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ايناركوأ يتفم ةملك
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نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةرقبلا ةروس [4]

لافنألا ةروس [5]

يذمرتلاو دوواد وبأ هاور [6]

ةرقبلا ةروس [7]

71 ص دئاوزلا عمجم .نسح هدانسإو طسوألا يف يناربطلا هاور [8]

ِهيَلَع ٌقَفَّتُم [9]
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ءاسنلا ةروس [12]
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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ةمألا ءاملع رمتؤم
يمالسالا رمتؤملا ةمظنم

ةيملعلا مهراثآو )مهتلزنم( مهتناكم – ةمألا ءاملع ، 
ًاثيدحوً اميدق ةمألا ىلع مهرثأو

ايناركوأ يتفم ةملك

ميمت دمحأ خيشلا

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

مهنواعتو مهعامتجا ةرورضو ءاملعلا ةناكم :يناثلا روحملا .

2011 وينوي 8 ىلإ 6 نم راكد ةنيدم  
ـه1432 بجر 6 ىلإ 4 نم قفاوملا .

نيدلا نع عافدلاو ةمألا اياضق لح ىلع مهنواعتو ءاملعلا عامتجا

 

مهعبت نمو نيمايملا رغلا هبحصو هلاءو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا  
نيدلا موي ىلا ناسحإب .

ِْمثإِلا ىَلَع اُونَواََعت الَو َىوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اُونَواََعتَو} :ىلاعت هللا لاق دقف ؛دعب امأ  
مهّداوت يف نينمؤملا َُلثم":ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا بيبحلا لاقو .]1[{ِناَوْدُعْلاَو  
رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا ِلثمك مهِمُحارتو  

2["ىمحلاو ].

ءانبلا سسأ نم نماضتلاو فتاكتلاو نواعتلاو محارتلاو فطاعتلا ّنإف ،هيلع نوكن نأ يغبني ام اذه  
اينبم عمتجملا اذه ناك املك ةرهاظ ةيماسلا تافصلا هذه تناك املكو .يمالسالا عمتجملل ميلسلا  
امأ .ةمئألا محارتو ةمألا عامجإ وه ضبانلا ةمألا بلقف بلق دسج لكل هنا امكو .اميلس ايوق ءانب  
ةمحر ةزعلا بر هلسرأ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم انديس هب ءاج يذلا ملعلا وهف مالسالا ةايح  
دحاو لجر بلق ىلع ةمئألا عامتجا يف نمكي ةوقلا رارمتساو ةمحللا ماودف .اريذنو ارشبم نيملاعلل  
مامتهالاو ،نسحلا شياعتلاو مالسلاو ةمحرلاو لدعلا ةلاسر ،ةيماسلا مالسإلا ةلاسر نايب ةلصاومل  
طارفإلا لاكشأ عيمج نع ةهزـنملا ةيوامسلا ةلاسرلل ليصألاو يقيقحلا توصلا عفرو ةيوقتب  
نيبو ريصقتلاو ولغلا نيب وه" :مالسالا نع يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق .طيرفتلاوأ  
عماجلا يمالسالا أدبملاف ."سايإلاو نمألا نيبو ردقلاو ربجلا نيبو ليطعتلاو هيبشتلا  
الإ هلإ الب كسمتلا وه هعابتاب انرمأو هدابعل ىلاعت هللا هيضر يذلا يوامسلا نيدلل  
ِهِذَه َِّنإَو} :هلوقب ىلاعتو كرابت انبر اهفصوو ةملسملا ممألا رخاء ةيدمحملا ةمألاو .هللا  
ال" :اًلئاق ميركلا انلوسر اهحدم يتلا ةمألا هذه .{]3[ِنوُقَّتاَف ْمُكُّبَر َاَنأَوً ةَدِحاَو ًةَُّمأ ْمُُكتَُّمأ  
هللا فصو نم اهنم سيلو ةلالض ىلع عمتجت ال ةباجإلا ةمأف ،"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت  
بصي ملو لز هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمف رفكو دحج دق نوكي كلذب هنأل رشبلا يناعم نم ىنعمب  
تسلا تاهجلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو تاياغلاو دودحلا نع انبر ىلاعتف ،هيزـنتلا  
نيلسرملا ىلع ةلزـنملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نينمؤملا رشاعم نحن نمؤنف .تاعدتبملا رئاسك  
نيملسم انتلبق لهأ يمسنو .نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأو ىتش مهتاهمأو دحاو مهنيد نأ دهشيو  
ريغ نيقدصم هلاق ام لكب هلو ،نيفرتعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج امب اوماد ام نينمؤم  
الو هقلخب لوقن الو نيقولخملا مالك نم ئش هيواسي الو نيملاعلا بر مالك ناءرقلا نأ دهشنو .نيركنم  
مهئيسمل رفغتسنو ،هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو .نيملسملا ةعامج فلاخن  
فلخ ةالصلا ىرنو .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو .مهّطنقن الو مهيلع فاخنو  
نم ئش مهنم رهظي مل ام قافنب الو كرشب الو رفكلاب مهيلع دهشن الو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك  
انطابو ارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف" .اباذعوً اغيز ةقرفلاو ،اباوصو اقح ةعامجلا ىرنو .كلذ  

هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا ىلإ ءاءرب نحنو هيلع عمتجن ام اذهو ".

تدكأو روجفلا ذبنو ةعيرشلل اهئادأب تيوقو روصعلاو خيراتلا رادم ىلع ةمألا ةدحو تققحت اذكه  
ةيلخاد ىرخأو ةيداعم ةيجراخ قرف نم اهل تضّرعت يتلا طوغضلا لك عم اهدوجو ةيرارمتسا  
ةيعرشلا رداصملل ةقفاوملا ةيفاقثلا ةدحولا يه ةدحولل لماوعلا زربأو .يمالسالا جهنملل ةفرحم  
اهديلاقتو اهتاداعو ،اهميقو ،اهنادجوو ةمألا راكفأف ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلا نم تءاج يتلا  
ةرخآلاب زوفلاو ايندلا رامعإ  ىلا تعد يتلا ةيوبنلا ةريسلاو يناءرقلا جاهنملاب ةطبترم .

دوهجب كلذو تايدحتلا لك مغر ةمألا هذه دوجو يف سيئرلا لماعلا يه ةيفاقثلا ةدحولا هذه تيقبو  
مهتماركو مهتزع ناونعو مهتضهن ساسأ يه ةيمالسإلا مهتفاقث نأ مهناقيإو نيلماعلا ةمألا ءاملع  
ًاليلحتو ةسارد اهرداصم ىلع اولبقأف اومدقو ،اًليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امً اميلعتو اًلمعوً اربدتو ً  
نابكرلا هبرد ىلع ريسيً ايملعً اثارت .

مهططخ نيبو مهنيب لوحي ابلص اعردو ةنُج ربتعت ةيفاقثلا ةمألا ةدحو نأ ةمألا ءادعأ كردأ نأ دعبو  
غيزلا قرف رشنب ينيدلا ليهجتلاو ،يفاقثلا شيمهتلا لالخ نم اهفاعضإ ىلإ اودمع ،ةمادهلا  
ةدحولا لماوع تفدهتساف .ةثيدحلا ةملوعلاو رضحتلا ىوعد وأ ةعيرشلاو مالسإلا مساب لالضلاو  
ةراضحلاو خيراتلاو ةفرشملا ةنسلاو ميركلا ناءرقلاو ةيبرعلا ةغللا اميسال ةيمالسإلا ةمألل ةيفاقثلا  
ةبعص ةغل اهنأب اهومهتاو ،ةيبرعلا ةغللا نأش نم اّوطحف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلاو ةيمالسإلا  
لاز امو ميركلا ناءرقلا ضرعتو .ةيملع ريغ ةغل اهنأب اهومهتا امك ،ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدقعمو  
يبنلا ةيصخش ىلع ةمألا ءادعأ لواطت ىدم دحأ ىلع ىفخي الو ناهتمالاو نعطلا روص عشبال  
هيلع ءارتفالا ىدمو ةراضحلا ايندلا ملع يذلا يمألا .

تيتفتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءادعألا بلاكتو نايغطلاو ملظلا لاوهأو جاومأ نم ةمألا هيناعت ام نإ  
وهل مهتراضحو مهخيراتو مهيبنو مهناءرقو مهنيدب ةيدمحملا ةمالا ءانبأل دمعتملا ليهجتلاو يفاقثلا  
كلذ نوكيو ههجو يف اعينم ادس فوقولل نيعرسم يربنن نأ انيلع يغبني يذلا مهادلا رطخلا  
مداء دلو ديس اهايإ انملع يتلا تباوثلا اهنإ .ةّمأُلا ةدحو اهيلع موقت يتلا تباوثلا ىلع صرحلاب  
اذل هيلع نوكن نأ بجي ام يهو ،روصعلا رم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع اهب كسمتو نيعمجأ  
لالخ نم هوجرن ام اذهو انتمأ اهيناعت يتلا رصعلا لكاشم ةهجاومل ةماه تاوطخ ذختن نأ انمزل  

فادهألا قيقحتب المأ ةرمتسملا تاعامتجالاو لصاوتلا اذه .

