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 +ـــــــــشانلا %ـــــــــمدقم

ــمع ةـــعِّرشتملا ةريــس نــع ذوذــشلا ةمهت تَّكفنا ام  يف هــل ةــيجهنم يناــسللا داــهجلا دـــمتعي نَّ
 دــق اــم ىلــع درتــلو ,عازــنلا نطاوــم رِّرــحُتل ةلاــسرلا هذــه يتأــت اــنه نــمو ,غــيلبتلاو ةوعدلا
ــضعُت ةــيؤرب ,باوــص هــنأب مَّهَوَــتُي ــْجنُملاو نئارــقلا اهدِّ  لــصاحلا رساــكتلا جلاــعتلو ,تادِ
 .يناسللا داهجلاب رمألاو ةيقتلا نيب

 بـــطخلا نــم ةـــعومجمل رـــيرحت يــهو ,صوــصنلل ةـــينأتم ةءارــق ىلــع يوــتحت ةلاسرلا هذه
ــلؤملا اـــهبتك لـــئاسرلاو تالاــقملاو  تاـــبسانم يفو ,)1(ةـــقِّرفتم ةـــينمز تارتــف يف فـِّ
 .هلوادتو هتءارقو هظفح لهسي باتك ةئيه يف نوكتل تدِّيُزو تحِّقُنو تِعُمج ,ةـفلتخم

 
 رــشاـنلا

***  

 
 .»ةيقتلل يدئاقعلا بناجلا نايب« :ناونعب ,م2014 ربمفون 11 :خيراتب لاقم (1)

 ,»سدقلا« عماج يف ةعمجلا ةبطخ ىلع اًدر ;جرف ىـضترم خيشلا ىلإ ةهَّجوم ,م2015 سرام 18 :خيراتب ةلاسر
 .ةبيرغ طباوض اًدهتُجم اهيف دَّدحو ,ةيقتلا عوضوم اهيف راثأ يتلاو ,تيوكلا ةلود يف
 .»تاهبشلا حرطو تباثلل رُّكنتلا« :ناونعب ,م2015 ويلوي 15 :خيراتب لاقم

 .»يلابن الو رهجن يكركلا ققحملاك نكنل« :ناونعب ,م2016 سطسغأ 15 :خيراتب ةرضاحم
 .»بصنلا ةدلب يف ضفرلا رذبأ ..ىتفلا ميلس برد ىلع« :ناونعب ,م2016 ربمسيد 21 :خيراتب ةبطخ
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 مــيحرلا نــمحرلا هللا مــسب
 
 اــهب دنــسأو ,اــنيأر اــهيف رِّرــحأ ;ةــيقتلا عوــضوم يف ةلاــسر فيلأــت مــلع بــلاط يــنم سمتلا

 ,هــيلع دــيوزتلا عــم اًفلاــس هــتبتك اــم ضــعب عــمجب ,هللا ىلــع ًالكوــتم تــلعف دــقو ;اــنتقيرط
 هــمزليف ;تارــثع نــم وــلخي ال نتــم وــهو ,ةدــئاف هــيف لــعجي امــب ,هــنم صوــقنملا كاردتــساو
 .مَّوقُيو طَبْضُيل ةيملعلا ةقحالملا

 عا+ــــنلا 'ــــيرحت ■
ــقوتُم ررض ءرد ةــيقتلا نــم دارــي ,اًدــيعقتو ًاليــصأت ــمم عوــقولا عَّ ــخي نِ ــس فاُ  ,هُــتَبْثَوو هتَوْطَ

ــحم وــه اــم اــهنمو ,بــجاو وــه اــم اــهنم :ةــسمخ ىلإ اــهماكحأ مــسقنتو  حجارــلا اــهنمو ,مَّرُ
 يف يراــصنألا مــظعألا خيــشلا كــلذ زرــحأ دــقو ,اًزاوــج هاــفرط ىواــستي اــمو ,حوــجرملاو
 دــــعاوقلا« يف يلماــــعلا دــــمحم لوألا دـــيهشلا اًديـــضعت داـــفأو ,)1(»ةــــيقتلا« ةــــلاسر
	.)2(»دــئاوفلاو

 
 .»...ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت ةيقتلا...« :يراصنألا خيشلا لوقي (1)
 نــظ وأ مــلع اذإ بــجاولاف :ةــسمخلا ماــكحألا ماــسقناب مــسقنت ةــيقتلا ...« :لوألا ديهــشلا لوــقي (2)

 مـــهوتيو ,ًالجاــع اًررض فاــخي ال ناــك اذإ بـــحتسملاو .نيـــنمؤملا ضـــعبب وأ ,هــب اــهكرتب ررـــضلا لوزــن
 ,مالــسلا اــهيلع ءارــهزلا حيبــست يف بــيترتلاك ;بحتــسملا يف ةــيقت ناــك وأ ,ًالهــس اًررض وأ ,ًالــجآ اًررض

 فاــخيو ,ًالــجآ الو ًالجاــع ررض ال ثـــيدح بحتــسملا يف ةــيقتلا :هورــكملاو .ناذألا لوــصف ضــعب كرــتو
 .ملـسم لـتق يف وأ ,ًالـجآو ًالجاـع ررــضلا نمأـي ثـيح ةـيقتلا :مارـحلاو .بهذـملا ماوـع ىلـع سابتلالا هنم
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 ةــتيملا لــكأ قــيقد وــحن ىلــع اــهلاثمو ,)1(ةــيقت الــف هــتزواجت اذإــف ,مدــلا نــقحل تءاج ةيقتلاف
 لوألا لاــثملا يف مزــلي ذإ ;)2(اًدَّــيقُم زاوــجلا اهؤانثتــساو ,ةــمرحلا اهلــصأ ,رفاــسملا ةالــصو
 نود اــم ةــماقإلل ةــينلا اهبحــصت ةفاــسملا عــطق يناــثلا يفو ,نُّقيــتلاو زُّرــحَتلا دــح ىلإ يعــسلا
 !اهبحاص ىلع ماثآلا اهعم رتجت ةمرح ىلإ مكحلا بلقنا الإو ,ةرشعلا
ــقََحت ىلإ ةرـــظان ىلوألا ةــجردلاب ةـيضقلاف  زاوــج يــفتني اــهنود نــمو ,لامعتــسالا ةـــطباض قُّ
 .هيلع ينبنو هررقنس ام ةدمع اذهو ,مادختسالا
	
 .ــــحِّجرُملا 1 .ــــياردلا .ــــلآ ■
 اــهنم مــهَفُيو ,كرتــلا ةــمرحو بوــجولا ىلــع لدــت دــق اــم اــهنمف ,راــبخألا نيماضم تدَّدعت
 .)3(ةمداصملا وحن عفدتو رهجلا ىلع ثحت ام اهنمو ,اهضِْقنُم ةروص ةعاشب

 
 ةـيقتلا :حاـبملاو .ةـيقت الـف مدـلا غـلب اذإـف ,مدـلا اـهب نقحيـل ةـيقتلا تـلعج امـنإ :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق

 .»ررض اهكرتب لصحي الو ,ةماعلا اهحجرت يتلا تاحابملا ضعب يف
 رــفعج ماــمإلا نــع ,يلامثــلا ةزــمح يبأ نــع هدنــسب ,»ماــكحألا بيذــهت« يف يسوــطلا خيــشلا ىور (1)

 وـل هللا مـيأو ,ةـيقت الـف مدـلا ةـيقتلا تـغلب اذإـف ,مدـلا اـهب نقحيـل ةـيقتلا تـلعج امـنإ...« :لاق هنأ قداصلا
 .»...مكتاهمأو مكئابآ نم مكيلإ بحأ ةيقتلا تناكلو ,يقتن امنإ لعفن ال متلقل انورصنتل متيعد
 نـــقحيل تـــعُِّرش ةـــيقتلا نأ نـــم درو امــب رهاــظلا لــب...« :»ةراــهطلا« باــتك يف يئوــخلا ديــسلا لوــقيو
 .»...ةيقت الف مدلا ةيقتلا تغلب اذإف ,مدلا اـهب

 .»...ِهيَلَع مثإ الَف ٍداع الو ٍغاب َريغ َّرُطضا نمَف...« :»ةرقبلا« ةروس يف ىلاعت هللا لاق (2)
 هـنأ قداـصلا رـفعج ماـمإلا نـع ,ملاـس نـب ماـشه نـع هدنـسب ,»يفاـكلا« يف يـنيلكلا مالسإلا ةقث ىور (3)

 ,قداـصلا رـفعج ماـمإلا نـع ,رــشب نـب بــيبح نــع هاور اــمو ,»ةـعاذإلا ةئيـسلاو ,ةـيقتلا ةـنسحلا« :لاق
 هـنإ بـيبح اـي ,ةـيقتلا نـم يلإ بـحأ ءيش ضرألا هـجو ىلـع اـم هللاو ال...« :لاــق هــنأ رقابلا دمحم هيبأ نع
 .»...هللا هعضو ةيقت هل نكت مل نم بيبح اي ,هللا هعفر ةيقت هل تناك نم
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ــجوتي ,اــنه  فرــعن يــتلا تالآلاو موــلعلا لامعتــساب بــيطخ لــك لوــق عــطقب لــصفلا بَّ
 نأل ;اــهنم ٍّيأل راــكنإ نود نــم ,اــهنيب ماــئتلالا قــيقحتو راــبخألا حيجرــت اهتطــساوب
 قــيرط فرـــعن لاـــجرلاو ةـــياردلاو ةـــياورلا مـــلعبف  !)1(ميــظعلا هللااــب رــفكلا وــه راكنإلا
 .انه زربي عرابلا قِّقحملا نفو ,ةعنامملا هجو ىلع ناليلدلا لباقتي نيح قيفوتلا
	
 تاــــهبشلا ح'ــــطو تــــباثلل 'ـــكنتلا ■
ــقلطم ةءاربلاــب رــهجلا ةـــمرح ىلــع لدـتسي نم تـعمس  :قداـــصلا رـــفعج ماـــمإلا لوــقب اً
 ةــمتت نأ قــحلاو ,)2(»هـــل ةـــيقت ال نـــمل نـــيد الو ةـــيقتلا يف نـــيدلا راـــشعأ ةـــعست نإ«
 دــق امــك نيدــلا مــظعم يف وأ ءيش لــك يف تــسيل ةــيقتلا نأ يف ,هــيلإ بهذــن اــم دِّضعُت ةياورلا
 .»نـيفخلا ىلع حـسملاو ذـيبنلا يف الإ ءيـش لـك يف ةـيقتلاو« :ربخلا لهتسم نم مهفي

 
 نـع هدنـسب ,»يفاـكلا« يف يـنيلكلا مالـسإلا ةـقث هاور اـم :اـهنم ,تاـياورلا نـم ىرـخأ ةـفئاط قبس ام لباقي

ــكُص...« :لاــق هــنأ رـــقابلا دـــمحم ماــمإلا نــع ,رباــج  ,»...مــئال ةــمول هللا يف اوفاــخت الو ,مـــههابج اــهب اوـُّ
 بــيرلا لــهأ متــيأر اذإ« :هللا لوــسر لاــق :لاــق هــنأ قداــصلا ماــمإلا نــع ,ناــحرس نــب دواد نــع هاور اــمو
 يـك مهوتهاـبو ,ةـعيقولاو مهيـف لوـقلاو ,مهبـس نـم اورـثكأو مهنـم ةءاربـلا اورهظأـف ;يدـعب نـم عدبلاو
 كلذــب مــكل هللا بــتكي ,مهعدــب نــم نوــملعتي الو ,ساــنلا مهرذــحيو ,مالــسإلا يف داــسفلا يف اوــعمطي ال

 .»ةرخآلا يف تاجردلا هب مكل عفريو ,تانسحلا
 دــمحم ماــمإلا نــع ,رمــش نــب ورــمع نــع هدنــسب ,»تاجردــلا رئاــصب« يف راَّفــصلا دــمحم خيــشلا ىور (1)

 وـه راـكنإلا نإ ,رباـج اـي :لاـق مـث .اذـه ناـك اـم هللاو لوـقي يذـلا كـلاهلا يقـشلا امنإف...« :لاق هنأ رقابلا
 .»ميظعلا هللااب رفكلا

 .قداصلا رفعج مامإلا نع ,يمجعألا رمع يبأ نع هدنسب ,»يفاكلا« يف ينيلكلا مالسإلا ةقث هاور (2)
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ــم ال ةــيملع ةــنايخ ــخأُي نأ ,اــهل رِّربُ  اـًـنْيَع كلذــف ;يأرو ٍهــجوت ميعدــتل هــتَّمتت َرتــبُيو ربــخب ذَ
 !)1(ةالصلا ةماقإ ةمرحب اًفلاس لدتسا نمك

 دــصوأ دــقلو ,)2(ًالاــمجإ ةريــسيلا تاــيئزجلا يف يــه راــشعأ ةـــعستلا نأ مالــكلا ةليــصح
 ةــمزال ريــغ نــم ةــيقتلا لامعتــسا زاوــج هــلوق نــم مَهَوــتُي ال ىــتح ,هئانثتــساب باــبلا ماــمإلا

 وــه مــلعأ هللاو رهاــظلا ىنعملاــف ;»هـــل ةـــيقت ال نـــمل نـــيد الو« :هــلوق اــمأو ,ةرورض الو
 ةــيقب نيــبو اــننيب زئاــملا مــكحلا اــهنوك ;اـــهتيعورشمب داــقتعالا نود هــيعدي نــم نامـيإ ءاـفتنا
 .)3(»اـنتَعْتُم لـحتسيو ,اـنتَّركب نـمؤي مـل نـم اـنم سـيل« :هلوقك ;بهاذملا

 صــصَقو ,نيثِّدــحملا قــيلعتو ,ءاــهقفلا شاــقنو ,ءامــلعلا دَْرس ىلــع اــنم درــفلا عــلَّطي نيــحو
ــعيمج مهدــجن ,ةَّــيقتلا يف ةاورــلا  كــلذ ,ةــيمامإلا دــئاقع نــم ةدــيقعك اــهعم نولماــعتي اً

	.يـهقف عوـضوملا ثـيح نم ةيقتلاو
 يف اهعــضي قودــصلا خيــشلاو ,»يفاـــكلا لوـــصأ« يف اهفِّنــصُي يــنيلكلا خيــشلا دــجت كــنإ
ــفظملا خيــشلاو ,»تاداـــقتعالا« ــي رَّ  بــناج ةــيقتلل ناــك نإــف ;»ةـــيمامإلا دـــئاقع« يف اهجردُ
 ?دئاقعلا عم وأ ةديقعك تفِّنُص َمِلَف نكي مل نإو ?وه امف يدئاقع

 
 .»ٰىَراَكُس ْمُتنَأَو« :اهتَّمتت كرتيو ,»َةَالَّصلا اوُبَرْقَت َال« :»ءاسنلا« ةروس يف ىلاعت هلوقب لدتسي نمك (1)
 اوناــك اــم اًريــثك مالــسلا مهيــلع مــهنأ ىرــت الأ« :»ةيــسوطلا دــئاوفلا« يف يلماــعلا رــحلا خيــشلا لوــقي (2)

 ةــمئأ مذــك تاــيلكلا يف ةــيقتلا نوــكرتيو ,تاــهوركملاو تابحتــسملا نــم ةريــسي تاــيئزج يف ةــيقتلاب نوــلمعي
 .»مهنعلو لالضلا

 .مظاكلا ىسوم مامإلا نع ,دالخ نب رمعم نع هدنسب ,»يفاكلا« يف ينيلكلا مالسإلا ةقث هاور (3)
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 بــتكلا يف تــجِرْدُأ هـــيلعو اــــهتيعورشمب قيدـــصتلا وـــه نامـــيإلا نـــم دارـــملا ناـــك اذإ
 نامــيإلا مزــلي اــمم اــهلك نيتالــصلا نيــب عــمجلاو ةــعتملا جاوزو ســمخلا نإ لاــقُيف ;ةــيدئاقعلا
 ?اًفينصت لوصألا ىلإ عورفلا نم لقتنت ديدحتلاب ةيقتلا َمِلَف ,اهتيعورشمب
ــفلتو بــلقلا هــب َّرــقأ اــم ناميإلاــب اندرأ اذإ :لوـقأ  مدــع وــه لــصألا ثــيحف ,ناــسللا هــب ظَّ

ــي امهدــحأ خــسفب ْذإ ;نيلوــمحَملا دــحأ ءاــفتنا زاوــج  يرــجي ال مــكح هــنكلو ,نامــيإلا ضقنُ
ــضُأ امــب اــهعم ناــسللاب ظُّفلتــلا رياــغُي يــتلا ةيقتلا ىلع  ةــيمامت كلذــب لــتخي الو ,ناــنِجلا يف رِمْ
 .هجو نم اذه ,لوصألا ىلإ تلَّغوت ءيش يأل مَهفُي انه نمو ,ناميإلا

ــهفُي ,رــخآ هــجو نــمو  مــــكحب داــــقتعالا نأ ,)1(»هـــل ةـــيقت ال نـــمل ناـــميإ ال« نــم مَ
ــكُحم عـــيرشت اــهنأل ;كـــفنت ال ةــمزالم نامــيإلا مزالــي رــمأ وــه يهقف ناك نإو ةيقتلا  ريــغ مـَ
ــضيأ يــه يــتلا ,ةالــصلا ةــعيرش درــك اــهُّدرف ,خوــسنم الو هباــشتم  عوــضوملا ثــيح نــم اً
 .يدئاقع اهتعيرش لوبق ثيح نمو يهقف
ــي مل  )روــبقلا ةراــيزو( ةــيقتلا نوــكل ةــيداقتعالا بــتكلا يف ســمخلا الو ةــعتملا جاوز جردُ
 .هئافتناو ناميإلا ثحبم ديقب ةيعرفلا لئاسملا رياغت اهنأ ظاحلب ةزيمم
 ةــيقتلاب لــماعلا ريــغ ءاــصقإ مــكحلا يف يواــسي هروــهظ ىلــع قايــسلا ناــك نإف :اًضقن لوـقأ

ــسق ءيش يألــف ;نامــيإلا نــع  ةرورض الــف ,ةــسمخلا ةــيفيلكتلا ماــكحألا ىلــع ءاــهقفلا اهومَّ
 !?ةصخرلا ال ةميزعلا ىرجم يرجتو ,لصألا يف ةبجاو نوكت ذإ ,ذئدعب كلذل
	

 
 .قداصلا رفعج مامإلا نع ,»هيقفلا هرضحي ال نم« يف قودصلا خيشلا هاور (1)
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 ؟+ــــعأو ىــــلوأ نــــيدلا مأ نــــِّيدتُملا .ــــحلصم ■
 نــم ةـــياعر اــهب لـــمعلا وأ ةــيقتلا كرــت يف ةــيعامتجالا فورـــظلاب ءاــنتعالا ةـطباضل دجأ مل
 .اًريخأو ًالوأ نيدلا ةحلصمب مامتهالا لابِق يف ةعَّرشتملا

ــفَكف ;محازتلاــب لالدتــسالا حيحــصلا نــم سيــلو ــت ةــيقتلا كرــت ةَّ ــمود حجْرَ ــعْبُي اــهب ْذإ ,اً  دِ
 ةـــفك ناـــحجر عـــمف ;نيررـــضلا ضراـــعت دـــــنع ىلوألا وــــهو ,نيدــلا نــع ررـــضلا
ــعبت طـــقست ,ةـــيبولطملا ةوـــقل كرتــلا  الو ,اــهب لدَتــسُملا ةــيعامتجالا فورــظلا ةطباــض اً
 .)1(»ررـض ال« ةدعاقل قابطنا

 ةيــضرعلا هــجئاتن نــم سيــل هللا ءادــعأ نــم ةءاربــلا راــهظإو ,قحلاــب رــهجلا نأــب رــكنن انسلو
 ةــلاح اــهنأب اــنل تفــشك ةــبرجتلا نإــف ;يفئاــط جُّنــشتو يــعامتجا بارطــضا يف بُّبــستلا
 .ةحيرصلا تاحورطألا عم ملقأتلا دجن ام ناعرسو ,ةتقؤم
 ةـــصـخر يــهف ,ةرورـــضلا دـــنع اهـــنأ اهتدــمُع ;تاــهيبنت عــضاومللو ,)2(عــضاوم ةـيقتلل

 ظــفح لــجر كالــه يف ناـــك وــلف ;اًدـــبأ نيدــلا ظــــفحل ةــــيولوألاو ,)3(ةـــميزع تـسيلو
ــفَن هليبــس يف كــلهيلو ,بــجوألا لــب ,ىلوألا وــه سفنــلا ميدــقتف ,هــمئاعد ةــيوقتو نيدــلا  رَ
 !)4(اًددع ىمنأ فيسلا ةَّيقب نإف ,دْشَح وأ

 
 .رقابلا دمحم مامإلا نع ,ةرارز نع هدنسب ,»يفاكلا« يف ينيلكلا مالسإلا ةقث هاور (1)
 قداـصلا رـفعج ماـمإلا نـع ,ةقدـص نـب ةدعـسم نـع هدنـسب ,»يفاـكلا« يف يـنيلكلا مالـسإلا ةقث ىور (2)

 .»...هل مقتست مل اهعضاوم نع اهلازأ نم ,عضاوم ةيقتلل...« :لاق هنأ
 يف ةيقتلا« :لاــق هــنأ رــقابلا دــمحم ماــمإلا نع ,ةرارز نع هدنسب ,»يفاــكلا« يف ينيلكلا مالسإلا ةقث ىور (3)

 .»هب لزنت نيح اهب ملعأ اهبحاصو ,ةرورض لك
 .يضرلا فيرشلل ةغالبلا جهن عجار .»اًدلو رثكأو اًددع ىقبأ فيسلا ةيقب« :بلاط يبأ نب يلع ريمألا لاق (4)
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 ساردــنا ناــك وــلف ;نيدــلا ةـــحلصم ردـــقب نِّيدــتُملا ةـــحلصم ىلإ ةرـــظان ةـعيرشلا تـسيل
 اذإ نِّيدــتُملل ينيدــلا نيمأــتلاو ةــياعرلا قــقحتت ,مــعن ,ةــيقت الــف ةــيقتلا يف هراــسكناو نيدــلا

