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 )1( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نأ عم ،مهنع بيغي نأو هالعأ يناونع لولدم انناوخإ ضعب بعوتسي ال نأ اريثك ينملآ
 يف نيملسملا ناوخإلا مهلوانت يف كلذو ،فاصنإلاو لدعلا ىلإ وعدت هنسلاو باتكلا ةلدأ
 طلستو مهئالتباو مهتبكن تقو يف ،ريقحتلاو بلثلاو نعطلاب مaاباطخو مaاباتكو مaانايب
 اضرعتو ابيذعتو انجسو ةدراطمو التق ؛مهيلع رصم يف توغاطلا شيجو رفكلا ماظن
 ،نهملؤي ام انملؤيو نهؤوسي ام انؤوسي ،انضارعأو انتاوخأ نه يتاللا مaاوخأو مaانبو مهئاسنل
 مهيلع اوقبطيل مهيلع طول موق ييمالعإ نم ناطلسلا ةيذحأو تيغاوطلا بالك طيلستو
 م�أ ةريرجب موصخلا هيوشتو ءارتفالاو بذكلا اهماوق يتلا ةيرومعو مودس مالعإ ةيجيتارتسإ
 !! نورهطتي سانأ

 ىلإ دصق ريغب نيّفطصملاك نودبي ءالؤه انناوخإ لعج يذلا تيقوتلا ءوس هللاو ينءاسف
 امك ،ةلصب مالسإلا ىلإ تمي ام لك ىلع مهتمجه يف نيدترملاو تيغاوطلاو نيملاظلا فص
 تلعج يتلا تانايبلاو تاملكلا مكلت نم ينلصو ام ضعب يف فاصنإلا مدع رثكأ ينءاس
 ةلمج نم م�أب مهيلع تمكحو نييبالقنإلا نم نيدترملاو نييناملعلا نم ارش ناوخإلا
 .اذكه - تيغاوطلا

 اوكرتيو بيصعلا فرظلا اذه يف مهتنسلأ اوّفكي نأ طقف سيل ناك مهيلع بجاولا نأ عم
 بسحب مaرصنو ،فاصنإلاو قحلا لوق مهيلع بجو لب ،بسحو مهيلع ةمجهلا يف ةكراشملا
 ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي(( :ىلاعت لاق ،ةالاوملاو ةرصنلا نم هنوقحتسي اميف عاطتسملا
 :هناحبس لاقو ،))َنيِبَرْقَألاَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ ىَلَع ْوَلَو ِهّلِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِماَّوَق
 ىَلَع ٍمْوَق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َالَو ِطْسِقْلاِب ءاَدَهُش ِهّلِل َنيِماَّوَق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي((
 .))َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخ َهّللا َّنِإ َهّللا ْاوُقَّتاَو ىَوْقَّتلِل ُبَرْقَأ َوُه ْاوُلِدْعا ْاوُلِدْعَت َّالَأ

 عم ىلوأ باب نمف ،رافكلا عم ىتح فاصنإلا انمّلعو هباتك يف هناحبس اناعد امك
 لاقف ،رومأو رومأ يف انوفلاخو مهانفلاخ نإو ىتح ،مالسإلل ةبستنملا تاعامجلاو فئاوطلا
 ِهِّدَؤُي ٍراَطنِقِب ُهْنَمْأَت نِإ ْنَم ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِمَو(( :باتكلا لهإ فانصأ نيب ًاقرفم ىلاعت
 فيك لمأتف  ،))ًامِئآَق ِهْيَلَع َتْمُد اَم َّالِإ َكْيَلِإ ِهِّدَؤُي َّال ٍراَنيِدِب ُهْنَمْأَت نِإ ْنَّم مُهْنِمَو َكْيَلِإ
 . هنم أوسأ وه ام مهعيمج دنع نأ عم ،ًاعيمج مهيلإ ءييسلا قلخلا اذه بسني ملو لّصف



