
 



 تارامإلا ددعت دنع ماّكحلا ئواسم ركذ لوح مهم هيبنت

 جراوخلا دض هداهج يف يبيللا شيجلا نالذخ نم ريذحتلاو
 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبَّتا نمو
 ريهشتلاو ،ةيمالسإلا دالبلا ماّكح ِّبس" ةلأسم يف يجهنم نإف ،دعب امأ
 ،يبطخو يتارضاحمو يتافّلؤم يف مولعم ٌحضاو "ألملا ىلع مهئواسم ركذب
 وأ رصم يدلب يف ءاوس ،اذه نع يهنلا يف حلاصلا فلسلا جهنم وهو
 .ىرخأ ةيمالسإ دلب يأ يف

 نمزلا يف لودلاو نادلبلا دُّدعتب نيملسملا ماّكحلا دّدعت ةلأسم تشقw دقو
 قورفلل ةيلجلا فشاوكلا" باتك نم ثلاثلا فشاكلا لالخ نم دحاولا
 ىلوألا ةزاربإلا/102-100ص( "ةيعدبلا ةيبزحلا تاوعدلاو ةيفلسلا نيب
 .)م2005/ه 1426 ماع

 )284 -1/276( )م 2015 /ه1437 ماع ةثلاثلا ةزاربإلا( يفو
 .اهيف نييبزحلا تالاقم ىلع تددرو ةشقانملا هذه يف تعسوت



 دالبلا ضعب مكح ّىلوت "يبرعلا عيبرلا تاروث" هيلع قلطأ ام نّ�إو
 رّخس نأ الإ ،رصم دالبلا هذه نمو ،ناوخإلا بزحل نومتنم ةيمالسإلا

 لالخو ،هبزحو مكاحلا اذه ّرش ةلازإل لسابلا يرصملا شيجلا هناحبس هللا
 ةدع تبتكو تارضاحم ةدع تيقلأو بطخ ةدع تبطخ ةرتفلا هذه
 ىلع هتروطخ نايبو نيملسملا ناوخإلا بزح نم ريذحتلا يف تالاقم
 دحأ نييعتب اهيف تحّرص امو ،-تاونس ربع كلذو– مالسإلا دالب
 هجهنمو بزحلا دقن يف يمالك ناك امنإ ،بزحلل نيمتنملا ماّكحلا ءالؤه
 .ماّكحلا ريغ ةاعدلا نم نيدسافلا هزومر نييعت عم دسافلا

 دعب الإ يسرم دمحم قباسلا يناوخإلا رصم مكاح مس� تحّرص امو
 هبزح تwايخو هتwايخل اًرظن ؛نجسلا هعاديإو همكح طوقسو هلزع
 اهل اوجّور يتلا بزحلا تاهبشل اًعفد ؛هلزع دعب همس� تحّرص امنإو ،ةتباثلا
 يف مهطّطخم ريرمت لجأ نم ،م³ديقع داسفإل جيورت اّميأ ةّماعلا طسو
 دوهيلا مف يف ةغئاس ةمقل كلذ دعب نوكت يك ؛نيملسملا ناطوأ كيكفت
 .ضفاورلاو



 يبيللا شيجلل ينابعلا ةنايخ نم يناعلا رسأ ّكف" يلاقم يف تركذ دقو

 عم اودقاعت دق ةيناوخإلا قافولا ةموكح عم جاَّرسلا نأ" :"نيملسملاو
 تاردقم ضعب نم مهنيكمت ىلع ةيناوخإلا ةيكرتلا ناغودرأ ةموكح
 ."!...ىمظع ةنايخ هذهو ،يبيللا بعشلا

 ،ةبابلا هذه نم سيل قايسلا اذه يف "ناغودرأ" مس� يحيرصتو :تلق
 نإف ،ا¾بس يوتحي ال يمالكف ،مهُّبسو ألملا ىلع ماّكحلا ئواسم ركذ :يأ
 ،هئواسم راهشإ ضرغلا سيلو ،"ناغودرأ" ركذ نييعت نكي مل دوصقملا
 ؛"نييلامكلا نيينامثعلا" كارتألا طّطخم نم ريذحتلا وه ضرغلا امنإ

 ناوخإلا بزح عم نيئطاوتم ؛مه³زوح يف مالسإلا دالب طاقسإل

 ءالؤه ىسانت دقو" :يلوقب اذه تفدرأ ثيح ،ةينويهصلاو نيملسملا
 ايبيل يف نيملسملا ءامد ةحابتسا يف نيينامثعلا كرتلل دوسألا خيراتلا
 ةعدبلا قاوسأ ةماقإ عم ،م³اريخ بلسو ،مالسإلا دالب نم اهريغو
 نم مائف ةديقع تدسفأ يتلا ةيفوصلا قرطلل مهنيكمتو ،ةفارخلاو كرشلاو
 يف هتبغر يف ةحضاولا ناغودرأ تاحيرصت اذه ىلإ فضأ ،نيملسملا
 نم ناغودرأ نكمت اذإو ،ايبيل اهنمو ،نيينامثعلا هدادجأ كالمأ ةداعتسا



 ةذبانم نم نكمتي يك ؛اهيف ةيركسع دعاوق ءانبب موقي فوسف ،ايبيل
 يناّبعلا نوكي اذÅو ،يبيللا بعشلا دّرشي نأ دعب ،يرصملا شيجلا
 ."ةميظع ةمدخ مالسإلا ءادعأ اومدخ دق ةنوخلا هباحصأو

 ،هدئاقو يبيللا شيجلا ةرصن يف يمالك نأ ُّنظي يذلا :كلذك لوقأو

 بz نم وه ،"نييلامكلا نيينامثعلا" كارتألا طّطخم نم ريذحتلاو

 .ديدس ريغ اًمهف مهف دقف ،ةسايسلا يف ضوخلا ةوهش

 نيملسملا دالب نمأ فدهتست ةيلاحلا ةيكرتلا ةموكحلا نأ اذه ىلإ فضأ
 ىلع ةسيسخلا برحلا هذه تنلعأ دقو ،طقف ايبيل سيل ةبطاق برعلا
 دقو ،دالبلا هذه طاقسإل ةئيندلا لئاسولا لك ةمدختسم ،تÆوتسم ةدع
 اونوكي ىتح ،مهنيد يف دالبلا هذه يف برعلا نيملسملا نم اًمائف تنتف
 ططخ رامضم يف ريسي هّلك اذهو ،مهيديÈ مهدالب اومدهيل اهل اًدوقو
 .ةينوساملاو ةينويهصلا

 دروم ريغ يف جاّجحلا ِّبس نع هيÌ يف سابع نبا رثÈ لدتسا نم كانهو
  :لالدتسالا



 ةرمج يبأ ةمجرت يف )8/104( ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ رثألاو
 wَ ساَّبَع نْب ورْمَع َلاَق :يراخبلا لاق ثيح ،يعَبُّضلا نارمع نب رصن
 قيرحت ينغلب امل :َلاَق ةرمج وُبَأ w َلاَق ديِعَس نْب ىنثملا ِنَع ٍّيِدْهَم نْبا
 سنأتساو ،ينفرع ىتح ساَّبَع نْبا ىلإ تفلتخاو ةكم ىلإ تجرخ تيبلا

 مث ،"ناطيشلل wًوع نكت ال" :َلاَقف ساَّبَع نْبا َدْنِع جاجحلا تببسف يب
 .wًامز اÅ تنكف ناسارخ ىلإ تجرخف ةرصبلا ىلإ تعجر