 .)1(نينمؤملا لالضو نيدلا راسكنا هكاله يفو ,هئاقب يف نيدلا ةحلصم تناك
 ةرـــصنو قـــحلا قاـــقحإ لـــيبس يف مــهجَهُم اولذــب دــق ةــمئألا باحــصأ نــم اًعمج دجت كنإ
 ,رَّامتــلا مثــيمو ,يدــع نــب رــجِحو ,قــمحلا نــب ورــمع كــلذ ىلــع اًدهاــش كــنودو ,نيدــلا

 نيدــلا ءاــيحإ ليبــس يف ةداهــشلا برد ىلــع اوــضم نيذــلا ,مــهبارضأو ,يرــَجهلا ديــشرو
 ?مهنــع ةــيفاخ ةـــمئألل ةـــماتلا مـــهتمزالُم مــغر ةــيقتلا ثـــيداحأ تـــناكأ ;قــحلا راـهظإو
 !اهعضاوم اوفرعو ,اهبابرأ نم اهومهف لب !هللاو ال

 
 ىلــع ةــبترتملا ةدــسفملا تــناك اذإو...« :»ىقثوــلا ةورــعلا حرش يف حيــقنتلا« يف يئوــخلا ديــسلا لوــقي (1)

 نــم مــظعأ ةــيقتلا كرــت يف ةحلــصملا تــناك وأ ,اــهكرت ىلــع ةــبترملا ةدــسفملا نــم مــظعأو دــشأ ةــيقتلا لــعف
 ساردــناو ,قــحلا لالحمــضا هــيلع بــترت ةــيقتلاب لــمع نإ هــنأب مــلع اذإ امــك ,اــهلعف ىلــع ةــبترتملا ةحلــصملا
 وأ ,طـقف هـلتق هـيلع بـترت ةـيقتلا كرـت اذإو ,توغاـطلاو تـبجلا جيورـتو ,لـطابلا روـهظو ,فينحلا نيدلا
 ,لــتقلل سفنــلا نيطوــتو ,ةــيقتلاب لــمعلا كرــت بــجاولا نأ يف ذــئنيح لاكــشا الو ,نيرــخآ ةــعامج عــم هــلتق

 مالـسلا هـيلع نيـسحلا مدـقأ اـنه نـم هـلعلو ..هـلتق ةدـسفم نـم دـشأو مـظعأ ةيقتلا نع ةئشانلا ةدسفملا نأل
 ,ةداهــشلل مهــسفنأ اوــضرعو ةــنعللا امهيــلع ةــيواعم نــب دــيزي لاــتق ىلــع مهيــلع هللا ناوــضر هباحــصأو
 اــنئاملع ضــعب لــب ,مالــسلا هــيلع نينمؤــملا ريــمأ باحــصأ ضــعب اذــكو هللا هــنعل دــيزي نــع ةــيقتلا اوــكرتو
 .»امهريغو نيديهشلاك اًريخ مالسإلا نع مهازجو مهحاورأ هللا سدق راربألا



  
14 
 

ــجذومن رَّامتــلا ًامثــيم ذــخ  ىرــجف ;لــخلختي وأ قــفخي ملو رــهج نــمل ,اًزــيزع اًــتباث ناــك نــمل اً
 .)2(هتجرد يفو ريمألا عم راص لب ,)1(ةمئألا ناسل ىلع هحدم كلذب

ــس يــنعأ ,يفوــكلا يرماــعلا يلالــهلا قداصلا وبأ اذهو  ?ًاميلــس فرــعي ال نــم ;سيــق نــب ميلُ
 يلــع ريــمألا صاوــخ نــم ناــك يذــلا اذــه ,هــماقم ِّوــلُعو هردق ةلالج فرعيو ,هفرعي مكلك
 ,»سيــمخلا ةــطََرش« تاداــس نــم دِّيــس ,رقاــبلاو نيدــباعلا نــيزو ,نيــسحلاو نــسحلا هــينباو
 خيراـــتلل رـــخآلا هـــجولا ةـــباتك فرـــش لاــنو ,مـــهرارقإب يــِـظَحو ةــمئألا هوقَّثَو يذلاو
ــع ٍباــتكب ــصُم ,لوألا نرــقلا نــم اــنيلإ لــصو يخيراــت يدــئاقع فَّنـــصم لوأ َّدـُ  هـــيف اًفِّنَ

 قِّدــصي ماــمإلا نأ ةأــجافملاو ,ةــشئاعو رـــمعو رـــكب يبأ نــم لـــينلا يف راــبخألا تارـــشع
 !)3(هركني ملو ,ميلس هب ثَّدح ام
 اـــنلصو نيذــلا ءامــلعلا راــبكو مالــعأ نــم ًةــلمج كاــنه دــجن ثــيح ,يـضمَن نيتئم ةنس ىلإو
 رــكنملاو لالــضلا لــهأ زوــمر تاءْوــَس راــهظإو بــلث يف اوــبطخو اوــفَّلأ دــق ,مهنــم نيدــلا

 هــيف عَّــطقُت ٍطــسو يف ناــك يذــلا دــيفُملا ثِّدــحُملا هــيقفلا خيــشلا وه كاذف ;فوخ نود ًةرهج
ــعُّروت هــنم دــجن مل ,اــهيحاونو دادــغب ثــيح كاــنه ,نوبذــعيو نونجــسي ,ةـــعيشلا ءالـــشأ  اً

 ,»لـــمجلا« ـــك ;كلذــب رــخزت هــتافلؤم دــجن لــب ,لالــضلا زوــمر بــلث نــع فــكلا يف
 !»ماـنملا حرـش«و ,»ةـئفاكلا«و

 
 رامتـلا مثـيم نـع ,نارـمع نـب فـسوي نـع هدنـسب ,ىربـكلا ةـيادهلا يف يبيـصخلا نادمح نب نيسح ىور (1)

 !»يتجرد يف يعم نوكت اًذإ ,مثيم اي...« :هل لاق بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نأ
 قداــصلا رــفعج ماــمإلا نــع ,ناورــم نــب دــمحم نــع هدنــسب ,»يفاــكلا« يف يــنيلكلا مالــسإلا ةــقث ىور (2)

 .»...هباحصأو رامع يف تلزن ةيآلا هذه نأ ملع دقل هللاوف ?ةيقتلا نم هللا همحر مثيم عنم ام« :لاق هنأ
 باـتك أرـق هنأ ,شاـيع يبأ نب ناــبأ نع ةنيذأ نبا نع هدنسب ,لاجرلا ةفرعم رايتخا يف يسوطلا خيشلا ىور (3)

 .»هفرعن ثيدح اذه هيلع هللا ةمحر ميلس قدص« :مامإلا هل لاقف ,داَّجسلا يلع مامإلا ىلع ميلس



  
15 
 

 تامــلك ىلــع ةــيملعلا تازوــحلا موــقت ,)1(يلماــعلا يــكركلا يلــع مالــسإلا خيــش اذــهو
 ىـــشخي الو نـــعللاب حِّرـــصي ,هللا ءادــعأب ضِّرــعُيو حدــقي اــم اًريــثك ناــك ,هــتادرفم قئاقدو

  .)2(مئال ةمول هللا يف
ــقحملا وــه  تـــبجلا نـــعل يف توـــهاللا تاـــحفن« بحاــص ,قالــطإلا ىلــع يناــثلا قِّ
 ىلــع ىدــتعا نــمو ءارــهزلا ةديــسلا ةــلتق بــلاثم رــكذ يف هــصصخ يذــلا ,»توـــغاطلاو
 نــمم رارــكتو دــيدرت لــحم تــناك اــملاطل ةهبــش ىلــع در اذــه هباتك سفن يفو ,زواجتو اهترضح
 فــتكي ملو .حَّحــصو َّنيَــبف !»نـــيناَّعلو نـــيباَّبس اونوـــكت ال« :مــهمالك ضيراــعم هــقفي ال

ــقحملا  ,)3(تـــيبلا لــهأ ءادـــعأ نــعل يف هـــيدي نيــب اًــبكوم ِّريــسُي ناـــك ذإ ,ةــيلوق ةءاربــب قِّ
 ?يلاــبن الو رــهجن ,هــب انيدــتقا َّالــهف ;ةداــحلا هــفقاومو هـــتاحيرصت رـــثإ اًدـــيهش ىـضم ىتح
 ?ناتهبلا اذه نع ةـعِّرشتملا ةريس نع ذاوـش اـننأب اننومهتي نم َّفكو ىوعرا َّالهو