سحلا ظاقيإب ةليفك مايألا هذه ةيدرتملا نيملسملا لاوحأ يفو انتاعمتجم عاضوأ يف ةدحاو ةرظن ّنإ  
نواعتلاو فلآتلاو فتاكتلا نم ديزملا وحن يعسلل ريمضلاو .

ةيرشبلا ةجاحل ةيلقعو ةيفرع اهنأ امك ةيعرش ةرورض مهتدحوو نيملسملا عامتجا نأ مولعملا نمو  
مهيمحيو مهنوئش ىعري نيملسملل عماج كانه نوكي نأ دب الف ،ةمألا حلاصم قيقحت لجأ نم اهيلا  
ةمحل ىلع ظافحلل عماجلا اذه لوح فافتلالا نم دبال هنأو امك نيدلا ةرصنل مهرصنيو ملظلا نم  
ِضْرأَلا يِف ٌلِعاَج يِِّنإ ِةَكِئالَمِْلل َكُّبَر َلاَقْ ِذإَو} :ىلاعت هللا لاق .ةرومعملا يف ريخلا رشنو ةمألا  

لوح عامتجالا ةرورض اودكؤيو اوسركيل ةيوامسلا عئارشلاب ءايبنألاو لسرلا ءاجف ،{]4[ًَةفِيلَخ  
اوُعيَِطأَو} :ىلاعت هلوق يف امك ةزعلا بر هب انرمأ ام اذهو .عواطتلاو ةدحولاو لدعلا قاقحإو قحلا  

5[َنيِرِباَّصلاَ عَمَ َّهللا َِّنإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهَْذتَو اوُلَْشَفتَف اوَُعزَاَنت الَو ُهَلوُسَرَوَ َّهللا ]{.

ءاملعلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق نيذلا نولماعلا ءاملعلا مه ةمألل عماجلا نإ  
هذخأ نمف ،ملعلا اوثرو امنإ ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ،ءايبنألا ةثرو  
ةمألا ىقيتل لدعلاب نومكحيو هللا ىوقت ىلا سانلا نودشري نيذلا مه .]6["رفاو ظحب ذخأ  
ةنامأب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ يه ةمكحلاو .اطسو ةمأ ميركلا ناءرقلا اهفّرع امك امود ةيدمحملا  
ةداهشلا ةنامأب موقي نأ عيطتسي ىتح دهاشلا نم ملعلا يضتقت ةداهشلاو ،سانلا ىلع ةداهشلا  
ِساَّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اُونوَُكتِلً اطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو} : ىلاعت لاق  .هيلع دوهشملا ىلع  

7[ اديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ]{.

يف اميس الو دابعلا نيب قحلا قاقحإو هللا نيد ىلع ظافحلل ميظع رودب ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ماق  
كلذ دعب تلصفنا مث ،هسفن تقولا يف ءاملعلا اوناكو ءارمألا اوناك ثيح نيدشارلا ءافلخلا رصع  
نمز يف ناك نإ عجرملاو لصفلا يه لماعلا ملاعلا ةملك تيقبو ،ءاملعلا ةدايق نع ءارمألا ةدايق  
مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنع لاق يذلا فلسلا  
نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإ امود مهنيب عماجلاو فلخلا نمز يف ناك مأ ،"مهنولي نيذلا مث  
تاطلسلا تيوق وأ تفعضو ةمظنألا تريغت امهم ةيديرتامو ةيرعشأ .

ملعلاب ةمألا ريهامج دوقت يهف ،مهذوفنو نيلماعلا ءاملعلا ةدايق ةيلعاف بسحب ريخب نوكت ةمألاو  
،تافص ةدع نم تءاج ةمالا اياضق يف مهرودو ءاملعلا ةيلعافو .رئاج ناطلس دنع ولو قحلا ةملكو  
اوناكو ،مهتافرصتو مهتدابعو مهقالخأ يف نيينابر اوناك مهنأ تافصلا هذه زربأو غارف نم تأت ملو  
مهل ريبكلا ريثأتلا ناك كلذل ،ةمألا اياضقب نيطبترمو رصعلا مولعب نيطيحمو مالسإلا مولعب نيقمعتم  
ىلاعَتِ هللٍ مِئاق نِم ُضرأَلا ولخت ال" :ءاملعلا ُضعَب هلاق ام انداقتعاو .تافصلا كلت ةجيتن ةمألا يف  
ِداهِتجالا ََةَبترَم ،ََةَبترملا ِهِذهَ يِطُعأ نّمم ُضرأَلا ولخت ال َيأ "ٍةَّجحب .