 نأ ينعي ال ،جاّجحلا َّبسي نأ ةرمج يبأل سابع نبا يهنف :تلق

 نمو جاّجحلا ِّرش نم ريذحتلل نوضرعتي ال اوناك نيعباتلاو ةباحصلا

 اذه مهلمعو ،نيملسملل اًحصن ً�ايحأ كلذ نولعفي اوناك لب ،هدقتعم

 سانلل اًجيي� هب ريهشتلاو هئواسم ركذو جاّجحلا ّبس بz نم سيل

 :ةيلاتلا رØآلا يف امك ،هيلع جورخلل

 ،ريَبُّزلا نبا لتُق امل هنأ )2545( ملسم هجرخأ يذلا ثيدح .1
 َداَعَأَف ،ُهَيِتÙَْ ْنَأ ْتَبَأَف ،هيتÙ يك اهنع هللا يضر ءامسأ جاَّجحلا اعد
 :َلاَق ،ِكِنوُرُقِب ِكُبَحْسَي ْنَم ِكْيَلِإ َّنَثَعْـبََأل ْوَأ ِّينَيِتْأَتَل :َلوُسَّرلا اَهْـيَلَع
 ،ِينوُرُقِب ِينُبَحْسَي ْنَم ََّيلِإ َثَعْـبَـت َّىتَح َكيِتآ َال ِهللاَو :ْتَلاَقَو ْتَبَأَف



 َلَخَد َّىتَح ،ُفَّذَوَـتَـي َقَلَطْنا َُّمث ،ِهْيَلْعَـن َذَخَأَف ََّيتْبِس ِينوُرَأ :َلاَقَـف :َلاَق
 َكُتْـيَأَر :ْتَلاَق ؟ِهللا ِّوُدَعِب ُتْعَـنَص ِينِتْيَأَر َفْيَك :َلاَقَـف ،اَهْـيَلَع
 Æَ :ُهَل ُلوُقَـت َكَّنَأ ِينَغَلَـب ،َكَتَرِخآ َكْيَلَع َدَسْفَأَو ،ُهاَيْـنُد ِهْيَلَع َتْدَسْفَأ
 ُعَفْرَأ ُتْنُكَف اَُمهُدَحَأ اَّمَأ ،ِْنيَقاَطِّنلا ُتاَذ ِهللاَو ،wََأ ِْنيَقاَطِّنلا ِتاَذ َنْبا
 َنِم ٍرْكَب ِيبَأ َماَعَطَو ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلوُسَر َماَعَط ِهِب
 َّنِإ اَمَأ ،ُهْنَع ِينْغَـتْسَت َال ِيتَّلا ِةَأْرَمْلا ُقاَطِنَف ُرَخْآلا اَّمَأَو ،ِّباَوَّدلا
 ً�اَّذَك ٍفيِقَث ِيف َّنَأ« ،اَنَـثَّدَح َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلوُسَر
 :َلاَق ،ُهÆَِّإ َّالِإ َكُلاَخِإ َالَف ُريِبُمْلا اَّمَأَو ،ُهاَنْـيَأَرَـف ُباَّذَكْلا اَّمَأَف ،»اًريِبُمَو
 .اَهْعِجاَرُـي َْملَو اَهْـنَع َماَقَـف

 يف )يجناخلا .ط( )242-10/241( تاقبطلا يف دعس نبا جرخأو
 ٍفْوَع ْنَع ُقَرْزَألا ُقاَحْسِإ اَنَـثَّدَح :لاق )اهنع هللا يضر ءامسأ ةمجرت(
 ِيبَأ ِتْنِب َءاَْمسَأ ىَلَع َلَخَد َجاَّجَْحلا َّنَأ ِّيِجاَّنلا ِقيِّدِّصلا ِيبَأ ْنَع ِِّيباَرْعَألا
 ٍباَذَع ْنِم ُهَقاَذَأ àََّا َّنِإَو ،ِتْيَـبْلا اَذَه ِيف َدَْحلَأ ِكَنْـبا َّنِإ :اََهل َلاَقَـف ٍرْكَب
 اًماَّوَـق اًماَّوَص ِنْيَدِلاَوْلِ� ا¾رَـب َناَك .َتْبَذَك :ُهَل ْتَلاَقَـف .َلَعَـفَو ِهِب َلَعَـفَو ٍميِلَأ
 :ِنَ�اَّذَك ٍفيِقَث ْنِم ُجُرْخَيَس ُهَّنَأ àَِّا ُلوُسَر wَََربْخَأ ْدَقَل àَِّاَو[ َّنِكَلَو
 .]ٌريِبُم َوُهَو ِلَّوَألا َنِم ٌّرَش اَمُهْـنِم ُرَخآلا



 ُرَخآلا" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لمÙو ؛حيحص دانسإ اذهو :تلق
 ديبع يبأ نب راتخملا وه لوألاو ،"ٌريِبُم َوُهَو ِلَّوَألا َنِم ٌّرَش اَمُهْـنِم
  .ّصنلا اذÅ ،هنم ٌّرش جاجحلاو ،ضحم ٌرفك اذهو ،ةوبنلا يعَّدم
 ٍمْلَس ُنْب ُناَمْيَلُس َدُواَد وُبَأ اَنَـثَّدَح )2220( يذمرتلا لاقو .2

 :َلاَق َناَّسَح ِنْب ِماَشِه ْنَع ،ٍلْيَُمش ُنْب ُرْضَّنلا wَََربْخَأ :َلاَق ُّيِخْلَـبلا
 ،»ٍليِتَق َفْلَأ َنيِرْشِعَو ٍفْلَأ َةَئاِم َغَلَـبَـف اًْربَص ُجاَّجَحلا َلَتَـق اَم اْوَصْحَأ«
 .حيحص دانسإ اذهو
 نع ،ماشه نب ريثك اَنَـثَّدَح )2/152( ةبيش يبأ نبا لاق .3

 ،جراوخلا نم هنأ ركذف لجر نع wًوميم تلأس :لاق ناقرب نب رفعج
 فلخ يلصن انك دق + يلصت امنإ هل لصت ال تنأ" :لاقف
 .حيحص دانسإ اذهو ،"ا�يقرزأ ��رورح ناكو ،جاجحلا
 ُكِلاَم اَنَـثَّدَح لاق )6/195( هفنصم يف ةبيش يبأ نبا جرخأ .4

 :َلاَق ِبِئاَّسلا ِنْب ِءاَطَع ْنَع ٍدÆَِز ُنْب ُرَفْعَج wَََربْخَأ :َلاَق َليِعاَْمسِإ ُنْب
 ُلَثَم :َلاَقَـف ,ُبُطَْخي ُجاَّجَْحلاَو ِّيِئاَّطلا ِّيُِرتْحُبْلا ِيبَأ َعَم اًسِلاَج ُتْنُك
 , َهَّوÙََ َُّمث ُهَسْأَر َعَفَرَـف :َلاَق ; ََميْرَم ِنْبا ىَسيِع ِلَثَمَك àَِّا َدْنِع َناَمْثُع
 ُلِعاَجَو اوُرَفَك َنيِذَّلا َنِم َكُرِّهَطُمَو ََّيلِإ َكُعِفاَرَو َكيِّفَوَـتُم ِّينِإ{ :َلاَق َُّمث
 ]55 :نارمع لآ[ }ِةَماَيِقْلا ِمْوَـي َىلِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقْوَـف َكوُعَـبـَّتا َنيِذَّلا
 .)1(»ِةَبْعَكْلا ِّبَرَو َرَفَك« :ِّيُِرتْحُبْلا وُبَأ َلاَقَـف :َلاَق

	

 .ةتسلا بتكلا باحصأ هل جرخأ ,نيعباتلا راغص نم ,بيرقتلا يف ظفاحلا لاق امك نقتم ةقث ؛مهرد نب ليعامسإ نب كلام :نسح هدانسإ )1(

 .ىئاسنلاو يذمرتلاو ,لئاسملا يف دواد وبأ هل جرخأ ,نيعباتلا رابك نم ,عيشتي قودص ؛رمحألا د\ز نب رفعجو



 جاّجحلا ةمجرت يف "مالسإلا خيرï" يف -هللا همحر– يبهذلا ركذو
 :اهنم ىرخأ اًرØآ )2/1071(
ُ َّ�ا ُهَطَّلَس ٌةبوقع َجاَّجَْحلا َّنِإ :َلاَق ٍراَنيِد ِنْب ِكِلاَم ْنَع .5

 ِءاَعُّدلِ� اَهوُلِبْقَـتْسا ِنِكَلَو ،ِفْيَّسلِ� àَِّا َةَبوُقُع اوُلِبْقَـتْسَت الَف ،ْمُكْيَلَع
 .ِعُّرَضَّتلاَو
 اَنْـئِجَو ،ُمَمُألا ِتَثَـباََخت ْوَل :َلاَق ،ِزيِزَعْلا ِدْبَع ِنْب َرَمُع ْنَعَو .6

zَِقاَرِعْلا َِيلَو ،ٍةَرِخِآل الَو اَيْـنُدِل ُحُلْصَي َناَك اَم ،ْمُهاَنْـبَلَغَل ِجاَّجَْحل، 
 َفْلَأ َنيِعَبْرَأ َُهَّريَص َّىتَح ِهِب َّسَخَأَف ،ِةَراَمِعْلا َنِم ُنوُكَي اَم ُرَـفْوَأ َوُهَو
 .ًةَدÆَِزَو ٍفْلَأ َفْلَأ َنوُناََمث اَذَه يِماَع ِيف ََّيلِإ َيِّدُأ ْدَقَلَو ،ٍفْلَأ
 ِدَقَو الِإ ٌةَمْرُح َِِّ� ْتَيِقَب اَم :ِدوُجَّنلا ِيبَأ ُنْب ُمِصاَع َلاَقَو .7

 .ُجاَّجَْحلا اَهَكَهَـتْـنا

	
 هـظفح ءاـس ةـقث ،هـيف نيـل ىـلع مالـعألا دـحأ " :يبهذلا هنع لاق ,يراخبلا هل جرخأ ,نيعباتلا راغص نم ,طلتخا قودص ,كلام نب بئاسلا نب ءاطعو
wةرخ". 

 .لاسرإلا ريثك ,تبث ةقث ,ةتسلا هل جرخأ ,نيعباتلا نم ىطسولا نم ,ديعس نب زوريف ؛يئاطلا يرتخبلا وبأو

 مهل نأو ،نوق� م�أو ،مهئارمأ دحأ وهو ءافلخلا مهيف ةيمأ ونب مهو نامثع ةبارق نأ :هانعمو" :دواد يبأ ننس ىلع هحرش يف دّابعلا نسحملادبع خيشلا لاق
 وهف ،مهوفلاخي ملو مهوعب�و ةيمأ ينب اوعبتا نيذلا :يأ ماشلا لهأ ىلإو قارعلا لهأ ىلإ :ينعي ،ماشلا لهأ ىلإو انيلإ ريشي :لوقي ،مهريغ ىلع قوفتلا
 ."ةيمأ نيب ةفالخل نيضراعم اوسيلو نوعيطم مه نيذلاو اوضر نيذلا ءالؤه ىلإ ريشي

 

	



 َجاَّجَْحلا َنوُّمَسُي ،ِقاَرِعْلا ِلْهَأ ْنِم ُبَجْعَأل ِّينِإ :ٌسُواَط َلاَقَو .8
 .اًنِمْؤُم
 ِيف ُجاَّجَْحلا َّرَم :َلاَق ،َىيَْحي ِنْب ِّيِرَّسلا ِنَع ،ُقَرْزَألا ُساَّبَعْلا َلاَقَو .9

 ِنوُجُّسلا ُلْهَأ :َليِق ؟اَذَه اَم :َلاَقَـف ،ًةَثاَغِتْسا َعِمَسَف ،ٍةعمج ِمْوَـي
 الَو اَهيِف اؤسخا{ :مهل اولوق :لاقف ،رحلا اَنَلَـتَـق :َنوُلوُقَـي
 .ٍةَعُُمج ْنِم َّلَقَأ الِإ َكِلَذ َدْعَـب َشاَع اَمَف :َلاَق ،}ِنوُمِّلَكُت
 :َلاَق ،ٍدْيَز ُنْب ُّيِلَع انثدح :ُّيِموُزْخَمْلا وٍرْمَع ُنْب ُناَمْثُع َلاَقَو .10
 .َدَجَسَف ،ِجاَّجَْحلا ِتْوَِمب َِربْخُأَف ،ِنَسَْحلا َدْنِع ُتْنُك
 َتاَم :ُّيِعَخَّنلا َميِهاَرْـبِِإل ُتْلُـق :َناَمْيَلُس ِيبَأ ُنْب ُداََّمح َلاَقَو .11
 .ِحَرَفْلا َنِم ىَكَبَـف ،ُجاَّجَْحلا

 ( ىربكلا ىواتفلا يف امك -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 ِيبَأ ِنْب ِراَتْخُمْلاَو ،َفُسوُي ِنْب ِجاَّجَْحلا ِلْثِم ِيف َنوُدَهْشَيَو" :)4/193
 ،ِّيِضِفاَّرلا ٍأَبَس ِنْب àَِّا ِدْبَعَو ،ِّيِرَدَقْلا َنَالْيَغَو ،ٍدْيَـبُع ِنْب وِرْمَعَو ،َةَدْيَـبُع
 ."ِةَضاَفِتْسِالzِ َّالإ ُهَنوُمَلْعَـي َال اَِمب ِةَعْدِبْلاَو ِمْلُّظلا ْنِم ْمِهِوَْحنَو



 ُنْب ُجاَّجَْحلا َوُهَـف ُريِبُمْلا اَّمَأَو" :)1/196( ىربكلا ىواتفلا يف اًضيأ لاقو
 ْنِم اَذَه َناَكَف ،ِهِباَحْصَأَو ٍّيِلَع ْنَع اًفِرَحْنُم :َناَكَو ،ُّيِفَقـَّثلا َفُسوُي
 ."ِضِفاَوَّرلا ْنِم -يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا ينعي– ُلَّوَْألاَو ،ِبِصاَوَّـنلا

 اَّمَأَو" :)6/124( حيسملا نيد لدب نّمع حيحصلا باوجلا يف لاقو
 ِءاَمِّدلِل اًكاَّفَس اًريِبُم َناَكَو ،َّيِفَقـَّثلا َفُسوُي َنْب َجاَّجَْحلا َوُه َناَكَف ُريِبُمْلا

 ."ُهَباَنَـتْسا يِذَّلا َناَوْرَم ِنْب ِكِلَمْلا ِدْبَع ِكْلُمِل اًراَصِتْنا ،ٍّقَح ِْريَغِب

 :لاقف )4/343( "ءالبنلا مالعأ ريس" يف جاجحلل يبهذلا مجرتو
 ٍسَْمخ َةَنَس ،َناَضَمَر ِيف : ُهللا ُهَكَلْهَأ ُّيِفَقـَّثلا َفُسْوُـي ُنب ُجاَّجَحلا"
 .ًالْهَك ،َْنيِعْسِتَو

 ،ٍةَعاَجَش اَذ َناَكَو ،ِءاَمِّدلِل ًاكاَّفَس ،اًثْـيِبَخ ،ا�يِبِصَ� ،اًراَّبَج ،اًمْوُلَظ َناَكَو
 .ِنآَرُقْلِل ٍمْيِظَعتَو ،ٍةَغَالَبَو ،ٍةَحاَصَفَو ،ٍءاَهَدَو ،ٍرْكَمَو ،ٍماَدْقِإَو

 ِْريَبُّزلا ِنْبال ِهِراَصِحَو ،)ِْريِبَكلا يِْخيِرïَ( ِيف ِهِتَْريِس ِءْوُس ْنِم ُتْقُس ْدَق
ملِ� اَهÆَِّإ ِهِيْمَرَو ،ِةَبْعَكلِ�

