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 ادلؼدؿة
 ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػِ

 اييت ايعكا٥س١ٜ ايطاؾه١ٝ ايجٛض٠ إضٖاقات ْعٝـ ْعاٍ ٫

ٛٸازٖا أبطظ َٔ  ٜاغط ايؿٝذ احملكل ايع١َ٬ مساس١ ايعكط ٖصا ٗ ق

 ايجٛض٠ تًو ُٛدات ٬ََح أبطظ ْٚط٣ بطنات٘، زاَت  اؿبٝب

 زاخٌ ٗ ايجكاٗ ٚاؾسٍ ا٫ْتُا٥ٞ ايكطاع استساّ ٗ اث١ًَ إباضن١

 قشٝٸ١ ساي١ ْعتربٙ ٖا ٚشيو، ٚخاضد٘ ايؿٝعٞ ايٛغ٘

 َٔ تسضهّٝا ايؿٝعٞ اؾػس تعاٗ ــ اهلل ؾا٤ إٕ ــ   عٓٗا غٝتُدض

 أ١َّ هلا َٴكسٸضٷ ٖٛ نُا يتكبح ٚايتكٗكط ٚاُؾي ا٫ْٗعا١َٝ أَطاض

 ٍَٛ َٔ ٚأيطاف ٚبطعا١ٜ تعاٍ اهلل عٍٛ سٙٚتتػٝٸ ايعامل تكٛز

 .ايؿطٜـ ؾطد٘ اهلل عذٸٌ ايعَإ

 عٔ ايباسح يًكاض٨ ْكسّ إٔ اضتأٜٓا تكسّ َا ن٤ٛ ٚع٢ً

 أتباع٘ تػ١ُٝ ع٢ً اقُطًح ايصٟ بايربا٤ اؾٗط َٓٗر سكٝك١

 سٛاضّا ٜتهُٔ ايصٟ ايهتاب ٖصا «أٚ ايطاؾهٞ ايربا٥ٞ ايتٝاض»بـ

 ٖٚٛ ايجاْٞ ايعامل أٌٖ ضدا٫ت سسأ بٌ ضاقّٝا سهاضّٜا عك٬ّْٝا

 ايعامل أٌٖ أسس ظٴعُا٤ ٚبٌ ايٓكطاٟٚ سػٌ ايؿٝذ مساس١

 ٜهٕٛ ٚيهٞ ب،اؿبٝ ٜاغط ايؿٝذ مساس١ ايعكط ٖصا ٗ ا٭ٍٚ
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٘ٴ إساط١ ع٢ً ايكاض٨  اؿٛاض ٖصا َٓطًكات اغتٝعاب َٔ تٴُٓهٓ

 ايعامل ٚأٌٖ ا٭ٍٚ ايعامل أٌٖ»: َكطًشٞ ْككس َاشا ي٘ ٔغٓبٝٸ

 .«جاْٞاي

 (1) :عقاؾؿ اؾشقعة األربعة ■
ِٳ َعُُٞ ايؿٝع١ ٗ قس يكس نإ ايؿٝذ اؿبٝب  قػٸ

 :أضبع١ عٛامل إٍاػاٖاتِٗ إٓٗذ١ٝ 

             ٍٚايصٜٔ ٜعتكسٕٚ  أٚي٦وِٖ  ;عُا٥ِ ايعامل ا٭

 ٚأؾهاضايكاٗ ب٬ امطاؾات ٚؾٛا٥ب َٚعتكسات  ا٭قٌٝبايتؿٝٸع 

ٕٸ يًتك ١ٝ َٛاضزٖا ايؿطع١ٝ اـاق١، ؾ٬ ٜٓبػٞ زخ١ًٝ، ٜٚ٪َٕٓٛ أ

إٔ ٜٴبايؼ ٗ اغتدساَٗا ٚتطبٸل ٗ غري َٛاضزٖا َا ٜ٪زٟ إٍ اهلٛإ 

ايصٟ ٜؿهٞ إٍ إش٫ٍ اٱْػإ ايؿٝعٞ، ٜٚ٪َٕٓٛ أْ٘ ٗ عامل 

اْهؿاف ا٭ٚضام ايعكا٥س١ٜ ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ 

١ٝ ٚاٱع١َٝ٬ اتٚا٫ْتُا٤ات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ بػبب ايجٛض٠ إعًَٛ

َهإ إخؿا٤ َا ٗ طٝٸات ايهتب َٔ زقا٥ل ؾإْ٘ مل ٜعس ٗ اٱ

ايعكٝس٠ َا ؾٝٗا َٔ إٛنٛعات اؿػاغ١ يس٣ ايطٛا٥ـ ا٭خط٣ 

، ٚبايتايٞ ؾ٬ عًِٝٗ ايػ٬ّٚايٛاضز٠ ٗ ضٚاٜات أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت 

ٕٸ شيو ٜعطٞ اْطباعّا  يس٣  تكٛضّا أَٚكًش١ ٗ إخؿا٥ٗا ٭

                                                           

اقط٬ح ٜػتدسَ٘ ايؿٝذ اؿبٝب ٗ ايتعبري عٔ طبكات إعٌُُ احملػٛبٌ  (1)

 إٍ أضبع١ عٛامل. ع٢ً ايؿٝع١ ٚايتؿٝٸع، سٝح ٜكػُِٗ

 alqatrah.net/edara/index.php?id=201ضادع: 
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عًٝٗا، ؾا٭ؾهٌ  َطتهبٕٛ ؾط١ّ ماٍٚ إٔ ْتػرتاـكِ بأْٸا 

ؾطح ٖصٙ ا٭َٛض ايؿا٥ه١ ٚبٝإ اؿل ؾٝٗا بؿؿاؾ١ٝ تا١َ ٚايتكطٜح 

ٚايتأنٝس ع٢ً  )عًِٝٗ ايػ٬ّ(َٛقؿٓا َٔ ١ًُٚ ٚقت١ً أٌٖ ايبٝت 

ٚايجك١ ايعاي١ٝ  ٚايكطاس١ثٛابتٓا ايعكا٥س١ٜ بايسيٌٝ ٚايربٖإ ٚإٓطل 

 بايٓؿؼ.

 

             ْٞايصٜٔ وًُٕٛ عكٝس٠  أٚي٦وِٖ  ;عُا٥ِ ايعامل ايجا

أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ شاتٗا، ٚيهِٓٗ إَا ٜتدٛؾٕٛ ٫ٚ هط٩ٕٚ ع٢ً 

بٝإ اؿل ٗ َجٌ ٖصٙ إػا٥ٌ، ٚإَا ٜعتكسٕٚ بأبسٜٸ١ ايتعاّ ايتك١ٝ 

َٸا ٫ وػٕٓٛ تكسٜط ايٛطف ٚتؿدٝك٘ دٝسّا  ٗ نٌ ا٭سٛاٍ، ٚإ

٘ٹ وهُٕٛ غطأ َٓٗذ١ٝ   أْٗاايعامل ا٭ٍٚ ٜٚتكٛضٕٚ  ٌٖأٚعًٝ

َٚٓطًكاتِٗ  ــ قس تهٕٛ شات تبعات غًب١ٝ ع٢ً ايؿٝع١ ٚايتؿٝع

ٕٸ  أٌٖٗ ْٛط  ــ تًو غري قشٝش١ ايعامل ا٭ٍٚ ايصٜٔ ٜطٕٚ أ

 ايعامل ايجاْٞ ت٪زٟ إٍ إش٫ٍ اٱْػإ ايؿٝعٞ. أٌَٖٓٗذ١ٝ 

ٔٸ ٖصا ا٫خت٬ف إٓٗذٞ ٗ ايسع٠ٛ مل ٜػًب ٖصٙ ايؿ١٦  ٚيه

يٝػٛا ٕٸ عكا٥سِٖ قشٝش١ ٚ٭ ا٭ٍٚايعامل  أٌٖرتاَٗا عٓس اس

 ٌٖ ا٫مطاف ٚايه٬ٍ. أَٔ 

ٜتدٛؾٕٛ َٔ اؾٗط بايربا٠٤  ايجاْٞايعامل  أٌٖبعباض٠ كتكط٠; 

ٚبٝإ ايكهاٜا ايؿا٥ه١ بًػ١ قطو١ ٚدط١٦ٜ ع٢ً إٮ ايعاّ، ٖٚصٙ 

 .يؿٝعٞ إٍ اٯٕايؿ١٦ ُجٌ ا٭نجط١ٜ ٗ ايعامل ا
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             ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ اؿل  أٚي٦وِٖ  ;عُا٥ِ ايعامل ايجايح

ٜٚعطؾٕٛ َباْٞ ٚأقٍٛ عكٝس٠ ايؿٝع١، ٚيهِٓٗ ٗ إٮ ايعاّ 

ٜٴكطٸسٕٛ غ٬ف عكٝستِٗ ٖا ٜ٪زٟ إٍ خساع إتًٓكٞ ٚتهًًٝ٘ 

غٛا٤ٶ نإ َٔ إدايؿٌ أٚ ايعٛاّ ايبػطا٤ َٔ ايؿٝع١ ايصٜٔ 

 تٓشطف بػبب ٖصٙ ايؿ١٦ عكا٥سِٖ.

ٕٸ أٌٖ ٖصا ايعامل ٜػًهٕٛ غًٛنِٗ إٓشطف ٖصا قاٚي١ّ َِٓٗ إ

ٚتًو  ٗ ايٛاقع طأطأ٠ ضأؽ  ــٱضنا٤ إدايؿٌ ٚايتًُل هلِ 

غبٛا ٜكٛيٕٛ عًُٓا بايتك١ٝ! ٛٚيهِٓٗ إشا َا سٴ ــ يًُدايؿٌ

ؾٝهصبٕٛ بصيو ع٢ً أْؿػِٗ، ٚوػبٕٛ أِْٗ وػٕٓٛ قٓعا، 

ايؿٝع١ َٔ اهلتو، ِٖٚ ٜٚسٸعٕٛ أِْٗ بٗصٙ ايططٜك١ وؿٕٛٛ 

ٚاقعّا بٗصا ٜػُشٕٛ يًُدايـ إٔ ٜطأ ع٢ً ضأؽ ايؿٝعٞ، بٌ 

 ّسٕٚ أعٓاقِٗ ٜٚكٛيٕٛ يًُدايـ تعاٍ َٚطأ ض٩ٚغٓا!

 أٌْٖٸ٘ قاض َٔ ايكعب ايتُٝٝع بٌ ٖصٙ ايؿ١٦ ٚبٌ أإؿه١ً 

ايعامل ايطابع ايصٜٔ ِٖ بايؿعٌ َٓشطؾٕٛ ٗ ا٫عتكاز! ٚشيو 

َٔ  «١ايبرتٜ»تٌ ؾكاض ٖ٪٤٫ ٜؿبٕٗٛ بػبب ايتُاٖٞ بٌ ايؿ٦

 أعسا٤ايعامل ايطابع ايصٜٔ تكّٛ عكٝستِٗ ع٢ً تطى ايربا٠٤ َٔ  أٌٖ

ٚإٚٗاض ايتٛيٞ هلِ ٚايرتنٞ عِٓٗ  عًِٝٗ ايػ٬ّ ايبٝت أٌٖ

 ٜٴكٓٸؿٕٛ ؼت عٓٛإ ايجايحايعامل  أٌٖٚإعصاضِٖ. ٚيصيو قاض 

َٴؿانً أٌَٖع  «ايبرت١ٜ» ٭ٌٖ  ٖ٪١٤٫ ايعامل ايطابع ٚشيو بػبب 

 ؿعٌ اـاضدٞ ضٴغِ اْتؿا٤ ايساعٞ.عكٝس٠ ايبرت ٗ اي
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             ايصٜٔ بايؿعٌ ٜعتكسٕٚ  أٚي٦وِٖ  ;عُا٥ِ ايعامل ايطابع

َا ٖٛ خ٬ف اؿل ٜٚطٜسٕٚ ؼطٜـ َػري٠ ايعكٝس٠ اؿك١ ٚايطا٥ؿ١ 

 ٚأنجطٖاايؿٝع١ٝ احملٓك١، ِٖٚ أس٘ ايؿ٦ات ايسخ١ًٝ ع٢ً ايتؿٝع 

، ؾرتاِٖ ىًطٕٛ ايعكٝس٠ ايؿٝع١ٝ بأؾهاض ٚعكا٥س طاؾّاٚام ظٜػّا

ٚؾًػؿ١ َػتٛضز٠ َٔ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ا٭خط٣ ٜٚطٜسٕٚ إٔ 

َٴبتسعّا ٖذّٝٓا، َٚٔ ِاشز  ٛٸْٛا تؿٝٸعـٶا  ٖصا ايعامل ايعؿٔ  أٌٖٜه

اهلايو قُس سػٌ ؾهٌ اهلل، ٚايًبٓاْٞ عًٞ ا٭ٌَ ٚنُاٍ 

ع َطًكـٶا إش ِٖ برتٜٕٛ أٚ اؿٝسضٟ ٚأَجاهلِ، ِٖٚ خاضز ايتؿٝٸ

ايعطؾإ ايباطٌ إأخٛش عٔ  َٝٸايٕٛ يًؿًػؿ١ ايباط١ً احملطٸ١َ أٚ

ٛٸ  إسعٛ قٝٞ ايسٜٔ ابٔ عطبٞ يعٓ٘ اهلل. أَجاٍؾ١ إتك

 

٭ٌٖ  ايهطِٜ تعطٜؿّا َٛدعّا ٨بعس إٔ قسٸَٓا يًكاض

ايؿٝع١ ْرتن٘ ٗ ايػطٛض  أٚغاٙإٛدٛز٠ ٗ  ضبع١ايعٛامل ا٭

ايصٟ زاض بٌ ايؿٝذ  ٨َع اؿٛاض ايعًُٞ ايٛزٸٟ اهلازايكاز١َ 

 أٌٖايٓكطاٟٚ إٓتُٞ ٭ٌٖ ايعامل ايجاْٞ ٚايؿٝذ اؿبٝب ظعِٝ 

  .ايعامل ا٭ٍٚ ٗ ٖصا ايعكط

نٕٛ ٖصا اؿٛاض ٖٛ عباض٠ عٔ  إٍ ٨ًْٚؿت عٓا١ٜ ايكاض

 إٍضغاي١ إيهرت١ْٝٚ بعح بٗا مساس١ ايؿٝذ سػٌ ايٓكطاٟٚ 

ٝب عًٝٗا ٗ َٛقع  ْؿطٖا َع دٛاب ايؿٝذ اؿبٚمت ايؿٝذ اؿبٝب



 .....................................................................................10 

 

 

ضز ايؿٝذ اؿبٝب ع٢ً إؾها٫ت ايؿٝذ » بعٓٛإ: (1)(ايكطط٠)

 «.سػٌ ايٓكطاٟٚ سٍٛ إٓٗر ايطاؾهٞ

نٕٛ ١ًْ َٔ ايٓكاٙ اييت تهطضت ٗ  إٍيصا ْٓٛٙ 

إؾها٫ت ايؿٝذ ايٓكطاٟٚ بكٝاغات كتًؿ١ ٜهٕٛ ايؿٝذ اؿبٝب 

٫سك١ َٔ  أٚا دٛاب٘ ع٢ً دع٥ٝات غابك١ قس أداب عًٝٗا ٗ ثٓاٜ

 .اٱؾها٫ت

ٌٸ إٔ ٜٓؿعٓا بٗصا ايعٌُ ّٜٛ ٫ ٜٓؿع    غا٥ًٌ إٍٛ ععٸ ٚد

ٍٷ ٫ٚ بٕٓٛ إ٫ َٔ أت٢ اهلل بكًبٺ غًِٝ.  َا

 سْا قُس ٚآي٘ ايطٝبٌ ايطاٖطٜٔ.ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝ 

 

 ايٓاؾط

ٛٸاٍ/2  ٖـ1436/ ؾ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

إٛقع ايطمسٞ يط٣٩ ٚقانطات ايؿٝذ اؿبٝب ع٢ً اٱْرتْت:  (1)

alqatrah.net 
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 واؾثاـل ألولا اؾعادلني أفؾ بني دار ؿا

 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً قُس ٚآي٘  ،ايعإٌ هلل ضبٸ ٚاؿُس

 .ايطاٖطٜٔ، ٚايًع١ٓ ع٢ً أعسا٥ِٗ أْعٌ

 َٔ ٚاضز٠ ضغاي١ يٓسٕ ٗ اؿبٝب ايؿٝذ َهتب تػًِٓ

 إٓٗر ع٢ً بٗا ؿهٌٜٴ ْكاطّا ؼٟٛ ايٓكطاٟٚ سػٌ ايؿٝذ

 تػع ؾهٌ ع٢ً َؿكٌ ظٛاب باؿبٝ ايؿٝذ ؾأداب٘ ايطاؾهٞ،

 (1).ْكاٙ

 
 (2):قؾل ؽؿا فل ؽاؿال اؾشقخ جقاب ؿع اؾقاردة اؾرداؾة ■

 اؾـقّة اؾصادؼة ػل ؿعرػة احلؼ: 
  ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػِ

   اؿبٝب ٜاغط ايؿٝذ مساس١

   ٚبطنات٘ اهلل ٚض١ٓ عًٝهِ ايػ٬ّ

 َع ايتعاطٞ ٗ َٓٗذهِ ع٢ً ا٬ٕسٛات بعض يسٟ ؾإٕ ٚبعس

                                                           

 alqatrah.net/edara/index.php?id=656 ضادع: (1)

 ضغاي١ ايؿٝذ ايٓكطاٟٚ.٬َس١ٛ: مل ٜتِ تٓػٝل ٚتكشٝح ا٭خطا٤ ايٛاضز٠ ٗ  (2)
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 . قسضنِ هلا ٜتػع إٔ ْطدٛ اـ٬ف أٌٖ

 إٍ ايٛقٍٛ قاٚي١ اهلل ؾٗس َٓٗا اهلسف إثاضات عٔ عباض٠ ٖٚٞ

 َع ايتعاٌَ ٗ ع ا٭١ُ٥ ٜطٜسٖا ٚاييت ٚايكشٝش١ ايؿطع١ٝ ايط١ٜ٩

  . ايكه١ٝ ٖصٙ

 قانطاتهِ َٔ فُٛع١ إٍ اغتُاعٓا بعس تأتٞ ا٬ٕسٛات ٖٚصٙ

  .ٚسذذ٘ َربضات٘ َٔ ٚنجري ضأٜهِ َٚعطؾ١ ايهطِٜ ٫َْٛا

 تكٛيٕٛ، َا ؾأقٓعْٛا تكتٓعٛا مل ٚإٕ ؾبٗا، ْكٍٛ َا اقتٓعتِ ؾإٕ

 أنجط، ْٛطنِ ٚد١ٗ يٓا تتهح ا٭قٌ ؾع٢ً ْكتٓع، مل ؾإٕ

  .قه١ٝ ايٛز ٗ ٫ٜؿػس ايطأٟ ٗ ٚاـ٬ف

 ؿدار اؾتؼقّة اؾشرعقّة: 
 ٚأْ٘ يًتك١ٝ ايّٝٛ َٛنٛع ٫ أْ٘ أغاؽ ع٢ً ٜكّٛ َٓٗذهِ إٕ

 بِٗ إدسٚعٕٛ ٜعطف ست٢ ايه٬ي١ ضَٛظ ٚتعط١ٜ إغكاٙ به

 نٌ ٗ غببّا ناْت اييت ايؿدكٝات تًو ؾتػك٘ اؿاٍ، سكٝك١

 َٚاظايٛا ايعَإ عرب إػًُٕٛ َٓٗا عا٢ْ ييت ٚاٯ٫ّ إآغٞ

  .ايّٝٛ سس إٍ ٜعإْٛ

 الؿة اجملؾدل ػل ؿثال اؾعأاؾػرق بني اؾشقخ احلبقب و
 :اجلفر باؾبراءة

 إٓٗر ٖٛ تتبعْٛ٘ ايصٟ إٓٗر ٖٛ إٓٗر ٖصا إٔ تكٛيٕٛ إْهِ

 ايعاًَٞ ٚايهطنٞ اؿًيب ايك٬ح ٚأبٛ إؿٝس ايؿٝذ اتبع٘ ايصٟ
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 تًَِْٛٛٗ؟ ٫ٚ تًَْٛٛٓا ؾًُاشا ٚغريِٖ ٚٚايسٙ ٚاجملًػٞ

 ايصٟ اجملًػٞ ايع١َ٬ خكٛقا ــ ٖ٪٤٫ ب٘ قاّ َا بٌ َٚايؿطم

 ــ ٚإغكاطٗا يطَٛظا تًو ٗ يًطعٔ خككٗا فًسات نتب

 إٔ ا٭َط غا١ٜ ب٘، قاّ َا ْكّٛ أْٓا ٫ْعسٚ مٔ مٔ؟ ب٘ َٚاْكّٛ

  .ي٘ تتح مل يٓا إتاس١ اٱع١َٝ٬ ايٛغ١ًٝ

 َٔ ا٭ع٬ّ ٖ٪٤٫ َاؾعً٘ إٔ ٖٚٛ ؾطم، بٛدٛز ٜكاٍ قس :ْكٍٛ

 ؾهإ اؿل، سؿٜ عًٝ٘ ٜتٛقـ نإ ٚضٚاٜتٗا ايكهاٜا تًو تسٜٚٔ

 اْسثاض تػبب اييت إٛاضز غري ٗ ٫ظ١َ ٖٞ اإِ ٚايتك١ٝ َٓ٘، ٫بس

 اؿل اْسثاض إٍ غٝ٪زٟ بايتك١ٝ ايعٌُ نإ إشا أَا ٚظٚاي٘، اؿل

 ٜعًُٛا إٔ هل٪٤٫ ٜهٔ مل ٚيصا س٦ٓٝص، ايتك١ٝ ؾتشطّ ٚظٚاي٘،

 َٚسٕٚ قؿٛٚ، اؿل إٕ :ؾٝكاٍ يهِ بايٓػب١ أَا بايتك١ٝ،

 ٜتٓاقٌ ٖٚٛ ايعًُا٤ ٦َات قسٚض ٚٗ ايهتب ٦َات ٗ َٚػذٌ

 ايتك١ٝ ضؾع ع٢ً اؿل سؿٜ ٫ٜٚتٛقـ دٌٝ، إٍ دٌٝ َٔ

  .َٓهِ

 أؾقسَ اؾقاجب حػظ دؿاء اؾشقعة؟ 
 أْٓا إ٫ شيو ع٢ً ٜتٛقـ مل ٚإٕ اؿل سؿٜ بإٔ تكٛيٕٛ قس يهٔ

 يٓا ؾٝشل َتٛؾط٠ غري َٚازاَت َتٛؾط٠، غري ايتك١ٝ ؾطٚٙ إٔ ْط٣

  .َٓاغبّا ْطاٙ ايصٟ إٓٗر ٚؾل ٚايعٌُ تطنٗا

 إٕ: يهِ ٜكاٍ يهٔ َتٛؾط٠، غري ايتك١ٝ ؾطٚٙ غًُٓا، سػٓا

 ايؿٝع١ نس ايعسا٤ زا٥ط٠ َٔ ٜعٜس ا٭َٛض ٖصٙ ٕجٌ ايتعطض
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!ايؿٝع١؟ زَا٤ سؿٜ ايٛادبات َٔ أٚيٝؼ قتًِٗ، ٗ ٜٚتػبب

 اؾتدبب ػل دػؽ اؾدؿاء بال ؿصؾحة راجحة: 
 قتٌ ع٢ً تتٛقـ ٚايسٜٔ اؿل َكًش١ ناْت إشا :تكٛيٕٛ

 ْؿسٟ ٭ْٓا ايسَا٤، ؾًتػؿو زَا٥ِٗ ٚغؿو ايؿٝع١ َٔ اعاتْ

 ٭دٌ بأْؿػٓا ْهشٞ يًٓؿٛؽ، ايسٜٔ ْؿسٟ ٫ٚ يًسٜٔ ايٓؿٛؽ

 ايصٟ ٖٚصا !!(أْؿػٓا ٭دٌ بايسٜٔ ْهشٞ) ايعهؼ، ٫ ايسٜٔ،

 بصهلا ا٭ْؿؼ، أغ٢ً ْٚؿػ٘ اهلل، سذ١ أْ٘ َع (ع) اؿػٌ قٓع٘

  .ٚايسٜٔ اؿل أدٌ َٔ

 سؿٜ عًٝٗا ٜتٛقـ نإ إشا ضخٝك١ ايسَا٤ إؾهاٍ، ٫ :ْكٍٛ

 سؿٜ إٔ ايٛانح َٔ يهٔ _دٝسّا ٫سٛٛا_اؿل ٚسؿٜ ايسٜٔ

 ايسَا٤ تًو ْهع ؾًُاشا إٓٗر، ٖصا ع٢ً ٜتٛقـ ٫ ٚاؿل ايسٜٔ

 تكتهٞ أِٖ َكًش١ ٚدٛز عسّ َع ايػؿو، َعطض ٗ

  !شيو؟

 دؾبقات ؿـفج اجلفر باؾبراءة: 
 َكًش١ ٖٚٞ ايسَا٤، تًو َٔ أِٖ َكًش١ ٖٓاى إٕ :تكٛيٕٛ

 ٚتعطٜتِٗ ايه٬ي١ ضَٛظ ؾهح َٚكًش١ اؿل، إٍ ايٓاؽ ٖسا١ٜ

 يكٛي٘ َكسام ٖٚٛ ايٓاؽ، ٜتذٓبِٗ ست٢ ٚتػكٝطِٗ ٖٚتهِٗ

 ؾأٚٗط بعسٟ َٔ ٚايبسع ايطٜب أٌٖ ضأٜتِ إشا :ايكشٝح ٗ (م)

 ٚباٖتِٖٛ ٚايٛقٝع١ ؾِٝٗ ٚايكٍٛ غبِٗ َٔ ٚأنجطٚا َِٓٗ ٚايربا٠٤
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 ٜتعًُٕٛ ٫ٚ ايٓاؽ ٚوصضِٖ ا٫غ٬ّ ٗ ايؿػاز ٗ ٜطُعٛا ن٬ٝ

 ب٘ يهِ ٜٚطؾع اؿػٓات بصيو يهِ اهلل ٜهتب بسعِٗ َٔ

  .اٯخط٠ ٗ ايسضدات

 إٓٗر، ٖصا ع٢ً ٫تتٛقـ ايتؿٝع إٍ ايٓاؽ ٖسا١ٜ إٕ :ْكٍٛ

 َٔ تؿٝعٛا قس ايؿٝع١ غري َٔ نجريّا ؾإٕ ايٛاقع، ب٘ َاٜؿٗس ٖٚصا

  .إٓٗر ٖصا غري ططٜل

 سٝح ايبعض، ع٢ً إهابٞ أثط ي٘ ٜهٕٛ قس ايه٬ي١ ضَٛظ ٚؾهح

 ؾٝٗتسٟ، ٚايتشكٝل ايبشح إٍ ٜسؾع٘ َا ٖٚصا تكٛيْٛ٘ َا ٜكسّ

 إٍ غٝ٪زٟ سٝح أٜها، نجرئٜ ع٢ً غًيب أثط ي٘ بإكابٌ ٚيهٔ

  :دٗتٌ َٔ تؿسزِٖ

 ٖٚصا أنجط، ايه٬ي١ ضَٛظ ايطَٛظ بتًو ُػهِٗ د١ٗ َٔ :أ٫ّٚ

 نتاب ٚإقساض عا٥ؿ١ ب٬ٗى ايؿٝذ استؿاٍ سبع َاضأٜٓاٙ

 تٝاضا ٚؾهًٛا قٛاِٖ ٚسؿسٚا عا٥ؿ١ أتباع تٓاز٣ سٝح ايؿاسؿ١،

 ٚايتذُعات إٓتسٜات ٜعكسٕٚ ٚأخصٚا أَِٗ، عٔ يًسؾاع عطٜهّا

 خ٬ٍ َٔ ٜٓكطْٚٗا عا٥ؿ١ أتباع ٖب ٚأٜها ، عا٥ؿ١ عٔ يًسؾاع

 عتٚمس بامسٗا، نجريات ٚيٝسات ؾػُٝت بامسٗا، ايتػ١ُٝ

 عا٥ؿ١ َٛيس ع٢ً غ١ٓ نصا َطٚض َٓاغب١ استؿاٍ عكس عٔ َ٪خطّا

  !ايكاٖط٠ ٗ

  .إٓٗر ٖصا ع٢ً ؾعٌ ضز٠ نإ ٖصا نٌ

 سٝح نجرئٜ، ع٢ً غًيب أثط ي٘ ٜهٕٛ قس أٜها إٓٗر ٖصا إشٕ
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 بطَٛظ ايتُػو د١ٗ َٔ أ٫ّٚ :دٗتٌ َٔ تؿسزِٖ إٍ ٜ٪زٟ

  .تًو ٚايباطٌ ايه٬ي١

 ايؿٝع١، إٍ ْٛطتِٗ د١ٗ َٔ ــ ا٭خطط ٖٚٛ ــ تؿسزِٖ :ثاْٝا

 إٍ ٚغٝتشٛيٕٛ ، َتططؾٌ،ٚتهؿريٌٜ إٍ ٖ٪٤٫ غٝتشٍٛ سٝح

 ضا٥ش١ َاؾٝ٘ نٌ ٚد٘ ٗ تٓؿذط ٭ٕ َػتعس٠ َٛقٛت١ قٓابٌ

  . !!ايتؿٝع

 نرب٣، ٚكاطط٠ َػاَط٠ ع٢ً ٜٓطٟٛ إٓٗر ٖصا ؾإٕ ٚبايتايٞ

 ًٜعب َٔ ساٍ ــ ٫ٚتكاؽ تهطب ٚا٭َجاٍ عؿٛا ــ ٚساي٘

 ؾ٤ٞ نٌ ىػط إٔ ٚإَا ًَْٝٛريّا، ٜٚكري ٜطبح إٔ إَا ايكُاض،

 ٜكّٛ َٔ ساٍ :أقطب يعً٘ َجا٫ّ ٚيٓهطب .ايػذٔ ٗ ًٜٚك٢

 إٔ ؾإَا َتػً٘، ْٛاّ نس عػهطٟ باْك٬ب ٜكّٛ َٔ ساٍ بصيو

  .ؾ٤ٞ نٌ ىػط إٔ ٚإَا ؾ٤ٞ نٌ ٜطبح

 َهإ، ٌن ٗ بايؿٝع١ ٜػاَط ايٛاقع ٗ ٖٛ بصيو ٜكّٛ َٔ ٜعين

 ٚع٢ً عًٝٗا، ٚؾسزٚا بايتك١ٝ (ع) ا٭١ُ٥ أَطْا ؾكس ٖٓا َٚٔ

  .كايؿتٗا سط١َ

 َطتبطَا يٝؼ ٚتهؿريِٖ ايؿٝع١ نس ايتؿسز بإٔ :تكٛيٕٛ قس

 إٍ ٜٚٓٛط ايٓت إٍ ّهٞ إٔ ؾدل أٟ بٛغع إش َٓٗذٓا،

 ضَٛظ ٗ ايؿٝع١ ضأٟ يٝعطف ٚنتاباتِٗ ايؿٝع١ عًُا٤ َ٪يؿات

  .ايكّٛ

 نإ ٚأؾػاْػتإ بانػتإ ٗ زَا٥ِٗ ٚاغتش٬ٍ ؿٝع١اي ٚتهؿري
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 ايتططف إٔ نُا (اؿبٝب ٜاغط) باغِ أسس ٜػُع إٔ قبٌ َٛدٛزَا

 بإع٬ٕ اؿبٝب ٜاغط ايؿٝذ ٜكّٛ إٔ قبٌ أٜهّا ايعطام ٗ بسأ

 بصيو عا٥ؿ١ ٚإغكاٙ ايؿها١ٝ٥ ٚإْؿا٤ ايكٛض٠ بتًو اؿطب

 نس تؿسزٚاي ايتططف بإٔ ايكٍٛ اٱْكاف َٔ ؾًٝؼ ايؿهٌ،

  .شيو َجٌ َطتب٘ ايؿٝع١

 َٛدٛزٕٚ ٚإتططؾٕٛ َٛدٛز ايتططف إٕ قشٝح ْعِ :ْكٍٛ

 ٫، أّ ٜاغط ايؿٝذ أتهًِ غٛا٤ َٛدٛز٠ إؿدد١ ٚاؿٝٛاْات

 . ايؿٝع١ عٓس ايػا٥س إٓٗر اتبع أّ إٓٗر بٗصا قسح ٚغٛا٤

 ع٢ً إٛدٛز٠ ايهتب ٖصٙ إٕ أ٫ّٚ :دٗتٌ َٔ ؾطم ٖٓاى ٚيهٔ

 أثط هلا ٚيٝؼ ٚتتبعٗا، ت٬سٛٗا ايٓاؽ َٔ َع١ٓٝ طبك١ ٓاىٖ ايٓت

 ؾسى ؾها١ٝ٥ خطٚز بعس سسثت ايهذ١ إٔ ٚايسيٌٝ ايؿها١ٝ٥،

  .خ٬هلا َٔ إٓٗر ٖصا ٚإؾٗاض

 شيو نٌ إؿدد١ ٚاؿٝٛاْات ٚايتؿسز ايتططف بإٔ ايكٍٛ :ثاّْٝا

 ٚيهٔ قشٝح، قٍٛ ٖصا ٫، أّ إٓٗر بٗصا غطْا غٛا٤ َٛدٛز

 ٚايتؿسز ايتططف شيو ْػب١ إٔ ــ دٝسّا ٖٓا ٫ٚسٛٛا ــ ايه٬ّ

 (ايػ١ٓ) َٔ َج٬ّ إتططؾٕٛ نإ إشا ٜعين ، ؾو غري َٔ غتعٜس

 قشٝح ؾايتططف إجاٍ، غبٌٝ ع٢ً %40 ضَا ؾػٝكريٕٚ 10%

 بٗصا ايٛاقع ٗ مٔ ايتططف، ْػب١ ٗ ايه٬ّ يهٔ َٛدٛز، أْ٘

 بٗصا ٚيهٔ ، ز٠َٛدٛ ٖٞ ايٓاض ايٓاض، ع٢ً ايعٜت ٜكب نُٔ

 ايه٬ّ ٚيٝؼ ايتططف، زا٥ط٠ ْٛغع عًٝٗا، ايعٜت ْكبٴٸ إٓٗر
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!!.ايتططف ْٛدس أْٓا

 ٜتؿٝعٕٛ ــ باٯ٫ف يٛناْٛا ست٢ ــ أؾدام فُٛع١ ٭دٌ ؾٓشٔ

 (ٚايتكطٜح ايكس١َ َٓٗر) إٓٗر ٖصا ططٜل عٔ ٖٓاى أٚ ٖٓا

 تأتٞ طاس١ٓ طا٥ؿ١ٝ ؿطب فا٫ّ ْؿتح سٝح !!؟ بايؿٝع١ ناطط

 باٱنعاف ايؿٝعٞ ايهٝإ ٚتٗسز ٚايٝابؼ ا٭خهط ع٢ً

 نجري٠ قرت١َ ْؿٛغّا لعٌ ا٭قٌ ٚع٢ً ٚايتكٗكط، ٚا٫نُش٬ٍ

 ي٫ٛ يتػؿو َاناْت زَا٤ غؿو ٗ ْٚتػبب ايتًـ، َعطض ٗ

 أيـ زّ غٝػؿو إٓٗر ٖصا بسٕٚ يٓؿطض ٜعين إٓٗر، ٖصا َجٌ

 ث٬ث١ زّ ٜػؿو رإٓٗ ٖصا َٚع ايعطام، ٗ غ١ٓ خ٬ٍ ؾٝعٞ

 ٜتؿٝع قس أْ٘ غبٌٝ ٗ بٗا ايتهش١ٝ يٓا ٜػٛؽ ايسَا٤ أؾٗصٙ آ٫ف،

  !إدايؿٌ؟ َٔ ْاع١

 دعفؿ ال قتشقعقن! 
 اٯخط، إٓٗر ٚدٛز َع ٜتؿٝعٛا مل إشا !!٫ٜتؿٝعٛا زعِٗ ثِ

. بِٗ ْٚػطض عًِٝٗ اؿل نؿٞ ٫ إٔ إِٗ !!إككطٕٚ ؾِٗ

 يهٔ اٯخط، إٓٗر خ٬ٍ َٔ ِٗإيٝ ٜكٌ اؿل َازاّ ، ٫سٛٛا

 !هلِ؟ ْكٓع َاشا (طٝب) ايكس١َ، َٓٗر إ٫ ؾطنّا ٫ٜكبًٛٙ ِٖ

 ٚإُاَٗا اؿذ١ إقا١َ َٓا إطًٛب !!ٜصٖبٕٛ سٝح إٍ ؾًٝصٖبٛا

  .ُٚت أقُٝت قس ٚاؿذ١

 اؿهِ إٍ ٜؿري ؾٗٛ (...ٚايبسع ايطٜب أٌٖ ضأٜتِ إشا) سسٜح ٚأَا

 زٕٚ َٚٔ ْؿػ٘، ٗ ٖٛ، ٖٛ َا ايبسع أٌٖ إغكاٙ أٟ ا٭ٚيٞ،
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 ٗ اؿاٍ نُاٖٛ عًٝ٘ إرتتب١ ايؿاغس٠ ايتٛايٞ ٚدٛز إٍ ا٫يتؿات

  .َكآَا

 !اؾـبل ؾؿ قدُبّ آؾفة ادلشرؽني 

 أَري َٓٗر ٖٛ ــ ايتك١ٝ ضؾع َٓٗر ــ  إٓٗر ٖصا إٕ :تكٛيٕٛ قس

 ي٘ غٓشت سٝح سٝات٘، َٔ ؾرت٠ ٗ ايتك١ٝ ضؾع سٝح (ع) إ٪ٌَٓ

 شيو ٚقٌ ست٢ َِٓٗ ايربا٠٤ ٚأعًٔ ايكّٛ بجًب ٚقطح ق١ايؿط

 بعض بكتٌ شيو ٚتػبب ايؿاّ، أٌٖ بٌ ؾأؾاع٘ َعا١ٜٚ إٍ

  .ايؿاّ ٗ ناْٛا ايصٜٔ ايؿٝع١

 آهلتِٗ ٜػب نإ إْ٘ سٝح ْؿػ٘، (م)ايطغٍٛ َٓٗر قبً٘ ٖٚٛ

 أٜهّا شيو َجٌ ٚبػبب ،(آهلتٓا غب) :طايب ٭بٞ قايٛا نُا

  ...ٚمس١ٝ اغطنٝ أقشاب٘ بعض قتٌ

 ؾإْا زعٛاِٖ، ؾتًو ٯهلتِٗ ايطغٍٛ يػب بايٓػب١ أَا :ْكٍٛ

 ٜصنط ٚمل ،(م) ي٘ َِٓٗ ت١ُٗ ٖصٙ يٛدسْا ايتاضٜذ يٛضادعٓا

 آهلتِٗ غب (م) أْ٘ ــ اط٬عٓا سػب ــ ٚاسس َٛضز ٗ ايتاضٜذ

 غبّا آهلتِٗ ٚاقع بٝإ فطز ٜعتربٕٚ ناْٛا أِْٗ ٜٛٗط ؾايصٟ ؾع٬ّ،

 اهلل زٕٚ َٔ َٚاتعبسٕٚ إْهِ ) :)تعاٍ(  قٛي٘ ْعٍ إ ٚيصا هلا،

 يتٓتٌٗ ٜاقُس :قايٛا. 98 ا٭ْبٝا٤ (ٚاضزٕٚ هلا أْتِ دِٗٓ سكب

 مل أْ٘ َع غبّا، شيو ؾاعتربٚا (ضبو يٓٗذٕٛ أٚ آهلتٓا غب عٔ

 أت٢ ايصٟ ايهطِٜ ايكطإٓ إٔ نُا ٚاقع، تٛقٝـ ٖٛ بٌ غبّا، ٜهٔ

 َادا٤ ٚست٢ َٛضز، أٟ ٗ نٌإؿط آهل١ ٜػب مل (م)ايٓيب ب٘
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 َٔ تعبسٕٚ ٕٚا يهِ أف) :قبٌٝ َٔ (ع)إبطاِٖٝ يػإ ع٢ً ؾٝ٘

 ٜعين تهذط، ن١ًُ أف ٭ٕ غبّا، ٜهٔ مل 67 ا٭ْبٝا٤ (اهلل زٕٚ

  .٫ٚتٓؿع تهط ٫ اييت آهلتِٗ َٚٔ َِٓٗ تهذطٙ ٜبسٟ أْ٘

 يهٓ٘ أقٓاَِٗ ٜػب مل يٛ ست٢ ٫بأؽ :تكٛيٛا إٔ يهِ

 ٖٛ ٖٚصا ٚايتػؿٝ٘، ايتػكٝ٘ َٓٗر َعٗا تبعا ٜعين أغكطٗا،

  .إطًٛب

 اؿل، زعا٥ِ تجبٝت إطاض ٗ نإ (م) ب٘ قاّ َا إٕ ْعِ :ْكٍٛ

 سؿٜ إطاض ٗ نإ ايكّٛ ؾهح َٔ (ع)عًٞ اٱَاّ ب٘ قاّ َٚا

 ٗ :ايسَا٤ تطخل إٛضز ٖصا َجٌ ٚٗ اْسثاضٙ، َٔ خٛؾّا اؿل

  .اؿل سؿٜ غبٌٝ

 إٓٗر، ٖصا ع٢ً َتٛقـ غري اؿل سؿٜ إٔ قًٓا ؾكس ؾطنٓا ٗ أَا

  !؟)تعاٍ(  اهلل عٓس ايج١ُٓٝ ايسَا٤ بتًو يًتهش١ٝ ايساعٞ ؾُا

 ٚإخؿا٤ ايتك١ٝ، بٛدٛب ْكٍٛ أْٓا ٫ٜعين ٖصا ن٬َٓا إٔ ع٢ً

 نؿـ َٓٗر اتباع بًعّٚ ْكٍٛ مٔ بٌ إدايؿٌ، عٔ اؿل

 خؿ١ٝ ١،ٚضٜٚ ٚبتعكٌ بٗس٤ٚ يهٔ ايباطٌ، أٌٖ ٚتعط١ٜ اؿكا٥ل،

 ٚا٭١َ ايؿٝعٞ ايهٝإ تكٝب إٔ ّهٔ اييت ايػًب١ٝ اٯثاض َٔ

 اؿل بٝإ َٓٗر اتباع بًعّٚ ْكٍٛ مٔ. ايؿٝعٞ ٚايؿطز ايؿٝع١ٝ،

 ايعامل أٌٖ)ب أْتِ تػُِْٛٗ َٔ ططٜك١ ع٢ً ــ يهٔ ٖٛ، نُا

 اييت اٯثاض إٍ إؿهٌ ٚايػب ايًعٔ إٚٗاض بسٕٚ ــ (ايجاْٞ

  .عكباٖا ٫ؼُس
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 سكا اؿل ٚأضْا ؾطدِٗ ٚعذٌ قُس ٚآٍ قُس ع٢ً قٌ ِٗايً

  .ادتٓاب٘ ٚاضظقٓا باط٬ّ ايباطٌ ٚأضْا اتباع٘ ٚاضظقٓا

 

 ايٓكطاٟٚ سػٌ ايؿٝذ أخٛنِ

 ٖـ1435 ا٭ٍٚ ضبٝع
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 قادر احلبقب: جقاب اؾشقخ ■
 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ

 ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘

ُٸّٓا ضغبتهِ ٗ ؼطٸٟ أقٍٛ أَا  بعس; ؾكس تًكٝت ضغايتهِ َج

َٓٗذٓا َـٔ َكـسضٖا، ٖٚـٞ ضغبـ١ يـٛ تـٛؾطت بكـسم ٚإْكـاف         

يس٣ نجري َٔ أَجايهِ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿه١ًٝ; ٭ظايت نجريّا َٔ 

ا٫ستكإ ايػا٥س ؾهـ٬ّ عـٔ ا٫يتبـاؽ ٚغـ٤ٛ ايؿٗـِ. يـصا سـل إٔ        

ب ٕا تعًُـٕٛ َـٔ نجـط٠    تٴؿهطٚا. ٫ٚ ٜؿٛتين ا٫عتصاض يتأخط اؾٛا

ا٭عبــا٤ ٚا٫ْؿــػا٫ت ٚا٫ضتباطــات. ٚأزْــاٙ اؾــٛاب عًــ٢ َــا       

 تؿهًتِ ب٘ ع٢ً ؾهٌ ْكاٙ.

 

 :أدس ادلـفج 
ٕٵ ٫ َٛنـٛع     أ٫ّٚ; زقِّّٝا; إٕ َٓٗذٓا ٫ ٜكّٛ عًـ٢ أغـاؽ أ

يًتكٝــ١ ايٝــّٛ َطًكــّا، بــٌ عًــ٢ أغــاؽ عــسّ ؼكــل ٖــصا إٛنــٛع 

 - َــٔ سٝــح ا٭قــٌ-و إْـا٫ّ ٗ ايتبًٝــؼ ٚايتذسٜــس، ٚشيـ  

يػًب١ ايتبًٝؼ َٔ سٝـح قـ٠ٛ إطًٛبٝـ١ عًـ٢ ايتكٝـ١، ؾـإشا َـا ؼكـل         

َٛنٛع ٚدٛب ايتبًٝؼ أٚ ضدشاْ٘ ضؾع َٛنٛع ٚدٛب ايتك١ٝ أٚ 
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ضدشاْٗا ٚضٚزّا. ٚاسرتظْا بـ )إْا٫ّ( ٱَهـإ اْكـ٬ب ايػًبـ١ ٗ    

 بعض ايؿطٚض، يهٓٗا ايّٝٛ ْازض٠.

ؾإْـ٘ ٫ َعٓـ٢ س٦ٓٝـص    ْٛريٙ: ؼكل َٛنٛع ٚدـٛب اؾٗـاز،   

ــا٭ٍٚ       ــع ب ــري ٜطتؿ ــصا ا٭خ ــ١، إش ٖ ــٛع يًتكٝ ــٛز َٛن ٛٸض ٚد ــ يتك

بٛاغط١ ايتعبٸس ايؿطعٞ، ٚإٕ نإ َـا ٜػـتسعٞ ايتكٝـ١ َـٔ ايهـطض      

 ٚايتًـ َتشككّا ٚدساّْا، غري أْ٘ َعسّٚ ؾطعّا.

ٜؿــٗس يًػًبــ١ ايهتــاب، سٝــح أقٛا٥ٝــ١ ٚأنجطٜــ١ آٜــات ايتبًٝــؼ  

ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط َكابـٌ أنـعؿ١ٝ      ٚإقا١َ ايسٜٔ ٚا٭َط بإعطٚف 

ٚأق١ًٝ آٜات ايتك١ٝ، ٚدطٜإ ا٭ٍٚ فط٣ ايعع١ّ ٚا٭خط٣ فـط٣  

ايطخك١. نُا تؿٗس هلا ايػ١ٓ، نُا ٗ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘:  

، ْاٖٝو عـٔ ؾـٗاز٠ ايػـري٠    (1)«بصيو َايو ٚزَو زٕٚ زٜٓو»

ؼ ايؿطع١ٝ ٚإتؿـطع١ٝ سٝـح مل ٜهـس ىًـٛ ظَـإ َـٔ دٗـط بـايتبًٝ        

ٚتــطى يًتكٝــ١، َــٔ ا٭٥ُــ١ ا٭طٗــاض عًــِٝٗ ايػــ٬ّ، ٚأقــشابِٗ 

ا٭خٝـاض، ثــِ ايعًُــا٤ ا٭بـطاض، ضغــِ ايػــٝٛف ايـيت ناْــت تكطــط    

زَّا، ٚضغِ ايعٌُ بايتك١ٝ ٗ َٛاضز ُأخٳط. قـاٍ اؿـط ايعـاًَٞ عًٝـ٘     

ّ نجريا »ايطنٛإ ٗ ايؿٛا٥س ايطٛغ١ٝ:  ِ عًِٝٗ ايػ٬ أ٫ تط٣ أْٗ

ــٕٛ بايتك   ــاْٛا ٜعًُ ــا ن ــتشبات    َ ــٔ إػ ــري٠ َ ــات ٜػ ــ١ ٗ دع٥ٝ ٝ
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ــ٬ٍ     ــ١ ايه ــصّ أ٥ُ ــات ن ــ١ ٗ ايهًٝ ــٕٛ ايتكٝ ٚإهطٖٚــات ٜٚرتن

 (1)«.ٚيعِٓٗ

ٖصا َٔ سٝح ا٭قٌ، أَا َٔ سٝح ايٛٚٝؿ١، ؾإهـٞ بٗـصا   

إٓٗر دا٤ بعس تؿدٝل ضدشإ إكًش١ َع٘ ع٢ً إؿػس٠، بٌ 

اظ انُش٬ٍ ٖصٙ ا٭خـري٠ ٚاْـسنانٗا ٗ ا٭ٍٚ عٝـح تعـصٸض إسـط     

اْك٬ب ايػًب١ يٝهٕٛ ٖصا اٱسـطاظ َعـصٸضّا ؾـطعّا عـٔ أزا٤ ٚٚٝؿـ١      

ايتبًٝؼ. ٚع٢ً ايتٓعٍ ؾ٬ أقٌ َٔ ايؿو، َٚع٘ ٜٴطدع إٍ ا٭قـٌ  

 إتكسٸّ.

 

 :ادلصؾحة ؿصؾحة اؾدقـ 
تٓكٝشّا; يٝػت إكًش١ ٗ إكـاّ إ٫ إكـًش١ ايسٜٓٝـ١     ثاْٝا;

صا إؿػـس٠ عهػـّا   ٫ َكًش١ ايؿطز أٚ اؾُاعـ١ َـٔ إـ٪ٌَٓ، ٚنـ    

بعهؼ. ْعِ قس تتٛقــ ٖـصٙ إكـًش١ عًـ٢ ؾـطز أٚ ْاعـ١ نـإٔ        

ٜهٕٛ ببكا٥٘ أٚ بكـا٥ِٗ بكـا٤ ايـسٜٔ أٚ ععتـ٘، ٚبصٖابـ٘ أٚ شٖـابِٗ       

شٖـــاب ايـــسٜٔ أٚ اْهػـــاضٙ، ؾش٦ٓٝـــص تٴطاعـــ٢ َكـــًش١ ايؿـــطز أٚ 

اؾُاع١، ٚإ٫ ؾ٬ َكًش١ تٴطاعـ٢ إ٫ َكـًش١ ايـسٜٔ ٚإٕ ناْـت     

عًـ٢ ؾـطز أٚ ْاعـ١، ٭ٕ ا٭قـٌ إٔ اهلل      تٛقع َؿػس٠ أٚ نـطضاّ 

 اؾرت٣ َٔ إ٪ٌَٓ أْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ بإٔ هلِ اؾ١ٓ.

                                                           

 468( ايؿٛا٥س ايطٛغ١ٝ م1)
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َجايــ٘: اؾٗــاز ا٫بتــسا٥ٞ، ؾإْــ٘ ٫ هــٛظ تطنــ٘، بــٌ هــب إٔ 

ٜتذــسز ٗ نــٌ عــاّ َــط٠ عًــ٢ ا٭قــٌ، َــع أْــ٘ ٜعــطٸض ايؿــطز أٚ    

اؾُاع١ يًهطض غايبـّا، إش يـ٫ٛٙ ٜبكـ٢ اجملتُـع أنجـط أَٓـّا ٚنـُاّْا        

ٚضخا٤ٶ ٚضاس١، أَا َع٘ ؾ٬، إش ٫ تهاز تٓتٗٞ سطب ٗ غ١ٓ ست٢ 

تٓؿب أخط٣ ٗ اييت تًٝٗا، َع َـا ؼًُـ٘ َـٔ انـططاب ٚق٬قـٌ      

ــ٘ ٗ       ــ١ ي ــٔ ٫ ْاق ــٌ ٕ ــ٘; ب ــاتًٌ ؾك ــا٥ط ٗ ا٭ضٚاح ٫ يًُك ٚخػ

اؿطب ٫ٚ ٌْ، نإٔ ٜػري ايعسٚ ع٢ً ْاع١ عٴعٻٍ َٔ إـ٪ٌَٓ  

ٜٚٗتـو أعطانـِٗ ٜٚػـًب أَـٛاهلِ     ا٭بطٜا٤ ٗ ططف َا ؾٝكتًـِٗ  

ثأضّا ٚاْتكاَّا، ْاٖٝو عٔ أنطاض ُأخٳط ناْكطاع غبٌ ايتذـاض٠ َـج٬ّ   

إبإ اؿطب َا ٜ٪زٟ إٍ اْكطاع أضظام ايٓـاؽ ٚأقـٛاتِٗ، َـع َـا     

ؽًٓؿ٘ اؿطب َٔ آثاض َعطٚؾ١ تٛدـس ؾ٦ـات َـٔ ا٭ضاَـٌ ٚايٝتـا٢َ      

ــطض اْ     ــ٢ ؾ ــ٘ عً ــصا نً ــٌٝ، ٖٚ ــ٢ ايٓؿػ ــاقٌ ٚإطن ــاض ٚإع تك

ــسا٥ط٠      ــٛ زاضت اي ــ١، ٚإ٫ ؾً ــ٬ت ا٫بتسا٥ٝ ــو اؿُ إػــًٌُ ٗ تً

عًــِٝٗ ٗ بعــض تًــو اؿُــ٬ت ؾإكــٝب١ أعٛــِ ٚا٭نــطاض أنــرب 

 ٚاـػا٥ط أؾسح نُا ٖٛ ٚانح.

ٚعًٝ٘; ؾًٛ ناْـت ايؿـطٜع١ ْـاٚط٠ ٗ إكـًش١ ٚإؿػـس٠ إٍ      

ايؿـطز َــا ٖــٛ ٖـٛ أٚ اؾُاعــ١ َــا ٖــٞ ٖـٞ; يٛدــب اْتؿــا٤ سهــِ    

ز ا٫بتسا٥ٞ يت٬ٗ ظزٸ إ٪ٌَٓ ٗ أتـٕٛ اؿـطٚب ٚيًُشاؾٛـ١    اؾٗا

ع٢ً ْؿٛغِٗ ٚيتأٌَ اغتكطاض فتُعاتِٗ، بٝس إٔ ايؿـطٜع١ ْـاٚط٠   

ٗ إكــًش١ ٚإؿػــس٠ إٍ ايــسٜٔ با٭ٚيٜٛــ١ ٚا٭ُٖٝــ١، َٚكــًش١  
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ايسٜٔ إِا تتشكل ٗ تطى إٛازع١ ٚػسٜس إكاز١َ َـٔ سـٌ ؿـٌ    

ٚخػا٥ط ادتُاع١ٝ، إش ي٫ٛ شيو ؿًٓـت  ٚإٕ اقته٢ شيو أنطاضّا 

ايصي١ قٌ ايعع٠، ٚـٌُ أَط اٱغـ٬ّ ٚتهـا٤ٍ ٚاْهؿـأ، ٚيكـٟٛ     

أَط ايطػٝإ ٚاؾٛض ٚايهؿط ٚايٓؿام، ٚتًو ْتٝذ١ طبٝع١ٝ قـاغٗا  

َٳـٔ ٚازٳع، ُغًـب     »أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ بكٛيـ٘:   ٜـأتٞ ايـصٍ 

ز ا٫بتسا٥ٞ أْ٘ ، يصا ناْت اؿه١ُ َٔ تؿطٜع اؾٗا(1)«إتداشيٕٛ

ــا        ــت٣ٛ َك ــ٢ َػ ــطضا عً ــ٢ ن ــ١ ٚإٕ اقته ــًش١ زٜٓٝ ــل َك وك

اؾٗـــاز عـــعٸّا »ايعبـــاز، ٚيـــٝؼ ٭ٚي٦ـــو ايعبـــاز إ٫ اٱّـــإ بـــإٔ 

 ّ نُـا قايـت ايعٖــطا٤ عًٝٗـا ايػـ٬ّ، ٚيـٝؼ هلــِ إ٫       (2)«يٲغـ٬

تػًٝب َكًش١ ايسٜٔ ع٢ً َكاؿِٗ ٚإ٫ زخًٛا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ:   

ٌٵ» ٕٳ ٔإٕ ُق ِٵ ِٵآبٳا٩ٴُن َنا ِٵ ٚٳَأبٵٓٳا٩ٴُن ٛٳاْٴُه ِٵ ٚٳٔإخٵ ٚٳادٴُه ِٵ ٚٳَأظٵ  ٚٳعٳؿٹريٳتٴُه

ٍٷ ٛٳا َٵ ٖٳا ٚٳَأ ُٴٛ ٕٳ ٚٳتٹذٳاضٳ٠ْ اِقتٳطٳِؾتٴ ٛٵ ٖٳا تٳدٵؿٳ ٔٴ  َنػٳازٳ َٳػٳـانٹ ٗٳا  ٚٳ ٛٵْٳ  تٳطٵنٳـ

ٔٳ ٔإَيٝٵُهِ َأسٳبٻ ٘ٹ َٹٸ ًٖـ ٘ٹ اي ٗٳازٺ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٞ  ٚٳدٹ ٘ٹ  ؾٹـ بٻكٴـٛا سٳتٻـ٢   َؾتٳطٳ غٳـبٹًٝٹ

ٞٳ ٘ٴ ٜٳِأتٹ ًٖـ ٙٹ اي َٵٔط ٘ٴ بٹَأ ًٖـ ٗٵسٹٟ َيا ٚٳاي ّٳ ٜٳ ٛٵ ٌٳ اِيَك  (3).«اِيَؿاغٹكٹ

ْعــِ إشا تٛقؿــت ٖــصٙ إكــًش١ عًــ٢ سؿــٜ َكــًش١ ؾــطز أٚ   

ْاع١، نإٔ ٜهٕٛ ؾٓا٩ِٖ أٚ تهطضِٖ َؿهٝا إٍ ؾٓا٤ ايـسٜٔ أٚ  

ــازض.     تهــطضٙ; آٍ ا٭َــط إٍ ايــرتى ٚايتكٝــ١، يهــٔ ٖــصا ايؿــطض ْ
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ٞٸ إٔ ٫ ؾ٤ٞ َٔ ٖـصا   ايؿٓـا٤ أٚ ايهـطض ايـسٜين ٜتٗـسز ا٭َـ١      ٚبسٖ

ايّٝٛ عُس اهلل تعاٍ، ؾِٗ َٔ ايهجط٠ ٚايُٓا٤ ايعسزٟ َا ؾـا٤ اهلل  

بكٝـ١ ايػـٝـ أِـ٢ عـسزّا ٚأنجـط      »ضغِ ايػٝٛف ايٛاقع١ عًِٝٗ إش 

نُا ْطل ا٭َري عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚقس ظازتٗـِ عـسزّا ٚنجـط٠     (1)«ٚيسّا

 أؾٛاز إٗتسٜٔ إتؿٝعٌ ٫ٚ تعاٍ.

إٕ ا٭َـط  »ٕ إ٪َٔ عًـ٢ ٜكـٌ َـٔ قٛيـ٘ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ:       ثِ إ

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٫ ٜكطٸبإ َٔ أدٌ ٫ٚ ٜٓككـإ َـٔ   

ؾُت٢ َا تعٝٸٓت ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ نـإ اهلل تعـاٍ ٖـٛ اؿـاَٞ      (2)«ضظم

ٚايٛنٌٝ، ٚئ ػسٖا غببّا ٫ ٕٛت أسس قبٌ أٚاْـ٘، ٫ٚ ٫ْكطـاع   

إْو تتهًِ بٗصا »عًٝ٘ ايػ٬ّ:  ضظق٘ أٚ ْككاْ٘. ٚقس قٌٝ يًطنا

ايه٬ّ ٚايػٝـ ٜكطط زَّا! ؾكاٍ: إٕ هلل ٚازٜـّا َـٔ شٖـب ٓـاٙ     

 (3)«.بأنعـ خًك٘، ايٌُٓ، ؾًٛ ضاَ٘ ايبداتٞ مل تكٌ إيٝ٘

 

 :مناذج ؿـ األعالم ػل تطبقؼ ؿـفجـا 
سٝح إٔ ايتبًٝؼ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إِا  ثايجا;

ٗ بابـ٘ ٗ إتـٕٛ ايؿكٗٝـ١، غاٜتـ٘ أْـ٘ َطتبـ١       ٖٛ َٔ اؾٗاز، زاخٌ 
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َٔ َطاتب٘ إش ٜػ٢ُ )اؾٗـاز بايًػـإ(; ؾإْـ٘ ٜتػـطٸ٣ يـ٘ سهُـ٘،       

ــطاظ        ــٌ إس ــا٥ط إ٫ س ــ٢ إٍ خػ ــّا ٚإٕ أؾه ــ٘ َطًك ــٛظ تطن ــ٬ ه ؾ

اْكــ٬ب ايػًبــ١ نُــا تكــسٸّ، إش إٓــاٙ َكــًش١ ايــسٜٔ، َٚٓٗــا إٔ   

جبٝتّا ٭ٖـٌ اؿـل،   ٜتذسز ايتبًٝؼ ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ع٢ً َطٸ ايعَإ، ت

ٚتهــجريّا يعــسزِٖ، ٚتععٜــعّا يؿــأِْٗ، ٚإسٝــا٤ٶ ٕــا اْــسضؽ َــٔ        

 عكا٥سِٖ.

أ٫ تــط٣ نٝـــ إٔ أقــشاب ا٭٥ُــ١ عًــِٝٗ ايػــ٬ّ ٚثكــاتِٗ  

ا٭نابط َا نٓؿٛا أْؿػِٗ عـٔ ايهـ٬ّ ٚايتبًٝـؼ ٚاؿذـاز ٚاـكـاّ      

ٚاؾٗط بايربا٠٤ ٚغ٘ ا٭ْاّ ضغِ ٚـطٚف تًـو ا٭ظَٓـ١ إػـتسع١ٝ     

يؿسٜس٠؟ ٖصا ٚسهِ ايتك١ٝ َاثٌ ْكـب أعٝـِٓٗ، ْٚـٛاٖٞ    يًتك١ٝ ا

ا٭٥ُــ١ عــٔ اـكــ١َٛ ٗ ايــسٜٔ ٚايــسع٠ٛ إٍ ٖــصا ا٭َــط َــ٤ٌ        

أمساعِٗ، غري أِْٗ ؾُٗٛا ايؿطٜع١ َٔ أضبابٗـا، ٚٚظْـٛا ا٭َـٛض    

ـٸ عـٔ اـكـ١َٛ ٚا٫َتٓـاع عـٔ ايهـ٬ّ       َٝعاْٗا، ؾأزضنٛا إٔ ايه

ٓعسّ ايتبًٝـؼ ٚايـسعا٤   ٚايعسٍٚ إٍ ايتك١ٝ; نٌ شيو ضٖٔ بإٔ ٫ ٜ

 إٍ اؿل بايه١ًٝ ؾ٬ ٜٓٗض ب٘ أسس ٚىًٛ َٓ٘ ايعَإ.

ػــس بعــض ٖــ٪٤٫ ا٭نــابط ٜبــسٚ ٚنأْــ٘ عــامٕ ٭٥ُتــ٘ ايــصٜٔ 

إٜانِ ٚاـك١َٛ ٗ ايسٜٔ.. نؿٛا عٔ ايٓاؽ ٫ٚ تـسعٛا  »قايٛا: 

، ٚتطاٙ ؾـاشا ٗ غـًٛن٘   (1)«أسسا إٍ أَطنِ.. إِا ؾٝعتٓا اـطؽ
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ــا ٖــِ     عــٔ ْاعــ١ ايؿــٝع١  ــصٜعا ٕ ــا ٖــِ ٜػــرتْٚ٘، َ ، فــاٖطا َ

ٜهتُْٛ٘، َكازَا ٕٔ ِٖ ٜتأيؿْٛ٘، ست٢ إشا َـات قٝـٌ ٗ سكـ٘:    

عٓـا   اـك١َٛ ضٓ٘ اهلل ٚيٓكاٙ ْهط٠ ٚغطٚضّا، ؾكس نإ ؾسٜس»

ــت  ــٌ ايبٝ ــس٠      (1)«!أٖ ــٌ يؿ ــ١َٛ ؾشػــب; ب ــسح يًدك ــِ ٜٴُت ؾً

 اـك١َٛ! إْ٘ ابٔ ايطٝاض ض١ٓ اهلل عًٝ٘.

بــسٚ ٚنأْــ٘ ٜتػاؾــٌ عــٔ أَــط أ٥ُتــ٘ ايــصٜٔ  ٚػــس بعهــّا آخــط ٜ

إٜانِ ٚغب أعسا٤ اهلل سٝح ٜػُعْٛهِ.. نطبٛنِ ع٢ً »قايٛا: 

ٕ ٚإّا، ؾهٝـ إشا شنطمت  ٘ نا ٕ أْ ٕ مثاٌْ غ١ٓ ِٖٚ ٜعًُٛ زّ عجُا

ُٸس ايٌٓٝ َٔ ٖصٜٔ ايكُٓٝٵٔ ٗ َػُع َٔ  ،(2)«قُٓٝٵِٗ ؾرتاٙ ٜتع

، ٜٚكؿْٛ٘ بأْ٘ أٌٖ اـ٬ف ست٢ ٜؿتٗط بِٝٓٗ بٗصا ؾٝكسسٕٛ ؾٝ٘

غ٬َـو خـري   »إش نإ ٜكـٍٛ يبعهـِٗ:    (3)«نإ ضاؾهّٝا ؾتٸاَّا»

ستــ٢ إشا دــا٤ت ايٓٛبــ١ يعًُا٥ٓــا ايطدــايٌٝ  (4)«!أبـٞ بهــط ٚعُــط 

ــ٘      ــاّ عــٔ اضتباطــ٘ بػــاس١ ايكساغــ١ بكــٛهلِ أْ ــإ »نؿــؿٛا ايًج ن

 ّ إْــ٘  (5)«!خكٝكــّا بــأبٞ دعؿــط ٚبــأبٞ عبــس اهلل عًُٝٗــا ايػــ٬

 ٢ٝ إسا٥ين ض١ٓ اهلل عًٝ٘.إبطاِٖٝ بٔ أبٞ و
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ٚتكًٓب قؿشات أٚي٦ـو ا٭َادـس ؾـرت٣ أْٗـِ نـاْٛا ىطقـٕٛ       

ــ١ بػــٗاّ تٛقــع اجملتُــع ٗ ايبًبًــ١ ٚايك٬قــٌ، ســٌ     سذــاب ايتكٝ

ٜتعسٕٚ عٔ ايهٓا١ٜ إٍ ايتكـطٜح، ٜٚبًػـٕٛ سـسٸ إٔ ٜطَـٛا ايـصٜٔ      

ُٸٛا )ايكشاب١( بايهؿط ٚا٫ضتساز! َـع عًُٗـِ َـا ٜؿذٸـطٙ شيـو       غٴ

هب ٚؾعع، ؾٝعٛزٕٚ إٍ أ٥ُتِٗ ٜصنطٕٚ هلـِ َـا ٚادٗـٛٙ    َٔ غ

َــٔ ضزٚز ؾعــٌ، ؾــ٬ هــسٕٚ َــِٓٗ ْٗٝــّا ٫ٚ ظدــطّا، بــٌ هــسٕٚ   

تأنٝسّا ٕا ْطكٛا ٚقسَٛا ايٓاؽ ب٘ ٗ ضَٛظِٖ َٚعتكساتِٗ، نُـا  

ــ٘  »ٗ ضٚاٜــ١ عبــس ايــطسِٝ ايككــري قــاٍ:   قًــت ٭بــٞ دعؿــط عًٝ

ؽ اضتسٚا! ؾكاٍ: ٜا ايػ٬ّ: إٕ ايٓاؽ ٜؿععٕٛ إشا قًٓا: إٕ ايٓا

عبس ايطسِٝ; إٕ ايٓاؽ عازٚا بعس َا ُقبض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ أٌٖ دا١ًٖٝ! إٕ ا٭ْكـاض اعتعيـت ؾًـِ تعتـعٍ غـري،      

دعًٛا ٜباٜعٕٛ غعساّ ِٖٚ ٜطػعٕٚ اضػاظ اؾا١ًٖٝ: ٜا غعس أْت 

 (1)«.إطدا، ٚؾعطى إطدٌ، ٚؾشًو إطدِ

صاش َهٛا ؾٗسا٤ ٜٴكًبٕٛ ٚتكٓطع ؾٮٟ ؾ٤ٞ تط٣ أٚي٦و ا٭ؾ

ٛٵٕ ٜٚٴؿٸـطزٚا عـٔ    أٚقاهلِ، أٚ ٜٴػذٕٓٛ ٚتٴعصٻب أبساِْٗ، أٚ ٜٴٓؿ

أٚطــاِْٗ؟ أيــٝؼ ٭يػــٓتِٗ ايػــ٬ٙ ايــيت بٴٗــا عٴطؾــٛا بــايطؾض؟   

ــإ     ــٝؼ يهــُإ دطٜ ــأضٚاسِٗ؟ أي ــطاِٖ خــاططٚا ب ٚعًــ٢ َــاشا ت

ب٢ ايتبًٝؼ ٚغطٜإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط؟ ٚإٍ أٟ عٴك
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طُشت عِْٝٛٗ؟ أيٝؼ يًيت بؿٸط بٗا أ٥ُتِٗ عًِٝٗ ايػ٬ّ سـٌ  

َٔ أعآْا بًػاْ٘ ع٢ً عسْٚا أْطك٘ اهلل عذت٘ ّٜٛ َٛقؿ٘ »قايٛا: 

 (1)؟!«بٌ ٜسٜ٘ عع ٚدٌ

 

 :ؾدـا ذقاذاً عـ األعالم 
ِهٞ عًٝ٘ ٚبٌ َـا ؾعًـ٘   زع٣ٛ ايؿطم بٌ َا ْؿعً٘ ٚ ضابعا:

ِ ا٭عـ٬ّ   ٛا عًٝـ٘ َــٔ ايطعـٔ ٚايتػــكٝ٘   َٚهـ  ضنـٛإ اهلل عًــٝٗ

ٕٵ       يطَٛظ ايه٬ي١; زع٣ٛ أٖٕٛ َـٔ إٔ ٜٴكـػ٢ إيٝٗـا. شيـو ٭ْـ٘ إ

دٴعٹٌ ايؿطم ٗ إٔ اؿل ايّٝٛ قؿٛٚ ٗ ٦َـات ايهتـب ٚٗ قـسٚض    

٦َات ايعًُـا٤ ٜتٓاقًْٛـ٘ َـٔ دٝـٌ ؾٝـٌ غـ٬ف َـا نـإ ٗ أظَٓـ١          

بأْ٘  إانٌ َٔ َؿاىٓا يصا َا نإ هلِ ايعٌُ بايتك١ٝ; ْٴكٹض ٖصا

نإ نصيو أٜهّا ٗ أظَٓتِٗ إ٫ ٗ َا ْسض، ٫ٚ أقـٌ َـٔ أْـ٘ نـإ     

نصيو ٗ أظ١َٓ إتأخطٜٔ َٚتأخطٟ إتأخطٜٔ، ؾـأٟ زإع إشٕ ٭ٕ  

يٝ٪يــ نتابـّا نشٝـا٠ ايكًـٛب      -َج٬  -ٜٓربٟ ايع١َ٬ اجملًػٞ 

ٚٸٕ قؿٛٚ ٗ َا تكسٸَ٘ َٔ نتب عسٜس٠ َٚا  ٜعٝس ؾٝ٘ شنط َا ٖٛ َس

قسٚض ا٦ٕات َـٔ ايعًُـا٤ ٜتٓاقًْٛـ٘ َـٔ دٝـٌ ؾٝـٌ        ٖٛ َػتكطٸ ٗ

عا٥ؿـ١ ٚسؿكــ١ يعٓـ١ اهلل عًُٝٗــا ٚعًـ٢ أبُٜٛٗــا قتًتــا    »َـٔ إٔ  
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ؾٝكع ٖصا ايهتاب ٚؾٝ٘ ٖصٙ  (1)؟!«ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ايعباض٠ بٝس قها٠ احمله١ُ ايؿـطع١ٝ ٗ نابـٌ ؾٝؿتـٕٛ بػـبب٘ باضتـساز      

ض زَـا٥ِٗ، ؾتكـع تًـو اجملـعض٠     ايؿٝع١ اهلعاض٠ ٗ أؾػاْػـتإ ٚإٖـسا  

ايطٖٝب١ اييت أٚزت عٝـا٠ عؿـطات ا٭يـٛف َـِٓٗ ستـ٢ نـإ دٓـس        

عبس ايطٓٔ خإ ٜػـتُتعٕٛ بطَـٞ ايطټنٻـع ٗ اهلـٛا٤ ٚتكطـٝعِٗ      

بايػٝٛف إضبّا إضبّا! ؾُٝا بٝعت اؿطا٥ط ايؿٝعٝات ٗ غٛم ايٓداغ١ 

 (2)غُؼ ضٚبٝات!

ب ايؿٝعٞ ا٭ؾػـاْٞ  أ٫ قٌٝ يًع١َ٬ اجملًػٞ: زَا٤ ٖصا ايؿع

ٚٸّْا ٗ ايهتب قؿّٛٚا ٗ قسٚض  بأنًُ٘ ٗ ضقبتو! قس نإ اؿل َس

ا٦ٕــات َــٔ ايعًُــا٤ ٜتٓاقًْٛــ٘ َــٔ دٝــٌ ؾٝــٌ َــا ٫ ٜٴدــاف عًٝــ٘   

ا٫ْسضاؽ أٚ ايهٝاع، ؾأٟ زإع ٭ٕ تعٝـس تسٜٚٓـ٘ بٗـصا ا٭غـًٛب     

ٗٴهـت ٭دًـ٘      إػتؿع ٕؿاعط ايعسٚ ست٢ غٴؿهت عًٝـ٘ ايـسَا٤ ٚاْت

 عطاض؟!ا٭

ؾ٬ ىًٛ إـساؾع عـٔ ايع٬َـ١ َـٔ إٔ ٜهـٕٛ زؾاعـ٘ زا٥ـطّا بـٌ         

 تربٜطات ث٬خ:

                                                           

 700م 2( سٝا٠ ايكًٛب ز2)

ٌ عًــٞ ٜعزاْــٞ، ٚأؾػاْػــتإ ٗ ٔػــ١ ( ضادــع: تــاضٜذ ؾــٝع١ أؾػاْػــتإ ؿػــ 1)

قــطٕٚ ٕــري قُــس قــسٜل ؾطٖٓــو، ْٚٛــط٠ عًــ٢ َانــٞ ٚسانــط أؾػاْػــتإ يطايــب  

 قٓسٖاضٟ
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ُٸسّا يصيو ٫ٚ ًَتؿتّا ٱَهإ ٚقٛعـ٘   أ٫ٖٚا; أْ٘ مل ٜهٔ َتع

 بػبب نتب٘، ٚيٛ نإ ٕا ؾعٌ.

ــ٘ هعــٌ َــٔ َجــٌ     ــ٘ ٗ سكٝكت ــاضز غــدٝـ، ٭ْ ــط ب ٖٚــٛ تربٜ

ضى ايعٛاقـب! أٚ غـطٸّا   ايع١َ٬ اجملًػٞ ضد٬ّ بًٝسّا أٚ طا٥ؿّا مل ٜـس 

مل ٜعطف ايٓٛا٥ب! ٖٚٛ اؿهِٝ ايصٟ قكًت٘ ايتذـاضب، ٚايؿكٝـ٘   

ٟٴ ايصٟ ٫ ٜعٝب٘ ٗ ضٜٚٻتـ٘ ٚبعـس ْٛـطٙ     ِّ ايصٟ عًِ إؿاضب، ٚايطٳ

عا٥ـب. ٚنٝـــ ّهــٔ تكــسٜل َجــٌ ٖـصا ايهــ٬ّ ايــصٟ ٜػٸــؿ٘ ٖــصا   

ٌٕ مل ٜػـُع بايتكٝـ١ ٚمل ٜكـط    ٌٕ غاؾ أ ايعامل ايعٳًَِ ٜٚٓعي٘ َٓعي١ داٖ

تاضٜذ ايؿٝع١ ٚمل ٜعًِ بإٔ َٔ أنجط َا وٓؿـع عـسِٖٚ يٲدـطاّ ٗ    

ــٞ بهــط ٚعُــط ٚعا٥ؿــ١ ٚسؿكــ١ ٗ       ــ١ أب ــ٢ يعٓ ــ٘ عً سكٗــِ ٚقٛؾ

 نتبِٗ؟!

ثاْٝٗا; أْ٘ نإ ًَتؿتّا إٍ إَهإ ٚقـٛع غـؿو ايـسَا٤ بػـبب     

نتب٘ إ٫ أْ٘ ضأ٣ شيو استُا٫ّ نعٝؿّا ٕا ؼكل ٗ عكطٙ َٔ ُٓهـٔ  

١ٜٛ، ؾعُــٌ بــايٛٔ ايػايــب ٚٗ َجًــ٘ ٜٴعــصض ايؿــٝع١ بايسٚيــ١ ايكــؿ

اجملتٗس، ٚأٜٔ ٖصا ٖا مٔ ؾٝ٘ ايّٝٛ سٝح ايـسَا٤ تٴٗـطام عًـ٢ َـسٸ     

 ايبكط ؾًعّ ايهـ عٔ إٚٗاض ايربا٠٤.

ٚز، إش ٜطدع إٍ تكـٜٛط  ٖٚصا أٜهّا نػابك٘ ٗ ايػدـ ٚايرب

نعٝـ اٱزضاى َػرتٸّا َتٗاّْٚا غري ضنٛإ اهلل تعاٍ عًٝ٘  ايع١َ٬ 

َـسضىٺ يؿـ٤ٞ َـٔ أبػـ٘ َـا ٜسضنـ٘ ايعاقـٌ ٖٚـٛ إٔ ا٭ٜــاّ زٍٚ،         
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ْاٖٝو عٔ إٔ ايٛاقع ايتأضىٞ ٜكٍٛ أْ٘ إٕ ناْت يًؿـٝع١ َهٓـ١ ٗ   

ؾاضؽ ؾًِ تهـٔ ٗ غريٖـا، بـٌ نـإ ايؿـٝع١ ٜكتًـٕٛ ٜٚـصعٕٛ ٗ        

غريٖا َٔ ايب٬ز، بٌ ع٢ً أططاؾٗا ٚؽَٛٗا سٝح ناْت اؿـطٚب  

ــؿٌٜٛ ٚا  ــٌ ايكـ ــطٟ بـ ــات ػـ ــ١  ٚإٓاٚؾـ ــت آيـ ــاٌْٝ، ٚناْـ يعجُـ

ايتذٝٝـ ايعجُا١ْٝ تكّٛ ع٢ً أغاؽ تهؿري ايؿٝع١ َٔ ٚاقع َا ٖٛ 

َٛدــٛز ٗ نتــبِٗ ٖــا ٜبــٝح قتًــِٗ ٚقتــاهلِ. ٚإظا٤ ٖــصا ايٛاقــع ٫  

 ّهٔ إكري إٍ غًب١ ايٛٔ تًو.

ٚيعُطٟ; إٕ نإ ٖهٓا إٔ ٜٴٓاَقـ ٗ ٖصا، ؾ٬ ّهـٔ أبـسّا ٗ   

هلل تعاٍ عًٝ٘، ايصٟ ناْت أؾ٤٬ ؾإٔ َجٌ ايؿٝذ إؿٝس ضنٛإ ا

ايؿٝع١ تتٓاثط طٛاٍ عكطٙ عٔ ّٝٓ٘ ٚعـٔ اايـ٘ ٚبـٌ ٜسٜـ٘ َٚـٔ      

خًؿ٘، ٗ بػساز ٚٗ غريٖا َٔ ايـب٬ز، ٫ ٜعٜـسٙ شيـو ايـصٟ ٜـطاٙ      

َٔ غؿو زَا٤ ايؿٝع١ إ٫ َهٝٸّا ٗ تهؿري أبٞ بهط ٚعُـط ٚعا٥ؿـ١   

ــطز٠ ٚايٓؿــام بأقــط     ــٌ َــِٓٗ َٚــٔ غــا٥ط أٖــٌ اي ح ٚسؿكــ١ ٚايٓٝ

ايعبا٥ط، ٫ ٗ ايتأيٝـ ٚايتسٜٚٔ ؾشػب; بـٌ ٗ فـايؼ إٓـاٚط٠    

ٚاؾـسٍ َـع نـربا٤ أٖـٌ اــ٬ف، ٚتًـو نتبـ٘ ٚآثـاضٙ بـٌ ٜــسٜو          

ؾــاْٛط ؾٝٗــا. عًــ٢ أْــ٘ مل ٜهــٔ َــأَٔ، ؾًكــس اغــتٗسؾٛٙ غــري َــط٠  

٘ٺ عٓـ٘.           ٚتعطٸنٛا ي٘، ٖٚـٛ َـع شيـو ثابـت عًـ٢ ععَـ٘ غـري َتٓٗٓـ

     ٚ بـٌ ظَآْـا ٚٚطٚؾٓـا يٝػــت    ٚزعـ٣ٛ ايؿـطم بـٌ ظَاْـ٘ ٚٚطٚؾـ٘ 

 غ٣ٛ َهابط٠، ؾ٬ ؾطم َطًكّا َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ.



 .....................................................................................35 

 

 

     ٔ يتػٝـب   ؾ٬ ٜبك٢ َٔ ايتربٜـطات إ٫ ثايجٗـا; ٖٚـٛ أْـ٘ مل تهـ

تًو احملاشٜط سٌ  ضنٛإ اهلل تعاٍ عًٝ٘ عٔ َجٌ ايع١َ٬ اجملًػٞ 

قاّ َا قاّ ب٘، إ٫ أْ٘ أزضى بؿكاٖت٘ ْٚباٖتـ٘ أْـ٘ ٫ ٜكـح ايتعٜٛـٌ     

اختعْت٘ ايهتب ايػايؿ١ ٚقسٚض ايعًُا٤ ٚإٕ ناْٛا با٦ٕات  ع٢ً َا

أٚ ا٭يٛف، بٌ ٫ بس ٗ نٌ ظَإ َٔ ػسٜس هلصا ايسٜٔ ٚإ٫ قاض 

ــس إ٫ ايهــُا١ْ     ٗ َعــطض ايهــٝاع أٚ اـهــٛع. َٚــا ٖــصا ايتذسٜ

اؿكٝكٝــ١ ؿؿــٜ ٖــصا ايــسٜٔ ٚاغــتُطاضٙ ٚاؿًٝٛيــ١ زٕٚ ٔٛيــ٘ أٚ  

هـط زخٝـٌ، ُاَـّا نُـا هـسٸز      غكٛط٘ ؼـت ُٖٝٓـ١ زٜـٔ َػـاٜط أٚ ؾ    

 اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ أَط ايسٜٔ ٚهعً٘ ٗ سكٔ سكٌ، َٓٝعّا ععٜعّا.

ٚايتذسٜس ايسٜين ٜتدص أؾها٫ّ ٚقٛضّا َتٓٛع١، َٓٗا تٓؿـٝ٘  

ٔٸ، ٚإشاعــ١ َــا    َــا ٔــٌ، ْٚؿــط َــا اْطــ٣ٛ، ٚإخــطاز َــا اغــته

اغتػــط، ٚتٓكٝــ١ َــا أغــٔ، ٚتُٓٝــل َــا ضز٨، ْٚــع َــا تؿــطٸم،  

ٛٸٙ. قٛاّ شيو نًـ٘ ايتبًٝـؼ ٚايكـسع بـاؿل ٚا٭َـط      ٚإق٬ح َا  تؿ

بــإعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ إٓهــط، ٖٚــٛ ظُٝعــ٘ زاخــٌ ؼــت عٓــٛإ  

  ٗ ؼسٜــس   -ؾــ٬ ٜكــح إشٕ قكــط ايٓٛــط      (1)،«إسٝــا٤ أَطْــا  »

ٛٸظ يطؾع ايتك١ٝ ٚاغـرتخام  َؿّٗٛ َا ٜتٛقـ عًٝ٘ سؿٜ ايسٜٔ اجمل

، إش قس ٜبك٢ ع٢ً َا ٜهٕٛ ي٫ٛٙ ٫ْسثط اؿل ٚاْكطض- ايسَا٤

ــ٘ َــع تعطٝــٌ     ــات ايكــسٚض، إ٫ أْ ــات ايهتــب ٚدٓب ايــسٜٔ ٗ طٝ

                                                           

 عٔ غٛايٞ اي٦ًايٞ. 202م 1ٚعاض ا٭ْٛاض ز 237م 2( ايهاٗ ز1)
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ايتبًٝــؼ ٚايتذسٜــس ٜأخــص با٫مػــاض أٚ ايتهــا٩ٍ ٚيــٛ عًــ٢ َــس٣   

بعٝس، ؾٝكع ؼت ُٖٝٓـ١ زٜـٔ آخـط ٜتُـسز، ٫ٚ ٜبكـ٢ إ٫ ٗ ْطـام       

نــٝل ٫ تكبًــ٘ ايؿــطٜع١، ٭ْــ٘ س٦ٓٝــص ٜٗــسز أقــٌ ٚدــٛز ايــسٜٔ    

تبًٝؼ ٚإقا١َ ايسٜٔ َٔ ايك٠ٛ ٚايػًب١ َا ْؿػ٘، يصا ناْت ٕطًٛب١ٝ اي

ــطعٞ ٗ        ــإ ايؿ ــس ايًػ ــصا ل ــا٥ط إطًٛبٝــات، ٚي ــا غ ــصٚب ؾٝٗ ت

ايهتاب ٚايػ١ٓ ٜٓشٛ زَّٚا َٓش٢ ايتأنٝس ع٢ً إبكا٤ نًُـ١ اهلل ٖـٞ   

ايعًٝا ٚإٚٗاض ايسٜٔ ع٢ً ايسٜٔ نًـ٘ ْٚؿـٞ غـبٌٝ ايهـاؾطٜٔ عًـ٢      

ٜٓٓـا ؼـت   إ٪ٌَٓ ٚمـٛ شيـو ٖـا ٜهـُٔ ايعُـٌ بـ٘ عـسّ ٚقـٛع ز        

١ُٖٓٝ زٜٔ آخط، ؾٝتعٓطٌ َج٬ّ ؾـ٤ٞٷ َـٔ بٝـإ زٜٓٓـا ٭ٕ زٜٓـّا آخـط       

 ٜطؾه٘ ٜٚؿطض بُٗٝٓت٘ ايػهٛت عٔ بٝإ شيو ايؿ٤ٞ.

ٚمــٔ ايٝــّٛ َانــٕٛ عًــ٢ َــا َهــ٢ عًٝــ٘ ايع٬َــ١ اجملًػــٞ  

ٚغريِٖ َٔ ا٭عـ٬ّ ضنـٛإ اهلل تعـاٍ عًـِٝٗ. ْكـٍٛ نُـا قـايٛا        

 ْٚؿعٌ نُا ؾعًٛا.

ػــٞ قـطٸح ٗ َكسَــ١ عـاضٙ بــإٔ َـا زعــاٙ إٍ    إٕ ايع٬َـ١ اجملً 

تأيٝؿ٘ ٖٛ ٬َسٛت٘ ٚقٛع أقـٍٛ اؿـسٜح إعتـرب٠ ٗ اهلذـطإ ٖـا      

أخ٢ً ايػاس١ يطٚاز ايعًّٛ ايباط١ً بس٫ّ َٓٗـا، ؾـاْطًل ؾُـع َـا     

تؿطٸم َٓٗا ٚإعاز٠ نبطٗا ٚتطتٝبٗا ٚتبٜٛبٗا، ثِ ؾطسٗا ٚإٜهـاح  

 َا دا٤ ؾٝٗا.
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بـٌ نـإ قؿٛٚـّا، ٚيهٓـ٘ ٗ      مل ٜهٔ اؿـل إشٕ غـري قؿـٛٚ،   

طٛاٜا ٖصٙ ايٓػذ َٔ أقٍٛ اؿسٜح إعترب٠. ٚنٌ َا ؾعً٘ ايع١َ٬ 

اجملًػــٞ ٖــٛ إعــاز٠ إسٝا٥ٗــا ٚػسٜــسٖا بًػــ١ ظَاْــ٘ يهــٞ ٫ تٛــٌ    

َٗذٛض٠ ٫ ًٜتؿت إيٝٗا ايٓاؽ. ٖٚصا عٌ َا ْكٓع، ؾإٕ اؿـل ٗ  

ــس       ــب ق ــا َكــازض ٚنت ــٔ؟ ٗ طٛاٜ ــِ، ٚيهــٔ أٜ ــٛٚ ْع ــا قؿ ظَآْ

طت، ست٢ مل ٜعس أٌٖ اؿٛظ٠ أْؿػـِٗ ٜعطؾـٕٛ َـا دـا٤ ؾٝٗـا      ٖٴذ

إ٫ َٔ ضسِ ضبو، ؾُا ٚٓو بػـا٥ط ايعـٛاّ َـٔ ايٓـاؽ! ؾاْطًكٓـا      

ؾُــع َــا تؿــطٸم ؾٝٗــا ٚإعــاز٠ إسٝا٥ــ٘ ٚػسٜــسٙ بًػــ١ ظَآْــا ستــ٢    

ٜتعــطف ايٓــاؽ عًــ٢ زٜــِٓٗ َــٔ دسٜــس، ٜٚعــٛزٕٚ إٍ أقــٛهلِ   

  ٚ َعتكـسات ٚأؾهـاض   ايطاؾه١ٝ إٗذٛض٠، اييت سًٓت قًـٗا أقـٍٛ 

غطٜب١ َػـتٛضز٠ بربنـات عُٝـس إٓهـط ٚايـبرتٟ ا٭ٍٚ ٚأنـطابُٗا       

ٚقًت َج٬ّ إٍ سس ا٫زعا٤ بإٔ أَـري إـ٪ٌَٓ قـًٛات اهلل عًٝـ٘     

ٍ »قاتٌ دٓسّٜا ؼت يـٛا٤   أبـٞ بهـط إش نـإ سهُـ٘      «اـًٝؿـ١ ا٭ٚ

 (1)«!اٱغ٬ّ ٚايعسٍ»ٜكّٛ ع٢ً 

                                                           

ضادع ايٓسا٤ ايجايح يًُـسعٛ قُـس بـاقط ايكـسض ٗ نتـاب عٓـ٘ يهـاِٚ اؿـا٥طٟ          (1)

ٛٸٙ ب٘ ايكسض تػبٸب ٗ إعاز٠ تهٜٛٔ ايؿطقـ١ ايبرتٜـ١   . ٚاؾسٜط بايصن214م ط إٔ َا تؿ

َٔ دسٜس باضتساز فُٛع١ َٔ ايؿٝع١ ٚزؾاعِٗ عٔ ؾطع١ٝ أبٞ بهـط ٚعُـط ٚعجُـإ    

 2اعتُــازّا عًــ٢ ن٬َــ٘، نإــسعٛ ْبٝــٌ اؿٝــسضٟ ايــصٟ نتــب ٗ دطٜــس٠ إٜــ٬ف ٗ   

ايطاؾــسٜٔ  ايٛســس٠ اٱغــ١َٝ٬ ٚؾــطع١ٝ اـًؿــا٤ »َكايــ١ بعٓــٛإ:  2012أغػــطؼ 

َعتُـسّا عًـ٢ نـ٬ّ ايكـسض. أَـا إدـايؿٕٛ ؾكـس قـسٸّ هلـِ ايكـسض           « ٚضؾض ايـتهؿري 

ناضثـ١ ؼـٌ عًـ٢ أتبـاع     »أعِٛ ٖس١ٜ أؾطزٖٚا ٗ َٛاقعِٗ ٚؾبهاتِٗ ؼـت عٓـٛإ:   
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ٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل  نإ غايـب ايؿـٝع١ ٫ ٜعطؾـٕٛ قبًٓـا إٔ ضغـ     

عًٝ٘ ٚآي٘ ُقتٌ بايػِ َٔ عا٥ؿ١ ٚسؿك١ بأَط َٔ أبُٜٛٗا! َٚـات  

َٳٔ َات َِٓٗ ع٢ً اعتكاز إدايؿٌ ٖٚٛ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘  

ٛٻض إَهإ  ٚآي٘ َات ستـ أْؿ٘ أٚ مسٸت٘ اَطأ٠ ٜٗٛز١ٜ! ٚنٝـ ٜٴتك

َعطؾتِٗ بٗصٙ اؿكٝك١ ٖٚٞ َػُٛض٠ ٗ بطٕٛ ايهتب اييت ٫ ٜطًع 

ــ٢       ــا عً ــا إٔ ٜتشــسخ بٗ ــع عًٝٗ ــٔ اطً َٳ ــا أســس، ٫ٚ هــط٩  عًٝٗ

 إٓابط؟!

ؾعًٓا نُا ؾعٌ ايع١َ٬ اجملًػٞ. أخطدٓا ٖصٙ اؿكٝك١ َٔ َجـٌ  

تؿػــري ايعٝاؾــٞ ضؾــع اهلل زضداتــ٘، ْٚؿــطْاٖا. ْؿــطٖا ايع٬َـــ١       

اجملًػٞ ٗ عـاضٙ ٚٗ سٝـا٠ ايكًـٛب، ْٚؿـطْاٖا مـٔ ٗ ايؿاسؿـ١       

ــرب. يهــٔ ايؿــطم أ  ــس ٚقعــت عًــ٢ ايؿــٝع١ ٗ   ٚعًــ٢ إٓ ٕ فــعض٠ ق

أؾػاْػتإ بصضٜع١ َا ؾعً٘ ايع١َ٬، ؾُٝا مل ٜبًػٓا ق٘ إٔ فعض٠ قس 

ٚقعت بصضٜع١ َا ؾعًٓاٙ! ٖبٵ أْٗا ٚقعت ٚنإ ٖصا غـببٗا سكـا;   

أ٫ ْهـٕٛ ٗ سٌــم نُـا نــإ ايع٬َـ١ اجملًػــٞ ٗ سـٌ؟ َٚــٔ قبًــ٘     

عـاهلِ عًـ٢   إؿٝس؟ ٚغريُٖا َٔ ايعًُا٤ ا٭عـ٬ّ ايـصٜٔ دـطٸت أؾ   

ٚٸْـٛا ٚنتبـٛا َـا          ايؿٝع١ قت٬ّ عـرب ايعكـٛض؟ ٚيـ٦ٔ قًـتٳ: ٖـ٪٤٫ ز

خاؾٛا عًٝ٘ ايهٝاع. قًٓا: ٌٖٚ يو إٔ تعتصض َجٌ ٖصا عٔ احملكـل  

                                                                                                 

ٚدـا٤ ٗ  «! إطادع بكٛت قُـس بـاقط ايكـسض: عًـٞ نـإ دٓـسٜا ٗ سـطٚب ايـطز٠        

از ايطاؾهـ١ ستـ٢ ٜتٗـا٣ٚ َـٔ ؾـس٠      نٌ ٜـّٛ ٜـسم َػـُاض ٗ ْعــ اعتكـ     »ن٬َِٗ: 

 «!ايهصب، ٖصٙ يٝػت ؾًت١ يػإ بٌ سكٝك١ ؼطِ زِٜٓٗ
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ــ٘ ايــصٟ ناْــت َٛانــب ايػــباب     ايهطنــٞ ضنــٛإ اهلل تعــاٍ عًٝ

ٚايًعـٔ ُؿــٞ بـٌ ٜسٜــ٘ مل ٜٛقؿٗـا َــع ٚضٚز ضغـا٥ٌ أٖــٌ إسٜٓــ١     

ِ إٓٛض٠ إيٝ٘:  تًعٓـٕٛ أ٥ُـتِٗ ٗ أقـؿٗإ ٚمـٔ ْٴكتـٌ بٗـصا        أْـت

 (1)ايًعٔ ٗ اؿذاظ!

أٟ ؾ٤ٞ خاف احملكل نٝاع٘ ٫ٚ ؼؿٛ٘ إ٫ َٛانـب ايػـباب   

ٚايًعٔ؟ إِا دسٸز ايربا٠٤ إٗذٛض٠ بٗصا ايؿهٌ ايعًُـٞ اــاضدٞ   

إتٛاؾل َع َكتهٝات ايعَإ. ٚنصيو مٔ ْؿعـٌ َجـٌ استؿـا٫ت    

 ايربا٠٤ ٗ ٖصا ايعَإ.

ٖٞ ْٛط٠ قاقط٠ تًـو ايـيت تؿـرتض إٔ عـٛاّ ايٓـاؽ يـٔ       نِ 

ٚٸّْا ٗ ايه تب قؿّٛٚا ٗ قًٛب ٜت٬ؾ٢ اؿل ٗ َا بِٝٓٗ َا زاّ َس

إْٗـا ْٛـط٠    -َع أْـ٘ ٗ ايٛاقـع يـٝؼ نـصيو!      -٦َات ايعًُا٤ 

تؿرتض إٔ عٛاّ ايٓاؽ ْٝعِٗ َٔ إتعًٌُ أٚ إجكؿٌ َٔ أٖـٌ  

ض! ٚاؿـاٍ إٔ َعُٛٗـِ مل   إطايع١ يًهتـب ٚايتؿتـٝـ عـٔ إكـاز    

ٜكطأٚا ق٘ ٗ سٝاتِٗ ٔؼ قؿشات َـٔ نتـاب زٜـين َتـساٍٚ!     

ؾهٝـ َكسض قسِٜ َٗذٛض غـري َتـساٍٚ إ٫ ٗ أْطكـ١ نـٝك١ بـٌ      

بعض ايعًُا٤، ِٖٚ َع شيو ٜػرتْٚ٘ ٚىاؾٕٛ َٔ نؿـ َـا ؾٝـ٘   

بصضٜعــ١ ايتكٝــ١ ٚاـــٛف عًــ٢ زَــا٤ ايؿــٝع١ ٚ٭ٕ اؿــل قؿــٛٚ ٗ  

 إكازض ٚايكسٚض!

                                                           

 415م 2ضادع: ططا٥ـ إكاٍ يًػٝس عًٞ أقػط ايربٚدطزٟ ز (1)
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إْ٘ يٝؼ َٔ سل قؿٛٚ َعًـّٛ نشـل غـٝس ايؿـٗسا٤ اؿػـٌ      

ــ٘،     ــ٘، ؾــ٬ أســس َــٔ ايؿــٝع١ ٫ ٜعــطف ًََٛٛٝت قــًٛات اهلل عًٝ

َٳٔ طػ٢ عًٝ٘ ٚقتًـ٘ نٝعٜـس عًٝـ٘ يعـا٥ٔ اهلل، بـٌ ٜعـطف        ٚطػٝإ 

ٚٸٕ ٗ أيـٛف أيــٛف ايهتـب، قؿــٛٚ ٗ       شيـو غريٖـِ، ؾــصيو َـس

١َٛ أٚؿاضٖا، قسٚض أيٛف أيٛف ايعًُا٤، تتٓاقً٘ ا٭دٝاٍ َٓص ْع

َٚا َٔ خٛف ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ َٔ ايعٚاٍ أٚ ايهٝاع. َٚع شيـو  

مل ٜٴػُع ق٘ إٔ أسسّا َٔ ايؿٝع١ طايب بايتٛقـ عـٔ إسٝـا٤ ٖـصٙ    

ايكه١ٝ ٚاؾٗط بٗا ع٢ً إٓابط زض٤ّا يًكتٌ ايصٟ ٜتعطٸض ي٘ ايؿـٝع١  

بػــبب شيــو! ؾُــا ظايــت ايؿــٝع١ َٓــص ٜــّٛ ايطـــ إٍ َٜٛٓــا ٖــصا   

ٗ نٌ عٗس نًُا أسٝت قه١ٝ اٱَاّ اؿػـٌ عًٝـ٘   تتعطٸض يًكتٌ 

ايػ٬ّ باجملايؼ ٚإٛانب ٚإػـريات ايععا٥ٝـ١، َـع إٔ ًََٛٛٝتـ٘     

 َٔ أٚنح ايٛانشات اييت ٫ ؼتاز إٍ بٝإ!

ؾإشا ناْت ايسَا٤ تٕٗٛ ٗ إسٝا٤ ١ًََٝٛٛ أبٞ عبس اهلل اؿػٌ 

ــا     ــسَا٤ ٗ إسٝ ــ٘ ايػــ٬ّ َــع ٚنــٛسٗا; ؾًُــاشا ٫ تٗــٕٛ اي ٤ عًٝ

١ًََٝٛٛ أبٞ ايكاغِ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َع خؿا٥ٗـا؟! ٚإشا  

ــ١ تتعطــٌ ٗ إسٝــا٤ ًََٛٛٝــ١ غــب٘ ايــٓيب; ؾًُــاشا ٫     ناْــت ايتكٝ

تتعطٌ ٗ إسٝا٤ ١ًََٝٛٛ ايـٓيب ْؿػـ٘؟! ٚإشا نـإ اـطٝـب ايـصٟ      

ٜٓاٍ َٔ قاتـٌ ايػـب٘ َعـصٚضّا بـٌ بطـ٬ّ ٚإٕ أزٸ٣ شيـو إٍ َكتـٌ        

ٕٛ اـطٝب ايصٟ ٜٓاٍ َـٔ قاتـٌ ايـٓيب    َطتازٟ فًػ٘; ؾًُاشا ٜه

َأثَّٛا إشا َا أزٸ٣ ن٬َ٘ ٕكتـٌ َطتـازٟ فًػـ٘؟! ٚإشا نـإ ايـصٟ      



 .....................................................................................41 

 

 

وهــط اجملًــؼ اؿػــٝين ؾــٗٝسّا إشا ُقتــٌ; ؾًُــاشا ٫ ٜهــٕٛ ايــصٟ  

وهط اجملًؼ احملُسٟ ؾٗٝسّا إشا ُقتٹٌ بٌ ٜٴكاٍ عٓـ٘ أْـ٘ دٓـ٢ عًـ٢     

اٍ ؾٝــ٘ َــٔ ضَــٛظ ْؿػــ٘ ٚأيكاٖــا ٗ ايتًٗهــ١ عهــٛضٙ ٗ فًــؼ ٜٴٓــ

 ايكّٛ؟!

 إٕ َٛاظٜٓهِ كت١ً.. ٜا قّٛ!

 

 :واؼع اؾتجربة ؽػقؾٌ بصدق ـظرتـا 
إٕ ٚاقع ايتذطب١ قازم ع٢ً قٛاب١ٝ ْٛطْـا، ؾجبـت    خاَػا;

َا نٓا ْكٛي٘ َٔ قبٌ، ٖٚٛ إٔ ا٫ْط٬م بٗصا إٓٗر ئ ٜـ٪زٟ إٍ  

ٖٸُــ٘ ايكاقــطٕٚ! بــٌ عًــ٢     ناضثــ١ ٜٴبــاز بٗــا ايؿــٝع١ نُــا نــإ ٜتٛ

ــ١ ايؿــٝع١    اي ــ١ إطــاف إٍ تكٜٛ عهــؼ َــٔ شيــو، غــٝ٪زٟ ٗ ْٗاٜ

نُـا   -ٚؼطٜطِٖ َٔ ايكٝـٛز إؿطٚنـ١ عًـِٝٗ ٚؾـطض قبـٛهلِ      

ع٢ً اجملتُعات ا٭خط٣، ؾتهٕٛ قك١ً شيـو نًـ٘ سكـٔ     -ِٖ 

 زَا٤ ايؿٝع١ ٚسؿٜ سكٛقِٗ ٗ اؿٝا٠.

ايتك١ٜٛ بإٔ ٜطدع ايؿٝع١ إٍ ٖٜٛتِٗ ايطاؾهـ١ٝ ا٭قـ١ًٝ ايـيت    

ــست ــٕٛ ٗ أؾــس ٚأَــً   تعــعظ عكٝ ِٗ ٚإّــاِْٗ ٗ أْؿػــِٗ، ٜٚهْٛ

سكا١ْ َٔ ايتأثط بايػري، ؾ٬ ٜٓػام َِٓٗ أسس ٕصاٖب أٚ تٝـاضات  

ٛٸٍ إٍ إضٖـابٞ ٜعـٛز بايكتـٌ        أخط٣ َا قس ٜؿهـٞ َٜٛـّا إٍ إٔ ٜتشـ

عًـ٢ َـٔ نـإ ٜٓتُـٞ هلــِ! خـص َجـا٫ّ )قػـٔ ايؿهـًٞ(، ؾــاب         
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إبـاز٨ ايطاؾهـ١ٝ   نٜٛيت ؾٝعٞ َٔ أغـط٠ ؾـٝع١ٝ، يـٛ أْٗـا غصٸتـ٘ ب     

ٛٸٍ إٍ    دٝسّا َٓص ايكػط، ٚؾشٓت٘ بٗصٙ ايؿشٓات ايهسٸ١ٜ، ٕـا ؼـ

ايسٜا١ْ ايبهط١ٜ، ثـِ إٍ أقكـ٢ ايتطـطف ؾٝٗـا، ؾاْهـِ إٍ تٓٛـِٝ       

ايكاعس٠ ٚتطق٢ ست٢ قاض إطاؾل ايؿدكٞ ٭غا١َ بٔ ٫زٕ يعٓـ٘  

اهلل َٚػــ٪ٍٚ َايٝــ١ ايتٓٛــِٝ بأنًُــ٘! ٚغــسا َــٔ أخطــط إطًــٛبٌ  

، ستـ٢ إٔ اي٫ٜٛـات إتشـس٠ ضقـست َهاؾ٦ـ١ قُٝتٗـا غـبع١        عإّٝا

ــسأت أســساخ      ــ٘. ٚســٌ ب ــسيٞ َعًَٛــات عٓ ــٔ ٜ ــٌ ز٫ٚض ٕ ٜ٬َ

غٛض١ٜ، ْعٍ يًؿاّ ٚؾٓهٌ ؾك٬ٝ إضٖابٝـا َتٛسؿـّا ؼـت َػـ٢ُ     

)تِٓٛٝ خطاغإ( اعتربت٘ ٚاؾٓطٔ أخطط ست٢ َٔ تِٓٛٝ )زاعـ( 

يؿـاب ايؿهـًٞ   ٚيصا نجٸؿت نطباتٗا عًٝ٘ ست٢ ُقتٌ ظعُٝ٘، ٖصا ا

 ايصٟ نإ َّٜٛا َا ؾٝعّٝا!

تٴط٣ َا ايصٟ أٚز٣ بؿاب نٗصا ٗ ٖصٙ إٗايو غ٣ٛ أْـ٘ مل  

ــ٣ٛ       ــيت تؿــهٌ أق ــ١ ايطاؾهــ١ٝ ا٭قــ١ًٝ اي ــص ايكــػط ايتعب٦ ــأ َٓ ٜٴعبٻ

ايهُاْات يعسّ الطاضٙ يًػري سٝح ٜط٣ ْؿػّا ْٹسٸّا ي٘؟ يعًو تٛضز 

ايس١ٜٝٓ بٛد٘ عاّ، ٖٓا إٔ نٝاع ٖصا ايؿاب إِا ٖٛ يهعـ ايرتب١ٝ 

ؾًٛ إٔ أًٖ٘ دعًٛٙ َٓص ايكػط َٔ َطتـازٟ إػـادس ٚاؿػـٝٓٝات    

َج٬ّ ٕا ناع ٖهصا ٚغك٘ َتأثطّا بإدايؿٌ إتططؾٌ، إش ٜهؿٞ إٔ 

ٜهٕٛ ٖٔ ٜعٝؿٕٛ ا٭دٛا٤ ايس١ٜٝٓ ايؿـٝع١ٝ إعتـاز٠ يتتؿـهٌ تًـو     

 اؿكا١ْ ٗ ْؿػ٘، ٫ٚ نطٚض٠ ٭ٕ ٜرتبٸ٢ ع٢ً َٓٗذهِ ايطاؾهٞ

ايربا٥ٞ. ٚدٛابو: أْٸا ٫ ْٓهط إَهإ نؿا١ٜ شيو، إ٫ إٔ اؿـل إٔ  
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ٖصا إٓٗر ايطاؾهٞ ايربا٥ٞ أق٣ٛ نـُا١ْ يعـسّ ايتـأثط بـايػري، ٕـا      

وًُ٘ َٔ ضٚح ضاؾه١ٝ ُٮ ايٓؿؼ ثك١ ٚػعًٗا تطؾض نٌ َـا ٖـٛ   

 «!ايطؾض»زخٌٝ ع٢ً إّاْٗا ٜٚكٝٓٗا، ؾٗصا أغاؽ 

بجكاؾـ١ ايـطؾض ٚايهـس١ٜ ٚاٱبـا٤     إٔ ػعٌ ؾطزّا ضاؾهّٝا، َعبّأ 

ٚايتشسٟ، يٝؼ نإٔ ػعً٘ ؾـٝعّٝا عازٜـّا ٜهتؿـٞ ٗ إّاْـ٘ عهـٛض      

ق٠٬ اؾُاع١ ٚاجملايؼ ايس١ٜٝٓ ٜٚػتُع إٍ إطاثٞ. شيو مل ٜهـٔ  

يٝعكِ قػٔ ايؿهًٞ ٖا ًٖـو ؾٝـ٘ ٚأًٖـو! نُـا مل ٜعكـِ َـٔ       

ٌٴ ٦َات ا٭يٛف َـٔ ايؿـٝع١ ايعـطاقٌٝ َـج٬ّ ايـصٜٔ قـاتًٛا       ؼـت   قب

ضا١ٜ قـساّ ٚايبعـح ٗ سـطب زاَـت مثـاْٞ غـٓٛات عذـاف نـس         

ــاتًٌ      ــٞ اهلل، َــع إٔ ٖــ٪٤٫ إك ــا ٚي إخــ٠ٛ هلــِ ٜؿــٗسٕٚ إٔ عًٝ

ايعــطاقٌٝ نـــاْٛا ٖـــٔ ٜـــعٚض ايعتبـــات إكسغـــ١ ٚوهـــط إػـــادس  

 ٚاجملايؼ اؿػ١ٝٓٝ ٜٚبهٕٛ عٓس شنط إكٝب١!

إٕ أزْــ٢ تػاؾــٌ عــٔ ايؿــشٔ ايطاؾهــٞ، أٚ تٗــإٚ ؾٝــ٘، قــس  

ٜ٪زٟ إٍ َهـاعؿات خطـري٠ تٓٗـو دػـس ا٭َـ١ ايؿـٝع١ٝ بطَتـ٘،        

 ٚػعً٘ ؾطٜػ١ يٰخطٜٔ ٜٓٗؿٕٛ ؾٝ٘ نٝؿُا ؾا٤ٚا.

)دٝػٕٛ( طايب داَعٞ إلًٝعٟ، دا٤ْا قبٌ غٓٛات َتـأثطّا  

لًٝعٟ بسٚضٙ ٟ َتؿٝع ع٢ً ٜسْا، يٝتؿٝع ٖصا اٱبعٌَٝ ي٘ سذاظ

إغـ٬َ٘  لًٝـعٟ  ٌ ٖـصا ؾعـ٬ّ، ٚأؾـٗط ٖـصا ايؿـاب اٱ     أٜهّا. سك

ٚتؿٝع٘. ٚبعـس ؾـرت٠ ايتكـ٢ بكـٗط أسـس إطادـع ٚٚنًٝـ٘، ؾشـصٸضٙ         
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ــصا ــإ َــ ا٫ ٕٖ ــا َتططؾــ   ثٓ ــسع٣ٛ أْٓ ــا ب ــتُع يٓ ــاٍ ٕ! ٛٔ إٔ ٜػ ق

لًٝعٟ هلُا: مسعت َِٓٗ إٔ عا٥ؿ١ قتًـت ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً    اٱ

اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘؟ ؾاْتؿهــا ٚقــا٫: ٫! ٫ هــٛظ ٖــصا ايهــ٬ّ عًــ٢   

اسرتاَ٘ إنطاَّا يًٓيب! قـاٍ هلُـا:    ظٚد١ ايٓيب اييت هلا َكاّ هب

مسعت َِٓٗ أٜهـّا إٔ عُـط قتـٌ ؾاطُـ١ ايعٖـطا٤ عًٝٗـا ايػـ٬ّ؟        

قا٫: ٫ ْعًِ بايهب٘ َٔ قتٌ ايػٝس٠ ؾاط١ُ! ٚإثاض٠ ٖصٙ ا٭َـٛض  

تؿطٸم بٌ إػًٌُ ٚتػبب غؿو ايـسَا٤ بٝـِٓٗ ؾعًٝـو بـإٔ تـرتى      

 ٖصا ايؿٝذ ْٚاعت٘.

« كـــا٥شِٗ ايطؾـــٝس٠ْ»لًٝـــعٟ يــــ اغــتُع ٖـــصا ايؿـــاب اٱ 

ٚخــ٬ٍ أقــٌ َــٔ غــ١ٓ، قــاض برتٜــّا، ثــِ بعــس مــٛ غــٓتٌ اْكًــب  

ٖٸابٞ، ثـِ بـا٭خري سٓطـت بـ٘ ايطسـاٍ عٓـس        ٛٸٍ إٍ ٚ بهطّٜا، ثِ ؼ

ايتُٓٛٝات إتططؾـ١ اٱضٖابٝـ١! ؾ٦ٝٓٗـّا ٭ٖـٌ ايٓكـا٥ح َـا ؾعًـٛا،        

أضازٚا إٔ هٓٸبٛا ا٭١َ غؿو ايـسَا٤، ؾـإشا بٗـِ أنـاؾٛا عُـاقتِٗ      

يػٓؿانٌ ٚاسسّا آخط! نٌ شيو ٭ِْٗ دعًٛٙ ٜبتعس عٔ إٓٗر إٍ ا

ايطاؾهٞ ا٭قٌٝ ايصٟ يٛ نإ ٖصا ايؿاب اٱلًٝـعٟ قـس ٚاقـٌ    

ايػري ؾٝ٘ َعٓا; يػـسا َ٪َٓـّا قـاؿّا َػـإّا ٚاثكـّا َـٔ إّاْـ٘ َعتـعٸّا         

بعكٝست٘ ٚقكٸّٓا َٔ ا٫غرتاض بايعكا٥س ٚإٓاٖر ا٭خط٣. بـس٫ّ َـٔ   

ٛٸهلِ إٍ ضاؾهـ١،       إٔ ٜتأثٸط ٖٛ  بـاٯخطٜٔ، تـطاٙ ٜـ٪ثٸط ؾـِٝٗ، ؾٝشـ

ٛٸيــٛا إٍ إضٖــابٌٝ. ٖٚــصا   عٛنــّا عــٔ إٔ ٜبكــٛا ٖٚــابٌٝ أٚ إٔ ٜتش

 ع٢ً إس٣ ايبعٝس ٖٛ ٖا ٜعكِ زَا٤ ايؿٝع١.
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إٕ ايؿطم بٌ َٓٗذٓا ٚإٓاٖر ا٭خط٣، إٔ َٓٗذٓا ٜعب٧ إط٤ 

ط٣ ؾإْٗـا إش ٫  تعب١٦ ٫ ترتى يٰخطٜٔ َسخ٬ّ ي٘، أَا إٓاٖر ا٭خ

تٓطًل عط١ٜ ٚق٠ٛ ٗ ططح إبـاز٨ ايطاؾهـ١ٝ ا٭قـ١ًٝ بـسع٣ٛ إٔ     

ــط٤ ٗ ؾــ٤ٞ َــٔ ايهــعـ      ــا تٛقــع إ ــ١; ؾإْٗ إثاضتٗــا تػــبب ايؿتٓ

ٚايــرتزز ٚؾكــسإ ايجكــ١ بــايٓؿؼ أَــاّ اٯخــط، ؾٝهــٕٛ هلــصا اٯخــط 

َساخٌ َٚساخٌ ٜػتطٝع َـٔ خ٬هلـا إٔ ٜٓؿـص ٜٚـ٪ثط ؾٝػـٝطط. إٕ      

 َِٗ دسا. ايعاٌَ ايٓؿػٞ ٖٓا

اقطأٚا تاضٜذ ايؿٝع١ دٝسّا يتهتؿؿٛا إٔ َـٔ أٖـِ عٛاَـٌ بكـا٤     

اؿهَٛات ايؿٝع١ٝ نإ ا٫ْط٬م بأقك٢ طاق١ ٗ إعـ٬ٕ ايـطؾض   

ٚإٚٗاض ؾعا٥ط ايربا٠٤، ؾُٝا نإ َٔ أِٖ عٛاٌَ ظٚاٍ اؿهَٛات 

ايؿٝع١ٝ نعؿٗا ٗ ٖصا اؾاْب. ٕاشا َج٬ّ بكٞ اؿهِ ايكؿٟٛ َٚا 

١ٜ ٗ إٜطإ ست٢ قاض ايٛاقـع ايؿـٝعٞ ٱٜـطإ ٚاقعـّا     ت٬ٙ َٓٝع اهلٛ

َتذصضٸّا ٗ ا٭ضض ٫ ّهٔ اقت٬ع٘; ؾُٝا اْٗاض اؿهِ ايبٜٛٗٞ ٗ 

ايعطام ٚؽًدٌ اؿهِ ايؿٝعٞ ؾٝ٘ إٍ إٔ ظاٍ؟ نًتاُٖا َٓطكتـإ  

دػطاؾٝتإ ايؿـٝع١ ؾُٝٗـا أنجطٜـ١ غـاسك١، ؾًُـاشا لـح ايؿـٝع١ ٗ        

َــع إٔ ػطبــ١ ٖــ٪٤٫ ٗ ايعــطام  إٜــطإ ٚؾؿــٌ ايؿــٝع١ ٗ ايعــطام،

 أعطم ٚأقسّ؟

 -ع٢ً عًٓاتٗا  -َٔ ١ًْ ا٭غباب، إٔ ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ 

اْطًكت بايطؾض إٍ أقك٢ طاق١ َٚبًؼ، ؾػـٓهت ايعًُـ١ أٍٚ َـا    

غٓهتٗا ٚعًـ٢ ٚدـ٘ َٓٗـا ايكـ٠٬ عًـ٢ قُـس ٚآٍ قُـس، ٚعًـ٢         
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ايٛدــ٘ اٯخــط ايًعٓــ١ عًــ٢ أبــٞ بهــط ٚعُــط ٚعجُــإ ٚعا٥ؿــ١         

ــا٤ بتدطـــٝ٘  ٚسؿكـــ١!  ٚغـــٝٸطت َٛانـــب ايًعـــٔ ٗ نـــٌ ا٭ضدـ

َٚباضن١ َطؾسٖا ايسٜين آْصاى احملكـل ايهطنـٞ ضنـٛإ اهلل تعـاٍ     

عًٝ٘، ست٢ قاض ايؿطز ايؿٝعٞ َٔ ايؿعب اٱٜطاْٞ ٫ ٜط٣ أسـسّا  

ٜٓاٖعٙ أٚ ٜهاؾ٦٘ ٖٔ خايؿ٘ ٗ زٜٓ٘ َٚصٖب٘، بٌ ضأ٣ ٗ ْؿػ٘ عًٛ 

بّا ٭ٕ ٫ تُٗٝٔ عًـ٢  ايهعب عًٝ٘، ؾكاض ٖصا ايعاٌَ ايٓؿػٞ غب

عكٝس٠ ٖصا ايؿعب عكٝس٠ أخط٣ ايبت١، ضغِ نٌ ا٫ْتهاغات عرب 

ايعكٛض، َٚٓٗا ا٫ْتهاغ١ اؿاي١ٝ بؿعٌ ْٛاّ خا٦َٓٞ، ؾطغِ نـٌ  

ُٸ٢ ايتكطٜـب        اؾٗٛز اؿه١َٝٛ إبصٚي١، ٚنـٌ ٖـصا اهلـٛؽ َـا ٜػـ

ايــصٟ ٚقــٌ إٍ ســس ايــصٚبإ ٗ اٯخــط; بكــٞ ايؿــعب اٱٜطاْــٞ  

ػــهّا بٜٗٛتــ٘ ايطاؾهــ١ٝ، َــا إٕ وــٌ ٜــّٛ عٝــس ايػــسٜط  َذًُــ٘ َتُ

ــّا بًعــٔ     ايجــاْٞ ستــ٢ ىــطز إٍ ايؿــٛاضع َتشــسّٜا ايػــًطات َٓازٜ

عُط! تًو إُاضغات ايؿعب١ٝ إتٛاضث١ عرب ايكطٕٚ ٚاييت دعًـت  

 اٱٜطاْٞ ٜػتؿعط ايػٝاز٠ ٗ ْؿػ٘ ٚا٫عتعاظ بعكٝست٘ َٚصٖب٘.

كتًؿـّا، مل ٜهـٔ ٜعًـٔ     أَا ٗ ايعطام ؾكس نإ اؿهِ ايبٜٛٗٞ

ايؿعا٥ط ايطاؾهـ١ٝ، بـٌ نـإ ٜكػـٛ أسٝاْـّا عًـ٢ َـٔ ٜكُٝٗـا. نـإ          

ــس٠ ٚايعتــاز، يهٓــ٘ نــعٝـ ٗ ايٓؿػــ١ٝ أَــاّ        ــّا قٜٛــّا ٗ ايع سهُ

ٌٸ إمسٝـــّا ؼـــت إًٛـــ١   اٯخـــط، خاقـــ١ ٗ داْـــب ايـــربا٠٤، ؾٛـــ

ايعباغ١ٝ، ٜػطف ٗ اجملا١ًَ ٚايتٛزز، ست٢ قاض ٖصا عا٬َّ ْؿػّٝا 

١ ايؿطز ايؿٝعٞ ايعطاقٞ احملهّٛ َٔ قبً٘، ؾذعًـ٘ هـٓح   ٗ ؾدكٝ
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ي٬ْبطــاح أَــاّ اٯخــط، ٚايكبــٍٛ بــ٘  -عــاز٠ّ إ٫ ٗ َــا ْــسض  -

َُّٗٝٓا عًٝ٘. هلصا ٚدـست ا٭نجطٜـ١ ايؿـٝع١ٝ ٗ ايعـطام تكبـٌ َٓـص       

ايكسِٜ إٔ وهُٗا ا٭ق١ًٝ ست٢ سهُٗا َجـٌ قـساّ! أَـا ا٭نجطٜـ١     

ٛٸض إٔ  ايؿـٝع١ٝ ٗ إٜــطإ ؾكـس قــاض نـطبّا     َــٔ نـطٚب اـٝــاٍ تكــ

 تكبٌ بإٔ وهُٗا غري ؾٝعٞ!

إٕ ٖصا ايتٗإٚ ٗ تععٜع ضٚح ايطؾض ٚايربا٠٤ ٖٛ َٔ أِٖ َا 

أزٸ٣ إٍ غكٛٙ اؿهَٛات ايؿـٝع١ٝ عـرب ايتـاضٜذ، ٚيٮَـط داْـب      

 غٝيب أٜهّا ٫ ٜػعٓا ايتؿكٌٝ ؾٝ٘.

ٖصا ع٢ً ايكعٝس اؿهَٛٞ، أَا ع٢ً ايكـعٝس ا٫دتُـاعٞ،   

يتاضٜذ ايؿٝعٞ نصيو يٛدست إٔ اجملتُعات ايؿٝع١ٝ ؾًٛ ضادعت ا

 -َا ٜكتهٞ اؾٗط بايربا٠٤  -اييت بكٝت تععظ ٖٜٛتٗا ايطاؾه١ٝ 

ٖٞ ايـيت عاؾـت ُٚـسزت ٚإٕ مل ُتًـو غـًط١، أَـا تًـو ايـيت         

أًُٖت ٖـصا ايتععٜـع ٚعًُـت بايتكٝـ١ إػًٛطـ١ أٚ اٱؾطاطٝـ١ ؾٗـٞ        

ٚإٕ ناْـت  اييت نعؿت ٚامػـطت ٚخػـطت ثكًـٗا بـٌ ٚدٛزٖـا      

 ايػًط١ بٝسٖا.

َجــاٍ ا٭ٍٚ: ايكطٝـــ، بًــس٠ تطغٸــذ ؾٝٗــا ايٛدــٛز ايؿــٝعٞ  

ِٸ إٓطك١ ايؿطق١ٝ ع٢ً اَتسازٖا ايٛاغع، ٚبكٞ ؾٝٗـا   ُٚسز ست٢ ع

ايتؿٝع قّٜٛا إٍ ايّٝٛ ضغِ نٌ احملٔ ٚإكا٥ب ٬ٓٚت اٱباز٠، 

ٚضغِ عسّ اَت٬ى أٌٖ ايكطٝـ غًط١، َٚا شاى إ٫ ٕا سهاٙ ابٔ 
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ضاؾه١ٝ غ٠٬، ٜٛٗطٕٚ ايطؾض دٗاضّا ٫ »ٛط١ عِٓٗ َٔ أِْٗ بط

 (1)«!ٜتٸكٕٛ أسسّا

َجــاٍ ا٭خــط٣: سًــب، بًــس٠ نــعـ ؾٝٗــا ايٛدــٛز ايؿــٝعٞ 

ست٢ امػط ٚظاٍ، ضغِ إٔ ايؿٝع١ ناْٛا ؾٝٗا ا٭نجط١ٜ ايػـاسك١،  

ٚناْــت َٜٛــّا َــا عاقــ١ُ ايسٚيــ١ اؿُساْٝــ١ ايؿــٝع١ٝ، نُــا ناْــت 

كّا خطٸز أؾصاش ايعًُا٤، إ٫ إٔ نٌ شيو مل َطنعّا عًُّٝا ؾٝعّٝا ؾا

ٜؿًح ٗ نـُإ ايٛدـٛز ايؿـٝعٞ ٖٓـاى َٚكاَٚـ١ اؿُـ٬ت، َٚـا        

شاى إ٫ ٕا سهـاٙ ايتـاضٜذ عـٔ فتُـع سًـب ٚقٝازتٗـا َـٔ نـعـ         

َٛاٖط ايطؾض ٚايكعٛز عٔ إٚٗاض ايـربا٠٤ َكابـٌ ايػًـٛ إؿـطٙ ٗ     

ٟ بًـؼ سـس   ايتطبٝع َع اٯخط ٚفاًَتـ٘ ٚتكسّـ٘، شيـو ايػًـٛ ايـص     

     ٛ اؾـٛز( ايكانـٞ    قبٍٛ ؾٝع١ سًب بـإٔ ٜتـٍٛ ايكهـا٤ بٝـِٓٗ )أبـ

 (2)اؿٓؿٞ ايبهطٟ!

إٕ عًٝٓا إٔ ْـتعٜ َـٔ تاضىٓـا ْٚت٬ؾـ٢ أخطا٤ْـا، ؾـ٬ ْؿـطٸٙ        

بتك١ٜٛ ايطٚح ايطاؾه١ٝ ٗ فتُعاتٓـا، ٫ٚ ْػـُح بـإٔ ؽبـٛ دـص٠ٚ      

ايتٌٖٛ يًباطٌ ٚضَٛظٙ، ؾإٕ أز٢ْ تؿطٜ٘ أٚ مساح بصيو غـٛف  

إٍ تؿذٸع ايعـسٚ ٚاغـتكٛا٥٘ عًٝٓـا، س٦ٓٝـص تٴعٖـل أضٚاسٓـا        ٜ٪زٟ

ٚتٴػؿو زَا٩ْا ٚتٴٓتٗو أعطانٓا. قاٍ ٫َْٛا أَري إ٪ٌَٓ قًٛات 

                                                           

 186( ضس١ً ابٔ بطٛط١ م1)

( ٖــٛ أبــٛ اؾــٛز أٓــس بــٔ إغــشام، ضادــع ظبــس٠ اؿًــب ٗ تــاضٜذ سًــب ٫بــٔ  2)

 152م 1ايعسِٜ ز
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ٗٔٓـٛا عـٔ تـٌٖٛ      »اهلل عًٝـ٘:   َٴـطٔٸ اؿـل ٚمل تٳ يٛ مل تتداشيٛا عٔ 

ٟٳ    ٛٳ َـٔ َقـٛ َٳٔ يٝؼ َجًهِ! ٚمل ٜك ايباطٌ; مل ٜتؿذٸع عًٝهِ 

 (1)«!عًٝهِ

هٌ ثك١: إٕ َٓٗذٝـ١ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ ٖـٞ ايـيت      يصا ْكٍٛ ب

تعكِ زَا٤ ايؿٝع١ ٚؼؿٜ أضٚاسِٗ ٗ قكـ١ً ا٭َـط، ٭ْٗـا َـٔ     

ٛٸٟ ايٓؿػـ١ٝ ايؿـٝع١ٝ َـا هعًـٗا عكـٝٸ١ّ عًـ٢ ايـصٚبإ ٗ         داْب تك

اٯخط أٚ ا٫ْػٝام إيٝ٘، َٚا هعٌ اٯخط َٓٗعَّا ْؿػّٝا ٫ ٜؿٓهط ٗ 

َـ    ٛٸتِٗ      إٔ ٜػتكٟٛ أٚ ٜتؿذٸع عًـ٢ أسـسٺ  ٔ ايؿـٝع١ ٕـا ٜـطاٙ َـٔ قـ

ٚبأغِٗ، ؾتبك٢ اجملتُعات ايؿٝع١ٝ بصيو ق١ٜٛ تتُسٸز، ٚنًُٓـا ظاز  

َٳٓعٳتٗا ٚاعتكُت زَا٩ٖا. ٖٚـٞ َـٔ داْـب     ُسٸزٖا نًُا اؾتسٸت 

آخط; ؽرتم اجملتُعات إدايؿ١ باْتؿاض َتػاضع ٜ٪زٟ إٍ إزخـاٍ  

َٳـٔ ٜٓعيـ          ل َـٔ تًـو   أؾـٛاز َٓٗـا ٗ زٜـٔ اهلل، ٖـا ٜكًٓـٌ َـٔ ْػـب١ 

اجملتُعــات يٲدــطاّ ٚايعٓـــ ٚاٱضٖــاب، ٜٚٴشــسخ عًــ٢ ا٭قــٌ   

 اخت٫ّ٬ بّٜٓٝٛا ٗ تًو اجملتُعات هعًٗا تٓؿػٌ ب٘.

إٕ أ١ٜ أ١َ تطٜس إٔ ؼُٞ ْؿػٗا ٚتٴشهِ سكاْتٗا عًٝٗا إٔ ٫ 

 تٌُٗ أَٛضّا ث٬ث١:

تطب١ٝ أبٓا٥ٗا عًـ٢ اغتؿـعاض ايػـٝاز٠ ٚايعـع٠ ٚا٭خريٜـ١       -1

 ١ٝ بايٓؿؼ ٚا٫ؾتداض باهل١ٜٛ ٚا٫ْتُا٤.َع ايجك١ ايعاي

                                                           

 66م 8( ايهاٗ ز1)
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ايعُــٌ ايتٛغــعٞ ايــس٩ٚب ٚإػــتُط عٝــح ٫ ٜكــٝب    -2

 ا٭١َ أٟ تها٩ٍ أٚ اْهُاف، ٫ ٗ ايعسٜس ٫ٚ ٗ ايٓؿٛش.

اخرتام ايعسٚ ٚإنعاؾ٘ ٚخًدًـ١ بٓٝاْـ٘ َـا ٫ ٜـرتى يـ٘       -3

 ؾطق١ ٭ٕ ٜتٛد٘ يًشطب أٚ ا٫عتسا٤.

عامل ا٭ٍٚ، ٖٚـٞ إٓٗذٝـ١   ٖٚصا َا تتهؿٌ ب٘ َٓٗذ١ٝ أٌٖ اي

اييت أثبت ايتاضٜذ اٱْػاْٞ لاسٗا، ؾع٢ً غـبٌٝ إجـاٍ، إْـو ٫    

ػس ايٝـّٛ أَـ١ قٜٛـ١ ععٜـع٠ َٓٝعـ١ ْٚادشـ١ ٗ ؾـطض ْؿػـٗا عًـ٢          

ــاز٨      ــا اعتُــست إب ــا شاى إ٫ ٭ْٗ ــ١، َٚ ــ١ ا٭َرينٝ ــامل نا٭َ ايع

أْ٘ ايج٬خ تًو، ؾإٛاطٔ ا٭َرينٞ ٜٴطبٸ٢ َٓص ْع١َٛ أٚؿاضٙ ع٢ً 

غٝس ايعامل ايصٟ يٝؼ ي٘ نؿـٛ ٚإٔ اي٫ٜٛـات إتشـس٠ ٖـٞ َؿـعٌ      

اؿط١ٜ ٚايسّٛقطاطٝـ١ ٚاٱْػـا١ْٝ ٗ ايعـامل يـصا سـل هلـا إٔ تػـٛز        

عًـــ٢  -ا٭َـــِ. ٚػـــس ْٝـــع اؿهَٛـــات ا٭َرينٝـــ١ إتعاقبـــ١  

٫ ؽتًـ أبسّا  -اخت٬ف تٛدٗاتٗا ٚاْتُا٤اتٗا اؿعب١ٝ إتعاضن١ 

صٟ هعـٌ ٭َرينـا ايٝـس ايطـٍٛ ٗ ايعـامل      ع٢ً ايعٌُ ايتٛغعٞ ايـ 

ٚإٕ اقته٢ شيو اؿطٚب أٚ إٛادٗات، ٫ٚ تعاٍ أَرينا ضغِ َا 

اؾسٜٔ إيٝٗا ػطٟ قطعـ١ غـ١ٜٛٓ   تعاْٝ٘ َٔ َكاعب بػبب نجط٠ ايٛ

٭نجط َٔ ٔػٌ أيـ َٗادط عؿٛا٥ٞ بـاهلذط٠ إيٝٗـا َـٔ     حتػُ

       ُ ١ ؾـت٢ ايبًـسإ يهـٞ تهـُٔ إٔ تهـٕٛ شات نجاؾـ١ غـها١ْٝ نــد

َٚتٓٛعــ١، ٚأَــا اخــرتام ايعــسٚ ٚإنــعاؾ٘ ؾٝهؿٝــو إٔ تعــطف إٔ   

اْٗٝاض ا٫ؼاز ايػٛؾٝٝيت ايصٟ نإ َّٜٛا َـا عـسٚ أَرينـا ايًـسٚز;     
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إِا سكٌ بػـبب اخـرتام أَرينـٞ ؾهـطٟ ٭عًـ٢ طبكـ١ غـٛؾٝٝت١ٝ        

سان١ُ، سٌ َاٍ ظعِٝ نػٛضباتؿٛف إٍ ايطأمساي١ٝ اييت تتبٓاٖا 

يت تتبٓاٖـــا َٛغـــهٛ، ؾـــأطًل ٚاؾـــٓطٔ بـــس٫ّ َـــٔ ايؿـــٝٛع١ٝ ايـــ 

غٛضباتؿٛف غٝاغت٘ ا٫قتكاز١ٜ اؾسٜس٠ )ايبريٜػرتٜٚها( اييت َـا  

يبجت إٔ خًدًت ايٛنع ا٫قتكازٟ ي٬ؼاز ايػٛؾٝٝيت بطَت٘ إٍ 

 إٔ اْٗاض ٚتؿهو.

ٖهصا لشت أَرينا ٗ إٔ تكـبح ايكـ٠ٛ ايعُٛـ٢ ايٛسٝـس٠ ٗ     

س اـػـا٥ط ٗ  ايعامل. يـٝؼ ٜعـين شيـو بطبٝعـ١ اؿـاٍ أْٗـا مل تتهبٸـ       

تاضىٗــا ايطٜٛــٌ; ؾًكـــس تهبٸــست اـػــا٥ط ستـــ٢ ٗ ا٭ضٚاح إٍ     

ايّٝٛ، إ٫ أْو يٛ زٓقكت ايٓٛط يٛدستٳ ٖصٙ اـػا٥ط َػـتًَٗه١ ٗ  

إكا  ٚاٱلاظات ايهبري٠ اييت ؼككت، ٚع٢ً ضأغٗا إٔ أَرينـا  

أنرب ق٠ٛ غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ٚاقتكـاز١ٜ ٚادتُاعٝـ١ ٜعطؾٗـا ايعـامل     

  ٜساْٝٗا ٗ شيو أسس.ايّٝٛ، ٫

ثِ إٕ ٖٓايو ؾا٥س٠ ؼككٗا َٓٗذٝـ١ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ تكـب     

ٗ قا  سؿٜ ْؿٛؽ ايؿٝع١، ٖٚٞ ؾا٥س٠ ُغؿٹٌ عٓٗا َع إٔ آثاضٖا 

ًَُٛغ١ ايّٝٛ، ٚتتُجٌ بتذطٜس إدـايـ َـٔ ا٫ْؿعـاٍ ٚتطٜٚهـ٘     

ع٢ً تكبٌ ٚدٛز ايًػ١ ايٓكس١ٜ ايؿٝع١ٝ يطَٛظٙ نأَط ٚاقع ٫ بس َٔ 

 اٜـ ٚايتهٝٸـ َع٘.ايتع



 .....................................................................................52 

 

 

إْٸا ٫ ْٓهط إٔ ا٫غتٗا١ْ بعكا٥س اٯخطٜٔ أٚ ٖـسّ َـا وًُْٛـ٘    

َٔ ؾهط ٜ٪زٟ إٍ ؾ٤ٞ َٔ ا٫نططاب ا٫دتُاعٞ; إ٫ أْٸا َٚٔ 

ٚاقــع ايتذطبــ١ ايــيت طابكــت ايٓٛطٜــ١ ْــط٣ إٔ شيــو إِــا ٜهــٕٛ ٗ   

ايبسا١ٜ ؾك٘، ؾُا إٕ ّهٞ ايعَٔ ست٢ تـط٣ نـٌ طا٥ؿـ١ تتكبـٌ َـا      

٢ً َعتكساتٗا ٚأؾهاضٖا ٚتتعاَـٌ َعـ٘ نشايـ١ طبٝعٝـ١ ٗ     ٜٛضٳز ب٘ ع

 فتُع تعسزٟ كتًـ ايعكا٥س ٚايتٛدٗات.

يكس لشت ٖصٙ إٓٗذ١ٝ لاسّا باٖطّا ٗ ٖصا ايؿإٔ بؿهٌ اهلل 

ٚضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘، ؾبا٭َؼ ناْـت أخــ نًُـ١ تٴكـاٍ     

ُـ  « ايطَٛظ»ٚيٛ تًُٝشّا نس  ع، بـٌ  ؼسخ اضػادّا ٚبًبًـ١ّ ٗ اجملت

نإ ْكس أَجـاٍ ٖـاضٕٚ ايعباغـٞ يعٓـ٘ اهلل ٜـ٪زٟ إٍ طـطز خطٝـب        

ٚنأْــ٘ اضتهــب  -ٖــٛ ايػــٝس ايؿــايٞ   -َؿــٗٛض َــٔ ايهٜٛــت  

دط١ّ ع٢ُٛ! أَـا ايٝـّٛ ؾـإٕ ايٓـاؽ ْٝعـّا ٜػـُعٕٛ َٜٛٝـّا عـرب         

ايكٓٛات أسسٸ ايهًُات ٚأدطأٖا نـس أقـسؽ ضَـٛظ أٖـٌ اــ٬ف      

ٚٸنــت  نــأبٞ بهــط ٚعُــط ٚعا٥ؿــ١ يعــِٓٗ اهلل; ٚقــس ٚٸنــٛا ٚتط تط

ٚٸنـٛا إٍ سـس      فتُعاتِٗ بٌ ٚسهَٛاتِٗ ع٢ً تكبٸٌ شيـو. قـس تط

إٔ َؿاٜذ ٚزعا٠ عـس٠ َـٔ أٖـٌ اــ٬ف سـٌ ٜتكـًٕٛ بٓـا عًـ٢         

اهلٛا٤ ورتَْٛٓا إٍ سس أْٗـِ ّتٓعـٕٛ َـٔ ايرتنـٞ عـٔ ضَـٛظِٖ       

أَآَا َطاعا٠ ٕؿاعطْا! ْعِ; يكـس ؾطنـٓا َعازيـ١ دسٜـس٠ ٗ ٖـصٙ      

ؾٝٗا ايؿٝعٞ َهططّا ٭ٕ ٜطاعٞ َؿاعط اٯخـطٜٔ  ا٭١َ، ٫ ٜهٕٛ 

 بكسض َا ٜهٕٛ ؾٝٗا اٯخطٕٚ َهططٜٔ ٭ٕ ٜطاعٛا َؿاعطٙ.
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ُٸٌ ضز٠ ايؿعٌ ٗ بـاز٨ ا٭َـط، إٍ    إشٕ; ٫ بس يٓا َٔ إٔ ْتش

إٔ ْتُهٔ َٔ تطٜٛع اجملتُع َدتًـ ؾ٦ات٘ ع٢ً تكبٌ ٖصٙ اؿاي١، 

طز إٔ ٜػُع يعّٓا أٚ ٚس٦ٓٝص ٫ ػس ايؿطز إدايـ ٜجٛض أٚ ٜٗٝر َذ

غبّا ٭بٞ بهط ٚعُط َج٬ّ، ٭ٕ أشْ٘ قس اعتازت عًـ٢ مسـاع ٖـصٙ    

ايًػ١ ايٓكس١ٜ ايطاؾه١ٝ، ٚعكً٘ اغتٛعب إٔ ٖٓايو ؾططّا َٔ ٖصٙ 

ا٭١َ ي٘ َٛقـ َهاز َعطٚف ػاٙ ٖصٙ ايؿدكٝات ايػابط٠. سط١ٜ 

 ايطأٟ ٖٓا تهٕٛ ٖٞ اؿان١ُ، ٖٚٞ اييت تٓعع ؾتٌٝ ايتٛتط.

ػَهت عٔ ٖصٙ ايؿدكٝات; ؾصيو ٜ٪زٟ ٗ ايٛاقـع  أَا إٔ ٜٴ

إٍ تسعِٝ اعتكاز أْٗا َكسغـ١ ٗ ايـٛعٞ ايعـاّ، ٚس٦ٓٝـص ٫ ّهـٔ      

ستــ٢ ايتعـــطٜض بٗــا ٚيـــٛ تًُٝشــّا أٚ إؾـــاض٠، إش ّتًــ٧ اجملتُـــع     

ــصٙ       ــٔ ايبشــح ٗ ٖ ــع ؾــ٤ٞ َ ــ٢ إشا ٚق ــو، ست ــٔ شي سػاغــ١ٝ َ

ــٛاضِٖ       ــٔ أط ــاؽ َ ــطز ايٓ ــببّا ٭ٕ ى ــو غ ــاض شي ــٝات ق ايؿدك

ٓقٕٛ طبٍٛ اؿطب! نٌ شيو ٭ْٗـِ َـا اعتـازٚا َجـٌ ٖـصا َـٔ       ٜٚس

 قبٌ.

عًـ٢ سػـٔ    -يصا ْكٍٛ ب٬ ؼاٌَ: إٕ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ    

٫ ٜسضنٕٛ أ١ٜ ناضث١ هًبْٛٗا عًٝٓا سٌ ٜٴػـُٕٗٛ ٗ   -ْٛاٜاِٖ 

تسعِٝ قساغ١ أبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١ ٚظٜاز٠ ؼػٸـؼ اجملتُـع ػـاٙ    

اـ٬ف ي٬ْؿذاض ٚاضتهاب  ْكسِٖ، ؾٝسؾعٕٛ بصيو َطاٖكٞ أٌٖ

ايعٓـ، ٫ سٌ ٜططم أمساعِٗ ايٌٓٝ َٔ ضَٛظِٖ ؾشػب; بٌ 

ســٌ ٜتكــؿشٕٛ قــؿشات اٱْرتْــت َــج٬ّ ؾٝكؿــٕٛ عًــ٢ أَٗــات   
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إكازض ايؿٝع١ٝ ٜٚكـطإٔٚ ؾٝٗـا َـا ٜكـسّ عكٝـستِٗ ٗ ضَـٛظِٖ،       

ــ٘ عًــ٢ ؾــطض إٔ أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ ْٝعــّا تكاعــسٚا،     ٚيــصا ؾإْ

ٔ ايؿٝع١ ئ ٜٓاٍ َـٔ ضَـٛظ ايكـّٛ َطًكـّا     ٚع٢ً ؾطض إٔ أسسّا َ

ستــ٢ بتعًٝــل عــابط ٖٓــا أٚ ٖٓــاى، ٚعًــ٢ ؾــطض أْــ٘ قــس اختؿــت   

َٛاٖط إٚٗـاض ايـربا٠٤ بايهًٝـ١، ؾـإٕ شيـو يـٔ هـسٟ ايٝـّٛ ْؿعـّا،          

ؾًكس تعسٸ٣ إدايؿٕٛ َطسًـ١ ا٫عتُـاز عًـ٢ َـا ٜكٛيـ٘ ايؿـٝع١ إش       

    ٚ ٍ قاضت َكازضِٖ ا٭ق١ًٝ ٗ َتٓـاٍٚ أٜـسِٜٗ ٖٚـٞ عٓـسِٖ أ

 با٫عتُاز.

ــامل ا٭ٍٚ      ــٌ ايع ــُٛا إٍ أٖ ــاْٞ اْه ــامل ايج ــٌ ايع ــٛ إٔ أٖ ٚي

ــس١َ إش      ــاٍ ٚايك ــٔ ا٫ْؿع ــطاٖكٌ َ ــس ٖــ٪٤٫ إ ٭غــُٗٛا ٗ ػطٜ

ٜعتازٕٚ ع٢ً َا ٜػـُعٕٛ ٜٚكـطإٔٚ ٫ٚ ٜهـٕٛ شيـو َؿاد٦ـّا هلـِ       

بؿ٤ٞ، خاق١ أْ٘ ٜهٕٛ َكطْٚـّا بايـسيٌٝ ايـصٟ ٜبـسز أٖٚـاَِٗ أٚ      

، ٚنـجريّا َـا ٜكـٛزِٖ شيـو ٫ إٍ تـطى      ٜهعهعٗا ع٢ً أقٌ تكسٜط

ا٫ْؿعاٍ ٚاهلٝذإ ؾشػب; بٌ إٍ تطى َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ اعتكاز 

ستــ٢ ٚيــٛ نــاْٛا عــاظٌَ عًــ٢ اٱدــطاّ ثــأضّا يــ٘، بــٌ ٚيــٛ نــاْٛا  

تًكٝٓـا ضغـاي١ َـٔ ؾـاب َـٔ       1432زاخًٌ ؾٝ٘ ؾعًّٝا، ؾؿـٞ عـاّ   

تٓٛـِٝ  َس١ٜٓ سا٥ٌ ؾٝٗا أْـ٘ نـإ قـس انـطٙ ٗ اٱضٖـاب ٚاْهـِ ي      

ايكاعس٠ ٖٚٛ وٌُ أقك٢ َؿاعط ايبػض يًؿٝع١، ست٢ أْ٘ غـاؾط  

يًعطام يًكٝاّ بايعًُٝات اٱدطا١َٝ باغِ اؾٗاز. إِٗ ٗ ا٭َط أْ٘ 

سٌ نرٸ ايعامل ايبهطٟ بػـبب استؿايٓـا ا٭ٍٚ بٗـ٬ى عـس٠ٚ اهلل     
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عا٥ؿ١ نإ ٖصا ايؿدل ٖٔ ثاض ؾأخص ٜتتبع قانـطاتٓا بككـس إٔ   

ؾـــإشا بتًـــو « ؾـــطنٝاتٓا ٚبـــسعٓا ٚنـــ٫٬تٓا»ٜكــــ أنجـــط عًـــ٢ 

احملانطات تػٝٸط اعتكازٙ بايه١ًٝ ؾٝػسٚ بعس٥ص ؾٝعّٝا ضاؾهّٝا! ٚيو 

إٔ تطًع ع٢ً ضغايت٘ بتُاَٗا ٗ َٛقع ايكطط٠ يتكــ عًـ٢ ؾـطس٘    

ٛٸٍ ايعِٛٝ.  ايتؿكًٝٞ هلصا ايتش

ٚنِ َٔ ْٛري هلصا ايؿاب ايصٟ ٖساٙ اهلل تعاٍ. ٖٓايـو َـج٬ّ   

ٖٚٛ بطٜطاْٞ َٔ أقٌ ؾًػـطٝين، نـإ نـصيو ٖـا     ا٭ر )غاَٞ( 

ٖاي٘ َا عًُ٘ َٓا َٔ استؿاٍ ب٬ٗى عـس٠ٚ اهلل عا٥ؿـ١، ؾذا٤ْـا ٗ    

ــايربا٠٤       ــط ب ــح إٔ تؿــٝع ٚدٗ ــا يب ــِ َ ــ١ َعرتنــّا َٓاقؿــّا، ث ايبساٜ

بايكــٛت ٚايكــٛض٠، ٚأغــطٸ بعس٥ــص ٭ســس ا٭خــ٠ٛ إٔ ف٦ٝــ٘ نــإ   

 ٫غتٝايٓا! با٭قٌ يهٞ ٜتعطٸف عًٝٓا عٔ قطب ٜٚتشٝٸٔ ايؿطق١

ٖهصا تتكـسّ إٓٗذٝـ١ ايطاؾهـ١ٝ ا٭قـ١ًٝ إٍ ا٭َـاّ ٚتػـتٓكص       

ٛٸهلِ َٔ َؿـاضٜع يًكتـٌ ٚاٱدـطاّ ٚايؿـط إٍ َؿـاضٜع       ايٓاؽ ٚؼ

 يًطزع ٚايػ٬ّ ٚاـري.

 

 :اؾعؾّة ػل افتزاز اإلـدان اؾشقعل 
ٍٕ عرب ايتاضٜذ  غازغا; ْتٝذ١ َا ْاٍ ايؿٝع١ َٔ انطٗاز َتٛا

  ِ ــإْٗ ــايؿِٝٗ ؾ ــٔ ك ــط٠      َ ــستِٗ ايٓٛ ــا( أؾك ـــ )ؾٛبٝ ــريّا ب أقــٝبٛا أخ
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ايٛاقع١ٝ يٮَٛض ٚاؿٛازخ، ٚأٚقعتِٗ ٗ ا٫ضتبـاى أَـاّ إدـايـ    

 ايعكسٟ ٚتهدِٝ ؾأْ٘ ٚتٌٜٗٛ ضزٚز ؾعً٘.

إٕ ٖصٙ ايؿٛبٝا قكـٛض٠ عٓـسْا ايٝـّٛ بإدـايـ ايعكـسٟ زٕٚ      

غريٙ ٚإٕ نإ ٖصا ايػري أق٣ٛ َٓ٘ ٚأؾس بأغّا نايهـاؾط ايكـْٗٝٛٞ   

، ؾإْو ٫ ػس أسسّا َٔ ايؿٝع١ ٜٓهط ع٢ً َا ٜػ٢ُ بـ )سعب َج٬ّ

اهلل( تكــسٸٜ٘ هلــصا ايهــاؾط ٚاغــتؿعاظٙ يــ٘ أسٝاْــّا َــا أزٸ٣ إٍ َكتــٌ  

أيــٛف ايؿــٝع١ ٗ يبٓــإ، نُــا ٗ ســطب ُــٛظ سٝــح أغــط اؿــعب   

دٓسٌٜ قٌْٗٝٛٝ ؾاغتٴؿعٻت سه١َٛ تٌ أبٝب ٚؾٓٸت سطبّا زٓنـت  

ٓإ زٓنّا ست٢ غايت ايسَا٤ أْٗاضّا. ٫ أسس ؾٝٗا إٓاطل ايؿٝع١ٝ ٗ يب

ــا أٚ عـــٔ عـــسّ قـــش١ ٖـــصا    تهًٓـــِ سٝٓٗـــا عـــٔ ايتكٝـــ١ ٚٚدٛبٗـ

ا٫غتؿعاظ، نُا مل ٜتهًِٓ أسس ٜٴصنط عٔ شيو سٌ زؾـع )َكتـس٣   

ايكسض( َكاتًٞ )دـٝـ إٗـسٟ( يًتشـطف بـايكٛات ا٭َرينٝـ١ ٗ      

 ايعطام ؾٛقعت تًو ايكساَات ايسا١َٝ ايصٟ شٖب نشٝتٗا ٦َات

َٔ ايؿٝع١ أٜهـّا ستـ٢ ٗ إـسٕ إكسغـ١ نـايٓذـ ٚنـطب٤٬. تٴـط٣        

ٕاشا مل ٜـتهًِ أسـس سٝٓٗـا َـا ٜٴـتهًِٖ بـ٘ ايٝـّٛ نـسْا َـع إٔ ٖـصا           

ايهاؾط ايكْٗٝٛٞ أٚ ا٭َرينٞ أؾسٸ بأغّا َٔ إدايـ ايعكـسٟ ٚإش  

 شاى تهٕٛ ايتك١ٝ َٓ٘ آنس؟

اؾــٛاب ٚانــح; ٖٚــٛ إٔ ايؿــٝعٞ ٫ ٜعــاْٞ َــٔ )ؾٛبٝــا(       

ــ٘ ٚإٕ غــايت     اي ــٛضّا ا٫ؾــتباى َع ــٌ ؾ ــإٕ ْؿػــ٘ تتكب ــصا ؾ هــاؾط، ي

ايسَا٤، ٫ٚ ؼهط ايتك١ٝ ٖٓا ٫ٚ غريٖا َـٔ ايعٓـاٜٚٔ، بـٌ ؼهـط     
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قــِٝ اؾٗــاز ٚاٱبــا٤ ٚايبطٛيــ١ ٚايتشــسٟ.. إه، ٖٚــٞ شاتٗــا ايــيت   

ؼهط عٓس ا٫ؾتباى َع إدايـ ايػٝاغٞ َع أْ٘ أٜهّا أق٣ٛ عس٠ 

ؾ٬ أسس قـ٘ غٴـُع ٜٴٓهـط عًـ٢ )ِـط      ٚعتازّا َٔ إدايـ ايعكسٟ، 

ايُٓط( َج٬ّ تكسٸٜ٘ ؿه١َٛ آٍ غعٛز ٚتطن٘ يًتكٝـ١ َـع َـا اغـتتبع     

شيو َٔ زَا٤ غايت ٗ ايكطٝـ، ٫ٚ أسس أْهط ع٢ً ايصٜٔ ثاضٚا 

ع٢ً سه١َٛ آٍ خًٝؿ١ ْٚازاِٖ بايتعاّ ايتك١ٝ سكّٓا يسَا٤ ايؿٝع١، 

اقط ايكسض( َا نُا ٫ أسس أْهط َٔ قبٌ ع٢ً )ٔٝين( أٚ )قُس ب

 ؾع٬ َٔ تطى يًتك١ٝ، ايًِٗ إ٫ َٔ نإ غري َػُٛع ايه١ًُ.

إٕ َطزٸ شيو ٖٛ إٔ ايؿٛبٝا قكٛض٠ عٓسْا بإدايـ ايعكسٟ، 

َع أْ٘ ٗ ٚاقع اؿاٍ أنعـ بهجري ٖٔ ْٛادٗ٘ ْٚعـطٸض أضٚاسٓـا   

يًدطــط ٗ َٛادٗتــ٘. ٚيــٛ أْٓــا أدطٜٓــا دــطزّا يًشػــاب ٗ عكــطْا  

ــؿٓا   ــطأٖ، ٫نتؿـ ــايـ   ايـ ــاؾط أٚ إدـ ــا يًهـ ــاط١ إٔ َٛادٗتٓـ ببػـ

ايػٝاغٞ أظٖكت َٔ ا٭ضٚاح َا ٫ ّهٔ إٔ ٜٴكاؽ أٚ ٜٴكاضٳٕ َع َا 

ُدٸض َـٔ َٛادٗتٓـا يًُدـايـ ايعكـسٟ، ؾٗٓـاى شٖـب ا٬ٕٜـٌ        

نش١ٝ يتًو إٛادٗات ست٢ اَتٮ ايعطام َج٬ّ بإكابط اؾُاعٝـ١،  

ٗاز ايؿــٝذ سػــٔ أَــا ٖٓــا ؾــ٬ تهــاز ػــس إ٫ سازثــ١ ٜتُٝــ١ ناغتؿــ

ــض ايعٛاَــٌ        ــا أٜهــّا بع ــشات١ ضٓــ٘ اهلل، ٚقــس نــإ يٛقٛعٗ ؾ

ايػٝاغ١ٝ إبـإ سهـِ اٱخـٛإ ٕكـط نُـا ٖـٛ َعًـّٛ، ؾًـِ تهـٔ          

سازث١ َكتًـ٘ بـساؾع عكـسٟ قـطف، ٚإ٫ ؾـإٕ ايؿـٗٝس نـإ عًـ٢         

َٓٛايـ٘ ٗ ايطعـٔ بطَـٛظ ايكـّٛ عًٓــّا طـٛاٍ عٗـس سػـين َبــاضى،        
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ع٢ً ايكٓٛات ايبهط١ٜ بايكٛت  ٚناْت َكاطع طعْٛات٘ إط١ٝ٥ تبح

ُٸؼ أسـسٷ يكتًـ٘      ٚايكٛض٠ يػٓٛات ؼطٜهّا عًٝ٘، َٚـع شا مل ٜـتش

إٍ إٔ تهـــاضبت ايػٝاغـــات ٗ عٗـــس اٱخـــٛإ ؾـــصٖب ايؿـــٗٝس 

 نشٝتٗا.

إٕ ايؿطز َٓٸا عًٝ٘ إٔ ٜتدًل أ٫ّٚ َٔ ٖصٙ ايؿٛبٝا ست٢ ٜٓٛـط  

يٮَــٛض نُــا ٖــٞ ٗ ايٛاقـــع، بــ٬ تهــدِٝ أٚ تٜٗٛــٌ، س٦ٓٝـــص       

ــاب ؿــطب   »ؿـــ إٔ ايهــ٬ّ عــٔ إٔ  غٝهت ــتح ايب ــٓٗر ٜؿ ٖــصا إ

طا٥ؿ١ٝ طاس١ٓ تأتٞ ع٢ً ا٭خهط ٚايٝابؼ ٚتٗسز ايهٝـإ ايؿـٝعٞ   

باٱنــعاف ٚا٫نــُش٬ٍ ٚايتكٗكــط ٚهعــٌ عًــ٢ ا٭قــٌ ْؿٛغــّا   

ٖــٛ نــ٬ّ ٫ قــٌ يــ٘ إ٫ ٗ عــامل  « نــجري٠ ٗ َعــطض ايتًـــ.. إه

 ٜسٙ بتًو ايط٬ق١.اـٝاٍ، ؾ٬ إدايـ ايعكسٟ بتًو ايك٠ٛ، ٫ٚ 

ــا،        ــٌ عًٝٓ ــٛازخ ايكت ــ٘ س ــٛ خً ــٓا ٖ ــ٘ بعه ــع ؾٝ ــصٟ ٜك ٚاي

ٖٸِ أْـ٘      ؾٝشػبٗا َٔ أثط ٖصا إٓٗر إباضى أٚ َـٔ تساعٝاتـ٘، ٜٚتـٛ

ي٫ٛٙ ٕا ٚقعت تًو اؿٛازخ أٚ يكًٓـت إش إـٓٗر ٜعٜـسٖا. ٚاؿـاٍ     

يٝؼ نصيو; إش ٫ بس َٔ ايتشًٝـٌ ٚايتؿهٝـو، ٚبعـسُٖا ٜتهـح     

ذطزٙ ٫ ٜؿهٌ عٓس إدايـ ايعكـسٟ قؿـعٸّا يكتـٌ    إٔ ٖصا إٓٗر َ

ايؿـٝع١ ايٝــّٛ، ٚشيـو ٭غــباب عسٜـس٠ ؼــٍٛ زٕٚ شيـو، َٓٗــا:     

نعـ ٖصا إدايـ ايعكسٟ ٗ ْؿػ٘، ٚٚطٚف عإٝـ١ أٚ إقًُٝٝـ١   

ٚٸض ْؿػ٘ ع٢ً تكبٸٌ اٯخط نُا ٖٛ، َهاؾّا إٍ انتؿا٥٘  تكٝٸسٙ ٚتط

ٞ َـٔ إزاْـ١ يـ٘ ٚأْـ٘     َا ٜبسٜ٘ خكّٛ ٖصا إٓٗر َٔ ايساخٌ ايؿٝع
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ٖٚٛ ٖا ٜٴؿعط إدايـ ٗ ْؿػ٘ « ٫ ّجٌ ايؿٝع١ ِٖٚ َٓ٘ بط٦ٜٕٛ»

ضنّا ٚاضتٝاسّا وذعٙ عـٔ اضتهـاب أٟ ؾعـٌ إدطاَـٞ خـاضٕز عـٔ       

 ا٭طٛاض ٗ سكِٗ.

ٖصٙ ٖٞ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ ايػٛاز ا٭عِٛ َٔ إدايؿٌ، أَـا  

دٓـستِٗ ايـيت   ايؿٴصٸاش َِٓٗ ؾِٗ اٱضٖابٕٝٛ، ٖٚ٪٤٫ َانٕٛ ٗ أ

تكتهــٞ تعب٦ــ١ ْــاٖريِٖ َــا ٜػــُح بتذٓٝــسِٖ يكتــٌ ايؿــٝع١        

ٚغريِٖ، ؾػٛا٤ٶ نإ ٖصا إٓٗر َٛدـٛزّا أّ ٫; إْٗـِ َانـٕٛ،    

ــطٜض       ــ١ ٚايتش ــ١ يًتعب٦ ــٓٗر نصضٜع ــصا إ ــسٚا ٖ ــِ إشا ؾك ــ٘ أْٗ غاٜت

عًٝٓا; اؽـصٚا شضٜعـ١ أخـط٣ ٚاغـتًٖٓٛا َـٔ أٟ َهـإ، ٚيـٛ َـٔ         

ّ اييت تًت غكٛٙ ايٓٛاّ ايكـساَٞ  ايٛاقع ايػٝاغٞ، ؾؿٞ ا٭عٛا

استسّ قتًِٗ يٓا ٗ ايعطام َا مل ٜػبل ي٘ َجٌٝ، ست٢ بًؼ ايـصض٠ٚ  

، ٖصا ضغِ عسّ اْتؿـاض ٚدـٛز ٖـصا إـٓٗر إبـاضى      2007ٗ عاّ 

؟! نـ٬.. بـٌ   «ايكشاب١»آْصاى، ؾُا ناْت شضٜعتِٗ ٚقت٦ص؟ غب 

إٔ ثـِ َـا يبـح    «! ف٤ٞ ايؿـٝع١ عًـ٢ ٚٗـٛض ايـسبابات ايكـًٝب١ٝ     »

ــٝح     خــطز )ايعضقــاٟٚ( ٚأنــطاب٘ ٜعًٓــٕٛ اضتــساز ايؿــٝع١ ايــصٟ ٜب

ٜــا عًــٞ.. ٜــا   »قتًــِٗ ٭ْٗــِ َؿــطنٕٛ عبٸــاز يًكبــٛض ٜكٛيــٕٛ:      

 «!سػٌ

ٚنُا ٖٛ َعًّٛ; ناْت اْط٬ق١ ٖصا إٓٗر ايطاؾهـٞ إبـاضى   

َـع ا٫ستؿـاٍ ا٭ٍٚ َٓاغـب١     2010ع٢ً إػت٣ٛ ايعإٞ ٗ غـ١ٓ  

ٚبـس٤ بـح ايكٓـا٠ ايؿهـا١ٝ٥، ٦َٜٛـص      شنط٣ ٬ٖى عس٠ٚ اهلل عا٥ؿـ١  
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ــٝع١       ــٔ ايؿـ ــادط ٚٚـ ــٛب اؿٓـ ــت ايكًـ ــاؽ ٚبًػـ ــت ا٭ْؿـ استٴبػـ

ايْٛٓٛا! ٚٓٛا أِْٗ غٝعًٕٓٛ اؾٗاز ع٢ً ايؿٝع١ ٚإٔ « بإدايؿٌ»

اجملاظض غـتكع عًٝٓـا ٗ نـٌ َهـإ ٫ٚ غـُٝا ٗ ايعـطام ٚبانػـتإ        

َٳٔ خطز سٝٓٗا َٔ خطبا٥ٓـا ٜكـطخٕٛ    ٚاؾعٜط٠ احملُس١ٜ، ٚخطز 

ٜٛيٛيٕٛ ٚوصضٕٚ ٜٚٓـصضٕٚ َـٔ نـٛاضخ غـتكع ٚب٬ٜـا غـتعِ!       ٚ

ؾإشا با٭ٜاّ ُهٞ يتجبت َا قًٓـاٙ َٓـص ا٭ٜـاّ ا٭ٍٚ َـٔ إٔ نـذ١      

ٚاٖط٠ قٛت١ٝ ٚؾطقع١ إع١َٝ٬ ئ تٴػؿو »أٌٖ اـ٬ف َا ٖٞ إ٫ 

ؾٝٗــا قطــط٠ زّ ؾــٝع١ٝ ٚاســس٠، ٚغــطعإ َــا غــتٓسثط ٜٚطٜٛٗــا        

ايجاْٝـ١ ؾايجايجـ١ ؾايطابعـ١،    ؾُهت ايػ١ٓ ا٭ٍٚ، ٚتبعتٗا «! ايعَٔ

ٚاستؿا٫تٓا تتٛاٍ، ٚأقٛاتٓا تتعاٍ، ٫ٚ ٜٴط٣ َـٔ أٖـٌ اــ٬ف    

ثأض زَٟٛ يعا٥ؿ١ ٫ٚ ٜٴػُع هلِ إ٫ ايٓشٝب. ست٢ إشا دا٤ت غ١ٓ 

ٚاغتؿطر تِٓٛٝ إضٖابٞ دسٜس ْؿػ٘ باغِ )زاعـ( ْتٝذـ١   2014

ٚطٚف غٝاغـ١ٝ َهـططب١ ٚقعـت ٗ غـٛض١ٜ، ثـِ ُـسز إٍ زاخـٌ        

م ؾػٝطط ع٢ً إٛقٌ، ؾهإ َٔ إدطاَ٘ إٔ أخص ٦َات َـٔ  ايعطا

َتطٛعٞ اؿؿس ايؿعيب َٔ قاعس٠ )غباٜهط( يٝكتًِٗ، ٚسٌ بٴحٸ 

ٛٸب إػـسٸؽ         ٚٴدـس إٔ أسـس ٖـ٪٤٫ ايكتًـ١ قـ إكطع إط٥ٞ يـصيو 

ــ٘ ٗ ايٓٗــط ٖٚــٛ      ــٌ إٔ ٜطَٝ عًــ٢ ضأؽ أســس ٖــ٪٤٫ إتطــٛعٌ قب

صز إٓـا٥ٌٚ يٓـا َـٔ    ؾإشا ببعض ايػـ «! ٖصٙ ٭َٓا عا٥ؿ١»ٜكٍٛ: 

خطبا٥ٓا ٜطٕٚ أِْٗ قس ٚدسٚا نآيتِٗ، ؾٗادٛا ٚقاسٛا قا٥ًٌ: 

 ؟!«أضأٜتِ َا غبٸب٘ ٖصا إٓٗر َٔ غؿو ايسَا٤! أمل ْكٌ يهِ»
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ٚمل ٜػــأٍ ٖــ٪٤٫ ايػــصز أْؿػــِٗ إٔ نٝـــ مل ٜكــع ٖــصا ٗ   

ايػٓٛات ا٭ضبع اييت خًت سٌ اغتشطٸ أٌٖ اــ٬ف ْكُـ١ّ عًٝٓـا    

ــٝ ــأض يعا٥ؿــ١»ؼ شيــو ٭ٕ ٚغهــبّا؟! أٚي ــٝؼ ٖــٛ ايػــبب  « ايج ي

اؿكٝكٞ هلصٙ اجملـعض٠ إتـأخط٠؟! ٚإِـا ايػـبب اؿكٝكـٞ ٖـٛ ضغبـ١        

شيو ايتِٓٛٝ اٱضٖابٞ بايتُسز بأٟ عٓٛإ ٚؼت أ١ٜ شضٜعـ١، ؾـإشا   

أخـصٖا، ٚإشا مل هـسٖا أخـص غريٖـا،     « ايجـأض يعا٥ؿـ١  »ٚدسٖا ٗ 

إط٥ٝـ١ َٛدـٛز٠    ٚإكاطع -نُا نإ وكٌ ٗ ايًطٝؿ١ٝ َٔ قبٌ 

سٌ نإ ٜ٪خص ايؿٝع١ ٜٚٴسعٕٛ يًبكل ع٢ً  -َٚٓتؿط٠ نصيو 

َا عٛظتِٗ َٔ قٛض ؽ١ًٝٝ يٲَاّ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػـ٬ّ ؾـإشا   

أضأٜتِ َا غبٸبت٘ ٖصٙ »مل ٜؿعًٛا ُقتًٛا! أؾٌٗ مسعتٳ قا٬ّ٥ ٜكٍٛ: 

   ِ ؟! ؾتهـٕٛ ٖـصٙ ايكـٛض    «ايكٛض َٔ غؿو ايـسَا٤! أمل ْكـٌ يهـ

ت ٖٞ ايػبب اؾـٖٛطٟ يكتـٌ ايؿـٝع١! ٜٚهـٕٛ أٚي٦ـو      ٚايطغَٛا

ايطغٸإَٛ إػانٌ ايصٜٔ ضمسٖٛا قس اضتهبٛا أعِٛ اؾطا٥ِ سـٌ  

 عطٸنٛا أضٚاح ايؿٝع١ يًدطط! ؾ٬ّٜٛ هلِ!

إْو إشا مسعتٳ قا٬ّ٥ ٜكـٍٛ ٖـصا يؿـههتٳ ٗ غـ١َ٬ عكًـ٘!      

٭ْـــو تعًـــِ إٔ إؿـــه١ً عٓـــس اٱضٖـــابٌٝ يٝػـــت ٗ ايكـــٛض       

٫ٚ ٗ إٔ ٜــطٚا َؿــاٖس ظٜــاض٠ ا٭ضبعــٌ ؾٝػتــإٚٛ  ٚايطغــَٛات، 

ٜٚكتًــٕٛ ايــعٚاض، ٫ٚ ٗ غــري شيــو َــٔ َٛــاٖط ايتؿــٝع َــا ؾٝٗــا    

َٛــاٖط ايــربا٠٤.. إؿــه١ً اؿكٝكٝــ١ عٓــسِٖ ٖــٞ ٗ أْٗــِ زَٜٛــٕٛ    

ٜطٜسٕٚ ايتُسز ٚايػٝطط٠ ع٢ً نـٌ سـاٍ، ؾـ٬ ٜػـعِٗ إ٫ تهؿـري      
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ٖـ  صا إهٖؿـط أّ  َٔ ٜكـ بٛدِٖٛٗ ٭ٟ غبب هسْٚ٘، ؾٝعّٝا نإ 

غــري ؾــٝعٞ، بــٌ ٚيــٛ نــإ غــًؿّٝا ٖٚابٝــّا. أ٫ تــط٣ نٝـــ نٓؿــطٚا   

بعهِٗ بعهّا ٚخانـت ؾكـا٥ًِٗ قتـا٫ّ ٗ َـا بٝٓٗـا نايـصٟ ٚقـع        

 ٜٚكع بٌ )زاعـ( ٚ)دب١ٗ ايٓكط٠(؟!

إْٸا يٛ اؾرتنٓا أْٸا مل ْٓطًل بٗصا إٓٗر ايبت١; ٕا ضأٜٓا أٟ تػٝٸط 

ٕ أسسِٖ غٝؿعٌ ايٓاض ٗ ْؿػـ٘ ٗ  ٗ َػاض ا٭سساخ إٝسا١ْٝ. نا

ــانِ،       ــاى تطــٝح باؿ ــٛض٠ ؾــعب١ٝ ٖٓ ــط إٍ ث ــْٛؼ، ؾٝتطــٛض ا٭َ ت

تتؿذع ع٢ً إثطٖا ؾعٛب أخط٣ ٗ َكـط ٚيٝبٝـا ٚايـُٝٔ، ؾتجـٛض     

َـٔ داْبٗـا ٚتطــٝح عهاَٗـا، ٜٚتؿـذع نــُٔ ٖـصا اــ٘ ؾــعب       

غــٛض١ٜ، ؾٝجــٛض، ؾٝهــططب ايٛنــع، ؾتتؿــهٌ ؾكــا٥ٌ َكاتًــ١،   

هؿري١ٜ اٱضٖاب١ٝ، تسخٌ ٖصٙ ايؿكا٥ٌ ع٢ً بعهٗا َٔ ايكاعس٠ ايت

اــ٘، ٚتػـتكطب َكــاتًٌ َـٔ اــاضز، ٚىــتً٘ اؿابـٌ بايٓابــٌ      

ع٢ً ا٭ضض ايػـٛض١ٜ، ثـِ تتـٛاٍ ا٭سـساخ إٍ إٔ ٜكـ٣ٛ َـِٓٗ       

ؾكٌٝ مسٸ٢ ْؿػ٘ بايسٚي١ اٱغ١َٝ٬. ُسٸز ٖصا ايؿكٌٝ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا 

ا سٛهلـا. أزٸ٣  إٍ ا٭ضانٞ ايعطاق١ٝ، ست٢ غٝطط ع٢ً إٛقٌ َٚ

شيــو ٭ٕ ٜكــسض إطدــع ا٭عًــ٢ يًؿــٝع١ ؾتــ٣ٛ بٛدــٛب اؾٗــاز  

ايهؿا٥ٞ، ؾاْرب٣ ٦َات ا٭يٛف َٔ ٖصا ايؿعب ايكابط يًتطٛع ٗ 

سؿس ؾعيب، ُأخص بعهِٗ إٍ قاعس٠ )غباٜهط( ٚإشا بٗـِ ٜكعـٕٛ   

ــعـ       ــهطٌٜ ٚن ــاز٠ ايعػ ــات ايك ــبب خٝاْ ــابٌٝ بػ ــ١ يٲضٖ ؾطٜػ
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ــا  ــص اٱضٖـ ــساَِٗ  إغـــرتاتٝذٝاتِٗ، ؾأخـ ــسأٚا بإعـ ــ٪٤٫ ٚبـ بٕٝٛ ٖـ

 ٚضَِٝٗ ٗ ايٓٗط.

ٖصا ايصٟ نٓت غرتاٙ ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ يٓا ٕٚٓٗذٓـا ٚدـٛز!   

٭ٕ أغباب ٖصٙ ايتطٛضات غـري َطتبطـ١ بٓـا ٫ َـٔ قطٜـب ٫ٚ َـٔ       

بعٝس، إِا ٖٞ تطٛضات غٝاغ١ٝ ٚإق١ًُٝٝ َعطٚؾ١. غاٜـ١ َـا ٖٓايـو    

تطٛعٞ )غـباٜهط(  أْو ضَا نٓت غرت٣ إكطع إط٥ٞ ؾط١ّ قتٌ َ

إش تٴػـتبسٍ بٗـا عبـاض٠ أخـط٣     « ٖصٙ ٭َٓا عا٥ؿ١»خًّٛا َٔ عباض٠ 

 َٔ عباضاتِٗ.

إٕ عسّ تػٝٸط َػاض ا٭سـساخ إٝساْٝـ١ ٗ َـا يـٛ مل ٜهـٔ ٖـصا       

ـٷ عٔ بط٬ٕ زع٣ٛ أْ٘ ناعـ َٔ سـٛازخ   إٓٗر َٛدٛزّا ناؾ

قتــٌ ايؿــٝع١. ٫ٚ ّهــٔ إٔ تجبــت ٖــصٙ ايــسع٣ٛ إ٫ ًَشٛٚٝــ١ أْــ٘ 

 ٛ ٕ غــببّا دٖٛطٜــّا يٛقــٛع تًــو اؿــٛازخ، ٫ شضٜعــ١ّ عاضنــ١، ٜهـ

ــس ٫ٚ    ــٝٸإ، ٫ ٜكـــسٸّ ٫ٚ ٜـــ٪خٸط، ٫ٚ ٜعٜـ ــا ٚعـــسَٗا غـ ٚدٛزٖـ

 ٜٴٓكل.

ّهٔ َج٬ّ إثبات ٖصٙ ايسع٣ٛ بإٔ تكع سٛازخ ٗ غري َٓاطل 

ايكطاع عٝح ٜهٕٛ احملٓؿع ا٭غاؽ يٛقٛعٗا ٖٛ ٖصا إـٓٗر، بـإٔ   

عـٔ طـٛضٙ ؾكتـٌ     -بٝـّا با٭قـٌ   عازٜـّا ٫ إضٖا  -أخطز كايؿّا 

درياْ٘ َٔ ايؿٝع١ ثأضّا يعا٥ؿ١. إ٫ أْو ٫ ػس ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا ايبتـ١،  

َـٔ ٖـصا ايكبٝـٌ،     -َـج٬ّ   -٫ ػس إٔ سازث١ ٚقعت ٗ عُـإ  
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ــّا شّ عا٥ؿــ١      ــ٢ اهلــٛا٤ َٜٛٝ ــٗا إدــايؿٌ ٜػــُعٕٛ عً َــع إٔ أًٖ

ٗ ايعـطام  ٚيعٓٗا. إِا ػس اؿٛازخ تكع َتٛاي١ٝ ٗ َٓاطل ايكـطاع  

ٚغــٛض١ٜ ٚبانػــتإ َــج٬ّ، سٝــح ٫ اضتبــاٙ بــٌ ْؿــٛب ايكــطاع  

ٚتٛايٝ٘ ٗ تًو إٓـاطل ٚبـٌ ٖـصا إـٓٗر. ْعـِ; َـٔ ايطبٝعـٞ إٔ        

 ٜهٕٛ سانطّا نصضٜع١ عاضن١ يٝؼ إ٫.

إٕ أظ١َ ايؿٛبٝا اييت ٜعٝؿٗا ايؿٝع١ ػاٙ إدايـ ايعكسٟ ٖـٞ  

    ٖ ِ عـٔ ايٓٛـط٠   اييت تؿكسِٖ قـٛابِٗ ٗ ؼًٝـٌ ا٭سـساخ ٚتبعـس

ايٛاقعٝــ١ يٮَــٛض، ؾٝتدٝٸًــٕٛ أَــٛضّا ٫ ٚاقــع هلــا، ٜٚؿرتنــٕٛ        

 اؾرتانات ٫ أغاؽ هلا، َٚا مٔ ؾٝ٘ إِا ٖٛ َٔ ٖصا ايكبٌٝ.

ثِ إٕ ٖا ظاز َٔ إبعاز ايؿٝع١ عٔ ايٓٛـط٠ ايٛاقعٝـ١ يٮسـساخ    

ٚا٭َــٛض نــعـ ٚعــِٝٗ، ٚغــصاد١ ايػــٛاز ا٭عٛــِ َــِٓٗ، يــصا 

١ٝ ٜػـتشكٕٛ ٭دًـٗا ايؿـؿك١. ؾعًـ٢     تطاِٖ ٜٓٛطٕٚ يٮَٛض بػطش

خاق١ أٚي٦و إػطٸض بِٗ َـٔ   -غبٌٝ إجاٍ; تط٣ بعض ايؿٝع١ 

وػــبٕٛ إٔ اؾطّــ١ ايــيت ٚقعــت ٗ قــطّ      -ايٓٛــاّ اـــا٦َٓٞ  

إانٞ ٗ اٱسػا٤، سٌ ٖذِ بهع أؾطاز إضٖابٌٝ ع٢ً سػ١ٝٓٝ 

ــايؿطاض;      ــِ ٫شٚا ب ــا بعــض ايؿــٝع١ عؿــٛا٥ّٝا ث ــٛا ؾٝٗ قــػري٠ ؾكتً

 ػبٕٛ أْٗا َٔ تبعات قٓا٠ ؾسى!و

إٕ ايؿٛبٝا اييت تهًُٓا عٓٗا ٖٞ اييت تسؾع ٖ٪٤٫ ؾًس ايصات 

بس٫ّ َٔ إيكا٤ ايتبع١ ع٢ً أقشابٗا اؿكٝكٌٝ، ِٖٚ قٓٛات ايعـسٚ  
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نٛقــاٍ ٚأخٛاتٗــا، ايــيت َــا ؾت٦ــت تٗــسز عًٓــّا بكتــٌ ٚاغت٦كــاٍ  

ٗـ   طت ايؿٝع١ ٚؼطٸض اجملتُعات ايبهط١ٜ عًِٝٗ. ٖٚصٙ ايكٓـٛات ٚ

إٍ غاس١ ايٛدٛز غطابٗا ٖصا قبٌ ؾسى بػٓٛات، ؾهٝـ قاضت 

ايتبعــ١ عًــ٢ ؾــسى إػــه١ٓٝ؟! ٚأ٫ ّاثــٌ شيــو إيكــا٤ ايتبعــ١ عًــ٢  

ٗ ؾًػــطٌ َــج٬ّ ٗ َــا دــط٣     -أقــٌ إكاَٚــ١   -إكاَٚــ١ 

ــسٚ        ــٔ ايعـ ــطب َـ ــطا٥ِ سـ ــٌ ٚدـ ــٔ قتـ ــعبٗا َـ ــ٢ ؾـ ــطٟ عًـ ٚهـ

 ايكْٗٝٛٞ؟! َٔ ايصٟ بسأ؟!

ؾتذس ايػٴـصٻز َٓٸـا ٜٛٓـٕٛ إٔ قٓـٛات      ٖٓا ٜأتٞ زٚض ايػصاد١،

ايعسٚ إِا تكتات ع٢ً َا ْكسٸَ٘ هلِ َٔ َاز٠ ٜػتػًْٛٗا يًتشطٜض 

عًٝٓا، ٚيٛ إٔ ٖصٙ إاز٠ اختؿت ٫ختؿت تًو ايكٓـٛات ٫ْٚتٗـ٢   

 قتٌ ايؿٝع١!

بٗصٙ ايػصاد١ إجري٠ يًؿؿك١ ٜٓٛط بػطا٤ ايؿٝع١ ٚإػـطض بٗـِ   

ٞ ٚاؿكـاؾ١ َـِٓٗ ؾٝـسضنٕٛ.    يًٛاقع ؾ٬ ٜسضنْٛ٘، أَا أٌٖ ايـٛع 

ٜسضنٕٛ إٔ ٖـصٙ ايكٓـٛات ٫ ؽتؿـٞ إ٫ ٗ سايـ١ ٚاسـس٠، ٖـٞ إٔ       

ٜتكا  ايٓٛاّ ايػعٛزٟ َـع ايٓٛـاّ اــا٦َٓٞ! ؾٛقـاٍ ٚأخٛاتٗـا      

إِا تأغػت بسعِ غعٛزٟ ٚضعا١ٜ نا١ًَ، ٫ٚ أزٍ ع٢ً شيو َٔ 

ــا٠      ــإغ٬م قٓ ــطاضّا ب ــط اٱعــ٬ّ ايػــعٛزٟ ايػــابل أقــسض ق إٔ ٚظٜ

دط١ّ اٱسػـا٤ غـايؿ١ ايـصنط ٭ْـ٘ ضأ٣ إٔ هلـا نـًعّا        ٚقاٍ بعس

باؿازخ اٱضٖـابٞ بؿـهٌ ٚانـح، ٚمل ٜهـٔ إػـهٌ ٜعًـِ بـإٔ        

ٖصٙ ايكٓا٠ ٚأخٛاتٗا ق١ُٝ َـٔ ضأؽ ايٓٛـاّ، ؾـإشا بإًـو اهلايـو      
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عبس اهلل بٔ غعٛز ٜكسض قطاضٙ ٗ ايّٝٛ ايتـايٞ َباؾـط٠ بإقايـ١ ٖـصا     

 ٓا٠ ايؿط ٚاٱضٖاب!بك« ايتشطٸف»ايٛظٜطعكابّا ي٘ ع٢ً 

إٕ ٖصا ايتكطف َٔ ايٓٛـاّ ايػـعٛزٟ يـٝؼ يـ٘ غـ٣ٛ تؿػـري       

ــا زٚض       ــأتٞ ٖٓ ــٛات. ؾٝ ــصٙ ايكٓ ـــ ٚضا٤ ٖ ــٔ ٜك ــٛ َ ــ٘ ٖ ٚاســس; أْ

ايػ٪اٍ: أ١ٜ َكًش١ هلصا ايٓٛاّ ٗ تأغـٝؼ ٚزعـِ ٚٓاٜـ١ ٖـصٙ     

ايكٓـٛات؟ ٚاؾـٛاب: ٖــٛ إٔ ٖـصا ايٓٛـاّ ىــٛض قـطاعّا إقًُٝٝــّا      

ٞ عًــ٢ َػــتٜٛات ٚدبٗــات َتعــسز٠، َعطٚؾــّا َــع ايٓٛــاّ اـــا٦َٓ

ٖٚٛ ىؿ٢ َٔ إٔ ٜٓٗض ايؿٝع١ ٗ إٓطك١ ايؿطق١ٝ َع ٖصا ايٓٛاّ 

ٌٸ تٛاظٕ ايك٣ٛ بايه١ًٝ، ؾ٬ بس ي٘  ٚاؿاٍ ٖـصٙ   -اـا٦َٓٞ ؾٝدت

َٔ إٔ ٜعبٸ٧ ؾعب٘ نس ايؿٝع١ بططٜل غري َباؾط، ست٢ ٜهٕٛ  -

دٗــ١ ٖــصا ايؿــعب إعبٸــأ عًــ٢ أٖبــ١ ا٫غــتعساز ٭ٟ طــاض٨ ٗ َٛا

 ايؿٝع١ إشا َا ْٗهٛا َع ايٓٛاّ اـا٦َٓٞ.

 -ْٛـــاّ آٍ غـــعٛز ْٚٛـــاّ خـــا٦َٓٞ  -إٕ نـــ٬ ايطـــطؾٌ 

ٜتٛغ٬ٕ ٖٓا بايتعب١٦ ايؿعب١ٝ ايطا٥ؿ١ٝ بٓشٛ َا يعٜاز٠ ضقـٝس ايكـ٠ٛ   

ا٫غرتاتٝذ١ٝ، ٚيـ٫ٛ ٖـصا ايكـطاع اٱقًُٝـٞ ٕـا نٓـت تـط٣ ْٛـاّ         

طـٞ بعهـٗا   ٜٴؿـطز ٗ إع٬َـ٘ بـطاَر ٜع    -ٗ إكابـٌ   -خا٦َٓٞ 

يًبايٕٛ ٚأَجاي٘ يٓكس َٚٗا١ْ عكا٥س أٌٖ اـ٬ف، ؾًكس نإ ٖصا 

با٭َؼ ايكطٜب َٔ أنرب احملطٸَات ٗ ا٭دٓس٠ اٱٜطا١ْٝ إش نإ ٜعسٸ 

نطبّا َٔ نـطٚب إثـاض٠ ايطا٥ؿٝـ١ ٚايؿـكام بـٌ إػـًٌُ! ٚنـإ        

اـطاب ايٛسـسٟٚ  »اٱع٬ّ اٱٜطاْٞ ٚأشٜاي٘ وطم ع٢ً تكسِٜ 
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ٚا٫بتعاز عٔ أٟ ططح َصٖيب ست٢ « ٌَ يهٌ إػًٌُايعاّ ايؿا

ٚيٛ نإ ٗ بح ا٭شإ بايؿٗاز٠ ايجايج١ ٗ قٓا٠ إٓـاض! ؾُـا عـسا ٖـا     

ٛٸٍ ا٭َــط إٍ إٔ تػــُع َــٔ ايتًؿعٜــٕٛ ايطمســٞ     ــسا؟ ٚنٝـــ ؼــ ب

 (1)سـٌ قاهلـا ايبـايٕٛ شات َـط٠؟!    « عا٥ؿـ١ ٗ ايٓـاض  »اٱٜطاْٞ إٔ 

ٖتُــاّ بتػصٜــ١ ايــطٚح ايؿــٝع١ٝ ٕٚــاشا ؾذــأ٠ ٖــب٘ عًــ٢ خــا٦َٓٞ ا٫

 -ؾُٝٔ ٜتٛٓياٙ َٔ ايعطب خاضز إٜطإ ستـ٢ اْـسؾعٛا إٍ ايتؿـٝع    

 -نععِٝ سطن١ اؾٗاز اٱغ٬َٞ ٗ ؾًػـطٌ ايـصٟ تؿـٝٸع غـطّا     

بُٝٓا نإ ٜهتؿٞ غابكّا َِٓٗ بـاي٤٫ٛ ايػٝاغـٞ ؾشػـب ٚإٕ بكـٛا     

 ع٢ً َصاٖبِٗ؟!

، تًـو ٖـٞ   إْ٘ ايكطاع اٱقًُٝٞ بٌ ٖصٜٔ ايكطـبٌ يـٝؼ إ٫  

ٌٷ ؾٝٗـا ًٜعـب يعبتـ٘ باغـِ ايـسٜٔ ٚإـصٖب ٭ْـ٘ ّجـٌ           ايكه١ٝ، نـ

ايهُا١ْ اؿكٝك١ٝ يًٓذاح ٗ ايكطاع إش ٜػسٚ قـطاعّا زٜٓٝـّا َكسغـّا    

٫ غٝاغّٝا نُا ٖٛ ٗ ٚاقع٘ ا٭قًٞ! ٚيٛ إٔ ٖصا ايكـطاع اختؿـ٢   

 يٛدستٳ نٌ ٖصٙ ايكٓٛات ؽتؿٞ ؾذأ٠!

إػطٸض ب٘ َـٔ ايٓٛـاّ    ؾاْٛط نٝـ قازت ايػصاد١ شيو ايؿٝعٞ

اـا٦َٓٞ ٭ٕ ًٜكٞ با١َ٬ٕ ع٢ً قٓا٠ ؾسى ٜٚطايبٗا بـايتٛقـ ستـ٢   

تتٛقـ ٚقاٍ ٚأخٛاتٗا ٜٚٓتٗـٞ قتـٌ ايؿـٝع١، ٚاؿـاٍ إٔ ا٬َٕـ١      

                                                           

بايبــايٕٛ إــسعٛ نُــاٍ اؿٝــسضٟ ايــصٟ أؾتــ٢ ْــع َــٔ إطادــع   ايؿــٝذ( ٜككــس 1)

ايهباض به٬ي٘ ٚامطاؾ٘ نآ١ٜ اهلل ايع٢ُٛ ايػـٝس قـازم ايطٚسـاْٞ ٚآٜـ١ اهلل ايعُٛـ٢      

 ايؿٝذ بؿري ايٓذؿٞ.
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ٚاقعــ١ عًــ٢ غــٝسٙ خــا٦َٓٞ ٱقــطاضٙ عًــ٢ َعاضنــ١ ايػٝاغــات    

ــا       ــايتٛاؾل َعٗ ٌٳ ب ــ ــ٘ َقبٹ ــٛ أْ ــ١، ٚي ــعٛز١ٜ ٗ إٓطك ــ١ ٚايػ ا٭َرينٝ

ٌٸ ايكـًح ٚاي٥ٛـاّ،        يت٬ؾ ٢ ايكـطاع بـٌ ايكطـبٌ اٱقًُٝـٌٝ ٚسـ

ٚس٦ٓٝص غٝبازض آٍ غعٛز بإغ٬م تًو ايكٓـٛات ٚتت٬ؾـ٢ تبعاتٗـا    

 اٱدطا١َٝ!

ٔٸ ن٬َـٞ خطـّأ. إْـٞ يػـت َـع ايػٝاغـات         أضدٛ إٔ ٫ ٜٴؿُٗـ

ا٭َرين١ٝ، ٫ٚ ايػٝاغات ايػعٛز١ٜ، ٫ٚ ايػٝاغات اـا١ٝ٦َٓ. تبّا 

إِا ٖصا ٖٛ ٚاقع اؿاٍ ٚايتشًٌٝ ايسقٝل  هلِ ْٝعّا ٚيػٝاغاتِٗ!

 يٛاقع ايكطاع يٝؼ إ٫.

ٚعًٝ٘ ؾ٬ مـٔ ٫ٚ قٓـا٠ ؾـسى ٫ٚ أٜـّا َـٔ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ        

ٖٸِ قاقــطٚ ايٓٛــط ٚايػــصٻز   ُٸًــٕٛ ؾــ٦ّٝا َــٔ ايتبعــات نُــا ٜتــٛ ٜتش

ايبػطا٤ ٚإػطٸض بِٗ، ؾايكطاع أنرب َٓٸا َٚٓهِ، ٚٚدٛزْا ٚعسَ٘ 

 ٖٛط ٖصا ايكطاع ٚتساعٝات٘.ئ ٜػٝٸط ؾ٦ّٝا َٔ د

إٕ ٖٓايو ايّٝٛ عؿطات ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ٚإٛاقع ايٓكطا١ْٝ 

اييت تطعٔ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا ٗ قسؽ ايٓيب ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘، 

ؾُا بايٓا ٫ ْط٣ أسسّا َٔ أٌٖ اـ٬ف اضتهب دط١ّ ٗ ايٓكاض٣ 

ٛٸ    عــٛا أْؿػــِٗ ايـصٜٔ ٜػــهٕٓٛ ٗ زٜـاضِٖ ثــأضّا ٚاْتكاَــّا؟! ٕـاشا ط

ٚٸنٖٛا ع٢ً تكبٸٌ ٚدٛز اـطاب ايٓكطاْٞ نُا ٖٛ؟!  ٚض
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إٕ ٖصا بػبب أْ٘ ٫ قطاع غٝاغّٝا إقًُّٝٝا بٌ قطبٌ: َػـًِ  

ْٚكطاْٞ. ٚيٛ نإ يٛدستٳ زخٍٛ ايسٜٔ ع٢ً خـ٘ ٖـصا ايكـطاع    

ايػٝاغــٞ بــايٓشٛ ايــصٟ ُأقشــِ ؾٝــ٘ ايــسٜٔ عًــ٢ خــ٘ ايكــطاع         

ٗ إٓطك١. ؾتكع سـٛازخ   ايػٝاغٞ بٌ ايكطبٌ: ايؿٝعٞ ٚايبهطٟ

 ايكتٌ باغِ ايسٜٔ س٦ٓٝص، يهٔ دٖٛط أغبابٗا غري شيو.

ٚاؿاقـٌ; إٔ اؿـٛازخ اٱدطاَٝـ١ ايـيت تكـع ٖٓـا ٖٚٓــاى ٫       

تعــٛز إٍ َٓٗذٝــ١ أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ، بــٌ إٍ قــطاعات غٝاغــ١ٝ 

ٚتطــٛضات إقًُٝٝــ١. ٚيٝػــت َٓٗذٝــ١ أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ إ٫ ؾــ٦ّٝا  

ٖاَـ ٖـصٙ ايكـطاعات ٚايتطـٛضات، ٫ ٜػٝٸـط     عاضنّا ٜػريّا ع٢ً 

 َٔ دٖٛطٖا ؾ٦ّٝا. ساٚيٛا إٔ تٓٛطٚا يٮَٛض بعُل.

 

إٕ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تٛادٳـ٘ نـٌ زعـ٠ٛ سـل َعٜـسٺ َـٔ        غابعّا;

ايتعكــب يًباطــٌ َــٔ أًٖــ٘، بــٌ ٚاؾٓــٛح َــِٓٗ إٍ َــا مل ٜهــٔ  

َعٗــٛزّا َــٔ ايطعْٛــ١ ٚاٱدـــطاّ. َٚــع شا ٫ ّهــٔ اعتبــاض ٖـــصا       

 ؾٓٛح َؿػس٠ أؾهت إيٝٗا تًو ايسع٠ٛ أٚ أثطّا غًبّٝا.ايتعكب ٚا

ناْت قطٜـ ٚايعطب قبٌ بعج١ ايـٓيب ا٭نـطّ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     

ٚآي٘ أقٌ ُػهّا بآهلتٗا، ستـ٢ يهـإ بعهـِٗ ٜأنًـٗا ٜٚٴػـدط َٓـ٘       

ُٳت ٗ شيو ا٭ؾعاض، نكٍٛ ا٭ٍٚ:  (1)ٜٚٴتٳٓسٻض، ست٢ ْٴٛ
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ــا  أنًـــــــت سٓٝؿـــــــ١ ضبٗـــــ

  ِ ــ ــٔ ضبٗـــ ــصضٚا َـــ  مل وـــ

 

ــ  ــ١! ظَـ ــتكشِ  ٚاجملاعـ  ٔ ايـ

 غـــ٤ٛ ايعٛاقـــب ٚايتباعـــ١!

 

ُٸــا بٴعــح ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ظاز ُػــو قــطٜـ         ؾً

ٚايعــطب بآهلتٗــا ٚتعكــبٗا هلــا ٚإع٩٬ٖــا يؿــأْٗا، ستــ٢ قاتًــت   

 زْٚٗا ٚغايت ٗ شيو ايسَا٤ ع٢ً ْطل ب٘ ايتاضٜذ.

َــٔ قبٸــٞ ايــٓيب قــ٢ً اهلل  -يعٓــ٘ اهلل  -ٚنـإ أبــٛ هلــب  

ت٢ أْ٘ أعتل ٫َٛتـ٘ ثٜٛبـ١ ٜـّٛ بؿـطت٘ َٛيـسٙ ٚأٚنـٌ       عًٝ٘ ٚآي٘ س

ٌٸ َهٔطَّا ي٘ ست٢ قـاٖطٙ ٗ ابٓتٝـ٘ ضقٝـ١ ٚأّ     (1)إيٝٗا إضناع٘، ٚٚ

نًجّٛ عًُٝٗا ايػ٬ّ. ؾًُا دٗط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بسعٛت٘ 

اْكًب عًٝ٘، ٚتعكٸب يًٓات ٚايععٸ٣، ٚأخص ٜؿتِ ايـٓيب ٜٚـسَٞ   

هـع ا٭ٚغـار ٚايكـاشٚضات عًـ٢     عكبٝ٘ بطَٝ٘ باؿذـاض٠، ٚنـإ ٜ  

باب بٝت٘ إش نإ داضٙ، ٜٚتبع٘ سٝجُا شٖب ٜسعٛ ايكبا٥ٌ ؾٝكـٍٛ:  

ٖصا ابـٔ أخـٞ، ٜـسعٛنِ إٍ إٔ تػـًدٛا ايـ٬ت ٚايعـع٣ َـٔ        »

أعٓاقهِ إٍ َـا دـا٤ بـ٘ َـٔ ايبسعـ١ ٚايهـ٬ي١ ؾـ٬ تطٝعـٛٙ ٫ٚ         

 (2)«!تػُعٛا َٓ٘
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تطاٙ ٚناْت قطٜـ ٚايعطب ؼتؿِ َٔ ايتُجٌٝ ظجح ايكت٢ً ٚ

ُٸـا خـطز ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        َٔ ايعاض ايصٟ ٜٴتٓعٸٙ عٓ٘، ؾً

عًٝٗـا بسعٛتــ٘ ٚٚقعــت اؿــطب بٝٓٗـا ٚبٝٓــ٘; تٛسٻؿــت ٚتططٸؾــت   

ٚدٓشــت إٍ َــا مل ٜهــٔ َعٗــٛزّا عٓٗــا َــٔ ايطعْٛــ١ ٚاٱدــطاّ،  

ٗ  -غـ٬ّ اهلل عًـِٝٗ    -ؾاغتشًٓت ايتُجٌٝ عُع٠ ٚايؿـٗسا٤  

َا ّػح ب٘ ايعـاض عـٔ    -عٓ٘ اهلل ي -أسس، ٚمل هس أبٛ غؿٝإ 

أَـا  »ْؿػ٘ إ٫ ايتٓكٸٌ َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ اٯَط، ؾكاٍ يًُػـًٌُ:  

َٴجٳ٬ّ، ٚاهلل َا ضنٝتٴ ٫ٚ غـدطتٴ،   إْهِ غتذسٕٚ ٗ قت٬نِ 

ٖٚـٞ شاتٗـا ايهًُـ١ ايـيت قاهلـا بعـض        (1)«!٫ٚ ْٗٝتٴ ٫ٚ أَـطتٴ 

َؿـاٜذ ايعـسٚ ٗ ظَآْـا سـٌ ٚقعـت فـعض٠ َكتـٌ ايؿـٗٝس سػــٔ         

َــا أَطْــا ٫ٚ ْٗٝٓــا! ٫ٚ »ؾــشات١ ٚأقــشاب٘ ضٓٗــِ اهلل. قــايٛا: 

 «!ضنٝٓا ٫ٚ غدطٓا

ٖٚهصا يو إٔ تكًٓب قؿشات ايتاضٜذ يرت٣ بٝٴػٕط إٔ نٌ ْيب 

ٚٚقٞ ٚزاعٞ سل; قٛبٌ َٔ َعِٛ قَٛ٘ ٚأٌٖ ظَاْ٘ َعٜس َـٔ  

ايٓؿٛض ٚايتعكٸـب يًباطـٌ ٚايػًـٛ ؾٝـ٘، ستـ٢ قـاٍ اهلل غـبشاْ٘ ٗ        

ُٻا»٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘: ٚقـ أثط ْبٝٸ٘ ق ًَ ِٵ َؾ ٖٴ ِٵ  ْٳصٹٜطٷ دٳا٤ٳ ٖٴ َٻا ظٳازٳ

ٌٳ ٚٳٔإشٳا»ٚقاٍ:  (2)،«ٔإٖيا ْٴُؿٛضٶا ِٴ قٹٝ ٗٴ ٔٔ اغٵذٴسٴٚا َي ُٳـ َٳا َقاُيٛا يٹًطٻسٵ  ٚٳ
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ٔٴ ُٳـ ُٳا َأْٳػٵذٴسٴ ايطٻسٵ َٴطٴْٳا يٹ ِٵ تٳِأ ٖٴ ٚقـاٍ ٗ ٚقــ    (1)!«ْٴُؿـٛضٶا  ٚٳظٳازٳ

ٕٔ  ٖٳــصٳا  ؾٹٞ ٓٳاقٳطٻِؾ ٚٳَيَكسٵ»نتاب٘:  ِٵ ٔإٖيـا    ٚٳ يٹٝٳـصٻٖنطٴٚا  اِيُكـطٵآ ٖٴ َٳـا ٜٳٔعٜـسٴ

ٕٔ ؾٹٞ ضٳبٻَو شٳَنطٵتٳ ٚٳٔإشٳا» ٚقاٍ: ،(2)«ْٴُؿٛضٶا ٙٴ اِيُكطٵآ ٛٵا ٚٳسٵسٳ ٢ًَ ٚٳٖي  عٳ

ِٵ ٖٹ  !(3)«ْٴُؿٛضٶا َأزٵبٳأض

ٚغــين عــٔ ايبٝــإ إٔ ٖــصا ايٓؿــٛض ٖــٛ َــا ٜٓتٗــٞ بكــاسب٘ إٍ  

ُا ضأ٣ ػـسز طـطح َـا ٫ وتًُـ٘ ٖـا      ايػط٠ٛ ٚايبطـ ٚايكػ٠ٛ نً

ٜػٝٛ٘ ٚإٕ نـإ ٖـصا إطـطٚح سكـّا، بـٌ أٚنـح اؿـل ٚأنـٛأٙ،         

نايكطإٓ اؿهـِٝ ايـصٟ نًُـا ْعيـت آٜـ١ بٝٓـ١ َٓـ٘ ٚقطأٖـا إ٪َٓـٕٛ          

ــّا    ــّا ٚغٝٛـ ــاؾطٕٚ سٓكـ ــا اظزاز أٚي٦ـــو ايهـ ــاؾطٜٔ; نًُـ عًـــ٢ ايهـ

 ًَــ٢تٴتٵ ٚٳٔإشٳا»ٚاْــسؾاعّا إٍ اٱدــطاّ! ٚشيــو قٛيــ٘ عــعٸ َــٔ قا٥ــٌ:  

ِٵ ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ تٳعٵٔط بٳٝٹٸٓٳاتٺ آٜٳاتٴٓٳا عٳ ُٴَٓهطٳ ٜٳَهازٴٚ ٔٳ َنَؿطٴٚا اِي ٚٴدٴٛٙٹ اٖيصٹٜ فٴ ؾٹٞ 

ِٵ آٜٳاتٹٓٳـا  ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ٔٳ ٜٳتٵ ٕٳ بٹاٖيصٹٜ ٚنٝــ ٫ ٜػتـإٚٛ ٫ٚ    (4)!«ٜٳػٵُطٛ

ٜػــطٕٛ ٫ٚ ٜطتهبــٕٛ اؾــطا٥ِ ٗ ســل إــ٪ٌَٓ ٖٚــِ ٜػــُعِْٛٗ  

كؿِٗ ٜٚككـ آهلتِٗ إكسغ١ ْٝعّا ٜتًٕٛ َٔ ٖصا ايهتاب َا ٜك
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ٗٳـا  ٔإ»بكٛي٘:  ِٵ َي ِٳ َأْتٴ ٗٳٓٻ ٘ٹ سٳكٳبٴ دٳ ًٖـ ٕٔ اي َٹٔ زٴٚ ٕٳ  َٳا تٳعٵبٴسٴٚ ٚٳ ِٵ  ْٻُه

ٕٳ  (1)!؟«ٚٳأضزٴٚ

إشا عطؾتٳ ٖصا; تعطف إٔ ٫ ق١ُٝ يًه٬ّ عٔ إٔ َٓٗر أٖـٌ  

ايعامل ا٭ٍٚ أزٸ٣ إٍ َؿػس٠ تتُجٌ بتعكٸب أٖـٌ اــ٬ف يطَـٛظ    

ــسٚا     ايباطــٌ ستــ  ــاتِٗ باغــِ عا٥ؿــ١ ٚعك ــطٚا َــٔ تػــ١ُٝ بٓ ٢ أنج

ــٞ        ــٌ طبٝع ــب ضز ؾع ــصا ايتعكٸ ــإٕ ٖ ــسٖا، ؾ ــب١ َٛي ــا٫ّ َٓاغ استؿ

َٚتٛقع ٫دتٝاح زع٠ٛ اؿل زٜـاضِٖ ٚإقبـاٍ أبٓـا٥ِٗ عًـ٢ ايـربا٠٤      

َٔ عا٥ؿ١، ٫ٚ ّهٔ عسٸ َجٌ ٖصا ايتعكٸب َؿػس٠ ٜعتسٸ بٗا يهٞ 

 ٜٴكعٳس عٔ ٖصا إٓٗر إباضى.

ــٜٝ     إٕ زعــ٠ٛ اؿــ  ــا ٜػ ــا َ ــيت َٓٗ ل هــب إٔ تػــري غطاٖــا اي

ٕٳ ٚٳَيا»َٓا٥ٚٝٗا نُا قاٍ غبشاْ٘:  ٛٵطٹ٦ٶا ٜٳَط٦ٴٛ ُٜ  َٳ  ٚٳَيـا  اِيُهٖؿـاضٳ  ٜٳػٹـٝ

ٕٳ ٔٵ ٜٳٓٳاُيٛ ٕٚٸ َٹ ًّا عٳسٴ ٝٵ ٗٴِ ُنتٹبٳ ٔإٖيا ْٻ ٘ٹ َي ٌٷ بٹ ُٳ ٕٻ قٳايٹحٷ عٳ ٘ٳ ٔإ ًٖـ  ٜٴهٹٝعٴ َيا اي

ٌٳ َأدٵطٳ ُٴشٵػٹٓٹ ايػًب١ اييت ؾطسٓاٖا آْؿا; ؾإْ٘  َٚا مل تٓكًب (2).«اِي

٫ ؾ٤ٞ َٔ ضزٚز ؾعٌ إٓا٨ٚ ٜٴشتػٳب َاْعـّا، نُـا ٫ ؾـ٤ٞ َـٔ     

ايؿت١ٓ ٚايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ ٜٴًتَؿت إيٝ٘ نصيو، ؾـإٕ ٖـصٙ ْٝعـّا ٫    

تكاّٚ ١ُٖٓٝ ايـسع٠ٛ ٚإٚٗاضٖـا ٚإقاَتٗـا ٚتطٚهٗـا، ؾُـا ٖـٞ إ٫       

 ضزٚز أؾعاٍ طبٝع١ٝ ٫ قٝل عٓٗا.
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ــا أَــري إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ بعــس   يكــس نــإ َــٔ ؾــإٔ   ْ٫َٛ

إشا ق٢ً ايػسا٠ ٚإػطب ٚؾطؽ َٔ ايكـ٠٬ ٚغـًِٓ   »اؿه١َٛ أْ٘ 

قاٍ: ايًِٗ ايعٔ َعا١ٜٚ ٚعُطّا ٚأبا َٛغ٢ ٚسبٝب بـٔ َػـ١ًُ   

ٚعبس ايطٓٔ بٔ خايس ٚايهشاى بٔ قٝؼ ٚايٛيٝس بٔ عكب١. ؾبًؼ 

ٕ إشا ق٢ً يعٔ عًٝٸّا ٚسػّٓا ٚسػّٝٓا  ٚابٔ عباؽ شيو َعا١ٜٚ ؾها

 (1)«!ٚقٝؼ بٔ غعس بٔ عباز٠ ٚا٭ؾرت

ٚيكـس نـإ َـٔ ؾـإٔ غــٝسْا إبـطاِٖٝ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٚأقــشاب٘        

ِٵ َناْٳتٵ َقسٵ»إ٪ٌَٓ َا سهاٙ اهلل تعاٍ بكٛي٘:  ٛٳ٠ْ َيُه  ؾٹٞ سٳػٳٓٳ١ْ ُأغٵ

ِٳ ٖٹٝ ٔٳ ٔإبٵطٳا ٘ٴ ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ َقاُيٛا ٔإشٵ َٳعٳ ٔٗ َٹ ٛٵ ِٵ بٴطٳآ٤ٴ ٔإْٻا يٹَك َٹ َٹُٓه ٕٳ ُٻاٚٳ  تٳعٵبٴسٴٚ

ٕٔ َٹٔ ٘ٹ زٴٚ ٚٳاِيبٳػٵهٳا٤ٴ َأبٳسٶا َنَؿطٵ ايًٖـ ٚٳ٠ُ  ِٴ اِيعٳسٳا ٚٳبٳٝٵٓٳُه ٚٳبٳسٳا بٳٝٵٓٳٓٳا  ِٵ  ْٳا بٹُه

َٹٓٴٛاسٳتٻ٢  ٘ٹ تٴ٪ٵ ًٖـ ٙٴ بٹاي  (2)!«ٚٳسٵسٳ

ؾإشا نإ َجٌ تعطٜض أَري إ٪ٌَٓ ٚاؿػـٌٓ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ    

  ّ ــا ــ٘ ٗ إك ــاع  يًٓعــٔ ٚاهلتــو غــري َٓٛــٛض إيٝ ، ٚإشا نــإ َجــٌ إٜك

ــ٘     ايعــسا٠ٚ ٚايبػهــا٤ َــا أؾهــ٢ إٍ تعــطٜض خًٝــٌ ايــطٓٔ عًٝ

ايػ٬ّ ـطط اؿطم غري َٓٛٛض إيٝ٘ أٜهّا; نإ زؾع أٌٖ اــ٬ف  

يتػ١ُٝ بٓاتِٗ باغِ اؿُريا٤ ٚا٫ستؿاٍ َٛيسٖا أٍٚ بإٔ ٫ ٜٴٓٛـط  

 إيٝ٘، ؾُا ٖٛ إ٫ ؾ٤ٞ غدٝـ َٔ ضزٚز ايؿعٌ بايكٝاؽ إٍ شٜٓو.

                                                           

 ٓكط بٔ َعاسِ.عٔ ٚقع١ قؿٌ ي 260م 2( ؾطح ايٓٗر ٫بٔ أبٞ اؿسٜس ز1)

 5( إُتش١ٓ: 2)
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أَا ايععِ بإٔ إٓٗر ٜعٜس َٔ ْػب١ ايتطـطف ٚخطـط ايكتـٌ;    ٚ

ٔٳ يو بط٬ْ٘ ٖا غبل. ٌٷ تبٝٸ  ؾتدٝٸ

 

مل ٜهٔ ٜٴًكـ٢ ٗ ضٚعٓـا ٫ٚ ىطـط ببايٓـا إٔ أسـسّا َٓٸـا        ثآَا;

 «!زعِٗ ٫ ٜتؿٝٸعٛا»ّهٔ إٔ ؼًُ٘ ْؿػ٘ ع٢ً إٔ ٜكٍٛ: 

ــاٖطٜٔ      ــس ايط ــّٛ آٍ قُ ــ٢ عً ــصٟ ٜتًك ــٛظٟٚ اي ــ٢ اؿ إٕ عً

 عًِٝٗ إٔ ٜـ٪زب ْؿػـ٘ عًـ٢ إٔ ٜهـٕٛ ؾـع١ً تتٸكـس،       قًٛات اهلل

ْٚط٠ ٫ تُٗس، ٫ ٜٗـسأ يـ٘ بـاٍ ٫ٚ ٜهـٕٛ يـ٘ قـطاض إ٫ إٔ ٜـط٣        

ــرت٠ ايطــاٖط٠       ــّا، ٜٚتٛٓيــٕٛ ايع ــسخًٕٛ ٗ زٜــٔ اهلل أؾٛاد ــاؽ ٜ ايٓ

ٚٴسساْا، َا ٫ ٜبك٢ َع٘ َٔ ايباطٌ  ٜٚربإٔٚ َٔ أعسا٥ٗا ظضاؾاتٺ ٚ

 اغِ ٫ٚ ضغِ.

سف ايعٛـِٝ ٖـسؾّا يهـٌ اؿـٛظٌٜٚ،     هب إٔ ٜهـٕٛ ٖـصا اهلـ   

عًُا٤ ٚطًب١ عًِ ٚخطبا٤ َٚـبًػٌ. يـٝؼ اهلـسف فـطز َٛاقـ١ً      

ايعًِ ٚايتشكٌٝ ٚايتبًٝؼ ايتكًٝسٟ ٗ ايسا٥ط٠ ايؿٝع١ٝ احمل١ًٝ، بـٌ  

اهلسف ٖـٛ ايتُـسز ٚايتٛغـع ٗ ايـسٚا٥ط ا٭خـط٣ اـاضدٝـ١. يـٝؼ        

باطـٌ  اهلسف فطز اغتبكا٤ اؿل ٌٚٓ يٛا٥ـ٘، بـٌ اهلـسف قـٛ اي    

 ٚتٓهٝؼ ضاٜت٘!

إْو يٛ زقكـت ايٓٛـط ٗ سطنـات ا٭ْبٝـا٤ ٚا٭ٚقـٝا٤ عًـِٝٗ       

َٳـٔ َعٗـِ َـٔ       ايػ٬ّ ٭زضنتٳ إٔ ايصٟ نإ ٜعطٸنـِٗ ٜٚعـطٸض 
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إ٪ٌَٓ حملٔ ايكتٌ ٚايتعـصٜب ٚايتؿـطٜس; مل ٜهـٔ فـطز زعـٛتِٗ      

إٍ اؿل، بٌ غعِٝٗ إٍ قٛ ايباطٌ. ٖٓا ناْـت ا٭َـِ تـطاِٖ قـس     

ا، ٚإ٫ ؾإٕ فطز اْؿطازِٖ عٓٗا بسٜٔ َٚٓٗاز آخـط  تعسٸٚا ٚػاٚظٚ

 مل ٜهٔ بايؿ٤ٞ ايعِٛٝ ايصٟ ٜػتٛدب احملاضب١.

ع٢ً غـبٌٝ إجـاٍ; يكـس نـإ ٗ اؾاًٖٝـ١ أنجـط َـٔ ؾدكـ١ٝ         

اْؿطزت عٔ اجملتُع بعكٝس٠ ايتٛسٝس ٚضؾض ايٛث١ٝٓ، َـِٓٗ أبـٛ شض   

ضنٛإ اهلل تعـاٍ عًٝـ٘، ٚظٜـس بـٔ عُـطٚ بـٔ ْؿٝـٌ، ٚٚضقـ١ بـٔ          

ؾــٌ، ٚعجُــإ بــٔ اؿــٜٛطخ، ٚقــؼ بــٔ غــاعس٠ ا٭ٜــازٟ،        ْٛ

ٚآخطٕٚ ٜٴصنطٕٚ ٗ طٝٸات قـؿشات ايتـاضٜذ. َٚـع شا ٫ ػـس إٔ     

أسسّا َٔ ٖ٪٤٫ تعطٸض يًُشاضب١ ٚا٫نطٗاز أٚ ست٢ اٱظعـاز،  

ٚنـصا مل ٜتعــطٸض يًُهــاٜك١ أســس َـٔ أٖــٌ ايهتــاب ايــصٜٔ نــاْٛا   

٢ ٗ َهـ١  ٜعٝؿٕٛ بـٌ ايعـطب ٗ ٜجـطب ٚلـطإ ٚايـُٝٔ بـٌ ٚستـ       

 ضغِ ضؾهِٗ يعباز٠ ا٭ٚثإ ٚزعٛتِٗ يًتٛسٝس عػب َؿَِٗٛٗ.

أَا ْبٝٓا قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘، ؾـإٕ قطٜؿـّا ٚايعـطب أنـطَٛا        

عًٝ٘ ْرياِْٗ َٓص ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ زعٛت٘، ٚايػـط ٗ شيـو إٔ ْبٝٓـا    

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ مل ٜهٔ َٓؿـطزّا بايتٛسٝـس ؾشػـب ٫ٚ سـا٬َّ     

ٌ نإ وٌُ َؿطٚعّا تسَريّٜا ٕا عًٝ٘ ايكّٛ َٔ يطا١ٜ اؿل ؾك٘، ب

ايٛث١ٝٓ ٚايباطٌ ٚايه٬ٍ ٚاؾا١ًٖٝ، يصا سٛضب ٚقٛتٌ، غ٬ف 

أٚي٦و ايصٜٔ تطنتِٗ قطٜـ ٚايعطب عًـ٢ َـا أسبٸـٛا َـٔ ايتٛسٝـس      

 ب٬ سطز.
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ٚيــٛ إٔ ْبٝٓــا قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ انتؿــ٢ َــٔ أَــط ايــسٜٔ َــا  

ّ ايعٓٝــ بٝٓـ٘ ٚبـٌ ايكـّٛ،     انتؿ٢ ب٘ أٚي٦و; ٕا ٚقع شيو ايكسا

ــٔ       ــربا٠٤ َ ــ٘ إٍ اي ــ٢ ايتكــعٝس ٚايتذــاٚظ بسعٛت ــ٘ أقــطٸ عً ــس أْ بٝ

ٜهـ عٔ ؾتِ آهلتٓا »َكسغاتِٗ. ٚيكس دا٤ٚٙ ٜعطنٕٛ عًٝ٘ إٔ 

 إ٫ أْ٘ ضؾض، ؾهإ ٫ بس س٦ٓٝص َٔ اؿطب. (1)«!ْٚسع٘ ٚإهل٘

إٕ ايتبأٜ إٓٗذٞ َا بٌ أٌٖ ايعـإٝٵٔ; ا٫ٍٚ ٚايجـاْٞ; إِـا    

هُــٔ ٗ ٖــصٙ ايٓكطــ١ احملٛضٜــ١: ٖــِ ٜطٜــسٕٚ غــًٛى غــبٌٝ أٖــٌ  ٜ

ــٔ َعٗــِ، ٫       ــِٗ َٚ ــتؿٌ بأْؿػ ــطزٜٔ إه ــو إٓؿ ــاب ٚأٚي٦ ايهت

وًُٕٛ َؿطٚعّا زعّٜٛا غ٣ٛ َا تعٛضف بِٝٓٗ َٔ َطايب تكًٝس١ٜ 

ٚٻٕ ٗ ايهطاغــات، يــٝؼ ؾٝٗــا تكــعٝس ٫ٚ   تٴكــاٍ عًــ٢ إٓــابط ٚتــس

٫ٚ ؼطــِٝ هلــا، ٫ٚ غــعٞ  ػــاٚظ، ٫ٚ ؼــسم ٕعتكــسات اٯخــط،   

ٱسساخ تػٝري دصضٟ ٗ ٚاقع ٖصٙ ا٭١َ. أَا مٔ; ؾٓطٜـس غـًٛى   

ــا٤        ــبٌٝ ا٭ْبٝ ــًٛى غ ــ٘! غ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــٍٛ اهلل ق ــبٌٝ ضغ غ

ٚا٭ٚقٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٫ ْكبـٌ بٛاقعٓـا، ٫ٚ ْهتؿـٞ بأْؿػـٓا     

َٚـــٔ َعٓـــا، ٫ٚ ْطنـــ٢ إ٫ إٔ ْـــط٣ زخـــٍٛ ايٓـــاؽ ٗ ايتؿـــٝع 

إٔ أنجط١ٜ ٖـصٙ   -ع٢ً ا٭قٌ  - ْٗسأ إ٫ إٔ مطظ أؾٛادّا، ٫ٚ

ا٭َــ١ قــس أقــبشت ؾــٝع١ٝ. ٚبهًُــ١: مــٔ أقــشاب َؿــطٚع         

عًـ٢ اؾاًٖٝـ١ ايجاْٝـ١ ايـيت ُدٸـض عٓٗـا تكـسٜؼ أ٥ُـ١         « ايكها٤»

                                                           

 474م 1( ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري ز1)
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ايٓؿام أبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١! أَا أٌٖ ايعامل ايجاْٞ ؾ٬ وًُـٕٛ  

ــٝؼ       ــٌ، ٚي ــصا ايكبٝ ــٔ ٖ ــسؾّا َ ــا نٗــصا، ٫ٚ ٖ ُٸ ــا٤ايك»ٖ أٚ « ه

عانط ٗ أدٓستِٗ َطًكّا، ٚإ٫ يػُعت٘ َٔ أيػٓتِٗ « ايتشطِٝ»

ٚيطأٜت٘ ٗ أؾعاهلِ. ن٬ ٚضبو! ٫ ػـسٙ ستـ٢ ٗ أس٬َٗـِ! ؾـإشا     

اتؿل إٔ ضآٙ أسسِٖ ؾًت١ّ اغتؿام َٔ َْٛ٘ ٜتكبٸب عطقّا َـٔ ٖـٍٛ   

ٛٸؾّا َـٔ إٔ ٜهـٕٛ أسـسٷ     َا ضأ٣! تسٚض عٝٓاٙ ّّٝٓا ٚاا٫ّ شعطّا ٚؽ

ٜتهًِ ٗ َٓاَـ٘ بايػـ٤ٛ َـٔ ايكـٍٛ ٗ ضَـٛظ إخٛآْـا بـٌ         َا مسع٘

أْؿػٓا! ست٢ إشا اطُـ٦ٔ إٔ مل ٜػـُع٘ أسـس اغـتعاش بـاهلل َـٔ ؾـط        

٘ٓ ٗ ؾطاؾ٘ يٝٓاّ ٚتٓاّ َع٘ ا٭١َ إدسٚعـ١ ؾـ٬ تؿٝـل     ايطا٥ؿ١ٝ ٚغ

 إ٫ ٗ دِٗٓ!

ٜكٛيٕٛ: إٕ ايـسع٠ٛ ٭ٖـٌ ايبٝـت ناؾٝـ١ يهـٞ ٜٴعـطف اؿـل،        

 ذاٚظ ع٢ً ضَٛظ إدايؿٌ.٫ٚ ساد١ يًتكعٝس بايت

ــ٘ ايػــ٬ّ:         ــري إــ٪ٌَٓ عًٝ ــاٍ ٫َْٛــا أَ ــٔ َــا ق ــٍٛ م ْٚك

ٚاعًُٛا أْهِ ئ تعطؾٛا ايطؾس ست٢ تعطؾٛا ايصٟ تطن٘، ٚيـٔ  »

تأخصٚا َٝجام ايهتاب ست٢ تعطؾٛا ايصٟ ْكه٘، ٚئ ُػهٛا ب٘ 

 (1)«!ست٢ تعطؾٛا ايصٟ ْبصٙ

 ْا!ٜكٛيٕٛ: إٕ َػاغٓا بطَٛظِٖ َٚكسغاتِٗ ٜهطٸ

                                                           

 147( ْٗر ايب٬غ١: اـطب١ 1)
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ٜهـٕٛ ٗ آخـط   »ْٚكٍٛ َا قـاٍ ٫َْٛـا ايبـاقط عًٝـ٘ ايػـ٬ّ:      

ٕ قّٛ ٜتبع ؾِٝٗ قّٛ َطا٩ٕٚ، ٜتكطٸ٩ٕٚ ٜٚتٓػٸهٕٛ، سسثا٤  ايعَا

َٹٓـٛا   غؿٗا٤! ٫ ٜٛدبٕٛ أَطّا َعطٚف ٫ٚ ّْٗٝا عٔ َٓهط إ٫ إشا َأ

 (1)«!ايهطض

 قس أبٝٓا إٔ ْهٕٛ َٔ ايػؿٗا٤!

 

ٓاؽ خطب١ ع٢ً أثط نإ أسس ايؿه٤٬ قس خطب ٗ اي تاغعا;

َا أسسثٓاٙ ٗ ايهٜٛت َٔ ٌْٝ َٔ ضَٛظ ايكّٛ، ٚايـصٟ اْتٗـ٢ بٓـا    

إٍ ايػذٔ ٗ خا١ُ إطـاف. نـإ شيـو ايؿانـٌ ٜ٪نـس ٗ خطبتـ٘       

٘ٴ»ْعا١ٖ ايكطإٓ اؿهِٝ َٔ ايػب ٚايؿتِ، ٚإٔ قٛي٘ تعاٍ:  ُٳجٳًُ  َؾ

ٌٔ ُٳجٳ ًِبٹ َن ٌٔ»ٚقٛي٘:  (2)«اِيَه ُٳجٳ ُٳأض َن ٌٴ اِيشٹ ُٹ ٚمٛ  (3)«َأغٵَؿاضٶا ٜٳشٵ

 شيو; يٝؼ َٔ ايػب ٚايؿتِ ٗ ؾ٤ٞ، ٚإِا ٖٛ بٝإ ٚاقع.

سٌ مسعت شيو نتُت ٗ ْؿػٞ نشه١ ٚقًـت: ٜبـسٚ إٔ   

قاسبٓا َا ْهـر عًُـ٘ بعـس. ستـ٢ إشا َـطٸت ايػـٕٓٛ ٚا٭عـٛاّ;        

عاز ٖصا ايؿانٌ يٝدطب ؾإشا ب٘ ٜكطٸ ٜٚعـرتف ٜٚكٛهلـا قـطو١ ٗ    

ؾشُستٴ اهلل ع٢ً إٔ أْهـذ٘   «!إٕ ايكطإٓ ٜػب»إسس٣ خطب٘: 

                                                           

 55م 5( ايهاٗ ز1)

 177( ا٭عطاف: 2)

 6( اؾُع١: 3)
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ِٕ إٔ ٫ ٜتػطٸع  ست٢ أزضى خطأٙ. ٖٚهصا ٜٓبػٞ ع٢ً نٌ طايب عً

ٗ اٱثبات ٚايٓؿٞ، ٚإٔ هعٌ ايرتٜٸح ي٘ عاز٠ ستـ٢ ٚيـٛ طـاٍ بـ٘     

ايعَٔ، يٝٓػُؼ ٗ ايبشح ٚايتتبع ٚايتشكٝل، ؾ٬ ىطز َٔ شيو 

 إ٫ ٖٚٛ ع٢ً ٜكٌ ٖا ٜكٍٛ.

ٯهلـــ١ ايهؿـــاض يـــٝؼ  إٕ غـــب ايـــٓيب قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

 ٚٳٔإشٳا»بٌ زع٣ٛ ايكـطإٓ اؿهـِٝ! ؾإْـ٘ ٜكـٍٛ َكـطٸضّا:      « زعٛاِٖ»

ٔٳ ضٳآَى ٚٶا ٔإٖيا ٜٳتٻدٹصٴْٚٳَو ٔإٕ َنَؿطٴٚا اٖيصٹٜ ٖٳـصٳا ٖٴعٴ ِٵ ٜٳصٵُنطٴ اٖيصٹٟ َأ ٗٳتٳُه  آيٹ

ٖٴِ ٔٔ بٹصٹِنٔط ٚٳ ُٳـ ِٵ ايطٻسٵ ٕٳ ٖٴ  (1).«َناؾٹطٴٚ

ٚإع٢ٓ » (2)اهلل زضدات٘: ٚٗ تؿػريٖا قاٍ ؾٝذ ايطا٥ؿ١ أع٢ً

أٖصا ايصٟ ٜعٝب آهلتهِ، تكـٍٛ ايعـطب: ؾـ٬ٕ ٜـصنط ؾ٬ْـّا أٟ      

 ٜعٝب٘، قاٍ عٓرتٙ:

 ٫ تصنط َٗطٟ َٚا أطعُت٘

 

 «.ؾٝهٕٛ دًسى َجٌ دًس ا٭دطبٹ 

 

ٚإٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َـاضٕ عًـ٢ غـ١ٓ دـسٙ اـًٝـٌ      

  ٛ يـ٘ تعـاٍ:   إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايصٟ عاب آهل١ قَٛـ٘، ٚشيـو ق

ٌٳ َٳٔ َقاُيٛا» ُٹعٵٓٳا َؾتٶ٢  ٖٳـصٳا َؾعٳ ٌٳ * َقاُيٛا غٳ ُٹ ٖٛايٹ ٔٳ اي ُٹ ٘ٴ َي ٗٳتٹٓٳا ٔإْٻ بٹآيٹ

                                                           

 37( ا٭ْبٝا٤: 1)

 248م 7( ايتبٝإ ز2)
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ِٴ ٖٹٝ ٘ٴ ٔإبٵطٳا ٍٴ َي ِٵ ٜٴَكا ٖٴ ٚٗ ايطٚا١ٜ عٔ أبٞ عبس اهلل ايكازم  (1).«ٜٳصٵُنطٴ

خايـ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ قَٛ٘ ٚعاز٣ آهلتِٗ »عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

طٚز ؾداقُ٘ ؾكاٍ إبطاِٖٝ: ضبٞ ايصٟ وٝٞ ست٢ ُأزخٌ ع٢ً ِ

ِ قايٛا: َا ادرتأ عًٝٗا  ٌ ع٢ً آهلتٗ ٕ ٗ عٝس هلِ زخ ّٚٝت. ٚنا

 (2)«.إ٫ ايؿت٢ ايصٟ ٜعٝبٗا ٜٚربأ َٓٗا.. اـرب

ــٝٵٔ      ــصنط ٗ اٯٜت ــا اي ــسع٣ٛ قــشٝش١، ؾُ ــطف إٔ اي ــصا تع بٗ

إعبــٛضتٝٵٔ إ٫ ايــصنط بايػــ٤ٛ ٚايعٝــب ٚا٫دــرتا٤، ٖٚــٞ ٚايػــب 

تِ غٛا٤، داض١ٜ ْٝعّا فـط٣ٶ ٚاسـسّا ٗ ا٫ْتكـام، تاضنـ١ّ     ٚايؿ

 ا٭ثط ْؿػ٘ َٔ ايهطا١ٖ ٚايػٜٝ ٗ ْؿؼ إػبٛب أٚ سًٝؿ٘.

ٖٸِ إٔ إٓـاٙ ٗ ؼكـل       ٚإٕ اـًٌ ايصٟ ٜكع ؾٝـ٘ بعهـِٗ، تـٛ

ايػب زٹقِّٞ أٚ قسز، ٖٚٛ ٚقــ ايؿـ٤ٞ غـ٬ف سكٝكتـ٘ بككـس      

عُــط »أٚ « خــط٩ٷ ٖٴبٳــٌ»ا٫ْتكــام ٚاٱظضا٤، نــإٔ ٜكــٍٛ قا٥ــٌ: 

، ٚاؿاٍ إٔ إٓاٙ عطٗ غري قسز، ؾهٌ َا اعتربٙ ايعـطف  «ٓاض

ٖٴبٳٌ »غبٸّا ؾٗٛ غبٸ ٚإٕ مل ٜهٔ بكٝػ١ بعٝٓٗا، نإٔ ٜكٍٛ قا٥ٌ: 

ٚبـسٖٞ إٔ ايعـطف إـطاز ٖٓـا ٖـٛ      «. تبٸّا يعُـط »أٚ « سكب دِٗٓ

 عطف أٌٖ ايًػ١، ٚا٬ٕى ٖٛ اغتعُاهلِ.

                                                           

 61- 60( ا٭ْبٝا٤: 1)

 عٔ قكل ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ. 38م 12( ايبشاض ز2)
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ٕا ٜسخٌ ٗ َع٢ٓ ايػب َٔ  يصا تط٣ ايًػٌٜٛ ع٢ً تعسازِٖ

٘ٓ ٚا٫ْتكام ٚايتكبٝح ٚمٛ شيـو;   ايعٝب ٚايتعٝري ٚاٱظضا٤ ٚاؿ

مل هعًٛٙ َٓؿٓهّا عٔ ايؿتِ ست٢ قاض َطازؾّا ي٘، بٌ ٚأزخًٛا ؾٝ٘ 

ــع        ــ١ ايٛن ــ١ كتًؿ ــٍٛ يػٜٛ ــٔ أق ــ١ َ ــصٙ ايج٬ث ــع إٔ ٖ ــٔ، َ ايًع

ايتعٝـــٝين، يهٓٗــــا ػتُــــع ٚتتكــــاضب بًشــــاٚ ايٛنــــع ايتعــــٝٸين  

 تعُاٍ ٚا٭ثط.ٚا٫غ

إِـا ٖـٛ ايكطـع أقـ٬ّ، ؾهٝـــ      -ٖٚـٛ ايػـب    -ؾـا٭ٍٚ  

ِ »قاض ؾتُّا؟ إِا شيو ٭ٕ  نُـا قايـ٘    «٫ قطٝع١ أقطع َٔ ايؿـت

 (1)ابٔ ؾاضؽ ٗ َكاٜٝؼ ايًػ١.

إِا ٖـٛ ايهطاٖـ١ أقـ٬ّ، ؾهٝــ      -ٖٚٛ ايؿتِ  -ٚايجاْٞ 

٘  »قـاض غـبّا؟ إِــا شيـو     نُـا شنــطٙ ابـٔ ؾــاضؽ    «٭ْـ٘ نــ٬ّ نطٜـ

 (2).أٜهّا

ؾإِــا ٖــٛ ايطــطز ٚاٱبعــاز   -ٖٚــٛ ايًعــٔ  -ٚأَــا ايجايــح 

أق٬ّ، َٚع شا تـط٣ ابـٔ َٓٛـٛض ٗ يػـإ ايعـطب ٜعٜـس ٗ تعطٜؿـ٘        

ايًعٔ: اٱبعاز ٚايططز َٔ اـري. ٚقٌٝ: ايططز ٚاٱبعاز »ؾٝكٍٛ: 

ـًَل ايػبټ ٚايسعا٤ ؾكـاض ايًعـٔ غـبٸّا بٗـصا      (3)«.َٔ اهلل، َٚٔ ا

                                                           

 از٠: غب( 1َ)

 ( َاز٠: ؾت2ِ)
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ــشٝح، إ   ــاٚ، ٖٚـــٛ ايكـ ــُع َـــٔ اـًـــل ٗ    ايًشـ ش ٫ ْـــعاٍ ْػـ

َؿـادطاتِٗ يعٓـّا ٫ ٜككــسٕٚ بـ٘ طــطزّا يٰخـط أٚ زعــا٤ عًٝـ٘ بــٌ      

ٜككسٕٚ ب٘ غبٸ٘ ٚاٱظضا٤ عًٝ٘، نُا ٜٴػُع َج٬ّ َـٔ ايٛايـس سـٌ    

ًٜعٔ ٚيـسٙ ٭تؿـ٘ شْـب، ؾإْـو إٕ غـأيت٘: أتككـس بـصيو ايـسعا٤         

عًٝ٘ بإٔ ٜطـطزٙ اهلل َـٔ نـٌ خـري ٫ٚ ٜؿـِ ضٜـح اؾٓـ١؟ ٭دابـو         

ؿع٬ّ: أأٓـل أْـت؟! إِـا أضزتٴ تكبـٝح ؾعًتـ٘ ٚتٛبٝدـ٘ بػـبٸ٘!        َٓ

 ٚأقاي١ عسّ ايٓكٌ ٖٓا قه١ُ.

ٚعًٝ٘; ؾُا ٜكٛي٘ بعض قـػاض إـتعًٌُ ٗ َعـطض اؾـساٍ     

إِـا  « ٫ ْػب ٚإِا ًْعٔ، ٚايًعٔ زعا٤»َع أٌٖ اـ٬ف َٔ أْٓا 

ٖٛ أؾب٘ ًَش١ َٔ إٹًَح! ٚيـ٫ٛ دٗايـ١ َـٔ تبكـ٢ َـٔ زعـا٠ أٖـٌ        

٬ف ٕا خكُِٖٛ، ؾإٕ ايًعٔ قس ٜأخص سهـِ ايػـب أسٝاْـّا،    اـ

بٌ ٗ غايب ا٭سٝإ إشا نإ دٗطٜـّا َٚٛدٗـّا، ٭ْـ٘ ايـربا٠٤، أٟ     

ايكطٝع١، ٚشيهِ أقٌ ايػب يػ١، ْاٖٝو عٔ ا٫غتعُاٍ ٚا٭ثـط  

 نُا تكسٸّ.

ٚداَع ايكٍٛ ٗ ايػب، أْ٘ نٌ ن١ًُ أٚ عبـاض٠ تٴكـاٍ بككـس    

َٚا إٍ شيو، ٜعتربٖـا ايعـطف ن٬َـّا     ايعٝب ٚا٫ْتكام ٚايٛقٝع١

نطّٜٗا زا٫ّ ع٢ً ايكطٝع١ ٚايربا٠٤ بٌ ايػاب ٚإػـبٛب. قـاٍ غـٝس    

ٚايؿـتِ ايػـب، بـإٔ تكــ     »َؿتاح ايهطاَـ١ أعًـ٢ اهلل َكاَـ٘:    

ايؿ٤ٞ َا ٖـٛ إظضا٤ٷ ْٚكـل، ؾٝـسخٌ ٗ ايػـب نـٌ َـا ٜٛدـب        
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ــس    ا٭ش٣، نايكــصف ٚاؿكــري ٚايٛنــٝع ٚايهًــب ٚايهــاؾط ٚإطت

 (1)«.يتعٝري بؿ٤ٞ َٔ ب٤٬ اهلل نا٭دصّ ٚا٭بطمٚا

ِٵ»ٚإش شاى ٜهٕٛ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ٔإْٻُه ٕٳ ٚٳ ٕٔ َٹٔ تٳعٵبٴسٴٚ ٘ٹ زٴٚ ًٖـ  اي

ِٳ سٳكٳبٴ ٗٳٓٻ ِٵ دٳ ٗٳـا  َأْتٴ ٕٳ َي ْٚٛـا٥طٙ ٖـا ْـعٍ عًـ٢ قًـب       (2)«ٚٳأضزٴٚ

ايٓيب ا٭عِٛ ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚأدـطاٙ عًـ٢ يػـاْ٘ ٗ َػـُٕع       

غبٸّا ب٬ ضٜب، بٌ ٖٛ َٔ أعِٛ ايػـب، ؾُـا ٖـٛ إ٫    َٔ قطٜـ; 

شنطٷ ٯهلتِٗ بايػ٤ٛ، ٚعٝبٷ ٚإظضا٤ٷ عًٝٗا، ٚعٴـطف ايعـطب ٜـطاٙ    

ن٬َّا نطّٜٗا زا٫ّ ع٢ً ايكطٝع١ ٚايـربا٠٤، ؾتهاًَـت بـصيو أضنـإ     

 ايػب.

٫ٚ أزٍ عًــ٢ نْٛــ٘ غــبٸّا َــٔ إٔ قطٜؿــّا ًٚٓــت تكــٝح ّٮٖــا  

 «!آهلتٓـا ٜٚػـٓؿ٘ أس٬َٓـا    قُـس ٜػـبٸ  »ايػٜٝ َٓص بس٤ ايـسع٠ٛ:  

زٕٚ إٔ ٜطز عًِٝٗ أسسٷ َهابطّا بسع٣ٛ إٔ ٖـصا ايهـ٬ّ يـٝؼ غـبٸّا     

ٚيٛ أْ٘ مل ٜهٔ غبٸّا سكّا، يهٓتٳ «! بٝإ ٚاقع»٫ٚ ؾتُّا ٚإِا ٖٛ 

تــط٣ ضزٸّا عًــ٢ ٖــصٙ ايتُٗــ١، ٚاؿــاٍ أْــ٘ َؿكــٛز ستــ٢ َــٔ ايــٓيب  

ُٝع َـا  ٚايٛقٞ عًُٝٗا ٚآهلُا ايػ٬ّ، َا ٜهؿـ عٔ تطابل اؾ

زاَٛا عطبّا، َػًُِٗ ٚنـاؾطِٖ; عًـ٢ إٔ ٖـصا ايهـ٬ّ َـٔ قبٝـٌ       

ايػب، ٚأْ٘ هطٟ فطاٙ ٚٗ َعٓاٙ، ٚإ٫; ؾـأٟ زإع ٭ٕ ٜػـهت   

                                                           

 222م 12( َؿتاح ايهطا١َ يًػٝس قُس دٛاز ايعاًَٞ ز1)

 99( ا٭ْبٝا٤: 2)
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ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ عٔ ٖـصٙ ايتُٗـ١ ايـيت ٜٛادْٗٛـ٘ بٗـا إٕ      

ناْت باط١ً؟! ٕٚاشا غهت أَري إـ٪ٌَٓ قـًٛات اهلل عًٝـ٘ ٖٚـٛ     

ٓـ   ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘؟! ٕٚـاشا غـهت أبـٛ       َٳٔ ْعًِ ٗ ايـصب ع

طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ ايصٟ زعاٙ عتا٠ قـطٜـ يًتـسخٌ ٱٜكـاف    

ؾعاز  ؟!«ٜسعٛٙ ٚإهل٘»غب آهلتِٗ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس َكابٌ إٔ 

ٚاهلل يـٛ  »إيِٝٗ ْاق٬ّ َكٛي١ ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ايؿـٗري٠:     

أتـطى ٖـصا   ٚنعٛا ايؿُؼ ٗ ّٝين ٚايكُـط ٗ اـايٞ عًـ٢ إٔ    

    ٘ ؾًـٛ نــإ   (1)،«ا٭َـط َـا تطنتــ٘ ستـ٢ ٜٛٗــطٙ اهلل أٚ أًٖـو زْٚــ

تٛقٝـ قطٜـ ٕا ٜٓطل ب٘ ايٓيب َػًٛطـّا، أٟ أْـ٘ يـٝؼ بػـبٸ ٗ     

اؿكٝك١، يهإ يه٬ّ أبٞ طايب َٓشـ٢ آخـط ٫ قايـ١، ًٜكـٞ ؾٝـ٘      

ٛٸيٛا ا٭َط ٚٚقؿٛٙ بػري سكٝكت٘.  بايتبع١ ع٢ً ايكّٛ إش ٖ

ع٣ٛ إٔ ايتاضٜذ مل ٜػذٸٌ َـٛضزّا  ٚع٢ً ٖصا; ٜٴعًِ بط٬ٕ ز

ٚاسسّا غبٸ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ آهل١ قطٜـ، إش اٯٜات اييت 

ْايت َٔ تًو اٯهل١ ٖٞ بٓؿػٗا َٛاضز غبٸ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘،  

ؾإِا نـإ ٜـتهًِ بـايكطإٓ. ٚأَـا ايٛقـٞ قـًٛات اهلل عًٝـ٘; ؾًـِ         

إجاٍ َا ضٚاٙ  ٜعسّ ايتاضٜذ شنطّا ي٘ ٗ ٖصا، َٚٔ شيو ع٢ً غبٌٝ

ؾــٝدٓا ا٭قــسّ ايكُــٞ ضنــٛإ اهلل تعــاٍ عًٝــ٘ عــٔ أبــٞ عبــس اهلل  

ــري       ــاٍ ٭َ ــ٘ اهلل ق ــا غــؿٝإ يعٓ ــٔ إٔ أب ــ٘ ايػــ٬ّ، َ ايكــازم عًٝ
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ٜـا عًـٞ; إْـ٘ قـس ُأْعـِ      »إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ بعٝس َعطن١ أسس: 

عًٝٓا! ؾكاٍ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: بٌ اهلل أْعِ عًٝٓـا. ثـِ قـاٍ أبـٛ     

ا عًٞ; أغأيو باي٬ت ٚايعع٣ ٌٖ ُقتٌ قُس؟ ؾكاٍ ي٘ غؿٝإ: ٜ

أَــري إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ: يعٓــو اهلل! ٚيعــٔ ايــ٬ت ٚايعــع٣ 

ٖصا ٚيٝؼ بػا٥بٺ عٔ ا٭َري عًٝ٘ ايػ٬ّ قٛي٘ تعاٍ:  (1)«!َعو

ٔٳ تٳػٴبټٛا ٚٳَيا» ٕٳ اٖيصٹٜ ٕٔ َٹٔ ٜٳسٵعٴٛ ٘ٹ زٴٚ ًٖـ ٘ٳ  َؾٝٳػٴـبټٛا  اي ًٖــ ٚٶا  اي  بٹػٳٝٵـطٔ  عٳـسٵ

ِٕ ًِ  ؾكٌ يًبرت١ٜ ؾًتهر نذٝذٗا! (2)«عٹ

ٚإْو يٛ تتبٸعت َكازض اؿسٜح ٚايػري٠ ٚايرتاخ ٕـا ٚغـعو   

إ٫ اٱقطاض َا غبل َٔ إٔ نٌ َا وٌُ اْتكاقّا ٖٛ غبٌّ ٗ اؾ١ًُ 

ع٢ً اخت٬ف ايكٝؼ ٚايعباضات، ٚإٓاٙ ٗ شيو ايعطف ٚا٭ثـط،  

طاز بـ٘ اٱغـا٠٤   أٟ تٛقٝـ ايعطف هلصا ايه٬ّ بأْـ٘ نـ٬ّ نطٜـ٘ ٜٴـ    

 ٚايصّ ٚايكطٝع١، ٚأثط شيو ٗ ْؿؼ إٓتَكل.

ٕٓا ْعٍ قٛي٘ تعاٍ:  ٗٳـبٺ  َأبٹٞ ٜٳسٳا تٳبٻتٵ»َٔ شيو  إٍ  «ٚٳتٳـبٻ  َي

آخط ايػـٛض٠، اعتـرب أبـٛ هلـب ٚأّ ْٝـٌ يعُٓٗـا اهلل شيـو ؾـتُّا         

ٖٚذّٛا هلُا، ؾهإ َٔ ضزٸ ؾعًُٗا إٔ ؾتُا ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

َٸُّا» ٚآي٘ ٚمسٸٝاٙ ساؾاٙ. ٚقس شنط إؿػٸطٕٚ َِٚٓٗ قاسب « َص

ُٻاَيــ١َ»ايكــاٗ إٔ قــطا٠٤   ٖٚــٞ  -عًــ٢ ايٓكــب   «اِيشٳَطــبٹ سٳ
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ٚإ٫ يهإ سٓكٗا ايطؾـع، غـري    «ع٢ً ايؿتِ»إِا ٖٞ  -إعتُس٠ 

٫ٚ سادــ١ «. أؾــتِ»أْٗــا ْٴكــبت يكطــع ايٓعــت، ٚايؿعــٌ إكــسٸض  

عًـ٢ اؿكٝكـ١، ٚإ٫    ٱطاي١ ايه٬ّ ٗ إٔ أيؿاٚ ٖصٙ ايػـٛض٠ غـبٌّ  

يـٝؼ َـٔ ايػـب    « تبّا يـو »ؾأٟ عطفٺ ٜٓؿٞ إٔ قٍٛ قا٥ٌ ٯخط: 

ٚايؿتِ ٗ ؾـ٤ٞ؟! ٚقـس قـاٍ ايؿـٝذ ا٭عٛـِ قـسؽ اهلل ْؿػـ٘ ٗ        

 (1)«.إطدع ٗ ايػب إٍ ايعطف»إهاغب: 

َٚٔ شيو َـا قايـ٘ عُـاض عًٝـ٘ ايطنـٛإ بتشـطٜض َـٔ أَـري         

ؿـإ يعٓـ٘ اهلل ٜـّٛ بٴـين     إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ تعطٜهّا بعجُـإ بـٔ ع  

 إػذس:

ُٸط إػادسا  ٫ ٜػتٟٛ َٔ ٜع

 َٚــــٔ تــــطاٙ عاْــــسّا َعاْــــسا

 

 ٜٛــٌ ؾٝٗــا ضانعــّا ٚغــادسا     

ــسا!  ــعاٍ سا٥ ــاض ٫ ٜ  عــٔ ايػب

 

ؾكس دا٤ عجُإ إٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غاعتٗا َؿتهّٝا 

ٚنـإ َـٔ دـٛاب ايـٓيب      «!َا أغـًُٓا يتٴػٳـبٸ أعطانـٓا   »بكٛي٘: 

ٚايؿـاٖس   (2)«.قس أقًتو إغ٬َو ؾاشٖب»عًٝ٘ ٚآي٘:  ق٢ً اهلل

إٔ عجُإ اعترب ٖصٜٔ ايبٝتٝٵٔ غـبٸّا يـ٘ زٕٚ إْهـاض يهُْٛٗـا نـصيو      

بٝـإ  »َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘، َع أُْٗـا ٫ وُـ٬ٕ غـ٣ٛ    
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غري إٔ إٓاٙ يٝؼ ٖٛ ٖصا، ٚإِا َا َطٸ عًٝو َٔ ايعطف «! ٚاقع

 ٚا٭ثط، ؾٝعسٸإ غبٸّا سكٝك١.

ٕٵ أبٝتٳ ايٓعٍٚ ع٢ً ز٫يـ١ ٖـصٙ ا٭َجًـ١، ٚأقـطضتٳ عًـ٢       ٚإ

٫ٚ عرب٠ بٗا، أٚ أْٗا َـٔ قبٝـٌ تٜٗٛـٌ ايعـسٚ ٖـا      « زعٛاِٖ»أْٗا 

ْاي٘، ٚمل تكٓع بهاؾؿ١ٝ غهٛت إعكّٛ عٔ قسم ؼكـل إعٓـ٢   

يػ١ّ ٚعطؾّا; ؾـ٬ أخايـو تـأب٢ ايٓـعٍٚ عًـ٢ ٖـصٙ، ٖٚـٞ َـا ضٚاٙ         

بؿري يعٓ٘ اهلل غٴُع ٜكـٍٛ:   ايهؿٞ عًٝ٘ ايط١ٓ، َٔ إٔ قُس بٔ

إْو يػت َٛغ٢ بٔ دعؿط ايصٟ أْت إَآَا ٚسذتٓا ؾُٝا بٝٓٓا »

ٕ َٔ دٛاب اٱَاّ ايهاِٚ عًٝ٘ ايػ٬ّ يًػا٥ٌ: « ٚبٌ اهلل ؾها

ٖصا غابٌّ هلل، ٚغابٌّ يطغـٍٛ اهلل، ٚغـابٌّ ٯبـا٥ٞ، ٚغـابٸٞ.     »

 (1)؟!«ٚأٟ غب يٝؼ ٜككط عٔ ٖصا ٫ٚ ٜؿٛق٘ ٖصا ايكٍٛ

ايٛقـ بايػب َٔ عسٚ، بـٌ َـٔ إَـاّ َعكـّٛ!      ؾٗٓا يٝؼ

ٚيٝؼ ٗ ايكٍٛ غ٣ٛ ْؿٞ إَاَت٘ ٚسذٝٸت٘، أٚ ْؿٞ ٖصا ايؿدل 

إٛدٛز باغِ َٛغ٢ بـٔ دعؿـط أْـ٘ ٖـٛ َٛغـ٢ بـٔ دعؿـط اٱَـاّ         

ٚاؿذ١. ٖٚـصا عًـ٢ َٝعاْـو أبعـس َـا ٜهـٕٛ َـٔ ايػـب، ؾهٝــ          

قاض عٓس اٱَاّ عًٝ٘ ايػ٬ّ أعِٛ ايػب ٚأؾشؿ٘ ست٢ قـاٍ أْـ٘   

« ؾـ٬ٕ يـٝؼ إَاَـاّ   »ؼ ٜككط عٓ٘ غب؟! أقـٍٛ ايكا٥ـٌ ؾكـ٘:    يٝ

 ٜتأبٸ٘ َٔ ايؿٓاع١ نٌ ٖصا؟!
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اؾٛاب ٖٛ إٔ ٖصا ايكٍٛ َـٔ شيـو ايًعـٌ، مل ٜهـٔ قـازضّا      

َٔ أٌٖ اـ٬ف ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ اٱَا١َ ضأغّا، ؾ٬ ٜككسٕٚ بصيو 

اْتكاقّا، ٚإِـا ٖـٛ َـٔ أسـس َـٔ نـإ ٜكـطٸ باٱَاَـ١ يهٓـ٘ امـطف           

عٛش، ٚســٌ هــطٸز اٱَــاّ َــٔ إَاَتــ٘ ٜهــٕٛ شيــو ٗ ٚابتـسع ٚتؿــ 

ايعطف اْتكاقّا يٲَاّ، إش ايؿطض أْـ٘ نـإ ٜكـطٸ بإَاَتـ٘، ثـِ ٖـٛ       

 اٯٕ ٜٓتكك٘ َٓٗا، غ٬ف إدايـ.

َٚٔ ٖصا إجاٍ تعطف إٔ يٓٛع١ٝ ايكا٥ٌ أٚ ؾدكـٝت٘ َسخًٝـ١   

أٜهّا ٗ ؼسٜس نٕٛ َكٛيت٘ غبّا أّ ٫، ؾكس تهٕٛ عباض٠ َا قازض٠ 

ظٜــس ٫ ؾــ٤ٞ ؾٝٗــا، غــري أْٗــا يــٛ قــسضت بعٝٓٗــا َــٔ عُــطٚ   َــٔ

يهاْــت غــبٸّا. ٚعًــ٢ ٖــصا ؾكــؼ، ؾكــس تهــٕٛ ايهًُــ١ ايكــازض٠ ٗ 

َٛقـ َا ٫ ؾ٤ٞ ؾٝٗا، غري أْٗا يٛقسضت بعٝٓٗا ٗ َٛقـ آخـط  

 يهاْت َٔ أعِٛ ايػب.

ــو;      ــ١ ٚاغــتكطٸت ٗ شٖٓ ــات فتُع ــصٙ اؾٗ ــت ٖ ٚإشا ٫سٛ

ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٯهلـ١      اْتٗٝتٳ بعسٖا إٍ إٔ ْؿـٞ غـبٸ   

ِٵ»إؿطنٌ، ْٚؿٞ ايػب عٔ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ٔإْٻُه ٕٳ  ٚٳ ٔ  تٳعٵبٴـسٴٚ  َٹـ

ٕٔ ٘ٹ زٴٚ ًٖـ ِٳ سٳكٳبٴ اي ٗٳٓٻ َٹٔ »ٚقٛي٘:  (1)«دٳ ٕٳ  ُٳا تٳعٵبٴسٴٚ ٚٳيٹ ِٵ  ُأفٺٸ ٖيُه

٘ٹ ـــ ًٖ ٕٔ اي ّٴ ٚٳاِيَأْكٳــابٴ»ٚقٛيــ٘:  (2)«زٴٚ ــا ٔٵ ٔضدٵــؼٷ ٚٳاِيَأظٵَي ٌٔ َٹٸــ ــ ُٳ  عٳ
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ٕٔ ِٵ»ٚقٛي٘:  (1)«ايؿٻٝٵَطا ٗٳ١ّ ُأخٵطٳ٣  َأ٥ٹٓٻُه ٘ٹ آيٹ َٳعٳ ايًٖـ ٕٻ  ٕٳ َأ ٗٳسٴٚ  ُقٌَيتٳؿٵ

ٗٳسٴ ٖيا ٌٵ َأؾٵ ُٳا ُق ٛٳ  ٔإْٻ ٘ٷ  ٖٴـ ٞ  ٚٳاسٹـسٷ  ٔإَيــ ُٻـا  بٳـٔط٤ٟٷ  ٚٳٔإْٻٓٹـ ٕٳ  َٹٸ  (2)«تٴؿٵـٔطُنٛ

ٚغريٖا َٔ آٜات َباضنات; ٖصا ايٓؿٞ َا ٖٛ إ٫ َهابط٠، إش يٝؼ 

ــب عًـــ  ــط ايػـ ــس   ٜكتكـ ــ٘ بككـ ــ٬ف سكٝكتـ ــ٤ٞ غـ ـــ ايؿـ ٢ ٚقـ

ِٸ ؾطٚنـّا نـجري٠ ٚقـٝػّا َتعـسز٠، داَعٗـا َـا          ا٫ْتكام، بـٌ ٜعـ

تكسٸّ. ٚيٛ أْٓا قكطْا َع٢ٓ ايػـب عًـ٢ شاى، يهاْـت َكٛيـ١ ابـٔ      

ٌ يٝٗذط»قٗاى يعٓ٘ اهلل:  يٝػت َٔ ايػبٸ ٗ ؾ٤ٞ  (3)«إٕ ايطد

أٜهّا! ؾأٟ شٟ عكٌ ٚٚدسإ ٚنُري ٜكـٍٛ شيـو إ٫ تعاَٝـّا عـٔ     

ؿكٝك١؟! ٚإْو يٛ تؿٓكٗت ٗ باب ايكها٤ ٚغأيت اـربا٤ ٭ؾتٛى ا

ٜٛدــب عًٝــ٘ « إْــو سكــب دٗــِٓ»بــإٔ قــٍٛ ايكا٥ــٌ يًُــ٪َٔ: 

ايتععٜط نُا ٜٛدب٘ ع٢ً نٌ غاب، ؾهٝـ َع ٖصا ٜٴػَؿٌ عٔ نٕٛ 

 ٖصٙ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ داض١ٜ فط٣ ايػب؟!

إٕ أٌٖ اؾا١ًٖٝ سٌ ثكبت آشاِْٗ آٜات ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ اييت تصنط أقٓاَِٗ بػ٤ٛ ٚتسعٛ يًربا٠٤ َٓٗا; مل ٜـسض  

غًسِٖ ٫ٚ غًس غريِٖ َـٔ ايٓـاؽ َٜٛـصاى إٔ أسـسّا غـٝدطدٗا      

شيـو ٭ْٗـا ؼُـٌ َـٔ     «! بٝإ ٚاقـع »عٔ َع٢ٓ ايػب ٚفطاٙ إٍ 

ــاٚ     ــطؽ ا٭يؿـ ــ٣ٛ ٚأؾـ ٘ٓ أقـ ــ ــب ٚاؿـ ــام ٚاٱظضا٤ ٚايعٝـ ا٫ْتكـ
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ًـ     ٛب أٚي٦ـو إؿـطنٌ ْؿــٛش   ٚإعـاْٞ ايبًٝػـ١، ؾهـإ ْؿٛشٖــا ٗ ق

ايػــِ أٚ أؾــس! ٚيــصا قــابًٛا ايــسع٠ٛ احملُسٜــ١ بــاؿطاب ٚايػــٝٛف  

ـــ ٫      ــِْٛٗ. ٚنٝ ٔٸ دٓ ــ ــابِٗ ٚدٴ ــت أعك ــسَا تًؿ ــإ، بع ٚاهلٝذ

ٜكٝبِٗ شيو ِٖٚ ٜػتُعٕٛ إٍ َجٌ ٖـصٙ اٯٜـ١ ايبًٝػـ١ ايكـاعك١     

اييت تٓهػط أَاَٗا نـٌ قٹـٝٳؼ ٚعبـاضات ايػـب ٚايؿـتِ ٚايـتشكري       

ٗٳـا ايٓٻـاؽٴ نٴـٔطبٳ     »ّا عٓسٖا! اغتُع ٚاخؿـع:  ؾ٬ تهٕٛ ؾ٦ٝ ٜٳـا َأٜټ

٘ٴ   ُٹعٴٛا َي ٌٷ َؾاغٵتٳ ٕٻَٳجٳ ٔٳ ٔإ ٕٳ اٖيصٹٜ ٕٔ َٹٔ تٳسٵعٴٛ ٘ٹ زٴٚ ًٖـ ًُُكٛا َئ اي  شٴبٳابٶا ٜٳدٵ

ٔٛ ُٳعٴٛا ٚٳَي ٘ٴ ادٵتٳ ِٴ ٚٳٔإٕ  َي ٗٴ ًُبٵ ٘ٴ ٜٳػٵتٳٓكٹصٴٚٙٴ ٖيا ؾٳٝٵ٦ٶا ايصټبٳابٴ ٜٳػٵ ٓٵ ـٳ َٹ  نٳعٴ

ُٳِطًُٛبٴ ايٖطايٹبٴ  (1)!«ٚٳاِي

ادعٌ ْؿػو ٗ َٛقع أٚي٦و، ٚؽٝٸٌ يٛ إٔ ن٬َّا نٗصا قٝـٌ  

ٗ َكسٸؽ أْـت تعتكـس بـ٘. إْـو يـٔ تعتـربٙ إ٫ أؾـس ايػـبٸ ٚأدـطأ          

ٕٵ ؾ٦ٸت ؾذطٸب، بـإٔ تـصٖب َـج٬ّ إٍ بعـض      ايتشكري ٚاٱٖا١ْ. ٚإ

َٳٔ هلِ ٖٛؽ َكتس٣ ايكسض، ٚقٌ هلِ ٗ ٚقــ غـٝسِٖ    بكاٜا 

ٚساٍٚ إٔ تكٓعِٗ إٔ َـا  «! ايطايب ٚإطًٛب نعـ»ٚأتباع٘: 

ٛٸٖــت بــ٘ مل ٜهــٔ  ٖٳــٌ «! بٝــإ ٚاقــع»بــٌ ٖــٛ « غــبّا»تؿ ٚاْٛــط أ

 ًّْٗٛو تهتب ٚقٝتو؟!

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ; ؾإْ٘ ٫ نجري دـس٣ٚ ايٝـّٛ ٗ ا٫سـرتاظ عـٔ     

اغتدساّ عباضات ايتٓسٜس ايؿسٜس٠ ٗ غٝام ايربا٠٤ َٔ أ١ُ٥ ايهؿـط  
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ــٌ ا   ــو ٭ٕ ضز٠ ؾعـ ــام، شيـ ــٌ    ٚايٓؿـ ــساٖا ٗ نـ ــؼ َـ ــايـ تبًـ ٕدـ

ا٭سٛاٍ، َُٗا خٓؿؿتٳ َٔ هلذ١ ايعباض٠، ؾُا زَتٳ تططح سكٝك١ 

بطا١ٝ٥ بٛنٛح; ؾإٕ إدايـ غـٝٗٝر. ٚايتذـاضب ٗ شيـو ْكـب     

ٕٵ ؾ٦ت، نإٔ تصٖب  ا٭عٌ، ٚيو إٔ تهٝـ إيٝٗا ػطب١ أخط٣ إ

بٗس٤ٚ ٚتعكـٌ  »إٍ ايهٜٛت َج٬ّ ٚتعكس فًػّا ؼاٍٚ إٔ تجبت ؾٝ٘ 

إٔ عا٥ؿ١ ٗ ايٓاض ٫ ٗ اؾ١ٓ! أٚ أْٗـا ايـيت قتًـت ضغـٍٛ     « ٚض١ٜٚ

ـٸ ايعبـــاضات  اهلل قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘! ٚيـــو إٔ تػـــتدسّ أخـــ

ٚأيٝٓٗا، ؾطٜط١ إٔ ٫ ؼٝس عٔ َٛنٛع احملانط٠ ٖٚسؾٗا بٛنٛح 

ٚب٬ أيػاظ، ٖٚٛ إثبات إٔ ٖصٙ إطأ٠ ايكات١ً َٔ أٌٖ ايٓـاض، ؾٗـصا   

ٌٷ ٗ     َٛنٛع َِٗ ٜٓبػٞ إٔ تعطؾـ٘ ا٭  يـعّٚ  »َـ١، ٖٚـٛ سـل زاخـ

ايصٟ تكٛيٕٛ بـ٘، ؾذطٸبـٛا طـطح ٖـصا     « اتباع َٓٗر نؿـ اؿكا٥ل

إٛنٛع با٭غًٛب ايصٟ ٜطٚم يهِ ٚيبكٝـ١ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ،     

ٚاْٛطٚا ٌٖ إٔ ضز٠ ؾعٌ إدايؿٌ غتدتًـ ٗ سذُٗا َٚػتٛاٖا 

ٕٵ عسيتٳ عٔ ططح ٖصا إٛنٛع عذ١ أْ٘  عٔ اييت قٛبًٓا بٗا؟! ؾإ

ٜػتجري إدايـ، نإ شيو خٴًؿّا يه٬َهِ، إش َكبٸ٘ ٫ ع٢ً َٓع 

إٚٗـاض  »ايططح َٔ ضأؽ، بٌ ع٢ً َٓع ا٭غًٛب ٚايتشاؾٞ عٔ 

 «!ايًعٔ ٚايػب إؿهٝٝٵٔ إٍ اٯثاض اييت ٫ تٴشُس عكباٖا

ي٦ٔ نإ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ ٜكبًٕٛ بتعطٌٝ بٝـإ سكٝكـ١ َُٗـ١    

هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؾهح إتٛاط٦ٌ نكك١ اغتؿٗاز غٝس ا٭ْبٝا٤ ق٢ً ا

ــ١       ــس أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ غــري قابً ــا عٓ ــ٢ إظٖــام ضٚســ٘; ؾإْٗ عً
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يًتعطٝــٌ، ٖٚــٞ عٓــسِٖ ٖــا ٜػــتشل ايتهــش١ٝ بــا٭ضٚاح، ؾشــل 

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أعٛـِ اؿكـٛم، ٫ٚ ّهـٔ ايكبـٍٛ     

ِٝ زٜٓ٘ بٗاي١ َٔ ايكساغ١ ٚايتعٛ ٛقٕع تٴشاٙ ؾٝ٘ قت١ً ايٓيب ٚكطٸببٛا

ايعا٥ؿٝٵٔ. ٚبكـطاس١ أقـٍٛ: إٕ غـهٛتهِ إتـٛايٞ ٖـٛ َـا أزٸ٣ إٍ       

ٖصا ايٛاقـع إطٜـط إدـعٟ، ٚايـصٟ أزٸ٣ أٜهـّا إٍ غـؿو زَـا٥هِ        

ٚاغرتخاقــٗا، ؾُــا ؾــطٸ أســسٷ عــٔ ْكــط٠ ايــٓيب ٚآيــ٘ قــًٛات اهلل 

عًِٝٗ إبكا٤ٶ ع٢ً سٝات٘ إ٫ خػـطٖا تايٝـّا شيـ٬ّٝ َٗٝٓـّا. َٚـا اْتكـط       

اهلل ٗ عُـطٙ ٚعكـِ ظٗـازٙ زَـ٘ ٚزّ غـريٙ ٖـٔ        أسسٷ هلِ إ٫ َـسٸ 

ٚضا٤ٙ ٫ٚش ب٘ ست٢ إشا أزٸ٣ َا عًٝ٘ ختِ اهلل بايؿـٗاز٠ ٚؾـاظ ؾـٛظّا    

 عُّٛٝا.

إٕ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ ػـطٟ ْعُـتِٗ ايٝـّٛ عًـ٢ أٖـٌ ايعـامل       

ــع غــكـ      ــازِٖ ٗ ضؾ ــ٫ٛ دٗ ــح ٫ ٜؿــعطٕٚ، ؾً ــٔ سٝ ــاْٞ َ ايج

  ٚ ًٓـت ٭ٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ     اؿطٜات ايٓكس١ٜ ٚايه١َٝ٬ ايؿـٝع١ٝ ٕـا 

ٖصٙ إػاس١ َٔ اؿط١ٜ ٗ ايططح، إش إدـايـ سـٌ ٜػـُع طـطح     

أٌٖ ايعامل ايجاْٞ ٜطاٙ ٖٝٸّٓا بايكٝاؽ إٍ َا ٜػُع٘ َٔ أٖـٌ ايعـامل   

ٚٸض ْؿػ٘ ٚتتذطٸز عٔ ا٫ْؿعاٍ، بٌ قس تطاٙ ٗ نـجري   ا٭ٍٚ، ؾترت

تهـٝؿِٗ  َٔ ا٭سٝإ ٜتعاطـ َع أٌٖ ايعامل ايجاْٞ ٜٚتكبٸًِٗ ٜٚػ

ـــ   ــسيٌ»إش ٜكــٓٸؿِٗ ب ــاؾع   «إعت ، ؾٝهــٕٛ َــٔ ٚضا٤ شيــو هلــِ َٓ

اهلــاز٨ ٚايعك٬ْــٞ »زْٜٝٛــ١ عسٜــس٠! ٚيــ٫ٛ شيــو يهــإ طــطسِٗ 

ٟٸ عٓس إدـايـ َـٔ أنـرب ايهبـا٥ط ٚأنؿـط ايهؿـط نُـا نـإ         « ٚايطٚ
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ــّٛ; َؿــاضٜع يًتكــؿ١ٝ      اؿــاٍ ٗ ايػــابل! ٚيهــاْٛا نُــا مــٔ ايٝ

ٕٵ نؿـاِٖ اهلل     ٚا٫غتٝاٍ، إ٫ إٔ ايصٟ دط٣ ع ُـس اهلل تعـاٍ ٖـٛ أ

شيو ٭ٕ ٖٓايو َٔ ٜكـ بك٠ٛ ٚثبات ٗ ايكـ ا٭ٍٚ َٔ اؾب١ٗ 

ؾٝتؿاغٌ أٌٖ اـ٬ف ب٘ عِٓٗ. ٚيـٝؼ ٜطًـب أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ     

ايّٝٛ َٔ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ دعا٤ٶ ٫ٚ ؾهٛضّا، بٌ نٌ َا ٜطًبْٛـ٘  

يعــسِٖٚ  إٔ ٜتكــٛا اهلل ؾــِٝٗ، ؾــ٬ ٜؿــٗطٚا بٗــِ ٫ٚ ٜهْٛــٛا عْٛــّا

َٳـٔ      عًِٝٗ، ٚإٔ ٫ ٜطعٓٛا بِٗ َـٔ ٚضا٤ ٚٗـٛضِٖ، ٚإٔ ٜرتنـٛا 

أضاز ا٫يتشام بِٗ ٚايػري ع٢ً َٓٗادِٗ َٔ اؿٛظٌٜٚ سطّا، ؾ٬ 

ــ٘    ــ٘ ٫ٚ ٜهــطٗسْٚ٘ ٫ٚ ٜكطعــٕٛ ضظقــ٘، ٫ٚ ٜطَْٛ ٜهــٝٸكٕٛ عًٝ

بكٓٛف ايتِٗ، ٚشيو ستـ٢ تٴعـاز قـٝاغ١ ٖـصا ايعـامل اٱغـ٬َٞ       

ٕ ؾٝٗــا اٱْػــإ ايؿــٝعٞ ســطّا ٚغــٝس  ٚتتٛٓيــس َعازيــ١ دسٜــس٠ ٜهــٛ

ْؿػ٘، غري َهطط يًتٛاضٟ َـع ؾـ٤ٞ َـٔ عكا٥ـسٙ ٚأؾهـاضٙ، ٚٗ      

 شيو اـري يًذُٝع نُا ٫ ىؿ٢.

ٚؾكهــِ اهلل ٚإٜاْــا يًتؿكــ٘ ٗ زٜٓــ٘، ٚايعُــٌ عًــ٢ إٚٗــاضٙ       

 ٚإععاظٙ.

 ٚايػ٬ّ.

 

 ٜاغط اؿبٝب

 ٖـ ــ يٓسٕ 1436ضبٝع اٯخط٠  19ي١ًٝ 
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 :عؾك جقاب اؾشقخ احلبقب اؾشقخ اؾـصراوي رد ■

 دالمٌ وحتقة وابتفال: 
 ٜاغطاؿبٝب ايؿٝذ ضغاي١ ع٢ً ايطز

 ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ايعإٌ ضب هلل اؿُس ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػِ

 ٚآي٘ إكطؿ٢ ايكاغِ أبٞ أْعٌ خًك٘ خري ع٢ً ٚباضى

 .ايعإٌ ضب آٌَ أْعٌ أعسا٥ِٗ ع٢ً ٚايًعٔ ايطاٖطٜٔ

 اؿبٝب غطٜا ايؿٝذ مساس١

  .ٚبطنات٘ اهلل ٚض١ٓ عًٝهِ ايػ٬ّ

 إيٝهِ، أضغًٓاٖا اييت ا٬ٕسٛات ع٢ً بايطز تؿهًهِ أؾهط بسا١ٜ

 ضأٜٓا اهلل ؾا٤ إٕ ايؿا٥س٠ ٚيتتِ إًتبػات، بعض ٚيتٛنٝح

 إٔ تعاٍ اهلل َٔ ضادٌ ب٘، َاتؿهًتِ ع٢ً ايتعًٝل نطٚض٠

 ٖٛ إْ٘ ّإٚاٱ اؿل بٓٛض بكا٥طْا ٜٚٓٛض أبكاضْا، عٔ ٜهؿـ

  .ٚإػتعإ شيو ع٢ً ايكازض

 ؿؼدار حؽقؿة أدؾة اؾتؼقة عؾك اؾتبؾقغ: 
 إٔ ايتبًٝؼ عٔ ا٭ٍٚ ايٓكط١ ٗ ب٘ تؿهًتِ ٖا ؾُٗٓاٙ ايصٟ: أ٫ّٚ

 ٚٚٝؿ١ ٚأْ٘ ايسٜٔ، ٗ دسّا َُّٗا أَطّا نْٛ٘ إٍ باٱناؾ١ ايتبًٝؼ

 ازدٗ) دٗاز ْٛع _ايتبًٝؼ أٟ_ ؾٗٛ ٚا٭ٚقٝا٤، ا٭ْبٝا٤

ٕٸ ٜعين ٖٚصا اؾٗاز، أسهاّ ؾتًشك٘ ٚبايتايٞ ،(بايًػإ  ايهطض أ

 ؾ٬( اؾٗاز ٗ نُا) َٛنٛع٘ ٗ َأخٛش عًٝ٘ ٜرتتب قس ايصٟ
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 ايتبًٝؼ َٔ ٫بس ؾإْ٘ ثِ َٚٔ! ايتك١ٝ ٚأزي١( ٫نطض)ب ٜٓؿ٢

 غايت ٚيٛ ٚعٓا٤، ٚعٓت نطض َٔ َاتطتب، عًٝ٘ ٚيٛتطتب

 .شيو غبٌٝ ٗ ايسَا٤

 أزي١ غا٥ط ع٢ً سان١ُ ناْت ٚإٕ ايتك١ٝ أزي١ إٕ :أٚؾ٢ ٚبعباض٠

 قٛض٠ بػري هلا ٚساقط٠ ا٭زي١ تًو يسا٥ط٠ َهٝك١ أٟ)ا٭سهاّ

 اؿه١َٛ، ٫تكبٌ بطبٝعتٗا ا٭سهاّ، بعض ٖٓاى إٔ إ٫( ايهطض

 طبٝع١ إٔ أٟ ناؾٗاز، َٛنٛعٗا، ٗ َأخٛش ايهطض ٭ٕ ٚشيو

 ٚتعطٜض ضٚا٭خطا ا٭نطاض ٗ ايٛقٛع ستُّا تكتهٞ اؾٗاز

 ٖصا أزي١ ع٢ً ايتك١ٝ أزي١ سهُت إشا ٚبايتايٞ، يًتًـ، ايٓؿؼ

 ٜبك٢ ٫ ٜعين! أق٬ّ َٛنٛع هلا ٜبل مل ا٭سهاّ َٔ ايٓٛع

ِٸ َٚٔ ُاَّا، ٜطتؿع أٟ! يًذٗاز َٛنٛع  بإٔ ايكٍٛ َٔ ؾ٬بس ث

 ايصٟ ايٛضٚز َع٢ٓ ٖٛ ٖٚصا) ايتك١ٝ، أزي١ ع٢ً ٚاضز٠ اؾٗاز أزي١

 ع٢ً سان١ُ ايتك١ٝ أزي١ إٔ ايٓتٝذ١ ٜعين (1)(ا٭قٍٛ ٗ سككٛٙ

 ٗ إأخٛش ا٭سهاّ بعض أزي١ ٚيهٔ عاّ، بؿهٌ ا٭سهاّ أزي١

  .ايتك١ٝ أزي١ ع٢ً ٚاضز٠ _ناؾٗاز_ايهطض َٛنٛعٗا

                                                           

ؾايٛضٚز ٖٛ ْٛع َٔ ايتدكل )اــطٚز إٛنـٛعٞ(، ٚيهـٔ ٖـصا ايتدكـل      ( 1)

يؿـاضع: نـٌ َهًــ    يٝؼ ٚدساّْٝا، ٚإِا بتٛغ٘ تعبس ايؿـاضع، ٜعـين َـج٬ّ يٛقـاٍ ا    

هب عًٝ٘ ايك٠٬، ؾدطٚز ايطؿٌ ٖٛ خطٚز َٛنٛعٞ ٚدساْٞ)ؽكـل( ٚيهـٔ   

يٛ قاٍ: )٫تًكٛا بأٜسٜهِ إٍ ايتًٗه١( ؾدطٚز اجملاٖس، ٖٛ خطٚز َٛنٛعٞ أٜهّا 

ٚيهٓ٘ سكٌ ٫بايٛدسإ بٌ بربن١ تعبـس ايؿـاضع، أٟ ٭ٕ ايؿـاضع تعبـسْا باؾٗـاز،      

 ؾٓؿِٗ خطٚز َٛنٛع اجملاٖس عٔ )٫ٚتًكٛا(.ؾٓؿِٗ خطٚز اجملاٖس َٛنٛعّا، أٚ: 
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 ٫ٜتػبب ايصٟ اؿس إٍ ٖٛ إِا ايتك١ٝ أزي١ ع٢ً اؾٗاز ٚضٚز إٕ ثِ

 ايتك١ٝ، ي١أز سه١َٛ إٍ ا٭َط ضدع ٚإ٫ ايسٜٔ، بٝه١ باغت٦كاٍ

 ٗ ا٫خت٬ٍ ؾطض ؾًٛ ايسٜٔ ؿؿٜ ؾطع إِا اؾٗاز إٔ نطٚض٠َ

 ٚغببّا ايسٜٔ، ع٢ً خططّا ؾٝ٘ اؾٗاز ٜهٕٛ عس ايك٣ٛ َٛاظٜٔ

 ٖٚصا بايتك١ٝ، ٚايعٌُ ايكعٛز ٚٚدب اؾٗاز سطّ عًٝ٘ يًكها٤

( ا٫ْك٬ب أقشاب َع( )ع) إ٪ٌَٓ أَري ٫َْٛا ؾعً٘ ايصٟ

 أغًب ٚنصا( ايكًح قه١ٝ ٗ( )ع)اؿػٔ اٱَاّ ٫َْٛٚا

 (.ع)ا٭١ُ٥

 عًٝ٘ ؾتٓطبل( ايًػإ دٗاز) يًذٗاز َكساقّا َازاّ ايتبًٝؼ إٕ ثِ

ِٸ َٚٔ إصنٛض٠، ا٭سهاّ  ٚأقشاب٘ ْؿػ٘ عطٸض ايٓيب ؾإٕ ث

 ٚعُاض ٚمس١ٝ ٜاغط) ٚإٛت ٚايتعصٜب ٚايتذٜٛع يًدطط

 ؾإشٕ قبً٘، َٔ ا٭ْبٝا٤ ؾعٌ ٚنصا ايسٜٔ، تبًٝؼ غبٌٝ ٗ...( ٚب٬ٍ

 ايكٛض٠ إٔ ٖٚٛ ٖٓا ٜأتٞ اؾٗاز ٗ شنطْاٙ ايصٟ ايه٬ّ ْؿؼ

 ٖٞ عًٝٗا ايتك١ٝ أزي١ سه١َٛ إتٝكٔ ايتبًٝؼ قٛض َٔ ايٛسٝس٠

 ؾٗٓا يًدطط، ايسٜٔ أقٌ تعطٜض إٍ ايتبًٝؼ أز٣ َاإشا قٛض٠

 َٔ ا٭َط بًؼ ؾُُٗا ايكٛض٠ ٖصٙ َاعسا أَا ٚتٛقؿ٘، ايتك١ٝ تأتٞ

 ٖصٙ أزا٤ غبٌٝ ٗ ٜٕٗٛ ؾصيو زَا٤ َٔ هتغؿ َُٚٗا أنطاض،

 أٚ ايؿطز ع٢ً ٚاـطط ايهطض نإ غٛا٤ ٫ؾطم إكسغ١، ايٛٚٝؿ١

 ايسٜٔ ْؿؼ تعطض عسّ ؾطض َع ٖصا)إ٪١َٓ اؾُاع١ ع٢ً

  ..(ٚقٛتٗا ٚاْتؿاضٖا يهجطتٗا، ٚشيو.. اؾُاع١ بتعطض يًدطط
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 قاب١ً س٫ٍا٫غت ٗ ا٭خري٠ اؿًك١ ٚيهٔ بإصنٛض، ْػًِ إْا: قًٓا

 بايًػإ دٗازّا ايتبًٝؼ نٕٛ إٕ: يهِ ٜكاٍ ؾإْ٘ دسّا، يًٓكاف

 دٗاز ايتبًٝؼ ؾٓعِ،! عًٝ٘ اؿطب دