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  نيملسملا رمأ يلو ينيدلا عجرملا بتكم
  )هّلظ ماد (يئنماخلا مامإلا ىمظعلا هللا ةيآ

  غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ
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  ةمدقم
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيـبيطلا هـلو دـمحم هـقلخ رـيخ ىـلع مالسلاو ةالصلا لضفأو نيملاعلا بر هللا دمحلا                   
  .نيرهاطلا

ينيدـلا عجرملا بتكم يف      غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ اهتماقأ ةيفاقثو ةيركف تاءاقل يف        
ثـحبلا طاسـب ىـلع تحرط       ) هّلظ ماد  (يئنماخلا مامإلا ىمظع  لا هللا ةيآ نيملسملا رمأ يلو     

  .نيغلبملاو نيثحابلا مهت يتلا ةماهلا لئاسملا نم ةلمج قيقحتلاو
      ، ةـيملعلا تازوـحلا يف ءاملعلا رابك نم ةفورعم ةيملع تايصخش لبق نم اهحرطل ناكو

ءالضـفو بالـط   نـم ريبك ٍعمج مامأو ،ماهلا رامضملا اذه يف ءاربخلاو نيغلبملا رابك نمو           
ـ ىعدتـسا اـمم    ،نيرـضاحلا ىدل مامتهالا عساوو رثألا غلاب ،نيلماعلا نيغلبملاو تازوحلا   

ةدئافلا ميمعتل،اهتعابط ـ اهيلع لوصحلا يف بلطلا ديازت دعبو  ىـلإ اهلاصـيا لـجأ نـمو     ،   
ًاصوصـخو ،ةيفاقثلا لئاسملا يف انعم نواعتلا يف ةبغرلاو ةقالعلا يوذ نم نكمم ددع ربكأ               

  .هثاحباو غيلبتلا يف اهنم طبتري ام
ةرـكفلا لصوي لكشب اهنيودتو تارضاحملا هذه بيترتل انقفو دق نوكن نأ ىلاعت هلأسن              

لكـش ىـلع اـهئاقلا مـت ثاحبا ّالإ وه ام ًابوتكم هنورت ام نأ رابتعاب ،لص                  ألانع دعتبي الو    
  .اهبتكت مث ةملك يقلت وأ ًاثحب بتكت نأ نيب ريبك قرفو ،ةنودم ريغ تاملك

ثاـحبأ نـم لاـجملا اذـه يـف ًابسانم هنوري ام لكب انودفري نأ عيمجلا ىلع ىنمتن امك           
  .يفاقثلاو يركفلا لدابتلاو نواعتلا ةرئاد ةعسوتل تاحرتقمو

  
  غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ
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  ميركلا نآرقلا مهف يف لوزنلا خيراتو ةغللا ريثأت
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

انالومو انديس رينملا جارسلا ريذنلا ريشبلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هللا دمحلا 
اميسال ريهطتلا ةيآب سجرلا نم نيرهطملا نيرهاطلا نيبيطلا هلآو t دمحم مساقلا يبأ  
مهرخآ ىلعو ،ريدغلا مويب بوصنملا ،بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مهسيئرو مهلوأ  
يقش لك نم ضرألا ريهطتو،ملظلاو روجلا ةلازإل رظتنملا يدهملا هللا ةيقب  .  

يفو ةعاسلا هذه يف هئابآ ىلعو هيلع كتاولص نسحلا نب ةجحلا كيلول نك مهللا 
ًاليلدو ًارصانو ًادئاقو،ًاظفاحو ًايلو ةعاس لك ًاعوط كضرأ هنكست ىتح ًانيعو،  هعتمتو ،   
  .ًاليوط اهيف

نيلقثلا مكيف كرات ينإ : ( ـةنسلاو ةعيشلا ناقيرفلا هلقن دقوـ  t هللا لوسر لاق
  ).ًادبأ يدعب اولضت نل امهب متكسمت نإ ام يتيب لهأ يترتعو هللا باتك

يف نودجي نيذلا ماركلا ةرربلا ةوخألا ءالؤه ةرايز ل قيفوتلاىلع هركشأو هللا دمحأ 
امك ،ةرتعلاو نآرقلاب متكسمتسا دقف ،اهبراغمو اهقراشم ،ضرألا ءاحنأ يف مالسإلا غيلبت  
  ..).يترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ينإ: (t هللا لوسر لاق

ف ميركلانآرقلاريسفت لوح ةماه طاقن يف ملكتأ فوس  ريسفت يف ةقيرط لايه ام : لوقأ 
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  :امه نيتطقن ىلعزيكرتلاب موقأ فوس ؟ نآرقلا
  .نآرقلالوزن طيحم ىلع زيكرتلا : ىلوألا

ةروس اهلوزنببس امو ؟ تلزن نامز يأ يف... نارمع لآ ةروس وأةرقبلا ةروس ًالثمف   ،
نونامثلاو ةعباسلا اهنأ لاحلاو،فحصملابيترت يف ةيناثلا ةروسلا يه ةرقبلا  خيرات يف    

اهتقبس دقف اهلوزن عقوم ىلع فقي نأ نآرقلا رسفم ىلع ف هيلعو ،ةروس نونامثو ةتسنذإ  
  .ةروس لك لوزن خيرات ىلإ رظنيونآرقلا 

بسحب نكلو ،فحصملا يف ىلوألا ةروسلا يه ةحتافلا ةروس لاثملا ليبس ى لعو
  .ةسماخلا يهف اهلوزن

 ريسفت يف اولاقةحتافلا يهو ًالوزن ةسماخلا ةروسلا يف    
 نم دوصقملا نأ   نم دوصقملاو دوهيلا  

، مالسإلل ضرعت ي ملهنأ عم ،ىراصنلا  لك لب ،اهلوزن نامز يف ىراصنلا الو دوهيلا ال
ةكم يفتلزن ةحتافلا ةروس نألنيكرشملا ىلإ اهيف هجوتلا   .  

وه ام ـ ىراصنلا مه ) نيلاضلا (و دوهيلامه ) مهيلع بوضغملا( نأب نيرسفملا لوقف
  ؟هيلع ليلدلا

  .ىراصنلاو دوهيلا ىلع هنوقبطتولزن ام لوأ يف نآرقلا نورسفت فيك 
مه ومهيلع تمعنأ نيذلا طارص : ميقتسملا طارصلا نم دارملا ناك نإعوضوملا اذه يف 

كلذ حصي ىراصنلا مه نيلاضلاو دوهيلا مه مهيلع بوضغملا ريغو نيلسرملاو ءايبنألا 
ناث لوعفم وه طارصنأل كلذو ًايبارعإ نأ بجي طارصلا بصن مكحلا ناك نإ ،انده  إلي 
نأ بجي ،مسا انه » ريغ«ـف) نيلاضلا الو (ال) نيلاضلا ريغو مهيلع بوضغملا ريغ (لاقي
انه ينعت ةملك ريغ نكلو ،نيلاضلا ريغ مهيلع بوضغملا ريغ : يلاتلاكنيتلمجلا يف ركذ ي

هل،ًادكؤم ءاج) نيلاضلا الو (و.. ال   عبات هنأل  .  
ىلإ رظن لب ،ىراصنلا الو دوه يلا ىلإ رظني مل هنا ىلإ تهجوت ةيبدألا ةطقنلا هذهب

، فـ نيذلا طارص هيلإ فاضم  بوضغملا ريغ  (و. فاضم طارصوهيلإ فاضم نيذلا
طارصلل ال ةفص عقو،)مهيلع ريغ مه ،مهيلع تمعنأ نيذلا يأ ،مهيلع تمعنأ نيذلل لب ،   
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ملو مهيلع تمعنأ نيذلا يف اهلك ،تافص ثالثنذإ كانهف . نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا  
فاصوأ ةثالث اوعبتا نيذلا طارص ينعي اولضي ملو مهيلعبضغي  :  

  .سانلا لك لمشي ـ مهيلع ةمعنلا: لوألا
، : يناثلا ةفيعضلا مهراكفأ ىلإ اودنتسي مل ،اوزواجتي ملو ـ اهدروم يف ةمعنلا اولمعتسا
مل كلذلف ،ىلاعتو كرابت هللا ىلإ دروم لك يف اودنتسا لب ،ةيرشبلا مهراكفأ ىلإالو   

نأ فرعن نحنو،اولضي ناك ًاليلق نوئطخي ةيرشبلا راكفألا نولمحي نيذلا ةفسالفلا عيمج    
مل ،اهعضوم يف اهوفرص دق مهف ،ةمعن لكب مهيلع تمعنأ نيذلا طارص نكلو ، ًاريثك وأ
قلخ لكو ةين لكو ةكرح لك يف اودنتسي مل مهو،اهعضوم نع اهزواجتي ّالإ   هللا لوق ىلإ  

 ، ال ان إهللا باتك نم كردم ينولئساف «: j رقابلا مامإلالاق انه نمو ىلاعتو هناحبس
يفو ةحتافلا ةروس يف لأسن نحن »ىلاعتو كرابت هللا نم ةراشإب الإ يدهن الو لمعن  ،
ىلاعت هللالأسن نمؤملا جارعم يه يتلا انتالص انيدهي نأ  ةثالث اوعبتا نيذلا طارص :  
الإ اورمتسيو اولمعي ملو ةعئارلاو ةبسانمل ا اهعقاوم يف اهوفرصو هللا ةمعنب اوذخأ ،فاصوأ
  .ىلاعتو كرابت هللا نم لوقب

نيذلا نيموصعملا طارص ىلاعت هللا انيدهي نأ ىلاعت  هلأسن؛ موصعملا تافص يه هذهو
نيثالثلاوةثلاثلا (ةيآلا يف) نيثالثلاو ةثلاثلا (ةروسلا يف هللا مهركذ   :(  

 
نأ ديرأ ،مهتافص نع أبنأف مهيف كراب نيذلا رغصألا لقثلا ،نيلقثلا مكيف كرات ينإ «

نيب نم لطاب هيتأي ال ربكألا ببسلا نإف . اريهطت مكرهطأو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذا
  .مهفلخ نم الو مهيدي

هنأل نآرقلاب    كسمتلا    ، ةـيآلا يـف ةرـقبلا ةروس نم عضوم يف نآرقلا لزن دقف    هيف بير ال
يـف حفصـتلا دـعبف    نيدناعملا نيكرشملا ىتح رشبلا لكل     ، ىلاعتهلوق  ةيناثلا  
كـلذ فـيك دناعم          ،بهل يبأل ىتح ،هيف بير ال     هنأ نودجي   نآرقلا     يأل ىتح هيف بير ال ؟  

نآلا يه يتلا ـ  ) ءارسإلا (ةروسيفف   يـف نـكل ،ةرشـع ةعباسـلا ةروسـلا عضوم نآرقلا يف                 
:  ـ نيسـمخلا ةروسـلا يه لوزنلا  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٧( 

 . مورـلا ةروـس  يـف ءاـج   كلذ دعبو 
ةروـس  يهو  نيسمخلاو ةيناثلا ةروسلا يفف     : نوسمخلاو ةيداحلا 

كـلذ نـع اوزـجع    مهنـكلو   ةرقبلا يف  و ، سنوي
، ءاملع وءاهقف مهو    .اوزجع مهنكل ،يرماعلا ةعيبر نب ديبلو سيقلا ؤرما مهنمةيبرعلا ةغللا

يفف ،هيف بير ال لوقي ًاضيأ ةدجسلا ةروس يهو نيسمخلاو ةيناثلا ةروسلا يف كلذ دعب 
 سنوي ةروس سفن نيسمخلاو ةيناثلا ةروسلا  ؛ ةروسلا يفو اوزجع
 نيثالثلاو ةيناثلا ةروسلاو) ةدجسلاملا  (ةروس نيعبسلا ةروس يفو) أبنلا (نيسمخلاو ةنماثلا
ةيناثلا ةروسلاو ) ةدجسلا ةروس (نيثالثلاو ةيداحلا ةروسلاو) نامقل (نوثالثلا ةروسلا) مورلا(
هنا ةيآلا يف هللا لوقي نينامثلاو ةعباسلا يف ءاج ) هيف بير ال (لوزنلا نيح يف. نوثالثلاو
تايآ ثالث رثوكلالثم ةروسب ،هلثم نم روسب اوتأف نيرداق متنك نإ ،هيف بير ال عقاو   ..
ةروسب متيتأ الأ ا،هلثم نم ةروسب اوتأف يه و؟ نمحرلالثم ةروسب متيتأ الأ ؟؟ ءارعشلالثم  
بير ال  (ريسفتاذهف . ةريثك طامنأ ىلع يوتحت ،نينامثو تسب نآرقلا لاؤس نكلو ةيندم
لوقنامدنعف) هيف هل نيبت ي ،نآرقلا لزن ام اذإ نيدناعملادنع ىتح ينعي  ،)هيف بير ال ( 
نآرقلا لماوع ةرقبلا ةروس يف انفرعنذإف ،نييبتلا عسوأ   ؟هيف بير ال فيك..  

سماخلا نرقلا يفو،سداسلا نرقلا يف ةجرادلا ةغللا لمعتست ال: ةيناثلا مهف يف    
ةنس يف يفوتملا يرهوجلا ةغل ،نآرقلا نم ةبيرقلا ةغللا لامعتسا نم دبال لب ،نآرقلا يناعم 

، ركز وبأ ةغلو.. ٢٦٧ ، ةغلو اي يتأن امدنع لاثملا ليبس ىلعو يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 ىلاعت هلوق ىلإ    طقف نيقتملل الًاعيمج سانلل ىده نآرق لا ..

  ،؟ نيقتمللىده نآرقلا نوكي فيك نورسفملا بتك كلذو ) نينمؤملا ينعي (مهضعب لوقي
ىوقتلا ىنعم اذه نأب مهنم ًاناميإف ،تامرحملا كرتو تابجاولاب نا يتإلا ىوقتلا ىنعم نأل
، نآرقلاو نيدتهم نينقوم نينمؤملا نأ لوقن نكلو ،نينمؤملاب ةيآلا هذه يف نيقتملا اورسف
  .ىوقتلا رسفت امك لوقن نأ اننكمي انه نمو ،رشبلا عيمجل ةياده

نوكي فيك نورسفمل ا بتك كلذك. تامرحملا كرتو ،تابجاولابنايتإلا : ىوقتلا
ب ىوقتلا رسفت   رومألا نمو ،ةسبتلملا رومألا لك نم يه ةياقولاو ،ةياقولا ىده نآرقلا
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مازتلالا مدع ،رمخلا برش ،ءارتفالا ،بذكلا ؛ ناسنإلل ةمئالملا ريغ رومألا نمو ،ةهيركلا
  .ةيلقع بلاطملاب

: لوقي نيعبسلاو ةيناثلا ةيآلا ،ميرم ةروسيفو ءوس لك نم نوزرتحي نم نوقتملاف 
  اوقتا نيذلا نم ،منهج ءاقتا نوديري نوقتملا .

ينعي ًا ،كرشلا اوبكترا نيذلا؛ عمجملا ريسفت يف ءاج  يثج منهج دنع مككرتنل ال  
نولخدي مهلك ،مايصلا اوكرت نيذلا ةالصلا اوكرت نيذلا ،ابرلاب نوذخآلا ،رشلل نودمعتملا  

دقف ،)سابع نبا هللا محر.. (اوقتا نيذلا يجننف اوقتا نيذلا الإ ،اهنم نوجرخي الو منهج  
ةنسلا ريسافت ىلإ أجلي رييغتلا تالكشم نم ةلكشم ،سابع نبا نع عمجملا بحاص لقن 

: كرشملا اودمتعا نكلو. اوفلتخا ثيداحألا هذه يف مك ،ةعيشلاو    
 

اوناك ءاوس بانتجالاو ةياقولاب اوفصتا نم مه نآرقلا مهيدهي نيذلا نوقتملاف يلاتلابو 
  .نينمؤم ريغ وأ نينمؤم

 
.. نيملسم ريغ وأ اوناك نيملسم ،نيملاعلا ءالضف عيمج لأسن.. نيملسملا عيمج لأسن

  ؟ءيش يأ يف ءادتقالاو؟ مهب ىدتقي نأ بجي نم
ىدحإ  (ةحفص يف ،ءايلوألا ةيلح يف ٌلئاس لأسي لئاضفلا يف مراكملا يف ءادتقالا

نبا نع ؛ نينمؤملا ريمأ لئاضف يف لسرأ؛ لوألا دلجملا يف نينامثلا ةحفصلا ىلإ) نيتسو
عزوي دحاو ءزجو ،نينمؤملا ريمأل ةصلاخ ةعست ءازجأ ةرشع ملعلا«: t يبنلا نع سابع  
  .»رشاعلا ءزجلاب كيرش يلعو اعيمج سانلا نيب

نم ءازجأ ةعست  (:لوقي ةنسلا لهأ انناوخإ نع يناهفصألا بغارلااهلقني ةياورلا هذه 
هيف كيرش يلعو،سانلا نيب عزوي دحاو ءزج و،j يلعب ةصاخ ملعلا ثيدح يفو . ) 
نم ربيخ ىلإ لسرأ ًادغ انأ امأو ،ىرخألا ةياورلا يف وأ ربيخ ىلإ لسرأ ًادغ امأ: رخآ  
هلوسرو هللا ه،هلوسرو هللا بحي  بحيو لوسرو هللا هبحي ،طابترالا نم ةيلاع ةجرد بحلا ..  
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  ؟ءيش يأ ةديقعلا رايعم قالخألا رايعم ركفلا رايعم لأسأ ،هبحي هللا لوسر ،هبحي هللا.. هللا
  .أطخلا يف عقو نم مهنمو قحلا باصأ نم كانه هيف اوفلتخا ءاملعلا
  ).راد امثيح هعم قحلا ردا مهللا يلع عم قحلاو قحلا عم يلع: (t هللا لوسر لوقي
امثيح قحلا عم هردأ مهللا رامع عم قحلاو قحلا عم رامع : (هللا لوسر لوقي رامع يفو

  ).راد
لوقي رامع يف ،ضرألاو ءامسلا نيب قرفلاك رامعو نينمؤملا ريمأ ةليضف نيب قرفلا 

يلع لوقي j يلع يفو زكرملا لوح رودي رامعو زكرملا يف قحلاو قحلا عم هردأ مهللا  
زكرملا وه) راد امثيح هعم قحلا ردا مهللا يلع عم قحلاو قحلا عم     .يلعف

 :لوقي ريدغلا بحاص ةمالعلا ينيمألاةمالعلا كلذ ثحب ذإ قوقحلا ةرئاد يف دادغب يف 
  .راد امثيح هعم قحلا ردا مهللا.. دعقيو اهل ماقي نأ بجي ةملك هذه

، j يلع رضحمب فرشتن نيعباتتم نيرهش ةدمل اهب ثدحتأو هلئاضف يكحأ تددو  
نإو،ليلقلا اذهب يفتكا نكلو   .نيرخآلا ءاملعلا رضحم يف فرشتن هللا ءاش  

فقوأ ) ربكألا هللا ديع ريدغلا. (انقانعأ ىلع كلذ يبنلا لعج امك انقانعأ ىلع انلعج نحن
هنوئنهيو هل نوكرابي يلع ىلإ اوؤاجريدغلا يف مايأةثالث سانلا  ىلع ءادوسلا ةمامعلاو ،  

  .باحسلا ريدغلا موي يف يلع سأر ىلع يبنلا نم جات تاداسلا سأر
ىرأ ام ىرت تنأ هللا دنع كل ناك يل ناك ام لك يلع اي «: t هللا لوسر هل لوقي

  .جهنلا نم ةئملا دعب نيعستلا ةبطخلا يف» عمسأ ام عمستو
لقي ملأ ،ربكألا انديع هموي لجرلا اذه.. هل ةوبن ال هنأل» يبن تسل كنا الإ يلثم تنأ«  

  .» ىلاعت هللا
غالبإ ىلع ةفوقوم اهلك فةنس ني رشعو ةثالث ةدمل كغيلبت عاض غلبت مل نإ ينعي اذه

ىلاعت لاقبلطملا اذه  ، :     
   ، اذه مسا اهب ىلاعتو هناحبس هللا فرش ،ىربك ةمعن هذه  

، هتريسو هلهأبو هدالوأو لجرلا  ديع ريدغلا ديع اولعجي نأ سانلا نم بلطأ انأ ،هقالخأو
اياده لب ،ًاديدج ًاسابل مهجاوزأ ىلإو مهلافطأ ىلإ اودهي نأ كلذو ،مهل ًاديع ،ربكألا هللا 
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نيذلاو ،ريدغلا موي يف ةميق يبأ ىلع ملسأسو ةليل لك يف مهل اوعدأ كلذ ىلع ينودهاعي  
ديع ناك نم ،مهنع ةباينلابj هللا دبع دمحلا نكلو . ايح تمدام ةليل لك يف ريدغلا ديع ه  

يف نيمتهمو نيرضاح اوناك نإ مراكألاو ءازعألا نورضاحلاو يلايللا نم ةليل    سنأ مل هللا
  .دمحم لآو دمحم ىلع ةالصلاب مهتاوصأ اوعفري ةدهاعملا هذه

،لاضر ألاناريإ ضرا نّصحي هللاو مكقفوي هللا : مالكلا ةلاطإ نم رذتعا ضر أو ةبوبحم
نم اهنّصحيو ،ةبوبحملاضر ألانيطسلف ضراو ،ةبوبحم لاضر ألانانبل  ، ءايلوا   شوحولا

، مهو ةيناسنإلا ءادعأ ءالؤه ،نوراشو ،شوب  وبذكلاب ةيرشبلا قوقحل نيضراعملا نوع دي
  .ءادعألا ءالؤه نم راطقألا صلخ مهللا كلذل ،نوبذكيو رشبلا قوقحةياعر 

نينمؤملا ريمأةيالوب انطابتراب ًاقيثو ًادهع انم ذخ مهللا. يلع ةيالوب متخا مهللا هدالوأو .  
  .b نيبيطلا
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  ةيدمحملا ةقيقحلا ةموميد ءارهزلا
  

 

  
ميح  رلا نمح    رلا هللا مسب

ةدالو نراق ييذلا و) اهيلع هللا مالس (ةمطاف ءاسنلا ةديس داليم ةبسانمب اعيمج مكئنهأ
ميظعلا ينيمخلا لحارلامامإلا هيلعىلاعت هللا ناوضر (  مألا مويو ،ةأرملا مويو،)   .  

، تلّكشدق هنأب ،نايراصنأ خألا ينرشب  مالسإلا ماكحأ غيلبتل ،ةبلطلاو ءالضفلل ةرود  
غيلبتلا لصأ لوقأ ،)هللا هظفح (دئاقلا ةحامس بتكم اهب موقي يتلا لامعألا لضفأ نم يهو  
  ).١( ةلاسرلا: وه

 ، يف ىلاعتو كرابت هللا نم ماكحألا غلبيو ،لوسرو يبن هنأ: ًالوأنوؤش ةثالث هل لوسرلا  
  .ىلاعتو كرابت هللا مكح وه لوقي ام لكو ،عمتجملا

،     t هللا لوسر ناك دقف   ةمامإلاو ةماعزلا ةلأسم    : وه يناثلا نأشلا   لوسر هنا ىلإ ةفاضإ
،    ّكش اذهلو ،نيملسملا ميعزو نيملس    ملا مامإ وه  ف ،      أةـموكح ل ةـنيدملا ىـلإ رجاـه اـم لو

ر ىلع  t وه ناك ةيمالسإ ةموكح لكش    . ةعنملاو ةردقلا هل تلصحو ،سانلا هعيابو      . اهسأ 

                                                           
  .٥٤: رونلاـ  ١
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 ةفيرشـلا ةيآلا  يف ءاج امك    . نيملسملا مامإ ةعاطإ  ولوسرلا ةعاطإ بجي ةلحرملا هذه يفف       
)١.(  

لوسر هن أامب هللا لوسر نا ةماعزلاو ةمامإلاو لوسرلا ةعاطإ ةعاطإلا هذه ىلإ ةرظن هذه 
، ونيملسملا ميعز وه ونيملسملا مامإ وه فيبنو  مكنم رمألا يلول ةعاطإلا ينعت ةعاطإلا
  .ةيمالسإلا ةمألا رمأيلول 

لاق اذهلو،ءاضقلا بصنم هل t يبنلا نإ: ثلاثلا نأشلا   t) : مكنيب يضقا امنا
  ).ناميألاو تانيبلاب

. افنآ امهتركذ يتلانيقباسلا ه يبصنم ىلع ةفاضإ ،ةاضقلا يضاق ناك هللا لوسر نإ
  .مالسإلا يف لئاسملا مهأ نم غيلبتلا ةلأسمف

عيمج ناف ،ةنيدملا ىلإ لوسرلا رجاه امدنع ريسافتلا بابرأ لقني يحاوض يف سانلا  
تناك ةنسلا كلت يفف ،لوسرلا نم مالسإلا ماكحأ اوملعتيل ةنيدملا ىلإ اورجاه ةنيدملا  

، دق اهلك ،يشاوملا ةيبرتو ،تاعارزلا  : ىلاعت لاقف ،طحقلا برق نأ رمألا غلبوتفقوت
          

 
ةهفاشم ماكحألا اوملعتيل ةنيدملا ىلإ اورجاهي نأ نيملسملا عيمج ىلع بجي ال اذهلو 

رجاهي صخش ىلع قلطي ىتح ،مهنم ةفئاط لك نم ةعامج لب،t مظعألا لوسرلا نم   
 ، قلطي ماكحألا غلبيل هموق ىلإ يتأي مث ماكحألا ملعتيل ةريشع وأ ةفئاط وأ ةنيدم لك نم

: ةفيرشلا ةيآلا هتركذ ام نيغلبملا نم ةياغلاوًاغلبم هيلع     
 ، ىري ملسم لك ىلع بجي اذه غيلبتلا عوضومف   ، ةيلباقلا هذه هسفن يف

  .ماكحالا ملعتي نا بجي
ًاينيع ًابجاو سيلو يئافكًابجاو معن. بوجولا ىلع لدت اورذنيو ال هن أدقتعن نحن ..  

هجوت طحم ةحورطم ةلأسم لوصالا يفو ،يئافكلا بجاولاو ينيعلا بجاولا نيب قرف 

                                                           
  .٥٩: ءاسنلاـ  ١
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ماكحالا ينعي ،ينيعل ا بجاولاو يئافكلا بجاولا نيب قرفال قيقدلا قيقحتلا دنع راظنالا
، معن . نيملسملا عيمج ىلع بجت ضعب ماق اذ إيئافكلا بجاولا يف هنأ امهنيب قرفلا
نيرخآلا نع طقسهب نيملسملا  .  

ماع باطخلا اذه ،)..مكاتوم اولسغ.. مكاتوم اونفدا.. مكاتوم ىلع اولص (لاقي امدنعف  
ضعب ماق اذا ،رمالا ا ذه ىلإ ةبسنلاب باطخ هل ملسم لك نيملسملا داحآ ىلإ هجوتي
، ،نيملسملا هيلع اولصو هونفدو هونفكو تيملا اذه اولسغو يقاب نع رمألا طقسي ف 

، بجاو نيرخالا ىلإ ماكحالا غيلبت غيلبتلا ناب لوقنامنيحف كلذ ءوض ىلعو نيملسملا 
طقس رمالا اذهل ىدصتي نم ةعامج  وأةنيدم يف ناك اذإف ملسم لك ىلع ينيع بجاو 

، و. نيرخآلانع مكحلا  ال .. هب نوموقي نيرخالا ناشفيلكتلا اذه لوقي دحاو لك سيل
  .غيلبتلا هيلع بجي دحاو لكلب 

ُتحرفًةقيقحو ًاريثك  ةيضاملا ةليللا يف   ةرودلا هذه ناب ناير اصنا خالا ينربخأ امدنع 
حاجنلاتارودلا هذهل ىنمتنو رركتت تارودلا هذه هللا ءاش ناو ايروس يف تلّكش ا هل نأل..  

يرفعجلا بهذملاو مالسإلا ةمظعو،مالسإلا ةكوشو مالسإلا ةيوقتاهنم ةريثك دئاوف   ، 
  .هللا ءاش نإ قحلا بهذملا

قرط نم ،مالسإلا ماكحا نايب نم دبالهنأل  انا (: t هللا لوسر لاق ،b تيبلالهأ  
لاقو،)اهباب يلعو ملعلا ةنيدم   t :)نم اهتاي لف ةمكحلا دارا نم اهباب يلعو ةمكحلا راد انا
هباب نمهتأيلف ملعلا دارا نمو اهباب  .(  

مه   ،مالسإلا ةفرعمل قيرط نسح   أ نإ  ىـلع هللا دمحلاف ،ةلاسرلا ندعمو       ،ةوبنلا تيب لهأ     
ةدالو وـه موـيلا اذـهو        ،b تـيبلا لـها ةـيالوب اـنيلع ىلاـعت هللا اهمعنا يتلا ةمعنلا هذه                

ذا نا ساب ال    h ءارهزلا ثـيح  ىلاعتو كرابت هللا ةملك مكل رك     ،  لوـقي  ،    
 

 ،ةصاخ ةيانع هل ىلاعتو كرابت هللانأ هانعم ) انإ (يتأتامدنع نآرقلا يف   
 

 لوقي انهو   فرطلا ىلع ةريثك لاةنم لاو ةبهلاةيطعلا نم ءاطعلا و
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: رخالا   نزو يبرعلا بدالا يفو ،)لعوفلا (نزو ىلع رثوكلا  
ىلعلدي لعوفلا كلا كانيطعا انا لوقي امدنعف،ةرثكلا   امو ريثكلا ريخلا كانيطعا انا ينعي رثو  
  ؟)ع (ةمطاف وه له.. ريثكلا ريخلا نم دوصقملا

 لوقيةيآلا هذه اولتي يذلا    ةجيتن ءافلا هذه ..
ىلع ركشأيهو ةريثكلا ةمعنلل ةجيتن نوكت ذئنيحف  : كيلإهللا اهمعن أيتلا ةمعنلا هذه  

  ةالصلا ةمظع ملعن انه .. ، يرظن يف وةروكذم ةريثك تالامتحا
نم ةبقرلا تحت ةقطنملا هذه رحنملا b تيبلا لهأ نم تيور اضيا تاياورلالخ نم   

ريبكتلا دنع كدي عفرا ،يلصت امدنع ينعي ،ريبكتلا دنع ديلا عفر ينعي ردصلا ةهج  لكب 
، ناسنإلا عفري امدنع عوضخلاو عوشخلا ةمالع اضيا اذه وةريبكت  ريبكتلا ةلاح يف هيدي

ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عوشخلاو،ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عوضخلا ةلاح ىلع لدي اذهو   ..
ىنعملا اذهبb تيبلا لهأ نم تاياور ًاضيأ تدروو وه ام ؟ دوصقملا ام.. ريثكلا ريخلا؛  
ريخلا رثوكلا مالسلا اهيلع ءارهزلا مسا سيل رثوكلا اطخ اذه h ءارهزلا مسا؟ رثوكلا  
  .ريثكلا

ءارهزلا ةمطاف نممهلك t هللا لوسر ةيرذ نا   h ... هللا لوسر نولوقي اوناك مهنال
 ، دلو هل سيل نم تقولا كلذ يف ةيلهاجلايف برعلاو تنب هل ودلو هل سيل رتبا هنومسي  

تنا اما ،لسنلا عوطقم وه ،رتبا وه ،لئاو نبا صاع لا وهو كريعي نم كئناش ناو ،رتبا
  .لسنلا عوطقم تسل

 كرابملا لسنلا اذه،ريثكلا ريخلا اذه ينعي لسنلا اذه عيمج نأو  ، 
  .اهيلع هللا مالس ءارهزلا نم

تلزن لسنلا ثودح لبقاهنأل ةيزاجعالاتايالا نم هذه  لسنلا اذه لبق ينعي،  يتأي    
t  هللا لوسرل لوقيو يحولا  ،مظعألا لوسرلا لوقي كلذل   t :
  !؟اهيبأ مأ ةمطاف ينعي اذام» اهيبأ مأ ةمطاف«

ةيحان نم لوسرلا ءاقب لصاو ةيرذلا لصا يأ لصألا ىنعمب يبرعلا بدألا يف مألا 
هل لماكلا ناسنإلا نال ،لماك ناسنإ اهنإ ًامّلسمو اعطق ةأرملا هذه؛ مالسلا اهيلع ءارهزلا  
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  .يحولا ةقيقح ينعي. لعفنملا لقعلاب لاعفلا لقعلا رثاتي نال ةيلباق
  ..ىلعألا أدبملاب يلاسرلا سفنلا وأ يوبنلا سفنلا اما سفنلا لاصتا؟ يحولا ةقيقح وهام

 ،  أدبملابسفنلا تلصتا اذا فيلولل لصحي ىرخاو يبنلل لصحي لاصتالا اذه ةرات
ىحوت يتلا رومألا ىقلتيو ،لعفنملا لقعلاب ليئاربج ينعي ،لاعفلا لقعلا رثؤي كانه ىلعالا  
دعب هنأ ررق ت. دنسلا ثيح نم ةحيحص اهلك ةريثك تاياورلاو ىلاعتو كرابت هللا لبق نم هيلا

ةديس لا ىلعليئاربجل لوزن كانه ناك ملسو هلاو هيلع هللا ىلص مظعالا لوسرلا ةافو 
ناك ام ملع نع ةرابع وه ءارهزلا ىلإ لزني يذلا يحولا ناك وه و اهيلع هللا مالس ءارهزلا
دنسملا اذهو،اندنع ءارهزلا دنسم يف وه نوكي امو   ).ءارهزلا ةفيحص ( 

لوقي ناكj قداصلامامإلاف . هب نورختفيو هنوقلتي اوناك ةمئألا عيمج اندنعو : ( 
دنع فحصملا اذه نآلا نوكي امو ناك ام ملع هيف ةمطاف فحصم نال ) ةمطاف فحصم
ءارهزلا ةمظع هذهf دوعوملا يدهملا   h.  

ةيالولا لقث ثيح    j نينمؤملا ريمأ ةمظع  نم ملعتي يكل رضحي نأ هيلع ملعلا دارأ نم            
نم تبلط مالسلا اهيلع ءارهزلا  نأ ىوري    رضحي نا j نينمؤملاريمأ   اـهرهق دنع ليللا يف   

نأ يـنعت اـمنا فاـخت اهنا ينعي ال ةشحولا           . .رضحت نا دير  أو ةشحولا يل لصحت   هل  لوقت  
ةشحولا راثآ نم ففخيفةيالولل ًاريبك ًالقثربتعي مامإلا روضح   .  