َ
 ىَلَع ِهِتَيَالِو َُّمث ،ِْنيَمَرَحلا ِلْهَأل ِهِلَالْذِإَو ،ِقْيِنَجْن

ملاَو ِقاَرِعلا
َ

 ِهِْريِخÙََْو ،ُهَل ِثَعْشَألا ِنْبا ِبْوُرُحَو ،ًةَنَس َنْيِرْشِع ِهِّلُك ِقِرْش



 َّنِإَف ،ِهللا ِيف ُهُضِغْبُـن ْلَب ،ُهُّبُِحن َالَو ُهُّبُسَنَـف ،ُهللا ُهَلَصْأَتْسا ِنَأ َىلِإ ِتاَوَلَّصلِل
 .ِناَْميِإلا ىَرُع ِقَثْوَأ ْنِم َكِلَذ

 ،ِةَلْمُجلا ِيف ٌدْيِحْوَـت ُهَلَو ،ِهللا َىلِإ ُهُرْمَأَو ،ِهِبْوُـنُذ ِرَْحب ِيف ٌةَرْوُمْغَم ٌتاَنَسَح ُهَلَو
 ."ءاَرَمُألاَو ِةَرِباَبَجلا ِةَمَلَظ ْنِم ُءاَرَظُنَو

 نب جاجحلا كلهف" :رداص راد:ط )1/82 مالسإلا لود( يف لاقو
 ناكو ,ةنس نوسمخو ثالث هلو ناضمر يف قارعلا ريمأ ,يفقثلا فسوي

 اًهَّوفم اًحيصف املاع ناك هنأ الإ ةريثك هيزاخمو ,اًدينع اًرابج اًبيهم اًعاجش
 ."نآرقلل اًدِّوجم

 اوتكسي مل جاّجحلا اورصاع نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نأ دهاشلاو :تلق
 ضعب رّوصت امك ،ضرألا يف هداسفإو هِّرش نايب نع اًمربم ïًوكس
  .ةنتفلل اًدامخإ ؛هيلع جورخلاو هِّبس نم اوعنم امنإ ،انناوخإ

 ريبزلا نب هللادبع نم ردص ام ضعب نم اورَّذح ةباحصلا ضعب كلذكو
 مغر ،ناورم نب كلملادبع هدلوو مكحلا نب ناورم نمو ،امهنع هللا يضر
 ،هدلوو ناورم ةيالو تحت نورخآو ،ريبزلا نبا ةيالو تحت ناك مهضعب نأ



 ىلع اÅ ريهشتلاو مهئواسم راهظإو مهَّبس يضتقي ال ريذحتلا اذه نكل
 :اذه ةلثمأ نمو ،ربانملا

 �أ عنم يذلا- هسفن امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع :لوألا لاثملا
 ِيبَأ نْبا مامأ ريبزلا نب هللادبع عينص نم رَّذح -جاّجحلا ّبس نم ةرمج
 ركذ ثيح ،)4665( يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف امك ،َةَكْيَلُم
 ُتْوَدَغَـف" :لاق مث ،ريبزلا نباو سابع نبا نيب فالخ عوقو َةَكْيَلُم ِيبَأ نْبا
 ؟àَِّا َمَرَح َّلِحُتَـف ،ِْريَبُّزلا َنْبا َلِتاَقُـت ْنَأ ُديِرُتَأ :ُتْلُقَـف ،ٍساَّبَع ِنْبا ىَلَع
 ،َنيِّلُِحم َةَّيَمُأ ِينَبَو ِْريَبُّزلا َنْبا َبَتَك àََّا َّنِإ ،àَِّا َذاَعَم« :سابع نبا َلاَقَـف

 يِشَْمي َزَرَـب ِصاَعلا ِيبَأ َنْبا َّنِإ" :لاق نأ ىلإ ،»...اًدَبَأ ُهُّلِحُأ َال àَِّاَو ِّينِإَو

 َنْبا ِينْعَـي- ُهَبَـنَذ ىَّوَل ُهَّنِإَو- َناَوْرَم َنْب ِكِلَملا َدْبَع ِينْعَـي - َةَّيِمَدُقلا

 ."-ِْريَبُّزلا

 ِفاَقْلا ِّمَضِب- َةَّيِمَدُقْلا يِشَْمي :ُهُلْوَـق" :)8/329( حتفلا يف ظفاحلا لاق
-ِةَّيِناَتْحَّتلا ِديِدْشَتَو ِميِمْلا ِرْسَكَو ُنَّكَسُت ْدَقَو اًضْيَأ ُّمَضُت ْدَقَو ،ِلاَّدلا ِحْتَـفَو
 بلْطي زرب هنَأ ُديِرُي ُلَثَم َوُهَو ،ُُرتْخَبَّـتلا اَهاَنْعَم :ُهُْريَغَو ُِّيباَّطَْخلا َلاَق ،
 ىَّوَل :ِْريَبُّزلا نب ِينْعَـي هبنَذ ىول هنَأَو :هلْوَـق" :لاق مث ،"...روُمُْألا ىلاعم



 ْنَع ِهِفُّلََختَو ِهِرُّخÙََ ْنَع َكِلَذِب َّىنَكَو ،ُهاَنَـث ْيَأ اَهِفيِفْخَتِبَو ِواَوْلا ِديِدْشَتِب
 اَذِإ ُعاَبِّسلا ُلَعْفَـت اَمَك ِةَعَّدلا ِراَثيِإَو ِْنبُْجلا ِنَع ِهِب َّىنَك :َليِقَو ،ِروُمُْألا ِيلاَعَم
 :ُرِعاَّشلا َلاَق ِهِلْثِم ِيفَو َىلْوَأ ُلَّوَْألاَو َمْوَّـنلا ِتَداَرَأ

 اوُزَرْحَأ َّىتَح ُةَّيَمُأ ْتَمَّدَقَـتَو                   ىَرَقْهَقْلا ِْريَبُّزلا نبا ىَشَم
 ."ِتاَبَصَقْلا

 ِيف لزي مل كلمْلا دبع نِإَف ساَّبَع نب َلاَق اَمَك ُرْمَْألا َناَكَو" :لاق نأ ىلإ
 َّمث ابعصم ُهاَخَأ لتقَو ريبزلا نب نم قاَرعْلا َذَقْـنَـتْسا ِنَأ َىلِإ ُهَرْمَأ ْنِم ِمُّدَقَـت

 نب رمَأ لزي ملَو َناَك اَم ِرْمَْألا َنِم َناَكَف َةَّكَِمب ِْريَبُّزلا نب َىلِإ ركاسعلا زهج
 ـها."َىلاَعَـتُ àَّا ُهَِمحَر َلِتُق ْنَأ َىلِإ ِرُّخÙََ ِيف ِْريَبُّزلا

 ُنْب ُديِزَي wَََربْخَأ )4/185( "تاقبطلا" يف دعس نبا لاق :يناثلا لاثملا
 ْنَع ،ُّيِرِماَعْلا ٌشاَّيَع ِينَثَّدَح :َلاَق ٍبَشْوَح ُنْب ُماَّوَعْلا wَََربْخَأ :َلاَق َنوُراَه
 , َةَّكَِمب ُهَباَصَأ يِذَّلا ُلْبَْخلا َرَمُع َنْبا َباَصَأ اَّمَل :َلاَق ٍْريَبُج ِنْب ِديِعَس
 ِّمُأ َنْبا Æَ :َلاَقَـف , َُملَْألا ُهَعَـنَْمي ْنَأ َفاَخَف ،َضْرَْألا َباَصَأ َّىتَح َيِمُرَـف
 ُهُدوُعَـي ُهïََأَف , َجاَّجَْحلا َغَلَـب ُهُعَجَو َّدَتْشا اَّمَلَـف .َكِساَنَمْلا َِيب ِضْقا ِءاَْمهَّدلا



