دـــحج نـــم ةـــلزنمـــب
."رفاك وهف انل نيملاظلاو انئادعأ رفك يف كش نمو ،انلوأل
 سانـــلا رـــشاعـــم" :)ص( هللا لوـــسر لاـــق لاـــق ،يردـــخلا ديعـــس يـــبا نـــع ىورو  
 هيـف اوعيـض يتـمأ نـم اـماوـقأ هللا نعـل ،يـمد هـمدو يمـحل همـحل ناـف ايلـع اوبـحأ
."قالخ نم هللا دنع مهل ام يتيصو هيف اوسنو يدهع
 نمضتـــت ،ءارـــهزـــلا ةمـــطاـــف ةديسلـــل "ةراـــيز" )ةعنقـــملا( باتـــك يـــف ديفـــملا دروأو   
 ،ةديهشـــلا لوتبـــلا اهتـــيا كيلـــع مالـــسلا" :يلـــي امـــك يـــهو "اهيـــملاـــظ" ىلـــع نعلـــلا
 كتنـــعأو كـــبذـــك نـــم هللا نعـــل ،كـــثرا نـــع كعـــفدو كقـــح كعنـــمو كملـــظ نـــم هللا نعـــل
 كردـــــب مهقحـــــلأو ،مهـــــعايـــــشا هللا نعـــــلو ،كتيـــــب لذـــــلا لـــــخدأو ،كقـــــيرـــــب كصصـــــغو
."نيدشارلا ةمئألا كدلوو كلعبو كيبأ ىلعو كيلع هللا ىلص .ميحجلا

 :قداصــلا لاــق" :اهــمدقــم يــف ءاــج ،نينــمؤــملا ريــمأ ربقــل ىرــخأ "ةراــيز" دروأو   
 ةكــئالــملا هروزــت نــم نوروزــت الأ ،هيــلا هللا رظنــي مــل نينــمؤــملا ريــمأ ةراــيز كرــت نــم
.مهلامعأ باوث لثم هل ةمئألا لك نم لضفأ نينمؤملا ريمأ نا ،نويبنلاو
نييصولا ديس اي مكيلع مالسلا ،هللا ةجح اي كيلع مالسلا :)هترايز رصتخم(
 كلتــق نــم نعــلو كفــلاــخ نــم هللا نعــل ،نيــملاعــلا بر لوــسر ةفيلــخ اــي كيلــع مالــسلا
 ملـع ثراوو ،ءايـصوألا يـصو اـي كيلـع مالـسلا .هـب يـضرـف كـلذ هغلـب نـم هللا نعـلو
 يـل عفـشاـف...كـئادـعأل اـيداعـم كـئايـلوأل ايـلاوـم كقحـب اـفراـع ارـئاز كتيـتأ ،ءايبـنألا
."كبر دنع
 ةمــــئألا يــــف ولغــــلا يــــناعــــم نمضتــــت ةمــــئألا روبقــــل ىرــــخأ "تاراــــيز" دروأ امــــك   
 ملـع نازـخ اـي مكيلـع مالـسلا" :ةراـيزـلا هذـه يـف امـك "مهـئادـعأل" نعلـلاو ةءاربـلاو



 ةمــــئألا يــــف ولغــــلا يــــناعــــم نمضتــــت ةمــــئألا روبقــــل ىرــــخأ "تاراــــيز" دروأ امــــك   
 ملـع نازـخ اـي مكيلـع مالـسلا" :ةراـيزـلا هذـه يـف امـك "مهـئادـعأل" نعلـلاو ةءاربـلاو
 مكقحــــب اــــفراــــع هللا لوــــسر ينــــب اــــي مكتيــــتأ ،هيــــحو ةمــــجارــــتو ،هرــــس ةظفــــحو ، هللا
 مـهرـخآ ىـلوـتأ يـنا مهلـلا...مكـئايـلوأل ايـلاوـم مكـئادـعأل اـيداعـم مكـنأشـب ارصبتـسم
 ترفـــــكو هللاـــــب تنـــــمآ ،مهـــــنود ةجيـــــلو لـــــك نـــــم هللا ىـــــلا أرـــــبأو ،مهـــــلوأ تيـــــلوـــــت امـــــك
."هللا نود نم  ىعدي دن لكو ،ىزعلاو تاللاو توغاطلاو تبجلاب

 :)قداصـــلا وأ رـــقابـــلا( امـــهدـــحأل تلـــق لاـــق ملـــسم نـــب دمـــحم نـــع ديفـــملا ىورو   
 كـلذ هعفنـي لـهف ،عوشـخو داهتـجاو ةدابـع هـل مكيلـع نيفـلاخـملا نـم لـجرـلا ىرـن اـنإ
 ينـــب يـــف اوـــناـــك تيـــب لـــهأ لثـــم تيبـــلا لـــهأ انلثـــم امـــنا دمـــحم اـــي :لاقـــف ،ائيـــش
 الــــجر ناو ،بيــــجأــــف اــــعد الا ةليــــل نيعــــبرأ مهنــــم دــــحأ دــــهتجي ال ناــــكو ،ليــــئارــــسإ
 وكشـي مـيرـم نـب ىسيـع ىـتأـف ،هـل بجتـسي ملـف  اـعد مـث ةليـل نيعـبرأ دـهتجا مهنـم
:هيلا هللا ىحوأف ،هيف وه ام هيلا
 هبلـق يـفو يـناـعد هـنا ،هنـم ىـتوأ يذـلا بابـلا ريـغ نـم يـناـتأ يدبـع نا ىسيـع اـي
 تفتــلاــف .هــل تبجتــسا اــم هلــماــنأ رثتنــتو هقنــع عطقنــي ىتــح يــناــعد ولــف كنــم كــش
 لبقـي ال تيبـلا لـهأ نحـن كـلذـك ؟هيبـن نـم كـش كبلـق يـفو كـبر وـعدـت :لاقـف ىسيـع
."انيف كشي وهو دبع لمع هللا

 ةـــياورـــلا تحـــص نإ – قداصـــلا وأ رـــقابـــلا لأسيـــل عبطـــلاـــب ديفـــملا فـــقوتـــي مـــلو   
 هسفـن ماـمالا لعـج فيـكو ؟ىسيـع يبنـلا نـع ربخـلا اذـهب ءاـج نـيأ نـم : - امهنـع
؟يبنلا لثم نيدلا روحم

  
عبارلا بابلا
 :عبارلا لصفلا
ةيفئاطلا ةنتفلاو ديفملا

 ةــيرــق يــف )٣٣٦ ةنــس( يرــجهلا عــبارــلا نرقــلا طــساوأ يــف ديفــملا خيشــلا دــلو   
 بلغـي ناـك ثيـح ، دادغـب يـف خركـلا يـح ىـلا لقتـنا  مـث ، دادغـب يـلامـش اربكـع
 ال "يدقـــع" ركـــف وـــهو ،يرـــشع ينـــثإلا يـــماـــمإلا يعيشـــلا ركفـــلا عمتجـــملا ىلـــع



 بلغـي ناـك ثيـح ، دادغـب يـف خركـلا يـح ىـلا لقتـنا  مـث ، دادغـب يـلامـش اربكـع
 ال "يدقـــع" ركـــف وـــهو ،يرـــشع ينـــثإلا يـــماـــمإلا يعيشـــلا ركفـــلا عمتجـــملا ىلـــع
 ةـــيادـــب ذنـــم ،ماكحـــلا دـــض ةحلـــسملا ةروثـــلا جهنـــم نـــع دعتـــبا دـــق ناـــك ،يـــسايـــس
 بولـــسألا جاهتـــنا ،رـــقابـــلا دمـــحم ماـــمالا لضـــف اـــمدنـــع ،يرـــجهلا يـــناثـــلا نرقـــلا
 ةقــيرطــلا دــيز ماــمالا هوــخأ لضــف امنيــب ،رييغتــلا يــف يملــسلا يركفــلا يملعــلا
 نــــب يلــــع ماــــمالا لوبــــق دعــــب مــــلاســــملا جهنــــملا كــــلذ سركــــتو ،ةــــيروثــــلا ةيــــسايســــلا
 يـفوـت هـنأ عـمو ،٢٠١ ةنـس نوـمأـملا يـسابعـلا ةفيلـخلل دـهعلا ةـيالو اـضرـلا ىـسوـم
 ،امهـــباقـــعأ يـــف رمتـــسا يوـــضرـــلا – يـــسابعـــلا فـــلاحتـــلا نأ الإ ،نوـــمأـــملا لبـــق
 نضتــــحا امــــك ،هتنــــبا هــــجوزو ،داوجــــلا يلــــع نــــب دمــــحم نوــــمأــــملا نضتــــحا ثيــــح
 يلــع نــب نسحــلا يــسابعــلا دمتعــملا نضتــحاو ،يداهــلا دمــحم نــب يلــع لــكوتــملا
.يركسعلا

 ةـــيرظـــن ىنبتـــي ناـــك لوألا نأ يـــف ،يدـــيزـــلا طـــخلا نـــع يرـــقابـــلا طـــخلا زاتـــماو   
 ءافلـــخلا نـــم يرظـــن يبلـــس فـــقوـــم ذاخـــتا مزلتـــست تـــناـــك يتـــلا ،ةيهـــلإلا ةـــماـــمإلا
 نينــمؤــملا ريــمأ نــم ةــفالخلــل "نيبصتغــم" مــهرابتــعاــب ،لــئاوألا ةــثالثــلا نــيدــشارــلا
 يدــيزــلا يــناثــلا طــخلا ناــك امنيــب ،هللا لبــق نــم "بصنــملا" بــلاــط يــبأ نــب يلــع
 هنــم يضتقــي ناــك اــم اذــهو ،"نيــملاظــلا" نــيرــصاعــملا ماكحــلا ىلــع ةروثــلاــب متــهي
 نيقـباسـلا ءافلـخلاـب نعطـلاـب اـهزازفتـسا مدـعو ،ةعـساو ةـيريـهامـج ةدـعاـق بـسك
 كـــلذ نـــم الدـــب هـــنامـــيإو "صنـــلا" ةـــيرظنـــب هـــنامـــيإ مدـــع ىـــلإ ةـــفاـــضإ ،نيـــمرتحـــملا
.ةيضاملا لوصفلا يف كلذ انضرعتسا دقو .ىروشلا ةيرظنب

 نـم )ةـيرـشع ينـثإلا اميـس الو( ةيـماـمإلا ةعيشـلا لوحـت نأ كـلذ ةجيتـن تـناـكو   
 ،ةيــمالــسإلا ةــمألا يــف حالــصإلا لــجأ نــم لمعــت )ةينيســح ةــيولــع( ةــيروــث ةــكرــح
 ضعبـــــب ثبـــــشتت ،نيملـــــسملا ةـــــماعـــــل ةداضـــــمو اهسفـــــن ىلـــــع ةقلغنـــــم ةفـــــئاـــــط ىـــــلا
 قحـــلا نأـــب ،عوـــج نـــم ينغـــت الو نمســـت ال يتـــلا ةيخـــيراتـــلا ةـــيركفـــلا تاـــيرظنـــلا
 نأو ،نامثـعو رمـعو ركـب يـبأل سيـلو ،يلـع ماـمإلـل ،نورـق ةـثالـث لبـق ناـك ةـفالخـلاـب
 ةعيشـلا رـجي ناـك اـم وـهو .نوئطـخم لوألا ليجـلاو ةـباحصـلا نـم هـل نيـضراعـملا
 مهنعــــلو "دمــــحم لآ قحــــل نيبصتغــــملا" نــــم يبلــــس فــــقوــــم ذاخــــتا ىــــلا ةيــــماــــمإلا
.نيرخآلا عم ةيفئاط كراعم ىلا يلاتلاب مهرجيو ،مهنم ةءاربلاو



 مهنعــــلو "دمــــحم لآ قحــــل نيبصتغــــملا" نــــم يبلــــس فــــقوــــم ذاخــــتا ىــــلا ةيــــماــــمإلا
.نيرخآلا عم ةيفئاط كراعم ىلا يلاتلاب مهرجيو ،مهنم ةءاربلاو

 ،ةـثالثـلا ءافلـخلا نـم يبلـسلا مهفـقوـم نـم اوففـخ دـق ةيـماـمإلا ةعيشـلا ناـك اذاو  
 ،يداهــلا هنــباو ،داوجــلا هنــباو اــضرــلا يلــع( نيــيوــضرــلا ةمــئألا فــلاحــت ةرتــف يــف
 ٢٦٠ ماـع ىتـح يرـجهلا ثـلاثـلا نرقـلا ةـيادـب نـم تدتـما يتـلا )يركسعـلا هنـباو
 رطيسـف داـع "يضـفارـلا" فرطتـملاو يـلاغـملا رايتـلا ناـف ،ماـمإ رـخآ ةاـفو خـيراـت
 طبضـــــي ماـــــمإ دوـــــجو مدـــــع ببـــــسب ،ةـــــماـــــع ةروصـــــب هـــــنولـــــب مهغبـــــص ىتـــــح ،مهيلـــــع
 نيــــب يفــــئاطــــلا رــــتوتــــلا ةرــــهاــــظ دــــهشن اــــنأدــــبو ،ةيــــسايســــلاو ةــــيركفــــلا مهتــــكرــــح
 نأ نود ،ةـفرطتـملا )ةينسـلا( "ةيلبنحـلا ةفـئاطـلا" نيـبو "ةتيـملا ةيعيشـلا ةفـئاطـلا"
 مايقـــــلا وأ )يـــــسابعـــــلا( يـــــسايســـــلا ماظنـــــلا رييغـــــت لـــــجأ نـــــم اولمعـــــي وأ اوركفـــــي
 نــيذــلا ،ةــيدــيزــلا ةعيشــلا هــب صتــخا يذــلا ،ركنــملا نــع يهنــلاو فورعــملاــب رــمألاــب
 نأ نود ،كانــهو انــه مهــل تاــموكــح سيــسأــتو تاروثــلا ضعــب ةدايــق يــف اوحجــن
.ةيفئاطلا ةنتفلا يف اوسمغني

 يــــف ،ديفــــملا خيشــــلا اهيــــف شاــــع يتــــلا ةبقحــــلا خــــيراــــت ةءارــــق لواحــــن فوــــسو    
 دمتعــنو ،ةنــمزــملا ةيفــئاطــلا ةنتفــلا عــباطــب تمســتا يتــلاو ،يرــجهلا عــبارــلا نرقــلا
 نـــم مظتنـــملا( هـــباتـــك يـــف يزوجـــلا نـــبا وـــه لدتعـــم خرؤـــم ىلـــع ةيسيـــئر ةروصـــب
 ضرعتـــسن مـــث .كـــلذ لوـــح نورـــخآلا هبتـــك اـــم ةظـــحالـــم عـــم )مـــمألاو كولـــملا خـــيراـــت
.ةيفئاطلا ةنتفلا كلت نم ديفملا خيشلا فقوم

ةيفئاطلا ةنتفلا نوناك وأ اثارب دجسم

 عمتجــي دــجسم اــثاربــب فورعــملا  عــضوــملا يــف ناــك" هــنأ يزوجــلا نــبا انــثدــحي   
 ىـــلا عـــفرـــف ،سولـــجلاو ةالصلـــل ال هـــنودصقـــي عيشتـــلا ىـــلا بـــسني نمـــم موـــق هيـــف
 جورـخلاو ،ةـباحصـلا بـسل دـجسملا كـلذ يـف نوعمتجـي ةضـفارـلا نأ هللاـب ردتقـملا
 هيـف دـجو نـم ذـخأو ،سبكـف ةالصـلا تـقو ةعمـجلا موـي هسبكـب رـمأـف ،ةـعاطـلا نـع
 يفـــعو ،ضرألاـــب يوـــس ىتـــح دـــجسملا مدـــهو  ،الـــيوـــط اسبـــح اوسبـــحو اوبـــقوعـــف
 نـــــيرـــــشعو نامـــــث ةنـــــس ىـــــلا اـــــبارـــــخ ثكـــــمو ،هيلـــــت يتـــــلا ةربقـــــملاـــــب لـــــصوو ،همـــــسر



 يفـــعو ،ضرألاـــب يوـــس ىتـــح دـــجسملا مدـــهو  ،الـــيوـــط اسبـــح اوسبـــحو اوبـــقوعـــف
 نـــــيرـــــشعو نامـــــث ةنـــــس ىـــــلا اـــــبارـــــخ ثكـــــمو ،هيلـــــت يتـــــلا ةربقـــــملاـــــب لـــــصوو ،همـــــسر
 هـنأو ."هـئانـب ةعـسوـتو هـماكـحإو هـتداـعإـب "مكجـب" يـكرتـلا ريـمألا رـمأـف ،ةـئامـثالـثو
."ءوسب ةباحصلا نم ادحأ ركذ نمم ةمذلا ةءاربب " ٣٣١ ةنس يدون
 نـب ديعـس نـب دمـحم نـب دمـحا مـسا ٣٣٢ ةنـس تايـفو يـف يزوجـلا نـبا رـكذـيو  
 هللا لوـــسر باحـــصأ بـــلاثـــم يلمـــيو اـــثارـــب عـــماـــج يـــف سلـــجي ناـــك يذـــلا ،ةدقـــع
.رمعو ركب ابأ ينعي نيخيشلا وأ )ص(

 ىلــــع "هــــيوــــب نــــب دمــــحا ةــــلودــــلا زعــــم" ةرطيــــس دعــــب ةرــــهاظــــلا هذــــه تززعــــت دــــقو  
 نييعــتو ،يفكتــسملا ةفيلــخلا علــخو ٣٣٤ ةنــس دادغــب ةيــسابعــلا ةــفالخــلا ةمــصاــع
 .هناكم ةفيلخ هلل عيطملا
 
 نـــب نيـــسحلا نـــب رمـــع جرـــخ دقـــف ،دادغـــب يـــف ةـــباحصـــلا بـــس راشتـــنال ةجيتـــنو  
 يــفوــتو اهنــم ،يلبنحــلا "هقفــلا يــف رصتخــملا" باتــك بــحاــص ،يــقرــخلا هللا دبــع
.قشمدب

 ةنســـــلا لـــــهأ نيـــــب ةنتـــــف فرطتـــــلا كـــــلذ ببـــــسب تعـــــقو ىتـــــح تاونـــــس ضمـــــت مـــــلو 
 ةنــس اهنــم مظــعأ ةنتــف ترركــت مــث )ةيعيشــلا( خركــلا تبــهنو ٣٣٨ ةنــس ةعيشــلاو

٣٤٦ ةنس  خركلاب ةماع ىرخأ ةنتف اهتلتو ٣٤٠
 
 ةنـــس ،ةيعيشـــلا ةيـــنادمـــحلا ةـــلودـــلا لـــظ يـــف بلـــح يـــف نيـــيولعـــلا دـــحأ فاـــضأو   

 .)رشبلا ريخ يلعو دمحم( ليللاب ناذألا يف ٣٤٧

 ةعمـجلا تلطعـت ثيحـب ٣٤٩ و ٣٤٨ ةنـس دادغـب يـف ةيفـئاطـلا نتفـلا ترمتـساو  
 .نيبناجلا يف ةعماجلا دجاسملا عيمج يف نابعش رخاوأ يف

 دادغـــــب يـــــف ةـــــماعـــــلا ظقيتـــــسا نأ دعـــــب ٣٥١ ةنـــــس ةيفـــــئاطـــــلا ةنتفـــــلا ترـــــجفتو   
 هللا نعــلو ،نايفــس يــبا نــب ةــيواعــم هللا نعــل" :اــهدــجاســم ىلــع اــبوتكــم اودــجيل
 هللا نعــلو ،ىروشــلا نــم سابعــلا جرــخأ نــم هللا نعــلو ،اهقــح ةمــطاــف بصــغ نــم
  ."رذ ابأ ىفن نم



 هللا نعــلو ،ىروشــلا نــم سابعــلا جرــخأ نــم هللا نعــلو ،اهقــح ةمــطاــف بصــغ نــم
  ."رذ ابأ ىفن نم
 اذـــــه اوحـــــم دـــــق ةـــــماعـــــلا نأ هغلـــــبو ،كـــــلذ نـــــم يهـــــيوبـــــلا ةـــــلودـــــلا زعـــــم عنمـــــي مـــــلو  
 "نــيرــخآلاو نيــلوألا نــم دمــحم لآل نيــملاظــلا هللا نعــل" :بتكــي نأ رــمأــف ،بوتكــملا
 .كلذ بتكف ،نعللا يف ةيواعم مساب حيرصتلاو

 نــماــث يــف "رــيدغــلا ديعــب" لافتــحالاــب ةــلودــلا زعــم رــمأ ةنســلا كلــت ةــياهــن يــفو   
 .ةجحلا يذ رشع

 دادـــحلا يهـــيوبـــلا نلـــعأ ىتـــح ٣٥٢ ةدـــيدـــجلا ةنســـلا نـــم مرـــحم رـــهش تأـــي مـــلو  
 اميـــس الو ،ايبعـــش ةبـــسانـــملا ءايـــحاو ،ءاروـــشاـــع ةبـــسانمـــب ،قاوـــسألا قلـــغو ماعـــلا
 ةوـعدـلا كلـت تـناـك" :نسحـلا ةزمـح لوقـي امـكو ،يعيشـلا خركـلا يـح عراوـش يـف
 ناك يهيوبلا مكاحلا نا اصوصخ ،ىفخي ال ايبهذمو ايسايس ايدحتو ةرماغم
 هوــــجوــــلا نيمــــطال ،عــــقاوــــملا كلــــت دــــحأ يــــف هركســــع نــــم ليلــــق ريــــغ ددــــعو كراشــــي
 مــظاكــلا نيــماــمالا ماقــم ثيــح ،ةيمــظاكــلا هاجــتاــب داوســلاــب نيحشتــم ،رودصــلاو
 )اــثارــب( دــجسم نــم تقلطــنا ،ةيبــهذــم ةيــسايــس ةرــهاظــت تــناــك اهــنأكــف ،داوجــلاو
."ذئنيح ةيعيشلا خركلا ةيحان يف

 ناطلـــسلا نوـــكو ،مـــهروهـــظو ةعيشـــلا ةرثكـــل كـــلذ عنـــم ةنســـلا لـــهأ نكمـــي مـــلو "   
."مهعم

 كـلذـك رمـت مـل اهـناـف ،مالـسب ماعـلا اذـه يـف ترـم دـق ةبـسانـملا هذـه تـناـك اذاو   
 نــبا اهفصــي امــك يــهو ٣٥٣ ةنــس ةــمراــع ةنتــف ترــجفت ثيــح ،يــلاتــلا ماعــلا يــف
 ."لاوـمألا تبـهتناو ،ادـيدـش الاتـق اذـه يـف ةنسـلا لـهأو ضـفاورـلا لتتـقا" :ريثـك
 يــف ةميظــع ةنتــف تعــقو ،ءاروــشاــع موــي يــف" :الــئاــق اهنــع يزوجــلا نــبا انــثدــحيو
 مهضعـب سانـلا بـهنو ةعيشـلاو ةنسـلا نيـب شـيرـق رـباقـم قـيرـطو رفعـج مأ ةعيطـق
."تاحارج مهنيب تعقوو ،اضعب

 ةداـــم "ءاروـــشاـــعو ،رـــيدغـــلا ديعـــب" ةعيشـــلا لافتـــحا حبـــصأ نينســـلا رورـــم عـــمو  
 نيـــــب عارصـــــلا هءارو نـــــمو ،ةيعيشـــــلاو ةينســـــلا نيتفـــــئاطـــــلا نيـــــب عارصلـــــل ةيسيـــــئر



 ةداـــم "ءاروـــشاـــعو ،رـــيدغـــلا ديعـــب" ةعيشـــلا لافتـــحا حبـــصأ نينســـلا رورـــم عـــمو  
 نيـــــب عارصـــــلا هءارو نـــــمو ،ةيعيشـــــلاو ةينســـــلا نيتفـــــئاطـــــلا نيـــــب عارصلـــــل ةيسيـــــئر
 امـكو ،دادغـب ىلـع هتنميـه ضرفـل فرـط لـك نـم ةـلواحـمو ،نييـسابعـلاو نييهـيوبـلا
 ىلــــــع ةنســــــلا لــــــهأ تطلــــــست " دقــــــف  ٣٥٤ ةنــــــس ثداوــــــح يــــــف ريثــــــك نــــــبا لوقــــــي
 اولتـــقو ،ضـــفاورـــلا شـــع وـــه يذـــلا اـــثارـــب دـــجسم مـــهدـــجسم اوسبكـــف ،ضـــفاورـــلا
."موقلا نم هيف ناك نم ضعب

 ةـــثالـــث نـــم رثـــكأ امهيلـــع ىضـــم دـــق ناـــك ءاروـــشاـــعو رـــيدغـــلا يـــثدـــح نأ مـــغرو   
 لافتــحالا ءارو نــم نوــفدــهي اوــناــك ةعيشــلا مهــئارو نــمو نييهــيوبــلا نا الا ،نورــق
 نأ ىلـع ءانـب ،ةيـسايسـلا ةيـعرـشلا نـم نييـسابعـلا ءافلـخلا دـيرـجت "رـيدغـلا ديعـب"
 بــسح ،هدعــب نــم ةفيلــخ يلــع ماــمالــل يبنــلا بصــن نمضتــي ناــك رــيدغــلا ثــيدــح
 وأ ةعيشـلا قـح نـم وـه ةـفالخـلاو ةطلـسلاـب قحـلا ناـف يـلاتـلاـبو ،ةيعيشـلا ةءارقـلا
 ،ةــيوــسوــملا ةــيولعــلا ةــلالــسلا نــم رــهاــظ ماــمإ دوــجو مدــع نــم مــغرــلاــب ،نييهــيوبــلا
 نـــمؤـــي ناـــك يذـــلا "يركسعـــلا نسحـــلا نـــب دمـــحم رـــشع يـــناثـــلا ماـــمالا" بايـــغو
 اـــمأو ،سراـــف دالـــبو قارعـــلا ىلـــع نوبلغـــي نـــيذـــلا ةـــيرـــشع انـــثالا ةعيشـــلا هدوـــجوـــب
 لـــهأ قـــح بصتـــغا" نـــمل ةـــنادإ نمضتـــي ناـــك دقـــف ءاروـــشاعـــب نـــيزـــحلا لافتـــحالا
 كــــلذ للــــختي ناــــك دقــــف يــــلاتــــلاــــبو ،نــــيرــــخآلاو نيــــلوألا نــــم "ةــــفالخــــلا يــــف تيبــــلا
 نـــب دـــيزـــي نعـــل ىلـــع رصتقـــي مـــلو نيقـــباســـلا ءافلـــخلل نعـــلو متـــشو بـــس لافتـــحالا
 ةـــسرامـــم نا ودبـــي" :نسحـــلا ةزمـــح يعيشـــلا بـــتاكـــلا لوقـــي اذـــه يـــفو ،ةـــيواعـــم
 ،نارـياو رصـمو قارعـلا يـف ىـلوألا هـنالعتـسا تاـيادـب يـف يـئاروـشاعـلا سقطـلا
 ضعــــب ردابــــي ثيــــح ...ءافلــــخلا ضعبــــل مــــئاتــــشلاو بابــــسلا نــــم ةنحــــش توــــح دــــق
 ضعـب دمعـي وأ ،تاـمداصـملا ىـلا ةيعيشـلا ةـيوهـلا نالعتـسا نـم نـيروـتوـملا ةنسـلا
."نيفرطلا نيب ةيفئاطلا ةنتفلا لعتشتف مئاتشلا ىلا ةعيشلا

 نينـــس يـــف رـــجفتت ىتـــح نينســـلا ضعـــب دمـــخت ةيفـــئاطـــلا ةنتفـــلا تـــناـــك نأ اـــمو   
 ةدــيدــش ةنتــف تعــقو" هــنأ ٣٦١ ةنــس ثداوــح يــف ريثــك نــبا يورــي ثيــح ،ىرــخأ
 ،خركــــلا يــــف ضــــفاورــــلا رود ةنســــلا لــــهأ قرــــحأو ،ةنســــلا لــــهأو ضــــفاورــــلا نيــــب
."سانلا لاومأ نوذخأي دادغبب نورايعلا راثو ،مكنم هلك رشلا :اولاقو



."سانلا لاومأ نوذخأي دادغبب نورايعلا راثو ،مكنم هلك رشلا :اولاقو

 دـيدـش ناـكو ٣٦٢ ةنـس ،يزاريشـلا لضفـلا وـبأ رـيزوـلا ماـق" :ريثـك نـبا فيضـيو
 ،مــهرود يــف رانــلا ءاقــلإــب رــمأو ،ةعيشــلا خركــلا لــهأ ةمــجاهمــب ،ةنسلــل بصعتــلا
 نوــثالــثو ، ناــكد ةــئامــثالــث  كــلذ نــم ،لاوــمألاو رودــلا نــم ةريثــك ةفــئاــط تــقرتــحاــف
."ناسنا فلأ رشع ةعبسو ،ادجسم

 ،يزاريشـــلا لضفـــلا وـــبأ ثعـــب" :هـــلوقـــب ةعـــقاوـــلا كلـــت فصيـــف ،يزوجـــلا نـــبا اـــمأو
 ىـــلا نيـــساخنـــلا نـــم رانـــلا حرـــط يـــف ،رـــيزوـــلا ماقـــم ةـــلودـــلا زعـــم هـــماـــقأ دـــق ناـــكو
 نايبصــلاو ءاسنــلاو لاــجرــلا نــم ةــعامــجو ،ةميظــع لاوــمأ تــقرتــحاــف ،نيــكامســلا
 ةـــئامثلـــثو فـــلأ رـــشع ةعبـــس ناكـــف قرتـــحا اـــم يصـــحاـــف ،تاـــمامـــحلاو رودـــلا يـــف
."اراد نيرشعو ةئامثالثو ،ناكد

 دالـب مورـلا حاتـجا" دادغـب يـف نولتتقـي ةعيشـلاو ةنسـلا ناـك يذـلا تـقوـلا يـفو   
 نـــــم اوبـــــسو اهـــــلاـــــجر نـــــم اريثـــــك اولتـــــقو اوـــــحابتـــــساو نيبيصـــــن اولـــــخدو ،مالـــــسإلا
 اورقتـساـف ،دالبـلا كلـت لـهأ نـم ريثـك قلـخ دادغـب ىـلا دروو ..اهـنايبـصو اهـئاسـن
 عيطـملا راد ىلـع موجهـلا اوـلواـحو ،ةبطـخلا اوعنـمو رـبانـملا اورـسكو عـماوجـلا يـف
."لوقلا اوشحفأو ،ةمئألا ىلع هللا هبجوأ ام نع زجعلا ىلا هوبسن و ...هلل

 مهــلاتتــقا ةلــصاوــم نــم نيتفــئاطــلا نــم نيبصعتــملا عنمــت مــل ةــثراكــلا كلــت نكــلو    
  ٣٦٣ ةنــــس )ةلــــبانحــــلا يأ( ةنســــلا لــــهأ ضعــــب ماــــق ثيــــح ،ةيــــلاتــــلا ماوــــعألا يــــف
 تلمـــع اهيـــف" :ريثـــك نـــبا لوقـــي امـــك "رـــيدغـــلا ديـــع" ادر "لمـــجلا موـــي" عادتـــباـــب
 ةنســـــلا لـــــهأ نيـــــب دادغبـــــب ةميظـــــع ةنتـــــف تعـــــقوو ،ضـــــفاورـــــلا ةداـــــع ىلـــــع ةـــــعدبـــــلا
 نأ كــــلذو ،دادــــسلا نــــع ديعــــب ،همــــيدــــع وأ لقــــع ليلــــق نيقــــيرفــــلا الــــكو ،ةضــــفارــــلاو
 ،ةحلطـب مهضعـب ىمسـتو ،ةشـئاـع اـهومـسو ةأرـما اوبـكرأ ةنسـلا لـهأ نـم ةـعامـج
 نيقـيرفـلا نـم كـلذ ببـسب لتقـف ،يلـع باحـصأ لـتاقـن :اوـلاـقو ،ريـبزـلاـب مهضعـبو
 ةـــعامـــج ذـــخأ مـــث ،لاوـــمألا تبـــهنو ،اداســـف دلبـــلا يـــف نورايعـــلا ثاـــعو ريثـــك قلـــخ
."ةنتفلا تنكسف اوبلصو اولتقف مهنم

 )٣٦٣( ماعـلا كـلذ يـف عـئاطـلا ىـلا عيطـملا نـم ةيـسابعـلا ةـفالخـلا لاقتـنا عـمو   



 )٣٦٣( ماعـلا كـلذ يـف عـئاطـلا ىـلا عيطـملا نـم ةيـسابعـلا ةـفالخـلا لاقتـنا عـمو   
 كــلذ سكعــناــف ،نييهــيوبــلا ماكحــلا  ىلــع ،نيكتكبــس ةدايقــب كارــتألا دونجــلا درمــت
 ةــــماعــــلا تراــــث" :يزوجــــلا نــــبا لوقــــي امــــكو ،ةعيشــــلاو ةنســــلا نيــــب عارصــــلا ىلــــع
 راعشـب نودانـي عيشتـلا لـهأـف نيـبزـح اوراـص سانـلا نا  مـث ...نيكتكبـس رصنـت
 تلصـــتاو ،كارـــتألاو نيكتكبـــس راعشـــب نودانـــي ةنســـلا لـــهأو ،ملـــيدـــلاو ةـــلودـــلا زـــع
."ايناث اقيرح خركلا قرحأو لزانملا تسبكو ءامدلا تكفسو بورحلا

 نـبا "ةـلودـلا دضـع" لتقـف نييهـيوبـلا نيـب يلـخاد عارـص ثدـح ءانـثألا هذـه يـفو  
 اــــقرــــحو التــــق اهلــــهأ كلــــه دــــقو" دادغــــب ىلــــع رطيــــسو "رايتخــــب ةــــلودــــلا زــــع" همــــع
 صاصقـلا ءالؤـه ةـفآ :لاقـف ،ةنسـلاو ةعيشـلا نيـب اهيـف تلصـتا يتـلا نتفلـل اـعوـجو
 ىدانـف ،مهـلاوـمأ ذـخأو ،مهـئاـمد كفـس ىلـع مهـنوـضرـحيو ضعبـب مهضعـب نورغـي
 نـــم دـــحأـــب لـــسوتـــم لـــسوتـــي الو ،قـــيرـــط الو عـــماـــج يـــف دـــحأ صقـــي ال دلبـــلا يـــف
 حاــــبأ دقــــف فــــلاــــخ نمــــف ،نآرقــــلا أرــــق لــــسوتــــلا بــــحأ نــــمو ،هللا لوــــسر باحــــصأ
."همد