و مهلاوحأو ةاعدلا ىلع فقاو اذهو اهتوقو هللا ىلإ ةوعدلا فعضب طبترم اهتوقو ةمألا فعض نإ  
عسوتتو ،رخاء داو يف سانلاو داو يف ةاعدلا حبصي امدنع نمكي لازي امو ناك رطخلا لك رطخلا  
ةيجراخ وا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف سعاقتلاك ةيلخاد لماوع ببسب امهنيب ةوهلا  
نع سانلا  نم ريثك حومج  لماوعلا هذه نع ببستيو اننيدو انتديقع ىلع ةنلعم برح نع ةجتانلا  
دعبتو ةوهلا عستتف اهبقاوع دمحت الو اهكلاسم نمؤت ال روماب نولغشنيو  ،نيدلا ملع سلاجم  
مكزجعأ ام قوسلا لهأ اي :لاقف اهيلع فقوف ةنيدملا قوسب رم هنأ ةريره يبأ نعف .ةفاسملا  
مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثاريم كاذ :لاق ةريره ابأ اي كاذ امو :اولاق  
دجسملا يف :لاق وه نيأو :اولاق هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ انهه متنأو  
ابأ اي :اولاق مكل ام :مهل لاقف اوعجر ىتح مهل ةريره وبأ فقوو اًعارس اوجرخف  
متيأر امو :ةريره وبأ مهل لاقف مسقي ًائيش هيف رن ملف انلخدف دجسملا انيتأ دقف ةريره  
نوركاذتي اًموقو نآرقلا نوأرقي اًموقو نولصي اًموق انيأر ىلب :اولاقً ادحأ دجسملا يف  
هيلع هللا ىلص دمحم ثاريم كاذف مكحيو :ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو لالحلا  

؟انمايأ نع لوقن اذامف مهنمز اذه ناك اذإف .]8[ملسو !

ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعف هللا لوسر ثيدح كرتن ال نأ انيلع بجي ،كلذ مغر  
نيملسملا ةمئاللو هلوسرلو هباتكلو هلل" لاق ؟نمل انلق "ةحيصنلا نيدلا" :لاق ملسو هيلع هللا  
نأ بجي امم اذهو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةحيصنلا نوكت امنإو ةحيصنلا :لحلاو "مهتماعو  
ءاملع" :مهقح يف ىسيع انديس نع درو امك مهف تافص نم ةيدمحملا ةمألا ءاملع هب ىلحتي  

ءايبنأ هقفلا نم مهنأك ،ءايقتأ ةررب ءاملح ".

تاعمتجملا ةدحو كلذ يفو ةمئألا عامتجاو ةمألا كسامتل ساسأ نيلماعلا نيدلا ءاملع رود نإ  
ىسوم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نطولاو نيدلا ةامح لوح اهفافتلاو اهماصتعاو  
،ارسعت الو ارسي" :نميلا يف ةوعدلل امهلسرا نيح امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو يرعشالا  
بولسألاب ،نيدلا رشن ىلع نواعتلل ةيصولا معن يهو "افلتخت الو اعواطتو ،ارفنت الو ارشبو  
ناعمتجي اناك امهنإ تبثو ،ليلق عواطت الب ريثكو ،ريثك عواطتلا عم ليلقف ،باذجلا بغرملا نسحلا  
اهحلاصمو ةمألا اياضق يف ثحبلل رخآلاو نيحلا نيب .

نمؤملا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف بولطم ريخلا ىلع نيملسملا نواعت نإ ،معن  
ةآرم نمؤملاف .يراخبلا هاور . هعباصأ نيب كبش مث "اضعب هضعب دشي ،ناينبلاك نمؤملل  
يضر نم يضر عبتي نا قحأ قحلاو .هنيد رما ىلع هل نوعو ،ءارضلاو ءارسلا يف نمؤملا هيخا  
لاق .ُلماعلا ُِملَعتمُلاو ُلماعلا ُملاعلا هب لمعو َّقحلا ملع نم َعبتي نأ سانلا ّقحأو بضغ نم بضغو  
انأ ّقحلا ناك امنيأ ،يقيدص ّقحلا نأ هانعم "رَمُِعل ًابحاص ّقحلا كرت ام" :هنع هللا يضر رمع  
هعبتأ .