 ،ِهْيَلَع َرَـثْكَأ اَّمَلَـف ،ُتْلَعَـفَو ُتْلَعَفَل َكَباَصَأ ْنَم ُمَلْعَأ ْوَل :ُلوُقَـي َلَعَجَف ,
 ."ُحَالِّسلا ِهيِف ُلَمُْحي َال ٍمْوَـي ِيف َحَالِّسلا َتْلََمح ِينَتْـبَصَأ َتْنَأ" :َلاَق
 ٍثَالَث ىَلَع َّالِإ اَيْـنُّدلا َنِم ىَسآ اَم" :َرَمُع ُنْبا َلاَق ,ُجاَّجَْحلا َجَرَخ اَّمَلَـف
 ِيتَّلا َةَيِغاَبْلا َةَئِفْلا ِهِذَه ُتْلَـتاَق َنوُكَأ َّالَأَو ،ِلْيَّللا ِةَدَباَكُمَو ،ِرِجاَوَْهلا ِإَمظ
 .حيحص هدانسإو ،"-جاّجحلا ينعي– اَنِب ْتَّلَح
 جراخلاو يغابلا وه جاّجحلا نأ وهو ،رمع نبا هيلإ ىهتنا ام اذهو :تلق
 فلخ يلصي ناك امهنع هللا يضر هنأ مغر ،ريبزلا نب هللادبع ىلع
 حّرص لب ،همامأ هيلع راكنإلا نم هعنمي مل اذه نكل ،هعم ُّجحيو جاّجحلا
Èلاق امك ،ةّنسلا لهأ هيلع يذلا اذهو ،هجورخ دعب ةيغابلا ةئفلا نم هن 
 نب نأ قحلا لهأ بهذمو" :)16/99( ملسم ىلع هحرش يف يوونلا
 ."ِهْيَلَع َجِراَوَخ اوُناَك ُهَتَقْـفُرَو َجاَّجَْحلا َّنَأَو اًموُلْظَم َناَك ِْريَبُّزلا
 َتاَم امل َةَيِواَعُم َنْب َديِزَي َّنَأ َكِلَذَو" :)13/69( حتفلا يف ظفاحلا لاقو
 َرْصِمَو ِْنيَمَرَْحلا ُلْهَأ ُهَعاَطَأَف ِةَفَالِْخلِ� ُهوُعَـيَ�َو ِهِسْفَـن َىلِإ ِْريَبُّزلا نب اَعَد
 َّالِإ اَهِّلُك ِماَّشلِ� ُّيِرْهِفْلا ٍسْيَـق ُنْب ُكاَّحَّضلا ُهَل َعَيَ�َو ،اَهَءاَرَو اَمَو ِقاَرِعْلاَو
 ْنَأ ُناَوْرَم َّمَه َّىتَح ْمُهاَوَه ىَلَع َناَك ْنَمَو َةَّيَمُأ ِينَب ْنِم اÅَِ ْنَمَو َّنُدْرُْألا
 َكاَّحَّضلا َبَراَحَو ،ِةَفَالِْخلِ� ُهَل اوُعَـيَ�َو ُهوُعَـنَمَف ُهَعِياَبُـيَو ِْريَبُّزلا نبا َىلِإ لحري
 َُّمث اَهْـيَلَع َبَلَغَـف َرْصِم َىلِإ َهَّجَوَـت َُّمث ِماَّشلا ىَلَع َبَلَغَو ُهَمَزَهَـف ٍسْيَـق َنْب



 ُّيَِربَّطلا َكِلَذ َجَرْخَأ ْدَقَو ،ِكِلَمْلا َدْبَع ُهَنْـبا ُهَدْعَـب اوُعَـياَبَـف ،ِهِتَنَس ِيف َتاَم
 َةَيِواَعُم َّنَأ ِهيِفَو :ِْريَبُّزلا ِنْب َةَوْرُع ِةَياَوِر ْنِم ُهَضْعَـب ُِّيناََربَّطلا َجَرْخَأَو اًحِضاَو
 َنيِطْسَلِف ُلْهَأ ُهَباَجَأَف ِهِسْفَـنِل ُناَوْرَم اَعَد َتاَم اَّمَل َةَيِواَعُم ِنْب َديِزَي َنْب
 َتاَم َُّمث ُكاَّحَّضلا َلِتُقَـف ٍطِهاَر ِجْرَِمب ٍسْيَـق ُنْب ُكاَّحَّضلا ُهَلَـتاَقَـف ٍصِْمح ُلْهَأَو
 ريبزلا نب àَِّا َدْبَع ِهِلاَتِق ِيف ِجاَّجَْحلا َةَّصِق َرَكَذَف ِكِلَمْلا ُدْبَع َماَقَو ُناَوْرَم
 ِراَبْخَْألا ُلْهَأ ِهْيَلَع َدَراَوَـت يِذَّلا َوُه ُهُتْرَكَذ يِذَّلاَو" :لاق نأ ىلإ ،"هلتَقَو
 ْنَأ َّمَه ُناَوْرَم ْلَب ،ُّطَق َناَوْرَمِل ْعِياَبُـي َْمل ِْريَبُّزلا نباو ،ةديجلا ِديِناَسَْألِ�
 ."ِهِسْفَـن َىلِإ اَعَدَو َكِلَذ َكَرَـت َُّمث ،ِْريَبُّزلا ِنْبِال َعِياَبُـي
 ريبزلا نبا عينص نم رَّذح هنع هللا يضر يملسألا ةزرَب وبأ :ثلاثلا لاثملا
 ةمالس نب راَّيس لاهنملا يبأ مامأ مكحلا نب ناورم اذكو ،امهنع هللا يضر
 يراخبلا هجرخأ يذلا  رثألا يف امك ،ناورمل هتعيابم مغر ،هيبأو
 ،ِمْأَّشلِ� ُناَوْرَمَو ٍدÆَِز ُنْبا َناَك اَّمَل :َلاَق ،ِلاَهْـنِملا ِيبَأ نع )7112(
 ِيبَأ َىلِإ ِيبَأ َعَم ُتْقَلَطْناَف ،ِةَرْصَبْلِ� ُءاَّرُقلا َبَثَوَو ،َةَّكَِمب ِْريَبُّزلا ُنْبا َبَثَوَو
 ْنِم ُهَل ٍةَّيِّلُع ِّلِظ ِيف ٌسِلاَج َوُهَو ،ِهِراَد ِيف ِهْيَلَع اَنْلَخَد َّىتَح ،ِّيِمَلْسَألا َةَزْرَـب
 َالَأ ،َةَزْرَـب َ�َأ Æَ :َلاَقَـف َثيِدَحلا ُهُمِعْطَتْسَي ِيبَأ َأَشْنَأَف ،ِهْيَلِإ اَنْسَلَجَف ،ٍبَصَق
 َدْنِع ُتْبَسَتْحا ِّينِإ« :ِهِب َمَّلَكَت ُهُتْعَِمس ٍءْيَش ُلَّوَأَف ؟ُساَّنلا ِهيِف َعَقَو اَم ىَرَـت



 ْمُتْـنُك ،ِبَرَعلا َرَشْعَم Æَ ْمُكَّنِإ ،ٍشْيَرُـق ِءاَيْحَأ ىَلَع اًطِخاَس ُتْحَبْصَأ ِّينَأ àَِّا
 ْمُكَذَقْـنَأ àََّا َّنِإَو ،ِةَلَالَّضلاَو ِةَّلِقلاَو ِةَّلِّذلا َنِم ْمُتْمِلَع يِذَّلا ِلاَحلا ىَلَع