ةـيآ حيرص   ب،  هللا لوسر سفن  وهف   اهل ليثم ال ةميظع ةيصخش مالسلا هيلع نينمؤملا ريما        
نـب يلع سفنلا   نمدوصقملا نأ ىلع  نوقفتي نيرسفملا عيمج    : ةلهابملا

 ةمطاف يه ) مكئاسنو انئاسنو ( نيسحلاو نسحلا ) مكؤانبأو انءانبأ  (ومالسلا هيلع بلاط يبا     
  .مالسلا هيلع يلع وه) مكسفناو انسفناو(

، يبنلا سفن وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمانذإ   t.  
اهنكلةدحاو ةقيقح ةيدمحملا ةقيقحلانأ ينعي اذهو  خلا ميهاربا يف ىلجتت ةرات،   ،ليل 

مهيلع ةمئألا يف ىرخاو . t هللا لوسر يف ىرخاو ىسيع يف ىرخاو ىسوم يف ىرخاو
ةمظع ًةقيقح يه ةقيقحلا هذهو ةدحاو ةقيقح يه ةيدمحملا ةقيقحلا ةمطاف يفو مالسلا  ،
قولخملاو قلاخلا نيب ةطساولا وهو ،يحولا يدهملا يف ىلجتت ةيد محملا ةقيقحلا نآلاو 
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ةجحلا الول و ،ءامسلاوضرألا نيب لصتملا ببسلا وضر ألامظعال ا هللا يلو وهو ،دوعوملا
ثيداحألا هذه نم دوصقملا يف انلمأت ول ؟ اذهب دوصقملا وه ام. اهلهأب ضرألا تخاسل
،  مه تيبلا لهأ نأ اندجول ةيوق ةيئابرهك لاةوق لاتناك اذا : ًالاثمذخأنلو ضيفلا ةطساو

، قرتحيحابصملا نإف ،ًاحابصم اهب لعشن نأ اندرأو  اهطغضو ،ءابرهكلا ةوق ةدشل رجفنيو  
ةيلباقلا هلسيل  حابصملا نأل كلذو لب اهلمحت ىلع  نم ولومحم دوجو نم دبال ، 

ةرايزلا اوعجار مالسلا هيلع نيسحلا ةرايز يفو .. ءابرهكلاحابصملا ذخأي لومحملا 
كرابت هللا  ةدارال يراجم متنا ينعي) مكنع ردصتو مكيف طبهت هللا ةدارا (لوقي ةسداسلا

  .ىلاعتو كرابت هللا ةدارال ىرجم مه b ةمئألاوءارهزلا ةمطافو هللا لوسر فىلاعتو 
اهلك ضرألا فةجحلا الول ينعي اهلهاب ضرألا تخاسل ةجحلا الول ىنعم مهفن نحن 

عيمجل وةيناسنالل ريخ وه امن إو ،ةعيشللو طقف نيملسملل سيل ريخ وهف ،مدعنت
  .تادوجوملا

تئلم  امدعب الدعو اطسق ضرألا المي    ويتاي دوعوملا يدهملا نولوقت مت      نا لوقي ضعبلا    
 ،دوـعوملا يدهملاب نودقتعي ةنسلا انناوخا نالا      ؟  ضرألايف   هئاقب ةدئاف يهام اروجو املظ    

لـحم  اذـه سيـلو رـمألا اذـهب نوـفرتعي ةنسلا ءاملع عيمجو ةمطاف دلو نم وه نولوقيو                   
حلصـملا وـهو     ،دوـعوملا يدـهملا ئـيجمب فرـتعت       اهلك  امنإف  ةيمالسإلا ةمألا   نيب  فالخ    

فالتخالا امّنإوربكألا ةنسلا انناوخإ عم   :  
  .مالسلا هيلع نسحلا دلو نم هنا نولوقي: ًالوأ
  .مالسلا هيلع نيسحلا دلو نم وه ال لوقن نحن
وـه ال لوـقن نـحنو لبقتسملا يف دلوي فوسو           نآلا  ًادولوم سيل وه نولوقي مه      : ًايناث

هـئاقب نم ةدئافلا    يه ام، ف ةبيغلا لاح يف نالا وه اذا انيلع ن       ولكشتسيو دولوم  اوناـك وـل    ! ؟ 
ةلأسم   نأل ،نولأسي وناك ام رمالا نوققحي      رـما يرظن يف     ًالدعو اطسق ضرألا المي    f هنأ   

  .دوعوملا يدهملل ريغص
تخاسـل ةجحلا الول     ،قولخملاو قلاخلا نيب ةطساولا وه دوعوملا يدهملل ريبكلا        نأشلا  

ذإ ىلاعتو كرابت هللا ةدارإ ىرجمل اهله     أب ضرألا  ةمايقلا مايق لبق تقو لك يف دبال       ،  نـم   و  
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نيـب ةطـساولا نوـكيل هللا يلو دوجو نمو           ،ضيفلا يف ةطساو دوجو نم ايندلا ليكشت ءدب         
،     دوـعوملا يدـهملا ءاقب ةكرب نآلا ،قلخلاو يهلإلا ضيفلا       راـفكلل  ساـنلا لـكل ةـكرب يـه

ال ةـقيقحلا هذـه نوـفرعي اوناـك اذا           ،تادوـجوملا عيمجل  ونيملسملل  ونينمؤمللو قاسفلل     
ةـجحلا مامالا دهشتسي امدنع ةعجرلاب دقتعن نحنو        ؟  دوعوملا يدهملا ةدئاف يه ام نولوقي     

ةـيدمحملا ةـقيقحلا يـه اـم نوفرعتو رومألا هذه يف نوصصختت هللا ءاشنا ةعجرلاب دقتعن                 
اللا سـمخلا تارضحلا ىلإ ناسنإلا اهيف لصي ةلحرم         يهو توـكلملاو توهاـملاو توـه       

ىـلإ لـصو ناك اذإ ةيدمحملا ةقيقحلا هذه توسانلاو توربجلاو ىلفسلا توكلملاو ايلعلا              
ةـمطافو ةـيدمحملا ةـقيقحلا تايلجت نم وهو لماك ناسنإ وهف سمخلا تارضحلا بجاو               
مالسـلا مهيـلع ةـمئألا ضرـع يـف ىـنعملا اذـهب سمخلا تارضحلل ةدجاو تناك ءارهزلا             

ءاسـك كانه ناك هنا انرظن رمالا ئداب نحن ءاسكلا ثيدح ىلإ رظنن نا دبال ،ة                جحلا مامإلاو 
ليئاربجو ءارهزلاو نيسحلاو نسحلاو يلعو هتحتt يبنلا لخدو  .  

ملف لوخدلا تدارا ةملس ما ؟ ءاسكلا تحت لخد فيكفةداملا نع درجم ليئاربج 
تناك لاعفلا لقعلا ضرف يف ليئاربج .. لاعفلا لقعلا ةلحرم ىلإ تلصو ام اهنأل اهل نذؤي

ةقيقح يه امنا ةيانك هذه امنا هتحت نولخدي ءاسك كانه سيل ينعي ةيلباقلا هذه هل 
وه يذلا ليئاربجو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو t دمحم يبنلا يف تلجت ةيدمحم  
  .ةلحرملا هذه يف لاعف لقع اضيا

اندنع ةمئألا و ةعيشلا دنع ىتح لوهجم اهردق h ءارهزلاةمطاف نإف فسألا عم 
لتق ءاروشاع موي لوقن مالسلا هيلع نيسحلا فرعن نا ديرن امدنع ف ،ًاضيألوهجم مهردق 

يف j نيسحلا تاملك اونيبت نا مكيلع نيغلبملاةوخألا اهيأ نالف لتق ينعي اذام نالف   
: j هلوقو...) يدج ةما يف حالصإلا بلط امناو ارطبالو ارشا جرخ ا مل ينا: (مويلا كلذ
و ةداعس ّالإ توملا ىرأ الينا( توملا طخ (: j هلوقو )..امرب الا نيملاظلا عم ةايحلا ال 

همالك ًالثم تاملكلا نم كلذ ريغو،)ةاتفلا ديج ىلع ةدالقلا طخم مدآدلو ىلع    j يف  
ىلإ  ضرعت امدنع رافسألا بحاص نيهلاتملا ردصنإف ) كارت ال نيع تيمع (ةفرع ءاعد

كقبس ل وقأ ،)دحأ هيلإ ينقبسي مل: (لوقي قلاخلا دوجوتابثا يف نيقيدصلا ناهرب 
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لبق j نيسحلا ةنس٩٠٠  حابصلا ءاعد يف يلع مامإلا كقبسو،  هتاذ ىلع لد نماي (  
كتفرع كب يهلا لوقت ةزمح يبأ ءاعد يف وأ ةنس ١٤٠٠لبق نيقيدصلا ناهرب اذه ) هتاذب  
عبرأ وأتاملك ثالث يف نيقيدصلا ناهرب اذه ،كيلع ،ينتللد يذلا تنأو ةمئألا تامل  ك، 
ميقلاو،فراعملاب ةنوحشم اهلك مالسلا مهيلع رومألا هذه اوفرعي نأ نيغلبملا ىلع بجيف ،   
.. عمتجملا ىلإ مكل اوجراو رومألا هذه نيبن ةفيفط رومأب مالسلا هيلع نيسحلا ف رعن ال
  .ةيروس يف هيلع نيمئاقلاو بتكمللو قيفوتلا

  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيملاعلا بر هللا دمحلاو
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  غلبملا ةيلوؤسمو غيلبتلا ةيمهأ
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ةالصلاو ،نيلسرملاو ءايبنألا ثعاب ،نيعمجأ قئالخلا ئراب نيملاعلا بر هللا دمحلاو 
ىلعو،دمحم ىفطصملا مساقلا يبأ انسوفن بيبطو انبولق بيبحو انيبنو انديس ىلع مالسلاو  
  .f يركسعلا نسحلا نب ةجحلا نيضرألا يف هللا ةيقب اميس نيرهاطلا نيبيطلا هدالوأ

: ميركلا هباتك يف ميظعلا هللا لاق
 

، رشيو يندعسي ةليضفلا باحصأ ةزعألا ،ماركلا ءاملعلا يتبحأ مكب يقتلا نا ينف
ةكرابملا ةرودلا هذه يفو دئاقلا ةحامس بتكم يف كرابملا مويلا اذه يف ةذتاسألاو 

  .ةريبك ةيمالسإ ةيلوؤسمو ةفيظوو ميظع رمأل تصصخ يتلاو ةقفوملاو
  .ءاحمسلاو ءاضيبلا ةيدمحملا ةلاسرلا غيلبتو غيلبتلا ةيلوؤسم ،يهو الأ

ىلإ تيتأ نوفرعت متناو ،مكنيب نوكأ نأ يندعسيو ىرخأ ةرم مكب يقتلا نا ينفرشي 
نأ بحأ تنكو ،ةيمسرلا تاءاقللا هذه يقتلا نأ ركفأ تنك امو ،ةصاخ ةرايز يف ةيروس 
خيشلا ةمالعلا زيزعلا انوخأ ةصاخو ،ءازعألا يناوخأ ركشا نكلو ،ةصاخلا يترايز رصتخا 
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هذه بيترت ىلع ،ةيروس يف دئاقلا ةحامس بتكم ىلع فرشملاو ل ثمملانايراصنألا 
ءاملعلا ةوخألا ركشا نأ    ينومركأو ينوفرش نيذلا ءالجألا ةذتاسألا ويلع كلذكو ةرايزلا

تاكرب ب، وانتسلج اورونمهروضحب وةميركلا ةسلجلا هذه يه مهتكراشمو مهفيرشتب 
ةداعسلاو حالصلاو ريخلا هيف امل مكايإو انقفوي نأ ىلاعتو كرابت هللا نم ىنمتأو ،مهدوجو 

  .هللا نوعب ةرخآلا يفو ايندلا هذه يف مكلو انل
ثحبلل صاخ عوضوم يف لخدا نأ ديرأ الو مكيلع ليطأ نأ ديرأ ال ،لاجملا اذه يف 
يف اليلق ثدحتأ مكدوجوبو سلجملاب اكربتو ةينآرقلا ةيآلاب اكربت نكلو مكعم ةشقانملاو 

كرابت هللا ليبس يف هب نوموقت امبو مكماهمب ناقلعتيو ةرودلا ه ذهب ناقلعتي نيعوضوم
ايندلا يف ءازجلا ريخ هللا مكازجو مكيعاسم هللا ركشو مكيف هللا كرابف . داهجلا نم ىلاعتو
  ـ: امه ناتطقنلا ناتاهو. ةرخآلاو

لهأ بتكم باحصأك اندنع ،غيلبتلا ةلاسر ةيمهأو ،غيلبتلا ةرورض يف : ىلوألا ةطقنلا
تيبلا لهأ ةمئأ عابتاكو،)مالسلاو ةالصلا مهيلع (تيبلا   ).مالسلاو ةالصلا مهيلع ( 

ملو ىلوألا تايرورضلا نم ربتعت يرشبلا عمتجملا يفو ،ماعلا فرعلا يف غيلبتلا ةرورض 
، بالإ ملاعلا اذه يف ءيش م اقي عراش نمو تيب ىلإ تيب نم رمن ام ظحالن نحنو ،غيلبتلا
يلبتلا ةرورض دهاشنو الا،لقح ىلإ لقح نمويح ىلإ يح نمو عراش ىلإ سملنو ،غ ، 
غيلبتلابورودي ملاعلا نا اندوجوب يف وأ عراوشلا يف وأ يحلا يف نا لوقن اذاملو .  
صخش لكل... ؟تويبلا     .يزلا يف ،سبللا يف ،ةصاخلا انتشيع يف ىتح لوقن عجرن

اذهب كرحتت اذام ل. ؟ةشيعملا هذهب شيعت تنا اذاملو. ؟يزلا اذه سبلت تنا اذامل
  .؟كرحتلا

كيزب تناف ،غيلبت اهلك ،نورت اميف مهبايث يفو مههوجو تاهبج يف مكمامأ نيرخآلاو 
هسبلمبو يرهاظلا هعضوب نالفو ،ةعيرشلل غلبم تناو مالسإلا ةيار لماح كنا نلعتو غلبت 

 ، نع يعامتجالا هئامتنا نع ،يفارغجلا هئامتنا نع ،يسايسلا هئامتنا نع زربي ،صاخلا
  .يفاقثلا هئامتنا

ةينيدلاو ةيدئاقعلا تاعمتجملا ملاع يفو ،ةسايسلا ملاع يف اماو ،غيلبتلاب رودي ملاعلاف 
شيعي نا عيطتسي الو ،دحا هركني ال رما غيلبتلا ةرورضف ،غيلبت اهلكف ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالا 
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تايرورضلا نم ؛ مالسإلا يف غيلبتلاب الا ،بهذم يأو نيد يأو عمتجم يأو ناسنا يأ
  .b ةمئألاو لسرلا فئاظوو ماهم نم وه غيلبتلا ،ةيلوالا

 ، نيدلا يفو ةعيرشلا يف كلذكف سانلل هيجوتلاو غيلبتلاو ريشبتلا ىلوالا مهتفيظو لسرلا
نآرقلا يفف ؛ ةعيرشلا عابتا وأ نيملسملل ةبسنلاب كلذكو ،دحا اهركني ال ،غيلبتلا ةرورض
ريسفتلا نع ينغي ام ،مالسلاو ةالصلا مهيلع ةمئ ألا نع ةيورملا ثيداحالاو ميركلا
غالبا مهيلع ضرفو ،غيلبتلا عوضومب هلسر مركا ىلاعتو كرابت هللااف : هيجوتلا ،ليواتلاو

نآرقلا نا ىتحو ،نيملسملا عيمج ىلع غيلبتلا ىلاعتو كرابت هللا ضرف كلذكو ،نيدلا 
  .غيلبتلا عوضوم نع ةلماكو ةقيقد ةروص يطعي ميركلا

: ىلاعت هلوق غيلبتلاساسا 
 

اذإ ّالإ الوسر سيل لوسرلا ينعي : لسرلل ةيساسأو ةماه ةفيظو هنأكو غيلبتلاب رما اذه يف
  .الوسر سيل نكلو ايبن نوكي نا نكمي. الوسر ـ الصا ـ سيلف غلبي مل اذا.. غلب

 غيلبتلا ،ةلاسرلا يف يسيئرلا نكرلا     دجوت كانه اعبط
: لوقي نآرقلاف ،راطخأ 

، لمحتي تاقشملا لمحتي ،راطخألا هذه لمحتي نا هيلع لوسرلا نكلو راطخأ اهيف معن  
ةريثكلا تاساكعنالا نم ،دودرلا نم ،سانلا ءارآ نم يناعي غلبملا ناسنإلا .. ملأتي ،مالآلا

 ، ىلاعتو كرابت هللا الا نوشخي الف ،ةهجاوملا نمو ،ضفرلا نم ،غيلبتلا رما يف ةدوجوملا
ةهبش ةةنامض اهيف غيلبتلاب موقي نمل   نامض . يأ هلخدت ال نامض ،ىلاعتو كرابت هللا نم

، . ىلاعتو كرابت هللا نامض نم ىوقا هيف سيل بساحيو يفكي ،ابيسح هللااب ىفكو رما يف
يف ام لك يفو ةلمج لك يفو ةملك لك يفو ةوطخ لك يف باسح هيف غيلبتلاب مايقلا ينعي 

بساحملا وهو بيسحلا وه ىلاعت و كرابت هللاو ةريثك تاءاصحاو باسح اهيفف ،غيلبتلا
  :t دمحم يبنلل لوقي ىلاعتو كرابت كلذكو غيلبتلا رما نم اهنم اما. يفكي وهو

         هذه يفف
هذهب موقن فيك .. ؟نوكي فيك غيلبتلا نا. غيلبتلا تايرورض يف كلذكو ،غيلبتلاب رما ةيالا
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  .؟سانلا بطاخن فيك.. ؟سانلا هجاون فيك.. ؟حجنن فيك.. ؟ةمهملا
هذهب مايقلا انقتاع ىلع انذخأ نحن ،ظفلتلا ا ذهب ،دهعتلا اذهب ،نوزيمم نحن نكلو

نم دشا ىلاعتو كرابت هللا مامأ نيلوؤسم نوكن ،انتيلوؤسم يف ًانواهت اذإ نحنف ،ةيلوؤسملا 
نأ : لاقي كلذلف ،صاخ انعضو نحنو ،صاخ مهعضو مه. نيرخآلا نيملسملا ةيلوؤسم

فلتخي هرمأ ملاعلا نال ،دحاو ابنذ ملاعلل رفغي الو ابنذ نيعبس سانلل هللا رفغي ةمايقلا موي 
لهأ بتكم نمو ،عجارملا بتكم نم ذخاو ملعلا لمحو سرد يذلا ،ملاعلا ريغ نع 

اش ريغ هناش،b تيبلا   .بجاولا اذهب مايقلا يه ىلوألا انترورض نحن كلذلف. نيرخآلا ن 
ءالؤهف ،هجو لمكأ ىلع هب موقي نأ هيلع ،صاخ ناش دلبلا اذه يف ملاعلا اذه نأش 

لاق دقفt لوسرلا ءافلخ   t) :تارم ثالث اهلاق،)يئافلخ محرا مهللا اولاق،  نمو :  
يمالك نووريو يثيداحأ نوورييدعب نم نوتأي نيذلا: (t لاقف هللا لوسر اي كؤافلخ  (، 
  .لوسرلا ءافلخ حبصن نحن دهعلا اذهب اندهعت امنيح نحنف

  .سانلا بلاطمب ىردأ متناو ،سانلا نيب متناو ،اريثك متشع متنا: ءازعألا يناوخإ
لوسر ىلإ مهترظنك مهدجسم يف مامإ ىلإ ،مهدلب يف ملاعلا ىلإ نورظني ،سانلا 

ملاعلا ىلإ نورظني مه،t هللا ىلإ ملاعلا اذه بحاص ىلاو ملاعلا يلو ىلإ نورظني مهنأك    ،
اذه ىلعو ،دحلا اذهب ملاعلل ىرن يتلا ةناكملا هذهبف ،)مالسلاو ةالصلا مهيلع (ةمئألا  

عقوم انعقومو ،ريبك نأش سانلا نيب اننأشف ،رطخاف رطخا حبصت انتيلوؤسم كلذك ،رادقملا 
موقن فيكو ،ةلاسرلا هذه يف انيلع بجي ا مو ،انم نوبلطي اذام رظنن نأ يرورضف ،صاخ
  .رصعلا اذه يف انتلاسرب

كانه ،تافاقثلا وزغو ةفاقثلا رصع تاهجاوملا رصع ،تايدحتلا رصع رصعلا اذه 
نوكي نأ ،ادعتسم نوكي نأ ،ازهاج نوكي نأ ،رصعلا اذه يف غلبملا ىلعف ،ةريثك تاهجاوم 

نمو فراعملاو مولعلا نم ،غيلبتلا رمأ يف همزلي ام لك هيدل نوكي نأ غلبملا ىلعف ،ايوق  
لك دهميو ئيهي نأ غلبملا ىلع اذهو ،تاقاطلا نمو ،تاموقملا نمو ،لئاسولاو بيلاسألا 

  .رومألا هذه
بتكم اهمدقي ةعضاوتم ةمدخ هذه . متقفو هللا دمحلاو ةرودلا هذه يف متنا يتزعأ

اذه اوعجشت نأ نوعيطتست مت ناف ،مكقفو ىلاعتو كرابت هللاو ،دلبلا اذه يف دئاقلا ةحامس
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يف مترداب متناف ،رثكأف رثكأ اهليعفتلو ،اهزيهجتلو ،تارودلا هذه ليمكتل بتكملا 
يف ماركلا ةذتاسألا نم نوذخأت ام قيبطت يف اوردابت نأ ىنمتأو ،لمعلا اذهل مكتكراشم 

لهأ ةعيشك،b تيبلا لهأ عابتأك نحن ،سانلا نيب ةيغيلبتلا ،مكتحامس يف ،مكسفنأ   
ةريثك تاهجوم هجاون،b تيبلا يف انسل نحن .. ةعيشلا دض باتك ردصي ،موي لك يف..  

هذه ديؤن ال ،ةنسلا دض ،نيملسملا دض بتكلا فيلأت ديؤن ال نحن ،تافالخلا ةراثإ عقوم 
اوناك ،نيملسملا دض ءادعألا تارماؤم نم هذه نأ ىرنو ،تافالخلا هذه ديؤن الو ،راكفألا 

نيقرفتم نيملسملا اولعجي يكل ،نيملسملا نيب تافالخلا ةراثإ نولواحي نولازي الو  
جراخ رمأ كانه نكلو ،ةهج ىلاو ةعيرش ىلاو ،ةهج ىلإ نوكي نأ بزح لك ،نيقزمتم 

  .ايونس ،ايرهش ،ايموي فلؤت ةريثك بتك كانه ،انتدارإ نع
تاروشنم كانه نأ برق نع ىري ،جحلا مسوم يف ةصاخو ،مارحلا هللا تيب راز نمو 
ةيئانلا ىتح ،ةفلتخم تاغلو ،ةيزيلكنإو ،ةيبرع ،ةفلتخم تاغلب جحلا مايأ يف رشنت ةريثك 
نع عفادن نأ انيلع ،ةعيشلا دض فلؤت ،بتكو تاروشنم كانه ملاعلا يف ادج ،ةليلقلاو 
نأ انيلع نكلو ،نولعفي امبو نوموقي امب مههجاون ال انيلع ام لقا اذه تيبلا لهأ بتكم 

، تيبلا لهأ نع عفادن ،انبتكم نع عفادن نأانسفنأ نع عفادن نمو ) مالسلاو ةالصلا مهيلع ( 
  .؟عفادي

موقي نمو ،هفيلأتب فيلأتلا ىلع ردقي نم ،ةيلوؤسملا بسح ىلع ،انلك ،مكايإو ،انأ ،متنا 
ايلاح ةرفوتملا ةزهجألا نم عيطتسي نم ،هتاباطخب سانلا نيب بطخي نم ،هغيلبتب غيلبتلاب 

نأ انيلعو ةيلوؤسملا لمحتي انلك ،ملاعلا يف ةدوجوملا ةثيدحلا ةزهج ألا هذهب ملاعلا يف
  .مالسإلا نع عافدلا يف كرحتن

لوليأ١١ثادحأ ذنمو مالسإلا دض ةريثك تايدحتو تاهجاوم كانه  تاكرح كانه .  
انيدل سيل نكلو ملاعلا ءاجرأ لك يف نيملسملا دضو مالسإلا دض ةيناطيش تارماؤمو 

، ةفلتخملا تاغللا نوفر عيةءافك وذ نيغلبم  دالبلا هذه ىلإ اولخدي نأ ةزيمتم تامولعمبو
غيلبتلو نيدلا غيلبتل ةعساو ةيضرأ كانه عساوو ريبك لابقإ كانه ،غيلبتلا رمأب اوموقيو 

مالسإلا ةساردلو ،مالسإلا مهفل ملاعلا يف سانلا ةماعل ميظع شطع كانه . ةعيرشلا
فقاوم نييبت يف اهملاعمبو اهفراعمب ةزاتمملا ةعيرش لا هذهو ،ةيوقلا ةعيرشلا هذه ةساردلو
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دمحلاو مالسإلاف ،رصعلا تايضتقم ىلع سانلا تاجاح ةباجإ كلذكو ،ملاعلا يف مالسإلا 
هذهف ميظعلا رمألا اذه يف انسفنأ دهمنو ،مهسفنأ ينغنو ديفتسن نا كلذك انيلعو ينغ هللا 

  .مكتيلوؤسمو انتيلوؤسم
بتكمو ،تاموقملا هذهو تامدقملا هذهو ،تاديهمتل ا هذهل تميقا تارودلا هذهو

هذه يف نيملسملاو مالسإلا ةمدخ يفو ،مكتمدخ يف ةعضاوتملا هتامدخب دئاقلا ةحامس 
ماركلا ةذتاسألا عم نواعتلابو مكتدعاسمبو مكتكراشمب مكيلعو ،مكروضحب مكيلعف ،دلبلا 

، انتمدخب موقن نأ تارودلا هذه يف سوردلا مهميدقتبو ،مهروضحب انومركي نيذلا  
 ، ًافرش نوكن نأ عيطتسن ناو ،رصعلا اذه يف لاجملا اذه يف ،انيلع بجاو وه امبو ،ةيهلإلا
اداشرإو ،مالسإلل ًاغيلبت انتكرحو اندوجو نوكي ناو ،نيملسملاو مالسإلل ًازع نوكن نأو 

  .سانلل اهيجوتو
مكل ىنمتأو ،مكيل ع تلطأ اذإ ،رابكلا ءاملعلاو ةزعألا ةوخألا عيمج نم رذتعأ انأ

ةمئألاو t دمحم لوسرلا ةريسم ةيرارمتساب انمركي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسنو ،قيفوتلا  
ةجحلا مامإلل ادونج انلك نوكن ناوb نيرهاطلا   f، انلمعب مالسإلا ةيار عفرن ناو  
نوك ن نأ ىنمتنو ،ىلاعتو كرابت هللا ليبس يف داشرإلاو غيلبتلاب مايقلابو بجاولاب انمايقو
انمادقأ تبثو اربص انيلع غرفا انبر  (مكل هللا كرابو ،نيملسملاو مالسإلل ازعو ارخف
  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا) نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو
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  غيلبتلا ماهمو اضرلا مامإلا
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هـلآو دـمحم ىفطصملا مساقلا يبأ انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر هللا دمحلا             
نييدهملا ةادهلا راربألا نيمايملا    ،رايخألا اميس ال    ،  ةـمئادلا ةـنعللاو ،نيـضرألا يـف هللا          ةيقب   
  .نيدلا موي مايق ىلإ نيعمجأ مهئادعأ ىلع

،    يـف نادـلبلا ىتـش نـم مكب بحرأ ءيش لك لبق              ايروـس ضرأ ،ةـبيطلا ضرألا هذـه
فينحلا نيدلا نع عافدلاو    ،مالسإللنيجورمو نيغلبمك    تـيبلا لهأ بهذمو    ،    b،   ثـبو  

  .ةبيطلا ضرألا هذه يف ةفلتخملا عاقصألا يف رونلا
ثـيح ،ةـيناريإلا    ) مب (ةنيدم يف انناوخأ نم ًاعمج تباصأ يتلا ةعجافلا       بمكيزعأ اذكهو   

مهنـم رـيثكلا نأل   ،ددعلا طبضلاب ددحي ملو ،فلأ) ٢٠ (نم رثكأ ركذي ام بسح ىلع يفوت     
  .ةطقاسلاةينبألا ضاقنأ تحت لاز ال 

ىتوـم عـيمجل رـفغي نأو        ،هـنارفغو هـتمحرب مهدمغتي نأ ،ىلاعتو كرابت هللا نم وجرن            
ةرـفغم كـلذ لـعجي كلذكو نينمؤملا عيمجلو انل ةظعو ةركذت كلذ لعجي              نأ  و نيملسملا 

ةيمالـسإلا ةمألاو مالسلا هيلع رصعلا مامإ يزعن  ةميلألا  ةبسانملا ه   ذهبو. مهبونذل ةرافكو مهل  
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يزـعنو اـمك      نيملسـملا رـمأ يـلو يئنماـخلا يلع مامإلا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامسو              عـيمج  ، 
ةـميلألا  ةبيصـملا هذهب انعم نورعشي    نيذلا نينمؤملاو نيملسملا     عوبـسأ شيـعن نـحنو      ...  

صرف هذه نأ ىرأ    ،j اضرلا نسحلا يبأ  ةيالو   نأ حرـتقأ يـنأو    ،اـهنم ديفتسـن يك ةميق ة         
دـجوي ،ميـق عـمج عمجلا اذهف ،نادلبلا ىتش نم اوءاج نيذلا نيفقثملا ءاملعلا نم ديفتسن               

هذـه  نـم   دافتس  ينأ  و،  مهلًاتاقوأ صصخنو ديفتسن نأ دب الو ،نيققحم        وءابطخ ءاملع هيف    
مهدـجاوتو مهتتاـقالع     لالخ نم ءازعألا ةوخألا   اهرخدا  يتلا براجتلا   يف  ًاصوصخ ةودنلا   

،  نيب   طاشـنلا لـيعفت يـف مهبراـجتو مهترـبخ ىلإ انتمهم      يف كلذ ىلإ جاتحن نحن   فسانلا
كئلوأل ًاطخو ًاطسق ةودنلا هذه نم لعجي نأ حرتقا ينإف كلذ ةيمهألو ،ايروس يف يغيلبتلا               

،  نم ءازعألا    اـنيلع ا  وضيفيف مهبراجت نم انيلع اوغرفيلنادلب ةدع نم اوءاج نيذلا نيبرجملا
،       عفني ام    و ،غيلبتلا ةلأسمل انديفي امو   انعمجل عفن هيف ام      ىـتح    ساـنلا لكاشـم ةـسرامم يـف  

   ، ،      رثكأ ديفتسن تـبختناو   ،b تـيبلا لهأ مالك ةميقلا ةصرفلا هذه يف هنم ديفتسن ام ريخو
ينيسـحلا ميظعلا دبعل    j اضرلا مامإلا ةلاسر   دـقف ،اـعيمج اـنل ةلاـسر عـقاولا يـف يـهو                  

  :j لاق
)اًليِبـ       ي س  مِهِسُفْنَأ ىَل  ع ِناَط  يَّشلِل اوُل عج ي اَل  م هَل ْلُق  و  ماَل  سلا   يِئا يِل  وَأ يِّن  ع ْغِل  بَأ ِميِظ  عْلا  دب ع ا

اـَل اـ                ميِف ِلا  دـِجْلا ِك  رـَت   و ِتوُك  سـلاِب  مه رـ م  و ِةـَنا  مَأْلا ِءا  دَأ   و ِثيِد  حْلا يِف ِق  دِّصلاِب  مهرم و
عي                      مه سـُفْنَأ اوُلَغْشـ  ي اـَل  و  يـَلِإ ٌةـ ب رُق   كـِلَذ   نِإَف ِة ر واَز  مْلا   و ٍض ع ب ىَل ع  مِهِض ع ب ِلا  بْقِإ  و  مِهيِن

يِئاـ                     يِل  وَأ   نـِم ًاـ يِل  و َطَخـ  سَأ  و  كِلَذ َل  عَف  نم  هَّنَأ يِسْفَن ىَل  ع ُت  يَلآ يِّنِإَف ًاض عب  مِهِض ع ب ِقيِز  مَتِب
د                   هـَّللا   نَأ  م هْف رع و  نيِرِساَخْلا   نِم ِة  رِخآْلا يِف   ناَك   و ِباَذ  عْلا   دَشَأ ا يْن  دلا يِف  هبِّذ عيِل   هَّللا ُت وع

   مِهِئيِس م ن ع َز  وا  جَت  و  مِهِنِس ح مِل   رَفَغ   يِئاـ      ( دَق يِل  وَأ   نـِم ًاـ يِل  و ىَذآ   وَأ ِهـِب  ك رـْشَأ   نـ   ) م اَّلِإ وَأ
                    ن ع ِنا  ميِإْلا   حو ر  عِزُن اَّلِإ  و  هْن ع عجر  نِإَف   هْن ع  عِج ر ي ىَّت ح  هَل   رِفْغ  ي اَل   هَّللا   نِإَف ًاءو س  هَل  ر مْضَأ

ِلَذ   نِم ِهَّللاِب ُذو  عَأ   و اَنِت  ياَل  و يِف   بيِصُن   هَل   نُك ي  مَل   و يِت  ياَل و نع ج رَخ     ).١() كو ِهِبْلَق

 رـخآلا ضعبـلا  و ،لاملاةليسوب دحأل زايتما الف ةريثك ناسنإلا سفن ىلإ ناطيشلا لبس ن   إ
تالآو كابشو لابح هل ناطيشلا نإف ،ربكتلاب       ثلاث، و ةردقلاو هاجلاب طقسي   ذوـفن نـكميو        ،

                                                           
  .١٠٢: ٩لئاسولا كردتسم  ) ١(

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٢٧( 

ذوـفنل فعـض نماكم    ٍسفن لكل ،سانلا دايطصال ةفلتخم دحأ يأ يف ناطيشلا    عيطتسـي  و، ه 
دوجو كلتمي نأو   هبلقىلإ دورو   لا اهلالخ نم   ساـنلا ظحالن امدنع نحنف كلذل      . هطقسيف ه، 

  .ىرخألا يحاونلا نم ءايوقأ نوكن نأانناكمإب نكلو ،ءافعض اننأ دجنف ،انسفنأ برجنو 
،   كسفنأ ىلع ناطيشلل اولعج   تال  : مامإلا لوقي  ةـيغب  ) ليبس (ةملك مامإلا قاس دقل   ًاليبس م
لبسـلا عـيمج دسـن نأ دـب الـف ،ناطيشلا اهكلسي ةريثك ًال               بس كانه نأ ينعي   اذهو ميمعتلا   

هيلعهللااب نيعتسنو ،كلذ ىلع دهاعتن نأ دب الو ،همامأ  .  
يـف قدصـلاب مهرـمو ،ًاليبس مهسفنأ ىلع ناطيشلل اولعجي ال نأ مهل لق               (: مامإلا لوقي 

،       رـكذ باب نم هلعل قدصلاب رمألا        ). ثيدحلا يـف قدصـلا ةلأسـم      نإ  ماـعلا دـعب صاـخلا
ًادج مهم ءيش ،ثيدح  لا نحن ًاصوصخ      نحنف   ةبلطلا،  نـم اـنع ردصـي اـم        ض  عب رربن دق  ، 

  ، دراوـم يف الإ ةحلصم وذ بذك دجوي ال امنيب ،ةحلصم هيف بذك بذكلا اذه نأ                ببذكلا
ًادج ةصاخ يـتلا ةحلصـملا نـم بـتارمب رثكأ هتدسفم نوكي ةحلصم             اذ هربتعن امم ريثكف   .    