 ماوـــعأ ةرـــشع يـــلاوـــح رمتـــسا ءودـــه ،ةـــلودـــلا دضـــع مكـــح لالـــخ قارعـــلا دـــهشو   
 برطـــضا ثيـــح ٣٨٠ ةنـــس ىتـــح ءودـــهلا رمتـــسا امـــبرو ٢٧٢ ةنـــس هـــتاـــفو ىتـــح
 بورـــح مهنيـــب تعـــقوو" ىرـــخأ ةرـــم ةيفـــئاطـــلا ةنتفـــلا ترـــجفتو ،دادغـــب يـــف نـــمألا
 ،)ةينســلا( ةرصبــلا باــبو )ةيعيشــلا( خركــلا نيــب لاتقــلا لصــتاو ،ةنتفــلا تمظــعو
 ،لاوــمألا تذــخاو ،سانــلا لتــقو مدقتــم ةلــحم لــك يــفو ريــمأ برــح لــك يــف راــصو
."ضعب لاحم مهضعب قرحاو

 يهـيوبـلا مـكاحـلا ماـق اـمدنـع كـلذو ،مهـم يـسايـس روطـت ثدـح ٣٨١ ةنـس يـفو   
 نـم مـغرـلاـبو ،هـناكـم "هللاـب رداقـلا" نييعـتو "عـئاطـلا" ةفيلـخلا لزعـب "ةـلودـلا ءاهـب"
 ىلـع داهـشالاو ،ةـعاطـلاو قدصـلاو ءاـفوـلاو صالـخالاـب نيـفرطـلا نيـب نيميـلا لدابـت
 امــناو ،ةــسالــسب رــجت مــل روــمألا نأ الإ ،دوهشــلاو ةاضقــلاو فارــشالا ماــمأ كــلذ
 .نييهـــيوبـــلا ماكحـــلاو يـــسابعـــلا ةفيلـــخلا نيـــب يفخـــلا عارصـــلا نـــم ريثـــك اهـــباـــش
 ةـيادـب ،ةنسـلا لـهأل ةـيركفـلاو ةيـحورـلاو ةـيزـمرـلا ةطلـسلل رداقـلا ةفيلـخلا ءوبـت ناـكو



 .نييهـــيوبـــلا ماكحـــلاو يـــسابعـــلا ةفيلـــخلا نيـــب يفخـــلا عارصـــلا نـــم ريثـــك اهـــباـــش
 ةـيادـب ،ةنسـلا لـهأل ةـيركفـلاو ةيـحورـلاو ةـيزـمرـلا ةطلـسلل رداقـلا ةفيلـخلا ءوبـت ناـكو
 ديـــحوـــتو زـــيزعتـــب ماـــق ثيـــح ،يهـــيوبـــلا مكحـــلا ىلـــع ضاضقـــنالا لـــجأ نـــم لمعـــلا
 ةينـــس ةفـــئاـــط يـــف )فانـــحألاو ةيكـــلاـــملاو ةيعـــفاشـــلاو ةلـــبانحـــلا( ةينســـلا بـــهاذـــملا
 ةعيشـــلا ةهـــجاوـــم يـــف  "يرداقـــلا نايبـــلا" نلـــعأو ،فارـــطألا كولـــم مـــعدو ،ةدـــحاو
 مــلو ،نييهــيوبــلاو ةعيشــلا دــض ةنســلا لــهأ أبــعو ،ةرــعاــشألاو ةــيدــيزــلاو ةــلزتعــملاو
 )ةرصبـلا باـب( يـف ةنسـلا لـهأ  ىدصـت ىتـح ةـفالخـلا هيـلوـت ىلـع روهـش ضمـت
 نـم قاطـلا باـبو خركـلا لـهأ عنـمو " .رـيدغـلا مويـب ةعيشـلا تالافتـحال دادغـب يـف
.٣٨٢ ةنس مرحم يف "ءاروشاع يف حونلا
 
 ربـــق نـــع اوفشـــك مهـــنا مرـــحملا رـــهش يـــف ةرصبـــلا لـــهأ ىـــعدا ٣٨٦ ةنـــس يـــفو  
 ،ماوعــــلا نــــب ريــــبزــــلا هــــنا اوــــلاــــقو ،هفيــــسو هــــبايثــــب اــــيرــــط اتيــــم هيــــف اودــــجوــــف قيتــــع
 .ادجسم عضوملا اولعجو هيلع اونبو ،دبرملاب هونفدو هونفكو هوجرخأف
 لافتـــحا لـــباقـــم يـــف "راغـــلا مويـــب" لافتـــحالاـــب ٣٨٩ ماـــع ةنســـلا لـــهأ ماـــق مـــث   
 يــف ةضــفارــلا تدامــت" :يلبنحــلا دامعــلا نــبا لوقــي امــك "رــيدغــلا ديعــب" ةعيشــلا
 بابقــــلا بصــــنو ،لــــيوعــــلاو مطلــــلاــــب ،ءاروــــشاــــع لمعــــب ،مهيــــغ يــــف رصــــعألا هذــــه
 هلـباقـم يـف اوـثدـحأو ،ةنسـلا ةيبـلاـغ تدمعـف ،رـيدغـلا موـي دايـعألا راعـشو ةنـيزـلاو
 نــيرــشعلاو سداســلا وــهو ،رــيدغــلا موــي نــم ماــيأ ةيــنامــث دعــب هولعــجو ،راغــلا موــي
 اولعــجو ...راغــلا يــف ذئنيــح ايفتــخا ركــب اــبأو يبنــلا نأ اومــعزو ،ةجحــلا يذ نــم
 ،نكسمـــب ذئـــموـــي هربـــق اورازو ،ريـــبزـــلا نـــب بعصـــم عرصـــم موـــي ءاروـــشاـــع ءازإـــب
 مــع نــبا هاــبأ نألو ،لتــق ىتــح لــتاــقو ربــص هــنوكــل ،نيــسحلاــب هورظــنو ،هيلــع اوكــبو
."يبنلا

 ةـلودـلا ءاهـب يهـيوبـلا مـكاحـلا لواـح ٣٩٢ ةنـس ةيفـئاطـلا نتفـلا رـجفت رـثا ىلـعو   
 ىفـنو ،بـهذـم يأ راهـظا نـم ةعيشـلاو ةنسـلا عنـمو ،ةيعيشـلا ءازعـلا بـكاوـم  عنـم
.دلبلا نع ةعيشلا هيقف ملعملا نبا ديفملا خيشلا كلذ دعب
 
 اـمدنـع كـلذو ٣٩٨ ةنـس ةيفـئاـط ةنتـف عوـقو "مظتنـملا" يـف يزوجـلا نـبا  رـكذو   
 فلتخـي وـهو ،دوعسـم نـب هللا دبـع فحصـم هـنأ اورـكذ افحصـم ةعيشـلا ترضـحأ



 اـمدنـع كـلذو ٣٩٨ ةنـس ةيفـئاـط ةنتـف عوـقو "مظتنـملا" يـف يزوجـلا نـبا  رـكذو   
 فلتخـي وـهو ،دوعسـم نـب هللا دبـع فحصـم هـنأ اورـكذ افحصـم ةعيشـلا ترضـحأ
 رداقـــــــــــــــــلا ةفيلـــــــــــــــــخلا عمـــــــــــــــــجف ،ئشلا ضعـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــنامثعـــــــــــــــــلا فحصـــــــــــــــــملا نـــــــــــــــــع
 ضرـــــعو ،بـــــجر نـــــم تيقـــــب ةليلـــــل ةعمـــــج موـــــي يـــــف ءاهقفـــــلاو ةاضقـــــلاو فارـــــشالا
 ،هقـــيرـــحتب ءاهقفـــلاو ينيـــيارفـــسألا دـــماـــح وـــبأ خيشـــلا راـــشأـــف مهيلـــع فحصـــملا
 اولعــــجو ،ادــــيدــــش ابضــــغ كــــلذ نــــم ةعيشــــلا بضغــــف ،مهنــــم رضحمــــب كــــلذ لعفــــف
 ضعــــب ماــــقو ،هــــنوبــــسيو كــــلذ لعــــف نــــم ىلــــع نابعــــش نــــم فصنــــلا ةليــــل نوــــعدــــي
 ،حاـبر بردـب هدـجسم يـف ،ديفـملا خيشـلا ىلـع مـجهتلاـب )نييـسابعـلا( نييمـشاهـلا
 يــــبأ يــــضاقــــلا راد ىــــلإ اوراــــصو خركــــلا باحــــصأ رفنتــــساو هــــل هــــباحــــصأ راثــــف
 اـــي مـــكاـــح اـــي" :اوـــحاـــصو ،ينيـــيارفـــسألا دـــماـــح يـــبأ خيشـــلاو يـــنافـــكألا دمـــحم
 ثعـــبو بضغـــف ةفيلـــخلا كـــلذ غلـــبو ،)يمـــطافـــلا ةفيلـــخلاـــب اداجنتـــسا( "!روصنـــم
 بوطــخ ترــجو ،ةعيشــلا رود نــم ةريثــك رود تــقرــحف ،ةنســلا لــهأ ةرصنــل هــناوــعأ
 ،)ديفـملا خيشـلا( ملعـملا نـبا اهنـع يفنيـل دادغـب ىـلإ شويجـلا ديمـع مدـقو ،ةدـيدـش
  .هلحم ىلا ديعأف ،ديزم نب يلع هيف عفش مث اهنم جرخأف

 ظاــعوــلا نــم ةــعامــج عــم ىرــخأ ةرــم ديفــملا خيشــلا يفنــب ةــلودــلا ءاهــب ماــق امــك    
٤٠٩ ماع دادغب يف ةيفئاطلا ةنتفلا رجفت باقعأ يف ،ةنسلا لهأو

 اهــمدــق يتــلا نامــيألا ببــسب ،نييهــيوبلــل ءاــفوــلاــب رداقــلا ةفيلــخلا ءاــعدا مــغرو    
 ٤١٨ ةنـس مهيلـع نـيدرمتـملا بـلاطـمل ةـباجتـسالا هضـفرو ،ةـفالخـلا هيـلوـت دنـع مهـل
 نــــبا( ."اهنــــع لودعــــلا زوجــــي ال دوهــــع انــــباــــقر يــــف هــــيوــــب ينبــــل " :مهــــل لاــــق ثيــــح
 هامــسأو ،نيكتكبــس نــب دومــحم يــكرتــلا دــئاقــلا مــعد هــنأ  الإ )مظتنــملا ،يزوجــلا
 يــسابعــلا ةفيلــخلا يــضراعــمل ةداــبإ ةيلمعــب ٤٢٠ ةنــس اذــه ماقــف "ةــلودــلا نيمــي"
  .ةلزتعملاو ةعيشلا نم يرلا و ناسارخ يف
 ناـك ٤٢٢ ةنـس  "هللا رـمأـب مـئاقـلا" رداقـلا نـبا ىـلا ةـفالخـلا تلقتـنا اـمدنـعو     
 مـل كـلذ نكـلو ،ارعـش هيـف لاـقو ،)ديفـملا ذيملـت( ىضـترـملا فـيرـشلا  هعـياـب نـم لوأ
 بـس عوـضوـم ناـك دـقو ،ىرـخأو ةـنوآ نيـب راجفـنالا نـم ةيفـئاطـلا تارـتوتـلا عنمـي
 ٤٣٣ ةنـس مـئاقـلا ةفيلـخلا عـفد امـم ،رـتوتـلا يـف ةيسيـئر ةداـم ةـباحصلـل ةعيشـلا
 داــــهزــــلا ماــــمأ ناوــــيدــــلا يــــف هــــتءارــــقو "يرداقــــلا داقتــــعالا" نالــــعإ دــــيدــــجت ىــــلا



 ٤٣٣ ةنـس مـئاقـلا ةفيلـخلا عـفد امـم ،رـتوتـلا يـف ةيسيـئر ةداـم ةـباحصلـل ةعيشـلا
 داــــهزــــلا ماــــمأ ناوــــيدــــلا يــــف هــــتءارــــقو "يرداقــــلا داقتــــعالا" نالــــعإ دــــيدــــجت ىــــلا
 نــــمو نيملــــسملا داقتــــعا اذــــه نأ" ىلــــع ءالؤــــه طوطــــخ ذــــخأو ،ءاهقفــــلاو ءاملعــــلاو
."رفكو قسف دقف هفلاخ
 )اهنــع هللا يــضر( ةشــئاــع انــتديــس بــس نــم نأ" :"داقتــعالا" كــلذ يــف ءاــجو   
 الو اريـــخ الا )هنـــع هللا يـــضر( ةـــيواعـــم يـــف لوقـــي الو ،مالـــسإلا يـــف هـــل ظـــح الـــف
."مهتعامج ىلع محرتيو مهنيب رجش ءيش يف لخدي

ةعيشلاو ةنسلا نيب ةدحولا نم ديرف يئانثتسا ماع  

 ةنسـلا داحـتا نـم ٤٤٢ ماـع ثدـح اـم وـه بـيرغـلاو ،ديـحوـلا ءانثتـسالا ناـك دـقو   
 اـمدنـع كـلذو ،يزوجـلا نـبا انـثدـحي امـك ،ةيـسابعـلا ةطلـسلا ةهـجاوـم يـف ةعيشـلاو
 خركـلا لـهأ نـم ةـماعـلا عمتـجا مـث ،دلبـلا طبـضو روبعلـل يوسنـلا دمـحم وـبأ بدـن"
 نــبا ربــع ىتــم هــنأ يــف ةدــحاو ةملــك ىلــع ةرصبــلا باــبو ريعشــلا باــبو نيــئالقــلاو
 رـهن باـب ىـلا خركـلا لـهأ راصـف دلبـلا نـع اوـفرصـناو مهـقاوـسأ اوـقرـحأ يوسنـلا
 نيــئالقــلا لــهأو ،لمعــلا ريــخ ىلــع يــح دــهشملا يــف اوــنذاو هيــف اولصــف نيــئالقــلا
 اوحلطـــصاو اوطلتـــخاو ،مونـــلا نـــم ريـــخ ةالصـــلاـــب نـــيزازبـــلاـــب دـــجسملاو ةقيتعـــلاـــب
 مــحرتــلا خركــلاــب اورــهظاو نيــسحلاو يلــع دــهشم نــيدــهشملا ةراــيز ىــلا اوــجرــخو
 لمعــف : ةجحــلا وذ لهتــساو ... ةرازوــلا راد خركــلا لــهأ سبــكو ، ةــباحصــلا ىلــع
 دـــقرـــم( ةـــفوكـــلاو )ينيسحـــلا( رـــئاحـــلاـــب نـــيدـــهشملا ةراـــيزـــل جورـــخلا ىلـــع سانـــلا
 عــــماجــــلا ىــــلا اوراــــسو ةعيشــــلاو ةنســــلا نــــم ناقــــيرفــــلا طلتــــخاو ...)يلــــع ماــــمالا
 تاــقوبــلاو ءادوســلا ةــمالعــلا اهــمدقــت مهــيدــيأ نيــب تاــمالعــلاو اوداــع مــث ... ةنــيدــملاــب
 ىـلا جرـخو ،مـهارد نيعـضوـملا لـهأ مهيلـع رثنـف خركـلا ةيفيصـب اوزاجـف ،برضـت
."اهيف ةداع هل رجت مل نم ةنسلا لهأو كارتألا نم ةرايزلا

 ٤٤٣ يـلاتـلا ماعـلا يـف ةنتفـلا تددـجت ثيـح ،الـيوـط مدـت مـل ةـحرفـلا هذـه نكـلو   
 ريــــخ يلــــعو دمــــحم" :بــــهذــــلاــــب اوبتــــكو اــــجارــــبا خركــــلا لــــها لمــــع" اــــمدنــــع كــــلذو
 هذــــه  ةنســــلا لــــهأ ركــــنأــــف "رفــــك دقــــف ىــــبأ نــــمو ركــــش دقــــف يــــضر نمــــف رــــشبلا
 لــهأ احمــف ...تاــقرطــلا يــف سانــلا بايــث ذــخأ ىــلا تــلآو ةنتفــلا تراــثو ،ةداــيزــلا



 هذــــه  ةنســــلا لــــهأ ركــــنأــــف "رفــــك دقــــف ىــــبأ نــــمو ركــــش دقــــف يــــضر نمــــف رــــشبلا
 لــهأ احمــف ...تاــقرطــلا يــف سانــلا بايــث ذــخأ ىــلا تــلآو ةنتفــلا تراــثو ،ةداــيزــلا
 ريــــخ ىلــــع يــــح"  طاقــــساــــب ةنســــلا بــــلاــــطو"رــــشبلا ريــــخ" نــــم هوبتــــك اــــم خركــــلا
 ...اــــثارــــب دــــجسم يــــف ةعمــــجلا تعطقــــناو لتقــــلا رثــــكو برــــحلا تــــيوــــقو ..."لمعــــلا
 روبقـــــــلا نـــــــم ةـــــــعامـــــــج جرـــــــخاو نبتـــــــلا باـــــــب دـــــــهشم يـــــــف بقـــــــنو دلبـــــــلا رفنتـــــــساو
 مــــــظاكــــــلا نيــــــماــــــمالا دــــــقرــــــم يــــــف( ناتبقــــــلاو ناحــــــيرضــــــلا قرتــــــحاو...اوــــــقرــــــحأــــــف
 اوقلــــــعو ءازعلــــــل قاوــــــسألا يــــــف اودعــــــقو نزــــــحلا خركــــــلا لــــــهأ رــــــهظأو...)داوجــــــلاو
 بطــخ رــخآلا عيــبر نــم نيقــب رــشعل ةعمــجلا موــي يــفو...نيــكاــكدــلا ىلــع حوســملا
 اوــناــك دــقو ،ربنــملا بيطــخلا قدو "لمعــلا ريــخ ىلــع يــح" طقــسأو اــثارــب عــماجــب
."هتبطخ يف سابعلا ركذو هنم نوعنمي
 يـــف ناذألا ميـــقأ " اـــمدنـــع ٤٤٨ ماـــع اهـــتورذ ةيفـــئاطـــلا ةبلغـــلا مـــلاعـــم تغلـــبو     
 نـــم ريـــخ ةالصـــلاـــب" :خركـــلا دـــجاســـمو ةقيتعـــلا دـــهشمو ،شـــيرـــق رـــباقمـــب دـــهشملا
 علـــقو "لمعـــلا ريـــخ ىلـــع يـــح" ناذألا يـــف هـــنولمعتـــسي اوـــناـــك اـــم لـــيزأو ،"مونـــلا
 لـخدو "رـشبلا ريـخ يلـعو دمـحم" نـم بوردـلاو رودـلا باوـبأ ىلـع ناـك اـم عيمـج
 حدــم يــف راعــشألا اودــشنأــف ،ةرصبــلا باــب نــم ةنســلا لــهأ ودــشنم خركــلا ىــلا
 نــــب هللا دبــــع يــــبأ لتقــــب يوسنــــلا نــــبا ىــــلا ءاــــسؤرــــلا سيــــئر مدقــــتو ،ةــــباحصــــلا
 ،ضـفرـلا يـف ولغـلا نـم هـب رـهاظتـي ناـك اـمل ،قاطـلا بابـب نـيزازبـلا خيـش بالجـلا
 تبـهنو ،)فجنـلا ىـلا( يـسوطـلا رفعـج وـبأ برـهو ،هـناـكد باـب ىلـع بلـصو لتقـف
 .هراد
 ةعيشـــلا ملكتـــم يـــسوطـــلا رفعـــج يـــبأ راد تـــسبك رفـــص يـــف ٤٤٩ ةنـــس يـــفو   
 جرــخأو ،مالكلــل هيلــع سلــجي ناــك يــسرــكو ،هرــتاــفد نــم دــجو اــم ذــخأو ،خركــلاــب
."قرحاف ،خركلا ىلا كلذ

 ةفيلــــخلا حــــلاصــــل يــــسايســــلا نازيــــملا لالتــــخا ىلــــع ةريبــــك ةــــمالــــع كــــلذ ناــــكو   
 لــــفأ نــــيذــــلا نييهــــيوبــــلا ماكحــــلاو ةعيشــــلا لــــباقــــم يــــف ،ةنســــلا لــــهأو يــــسابعــــلا
.يرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ يف مهمجن

 اــسأر بلقــنا اــم ناــعرــسف ،كــلذــك قبــي مــل يركسعــلاو يــسايســلا نازيــملا نكــلو   
  "نالــسرأ" وــهو ،نييهــيوبــلا لولــف نــم كارــتألا داوــق دــحأ درمــت اــمدنــع ،بقــع ىلــع



 اــسأر بلقــنا اــم ناــعرــسف ،كــلذــك قبــي مــل يركسعــلاو يــسايســلا نازيــملا نكــلو   
  "نالــسرأ" وــهو ،نييهــيوبــلا لولــف نــم كارــتألا داوــق دــحأ درمــت اــمدنــع ،بقــع ىلــع
 راـطو دالبـلا ىلـع ىـلوتـساـف لحفتـساو هرـمأ مظـع" يذـلا يريـساسبـلاـب فورعـملا
 ةيـــقارعـــلا رـــبانـــملا نـــم ريثـــك ىلـــع هـــل يـــعدو مـــجعلاو برعـــلا ءارـــمأ هتبيهـــتو همـــسا
."هنود ارمأ عطقي هللا رمأب مئاقلا نكي ملو لاومألا ىبجو اهيحاونو زاوهألاو
 
 ،٤٤٧ ماــع "كبــلرغــط"  ةقــجالــسلا زغــلا ريــمأــب مــئاقــلا ةفيلــخلا ةــناعتــسا مــغرو   
 بـتاـكو ، ةيمـطافـلا ةـلودـلاـب ناعتـسا ريـخألا اذـه نأ الا ،يريـساسبـلا نـم هذاقـنال
 قارعـــلاـــب هـــل ةوـــعدـــلا ةـــماـــقإ ىلـــع هـــناو هتـــعاـــط يـــف هـــنوـــك هـــل رـــكذـــي رصـــم بـــحاـــص
 رمتـلا نيـعو اـتافـشو طـساو يـف يرصملـل بطـخف ...ةبـحرـلا هالوو لاوـمالاـب هدـمأـف
."اروسو لينلاو ةفوكلاو
 

 هعـــمو ٤٥٠ ةنـــس ةدعقـــلا يذ نـــماـــث دـــحألا موـــي دادغـــب يريـــساسبـــلا لـــخد مـــث   
 رصنتـــسملا ماـــمالا" :بوتكـــم اهيلـــع مالـــعأ هـــسأر ىلـــع ناـــكو ،ةـــيرصـــملا تاـــيارـــلا
 ناــكو ةــيرصنتــسملا اــهامــس ريــناــند برــضو  ."نينــمؤــملا ريــمأ دعــم ميمــت وــبأ هللاــب
 يلــع هللا لوــسر دمــحم  هــل كــيرــش ال هدــحو هللا الا هــلا ال" :بــناــج درــف نــم اهيلــع
 رصنتــسملا دعــم ميمــت وــبأ  ماــمالا هيــلوو هللا دبــع :رــخآلا بــناجــلا نــمو ،هللا يــلو
."نينمؤملا ريمأ هللاب
.الماك الوح "هللاب مئاقلا" يسابعلا ةفيلخلا يريساسبلا لقتعاو
 مهيـــف رـــهظو "لمعـــلا ريـــخ ىلـــع يحـــب" ناذألا خركـــلا لـــهأ نـــم ةعيشـــلا دواـــعو   
 مــسا اهيلــع اوبتــكو خركــلا طــسو اــهوبصــنو ءاضيــب ةــيار اولمــعو ،ريثكــلا رورــسلا
 ،ةـفاـصرـلا عـماـجو ،روصنـملا عـماـج يـف رصـم بـحاصـل يـعدو .هللاـب رصنتـسملا
   .لمعلا ريخ ىلع يح ناذألا يف ديزو
 
 لتـــــــــقو ،دادغـــــــــب ىـــــــــلا داـــــــــع نأ "كبـــــــــلرغـــــــــط" ةقـــــــــجالـــــــــسلا ناطلـــــــــس ثبلـــــــــي مـــــــــلو   
 نويمــشاهــلا راثــف ٤٥١ ةنــس ةجحــلا يذ نــم رــشع ســماخــلا  يــف يريــساسبــلا
 ،اهــبوردو اهــقاوــسأ يــف رانــلا اوــحرــطو اــهوبــهنف خركــلا ىــلا ةرصبــلا باــب لــهأو
 اهيــف ناــكو ٣٨٣ ةنــس يــف ريــشدرأ نــب روــباــس اهفــقو يتــلا بتكــلا راد تــقرتــحاو



 ،اهــبوردو اهــقاوــسأ يــف رانــلا اوــحرــطو اــهوبــهنف خركــلا ىــلا ةرصبــلا باــب لــهأو
 اهيــف ناــكو ٣٨٣ ةنــس يــف ريــشدرأ نــب روــباــس اهفــقو يتــلا بتكــلا راد تــقرتــحاو
.اموي نيثالثو افين ةفوكلا تبهنو ،ةريثك بتك

ةيفئاطلا ةنتفلا نم ديفملا خيشلا فقوم

 ةعيشـلاـب تفصـع يتـلا ةيفـئاطـلا ةنتفـلا مضـخ يـف ديفـملا خيشـلا دـلو دقـف نذإ   
 موقــــي نأ نــــم الدــــبو ،يرــــجهلا عــــبارــــلا نرقــــلا يــــف قارعــــلا يــــف ةــــيرــــشع ينــــثإلا
 للـــحيو ،نيملـــسملا تاـــقاـــط فزنتـــست تـــناـــك يتـــلا ةفـــسؤـــملا ةنتفـــلا كلـــت ةـــساردـــب
 بصـي حارو ،ةنتفـلا يـف سمغـنا هـناـف ،نيملـسملا ديـحوتـل جالعـلا مدقـيو ،اـهروذـج
 مـعدو ،ىروشـلا ةـيرظـن ضقـن وـه همـه لـك ناـكو ،هـتاـباتكـب اـهززعـيو اهيلـع رانـلا
 عــبارــلا نرقــلا يــف  دوــجو مهــل نكــي مــل نــيذــلا تيبــلا لــهأل ةيهــلإلا ةــماــمإلا ةــيرظــن
 ،ةميقعــلا ةيمــهوــلا ةيــلايخــلا ةيــلاثــملا ةــيرظنــلا كلــت قيبطتــل ةيــناكــمإ الو ،يرــجهلا
 مــهريفكــتو مهنعــلو ،لــئاوألا ةــثالثــلا نــيدــشارــلا ءافلــخلاو ةــباحصــلا داقتــنا كــلذــكو
 مهتـــلا قاصـــلاو ،مهـــتروـــص هـــيوشـــتو ،مهـــنامـــيإ قدـــص يـــف كيكشتـــلاو مهقيسفـــتو
   .كلذب يهابتلاو ،مهب ةبذاكلا

 مــلو ،ارــفاــك ناــك هــنأــب قــيدصــلا ركــب اــبأ ليلــجلا يــباحصــلا ديفــملا مهــتا دقــف    
 تبجــلا" فــصو امهيلــع قلــطاو  .نيقــفانــم اــناــك رمــعو ركــب اــبأ ناو ،انــمؤــم نكــي
 ."توغاطلاو
 يذــلا راغــلا مويــب نولفتحــي اوأدــب نــيذــلا ةنســلا لــهأ ىلــع درــلا يــف اــباتــك فــلأو  
 ىـــلا ةكـــم نـــم ةرـــجهلا ءانـــثأ ،ركـــب يـــبأ هبـــحاـــص عـــم )ص( هللا لوـــسر هيـــلا ىوأ
 يـــف هيلـــع ةنيكســـلا لوزـــن ىفـــنو ،ةبحصـــلا فرـــش هنـــع يفنـــي نأ لواـــحو ،ةنـــيدـــملا
 هــــجرــــخأ ذإ هللا هرصــــن دقــــف ،هورصنــــت الإ" :ةمــــيركــــلا ةــــيآلا يــــف ءاــــج امــــك ،راغــــلا
 هللا نإ نزــحت ال هبــحاصــل لوقــي ذإ ،راغــلا يــف امــه ذإ نينــثا يــناــث اورفــك نــيذــلا
 اورفـك نـيذـلا ةملـك لعـجو ،اـهورـت مـل دونجـب هدـيأو ،هيلـع هتنيكـس هللا لزـنأـف ،انعـم
 ديفـملا لوأ دـقو  )٤٠،ةـبوتـلا( ."ميكـح زـيزـع هللاو ،ايلعـلا يـه هللا ةملـكو ،ىلفسـلا
 عـم .ركـب يـبأ ىلـع لزنـت مـلو ،طقـف يبنـلا ىلـع تـلزـن اهـنأـب "هيلـع هتنيكـس لزـنأـف"
 كـــــلذو ،هبـــــحاـــــص ىلـــــع ةنيكســـــلا لوزـــــن عبتتـــــست يبنـــــلا ىلـــــع ةنيكســـــلا لوزـــــن نأ



 عـم .ركـب يـبأ ىلـع لزنـت مـلو ،طقـف يبنـلا ىلـع تـلزـن اهـنأـب "هيلـع هتنيكـس لزـنأـف"
 كـــــلذو ،هبـــــحاـــــص ىلـــــع ةنيكســـــلا لوزـــــن عبتتـــــست يبنـــــلا ىلـــــع ةنيكســـــلا لوزـــــن نأ
 ،ركــب يــبأ ىلــعو يبنــلا ىلــع )هيلــع( ريمضــلا ةدوــع يــف نيــلوــق دوــجو نــم مــغرــلاــب
 يبنــلا ناــف ركــب يــبأ ىلــع هتنيكــس لزــنأ هللا نأــب" سابــع نــبا نــع لقنــي امبــسح
."لبق نم ةنيكسلا هيلع تناك )ص(
 
 لزعــل اططــخو يبنــلا ىلــع ارــمآــت امهــنأــب رمــعو ركــب اــبأ نيخيشــلا ديفــملا مهــتاو   
 اوملــظ نــيذــلا ةــثالثــلا خويشــلا نــم ةءاربــلا ىــلا اــعدو   .ةــفالخــلا نــع تيبــلا لــهأ
  .مهـــعايـــشأو مهـــعابـــتأ نعـــلو مهنعـــلو ،ةـــفالخـــلا يـــف هقـــح اوبصتـــغاو يلـــع ماـــمالا
 ىـلا اهقحـب ةـلزانـلا كـفإلا ةـيآ لـيوحتـب نينـمؤـملا مأ ةشـئاـع ةديسـلا ةـهازنـب ككـشو
     .انزلاب اهتمهتا ةشئاع نأ ىعدا يتلا ،ةيطبقلا ةيرام ةيراجلا
 
 ،ةـماـمإلا ثـيداـحأو ،خـيراتـلا ةـياور يـف عبـتا ديفـملا خيشـلا نأ لوقـلا نـع ينـغو   
 سرديـــل فـــقوتـــي مـــلو ،اهنـــم ققحتـــي مـــل ريـــطاـــسأو ،داـــحآ رابـــخأو تاـــعاـــشإ ىلـــع
 يــف كــلذ انيــب دــقو ،ةرــتاوتــملا ةحيحصــلا رابــخألا نيــبو اهنيــب نراقــي وأ ،اــهدنــس
 نوحشـــــملا يروطـــــسألا ثارتـــــلا كـــــلذ لقـــــن يـــــف حجـــــن هنكـــــلو .ةيـــــضاـــــملا لوصفـــــلا
 اوـــقدـــص نـــيذـــلا ،ةعيشـــلا نـــم ةدلقـــملا ةيـــلاتـــلا لايـــجألا ىـــلا ،ةيـــهاركـــلاو فنعـــلاـــب
 ىـلا ةيفـئاطـلا ةنتفـلا ةلعـش لقنـي نأ عاطتـسا يـلاتـلاـبو ،ةدـكؤـم اـهوربتـعاو هتـياور
.ديدشلا فسألا عم ،مويلا

سماخلا بابلا
يرفعجلا هقفلاو ديفملا :لوالا لصفلا
 

 
 رابـــخأ ىلـــع ةـــماـــمإلا يـــف هـــتديقـــع ىنـــب ديفـــملا خيشـــلا نأ قبـــس اـــم يـــف انـــيأر    
 ،مــيركــلا نآرقــلا نــم ةمكحــم تاــيآ ىلــع اهنبــي مــلو ،ةــعوــضوــم وأ ةفيعــض ،داــحآ
 " :لاــقو ،ةيــعرــش ةجــح قداصــلاو رــقابــلاــك ةمــئألا ثــيداــحأ ربتــعا دقــف كــلذ عــمو
 برقتـن يذـلا اننـيد هـناـف ،ماكـحألا يـف دمـحم نـب رفعـج قداصـلا ىلـع دمتعـن اـنا