 ِهِذَهَو ،َنْوَرَـت اَم ْمُكِب َغَلَـب َّىتَح ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ٍدَّمَحُِمبَو ِمَالْسِإلِ�

 َّالِإ ُلِتاَقُـي ْنِإ َِّ�اَو ،ِمْأَّشلzِ يِذَّلا َكاَذ َّنِإ ،ْمُكَنْـيَـب ْتَدَسْفَأ ِيتَّلا اَيْـنُّدلا

 ىَلَع َّالِإ َنوُلِتاَقُـي ْنِإ َِّ�اَو ،ْمُكِرُهْظَأ َْنيَب َنيِذَّلا ِءَالُؤَه َّنِإَو ،اَيْـنُّدلا ىَلَع

 .»اَيْـنُّدلا ىَلَع َّالِإ ُلِتاَقُـي ْنِإ َِّ�اَو َةَّكَِمب يِذَّلا َكاَذ ْنِإَو ،اَيْـنُّدلا

 َلاَقَـف َجَرَخ َُّمث اًئْـيَش ٍمْوَـق َدْنِع :َلاَق اَذِإ" :ب�  تحت يراخبلا هجرخأ دقو
 ."ِهِفَالِِخب

 ثيدحلا ةقباطمو" :)10/200( "يراسلا داشرإ" يف ينالطسقلا لاق
 نولتاقي مÌأ نورهظي اوناك ةزرب وبأ مÅاع نيذلا نأ ةهج نم ةمجرتلل

 لجأل نولتاقي امنإ ،نطابلا يف اوناكو قحلا رصنو نيدلا رمÈ مايقلا لجأل
 ."ايندلا

 يرصملا مئادلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ،يوامِْربلا نيدلا سمش لاقو
 :)17/61( "حيحصلا عماجلا حرشب حيبصلا عماللا" يف )831 ت(
 مل لاهنملا يبأو ،ةمالسل لاق يذلا اذه نأ :ةمجرتلل هتقباطم ُهجوو :ليق"



 ام اوكرتي نأ مهنم دارأ هنأل ؛هطخس هلعلو ،هعي� نيح ناورم دنع هلقي
 مهلاتق ىلع طخسف ،نسحلاو نامثع لعف امك هيلع اولتاقي الو ،هيف عزاني
 ريغتلا نم ردقي مل هنأل ؛اًرخذ هللا دنع كلذب بستحاو ،ةفالخلا كسمتب
 ."هب اضرلا مدع ىلعو ،هيلع الإ
 ّبس نع حلاصلا فلسلا يÁ نأ ةقباسلا رÀآلا نم دهاشلاو :تلق

 مهنم يغابلا ىلع توكسلا ينعي ال ،مهئواسمب ريهشتلا نعو ،ءارمألا

 نطاوملا ضعب يف ملاعلا رطضي دقو ،تارامإلا تدّدعت اذإ رخآلا ىلع

 اًحصن ؛هنييعتب ً�ايحأو ،هلاعفأ ركذب يغابلا اذه نم ريذحتلا ىلإ

 ناك اذإ ًةّصاخ يغابلا تاهبشل ًالاطبإو ،مولظملل ةرصنو ،ةّمألل

 لاحلا وه امك ،ضفاورلاو دوهيلا نم مالسإلا ءادعأ عم اًئطاوتم اًنئاخ

  .ةيلامكلا ةيناوخإلا هتموكحو ايكرت مكاح يف

 باّهولادبع نب دمحم مامإلا عينص :بيرقلا نمزلا يف ةلثمألا مظعأ نمو
 مل دجن تارامأ بلغأ نإ ثيح ؛ةيكرتلا ةينامثعلا ةلودلا عم -هللا همحر–
 ،لقتسم ريمأ ةهج ّلكل ناكو ،يكرتلا ينامثعلا ذوفنلا تحت ةعقاو نكت
 نب دمحم ريمألا عم -هللا همحر– باّهولادبع نب دمحم مامإلا دهاعتف



 ةيار تحت عمتجت يك ؛تارامإلا هذه عاضخإ ىلع -هللا همحر– دوعس
 هيلع امم هرِّذحي نأ هنم مزلتسا اذه كش البو ،ةعيرشلا مكحو ديحوتلا
 .لمعلاو دقتعملا يف داسف نم ءارمألا ءالؤه

 ميهاربإ هدلو عم ةينامثعلا ةيكرتلا ةلودلل عباتلا يلع دمحم ىغب امل كلذكو
 مهيغبل ؛ةيدجنلا ةوعدلا ةمئأ مهنع تكس ام ،ديحوتلا ةلود ىلع هدونجو
  .ّنيب حضاو اذهو ؛ضرألا يف مهداسفإو

 فلسلا جهنمو ةَّنُّسلا ىلإ نيمتنملا نإ :ايبيل يف رمألا عقاول wًايب لوقأو
 ةفيلخ ريشملا هدئاقو يبيللا شيجلا نم مهفقوم يف اومسقنا دق حلاصلا
 :ةثالث ماسقأ ىلإ -هللا هظفح– رتفح مساقل�

 ،اهمدع نم ةرصنلا راهظإ مدعو توكسلا اورثآ مسق :لوألا مسقلا 
 يف نيملسملا ُّصخي الو ،اهلهأو ايبيل ُّصخي رمألا اذه نأ ىوعد تحت
 يأ يف ةبجاو نيملسملا ةرصن نأل ؛اًعرش مهنم أطخ اذهو ،ىرخألا دالبلا
 يأ يف ةّماع بئاصم نم نيملسمل� ُّلحي امو ،ةردقلا بسح ىلع دلب
 ةهج نم ا¾يبسن اًريثÙ ىرخألا دالبلا يف نيملسملا ىلع رثؤي ّكش الب دلب



 ،ايبيل يف نيملسملل ليذخت عون يف اوعقو مسقلا اذه لهأ كلذل ،عقاولا
 ىَلَع َّالِإ ُرْصَّنلا ُمُكْيَلَعَـف ِنيِّدلا ِيف ْمُكوُرَصنَتْسا ِنِإَو{ :لوقي لجو زع هللاو
 .}ٌريِصَب َنوُلَمْعَـت اَِمب ُهللاَو ٌقاَثيِّم مُهَـنْـيَـبَو ْمُكَنْـيَـب ٍمْوَـق

 ِداَهِْجلا ُغَلْـبَأَو" :)28/353( ىواتفلا عومجم يف امك مالسإلا خيش لاق
 َجِراَوَْخلاَو َةاَكَّزلا يِعَناَمَك ِعِئاَرَّشلا ِضْعَـب ْنَع َنيِعِنَتْمُمْلاَو ِراَّفَكْلِل ِبِجاَوْلا
 ِةَياَفِكْلا ىَلَع ٌضْرَـف َوُهَـف ًءاَدِتْبا َناَك اَذِإَف ،اًعْـفَدَو ًءاَدِتْبا ُبَِجي :مهوحنو
 ،ِهِب َماَق ْنَمِل ُلْضَفْلا َناَك َنيِقاَبْلا ْنَع ُضْرَفْلا َطَقَس ُضْعَـبْلا ِهِب َماَق اَذإ