 

 )2( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 ْمُهْنِم اوُمَلَظ َنيِذَّلا اَّلِإ ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلاِب اَّلِإ ِباَتِكْلا َلْهَأ اوُلِداَجُت اَلَو(( :ىلاعت لاقو
  .مهريغو اوملظ نيذلا نيب ىلاعت قّرفف ،))

 نيبو ،موقأ يه يتلاب دَلاجي نم مهنمو ،نسحأ يه يتلاب لَداجي نم مهنم نأ انل ّنيبو 
 .نيبم فاصنإو ميظع لدع - كلذ قحتسي نمل - اهميدقتو ماللا ريخأت

 اورهاظ وأ انرايد نم انوجرخأو نيدلا يف انولتاق نم نيب هناحبس قّرف ةنحتمملا ةروس يفو
 ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر قّرف كلذلو ،رافكلا نم كلذ لعفي مل نم نيبو ،انجارخإ ىلع
 يبأ نب ةبقعك نينمؤملا ىذآو هلوسرو هللا براح نم عم هيدهو هتقيرطو هتريسو هتالماعم يف
 شيرق اهتمربأ يتلا راصحلا هفيحص ضقن يف ىعسو هرصنو هراجأ نم نيبو ،هلاثمأو طيعم
 ناكول( :ردب ىراسأ يف ملسو هيلع هللا ىلص لاق ىتح ،يرتخبلا وبأ و يدع نب معطملاك
 فاصنإ ُّيأو اذه ركش ُّيأ .. )هل مهتقلطأل ىنتنلا ءالؤه يف ينمَّلك مث ،ًايح يدع نب معطم
 ىلص هأفاكف ،تاقوألا نم تقو يف هراجأو هناعأ دق ناك ىنثو كرشم نع ىتح ثيدحلا يف
 وه يذلا فاصنإلا اذهو ..هلاقملا هذه هيف لاقو ،هتافو دعب ىتح فقوملا اذ© ملسو هيلع هللا
 ال ةالاوملا نم قح مهل نيملسم نع ثيدحلا ناك نإ ىلوأ باب نمف .. فارشألا ةيزم
  .مالسإلا ةرئاد لخاد اوماد ام اهنم نوجرخي

 يف امك هلهأو كرشلا نم هلماك ةءارب نم انم هبلط ام لباقم يف ىلاعت هللا انمّلع ،كلذلو
 ءاَرُب اَّنِإ ْمِهِمْوَقِل اوُلاَق ْذِإ ُهَعَم َنيِذَّلاَو َميِهاَرْبِإ يِف ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ْمُكَل ْتَناَك ْدَ�ق(( :هلوق
 ْضِفْخاَو(( :نينمؤملا نأش يف لاق هناحبس هنإف ))ِهَّللا ِنوُد نِم َنوُدُبْعَت اَّمِمَو ْمُكنِم
 لمأتف )) َنوُلَمْعَت اَّمِّم ٌءيِرَب يِّنِإ ْلُقَف َكْوَصَع ْنِإَف * َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َكَعَبَّتا ِنَمِل َكَحاَنَج
 نم ةءاربلاب ةلثمتملاو نينمؤملا نم ةيئزجلا ةءاربلاو نيكرشملا نم ةلماكلا ةءاربلا نيب قرفلا
  .مهسفنأ مهنم ةءاربلا نود ، طقف مهيصاعم

 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك كلذلو ،فاصنإلاو نازيملاو لدعلا لّثمي ناقرفلا اذه
 ةاصعلل ىتح دهشيو ،هلاثمأل هللا هدح يذلا دحلا هتبوقع يف زواجتي ال هباحصأ دحأ ىصع
 الو مهقوقح -رئابكلا نم تناك ولو - مهتيصعم عّيضُت الف ،هنوقحتسي يذلا قحلاب مهنم
 يف رجحب ديلولا نب دلاخ اهامرو انزلا يف ةيدماغلا مجر املف ،ةيناميإلا هالوملا ةرئاد نم مهجرخت
 ،دلاخ اي ًالهم ( :ملسو هيلع هللا ىلص هل لاق ،اهّبسف ههجو ىلع اهمد حضنف اهسأر
 اهيلع ىلصف ا© رمأ مث ) هل رفُغل سكم بحاص ا©ات ول ةبوت تبات دقل هديب يسفن يذلاوف
 . دواد وباو دمحأو ملسم هاور ،تنفدو



 

 )3( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 ) اهيلع ىلصيأ (  :ملسو هيلع هللا لص يبنلل لاق رمع نأ اضيأ ملسمل هياور يفو     
 . ) مهتعسول ةنيدملا لهأ نيب تمسُق ول ةبوت تبات دقل ( :لاقف

  . هللا اهسفنب تداج نأ نم لضفأ تدجو له ةياور يفو       

 ،ءيش اهفاصنإو اهقحو ءيش اهتئيطخ !فاصنإو لدع نم هلمكأو هلمجأ ام .. ربكأ هللا
 ْاوُفْوَأَو(( :هباتك يف هب ىلاعت هللا انرمأ يذلا لدعلا وه اذه نإ ،اهتئيطخ مغر عيضي ال
 اَذ َناَك ْوَلَو ْاوُلِدْعاَف ْمُتْلُق اَذِإَو اَهَعْسُو َّالِإ ًاسْفَن ُفِّلَكُن َال ِطْسِقْلاِب َناَزيِمْلاَو َلْيَكْلا
  .)) ىَبْرُق

 "نيدترملاو نييناملعلا نم رش ناوخإلا" نأب رصم يف ناوخإلا ةبكن دعب لاق نم لوق لهف
 هللا قتي مل اذإ - اهنهاوع ىلع تاقالطإلا هذه لثم قلطي نم لهو ؟!فاصنإو لدع
 ام اذإ لدعلاب مهنيب مكحيو سانلا فصني نأ ىلع ٌرداق - ديدسلا لوقلاب -هسفن طبضيو
 نمم مهريغو قاسفلاو نيفلاخملاو نيئطاخلاو ةاصعلاو ماوعلا نم سانلا يفو ،رومألا مامز ملست
 ؟! ناوخإلا نم رش مه

 مهبيش ،مهئاسنو مهلاجر - نيملسملا ناوخإلاب رصم ويناملع هلعف ام عبات نم نإ
 نأ ملعيل ،اهمسرل ىتح لب ةعيرشلل م©رحو ،همسإل ىتح لب مالسإلل مaاودع ىأرو - م©ابشو
 ءالؤه ةمرح اهقلطأ نم ِعاري مل ةملاظ تاحيرصت ؛ةيرانلا تاحيرصتلاو تاقالطإلا هذه لثم
 نيد نوبراحي نم نيب ىواسو ،ا© نورمي يتلا مهتبكنو م©اصم ىعار الو ،مهقحو نيملسملا
 لدعلا نم اذه سيلو ،يصاعلا وأ عئاطلا ملسملا نيبو ،ةمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري الو هللا
  .ضرألاو تاومسلا هب تماق يذلا نازيملاو

 انوفلاخ نإو نوملسم اندنع مه لب ،نيملسملا ناوخإلا رِّفكُن ال اننأ اهلك ايندلا ملعتلف
 فولألاب مهوديؤُمو مهراصنأو مهعابتأو مهف ,لوصألاو جهنملا يف اهضعب لئاسملا نم ريثك يف
 ملعتملا مهيفو ،يصاعلا مهيفو عيطملا مهيفو ،لهاجلا مهيفو ملاعلا مهيف ,ىتش بتارم ىلع
 وأ هللا لزنأ ام ريغب مكح نم مالسإلا ضقاون ضعبب خطلت نم مهنمو ،يماعلا مهيفو
 ةيعضولا نيناوقلا ىلع ىنثأ وأ ةيرفكلا ريتاسدلا مارتحا ىلع مسقأ وأ ،عيرشتلا يف ةكراشم
 زوجي الو ،هقحتسي امب لَماعُي ّلكو ،كلذ نم ًائيش فراقي مل نم مهنمو ،اهمكاحمو اaاضُقو
 ،ضقاونلا ضعب فراق دق هارن نم ةلماعمب مهعيمج اولَماعُي نأب هللا دودح مهيف زواجتُي نأ
 اوسيل م�أو ًاصوصخ ،ءيش يف لدعلا نم اذه سيلف ،ا© خطلتملا ةريرجب اهنم ُّيلخلا ىذؤيف



 

 )4( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 نم اهدنع ام لجأل - ءارلا حتفب - هبَراَُحم هفئاط مه لب ،ةكوشب هعنتمم الو هبراحم هفئاط
 مهتهبن نأ الو ،انيف هوصع نإو مهيف هللا يصعن نأ -كلذك ةلاحلاو- زوجي الف ،نيدو مالسإ
 لب ،انوملظ نإو مهملظن الف ،نييريفكتلا وأ نييباهرإلاب انوفصوو انوملظو مهضعب انَت© نإو
 قتي ملو مهضعب انمَلظ نإو فاصنإلاو مهعم لدعلا يف هقّتنو ،انيف هوصع نإو مهيف هللا عيطن
  .انيف هللا

 هتداق قالخأو هئانبأ ج� نوكي نأ يغبني اذكهو ،انرايت ةغبص نوكت نأ بجي اذكه
 سانلا ىلوأ مهو ،سانلا مهملظي ذإ سانلا يف لدعلاب سانلا قحأ مهف ،هتايعجرمو هخياشمو
 ًاضغب سانلا دشأ نم نوكي نأ يغبني ملظلا عرجت نم نأل ،سانلا مهتهبي ذإ سانلا فاصنإب
 هملظلا موصخلا نم هنات© ىظلو هيلع ءارتفالا تاليو قاذ نمو ،هب قلختلا نم ارارفو هل
 ،ناتهبلاو ءارتفالا قلخ نم سانلا دعبأ نم نوكي نأ يغبني ،ةرفاكلا ةيرتفملا همظنألاو
  .فاصنإلاو لدعلا ىلع مهصرحأو ،قالخألا هذهل مهضغبأو

 نم سيلو ،مه مهقلخب مهلماعن الو ا© سانلا لماعن ؛انقالخأ يه هذهو ،اننيد وه اذكه
 هللا ءادعأ طلستو م©اصم يف نيملسملا نم انيفلاخمب تمشن نأ ةلوجرلا نم الو ةءورملا
 ةوادع دشأ وه ،لدتعملاب هفصي يذلا مهمالسإل مهاداع نمف ،مaامرحل مهكاهتناو مهيلع
 ءادعأ ةنسلأو يديأ تحت عقو نمو ،يباهرإلاو ددشتملاو فرطتملاب هفصي يذلا انمالسإلو انل
 يتلا ناميإلا ىرع قثوأ نم نإو .ةفرعملا قح هفرعيو لوقأ ام ردقي ؛رايتلا اذه ءانبأ نم هللا
 نم هقحتسي ام بسحب ُّلك نوملسملا ىلاوي نأ ؛اهيلإ وعدنو اهمّلعُن انئتف امو اهانملعت
 لهأ نيب زّيُمن نأو ،نيمرÃاو نيملسملا نيب قرفن نأو ،هتعاطو نيدلا نم هبرق بسحب ؛ةالاوملا
 زواجتن وأ مهملظن ال مالسإلل نيبستنملا نم راجفلاو ةاصعلا ىتحو ،مالسإلا ءادعأو مالسإلا
 ةرئاد نم جرخي ملام لوزي ال ةرصنلاو ةالاوملا نم قح يلملا قسافللف ،هللا دودح مهيف
 يف ىتح لّصفي هناحبس هارتف ،كلذ نم رش مه نَم يف فاصنإلا انمّلع هللا نإ لب ،مالسإلا
 ىرت لب ،مهضعب لعف ةيلوؤسم ًاعيمج مهلمحأ الو ،مهضعب لوق ًاعيمج مهلّوقُي ملو نيقفانملا
 ُلوُقَي نَّم مُهْنِمَو(( ،)) ُمُهْنِّم ٌقيِرَف ُنِذْأَتْسَيَو(( ،)) ْمُهْنِّم ٌةَفِئاَّط تَلاَق ْذِإَو(( :لوقي نآرقلا
 َنوُذْؤُي َنيِذَّلا ُمُهْنِمَو(( ،)) ِتاَقَدَّصلا يِف َكُزِمْلَي نَّم مُهْنِمَو(( ،)) يِّنِتْفَت َالَو يِّل نَذْئا
 َنيِحِلاَّصلا َنِم َّنَنوُكَنَلَو َّنَقَّدَّصَنَل ِهِلْضَف نِم اَناَتآ ْنِئَل َهّللا َدَهاَع ْنَّم مُهْنِمَو(( ،)) َّيِبَّنلا
  ..مهنمو ..مهنمو ،اذكهو ،))

 ُصَّبَرَتَيَو ًامَرْغَم ُقِفنُي اَم ُذِخَّتَي نَم ِباَرْعَألا َنِمَو(( :لاقف بارعألا يف لصف كلذكو
 ُقِفنُي اَم ُذِخَّتَيَو ِرِخآلا ِمْوَيْلاَو ِهّللاِب ُنِمْؤُي نَم ِباَرْعَألا َنِمَو(( :لاقو ،)) َرِئاَوَّدلا ُمُكِب



 

 )5( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 ىوقتلاو لدعلا لهأ وهو ،زّيمو لدعو قّرفف ،)) ِلوُسَّرلا ِتاَوَلَصَو ِهّللا َدنِع ٍتاَبُرُق
 ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلاو زييمتلاو فاصنإلاو لدعلا انملعُيل هلك اذهو ،ةرفغملاو
  .ناطيشلا

 ةفك يف ًاعيمج - مهريغ وأ نيملسملا ناوخإلا - ةيمالسإلا تاعامجلا عضو زوجي الف
 هفراق نم ىتح الو ،هفراق نم ةيلوؤسم ًاضقان فراقي مل نم ليمحتو ،دحاو مكحو ةدحاو
 نيدلل ًابراحمو هكوشب ًاعنتممو ًادماع هفراق نمب ،نيدلل براحم الو هكوشب عنتمم ريغ ًالّوأتم
  .هلهأو

 نمو ،نيبراحملا نيدلا ءادعأو نييناملعلاب ناوخإلا ةاواسم لدعلا نم سيلف ؛هلك كلذلو
  .هكردي مل وأ هكردأف لطابلا دارأ نمك سيل هأطخأف ريخلا دارأ

 عارت مل يتلا ةرئاجلا تاقالطإلا كلت هيف تردص يذلا ئّيسلا تيقوتلا ًاضيأ ينجعزأ دقلو
 طّلستو رمآت نم ؛مهرابكو مهراغصو مهئاسنو مهلاجرب لح امو ،رصم يف نيملسملا ةبكن
 ،مهيلع قافآلا ذاذش عامتجاو ،تامرحلل كاهتناو ،هاوفألل ميمكتو لاقتعاو ةدراطمو
  .ناكيرمألا ةيذحأو جيلخلا تيغاوط لاومأ معدب مهلاصئتسا ىلع مهرهاظتو

 مالسألا ءادعأ نم هؤايلوأو رصم يف توغاطلا شيج هلعف امب يننوربخي يراوز ناك دقلف
 باتكلاو نيحّرصملا كئلؤأ تاحيرصتب يننوثدحي هسفن تقولا يفو ،مهلاكشأو مهئامسأ فلتخمب
 ركذتأو ،ديدسلا لوقلاو قيفوتلاو همكحلا نادقف نم بجعأو ،نايثغلاب باصأف كانهو انه
 ملسو هيلع هللا ىلص لاقف شيرقل اهاطعأ امل نينح مئانغ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق
 نأ تدرأ ينإو ،ةبيصمو ةيلهاجب دهع وثيدح ًاشيرق نأ ( :كاذ هلعف ًاللعم راصنألل ًارذتعم
  .يذمرتلا هاور ) مهفلأتأو مهَُربجأ

 .. مهيلع نيملسملا راصتناو هكم حتفب مهتبكن ا© دوصقملاو ،ةبيصملل هتاعارم لمأتف 
 فيكف ،قلخلا لدعأ دي ىلع تناك مهتبيصمو شيرق ةبكن نأ عم ،ميظعلا قلخلا اذه لمأتف
 ةاعارمو نيملسملا رطاوخ ربج سيلأ ؟نيدلا ءادعأ يديأ ىلع نيملسمل ةبكنلا نوكت نيح
 .ردجأو ىلوأ ةلاحلا هذه لثم يف مهتبيصم

 ،هاواتف نم عبارلا ءزجلا ردص يف ةيميت نبإ انخيش هبتك ام لّمأت ىلإ يناوخإ وعدأ ؛ًاريخأ 
 نم مهدنع ام ةقرف لكل ركذو ،ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةفلاخملا قرفلا ىتح فصنأ فيكو
 هب نودمحتسُي ام ةلزتعملل نأ ركذف ،هعامجلاو ةنسلا لهأل هديدشلا مaافلاخم مغر نساحملا



 

 )6( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 ءافلخلا ةمامإ يف نعطلا نم ؛ثيدحلاو ةنسلا نع هيف اوجرخ ام ضعب ةضفارلا ىلع مهدر نم
  .يلع يف ولغلاو ةباحصلا ةلادعو

 تابثإ نم هيف مهوفلاخ امب هلزتعملا ىلع نوحجري م�أ ّنيبف ؛لئاوألا ةعيشلا فصنأو
 نامثعو يلع ريفكت نم جراوخلا هيف اوفلاخ امب نودمحتسُي اوناكو ،ةعافشلاو ردقلاو تافصلا
 اودتهي مل نإو ةئجرملا هيف اوفلاخ امب نودمحتسُيو ،بونذلا نم نيملسملا هب اورّفك امو امهريغو
  .ةضحملا ةنسلا ىلإ