اـنمالك يف   ًالصأو ةهبجو انمالك ةعيبط يف ق     دصلا لعجن نأ دب الف    . اهعقوتن نحن  امدـنعف  .  
نأ يغبني ال   ملكتن لـب ال ،قدصـلا راتخنف بذكن وأ قدصن نأ يف ركفن                نوـكي نأو دـبال      

لـهأ رـصأ اـمل كلذ الولو         ،قدصلا يف ةاجنلا نأ   بملعن  نأ  و ،قدصلا وه  انمالك يف   لصألا    
غيلب ًارارصإ كانه نأب  . هيلع b تيبلا نم   ًا  اـننإف  . قدصـلا ىلع  تيبلا لهأ   و م يركلا نآرقلا  

قدصلا ىتحو   ،ثيدحلاو لوقلا يف قدصلا ىلع زكرتو دكؤت ةينآرقلا       تايآلا نم ًاريثك دجن       
نـب دـمحأ    ىمسـي يوار اـهيف ناـكو ،ةاورـلا ةـنيدم تناك مق ةنيدم نأ ىوري                 . لمعلا يف 
  ، ،  ثب سيـل هـنأ هيف ليق ىتح ،هوبرضو هوضفرو مق لهأ هدرط دقل ،مهريبك ناكو               ىسيع ةـق

او منغ هدنعو   ،شيشحلا نم ًائيش ذخأ   دق  قيرطلا  يف   يؤر هنأل كلذ لكو    ىـلع هعباتت منغل     
اذـه نـم يـطعي ال نأ رمـضأ هـنأ هانعم ،منغلا ىلع بذكي اذه نإ                  : ليقف ،شيشحلا رظنم  

  .هبرآمل منغلا ةدايق هتياغو ،منغلل ًائيش فلعلا
       ، ذه هلمع فشك دقف    منغلا عم ناك ولو ،لمعلا يف بذك اذهو ةـقيرط   عـبتي مل هنأ نع ا        

  :j لوقي كلذلف مهتسردم يفو تيبلا لهأ ةقيرطىلع اوبرت يذلا نيمز لتملا
ةنامألا ءادأو،ثيدحلا قدصب مهرمأف(  .(  
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اهرخدـي يـتلا نايعألاو ضارعألاب      ةرصحنم تسيل تانامألاف ،عساو ىنعم هل ةنامألا ءادأ         
ال انك  اذإف ،ةيعرشلا لئاسملا نع     هيف   اننولأسي ام يفسانلا دنع ءانمأ    نحن لب اندنع اهباحصأ     

يـف تايلوؤسملاو بصانملا نأ امك ،ةنامألل ةنايخ كلتف ،ملع الب اهنع انبجأو ةلأسم فرعن               
دـقف  ةيلوؤسملا عقوم يف لهؤملاريغو ام بصنمب ق يلي مل نم انلعج اذإف ،تانامأ ةقيقحلا      ،

،   ّنخ امألا ءادأب اننورمأي   b تيبلا لهأو نآرقلاو  ةنامألا ا ًادج ةريثك يناعم تانامأللو    ةن  ريغ  ،   
  :j لوقي ،هانركذ ام

  )مهينعي ال اميف لادجلاو توكسلاب مهرمو(
تاـضايرلا نـم    يـه   و ،توكسلا لوح ةريثك تاياور كانهف ،توكسلا ةلأسم انمهي امم         

ماـمإلا  مالـك يف ءاج دقو ،نوفعي امب الإ نوملكتي الف ءافرعلا نم ريثكلا اهسرامي ناك                يتلا  
  ).هناسل ءارو نم قمحألا بلقو هبلق ءارو نمؤملا ناسل: (j اضرلا

ال لـب    ،هناسـل ىـلع ودـبي اـم لكب ملكتي ال هنأ هانعم            ؟  هبلق ءارو نمؤملا ناسل ىنعم ام       
يذـلا يربونصلا   وضعلا  اذه بلقلا نم دارملا سيلو      . هبلق ىلع مالكلا  رمي  ام دعب الإ ملكتي     

. نآرـقلا يف بلقلا ىنعم يتأي امك ،كاردإلا ز كرم بلقلا نم دارملا لب ،ندبلا يف مدلا خضي   
يرـجي  كـلذ دـعبو رـكفي نأ ًالوأ دـب ال هـنأ ينعي               ) هبلق ءارو نمؤملا  ناسل  : (مامإلا لوقف 

 حيبمو،مالكلل زوجم كانه ناك اذإ الإ توكسلا وه لصألاف ،هناسل ىلع مالكلا هل   .  
  ).مهينعي ال اميف لادجلاو توكسلاب مهرمو(

ثـحبن نأ اـنيلع سيـل يتلا لئاسملا يف ثحبن اذاملو            ؟  نيرخآلا ر ومأ يف لخدتن اذامل   
نيرـخآلا نوؤش يف لخدتن ام      ًاريثك اننأ اندجول انسفنأ انظحال ولو     ؟  انينعت الو اهيف   ًاـنايحأ  .  

                ، ةـنيدملا هذـه يـف وأ ةـيرقلا هذـه يـف وأ دجسـملا اذـه يف انأ ًالثم ،ءاملعك انسفنأ ىرن
اذـه نـع ملكتـيو صخـش يتأـي امدنع نكلو ،رخآ       ملاع انبنج يفو ،انه يلمع عوضومو       

عمتـسأ الـف ،يـلمع قاـطن يـف سيـل اذه نإ ،هل لوقأ نأ يلع          انرواجييذلا ملاعلا    ىـلإ  ، 
ن يه اندنع زربت يتلا تاعزنلا نم ًاريثك نإو         همالك وأ ،نيرـخآلا نوؤـش ىلع انزواجت جا        ت، 
  .اننوؤش ىلع نيرخآلا زواجت

  :j مامإلا لاق مث
هيلإ ةبرق كلذ نإف ةروازملاو،ضعب ىلع مكضعب لابقإب مهرمو(  .(  
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مـهل نيلبقتسـم      مـهب نيبحرم ،نيرخآلل نيبحم نوكن نأ وه لابقإلا         ظالـغ نوـكن ال     و، 
 ،   .قفألا يقيضنيرهفكم

،    دقل  : ةروازملاو لـيمجو م        ةروازملا ًاريثك تبرج  ءاـملعلا نيـب ناـك اذإ       يـق ءيـش يهو
نودهاشـي نيذلا سانلا  ف، ةفلألاو ددوتلا مهنيب لصحوضعبلا مهضعب ىلإ فالتخاو ةروازم   

  .كلذب نوحرفيو ءاملعلا نوربكي ءاملعلا نيب رظنملا اذه
            ، ءاـملعلا عـمتجي نيعوبـسأ وأ عوبسأ لكو ،ندم ةدع وأ ىرق ةدع كانه تناك اذإ ًالثم

ىـلعو   ،ءاـملعلا عمجت ىلع دكأ ثيح     ) ضر (لحارلا مامإلا ريدقت ىلعو ،دحاو ناكم يف        
 ، ًاياشنوبرشتلاوعمتجت ولو مالسإلل ديفم مكعام تجا (نومضملا اذه نـم نورـظني نيذلاف   .  

عيطتسـي ال نأ اذـه ىلع بترتيو ،طبارتللو مكرومأ قيسنتل نوعمتجم مكنأ نونظي جراخلا               
ةقادصـلا   مكنـيب ىرـي هـنأل ،رـخآلا ىـلع مكدـحأ دـنع ملكتي نأ ةفيعضلا سفنلا بحاص                    

ءاـج   j ماـمإلا لـبق نـم ةروازملا ىلع ديكأ        تلاو...) قيسنتلاو مهافتلاو نواعتلاو ةوخألاو     
لـهأ طخ نوكلسي نيذلا لب ،سانلا لك اضرلا مامإلا ءايلوأ نم دارملا سيلو               ،هئايلوأ لجأل   

مهb تيبلا هؤايلوأ   .  
يـنعي  ) يئاـيلوأ يـنع غـلبأ     ): (ضر (ينسـحلا ميـظعلا دـبع ةطساوب مالسلا غلبي مامإلا         

،       ازتن نأ دب ال نحنف اذكهو ،ةعيشلا نم صاوخلا         ءاـملعلا نم ةوخألا ًاصوصخ ،رشاعتنو رو
هـتيب ىـلإ رـخآلا ىلإ بهذي دحاو لك          ، و تاسلج انتقطنم يف لعجن نأ ليمج ءيش اذهو       

هقلخو مامإلا نم ًابرقتو    ىلاعت هللا ىلإ ةبرق    نيبوـبحم نوـكن نأ بجوت ةيونعم ةبرق يهو          ،   
نم لعجن ثيحب ةيصخشلا ةيحانلا نم ةبرقلا ىلع لصحن اذكهو     ،j مامإلل ءاـيلوأ انسفنأ     

امب نيفصتمو    ،b تيبلا لهأل  تافـص اـنيف لـعجت ،ةروازـملا هذه         .. تافصلا نم هنوبحي   
  .j اضرلا مامإلا بجعت

يـف يـلبق اوناـكو ءاملع ةعبرأ اهيفو ،ةعساو ناريإ لامش يف ةقطنم يف تنك نينس لبق                  
      ، اوناـك ثي   ، ح سانلا ماوع مه سفانتلا اذه مهنيب عقوأ يذلاو       هدجسم يف لك ،سفانت ةلاح

رهـش يـف اـنكف    ،ضـعب عـم مهضـعب اوسـفانتيل مهءاملع نوعجشيو ،مهنيب اميف نوسفانتي         
غيلبتلا يف    -ناضمر   بهذ -  موـي لك عمتجن نأ نيغلبمك انتعبرأ انررقف ،غلبمك كانه ىلإ            ت   

دجاسملا دحأيف ةغالبلا جهن يف ثحابتنل ًارصع   يـف ةسفانملا هذه حفاكن نأ انفده ناكو  .  
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اوـبجعأو حورـلا هذـه اـنيف اورـبكأ دـقف ،ساـنلا حلاصـل تناك اهنأ ةجيتنلا                   و ،سانلا نهذ  
  .ًاناميإ سانلا دادزاو ،ضعبلاانضعب نيب  انتفلاو انسنأب اوجهتباو

ًاـقرفت  و ،نيدلا نع ًادعب سانلا ديزي مهفالتخا نإو ،ًاناميإ سانلا ديزي ءاملعلا فالتئا نإ             
  .ءاملعلانع 

     ، دـحأ   ينءاـج ،قيقد لكشب ةعمجل اةمئأ رايتخا متي مل  ام  نيحةيمالسإلا ةروثلا لئاوأ يف
هيلإ تبهذف  هتقطنم يف غيلبتلل يناعدو   ةعمجلا ةمئأ    تيأرف ،،  ىلإ هتاباطخ يف حيملتلاب ريشي      ه   

مـلو نسلا ريبك ًاديس هقبس يذلا كلذ ناكو   ،ةقطنملا كلت يف هلبق ًاد    وجوم ناك يذلا ملاعلا     
 ،هـنع ًالدب نيعملا ديدجلا لجرلا اذه ردقب ةيمال        سإلا ةروثل ا عم سمحتلا نم ردق ىلع نكي      

ةداضـملا مهلاـمعأ دـعب اورـشابي مـل مهنـكلو ،نيدوجوم قلخ يدهاجم اهتقو ناكو                  -هل    
ةـلاح نيلغتسـم ،نسـملا ديسـلا دض سمحتملا لجرلا اذه نوعجشي اوناك مهنكلو ،ةروثلل             

هل تلق-هدنع سمحتلا   :  
ساـنلا  عـم   شيـعي كـلبق ناك لجرلا اذه نإ         ! ؟لجرلا اذه ىلع ربنملا قوف ملكتت اذامل      

مـلو ضري ملف ،كنوضرحيو كنوتأي نيذلا بابشلا ءالؤهب رتغت الو  . ةنس نيسمخ نم رثكأ  
مهسـفنأ مـه نآلا كـلوح مـه نيذلا بابشلا نأ هل تلقف ،ينم لعز هنأ ىتح كلذب عنتقي                     

نأ تـيأر ىـتح ،نيرهـش نـم رـثكأ هـيلع ضمي ملو ،كنع نوقرفتيو          كنمنور  فني فوس    
  .هيلع اومقنو هنع اوقرفت هلوح نوفتلي اوناك نيذلا بابشلا ضعب

،      ) هدق (ينيمخلا مامإلا عاطتسا  ؛  ءاملعلا رقون نأ دب ال كلذل      ةـيملاع ةمراع ةروث قلخي نأ
          ،  ًادـج رـيبعتلا اذـه     نإـف   ةيمالسإلا ةيروهمجلا سسؤم هنأ هنع نولوقي امدنع سانلا ضعبو

ةيروهمجلاف   هماقملةبسنلاب عضاوتم    وـهف  ،)ضر (ماـمإلا هاـطعأ اـمم ليلق ءيش ةيمالسإلا    ،   
نأ .. هردص ةعس لالخ نم اذه عاطتسا دقو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيملاعلا ةوحصلا رجفم             

دـق ءاـملعلاب ءوسلا اودارأ نيذلا بابشلا نم ريثك ناك ،ةروثلا راصتنا دعبف              ريثكلا بعوتسي   
،ججحلاب دجاسملا نم ءاملعلا ضعب اوجرخأ        ضـعب يـف ةـعامجلا ةالص اوماقأو         ةفلتخملا

                ، تـقولا كـلذ يف ممعملا ريغ فلخ ةالصلا زاوج مدعب ًامكح مامإلا ردصأ دقو ،دجاسملا
  !؟اذامل.. ًاغيلب ًاديكأت كلذ يف دكأو
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سيـلو ،ممعم   و ملاع لك مرتحنو مركن نأ انيلعف ،ءاملعلا دض ةرماؤملا مزهي نأ دارأ هنأل             
اـمنإف ،روـجفلاو قسـفلا كلاسم كلس اذإ ممعملا وأ يني            دلا ملاعلا نإ ،مهدض ملكتن نأ انل      

نـم دبال   و ،نيرخآلا مركن نأ انيلعف ،سانلا نيعأ يفو سانلا يف هطوقس بجوي هسفنب وه             
نيممعملا انناوخإ رئاس نيبو اننيب     ةبحملاو ةقادصلا دوجو    ًارادـقم غـيلبتلا رومأ يف نكيلو      .  

  ).اضعب مهضعب قيزمتب مهسفنأ اولغشيالو : (j مامإلا ريبعت بسحو انيلعف ،سمحتلا نم
  ؟قيزمتلا ىنعم ام

بوـيعو ساـنلا بوـيع ءاشـفإ يـفو          ؟  ءوسـب نيرـخآلا ركذـن امدنع ،هلعفن ام وه له          
هـلعف يذـلا ءوسـلا ركذن نأ وه ةبيغلا           لب دوجوم ريغ ءيش ركذ يف سيل      ةبيغلاف ،نيرخآلا     

اـنركذو   ،هـلح رـيغ   يف  لاملا  ل  كأ بكترا اذإ ،انزلا بكترا اذإ ،ةقرسلا بكترا اذإ ،انناوخأ           
  .ةريبكلا تامرحملا نم اذهو ،ةبيغ كلذف نيرخآلا دنع كلذ

رضـي نـم كاـنه ناـك اذإف هينعي نم دنع هركذن نأ انيلعف عوضوملا جلاعن نأ اندرأ اذإو                    
هانركذ اذإ كلذكو ،بصنملا كلذ يف هلعجو       هلسرأ نمل كلذ ركذن نأ انيلع هلمع مالسإلاب         

ردـقت تارورضـلا     نأل كلذو ،هريغل ال صخشلا اذه سفنل نوكي نأ        دب الف هلسرأ نم دنع        
  :j لاقو. قيزمت اذهف ءوسب نيرخآلا مذن الو ،اهردقب

)                   ، كـلذ لـعف نـم نأ يسـفن ىـلع تيلآ ينإف ًاضعب مهضعب قيزمتب مهسفنأ اولغشي الو
ةرـخ  آلا يـف ناـكو باذعلا دشأ ايندلا يف هللا هبذعي نأ هللا توعد ،يئايلوأ نم ًايلو طقسأو              

  ).نيرساخلا نم
مـه نيذـلا ءاـملعلا ةـبيغو         ،نيلوؤسـملا ةـبيغ نكلو ،ةريبكلا تامرحملا نم يه ةبيغلا           

ًادج ريثكبربكأ اهررض يف ةبيغلا نوكت ،سانلا نومدخي  .  
ىـلع دـكؤأ نأ يلع نأ ىرأو         ،يغيلبتلا مكلمع يف مكقفوي نأ    ؛  ىلاعتو كرابت هللا لأسأ     

ام ًافاضم،غيلبتلا يف عضاوملا ضعب اضرلا مامإلا مالك نم هاندفتسا    j يهو؛:  
اذإـف ،ةالصـلاب فختسن الو       ،كلذ نع لفغن ال نأ دب الف ،ًادج ةمهم ةالصلا ةماقإ ةلأسم             

نـع اولغشـت الو   . ةـبوتكملا اهدـيعاوم يـف دجسملا يف ةالصلا اوميقأف دجسم مكدنع ناك    
نوكي هلعل ًايملع ًاعوضوم ثحبأ يتيب يف تنك اذإ ًالثم ،اهريغب ةالصلا        نـم رثكأ هتدئاف  يف  

  !.؟صاخشأ ةعبرأ وأ ةسمخالإ سانلا نم دجسملا يف دجوي الو يلص أل دجسملل يتآ نأ
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ءاـيحإب نوـكي دجاسـملا ءايحإو ،دجاسملا ءايحإ نم دب ال             ،كلذك سيل رمألا نأ عقاولا      
  ).اولص ليق ام اولص. (اهيف ةالصلا ةماقإبوةالصلا 

ىلاعت هلوقو ،        اهويحأو ،اهيف اورهجا ي   نعي) ةالصلا اوميقأ : (  ةالصـلا اوـميقت نأ مكيـلعف  ،
 نوـب عتي ايروـس يـف اـنتوخأو بـتكملا اذـه يفو ايروس يف انه نحنو ،دجاسملا اويحتو                 

بـتكم يـف ًءاضـعأ مكنـم دـحاو لـك يفو اونوكت نأ مكيلعف ،غيلبتلا ةجمرب يف مهسفنأ                    
لبتلا مكلمع قاطن عيسوت يف اوعست نأ مكيلع        ،مامإلا ديسلا ةحامس   هنأ فرعنو  . ديفملا يغي  

نم اوديفتست نأو    ،فيقثتلاو ةيعوتلل ملاع  لاىلإ نوجاتحي ،ملاعلا لك يفو ناريإو ايروس يف           
مهفراعموb تيبلا لهأ بهذم رشن يف عفنت يتلا ةيفاقثلا داوملاو جماربلا  .  

نيـبيطلا هـلآو دـمحم اـنيبن ىـلع هللا ىّلـصو ،نيملاـعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو                     
  .نيرهاطلا
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  نيغلبملا تافصو غيلبتلا
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لضفأو نيملاعلا بر هللا دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللااب ذوعأ 
مسا قلا يبأ ىدهلاو ةمحرلا يبن انبولق بيبحو انيبنو انديس ىلع مالسلا متأو ةالصلا
نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص نيموصعملا هتيب لهأوt دمحم ىلع مالسلا .. ،) 
رصعلا بحاص ضرألا يف هللا ةي قب رئاصبلاو ىرولا راظنأ رون انادهو انالومو اندئاق انديس
لاق . هتاكربو هللا ةمحرو ًاعيمج مكيلع مالسلاو ءاملعلا يتداس ىلع مالسلاو.. f نامزلاو
ىلاعتهللا   :

ميظعلا يلعلا هللا قدص.  
يبنلا ،رابكلا ء ايلوألا ةمهم ،ءايبنألا ةمهم غيلبتلا ،ءايبنألا ليثمت ةهج نم وهف ريبك فدهلا

هلعفو هلكشب لوقي غلبم يأ نأ ضرتفملاو ،ظعاو ،رذنم غلبم ًامومع ،موصعملا وأ 
امف نوكي نأ هيف ضرتفي هنأل لجو زع هللا لثمي غلبملاو ،ةوبنلا طخل رارمتسا ،هرهاظو 

  ..هتيؤر يف هللا مهركذي هللااب سانلا ركذي
  ؟ةلأسملا هذه يف ىلاعت هللا لاق اذام
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ةميظعلا ةمهملا هذه ،غلبملا وه : ىلاعت هللا ديري ام فرعي يذلا ملاعلا خيشلا اورظنا
هناحبس هل ًالثممو هئايلوأل ًارارمتسا نوكي نأل هيلإ هراتخي يذلا هنأل ركشلا بجوتست 
اهنأو ،هيف ناسنإلا ةميق فرعن رصع يف ًاصوصخ ًادج ميظع رمأل بدتنا دقلو ،ىلاعتو 

ىتح ،ةنمؤملا طاسوألا نم ريثك يف ىتح هللا ىلإ ناسنإل ا ةميق وكشت ،ًادج ةيشماه ةميق
ة ةحبسم يف رودت .. بج وأ زمرك ناسنإلا عم لماعتلا متي ،ةيوزوحلا طاسوألا نم ريثك يف

هنبا مرتحي ال بألا نأ دجن ال امدنع ،عيمجلا لوقأ ال ،طاسوألا نم ريثك يف ةمامع وأ 
، أو ،ةوخأب لماعي ال خألا نأ دجن امدنعو ،ةداع ةفيفط مهنيب اميف ةيناميإلا ةقالعلا ةميق ن

 ، ءايبنألا طخل ًارارمتسا هل لثمملا اذه وأ ،غلبملا اذه لجو زع هللا بدتني نأ ةمظع كردن
اهيأ بيبحلا اهيأ نذإ ،ضرألا هجو ىلع سانلا نيب ينلثم تنأ ) غلبملل (نالف اي لوقيو

 ، مه نيذلا راربألا نوغلبملا ءالؤه ةماركلاو ةزعلا نم ديزملا رعشتسا كسأر عفرا غلبملا
طاقن مه ،تاوخألاو ةوخألا نوغلبملا ةداسلا خياشملا ،ةحطانلا ناميإلا ةرجش تارمث 
باشلا اذه ،ةيادهلا طخ يف سانلا بولقب ذخأيل ،ةفلتخملا قطانملا يف ةفلتخملا ءوضلا 

  .ءوضلا تاحاول عمجم يف نيدتملا
زع هللا رون رهظم لكشت يتلا هذه ؟ ءوضلا تاحاو عم يطاعتلا متي فيك ةزوحلا يف

نم لجألا يف نكل يتأي امبر رخآ ءيش اذه ؟ ّلجو زع هللا رون رهاظم نم رهظم وأ؟ لجو
قشت نأ عنما ةلحرم ىلإ اهتمالس يف تلصو يتلا بولقلا باحصأ مه ؟ نوغلبملا مه
  .ةزوحلا ىلإ اهقيرط

قحتلي يتلا ةرتفلا ت ايئزجو صئاصخ لك لجست ةرطاخب انم لك ظفتحي نأ اذبح ايو
فدهلا نذإ ،رارمتساب ةنراقملل فيشرألا اذه ىلإ عوجرلا ىلإ جاتحي هنأل ،ةزوحلا يف اهيف 

؟ ةمعنلا ركشت لهف ،ركشلا قحتست ًادج ةميظع اهلجأل انبدتنا يتلا ةمهملاو ريبك
  لوق سيلو لمع ركشلاو      ىلع لمعلا ركش

 فدهلا اذه تايصوصخ فرعن نأ انيعدتسي ةمعنلا هذه    
  نوكي ةداع راذنإلاو رذحلاو راذنإلا فدهلا .. ساسألا وه نيدلا يف ةمعنلا

رطخ كانه نوكي امدنع ،راذنإلا ىدؤمب مازتلالا مدع ىلع بترتي رطخ كانه نوكي ثيح 
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ققحت رذحلا ققحتي امدنعو ،راذنإلا نم دبال ةوقلاب ةخوسنم وأ ًالعف هجوتم امأ ،نيبم 
رذحلا .. سانلا دنع رذحلا ققحتو رذنت نأ. نيغلبم ءانب بولطم نذإ اهتاياغ ،راذنإلا ةلاسر
ناسنإلا رذحي نأ و لجو زع هللا ةفلاخم مدع وه: يقيقحلا رذحلاو.. ىوقتلا نيرق
  .ةعاطلا ىلع صرحي نأو. ةيصعملا

ناك اذإ الإ هقيقحت نكمي ال فدهلا اذه . ىوقتلا خانم ققحي نأ راذنإلا نم دبال نذإ
عنقم رذنملا نوكي نأ دبال نذإ . حضوأ وه امك ،هيطعي ال ءيشلا دقاف نأ رابتعاب ،ًادوجوم
سانلا عجشي ناك اذإ ينوناقلا قيبط ت ىلع لمعي يذلا رذحلا ققحتي نأ نكمتيل هب رذني امب

ةلودلا رئاود هرشنت امع نوناق روصت ،نوناقلا قيبطت هيلع نال ،هتفلاخم ىلع هكولسب 
ةفلاخم نكمي هنأ يفخ بناج نم رشؤأ ينأب ،ءابرهكلا يباج هب فلاخن امع نيفظوملاو 

زع هللا نوناق هدن ع دبال هدنع نوناق ال يذلا. نوناقلا قيبطت. نوناقلا يف انتمهم ،نوناق يأ
 ، ةملوعلا قايس يف اهنع ثدحتن يتلا رومألا نم ناك اذإ ،ّلجو زع هللا دودح قبطت ،لجو

كلت دوجوم نوناقلا j مدآ نمز نمف نوناقلا اوفشتكا نألو ،نوناقلا مارتحاو ،نوناقلا  
خيراتلا يف ةفورعم نيملسملا ةمهمو هسفن ملظ دقف هللا دودح ىدعتي نمف هللا دودح 

  .نوناقلا قيبطت
ققحي نأ نكمي الو غيلبتلا ىلإ هجوتلا باوبأ ىلع نحنو . ًاريبك فدهلا ماد ام ،نذإ

لبق سفنلا عم ةفقولا ،رذحب ةنيبم ماهمل رطخ هسفنب لمحي غلبملا ناك اذإ الإ فدهلا 
، ؟ لمحي اذام؟ بلقلا اذه يف اذام مهفي ىتح غيلبتلا هللا الإ هلا ال نأ دهشا غيلبتلل بهاذ
عفادلا وه ام . ةتباث ةرابعب.. هلجأل سانلا عم ملكتيو هلجأل غلبيو) انألا (ًامتح لمحي اندحأ
لصفت يتلا عناوملا امدنع نكت مل اذإ ًاميظع ًازاجنإ زجنن ؟ غيلبتلا ىلإ هجوتأ ينلعجي يذلا

عطقي ال ،لجو زع هللا نيبو سانلا نيب هسفن لعجي ال اندحا نكل ،ّلجو زع هللا نع سانلا 
ىلع نوناقلا قبطيو لمحي نأ ديري يذلا .. مكل هتركذ يذلا اذه ،سانلا ىلع قيرطلا

قيرط عطاق هسفن بصن وه ينعي ،نوناقلا قيبطت قيرط عطاق وه ،هفلاخي وهو سانلا 
صخشلا نكي مل اذإ اريبك ازاجنإ زجنن نوغلبملا نحن .. سانلاو نوناقلا نيب نوناقلا قيبطت
قيرطل ًاعطاق ًاعنام ًالئاح انم صخشلا نكل .. ةقيقحلا لوصو قيرطل ًاعطاق ًاعنام ًالئاح انم
  .؟فيك سانلا ىلإ ةيهلإلا ةقيقحلا لوصو
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ىرتو عمست اهنأ ةدعاق ىلعh بنيز انتالوم مرح ىلإ هجوت غيلبتللهجوتت نأ لبق    :
همأ ىلإ وكشي يك b تيبلا لهأ نم يهو اهفقومب فيكف ،يح سانلا نم يداعلا ديهشلا  
: ينآرقلا أدبملا ةدعاق ىلع لجو زع هللا ىلإ اهب لسوتيو همومه    

 
كانه ؟ غيلبتلل بهاذ انأ اذامل ناكم يأ يف وأ هتيب يف وأ اهمرح يف فشتكي نأ ديري

لح لجأل غيلبتلا ىلإ تبهذ تنأ اذإ . هاجلاو لاملا: امهنم رذحلل هبتنن نأ يغبني نارطخ
بهاذ تنك اذإو ،ءيش يأ الو ًاغيلبت سيل اذه نال ،لضفا باهذلا مدعف ةيلاملا يتلكشم 
نكل ،نيعم نأش هل نأ نيبي يعامتجالا هفقوم ذخأب هعد سرد ذخاو ،يتاذ نايتإلا غيلبتلل 

ام اذإو ،رضاح ناطيشلا قمعلاب ًالطاب هب داري قح هنكل ،قمعلاب مالسإلا ةمدخ هفده نو كي
يغبني نيبم رطخ كانه . نيبم ودع ناطيش داع ام غلبملا يقيفر رسكي نأ ناطيشلا عاطتسا
  .ةيصولا هذه ىلإ ةجيتن نأ

يف ًادا هج الو ًاغيلبت سيل اذه؟ ةيلام ةلكشم لح وه فدهلا؟ غيلبتلا نم فدهلا وه ام
اذإو ) ءادهشلا ءامد نم لضفأ ءاملعلا دادم (هبحاص نع لاقي يذلا لمعلا سيلو ،هللا ليبس
دشأ اهتاعر اهنع باغ منغ يف نييراض نيبئذك : كلذك ةلأسملا ،ًاضيأ هاجلا فدهلا ناك
باغ منغ يف نايراض نابئذ نذإ . فرشلاو هاجلا بحو لاملا نم ملسملا نيد يف اكتف
كتفلا اذه امهكتف هاجلا بحو لاملا بح نابئذلا ناذه كتفي فيك  ..اهتاعر امهنع
  .؟عيرذلا

حوضو لكبف ،امهيلع ضبقلا دقع نم صلختي ملو امهتأطو نم يناعي غلبملا ناك اذإف 
زع هللا ةينلا صالخإ ةطاسبب سيلو رشع ةعبرأ نوموصعملا ،نيموصعم انسل نحن ةطاسبو 

ةيدوبعلا راعشتسا . لجو زع هللا ةينلا صالخ طخ يفو طارص يف نوكي نأ نكل لجو
نيب ةنيعم ةمالع ،ءيش نم صلختأ نأ نآلا عيطتسأ ال دق ينعي ،بولطم رمأ ،ةقيقح 

  .ةقالع كانه نأ نم ملأتأ نكل لاملاو غيلبتلا
نم صلختأ نأ عيطتسأ ال ًادج مهم ةيقالخألا رومألا يف جردتلا ىلوألا ةلحرملا يف 

فعضتسملا حالفلا ريقفلا اذهف : هاجلا انلغشي) خياشملانحن ًاصوصخ  (ـ هاجلا نيب لخادت
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لأسي نأ عقوتم ريغ ريقفلا اذه ،سلجملا ردص : انناحتما نحن ناكم يأ يف سلجي لخدي
ال نأ يغبنيو هاجلا عم كباشتت انتمهم نأ انتلكشم ؟ كيأر ام انالوم.. نحن امأ ءيش نع
  .لجو زع هللا دنع هاجلا لك. هاجلا بح ىلع بلقلا دقعن

يلاتلابو ،ريبكلا فدهلا اذه ىلع نايضقي امهنإف نيرطخلا نيذهل غلبملا هبنتي مل اذإ 
؟ مه نم) يلإ نيديرملا يدابع قيرطلا عاطق كئلوأ (قيرط عطاق حبصيو هيلع نايضقي
  .ايندلاب نوتفملا ملاعلا مهناونع

يذلا حدملا نينر ىلعو تايصوصخلاو لاملا نينر ىلع دعب داتعم ريغ ةزوحلاب بلاط 
ةهج نمو غلبي وه ةهج نم ةرم ىلع ةرم فقو اذإ ًاصوصخ ةرم ىلع ةرم حبصي ،لاكي 
غلبملا حبصيو هتايصوصخو هطاشن ىرت ول نالف لاقيو ،لاقي حيدمو لاومألا هل يتأت كانه 

هل لوقي هبلق نكل ) ثدحف كبر ةمعنب امأو (باب نم نكل ،ملكتي نأ ديري ال اعضاوتم
ثدحف كبر ةمعنب امإو ةدعاق ىلع سيلو كتاذتبثتل ثدحتت كنأل ،بذكت نم الإ .  
نأ يأ نيلاجملا نيذه يف سفنلا دنع فقن نأ ًادج مهم . غيلبتلا ىلإ هجوتلا لبق هللا مصع
  .غيلبتلا ىلإ هجوتلا لبق ةينلا ححصن نأ انيلع

  !؟مالسإلا رشتني نأ ديرأ مأ مالسإلا رشنا نأ ديرأ: هتين ححصي وهو ددحي نأ هيلع
مالسإلا رشنت نأ ديرت تنأ هل لوقي ءاملعلا دحأ ىلإ لسرأf ةجحلا مامإلا نألقني  ؟  

  .امهنيب لئاه قرفلاو؟ مالسإلا رشتني نأ ديرت كنا وأ
ولف مالسإلا رشنا نأ انأ ديرأ .. ةينانأ هيف يأ يتاذ نوكت نأ ينعي مالسإلا رشنا نأ ديرأ

انأ يفده نأل ةريغلا شيعأو ملأتأ ،ينبجع ي ال ،ًادج ًامهم ًاحاجن حجن ًارخآ ًاغلبم نأ انضرف
ححصن نأ ىلإ جاتحي يذلا رمألا اذه ،مالسإلا رشتني نأ فدهلا سيلو مالسإلا رشنا نأ 

  ؟ديرأ اذام يزكرملاو يساسألا ءيشلا هيف ةينلا
  .غلبم سيل اذه هاجلاو لاملا ديرأ: ًالوأ
  ؟غيلبتلا عاونأ نم عون يأف غيلبتلا تدرأ اذإ: ًايناث
  .مالسإلا رشتني نأ ديرأ ـ
لوقأ لب ال . ظعأ ديرأو هب مزتلم ينأ باب نم اذه لوقأ ال هللاو ،زيزعلا اهيأ ةقث ىلع نك
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هجوتلا لبق ةطقنلا هذهب ينع اذإ صخشلا نأ ةقث ىلع نكنل نيرخآلل لوقأ نأ لبق يسفنل 
يهلإلا ديدس تلا؛ سملي فوس ٍذئنيح هحاجنو غيلبتلا جئاتنب مكحتي نأ هنكمأ دقف غيلبتلا ىلإ

لبقتو لجو زع هللا ديب بولقلا ،يغيلبتلا لمعلا حاجنب ةبيجع قافآ همامأ حتفت فوسو 
نأل ،نيزاوم قفو ًاعبط هيلع كلابقإب ،لجو زع هللا ديري ال امع ضرعتو ديري ثيح 
ميهافملا نم موهفم يأك ةروصلا يف ددعت دجوي هنأل ةروصلا نم بناج سردت ال ةلأسملا 

لجو زع هللا ةفلتخم هجوأو ةفلتخم داعبأ نم نوكتت ةروصلاو دحاو عوضو م هنم ذخؤي ال
هللاو سانلا ىلع قرحتنو سانلل ةيادهلا ديرن تنأو انأ له ينعي ـ امتح سانلل ةيادهلا ديري 

  !؟سانلل ةيادهلا ديري ال لجو زع
  ؟سانلل ةيادهلا لصت ال اذامل نذإ

هدنع اصخش اندجوو غيلبتلا يف انصلخ أ اذإ تنأو انأ ،عناومو زجاوحو ابجح كانه نأل
سلاجم ةءارق ىلع هعجشن ّالأ ةريثك ةبسنب رثؤيو ءازعلا سلجم أرقي نأ عيطتسي ةيلباق 

ناف ةقيقح غلبي نأ ديري غيلبتلل ًادعتسم انم ًاصخش دجو اذإ لجو زع هللا . ىلب؟ ءازعلا
  .هيلإ وفهتبولقلاب اذإو ًاكرابم هلمع لعجيو هديب ىلاعتو هناحبس هللا ذخأي 

فيك نكل ةديجلا ةينلا ققحو صلخأ انم دحاولا نأ يه هجوتلا لبق ةيزكرملا ةطقنلا 
نيذلا ،ةيلام ةلكشم دجوي ال هنأب ركني نأ دحأ عيطتسي ال معن ؟ ةيلاملا ةلكشملا لحي

 ، لضفألا ةقيرطلاب اوفرصتي نأ لجو زع هللا مامأ نولوؤسم مه لاومألاو قوقحلا مهدنع
انء املع دحأ راز ءارماس يف ناك ددجملا يزاريشلا ازريملا سدقملا نأ قايسلا اذه يف لقني
ءارقفلا ىلع لاومألا قفني ناكو ءايلوألا رابك نم يساملسلا ىلوملا ناكو يساملسلا ىلوملا  
نأ يزاريشلا ازريملل ليقف . خلا.. دق هتيب نهري دق.. ضرتقي دق.. ةبيجع ةقيرطب
اننأب نحن دقتعن انسلا : لاق! ؟رمألا ام لأس ،ًاملأتم هآرف هدوعيل بهذ ،ضيرم يساملسلا
. ىلب لاق) مهيلع هللا تاولص (تيبلا لهأو هللا لوسر ىرن راضتحالا دنع الوأ توملا دنع
يالوم ىلع مالسلا ىلإ لصا امدنع فاخأ انأ : لاق؟ لاجملا اذه يف ةحيرص تاياورلاو
رثكا كهجو ءام نم ديفتست نأ عي طتست تنك يل لوقي نأ نامزلاو رصعلا بحاص مامإلا
لاومأ . لاومألا عمج تيبلا ىلإ عجر ًائيش قلعي مل يزاريشلا ازريملا ،ءارقفلا ةمدخل
نأ غلبملل ًاحومسم سيل : لوقأ نأ ديرأ. ةليللا كلت يف اهعزو هدنع ةدوجوملا قوقحلا
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لب ،ةجاحو رقف ةلكشم دجوي ال هنأب هل ةقالع ال اذهو غيلبتلا يف يلاملا رصنعلا لخدي  
يذلاك غيلبتلا يف يلاملا رصنعلا لخدي يذلا نأل ،رخآ ءيش اهلح نكل ةلكشم دجوي 
يف لعجت هللا بح ينعي يفانت دجويف سدقملا رمألا يف ثيبخلا يناطيشلا رمألا يف لخدي 