 " :لاــقو ،ةيــعرــش ةجــح قداصــلاو رــقابــلاــك ةمــئألا ثــيداــحأ ربتــعا دقــف كــلذ عــمو
 برقتـن يذـلا اننـيد هـناـف ،ماكـحألا يـف دمـحم نـب رفعـج قداصـلا ىلـع دمتعـن اـنا
 زــع هللا لبــق نــم هيلــع صوصنــملا ،موصعــملا ماــمالا ناــك ذا ،لــجو زــع هللا ىــلا هــب
 انيبـن مهفلـخ نـيذـلا ةرتعـلا ةداـس نـم هـنوـك عـم ،ماـنألا ةـفاـك هتـعاطـب روـمأـملا لـجو
 امكـــح ،همـــسا لـــج هللا باتـــك نوـــقرافـــي ال مهـــنأـــب اـــنربـــخأو ،انيـــف )مالـــسلا هيلـــع(
."داعملا موي ضوحلا هيلع ادري ىتح ادوجوو
 ددــع يــف تدرو يتــلا "عــيرــشتلا يــف ضــيوفتــلا" ةركــف نــم ةبــيرــق ةركــف هذــهو   
 ،ينيلكلــل "يــفاكــلا"و ،رافصلــل "تاــجردــلا رــئاصــب" لثــم ةيعيشــلا رداصــملا نــم
 كوكشملاو ،دیفملا خیشلل بوسنملا "صاصتخالا" باتك  يــــــــف اضــــــــيأ تدرو دــــــــقو
 لــــــئاســــــملا يــــــف عــــــيرــــــشتلا مهــــــل ضوــــــف دــــــق هللا نأ ،ةمــــــئألا نع ایورم يلی ام ،ھیف
 ماــمالا نــع هتــلأــس لاــق ،هللا دبــع يــبا نــع ناميلــس نــب هللا دبــع نــع ...":ةــثداحــلا
 نــع هــلأــس الــجر نا كــلذو .معــن :لاقــف ؟ناميلــس ىــلا ضوــف امــك هيــلا هللا ضوــفأ
 هـلأـس مـث ،لوألا باوـج ريغـب هـباـجأـف ةـلأسـملا كلـت نـع رـخآ هـلأـسو هـباـجأـف ةـلأسـم
 طـعا وأ كسـماـف اـنءاطـع اذـه" :لاـق مـث ،نيـلوألا باوـج ريغـب هـباـجأـف ،اهنـع رـخآ
 مهـــباـــجأ نيحـــف ،هللا كحلـــصأ :تلـــق ،يلـــع ةءارـــق يـــف يـــه اذكـــه "باســـح ريغـــب
 :هـباتـك يـف لوقـي هللا عمسـت اـمأ هللا ناحبـس :لاقـف ؟ماـمالا مهـفرعـي باوجـلا اذـهب
 جرــــخي ال "ميقــــم ليبــــسب اهــــناو" ةمــــئألا مــــهو "نيمــــسوتملــــل تاــــيآل كــــلذ يــــف نا "
 وــه اــم فرــعو هــفرــع لــجرــلا ىــلا رظــن اذا ماــمالا نا معــن :يــل لاــق مــث ،ادــبأ مهنــم
 هللا نا ؟وــه اــم فرــعو هــفرــع طــئاــح ءارو نــم هــمالــك عمــس ناو ،هــنوــل فرــعو هيلــع
 يــف نا مكــناوــلأو مكتنســلأ فالتــخاو ضرألاو تاوامســلا قلــخ هــتاــيآ نــمو" لوقــي
 هـفرـع الا قطنـت نسـلألا نـم ائيـش عمسـي سيـلو ءاملعـلا مهـف "نيـملاعلـل تاـيآل كـلذ

  ."مهبيجي يذلاب مهبيجي كلذلف ،كلاه وأ جان

 ةـلأسـم نـع هتـلأسـف هللا دبـع يـبا ىلـع تلـخد :لاـق ،ميـشأ نـب ىـسوـم نـع ..."و   
 نــم تــعزفــف ،ةفلتخــم ةــبوــجأــب اثــلاــثو رــخآ الــجر باــجأو ،باوجــب اهيــف ينــباــجأــف
 اـي :لاقـف ،ةدـحاو ةـلأسـم يـف لـيواـقأ ةـثالـث يـف تـعزـج :هـل تلـقو يلـع مظـعو كـلذ
 وأ ننــــماــــف اــــنءاطــــع اذــــه" :لاقــــف ،هكلــــم رــــمأ دواد ىــــلا ضوــــف هللا نا ،ميــــشا نــــب
 لوــسرــلا مــكاــتآ اــم" :لاقــف ،هنــيد رــمأ دمــحم ىــلا ضوــفو "باســح ريغــب كســما
 ضوــف اــم انيــلاو انــم ةمــئألا ىــلا ضوــف هللا ناو "اوهتــناــف هنــع مــكاهــن اــمو هوذــخف



 لوــسرــلا مــكاــتآ اــم" :لاقــف ،هنــيد رــمأ دمــحم ىــلا ضوــفو "باســح ريغــب كســما
 ضوــف اــم انيــلاو انــم ةمــئألا ىــلا ضوــف هللا ناو "اوهتــناــف هنــع مــكاهــن اــمو هوذــخف
 رفعـــج اـــبأ تعمـــس لاـــق ،يـــلامثـــلا ةزمـــح يـــبأ نـــعو   ."عزـــجت الـــف ،دمـــحم ىـــلا
 ةمـئألا نأل ،لالـح هـل وهـف نيـملاظـلا لامـعأ نـم هـباـصأ ائيـش هـل انللـحأ نـم" :لوقـي

  ."مارح وهف اومرح امو لالح وهف اولحأ امف ،مهيلا ضوفم انم

 لـــج وزـــع هللا ضوـــف اـــم هللاو ال" :هللا دبـــع وـــبأ لاـــق ،ناكســـم نـــب هللا دبـــع نـــع"و
 انـلزـنأ اـنإ " :هـباتـك يـف لاقـف ،ةمـئألا ىـلاو هللا لوـسر ىـلا الا هقلـخ نـم دـحأ ىـلا
 يــــــف ةــــــيراــــــج يــــــهو ."هللا كارأ امــــــب سانــــــلا نيــــــب مكحتــــــل قحــــــلاــــــب باتكــــــلا كيــــــلا

  ."ءايصوألا
  
 نـــع يورـــملا يـــماـــمإلا يعيشـــلا ثارتـــلا لفـــح دقـــف ،ضـــيوفتـــلاـــب لوقلـــل ةجيتـــنو   
 كـــلذ ضعـــب ببـــس ناـــكو ،ةضـــقانتـــمو ةفلتخـــم ةريثـــك تاـــياورـــب قداصـــلاو رـــقابـــلا
 ببــسو ،اــهريــغ وأ ةيقتلــل ،ىواتفــلا يــف فالتــخالاو ةــقرفــلا ثــب ىلــع ةمــئالا دمعــت
.ةاورلا لبق نم مهيلع بذكلا اهضعب
  
 تاــياورــلا ضــقانــت ببــسب ،فالــخو ةريــح يــف ةعيشــلا ءاهقفــلا عــقو دقــف كــلذــلو   
 قداصــلا هللا دبــع يــبا نــع اثــيدــح مهضعــب ىورو ،تيبــلا لــهأ ةمــئأ نــع ةــلوقنــملا
 مــكاــتأ اذإ " :لاــق ،نيفلتخــم نيثــيدــح دورو دنــع ةــماعــلا فــلاخــي امــب ذــخألاــب رــمأــي
 ادـهاـش امهـل اودـجت مـل ناـف ،نآرقـلا اهنـم قـفاو امـب اوذـخف نافلتخـم ناثـيدـح انـع
 هيـــف ناـــك ناـــف ،هيـــف بـــير ال هيلـــع عمـــجملا ناـــف ،هيلـــع عمـــجملاـــب اوذـــخف نآرقـــلا نـــم
."ةماعلا لوق نم امهدعبأب اوذخف هيف ثيداحألا تواستو فالتخا

ناضمر رهش مايأ ةدع•

 يـه ،ديفـملا لبـق نوقـباسـلا ةعيشـلا ءاهقـف اهيـف عـقو يتـلا لـئاسـملا رـهشأ نـمو   
 لمتحــي مأ ؟امــئاد اــموــي نيــثالــث لــماــك وــه لــه ،ناضــمر رــهش ماــيأ ددــع ةــلأســم
 ءانــب لوألا يأرلــل ءاهقفــلا كئــلوأ ينبــت رهتــشا دــقو ،نينســلا ضعــب يــف ناصقنــلا
 لـهأ ءاملـع ىواتفـل ةفـلاخـملاو ،قداصـلا رفعـج نـع ةدراوـلا ثـيداـحالا ضعـب ىلـع



 ءانــب لوألا يأرلــل ءاهقفــلا كئــلوأ ينبــت رهتــشا دــقو ،نينســلا ضعــب يــف ناصقنــلا
 لـهأ ءاملـع ىواتفـل ةفـلاخـملاو ،قداصـلا رفعـج نـع ةدراوـلا ثـيداـحالا ضعـب ىلـع
 يـهو ،ناصقنـلا لامتـحاـب هنـع ىرـخأ ثـيداـحأ دوـجو نـم مـغرـلاـب )ةـماعـلا( ةنسـلا
 ترــج اــم اذــه نكــلو ،ماــمإ يأ ىــلا عوــجرــلا يــعدتــست ال ةيكلــف ةــلأســم اــساــسأ
 خيشــــــلا ىور ردقــــــف ،يرــــــجهلا عــــــبارــــــلا نرقــــــلا فصتنــــــم ىتــــــح ،هيلــــــع مهــــــتداــــــع
 ةدـــع  )هيقفـــلا هرضحـــي ال نـــم( باتـــك يـــف ،هـــيوـــباـــب نـــب يلـــع نـــب دمـــحم قودصـــلا
 نـــم اهـــلزتـــخا مـــث ماـــيأ ةتـــس يـــف ايـــندـــلا قلـــخ هللا نا" لثـــم قداصـــلا نـــع تاـــياور
 رـــهشو ،متـــي ال نابعـــش :اـــموـــي نوسمـــخو ةعـــبرأو ةـــئامـــثالـــث ةنســـلاـــف ،ةنســـلا ماـــيأ
 :لوقــــــي ىــــــلاعــــــت هللا نا ،ةصــــــقاــــــن ةضــــــيرــــــف نوكــــــت الو ،ادــــــبأ صقنــــــي ال ناضــــــمر
 هذــه فــلاــخ نــم :باتكــلا اذــه فنصــم لاــق" :كــلذ دعــب لاــقو ."ةدعــلا اولمكتــلو"
 يقتــــي امــــك ،ىقــــتا ،اــــهدــــض يــــف ةــــماعلــــل ةقــــفاوــــملا رابــــخألا ىــــلا بــــهذو رابــــخألا
 دـــشريـــف ادـــشرتـــسم نوكـــي نا الا ،ناـــك نـــم  انـــئاـــك ةيقتـــلاـــب الا ملكـــي الو ،ةـــماعـــلا
."اهركذ كرتب لطبتو تامت امنا ةعدبلا ناف ،هل نيبيو

 نـــــع صقنـــــي ال هـــــنأ :راصبتـــــسالا لـــــهأو ةعيشـــــلا صاوـــــخ بـــــهذـــــم" نإ :لاـــــقو   
 بـهذ نمـف ،ةـماعلـل ةفـلاخـمو ،باتكلـل ةقـفاوـم كـلذ يـف رابـخألاو ،ادـبأ اـموـي نيـثالـث
 اــم هبيصــيو صقنــي هــنأ يــف ةيقتلــل تدرو يتــلا رابــخالا ىــلا ةعيشــلا ةفعــض نــم
."ةماعلا ىقتت امك ىقتا ،مامتلاو ناصقنلا نم روهشلا بيصي
 صقنــي ال اــموــي نوــثالــث ناضــمر رــهش" هللا دبــع يــبا نــع :ينيلكــلا ىور دــقو   
."ادبأ

 لـــئاـــسر ةدـــع بتكـــف ،ىوتفـــلا هذـــه يـــف رظنـــلا ةداـــعإـــب ديفـــملا خيشـــلا ماـــق دـــقو    
 ضقنــب ماــقو .روهشملــل فــلاخــم يأرــب ةعيشــلا نــم اددــع باــجأو عوــضوــملا لوــح
 صقنـــي ال اـــموـــي نوـــثالـــث ناضـــمر" :نأـــب قداصـــلا رفعـــج ماـــمالا نـــع يورـــم ربـــخ
 هـيوـباـب نـب يلـع نـب دمـحم خيشـلا ىتـح ،لبـق نـم ةعيشـلا هـب لمـع دـق ناـك "ادـبا

  )٣٨١ ماع يفوت( قودصلا

 ةــيآلا رــهاــظ ىلــع ،اــنايــحأ لمكــيو صقنــي ناضــمر نأ هــيأر يــف ديفــملا دمتــعاو   
 تاملــسملاــب لدتــساو ،سانــلا نيــب لوادتــملا موهفــملاو يــفرعــلا قالــطالاو ،ةيــنآرقــلا
 نأـــب ىـــلاعـــت هـــلوـــق رـــسفو .ةـــلالدو ادنـــس )ةداضـــملا( ةـــيورـــملا رابـــخألا درو ،ةيهقفـــلا



 تاملــسملاــب لدتــساو ،سانــلا نيــب لوادتــملا موهفــملاو يــفرعــلا قالــطالاو ،ةيــنآرقــلا
 نأـــب ىـــلاعـــت هـــلوـــق رـــسفو .ةـــلالدو ادنـــس )ةداضـــملا( ةـــيورـــملا رابـــخألا درو ،ةيهقفـــلا
 اصــــقاــــن ناــــك ناو ،نيــــثالثــــف اــــماــــت ناــــك نا ،هــــتدعــــب رــــهشلا موــــص لامــــكا دارــــملا
 .ةدعلا رادقم نييعت ددصب ةيآلا تسيلو ،نيرشعو ةعستف

 " مهـــنا :ناضـــمر رـــهشل ددعـــلا لامـــكإـــب كسمـــت نـــم ىلـــع درـــلا يـــف ،ديفـــملا لاـــقو 
 ،مالـــسإلا ءاملـــع ةـــفاـــك هيـــف مهبـــهذمـــب اوـــقراـــفو ،برعـــلا ةغـــلو نآرقـــلا صـــن اوفـــلاـــخ
 ىـلا الو ،كـلذ يـف نيملـسملا لوـق ىـلا اوريصـي ملـف ، موجنـلا ملـع باحـصأ اونـياـبو
 اوراصــف ،ةئيهــلا ملــع اوــعداو ،باسحــلاو دــصرــلا اودمتــعا نــيذــلا نيمــجنملا لوــق
 لـصأ هـل الو ،لوقعـم ريـغ ابـهذـم اوـثدـحأو ،ءالؤـه  ىـلا الو ءالؤـه ىـلا ال نيـبذـبذـم
 دــــجأ مــــل ،قداصــــلا ىــــلا هوــــفاــــضأ الــــطاــــب الودــــج اولمــــعو ،جاجحــــلا ىلــــع رقتــــسي
 فالتـــــخا ىلـــــع اهنـــــم ثـــــيدـــــحلا باحـــــصأو اهـــــئاهقـــــفو ةعيشـــــلا ءاملـــــع نـــــم ادـــــحأ
 ":فاـــضأو ."هـــيوارـــل بذكـــمو هيـــف نـــعاـــط وـــهو الا ،ةـــيؤرـــلاو ددعـــلا يـــف مهبـــهاذـــم
 نيــثالــث نــم لــقأ نوكــي ال ناضــمر رــهش نأ يــف ددعــلا باحــصأ هــب قلعــت اــم اــمأو
 يــهو ،اــهدنــس يــف ةعيشــلا نــم راــثآلا داقــن نعــط دــق ةذاــش ثــيداــحأ يهــف اــموــي
."اهيلع لمع ال يتلا يه رداونلاو ،رداونلا باوبأ يف مايصلا بتك يف ةتبثم

 ضعـبو ةالغـلا بـهذـم ىـلا لاـمو انـباحـصأ نـع ذـش نـم هـب قلعـت اـم اـمأ" :لاـقو   
 :)ع( هللا دبـع يـبأ لوـق نـم ةعـيرـشلا مكـح رـهاـظ نـع لدـعو ،ددعـلا يـف ةعيشـلا
 تأــــي مــــل هــــناــــف "ةــــماعــــلا لوــــق نــــم امــــهدعــــبأــــب اوذــــخف ناثــــيدــــح انــــع مــــكاــــتأ اذا"
 ثـيدـحب ساقـي الـف ، نآرقـلا فـلاخـي ددعـلا يـف ثـيدـحلاو ...ههـجو ىلـع ثـيدـحلاـب
 هنيــب ةبــسن الــف ،هــب لمعــلا ىلــع ةفــئاطــلا تعمــجأ دــق وــهو ،نآرقلــل قــفاوــملا ةــيؤرــلا
 ةعيشـــلا نـــم عدبـــلا لـــهأ بـــهذـــمل قـــفاوـــم وـــهو ،ذاذـــشلا هيـــلا بـــهذـــي ثـــيدـــح نيـــبو
."ةالغلاو
  
 هللا نا" :قداصـــلا نـــع يورـــملا ثـــيدـــحلا اذـــهل هضـــفر ىرـــخأ ةرـــم ديفـــملا دـــكأو   
 ةعـبرأو ةـئامـثالـث ةنسـلاـف ،ةنسـلا ماـيأ نـم اهـلزتـخا مـث ماـيأ ةتـس يـف ايـندـلا قلـخ
 نوكــــــت الو ،ادــــــبأ صقنــــــي ال ناضــــــمر رــــــهشو ،متــــــي ال نابعــــــش :اــــــموــــــي نوسمــــــخو
 ثـــــيدـــــح نـــــع لاـــــقو ."ةدعـــــلا اولمكتـــــلو" :لوقـــــي ىـــــلاعـــــت هللا نا ،ةصـــــقاـــــن ةضـــــيرـــــف



 نوكــــــت الو ،ادــــــبأ صقنــــــي ال ناضــــــمر رــــــهشو ،متــــــي ال نابعــــــش :اــــــموــــــي نوسمــــــخو
 ثـــــيدـــــح نـــــع لاـــــقو ."ةدعـــــلا اولمكتـــــلو" :لوقـــــي ىـــــلاعـــــت هللا نا ،ةصـــــقاـــــن ةضـــــيرـــــف
 ذاــــش ثــــيدــــحلا اذــــه" نإ : ."ادــــبأ صقنــــي ال ناضــــمر" نأ نــــم فــــنآلا قداصــــلا
 باسـح ىلـع حصـي الو ةـمألا عامـجاو ةنسـلاو باتكـلا فـلاخـي ،دانـسالا لوهجـم
 يـــــف ثـــــيدـــــحلا اذـــــه لثـــــم ىلـــــع لوـــــع نـــــمو ،مـــــجنم الو ملـــــسم الو ،يـــــمذ الو يلـــــم
."اديعب الالض لض دقف هللا ضئارف
 نـــــم ديعـــــب ،لقـــــع يـــــماـــــع ثـــــيدـــــحلا عـــــضاو نأ ىلـــــع لدـــــي اذـــــه" نا :فاـــــضأو  
 مهيـــلا هازـــعو ،نولـــهاجـــلا مهيـــلا هـــفاـــضأ امـــم )ع( ىدـــهلا ةمـــئأ اـــشاـــحو ،ءاملعـــلا
.نورتفملا
 يـــف ءاملعـــلا نعـــطو ،اـــهدنـــس بارطـــضاو اـــهذوذـــش عـــم ةـــثالثـــلا ثـــيداـــحالا هذـــهف
 انيـــــب دـــــقو .لقنـــــلاـــــب نوقلعتـــــملا ددعـــــلا باحـــــصأ اهيلـــــع دمتعـــــي يتـــــلا يـــــه اهـــــتاور

 ىرــــخأ ثــــيداــــحأ اضــــيأ ديفــــملا در دــــقو  ."ةــــيافكــــلا هيــــف امــــب اهــــب قلعتــــلا فعــــض

 .دنسلا حيقنتو لقعلاب ةفيعض

"ةبيغلا رصع" يف سمخلا مكح يف ةريحلا•

 امــنأ اوملــعاو" :يــه مــيركــلا نآرقــلا نــم ةدــحاو ةــيآ يــف )سمــخلا( نوــناــق درو   
 نيـــكاســـملاو ىـــماتيـــلاو ىـــبرقـــلا يذـــلو لوـــسرلـــلو هسمـــخ هلل نأـــف ءيـــش نـــم متمنـــغ
 رصحــــت ودبــــت امــــك يــــهو  )٤١ ،لافــــنألا( ." هللاــــب متنــــمآ متنــــك نإ ليبــــسلا نــــباو
 :يــه سمــخلا نوــناــق تحــت عقــت ىرــخأ ةــيآ كانــهو ،برــحلا مــناغــم يــف سمــخلا
 مكنيـب تاذ اوحلـصأو هللا اوقـتاـف لوـسرـلاو هلل لافـنألا لـق ،لافـنألا نـع كـنوـلأسـي"
 ضرأ لـك " :يـه لافـنألاو )١ ،لافـنألا( ."نينـمؤـم متنـك نإ هـلوـسرو هللا اوعيـطأو
 نـم تاـكرـتو تاوـملا نوـضرألاو ،باـكر الو ليخـب اهيلـع فـجوـي نأ ريـغ نـم تحتـف
 عـياطـقو ،نداعـملاو ،زوافـملاو ،راحبـلاو ،ماـجآلاو ،تاـبارقـلاو لـهألا نـم هـل ثراو ال

 ."كولملا

 ةـــــماـــــع لمشتـــــل مـــــناغـــــملا ةرـــــئاد عيـــــسوتـــــب ماـــــق ،يـــــماـــــمالا يعيشـــــلا هقفـــــلا نكـــــلو 



 ةـــــماـــــع لمشتـــــل مـــــناغـــــملا ةرـــــئاد عيـــــسوتـــــب ماـــــق ،يـــــماـــــمالا يعيشـــــلا هقفـــــلا نكـــــلو 
 )رــشع ينــثالا( تيبــلا لــهأ نــم ةمــئألــل هذــخأــب قحــلا رصحــب ماــق امــك ،حاــبرألا
 ةمـــئألا قلطـــمل سيـــلو ،ىـــلاعـــت هللا لبـــق نـــم نينيعـــملا نييـــعرـــشلا ةمـــئألا مـــهرابتـــعاـــب
 سيـلو ،طقـف لوـسرـلا ءاـبرـقأ ىلـع هعـيزوـت رصحـب كـلذـك ماـقو ،سانـلا نـم هتـيابـج
.ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذل ةماع نيوانع نم مهفي امك
 ىلــــعو ةــــماــــمإلا ةــــيرظــــن ىلــــع هــــيأر يــــف دمتــــعاو ،ديفــــملا خيشــــلا كــــلذ دــــكأ دــــقو  
 ،اهنتـم يـف ةشـقانـم وأ اـهدنسـل رـكذ نود ،مهسفـنأ ةمـئألا نـع ةدراوـلا ثـيداـحألا
 هـــنأـــب "لوـــصألا ةرـــكذـــت" يـــف لاـــق امـــك ،ةيـــماـــمالا دنـــع تاملـــسملا نـــم اـــهرابتـــعاـــب
 بـجاو سمـخلا" :لاـق دقـف .باحـصألا اهـب لمعـي يتـلا ةفيعضـلا تاـياورـلا ذـخأـي
 ،حالـــــسلاو ،لاوـــــمألا نـــــم برـــــحلاـــــب ديفتـــــسا اـــــم لـــــك مـــــئانغـــــلاو ...منغـــــم لـــــك يـــــف
 اـم لـكو ،ربنعـلاو ،زونكـلاو ،صوغـلاو ،نداعـملا نـم ديفتـسا اـمو ،قيـقرـلاو ،بايثـلاو
 يـــف ةـــيافكـــلاو ةـــنؤـــملا نـــع تاـــعانصـــلاو ،تاـــعارزـــلاو ،تاراجتـــلا حاـــبرأ نـــم لضـــف

  ."داصتقالا ىلع ةنسلا لوط

 ،لزـنأ امـك لوـسرـلا لآ ىـماتيـلو ،نيـب امـك لوـسرـلا ةـبارقـل" سمـخلا نإ :لاـقو    
 يـف مـهريغـل سيـلو .ربـخأ اـم ليـلدـب مهليبـس ءانـبألو ،حرـش اـم ناـهربـب مهنيـكاسـملو
 خاــــسوأ تــــناــــك ذإ ،ةــــقدصــــلا نــــع )ص( هيبــــن هزــــن ىــــلاعــــت هللا نأل ،قــــح سمــــخلا
 ةـصاـخ سمـخلا مهـل لعجـف ،هـهزـن امـك اهنـع )ع( هتيـب لـهأو هتـيرذ هزـنو ،سانـلا
 نـــع هـــب مـــهانـــغأو ،تاـــقدصـــلا نـــم هنـــع مهـــهزـــن امـــع اـــضوـــع ،مـــئانغـــلا رـــئاـــس نـــم
 سيــق نــب ميلــس نــع شايــع يــبأ نــب ناــبأ ىور .ةاــكزــلا يــف مــهريــغ ىــلإ ةــجاحــلا
 ىـلاعـت هللا ىنـع نـيذـلا هللاو نحـن :لوقـي )ع( نينـمؤـملا ريـمأ تعمـس :لاـق يـلالـهلا
 هـلوـسر ىلـع هللا ءاـفأ اـم " :لاقـف )ص(  هيبـنو هسفنـب  مهـنرـق نـيذـلا ىـبرقـلا يذـب
 " ليبـسلا نـباو نيـكاسـملاو ىـماتيـلاو ىـبرقـلا يذـلو لوـسرلـلو هللـف ىرقـلا لـهأ نـم
 )ص( هيبـــن ىـــلاعـــت هللا مرـــكأ ،ةـــقدصـــلا يـــف امهـــس انـــل لعجـــي مـــلو ،ةـــصاـــخ انـــم
."سانلا يديأ يف ام خاسوأ انمعطي نأ انمركأو

 يــــف ةــــصاــــخ )ص( هللا لوــــسرــــل لافــــنألا تــــناــــك" :ديفــــملا لاــــق كــــلذ ىلــــع ءانــــبو   
 يـــف )ع( هـــل تـــناـــك امـــك ،ةصـــلاـــخ هدعـــب نـــم هـــماقـــم مـــئاقـــلا ماـــمإلـــل يـــهو ،هـــتايـــح



 يــــف ةــــصاــــخ )ص( هللا لوــــسرــــل لافــــنألا تــــناــــك" :ديفــــملا لاــــق كــــلذ ىلــــع ءانــــبو   
 يـــف )ع( هـــل تـــناـــك امـــك ،ةصـــلاـــخ هدعـــب نـــم هـــماقـــم مـــئاقـــلا ماـــمإلـــل يـــهو ،هـــتايـــح
 نـم هـماقـم ةـمألا يـف مـئاقـلا هتفيلـخل وهـف كـلذ نـم )ع( لوـسرلـل ناـك اـمو ...هـتايـح
 انتــعاــط ىــلاعــت هللا ضرــف موــق نحــن" :لاــق هــنأ )ع( قداصــلا نــع ىورو ."هدعــب
 ينعــــــي" :الــــــئاــــــق كــــــلذ حرــــــشو ." لاوــــــمألا وفــــــص انــــــلو ،لافــــــنألا انــــــل ،نآرقــــــلا يــــــف
 نـــــم ةمسقـــــلا لبـــــق هسفنـــــل هافطـــــصاو ،مـــــئانغـــــلا نـــــم ماـــــمإلا بـــــحأ اـــــم اـــــهوفصـــــب
 وأ ،قيـقر نـم كـلذ هبـشأ اـمو ،نسحـلا بوثـلاو ،ةرافـلا سرفـلاو ،ءانسحـلا ةـيراجـلا
 نأ دــحأل سيــلو )ع( ةداســلا نــع ريسفتــلا اذــه نــم رــثألا هــب ءاــج اــم ىلــع عاتــم
 لمـــع نمـــف ،لداعـــلا ماـــمإلا نذإـــب الإ لافـــنألا نـــم هاـــنددـــع امـــم ءيـــش يـــف ،لمعـــي
 اهيـف لمـع نـمو ،سمـخلا ماـمإلـلو ،اهنـم دافتـسملا سامـخأ ةعـبرأ هلـف هـنذإـب اهيـف
 رـــــئاـــــس نـــــم كـــــلاـــــملا نذإ ريغـــــب هكلمـــــي ال اميـــــف لـــــماعـــــلا مكـــــح همكحـــــف هـــــنذإ ريغـــــب
 لـتوـق ءيـش لـك :لاـق )ع( رفعـج يـبأ نـع ريصـب وـبأ ىور" :فاـضأو "تاـكولمـملا
 الو ،هسمـخ انـل نإـف ،هللا لوـسر ادمـحم نأو ،هللا الإ هـلإ ال نأ ةداهـش ىلـع هيلـع
." انبيصن انيلإ لصي ىتح ائيش سمخلا نم يرتشي نأ دحأل لحي
 ىور دقــــف ،تيبــــلا لــــهأ نــــم ةمــــئألــــل يصخــــش قــــح )سمــــخلا( نأ ىلــــع ءانــــبو   
 امـك مـهريـغ ىلـع هوـمرـحو مهتعيشـل سمـخلا اوللـح دـق مهـنأـب مهنـع ديفـملا خيشـلا
 تلعــج يردأ ال :تلــق ؟اــنزــلا سانــلا ىلــع لــخد نــيأ نــم :)ع( هللا دبــع وــبأ لاــق "
 مهــل للــحم هــنإــف ،نيبيــطألا انتعيــش الإ ،تيبــلا لــهأ انسمــخ لبــق نــم :لاــق ،كادــف

  ." مهداليمل

 كلـه :)ع( نينـمؤـملا ريـمأ لاـق" :لاـق )ع( رفعـج يـبأ نـع ملـسم نـب دمـحم ىورو 
 نــم انتعيــش نإو الأ ،انقــح انيــلإ اودؤــي مــل مهــنأل ،مهــجورــفو مهــنوطــب يــف ،سانــلا

  ." لح يف مهئابآو كلذ

 ةــــماــــمالا بصنــــم نوؤوبتــــي عــــقاوــــلا يــــف اوــــنوكــــي مــــل "ةمــــئألا" نأ نــــم مــــغرــــلاــــبو   
 ةــــمادإل ةعيشــــلا نــــم سمــــخلا نوبــــلاطــــي اوــــناــــك مهــــنأ الإ )ةــــفالخــــلا( ةيــــسايســــلا
 لعـج ىـلاعـت هللا نإ" :لاـق هـنأ )ع( هللا دبـع يـبأ نـع ديفـملا ىور دقـف ،مهتيعـجرـم
 هيلــع اودعــف ،سمــخلا هتــيرذــل لــحأو ،ماــمإلــل هدعــب نــم يــهو ،لافــنألا )ص( هيبنــل
."هنم مهقوقح مهوعنمو ،هوذخأف



 هيلــع اودعــف ،سمــخلا هتــيرذــل لــحأو ،ماــمإلــل هدعــب نــم يــهو ،لافــنألا )ص( هيبنــل
."هنم مهقوقح مهوعنمو ،هوذخأف
ضعب نم سراف راجت نم لجر بتك :لاق يربطلا ديزي نب دمحم نع ىورو  
 هللا مســـب" :هيـــلإ بتكـــف .سمـــخلا يـــف نذإلا :)ع( اـــضرـــلا نسحـــلا يـــبأ يـــلاوـــم
 فالخـلا ىلـعو ،باوثـلا لمعـلا ىلـع نمـض ،مـيرـك عـساو هللا نإ ،ميـحرـلا نمـحرـلا
 ىلـعو ،اننـيد ىلـع انـنوـع سمـخلا نإ ،هللا هلـحأ هـجو نـم الإ لاـم لـحي ال ،باقعـلا
  فاخـــــن نمـــــم انـــــضارـــــعأ نـــــم  يرتـــــشنو ،لذبـــــن اـــــمو ،انيـــــلاوـــــم ىلـــــعو ،انـــــتالايـــــع
 نإــــف ، هيلــــع مــــتردــــق امــــب انــــئاــــعد مكسفــــنأ اوــــمرــــحت الو ،انــــع هووزــــت الــــف ،هــــتوطــــس
 مويــــــل مكسفــــــنأل نودــــــهمت اــــــمو ،مكــــــبوــــــنذ صيحمــــــتو ،مكــــــقازرأ حاتفــــــم هــــــجارــــــخإ
 ،ناسلـلاـب باـجأ نـم ملـسملا سيـلو ،هيـلإ دـهع امـب  هللا يفـي نـم ملـسملاو ،مكتـقاـف
." مالسلاو ،بلقلاب فلاخو
 نسحـلا يـبأ ىلـع ناـسارـخ نـم موـق مدـق :لاـق دـيزـي نـب دمـحم نـع اضـيأ ىورو  
 ،اذــه لــحما اــم" :لاقــف ،سمــخلا نــم لــح يــف مهلعجــي نأ هوــلأســف )ع( اــضرــلا
 وـــهو ،هـــل انلعـــجو ،انـــل هللا هلعـــج اقـــح انـــع نووزـــتو ،مكتنســـلأـــب ةدوـــملا اـــنوضحمـــت

  ." لح يف مكنم ادحأ لعجن ال ،لعجن ال ،لعجن ال ،سمخلا

 ملــعا" :لاقــف ةددــشملاو ةللــحملا تاــياورــلا نيــب عمــجي نأ ديفــملا خيشــلا لواــحو   
 سمـــــخلا لوانـــــت يـــــف ةصـــــخرـــــلا نـــــم بابـــــلا اذـــــه يـــــف هتـــــمدـــــق اـــــم نأ هللا كدـــــشرأ
 راـثآلا يـف اـهرـكذ فلـس يتـلا ةلعلـل ،ةـصاـخ حـكانـملا يـف درو امـنإ هيـف فرصتـلاو
 نــــع هــــترــــخأ اــــمو ،لاوــــمألا يــــف درــــي مــــلو ،مهتعيــــش ةدالو بيطتــــل )ع( ةمــــئألا نــــع
 صتخــــــي وهــــــف هــــــب دادبتــــــسالاو ،سمــــــخلا يــــــف دــــــيدــــــشتلا يــــــف ءاــــــج امــــــم مدقتــــــملا
."لاومألا

 لـــهأ نـــم ةمـــئألـــل هميلـــست بوـــجوو سمـــخلا بوـــجو ثـــيداـــحأ لـــك نـــم مـــغرـــلاـــبو   
 ماـــمالا دقـــف دعـــب ةفينـــع ةـــمزأ يـــف اوعـــقو ةـــيرـــشع ينـــثالا ةعيشـــلا نا الا ،تيبـــلا
 امـكو ؟هـنوملـسي نـملو سمـخلاـب نولعفـي اذاـم اوردـي مـلو "هتبيـغ" وأ رـشع يـناثـلا
 اـم لالـخ( "بـئاغـلا ماـمالا" ءالـكو مهـنأ "ةعـبرألا باونـلا" ىـعدا دقـف فورعـم وـه
 بـــئانـــلا" ىـــعدا دـــقو ،)ـه٣٢٩ ىـــلا ٢٦٠ نـــم ةدتمـــملا ىرغصـــلا ةبيغـــلاـــب ىمســـي
 دــق ،بــئاغــلا ماــمالا يأ "رادــلا بــحاــص" نأ "يرمعــلا نامثــع نــب دمــحم يــناثــلا