 م�أ ركذو ،ةيرعشألاو ةيماركلاو ةيبالكلا لثم ؛تابثإلا لهأ ةملكتم َفصنأ امك
 نايبو ،باتكلا لهأو نيكرشملاو رافكلا ىلع درلاو ،ناميإلا لوصأ نم هوتبثأ امب نودمحتسُي
 نم ةيردقلاو ةضفارلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا ىلع هودر امب اودمحُتسا كلذكو ،مهججح ضقانت
 لهأ هيف قفاو امو يرعشألا ركذ مث ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهيف نوفلاخي يتلا تالاقملا عاونأ
 نم يه ،هلوق داسف راهظإو فلاخملل رهق اهيف يتلا ةقفاوملا نكل " :لاقو ،ثيدحلاو ةنسلا
 بذلا :لوقي ىيحي نب ىيحي ناك ىتح ،دهاجم عدبلا لهأ ىلع دارلاف ،رصتنملا دهاÃا سنج
 هيلع هللا لص يبنلا لاق امك روجف هيف نوكي دق دهاÃاو ،داهجلا نم لضفأ هنسلا نع
 هنسلا تضم اذهلو  ) مهل قالخ ال ماوقأبو رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤي هللا نإ ( :ملسو
 ،ةلاحم ال رهاظلا يف هبحاصل روكشم لمع داهجلاو .ًارجاف وأ ناك ًارب ريمأ لك عم ىزغُي نأ
 رصتنملا اذكهف ،نيدلاو ةنسلل هرْصَن هركش هْجوو ،ًارهاظو ًانطاب روكشم ةنسحلا ةينلا عم وهو
 هدابعو هلوسرو هللا دنع لاجرلا ُدمحف ،هجولا اذه نم كلذ ىلع ركشُي ةنسلاو مالسإلل
 نأ ىلإ ... "فانصألا عيمج نم هعرشو هلوسر ةنسو هللا نيد هيف اوقفاو ام بسحب نينمؤملا
 نعل نم ريزعتب مهلوقو ،مهوحنو ةيرعشألاو ةيبالكلا نعل نم ىلع مهراكنإو قارعلا ءاهقف ركذ
 ًادرو ًاّبذ مهل نأب لّلع مهضعبو ،نيملسملا نم هفئاط م�أب كلذ مهضعب لَّلعو ،مهءاملع
 )1( .)15_ 4/13( همالك رخأ ىلإ ..ةنسلل نيفلاخملاو عدبلا لهأ ىلع

 يتلاو انل ةفلاخملا فئاوطلا عم ىتح ،فاصنإلاو لدعلا ىلاعت هللا همحر انخيش نم مّلعتنلف
 ال نأو انيف هللا اوصع نإو مهيف هللا يصعن ال نأو ،انتمصاخمو انيف نعطلا يف دهج لأت مل
 هيوشحلاب هنسلا لهأ قرفلا هذه تّمس مكف ،انوت© نإو مهتهبن ال نأو ،انوملظ نإو مهملظن

                                     
 لدعب نكلو مهريغ وأ ناوخإلا ءاطخأ ىلع درلا ركنن ال اننأ فِّرعأل هظفلب اذه همالك تدروأ )(1
 . ةرصاعملاو ةميدقلا عدبلا لهأ تافارحناو ءاطخأ نم ريثك ىلع دودرلاب ةءولمم هللا لضفب انبتكو، فاصنإو



 

 )7( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

  ،ءآرُب اهنم هنسلا لهأ يتلا تايمسملا نم كلذ ريغو جراوخلاو بصاونلاو ةمسÃاو ةهبشملاو
 مهملظ مدعو اهيف نودمحتسُي يتلا بناوجلا ركذ يف مالسالا خيش فاصنإ لمأتف كلذ عمو
  .اهيف

 الو ،قيدصلاو ودعلاو ،فلاخملاو قفاوملاو ،ديعبلاو بيرقلا عم فاصنإلاو لدعلا ملعتنلف
 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقف ،فاصنإلاو لدعلا كرت ىلع انلمحي وأ موق نآنش اّنمرجي
 .طسوألا يف يناربطلا هاور )..اونسحأف متلق اذإو اولدعاف متمكح اذإ (

 :هباحصلا لاقو ،ريست نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةقان تبأ امل ،ةيبيدحلا ةوزغ يفو
 هللا ىلص يبنلا لاقف , )ةلع ريغ نم ريست نأ تبأو تكربو تنرح ينعي( ,ءاوصقلا تألَخ
 سباح اهسبح لب قُلخب اهل كاذ امو ،ءاوصقلا تألخام هللاو ( :هتباد نع ًاعفادم ملسو هيلع
  .) ليفلا

 ةميهبلا عم ىتح لوقلاو مالكلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لدعي فيك لمأتف
 ًالوق لقنلو هللا ِقتنلف ،اهيف سيل فصوب فصوت وأ ملظُت نأ ىبأيو اهفصنيو ،ءامجعلا
 نودترملاو تيغاوطلا رمآتيو مهيلع طلستي نيذلا نيبوكنملا نيملسملا يف هللا ِقتنلو ،ًاديدس
 ( :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقف ؛مهملظن وأ مهلذخن الو مهل مهملسن الو ،مهراصنأو
 الو هنوخي ال( ةياور يفو .ملسمو يراخبلا هاور )هملسي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا
 راشأو - انهاه ىوقتلا ،همدو هلامو هضرع مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ،هلذخي الو هبذكي
 .) ملسملا هاخأ لذخي نأ رشلا نم ئرمإ بسحب - بلقلا ىلإ

 ًاءرما لذخي ئرما نم ام ( :لاق ملسو مهيلع هللا ىلص يبنلا نأ هريغو دمحا مامالا ىورو
 يف ىلاعت هللا هلذخ الإ ،هتمرح نم هيف كهتنُيو ،هضرع نم هيف صقتنُي نطوم يف ًاملسم
 كهتنُيو ،هضرع نم هيف صقتنُي نطوم يف ًاملسم رصني دحأ نم امو ،هترصن هيف بحي نطوم
  .) هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هرصن الإ ،هتمرح نم هيف

 لجرلا نإ ( هريغو دمحأ مامإلا هيوري يذلا ثيدحلا يفف ،قحلاب ءادهش هللا نيماوق نُكنلف
 هناوضر ا© هل هللا بتكيف ،تغلب ام غلبت نأ نظي ال ىلاعت هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل
 تغلب ام غلبت نأ نظي ام ىلاعت هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو ،ةمايقلا موي ىلإ
 . ) ةمايقلا موي ىلإ هطخس ا© هيلع هللا بتكيف



 

 )8( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 لقأ فارشألاو ،فارشألا ةلح فاصنإلا
 فانصألا

 نيذلا ءاجرإلاو مهجتلا لهأ نم انموصخ او©اشي نأ ًادبأ يناوخإل بحأ ال :اماتخ
 نوحرفي اوناك ام اريثك نيذلاو ،ءاربلاو ءالولا نيزاوم مهضعب دنع تمطحت لب مهدنع تلتخا
 مهل مهلاقتعاب نوتمشيو انناوخإ ضعب ىلع تيغاوطلا راصنأ نم هللا ءادعأ طلستب
 نيز .. لهاتسي ( :لوقي رخآو ) نسحأ ( :لوقي مهضعبف ،انايحأ مهلتقبو لب ،مهنجسلو
 ضعب يل ركذي ناك امدنعو ،هنات©و هيلع ءاعدلا ريغ اذه ،) هنم هللا حارأ !!هيف نوسي
 نا نع الضف ةلوجرلا نم الو ةءورملا نم سيل اذه :لوقا تنك ،مهتتامشو اذه مهحرف انناوخإ
 مههبشأ امو ،نينمؤملل ةلذلاو ةالاوملا معط اوقوذي مل موقلا ءالؤه ،ءيش يف نيدلا نم نوكي
  .ناثوألا لهأ نوكرتيو مالسإلا لهأ نوبراحي نيذلا جراوخلاب

 . ءالؤهك اوسيل يناوخإ اعطقو ،ءالؤه او©اشي نأ يناوخإب أبرأ

 تارباخملا نجس نيزانز سارح نم نيناوقلا ركاسع دحأ ةّرم يل هلاق الثم ركذتسأ تنكو 
 ةقاط نم يلإ رظني فقوف ،بيذعتلا ةحاس نم يجورخ رثإ ىلع يتنازنز يف يلاح ىأر نيح
 اعاجش سيل " :فطاعتلا ًارهظم لاقف ،يب تمشي هتننظ امل ٍّدحت ةرظنب هيلإ ترظنف ،يتنازنز
 . !! "نابضقلا فلخ روصحم وأ حيرج وأ ليتق دسأ ىلع حبني يذلا كلذ

 ـه 1434 ةدعقلا وذ يسدقملا دمحم وبا بتكو
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