فقت ال نكل جئاوح كانه حيحص : لوقنف ،انجءاوحو: لئاس لأسي نكل ايندلا بح هبلق
لقن يذلا غلبملا كلذك ةينهذ لمحي حبصيو هتين ناسنإلا ححصي نأ دعب جئاوحلا دنع  
ضعب فرعاو . ةريقف ةيرق ىلإ بهذي ناك ةيروهمجلا نويزفلت ىلع يتءارق خيشلا هتصق

تاجاحلاو ةنبجلاو زبخلا هعم ذخأيو ًارقف اهدشأو قطانملا رقفأ نوراتخي مق يف نيغلبملا 
  .ًادج ةريقفلا ةقطنملا راتخيو ًائيش سانلا فلكي ال يتلا

عيمجتل نازخو مهدنع ءام دجوي ال هنا دجو ،قطانملا ىدحإ ىلإ بهذ خيشلا اذه 
  .ةيرقلا لهأل ءام نازخ ىنبو هعابو مق يف هتيب ىلإ عجر مهدنع دجوي ال ءاملا

ةيعرشلا قوقحلا نم نكي مل اذإو هيف ىلوأ ءالؤهف ةيعرشلا قوقحلا نم ناك اذإ هتيبف 
نأ عيطتسأ مق يف بلاط انأ هنأب ىأرف ةمدخلا هذهب لجو زع هللا ىلإ برقتي نأ هل مهمف  
  .ءام مهدنع سيل ةيرقلا لهأ نكلو رجأتسا

هتصق لقني يتءارق .. خيشلا يفوت ةدم دعبو هدالوأو هتجوزل رجأتساو انازخ مهل ىنب
  .يتءارق خيشلاب رجات لصتي يهتني نأ دعبف. نويزفلتلا ىلع

  .ًاتيب هل يرتشا نأ ديرأ انأ وه نم هدالوأو هتجوزل تيب رجأتسا يذلا خيشلا اذه
  .امهيبأ حالصب نيمالغلا ظفح ًاحلاص امهوبأ ناكو

يف سيل نكل لجو زع هللا عم ةلماعملا بلص يف ةيلاملا ةجاحلا لعجي نأ غلبملل نكمي 
  ؟فيك.. غيلبتلا بلص

محرا تنأو ةجاح يل نكل اهتايصوصخو ايندلا نعو لاملا نع ضرعأس انأ يهلا 
نل نكل ناسنإلا نحتمي دق امتح لجو زع هعئادو عيضت الو غيلبتلل بهاذ انأ نيمحار لا

لجو زع هللا اعدو لزنملا نم جورخلا نيتعكر ىلصو ةينلا ححص اذإف عئادولا هيدل عيضت 
  .غيلبتلا ىلإ هجوتو لهألا يف فلختسملاو رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا. هلهأ هعدوتساو

ناكملا اذه ىلإ بهذا هل ليق اذإ اهرايتخا مت فيك : ًالوأغيلبتلا ةقطنم ىلإ لصو 
نأ لبق عون اذه ةقطنملا هذه ىلإ باهذلا يف ةيدام تاباسح بسحي ناك اذإ ،بهذو 
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  !.؟)لاملا.. (يه ام ةينلاو فدهلا غلبم سيل غيلبتلا ىلإ بهذي
نيبو ني غلبملا نيب ةمالعلاو ءارقفلاو ءاينغألا ةيلاكشإ ىلإ يتأن؟ لزنت نيأ لصو مث

تامدخ مهدنع بجوي هنأل ءارقفلا نم غلبملا ةقرس يف نوفرتحم ءاينغألا ضعب ءاينغألا 
انالوم نكل ،ةلكشم خيشلا انالوم نوري ىتح ،نيفعضتسملاو ءارقفلا نكل خيشلا انالومل 

هللا بهذي نذإ . هلاملو هل عتمتي ًانيدتم نوكي ال دقو؟ ينغلا اذه عم لماعتي فيك خيشلا
لاومألا هلاب يفو ريخألا ثلثلا هدنع ىقبي . ينغلا عم هلماعت هقيرطب خيشلا انالومنيد يثلث 

تعبتا كارن ام ـ ءارقفلا عم نوكن نأ يغبني نحن ؟ غيلبتلا ةجيتن يه امف لكاشملاو هاجلاو
تار وثعنصي يذلا روهمجلا اذه ،ءاملعلا انعجارم روهمجو ءايبنألا روهمج اذه ـ انلذارأ الإ 

ضعب نم مه . ءاينغألا روهمجو ءارقفلا روهمج رييغتلا تاكرحو  وج ولخي ال ،بخنلاو
ءاينغألا دنع هلوزن ناكم راتخي نأ خيشلا دارأ اذإف نودساف ءالؤه ماع لكشب نكلو دارفألا 

  .لوألا نم هغيلبت فسن نذإ ءاهجولا دنعو
مكاحلا تيب اهيف نينبت ىلإ بهذي ،بونجلا نم ةيرق يف ةينغم لآ نم انئاملع دحأ ناك  

اذإو ،ًايئاهن مكاحلا روزي الو ءارقفلا دحأ تيب يف لزني خيشلا ةعلقلا يف نكاس مكاحلاو 
يتأي يذلا ريخلا اذه نيأ نمف هفلخ مكاحلا يشميو هتباد ىلع بكري ةيرقلا رداغي نأ دارأ 

 تفاهتي ام لك.. سانلا هيلع تفاهتي امع ضرعم هنأل ،ايندلا رومأ ىلع لبقي ال يذلا ملاعلل
  .ايندلا ىلع نيتفاهتملا ءالؤه نم ىمسأ حبصيف ،هنع ضرعم وه سانلا هيلع

  ؟غيلبتلا لاجم يف هيف نوكن يذلا انكولس وه ام نذإ
يتآلا غلبملا وه نم سانلا عم لماعتنس فيك مث ًاديج ظحلت نأ يغبني ًاضيأ ةطقن هذه 

دنع مداخ هنأ مأ سان لا ىلع رمآتي ميعزلا وأ مكاح وه مأ هجاوخ مأ كيب وه له دلبلا ىلع
، ركذم ةيحور تسيلو رطيسم ةيحوررماوألا ريدصتو ،رمأو ةيحور سانلا    

 
نم سأك ولو يش راضحإل ًادحأ رمآل انأ نم لوقي ) هللا همحر (يناهفصأ يفرشأ ديهشلا

  ؟ينالمحت ياتبكر تماد ام ءاملا
  ؟وه نم ةقطنملا هذه ىلإ لخد يذلا غلبملا اذه
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دابع نم هنأ مأ ؟ ميعز وه له. سانلا عم هلماعت ةقيرط نم؟ وه نم لوقت هقالخأ
تاماعزلاو نمحرلا دابع نيب ريبك قرفو ؟ ًانوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا
  !تاجاوخلاو

وهف تيب يف ناك اذإ ًاعب ط ءارقفلا عم انعقومو ةينلا انددح. هتنج نع عدخي ال هللا نإ
دجوي مل اذإ ،دجسملا بنجب ةفرغ ولو . دحأ ىلع صوصخم نكي مل اذإ يلاثملا ناكملا

قشي ام الو ،نوقيطي ال ام سانلا فلكي الو ءارقفلا تويب رايتخا ىلإ ليمي لقتسم ناكم 
نم عمسي نأ هيلع نأ فيك لاجملا اذه يف تفتليو تركذ امك لماعتلا نسحي مث مهيلع 

  .سانلا بولق ضبن ىلإ نيغلبملا بولق ناذآ يغصت نأ يغبنيف ًاريثك سانلا
يطعأ يذلا صخشلا اذه ،يقوراسلا مظاك دمحم جاحلاك ةريغص ةصق ىرن ًانايحأ 

  .ةبيجع ةصق يناليملا ديسلاو يدرجوربلا ديسلاو ميكحلا ديسلا هب دهشو ميركلا نآرقلا
ىلع خيش يتأي امدنع هنا ةعانق هدن عو امزتلم ناك هنأ ،يقوراسلا مظاك دمحم جاحلا

نم يلو اذه ،ةلاح اذكه هيدل يذلاف قبطي فوس غيلبتلاب هعمسي ءيش يأف ،دلبلا 
  .مهربع لجو زع هللا نم لئاسر انلصت دق مهيلإ عمتسن ال نيذلا سانلا ءالؤه.. ءايلوألا

هبت نن نأ بجيف ةثوعبم ةلاسر ةملكلا هذه نكل ةيداع ةملك لوقت ةيداع زوجع كانه
  .يغصنو

لضفا يأ .. روزي نم ةرايز لاق؟ ةرايزلل ةقيرط لضفأ يه ام ةدابعلا لهأ دحأ تلأس
مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا وأ مالسلا اهيلع بنيز ةديسلا دنع مرحلا راوز روزت نأ ةرايز 

  .مهريغو
هذه نع هب ىتأ رونلا اذه نأل ،هبلق يف يذلا رونلا وهف مرحلا ىلإ ىتأ رئاز لك نأل 

اذهل لصت نأ عيطتست اذإ مهدنع دوجوملا رونلا تايلجتب راوزلا h بنيز ةديسلاب ةقالعلا  
نيفعضتسملاو ءارقفلاف هللا لايع سانلا ءالؤه رخآ ءيش تيبلا لهأ امأو ،ريبك ءيشف رونلا 

  .ءامظع سانأ ءالؤه
يذل ا؟ ميظعلا ناسنإلا نم نكل ناسنإلل اهرخسو كالفألا قلخ هللاو ،ميظع ناسنإلا نأل

يذلا هدعب نكل جئاتنلاو ،ناحتمالا لبق بلاطلا لثم ،مزتلي ال يذلاو يعرشلا مكحلاب مزتلي 
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ءيشلا انملعت اذإف ،مهيلع رمآتن ال انبولقب مهمدخن نأ يغبني سانلا ءالؤه ،جرخي لشفي 
 انه ىلإ مهلصأ يكل اذهف ةزوحلا نم ريسيلا      انأ
ةاعد انل اونوك .. (مالكلاب غيلبتلا سيلف مهعم لماعتأ فيك اهلصوأ فيكف ةنامأ ىلع نمتؤم
  ).نيتماص

لسوتلاب الإ كلذ ىلع ىوقي انم نمف ريبك يدحت اذه نكل كولسلا ةيمهأ فرعتو 
  .ايقالخأ اجذومن سانلل مدقي نأ ىلع ىوقي انم نم عرضتلاو

انلعجي رمألا اذه انك ،ةيبيردت ةرودب موقن غلبن اند نع اننأ كردن نأ يغبني: بيبحلا اهيأ
اذه نأل ،ديحولا ثدحتملا وه غلبملا نوكي الو ،نوديري ام رظنن ،ًاديج سانلل يغصن 
الف هدابع يف هيلو رفسأ هللا نإ ،هللا ءايلوأ نم ًايلو نوكي دق ،تكسي هلعجتو هنيهت يذلا 

سانلا ءالؤه مرتحن نأ يغبني نذإ ملعت ال تنأو هيلو فدص امبرف هللا دابع نم ًادحأ نيهت 
  .ربص نم انيتوأ ام لكب مهعم ىطاعتنو

  طاشنلا: رخآ بناج
  ؟هب موقي يذلا طاشنلا وه ام؟ فرصتي فيك؟ ماني فيك: غيلبتلل بهذ يذلا ناسنإلا

ةنس اذك نم ةقطنملا هذه نوكت نأ نكميف سانلا لك ىلإ هتوص لصي نأ ديري مالسإلا 
  ؟وه هب موقت يذلا طاشنلاف مسوملاب الإ تأي ال وأغلبم اهل تأي مل 

بهذ خياشملا دحأ . مهتاقوأ عم مجسنت يتلا ةقيرطلاب عيمجلا لمشي نأ يغبني طاشنلا
بهذف . كلذ ريغو قفارم لامع اهيفو ،ديدش اهرح ةقطنم سابع ردنبو ،سابع ردنب ىلإ
  .ًادرف مهنم جرخي نأ عاطتسا نأ ىلإ مهعم لمعي

ردصلاديهشلا نم تعمس : لوقي ةرايسلا يف ةرايزلل ءارماس ىلإ بهذ امك) هللا همحر ( 
ةصق ئراق انأ تركذت ،هعم ثيدحلل لخدملاب تركف لوقي ديهشلا ،يطرش يبناج سلج 
ديري سيلوبلا نأل ،يطرشلا اذه ىلع ريثأتلا ىلإ ةصقلا لالخ نم تلخدف ،نيبول نيسرال 

ةنيعم ةركف لمحي نم نوكن الو ،ب سانملا لخدملا فرعن نأ يغبني ،ةيسيلوب ةينهذ
هيزعت ئراق ءالبركب : صخشلا كلذ لثم هبيصيف. قفتا امفيك اهقبطيل غيلبتلا ىلإ بهذيو
، : لاقف مايخلا قيرح ركذتو ،أرقي وهو ةلاح شاع هنأ: لوقي ران ةحئار متشا ةرثؤم ةلاحب
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بصقلا تويبو ةيبعشلا تويبلاو ةرامعلا ةهج نم ىتأ غلبم هعمسف ءاكبلاب سلجملا جضف 
هب اذإو ،ران ةحئار متشا ينإ : لاق ربنملا ىلع وهو ةقطنملا كلت يف ةلاحلا سفن دلقي راصف
  .قرتحا هتيب ناب ركف روضحلا نم دحاو لك نأل سلجملا يف ًاديحو ىقبي

تايصوصخلا سردن نأ يغبني اغيلبت سيل اذهف هذفنيل بهاذو عورشم هدنع يذلاف 
  .اهريغو ةدوجوملا ةبيكرتلاو لئاوعلا نع ةركف نوكنو ىرنو ريثك عمسن نأ يعدتسي اذهو

 ، ةلئسألا هذه لالخ نم ةيغيلبتلا هتربخ ززعي يكل ،ةلئسألا ىلع صرحن نأ يغبنيو
  .هب مامتهالاو هتايصوصخو دجسملا ىلإ لصا انه. اهل ةبوجأ نع ثحبلاو

بحاصو م لاعملا بحاص؟ دجسملاب فيك دلبلاب دحاو رثكا اوناك اذإ خياشملا ةقيرط
  .هفلخ يلصيو وه يتأيو هلبق رخآلا ركذي ىتح رخأتي امهنم لك ناك كرادملا

  ؟غلبم نم رثكأ ناك اذإ ةقيرطلا فيكف
مداخلا اذه نكلو دجسملا مداخ غلبملاو ،هللا تيب دجسملاف ًادحاو ًاغلبم ناك اذإو 

 اذه يف سولجلا يعدتست ةمدخ هذهف ،مداخلا ةفرغ يف سيلو ةمدقملا يف دوجوم
مهمامأ انأ يننإ تانايخلا ربكأ نمو ،مهنوخأ ال نأ سانلا ءالؤه ةمدخ نمف ،ناكملا 

همحر  (بيغتسد ديهشلل ةبيجعلا صصقلا باتك يف. يتالص يف.. يتبقرب كسمي ناطيشلاو
ىتأ ،دعب ةالصلاب أدبي ملو ةعامج يلصي زاريشك ةينالفلا ةقطنملاب ءاملعلا دحأ نأ ) هللا

أدب لوقيف ةرشابم مامإلا ءارو راتخاو ) ةداوزلا (هعم لماح لوألا فصلا ىلإ مدقتف صخش
ةعامجو ىدارف لمكأو لصفنا تونقلا يف ةيناثلا ةعكرلا يف يلصي وهو يلصي ديسلا 
نأ اوعاطتسا ام نكلو هوأر مه ،هنم نوقياضتي بيرغ دحاو نوري امدنع لوألا فصلا 

لكأي راصو هتداوز حتف ةالصلا نم ى هتنا. رثكأ اوقياضت ،ةالصلاب اودرفنا ءيش هل اولمعي
انديس : اولاقف؟ ةصقلا ام.. تفتلا ديسلا.. مالكو مئاتش هيلع اولزنو اوهتنا ،ةالصلا بلق يف
ملكتأ انديس : بيرغلا لاقف؟ اذكه تلعف اذامل هل لاقف.. ةالصلا يف اذكو اذك لعف اذه
،  :هل لاقف. سانلا مامأ: ديسلا لاقف؟ كنيبو ينيب وأ سانلا مامأ ةعامج يلصأ تيتأ انديس

هب يتاو ًاناويح يرتشا ول زوجع لجر انأ لوقت تحبصأ ىلوألا ةعكرلا يفف ،كفلخ تفقو 
نيأ نمف ناويحلا اذه تيرتشا معن تلق ةيناثلا ةعكرلا يفو ،لزنملا ىلإ دوعأو عماجلا ىلإ 
تدرفناف يلصأ تيتأ انأف ،كلذ هباش امو برشمو لكأم نم هتايصوصخ عيمجب يتأ 
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نم اورظنا : ديسلا لاقف جرخ هتداوز عمج لوهذلا مهيلع رطيسم سانلاو ،لهذنا ديسلاف
رظني يلو نوكي امبرو ،مامإلا نوكي امبرف . ادحأ اودجي ملف اوجرخف صخشلا اذه نوكي

ربانملا يف علطت يتلا روصلا يه امف غيلبتلل نوبهاذ نحنف ةروصلا هذه ،ىريو هللا رونب 
لوقي ربنملا ىلع سلاج دحاو كانه لوقي ) هللا همحر (يسلجملا ةمالعلا.. ؟دجاسملاو
هنع ربعيف سانلل هدي دمي داحش ؛ ةقيقحلا هتروص نكلو تاياورو تايآ أرقيو سانلا اهيأ
  .ربانملا ىلع يدكتلا) هللا همحر (يسلجملا ةمالعلا

ءاي لوألا نم دحا دوجوب هل اولاق انئاملع نم ةدابعلا لهأ دحأف ،هتايصوصخ هل دجسملا
دجسملاو رظتنا : لاقف ،انه ىلإ يتأي فوس ًاليلق دجسملاب رخأتت اذإ ًءاجر: ًادج ميظع

دعب هولأسف ،رخآلا بابلا نم جرخو ماق ملاعلا اذه هآر ام درجمف يلولا ىتأف ناباب هل ،ريبك 
ىرسيلا هلجر مدق لخد امدنع هتيأرو ءايلوألا نم يلو متلق متنا مهل لاقف ببسلا نع كلذ 

هنع لوقأ امأ يداع نمؤم هنع لوقأ امبرف دجسملل هلوخد يف يعرشلا مكحلاب مزتلي م ل اذإ
  .الف يلو

 ، دجسملا ةيحت ،نيتعكر لصي مل وهو هللا تيب ىلإ اراركتو ارارم لخدي انم غلبملا اذإف
رخآ لفاونلا تناك وأ ،يغبني امك ةيعرشلا ماكحألا يعاري ال ناك اذإ هب موقي غيلبت يأف 

يلصي امك هتيب يف يلصي ال ناسنإلا ناك اذإ ،نأشلا اذهب سانلا عم يكحت فيكف هتامامتها  
تسيل هتالص تيبلا يف نكل ينأتب يلصي عوشخ هدنع مامإ دجسملا يف ،دجسملا يف 

  .بعرم ءيش اذهف كلذك
اننأو لجو زع هللا ىوقت ىلع ًامئاد دجسملا يف عقوملا نوكي نأ ،زكرن نأ يغبني نذإ 

  .ةرفنم ةلاطإلا نأل ثيدحلا يف وأ ةالصلا يف ًءاوس سانلا نع ففخن نأو هيدي نيب
 ، ةصاخ ةفاقث اهيف رهشأ ةثالث ناضمرو نابعشو بجر رهش باوبأ ىلع نآلا نحنف
ةقالع ال جمانربلا اذه ىلإ تفتلي ال يذلاف ،تابحتسملا ةفاقثو ةثالثلا رهشألا ةفاقث اهمسا 

بلقلا لعفت امدنعف ،اهراتخا ىلاعتو هناحبس هللا ا داوم اهيف رهشألا هذه نأل ،غيلبتلاب هل
، .. ةينالفلا ةقيرطلاب حلصتي ةينالفلا ةيدابعلا ةقيرطلاب لوزت بلقلا يف ةدوجوملا تاملظلا
متهم ريغ انم دحاولاو ،ةغايص ةداعإ ةرود ) ةثالثلا رهشألا ةرود (ةيفاقثلا ةرودلا هذهف اذكهو
بحاص طخب سانلا طبري نأ غلبملا ىلع بجيف س انلا نيب ةفاقثلا رشن نا ديرن فيكف ،اهب
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هذه يف جمانرب هدنع نوكي نأ بجيو نيملسملا رمأ يلو طخبو f نامزلاو رصعلا  
لئاسم ىلع زيكرتلاو ةيلمعلا لئاسرلا ىلع زيكرتلا يف ) ةثالثلا رهشألا ةرود (ةيفاقثلا ةرودلا
ناك ءاوس موصعملا صن ةءارق ىلع زيكرتلاو ةيعرشلا ماكحألا ىلع زيكرتلاو ةيدئاقعلا  
صرحي ال صخشلا ناك اذإف . ىرخألا تايصوصخلا ىلع زيكرتلاو ةياورلا وأ ميركلا نآرقلا

 ، غيلبتلا ةلأسم يف رظنلا ديعي نأ هيلع بجيف ناضمرو نابعشو بجر رهش يف ٍجمانرب ىلع
تاب حتسملاو مازتلالا لالخ نم يقيقحلا غيلبتلا ىلإ هلصوي يذلا قيرطلا راتخي نأ هيلعو
نإف غلبي نأ ديري نم هنأب متخأ طقف رادقملا اذهب يفتكا . نانجلا حيتافم باتكب ةدوجوملا
ةيعدأ نمف . ًالئاس دري ال يذلا هبابب نحنو انتاين صلخن نأ انيلعف هديب ذخأي لجو زع هللا

هنم اننحت هفرعي مل نمو هلأسي مل نم يطعي نم اي هلأس نم يطعي نم اي ( بجر رهش
يتلأسمب ينع فرصاو ةرخآلا ريخ عيمجو ايندلا ريخ عيمج كايإ يتلأسمب يطعأ ةمحرو  
  ).ةرخآلا رشو ايندلا رش عيمج كايإ

  ..هئايلوأب لسوتلا لجو زع هيلإ ءوجللا يه ةينلا حيحصت نإ
ضارمألا هذه نم صلختأ نأ ديرأ غيلبتلل ينترتخا كنا كتمعن ركشا نأ ديرأ يهلإ 

  .نيملاعلا بر هللا دمحلاو كنم ريحت نمل ًاليلد اييديب ذخ كنم تريحت دق يديب ذخف 
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  داهتجالاو ةيحطسلا نيب ينيدلا باطخلا
  

 

  
ميح  رلا نمح    رلا هللا مسب

دمحم انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هللا دمحلا 
  .نيرهاطلا هلآو

هتيصو يف،)هيلع همالسو هللا تاولص (بلاط يبأ نب يلع انالومو انديس لاق ةريخألا    :
  ).هللا ليبس يف مكتنسلأو مكسفنأو مكلاومأبداهجلا يف هللا هللا (

) هللا هظفح (يئنماخلا مامإلا ىمظعلا هللا ةيآ بتكمل ركشلا صلاخب هجوتأ؛ ةيادبلا يف
نوكي نإ ناكم لك يف يغيلبتلا طاشنلا ا هيلإ رقتفيو جاتحي يتلا ،ةبيطلا ةردابملا هذه ىلع
يتؤتل ،اهفادهأ ققحت نإ وجرأ . ةبيط ةردابم. هذهف. ايوفعو. ايدرف سيلو ًايتاسسؤم اطاشن
باطخلا : (ثيدحلا ناونع ،عطاقم ثالث يف نوكيس: يثيدح).. هللا ءاش نإ (اهرامث
طاقن ثالث ىلع لمشتو،)داهتجالاو ةيحطسلا نيب ينيدلا تاقلطنم : ىلوألا ةطقنلا:  

  .ناقتإلا لماوع: ةثلاثلا ةطقنلا. باطخلا ناقتإ: ةيناثلا ةطقنلابيطخلا 
يف رثؤت لامعألا نم لمع يأل ناسنإلا ثعاوب نأ اعيمج ملعن : ىلوألا ةطقنلل ةبسنلاب

ريثأتلا ىلإ برقا لمعلا ناك ،ةليبن ةصلاخ ةقداص ثعاوبلا تناك اذإف هلأسيو ،لمعلا ةعيبط 
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لمعلا كلذ ناف ،ةيبناج ةيدام ةحلصم ثعاوب ،ثعاوبلا تناك اذإ امأ ،حاجنل او لوبقلا ىلإو
هللا ىلإ ناسنإلا اهيف ددجتي نأ يغبني . ةينيدلا صقاونلاو بئاوشلا نم ريثكلا هيف نوكيس

لمعلا كلذ ىلاعت هللا كرابي يكلو ،هللا دنع ايضرم الوبقم لمعلا نوكيل ىلاعتو هناحبس 
ناسنإلا هب موقي يدابع لمع يه ةينيدلا ةباطخلاوهوجرملا هجئاتن هل ققحيو نأ ضرتفي .  

زارحإ لجا نم ناسنإلا ةباطخ نوكت دق ،ةحيحص ةميلس ثعاوبو تاقلطنم نم هب موقي 
ليصحت وأ ،بصنم وأ ،ةيعامتجالا ةعمسلا ل يصحت لجا نم نوكت دقو ،يدام بسكم
قداصلا نيدتملاناسنإلل ةبولطملا ثعاوبلا تسيل هذه.. و ،نيمهملا نم باجعإ   ..
  .ةقداص ةينيد تاقلطنم نم ةباطخلا سرامي قداصلا نيدتملا ناسنإلا

  :الوأ
هللا ىلإ وعدي نأ ،نمؤم ملسم ناسنإ لك نم هبولطم ىلاعتو هناحبس هللا رمأل ةباجتسالا 

: ىلاعت لاق         
نع هفرع ام غلبي نأ ناسنإلا ةيلوؤسم ،قايسلا اذه يف ةريثك صوصنلاو ،ةميركلا تايآلاو 
امب مهركذي نأ هيلع ناف ،نوفرعي اوناك ول ىتحو ،نيرخآلل ايندلا نم هملع امو ،نيدلا 

: نوفرعي     ؛ يصاوتلا بجاوب موقي نأ هيلع نأو
     نوغلبملا لاق كلذلو هللا رمأل ةباجتسالا قلطنم نم
، : نوصلخملا ءاملعلا يظعو ثيدح يأب ثدحتي نأ لبقو ربنملا ،يقتري نأ لبق ناسنإلا نأ
صاخشألا ضعب نأ فسؤملا نم ،ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةبرقلا ةينلا رضحتسي نأ لضفألا  

ةنهم مهيدل ةباطخلا حبصتف ةيحلصم ةيدام ءاوجأ يف نوشيعي وأ ،ةقيقحلا هذه مهنع بيغت 
نأ لجا نم وأ ،ةئفاكملا ىلع لصحتي نأ لجا نم ارقيو بطخيو ،قازترا ةليسوو 

نع ناس نإلا ثحبي نأ ابيعم الو ،مارح تسيل اهنأ عقاولا هبشأ ام وأ ،بتار ىلع لصحتي
 ، نيغلبملا ةشيع ءابعأ ةينيدلا ةسسؤملا لمحتت نأ يغبنيو ،بولطم رمأ اذه ،شيعلا ةمقل

نيغلبملا نأ ملعن نحن .. فاقوألا ةرازو تارازو مهمظنت؛ ىرخألا بهاذملا نم ،ءابطخلاو
امأ ،تارازولا هذه نم مهتاب ترمنوقلتي تارازولا فلتخم وأ مالعإلا ةرازو وأ ءابطخلاو 

ىلعو ةينيد ةيعجرم ةسسؤمب نوطبتري ) مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع (تيبلا لهأ عابتإ
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، : وه غلبملا يلاتلابومهتاجايتحا رفوت نأ ةسسؤملا هذه  ةلئاع هلو ،تاجايتحا هل ناسنإ
هريغل ةودق هنا ىسني الو ةيغيلبتلا هماهم نع لغشني نأ يغبني الو ،تابلطتم اهل هتايحو 

هلمع يف هظعاومو هتاقلطنمو هتاجاح يف انزاوتم نكيلف وأ ر يقفلا هل ةيعجرم رظني ثيح
  .ينيدلا

وأ ءوس يأ لصحت ال ىتح ،مهتاجايتحا نيغلبملاو ءابطخلل رفوت نأ ةسسؤملل يغبنيف 
اذه يف ريصقت وأ صقن كانه ناك اذإ نكلو ،مهتاهجوتو مهثعاوب يف فلخت وأ داسف 

ال ،ةسدقم ةيدوبعو ةينيد ةمهمب مو قي هنا ىسني ال نأ بيطخلاو غلبملا ىلعف ،لاجملا
  .ةيحلصملا ةيداملا تاهيجوتلا هذه ببسب اهعيضي نأ هل يغبني

لاق هنا هنع ةياورj قداصلا رفعج مامإلا نع ثيدحب انه ركذا  ) : ، فانصأ ةثالث انتعيش
يف درو دقو ،)تيبلا لهأب لكأتسي فنصو ،انب نيزت نمل ةنيز نحنو ،انب نيزتي فنص  

لاق هناj هنعرخآ دحا ثيدح  رضحتسي نأ غلبملا ىلع كلذل ) رقتفا انب لكأتسا نم: ( 
قلطنم نم ىلاعت هللا رمألا ةباجتسا وعديو ربنملا يقتري هناو ،هتينهذ يف ةقيقحلا هذه 
ةلحرملا يف ةصاخو ،انتيوهو اندوجو يف ريبك دحت شيعن نحن ،يدحتلاب يعاولا ينأتملا 

تايصوصخ لك ةرداصم ديرت ةيزاغ ةيركسع ةوق درجم تسيل نآلا اكيرمأ؛ ةرضاحلا  
نآلا اكيرمأ ،ةيكيرمألا ةيبرغلا ةراضحلا يقترم يف ةرورغم يه تناك اذإو ىرخألا بوعشلا 
دقع يفو انمون فرغ يف اهكولس طامنأو ،اهتفاقثب انوزغي ماع لكشب برغلاو ،انوزغت 

نصحن نأ لجا نم اندعاوس نع رمشن نأ انيلعو بيلاسألاو لئاسولا فلتخم ربع ،انرود 
ةيحورلا ميقلا فسن ديريو ،ةمألا هذه خسم ديري يذلا ،ودعلا اذه نم انعمتجمو انءانبأ 
هدحو هل ةيرشبلا حبصت يكل ،يرشبلا عمتجملا يف ةيصخش نايدألا عيمجلو ،مالسإلا نيدل 

  .ةداملا
لئاهلا نافوطلا ىدم ملعن نحنو اندعاوس نع رمشن نأ انيلعف هيلإ انعفدي ام انملع اذاو 

ةلباقم يف ةددحم ةيداملا ةيحانلا نم انتايناكمإ نحن امنيب ،رخألا فرطلا ىدل يذلا 
ىلع اهئاوتحا ثيح نم ةيلمع ةيعون نوكت يأ ،ةيعونلا ىلع نهارن نأ دب الف مهتيناكمإ 
قوفتلا هجاوت يتلا يه سوفنلا يف ةيحورلا لماوع ةراثتساو ناقتإلاو قدصلاو صالخإلا 

  .ىلوألا ةطقنلا نع اذه. ةيبرغلا ةراضحلل لئاهلا يجولونكتلا يمالعإلا
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تسيل ملاعلا يف نآلا ةلداعملا : ينيدلا باطخلا ناقتإ) ةيناثلا ةطقنلا: (بيطخلا تاقلطنم
دحلا رفوي ىتح لمعي نأ ناسنإلا ىلع ضرفت ةايحلا ةيعيبط لمعت ال وأ لمعت نأ ةلداعم 

عمتجم وهامك وأ صخش وه امك ،هتايح تابلطتم نم ىندألا  .  
ىلع سفانتت لودلا ،لمعلا يف ةدوجلا ىوتسمو لمعلا ،ةيعون ةلداعم يه نآلا ةلداعملا 

يف ةدوجلا ىوتسم ؛ ةلأسملا نآلا؛ جتنت عناصملا لك.. جتنت لودلا لك.. رامضملا اذه
ةعست ) وزيا (نم ،ةيملاعلا ةدوجلا سيياقم كانه ،ةعانصلا لاجم يف ايملاع كلذلو ،جاتنإلا
نابايلا نيب سفانتلا .. دوجأ جاتنإلا كلذ وأ ،لضفأ جاتنإلا اذه ةلأسملا ،قوف امف فالآ
. جاتنإلا ةيعون ىلع ةدوجلا عفر ىلع امنإو ،يمكلا جاتنإلا درجم ىلع تسيل نآلا اكيرمأو
 ف: ليق : ىلوألا ةلحرملا: ثالث لحارم يرم نابايلا يف ةيجولونكتلاو ةعانصلا روطتت نأ
ةنس نم أطخلاليلقت خو سمخو ةئامعستو فلأ   ليلقت لجا نم لضانت نابايلا ،نيسم 

، الو تارغث الب ةئاملا يف ةئام اميلس جاتنإلا نوكي يأ و  (اهتاجتنمو اهتاعونصم نم أطخلا
نابايلا يف جاتنإلاو ةعانصلا تلخد نيعبسو سمخو ةئام عستو فلأ ةنس نم .. ءاطخأ
ةيعونلا ةدوجلا امنإ ةيمكلا تسيلو ةي عونلاو ةدوجلا ىوتسم عفر ةلحرم يه ةديدج ةلحرم

امنإو ،طقف ةيداملا تاعانصلا ىوتسم ىلع تسيل راطإلا اذه ىلع ملاعلا يف سفانتلا نآلاو 
لئاسو هجاون ،اياضقلا هجاون نآلا نحن ـ ريبعتلا حص نأ ـ مالعإلاو ركفلا ىوتسم ىلع 

. ةينيسحلا نع دجسملا نم هينلا نوعيشي امك انبابشو انئانبأل ،ةروطتملا تامولعملاو مالعإلا
 ، تينرتنالا يف ةيتوبكنعلا ةكبشلا مامأ نوسلجي انراغص لك تايئاضفلا هذه ىلإ نوعمتسيو
ثيح نم يدحتلا ىوتسم يفو ةسفانملا ىوتسم يف انأطخ نكي مل نأ سفانت كانه نكلو 

ك لذلو ،ةديدعو ةريثك قطانمو انعمتجم يف دجن امك ميقملا وهو رطيسملا وهو رثؤملا
فيك يباطخ ةلأسم امنإو بطخلا كلت ةدوج ةلأسم امنإو ،بطخلا ةلأسم تسيل ةلأسملا 
ةيعون دنع دجن ةيمالسإلا ةينيدلا كتفاقث روط ةدوجلا نم ىوتسم ىلعأ ىلإ يباطخ لصوأ 

: لمعلا ىلع ديكأت عون ،تاديكأتلاو فراعتلا نم     
نع ثدحت : ميركلا نارقلا ةيعوتلا يف زيكرت يأ لمعلا ناقتإ امنإ رخآلا عونلاو

بطاختلا ةيفيك يف طبتري اميف : (ىلاعت لوقي ىوتسم لضفأ ىلإ هب ءاقترالا وأ ،لمعلا ناقتإ
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: ةجرد لضفأ ىلإ باطخلا ىوتسم عفرت نأ بحي) سانلا عم  
  ، ىهتناو ةعاس فصن وأ ،ةعاس فقت نأو ىفكو امالك لوقت نأ ةلأسملا تسيل