 بـــئانـــلا" ىـــعدا دـــقو ،)ـه٣٢٩ ىـــلا ٢٦٠ نـــم ةدتمـــملا ىرغصـــلا ةبيغـــلاـــب ىمســـي
 دــق ،بــئاغــلا ماــمالا يأ "رادــلا بــحاــص" نأ "يرمعــلا نامثــع نــب دمــحم يــناثــلا
 اــم لحتــسي نــم رــمأ نــم هنــع تــلأــس اــم اــمأو ...":اهيــف لوقــي ةــلاــسر هيــلا لــسرأ
 كـلذ لعـف نمـف اـنرـمأ ريـغ نـم هـلاـم يـف هـفرصـت هيـف فرصتـيو انـلاوـمأ نـم هدـي يـف
 اـــم يـــترتـــع نـــم لحتـــسملا  :)ص( يبنـــلا لاـــق دقـــف ،هؤامصـــخ نحـــنو نوعلـــم وهـــف
 نــــم ناــــك انملــــظ نمــــف ،باجــــم يبــــن لــــك ناســــلو يــــناســــل ىلــــع نوعلــــم هللا مرــــح
 هللا ةنعـــــــل الأ :لـــــــجو زـــــــع هـــــــلوقـــــــب هيلـــــــع هللا ةنعـــــــل تـــــــناـــــــكو ،انـــــــل نيـــــــملاظـــــــلا ةلمـــــــج
 انتيــــــحانــــــل يتــــــلا عايضــــــلا رــــــمأ نــــــم هنــــــع تــــــلأــــــس اــــــم اــــــمأو ... نيــــــملاظــــــلا ىلــــــع
 ىـلإ اهلـخد نـم لضفـي اـم فرـصو اهنـم جارـخلا ءادأو اهـترامعـب مايقـلا زوجـي لـه
 هريـغ لاـم يـف فرصتـي نأ دـحأل لـحي الـف مكيـلإ اـبرقـتو رـجألـل اـباستـحا ةيـحانـلا
 اــنرــمأ ريغــل كــلذ نــم ائيــش لعــف نــم هــنإ !؟انــلاــم يــف كــلذ لــحي فيكــف ،هــنذإ ريغــب
 هنطــب يــف لــكأــي امــنإــف ائيــش انــلاــم نــم لــكأ نــمو ،هيلــع مرــح اــم انــم لحتــسا دقــف

 ."اريعس ىلصيسو اران

 ريصـم حـضوـي مـل )يرميصـلا دمـحم نـب يلـع( ريـخألا "عـبارـلا بـئانـلا" نكـلو   
 ىمســي اــم ةــيادــب يــف ةعيشــلا نيــب اميــف رــشتنا دــقو .سمــخلا ريصــم الو ماــمالا
 باتـك يـف قودصـلا هـيوـباـب نـب يلـع نـب دمـحم هاور "عيـقوـت"  )ىربكـلا ةبيغـلاـب(
 نـــــب دمـــــحم نـــــع ،ينيلكـــــلا ماصـــــع نـــــب دمـــــحم نـــــب دمـــــحم نـــــع )نـــــيدـــــلا لامـــــكإ(
 تاعيـــــــقوتـــــــلا نـــــــم هيلـــــــع درو اميـــــــف بوقعـــــــي نـــــــب قاحـــــــسإ نـــــــع ،ينيلكـــــــلا بوقعـــــــي
 يـف هنـم اولعـجو انتعيشـل حيـبأ دقـف سمـخلا اـمأ ... " : "ناـمزـلا بـحاـص" طـخب
  ."ثبخت الو مهتدالو بيطتل انرمأ رهظي نأ ىلإ لح

 ،اراتحــــم لــــظو ،ةــــياورــــلا هذــــهب اريثــــك عنتقــــي مــــل ديفــــملا خيشــــلا ناــــف ودبــــي امــــكو   
 مهنـم قـيرـف لـك بـهذو ،ةبيغـلا دنـع كـلذ يـف انـباحـصأ نـم موـق فلتـخا دـق" :لاقـف
 نـــم مدقـــت اـــمو ،ماـــمإلا ةبيغـــل هـــجارـــخإ ضرـــف طقســـي نـــم مهنمـــف :لاقـــم ىـــلإ هيـــف
 ضرألا نأ :درو اربــخ لوانــتو ،هزنــك بــجوــي مهضعــبو .رابــخألا نــم هيــف صــخرــلا
 هللا هـلد ماـق اذإ مالـسلا هيلـع هـنأو .ماـنألا يدـهم مـئاقـلا روهـظ دنـع اـهزونـك رـهظت
 ةلــص ىرــي مهضعــبو .ناكــم لــك نــم اــهذــخأيــف ،زونكــلا ىلــع  ىــلاعــتو ،هــناحبــس



 هللا هـلد ماـق اذإ مالـسلا هيلـع هـنأو .ماـنألا يدـهم مـئاقـلا روهـظ دنـع اـهزونـك رـهظت
 ةلــص ىرــي مهضعــبو .ناكــم لــك نــم اــهذــخأيــف ،زونكــلا ىلــع  ىــلاعــتو ،هــناحبــس
 لوقــلا اذــه برــق عــفدأ تــسلو ،بابحتــسالا قــيرــط ىلــع ةعيشــلا ءارقــفو ،ةــيرذــلا
 يشـــخ نإـــف :مالـــسلا هيلـــع رـــمألا بـــحاصـــل هـــلزـــع ىرـــي مهضعـــبو .باوصـــلا نـــم
 ىـلإ هملـسيل ،هتـناـيدو هلقـع يـف هـب قثـي نـم ىـلإ هـب ىـصو هروهـظ لبـق ةينـملا كاردإ
 يـــف هـــماقـــم موقـــي نـــم ىـــلإ هـــب ىـــصو الإو ،هـــمايـــق كردأ نإ مالـــسلا هيلـــع ماـــمإلا
 .مالــسلا هيلــع ناــمزــلا ماــمإ رــهظي نأ ىــلإ طرــشلا اذــه ىلــع مــث ،ةــناــيدــلاو ةقثــلا
 مـل ،بـئاغـل بـجو قـح سمـخلا نأل ،مدقـت اـم عيمـج نـم حـضوأ يدنـع لوقـلا اذـهو
 تـــقو ىـــلإ هيلـــع هظفـــح بـــجوـــف ،هيـــلإ ءاهتـــنالا بجـــي امـــسر هتبيـــغ لبـــق هيـــف مـــسرـــي
 اضـيأ ىرـجو .هيـلإ قحـلاـب لقتـنا نـم دوـجو وأ ،هيـلإ هـلاصـيإ نـم نكمتـلا وأ ،هـباـيإ
 ،اهـطوقـس هـمدـع دنـع بجـي الـف اهقحتـسم اهـلولـح دنـع مدعـي يتـلا ةاـكزـلا ىرـجم
 اهظفـــــح بجـــــيو ،كالـــــمألا يـــــف فرصتـــــلا بـــــسح ىلـــــع اهيـــــف فرصتـــــلا لـــــحي الو
 ةاــكزــلا لــهأ نــم اهقحتــسم ىــلإ اهــلاصــيإــب موقــي نــم ىــلإ اهــب ةيــصوــلاو سفنــلاــب
 سمــــخلا رطــــش يــــف هانفــــصو اــــم عنــــص ىــــلإ بــــهاذ بــــهذ نإو .فانــــصألا نــــم
 لآ ىـماتـي يـف رـخآلا رطـشلا لعـجو ،مالـسلا هيلـع ماـمإلـل صـلاـخ قـح وـه يذـلا
لوسرلا
 دعبـــت مـــل نآرقـــلا يـــف ءاـــج اـــم ىلـــع مهنيـــكاســـمو ،مهليبـــس ءانـــبأو ،مالـــسلا مهيلـــع
 اذـه يـف انـباحـصأ فلتـخا امـنإو .باوـص ىلـع ناـك لـب ،كـلذ يـف قحـلا هتـباـصإ
 ظيلغـت عـضوـمل كـلذ مدـع امـنإو ،ظافـلألا حـيرـص نـم هيـف هيـلإ أجلـي اـم مدعـل بابـلا
 رطـــخ يـــف لوـــصألا موزـــل نـــم رـــثألاو لقعـــلا ىضتقمـــب ليـــلدـــلا ةـــماـــقإ عـــم ،ةنحـــملا
 درو ،اهلـــــــهأل عـــــــئادوـــــــلا ظفـــــــحو ،كـــــــلاـــــــملا نذإـــــــب الإ كولمـــــــملا ريـــــــغ يـــــــف فرصتـــــــلا

 ."قوقحلا

 
 رـهظي نأ ىـلا هـب ةيـصوـلاو سمـخلا لزـع( ربتـعا ديفـملا خيشـلا ناـف ودبـي امـكو   
 نظـــلا ىلـــع ةمـــئاقـــلا تاداهتـــجالا نيـــب نـــم اـــهراتـــخا يتـــلا ءارآلا لضـــفأ )ماـــمالا
 نــم ةمكحــلاو لقعــلا فــلاخــت )ةيــصوــلاو لزعــلا( ىوتــف نأ نــم مــغرــلاــب ،نيمــختلاو
 سمـخلا نأـب دقتعـي ناـك هـنأل يأرـلا اذـه راتـخا ديفـملا نكـلو ،سمـخلل هللا عـيرـشت
 دمــحم بــئاغــلا رــشع يــناثــلا ماــمالا" نأو ،تيبــلا لــهأ نــم ةمــئألــل يصخــش قــح



 سمـخلا نأـب دقتعـي ناـك هـنأل يأرـلا اذـه راتـخا ديفـملا نكـلو ،سمـخلل هللا عـيرـشت
 دمــحم بــئاغــلا رــشع يــناثــلا ماــمالا" نأو ،تيبــلا لــهأ نــم ةمــئألــل يصخــش قــح
 كلذلو ،روهظلا كشو ىلع هنأو ،دوجوم يقيقح صخش "يركسعلا نسحلا نب
 ،سمـــخلا ةـــيابـــج نـــم نورـــخأتـــملا ةعيشـــلا ءاهقـــف بـــهذ اـــم ىـــلا ديفـــملا بـــهذـــي مـــل
 بـهذ امـك وأ ،ةـماعـلا حـلاصـملا يـف هعـيزوـتو ،بـئاغـلا ماـمالا نـع ةـماعـلا ةـباينـلاـب
 ،ةـماـمالا بصنـمل قـح هـنأل ،سمـخلا يـف بـئاغـلا ماـمالا قـح طوقـس ىـلا  مهضعـب
.مامالا صخشل سيلو

باتكلا لهأ حئابذ مكح•

 اهضعــب ،تيبــلا لــهأ ةمــئأ نــم ةضــقانتــم تاــياور ةــلأســملا هذــه يــف تدرو دــقو   
  "مكـل لـح باتكـلا اوـتوأ نـيذـلا ماعـطو" :ىـلاعـت هـلوـق ىلـع ادامتـعا ،مهحـئاـبذ لـحي
.كلذ مرحي اهضعبو ، ةنسلا لهأ بهذي امك
 لــــهأ حــــئاــــبذ ةــــمرــــحب مكحــــلا ىــــلا ةيــــماــــمالا ةعيشــــلا ءاهقــــف روهمــــج بــــهذ دــــقو   
 ديفـــملا خيشـــلا بـــهذو ،ناطلـــسلا نـــم ةيقتـــلاـــب ةللـــحملا تاـــياورـــلا ريسفـــتو ،باتكـــلا
 لــهأ نــم ،ماــمالا قافــشاو ،ناطلــسلا نــم ةيقتــلا ىلــع ةيلــحلا رابــخا لمــح" ىــلا
 اـمل دـضو ،ةيبـصانـلا ةـعامـج هيلـع اـم فالـخ اهمـيرـحتب لوقـلا ذا ،نايغطـلاو ملظـلا
 ."ماكحلاو ةاضقلا نم هلبق نمو نامزلا ناطلس هب يتفي

 مـــل امـــم اولـــكأـــت الو" ىـــلاعـــت هللا لوقـــل اهـــمرـــحأ يـــنا" :ةوقـــب ديفـــملا خيشـــلا لاـــقو  
 هداقتـــعال هـــناحبـــس هللا فرعـــي ال يدوهيـــلا نأ تبـــث اذاو "...هيلـــع هللا مـــسا رـــكذـــي
 هداقتـعاو دمـحم لـسرمـب رفـكو ادمـحم بذـكأو ىـسوـم عرـش دـّبأ لـجو زـع هللا نأ
 هـــنأل هللا فرعـــي ال يـــنارصنـــلا كـــلذـــكو ،نمـــحرـــلا نود ناطيشـــلا هلـــسرا يذـــلا نأ
 حيسمـلا نأو ،دـحاو رـهوـج ميـناـقأ ةـثالثـل هـنأو ،ةـثالـث ثـلاـث همـسا لـج هللا نأ دقتعـي
 لبــــــق نــــــم ءاــــــج هــــــنا مــــــهداقتــــــعاو ادمــــــحم لــــــسرا نمــــــب مــــــهرفــــــكو ،هــــــب دــــــحتا هنــــــبا
 ريبــــك خيــــش مههــــلا نأ نومــــعزــــي ةربجــــم ةهبــــشم دوهيــــلا رثــــكا نأ عــــم ،ناطيشــــلا
 يــــف هودــــجو مهــــنأ اومــــعز اــــم ىلــــع كــــلذ يــــف نودمتعــــيو ،ةيحلــــلاو سأرــــلا ضيــــبا



 ريبــــك خيــــش مههــــلا نأ نومــــعزــــي ةربجــــم ةهبــــشم دوهيــــلا رثــــكا نأ عــــم ،ناطيشــــلا
 يــــف هودــــجو مهــــنأ اومــــعز اــــم ىلــــع كــــلذ يــــف نودمتعــــيو ،ةيحلــــلاو سأرــــلا ضيــــبا
 ىلــع اســلاــج هــتدــجوــف ماــيألا قيتــع ىــلا تدعــص" :لاــق هــنا ،ءايبــنألا بتــك ضعــب
 ال موقـــلا نأ تبـــث اذاو ."ةيحلـــلاو سأرـــلا ضيـــبأ هتـــيارـــف ةكـــئالـــملا هـــلوـــحو يـــسرـــك
 هللا ىـلا هـجوتـي سيـل ةيمستـلا نـم مهنـم رـهظي يذـلا نا تبـثأ ىـلاعـت هللا نوـفرعـي
 ريـغ كـلذو ،اهـلإ هـنودتقعـي اـم ىـلا مـسالا هـجوـي  ،ىـلاعـت هللاـب مهلـهج ناو ،ىـلاعـت
."مهئابذ لحت مل ةقيقحلا يف هلل ةيمستلا عقي مل اذاو ،ةقيقحلا يف هللا

 للــحملا ةــيآلا رــهاــظ در ثيــح ،رــخآ باتــك يــف ،ىنعــملا اذــه ديفــملا خيشــلا دــكأو  
 :يلي امك ،تاليلعت ةدعب باتكلا لهأ ماعطل
 هـب رقـتو ،ديـحوتـلاـب نـيدـتو هللا فرعـت مـهريـغو دوهيـلا ناـف :لـئاـق لاـق ناـف :لاؤـس"
.لالح اهنأب اهيلع مكحلا بجوي اذهو ،اهحئابذ ىلع همسا ركذتو
 زــع هللاــب ةــفرعــملا لــهأ نــم دوهيــلا ال ،ترــكذ اــم ىلــع رــمألا سيــل :هــل ليــق :باوــج
 كـلذ يـعدـت تـناـك ناو ،ةقيقحـلا يـف ديـحوتـلاـب ةرقـم يـه الو ،تردـق امبـسح لـجو
 اــــهراكــــناو ،هتيــــبوــــبرــــل اــــهدــــحجو )ص( دمــــحم لــــسرمــــب اــــهرفــــك ةــــلالدــــب ،اهسفــــنأل
 هللاـب رارـقإلا حصـي سيـلو  .هـتوبـن نالطبـب تـنادو هـبذـك تدقتـعا ثيـح نـم هتيهـلإل
 دوهيـلا تـناـك وـلو ...هدوـجوـب لـهجلا لاـح يـف هـب ةـفرعـملا الو ،هـل راكـنالا ةـلاـح يـف
 ليــلد نامــيالا اهنــع نآرقــلا يفــن يــفو ،ةنــمؤــم هــب تــناكــل ،ةدــحوــم هــلو ،هللاــب ةــفراــع
."مصخلا هليخت ام نالطب ىلع

 ةــــمرــــح ىلــــع ةهبــــشلاــــب رمــــخلا لحتــــسم ةــــمرــــح نيــــب سايقــــلا ديفــــملا لمعتــــساو   
 هيلـع مهـتداـيزـل ةـمرـحم مهحـئاـبذ نوكـت نأـب ىـلوأ دوهيـلاـف" :لاـقو ،دوهيـلا حـئاـبذ
."ةفعاضم افاعضأ لالضلاو رفكلا يف

 بـــجوـــي انـــموصـــخ بـــهاذـــم ىلـــع ،تايعمســـلا يـــف رمتـــسملا سايقـــلا نا" :لاـــقو 
 رافــك حــئاــبذ رظــح ىلــع لــصاــح عامــجالا نأ لبــق نــم باتكــلا لــهأ حــئاــبذ رظــح
 حـئاـبذ رظـح بـجوـف ،هللاـب نـيرقـم اوـناـك ناو ،مـهرفـك كـلذ يـف ةلعـلا تـناـكو ،برعـلا
 اظفـــل نـــيرقـــم اوـــناـــك ناو ،رفكـــلا يـــف ،اـــنرـــكذ نـــم مهتـــكراشـــمل ىراصنـــلاو دوهيـــلا
.هللاب



 اظفـــل نـــيرقـــم اوـــناـــك ناو ،رفكـــلا يـــف ،اـــنرـــكذ نـــم مهتـــكراشـــمل ىراصنـــلاو دوهيـــلا
.هللاب
 نـــم هللا رـــكذ نـــع اهـــس نـــم ةـــحاـــبإ ىـــف انيفـــلاخـــم روهمـــجو اـــنأ وـــه :رـــخآ ئشو
 ىــبأ نــم ةحيــبذ نوكــي نأ بــجوــف ،اهــضرــفو ةينــلا نــم هيلــع دقتعــي اــمل ،نيملــسملا
."هنع صيحم ال امم اذهو ،اهركذب اهيلع ظفلت ناو ،ةروظحم ةيمستلا ضرف

 مـــــسا نأل ،هونـــــظ امـــــك ةـــــيآلا هذـــــه ىنعـــــم يـــــف رـــــمألا سيـــــل" :اضـــــيأ ديفـــــملا لاـــــقو
 تــناــك وــلو .حــئاــبذــلا نود ةــتاتقــملا بوبحــلاو رابــخألاــب صتــخا قلــطأ اذإ ماعطــلا
 اولـكأـت الو " :همـسا لـج هـلوـق اهنـم حـئاـبذـلا جرـخأل هلـك كـلذ اهـقالـطإـب معـت ةمـس
 مهــئايــلوأ ىــلإ نوــحويــل نيــطايشــلا نإو قسفــل هــنإو هيلــع هللا مــسا رــكذــي مــل امــم
 ال ىراصنــلاو دوهيــلا نأ تبــث دــقو " نوــكرــشمل مكــنإ مــهومتعــطأ نإو مــكوــلداجيــل

  ."ةليضف الو مهتلم يف اضرف اهنودقتعي الو ،حئابذلا ىلع ةيمستلا نوري

 يتــلا ةــيآلا رــهاــظ نــع رظنــلا فرــص يــف تاليلعتــلاو تارــيربتــلا هذــه لــك مــغرو   
 فعضــــب رعشــــي ناــــك ،ودبــــي امــــك ،ديفــــملا خيشــــلا ناــــف ،باتكــــلا لــــهأ ماعــــط لــــحت
 لــصأ نــم نيملــسملا وأ ،طقــف )بوبحــلا( ىــلا اهــفرــص نكمــي ال يتــلا ةــيآلــل هلــيوأــت
 كـلذ يـف انـتدمـع ":لاـقو ثـيداـحألاـب كسمتـلا ىـلا أجـل كـلذـلو ،يحيسـمو يدوهـي
 ناـك ناو ،هـب مهمكـح نـم اـندنـع حـص اـمو ،دمـحم لآ نـم نيـقداصـلا انتمـئا لاوـقأ
 اـــم نود ،هيـــلا رصـــن مـــل اـــناـــف ،ناـــيدألاو لوقعـــلا يوذ دنـــع اعـــطاـــق اليـــلد رابتـــعالا
."رثألا نم انركذ
 ىـــلا لاـــمو ،ددعـــلا ةـــلأســـم يـــف هذـــختا اـــمل افـــلاخـــم افـــقوـــم انـــه ديفـــملا ذـــختا دـــقو  
 ىــلوألا نــم ناــكو ،نآرقــلا رــهاــظ فــلاخــتو ،ةنســلا لــهأ ضراعــت يتــلا ثــيداــحألا
.هل ةفلاخملا ثيداحألا ضفريو رهاظلاب مزتلي نأ هب

 ةريغصلاو سئايلا ةقلطملا ةدع •

 َنـــِـم َنْسِئـــَي يـــِئالـــلاَو" :ةـــيآلا هذـــه يـــف ســـئايـــلاو ةريغصـــلا ةدـــع ىـــلاعـــت هللا رـــكذ  
ُ تالُوأَو َنْضِحـَي ْمَـل يـِـئالـلاَو ٍرـُـهَْشأ ُةـَثالـَث َّنُهـُتَّدِعـَف ُْمْتبـَتْرا ِِنإ ْمُكـِـئاَسـِـن ْنـِـم ِضيَِحمْلا



 َنـــِـم َنْسِئـــَي يـــِئالـــلاَو" :ةـــيآلا هذـــه يـــف ســـئايـــلاو ةريغصـــلا ةدـــع ىـــلاعـــت هللا رـــكذ  
ُ تالُوأَو َنْضِحـَي ْمَـل يـِـئالـلاَو ٍرـُـهَْشأ ُةـَثالـَث َّنُهـُتَّدِعـَف ُْمْتبـَتْرا ِِنإ ْمُكـِـئاَسـِـن ْنـِـم ِضيَِحمْلا
 ."ارــــسي هرــــمأ نــــم هــــل لعجــــي هللا قتــــي نــــمو َّنُهَلْمــــَـــح َنْعَضــــَي َْنأ َّنُهُلــــََـــجأ ِلاَمــــْـــحألا
)٤ قالطلا(

 ىلــــع بــــجوــــي اهضعــــب ،تيبــــلا لــــهأ ةمــــئأ نــــم ةضــــقانتــــم ثــــيداــــحأ اهيــــف تدروو  
 لــهجلاــب )متبــترا نإ( ةملــك رــسفيو ،قالطــلا دعــب ةدعــلا ذــخأ ســئايــلاو ةريغصــلا
 قلعــــيو ،اــــمامــــت امهنــــع ةدعــــلا طقســــي اهضعــــبو ،تاســــئايــــلاو تاريغصــــلا مكحــــب
 .اهيلـع ةدـع الـف مدـلا ىرـت ال نـم اـمأـف ،ضيحـلا مد ةـيؤر يـف بايـترالا ىلـع ةدعـلا
  :لثم

 - مالـسلا هيلـع - هللا دبـع اـبأ تعمـس :لاـق جاجحـلا نـب نمـحرـلا دبـع قـثوـم•
 اهلثــمو ضيحــملا نــم تــسئي دــق يتــلا :لاــح لــك ىلــع نــجوزتــي ثالــث :لوقــي
 نيتـس تغلـب اذإ :- مالـسلا هيلـع - لاـق ؟كـلذ نوكـت ىتـمو :تلـق ،ضيحـت ال
 اهلثــمو ضحــت مــل يتــلاو ،ضيحــت ال اهلثــمو ضيحــملا نــم تــسئي دقــف ةنــس
 غلبـــت مـــل اـــم :- مالـــسلا هيلـــع - لاـــق ؟كـــلذـــك نوكـــت ىتـــمو :تلـــق ،ضيحـــت ال

   . اهب لخدي مل يتلاو ،ضيحت ال اهلثمو ضيحت ال اهنإف نينس عست

 هتــلأــس :لاــق - مالــسلا هيلــع - هللا دبــع يــبأ نــع نامثــع نــب دامــح حيحــص•
 هيلــــع - لاــــق ؟اهلثــــم ضيحــــت ال يتــــلاو ضيحــــملا نــــم تــــسئي دــــق يتــــلا نــــع

   .ةدع امهيلع سيل :- مالسلا

 لوقـــي - مالـــسلا هيلـــع - رفعـــج اـــبأ تعمـــس :لاـــق ملـــسم نـــب دمـــحم نســـح •
 :- مالــسلا هيلــع - لاــق ،اهــجوز اهقلطــي ضيحــملا نــم تــسئي دــق يتــلا يــف
   .اهيلع ةدع الو هنم تناب دق

 اهلثـم )ل خ ضيحـت ال( لبحـت ال يتـلا - مالـسلا هيلـع - هنـع رـخآلا هنسـحو•

  .اهيلع ةدع ال

 امهيلــــع - امــــهدــــحأ نــــع انــــباحــــصأ ضعــــب نــــع جارد نــــب ليمــــج حيحــــصو•
 دـــقو اهلثـــم لمـــحي الو غلبـــت مـــل يتـــلا ةيبصـــلا قلطـــي لـــجرـــلا يـــف :- مالـــسلا



 امهيلــــع - امــــهدــــحأ نــــع انــــباحــــصأ ضعــــب نــــع جارد نــــب ليمــــج حيحــــصو•
 دـــقو اهلثـــم لمـــحي الو غلبـــت مـــل يتـــلا ةيبصـــلا قلطـــي لـــجرـــلا يـــف :- مالـــسلا
 الـــف اهضيـــح عفـــتراو ضيحـــملا نـــم تـــسئي دـــق يتـــلا ةأرـــملاو اهـــب لـــخد ناـــك

   .امهب لخد نإو ةدع امهيلع سيل :- مالسلا هيلع - لاق ،اهلثم دلي

:يهف ةدعلل ةبجوملا ثيداحألا امأو

 ةـــيراجـــلا يـــف - مالـــسلا هيلـــع - قداصـــلا نـــع نانـــس نـــب هللا دبـــع حيحـــص•

 ريصــب يــبأ ربــخ   .روهشــلاــب اهــجوز اهقلطــي :لاــق ضيحــلا كردــت مــل يتــلا
 ضيحــملا نــع تدعــق يتــلاو رــهشأ ةــثالــث ضيحــملا غلبــت مــل يتــلا ةدــع :لاــق

   .رهشأ ةثالث

 يتــلا ةدــع :- مالــسلا هيلــع - قداصــلا ماــمالا نــع رــخآلا ريصــب يــبأ ربــخ•

  .رهشأ ةثالث رهطت ال يتلا ةضاحتسملاو ضحت مل

 ةدــــع :- مالــــسلا هيلــــع - قداصــــلا ماــــمالا نــــع هنســــح وأ يبلــــحلا حيحــــص•
 دــــق يتــــلا ةــــيراجــــلاو رــــهطت ال يتــــلا ةــــضاحتــــسملاو ضيحــــت ال يتــــلا ةأرــــملا

.اهريغ اهوحنو  .رهشأ ةثالث ضيحلا كردت ملو تسئي

 ةدـــمل ةريغصـــلاو ســـئايـــلا ىلـــع ةدعـــلا بوـــجوـــب لوقـــلاـــب نيملـــسملا ةـــماـــع ذـــخأ دـــقو 
 "نضحــــي مــــل يــــئالــــلاو ..نسئــــي يــــئالــــلا" نــــع ثدــــحتت ةــــيآلا نأ ذإ ،رــــهشأ ةــــثالــــث
 كرتـــي بايـــترالا ىلـــع ةدعـــلا قيلعـــت ناو ،ضيحـــلا ةـــيؤر يـــف تاـــباـــترـــملا نـــع سيـــلو
 ال ةـــيآلا ناـــف مهفـــلا اذـــه ةحـــص ضرـــف ىلـــعو ،مكـــح نود تاريغصـــلاو تاســـئايـــلا
 حــجر دقــف كــلذ عــمو ،تاريغصــلاو تاســئايــلا نــع ةدعــلا طوقســب ةــحارصــب لوقــت
 وأ ،دنســلا ثيــح نــم ،ةدعلــل ةبــجوــملا ثــيداــحألا اوفعــضو ،يــناثــلا يأرــلا ةعيشــلا
  .ةنسلا لهأ فلاخي امب ذخألا ةدعاق ىلع ءانبو ،ةيقت رودصلا

 اــهأــطو ،ةلــماــك ةملــسم ةرــح ةأرــما" :نــع لاؤــس باوــج يــف ديفــملا خيشــلا لاــقو   
 الو مهيلـــع جرـــح ريـــغ نـــم دـــحاو موـــي يـــف نيلـــماـــك رارـــحأ نيملـــسم جاوزأ ةسمـــخ
 ،ضيحــلا نــم ةســيآ ،نســلا ةريبــك ةأرــما هذــه" :لاقــف "؟مــثأــم الو كــلذ يــف اهيلــع
 راهنــلا لوأ لــجر اهــجوزــت ،جاوزألا نــع قالطــلا دعــب اهسبحــت ةدــع اهيلــع سيلــف



 ،ضيحــلا نــم ةســيآ ،نســلا ةريبــك ةأرــما هذــه" :لاقــف "؟مــثأــم الو كــلذ يــف اهيلــع
 راهنــلا لوأ لــجر اهــجوزــت ،جاوزألا نــع قالطــلا دعــب اهسبحــت ةدــع اهيلــع سيلــف
 هعـم اهـلاـح تـناـكو ،لصـف الـب قالطـلا دعـب رـخآـب تـجوزتـف اهقلـط مـث ،اهـب لـخدو
 طوقســـب لوقـــلاو هانفـــصو اـــم ىلـــع ،ســـماـــخو عـــبارو ،ثـــلاـــث اهـــجوزـــت مـــث ،لوألاـــك
 بـهذـم وـهو ،مالـسلا مهيلـع دمـحم لآ نـع يورـم ،ضيحـلا نـم ةسـيآلا نـع ةدعـلا

 ."ءاهقفلا مهتعيش نم ةريثك ةعامج

 
ةعتملا جاوز•

 نهنـم هـب متعتمتـسا امـف " :مـيركـلا نآرقـلا يـف )ةعتـملا( تـقؤـملا جاوزـلا مكـح درو
 ،ةضـيرفـلا دعـب نـم هـب متيـضارـت اميـف مكيلـع حانـج الو ،ةضـيرـف نـهروـجأ نـهوـتآـف
 )٢٤ ،ءاسنلا( ."اميكح اميلع ناك هللا نا
 ،سابـع نـب هللا دبـعو ،بعـك نـب يـبأ مهنـم ،ةـباحصـلا نـم ةـعامـج نـع يور دـقو   
 ىمســم لــجأ ىــلإ ّنهنــم هــب متعتمتــسا امــف" :اوأرــق مهــنأ ،دوعســم نــب هللا دبــعو
 لاــقو ،ةعتــملا جاوز هــب دارــملا نأــب حــيرصــت كــلذ يــفو ،"ةضــيرــف ّنــهروــجأ ّنــهوــتآــف
 سوواـــطو ،تـــباـــث وـــبأو ةبعـــشو ةداتـــقو ،دـــهاجمـــك نيعـــباتـــلا ضعـــب ةعتـــملا زاوجـــب
 يـف اوفلتـخا مـث   .جـيرـج نـبا مهنـمو ةكـم ءاهقـف رـئاـسو ،ريبـج نـب ديعـسو ،ءاطـعو
 ةفيلـــخلا نـــم وا مظـــعألا يبنـــلا نـــم خسنـــلا ناـــك  اذإ اميـــفو ،ةـــحاـــبإلا هذـــه خســـن
.باطخلا نب رمع
 ةــيآ تــلزــن( :لاــق هــنأ نيصــح نــب نارمــع نــع هحيحــص يــف يراخبــلا جرــخأ دــقو  
 لزنــي مــلو ،)هــلآو هيلــع هللا ىلــص( هللا لوــسر عــم اــهانلعفــف ،هللا باتــك يــف ةعتــملا
 هــيأرــب لــجر لاــق ،)هــلآو هيلــع هللا ىلــص( تاــم ىتــح ،اهنــع هنــي مــلو ،اهــمّرــحي نآرــق

 .)ءاش ام

 هللا دبــع نــب رــباــج تعمــس( :لاــق ريــبزــلا يــبأ نــع هحيحــص يــف ملــسم جرــخأو  
 هللا ىلـص( هللا لوـسر دـهع ىلـع قيـقدـلاو رمتـلا نـم ةضبقـلاـب عتمتـسن انـك :لوقـي

 .)ثيرح نب ورمع نأش يف رمع هنع ىهن ىتح ،ركب يبأو ،)هلآو هيلع

 :لاـــق رـــباـــج نـــع ةرضـــن يـــبأ نـــع ، هدنســـم يـــف لبنـــح نـــب دمـــحأ ماـــمإلا ىورو   



 .)ثيرح نب ورمع نأش يف رمع هنع ىهن ىتح ،ركب يبأو ،)هلآو هيلع

 :لاـــق رـــباـــج نـــع ةرضـــن يـــبأ نـــع ، هدنســـم يـــف لبنـــح نـــب دمـــحأ ماـــمإلا ىورو   
 رمـــع يـــلو املـــف ،ركـــب يـــبأ عـــمو ،)هـــلآو هيلـــع هللا ىلـــص( هللا لوـــسر عـــم انعتمـــت"
 هللا ىلــص( هللا لوــسر دــهع ىلــع -ناتعتــملا يأ - اتــناــك نإ :لاقــف سانــلا بطــخ
 . "امهيلع بقاعأو امهمّرحأ انأو ،ًالالح )هلآو هيلع
 تارتفـــــل ناـــــك ليلـــــحتلا نا ةنســـــلا لـــــهأ يورـــــي ثـــــيداـــــحألا هذـــــه لـــــباقـــــم يـــــفو   
  اهـمرـح )ص( هـناو ، نـطاوـم ةدـع يـف تارـم ةدـع ةعتـملا مّرـح  يبنـلا ناو ،ةريصـق
  :لثم . لوألا هتحابا مكح خسنو ،ادبؤم اميرحت هتايح مايأ رخاوأ يف

 نإو ،ءاسنـــلا نـــم عاتمتـــسالا يـــف مكـــل تـــنذأ تنـــك يـــنإ ،سانـــلا اهـــيأ اـــي"•
 ،هليبـس ّلـخيلف ،ءيـش نهنـم هدنـع ناـك نمـف ،ةـمايقـلا موـي كـلذ مّرـح دـق هللا
 ."ًائيش نهومتيتآ امم اوذخأت الو

 امــيرــحت ةعتــملا مرــح دــق مظــعألا لوــسرــلا نوكــي نأ اوركــنأ ةعيشــلا ةمــئأ نكــلو   
 نأ امـبو .باطـخلا نـب رمـع يـناثـلا ةفيلـخلا ىـلا مـيرـحتلاو يهنـلا اوبـسنو ،ادـبؤـم
 ،لـئاوألا ةـثالثـلا ءافلـخلا دـض ايبلـس افـقوـم نوذـختي اوـناـك يـماـمالا بـهذـملا ةمـئأ
 قداصــلا رفعــج ماــمالا عــفر دــقو ،ايــسايــس ادعــب ةعتــملا لوــح فالخــلا ذــختا دقــف
 ىلـــع دـــكأو ،بابحتـــسالا ةـــجرد ىـــلا ةـــحاـــبإلا ةـــجرد نـــم )ةعتـــملا( مكـــح ىوتـــسم

 نـمؤـيو انتعتمـب لقـي مـل نـم انـم سيـل" :لاـقو ،ةعيشـلا لبـق نـم اهتـسرامـم ةرورـض
."انتعجرب
 زــجوــملاو ،ةعتــملا :يــه بتــك ةدــع يــف )ةعتــملا( ةــلأســم ديفــملا خيشــلا ثحــب دــقو   
 ،ةيــناــغاصــلا لــئاســملا يــفو ،ةعتــملا ةــلاــسرو ،ةعتــملا يــف رصتخــملاو ،ةعتــملا يــف
 نــــع ىورو ،ىوصــــق ةيمــــهأ اــــهالوأ دــــق هــــنأ ىلــــع لدــــي امــــم ،رــــشعلا لــــئاســــملاو
 بــــحأ اــــمو ةعتــــملا جوزتــــي نأ لــــجرلــــل بحتــــسي" :لاــــق هــــنا هللا دبــــع يــــبأ ماــــمالا
 دمـحمل لاـق هـنأو ."ةرـم وـلو ةعتـملا جوزتـي ىتـح ايـندـلا نـم جرـخي نأ مكنـم لـجرلـل
 لــجر نــم اــم" :لاــق هــنأو ."ةنســلا ييحــت ىتــح ايــندــلا نــم جرــخت ال" :ملــسم نــب
 نورفغتـسي اكلـم نيعبـس هنـم رطقـت ةرطـق لـك نـم هللا قلـخ ّالإ لـستغا ّمـث ّعتمـت
."ةعاسلا موقت نأ ىلإ اهبنجتم نونعليو ةمايقلا موي ىلإ هل

 خيشـلا نأ الا ،قداصـلا رفعـج ماـمالا نـع ثـيداـحألا هذـه ةـياور نـم مـغرـلاـبو    
 دــئاــق ةرضــح يــف يليــعامــسا خيــش نيــبو هنيــب ىرــج راوــح نــع انــل يكحــي ديفــملا



 خيشـلا نأ الا ،قداصـلا رفعـج ماـمالا نـع ثـيداـحألا هذـه ةـياور نـم مـغرـلاـبو    
 دــئاــق ةرضــح يــف يليــعامــسا خيــش نيــبو هنيــب ىرــج راوــح نــع انــل يكحــي ديفــملا
 اـهزاوجـب لوقـلاـب ةـيرـشع ينـثالا درفـت ىلـع لدـي امـم ،ةعتـملا زاوـج لوـح ،يهـيوـب
:لوقيف ،كلذب )ةيمامالا( ةيليعامسإلا ةفرعم مدعو

 فرعــي ةيليــعامــسإلا نــم خيــش ةرضحــلاــب ناــكو ةــلودــلا داوــق ضعــب راد ترضــح"
؟ةعتملا ةحابا ىلع ليلدلا ام :لأس ؤلؤل نباب
 
 اوغتبــت نا كــلذ ءارو اــم مكــل لــحأو" لــجو زــع هللا لوــق كــلذ ىلــع ةــلالدــلا :هــل تلقــف
 نــهروــجأ نــهوــتآــف نهنــم هــب متعتمتــسا امــف ،نيحــفاســم ريــغ نينصحــم مكــلاوــمأــب
 ناــــك هللا نا ،ةضــــيرفــــلا دعــــب نــــم هــــب متيــــضارــــت اميــــف مكيلــــع حانــــج الو ،ةضــــيرــــف
 هــفاــصوأ رــكذــبو اهظفــل حــيرصــب ةعتــملا حاكــن همــسا لــج لــحأــف  ."اميكــح اميلــع
 رـجألا ةداـيزو لـجألا يـف داـيدزالا نـم ضرفـلا دعـب يـضارتـلاو اهيلـع رـجألا نـم
.اهيف

 مهــــجورفــــل مــــه نــــيذــــلاو " هــــلوقــــب ةــــخوسنــــم ةــــيآلا هذــــه نوكــــت نأ تركــــنا اــــم :لاقــــف
 ىغتـبا نمـف نيـمولـم ريـغ مهـناـف مهـنامـيأ تكلـم اـم وأ مهـجاوزأ ىلـع الا نوظـفاـح
 كلــــم وأ ةــــجوزــــل الا حاكنــــلا ىــــلاعــــت هللا رظــــحف "نوداعــــلا مــــه كئــــلوأــــف كــــلذ ءارو
.اهلحأ نم لوق طقس دقف نيمي كلم الو ةجوز ةعتملا نكت مل اذاو ،نيمي

:نيهجو نم ةضراعملا هذه يف تأطخأ دق :هل تلقف
 كـلذ نـع كعـفدـي كفـلاخـمو ،ةـجوزـب تـسيل اهـب عتمتـسملا نا تيـعدا كـنإ :امـهدـحأ
.ةقيقحلا يف ةجوز اهتبثيو
 يـندملـل مدقتـم يكـملاو ،ةيـندـم ءاسنـلا ةروـسو ةيكـم نينـمؤـملا ةروـس نا :يـناثـلاو
.ةديدش ةلفغ هذهو هنع رخأتم وهو هل اخسان نوكي فيكف

 ةعيشـلا عامـجا يـفو ،قالطـلا اهـب عقـيو ثرـت تـناكـل ةـجوز ةعتـملا تـناـك وـل :لاقـف
لوقلا اذه داسف ىلع ليلد ةقلطم الو ةثراو ريغ اهنأ ىلع

...ةجوزلا نا كلذو ،ةنايدلا يف كنم طلغ اضيأ اذهو :هل تلقف



...ةجوزلا نا كلذو ،ةنايدلا يف كنم طلغ اضيأ اذهو :هل تلقف
 فرعــــي امــــناو هقفــــلاــــب هــــل ةــــفرعــــم ال يمــــجعأ لــــجر وــــهو سلــــجملا بــــحاــــص لاقــــف
 هللا لوـسر جوزـت لـه :يـنربـخأـف ةـلأسـم نـع بابـلا اذـه يـف كـلاـسا اـنأ :رـهاوظـلا
؟نينمؤملا ريمأ جوزت وأ ةعتم

هتملع الو ربخ كلذب تأي مل :هل تلقف

نينمؤملا ريمأو هللا لوسر اهكرت ام ريخ ةعتملا يف ناك ول :لاقف

 نا كـــلذو ،اـــمرـــحم ناـــك هللا لوـــسر هلعفـــي مـــل اـــم لـــك سيـــل دـــئاقـــلا اهـــيأ :هـــل تلقـــف
 الو اوعـلاـخ الو ،تايـباتكـلا اوحكـن الو ءاـمالا اوـجوزتـي مـل ةـفاـك ةمـئألاو هللا لوـسر
 ةــــعاــــب اوسلــــج الو راصــــمألا ىــــلا اورــــجتا الو دنســــلا اوحكــــن الو جــــنزــــلاــــب اوــــجوزــــت
 ةعيشــلا تصتــخا اــم الا اروظــحم ءيــش هنــم الو اــمرــحم هلــك كــلذ سيــلو ،راجتلــل

 ."...تايباتكلا حاكن يف لوقلا نم انيفلاخم نود هب

 ،امـئاد وأ اتـقؤـم امـيرـحت ةعتملـل يبنـلا مـيرـحت لوـح لدـجلا نـع رظنـلا ضغـبو    
 امـــــــف " :ةعتـــــــملا ةـــــــيآ انعـــــــجار اذإ اـــــــناـــــــف ،نآرقـــــــلا خسنـــــــت نأ ةنسلـــــــل نكمـــــــي لـــــــهو
 اهـــنأ دـــجنسف )٢٤ ،ءاسنـــلا( ."ةضـــيرـــف نـــهروـــجأ نـــهوـــتآـــف نهنـــم هـــب متعتمتـــسا
 ةـــحاـــبالا مكـــح دـــجن امـــك ،بابحتـــسالا نمضتـــت الو ،طقـــف ةـــحاـــبإلا مكـــح نمضتـــت
 حكنـــي نأ الوـــط مكنـــم عطتـــسي مـــل نـــمو" :ةـــيآلا هذـــه يـــف ،ءاـــمإلا نـــم جاوزـــلا يـــف
 ،ءاسنـلا( ."...تانـمؤـملا مكـتايتـف نـم مكـنامـيأ تكلـم اـم نمـف تانـمؤـملا تانصحـملا

 عـفاد دوـجو مدعـل بابحتـسالا ىوتـسم ىـلا مكحـلا اذـه دـحأ عـفرـي مـل نكـلو )٢٥
.ةعتملا ةلأسم يف دوجوم وه املثم يسايس
 

راقعلا ثاريم نم ةجوزلا عنم•
 
 مكـل نكـي مـل نا متـكرـت امـم عـبرـلا نهـلو" :مـيركـلا هـباتـك يـف ىـلاعـت هللا لوقـي     
 امــــب ةــــكرتــــلا عيمــــج معــــي اذــــهو "متــــكرــــت امــــم نمثــــلا نهلــــف دــــلو مكــــل ناــــك ناــــف دــــلو



 مكـل نكـي مـل نا متـكرـت امـم عـبرـلا نهـلو" :مـيركـلا هـباتـك يـف ىـلاعـت هللا لوقـي     
 امــــب ةــــكرتــــلا عيمــــج معــــي اذــــهو "متــــكرــــت امــــم نمثــــلا نهلــــف دــــلو مكــــل ناــــك ناــــف دــــلو
 عاــبر نــم ثرــت ال تاــجوزــلا نا :اوــلاــق ةعيشــلا نكــلو ،اهنــم ثاريــملا نهــل يضتقــي
.تالآلاو بشخلاو بوطلاو ءانبلا ةميق كلذ نم الدب نهئاطعاو ،ائيش ضرألا
 رــتاوــت اــم ىلــع ءانــب ،ديفــملا خيشــلا لوقــي امــك ،نآرقــلا مومــع كــلذــب اوصصــخو    
 نـــم ثرـــت ال ةأرـــملا نأـــب )ع( دمـــحم لآ نـــم يدـــهلا ةمـــئأ نـــع ثـــيداـــحأ نـــم مهـــيدـــل
 ءاضقـلا بجـيو ،كـلذـب نيـموصعـملا ةمـئألا نـع ربخـلا تبـث ذا  ائيـش ضرألا عاـبر
 مومعــــلا نوصخــــي ةنســــلا لــــهأ نأو اميــــس ال ،رــــتاوتــــم ربخــــب مومعــــلا صوصخــــب
 داـحآلا نـم ليـسارـملاـب هصخـي نـم مهنـمو ،ةذاشـلا داـحآلا رابـخأـب نآرقـلا رـهاـظو
 ةهـج نـم يبنـلا نـع تبـث اربـخ ركنـن فيكـف ،اـسايـق هـنومسـي يذـلا دـسافـلا نظـلاو
.؟نيقداصلا هترتع

 جاوزألا اهـكرـت امـم تـسيل عاـبرـلا نا :اوـلوقـي نأ ةعيشلـل نا" :ديفـملا فاـضأو   
 تاــكرــت نــم عــبرــلا ةــجوزــلا قاقحتــسال نآرقــلا مومــع ىضــق امــناو ،ةــثروــلا عيمــجل
 عامـــجالا ةهـــج نـــم تبثـــي مـــل اذاو .لـــجو زـــع هللا هنيـــب اـــم ىلـــع ،نمثـــلاو  ،جاوزألا
 لطـــب ،تاـــجوزلـــل  جاوزألا تاـــكرـــت نـــم عاـــبرـــلاو ةـــبرتـــلا نأ رذعلـــل عـــطاـــق ليـــلد الو
."بابلا اذه يف مومعلاب قلعتلا

 ىلـــع ضرتـــعا يذـــلا "ناـــغاـــص" يـــف ةنســـلا لـــهأ ءاملـــع دـــحأ ىلـــع ديفـــملا ّدرو   
 :هــل لاقــف )همــسا رــكذــي مــلو( ةــلأســملا هذــه يــف نيملــسملا عامــجا ةعيشــلا ةفــلاخــم
 متعـــفر لـــب ،ةـــيآلا هذـــه مومـــع كلبـــق نـــم كتمـــئأو تصصـــخ دـــق خيشـــلا اهـــيأ كـــنإ"
 ،ةلمــــج هــــثاريــــم تاــــكرــــب قاقحتــــسا نــــم نــــهومتــــمرــــحو يبنــــلا جاوزأ يــــف اهمكــــح
 نــع كبــحاــص هاور اــم وــهو ،نآرقــلا هضقنــي دــحاو ربخــب اهنــم ائيــش نــهومتــمرــحو
 هللا ىلـع درـف "ةـقدـص هانـكرـت اـم ثروـن ال ءايبـنألا رـشاعـم نحـن" :لاـق هـنأ يبنـلا
 لآ نــم ثرــيو ينــثرــي ايــلو كــندــل نــم يــل بــهف" هــلوــقو "دواد ناميلــس ثروو" هــلوــق
 "...نادـــلاوـــلا كرـــت امـــم بيصـــن لاـــجرلـــل" ىـــلاعـــت هـــلوـــق مومـــع صصـــخو ."بوقعـــي
 باجـيا نـم هانيـب اـم عـم اهيـبأ نـم اهـثاريـم نيـملاعـلا ءاسـن ةديـس عنـم كـلذـب دصـقو
 لثــم رــكذلــل مــكدالوأ يــف هللا مكيــصوــي " :ىــلاعــت هــلوــق رــهاــظو .كــلذ نآرقــلا مومــع
."نييثنألا ظح



 لثــم رــكذلــل مــكدالوأ يــف هللا مكيــصوــي " :ىــلاعــت هــلوــق رــهاــظو .كــلذ نآرقــلا مومــع
."نييثنألا ظح
  
 ثاريـــملا ةـــيآ مومعـــل صيصختـــلا اذـــهب ةعيشـــلا دارفـــنا ءارو رـــسلا ناـــك امـــبرو   
 دــــيرــــجت ةــــلواحــــمو ،كدــــف ءارــــهزــــلا عنــــم يــــف ركــــب يــــبأ ىلــــع درــــلا وــــه ،تاــــجوزلــــل
.نورق دعب ولو )ص( هللا لوسر هيف نفد يذلا اهتيب ةيكلم نم ةشئاع ةديسلا
 
 

مامعألا عم تنبلا ثرا•

 نأ ودبــي ،راقعــلا ثاريــم نــم ةــجوزــلا ناــمرــحب ءاتــفإلا ءارو رــس ةمــث ناــك امــكو   
 ،ةديـــحوـــلا تنبلـــل ثرإلا عيمـــج ءاطـــعإـــب ءاتـــفإلا ءارو اهـــباشـــم ارـــس اضـــيأ كانـــه
 كــلذو ،ةنســلا لــهأ لوقــي امــك ،براــقألاو مامــعألاو ةوــخألــل فصنــلا ءاطــعإ مدــعو
 لـضاـن دـقو ،ايـسايـس يبنـلا ةـثارو يـف قحـلا ءاـعدا نـم نييـسابعـلا عنـم لـجأ نـم
 دــقو ،رــخأتــملا ،يــسايســلا – يهقفــلا فــقوــملا اذــه نــع عاــفدــلا يــف ديفــملا خيشــلا
 زوـح لوـح ،قاحـسإ نـب دمـحأ نـب يلـع نسحـلا يـبا فـيرـشلا سلـجم يـف لئـس
 امـعو اتنـب فلـخو يـفوـت لـجر نـع اـنربـخأ" :هـل ليقـف ،خألاو معـلا نود لاـملا تنبـلا
 ؟هتكرت يف ةضيرفلا مسقت فيك
 معلــل سيــلو ،ةــصاــخ تنبلــل هرــسأــب لاــملاــف نــيروــكذــملا ريــغ كرــت نكــي مــل اذإ :لاقــف
.ءيش
 ليـــلدـــلا اـــمو ءيـــش معلـــل سيـــلو ةـــصاـــخ تنبلـــل لاـــملا نأ تمـــعز مـــل :لـــئاســـلا لاقـــف
؟كلذ ىلع
 لآ عامـــجا نـــمو هيبـــن ةنـــس نـــمو هللا باتـــك نـــم كـــلذ ىلـــع ليـــلدـــلا :خيشـــلا لاقـــف
 ظــــح لثــــم رــــكذلــــل مــــكدالوأ يــــف هللا مكيــــصوــــي" :هــــلوقــــف هللا باتــــك اــــمأــــف ،دمــــحم
 اهلــف ةدــحاو تــناــك ناو ،كرــت اــم اثلــث نهلــف نيتنــثا قوــف ءاســن نــك ناــف ،نييثــنالا
 فصنـلا اهـل بـجوأو ،نـيوـبألا عـم المـك فصنـلا تنبلـل هـناحبـس بـجوأـف "فصنـلا
 يـــف ضعبـــب ىـــلوأ مهضعـــب ماـــحرألا وـــلوأو" ىـــلاعـــت هـــلوـــق ةـــلالدـــب معـــلا عـــم رـــخآلا
 دعــبألا نــم ىــلوأ برــقألا ناــك اذا هــنأ كــلذو "نــيرــجاهــملاو نينــمؤــملا نــم هللا باتــك
 ،ةوالتـلا صنـب نـيوـبألا عـم هقحتـست امـك معـلا عـم فصنلـل ةقحتـسم تنبـلا تـناـك



 دعــبألا نــم ىــلوأ برــقألا ناــك اذا هــنأ كــلذو "نــيرــجاهــملاو نينــمؤــملا نــم هللا باتــك
 ،ةوالتـلا صنـب نـيوـبألا عـم هقحتـست امـك معـلا عـم فصنلـل ةقحتـسم تنبـلا تـناـك
 اـــهاـــندـــجو يـــه اذاـــف ؟معـــلا مأ يـــهأ هـــب ىـــلوأ نـــمو رـــخآلا فصنـــلا يـــف اـــنرظـــنو
 دــــجلاو ،هدــــجب تيــــملا ىــــلا برقتــــي معــــلاو ،اهسفنــــب برقتــــت اهــــنأل معــــلا نــــم برــــقأ
 يوذ ةــيآ موهفمــب تنبــلا ىــلا يــقابــلا فصنــلا در بــجوــف ،هيــبأــب تيــملا ىــلا برقتــي
 فلـخو بلطـملا دبـع نـب ةزمـح لتـق اـمل )ص( هللا لوـسر ناـف ةنسـلا اـمأو .ماـحرألا
 ،اليقــــعو رفعــــجو ايلــــع هيــــخأ ينــــبو هللا لوــــسر هيــــخأ نــــباو سابعــــلا هاــــخأو هتنــــبا
 هاـــــخأ ثرو الو ائيـــــش اهنـــــم وـــــه ثرـــــي مـــــلو هتـــــكرـــــت عيمـــــج هتنـــــبا هللا لوـــــسر ثروـــــف
 ثاريـملاـب قـحأ تنبـلا نأ ىلـع لدـف ،هللا همـحر بـلاـط يـبأ هيـخأ ينـب الو سابعـلا
 اــمو هوذــخف لوــسرــلا مــكاــتآ اــمو" ىــلاعــت لاــق دــقو ،خألا نــباو خألاو معــلا نــم هلــك
 امـــب مهنـــع ةرـــتاوتـــم رابـــخالا ناـــف دمـــحم لآ عامـــجا اـــمأو ."اوهتـــناـــف هنـــع مـــكاهـــن
 لــهأ يــترتــعو هللا باتــك نيلقثــلا مكيــف فلــخم يــنإ :هللا لوــسر لاــق دــقو ،هانيكــح
."ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهناو يتيب

 مهـلوـق يـف ةـماعـلا ءاهقـف ناذاـش نـب لضفـلا مزـلا دـق" :ديفـملا خيشـلا فاـضأو   
 ىــلا مــهرطــضاو دــلوــلا بيصــن نــم رثــكأ معــلا ينــب بيصــن نوكــي نأ ثاريــملا يــف
 مـــهرد فـــلأ نيـــثالـــث فلـــخو يـــفوـــت لـــجر نـــع يـــنوربـــخ مهـــل لاـــق .كـــلذـــب فارتـــعالا
 :اوـــلاقـــف ؟هـــثاريـــم مسقـــي فيـــك ،ادـــحاو انـــبا فلـــخو اتنـــب نـــيرـــشعو ةيـــنامـــث فلـــخو
 ."نييثـنألا ظـح لثـم رـكذلـل" فـلأ تنـب لـك ىطعـتو مـهرد يفـلأ رـكذـلا دـلوـلا ىطعـي
 معــلا نــبا ىطعــي :اوــلاقــف ؟مــع نــبا نــبالا عــضوــم ناــك نا نوــلوقــت امــف :مهــل لاــق
 قوـف ءاسـن نـك ناـف" مـهرد فـلأ نـيرـشع نهلـك تانبـلا ىطعـتو مـهرد فالآ ةرـشع
 معـــلا نـــبا راـــص دقـــف :ناذاـــش نـــب لضفـــلا مهـــل لاـــق ."كرـــت اـــم اثلـــث نهلـــف نيتنـــثا
 دـجلاو ،هدـجب برقتـي مـهوـبأو مهيـبأـب ىمسـم نـبالاو ،بلصلـل نـبالا نـم اظـح رـفوأ
."ةعيرشلا ضقن اذهو ،هنباب برقتي
 

؟ةدحاو ةقلط وأ ؟لطاب :ثالثلاب قالطلا•

 مومـع مزتـلا دـقو ،خـيراتـلا ربـع ،ةعيشـلاو ةنسـلا نيـب ةريبـك ةيـفالـخ ةـلاسـم هذـهو   
 ،اــثالــث تقلــط وــل امــك اهــجوز نــم ةأرــملا ةــنونيــبو ،اــثالــث اهــنوكــب ةنســلا لــهأ ءاهقــف



 مومـع مزتـلا دـقو ،خـيراتـلا ربـع ،ةعيشـلاو ةنسـلا نيـب ةريبـك ةيـفالـخ ةـلاسـم هذـهو   
 ،اــثالــث تقلــط وــل امــك اهــجوز نــم ةأرــملا ةــنونيــبو ،اــثالــث اهــنوكــب ةنســلا لــهأ ءاهقــف
 نــم ناــكو ،اــثالــث ثالثــلا ظفلــب قالطــلا رابتــعاــب رمــع ةفيلــخلا مكحــل اديلقــت كــلذو
 ،مكحـــلا اذـــهل فـــلاخـــملا تيبـــلا لـــهأ ةمـــئأ يأرـــل ديفـــملا خيشـــلا رصتنـــي نأ عـــقوتـــملا
 مـث هـسأر عـجوأـف اـثالـث هـتأرـما قلـط دـق لـجر )رمـع ىـلا( عـفر هـنأ فالـخ ال" :لاقـف
 يــف هــل ليقــف .هنــم اهــناــبأــف لوألاــك قلــط دــق لــجر هيــلا عــفر كــلذ دعــبو ،هيــلا اــهدر
 زــــع( هللا باتــــك ىلــــع هلمــــحأ نأ تدرأ دــــق :لاقــــف ،نيلــــجرــــلا يــــف همكــــح فالتــــخا
 ةقلطــملا نأــب فرتــعاــف .ناريغــلاو ناركســلا هيــف عــباتتــي نأ تيشــخ ينكــلو )همــسا
 يأرــــــلاــــــب هنــــــم اهــــــناــــــبأ امــــــنا هــــــناو ،باتكــــــلا مكــــــح ىلــــــع اهــــــجوز ىــــــلا درــــــت اــــــثالــــــث
 نـم هيـلا بـهذ امـع انبـغرو ،نآرقـلا قـفاو اـم ىلـع هـلوـق نـم انلمعـف ،ناسحتـسالاو
."يأرلا ةهج
 وـل يلصـملا نأ مالـسإلا لـهأو ناسلـلا لـهأ نيـب فالـخ ال هـنأ ىلـع" :فاـضأو   
 يــف لاــق وــلو )اــثالــث( :هبيقــع يــف لاــق مــث ،ميظعــلا يــبر ناحبــس :هــعوــكر يــف لاــق
 اـــهرـــخآ يـــف لاـــق مـــث ةرـــم دمـــحلا أرـــق وـــلو ،اـــثالـــث ،ىلـــعألا يـــبر ناحبـــس هدوجـــس
 نكـي مـل ..نيـقداصـلا نـمل يـنإ ،اعـبرأ ،هللاـب دـهشا :نـعالـملا لاـق وأ ،ارـشع :هظفلـب
."كلذك

كامسألا ضعب ميرحت•

 ،لـحنلا( ."اـيرـط امـحل هنـم اولـكأتـل رـحبلا رـخس يذـلا وـهو" :ىـلاعـت هللا لوقـي   
١٤(
 ديـص مكيلـع مرـحو ،ةرايسلـلو مكـل اـعاتـم هـماعـطو رـحبلا ديـص مكـل لـحأ" :لوقـيو
)٩٦ ،ةدئاملا( ."امرح متمد ام ربلا
 رــحبلا يــف دــجوــي اــم لــك لــكأ زاوــج عبطــلاــب ناينعــت ال ،ناتقلطــم انــه ناتــيآلاو  
 دـــق كامـــسألا ضعـــب نا امـــك  ،ةـــماـــس كامـــسألا ضعبـــف ،كامـــسأو تاـــناويـــح نـــم
 ضعبلــل ارضــم وأ سانــلا ضعبــل اديفــم اهضعــبو ،هريــغ نــم رثــكأ ايحــص نوكــي
 نــم عوــن يأ مرــحي مــل مــيركــلا نآرقــلا نكــلو ،ةــيربــلا تاــناويحــلا يــه امــك ،رــخآلا
 فـناـعز هـل سيـل اـم لـك" :ترـكذ يتـلا ةاروتـلا تـمرـح امـك ،صوصخـلاـب كامـسألا



 نــم عوــن يأ مرــحي مــل مــيركــلا نآرقــلا نكــلو ،ةــيربــلا تاــناويحــلا يــه امــك ،رــخآلا
 فـناـعز هـل سيـل اـم لـك" :ترـكذ يتـلا ةاروتـلا تـمرـح امـك ،صوصخـلاـب كامـسألا
)١٢:١١ نييواللا رفس( ."مكل هوركم وهف هايملا يف فشرحو
 ءاوـــس ،كامـــسألا نـــم عوـــن يأ نوـــمرـــحي الو مـــل  نيملـــسملا ةـــماـــع ناـــف انـــه نـــمو   
 اوور ةــيرــشع ينــثالا ةــيرفعجــلا ةعيشــلا نكــلو ،ال وأ )سولــف( فــشارــح هــل تــناــك
 رشق ھل سیل امو ،كمسلا نم رشق ھل ام ْلُك" :لاـــق هـــنأ رـــقابـــلا دمـــحم ماـــمالا نـــع
."ھلكأت الف
 
 بكری ةفوكلاب )ع( يلع ناك " :لاــق هــنأ قداصــلا رفعــج ماــمالا نــع اوور امــك   
 مل ام اوعیبت الو اولكأت ال :لوقیف ،ناتیحلا قوسب ّرمی ّمث )ص( َّهللا لوسر ةلغب
."كمسلا نم رشق ھل نكی

 نــع اــيورــي مــل امهــناــف ،داــحآلا ثــيداــحأ نــم ناربتعــي نيثــيدــحلا نــيذــه نأ عــمو   
 دــقو ،رــقابــلا نــع رــخآلاو ،يلــع ماــمالا نــع امــهدــحأ يور امــناو )ص( هللا لوــسر
 ،يـمالـسإ يهـلإ مـيرـحت نـع سيـلو ،ةيصخشـلا ةـهاركـلا باـب نـم اردـص ناـنوكـي
 نـع الو يلـع ماـمالا نلـع ال ،ةقيقحـلا يـف ،اردصـي مـلو ،يدوهـي ريـثأتـب اـناـك امـبرو
 سيـل يتـلا كامـسألا مـيرـحتب يرفعجـلا هقفـلا مزتـلا دقـف ،لاـح ةـيأ ىلـعو ،رـقابـلا
 نـم سولـف هـل ناـك اـم لـك رـحبلا ديـص نـم لـكؤـي" :ديفـملا خيشـلا لاـقو ،سلـف اهـل
 نــم يــهاــمراــملاو راــمزــلاو يرــجلا بنتجــيو .هــل سلــف ال اــم هنــم لــكؤــي الو .كومســلا
.كومسلا ةلمج

 ىلـع مالـسلاو كامـسألا ضعـب ملكـت نـع ،ةـيروطـسأ ةـياكحـب هاوتـف ديفـملا مـعدو   
 يرــــجلا لثــــم كــــلذ نــــع كامــــسألا ضعــــب عانتــــماو ،نينــــمؤــــملا ةرــــمإــــب يلــــع ماــــمالا
 لـــهأ يـــف رهتـــشاو رابـــخألا ةلقـــن هاور اـــم كـــلذ نـــم" :لاـــقو ،يـــهاـــمراـــملاو راـــمزـــلاو
 هتبـثأـف دالبـلا لـهأ نـم مـهادـع نـم ىـلا ربخـلا رـشتناو ،مهنيـب هتـضافتـسال ةـفوكـلا
 ىغــط ءاــملا نأ اوور مهــنأ كــلذو .ةــفوكــلا تارــف يــف هــل ناتيحــلا مالــك نــم ،ءاملعــلا
 ريــــمأ ىــــلا اوــــعزفــــف ،قرغــــلا نــــم ةــــفوكــــلا لــــهأ قفــــشأ ىتــــح داز وأ ،تارفــــلا يــــف
 ،تارفــلا ئطاــش ىــتأ ىتــح هعــم سانــلا جرــخو ،هللا لوــسر ةلغــب بــكرــف نينــمؤــملا
 بيضــق ىلــع ائــكوتــم تارفــلا ىــلا مدقــت مــث مــهرثــكأ اهعمــس ىوــعدــب هللا اــعد مــث
 ءاـــملا ضاغـــف .هتئيشـــمو هللا نذإـــب صقـــنأ :لاـــقو ءاـــملا ةحفـــص برـــض ىتـــح هديـــب



 بيضــق ىلــع ائــكوتــم تارفــلا ىــلا مدقــت مــث مــهرثــكأ اهعمــس ىوــعدــب هللا اــعد مــث
 ءاـــملا ضاغـــف .هتئيشـــمو هللا نذإـــب صقـــنأ :لاـــقو ءاـــملا ةحفـــص برـــض ىتـــح هديـــب
 ةرــــمإــــب هيلــــع مالــــسلاــــب اهنــــم ريثــــك قطنــــف ،رــــحبلا رعــــق نــــم ناتيحــــلا تدــــب ىتــــح
 راــــــــمزــــــــلاو يرــــــــجلا يــــــــهو ،كومســــــــلا نــــــــم فانــــــــصأ اهــــــــب قطنــــــــي مــــــــلو ،نينــــــــمؤــــــــملا
 نــم تمــصو ،قطــن اــم قطــن ةلــع نــع هوــلأــسو كــلذــل سانــلا بجعتــف .يــهاــمراــملاو

 هــــمرــــح اــــم ينــــع تمــــصاو ،كومســــلا نــــم رــــهظ اــــم يــــل هللا قطــــنا :لاقــــف ،تمــــص
 .هدعبو هسجنو
 )ص( يبنلـل بـئذـلا مالـك ةرـهشك ةـياورـلاو لقنـلاـب هـترـهش ضيفتـسم ربـخ اذـهو   
 ماعطــلا نــم ريثكــلا قلــخلا هــماعــطاو ،هيــلا عذــجلا نينــحو هفكــب ىصحــلا حيبــستو
."ليلقلا

 يــف قداصــلاو رــقابــلا يثــيدــح ىلــع دامتــعالاــب يفتكــي ديفــملا خيشــلا ناــك وــلو   
 هتــشقانــم ناكــمإلاــب ناكــل )فيــشارــخ( سولــف اهيــف سيــل يتــلا كامــسألا مــيرــحت
 هذــــــهب ناعتــــــسا هنكــــــلو ،قداصــــــلاو رــــــقابــــــلا لوــــــق ةيجــــــحو ،نيتــــــياورــــــلا دنــــــس يــــــف
 : ظفلــب ،ةروطــسألا لقنــب فتكــي مــلو ،ىلكثــلا كحضــت يتــلا ،ةبيجعــلا ةروطــسألا
 نأ نود ،اـهولقـن دـق رابـخألا ةلقـن نا ىـعداـف ،ةوـق لكـب اـهدـكأ امـناو ،الثـم "ليـق"
 نإ ىرـخأ ةرـم لاـقو ،ةـفوكـلا لـهأ نيـب ربخـلا ةـضافتـسا مـعزو ،ردصـم يأ رـكذـي
 )ص( يبنلـل بـئذـلا مالـك ةرـهشك ةـياورـلاو لقنـلاـب  هـترـهش ضيفتـسم ربـخ اذـه"
 ماعطــلا نــم ريثكــلا قلــخلا هــماعــطاو ،هيــلا عذــجلا نينــحو هفكــب ىصحــلا حيبــستو
 ىــلا برــقأ يــه امــناو ،ايخــيراــت تبثــت مــل "زــجاعــملا" هذــه لــك نأــب املــع ."ليلقــلا
 رارمتــساــب يفنــي ناــك يذــلا مــيركــلا نآرقــلا فــلاخــت يــهو ،ةرــخأتــملا تاــعاــشإلا
 هـــتوبـــن تابـــثا لـــجأ نـــم تاـــيآلاـــب نايـــتالاو زـــجاعـــملا حارتـــجاـــب دمـــحم يبنـــلا مايـــق

 .سانلل

 فيكـــف ،ةملـــسم ةقيقـــح يلـــع ماـــمالـــل "سمشـــلا در" ربتـــعا دـــق ديفـــملا ناـــك اذإو 
؟يلع مامالا عم كامسألا ملكت ةروطسأ بذكي نأ نكمي

اهسفن ىلع ةأرملا ةيالو•



اهسفن ىلع ةأرملا ةيالو•

 تــناــك يأرــلا ةدــيدــس لقعــلا ةلــماــك تــناــك اذإ ةأرــملا" نإ :ديفــملا خيشــلا لوقــي   
 تابـــهلاو كيلمتـــلاو عايتـــبالاو عيبـــلا يـــفو ،اهسفـــن ىلـــع دقعـــلا يـــف اهسفنـــب ىـــلوأ
 ةنسـلا نمـف ،بأل دـج وأ بأ اهـلو اركـب تـناـك اذإ اهـنا ريـغ .تاـقدصـلاو فوـقوـلاو
 نأ دعــــب ،بأ اهــــل نكــــي مــــل نإ اهيــــبأل اــــهدــــج وأ ،اــــهوــــبأ اهيلــــع دقعــــلا ىــــلوتــــي نأ
 اهيـبا نذإ ريغـب اهسفـن ىلـع تدقـع وـلو .ىـضرـتو هيـف نذأتـف كـلذ يـف اهـنذأتـسي
 دقعـت نأ اهلـف ،ابيـث تـناـك ناو .كـلذ يـف ةنسـلا تأطـخأ ناو ،ايـضاـم دقعـلا ناـك

 ."ةنس كلذب ئطخت الو ،اهيبأ نذإ ريغب اهسفن ىلع

 ةيربجلا ةديقعلا•

 دعتــبا دقــف  ،ةفيعضــلا داــحآلا رابــخأ ىلــع ديفــملا خيشــلا دامتــعا نــم ببــسبو    
 هــتدالو بــسني  نــمل ةنجــلا بوــجوــب" لوقــلا ينبــت يــف ،لقعــلاو مــيركــلا نآرقــلا نــع
 قيــفوــت مدعــب لاــق تــقوــلا سفــن يــفو ،هــل باتــك ناونــع وــه امــك ")ص( يبنــلا ىــلا
 اذــه نأ نــم مــغرــلاــبو .اــنزــلا دــلو ةــباجــن مدــع كــلذــكو ،ةــبوتــلا ىــلا انــمؤــم لتــق نــم
 اراـــثآ فـــقوـــملا اذـــهل نأ الإ ،ةرـــخآلاـــب قلعتـــي امـــناو ،اتحـــب ايهقـــف اـــعوـــضوـــم سيـــل
 رظنـــلاو ،نيبـــئاتـــلا نيقـــباســـلا نيـــمرـــجملاو اـــنزـــلا ءانـــبأ عـــم ةـــقالعـــلا يـــف ةيـــعامتـــجا
 نينــمؤــملا ءاــمد لحتــسا نميــف لوقــلا اــمأــف" :ديفــملا لاــق دــقو ،ةيبلــس ةرظــن مهيــلإ
 ةـبوتـلا لوبـقو ،هتـبوـت نـم عنمـي ال لقعـلا ناـف ،لالحتـسالا ىلـع انـمؤـم مهنـم لتـقو
 مــل كــلذ لعــف نــم هــنا )ع( ىدــهلا ةمــئأ نــم نيــقداصــلا نــع درو عمســلا نكــل ،هنــم
 كـلذـل اراتخـم هـب باقعـلا هنـع طقسـي يذـلا هـجوـلا ىلـع بتـي مـلو ادـبأ ةـبوتلـل قـفوـي
 الو بجنــــي ال اــــنزــــلا دــــلو نا :)ع( مهنــــع ربخــــلا درو امــــك .رطضــــم الو ربجــــم ريــــغ
 هرـهظي امـناو ،لاـح لـك ىلـع هرـهظأ نإو ،ةقيقحـلا ىلـع نامـيالا هـغولـب دنـع راتخـي
 لوقـــــلا اذـــــه ىلـــــعو ...ناقـــــيالا ىلـــــع هـــــل داقتـــــعالا نود قافنـــــلاو هيـــــف كشـــــلا ىلـــــع
 دــــــجأ مــــــلو ،راــــــثآلاو مهنــــــم ثــــــيدــــــحلا ةاورو ةــــــماــــــمالا لــــــهأ نــــــم ءاهقفــــــلا عامــــــجا
."لاوقألا ةلمج يف اميكح الاقم هيف مهيملكتمل



 دــــــجأ مــــــلو ،راــــــثآلاو مهنــــــم ثــــــيدــــــحلا ةاورو ةــــــماــــــمالا لــــــهأ نــــــم ءاهقفــــــلا عامــــــجا
."لاوقألا ةلمج يف اميكح الاقم هيف مهيملكتمل

نيسحلا ربق نيطب يوادتلا•

 ثــيداــحأ نــم هيــلا درــي اــم لكــب هــنامــيإو ،يرابــخالا ديفــملا خيشــلا جهنــمل اعبــتو   
 ربـق نيطـب يوادتـلا عوـضوـم "رازـملا باتـك " يـف رـكذ دقـف ،قداصـلاو رـقابـلا نـع
 ربــــــق نيــــــط لضــــــف باــــــب ٦٥و ٦٤و ٦٣و ٦٢( باوــــــبأ ةدــــــع يــــــف ىورو ،نيــــــسحلا
 ،ءاد لـك نـم ءافشـلا نيـسحلا ربـق نيـط يـف" :لاـق هللا دبـع يـبا نـع ... )نيـسحلا
 هللا دبــــع يــــبا قــــح فرعــــي نينــــمؤــــملا نــــم اضــــيرــــم نأ وــــل" و "ربــــكألا ءاودــــلا وــــهو
 ةلمــنألا سأر لثــم نيــسحلا ربــق نيــط نــم هــل ذــخأ ،هتــيالوو هتــمرــحو )ع( نيــسحلا
 و "ليــــم سأر ىلــــع ذــــخأ نإو ،ءافــــش هيــــف نيــــسحلا ربــــق نيــــط" و ."ءاود هــــل ناــــك
 كلــــت نــــم هللا هافــــش )ع( نيــــسحلا ربــــق )نيــــط نــــم ىوادتــــف(  ةلــــع هتــــباــــصأ نــــم"
 اهــناــف نيــسحلا ةــبرتــب مــكدالوأ اوكنــح" و )توــملا( ماســلا ةلــع نوكــت نا الا ،ةلعــلا
 "و "اــعاــب نيعبــس يــف اــعاــب نيعبــس ربقــلا دنــع نــم نيــسحلا ربــق نيــط "و "ناــمأ
 لـــكأ سانـــلا ىلـــع مرـــحي ...هدـــلو ىلـــع نيطـــلا مرـــحف ،نيطـــلا نـــم مدآ قلـــخ هللا نا
"ةصمحلا لثم هنم ريسيلا نكيلو ؟انموحل لكأ مهل لحيو ،مهموحل
 ةــبرــت نا :لوقــت كتعمــس يــنا :لاقــف قداصــلا لأــس الــجر نأ ىورــي :ديفــملا لاــقو
 ناــــك دــــق :لاقــــف .هتمضــــه الا ءادــــب رمــــت ال .اهــــناو ،ةدرفــــملا ةــــيودألا نــــم نيــــسحلا
 اــمأ :لاــق .اهــب تعفتــنا امــف اهتــلوانــت يــنا :لاــق ؟كــلاــب امــف ،كــلذ تلــق دــق وأ ،كــلذ
 اــم :لاــق .اهــب عفتنــي دكــي مــل ،اهلمعتــساو هــب عدــي مــلو اهــلوانــت نمــف ،ءاــعد اهــل نا
 لوانـــت الو ،كنيـــع ىلـــع اهعـــضو ،ءيـــش لـــك لبـــق اهلبقـــت :لاـــق .اهتـــلوانـــت اذا لوـــقأ
 نـــم لـــكأ امـــنأكـــف ،كـــلذ نـــم رثـــكأ اهنـــم لوانـــت نـــم ناـــف ،ةصمـــح نـــم رثـــكأ اهنـــم
 ،اهضبـق يذـلا كلـملا قحـب كـلأـسا يـنا مهلـلا :لقـف تـلوانـت اذاـف ،انـئاـمدو انـموحـل
 يلصــت نأ ،اهيــف لــح يذــلا يــصوــلا قحــبو ،اهــنزــخ يذــلا يبنــلا قحــب كــلأــساو
 ،فوـــخ لـــك نـــم اـــناـــمأو ،ءاد لـــك نـــم  ءافـــش هلعجـــت ناو دمـــحم لآو دمـــحم ىلـــع
 اـــنا :اهيلـــع أرـــقاو ،ءيـــش يـــف اـــهردتـــساـــف كـــلذ تلـــق اذاـــف .ءوـــس لـــك نـــم اظفـــحو
 ،اهيلــع ناذئتــسالا وــه اــهذــخأل مدقــت يذــلا ءاــعدــلا ناــف ،ردقــلا ةليــل يــف هانــلزــنا
 هتلـكأ اذاـف ،ءاد لـك نـم ءافـش نيـسحلا ربـق نيـط" و ."اهمتـخ ،انـلزـنا اـنا ةءارـقو



 ،اهيلــع ناذئتــسالا وــه اــهذــخأل مدقــت يذــلا ءاــعدــلا ناــف ،ردقــلا ةليــل يــف هانــلزــنا
 هتلـكأ اذاـف ،ءاد لـك نـم ءافـش نيـسحلا ربـق نيـط" و ."اهمتـخ ،انـلزـنا اـنا ةءارـقو
 ،ءاد لـك نـم ءافـشو ،اعـفاـن املـعو اعـساو اـقزر هلعـجا مهلـلا ،هللاـبو هللا مسـب :لقـف
."ريدق ءيش لك ىلع كنا

٢ف ٥ب
بئاغلا مامإلل يبلسلا راظتنالا

 ةجيتن ىلا ىدأ "رشع يناثلا مامالا" دوجوو ،ةيهلإلا ةمامإلل ريظنتلا نا   
 لمع يأب مايقلا ميرحتو "ضرتفملا مامإلا" كلذ راظتناب لثمتت ادج ةيبلس
 ىتح وأ ،داهجلا وا دودحلا قيبطت وأ ،ةموكح ليكشت وأ يسايس وأ يروث
 دلولا دوجو ةيضرف نأل كلذو ،مامإلا نذإ اهيف طرتشي يتلا ةعمجلا ةالص ءادأ
 نم موصعم مامإل ىلاعت  هللا نييعت ةرورض ىلع موقت تناك ،يركسعلا مامالل
 ةيأ ةماقإ زاوج مدعو ،ىلاعت هلبق نم ،ةيوسوملا ةينيسحلا ةيولعلا ةلالسلا
 يف يسايسلا كرحتلاب حامسلا مدعو "موصعملا مامإلا" نع اديعب ةموكح
 ةدالوو دوجوب داقتعالا نأل كلذو .مامالا كلذ راظتنا بوجوو "ةبيغلا رصع"
  عورشم يا عم لماعتلا میرحت  ينعی "هراظتنا" و "رشع يناثلا  مامالا"
 ةعيشلا جرخأ ام وهو .ضرالا يف ةموكح ليكشت لواحي مكاح يا وا يروث
 لجأ نم لاضن يأب مايقلا مهيلع مرحو ،يسايسلا حرسملا نم ةيرشع ينثالا
.ةيرحلاو لدعلا

 متحــــت يتــــلا ةفلتخــــملا تاــــياورــــلا نــــم ةــــعومــــجم ىلــــع فــــقوــــملا اذــــه ىنتــــبا دــــقو   
 رصحـــت وأ ،مـــهريـــغ عـــم جورـــخلا مرـــحتو تيبـــلا لـــهأ نـــم ةمـــئالا فـــقومـــب مازتـــلالا
 نسحـــلا نـــب دمـــحم( رظتنـــملا يدـــهملا رـــشع يـــناثـــلا ماـــمالا عـــم مايقـــلاو جورـــخلا
:)يركسعلا

 :يمقـلا يرعـشألا هللا دبـع نـب دعـس "نسحـلا نـبا" ةبيغـل لوألا رظنـملا لاـق امـك
 .هـــلالدتـــساو هـــلوقعـــمو هـــيأرـــب اـــماـــما راتخـــي نأ قلـــخلا نـــم دـــحأل الو انـــل زوجـــي ال"
 ،هقلــخ عيمــجو هــئايبــنأو هلــسر ىلــع ىــلاعــتو لــج هللا هرظــح دــقو اذــه زوجــي فيــكو



 .هـــلالدتـــساو هـــلوقعـــمو هـــيأرـــب اـــماـــما راتخـــي نأ قلـــخلا نـــم دـــحأل الو انـــل زوجـــي ال"
 ،هقلــخ عيمــجو هــئايبــنأو هلــسر ىلــع ىــلاعــتو لــج هللا هرظــح دــقو اذــه زوجــي فيــكو
 نـمؤـمل ناـك اـمو" كـلذ نـم ءيـش يـف مهيـلا رايتـخالا لعجـي مـل ذا ،هـباتـك يـف لاقـف
 : لاــقو "مــهرــمأ نــم ةريخــلا مهــل نوكــي نأ ارــمأ هــلوــسرو هللا ىضــق اذا ةنــمؤــمل الو
 رايتــخا امــناو "مــهرــمأ نــم ةريخــلا مهــل ناــك اــم راتخــيو ءاشــي اــم قلــخي كــبرو "
 مـــــهراتخـــــيو مهميقـــــي وهـــــف ،هيـــــلا مهتـــــماـــــقاو ، لـــــجو زـــــع هللا ىـــــلا ةمـــــئألاو ججحـــــلا
 ءاـش اذا هرتـسيو ،دارأ اذا مـهرـمأ نلعـيو مـهرـهظيف ،مهـماـقأ ءاـش اذاو مهيفخـيو
 ،مهتحلصمــــب فرــــعأو هقلــــخ يــــف هريــــبدتــــب ملــــعأ ىــــلاعــــتو كرابــــت هــــنأل ،هــــيدبــــي الــــف
 ."انم هللا رومأ ثداوحو هنامزو هسفن رومأب ملعأ مامالاو

 )رــقابــلا( رفعــج يــبأ نــع يفعجــلا رــباــج نــع )هريسفــت( يــف يــشايعــلا ىور و  
 تاـــــمالـــــع ىرـــــت ىتـــــح ادـــــبا كلـــــجر الو كدـــــي نـــــكرـــــحت ال ،ضرالا مزـــــلا" :لاـــــق هـــــنا
 مــهريغــلو ةــيار يلــعو دمــحم لآل ناــف ،دمــحم لآ نــم ذاذــشو كاــيإو... كــل اــهرــكذا
 نيـسحلا دـلو نـم الـجر ىرـت ىتـح ادـبا الـجر مهنـم عبتـت الو ضرالا مزـلاـف ،تاـيار
."كل تركذ نمو كايإو ادبأ ءالؤه مزلاف ... هحالسو هتيارو هللا يبن دهع هعم

 بطخ نينمؤملا ريما نا : )تاراغلا(: باتك يف يفقثلا ديعس نب دمحم نب ميهاربا نع يلماعلا رحلا ىورو ـ 3 
: لاقف.. ناورهنلاب

 الو اورجؤت  مهورصناف مكوخرصتسا ناو ، اودبلاف اودبل ناف مكيبن تيب لها ىلا اورظنا ـ    
. ةيلبلا مكعرصتف مهوقبتست
17 مقر فيسلاب جورخلا مكح ، داهجلا باتك ، لئاسولا:يلماعلا

:لاق هنا  نينمؤملاريما نع هبطخ نم ةبطخ رخآ يف )ةغالبلا جهن( يف يضرلا فيرشلا ىورو 
 هلجعي مل امب اولجعتست الو  ، مكتنسلا ىوه يف مكفويسو مكيدياب اوكرحت الو ءالبلا ىلع اوربصاو ضرالا اومزلا ـ
  هرجا عقوو اديهش تام هتيب لهاو هلوسر قحو هبر قح ةفرعم ىلع وهو هشارف ىلع مكنم تام نم هناف ، مكل هللا
. الجأو ةدم ءيش لكل ناو ، هفيسل هتالصا ماقم ةينلا تماقو هلمع حلاص  نم ىون ام باوث بجوتساو هللا ىلع

15 مقر تحت قباسلا بابلا سفن يف داهجلا باتك يف لئاسولا بحاص اهاور دقو 
 نم دحا رما ريغ نم داهجلا نع يهن ":لوقلاب ةبطخلا هذه ىلع ةغالبلا جهنل )هحرش( يف ينارحبلا مثيم نبا قلعو
 نم ةراشاب الا تاكرحلا هذه ءارجا زوجي ال هناف رمالا بلطل مهنم موقي نم مايق مدع دنع كلذو ، هدعب هدلو نم ةمئالا
. "تقولا ماما

 يـــــــــف )340 ةنـــــــــس يـــــــــفوـــــــــت( يـــــــــنامعنـــــــــلا بنیز يبأ نب میھاربإ نب دمحم ىورو   
 مزلــت ناو هللا ىوقتــب كيــصوا" :لاــق ،رفعــج يــبأ نــع دوراجــلا يــبا نــع "ةبيغــلا"
 ىلــع اوسيــل مهــناــف انــم  جراوخــلاو كاــياو ،سانــلا ءالؤــه ءامــهد يــف دعقــتو كتيــب



 مزلــت ناو هللا ىوقتــب كيــصوا" :لاــق ،رفعــج يــبأ نــع دوراجــلا يــبا نــع "ةبيغــلا"
 ىلــع اوسيــل مهــناــف انــم  جراوخــلاو كاــياو ،سانــلا ءالؤــه ءامــهد يــف دعقــتو كتيــب
 يدــــهملا ةــــيار لبــــق عــــفرــــت ةــــيار لــــك" :اضــــيأ ىور امــــك   ." ءيــــش ىــــلا الو ءيــــش

  عرو ال نــــمل نــــيد ال ":اضــــيأ ىورو  .")هللا نود نــــم دبعــــي( توــــغاــــط اهبــــحاصــــف
 اـي :هـل ليقـف ، ةيقتـلاـب  مكلمـعا هللا دنـع مكـمرـكا نا ، هـل ةيقـت ال نـمل نامـيا الو ، هـل
 جورــــخ موــــي  وــــهو ، مولعــــملا تــــقوــــلا موــــي ىــــلا :لاــــق ..؟ىتــــم ىــــلا هللا لوــــسر نــــبا
 :هـــل ليقـــف ، انـــم سيلـــف انمـــئاـــق جورـــخ لبـــق ةيقتـــلا كرـــت نمـــف ، تيبـــلا لـــها انمـــئاـــق
 ةبيغـلا بـحاـص وـهو... يدـلو نـم نـم عـبارـلا :لاـق ..؟تيبـلا لـها مكنـم مـئاقـلا نـمو
." هجورخ  لبق

 هللا نــــم دــــهعب ةــــماــــمالاو ةيــــصوــــلا رــــمأ نإ" :يــــنامعنــــلا لاــــق كــــلذ ىلــــع ءانــــبو   
 هللا راتخــــم ريــــغ راتــــخا نمــــف ،مــــهرايتــــخاــــب الو هقلــــخ نــــم ال هرايتــــخاــــبو ىــــلاعــــت
."هران يف نيّلاحلا نيقفانملاو نيملاظلا دروم درو هناحبس هللا رمأ فلاخو

 راظتـــنالاو فكـــلاو ربصـــلا نـــم ةعيشـــلا هـــب رـــُمأ اـــم" باـــب يـــف يـــنامعنـــلا لاـــقو   
 لوـح ةـياور رـشع ةعبـس رـكذ اـم دعـب "هريـبدـتو هللا رـمأـب لاجعتـسالا كرـتو جرفلـل
 بـيدأتـلا اذـه ىـلا ـ هللا مكمـحر ـ اورظـنا" :"ةبيغـلا رصـع" يـف راظتـنالاو ةيقتـلا
 ،جرفلــــل راظتــــنالاو فكــــلاو ربصــــلا يــــف مهمــــسرو مــــهرــــمأ ىــــلاو )ع( ةمــــئالا نــــم
 ةاجـــــــن مهفـــــــصوو ،نينمتـــــــملا بذـــــــكو نيلجعتـــــــسملاو ريـــــــضاحـــــــملا كالـــــــه مـــــــهرـــــــكذو
 تابثـب  تابثـلا ىلـع مـهاـيإ مههيبـشتو ،نيتـباثـلا نـيرـباصـلا مهـحدـمو ، نيمّلـسملا
 مـــــهرـــــمأ اولثتـــــماو مهبـــــيدأتـــــب ـ هللا مكمـــــحر ـ اوـــــبدأتـــــف .. اـــــهداـــــتوأ ىلـــــع نصحـــــلا
 هـب لاـمو ةلـجعلاو ىوهـلا هـتدرا نمـم اوـنوكـت الو مهمـسر اوزواجـت الو مهـل اومّلـسو

 . "ءاضيبلا ةجحملاو ىدهلا نع  صرحلا

 ال هنأ دقتعن" :"تاداقتعالا" :يف ) 381 ت ( قودصلا يلع نب دمحم لاقو   
 رمع هتبيغ يف يقب ولو يقب ام هتبيغ يف يقب ،هريغ مئاقلا نوكي نأ زوجي
 هبو ،هبسنو همساب هيلع اولد ةمئألاو يبنلا نأل ،هريغ مئاقلا نكي مل ،ايندلا
."اورشب هبو اوضر



 هبو ،هبسنو همساب هيلع اولد ةمئألاو يبنلا نأل ،هريغ مئاقلا نكي مل ،ايندلا
."اورشب هبو اوضر
 اهـكرتـي نـمو.. مـئاقـلا جورـخ ىتـح زوجـي ال اهـكرـتو ةبـجاو ةيقتـلا" :الـئاـق ىتـفأو   
 لوـسرـلاو هلل  فـلاخـمو ةيـماـمالا نـيدو هللا نـيد نـم جراـخ هـناـف مـئاقـلا جورـخ لبـق

 :لاـــــق ثيـــــح "ةـــــيادـــــهلا" :باتـــــك يـــــف مكحـــــلا سفنـــــب ىتـــــفا امـــــك   .")ع( ةمـــــئالاو
 نـــيد فـــلاـــخ دقـــف اهـــكرـــت نمـــف ،نيـــملاظـــلا ةـــلود  يـــف انيلـــع ةبـــجاو ةضـــيرـــف ةيقتـــلا"
 ةيـناوجـلاـب مـهوفـلاـخو ةيـناربـلاـب سانـلا اوطـلاـخ :قداصـلا لاـقو ،هـقراـفو ةيـماـمالا
 ،مـئاقـلا جرـخي نأ ىـلا اهـكرـت زوجـي ال ةبـجاو ةيقتـلاو ...ةيـنايبـص ةرـمالا تـماد اـم
 بجـيو ، )ع( ةمـئالاو هـلوـسر يهـنو لـجو زـع هللا  يهـن يـف لـخد دقـف اهـكرـت نمـف
 مـئاقـلا وـه اذـه انـناـمز يـف هدابـع ىلـع هتفيلـخو هـضرأ يـف هللا ةجـح نأ داقتـعالا
 ، هريـــغ مـــئاقـــلا نوكـــي نأ زوجـــي ال هـــنأ دقتعـــي نأ بجـــيو ... نسحـــلا نـــبا رظتنـــملا
."هريغ مئاقلا نكي مل ايندلا رمع يقب ولو ، يقب ام هتبيغ  يف يقب

 تــلد دــقو ،هــب رــمؤــن اــم لعــف انيلــع... " :"نــيدــلا لامــكا" :يــف قودصــلا لاــقو    
 دوعقـلا بـجوو ،اوضـم نـيذـلا رـشع دـحالا ةمـئالا ءالؤـه ةـعاـط ضرـف ىلـع لـئالدـلا
 ... اوقطــن اذا مهنــم عامتــسالاو ،اوضهــن اذا مهعــم ضوهنــلاو ،اودعــق اذإ مهعــم
." هلعفن نا ىلع لئالدلا تلد ام تقو لك يف لعفن نأ انيلعف
  
 يف ةصاخ ، ةيمامالا ةعيشلا ىلع "هيقفلا ةيالو" :ةيرظن اوحرط دق ،يرجھلا عبارلا نرقلا يف  ةيديزلاو ةلزتعملا ناكو
 .  "هيقفلا ةيالو": ةيرظن لوبق نم ىلوالا لايجالا عنم "راظتنالاو ةيقتلا" :ةيرظنب مازتلالا نكلو . "ىربكلا ةبيغلا" لظ
 لقن ثيح . )نيدلا لامكا(:ةمدقم يف قودصلا خيشلا هلقن دقو . عوضوملا اذه لوح نيفرطلا نيب ماح شاقن رادو
 درو . هيقفلا ةيالوو  ةبيغلا لوح. راشب نب دمحا نب يلع باتكو . يولعلا ديز يبأل )داهشالا(: باتك نم  تافطتقم
 . امهيلع ةبق نب نمحرلادبع
 ناف .صنلاب كانه تتبث ناف . ةرشابم هللا لوسر ةفالخ لوح ىروشلاو صنلا عوضوم ىلا ةدوعلاب ةبق نبا بلاط و  
 يف مامالا ىلا اهلقننف ةحيحصلا ةجحلا اوركذ اذا (:لاقو . نامز  لك يف صنلاب تبثت نا دب ال ةمامالاو ةفالخلا
 . )ادبا ةدوجوم هل ةبجوملا للعلا نأل . نامز لك يف بجو نمز يف بجو نا  صنلا نأل . نامز لك

 لك يف اهنالطب ةبق نبا بحصتسا دقف . ةيمامالا رظن يف ةلطاب  لوسرلا دعب ةرشابملا ىروشلا تناك املو    
 يف ةموكحلا نوميقي ال اذامل :ةيمامالا نم ةيديزلا لاؤس  نع كلذب باجأو . ةبيغلا رصع يف اهنالطب اهنمو روصعلا

 موقي سيل " :لاقو .هرظن يف ةلطابلا ىروشلا ىلا ةدوعو صنلا نم اجورخ  بلطتي كلذ نأل  ، ةبيغلا رصع
."مامالا الا مامالا ماقم اندنع

 لاق لاق ،يفعجلا رباج نع ،مادقملا يبا نب ورمع نع ديفملا خيشلا ىورو  



 لاق لاق ،يفعجلا رباج نع ،مادقملا يبا نب ورمع نع ديفملا خيشلا ىورو  
 تامالع ىرت ىتح الجر الو ادي كرحت الو ضرألا مزلا رباج اي" :رفعج وبأ يل
 ."كل اهركذا

 باــــــغ اذا هــــــنا" :لاقــــــف ،بئاغلا ماــــــمالا ىلــــــع حالــــــصالا ةيــــــلوؤســــــم دیفملا قلــــــعو  
 هـب تلمهـناو دودـحلا كـلذـل تـعاضـف نيـملاظـلا موقـلا  نـم هسفـن ىلـع فوخلـل ماـمالا
 نود نيـــملاظـــلا لعـــف كـــلذـــل ببـــسلا ناكـــف  داسفـــلا ضرالا يـــف هـــب عـــقوو  ماكـــحالا
."هنود هب نيبلاطملا  كلذب نيذوخأملا ناكو ،همسا لجو زع هللا
 قتاع ىلع  عقت ةمئالا ةماقا ةمهم نأب دقتعي  ) 436 ـ 355 ( ىدهلا ملع ىضترملا فیرشلا ،ديفملا خيشلا ذيملت ناكو
 مهضورف نم اهناو ةمئالا قتاع ىلع عقت ءارمالا ةماقا ةمهم ناو . اهل غوسي ال كلذ ناو . ةمألا قتاع ىلع سيلو هللا
 . اهب نوصتخي يتلا مهتادابعو
 انيديأب سيل كلذ نأل" ةبيغلا رصع يف ةيمالسالا ةموكحلا ليكشتو مامالا بيصنتل يعسلا مرح دقف انه نمو   
 ." هتماقا انمزليف انضورف نم هرايتخاو مامالا ةماقإ سيل" :لاقو  ."راظتنالا نم دب الف . هللا ديب امناو

    

 يناثلا مامإلا ةبيغب لوقلاو ،ةيهلإلا ةمامالا ةيرظن لوصو دكؤي ام اذهو  
 نع "ةيرشع ينثالا" ةعيشلا بييغت ىلا ىدأ ،ريبك يخيرات قزأم ىلا ،رشع
.خيراتلا حرسم

ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا

 نــم ةــلودــلا ةــماــقإ ةركــف )ةــيرــشع ينــثالا ورظنــمو( ديفــملا خيشــلا ىغــلأ اــمدعــبو   
 نــم اهــب قلعتــي اــم لــك ىغلــي نأ نــم دــب ال ناــك "ةبيغــلا رصــع" يــف ةعيشــلا لبــق
 جاتحـــت يتـــلا ،ركنـــملا نـــع يهنـــلاو فورعـــملاـــب رـــمألا ةمهـــم اهـــسأر ىلـــعو ،لامـــعأ
 :ديفـــملا خيشـــلا لوقـــي امبـــسحو .بلقـــلاو ناسلـــلاـــب كـــلذـــب مايقـــلا ادـــع اـــم ،ةوـــق ىـــلا
 يأ( ماــنالا ريــبدتــل بوصنــملا ناــمزــلا ناطلــس نذإــب الا حارــجلاو لتقــلا هــل سيــل"
 امـــب الا راكـــنالا يـــف لمعـــلا نـــم هـــل نكـــي مـــل كـــلذـــب نذإلا دقـــف ناـــف )بئاغلا ماـــمالا
 نــم هيلــع قحتــسي امــع نايبــلاو ،ركنــملا حيبقتــب ظــعاوــملا نــم ناسلــلاو بلقــلاــب عقــي
 ىــلا اهــب لمعــلا دؤــي مــل اــم ديــلاــبو ، هيلــع ديــعوــلا رــكذو كــلذــب فــيوختــلاو باقعــلا
 يـف داسفـلاو مهسفـنأ ىلـع نينـمؤـملا ةـفاـخا نـم كـلذ نـم دـلوـت اـمو ، ءاـمدـلا كفـس
 فاـــخ ناو ، هـــل ضرعتـــي مـــل كـــلذ ديـــلاـــب راكـــنالا نـــم ناســـنالا فاـــخ ناـــف ، نـــيدـــلا



 يـف داسفـلاو مهسفـنأ ىلـع نينـمؤـملا ةـفاـخا نـم كـلذ نـم دـلوـت اـمو ، ءاـمدـلا كفـس
 فاـــخ ناو ، هـــل ضرعتـــي مـــل كـــلذ ديـــلاـــب راكـــنالا نـــم ناســـنالا فاـــخ ناـــف ، نـــيدـــلا
 هراكــــنا ىلــــع رصتــــقاو هــــب راكــــنالا نــــع كســــما هرــــكذ اــــم اضــــيا ناسلــــلا راكــــنإــــب
 ىلـــع ضرـــف ناسلـــلاـــب ركنـــملا نـــع يهنـــلاو فورعـــملاـــب رـــمألا نا" :لاـــقو ."بلقـــلاـــب
 وأ ،هرـــكذـــب الا هـــيدـــل ملـــع ال نـــم ىلـــع ةجحـــلا مايقـــل هيـــلا ةـــجاحـــلا طرـــشب ةـــيافكـــلا
 قلعتـم وهـف هيـف ديـلا طـسب اـمأـف .كـلذـب نظـلا ةبلـغ وأ ،هـب ةحلصـملاـب ملعـلا لوصـح
 طرــشلا اذــه رييغــت زوجــي نــلو ،هيــف هــنذاو  هــل هــبدنــي نــم ىلــع هــباجــياو ناطلــسلاــب
."امهادع ام نود ةمامالاو لدعلاب لوقلا ىلع عرفتم بهذم اذهو .روكذملا

   
  نــــع يهنــــلاو فورعــــملاــــب رــــمالا نوــــناــــق ( نــــم يبلــــسلا فــــقوــــملا اذــــه ىدا دــــقو   
 ةيــماــمالا ةعيشــلا ةــماــع دنــع يــسايســلا باحســنالا ةرــهاــظ  سیركت ىــلا )ركنــملا
.يعامتجالا رييغتلا يف ةكراشملا  فعضو

 
دودحلا ةماقا  

 يــف طرتــشيو ،ةــلودــلا لامــعأ نــم اضــيأ ربتعــت دودــحلا ةــماــقإ نأ نــم مــغرــلاــبو   
 يــــف اهتــــماــــقإ ةعيشــــلا ءاهقفــــل زاــــجأ ديفــــملا خيشــــلا نأ الا ،ماــــمالا نذإ اهتــــماــــقا
 اــمأــف " :لاــقو "ةمــئألا لبــق نــم كــلذ يــف مهــل ضــيوفتــلا" ىوــعدــب "ةبيغــلا رصــع"
 ةمـئأ مـهو ،ىـلاعـت هللا لبـق نـم بوصنـملا مالـسإلا ناطلـس ىـلا وهـف دودـحلا ةـماـقإ
 دـقو .ماكحـلاو ءارـمألا نـم كـلذـل هوبصـن نـمو ،مالـسلا مهيلـع دمـحم لآ نـم ىدـهلا
 اهتـــماـــقا نـــم نكمـــت نمـــف ،ناكـــمإلا عـــم مهتعيـــش ءاهقـــف ىـــلا هيـــف رظنـــلا اوـــضوـــف
 ،اهمقيلــف كــلذ ىلــع هــب ارارــضا روجــلا ناطلــس نــم فخــي مــلو ،هدبــعو هدــلو ىلــع
 ىلـع كـلذـب اررـض فاـخ وأ ،اهتـماـقا يـف هيلـع اـضارتـعا ،نيـملاظـلا نـم فاـخ نـمو
 ةــــماــــقإ عاطتــــسا نا كــــلذــــكو .اهــــضرــــف هنــــع طقــــس دقــــف ،نــــيدــــلا ىلــــع وأ ،هسفــــن
 ةــماــقإ هــمزــل دقــف ،كــلذ يــف نيــملاظــلا قــئاوــب نــمأو هــموــق نــم هيلــي نــم ىلــع دودــحلا
 ضرــــف اذــــهو ،مهلــــتاــــق لتقــــيو مهيــــناز دلــــجيو مهــــقراــــس عطقيلــــف ،مهيلــــع دودــــحلا
 هلبــق نــم ةراــمالا وأ هــل هتــفالــخ رــهاــظ ىلــع كــلذــل بلغتــملا هبصــن نــم ىلــع نيعتــم
 فورعـــملاـــب رـــمألاو ماكـــحألا ذيفنـــتو دودـــحلا ةـــماـــقإ هـــمزليـــف ،هتيـــعر نـــم موـــق ىلـــع
 ىلـــع بجـــيو ،راجفـــلا نـــم كـــلذ قحتـــسي نـــمو ،رافكـــلا داهـــجو ركنـــملا نـــع يهنـــلاو