ءاملعلا ةلق نم جتان ةمألا هيناعت يذلا روصقلا نم ابناج نأ دجن رضاحلا انرصع ىلإ انرظن ام اذإ  
سييستلا اهداس ةيوعدلا ةحاسلا نأ دجن كلذل ،اهيلإ انرشأ يتلا ةقباسلا طورشلا اوققح نيذلا  
اًعَازِْتنا َمْلِعْلا ُضِبْقَي الَ َّهللا َِّنإ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .سيردتلاو ميلعتلا اهيف لقو  
ُساَّنلاَ ذَخَّتا امًِلاَعِ ْقبُي ْمَل اَِذإ ىَّتَح ِءاَمَلُعْلا ِْضبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقَي ْنِكَلَو ِدَابِعْلا ْنِم ُهُعَِزْتنَي  
ْلَهَف هللا لوسرل ليق هنأ دروو .]9["اوُّلََضأَو اوُّلََضفٍ مْلِع ِْريَغِب اَْوتَْفأَف اوُلِئَُسف اًلاَّهُج اًسوُءُر  
،"اَهيِفُ هوَُفذَق اَْهيَِلإ ْمَُهباََجأ ْنَم َمَّنَهَج ِباَوَْبأ ىَِلإٌ ةاَعُد ْمََعن" :َلاَق ، ٍّرَش ْنِم ِْريَخْلا َكَِلذ َدْعَب  

10["َانَِتنِسَْلأِب َنوُمَّلََكتَيَو َانِتَدْلِج ْنِم ْمُه" :َلاَقَف ،َانَل ْمُْهفِصِ َّهللا َلوُسَر اَي ليق ].

،ةهج نم يمالسالا لمعلاب ءاقترالا لجأ نم ةلبرغلاو زرفلاو دقنلا قرط لك ليعفت انبجاو نمف كلذل  
ةلمح ،ةفرعملاو ملعلا ءايعدا يكف نيب ةماعلا كرت مدعو ةيناث ةهج نم ةيعرشلا ةحاسلا طبضو  
يجنملا هنألو عبتي نأ قحأ قحلا نألو ،ةفرعملا تلقو تايمسملاو تايمستلا ترثك مكف .افازج باقلألا  
عوجرلاو كاذو اذه ىلع ةقلطملا باقلألاو تافينصتلا طبض ةداعإ نم دب الف هيف يه امم ةمألا هذهل  
ديدحت نم دب ال هنأ امك .دهتجمو ثدحمو ظفاح وأ ةمالعب نالف ةيمست يف ةيعرشلا طباوضلا ىلا  
قيقحتو قحلا قاقحإ يف لصفلا ةملكلا اهل يتلا تايعجرملا يه امو ىوتفلا ةيلهأ هل نم تافصاوم  
ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمألا  
ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسإلا عمتجملا ةروص هوشت دق يتلا ثبخلا  
رخآلا .

نم عمتجملا برضل نيدلا ءاطغب رتستي نم حضف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا تايولوا ىلوأ نإ  
نم لقو ةيدمحملا ةمألا يف داسفلا معو تامولعملا لدابت لئاسو هيف ترثك نمز يف اننإف .لخادلا  
رانلا ىلإ نيئيرجلا ةعقر تعستاو هيلع همالسو يبر تاولص ىفطصملا يبنلا ةنسب كسمتي  
يذلا قحلا لوق عامسو نيلماعلا ملعلا لهأ تاحاسم تقاضو ةماعلل ةللضملا مهيواتف ترشتناو  

يردأ ال" :ةلأسم نع لوقي نم عمسن ال اندكو ىدهلا لوسر هايإ انملع ".

امع ءرملا لوقي نا ابيع سيل .{]11[َنوُمَِصتَْخت ْمُكِّبَر َْدنِع ِةَماَيِقلا َْموَي ْمُكَِّنإ َُّمث} :ىلاعت َلاق  
نوكت فيك :لاقف ."يردأ ال"  :لاقف اًلاؤس دحاو هلأس رمع نب هللا دبع  اذهف ،" يردا ال ":هلهج  
َِربَْكأ ْنِم نأل ."ًانسح ًائيش نوكي يردأ ال امع يردأ ال تلق اذإ" :هل لاقف ؟يردت ال تنأو رمع نبا  

ُهَّلـِلَحَُيف ٌزئاج ُهََّنأ ُمَلْعَي اَل اَمِب َلوَُقي َْنأ َمَداء ِنْبا ِكِلاَهَم ".

ال ةيقبلا ِنع لاقو رشع ةتس نع َباجأف اًلاؤس نَيعبرأو ٍةينامث نع لئُس ذإ كلام مامإلا نم مه نيا  
هوشت يتلا ثبخلا ناردأ ةفاك نم عمتجملا ريهطت ةلصاوم ىلع ثيثحلا لمعلا نم دب الف .يردأ  

رخآلا ىلع حاتفناو لادتعاو ةفرعمو ملع عمتجم وه يذلا يمالسالا عمتجملا ةروص ..