راكفأ ،نسحأ وه ام لوق يف باطخ لضفأ كباطخ نوكي نأ صرحت نأ يغبني امنإو 
ىرخألا راكفألا شقانن اميف ،ىرخألا راكفألا عم عارص قرفم يف عارصلا يف نحنو : رخآلا
: ىلاعت هللا لوقي كلذلو اضيأ. هجو لضفأ ىلع كتشقانم نوكت نأ ىنعمب 

       تائفلا باطخ نم لضفأ كباطخ نوكي نا بجي
نأ نيرخآلا عم نأ يفكي ال نيرخآلا عم كتلماعمو كتهجاوم يف ىتح اضيأو ،ىرخألا 

: ىلاعت لوقي. هجو نسحأ ىلع كلماعت نوكي يكل عسأ امنإو قفتا امفيك فرصتت
 ىلع دكؤت ةيمالسإلا صوصنلا نأ. نوغلبملاو ءاملعلا اهيأ اوهجوت اذكهو  

هذه وج يف مكنأل ،مكل هللا نم دادملاو ،لمعلا يفو ،باطخلا يف ةدوجلا ىوتسم عفر 
دحلي امنيح ناقتإلا يف اسرد انيطعي نأ لجا نم t لوسرلا نأ ىتح ،ميلاعتلاو صوصنلا  

هعقوم يف رجح لك عضو ىلعو ،داحلإلا اذه ناقتإ ىلع صرحي ربقلا يف هباحصأ دحأ 
 ، ىلبي ربق وه امنإ لمعت اذامt هللا لوسر اي: (كلذ نع لئس ىتحبسانملا كنأك ! ؟) 

.. ربق اهنا جاوز ةفرغ وأ سيراعم ةفرغ هذه تسيل. بيترتو ةنسك اذهب مهستو لمعلا نقتت
هباجأt لوسرلا نكلو  t هللا لوسر ىتح) هنقتأ المع لمعا اذإ ادبع بحي هللا نأ: ( 
ينعي ،حبذلا اونسحأ ماعنألا نم ةميهب حبذت تنأو ى تح) حبذلا اونسحأف متحبذ اذإ: (لاق

ءانثأ ءازعألا ةوخألا اهيأ ًاذإ . نكمم عضوو ةغيص لضفأ ىلإ كلمعب يقترت نأ لواح
باطخ لضفأ يفكي يكل    عسأ امنإو ،قفتا امفيك يقلت نأ كسفن نم ىضرت ال باطخلا

. الوأ تاقاطلا ريجفتو ىوتسملا ءاقترا ىلع ناسنإلا دعاسي يذلا وه اذهو باطخ ذفنأو
باطخو هباطخ نيب نويع سانلا نأل . ايناث هفادهأ قيقحت ىلع هدعاسي ًاضيأ اذهو
عفرن فيك ،ناقتإلا لماوع : ةثلاثلا ةطقنلا ىلإ لقتناو. ةطقنلا هذهب ليطأ الو.. نيرخآلا

ةثالث كانه نإ دقتعا ةظحالملاو ةبرجتلا يحو نم ةينيدلا انتباطخ لماوع يف انتدوج 
  .لماوع

تناك املك ،عسوأ هتفاقث تناك املكف ،غلبملل يفاقثلاو يندملا قفألا ةعس : لوألا لماعلا
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ةبلط نم ضعب نإ ادج فسؤملا نمو باطخلا ناقتإو ربكا باطخلا نسح ىلع هتردق 
  .ةفاقثلاو ةفرعملا بسك يف ،عالطإلا يف مهسفنأ نودهجي ال نيغلبملا نمو ةينيدلا مولعلا

رقيj نينمؤملا ريمأ داهج ناسللاب ةوعدلا لوصألا رئاس يف امك  داهجلاب هللا هللا . ( 
ةقاطلاو عسولا لذبو دهجلا وهو ةقشملاو بعتلا وهو داهج ) مكتنسلابو مكسفنأو مكلاومأب
ةيلمع يف هنا فرعي نإ بجي ،نيرخآلا عم ثدحتي بطخي نإ ديري امدنع ناسنإلا .. كلذل
ىلع بردتي نإ لبق ةكرعملل ناسنإلا جرخ ي الو ،داهجل دعتسي نإ بجي كلذلو ،داهجلا

يف أرقنو ةرفوتم ةفرعملا لئاسو ،هسفن دعي نإ يغبني انم دحاولاو برحلاو لاتقلا نونف 
ةعوبطملا بتكلا هذه الو ةرادإلاو بيرجتلا لئاسو مهيدل نكت مل نيقباسلا انئاملع مجارت 

فيك مهنع ارقت نكلو رومألا هذه الو ةديج تاسدع الو تينرتنالا الو نيعلل ةحيرملا  
  .؟مهتاقوأ لك نوفرصي اوناك فيك؟ ليللا نورهسي اوناك

نم رثكأ تابحتسملا نأ ىنعمب ،ةعكر نيسمخو ىدحإ ةالص نمؤملا تامالع نم 
  .بجاولا نم ربكأ دهج ىلا جاتحتو ،تابجاولا

مهل ررقملا جمانربلا اذه مامتال رثكأ مهدهج نوفعاضينيغلبملا نإف اذلو  .  
  .ًالوأ يملعلاو يفرعملا؛ قفألاةعس ًاذإ 

ىلع لمعت يذلا عمتجملا ىلع فرعتن نأ يغبني . بطاخملا عمتجملاب ةفرعملا: ًايناثو
لوقيj رقابلا مامإلاو ،هغيلبت فراعلا : (j لوقي رخآ صن يفو) هنامزب فراعلا ملاعلا: ( 
  ).هنامز لهأب

،فرعن نأ بجيف  سردن نحنو هتايصوصخ عمتجم لكلو مهنأ دجن b ءايبنألا ريس   
نيرخآلا ءايبنألا نع فلتخي دق روحم ىلعوةيضق ىلع هتوعد يف زكري مهنم لك  .  

زكرj ميهاربإ هتوعد يف   ىسوم دنع امأ،مانصألا ةدابع ىلع    j ثيدحلاف نع  
،مانصألا ةدابعو مانصألا ردانو ًادج دودحم ىسوم دنع زيكرتلا روحم نأل    j : 

   بناجلا اذه يفروحمتت تناك اهلك ىسوم ةصقو . يسايس نايغط كانه ناك .
ةدوجوم تناكمانصألاو   .نايغطلا تناك زيكرتلا ةطقن نكلو...) ةهلآ انل لعجا ( 

يقالخألا داسفلا ىلع زكريj حون ناكو عمتجملا يف  اهيف مكعقيس ام ةشحافلا.. (   
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  ).نيلهج نم دحأ
يداصتقالاداسفلا ىلع زكري ناك بيعش هللا يبنو يف ىتحو ...) نازيملاو ليكلا اوفوأو ( 

اهيلعزكرت يتلا عيضاوملاو. يندم ةيآو يكم ةيآكانه . نآرقلا  ، ةيكملا تايآلا سفن سيل    
تايآلا اهلوانتت يتلاعيضاوملا ةيندملا   .  

يرصنع تاعارم نم دب الف عمتجملا يفناكملاو نامزلا  تايصوصخهل عمتجم لكلو.     
تخينانبل يف امف ةفرعم نم دب الف . دنهلايف امع ناتسكابلا يف امع ايروس يف امع فل  
موقي يذلا عمتجملا يفغلبملل هتلاسر ءادأب  صيخشت نم دب الو هيف ةيغيلبتلا   كاذ عمتجملل   

هدرفمب غلبملاعيطتسي ال دقو موقي نا  اذهب   ، صيخشتلا ةسسؤملل دب الف  ةينيدلا  نأ نم    
لبمللمدقتو اذه ىلع لمعت هينعي ام لكغ  غيلبتلا ىلع  هعمتجم يف   .  

يتلا ةلاحلا يه ام   !؟اهلظ يف لمعن 
باطخللريضحتلا نسح( –ًاثلاثو  هل دعتسا يذلاباطخلا نإ).   ةرتفل ًاديج  . تقولا نم  

صخشل هدعأ يذلا ثيدحلا ىتح عوضومب وأ هركفبهعنقأيك دحاو   ينم جاتحي  ىلا    
بطاخملاو عوضوملاوةركفلاب ةطاحإ مرتحي يذلا ناسنإلاف.   رضحتي نأ دب ال هسفن   
باطخلدعتسيو ىنعم يأ نموأدبا ةيواز يأ نم. هتا  لبق لقاعلا بلق لوقيروثأملا لوقلاف .    
محألا ناسلوهناسل   .هبلق لبقق  

ًائيش لوقي ال نمؤملا يقت دمحم خيشلا نع نولقنيو. لوقلا كلذ صحمي نا لبق   
نامث نم لقأب اهل دعتسي ال ةرضاحميقلي ال . رصعلا اذه يف ءابطخلا رابك نم وهويفسلف   

  .تاعاس
يلئاولاخيشلا موحرملابيطخلا كلذكو  ًاريبك ًادهجو ًاتقو فرصي ) هيلع هللا ةمحر ( 

هتاباطختءاج كلذلريضحتلل  كلذ ىلع  بناجلا     .ةعورلا نم 
رضحي نأو نيهتسن ال نا انيلعف هئاقلوهباطخلًاديج   ًالوأ هنهذ رصتقي  ىلا دوعي –    

  .رداصملا
ةيدوعسلا يفًايصخش يل ةبرجت مكللقنأو  مسوملا لبق  ددع ربكأب ءاقتلالا ىلع صرحأ    

ةسلج اندنععمتجملا جذامن نم ةيعوبسأ  خياشملا عم  ءابطخلاو   ةيهام يف شقانتنو  
  .مسوملا اذه يف اهيلع زكرت نأبجي يتلا عيضاوملا 
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، كتاحارتقا يه امعمتجملا يف يأرلا يوذ ىلا ةلاسر بتكأ سوملا اذه عيضاوملم  ام ؟ م 
اهيلع زكرنواهشقانن نا نودوت يتلا رواحملا يه وخألا اهيأ ينوقدص  ديفتسأ ينإة  نم    
حتفي هنألنيرخآلا تاحارتقا ةريثك ًاقافآ   .  
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  ةودقو ءامتنا: ةوعدلاو ،قدصو ةنامأ: غيلبتلا
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا حور مامإلا تيب h ةمطاف تويب نم تيب يفو) اهيلع هللا مالس (ءارهزلا موي يف  
  ) .هيلع ىلاعت هللا ناوضر (ينيمخلا

ناميإلا ءادهش ركذن ةلاسرلاو ةديقعلا ءادهش ركذن ،مامإلا تيبو ،ةمطاف تيب يف 
  .ةحتافلا ةروس مهحاورأ ىلإ عفرن هتاديهشو

عيفشو انبولق بيبحو اندئاقو انيبنو انديس نيلسرملا زعاو قلخلا فرشا ىلع مالسلا 
ىلعو نيبجتنملا هباحصأو نيرهاطلا هلا ىلعو t دمحم مساقلا يبأ انسوفن بيبطو انبونذ  
  .نيدلا موي مايق ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو نيحلاصلاو ءادهشلا ىلعو هللا ءايبنأ عيمج

  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةليضفلا باحصأ يتداس
هيف نرتقا يذلا كرابملا مويلا اذه يف ةريغص ةعمش ةءاضإل تقولا يل عس تي نا لمآ

لصاوتلا رسج نا دكؤنل ) هيلع هللا ناوضر (ينيمخلا مامإلا داليمب هيف يفتحن ،رونلاب رونلا
، b تيبلا لهأ عم ادبأ عطقنت نل ءايبنألا ةكرح عم لصاوتلا روسج نال ،دعب عطقني مل  
  .ديحوتلا ةديقعل انئامتنا ميقو انتيوه ىنعمب ةلوصوم اهنأل
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تسل ؟ )هللا همحر (ينيمخلا مامإلا رونو ةمطاف رون نيب ةلصلا جئاشو مهفن فيك امأ
هتملعتو هتمهف ام ءوض يف ًايلاسر اثحب رونلا اذه نارتقا نع ثحبا بدأ وأ ءاشنإ ددصب انه 

نأ يل اوحمسا و مهيديأ نيب ىعست نينمؤملا راونأ ىلإ تفلي يذلا ميركلا نارقلا يده نم
ينقبس يذلا ليلجلا بيطخلا ةحامس نم نيح لبق هانعمتسا امب ةعمشلا هذه ةءاضإ حتتفا 

يعوضوم ىلإ لخدا نا يل اوحمسا ) اهيلع هللا مالس (ةمطاف تامارك نم تايرثب انفحتاو
ضعب جهانم يف ؛ رثوكلا ةروس يهو الا سلجملا اذه اهب حتتفا يتلا ةيالا سفن نم
انك امدنع كلذلو ) اهيلع هللا مالس (ةمطاف رهن وه امبرو ،ةنجلا يف رهن رثوكلا نا نيرسفملا
ةملك وأ بنيز ةملك تناك ،ءالبرك يف j نيسحلا باحصأ ةريسو ،ءالبرك دهاشم بقرن  

مهديهش دهشتسي امدنع نيسحلا باحصأ نم ةبحألاو نيسحلا لآ نم ةبحألل نيسحلا 
ةمطاف رهن نم يأ،)رثوكلا نم كيقسي يدج نا (h بنيز ةملك تناك ) اهيلع هللا مالس ( 

هللا تايآ نم ةكرابم ةيآ ىلإو ،نارقلا روس نم ةميظع ةروس ىلإ هب دوعأ ،رثوكلا اذه 
رهن وهو ) ن (نيب ام ةيرس ةقالع نأك تفاللاو) نورطسي امو ملقلاو ن (ةروس يه ،تانيبلا
امو ملقلاب ) ن (لاو ،رثوكلا ةلص نمو ،رثوكلا اذه نيبو ،ةمطافل رهن وهو كلذك ةنجلا يف

مامإلا داليم ئدتبيو ،ئدتبتو اهيلع هللا مالس ةمطاف ةياكح ئدتبت ملقلا اذه نم نورطسي 
اميف ليج لك يف ةرمتسملا اهصئاصخو ةوفصلا لاسنأ ديكأتل ) هللا همحر (ينيمخلا
 هلوق نم هيحوتسن    دصلا ليبق نم نكي مل ملقلا اذه ، اقالطإ ةف
نم سانلا جارخإل عورشم وه مالسإلا نأ لوقن امدنع . تاملظلا ةحازإ نأ نوفرعت متناو
ةاعدك نحن ؟ رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخإل انتليسو يه ام ،رونلا ىلإ تاملظلا
املك ةفرعملا كلذ ىلإ انتليسو ؟ )مهيلع هللا مالس (تيبلا لها بهذمل سارحكو نيغلبمكو
ددبن نا انعطتسا املك ،ةفرعملا نم اربكا اديصر اّنزتخا املك ةفرعملا بتك انتبر جت يف ئضت

بهذي نا قالطلا ىلع ةفدصلا ليبق نم نكي ملو ،ارون مالظلا نم لعجنل مالظلا ةحاسم 
امك . اهيلع ىلاعت هللا مالس ةمطاف قح يف تلزن رونلا ةيآ نأ ىلإ ميركلا نارقلا اورسفم
ا ةروسh اهقح يف تلزن   .رثوكل 

هذه ،ناريإ يف ةكرابملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ىلإ لخدأل اهنم دبال ناك ةمدقم كلت 
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ةمطاف ةلود ديحوتلاو ،ةدحولا ةلود ،b تيبلا لهأ ةلود ،مالسإلا ةلود ةيروهمجلا  
اذام جاتن يه،)اهيلع هللا مالس (ءارهزلا   ؟ 

، يف اهراصتنا لبق ةروثلا هذه تقفار دقو لوقلا مكحراصأ ينوعد فرشألا فجنلا  
تءاضأ ةبحألا اهيأ ةروثلا هذه . ةروثلا لبق ،ةسدقملا دهشم يفو ،ةسدقملا مق يف اهتقفارو

تارمث نم ةرمث وه ميظعلا زاجنإلا اذه نأ يأ ،نيغلبملا متناو ،ةاعدلا متنا مكمئامعب 
يه هللا ةملك نوكتل قحلا ةملكب عدصن نحنو ةلاسرلا هذه ءابعأب ضهنن نحنو انتيلوسر 

ر . ىلفسلا يه اوكرشأ نيذلا ةملكو ايلعلا يغي مل يذلا رونلا رهن نم تدقتا اهموجن نأ يأ
هرىنستي الو هارجم  يغي نأ  .  

ناونع وه ،اذه مكسلجمل زرابلا ناونعلا لبقتسملا ةداق مه ءاملع نيب نحنو لاؤسلا 
هاطخ ىلعو ،مامإلا جه نبو ،مامإلا ةدايقب اهيف غيلبتلا ةلاسر. حاجنلا ةآرم ناريإ ةلودو غيلبتلا
لا اذه عطقني ال يكل،)فيرشلاهلظ ماد  (يئنماخلا مامإلا ةمألا رمأ يلوب يدتقن   ، خيرات وجهن

مكمالقأب رارمتساب ددجتي يذلا ،ميظعلا رهنلا اذه خيراتو ،رونلا اذه خيراتو رثوكلا اذه 
راعش مكر اعشو ،قحلا ةملك نع فكت ال يتلا مكتاوصأبو ،قحلا ةملك نع فكت ال يتلا
امل نارقلا ّالإ هذه يايند نم نكي مل ول : (مالسلا هيلع نيدباعلا نيز نيسحلا نبا يلع
  ).تشحوتسا

مدقأ نأ ةلخادملاو ةبراقملا هذهل صصخملا تقولا نمض لواحأس نذإ : ميركلا نارقلا
ح لطصم مدختساو غيلبتلا حلطصم مدختسا نارقلا. نارقلا يف غيلبتلا حلطصمل ًاينآرق اموهفم
 ريدغلا موي يف ىلاعتو هناحبس هلوقب ةوعدلا        

          ةوعدلا حلطصم مدختسي هسفن نارقلا
 هلوقب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ادمحم ىفطصملا بيبحلا فصي غيلبتلا حلطصم ةفاضإب
 اذإ
م ث غيلبتلا حلطصم نارقلا مدختسي اذامل ،ام ًالصاف نيحلطصملا نيب كانه نوكي نأ دب ال
مكتلاسرب لصتي هنأل ينآرقلا ىنعملا اذه ءيضأ نأ يل اوحمسا ؟ ةوعدلا حلطصم مدختسي

هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ةيالو ةرمجو نارقلا ةرمج ىلع نوضباقلا متناو 
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  .مالسلا
ناو ةغللاب نارقلا رسفم نيعتسي نأ ةيمهأ زربت ةغللا نم عبان ينآرقلا حلطصملا يف 

ام ىلع ادارطتسا و ـ ةغللاب b تيبلا لهأ ةمئأ ةنس حراشو ةيوبنلا ةنسلا حراش نيعتسي  
ةمطافل ثرا يه كدف نا عوضوم نع بيطلا هثيدحب ينقبس يذلا خيشلا ةحامس هب لضفت 

ريهشلا يزكرملا باطخلا اهيلع هللا مالس ءارهزلا باطخ يف تفاللا ؟ ةمطافل ةيده اهنأ مأ
، ا رابكو نيرجاهملاو راصنألا عومج يف ةقيدص يهو ،ةقيدصلا ءارهزلا مدختست ةباحصل

لطابو انه قح ىلع باحصألاو سانلا فلتخا اذإ ارايعم نوكتل ،ةقيدص يبنلا اهامس دقو 
  .نيملسملا نيب فالخ لك هيف قرفي يذلا. قدصلا رايعم رايعملا يه ءارهزلا نوكتل كانه

كلذ ىلع جتحتو  )!!يثرا ىلع بلغأأ: (لوقت ثاريم اهناب كدف نع: لوقت ءارهزلا
ةفيلخلا ضفر ىلع اهبيقعت يف مث دواد ثرو دق ناميلس ناب اينآرق كلذ ىلع لدتستو 

اذه ،يبا ةلحن ةراتو ،يبأ ثرا ةرات ،)ًاكدف يمست يبأ ةلحن: (لوقت ركب يبأ لوألا  
يف تاليوأتو تاداهتجا أشني ةيبرعلا انتغل يعو نع اريثك اندعتبا دق اننألو ةغللا مادختسا 

، اثاريم تناك لهكدف قالطإلا ىلع ضراعتي ال ةلحنلا موهفم نا عقاولاو ؟ ةيده تناك وأ؟  
ةيدهلل عستي هنال ثاريملا موهفم نم اناونع عسوأ وه ةلحنلا موهفم نال ثاريملا موهفم عم 
نع ثحبا نأ لواحأ انأو اهقوسأ ةظحالم هذه كلذك ،ثرإلل عستيو ةيطعلل عستيو 

ام نذإ . ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف نيحلطصملا نيذه ليصفتو ،ةوعدلاو غيلبتلا حلطصم
  .؟هللا ىلإ ايعاد نوكأ نأ نيبو اغلبم نوكأ نأ نيب قرفلا

ىلإ هتربخ لقن .. رخآلا ىلإ هركف لقن ىلع ةيعوضوم ةمهم يهو هتمهم رصتقت: غلبملا
اذه ناب ن آرقلا ةغلو ةيبرعلا انتغلب ىمسي ،ةركفلا لاصيإ درجم ،ةركفلا لاصيإ.. رخآلا
مزتلي نأ ،يتديقعب مزتلي نأ ،يتركفب مزتلي نأ رخآلا نم بلطا امدنع يننكل . غيلبتو ،غالب
كانه نذإ . ىلاعتو ناحبس هللا ىلإ ةوعد هذه يتكرح نوكت ذئنيح هارأ يذلا ،يناميإب
  .ةوعدلا حلطصم نيبو غيلبتلا حلطصم نيب ةريغص ةلصاف

رثكأ برتقنل نيحلطصملا نيذهل مظان ن ع ثحبن فيكو نيحلطصملا نيذه رولبن فيك
 ميركلا نآرقلا لوقي ةوعدلاو غالبإلا ةوبنلا تافص مهأ ىدحإ نم  
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نيركفمك ءابطخك ءاملعك نحن اهشيعن يتلا ةيلوؤسملا ةرهوج ةلاسرلا ةرهوج أدبت انه 

سانلا ىلإ انتيلوسر يف سانلا ىلع انتيدوهش يف اننا ناونعلا اذه نم ئدت بن مالقا ةلمحك
 سانلا ىلإ انغالب يف      نأ انل يغبني ال كلذ لك يف
  .سانلا ىلع ةيوطلسلا ةعزنب طروتن

 لكشت رارمتساب تناك يتلاو ةيوطلسلا هذه
نمو هللا لوسر قالخأ نم ملعتن نأ ديرن نيرخآلا ىلإ انتاوصأو انراكفأ لاصيإ نيب ارادج 

نأ ديرن اهيلعهللا مالس ءارهزلا ةمطاف قالخأ نمو نينمؤملا ريمأ قالخأ مهنم ملعتن    
 

ىلعو مهتاعمتجم ىلع مهسفنأ نوضرفي نيغلبملاو ةاعدلا نم اريثك ىرأ نأ يلع زعيو 
حورب قالطإلا ىلع لصتت ال ةغلب اهاركإ مالسإلا مهيلع نوضرفي . مهرئاشع ىلعو مهارق
ةوعدلا عوضومو غيلبتلا عوضوم نأ ،ديكوتلل ال ةظحالملا هذه قوسأ . ميركلا نآرقلا اذه
  .نينثا نيحلطصم مامأ انعضي

نأ طرش ،ةنامأ كانه نكي مل اذإ غالبإ كانه نوكي نأ نكمي ال : لوألا حلطصملا
نكي مل اذإ ةوعد كانه نوكي نأ نكمي الو ًاقداصو ًانيمأ نوكت نأ كغيلبتو كغالبب ضهنت 

  .ءامتنا كانه
اغلبم نوكت امدنع ةيعاد نوكت نأ طرشو ،ام جهن ىلإ يمتنت نأ ام ،ةلاسر ىلإ يمتنت نآ  

نع ثحبت نأ كل دبال ةيعاد نوكت امدنعو ،ءامتنالا ةرهوج ىلع ضبقت نأ كل دبال 
  .نآلا اهرضحتسن ةودقلا هذه ،ةودقلا ةرهوج

هللا ناوضر  (ينيمخلا مامإلا رونو ةمطاف رون نيب ةجوازملا رون فشتكن وأ جوازن نحنو
مامأ نحن ةودقلا عوض وم يفو ريطخ ناحتما مامأ ءامتنالا عوضوم يف نحن) هيلع ىلاعت

وه نيأو انتغل يف قدصلاو ةنامألا يه نيأ نذأو ءامتنالا عوضوم يف رطخا تاناحتما 
مامأو شيعن يذلا كابرإلا ةلاح مامأو شيعن يذلا قلقلا ةلاح مامأو انكولس يف ءامتنالا 

ةرهاظ ،ينيدلا قافنلا ةرهاظ ةينيدلا تاسسؤملا يف ىرشتسا ،شيعن يذلا ةميزهلا ةلاح  
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وج بايغ يفو ،ةينيدلا ةغللا دادبتسا ،ينيدلا دادبتسالا ةرهاظ ،ينيدلا باطخلا ةيجاودز ا
ىلعو راضحتسا ىلع دكؤن اذامل ،ىلعألا لثملاب طابترالا انرسخ ةودقلا ةرهوجب لاصتالا 

  ؟ماع لك ةمطاف داليم ىركذ ءايحإ
هذه يف نآلا ش يعن اننأل ،ةركاذل ا نوخت ال يكل؟ ىركذلا راضحتسا ىلع دكؤن اذاملو

 ، ضرألا ريوزت لحارم نم ةلحرم رطخا شيعن ،يسايسلا انخيرات نم ةجرحلا ةلحرملا
لطابلاو الطاب قحلا بلقنا ىتح ،ميهافملا ريوزتو ،تاحلطصملا ريوزتو ةغللا ريوزتو 

ضوهنلل ةيدوهشلل نوموكحم نحن ةوعدلا وأ غيلبتلا ناديم يف انتلاسرو انب اذاو . اقح
نوكن ال يكلو ،ةركاذلا نوخن ال يكل ،ركنملا نع يهنلاو فورعمل اب رمأل ا ةضيرف ءابعأب

أرقا نأ  لواحأ نا انه يل اوحمساو ةيبرعلاو ةيمالسإلا انضرأ يف يرجي ام ىلع روز دوهش
  .ءامتنالاو ةنامألا ةغلب عقاولا ةغلب ةمطاف رونو ةمطاف ةيضقو ةمطاف

نم تلمتحا يتلا يهو ىربكلا مالآلا ةديس يهو ءارهزلا ةمطاف نكت مل : ةبحألا اهيأ
يكل الماع نكت مل ةسدقملا مالآلا هذه لك . خيراتلا يف ةأرما هلمتحت مل ام نازحألاو مالآلا
تناكو ةقداصو ةنيمأh تناك. اهتيب يف ةمطاف سلجت   hديحوتلا ىلإ ةيمتنم  .  

يف ةمطاف ة مق نعو ،ةرسألا يف ةمطاف ةمق نع ةيلاعلا ةمطاف ممق نع ًاريثك ملكتن نحن
اهقالخأ يف ةمطاف نعو اهدهز يفh ةمطاف ةمق نعو ،اهتدابع ةمطاف نع ملكتن انوعد .  

زعيو هيف شيعت تناك يذلا يمالسإلا عقاولا ثادحأ لزتعت ملو اهعمتجم لزتعت مل يتلا 
نم قبت مل ول هللا باتكب مكل مسقا . ءارهزلا بطخ أرقن ول اننأ ةبحألا اهيأ ًاريثك يلع

ريوزتلاو فيرحتلا نم ًاناصم مالسإلا ناكل طقف ءارهزلا باطخ ّالإ مالسإلا لك مالسإلا 
  .؟اذامل

يف جمانرب ،ناميإلا يف جمانرب ،ةديقعلا يف جمانرب باطخلا اذه باطخلا اذه ىلإ اودوع 
جمانربلاو ينيدلا جمانربلا اذهل ةيناث ةءارق ديعن نا ديرنو هلك مالسإلا ىلع لمتشا ،عيرشتلا 

اذامل اهيلع هللا مالس ةمطاف هتءاضأ يذلا يعامتجالا جمانربلاويسايسلا   .؟ 
نحن انتمسوأ نوكت نأ ديرن اعيمج انمئامع اهب جوتن نأ ديرن ةليضف ىلع ضبقن انهو 
ينيمخلا مامألا نمو ةمطاف نم ربكألا سردلا ملعتن نأ ديرن هللا ىلإ نوغلبملا نحن ةاعدلا 
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انحارفأ يف نييلاسر اننازحأ يف نييلاسر انموم ه يف نييلاسر نوكن نا ىلإ ىقرن فيك
ءارهزلا ةمطاف لاست ىرخألا ةءاضإلا هذه ئضنل انهو انتاكرح نم ةكرح لك يف نييلاسر 

  ؟ةمطاف اي تحبصأ فيك راصنألاو نيرجاهملا ءاسن اهلأسي مالسلا اهيلع
ي صخشلا اهملا نع لاؤسلا ناك اهضرم نع لاؤسلا ناك اهتحص نع لاؤسلا ناك اعبط

ىسنت ـ راصنألاو نيرجاهملا ءاسن عم اهتبطخ ىلإ اودوعت نأ ىلإ مكوجرأو ـ ةمطافب اذإو 
  .دحأ هعقوتي نكي مل يذلا باوجلا مهبيجت اهب اذإو اهتاذ

فيك . لاؤسلا سفنب ينيمخلا مامإلا لاسيو) . مكلاجرل ةفئاع مكايندل ةيلاق تحبصأ(
تحبصا : (لوقيو هتخوخيش نعو هملا نعو هتحص نع هنولأسي اوناك؟ مامإ اي تحبصأ

ةكرابملا ةيملعلا ةزوحلا   ). مهب امومهمو نيفعضتسملا مهب امومهمو نيطسلف مهب امومهم
  ؟حورلا هذه ئفطن اذاملف مالسإلا حور يه ةزوحلا هذه متنا

متنا ةزوحلا هذه سارح متنا ،مالسإلل راكنإ وه انتزوح يف هوشت يأ نإ ) هللا ردق ال(
ينيمخلا مامإلا ناكو ةزوحلا هذه رامقأ متنا ةزوحلا هذه جايس متناةزوحلا هذه عورد   
نا : (بتكي اميفو ،لوقي اميف ناريإ يفو فرشألا فجنلا يف انبلاطي) هيلع هللا ناوضر(
) ةدحاو ةليضفب لقألا ىلعف عطتسي مل ناف نيتليضفب ىلحتي نا غلبملا ىلعو ةيعادلا ىلع
  ؟مامإ اي ناتليضفلا كلت ام هلأسنو

قفو هنكل اهيقف وأ ادهتجم نوكيل قفوي مل انضعب ) ىوقتلا ةليضفو ملعلا ةليضف: (لوقي
ال نيتليضفلا كلت اندقف ًاذإ انلاب امف ايعامتجا احلصم وأ دجسم يف مامإ اينابر نوكي نال 

مامإلا تيب نم لمحاو ةحارصب اهلوقأو ،مَلاعلا دسف مِلاعلا دسف اذإ . ؟ىوقت الو ملع
ةمدخ مكلقأ انأ يثيدح اهب متخا ةحوتفم ةلاسر نارهط يف يئنماخلا تي ب ىلإ ينيمخلا

عكرا مل يننكل تايدحتلا حارجو يحارجب نخثم اماع نيثالث ذنمو ينأ مغر ةلاسرلا هذهل 
  .دحأل يتوص عبأ مل دحأل يملق عبأ مل نحنا مل

نأ اني لع نأ ةمألا هذه ءاملع ىلإ يلالخ نمو ـ نيسح خيشلا انأ ـ يل نولوقي اوناك
 ةميزهلا ةمواقمب نورومأم نحن لوقأ تنكو ةميزهلاب فرتعن نأو نيينالقعو نييعقاو نوكن
شيعي مكنم غلبم لك نأ كردأ تنك ) نينمؤم متنك نإ نولعألا متناو اونزحت الو اونهت الو(

عنص نم يأ نحن انيديأ عنص نم يه تالكشمو تابقع كانه تابقع شيعيو نازحأ 
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نويسايسلا انل اهلعتفا تابقعو تالكشم كانهو . هيف ريصقت وأروصقل امإ نيغلبملا 
كانه نكلو ملاعلا يف ةيمالسإلا ةوحصلا ةكرحل نيداعملا نم نييسايسلا ريغو نوملاظلا 

  .هلظ ماد يئنماخلا مامإلا ىلإ ةحوتفم ةلاسر اهعفرا نأ ديرأ اهيف انل دي ال تالكشم
مامإ اي ةمألا هذه دئاق اي ةمألارمأ يلو اي يديس نيغلبملا نم اريثك فرعا انأ تيأر .  

نم مهفافع نم مهحورج نم نوعنصي نيغلبملا نم اريثك اهبراغمو ضرألا قراشمب 
نم ىندألا دحلا مهل رفوي يذلا ددملا ىوس مهصقني نكي مل مهنكل ،مالسإلل ةيار مهعوج 

مه ءالؤه هداهج يف دهاجملا وأ هبتكم يف بتاكلا وأ هدجسم يف دجسملا مامإ ضهني نأ 
هناوعأو هراصنأ نم انلعجا مهللا فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ةجحلا مامإلا قنع يف ةنامأ 

 اناوكش عفرن نمل اننازحأ عفرن نمل هتبيغ يف انمالآ عفرن نمل هيدي نيب نيدهشتسملاو
 اهب زعت ةميرك ةلود يف كيلإ بغرن انا مهللا انيلو ةبيغو انيبن دقف كيلإ وكشن انإ مهللا(

ىلإ ةداقلاو كتعاط ىلإ ةاعدلا نم اهيف انلعجتو هلهأو قافنلا اهب لذتو هلهأو مالسإلا 
ةمطاف ناونع يف ىربكلا ةيضقلا نا اهيلع هللا مالس ةمطاف داليم نم نآلا ملعتأو ) كليبس
مكلوقعو مكراصبأ هجوأ نأ ديرأو كدف ةيضق يه لافتحا لك يف . سلجم لك يف
يف نآلا اكدف انل نا يكيرمألا لالتحالا ةيذحأ تحت قارعل ا يف اكدف انل نا ،مكبولقو

لالتحالا ةيذحأ تحت نالوجلا يف اكدف انل نا يليئارسإلا لالتحالا ةيذحأ تحت نيطسلف 
  .يليئارسإلا

نع مداقلا نع خيراتلا لصفن خيراتلا ةيصوصخ يف قرغتسن نأ ةبحألا اهيأ ديرن ال 
تايدحتلا مد يف يرست حور ىلإ ةمطاف ايا ضقو ةمطاف تاملك لوحن نا ديرن لبقتسملا

ىلوملا ىلإ انلاهتباو ،اروجو ًاملظ تئلم امك ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي رون ىلإ هجاون يتلا 
دعصي هيلإ لمعلا ىلع انكولسو قحلا ىلع انبولقو قدصلا ىلع انتنسلأ تبثي نأ هناحبس 

  .هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا
انمحراو دمحملآو دمحم ىلع لص مهللا    
  انيلع بتو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
  .نآرقلاب انرودص حرشاو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
  ىقتو ىدهو املع اندزو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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  انبولق نيب فلأو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
  كركذب انبولق رونو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
  نيحلاصلاب انقحلأو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
  نيرخآلا يف قدص ناسل انل لعجاو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

دمحلا نأ اناوعد رخآو نيملاظلا موقلا ىلع انرصناو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا 
  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيملاعلا بر هللا
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تيبلالهأبهذم ىلإ ةوعدلل بولسأ راوحلا    b  
  ةيفالخلا لئاسملا يف ةبوجأو ةلئسأ

  

 

  
ميح  رلا نمح    رلا هللا مسب

ةوخألا ركشأ امك ،ملاعلا ربع t هللا لوسر لهأل ةيده ةقيقحلا يف يه نيغلبملا ةرود  
مهتبحمل مهنأ ذإ ،مهيلع ًابيرغ سيل اذهو ،ميركتلاو ةوافحلاب انه ينولبقتسا نيذلا ماركلا 

، ،t دمحمتيب لهأ  هتيب لهأو دمحم بحي نم لك اوبحأف ةبحملاو ةدوملا هذه تحفط  
مكو ) (هيلع هللا مالس (نينمؤملا ريمأ هلاق ام لوقأل ،نيعمتسملا يدي نيب فقأ ةرم نم مكو
ًامئاد ةحارصلا هذهب ملكتأ نأ تدوعت امك ينألو ) هترشن هل ًالهأ تسل ليمج ءانث نم
لوقأو ،يبرغلا سابللاب ءاج امدنع ،يناجيتلا اوفرعي مل نيذ لا نيدقتنملا ىتح ركشأ. ًادبأو

ةبرجتلا نم ةنس نيعبرأ نم برقي ام ربع دقتعأ امك ينأل غيلبتلا راودأ نم ،ًاضيأ هذه مهل 
: ًائيش تمهف ،تانيرمتلاو      

   مالسإلا يزب ًانيزتم نوكي نأ غلبملا ىلع بج ي ًاضيأ نكلو
ةرم ،يسأر ىلع اهنودهاشت يتلا ةفلتخملا ناولألا هذه مث ،هنم بارتسي ال يذلا ،يقيقحلا 
امنإ ،ءيش ىلع لد نأ اذه ،ءاضيب ةرمو ،ءارضخ ةرملا هذهو ةرمو ،ءارمح ةرمو ءادوس 
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  .لاقم ماقم لكب نولتآ ينكلو ءابرحلاب نولتأ ال ينأ ىلع لدي
نع نييقيقحلا نيعفادملا نم انلعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسا ةزعألا يناوخإ ايف 
نوغلبي نيذلا نييقيقحلا نيغلبملا نم مكايإو انلعجي نأو ةيخيراتلا تيبلا لهأ ةملظم 

يف ،نيملسملا ريغو نيملسملا ىلإ ،ماركلا هتيب لهأو t هلوسر تاهيجوتو هللا تالاسر  
 j قداصلا مامإلا لوقب ًاخسار ًاناميإ نمؤأ يننأل لاوقألاب ال لاعفألاب ملاعلا ءاحنأ لك

دنع تحبصأ انأ ةملك نم هللااب ذوعأ لاحلا ةعيبطب انأو مكلاوقأب ال مكلاعفأب ًةاعد انل اونوكو 
وأ ،قحب ةهجاوم نوديري ال نيذلا نم ريثك نوروصتي امك ةيمهو هتيصخش ضعبلا 

انأو ةرم ركذأ ينإف ،ةقيقحلا مهذخأن امم رثكأ ةعاشإل او ةياعدلا نايحألا ضعب يف مهذخأت
تمسوت نيذلا ةراملا دحأ نم تسمتلاو ،تيدتها مث باتك ،ةبتكملا يف ثحبا توريب يف 
له ينلأسو ،قيرطلا يف انك امل فرحلاب يلاكحو ناكملا كلذ ىلع ينلدي نأب ريخلا مهنم 

ةيبرعلا دالبلا لك تركذ تنأ : هل تلقف برغملا وأ ايبيل نم وأ رصم نم وأ رئازجلا نم انأ
ركذن ةيصخش نع كلسأس انأ هللا ناحبس ،سنوت نم : تلقف تنأ نيأ نم: لاقف يدلب الإ
انوثدحي انخويش قدصأ ال : لاقف ريقحلا مكدبع وه انأ هل تلقف يمساب ايحو ،ةيسنوت اهنأب
نأ ف ورظلا كلت يف تررطضاو يمهو وه امنإ هل دوجو ال امهو ةيصخشلا هذه نأب

دقل لوقيو ،ينلبقي لاهناف ،يمساو يتيصخش ىلع لالدتسال يتيوهو يرفس زاوج جرخأ 
 ، تيدتها مث باتكب رثأتم يننأل ،تعيشت نآلا لاقو هللا دمحلا ينس هنإ رهظن ،نآلا تعيشت
يذلا هللا دمحلا نآلاف باتكلا اذه اوبتك نيذلا مه ناريإ ءاملع نأ اولوقي خياشملا نأ امبو 

هرظتنأ نأ ينلصوأ نأ دعب ًاديحو ًابلط ينم ينعيو ،ةيصخشلا هذه ةفرعمل ةف دصلاب ينقاس
ةروص يعم ذخأيل ويدوتسألا ىلإ ينذخأف هدجي ملو ،روصملا رضحي ىتح قئاقد هدنع 

  .ةيقيقح ةيصخش يناجيتلا نأ ىلع اهب لدتسي يكل
نأ انل د ب الف كرابملا عامتجالا اذه يف نحنو ةيقيقحلا تايصخشلا نع ملكتن انمدامف
يف ةمألا دئاق هقفو فقوم نمو ): اورظناف ضرألا يف اوريسف (باتك يف هتلق ام ركذن

ينع عفادو هقفوتسا قيرط ةمجاهم ينمجاهي يندرألا ةفاقثلا ريزو ناك امل ،ينع عافدلا 
لاجملاو ،)اورظناف ضرألا يف اوريسف (يباتك يف ةصقلا هذه لك تركذو ريخلا هللا هازج  
هذه اهب حتتفال فئارطلا ضعبك مكل هتركذ ضرع وه امنإو صصقلا هذه ل ثم ركذلا لوطي

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٦٥( 

مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي ميحرلا نمحرلا هللا مسب : (لوقأف ةملكلا
: ىرخأ ةيآ يف) سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر تغلب امف لعفت    

          ريغ هنأ اودبي ةيعادلاف
متنأو سانلا ةفاك ىلإ هجوم وه يذلا ةيعادلا ريغ صاخ غيلبت وه غلبملا نأ وأ ،غلبملا 

ةملظ مب تاظحل لبق يمدقم هرصتخا دقو ًادج ًامهم ًارمأ نوغلبت يداقتعا بسح نيغلبملاك
وأ رايتخالا نأب سانلا لواح ةرم لك يف اهب نمؤأ امك دقتعا ًايصخش انأو b تيبلا لهأ  
ال نيملسملا نأل b تيبلا لهأ وه ةمألا هذه يف هناحبس هللا هلعج يذلا ديحولا ءالتبالا  

وهو دحاو انيبنو هل كيرش ال دحاو انبر نأل تيبلا لهأ يف الإ ءيش يف نوفلتخي 
متاخ وهو t دمحم راثي ام كنع عد . دحاو اننآرق كلذكو ،مهديسو نيلسرملاو ءايبنألا 

انتلبق كلذلو ،ةعيشلا ءاملع لك هضفر يتلا هتدايزو نآرقلا صقن لوح ميقع لدج نم 
  :b تيبلا لهأ يف الإ فلتخن ال اننأ مهملا ةدحاو

ي نأب هبر نذإب وأ هبر رمأبt لوسرلا رمأ ًايلج ًاحضاو ًامولعم ًاطخ ملعن نحن ىلإ هغلب  
 كلذ دعبو ءادنلا ءاج كلذل نيملسملا وأ نينمؤملا    

    ، غيلبتلا سانلا نم ةئفلا هذه صخي غيلبتلا كلذف  
وه ةماعلا ةوعدلا اهيلإ هابتنالا وجرأ ةساسح ةطقن هذهو ةماعلا ةوعدلا ريغ صاخ غالبلا وأ  

غالبلا يتأي كلذ دعبو ميظعلا نيدلا هذه قانتعا ىلإ ءانثتسا نودبو سانلا لك وعدن نأ 
ام مكيف تكرت  (وهو هل يناث ال دحاو طخب مزتلي نأ نيدلا اذه قنتعا نم لك ىلإ صاخلا
يه ةرتعلاو كحملا يه ةرتعلاف ) يترتعو هللا باتك ًادبأ يدعب اولضت نل هب متكسمت نأ
: ىلاعت هناحبس لوقي كلذلو رابتخالا يه ةرتعلاو ءالبلا     

قداصلا مامإلا ريسفت اذه تيبلا لهأ انتيالو ىلإ ىدتها مث j.  
متأو ،مه نيد مهل لمكأ نأب ،مهنع هللا يضر نيذلاو ،نيدلا اذهب نيمزتلملا نينمؤملا نإ

 ، ريطخلا مهملا ،رمألا اذه وأ ،ءادنلا اذه وأ ،ةمهملا هذه غيلبتب نوفلكم مه ،مهيلع هتمعن
: اوغلبي نأ ريبكلا لفحملا كلذ اورضح نيذلا نيملسملا رمأ غيلبتلاب لوسرلا رمأ كلذل

هم يغيلبت رمأ ينعي،)بئاغلا دهاشلا غلبيلف (ةروهشملا هتلوق: لاقو اندرأ اذإف . ًادج م 
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فيرعت وهو ،ناديملا اذه يف نيصصختم نوكن نأ بجيف ،نيغلبملا نم نوكن نأ لعفلاب 
ةنسلاو ميركلا باتكلا يف تدرو يتلا ةمهملا اياضقلا مث ًالوأ ،خيراتلا حرشو طيسبتو 
 ، ءيلم ميركلا نآرقلا نأ نوملعت متنأو ،صوصخلا اذهبو نأشلا اذهب ،ةرهطملا ةيوبنلا

مه ًامئاد ةعيشلا ناك كلذلو ،نيهاربلاو ةلدألاب ةئيلم ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا كلذكو  
  .تاراوحلاو تاشقانملا يف ىتح ،نوزئافلا

تاقوألا ضعب يف نومرحي وأ نوعنمي نيذلا ءاملعلا ضعب ىلإ رمألا لصو ىتحو 
 نم وأ ،لادجلا نوشخي مهنأ نظلا بلغأو ،مهلداجت ال نولوقي ،ةعيشلا عم ةلداجملا
 ،b تيبلا لهأ عابتأ اهكلمي يتلا ةغمادلا ججحلاب عمتسملا رثأتي نأ ةشقانملاو ثاحبألا

لطابلا هيتأي ال يذلا ،عطاسلا هناحبس هللا ناهربو هللا ةجح ةقيقحلا يف يه ةجحلا هذهو 
 ، لأسيو بساحيل ملسملا وأ نمؤملا فقي امدنع تلق امك يه ،هفلخ نم الو هيدي نيب نم

تيبلا لهأ عابتإ دنع الإ ًايفاش ًاباوج نيملسملا نمًادحأ دجي نل فوس   b لهأ عابتا  ،
مث ،)ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس انإ( بر اي: مهباوج يف نولوقيس تيبلا  

 تلقو ،ركذلا لهأ ةمئألا ءالؤه عابتإب انترمأ كنأل     
،رمأو كلذكو ،مهب ءادتقإلاو مهتدوم يه ؛ ةيوبنلا ةلاسرلل ًارجأ لمحن نوكن نأب انت 

: لوقيف مهلو كلوسرلو كدحو كل انتعاط نوكت نا انترمأ     
   ءالؤهو تنأ ال إ همهفي ال ديجملا كنآرق نأ انتملع مث

 كلوقب مهل كتيكزت كلذ ىلإ فضأ. ملعلا يف نوخسارلا    
 

ةروس تيمس ةلماك ةروس تلزن اهنإ ىتح يكزتو حدمت تناك يتلا تايآلا نم ديدعلاو 
هلوق انعبتا ناو ،جرح الو ثدحف كلوسر لوق امإف كباتكاذه ،مهنأش يف ناسنإلا   t 

نم ةمئألا عبتن نأو ،بلاط يبأ يلع نب يلع قلخ قحلا عم ريسن نأو ،نيلقثلاب كسمتلا 
نمو اجن اهبكر نم  (ةاجنلا ةنيفس كيبن اهامس يتلا ةنيفسلا هذه بكرن نأو هدعب نم هدلو
لدأو نيهارب كلذ يفانلو،)ملسو قرغ اهنع فلخت امأ دعُت الو ،ىصحت ال ةيلقنو ةيلقع ة  

نوكي فوسف يكلام لا بهذملاب لاق اذإو ،ًادبأ ةجح كلمي الهدمحو هللا لضفب انريغ 
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كلامل امف ) ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مكءابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نأ (باوجلا
يف دوجو هل ىرخألا بهاذملا نم دحاو يأ الو يلبنحلا الو يعفاشلا الو ةفينح ابأ الو  
  .هيبن ةنس يف الو هللا باتك

ام ريثك كلذلو ،مالسإلا اوقنتعا نيذلا نينمؤملل ةفاك غالبلا اذه نوكي نأ بجي ًاذإ 
؟ مالسإلا ىلإ سانلا اوعدتو يمالسإ ةيعاد نوكت ال اذامل اكيرمأ يف ضعبلا ينثدحي
مالسإلا ىلإ سانلااوعدا نأ انعم ام لطاب اهب داري قح ةملك اهنأ حيحص: لوقأف لهو .. ؟ 
لوسر نع .. مالسإلا ناسنإلا لصفي نأ لوقعمو.. ؟b تيبلا لهأ مالسإ ريغ مالسإ كانه
ددعلا هيف مالسإلا ! ؟صاخشأ هيف ام مالسإلا مث: تلق! نولصفي مه معن!! ؟تيبلا لهأو هللا
صاخشأل ا نم ربكأ مالسإلا ،لطاب اهب داري قح ةملك ًاضيأ يهو.. صاخشألا نم ريبكلا
هلوسرب الإ هللا سانلا فرعي ملف .. صاخشألا كئلوأب الإ مالسإلا اذه فرعي مل نكلو
نيدلا لوصأو جحلا كسانمو ني دلا ملاعم دمحم دعب نوملسملا فرعيملو .. t دمحم
يسفن لأسا تنك ام ريثكو ،b ةمئألا سانلاب دصقأو ،سانلا ءالؤه قيرط نم الإ هعورفو  

،نع ًايناث يريغو ًالوأ  ةمئألا  (ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع حاحصلا يف ةدراولا ثيداحألا هذه
بسح اهنومعزت يتلا ةيطارقميدلا نيبأ : مهل لوقأو) شيرق نم مهلك رشع انثا يدعب نم

نيأ ًاذإ ،ةرتاوتم اهنأب حص هنأب متيعداو اهومتححص يتلا مكحاحص يف ةدراولا مكثيداحأ 
انثإلا ةمئألا بهذم ريغ بهذم يأ وأ ةسردم ي أ يف دوجو مهل له؟ رشع انثإلا ةمئألا
  .ةيرفعجلا ةيرشع

كلت نيب نم ةقرفلا هذه يه اهنع نوثحبت يتلا ةيجانلا ةقرفلا نأ لوقأ ًامئاد تنك كلذلف 
فالتخالا ملاعم اوزربل ءامسألا اودعي نأب اوفغش مهنأك سانلاو ،ءامسأ ثالث اهلو قرفلا 

، هدنع ةعيشلا نأب نيلداجملل اورهظيلو ةيرفعجلاو ،ةيمامإلاو ،ةيرشع انثالا ،قرفلا نم ريثك ا
انيلع بجي هللا دمحب نكلو ،تارم ثالث اهددعب ةدحاو ةقرف يه اهودعي ،ةيليعامسإلاو 
 ، راركتلا اذه نم مكحمستسا انأو هفرعي مكلك ،مالكلا اذه نع ءابرغ متسل متنأو مويلا

  .ةدافإ ةداعإلا يف لوقي امك ةقيقحلا يف يه نكلو ،ةداعإلا هذهو
لمكي مهلك ،رابكلا خويشلا وأ ،ريغص نس يف اولاز ال بابش مهنم اوناك ءاوس نوغلبملا 

  .ًايناث ًاغلبمو ًالوأ ةيعاد نوكي نأ بجي انم دحاو لك. اضعب مهضعب
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يف دعبو ،هنذإب هللا ىلإ ًايعادو لوألا يف ميركلا نآرقلا يف t لوسرلا رود ناك امك  
امدنعو ،ةلاسرلا تأدبو هتنت ملو ةلاسرلا تهتنا ،كبر نم كيلإ لز نأ ام غلب ،هتايح رخآ

 ، ةقيقحلا وه امنإ ةفسلف سيل مالكلا اذهو ةياهنلا ىلع تفرشأ امدنع تأدب وأ تهتنا
سانلا دهشأو ،هتياهن ىلعt لوسرلا فرشأ امدنعو  :  

موي مكبر ىلإ نولئاق متنأ اذامو مكسفنأ نم مكب ىلوأ ينأب نودهشت الأ سانلا اهيأ اي (
ىتح كبر تدبعو ةمألا تحصنو ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تيدأ دق كنأ دهشن : اولاق. ةمايقلا
  ).نيقيلا كاتأ

هموق ةدر ىشخيt لوسرلا ناك نأو ،غالبلاب رمألاو نذألاو غيلبتلا ءاج: لاقف : لاقو.  
              

  ةدر اهشخن رصم لك يفو رصع لك يف غلبملا ) طبضلاب (رود اذهو
لثم هوبذكيو هب اوءزهتسي امأ ،هوبرضيو هيلع اودتعي الئل ،نيلداجملا لعف ةدرو ،سانلا 
ءاملع ،سنوت يف ةنوتيزلا نم ًانرق رشع ةعبرأ دعبو ءاج موق اهيف ءاج يتلا ةياعدلا 

طبضلاب ينعي ! اذه لوقعم؟ ةيجانلا ةقرفلا مه ةعيشلا نأ لوقت تنأ: نولأسي ًالثم ،لحاطفو
 اولاقو زيزعلا هللا باتك يف درو امك        

يلع يف هعمجت هلك مالسإلا تنأ ينعي ،دحاو بر يف عمجت بابرألا له سانلا بجعي 
هللا نأب لدتسن امدنع اننأل ،ًادج ةريطخ تقولا سفن يف ةمهم هذهو . j بلاط يبأ نب

هعم ،ًاضيأ اهأدب يذلا وهو t لوسر ةلاسرل الصاوم نوكيل لجرلا اذه ىفطصا هناحبس  
هوجولا مظعأ ىلعو ،هوجولا متأ ىلع اهغلبم وهو ،نيتسلا ىلع فرشأ ىتح هنس رغص يف 

نيغلبمكj انل لوقيل فقي ذإ ،ًاضيأ  :  
يف غلبأ نوكت ىتح اذكو اذك مهلعف نم ناك اولوق نكلو نيناعل الو نيباب س اونوكت ال(

مصخلا نم لعجت يتلا ةليبنلا فاصوالا هذهب ىلحتي نأ دب ال يناوخأ غلبملاف ،)ةيمحلا  
رجي ام اذهف بسلاو نعللا يف تارتاهملا يف لخدن نأ امأ . باوجلا ديجي ال ةغئاس ةمقل

 يهفنآرقلا يف درو ىتح،بسي نأ مصخلا       
   راوحلا متدهاش مكنأل ةرهاظلا هذه اوبنتجي نأ نيغلبملا نم لكل يتحيصن ًاذإ
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نكلو ًاناعل الو ًابابس نكأ مل رودلا اذه طبضلاب انأ تلثم ةلقتسملا يف ناضمر يف راد يذلا 
نيهاربلو ةعفادلا ججحلاب مالسإلا نع اودترا ءالؤه نأ ،فوخ نودب و لجو نودب تيكح

كلذ لباقأ تنك مَتْشُأ وأ ب   سُأ تنك امدنع ىتح ةلدألا نم ًاريثك كلذب تيطعأو ،ةعطاسلا
، . كحضلاو ةماستبالاب انل ةبسنلاب ةحجان تناكو ةيرورض تناك ةرواحملا هذه نإ دقتعاف
ةرواحملا دعب قئاقحلاب اوعنتقا نيذلا نيرصبتسمل ا ددع نأب مكرشبأ امبرو هللا دمحلاو
 ركذأ ةبسانملابو. ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف هب ناهتسي ال ددع حبصأ
ثالث يف طيطق لآ ماشه لضافلا انخيش باتك هلمحي ًاعبط ناونع اذه ) نولوحتملا(
نيملعملاو ةرتا كدلا نم ًاعبط ،لوحتم نيتئم ركذ نيذلا نيلوحتملا نع يكحي ،تادلجم

مث باتكب ًارثأتم ناك مهفصن نأب ركذيو نيملسملا تاقبط لك ،ةذتاسألاو نيسدنهملاو 
عبرأ نآلا ىتح هتمجرت تغلب يذلاو ةيركف ةروث ثدحأ يذلا باتكلا اذه ،تيدتها 

ةريثكو ةريبك جئاتنب ءاج هللا دمحلاو ،دعت الو ىصحت ال تاعبطلا دادعإو . ةغل نورشعو
فوقولا ىلع هعانتقا صتخي ال عنتقي يذلا نأل نيغلبم اونوكي نأ مهرو دب سانلا عنقت
،ةاجنلاو ًاخسار ًاناميإ نمؤي لب ،طقف ايندلا نم كل ريخ ًادحاو ًالجر كب هللا يدهي ن إل ( 
  ).اهيف امو

نيرصبتسم سانلا نم ًاريثك دجأ ؟ ةصفق يسأر طقسمو سنوت يدلب ىلإ عجرأ امدنع
نأو غالبلاو غيلبتلا ىلع اولمعو اوعنتما نيذلا لئاوألا ءالؤه ن م ،اوتأ نيأ نم مهفرعأ الو

ربكت دادعألا لاوحألا لك ىلعو سانلا نم مهريغ ىلإ رمألا اذه وأ ةوعدلا هذه اوغلبي 
ال نأ ديرأو f يدهملا مامإلا روهظ نمزل تاصاهرإ اهنأب ًاعيمج انل ىرشب هذهو. دادزتو  

ةجاحب سانلا يتلاو ىرخألا تالاجملا ضعب انل حتفت يتلا ةلئسألل امبرل مكيلع ليطأ 
  .اهتفرعمل

نمحرلا هللا مسب : (ىلاعت هللا لوقب نينمؤملا نم ينإ مكتارضح مامإ لجسأ نأ نم دبال
 ميحرلا           ريغتلا سيل ،ريغتلا وه اذه نأ نمؤأ
رمأ هنأل ،اهبلقن يكل تاقولخملا مجاهن نأو حالسلا لمحن نأ ريغتلا سيل . .حلسملا

ليحتسم هبش رمأ اهتاذ دحب ةليحتسم يه ةلاحتسالا نأل ،ليحتسم هبش لوقن وأ ،ليحتسم 
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.. ةكلهتلا ىلإ انيديأب يمرن نأ اناهن يذلا وهو ،انم ملعأ وه هنأل كلذب انفلكي مل هللا نأو
اهيأ متريغ اذإ . سفنألا يف ام: لوقعلا يف ام ريغت: وه ةيآلا هذه يف بولطملا رييغتلا نكلو
؛ ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةلشاف تاداقتعا ةفئاز تاداقتعا نم مكسفنأ يف ام نوملسملا

ةلودلا عابتا اهل ططخ ةيمهو تاداقتعا دقتعي نم نيملسملا نمو ًاعبط نوملسم مكنأ 
نم مالسإلا ىلإ تمتال اهلك تاداقتعا تلخدأ ةينامثعل ا ةلودلاو ةيسابعلا ةلودلاو ةيومألا

مث ثلاثلاو يناثلاو لوألا نم ءافلخلا خيرات خيراتلا انحفصت اذإ دعب مث ،ديعب نم وأ بيرق 
ةنسلا ناب ىرت ،كولملاو ماكحلا ةيقب مث ناورم نباو كلملا دبع نب ديزيو ةيواعم ىلإ 

ناهذأ يف خسر دقو ،هدهم يف م السإلا تفرح دقو لحمضتو قحمت نأ تداك ةيوبنلا
نّارقلا نم تسيل يتلا ماكحألا لك ةقحاسلا ةيبلغألا مه نيذلاو ةماع نيملسملا ينعي سانلا 
لهأ مهسفنأ اومس كلذلو ةيوبنلا ةنسلا ضحم اهنإ نودقتعي مهو ةيوبنلا ةنسلا نم تسيلو 

ةنس اهنإ .. ةيواعمةنس اهنإ .. ةنسلا لهأ نحن نولوقي انعم نوثدحتي امدنع كلذل ،ةنسلا
اهنع مكدعبأ ام ،t هللا لوسر ةنس نكل حيحص. ركب ابأ ةنس اهنإ.. رمع ةنس اهنإ.. نامثع  

ةنسلا ،ةنسلا لهأ مه ةعيشلا هتيمسو عبارلا باتكلا تبتك كلذلو ضرألا نع ءامسلا دعب 
ض عي مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع لوألا انمامأ ةنس يه تناك يتلا ةيقيقحلا ةيوبنلا
نيب ديحولا هنأب خيراتلا انل لجس كلذلو ،هممتيو الإ ائيش كرتي الو ذجاونلاب اهيلع  

امل هنا ىتح ،ًاهرك ال ُاعوط مهل اهكرت نيح يف ةيوبنلا ةنسلا ىلع ظفاح يذلا ةباحصلا 
ضفرف نيخيشلا ةنسب اهيف مكحي نأ هيلع طرتشا ةعيابملل هدي طسبو ةفالخلا ىلإ    يعد

  ).هلوسر ةنسو هللا باتكب الإ مكحأ ال: (لاقو كلذ
انلوقع يف ام انر  هذه نم .. انسوفن يف ام.. يغ اذإ عوضوملا بلص ىلإ عجرن نحن

، ،b تيبلا لهأ تادقتعم ىلإ تادقتعملا ىلاعتو هناحبس هللا نم ريغتلا يتأيس كلذ دنع  
ريغيف  )نوكيف نك (ءيشلل لوقي نأ ،نيع ةشمر يف.. ةظحل يف رييغت يأ ىلع رداق هللا نأل

بلسلاو لهجلا نم اندنع ءيش لك ريغيو ملعب انلهج ريغبو ،ىنغب انرقف ريغيو ،ةزعب انتلذ 
وأ نوريغتملا سانلاو هللا دمحلاو ريغتلا أدبو ،ريغتلا اذه انم رظتني وهو ،باجيإلا ىلإ 
باغ ام نكلو ،هملع ىلإ اذه ،هللا دمحب نويرثك مه ،ماشه انخيش مهامس امك نولوحتملا 

يقب ام ةململ يف ىلاعت هللا لوحب دهاج وهو ،فاعضأ نوكيدق هنع  .  
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نوكيس هللا ءاش نإ نيلوحتملا ءالؤهل ًاصاخ ارمتؤم دقعن نأ يف ًاعيمج انركفو ركف دقو 
نأ ،كلذ ىلع اننيعيو b تيبلا لهأ دلب يه ماشلا نأل ،قشمد يف.. انه هللا لوحب هرقم  

بر هللا دمحلاو ريبك لضف اذه ،ةريشأت نودب دلبلا اذه نولخدي نيملسملاو برعلا لك 
مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ .. يتلز يل اورفغي نأ ناوخألا نم وجرأو ،نيملاعلا

ًاعيمج مكيلع مالسلاو ميحرلا روفغلا وه هنإ هورفغتساف ،بنذ لك نم مكيدلاولو يدلاولو 
  .هتاكربو هللا ةمحرو

  :ةلئسألا
ةمألا قيزمتو برغلل ةمدخ هل ًاططخم ًاقزآمو ًاريبك ًافطعنم كلذ نأ ربتعت الأ  :١س

  ؟مالسإلا ءادعأ مدخيو نيقيرفلا نيب ةوهلا عاستاو ،ةيمالسإلا
ءالؤه ىلع عيمجلا ىلع هللا دمحلاو قيرطلا مهيلع انعطق دقف كلذل كلذ ناك ولو  :١ج

ن م تيبلا لهأ متشو بس نوديري نيذلا نيرخآلا ىلعو ،مالسإلا قيزمت نوديري نيذلا
  .ةعيشلا لالخ

  .؟ةيروسلا ةعاذإلا يف تارضاحم تيبلا لهأ ءاملع ضعبو مكتحامس مدقي ال اذامل :٢س
اهطاسوأ يف تايساسأ نم اهل امو تايناكمإ نم اهل ام دلب لك ىلع فقوتي اذه  :٢ج

ةراثإ مدعل قطانملا ضعب يف يناجيتلا بتك عنمت نأ ًالثم يروسلا رطقلا مولأ ال انأ ةيبعشلا 
نكمي الو ،اهباعشب ىردأ ةكم لهأ ،دلبلا لهأ صخي رمأ اذه نأ لوقأو ىرأ انأ ةيس اسحلا
  .تاهجلا عمج نم ًءانب اندقن نوكي نأ دب ال ،رذع نودب دقتعن نأ انل

  .؟تارواحملا يف ةلهابملا ىلع رصت ال اذامل :٣س
اها ضري ال مصخلا ناك اذإ انتليح ام نكلو ًاديدش رارصإ ةلهابملا ىلع انررصأ :٣ج

كتيوه نع تفشك دقو هللا بزح نم رصنع تنأ يل اولاقو اهب اوحرص دقو ًامزاج دقتعيو 
  .هللا مهلتق دق لوقتو انترايس يف تارجفتم انل عضت نأ ىشخن نحنف

ول ةليحتسم هبش وأ ةليحتسم مويلا اذه يف ةروثلا نأ : لوقت تنأ روتكد لاؤسلا :٤س
هنورت اما دقف ةروثلا ىلع ةئيهتم بوعشلا ل ك ىتحو ةروث وه ينيمخلا هب ماق ام انرظن
  ؟لضفأ قيرط ةروثلا قيرط نأل ةليوط ةركف نوكي

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٧٢( 

قاطي ال امب فيلكتلا نع تملكت ةليحتسم هبش وأ ةليحتسم ةروثلا نأ تلق ام انأ  :٤ج
نأ .. تاعمتجم ةدع يف اذه انيأر دقو ،فلكت نإ ليحتسم هبشو ليحتسم رمأ اذه تلق
اذه سيلو ،هلمكأب بعش ةروث يه ةكرابملا ةيمالسإلا ةيروهمجل ا يف ةيمالسإلا ةروثلا
نأب نمؤت تحبصأ اهتبرجت دعب ةيمالسإلا ةروثلا ىتح : ًايناث.. ًالوأ ايندلا عاقب لك يف رفوتم
سيل وهو مالكلا اذه لقنأ ًايصخش انأو تايلاعف هل ناكو ءانب ناك j قداصلا مامإلا رود  
، ه نكلو يراكفأ تانب نم سيلو ينم يروث ربكأو ًايروث ناك يذلا ،ردصلا ديهشلا ركف اذ
نع دعبأ كدقفن نأ ديرن ال ،عيشتلا ةرذب سنوت يف كنإ : (مالكلا اذه يل لقني يذلا وه
تيبلا لهأ ركف غلب،j قداصلا مامإلا رود لمعت يكل ةسايسلا نع دعبأو مكاحلا   b 
  ).سانلا ىلإ

، .. ةحارصلا هذهب ملكتأ يئنماخ يلع ديسلاو هللا لضف ديسلاو هذه لوقأ ام يعأ ينأل
يف ةحلسملا ةروثلاف .. نايحألا لك يف ةحجان تسيل ةحلسملا ةروثلاف لاقم ماقم لكل هنأل
، . لشفلاب تءاب اهلك يمالسإلا ملاعلا لك تلصو ةدحاو الو ةمئاق تاروثلا ةنس نيتس نمو
، يه مث ،ءامد ةقارإ نودب ةروث ةيركفلا ةروثلا نكل ،اهرامث تلكأو سفنأللو لوقعلل رييغت  

 ، لجعتسن ال نحن ،ديكأتلاب ًايبعش مايألا نم ًاموي مكاحلا حبصيس سانلا لوقع انريغ ام اذإو
اهجئاتن ةيركفلا ةروثلا ةبيرق اهجئاتن ةحلسملا ةروثلا طبضلاب كلاؤس يف ءاج امك كلذو 

  ؟لجعتسن اذامل ،ةديعب
اوسرغ ةركب لبق مويلا مكحن نأ دير ن.. لاجعتسالا اذه الإ نوملسملا ناوخألا رخأ ام

نأ ال ةتباث ىطخب رامثلا رذبنو جئاتنلا جتنتسن نأ دب ال ينعي .. نولكأيل سرغنو انلكأف
  .ءيش لك كلذ دعب رسخنف رومألا لجعتسن

  ؟سيمخلاو يشولب ءارآ ينبتم رهزألا ريغ وأ رهزألا ناك له :٥س
، هسفن كرابم ينسح ناك نإو ًايصخش كلذ دقتعأ ال :٥ج ةينويزفلتلا ةصحلا هذه دقتنا  

انأو ،ةرواحملا كلت يف اولثمي مل رهزألا ءاملع نأ رابتعاب ينبتم رهزألا نأ دقتعأ ال نكلو 
لثمب انل يتأت نأ روصتأ تنك ام  (هل تلق ،يمشاهلا خألا ىلع تملو حارتقالا اذه تحرتقا
ىتح ،رهزألا ءام لع دحأ ،يواضرقلا فسوي لثم رضحت نأ دقتعأ تنكو) بصاونلا ءالؤه
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  .مالسإلا نولثمي ال بصاون ءالؤه امأو مهشقانن
مث  (ناونع وأ) ةنسلا لهأ مه ةعيشلا (لثم ةريثم نيوانع كانه نأ حضاولا نم :٦س

  .؟نيناونعلا نيذه نم ةركفلا ام) تيدتها
،  :٦ج ركذلا لهأ اولأساف ،نيقداصلا عم ننوكأل ،تيدتها مث ،ةريثم نيوانعلا لك لب معن

مث نكل ،ةريثم نيوانع اهلك هللا اوقتا لوسرلا لهأ دنع لولحلا لك .. ةنسلا لهأ مه ةعيشلا
تناك تيدتها مث أرقو عبط نأ ذنم حرطي ًامئاد لاؤسلا اذه اذامل ةراثإ رثكأ تيدتها 
وأ ينارصن تيدتها مث اذه نولوقي ،ةنسلا ةنسلا لهأ نم رثكأ ةعيشلا نم تاضارتعالا 

! ؟تيدتها مث بتكن اذامل نكلو هللااب ذوعأ نولوقي يعيش وأ ينسنولوقي ملسم وأ يدوهي 
نأ تعنتقا ينأل صاخلا يبولسأ اذه تلق انأف اذك وأ ةيادهلا قيرط وأ قحلا قيرط بتكأ 
بولسأ ،ًاعم نيبولسألا لمعتسا ميركلا نآرقلاو ىلعألا لثملا وه ميركلا نآرقلا بولسأ 

نم سانلا جرخيل هلسرأ هنإ : (ًالثم t هلوسرل لوقي نيح يف بيهرتلاو ،بيغرتلا
: هل لوقي تقولا سفن يف سانلا ةيادهلو رونلا ىلإ تاملظلا  ينعي
؟ قحلا ةفرعم نوديري ال نيذلا ةلهجلا عم كتقو عيضت اذامل    

 مهبولق ىلع هللاعبط..  
نم كلانه نداعم سانلا تاقوألا ضعب يف رشبلل ةحلاص تازازفتسا تاراثإلا هذهف 

.. ةيوق ةمدص وأ هبرضب الإ هبتنيال نم سانلا نم كانهو ،ةيفطاع ةغدغد هكرحت نم سانلا
قيفيف ءابرهكلاب ةنحش اهوطعي ،اهبولق تومي سانلا ضعب نأ تبثا نآلا ملعلا نإ ىتح 

  .شيعيو ىيحيو
 نآرقلا يف هللا لوقي امثيح؟ يزازفتسا وه اذامل ناونعلا اذه تلق انأ نذإ

      ؟ حلاصلا لمعلاو ،ةبوتلاو ناميإلا دعب اذام ىدتها مث
  ؟اذامل دعب اذامو

يف ناونعلاف ءيش لقأ ةرم ) ١٠ (ميقتسملا طارصلا اندها نولوقي موي لك يف نوملسملا
،   هللا دمحلاو ًارهاب ًاحاجن زازفتسالا اذه حجن دقو ،يزازفتسا نوكي نأ تدرأ ةقيقحلا