 فورعـــملاـــب رـــمألاو ماكـــحألا ذيفنـــتو دودـــحلا ةـــماـــقإ هـــمزليـــف ،هتيـــعر نـــم موـــق ىلـــع
 ىلـــع بجـــيو ،راجفـــلا نـــم كـــلذ قحتـــسي نـــمو ،رافكـــلا داهـــجو ركنـــملا نـــع يهنـــلاو
 نـــم ادـــح زواجتـــي مـــل اـــم ،مهـــب ناعتـــسا اذا ،كـــلذ ىلـــع هتـــنوعـــم نينـــمؤـــملا هـــناوـــخا
."ىلاعت هللا ةيصعم يف اعيطم نوكي وأ ناميالا دودح

 :)هلئاسر(:  يف لاقو ، مامالا رهظي ىتح ةبيغلا لاح دودحلا قيبطت  ىضترملا ديسلا قلع دقف    
 تاف ناو ، هنم اهافوتسا رارقالاو ةنيبلاب هيلع ةتباث يهو ، قاب دودحلل قحتسملاو مامالا رهظ نا (
 ةماقا يف ةعيرشلا خسني سيلو ، ةبيغلا ىلا هأجلأو مامالا فاخأ نم ىلع مثالا ناك هتومب كلذ
 نم ةعناملا بابسالا لاوزو نيكمتلا  عم اهتماقا ضرف طقس ول اخسن نوكي امنا هنأل دودحلا
. ) الف انركذام لاحلاو همدع عم اماو ، اهتماقا
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   :لاقو ، اهعييضتب ةمومذم  نوكت ىتح دودحلا ذيفنتب ةبطاخم ةمالا نوكت نا ( ىفنو   
. )اهب نوصتخي يتلا مهتادابعو )ع( ةمئالا ضورف نم دودحلا ةماقا نا
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 ، طوقسلا  ةباثمب ةبيغلا رصع يف دودحلا ديمجت رابتعا :)ةبيغلا( يف يسوطلا خيشلا ضفرو   
 مهيلع اهماقا  نوقاب اهوقحتسمو مامالا رهظ ناف ، اهيقحتسم بونج يف ةيقاب اهنا ىلع رصاو
 هأجلأو مامالا فاخا نم  ىلع اهتيوفت يف مثالا ناك هتومب كلذ تاف ناك ناو ، رارقالا وا ةنيبلاب
. ةبيغلا ىلا
 طقسيو عنملا  لاوزو نكمتلا عم هتماقا بجي امنا دحلا نأل دودحلا ةماقال اخسن  كلذ ربتعي ملو    
. عناملا  لاوزو ناكمالا عم اهتماقا طقس ول اخسن كلذ نوكي امناو ، ةلوليحلا عم
64 ةبيغلا :يسوطلا

 نامزلا ناطلسل الا اهتماقا دحأل زوجي سيلف دودحلا ةماقا امأ ( :)ةياهنلا(: يف لاقو    
 ىلع اهتماقا  امهاوس دحأل زوجي الو ، اهتماقال مامالا هبصن نم وا ىلاعت هللا لبق نم بوصنملا
. ) لاح
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 نــــع ةــــباينــــلا" ضارتــــفاــــب دودــــحلا ةــــماــــقإــــب ةعيشــــلا ءاهقفلــــل ديفــــملا حمــــس امــــكو  
 )يبنـلا( هنيـع تـباـغ اـمل " :لاقـف ،مهـل ةاـكزـلا ميلـست ةعيشـلا ىلـع بـجوأ "ماـمإلا
 ةفيلــخلا باــغ اذاــف ،هتفيلــخ ىــلا ةاــكزــلا لمــح ضرفــلا راــص هــتاــفوــب مــلاعــلا نــم
 هنيـب ءارفسـلا مدـع اذاـف .هتعيشـل هتـصاـخ نـم هبصـن نـم ىـلا اهلمـح ضرفـلا ناـك
 هيقفــــلا نأل ،هتــــيالو لــــهأ نــــم نيــــنوــــمأــــملا ءاهقفــــلا ىــــلا اهلمــــح بــــجو ،هتيــــعر نيــــبو
."هتنايد يف هل هقف ال نمم اهعضومب فرعأ
 ھیقفلا نأل" :لاق امناو "مامإلا نع ةباینلا ضارتفا" ىلع ءانب ، كلذ لقی مل ھنكلو
."ھل ھقف ال نمم اھعضاومب فرعأ



 ھیقفلا نأل" :لاق امناو "مامإلا نع ةباینلا ضارتفا" ىلع ءانب ، كلذ لقی مل ھنكلو
."ھل ھقف ال نمم اھعضاومب فرعأ
 "ةبيغـلا رصـع" يـف ةاـكزـلا ملتـسم يـف احـضاو ديفـملا خيشـلا يأر ناـك نئـلو    
 بوـــــجو ساـــــسأ نـــــمو ،سمـــــخلا ملتـــــسم نـــــم هفـــــقوـــــم ناـــــف ،يعيشـــــلا هيقفـــــلا وـــــهو
 هقفـــــلا نأ مولعـــــملا نـــــمو ،ةريبـــــك ةـــــجردـــــب اكبـــــترـــــم لـــــب ،احـــــضاو نكـــــي مـــــل سمـــــخلا
 هلل ةـــــصاـــــخ يـــــهو ،لافـــــنالا نم  هـــــجارـــــخإ بجـــــي سمـــــخلا نأـــــب نـــــمؤـــــي يعيشـــــلا
 يــف )ص( هــل تــناــك امــك هــل ةصــلاــخ ، هدعــب نــم هــماقــم مــئاقــلا ماــمالــلو لوــسرلــلو

 ماـــمالا نذإـــب الا لافـــنالا نـــم ءيـــش يـــف لمعـــي نا دـــحأل قحـــي ال هـــنأو    .هـــتايـــح

   .سمـخلا ماـمالـلو اهنـم دافتـسملا سامـخا ةعـبرا هلـف هـنذإـب اهيـف لمـع نمـف لداعـلا
 نيعـملا موصعـملا ماـمالا :ينعـي يعيشـلا حلطصـملا يـف )لداعـلا ماـمالا( ناـك اـمل و
 كــــلاــــملا : حبصــــي هــــناــــف ،بئاغلا رــــشع يــــناثــــلا ماــــمالا هــــناو  ،ىــــلاعــــت هللا لبــــق نــــم
 . لافنالل يقيقحلا
 ، ماـمالـلو لوـسرلـلو هلل همـيدقـتو ،حاـبرالاو مـناغـملا نـم سمـخلا جارـخأ بجـي امـك
 قحــي يذــلاو لافــنالاو سمــخلا بــحاــص ديــحوــلا صخشــلا وــه بئاغلا ماــمالا نأو
 ال امـك ..هـقوقـح ءادأل هيـلا لوـصوـلا  ىـلا ليبـس ال نكـلو ،اهعـيزوـتو اهـمالتـسا هـل
.ةبيغلا لظ يف اهيف فرصتلاو اهعيزوت ةلأسم يف هنم صوصن ةيا دجوت

 انــباحــصا نــم موــق فلتــخا دــق " :لاــقو ،ديفــملا خيشــلا راتــحا دقــف انــه نــمو     
 ضرـف طقسـي نـم مهنمـف ، لاقـم ىـلا  مهنـم قـيرـف لـك بـهذو ،ةبيغـلا دنـع كـلذ يـف
 بـجوـي  مهضعـبو  ،رابـخالا نـم هيـف صـخرـلا نـم مدقـت اـمو ماـمالا ةبيغـل هـجارـخا
 )ع( هـــناو ماـــمالاروهـــظ دنـــع اـــهزونـــك رـــهظت ضرالا نا": درو اربـــخ لّوأتـــيو هزنـــك
 ةلـــص ىرـــي مهضعـــبو   ."ناكـــم لـــك نـــم اـــهذـــخأيـــف زونكـــلا ىلـــع هللا هـــلد ماـــق اذا
 بـحاصـل هـلزـع ىرـي مهضعـبو ،باحصتـسالا قـيرـط ىلـع ةعيشـلا ءارقـفو ةـيرذـلا
 هلقــع يــف هــب قثــي نــم ىــلا هــب ىــصو هروهــظ لبــق توــملا كاردا يشــخ ناــف ،رــمالا
 موقـي نـم ىـلا هـب ىـصو الاو .. هـمايـق كردا نا مـث ماـمالا ىـلا ملـسي ىتـح هتـناـيدو
 ،ناـــمزـــلا ماـــما رـــهظي نأ ىـــلا طرـــشلا اذـــه ىلـــع مـــث ،ةـــناـــيدـــلاو ةقثـــلا يـــف هـــماقـــم
 مــسرــي مــل بــئاغــل قــح سمــخلا نأل مدقــت اــم عيمــج نــم حــضوأ يدنــع لوقــلا اذــهو
 نكمتــلاو هــباــيإ تــقو ىــلا هظفــح بــجوــف هيــلا ءاهتــنالا بجــي امــسر هتبيــغ لبــق هيــف



 مــسرــي مــل بــئاغــل قــح سمــخلا نأل مدقــت اــم عيمــج نــم حــضوأ يدنــع لوقــلا اذــهو
 نكمتــلاو هــباــيإ تــقو ىــلا هظفــح بــجوــف هيــلا ءاهتــنالا بجــي امــسر هتبيــغ لبــق هيــف
 ةاـــكزـــلا ىرـــجم كـــلذ يرـــجيو ،هيـــلا قحـــلاـــب لقتـــنا نـــم دوـــجو وأ هيـــلا هـــلاصـــيا نـــم
 لــحي الو ،اهــطوقــس كــلذ مدــع دنــع بجــي الــف اهقحتــسم  اهــلولــح دنــع مدعــي يتــلا
 وأ سفنــلاــب اهظفــح بجــيو ، كالــمالا  يــف فرصتــلا بــسح ىلــع اهيــف فرصتــلا
  . فانـصالا نـم ةاـكزـلا  لـهأ نـم اهقحتـسم ىـلا اهـلاصـيإـب موقـي نـم ىـلا ةيـصوـلا
 ، ماــمالــل صــلاــخ وــه يذــلا سمــخلا رطــش يــف هاــنرــكذ اــم ىــلا بــهاذ بــهذ ناو
 ءاـج اـم ىلـع مهنيـكاسـمو مهليبـس ءانـباو دمـحم لآ ماتـيأل رـخآلا رطـشلا  لعـجو
 فلتـخا امـناو ،باوـص ىلـع ناـك لـب كـلذ يـف قحـلا هتـباـصا دعبـي  مـل  نآرقـلا يـف
 مدــع امــناو ، ظافــلالا حــيرــص نــم هيــلا أجلــي اــم مدعــل بابــلا اذــه يــف انــباحــصا
 موزـل  نـم رـمالا يـف لقعـلا ىضتقمـب ليـلدـلا ةـماـقا عـم ةنحـملا ظيلغـت عـضوـمل كـلذ
 عـــئادوـــلا ظفـــحو كـــلاـــملا نذأـــب الا كولمـــملا ريـــغ يـــف فرصتـــلا رظـــح يـــف لوـــصالا
."قوقحلا درو اهلهأل

 يذـلا ضومغـلاو سمـخلا عوـضوـم يـف ةريحـلا نـع فشكـي ديفـملا نأ ظـحالـيو    
 هريـــغ وأ "بئاغلا ماـــمالا" نـــم ةحـــيرـــص صوصـــن دوـــجو مدـــع نـــع ثدـــحتيو ،هفلـــي
 ةبـيرغـلا لاوـقالا نـم ددـع ىـلا ىدأ اـم وـهو ،ةبيغـلا رصـع يـف سمـخلا مكـح لوـح
 هــئاقــلا وأ ضرالا يــف هنــفد وأ سمــخلا طاقــسا ليبــق نــم نآرقــلاو لقعلــل ةيــفانــملا
 هراتـخا يذـلا يأرـلا وـهو ،يدـهملا  روهـظ موـي ىـلا هـب ةيـصوـلاو هـلزـع وأ رـحبلا يـف
. ديفملا

 ةيقتـــلا" ةـــيرظنـــب هـــمازتـــلا ىلـــع ادامتـــعا يأرـــلا اذـــه ديفـــملا خيشـــلا ذـــختا دـــقو    
 رصــع يــف ةــلودــلا ةــماــقا مــيرــحت ينعــت تــناــك يتــلا " بــئاغــلا ماــمالــل راظتــنالاو
  .هعيزوتو سمخلا  مالتسا اهنمو ،اهتايلوؤسمب مايقلا وا ةبيغلا

 نـع يهنـلاو فورعـملاـب رـمألاو  سمـخلاـك باوـبالا رـئاـس يـف )ةـماعـلا ةـباينـلا( ةـيرظـن نـع ثدـحتي مـل ديفـملا خيشـلا نكـلو   
 فرــعا مهــنأل" ءاهقفــلا ىــلا اهلمــح باجــيإــب ةاــكزــلا يــف ىفتــكاو ،ةــلودــلا ةــماــقاو ةروثــلاو ةعمــجلا ةالــصو داهجــلاو ركنــملا
."اهعضاومب

 ةــسراممــب ءاهقفلــل اــماــع اــنذإ ،ءاضقــلا باــب يــف نيــتدراوــلا ،ةروهشــملاو ةــلوبقــملا يــف ىرــي نكی مل دیفملا خیشلا نأ ودبیو   
 نـم ولـخت ،هيـلا اهلـسرا دـق )بئاغلا ماـمالا( نأـب لاقـي يتـلا لـئاـسرـلا نا كـلذ دـكؤـي اـمو ."ةبيغـلا رصـع" يـف ةـماـمإلا رود



 ةــسراممــب ءاهقفلــل اــماــع اــنذإ ،ءاضقــلا باــب يــف نيــتدراوــلا ،ةروهشــملاو ةــلوبقــملا يــف ىرــي نكی مل دیفملا خیشلا نأ ودبیو   
 نـم ولـخت ،هيـلا اهلـسرا دـق )بئاغلا ماـمالا( نأـب لاقـي يتـلا لـئاـسرـلا نا كـلذ دـكؤـي اـمو ."ةبيغـلا رصـع" يـف ةـماـمإلا رود
." ةبيغلا رصع يف ءاهقفلل ةماعلا ةباينلا" نع ثدحتت ال امك ،يدايق بصنم يأب هل ضيوفت يأ
 
 الا لاتقلا مهل زوجي ال يذلا لداعلا مامالا روهظ داهجلا بوجو يف )طوسبملا(: يف يسوطلا خيشلا طرتشا دقو
 ةدهاجم زاوج مدعب لاقو، نيملسملا رمأب مايقلل   مامالا هبصن نم روظح وا ، هنود نم داهجلا مهل غوسي الو هرمأب
 ماما ريغ نم وا روجلا ةمئا عم داهجلا نا: لاقو، ارضاح مامالا هبصن  نم الو ارهاظ مامالا نكي مل ىتم ودعلا
 نع عافدلا ةلاح كلذ نم ىنثتساو .اموثأم ناك بيصا ناو هيلع رجؤي مل باصا ناو ، مثالا هب  هلعاف قحتسي أطخ
 مدع طرتشاو ، مالسالا ةضيب ىلع هنم فاخي ودع نيملسملا مهد  اذا ، نينمؤملا عيمجو مالسالا ةزوح نعو سفنلا
. مالسالا يف مهلخديل مهتدهاجم الو رئاجلا مامالا عم داهجلا  ةلاحلا هذه يف دصقلا
 مامالا نوك لاح نوكي  اهيف لضفلا نا ريغ ليزج باوثو ريبك لضف اهيف هللا ليبس يف ةطبارملا نا : لاقو
 نع هدي ضابقناو مامالا راتتسا لاح يف رذن  ناف ، لضفلا كلذ هيف نكي مل ارهاظ مامالا نكي مل ىتمو..ارهاظ
 اذا مهعفدي امناو ، لاتقب ودعلا أدبي ال هنا نم هانركذ ام همكح نا ريغ  ، ءافولا هيلع بجو ، طباري نا: فرصتلا

 . ربلا هوجو يف كلذ فرص مامالا دي ظابقنا لاح يف كلذ رذن ناو ، مهتوطس فاخ

٣ف ٥ب 
ءايحألا ةتامإو ، ىتوملا ءايحإ 
 
 يفاقثلاو يركفلا ديفملا خيشلا عورشم نا ،ةيضاملا لوصفلا لالخ انل رهظ  
:نيئزج نم فلأتي
 ،نييوسوملا نيينيسحلا نييولعلا ةمئألل ةيهلإلا ةمامإلا ةيرظن تابثإ :لوألا    
 ،يركسعلا نسحلا ىلا يلع مامإلا نم ،رشع دحألا
 نسحلا نب دمحم( رشع يناثلا مامالا دوجو ةيضرف تابثإ :يناثلاو    
.هل ةبيغلاو ةيودهملاو ةمامإلا ةفص تابثإ مث )يركسعلا

 عبارلا نرقلا يف "ةيرشع ينثالا" ةقرفلا سيسأت ىلا ىدأ ام وهو    
 يلع :رفعج نب ىسوم ءانبأ( ةيوسوملا ةمامإلا ةيرظن تناك نأ دعب ،يرجهلا
 ىلا تلصو دق )يركسعلا نسحلاو ،يداهلا يلعو ،داوجلا دمحمو اضرلا
 ةعيش عوقو ،رهاظ فلخ نود ـه ٢٦٠ ةنس يركسعلا ةافوب ،دودسم قيرط
 ةقرف مايقو ،ةقرف ةرشع عبرأ مهقرفت ىلا تدأ ةديدش ةريح يف يركسعلا
 عم ىشالتت تأدب ةقرفلا هذه نأ الا ،رسلا يف هل دلو دوجو ضارتفاب مهنم
 ةثالث هدكأ ام اذهو .يركسعلا ةافو ىلع ماع ةئام يلاوح يضم دعبو ،نمزلا



 عم ىشالتت تأدب ةقرفلا هذه نأ الا ،رسلا يف هل دلو دوجو ضارتفاب مهنم
 ةثالث هدكأ ام اذهو .يركسعلا ةافو ىلع ماع ةئام يلاوح يضم دعبو ،نمزلا
 )ةبيغلا( يف ينامعنلاو )يفاكلا( يف ينيلكلا مه نييمامإ ةعيش نيخرؤم
      .)نيدلا لامكإ( يف قودصلاو
 ادــج اطــشاــن ناــك "يليــعامــسإلا" رــخآلا طــخلا نأل "يوــسوــملا طــخلا" لوقــنو  
 مــث ،ايقــيرــفأ لامــش يــف ةيمــطافــلا ةــلودــلا ميقــي نأ عاطتــساو ،عــبارــلا نرقــلا يــف
.قارعلا ىلا لصي نأ داكو ماشلاو زاجحلا ىلا دتمي
 يــف رودــت تــناــك اهــناــف ،اهــنالطــب وأ ةــماــمإلا ةــيرظــن ةحــص نــع رظنــلا ضغــبو   
 يــف نــيدوــجوــم ةمــئأ لوــح ،نييليــعامــسإلا ةمــئألا يــفو ،رــشع دــحألا ةمــئألا ةايــح
 تاوـــملا نـــم ةـــلاـــح ىـــلا فلـــخ نود يركسعـــلا ةاـــفو عـــم تلـــصو اهنكـــلو ،رـــهاظـــلا
 لاـــــق يذـــــلا وـــــهو يركسعـــــلا ةعيـــــش نـــــم قـــــيرـــــف لاـــــق امـــــك ،يـــــشالتـــــلاو نادقفـــــلاو
.دودسم قيرط ىلا تلصو امل الاو ،اهساسأ نم ةمامإلا ةيرظن نالطبب
 "تابـثإ" قـيرـط نـع ،ةتيـملا ةـيرظنـلا هذـه ىـلا ةايحـلا ديعيـل ديفـملا خيشـلا ءاـجو  
 ةيــــــماــــــمالا ةــــــيرظنــــــلا تــــــناكــــــل كــــــلذ الوــــــلو ،بــــــئاغــــــلا رــــــشع يــــــناثــــــلا ماــــــمالا دوــــــجو
 ةقـباـس ةيعيـش تاـيرظـن تـضرقـناو تـتاـم اـم لثـم تـضرقـناو تـتاـم دـق )ةـيوـسوـملا(
 تاــيرظنــلا نــم اــهريــغو ةيفــقاوــلاو ةــيدمــحملاو ةيــسووانــلاو ةيــناسيكــلاو ةيئبــسلاــك
.اهتيقدص مدع خيراتلا تبثاو ،نيينطابلا ةالغلا ضعب اهب لاق يتلا
؟ةعيشلاب ديفملا خيشلا لعف اذام نكلو   
 نـــــم مهـــــجرـــــخاو ،ةراجحـــــلا مهيلـــــع عـــــضوو فهـــــك يـــــف مهلـــــخدأو ،مهـــــتاـــــمأ دقـــــل   
.ةايحلا حرسم
 مـغر "ةينـيد ةديقـع" ىـلا ةـضرتفـملا "ةبيغـلا" لـيوحـت يـف اريبـك ادـهج لذـب دقـف   
 نييعـت بوـجوـب لوقـي ةيـحاـن نمـف جودزـم فـقوـم ىلـع يوطنـي ناـك ءاـعدالا اذـه نأ
.ةايحلا نع هتبيغب لوقي ىرخأ ةيحان نمو ،ضرألا يف امامإ هللا
 دقف ،يويحو يرهاظو يقيقح دوجو يأ "ضرتفملا مامالا" كلذل نكي مل املو    
 وه ربخلا لولدم " نإ :لاقف ،طقف ناهذألا يف هدوجو نم ديفملا خيشلا ىفتكا
 مدعو هروهظ بوجو نمضتي ملو ،هب ملسملا ةفرعم موزلو مامالا دوجو موزل
 نأب انعفنت ،هلامكو هلضفو هتمصعو هتماماو ،هدوجوب انتفرعم سفن ناو .هتبيغ
 هروهظل انراظتنا نا مث ،كلذب هللا رمأل انلاثتمال رجألاو باوثلا اهب بستكن
."انيلع هللا هضرف اهيلا ابجاو يدؤن ةدابع



 هروهظل انراظتنا نا مث ،كلذب هللا رمأل انلاثتمال رجألاو باوثلا اهب بستكن
."انيلع هللا هضرف اهيلا ابجاو يدؤن ةدابع
 ديفـــي اذامـــف "ضرألا يـــف ةجحـــلا دوـــجو ةرورـــض" نـــع كـــلذـــب ديفـــملا لفـــغ دـــقو   
؟ةايحلا نع هتبيغو ،هدوجوب "داقتعالا"
 درـلا يـف تيبـلا لـهأ ةمـئأ نـع ثـيداـحأ ةدـع ىور دـق هسفـن ديفـملا خيشـلا ناـكو    
 ،نيقـباسـلا اهتمـئأ "ةبيـغ" تـضرتـفا يتـلا ةـفرـحنملاو ةيـلاغـملا ةيعيشـلا قرفـلا ىلـع
 ىلـــــع ةجـــــح حبصـــــي ىتـــــح ارـــــهاـــــظ ايـــــح ماـــــمإلا نوكـــــي نأ اهيـــــف ةمـــــئألا طرتـــــشاو
 ال ةجحـلا نا" :هللا دبـع وـبا لاـق :لاـق نسحـلا يـبا نـع ديفـملا ىور ثيـح ،سانـلا
 نا" :رفعـــج وـــبأ لاـــق :اـــضرـــلا نـــعو ."فرعـــُي يـــح ماـــمإـــب الا هقلـــخ ىلـــع هلل موقـــت
 نـــع ،دـــيزـــي نـــب رمـــع نـــعو ."فرعـــُي يـــح ماـــمإـــب الا هقلـــخ ىلـــع هلل موقـــت ال ةجحـــلا
 ةتيــــم ماــــما ريغــــب تاــــم نــــم" :لوقــــي هتعمــــس لاــــق )مــــظاكــــلا( لوألا نسحــــلا يــــبا
 ايـح اـماـما ينعـي – اذـه رـكذـي كاـبأ عمـسا مـل :تلقـف  ."هـفرعـي يـح ماـما ،ةيلـهاـج
 هـــل سيـــلو تاـــم نـــم" :هللا لوـــسر لاـــقو ،هللا لوـــسر كاذ لاـــق هللاو دـــق" :لاقـــف  –
 دبـع اـبأ تعمـس لاـق ،دوراجـلا يـبا نـعو ."ةيلـهاـج ةتيـم تاـم عيطـيو عمسـي ماـما
 :تلـق لاـق ."ةيلـهاـج ةتيـم تاـم رـهاـظ يـح ماـما هيلـع سيـلو تاـم نـم" :لوقـي هللا
 دبعــــــلا نــــــع ،يــــــقرــــــلا دواد نــــــعو ."يــــــح ماــــــما" :لاــــــق ؟كادــــــف تلعــــــج يــــــح ماــــــما
."فرعي يح مامإب الا هقلخ ىلع هلل موقت ال ةجحلا نا" :لاق ،حلاصلا
 رودب موقي نأو ،هروهظو مامإلا ةايح ةرورض دكؤت تاياورلا هذه لكو   
 نع انه ىلختي ديفملا خيشلا نكلو ،ةيرسلاو ةبيغلا عم ضقانتي اذهو ،ةمامالا
 يف رابتعالاو لقعلا قيرط كولس ضفريو "بيغلا" ىلا أجليو "لقعلا"
 مالع ةهج نم الإ فرعُت ال ةحلصملا نا ":لوقيو ،ةبيغلا ببس نع يرحتلا
 هيلع ىفخت ال يذلا ، بقاوعلاب ملاعلاو ،رئامضلا ىلع علطملا ، بويغلا
   ."وه الإ هملعي ال ةبيغلا َّرس نا "و   ."رئارسلا

 مهريغو ةعيشلا نم ريثكلا نا لب ،ضقانتلا اذهب رعش ديفملا نأ ودبيو   
 نم( ربخلا ناك اذاف :لئاق لاق ناف" :لاقف ،هعم عوضوملا اذه نوريثي اوناك
 مكلوق حصي فيك احيحص )ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ال وهو تام
 مدعو ،هيلا لوصولا لكلا ىلع هراتتساو هبييغتو ،نامزلا اذه ماما ةبيغ يف
؟هناكمب مهملع



 مدعو ،هيلا لوصولا لكلا ىلع هراتتساو هبييغتو ،نامزلا اذه ماما ةبيغ يف
؟هناكمب مهملع
 ملعلا نأل ،تركذ ام عيمج نيبو مامإلاب ةفرعملا نيب ةداضم ال :هل ليق   
."هتدهاشمب ملعلا ىلا رقتفي ال ملاعلا يف هدوجوب
 دمحم يبنلا ئجمب ةقباسلا تانايدلا باحصأ ةفرعمب الثم ديفملا برضو  
 ،فسوي ةبيغو )اموي نيعبرأ( هموق نع ىسومو ، رضخلا ةبيغو .لبقتسملا يف
 .فهكلا باحصأو ،سنويو
 باحصأو رضخلا عابتاب ادحأ فلكي مل هللا ناف ،لطاب سايق اذهو   
 دقف ىسوم يبنلا امأو ،ةدايقلاو ةمامالاب افلكم فسوي نكي مل امك ،فهكلا
.هناكم نوراه هاخأ فلخو اتقؤم باغ
 ثبشت امدنع ،لطابلا سايقلا لامعتسا يف اديعب ديفملا خيشلا بهذ دقو   
 نب شخوايس نب ورسخيك " ةدالو ءافخو ةبيغ لثم خيراتلا ريطاسأ ضعبب
 اهتدالو ءافخاو اهلمح همأ رتس نم ناك امو ...سرفلا كلم سواقيك
 دق فورعم هصخش ءافخاو هرتس ببسو ،روهشم هرمأب ربخلاو ...ورسخيكل
."خيراتلا هباتك يف يربطلا ريرج نب دمحم هتبثاو سرفلا ءاملع هركذ

 ءافخو ،مهريغو هلهأ روهمج نع نسحلا نب يدهملا ةدالو راتتسا نا" :لاقو
 مكحل افلاخم الو ،فرعلا نع جراخب سيل مهنع هراتتسا رارمتساو مهيلع كلذ
."تاداعلا

 ةدالو نسحلا رتس يف مهلوق نع ةيمامالا موصخ ركني يذلا ام" :لءاستو  
 نم رهظا كلذ بابسأو ؟سانلا نم مهريغو همع ينبو هلهأ نع يدهملا هنبا
."هانيمسو هانددع نم رتس بابسأ

 يف ءارمألاو نيحلاصلاو ءايبنألا ةبيغ فالتخا ةقيقح نع ديفملا لفاغتو   
 هنيع دق هللا نأ ةيمامإلا ضرتفي يذلا مامإلا ةبيغ نع ةدودحم تارتفل خيراتلا
 اذه ءافتخا زاوج مدعو ،ةفلتخملا اهنوؤش ةرادإو ةيمالسإلا ةمألا ةدايقل
؟نينسلا تائم ةبيغلاب فيكف ادحاو اموي مامإلا



؟نينسلا تائم ةبيغلاب فيكف ادحاو اموي مامإلا

 كنم كلذ زوجي فيك :ديفملا خيشلل لاقو ةلزتعملا نم ناسنا ماق" انه نمو  
 ةماماب دقتعت ،لوقعلا ماكحأب لئاقو ،ديحوتلاو لدعلاب لئاق ،مهنم رظان تنأو
 نونسلا تلواطت دقو ،همدع نود هدوجو الو ،هتماما نود هتدالو تحص ام لجر
 لهف ،ةنس ةئامو نيعبرأو اسمخ دلو ذنم هل نا لوقي مكنم دقتعملا نا ىتح
؟عمس وأ لقع يف اذه زوجي
 ،ةجح نم ولخت ال ضرألا نأ ىلع تماق اندنع ةلالدلا نا ملعا :خيشلا هل لاق 
."هيف نكت مل اهيلع نوكي ال نمو ،تافص ىلع ةجحلا نا مث

 ،ةلوقعماللا "ةبيغلا" ةياكح نم فيفختلا ديفملا خيشلا نم ةلواحم يفو   
 ،ىربكلا ةبيغلا" ـب ىمسي ام ةرتف يف بئاغلا مامإلاب ءاقللا رارمتسا ىعدا
 يرمسلا دمحم نب يلع "عبارلا بئانلا" ةافو دعب تأدتبا يتلا "ىلوطلا وأ
 هيبأ باحصأ نم مهانيمس نم ضارقنا دعب امأف" :لاقف ، ـه٣٢٩ ةنس
 دب ال هنأب :ةرصانتم دمحم لآ نم مدقت نمع رابخالا تناك دقف ،هباحصأو
 صاخلا هربخ فرعي ،ىرخألا نم لوطأ امهادحا ،نيتبيغ نم رظتنملا مئاقلل
 نم هتمدخ ىلوت نم الا ىلوطلا يف ارقتسم هل ملاعلا فرعي الو ،ىرصقلا يف
 ."هريغب لاغتشالا هنع عطقني ملو ،هئايلوأ تاقث
 لقي مل هنكلو "هئايلوأ تاقث" الا هب دحأ ةفرعم مدع ديفملا خيشلا ىعدا دقو  
.الإ سيل ؟بيغلاب مجري ناك هنا مأ ؟كلذب فرع فيكو ؟مه نم انل

 ةبيغلا ناف ،يقتلي ال وأ ،هتبيغ يف دحأب يقتلي "بئاغلا مامإلا" ناك ءاوسو   
 ىلع ةعيشلا هحرط لاؤس اذهو ،ةيهلإلا ةمامإلا ةيضرف ضقانت ةليوطلا
 ةدملا هذه لوط ابئاغ مامالا ناك اذا" :وهو ،هبتك دحأ يف هيلا راشأو ،ديفملا
 نا : - الئاق بيجي نأ لواحو - ؟همدعو هدوجوو نيب قرفلا امف هب عفتني ال وهف
 نم اوعنمف هوفاخأ نيذلا مه نيملاظلا نكلو ، ةجحو اليلد )ع( هبصن هللا
 تناكل همدعأ وأ هللا هدجوي مل اذاو ،كلذ نع نولوؤسملا مهف ،هنم ةدافتسالا
 ."؟حضاو نيرمألا نيب قرفلاو ،ىلاعت هللا عنص ،هنم ةدافتسالا مدع يف ةلعلا



 ."؟حضاو نيرمألا نيب قرفلاو ،ىلاعت هللا عنص ،هنم ةدافتسالا مدع يف ةلعلا

 ،ةمامالا ةرورض عم ةبيغلا ضقانت نم ضعبلا هراثأ ام ىلا ديفملا راشأو   
 ةحلصملا لومشب مهلوقو ةمامالا مهباجيا يف اهبهذم ضقانت ةيمامالا" :لاقف
 هللا نا :كلذ عم مهلوقو ...هريبدتو هيهنو هرمأو هروهظو مامالا دوجوب مانألل
 وه كلذ ناو ،مهنع راتتسالا هل غوسو قلخلا نع ةبيغلا مامالل حابأ دق ىلاعت
."ءالقعلا ىلع ىفخت ال ةضقانم هذهو .دابعلل ريبدتلا باوصو ةحلصملا
 ،هيلا ةجاحلا تلطب ةيمامالا هيعدت يذلا هجولا ىلع تحص ىتم هتبيغ نا"و
 الو ةجح هل موقت الو ةوعد هل رهظت الو ،ملاعلا نم همدعك اهعم هدوجو ناك ذا
 نع ىهني الو فورعمب رمأي الو ادشرتسم دشري الو ،امكح ذفني الو ادح ميقي
."مالسإلا يف دهاجي الو الاض يدهي الو ،ركنم