 
ــقحملا خيــشلا...« :»تاداــسلاو ءامــلعلا لاوــحأ يف تاــنجلا تاــضور« يف يراــسنوخلا ازريــملا لوــقي (1)  قِّ

 :»لـمآلا لـمأ« يف يلماـعلا رـحلا خيـشلا لوـقيو .»...يلماـعلا يـكركلا يلاـعلا دـبع نـب يلـع نيدهتجملا متاخ
  .»...ركذــي نأ نــم رهــشأ قــيقحتلا ةرــثكو نأــشلا مــظعو ردــقلا ةــلالجو لــضفلاو مــلعلاو ةــقثلا يف هرــمأ«
 يــيحم ,ةــلجألا خياــشملا خيــشو ,ةــلملاو بهذــملا جورــم...« :»كردتــسملا ةــمتاخ« يف يروــنلا ازريــملا لوــقيو
 باوـبأ حتـفمو ,قـيقحتلاو رـظنلا لبـس لهـسم ,رـهزألا نيدـلا ضاـير ضورـمو ,روـنألا بهذـملا مسارم
 .»...هناوأو هرصع ةمالعو ,هنامز يف ةفئاطلا خيش ,قيقدتلاو ركفلا

 يف جرـح الـف ,مالـسلا مهيـلع تـيبلا لـهأل اًودـع مهنـم ناـك نـمو« :هلئاـسر يف يكركلا قِّقحملا لوقي (2)
 اـًــحيرصت عــقاولل قـــباطم حـــيحص وـــه امــب مـــهضارعأو مـــهباسنأ يف حودــقلاو ,مهحئاــبقو مهبياــعم رــكذ
 .»اًضيرعتو

 هــباتك يف يرــئازجلا هللا ةــمعن اــنالوم لاــق« :»نيرــحبلا ةؤــلؤل« هــباتك يف ينارــحبلا فــسوي خيــشلا لوــقي (3)
 نــعلب اًرهاــجم هــباكر يف يـــشمي باــبلاو الإ يـــضمي الو بــكري ال هللا هــمحر ناــكو :يلاــئللا يلاوــغ حرش

 .»امهتقيرط ىلع نمو نيخيشلا
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 »نـــعاطملا« ـــب تـــيِّمُس ًءازـــجأ رـَّــطس دـــق رـــخآلا وـــه هدـــجن يذلا يسـلجملا ىلإ هـنمو
ــئِّرجتم وأ هــتلعف ىلــع اًركنتــسُم دــجن الــف ,»راوـــنألا راـــحب« ةيعوــسوملا هتلــسلس نمــض  اً
 !)1(هتعينص ىلع
 يـــكركلاو يســـلجملاو دـــيفملا ةــبقرب انبنذــفأ ;اــنرهج ببــسب ةـــعيشلا ءاــمد لَّمحُن انك نإفَأ
 !ةلَقَن الإ نحن امف ?نعاطملا هذه اوجَّرخ نيذلا
 رــمألاو ةوعدــلاو غــيلبتلا وــه نمؤــملا فــيلكتف ;براــحم ةحارتــسا ىوــس ةــيقتلا تــسيل
 :ًالـــهتبمو اـًــيعاد ,صيــخرتلا نــع اًرـــبدُم ,لـــصألاب ًالــمع رــكنملا نــع يــهنلاو فورعملاب
 !)2(»كـقلخ نـم ةـيقتلا ىلإ هـب هـل ةـجاح ال نـمم ...بر اـي اـنلعجاو«
ــفيكو ًامــك زاـــتمي ةـــيقتلا نأــشب هرِّرــقن اــم نأــب دــكأ ةـلوازملاو ةـبرجتلا عـقاو نإ  هــجئاتن يف اً
ــسايق  يف نيرـــصبتسُملا ددـــعو ,ىرــــخألا ةـــيوعدلا جــــهانملاو تاـــهاجتالا هـــتققح امــب اً
 بذــجلا ىلإ يدؤــت نأ اهنأــش نــم ةـــمداصملاو ةـــحراصملا نأل كــلذ ;رـــثكأو رـــثكأ نيدــلا
 !ةحضاو تدغو ِملاعملا تراص نأ دعب ,ةعلاطملل
	

 لـيمـلا دـمحـم

 ةـيرجه نيـثالثو ةـعبسو ةـئامعبرأو فـلأ ةـنسل لاوـش رـهش نم رـشاعلا ,ندـنل
***

 
  .ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ريغ (1)
  .يرمعلا ديعس نب ورمع يبأ نع هدنسب ,»دجهتملا حابصم« يف يسوطلا خيشلا هاور (2)
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