ةعيشلا بتك لك تأرق ترصبتساو تأرق امدنع انأ ينأل ،هتلكاش ىلع لمعي لك لوقأ 
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ابأ انديسو رمع انديس نوركذي امدنعو ،فطللاو نيللاو حاورلاو حامسلا الإ اهيف ناك ام  
باتكلا اذه هب تتأ املثم جئاتنب ىتأ ام نكلو لكلا ركذيو مهنع هللا يضر نولوقي ركب 

  .ةبسانملابو يزازفتسالا
ءاسن ةديس يهو ثرا اهدنع ) اهيلع هللا مالس (ءارهزلا تركذ امدنع رفكأ ال انأ: ًالوأ

: ةحارص امهل تلاق يهف ةأرما يأ تسيل نيملاعلا     
مهل: تلاقو مث :

نم ىتح نوخرؤملا اهجرخأ دقو ،ةجح نوكت يتلا لاوقألا نم ددع مهل : تلاقو
  .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

لاقt هللا لوسر لوقت مل تنأ قحلا لوق نم يحتسن ال نأ وأ فلخت نم هللا نعل : ( 
لوقتو ،تاذلاب نيصخشل ينيتأت امنإ،t يبنلا ثيدح نم يصقن ال) ةماسأ شيج نع   
نع فلخت نم هللا نعل : (t هللا لوسر لاق نأل ،زوجي ال اذه) نالفو نالف هللا نعل(
  .هللا ءاشنإ هب عنتقي يذلا تقولا يتأي فوس.. بيط ،مهفي ىتح هل لق) ةماسأ شيج

يف ةليللا سفنب هيلع تددر انأ هظفحي هللا هللا رصن نسح ديسلا نم ىقبت امل ةبسنلاب امأ 
ينأ فرعيو ةفرعملا ةياغ ينفرعي وه يناجيتلا فرعت تنأ نسح ديسلل تلقو مويلا سفن 

تأي مل نأب هرعشأ نأ تدرأ هل تلقو ،تارماؤملا هذه وأ ،تارتاهملا هذه يف يشمأ ال 
يأ اهيف نأ ىعسأ ول كلذ عم تلق ًاذإ ،دئاقلا نم نذإب الإ ،ندنل ىلإ ،اكيرمأ نم يناجيتلا 
اذكه ،ًاروف بحسناف ،باحسنإلاب كرمأ تأي مل ىتح ،مالسإلا ىلع رمآتلا نم ءيش 
مكرشبن هنأ كلذ دعبو ،هللا دمحلاو كلذ نم ائيش لقي مل نكلو ،ةحارصلا هذهب ةحارصب 

هنأ لاقي ام لقأ ةرضاحملا دعب ةحارصلا هذهب لوقأ مهنم ريثك ةيدوعسلا نأ ىرخأ تاجاح ب
لوحتلا اذه اوفرعي ماعلا اذه اوجح نيذلا .. ماعلا اذه جحلاو ،ةعيشلا وحن مهراكفأ تريغت

، ) ألملا ىلع اهنلعن مزاللا بيرغ وه ام (ندنل يف يئاقدصأ دحأب ءارمألا دحأ لصتا يذلا
هذه يف لمع تلمع كيف هللا كرابو كرشبن يناجيت اي : (لاق ندنل يف يغالبلا داوج وهو

لاق ةيفتاه ةملاكم ينتءاج نآلا هنأل مهبتك يف مهتايح تبلط ةعيشلا نأ عم ،ةرضاحملا 
نيهاربو ةلدأ اناطعأ يذلا هوبتجا نيذلا يناجيتلا اذه ام : يل لوقي تاذلاب هللا دبع ريمألا
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ةقيقحلا مهفن ىتح . ةعيشلل بتك أرقن انيلع بجاو نآلاو.. ةدوجوم اهروصتن انك ام يتلا
اولاعت ،ةيدوعسلل لوخدلا ةعونمم تناك نانجلا حيتافم نإ ريبك لوحت هتاذ دحب اذهو 

  .مكعنمي دحا الف اوبحت ام لك اولخدا
هللا ىشخن ال نحن انأ ؛ تلق امك لمأنو ،هللا دمحلاو ةريبك جئاتنب ةرواحملا هذه تتأ ًاذإ

، خن امك مهيف هللا كراب ،كلذ ىلع نوركشيو ،نسحت ةقيقحلاب اذه ،مهنم ريثك سانلا ىش
هللاو ليحتسم . ةقرفتلاو قزمتلا مهيلع ىشخن ىتح نيعمتجم نيملسملا اندجو ىتم نكلو

ام تالاحلا أوسأ يف تالاحلا دشأ يف مه ،نيبورضم مهضعبب نيملسملا دجت نيعناخ 
عم سلجن املو ،تاراوح لمعن امل ،سكعلاب ةقرفتلاو قزمتلا نم مهيلع ىشخن يذلا  

ةقرفتلا اهنم ديرن ال تلقو ،بتكلا هذه تبتك كلذلو ،تاتشلا عمجن دق ،ضعبلا انضعب 
امأ ،مهتعيبطب اودحوت قحلا ىلإ نوملسملا عجر اذإ ،نيملسملا ةدحو ديرأ لب ،قيزمتلاو 

هدحوكانه نوكت ال فوس هدنع امب حصتفاو حضتفاو هسأر بكر مهنم لك اذا  .  
  .؟رصبتسي نأ ديري صخش حصنت اذامب :٧س
لاق ،تاعجارملا باتك أرقي نأ نيفقثملا دحأ تحصنو سنوت يتنيدمب حصنأ انأ  :٧ج

تاسبالملا فرعت ىتح : هل تلق! تيدتها مث باتك أرقا يل لوقت نأ روصتأ تنك؟ اذامل
  .يراصبتساو يتياده يف ريبكلا لضفلا هل ناك يسفن انأ تاعجارملا باتك نأل. تعقو يتلا

  ؟ةشقانملا يف ام سكع ةصاخلا كبتك يف داح كنأ كنع فورعم :٨س
يف نكلو ،قيفرو نيل ريثك انأ تارضاحملا يف ،تارضاحملاك تسيل بتكلا معن  :٨ج

نويزفلتلاب وهتلاو اهوكرت مويلا نيفقثملا ىتح ،فقثم الإ اهأرقي ال بتكلا نأل بتكلا 
  .ةداح نوكت نأ نذإ دب ال.. رهدلا ىدم ةيخيرات ةجح ىقبت بتكلاف اهريغو تينرتنالاو

: لوقي موصعملا مامإلاو ،لئاسو ةدع هل غيلبتلاو ،غيلبتلا ءاوجأ يف شيعن نحن :٩س
ةوعد يه لهو هب مكئاقلو لوألا ردصلا ديهشلا ةوعد متدجو فيك ) نيتماص انل ةاعد اونوك(
  .؟نيغلبملل داشرإو

امدنع يحارج لك ىواد يذلا مسلبلا وه ،هللا ا همحر ردصلا ديهشلا عبطلاب معن :٩ج
بيطلا لجرلا كلذ هيف تسمل ،ةيلايخ ةمقن ةعيشلا ىلع ًامقانو ًادقتعم عبطلاب تنك 
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نيممعم مهلكو ريبك يئاملع سلجم يف ردصلا ديهشلا انأ ،دودحلا دعبأ ىلإ عضاوتملا 
ناك هنكلو ،س اقي ال ءيش كلذ تيأر بابلا يف يلابقتسال مدقي امدنع ،يناجيتلل موقي

ةرمثم راجشأك نوكن نأ دب ال نحنو ءايشألا طسبأ هذه يل لوقيو ةماستباب ًامئاد ينبيجي 
ضعبلا ،اهب ظفتحم تلز ال هلئاسرو هحئاصنو ،ضرألا ىلإ تلدت اهرامث تدادزا ام لك 
 ، لئاسرو روص ،ىلإ اهوعجري ملو ،سيراب يف اهولمع ىركذ لوأ ،نييقارعلا ضعب اهذخأ

اذه قمعب سحي ناسنإلا اهأرقي امل ،ردصلا ديهشلا نم لئاسر يدنع تل از ام نكلو
هعم سلجا امل نكل ،ينس يأك دقاح يننأل ،ةعيشلا يف ينببح لجرلا اذه هنأ مث ،لجرلا 

  .ةيوبنلا ةنسلا لثمي وهو ةقيقحلا ينسلا وه هنأب نسحا
ينبواجي لئاسملا نم ريثك يف هيلع ضرتعا ،تيدتها مث يباتك يف تركذ امك تنكو 

نم ةيسرافلاب لأسي امدنع ةليبنلا هقالخأ نم ىتحو ديدش راصتخابو . فاكو فاش باوجب
ناكو ،ةيسرافلا نسحأ ال يننأل ،باوجلا بعوتسأ انأ ىتح ةيبرعلاب بيجي ةبلطلا يأ 

، تركذ امك مث ،ًاصاخ همامتها اهب يناصوأ يتلا هاياصو ناك ةدحاو ةصق مكل ركذ أا نأو 
سنوت نم يناجيتلا ةلاسر ينتلصو امدنع نيرضاحلا نم ريثكلا نكلو رضاح انأو اهلقني  ،
بولق انل لعج يذلا هللا دمحلا : تلقو تيكب ،ريدغلا ديعب ةرم لوأل مهلافتحا لمحت
سنوت يفb تيبلا لهأ انيلإ يوهت ةدئفأو يئاقل تركذ دقو ةرثؤم ةريثك ءايشأ هذهف .  
نأ نيثحابلا ىلعف ،)اورظناف ضرألا يف اوريسف (ريخألا يباتك يف ردصلا ديهشلاب ريخألا  

نأ انأ ينحصني ريبكلا رئاثلا وه ناك اذإو ،هرثأ ىدمو لجرلا اذه دعب اوفرعيل اهيلإ اوعجري 
ريثكو رئازجلاو سنوت يف ممتن نحنو هتاكرب نم اذهف j قداصلا مامإلا ءاول لماح نوكأ  
  .هللا لضفب ممتن ةينسلا قطانملا نم

يمشاهلا رود وه امو ةرواحملا دعب هعقوم ر ولبلا رثأت له :١٠س  يغ لهو،سيمخلاو يش
  .؟ةرواحملا دعب ريغت لهو

ناك سيمخلا ًاصوصخو ،ةرواحملا دعب نورثأتي سيمخلاو يشولبلا نأ دقتعأ ال  :١٠ج
همسا باتك هدنعو هبتك يف كلذ بتك نأب ًامزج دقتعي يذلا ،يبصانلا رودلا كلذ هرود 

ىربك ةدسفم ببس ،ديزي نينمؤملا ريمأ ىلع نيسحلا جورخ ن أب لوقي خيراتلا نم ةبقح
أرجتي ال مالك اذه يلع هدرو ءارهزلل ةصق نم ءارهزلا بضغب هتهباج املو مالسإلا يف 
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بابش ديس يف نيملاعلا ءاسن ةديس يف لوقلا اذه لثم لوقي نأ هباتكب ،هللااب نمؤي ملسم 
  .اورثأت مهنأ دقتعأ ام نذإ ةنجلا لهأ

دحأ لصتا هل تلق امدنع هيلع تججتحا انأو ،ةداسلا نم هلصأ وهف يم شاهلا امأ
نم نحنو يمشاه تنأو يمشاه انأ ،يمشاه اي لاقو ةيدوعسلا ضايرلا نم نيلخادتملا 

: تلق ةلدألابكبيجأ فوس تلقف ،ةعيشلا ضفاورلا ءالؤه نم أربتن نحنو لوسرلا ةيرذ 
مكدنع فرعن : لاق ءاملع اندنع ًاعبط: لاق؟ ءاملع مكدنع تلق معن: لاق؟ يمشاه تنأ
امأ ضايرلا نم لصتا يذلا ديسلاو تنأ : تلقف؟ مهوعبتت مل اذامل: تلق معن: لاق؟ ةمئأ

يمشاهلا رود ناكف هذهو اوفرعت ام نا نودب ةيومألا ةسايسلا متعبتا امأو ،مكيدلاول نيقاع 
يناجيتلا عم ليمي نا ك هنأل ،عيشت يمشاهلا نأ اولاق نيلصتملا نم ريثك ىتح ،رودلا كلذ
ناديملا يف ة برجت هدنعو فقثم وهو اريثك رثأت هنأل ،كلذ لمأن نحن يدجنلا روتكدلا عمو
  .قئاقحلا نم ريثك فرعي وهف ،هللا باتك نم ريثك ظفحيو ،يمالسإلا لقحلاو

يف نويمالسإلا اهب موقي رزاجم نم رئازجلا يف لصحي ام نأ نودقتعت له  :١١س
  .؟رئازجلا

سكعلا دقتعأ لب كلذ دقتعأ ال :١١ج نولتقي نيذلا مه رئازجلا يف نيملسملا نإف  
  .مالسإلا ءادعأ لك اهنم ديفتسي ةعاشإلاو

عم نوكي نأ وجرأف تارمتؤمل توعدو اهباعشب ىردأ ةكم لهأ نأ تركذ كنإ  :١٢س
ةفرعم نأ نودقتعي ةنسلا لهأ نأ ،دلبلا يف نيفورعملا مهسأر ىلعو دلبلا لهأ نيكراشملا 

  !.؟نيدلا لالخ نم لاجرلا فرعن نحن امنيب لاجرلا لالخ نم نيدلا
مامإلل ةروهشم هلوق هذه هلهأ فرعت قحلا فرعت نأ قحلاو نيدلا نيب قرف  :١٢ج

هلهأ فرعت قحلا فرعإ امأ ماكحألا ةفرعم نيدلاو قحلاو نيدلا نيب لصفت الوj يلع ؟  
،j نينمؤملا ريمأ عمس صاخشألا ضعب حدميو وكشي ادحأ لاقف  تسكع ول  (هل:  
انأو كيف هللا كرابو مالكلا اذه ىلع كركشن نحنو ) هلهأ فرعت قحلا فرعا تبصأل

انأو ايروس يف تعنم يبتك تلقو ،اهباعشب ىردأ ةكم لهأ يمالك نم قبس اميف ترشأ 
قوف ايروس ةحلصمو اهباعشب ىردأ ةكم لهأ هنأل رذع مهل سمتلا ام . كلذ ىلع مهركشأ
  .رابتعا لك
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اذامل ،معن كلوق ناك نإو ؟ ةعيشلاو ةنسلا نيب قيرفتلا اهفده ةلقتسملا نأ له :١٣س
  ؟ةانقلا هذه ةوعدل ةعيشلا تباجتسا

اذامل أدبي نأ هل نآو هل ناح ،راوحلا اذه وه اهفده امنإ اذه اهفده نكت مل ال  :١٣ج
ضرألا يف دحاو نوشيعي اوناك ةنسلاو ةعيشلا كلذل باتكلا لهأ عم راوحلاب هللا انرمأ 

 بنذ مهدنع ةعيشلا يل: لوقي دادغب يف ةيعيش جوزتم ينس تعمس انأ.. رمقلا يف دحاوو


 
لعفلابو تاعاشإلاو تاياعدلا نم ريثك تلحمضال راوحلاو فراعتلا عقول و فراعت هيف

! ؟ةعيشلا نوفرعتأ ينس دحاو يل: لوقي اكيرمأ يف: هللا قتا لوقي ديس عم رواحتت امدنع
يذلاو ،همأو هتنب يف بألاو هتخأ يف لخدي خألاو راونألا نوئفطي ءاروشاع ةليل لك يف 

فرعت ام تنأ لاقف ،ملعلا كل نيا نم كحضأ انأ و!! بيجع ،نيسحلا هنومسي مهنم دلوي
رذتعي ذخا ،فلؤمو بتاك هنأ تفرعو ،راوح يف هعم تلخد امدنع اهدعبو ! ةعيشلا
رونلا فيقثتلا راوحلا نم لصحي ،يعامج راوحلا ،طقف عامسلاب تلق انأ ينحماس : لوقيو
كمدصتو موي ي تأي فوس مويلا عنتقت مل نأ كنأل ،تاسدسمو نيكاكس هيف ام راوحلا نأل
  .يناث ناكم نم ىرخأ ةقيقح

اهعمسي امدعبف ،تاسكاشم مهنيبو ينيب تناك لعفلا ةدر نأل ،ةعامج ترواح ام ريثك 
انأ : لوقي) اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ: (لوسرلا هيف لاق يلع انديسو ،ربنملا يف ملاع نم

لوحتت اهدقتعيلو ربنملا ىلع اهيف لوقي امدنع امأ ،مويلا اهيف لوقي ةرم لك يناجيتلا تبذك 
  .رومألا نولجعتست ال هناوأب يتأي ءيش لكو نمزلا رورمب سانلا

متلأس امدنع ويدتسالل لوخدلا يف ةباجإلا دحوت مل اذامل تارظانملل ةبسنلاب  :١٤س
  .؟نودترم مهنإ نولوقت متنأو نوملسم مهنإ لوقي يدجنلا باحصألا نع

لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو  (نودترم نوملسم ةضقانم يف ام :١٤ج
نوملسم ًائيش هللا دفي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ 
يلوي يذلا وه ملسملا رفاك يلوي ملسم ،دترم يلوي ملسم ةلكشمل يه ام نودترم 
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  .نآلا ةيجوزلا دوقعلا يف هنإ ىتح نيتداهشلا
يف ءيش لك مهنأو ،مالسإلا ةمق مهنأ ضعبلا دقتعي ني ذلا ءالؤه نع ملكتن نحن

رواحملل لوقت تاعاس اودترا نكل ةمقلا هذه يف اوناك ول ضعبلل ةبسنلابو ،مالسإلا 
  !.؟مهتدر نمضت له نكل يبنلا تاضارتعا اوناك مهنأ ًالدج كعم تمّلس

حيحص ببسلاو ،تاهبشلا نعو b تيبلا لهأ نع عافد فقوم يف انك نحن: ًالوأ هنأ  
الو ،ناكم يف وهو ناكم يف ميقم انأ ،يدجنلا روتكدلا نيبو ينيب قيسنت كانه نكي مل 
اوقسني اوناك مهنأل انيلع ةريبك ةيبلس هذه لعفلابو ،ثبلا لبق قئاقد سمخ ىلإ يقتلن 
انل ةبلغلاو ةجحلا تناك هللا دمحب نكلو قيسنتلا اذه اندنع ام نحنو ضعب عم اورضحيو 

اوكرت ،باذك .. يناجيتلا لاجد.. يناجيتلا.. يناجيتلا ىلع اوزكري اوحرطي اوناك ام لكو
تيدتها مث باتك كلذ ىلع ليلدلاو ينومترهش متنأ : مهل تلق ،يناجيتلا اوملتساو ةعيشلا
كنع لاقي ىتح كنيد نع ثحبا  (t يبنلا لاق: لاق يناجيتلاف ،ديدج نم هعبط ديعا
  .يراخبلا يف دوجوم سيل باذك: اولاق يراخبلا يف دوجوم) نونجم

كرتا ًادوجوم ناك اذإو .. باتكلا نم ثيدحلا اذه يل جرخا.. تيدتها مث يف: اذه
ةيعبطم ةطلغ اهنأل . لدبأ نأ قحلا يل باتكلا بحاص انأ ،هتلدب تنأ يل لاق. نآلا ةعيشلا
 t هللا لوسر ثيدح امنإو؟ باذك يناجيتلا لوقت اذامل. ةحفص لحم لدبت ةحفص ًانايحأ
امنإ ،يراخبلا يف ًادوجوم سيل اوزهيل هللا لوسر نأ رمع لاق سيمخلا موي ةيز ر يف

هللا لوسر نأ لجر لاق نكل ًاضيأ دوجوم يراخبلا ،نيرخآلا ةتسلا حاحصلا يف دوجوم 
اوتأيف مه امأ عجولا هبلغو هسفن وه ثيدحلاف عجولا هبلغ لوقي رمع ركذي امدنع اوزهيل 

 ، اهنأ انلق يتلا تاهرت نم يفاكلا ام نورضحي ةليل لك اهب نولدتسي يتلا تاهافتلاب
  .ًادبأ اهب مزتلت الو ةفيعض ثيداحأ

ًايصخش انأ لاح لك ىلع ،حاحصلا هذهب ،مكسفنأ اهب متمزلأ حاحص مكدنع متنأ امنإ 
فوس نكلو نآلا مكل رهظت ال دق ،ةلهذم جئاتنب تتأ دق تراد يتلا ةرواحملا نأ دقتعا 

هللاءاش نإ دعب اميف رهظت  .  
نم ريثك يف نيفلتخم ةعيشلا ،ةنسلاو ةعيشلا نيب قالخلا يف ثحبن اذإ لوقت ام  :١٥س

  .ءايشألا نم ريثكو ةفسلفلاو دئاقعلا
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ال لئاسمو ةيعرف لئاسم يف  ةديقعلا رهوج سمي ال مهنيب اميف ةعيشلا فالتخا :١٥ج
ةنسلا نع ةعيشلا قرفت يتلا لئاسم امأ اهبيذكت وأ ثيداحألا حيحصت ثيداحألا الإ صخت  

لوقي امك تناك نإ ةلكشملا وهو ةمامإلا وهو نيدلا لوصأ نم لصأ ةعيشلا دنع ًالثم 
ةلأسملا اهب دقتعأ ال يننأل رانلا ىلإ يشام انأ نوكي نيدلا لوصأ نم لصأ اهنإ ةعيشلا 

  .ران وأ ةنج ةلأسم
  ؟ىرخأ ةرم راوحلا نوكي نأ ًالبقتسم نودقتعت له :١٦س
عمتسي يذلاو حوتفملا راوحلا وه راوحلا نأل ،هيلإ ىعسأو كلذ لمأن هللا ءاش نإ :١٦ج  

 ، تاراوحلا ىلع حبصلل اورهسي جيلخلا لود يف تنأ فرعت ملسم نويلم ةئم نم رثكأ هيلإ
اهل ليق سيمخلا ينعيش ةطحملا يف تلاق ىدهلا تنب ةروتكدلا ىتح ةنسلا نم ريثك هنإو 

جذامن اهنمو ليلد اذه هبذكو هلجد تف شتكا تلاق كعيش فيك ينس سيمخلا نامثع
  .ةريثك

ةطحم كانه نوكي الأ اذامل ملعلا رشن يف ريبك رود اهل ايجولونكتلا اهنأ امب  :١٧س
  .؟ةيئاضف

ةلود ال طيسب ناسنإ يمشاهلا ةحارصب لوقأو كلثم كلذ ىلإ وعدأ انأ تنسحأ  :١٧ج
مهل نوكي ال نأ ةعيشل ا راجتو ةعيشلا ءاملع ىلع بيعأو ةيئاضف ةطحم لمع ،فلس الو
لثم راوح ،راوح نوكي ال نا عد ؟ ًاراوح نوكي اذامل.. b تيبلا لهأ مولع ثبت ةيئاضف

لوقاو لضافأ ءاملع يعدتسا نكل ،لباقملا هاجتالا راوح نوكي سكاعملا هاجتالا ةريزجلا 
يتلا رانم لا رود اوسنت الو اومتهي سانلا نم ريثك؟؟ ةينآرقلا ةلأسملا يف ةعيشلا يأر ام مهل

  .تمدخ
تايئاضفلا نيح يف يرفعجلا بهذملاو ةعبرألا بهاذملا ىلع راوحلا يف زكرن  :١٨س

  ؟يحيسملا نيدلا لئاضف ىلع زكرت ةيحيسملا
 جئاتنب يتأي ال نكلو ريبك راوح دوجوم :١٨ج     رواحتن نحن اندصقت

مكعدوتسا ةالصلا بيرق نآلاو ! ؟روصتو ةفاحصلا يتأتو دجاسملا يف ةسينكلا لاجر عم
  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هللا
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  يمالسإلا ملاعلا يف يفاقثلاو يركفلا لوحتلا ةرورض
  

 

  
ميح  رلا نمح    رلا هللا مسب

  .نيرهاطلا هلآو دمحم ،نيعمجأ قلخلا لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو
  .١١/ ةلداجملا: ىلاعت لاق

رييغت لجأل يركف لوحت وأ ةيفاقث ةروث مايق ةرورض وه اذه يثحب يف هحرطدوأ ام نإ   
، ي يذلا لاؤسلا ،امهيلإ ةيرشبلا ةجاحو ملعلاو مَلاعلل انترظن يف يرذج لاب يذ لك لغش
  .؟رضاحلا انرصع يف ةيركفلاو ةيفاقثلا ةضهنلا اذكهب مايقلا نكمي له

تالؤاستلا ىلع ةباجإلا ىلإ جاتحن يفاقثلاو يركفلا لوحتلا اذه حاجنا لجأ نمو 
  :ةيلاتلا

  ؟ملعلاو نيدلا نيب ضراعت كانه له
  !؟ام ةقيرطب هعفر نكمي لهف ،ناك اذإو
ىرخأ ةقيرط كانه نأ مأ هعفرل ملاستلا وأحلاصتلا وأ عجارتلا حلصي لهو   ؟ 

ف  وست يتلا رصعلا ايجولونكتو ثيدحلا ملعلا نيب نواعتلا نم ةروص كانه نكي مل اذإو
مالسإلا ةيلومش نيب ضراعتلا مدع نم ةلاح ةغايص نكمي لهف ،ةملوعلاب هنومسي امب انيلا 
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اذإو ؟ ةملوعلاو نيدلا نيبنواعتلا هعم نكمي ال يعطق ضراعت كانه نأ مأ ؟ ةملوعلا نيبو
يف روصقلا لهف ،ءامسلا دئاقعل ةمتاخلا ةديقعلا هرابتعاب هتيلومشو نيدلا لامكب نمؤن انك 

  !؟رارقلا زكارم نع ءاملعلا لزع يف مأ ،انناميإ يف مأ ةديقعلا
تالاح لك زواجتي هب ومئاق عورشم نمكي تالؤاستلا هذه ىلع ةباجالا يف نإ 

يتلا ةميركلا ةيآلا قيبطتل ةيلومش ةريسم لالخ نم ،نوملسملا اهنم يناعي يتلا بالتسالا 
  .انثحب اهب انأدب يتلاو ،ناميإلا دجمتو ءاملعلا عفرت

زيزعتو ءاملعلاو ملعلل انعمتجم يف ةدئاسلا ةرظنلا رييغتل ةيوق ةكرح ثادحإل ةجاحب اننإ 
  .نينمؤملاو ناميإلا

، لا نم ،ريخألا اهنرق ثلث يف ةمألا تناع دقل ةيعويشلاو ةيرامعتسالاو ةيريشبتلا تاكرح
ةروثلا رصن ىلاعتو هناحبس هللا نكل ،ةايحلا حرسم نم نيدلا روذج ةلازإ لواحت تناك يتلا 

: ىلاعت لوقي ذا ،مكاحلا يهلإلا نوناقلل قيبطت اذهو ةيعويشلا لازأو ،ةيمالسإلا
)١.(  

نع ةمألا داعبإ هفده ولماشلا رييغتلل قيرط جاهتنا ةرورض وه هيلإ يمرن يذلاو 
يف دحاو لوقب جهنملا اذه ةيمالسإلا ةروثلا دئاق صخل دقو ،هلاكشأ لك يف بالتسالا 

  :لاق ثيح هثيدح ءانثأ
نإف ،هلئاسوو هبيلاسأو برغلا جهانم قفو ايجولونكتلا اوعباتت نأ متدرأ اذإ ،ةوخألا اهيأ «

مكلئاسوو ،مكجهنم مكل نوكي نأ ىرأ ينإف اذلو ،ةمايقلا موي ىلإ نيرخأتم مكيقبي اذه 
  .»دبألا ىلإ مهنم اوررحتت يك؛ مكبيلاسأو

وهو مكعم هللاو ،ةديدج ًاقافآ اوحتفا وأ ،اهودقاف مه باوبا نم اولخدا «: هتحامس لاقو
  .»مترصتنا ىلاعت هللا باوبأ متلخد اذإف ،هترصن يف نولمعت مكنأل ؛مكددسي

ىـلع نوشـيعي ،نيعباـت نيبوـلغم نورـت امك مهلاح نإ             ؟  مويلا نيملسملا لاح ام نكلو    
رـيغ فادـهأل ةـعبات تاكرـش مـهل هـمدقت امب نوهليو ،ةيبرغلا لودلل ةيئاذغلا تادعاسملا         

رثكأ ةيبرغ نو رهظي ـ مويلا ايكرت يف امك ـ ه   نأ ةجردل برغلا ءازإ ةينودلاب نورعشيو ،ةيهلا

                                                           
  .٨: فصلاـ  ١
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مهسفنأنييبرغلا نم بالتسالاو ةينودلا يناعم لك انيلع ضرعت مهتايئاضف هذهو   ،.  
نم رثكأ انم بلطي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإو ،ًاعيمج هللا ةوقلاو لوحلا نإ ،ةوخالا اهيأ 

يذلا ميظعلا راصتنالاو ،هتقاط نم رثكأ دبعلا فّلكي نأ نم زعأو مركأ ىلاعت هللااف ،انتقاط  
ه (ينيمخلا مامإلا هللا هب ديأ رس س  ىوطنا اذإ نمؤملا هدبعل هللا رصن ىلع ناهرب لضفأ ) دق
ه (ينيمخلا مامإلا رصتنا معن.. ةقداص ةينو ةميلس ةرطفو ميلس بلق ىلع رس س  ال وهو ) دق
دنع دجوي ال ًا حالس كلتمي ناك هنكلو ،همصخ اهكلمي ناك يتلا ةوقلا حالس كلمي

سسأو ،هب ّالإ ةوق الو لوح ال يذلا هللااب رصتنا دقلف ،هدييأتو هنوعو هللا وهو الأ ،همصخ 
مامإلل ةيملاعلا ةيهلإلا ةلودلا مايقل ةئطوت قحب ربتعت يتلا ةيمالسالا ةيروهمجلا 

  .f يدهملا
،  قـي   بطتل لاـجم دـجوي ال     ه  نأاوتبثي ىتح ملاعلا يف اوططخو اوبتك       نييعويشلا نإ    نيدـلا

قرشـلا نـم سان جرخي      : (j مظاكلا ىسوم مامإلا لاق امك    مق نم جرخ     يهلإلجر  نكل  
لجرلا اذه    ،)هناطلس يدهملل نو  ئطويف مدـقو جرـخ    ) هيلع هللا ناوضر   (ينيمخلا مامإلا وه   

لـعجو    ةرـيخألا انتاونس يف ةثعبلا سفن      و ةركفلا سفن ايح  أفةلاسرلا و ةثعبلا ةركف      مالـسإلا   
لكل و    ،نيملسملا لكل كلذ  مد  قوةايح ماظن    وه امب    ناسنإ     ، ن إ ،ًايحيسـم  وأاملسـم   ناسنإ

،     ًاهافرمكيلإ  مدقي  نأ  ردق اذا برغلا     نيطسـلف يف مههافر انيأر مـكل مد   ـق ينأ  ردـق   اذإو   ، 
ناشيشلا يف مهتيرح انيار    ،ةيرحلا يفو قارعلا يفو     ،   ، ناكم لك يفو   ناتسناغفأ ةصـق معن    ،   

وو ةداهشو،ردصلا ةداهش و ميكحلا ةداهش ةصقونانبل يف نيينيطسلفلا لاوما   ...  
مهنم ءيش لك انفرعو،مهحلص انفرعو مهباهرا انفرع ناسنإلا اه ،  اذا يأ نوكت نا تدرأ  

: ةيلاتلا ةيآلا يف نعمتف ًازيزع
  ، ءاملعلا نحن انيلع و ةاروتلا ةماقا و قيبطت ةيفيك فرعن و مهفن ن أ 

مو،ليجنالا رق يف انبر نم انيلا لزناا  ليوط ثحبلا معن،اننآ   ...  
نمكي اهب يتلا تالؤاستلا نع ةباجالاو ،ثيدحلا بلص ىلإ عجرنلف لاح لك ىلعو 

  .نوملسملا اهشيعي يتلا بالتسالا تالاح لك زواجتي عورشم
  ؟ملعلاو نيدلا نيب ضراعت كانه له: لوالا لؤاستلا
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 ، ملعلا نيب ضراعتال : ىلوألا ةيرظنلاهانركذ ام ىلع ةباجالل تايرظن ثالث كانه  
لبنيدلاو يقيقحلا دجوي ال ،   ،نيدلا و ةيقيقحلا ةفرعملاو يقيقحلاملعلا نيب نيابت كانه  
لا نيب ضراعت دجوي الًاذإف ةشيعملا نكمي ف يلاتلابو ،ًاعقاو ةيمالسإلاوةيبرغلا نيتراضح  

ضعب دنع  و،زيزعلا انقارع يف سانلا ماوع ضعبدنع دئاس  يأرلااذه و ،امهنيبحلاصتلاو 
  !؟اندضمهتراضحو برغلا ةفاقث ربتعن اذامل ،بارغتساب نولوقيو ،ًاضيأ نيفقثملا 

يهةيبرغلا ةراضحلا و،ةيبرغلا ةفاقثلاربتعن ةجرد ىلإ حلاصتن نأ نكمي لب  انتفاقث سفن   
  .ديدجو ثيدح لكشب

تاحلاصـملاب  هـعفر   نـكمي   نـكلو ،اـمهنيب ضراـعتلا دوـجوب لوقلا          : ةيناثلا ةيرظنلا 
ةيسامولبدلا تاطابترالاو  ،ةيسايسلا ، ةـيناملعلا ةرـكفلا   و ةيهلإلا ةركف  لانيب ضراعتلا عفرن    ، و  
لاةيلومشلا ةيملاعلا ةملوعلا نيب     و عوـنب نيدـلاو يحوـلا نيبو        ،ةيبرغلالودلاو اك   يرألةاع  دم  
  .يسامولبدلاو يسايسلا حلاصتلا نم

    ، ًاـمولع  عرـتخيو فلؤيو بتكي برغلا نال  ًادج حضاو ةيرظنلا هذه ىلع باوجلا نكلو
ةجيتن نيب   ًاعساش ًانوب ىرتو   ،داصتقالا ملع وأ   ،عامتجالا ملع وأ  سفنلا ملع   اهنمو ،ةديدج     
فده نيبو    ،مهركفو مهلعف  نـكمي   الو ميدـقو يوـق ضراـعت كلانه       لب   ،ةركفلا سيسات  

  .ًادبأام هنيب ضراعتلا عفرننأ ةيسايسلا تاقالعلا وأ  ،ةدوجوملا تاحلاصتلاب
ةرشتنمو ،ءالتبالا لحم نآلا يه يتلاو: ةثلاثلا ةيرظنلا يف ةحورطم و ،انبابش نيب 

ةبارق تاونس عبرألالخ عبط نيلوؤسملا دحا لوق ي ،تاعماجلاودئارجلا يف و مهطاسوأ  ،
نايب ىلإ فدهت ةيناريالا رشنلا رود يف ترشتناو رثكأ وأةملك رايلم لا : ةيرظنلاهذه ئدابم  

ةينيدلا فراعملاو،نيدلاو هقفلاضفر ةيرظن يهو الأ  ىلا ةيماسلا هتناكم نع هليزنتو ،   
، ةلزان ةبترم  وعشلا ةيبرعلاب ينعيو،)نيد يرگن يفرع (ةيسرافلاب اهيمسنةينادو ةينودلاب ر  

  .داقتعالا يف
اذه ةيناكما مدع ىلا ةحاسلا يف هقيبطت ةيناكم إنع نيدلا ةيلومش ديدحت ينعي اذهو 

ينود ناش ىلا ناشلا اذه نع هليزنتو ،قيبطتلا ،ثيحب   اذاو ًايدرف ًانأش هنأش حبصي جاتحا  
ولحت يتلا هسوقط سراميو ةسينكلا ىلإ وأ،دجسملا ىلإبهذ يلف نيدلا ىلادرفلا  هل   ، 

لاجم هل سيل  نيدلاف ،ةسينكلا وأ دجسملا نم هجورخ درجمب لماكلاب نيدلا يهتني نكلو
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كسفنل تناهجاتحت اموهو ةعمجلا موي وأ دحألا موي ريغ  يك ةحاسلا يف لخدت نأ ام أو ، 
تناو ،ةيعامتجا ةناكم نيدلل سيلو عونمم ف، ةسردم حتفتوأ ةفاقث رشنت وأ كنب حتفت 