ْلُق" :ّيشرقلا ركب يَبأ دمحم ِنب هللا دبع ظفاحلل "ِتْمَّصْلا" بَاتك يفو "ِّيذمّْرـتلا عماج" يفف  
ُهللحَيف زئاج هَنأ ُملعي اَل امِب لوقي َنأ َمداء ِنبا كلاهم ربَكأ نم َّنأَل كَلذو "ْتُكْساَف َّاِلإَو اًْريَخ  
ميرَحتِب لوَقْلاو ٍءىش زاوجِب لوَقْلاَف .ىلاعَت هللا عرش يف اًدنتسُم هل ُملعي اَل ٍءىش ميرَحتِب َلوقيَوأ  
نسحتسا كلذل .هبحاص ىلع ٌلابو ٌلطاب وهَف ىلاعتو كرابت هلِلا عرش ىلإ اًدِنتسُم نكي مل ِنإ ٍءىش  
ريغ هَنأ َوأ زئاج هَنأ ُصخشلا ُملعي اَل اميف "يِرَْدأ اَل" :َةملَك ىوقتلا لَهأ عرولا لَهأ ،ملعلا ُلَهأ  

زئاج .

لاق .ديعب ٍدح ىلإ فارحنالا دازو ناطلس نم اهب هلُلا َلزنأ ام ىواتفب نيدلا يف مويلا نوتفملا ُرثك  
كلذل ."حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو" :هللا همحر نيريس نبا  
امك سانلا مُهرذحي ىتح مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا لالضلا ِلهأ نم ُريذحتلا بجاولا نم َناك  
ىتح هيف امب هوركذا رجافلا ِركذ نع نوعرت ىتم ىتح" :يقهيبلاُ هاور ٍثيدح يف ءاج  
سانلا هرذحي ".

ماعطلا يف سانلا شغ نمم رذح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملسم هاور يذلا ِثيدحلا يف تبث دقو  
شاشغلا نم ريذحتلا ناك املو .انتقيرطو انجهن ىلع سيل : هانعم "انم سيلف انشغ نم" :لاقف  
ىلوأ اذه نأ كشال ؟نيدلا رمأ يف سانلا شغي نمب فيكف ،ابجاو عويبلا ىف سانلا شغي ىذلا  
نأ دحأ ىلع ىفخي الو .بجوأ مهنيد ىف نيملسملا شغي نمم ريذحتلا نإ معن .هنم رذحي نأب  
مساب سانلا ىلع تلخدأو ،مالسإلا نم تسيل ةلضم ةغئاز ةدساف دئاقعب تيلتبا سانلا نم فئاوط  
ةمألا ءاملع ىلع بجاولا نمف اذل .اهدئاقع ىف ةمألا ىلع سيبلتلا اهباحصأ ىلع نوهيل نيدلا  
ترشتنا نيذلا طارفإلاو ولغلا لهأ نم سانلا دئاقع ةيامحو ةقحلا ةديقعلا رشنو نايبتب مايقلا  
هل مهو مالسإلا مساب نورتستي تاعامجو صاخشأ ءالؤه نمو .ةماعلا نم ريثك نيب مهتافلؤم  
نم وه لب ةمرحملا ِةبيغلا نم سيل مهنيد رمأ يف سانلا نوشغي نيذلا نيفرحنملا ُركذ .نوفلاخم  
يعازوألاو ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاثمأك حلاصلا فلسلا ءاملع بأد اذهو ِبجاولا يعرشلا ريذحتلا  
ُنيدلا" :ِهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهب َرمأ يتلا ِةحيصنلاب اًلمعف .ريثكلا مهريغو  
لالضلا لهأ ُبتك نمو َسانلا اوشغو ملعلا اوعدا  نمم ريذحتلا انيلع ُبجي "ةحيصنلا  
اهتايوتحمو .

وهو هللا باتك ثيدحلا نسحأ :يهو ةيدمحملا ةمألا يف عيرشتلا ةلدأ ىلإ رومألا لك يف عجرملا نإ  
اهنأل ةمألا عامجإ كلذل طباضلاو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا نسحأو ميركلا ناءرقلا  
ةيآلا ليلدب كلذو نيربتعملا ةمئألا داهتجا يأ سايقلاو مظعألا داوسلا يهو ةلالض ىلع عمتجت ال  
نِإَف ْمُكنِم ِرْمأَلا ِيلُْوأَو َلوُسَّرلاْ اوُعيَِطأَو هلَلاْ اوُعيَِطأْ اُونَماء َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ةميركلا  
ٌْريَخ َكَِلذ ِرِخآلاِ ْموَيْلاَوِ هللاِب َنُونِْمُؤت ُْمتنُك ِنإ ِلوُسَّرلاَو هلِلا ىَِلإُ هوُّدَُرف ٍْءىَش يِف ُْمتَْعزَاَنت  
َّنَيَبت اَم ِدَْعب ْنِم َلوُسَّرلاْ قِقاَُشي ْنَمَو} :اضيا لاقو ،{]12[اًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َ  
ْملا ِليِبَس َْريَغ عامجإ نكي مل ولف {]13ً[اريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِِهلُْصنَو ىََّلَوت اَم ِهَِّلُون نَيِنِْمؤُ  
منهج رانب هفلاخم هللا دعوت ام قح نيربتعملا ةمئالا .