 كلذ سيل ،حالصلاب مهمومع هتداراو هقلخل هللا ريبدت" :الئاق ديفملا باجأو  
 ىلع مئتلم وه لب لدعلا لهأ لوق يف داضتم الو لقعلا يف ضقانتمب
 اذاف ،دابعلل احالص هلعجو داهجلاو جحلا ضرف هللا )ناف( .قافتالاو بسانملا
 ةحلصملا تناك نيمرجملا داسفإب هنم اوعنم اذاو ،ةحلصملا هب تمع هنم اونكمت
."نيمولم هب نومرجملا ناكو ،نيروذعم كلذب اوناكو ،هنع فكلاو ،هكرت مهل
 سانلا رمأ دق هللا ناف ،لطابلا )سايقلا( ىرخأ ةرم ديفملا مدختسي انهو   
 مل اذاو ،كلذب مايقلا يف ،ةردقلاو ةحلصملا ريدقت مهيلا لكوأو ،داهجلاو جحلاب
 تسيل "بئاغلا مامالا" عم سانلا ةلاح نكلو ،نوروذعم مهناف اوعيطتسي
 ةيديزلا ةعيشلا لعف امك ،رييغتلاو ةروثلا ىلع نيرداق اوناك مهنأل ،ةهباشم
 ربتخي ملو ،رهظي مل "موهوملا مامالا" كلذ نأ الا ،مايألا كلت يف ةيليعامسالاو
 لوقلا نأ دكؤي امم ،ماكحلا نم ءابتخالاب يحو هيلع لزني ملو ،فورظلا
 .هل ةقيقح ال يمهو ضارتفا ىوس نكي مل هدوجوب

 موللا ىقلا هنكلو ،ةمامالا ةيرظن عم "ةبيغلا" ضقانتب فرتعي نأ ديفملا داكو   
 اضارتفا ناك هنم ريربتلا اذه نا الإ ،نيمرجملا ىلع ،ةبيغلا ببس يف
.مامإلا بييغت هللا ةدارإ نم اقباس هضرتفا ام عم اضيأ اضقانتم



.مامإلا بييغت هللا ةدارإ نم اقباس هضرتفا ام عم اضيأ اضقانتم

 كلذل نيمرجملا ةقحالم ببسب ةبيغلا نأب ،ديفملا نم ضارتفالا اذه انلبق اذاو  
 هللا نم افطل مامالا دوجو ناك اذا اميس الو ،هئايلوأ نع بيغي اذاملف ،مامالا
؟ةمامالا ةيرظن بسح ،مهل
 :لوقيف )ةضرتفملا ةيمهولا( فطللا ةيرظن بلقي نأ الإ ديفملا كلمي ال انهو   
 نوكي هجو ىلع مهنم ةعاطلا عوقو يف مهل فطل هئايلوأ نع مامالا ةبيغ" نإ
."هتدهاشم دنع اهنم فرشأ هب

 ةرورض اهيف يفني داكي ةجرد ىلا "ةبيغلا" نع عافدلا يف ديفملا تيمتسيو   
 يذلا هجولا ىلع مامالا ةبيغ ترمتسا اذإ" :موصخلا لوق لقنيف ،ةمامإلا
 الو مكح ذافنا الو دح ةماقإ ىلوت الو صخش هل رهظي ملف ،ةيمامالا هدقتعت
 ناكو ةلملاو عرشلا ظفح يف هيلا ةجاحلا تلطب ،ودع داهج الو قح ىلا ةوعد
:- بيجي مث – .همدعك ملاعلا يف هدوجو
.ةلملاو عرشلا ظفح نم هيلا ةجاحلا تقدص امب ّلخت ال هتبيغ نا :لوقن   
 الو ،كلذ يف مهب ةجحلا مدقتو ،هتعيش اهالوتي امنا هيلا ةوعدلا نا ىرت الأ
 رهظت ،مالسلا مهيلع ءايبنألا ةوعد تناك امك .هسفنب كلذ يلوت ىلا وه جاتحي
 دودحلا ةماقإ كلذكو ،مهتافو دعب مهنع ابئان اضيأ تماق دقو ،مهنع ابئان
 الأ ،داهجلا كلذكو...مهنود مهلامعو ةمئألا ءارمأ اهالوتي دقو ،ماكحألا ذيفنتو
 نع كلذب نونغتسيو ،مهنود ةمئألاو ءايبنألا لبق نم ةالولا هب موقي هنأ ىرت
 نم عنمو مامالا دوجو ىلا جوحأ يذلا نا هانركذ امب ملعف ،مهسفنأب هيلوت
 ةاعارمو هيلع هريغ نامتئا زوجي ال يذلا عرشلا ظفح نم هب صتخا ام همدع
."هئادأ نم هوفلك ام ءادأ يف قلخلا
 دنع هيلع دامتعالا فلكملل زئاج لقعلاو ءاملعلل عوجرلا" نإ :فيضيو    
 هيلا درلا ريغ هعسو ام ارهاظ مامالا ناك ولو ،دشرملا مامالا دقفب ةرورضلا
."هلوق ىلع لمعلاو

 نيدلاب لمعلا يف دامتعالا اهناكمإب ناك اذإ ةمألا نا" :لاؤس يتأي انهو  
 نذا يهف لوصألا مث ،لوقعلا ماكحأو داهتجالاو صوصنلا نم ركذ ام ىلع



 نيدلاب لمعلا يف دامتعالا اهناكمإب ناك اذإ ةمألا نا" :لاؤس يتأي انهو  
 نذا يهف لوصألا مث ،لوقعلا ماكحأو داهتجالاو صوصنلا نم ركذ ام ىلع
"؟ةبيغلا يف هدوجوب مازتلالا اذاملف هيلا ةجاحب تسيلو ،مامالا نع ةينغتسم
."ابئاغ ناك ول ةرمتسم مامالا ىلا ةجاحلا نا" :لوقي نأ الا ديفملا كلمي الو   
 دس يف هتمهمب بئاغلا مامالا موقي فيكو ؟ةجاحلا يه ام حضوي مل هنكلو
؟مهنع بئاغ وهو سانلا ةجاح
 كلذ ىلع مامالا لامعأ قلعي نأ نيب ،ريبك قزأم يف ديفملا خيشلا عقو دقل  
 نم ،ةايحلا يف هرودب مايقلا سانلل حمسي نأ نيبو ،ضرتفملا "بئاغلا مامإلا"
 نوؤش ةرادإو دودحلا ةماقإو داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 يهو ،صنلاو ةمصعلا نم ةيلاثملا مامالا تافصل ةجاحلا نودب ،ةماعلا سانلا
 مامالل دلو دوجو ضارتفا ىلا ةيمامالا ةعيشلا ترطضا يتلا طورشلا
 فقوم ذاختا ديفملا بنجت دقو .يخيرات ليلد يأل افالخو "ايلقع" يركسعلا

 ،ةبق نب نمحرلا دبعو ،يمقلا يرعشألا هللا دبع نب دعس خيشلاك ،حيرص
 ةلودلا ةماقإ اومرح نمم مهريغو قودصلا هيوباب نب يلع نب دمحم خيشلاو
 فقوم ذاختا بنجت امك "راظتنالاو ةيقتلا" ةيرظنب اولاقو "ةبيغلا رصع" يف
 لهأ وأ ،ىروشلا ربع هباختناو مامالا رودب مايقلل سانلل حامسلا نم حضاو
  .دقعلاو لحلا

؟نيصلخملا هئايلوأو ديفملاب "بئاغلا مامإلا" يقتلي ال اذامل

 "رشع يناثلا مامالا" دوجو لوح ديفملا خيشلا تايضرف عيمج انلبق اذإ   
 اهيف يقتلي ال "ىربك ةبيغ" باغ اذاملف ،نيملاظلا نم فوخلا ببسب هتبيغو
 ءاعدالا ةحص ضرف ىلع – يقتلي ناك امك ،ديفملا خيشلاك هئايلوا نم ادحأ
 ةعطاقملا رارق لهو ؟"ىرغصلا ةبيغلا" ـب ىمسي ام يف ،نيصاخلا باونلاب –
 وه امو  ؟ىلاعت هللا نم وأ هنم رارقب ،هل نيصلخملا ةعيشلا ىتح سانلل ةماتلا
 ؟مهتوقو ةعيشلا ددع ةرثكو نيملاظلا نم فوخلا ءافتنا دعب اميس الو ؟ببسلا
 وأ ؟مدعلا ىلع ةيطغتلل ةلواحم ىوس تسيل "ىربكلا ةبيغلا" ىوعد نأ مأ
؟هدوجو ضرف ىلع "بئاغلا مامإلا" كلذ ةافو
 نكلو ،ةيعيبط ةينالقعب نوركفي يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةعيشلا ناك دقل  



؟هدوجو ضرف ىلع "بئاغلا مامإلا" كلذ ةافو
 نكلو ،ةيعيبط ةينالقعب نوركفي يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةعيشلا ناك دقل  
 مهعنقيو مهلوقع رداصي نأ لواحيو ،مهنم سكعلاب ريسي ناك ديفملا خيشلا
."ىربكلا ةبيغلا" ةروطسأب لئاسولا ىتشب
 ،ديفملا عم ةعيشلا تاراوح ضعب ىضترملا فيرشلا هذيملت انيلا لقن دقلو   
 يف وه امك ،كنم ةيقت يف وهأ مكدنع بئاغلا مامالا نع ينربخ -":يلي امك
هئادعأ نم ةيقت
 نم ةيقت يف نوكي نأ ركنأ تسلو ،نيلهاجلا نم ريثكو هئادعا نم ةيقت يف -
 يب هتفرعم دعب ينم هيلع ةيقت ال هناف انأ امأف ،نآلا هتماما دقتعي نمم ةعامج
 ناف نآلا هتماما دقتعي نم ضعب نم هتيقت هجو امأو ...ةفرعملا ةقيقح ىلع
 ىلع فوخلا يف امنا ةيقتلا ذا .طلغلا نم نيموصعمب اوسيل كلذب نيدقتعملا
  .لجو زع هللاب فراع نم عقت ال مامالل ةفاخالاو سفنلا
 هسفن كفرعيف ،كل رهظي ال هلاب امف كنم ةيقت يف مامالا نكي مل اذا -
 نمأ دق ناك اذا ...تالكشملا نم اريثك كب نيبيو ةزجعم كيريو ،ةدهاشملاب
؟ةنطابو ةرهاظ هل كتيالو نقيتو ،هب ءارغالا كنم
 ياو ..رئامضلا هيلع ىفخي ال امم هناو رئارسلا ملعي مامالا نا كل لوقأ ينا -
 نم هؤابآ هعدوأ امب ،هيبن ناسل ىلع ةصاخ هل هللا مالعإبف انطاب ملع
 ."فلخي الو قدصي يذلا مانملاب وأ صوصنلا

 ليختيف ،يفسعتلا باوجلا قزأم يف عقي ديفملا خيشلا ناف ظحالي امكو   
 هيلع ىفخي ال امم هنا"و ،رئارسلاب "مامالا ملع" يه ،ىرخأ ةروطسأ
 مامإلا كلذ نأ ضرتفي مث )ص( هللا لوسر هملعي نكي مل رمأ اذهو "رئامضلا
 مجر اذهو ،كاذ وأ اذهب يقتلي ىتح ،ىتش قرطب هللا نم ملعلا ىقلتي ليختملا
.ليلد الب لوقو ،بيغلاب ديفملا خيشلا نم

 دوجو ىوعد نيب هضقانت نم ديدشلا جرحلاب ديفملا خيشلا رعشي امدنعو   
 نم اريثك هل نيبي" يكل ،ايصخش هب لاصتالا مدع نيبو "بئاغلا مامالا"
 "مامإلا" لاسرا ءاعداب قزأملا اذه نم جورخلا لواحي ديفملا ناف "تالكشملا
  .يبارعأ ةطساوب ديربلا ربع لئاسر   هل



 "مامإلا" لاسرا ءاعداب قزأملا اذه نم جورخلا لواحي ديفملا ناف "تالكشملا
  .يبارعأ ةطساوب ديربلا ربع لئاسر   هل

:ةمتاخلا
اعادو ..ديفملا خيشلا

 نـــم تقلطـــنا "ةيهـــلإلا ةـــماـــمالا" ةـــيرظـــن نأ باتكـــلا اذـــه تاحفـــص يـــف انـــيأر   
 لامكـلاو "ةمصعـلا" ةفصـب )ةمـئألا( ماكحـلا فاصـتا ةرورضـب ةيـلاثـم تاروصـت
 و ،داهتــــجالا مــــيرــــحت ىــــلا تاروصتــــلا هذــــه تدأ دــــقو "يهــــلإلا يــــندلــــلا" ملعــــلاو
 ينـثالا" ةعيشـلا ءافكـناو ،ماـمإلا باختـنا يـف ةـمألا رودو ،ىروشـلا ةـيرظـن ءاغـلإ
 يهنــلاو فورعــملاــب رــمألا وأ ،ةروثــلا وأ ،يــسايــس رود يأــب مايقــلا نــع "ةــيرــشع
 ماـع فـلألأ لالـخ رـخآـب وأ لكشـبو ،ديفـملا خيشـلا ةايـح يـف اميـس الو ،ركنـملا نـع
 ةـــيرظنـــلا نـــع يلـــختلا هاجـــتاـــب هسفـــن ضرفـــي ناـــك روـــمألا عـــقاو نكـــلو .ةيـــضاـــملا
."بئاغلا" مامالا كلذ راظتناو ،ةيلاثملا ةيمامالا
 ،ديفــــملا خيشــــلا ةايــــح يــــف "ةبيغــــلا" فهــــك نــــم جورــــخلا ةريســــم تأدتــــبا دــــقو   
 يهـلإلا ملعـلا لدـب ،ينظـلا ملعـلاـب لوبقـلاو ،داهتـجإلا باـب حتفـب كـلذو ،هـيدـي ىلـعو
 حتـفو ،تيبـلا لـهأ نـم ةمـئألا ىلـع لزنـي نأ ضرتفـي ناـك يذـلا ،ينيقيـلا يعطقـلا
 "ةبيغــــلا رصــــع" يــــف اهــــتامهــــمو ةــــماــــمالا لامــــعأــــب مايقــــلا ىلــــع ايجــــيردــــت بابــــلا
 لوقـلاو ،ةيـلايخـلا ةيـلاثـملا "ةيهـلإلا ةـماـمإلا" ةـيرظـن نـع ماتـلا يلـختلا ىـلا الوـصو
.ةيطارقميدلاو ىروشلا وأ "هيقفلا ةيالو" ةيرظنب
   
ةيئزجلا ةماعلا ةباينلا ةیضرف  

 ىلع ةعیشلا ءاھقفلا ضعب اھرابجاو ،ةیھیوبلا ةلودلاك ةیعیش تارامإ مایقو ،عقاولا طغض تحت ،دیفملا خیشلا ماق دقو    
 ىوتسم ىلا ةلـــماكتـــم ةروصـــب اـــهرولبـــي مـــل هنكـــلو ”بئاغلا ماـــمالا نـــع ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا“ ةيـــضرـــف عارتـــخاب  ،ءاضقلا يلوت
 باتك يــــف ثدــــحتو ،ءاضقــــلاو دودــــحلاو ةراــــمالاــــك ،طقــــف ةــــيويحــــلا تالاجــــملا ضعــــب يــــف اهــــب لاــــق امــــناو ،ةمامالاو مكحلا
 قحــلا لــهأ نــم سانــلا ىلــع رـــّمأــت نــم" :لاــقو ،ةبيغــلا رصــع يــف دودــحلا ةــماــقا ءاهقفلــل  ةمــئالا ضــيوفــت نــع )ةعنقــملا(
 هـغّوـس يذـلا رـمألا بـحاـص لبـق نـم ةقيقحـلا يـف ريـمأ وـه امـنإـف لاحـلا رـهاـظ  يـف هلبـق نـم اريـما ناـكو هـل مـلاـظ نيكمتـب
 ةـماـقإ  نـم لاحـلا رـهاـظ ىلـع لالضـلا لـهأ لبـق نـم رـظانـلا نكمـت اذاو ،لالضـلا لـهأ نـم بلغتـملا نود هيـف هـل نذاو كـلذ
 مظــــعا نــــم هــــناــــف مهيــــف  كــــلذ ذافــــنا يــــف دــــهتجيلف فالخــــلا لــــهأ ىلــــع قحتــــسملا ررضــــلا عاقــــياو راجفــــلا ىلــــع دودــــحلا
."داهجلا



 مظــــعا نــــم هــــناــــف مهيــــف  كــــلذ ذافــــنا يــــف دــــهتجيلف فالخــــلا لــــهأ ىلــــع قحتــــسملا ررضــــلا عاقــــياو راجفــــلا ىلــــع دودــــحلا
."داهجلا

  يتـــلا ،قداصلا مامالا نم ،ةمیدقلا ثـــيداـــحالا نـــم )ةـــماعـــلا ةـــباينـــلا( ةـــيرظـــن طابنتـــسا هتـــلواحـــم يـــف ديفـــملا قلطـــنا دـــقو   
:لثم  ،ءاضقلا ةسراممب ،ھباحصأ ضعبل نذالا اھیف  يطعي

 نــــــم نيلــــــجر نــــــع )ع( هللا دبــــــع اــــــبأ تــــــلأــــــس " :اھیف لوقی يتلا "ةلظنح نب رمع ةلوبقم " •
 وأ ناطلـسلا ىـلإ امـكاحتـف ،ثاريـم وأ نـيد يـف ةـعزانـم امهنيـب انـباحـصأ
 امـنإـف لـطاـب وأ قـح يـف مهيـلإ مـكاحـت نـم :لاقـف ؟كـلذ لـحيأ ،ةاضقـلا ىـلإ
 اقـــح ناـــك نإو اتحـــس ذـــخأـــي امـــنإـــف هـــل مكحـــي اـــمو ،توـــغاطـــلا ىـــلإ مـــكاحـــت
 - هللا لاــق ،هــب رفكــي نأ هللا رــمأ دــقو توــغاطــلا مكحــب هذــخأ هــنأل ،هــل اتــباــث
 .هـب اورفكـي نأ اورـمأ دـقو توـغاطـلا ىـلإ اومـكاحتـي نأ نودـيرـي " :- ىـلاعـت
 ىور دــق نمــم مكنــم ناــك نــم )ىــلإ( نارظنــي :لاــق ؟ناعنصــي فيكــف :تلــق
 امكــح هــب اوــضريلــف ،انــماكــحأ فرــعو انــمارــحو انــلالــح يــف رظــنو انثــيدــح
 امــنإــف هنــم هلبقــي ملــف انمكحــب مكــح اذإــف ،امــكاــح مكيلــع هتلعــج دــق يــنإــف
 دـح ىلـع وـهو ،هللا ىلـع دارـلا انيلـع دارـلاو ،در انيلـعو ،هللا مكحـب فختـسا
."هللاب كرشلا

 :لاقــف انــباحــصأ ىــلإ )ع( هللا دبــع وــبأ ينثعــب" :اھیف لوقی يتلا " ةجیدخ يبا ةروھشم"•
 نـم ئش يـف مكنيـب ىرادـت وأ ةـموصـخ مكنيـب تعـقو اذإ مـكاـيإ " :مهـل لـق
 مكنيــب اولعــجا .قاسفــلا ءالؤــه نــم دــحأ ىــلإ اومــكاحتــت نأ ءاطعــلاو ذــخألا
 نأ مـكاـيإو .ايـضاـق هتلعـج دـق يـنإـف ،انـمارـحو انـلالـح فرـع دـق نمـم الـجر
" .رئاجلا ناطلسلا ىلإ اضعب مكضعب مصاخي

 
 ركنـملا نـع يهنـلاو فورعـملاـب رـمألاو ،سمـخلاـك باوـبالا رـئاـس يـف "ةـباينـلا" ةیضرف نـع ثدـحتي مـل ديفـملا خيشـلا نكـلو   
 فرـــــعا مهـــــنأل" ءاهقفـــــلا ىـــــلا اهلمـــــح باجـــــيإـــــب ةاـــــكزـــــلا يـــــف ىفتـــــكاو ،ةـــــلودـــــلا ةـــــماـــــقاو ةروثـــــلاو ةعمـــــجلا ةالـــــصو داهجـــــلاو
."اهعضاومب

 ةــسراممــب ءاهقفلــل اــماــع اــنذإ ،ءاضقــلا باــب يــف نيــتدراوــلا ،ةروهشــملاو ةــلوبقــملا يــف ىرــي نكی مل دیفملا خیشلا نأ ودبیو   
 يأ نـــم ولـــخت  اھنا الا "بئاغلا ماـــمالا" نم ةصاخ لئاسر مالتسا ھئاعدا نم مغرلابو ."ةبيغـــلا رصـــع" يـــف ةـــماـــمإلا رود
 ةیرظنلا يھو ." ةبيغـلا رصـع يـف ءاهقفلـل ةـماعـلا ةـباينـلا" نـع ثدـحتت ال امـك ،يسایس وأ يدايـق بصنـم يأـب هـل ضـيوفـت
 وأ "ھیقفلا ةیالو" ةیرظنب لوقلا ىلا ایجیردت تروطتو ،خیراتلا ربع ةیرشع ينثالا ةعیشلا ءاھقف نم ددع اھب لاق يتلا
.ةیطارقمیدلاو ىروشلا
 
 عبارلا نرقلا ىلا عبارلا نرقلا  نم( ةیضاملا ماع فلألا لالخ يرشع ينثالا يركفلاو يھقفلا ثارتلا ىلع علطن امدنعو     
 ةیحان نم مھف ،ةعیشلا ءاھقفلا اھیف شیعی ناك يتلا ةمزألاو ضقانتلا ةلاح نم ةشھدو ةرسحب باصن داكن )يرجھلا رشع
 اوناك ءاھقفلا ناف كلذ عمو ،ةیرشع ينثالل ءامتنالاو "عیشتلا" نلعت تاموكح لظ يف نایحألا نم ریثك يف نوشیعی اوناك



 ةیحان نم مھف ،ةعیشلا ءاھقفلا اھیف شیعی ناك يتلا ةمزألاو ضقانتلا ةلاح نم ةشھدو ةرسحب باصن داكن )يرجھلا رشع
 اوناك ءاھقفلا ناف كلذ عمو ،ةیرشع ينثالل ءامتنالاو "عیشتلا" نلعت تاموكح لظ يف نایحألا نم ریثك يف نوشیعی اوناك
 اموصعم نوكی نأ بجی مكاحلا نأب ةیلاثم ةروصب نونمؤی اوناك مھنأل ،ةیعرش ریغو ةبصتغمو  ةملاظ تاموكح اھنوربتعی
 الو مھیلع طغضی عقاولا نوری ىرخأ ةیحان نمو ،بئاغ ھنكلو ،موصعملا مامالا كلذ دجوأ دق هللا نأو ،هللا لبق نم انیعمو
 راظتناو ةمامالا ةیرظن لوح فافتلالا ىلا نورطضی اوناكف  ،ةیعامتجالا تارورضلا تاقاقحتسا نم برھتلا نوعیطتسی
 نكی مل نیح يف ،لامعأ نم ھب نوموقی ام ةنعرشل ،ھنع ةباینلا ضارتفاب ،مامالا لامعأ نم ریثكب مایقلاو ،بئاغلا مامالا
 ءاھقفلا ناك ولو ،ضارتفا يف اضارتفا كلذ لك ناك امناو ،ھنع ءاھقفلل ةباین الو ،هللا لبق نم نیعم موصعم بئاغ ماما دجوی
 ناكل ،ماكحلا يف لدعلاو ھقفلا اوطرتشیو ،ةیلاثملا "ةیھلإلا ةمامالا" ةیرظن يف رظنلا اودیعیو ،مھدشر ىلا نودوعی ةیعیشلا
 اولظ مھنكلو ،ةیلیعامسالاو ةیدیزلا ىرخألا فئاوطلا نمو مھعابتأ نم مھریغ سسأ امك ،ةلداع تاموكح سیسأت مھناكمإب
.اھنم ررحتلا اوعیطتسی ملو ةیلاثملا مھتایرظن يسیبح
 عيمجب ملعلاب عتمتی نأ بجی ،هرظن يف مكاحلا نأل "هيقفلا ةيالو" :ةيرظن ضفری )دیفملا ذیملت( يسوطلا خیشلا اذھف  
  ءاتفتسا وا ، رابخالا وا ، داهتجالا ىلع مامالا دامتعا زاوج مدعو "ایھلإ" اعطاق اينيقي املع ،نيدلا ماكحا
 ماكحلا صوصخل ديلقتلا  زاوج مدعل وا ، اساسا ديلقتلا زاوج مدعل ، ءاملعلل ماكحلا ديلقت زاوج مدعو ، ءاملعلا

 .) نيموصعملا ةمئالا(  يف الا نكمي ال ام وهو ، مهيدل نيقيلا ملعلا لوصح ةرورضو

 هلهاو هدلو ىلع  دحلا ناسنالا ميقي نا نيملاظلا بلغتو قحلا ةمئا يديا روصق لاح يف صخر" دقف كلذ عمو   
 هيلا لعجو موق ىلع ملاظ ناطلس هفلختسا نمو  . مهقئاوب نمأو نيملاظلا نم اررض كلذ يف فخي مل اذا هكيلاممو
 ناطلس نذاب ال قحلا ناطلس نذاب كلذ لعفي امنا هنا دقتعيو لامكلا ىلع مهيلع  ام ميقي نا هل زاج دودحلا ةماقا
." كلذ يف قحلا دعتي مل ام كلذ نم هنيكمتو هتنوعم نينمؤملا ىلع بجيو  ، روجلا
 نيب ءاضقلاو سانلا نيب مكحلا اماو "  : لاقف ، دودحلا ةماقاب ةعيشلا ءاهقفل ةمئالا ضيوفت نع يسوطلا ثدحتو    
 ال لاح يف مهتعيش ءاهقف ىلا كلذ اوضّوف دقو ، كلذ يف قحلا ناطلس  هل نذا نمل الا اضيا زوجي الف نيفلتخملا
 لعفيلف  نيفلتخملا نيب لصف وا سانلا نيب حالصا وا مكح ذافنا نم نكمت نمف ، مهسوفنب هتيلوت  نم هيف نونكمتي
 ائيش فاخ ناف ، هيف ررضلا نمأيو ناميالا لها نم دحا ىلع الو هسفن ىلع فخي مل ام باوثلاو رجالا كلذب هلو كلذ
."لاح ىلع كلذل ضرعتلا هل زجي مل كلذ نم

 كلذ نم نونثتسیو ،ھب مكحلا يف قحلا رصحو ،بئاغلا مامالا راظتنا ةیرظنب نوكسمتی ،خیراتلا ربع ةعیشلا ءاھقفلا لظو   
 مھنأ انایحأ نوعدیو .ةلود ةماقإب دحأ يأل حامسلا وأ ،مھسفنأب مكحلا ةماقإ ىوتسم ىلا لصت ال يتلا ةیئزجلا رومألا ضعب

.بئاغلا مامالا نع ةباینلاب كلذب نوموقی
 

 ثیح )مالكلا رهاوج(: يف ةنمزملا ةیركفلا ةمزألا هذھ نع )ـھ1266 ت ( يفجنلا نسح دمحم خيشلا ربع دقو    
 ضعب ىلع ادنتسم ، سانلا نيب مكحلا و )ع( مامالا ةبيغ لاح يف دودحلا ةماقاب نيفراعلا ءاهقفلا مايق زاجأ
 نم ريثك يف ةعيشلل ةبيغلا نامز مظن ةدارا اهنم رهظي يتلاو ،ةعيشلا ىلع امكاح هيقفلا لعجت يتلا" ثيداحالا
 هتباين مومع ىلع ءانب اهتيابجب هيقفلا مايق ةيناكماب لاقو ." كلذ يف ءاملعلا مهضيوفتو )ع(  مهيلا ةعجارلا رومالا
 ناك ام عيمج يف  هنع هتباينل هنم ىوقا لب ، يعاسلاك مامالل بئان هنأل ( كلذل هتباجا بوجوو ، يدهملا  مامالا نع

 ةجرد ىلا )ةماعلا ةباينلا(: ةيرظن عيسوتب ماقو   .) صوصخم لمع يف مامالل ليكو وه امنا يعاسلاو ، مامالل
 مظن ةدارا هنم رهظي امم كلذ وحنو )امكاح مكيلع هتلعج دق  ينا(: مهلوق نم دارملا نا" : لاقو )ةمامالا( نم ةبيرق
 ةياور اصوصخ هتموكح ةلدا قالطا نا":ةحارصب لاقو ."مهيلا ةعجارلا رومالا نم ريثك يف مهتعيشل ةبيغلا نامز
 ليصحت نكميو    . مهتعاط انيلع هللا بجوا نيذلا رمالا يلوا نم هريصي )ع( رمالا بحاص نع تدرو يتلا بصنلا
 يذلا قالطالا ىوس اهيلع ليلد ال ةديدع  تاماقم يف هتيالو نوركذي نولازي ال مهناف ، ءاهقفلا نم هيلع عامجالا

 . ) ةيعرشلا ماكحالا يف اهسيسم  نم دشا كلذ ىلا ةجاحلا سيسمب ديؤملا هانركذ

 ضعببو اهب ةمئالا نذا مدع دكاو ، ةبيغلا رصع يف ةلودلا ةماقاو داهجلا ةلأسم ىنثتسا "رھاوجلا بحاص" نكلو    



 ضعببو اهب ةمئالا نذا مدع دكاو ، ةبيغلا رصع يف ةلودلا ةماقاو داهجلا ةلأسم ىنثتسا "رھاوجلا بحاص" نكلو    
 كلذ وحنو ءارماو شويجو ناطلس ىلا  جاتحت اهنال ، ةبيغلا رصع يف اهيلا ةعيشلا ةجاح مدع نوملعي يتلا رومالا
 مايقو يدهملا مامالا روهظ ةيمتح نيبو كلذ ققحت ةيناكما نيب طبرو ، ةبيغلا رصع يف اهنع ديلا روصق نوملعي امم

 )راظتنالاو ةيقتلاو فوخلا(:  ةيرظنب هناميا نم اقالطنا ةبيغلا رصع يف ةلودلا ةماقا ةيناكما دعبتساو  . قحلا ةلود
 . بئاغلا مامإلا روهظ ىلا

 يدهملا مامالا ةبيغ ةفسلفو )راظتنالاو ةيقتلا( ةيضرا ىلع )ةماعلا ةباينلا(: ةيرظن ديدحت يف هفقوم ينبي ناك و   
 مدعو ةبيغلا رارمتسا نم جتنتسيو ، ةبيغلا بابسا لاوز دنع روهظلا ةيمتحو ، مايقلا ةعاطتسا مدعو فوخلا ببسب
 رهظل الاو ، ةبيغلا رصع يف اهنع ديلا روصقو ، قحلا ةلود ةماقا نع فعضلاو زجعلا لماوع رارمتسا مامالا روهظ
. يدهملا مامالا
. )موصعملا مامالا( لحم لولحلاو ،ةماتلا "هيقفلا ةيالو":ـب لوقلل الاجم دجي نكي مل هناف انه نمو   

 دقتعــن" :يرــجهلا عــبارــلا نرقــلا يــف قودصــلا خيشــلا لوــق ىــلا اــنديعــي اذــهو   
 هتبيــغ يــف يقــب وــلو يقــب اــم هتبيــغ يــف يقــب ،هريــغ مــئاقــلا نوكــي نأ زوجــي ال هــنأ
 ،هبــسنو همــساــب هيلــع اوــلد ةمــئألاو يبنــلا نأل ،هريــغ مــئاقــلا نكــي مــل ،ايــندــلا رمــع
 جورـــــخ ىتـــــح زوجـــــي ال اهـــــكرـــــتو ،ةبـــــجاو ةيقتـــــلا" ناو ."اورـــــشب هـــــبو اوـــــضر هـــــبو
 ةيـماـمالا نـيدو هللا نـيد نـم جراـخ هـناـف مـئاقـلا جورـخ لبـق اهـكرتـي نـمو .. مـئاقـلا

   .")ع( ةمئالاو لوسرلاو هلل فلاخمو

 ربتعـي ،يـطارقمـيدـلا ماظنـلاو "هيقفـلا ةـيالو" ةـيرظنـل ارـخؤـم ةعيشـلا ينبـت ناـف انـه نـمو   
 صنـلاو ةمصعـلا طورـشب نوـمزتلـي ةعيشـلا دعـي مـل ثيـح "ةيـماـمإلا نـيد" نـع اـجورـخ اقـح
 ،ىروشــلا ربــع "ماــمإلا" باختــنا نوزيجــي امــناو ،ماــمالا يــف ةينيسحــلا ةــيولعــلا ةــلالــسلاو
 ةيـماـمالا ةعيشـلا" مـيدقـلا ناونعـلاـب مهطـبرـي دعـي مـلو ،اـيداـع ايـسايـس وأ اهيقـف ناـك ءاوـس
 لبـــق ديفـــملا خيشـــلا هـــسرـــك يذـــلا ةيـــماـــمالا ثارـــت نـــم قبـــي مـــلو ،مـــسالا الا "ةـــيرـــشع ينـــثالا
 ريفكتــــــلاو ،ةــــــباحصــــــلا دــــــض فنعــــــلاو ،تيبــــــلا لــــــهأ نــــــم ةمــــــئألاــــــب ولغــــــلا ىوــــــس ،ماــــــع فــــــلأ
."نييهيوبلا ةعيشلا" ضعب ىدل ،ةيفئاطلاو
 ىلــع )ةيــطارقمــيدــلا( ةيــباجــيإلا ةيــسايســلا ةــيركفــلا تاروطتــلا سكعنــت نأ لــمؤــملا نــمو   
 تلــصو يتــلا ةيــلايخــلا ةيــلاثــملا "ةيهــلإلا ةــماــمإلا" ةــيرظــن يــف رظنــلا ةداــعإ هاجــتاــب ةعيشــلا
 "دـــلوـــلا دوـــجو" ةيـــضرـــف نـــع عـــجارتـــلاـــب كـــلذـــكو ،تـــشالـــتو ،تـــضرقـــناو دودـــسم قـــيرـــط ىـــلا
."رظتنملا يدهملا" وأ "رشع يناثلا مامالا" هنأب ءاعدالاو ،يركسعلا نسحلا مامالل



 
  

  