لاكيطعن الهسو الهأف ،نيدلا تدرأ اذإ ناسناك نأ كيلع نكلو ،كنيد ةسرامم يف ةيرح   
  .ديرت ام لمعتودقف كسفنل كدجسمو كتسينك يف لخدت 

ةيمالسإلا ةروثلا راصتنا لماوع لوح قيقحتلل ناريا ىلإ يكيرمأ سوساج ءاج ًاريخأو 
، لوح هاروتكدلا يف هتلاسر مدقو ،اهيف ةروثلا سرح دوجو حاجن لماوعو ،ناريإ يف كلذ  
اهتيوقتو ةينيدّاللا تايرظنلا قيبطت ةيفيكل حرش ) انيلا لصو ام رادقمب (ةلاسرلا سفن يفو

تارارقلا ذيفنتل ًادج او   متها دق مهو ،يكيرمالا سرغنوكلا ىلإ ةلاسرلا م  دقو ،ناريإ يف
ةروثلاو نيدلادامخإ اهنأش نم يتلا   )١.(  

 رشبلا تاجاح لكل ةءافكو ةردقو ةيلومش هل نيدلا نأب داقتعالا يهو: ةعبارلا ةيرظنلا
و ًا(  يحولا ةيار تحت ًادبأ هتاجاح عفر نكميو ،...)يسايسو ،ًايداصتقا ،ًايملع ،ًايفاقث  

  .ةصاخلا وأ ةماعلا ةيهلإلاةيالولاو ةلاسرلاو 

                                                           
  .٨: فصلاـ  ١

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٨٦( 

  
  
  
  
  
  
  

  ةأرملا لوح دودرو تاهبش
  

 

  
  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديجملا زيزعلا هباتك مكحم يف ىلاعت لاق
)١.(  

ثيدح وه ةأرملا لوح ثيدحلاو ةأرملا لوح ث وحب وه ةرضاحملا وا سردلا عوضوم
ةأرملا ةقلخ ذنمو مدآ ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ذنم قحاللاو قباسلا يف نوجش وذو ريرم 

  .اذه انموي ىلإ
  ؟ثحبلا اذه ترتخا اذامل

يف لثمتملا فارحنالا عقاو    ؛  نيئيس نيعقاو نيب ةيمالسإلا انتاعمتجم يف ةأرملا عضو ن        أل
نتاـفملا ضرـعو روـجفلاو لاذـتبالا ثـيح           ،يبلسـلا هدـعبو ةأرملل ي     برغلا جذومنلا قلخ    

ريطخلا يمالسإلا اهرود باسح ىلعو     ،اهتماركو ةأرملا ةفع باسح ىلع اهريغو      وه رخآو      
اـهقوقح نـم     ًاريثك رداصيو اهرود مجحيو ةأرملا ةكرح لشي يذلا دومجلاو فلختلا عقاو            

                                                           
  .١: ءاسنلا ـ ١
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رـبكتو  نيدـلا ىـلإ بسـنت ةفئاز تا       رربمبو باجحلاو ةفعلا ىلع ظافحلا ةجحب ةعورشملا      
 ،اـهتماركو اـهرابتعا ةأرـملا ىـلإ داعأ دق مالسإلا نا عمو ،نيدلا ىلإ بسنت               نيح  ةلكشملا  

اـهتناكمو اـهقوقحل لهاجتو ركنت يأ مرحو        ،ميظعلا اهنأشو زيمملا اهرودب اهل رقاو      نـكل   ،   
ـنلا دـنع تـناك يتلا ةيلهاجلا بساور تداع ثيح     ،فسألل اليوط مدي مل كلذ     يـفو  ،سا   

يتلا ةئطاخلا ةيبلسلا راكفألا نم ريثكلا نولمحي اوناك ثيحب          ،ةأرملا لوح سانلا بلغا ركف      
نم ناسنإ اهنأكو ـ انلق امك ـ ةينود ةرظن ةأرملا ىلإ رظني راصو ،ةأرملل ةناه   إلانم عون يه 

ك ـلذ رـيربت وـه رـمألا يـف ام ءوسأو كاهتنالاو ناهتمالل اهقوقح تضرعتو ةيناثلا ةجردلا                 
  .ةيعرشلاو ةينيدلا تابلطتملا نم هنأ ىلع ناودعلا

قالتخاب اذكو اذك ةأرملا نا ةجحب تاياورلاو تايآلا ضعبب يتأي ضعبلا لعلو 
ةأرملا ناهتما لجا نم ةعيرشلل اهوبسنو فسألل اهوعضو ًاصوصن كانه ينعي ،صوصنلا 

يذلا رمال ا اذه ،ىرخأ ةرات صوصنلا ضعبل دوصقم فيرحتبو ةرات عرشلا ناسل ىلع
  ..نيتلاحلا نيتاه نيب هشيعن

  ؟رمألا اذه جلاعن فيك
ةيسيئرلا هعيبانيو ةيلصألا هرداصم يف ةءارقب ةرشابم مالسإلا ىلإ دوعن نا دبال هنا كشال 
يف لئاوألا نيملسملا ةايح يفو ةفيرشلا ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب ةلثمتملا ةيفاصلا 

نيمدقتملا نم ءاملعلا اهب ماق يتلا ثوحبلاو تاسا ردلا نم ديفتسن ناو مالسإلا ردص
يك ةأرملا لوح يمالسإلا ركفلاو يمالسإلا هقفلا لاجم يف ماركلا ءاهقفلاو نيرخأتملاو 

ةيرصعلا ةأرملا قوقح نع عافدلا ىوعد ةجحب ردص يذلا هب هتبشملا نم ليصالا زيم ن
أرملا لوح تاهبشلاو ةلئسألا نم ريثك دتشاوىواعدلاترثكف  نع ةباجإلا نم دبال راصو ة  

نأ عيطتسن انلعل ثحبلا اذه انرتخا دقلو تاهبشلا هذه ىلع درلا نم دبالو ةلئسألا هذه 
عمتجملا نأ كشالو ةأرملا لوح ةحورطملا تاهبشلاو تالؤاستلا كلت ضعب ىلع بيجن 

اصوصخ ةأرملا ىلإ ةبسنلاب هترظن ر   ..يغيل ثوحب اذكه ىلإ ةسام ةجاحب امومع يرشبلا
ةأرملا ف   ةماعيرشبلا عمتجملا يف اهقحو اهتناكم فرعت نألةسام ةجاحب نآلا نأ يفو    

، يمالسإلا عمتجملا  اذه انرتخا دقف ةساملا ةجاحلا هذه ببسبو قلطنملا اذه نمو ةصاخ
هذه ضعب راتخن تقولا قيضل وةلئسألا نم ريثكلا ىلع بيجن يكلو .. عوضوملا
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  .اهثحبو تاهبشلا هذه ضعبو تالؤاستلا
نع ًالقتسمسيل ةأرملا لوح ثيدحلا نا كشال وةأرملا لوح ةريثك تالؤاست كانه نإ   

نا الإ،لجرلا ثيدح ىلوألا ةجردلاب ثحبلا اذه ترتخا اذلو تاوخألا وه نآلا بطاخملا   
اهسفن فرعت يكةأرمل ل   .يمالسإلا عمتجملاو يرشبلا عمتجملا يف اهتناكم فرعتو 

ةضيرعلا طوطخلاو سسألاو دعاوقلا ضعب ىلإ ريشأ نأ دبال ثحبلا ىلإ لخدا نا لبق  
دعاوقلا ىلعو ةضيرعلا طوطخلا هذه ىلعفرعتن مل ول اننأل مالسإلا يف ةأرملا ىلإ ةبسنلاب   

  .اهقوقحو ةأرملا نع عفادن نأ عيطتسنال ةيساسألا 
هذ هف؛ ةأرملاو لجرلا يف يناسنإلا عونلا ةدحو لوألا: يلاتلاك يه ةضيرعلا طوطخلا هذه

 سردلا ةيادب يف نكعامسأ ىلع اهتولت يتلا ةيآلا     
           

 
يف لجرلاو ةأرملاف لجرلاو ةأرملا نيب فلتخت ال ناسنإل اةيناسنإ نأ ةحيرص ةيآلا هذه 

  .دحاو سنج نم اقلخ لجرلاو ةأرملاف ،امهنيب قرف ال دحاو يناسنإلا عونلا
سيل فانموي ى لاو ميدقلا نامزلا يف تالؤاستلا نم ريثك باوج يف انيفكتةيآلا هذه 

: لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ًافالتخاكانه        
 

ةروس اهنم تايآل ا نم ريثكب ىنعملا اذه ءاجو ةدحاو سفن نم ناسنإلا هللا قلخ ينعي
ةيا تارجحلا ةروسو ١٨٩فارعألا  ةيا مورلا ةروسو ١٣  ىلإ ريشت تايآلا هذه لكو ٢١   

  .ىنعملا اذه
ال فلجرلا ىلإ جاتحت ةأرملا نأ امك ةأرملا ىلإ جاتحي لجرلا نإ : يناثلا لصألاو

 كلذب حرصت ةيآلاو ،لجرلا نع ةأرملاينغتست ال و ةأرملا نع لجرلا ينغتسي 
    نع ثحبلا اذه كفني ال اهقوقحو ةأرملا نع ثحبن نأ اندرأ اذإ اذلف

قيلت اهلثم ةناكم ةأرملل كانه نإف مالسإلا يف لجرلل ةناكم كانه ناك اذاو هقوقحو لجرلا 
ىلاعت هللا هم  : رك ناسناك اهب  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  

)٨٩( 

        تاوخألا عمسي نا يغبني اذل امكف
مالسإلا يف ل ًاديج   نهقوقحو   لجرلا فرعتي نا يرورضلا نم ريصي نهتناكم ىلع نفرعتي

  .مالسإلا يفاهتناكمو ةأرملا قوقح ىلع 
كانه راص اذا هنا ىنعمب عمتجملا يف لصألا وه ةرسألا ماوق نأ : وه ثلاثلا لصألاو

رودي نأكعمتجملا حلاصم نيبو درفلا حلاصم نيب محازت يف ةأرملا لمعت نا نيب رمألا    
ساسأ ةرسألا نال ،تيبلا يف ىقبتلف هنا لوقي مالسإلا! ؟تيبلا يف ىقبت وأعمتجملا   

يكل ةيلهأ اهل نكت مل اذإ اذلف ،عمتجملا حلصي ةرسألا تحلص ام اذإف حلاصلا عمتجملا  
ًالوأ دبالف،جرخت هنا اهيلع ضرفي ال مالسإلافتيبلا نم جرخت يكلو عمتجملا يف لمعت    :

       كلذ دعبو اهترسأ دارفأب ة أرملا أدبت نأ دبالف
، ت ، نأل عمتجملا ىلإ جرخ نوكت يف ساسألا رجحلا وه تيبلا نوؤش ةرادإ ودالوألا ةيبرت

ىلإ لخدتو جرخت نا عيطتست اهدنع بجاولا اذهب موقت نا ةأرملا تعاطتسا اذإف عمتجملا 
  .عمتجملا دارفأ يبرتل عمتجملا

انثدحت اذإ ةيورخألاو ةيويندلا ةايحلا نيب لصفن نا عيطتسن ال نحن: عبار لصا كانه  
ةايحلا هذه يف شيعي ناسنإلا وةريصق ةيويند ةايحلا هذه ةأرملا نع وأ لجرلا نع ءاوس 

نيب يتمأ رامعإ نا «: لوسرلا نع درو امك ةنس نيعبس وأ نيتس وأ نيسمخ؛ ةريصق ةدم
ال نكل اهيف لمعي نأ عيطتسي ناسنإلا ةايح يه ةريصقلا ةايحلا هذهف »نيعبسلاو نيتسلا  
ثحبن ال ةأرملا لوح انثحب ول نحن اذلف ةيورخألا ةايحلا نع ةايحلا هذه ل صفن نا عيطتسن
هيلعو ،تايقالخألاو تابحتسملا لوح ثحبن نا دبالو تامرحملاو تابجاولا لوح طقف  
اذه راطإ يف نوكت نا ب جي عمتجملاو ةرسألا يف اهقوقحو اهلاعفأو ةأرملا لوح انثحب اذا
ةيويندلا ةداعسلا ةأرملل نمضيل ...) يورخألا باقعلاو باوثلاب لمعلا طابترا (لصألا
  .ةيورخألاو

ةبجاولا قوقحلاو تامرحملاو تابجاولا ىلع طقف ةأرملا تفرعت اذإف ،ةلكشم هذه 
انه نم و ةرسألا يف للخلا زربي انهف تايقالخألاو تابحتسملا تكرتو جوزلا ىلإ ةبسنلاب
  .يرسألا فالخلا أشن
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 ، ، تيبلا ماوقو ةرسألا ماوق نإ تايقالخألاو ،تابحتسملاو تابجاولا رومأ ىلع ينبم
  .اهيلإ تفتلن نا بجي يتلا تايرورضلا نم هذهو

نا دبال نأ وه هانعم  ،)يهلإلا لدعلا (لصألا اذه ،يهلإلا لدعلا وه: سماخلا لصألاو
يف ؛ ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا لوح ثحبن امدنعو لداع هناحبس هللا نا دقتعنو فرعن
. لدعلاب مكحيو رمأي هناحبس هللا نال يهلالا لدعلاب داقتعالا اذه ثحبن ،يهلإلا لدعلا راطإ
  .راطإلا اذه يف سردت نا يغبني ةأرملاب ىتحو لجرلاب ةطبترملا ثاحبألا لكف

لوح انثحب اذإ ؛ ةأرملاو لجرلا نيب دوجوملا يعيبطلا توافتلا وه: سداسلا لصألا
هناحبس هللا ،ةيقيقحو ةيلصأ تاتوافت كانه نا ،ةلأس ملا هذه ىلإ تفتلن نا يغبني ،ةأرملا
هذه .. ةأرملل ةصيقنلا وأ ،صاقتنالا ىنعمب سيل اذهو ،ةأرملاو لجرلا نيب اهلعج ىلاعتو

وأ ،لجرلا ةحلصمل امإ ،حلاصملا هيضتقت ام ببسبو ،ةقلخلا ببسب دوجوم توافتلا 
ًةأرما ةأرملاو ًالجر لجرلا نوكي فالتخالا اذهبو ،عمتجملا ةحلصم وأ ،ةأرملا ةحلصمل 

ىنعم اذهو . لامكلا أشنم وه اذهو. ةأرملاو لجرلا نيبقرف ناك ام فالتخالا اذه الولو 
: ىلاعت هلوق      ةفطاعلا نم ةصيقن اهيف ام لمكت ةأرملا ينعي
رومألا ضعب ىلإ ةبسنلاب ةصيقن هنع ربعن نا عيطتسن ام لمكي هلعل ،لجرلل ساسحإلاو  

ام اذا كلذ ًاصقن اضيأ هنا ىنعمب سيل ،هنع ثحبن فوس اذهو ،ةيلقعلاو ةيلالدتسالا ةيركفلا 
ًةصيقن سيلو ًاصاقتنا سيل اذه ،القعت وأ اركفت لقا يه لجرلا ىلإ ةبسنلاب ةأرملا نأ انلق 

ةروصب هللا ءاش نا ةلأسمل ا هذه ثحبن فوسو ةأرملاو لجرلل لماكتلا نم عون اذه. ةأرملل
  .ةلقتسم

نا وه : ةأرملا لوح ثحبلا ىلإ لوخدلا لبق هيلإ هجوتن نا يغبني يذلا: عباسلا لصألا
فدهلا نوكي نأ بجي . مالسإلا يف اهتيعامتجا وأ ةأرملا ةينادرف ءاوس ةأرملا لوح ثحبلا
: يناسنإلا لامكلا ىلإ ءرملا لاصيإ هنم       يأ
نا : ثحبلا اذه نم انفده نوكي مالسإلا يف ةأرملا لوح انثحب اذإ اننإ دبالف. نولماكتي

سدقملا عراشلا كلذ بلطي ثيحو،اهلامك ىلإةأرملا لصت  اهلامك ىلإ لصت يأ ..  
اهرود يدؤت نا عيطتست يكلو ،يعرشلا اهقح نم اذهو ،اهل هللا دارا يذلا يناسنإلا 
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لباقم ةأرملا لعجن نا ثحبلا اذه نم فدهلا سيلو ،عمتجملاو ةرسألا يف بولطملا 
برغلا يف امك ةموصخو ةي  نيب قابس يف نوعراصتي ثيح .. دن يف ًاقابس نوكيل لجرلا

رومأ ةدع ىلع دكؤن نا يغبني سدقملا فدهلا اذه ىلإ لصن يكلو .. لجرلاو ةأرملا
  :يهو: ةمهم ًادج يه تاوخألل

ةهجو نيبن نا يغبنيو ،لجرلاو ةأرملا قوقح لوح مالسإلا رظن ةهجو ن : الوأ  يبن نا
نم ،مالسإلا رظن ةهجوو ةأرملا قوقح فرعن نا انيلع الوا نيملسم انرابتعاب ،هذه رظنلا 
اهب ظحالي مل ،ةيعضو نيناوق كانه نأ ىلإ ريشن نأ دبال ،كلذ دعب ،ةنسلاو باتكلا لالخ 

ةبسنلاب نيناوقلل احالصإ كانه نوكي نأ اندرأ اذإ اذلف . ةينيدلا عئارشلاو ةيوامسلا بتكلا
  .ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ًاينبم نوكي نا دبالف.. لجرلاو ةأرملا ىلإ

فرعت يكل ،اهميلعتو ةأرملا ةيبرت ىلع دكؤن نا ديرن ،ةأرملا لوح ثحبن امل ،ًاضيأو 
سيلو ةأرملا لوح ثحبن نأ ديرن هنا ىنعمب ،ةرسألاو عمتجملا يف اهرودو اهقح يك  

يفو عمتجملا يفو ،لجرلا دنع اهتناكمو اهعقاو ملعت يك لب طقف لجرلا ىلع رختفت 
 ،)ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط نإ (ثيدحلا يف درو امكاهل يغبنيف ،ةرسألا 

اضيأو ،ةأرملا صخت يتلا رومألا صخألاب ،رومألا هذه ملعتت نأ ةأرملا بجاو نمو 
نم ريثكو ،باجحلاو ،فافعلا : لثم رومأب متهن نأ ديرن ،ثوحبلا هذه لالخ نم مامتهالا
يعارن لئاسملاو ثوحبلا هذه لك نذإ . ةأرملا ىلإ ةبسنلاب يساسأ نكر يه يتلا رومألا
  .لوصألا هذه اهيف

هذه درسا انأ .. لاجملا اذه يف ةريثك تاهبشو ةريثك ثوحبو ةريثك ةلئسأ كانه نإ
حرطي ثحبو ةلأسم لوأ وأ لاؤس لوأ حرشللو نييبتللو ثحبلل راتخاو ثو حبلاو ةلئسألا
  .ناهذألل ردابتيو

  ؟يمالسإلا عمتجملاو يرشبلا عمتجملا يف ةأرملا ةناكم يه ام: وهو
  ؟اذامل.. ءيش لك لبق ثحبي نا دبال ثحبلا اذه
 وه ام ةأرملا تفرع ام اذإ ينعي ،ىرخألا ثوحبلا ىلإ لخدم وه ،ثحبلا اذه نال

ةنسلاو نآرقلا راظنم نمو ،يمالسإلا عمتجملاب صخألابو ؟ عمتجملا يف اهتناكمو اهرود
  .نآلا اهحرطن فوس يتلا ةلئسألا نم ىقبت امم ريثكلا ىلع بيجن نأ عيطتسن اهدنع
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يتلا تايرظنلا ىلع نآرقلا : هحرطن نأ يغبني يذلا ثحبلاو رخآلا لاؤسلا   دري فيك
  ؟قباسلا يف ةأرملا رقتحت تناك

ال ،ةيبلس يه وأ ةأرملا رقتحت اهنأ لوقأ نأ عيطتسأ تايرظن كانه اذه انرصع يفف 
  ؟ةيراقتحالاو ةيبلسلا تايرظنلا هذه ىلع نارقلا دري فيك. ةدوجوم انتاعمتجم يف تلاز

ضعب يف ةأرملا تصق ُتنا له: رخآلا لاؤسلاو.. ثحبلا رخآ عوضوم اضيأ اذه
  ؟ثيداحألا

ام ريثك هلعل ىتحو ،لاجرلا نم ريثكلا ناسل ىلع ءاج دوجومعوضوم اضيأ اذه   
صاقتنالا وأ صقنلا نم ًاعون زربت اهرهاظ بسحيتلاو ثيداحألا هذه ترركت  . ةأرملانم  

    .؟اذامل.. لوقعلا تاصقان؛ الثمن هنأنمّلس ءاسنلا نم ضعبلا لعل
هذه نييبتو ،ثيداحألا هذه حرشو ،ةحيحصلا ثيداحألا ىلع نعلطي مل نهنأل 

اهنكلوهدوجوم ًاقح ثيداحألا هذه: لوقن نحن اذل. ثيداحألا اذإ وأ ،ةحيحص ريغ امإ:    
 ، درو اذامل : ًالثم ثيداحألا ةلمج نم كانه ،نايبو حرش ىلإ جاتحتاهنإف ةحيحص تناك

  .؟ءاسنلا ةرواشمو ءاسنلا ةعاطإ نع يهنلا
لك يف اعقا و له ينعي: نييبت ىلإجاتحت نكل ةحيحص اهضعب لعلو ،ةدوجوم ثيداحأ 

رواشي ال نأ يغبني رومألا لك يف وأ ؟ ةجوزلا عيطي ال نأ جوزلاىلع يغبني رومألا 
  ! .؟ةأرملا

لثم ةأرملا صخي ام اياضق يف الثم ! تيبلا ءارش اياضق يف! ةيتيبلا اياضقلا يف الثم
اشاح  ..كلذ هباش ام ىلإو!.. خبطملا ىلإ ةبسنلابو!.. تيبلا ةنيز ءارش ىلإ ةبسنبو! اهجيوزت
نأ دبالف ،اهب مكحي لقعلاو ،ةيعيبطلا رومألا هذه يف اهقح نم ةأرملا عنمي نأ مالسإل ل
لقع ناصقن لوح ثيداحألا يف درو ام ةلمج نم الثم .. لئاسملا هذه نع ثحبن
  ..؟ةأرملا ثرا ناصقن لوح.. ؟ةأرملا ناميإ ناصقن لوح.. ؟ةأرملا

ةحيحصلاثيداحألا راطإ يف سردت نأ يغبني رومألا هذه حيحصلا ركفلا راطإ يفو .  
قوقح نع فلتخت فيلاكتو اقوقح ةأرملل مالسإلا عرش اذامل : لاؤس ًالثم كانه. مالسإلل

  ؟ةيدلاو ثرإلاو ةالصللو موصلل؛ ةبسنلاب لجرلا فيلاكتو
اذاملف ،ناسنإلا ةقلخ يف ةلماكتم ةدحو امهرابتعاب ).. ةأرملاو لجرلا.. (ناسنإلا ناك اذإ
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لجرلا ةحلصمل توافتلا اذه نأ دجنل : ةلأسملا هذه ثحبن نأ دبال.. ؟توافتلا اذه
نم تاوخألا نم ريثكلا كانه ،ةأرملا ةقلخو ،لجرلا ةقلخ هيضتقت ام بسحبو . ةأرملاو

قوقحلا لوح اوبتك نم كانه ناك نإو ةيجوزلا قوقحلا نفرعي ال ،تاجوزتملا ءاسنلا 
  ...قحو ةعاطلا قحو ةقفنلا قحب اوفتكا مهنإف ةيجوزلا

مهنإف رومألا هذه ضعب يف اولمع اذإ ىتحو تابجاولا هذه ةأرملاو لجرلا فرع اذا 
ماوق يف لصألا يه لب ،ةبجاو قوقح طقف تسيل يه يتلا ،قوقحلا نم ريثكلا نوكرتي 

  .ةرسألا
ىلإ لخدت نأ لبق ةجوزلا ،ةرسألا يف لكاشملا ضعب تثدحأ ) فسألل (ةلأسملا هذه

سيل ادج ةملاسم ةيورق ةأرملا تناك اذإ صخألاب اهتابجاوو اهقوقح ىلع فرعتتو ةزوحلا  
مل اذإ وانايحأ ةزوحلا ىلإ لخدت نأ درجمبف . جوزلل ةعاط رثكأ نوكتو يعو اهدنع

 ، جوزلا الثم . رومألا هذه ضعب يف ةجوزلاو جوزلا نيب لكاشم ثدحتناميإب نصحتت
  .اهيلع ًابجاو سيل اذه هنا هيلع درتف انايحأ اهيلع ًابجاو تسيل يتلا رومألا ضعب يف اهرمأي

سيل لصألاب يه رومألا نم ريثك هدنع . هذه نم بعصأ رومأ هدنع لباقملا يف لجرلا
ىلإ وأ اهلهأ تيب ىلإ وأ هزتنملا ىلإ ةأرملا ذخأي : ًالثم ،هتجوز لجأل اهب موقي هيلع ابجاو

تيبلا لعجي نأ عيطتسي اهت يب يف ةأرملا لعجي نأ عيطتسي ،تارايزلا ىلإ وأهبلطت ناكم 
رادقملا اذهب هل زنجسك  وجي ال مالسإلا نكل اهل حمسي الو ةأرملل ةأرملا نأ حيحص هنا ،   

للنجسك تيبلا لعجي نا لجرلل حمسي النكل تيبلا نم اهجوز نذأب جرخت نأ دبال    .ةأرم 
باب نم نكل ،ةلدابتملا ةبجاولا قوقحلا باب نم سيل اهيلإ تفتلن نأ دبال رومأ كانه 

ةيجوزلا قوقحلا هذه . ةرسألا ماوق يه يتلا ،ةلدابتملا تايقالخألاو ةبحتسملا قوقحلا
ضعب اضيأ كانه ةرسألا ماوقل تايرورضلا نم يهف ةقدب اهسردنو اهيلإ تفتلن نإ يغبني 

  !؟نيدلاولا نع موصلاو ةالصلا ءاضق ربكألا نبال ىلع بجي اذامل الثم. حرطت ةلئسألا
نم ةأرملا مهس مالسإلا لعج اذامل . ةدوجوملا فيلاكتلا ةروص نم هذه: مكل تلق امك

.. ؟لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد لعج اذامل. ؟لجرلا مهس فصن ثرإلا مالسإلا ز وج اذامل
لالخ نم ةدوجوم اهلك هذه . ؟كلذ ةأرملل زوجي ملو تاجوز عبرأب جوزتي نأ لجرلل
عئارشلا للع يف ًاصوصخ ريسافتلا نمريثكلا اهتنيب دقلو ثيداحألاو ةفيرشلا ةنسلا  .  
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يـف صخألاـب ارـيثك تـثحب روـمألا هذـه            . ؟لـجرلا دـيب قالـطلا مالـسإلا لعج اذامل         
ادـج ارـيثك نيناوق اوطعي نا اوعاطتسا ،ثيداحألا ضعب لالخ نمو ،ةيمالسإلا ةيروهمجلا              

ةـيروهمجلا يـف ةأرـملا رود حبـصأ دـقف تاـضارتعا كاـنه حبـصأ ثيحب                  . ةأرملا حلاصل 
ةبسـنلاب لوخدـلا    راص  ةعماجلا يف   نآلا  : الاثم مكل برضا  . لجرلا رود ىلع ديزي ةيمالسإل    ا

وأ ةـئملاب نيسـمخو عـبرأ       و  أنيسـمخو ثالـث      وأةئملاب نيتسلا ابيرقت    يواسي  ءاسنلا ىلإ   
ةصاخلا تاعماجلايفو صخألاب ةيموكحلاتاعماجلا ... نيسمخو سمخ   ؟ 

، ا تلخد اذا ةأرملا نا ببسب ةجض تراص ىتح ةداهش ىلع لصحت فوس ةعماجل
، أدبت قوقحو بتاور ىلع تلصحو ةأرملا تفّظوت اذاو المع ديرت اهدعبو  ةلكشملا لوأ

ابجاو سيل هنا ةجحب ضفرت دق ،ةرايس وأ تيب ءارشل الام ينطعا اهل لاق اذإ لجرلا نأل 
: ىلاعت هلوقل اقبط اهيلع        
ىلإ ةبسنلاب ةلاطبلا نم عون حبصأ كانه نذإو ،لمعلا يف هل ةأرملا ةمحازم؛ لجرلا ةلكشم  
لغتشي ال لجرلاو لغتشت ةأرملا هنأل،لاجرلا ةأرملاو الطاع لجرلا ةرسألا يف حبصأ ًاذإ.    
  ..لكاشملا لوأ يهو ةلكشم هذه.. لمعت

دودح الو ،لجرلا دودح ىدعتن ال نأ يغبني ةساردلا يف : مكلتلق رمألا ةيادب يف اذل 
: الثم ةيعضولا نيناوقلا حالصإ ىتح ،قوقحو دودح ةأرمللو دودحو قوقح لجرلل. ةأرملا

ةمصعلا لعجو قالطلا قح ىطعأ مالسإلا ،ةأرملل قالطلا قح ىلإ ةبسنلاب حالصإ راص اذإ 
ةأرملل ةمصعلاو قالطلا قح اوطعأ ةيمالس إلا ةيروهمجلا يف نوناق راص اريخأ.. لجرلا ديب

  .دقعلا طورش نمض
راص نآلا . اطرش نيرشع ىلإ تلصو نآلا. طورشلا هذه نكت مل اننامزب: هللا دمحلا

اهسفن قلطت نأ عيطتست ةأرملا .. دقعلا ىلع عقوو كنيع ضمغأ ثيحب قوثولا نم ةجردب
ةعاطتسالا مدع وأ كلذ هباش ام وأ ردخملا ىلع نامدإلا: اهتلمج نم ،طورشلا هذهب  
بغرت مل اذإ ةأرملل يفكيف .. طورشلا نم عونلا اذه نم ريثكو ةيجوزلا ةقالعلا رارمتساب
اهزاجأ ةيعرشو ةيلقع طورشلا هذه .. طورشلا هذه نم ةدحوب لدتست نأ الصأ اهجوز
اوملستسي لاجرلا ضعبو .. ةيفسعت ةروصب قالطلاب بلاطت ةأرملا انايحأ نكل. مالسإلا
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هذه اهسفن قلطت تءاش ام ىتم ةقلطم ةروصب قالطلا قح ةأرملل يطعيو ةيضقلا ه ذهل
  ..مالسإلا يف ادج ةريبك ةلكشم

قالطلا ةلأسم ثحبنس هللا ءاش نأو الثم تبرض انأ امنإ ،قالطلا لوح اثحب سيل اذه 
هتجوز برضي نأ لجرلل مالسإلا زاجأ له : هنا ةأرملا لوح ةمهملا لئاسملا نم ًاضيأو
  .؟اذاملو

.. ةيروس يف وأ ناريإ يف ناك ءاوس ،ةيمالسإلا تاعمتجملا لك يف اهب يلتبن رومألا هذه
هذه ،ةينآرقلا تايآلا ضعبب لدتسي ضعبلاو ،ةدوجوم هذه . ايقيرفأ لود يف ىتحو
. نانبل يف سوردلاو ثوحبلا هذه لثم يدنع ناك ثيحب ،ةمهم ادج اياضقو تالؤاست
يف ءاج يذلا برضلا زوجت يتلا ثيداحألا نع تثد حت تارضاحملا نم ةرضاحم يفو
نم عون وه برضلا اذه نا ىلع لدي اذه ؛ كاوسملاب برضلا وه هنا ينعي امب ،نارقلا

اهتلاح نم ةأرملا عجرت يك ،لحارم ةدع دعب يتأي ةأرملا ريقحت نم ةلحرم هلعلو ،بيدأتلا 
 :نلقي تاوخألا رثكأ دجأيب اذإو . زوشنلا نم اهيلع يه يتلا   

.  
هنا ةفلختملا تاعمتجملا يف ةدوجوم ) فسألل (ةلكشملا هذه. طوسلا نوفرعت! طوسلا

جليو لحارملا لكيغلي ىتح اهجوز فلاخت تنبلا وأ ةأرملا نإ درجمب وهو طوسلل أ   
  .مرحم

  ..ةمهملا اياضقلا نم يهو ،ةموميقلا صخت اياضق؛ اهثحبن يتلا رومألا نم اضيأو
له حرطي رخآ لاؤس اضيأ كانهو . ؟ةأرملا نود لجرلل ةموميقلا مالسإلا ىطعأ اذامل

ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط  (هنا كش ال؟ ةينيدلا ةيعجرملا ىدصتت نأ ةأرملل قحي
نيرخآلل ديلقت عجرم نوكتو ىدصتت نأ ةأرملل قحي ال هنا : لوقي مالسإلا نكل) ةملسمو
نكل ةدهتجم نوكت ثيحب ،ملعلا نم ةيلاع لحارم ىلإ اومست نأ اهناكمإب ،ءاسن لاو لاجرلل

اهعنم .. لاجرلاو ءاسنلل ديلقت عجرم نوكتو ةيعجرملل ىدصتت نأ اهعنم مالسإلا.. دلقت ال
  .ةرورضلا ببسب. ةيضاق نوكت نأ يأ ،ءاضقلا بصنمل ىدصتت نأ

نكل ءاضقلا بصنم مث ةداهشلا ن ذخأ ءاسنلا نم ريثكلا كانه ةيمالسإلا ةيروهمجلا يف
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)٩٦( 

،. دلجلاب وأ برضلاب وأ مادعإلاب نمكحيال ينعي ،مكحلا ءاضق سيل  ءاضقلاب ىمسي ام
ىلإ لصت ،فلملا اذه لوح ققحتو ام ةيضقب صاخلا فلملا ملتست يأ ) قيقحتلل يضاقلا(
 ةلحرملا هذهب اهنم ىلعأ وه يذلا ،يضاقلا لجرلا ىلإ فلملا اذه يطعت اهدعب ةجيتن

ىدصتت نأ نكل ،ةيئاضقلا ةوقلا يف ءاضقلا نم ىوتسملا هذهب ىدصتت نأ ةأرملا نكمم 
اهساسحإ يفانيو اهتفطاع يفاني الصأ اذه ،مادعإلاب مكحتو يضقت ثيحب ءاضقلا بصنمل 

اذهب مكحي اضيأ لقعلاوءيش لك يفانيو  ،.  
نوكت نأ يإ ؟ةيمالسإلا ةلودلا ةدايق ىلوتت نأ ةأرملل زوجي لهوه كلذ نم مهالاو   

سيئر نوكت وأ هيقفلا يلولا نوكت ينعي . ةيمالسإلا ةموكحلل مرهلا ةمق ىلع ةأرملا
مالسإلا يلو نوكت ينعي،ةيروهمجلا هللا ءاش نإو للع هل مالسإلا يف نكمم ريغ اذه .. ال.  

نكمي ال لؤاستو ةهبشو ةلأسم نيرشع نم رثكأ كانهو ،لبقتسملا يف رومألا هذه ثحبن 
يمج اهثحب ريصيو تاوخألا يعي ىتح ثيداحألا هذه تدروأ دقو ةدحاو ةسلج يف اع  

ضعب راتخن فوسف ،رومألا هذه ثحبنل تقولا رفوت ام اذإ ثيحب ،نهذلاب حاتفنا    نهدنع
نم ةلأسم يأ يفو اهتشقانمب نبغري يتلا رومألا نرتخي نأ تاوخألا ناكمإبو ةمهملا رومألا 

  .لئاسملا
لئاسملا هذه حرطب نبغري تاوخألا رثكأ ينكل ،ةسلجلا هذه يف هللا ءاش نأ اهثحبن يك  

ىتح ،تاهبشلا هذهو ،تالؤاستلا هذه ىلع ءاوضأو ةماع ةرظن نكيطعأ نأ تببحأ انأ  
مهأ ثحبن ةيتآلا ةسلجلا يف هللا ءاش نإ اذلف . قيقحتلاو ركفتلاو ةعلاطمللتاوخالا بهذي 

ةسلجلا هذه يف اهانحرط يتلا لئاسمل او رومألا هذه نم تاوخألا اهبلطي يتلا لئاسملا
نيبيطلا هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو 

  .نيرهاطلا
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