 ِيلوُأ ُْريَغ َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َنوُدِعاَقْلا يِوَتْسَي َال{ :َىلاَعَـتُ àَّا َلاَق اَمَك
 ُريِصَي ُهَّنِإَف َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َموُجُْهلا ُّوُدَعْلا َداَرَأ اَذإ اَّمَأَف .َةَيْآلا }ِرَرَّضلا
 ؛َنيِدوُصْقَمْلا ِْريَغ ىَلَعَو ْمِهِّلُك َنيِدوُصْقَمْلا ىَلَع اًبِجاَو ُهُعْـفَد
 ُمُكْيَلَعَـف ِنيِّدلا ِيف ْمُكوُرَصْنَـتْسا ِنِإَو{ :َىلاَعَـتُ àَّا َلاَق اَمَك ،ْمِهِتَناَعِِإل
ُ àَّا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َرَمَأ اَمَكَو ،}ٌقاَثيِم ْمُهَـنْـيَـبَو ْمُكَنْـيَـب ٍمْوَـق ىَلَع َّالإ ُرْصَّنلا
 َْمل ْوَأ ِلاَتِقْلِل ِةَقِزَتْرُمْلا ْنِم ُلُجَّرلا َناَك ٌءاَوَسَو ،ِمِلْسُمْلا ِرِصْنِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 .ْنُكَي
 ِةَّلِقْلا َعَم ِهِلاَمَو ِهِسْفَـنِب ٍدَحَأ ِّلُك ىَلَع ِناَكْمِْإلا ِبَسَِحب ُبَِجي اَذَهَو
 َماَع ُّوُدَعْلا ْمُهَدَصَق اَّمَل َنوُمِلْسُمْلا َناَك اَمَك ِبوُكُّرلاَو ِيْشَمْلاَو ِةَرْـثَكْلاَو



 ِبَلَطِل ًءاَدِتْبا ِداَهِْجلا ِكْرَـت ِيف َنِذَأ اَمَك ِدَحَِأل ِهِكْرَـت ِيفُ àَّا ْنَذَْ$ َْمل ِقَدْنَْخلا
 َِّيبَّنلا َنوُنِذْأَتْسَي َنيِذَّلا َّمَذ ْلَب .ٍجِراَخَو ٍدِعاَق َىلإ ِهيِف ْمُهَمَسَق يِذَّلا ِّوُدَعْلا

 َنوُديِرُي ْنإ ٍةَرْوَعِب َيِه اَمَو ٌةَرْوَع اَنَـتوُيُـب َّنإ َنوُلوُقَـي{ َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ àَّا ىَّلَص
 ،ٌراَرِطْضا ٌلاَتِق َوُهَو ِسَفْـنَْألاَو ِةَمْرُْحلاَو ِنيِّدلا ْنَع ٌعْفَد اَذَهَـف .}اًراَرِف َّالإ
 ِةاَزُغَك ِّوُدَعْلا ِباَهْرِِإلَو ِهِئَالْعِإَو ِنيِّدلا ِيف ِةَدÆَِّزلِل ٌراَيِتْخا ٌلاَتِق َكِلَذَو
 ."َكوُبَـت
 نييثعبلاو ماّدص ءادتعا نم تيوكلا ةلودب َّلح امب ًالاثم برضأو :تلق
 رصم :اهسأر ىلعو ،ا³دجن يف ةيمالسإلا لودلا تّبه دقف ،اهيلع
 ّدصو ،تيوكلا يف انناوخإ ةرصن بوجوب ءاملعلا ىتفأو ،ةيدوعسلاو
 تيوكلا لهأ ُّصخي امم اذه نإ :دحأ لقي ملو ،مهيلع نييثعبلا ناودع
 نعو ،تيوكلا يف نيملسملا ةرصن نع نيتكاس ءاملعلا ُّلظيو ،مهدحو

 يف ضوخلا ةوهش نم اذه نأ ىوعد تحت ،نييثعبلاو ماّدص نم ريذحتلا

  !ماّكحلا ئواسم ركذ نم وأ ةسايسلا

 دض هدئاقو يبيللا شيجلا ةرصن بوجو ىري مسق :يناثلا مسقلاو

 يف رمألا يلو نكل ،ةيئافكلا ضورفلا نم اذه نأو ،ةنوخلاو جراوخلا
 -هسفن تقولا يف– نكل ،اهاري ةحلصمل اذه يف ضوخلا نم عنمي مهدلب



 اذه تحت اًعقاو سيل نمم ةرصنلا هذÅ ماق نم نوزملي الو نوزمغي ال مه
 اًضرف مهنع نودؤي مÌوربتعيو ،مÌوعّجشيو ،مهعينص نودمحي لب ،عنملا

 .نيمولم ريغ نوروذعم مسقلا اذه لهأف ؛هللا ءاش نإ هيلع نوباثي ا¾يئافك

 سفنل� ةبجاولا ةيعرشلا ةرصنل� اوماق نيذلا مه :ثلاثلا مسقلاو
 نم نوكتي اًسيسخ ا¾ودع دهاجي يذلا ملسملا شيجلا اذهل ناسِّللاو
 ،ملسملا يبيللا بعشلا قيزمت اودارأ ةقزترم ةاغب ةنوخو ةيجراخ تايشليم

 نيينامثعلا" كارتألا ططخمو ،ةينويهصلاو ةينوساملا ةديصم يف هعاقيإو

  ."نييلامكلا

 :لجو زع لاقف ،مÌاوخإ اوُرصنو اوَوآ نيذَّلا هناحبس هللا حدم دقو
 َكِئَلوُأ اوُرَصَنَو اوَوَآ َنيِذَّلاَو ِهللا ِليِبَس ِيف اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلاَو{
 .}ٌميِرَك ٌقْزِرَو ٌةَرِفْغَّم ُمَّهل ا¾قَح َنوُنِمْؤُمْلا ُمُه

 الإ ،يفلسلا جهنملاو ةَّنُّسلا ىلإ مهلاقم ناسلب نومتني سwأل عبار مسق ََّمثو
 لجأ نم نولتاقي امنإ هدئاقو يبيللا شيجلا نأ ةحارص نوحّرصي مÌأ
 نم اذه نأ يعّدي مهضعبو ،ةيطارقميدلا لجأ نم وأ ،بصانملاو ةطلسلا



 ثيح ؛طلخلا نم هُّلك اذهو ؛نيملسملا نم نيتفئاط نيب ةنتفلا لاتق ب�
 دئاق هل مظنم ملسم شيج نيبو ،ةقزترملا ةنوخلاو جراوخلا نيب نووسي مÌإ
 نم نيملسملا نيكمت عم ،هنطو ىلإ نامألاو نمألا ةداعإ ديري كّنحم ملسم
 .مهيلع ةنوخلاو ءادعألا طّلست نود ملسملا دلبلا اذه يف مهنيد ةماقإ

 جراوخ ءالؤهو ،هدئاقو يبيللا شيجلا ريفكت نطبي نمم ةالغلا ضعب كانهو
 .نييفلس اوسيل

 نأ نود– اوعقو ةَّنُّسلا لهأ نم انناوخإ ضعب نأ هاشخأ ام ىشخأو
 ،ملسملا هدئاقو ملسملا شيجلا اذه ةرصن اوكرتف ،ةثوّللا هذه تحت -اورعشي

 مÁأك رمألا عقاو يف مÁأل ؛هيف نيدها%ا نييفلسلا انناوخإ تيبثت اوكرتو

 نوري ال لب ،ةنتفلا لاتق نم هنوربتعي وأ ،لاتقلا اذه ةيعرش نوري ال

 .رتفح مساقلz ةفيلخ ريشملا هدئاق ةيالو ةحص

 .ايبيل يف انناوخإل نيلّذخم اوراص -فسأللو– ءالؤه ضعب كلذل

 انناوخإ زيفحتو عيجشتو ةرصنب اوماق نيذلا ثلاثلا مسقلا نإف هيلعو

 ءادأ ىلإ -هللا لضفب– اوقّفو نيذلا مه يبيللا شيجلا يف نيدهاÍا



 نع ميظع ٍّرش عفدل يلاحلا تقولا يف ضورفلا مظعأ نم يئافك ضرف

 .مالسإلا دالب

 يف َّرم ثيح -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش يف ةوسألا مهلو