لك دوعت ةيسايسو ةيعامتجاو ةيكولسو ةيملع لئاسو نم فلأتي هعومجمب جالعلا نأ ملعي انه نم  
،لادتعالا زيح يف اهرصحيو اهطبضي يذلا وهف ،هيلع وه ام ىلع نيدلا مهف ىلإ لئاسولا هذه  
دقو .اينيد مهتابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعيو ،اينيد هتابجاوو هقوقح مكاحلا فرعي ذئنيحف  
هيلإ بتك هتنيدم نيصحت يف زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا ةالولا دحأ نذأتسا امدنع هنأ درو  

مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح" : اًلئاق هدشريو هحصني هنع هللا يضر ".

ديعص ىلع نإ ،فيرحت نود عيرشتلا رداصمب كسمتلاو ةيقيقحلا عيبانيلا ىلإ دوعلا ميظع وه مكف  
مكلك" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع درو امك ةيلوئسملا لمحتو ،ةلودلا وأ عمتجملا وأ درفلا  
ناكمب ةيمهألا نمو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا اضيأ ةيلوئسملا نمو ."هتيعر نع لؤسم لكو عار  
اياضقلا ىلع ءوضلا هيجوت اهلالخ نم ىنستي ةحلاص ةناطب جتني اذهبف ملاعلاو مكاحلا نيب نواعتلا  
لدعلا رشنل ليبس ملاعلاو مكاحلا ةقالعف .دابعلا قلاخ يضري امب اهلحل بيلاسألا ليعفتو ىربكلا  
ةقالعلا تدطوت املكو .سانلا نع ىذألا عفرو تاعمتجملا نمأ ةمالسو ءاقرلاو ءاخرلا هيفو ناسحالاو  
ةدعاقلا قفو رومألا تايعطق ىلع ظفاحملا مكاحلاو سانلا بولق ىلإ نيبيرقلا عرولاو نيدلا لهأ نيب  
لوصولل لاجملا ناك املك ،عرشلا هحبق ام حيبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا نأ لوقت يتلا ةيعرشلا  
نتمأ عواطتلاو ةعاطلا تناك املكو .لانملا برقأو لهسأ ءاخرلاو نمألاب مهمالحأ قيقحتو ةماعلا ىلإ  
نوع يف هللاو" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امكو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمف .ذفنأو  
ةيصعم ال امب هيخأل خألا ةدعاسم وه ءالبلا عفر ةكرب نمف "هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا  
هيف .

يوذ اننأل ةياعرلاو ةيمهالا نيعب هذخأو عوضوملا اذهب راتهتسالا مدع ىلإ عيمجلا اوعدن اننإ  
بسحب ألمي اغراف ءاعو انسل اننأ الإ انقطانم دوست يتلا ةاسأملا مغرف .اهنع ىلختن نل ةراضح  
ىلع صرحلاف هتسردم يفً املعم وأ هتيب يفً ابأ ملسملا ناك ءاوسو قيرفلا كاذ وأ ةئفلا مكلت تابغر  
نع فارحنالا مهبينجتل بولطم ذيمالتلاو لافطألا ةيبرت يف ميلسلا كلسملاو ميوقلا جهنملا جاهتنا  
ذنم ينيدلا مازتلالاف .ضيغبلا فرطتلاو ولغلاوأ لالحنالاو طارفالاب عوقولاو قحلاو باوصلا ةداج  
هميلاعتب اوكسمتيو هيلع اّوبشي مهلعجي رغصلا .

برغلا ديلقتو يصاعملاو لهجلا راشتنا نم راذح راذحف .انتيوه تبثي يوبرت طيطختب بلاطنو امك  
ةفاقثلا مسا تحت ةليذرلا رشنو ةرسألا ككفتو ،)ةثيدحلا ةيبرتلا( ةجحب ةعالخلاو فارحنالا ملعتو  
نورمعتسملا اهب ءاج يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا .

ةيمارلا تارماؤملاو ةثيبخلا تالواحملا لك ةهجاومل عاطتسملا ردق ىعسن نأب نوبلاطمو نولوؤسم اننإ  
نع ءابرغ مهلعجو هللا نيد نع مهداعبإو انتاباشو انبابش داسفإ قيرط نع انتاعمتجم برضل  

ةيانعلاب ردجألاو مامتهالاب ىلوألا يه ةيمالسإلا ةينيدلا ةيبرتلاب مامتهالاو .مهتديقعو مهنيد .

لايجألا ةعاضإو انبابش داسفإل ةرتستملاو ةفوشكملا تالواحملا لك هب درن نيتم عردك فقن نأ انيلعف  
ةشوشملا ةدسافلا بتكلا قيرط نع وأ ةيوبرتلا تاسسؤملا قيرط نع ءاوس ةيتفلا ةدعاصلا  
وحن هجوتلا انيلعو .ةديمحلا قالخألاو ةينيدلا ميقلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةفداهلا ةيبرغلا تاوعدلاوأ  
ةهجاوم يف اهل ادنسو انتمأل انوع نوكنل اهتاهاجتاو اهعورف ةفاكب ةيرصعلا ةيملعلا تاصاصتخالا  
دئاكملاو رئاودلا اهب نيصبرتملا اهئادعأ .

نوكي ال نأو ةعيرشلل قفاوملا يقيقحلا مالسالا ةروص راهظإ يف امهم ارود يدؤي نأ مالعإلا ىلعو  
تاروشنملاو تاعوبطملا قيثوتل اعجرم كانه نوكي نأ يغبني اذل نيملسملا نيب ةنتفلا لماوع نم الماع  
ةعطاسلا ججحلاب ديؤملا حيحصلا ملعلا رشنب هفيز فشكو ةنتفلل لمعي قدشتم لكل يدصتلاو  
نوبهذي ام نالطب نايبو مهتاططخم لاشفإو ةنتفلا باحصا ىلع دودسلا ةماقإل ةعطاقلا نيهاربلاو  
فينحلا عرشلا يناعمل مهفيرحتو  مهتاسرامم داسفو هيلا .

قدصو ةمهب كارحلا انيلعف .انعمتجمو انئانبال يعامتجالاو يفاقثلا نمألا قيقحتل ليبسلا وه اذه  
لمعلاو ملعلاب نيحلستم لئاسولاو قرطلا ىتشب انتاعمتجم ءانبا نيصحتل ةحضاو ةيجهنمو  
امك مهم رماأ نيدلا سسأ ىلع ظافحلا ىلع لمعلاف .هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو مزعلاب ةحيصنلاو  
ْنِم ْمُكيِْجُنت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه اُونََمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي} :ميركلا ناءرقلا يف ىلاعت لاق  

14[ْمُكُِسْفَنأَو ْمُكِلاَوَْمأِب هلِلا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَُجتَو ِِهلوُسَرَوِ هللاِب َنُونِْمُؤتٍ ميَِلأ ٍباَذَع ]{.

 

اريثأت ةرثأتم اهلاحو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةرومعملا يف ةيمالسالا تايلقألاو ةيمالسالا بوعشلا نيع نإ  
يبرعلا ملاعلا يف رودي امب ارشابم .

اًمتَحتُم نوكي انه نَمف ،ىرخأ طِباور يزاوت ال نينمؤملا نيب ةطِبار ىوَقأ يه مالسالا ةمعن نإ ،معن  
،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس انملع اذكهو ةمالا اياضق ةرصنل نواعتنو َحصانتن َنأ انيلع  

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس عابتا وه ىلاعت هللا بح ةمالعف  .

ةوعدلاب فايضملا دلبلا اذه يف ايوس انعمجي نأ انل هللا ردق يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هجوتنف  
يدمحملا ثرإلا ىلع ظافحلل نواعتلا لجأ نم صالخإو نافتب لمعلاو سيفن لك لذب ىلإ ةداجلا  
ةعامجلاو ةنسلا لهأ امامإ اهنيب امك ةقحلا ةيمالسالا ةديقعلا رشن ءايحإب كلذو ةمداقلا لايجألل  
اياضقلل يدصتلل نيتملا لوقلاو نيصحلا نصحلا يهف يديرتاملا روصنم وبأو يرعشألا نسحلا وبا  
روصعلا رم ىلع ةمالاب تفصع يتلا .

يِفً اّوُلُع َنوُديُِري ال َنيِذَِّلل اَهُلَعَْجنُ ةَرِخآلا ُراَّدلا َكْلِت} :ىلاعت هللا لوق هب يمالك متخأ ام ريخو  
15[ نَيِقَّتُمِْلل َُةبِقاَعْلاَوً اداََسف الَو ِضْرأَلا ]{.
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