 -هللا همحر– ناكو ،اننامز يف هب ُّرمن ام هبشت داكت ماغط ثادحÐ هنامز

 مهرِّكذيو ،مهزّفحيو مهتبثيو مهعِّجشي نيملسملا عم داهجلا رضح اذإ

 .ناطلسلا وه هنأك ىتح مهمئازع يوقيو ،رصنلz هللا دعوب

 خيش داهج نم اًفرط انل نيبي يداهلادبع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا اذهو
 نود ،اهريغو ماشلاو رصم يف نيملسملاو مالسإلا شويجل هترصنو مالسإلا
 ُّدعي نأشلا اذه يف ءاملعلا مّلكت نأ نم ةغرافلا ىواعدلا هذه رهظت نأ
 الف هنوئش نم هُّصخي ام ٍدلب ّلكل نأ وأ ،ةسايسلا يف ضوخلا ةوهش نم
 خلإ ... ةيدوعسلا وأ ايبيل ىلع ءادتعالا نوئش يف رصم يف ملاعلا لخدتي
 .سكعلا وأ مالسإلا دالب

 ضعب يف ةّيرُّدلا دوقعلا" يف يداهلادبع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا لاق
 نايب يف )دئاوفلا ملاع راد ط/228-226ص( "مالسإلا خيش بقانم
 تَناَك ةئامعْبَسَو ِْنيَتَـنْـثا ةنس نم ناَضَمَر رهش لوأ ِيفَو" :بَحقَش ةعقو



 نم اَهيِف رهظَو ،ةَميِظَع ةَّدش ساَّنلل لصحَو ،ةَروُهْشَمْلا بحقش ةَعْـقو
 هحصن طرفو ،هناَميإ ةَّوُـقَو هداهج ميظعو ِهِئاَعُد ةَباَجإَو خْيَّشلا تامارك
 قوفي اَم هتاَفِص نم كِلَذ ريغَو همرك ةَياÌََِو ،هتعاجش طرفو ِمَالْسِْإلِل
 .فْصَوْلا زواجتيو تْعَّـنلا
 اهرضح نم ةَرْـثَكَو ةَعِقاَوْلا هِذَه ركذ دقَو ،هباحصأ ضعب طَِخب تأَرَـق دَقَلَو
 خْيَّشلا ميِظْعَـت ىلع مهعاَْمجِإ ةملك تقفتاو :َلاَق نيملسُمْلا شويج نم
 مهضعَب ُهَلَأَسَو ،هظعاومب اوظعَّتاو هتحيصنو همَالَك عاََمسَو هتبحمو نيّدلا ّيِقَت
 َعمتْجاَو َّالِإ ِّيبَرَع َالَو يكرت مأشلا كوُلُم نم قْبي ملَو نيّدلا رمَأ ِيف لِئاَسم
 ِهِلوُسَرِلَو + هحصنو هحالصو هريَخ دقتعاو ةَّدمْلا َكْلِت ِيف خيشل�
 .َنيِنمْؤُمْلِلَو
 ريِمَأ ةَبْحُص يرصملا مرمرعلا مَالْسِْإلا شيَج ُهَناَحْبُس هللا قاَس َّمث :َلاَق
 شْيَْجلا ءامعزو رمَْألا ةالوو رِصاَّنلا كلمْلا ناَطْلُّسلاَو َنيِنمؤُمْلا
 اًقوس مَالْسِْإلا شويجب مهرِخآ نَع نييرصملا ءارمألاو ةكلمملا ءاَمَظُعَو
 ةفيلخلz روُكْذَمْلا خْيَّشلا عمتْجاَف ،نيلوذخملا راتتلا ءاقلل اًثيثح
 ْمهُّلكَو ،مهرِخآ نَع ءاَرَمُْألا نايعأو دقعْلاَو لْحلا بzرأو ناَطْلُّسلاَو
 راَدْقِم نم لقأ راتتلا نيَبَو ْمهنيبَو ةسورحملا قشمد يلبق رَّفُّصلا جْرَمب
 .ةَفاَسَم تاَعاَس ثَالَث



 مهنم َناَكَو هنيَبَو نييماشلا نيَب راَد اَم ْمهنيبَو روُكْذَمْلا خْيَّشلا نيَب راَدَو
 نم هلبق دحأل قفَّتي مل اَم مهعاَمِتْجا نم ُهَل َقفتاَو ،مÌايعأ دحأَك ْمُهَعَمَو
 ىلع دِحاَو مْوَـي ِيف دِحاَو ناَكَم ِيف مهتلمجب اوُعمَتْجا ُثْيَح هسنج ءاَنبَأ
 قيفوت اَذَه .همَالَك عاَمس َىلِإ ِهيِف َنوُجاَتَْحي ميِظَع ّمِهُم هلَو مَُهل عماَج رمَأ
 .هلثمل قفَّتي مل ُهَل َىلاَعَـت هللا نم َناَك ميِظَع
 اًمِئاَق ةاَزُغْلا نم هَعَم نمَو هباَحْصَأَو ُهوُخَأَو َوُه روُكْذَمْلا خْيَّشلا يِقَبَو
 رصنلا مهدعيو تابثل� ساَّنلا يصوُي هبرح ةمألَو هداهجو هروهظب
 زعأو هدعو هللا قدص نَأ َىلِإ نيينسحلا ىَدْحِِ( زوفلاو ِةَميِنَغْلِ� مهرشبيو
 تَناَكَو ربُّدلا اوَّلوو عمْجلا َمِزُهَو َنيِنمؤُمْلا رصنَو هدحَو راتتلا َمزهَو هدنج
 ،راَّفكْلا مْوَقْلا رباد عطقَو ىلْفُّسلا َيِه راَّفكْلا ةَملكَو ايلعْلا َيِه هللا ةملك
 نيملاَعْلا بر + دْمَْحلاَو
 هباَحْصَأ ِيف خْيَّشلاَو ةسورحملا قشمد َىلِإ روُصْنَمْلا مَالْسِْإلا شيَج لخدَو
 هتَيَالو ةَرِهاَظ هتَّجح ةَمِئاَق هتملَك ةيلاع مهَعَم ًالِخاَد هحالس ِيف ا¾كاش
 ةَملكَو ناَطْلُس اَذ اًمَّظعُم اًمَّركم هتكرب ةَسَّمتلم هتوعَد ةباجم هتَعاَفَش ًةَلوُبْقَم
wََأ :ُهَل نيحاَّدملل لوُقَـي كِلَذ َعَم َوُهَو ةَذِفw ـها."ةلود لجر َال ةَّلِم لجر 



 "نييلامكلا نيينامثعلا" كارتألا ةروطخ نايب يف اذه يفقومو :تلق

 ةرصنب همايق نم ،رصم يف رمألا يلو فقوم عم قفاوتلا مامت قفاوتي

 طّطخم نم هريذحت يفو ،ةنوخلاو جراوخلا دض هداهج يف يبيللا شيجلا

 ىلإ راذنإلا هيجوتب همايقو ،مالسإلا دالب ىلع ءاليتسالل كُّرتلا

 نع كارتألا ناودع ّدصل ةيلمع تاوطخب ماق لب ،ةيكرتلا ةموكحلا

 تماق كلذكو ،طسوتملا رحبلا يف تّمت يتلا ةيرحبلا تاروانملا قيرط

 نم ةيكرتلا تارئاطلا تالواحم ضعب عنمب ةيرصملا ةيبرحلا تارئاطلا

 .ايبيلو رصم نمأل ةيامح ؛ايبيل ىلإ لُّلستلا

 ةملك هناحبس هللا عمجو ،مالسإلا دالب ِّلكو ايبيلو رصم نمأ هللا ظفح
 هيلع ناك ام ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هِّيبن ةَّنُسو هباتك ىلع نيملسملا

 ةنوخلا نم مÌاوعأو مالسإلا ءادعأ ةكوش هللا رسكو ،ةَّمألا فلس
 .نيقفانملاو

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ه 1441 ىلوألا ىدامج 10 دحألا رجف


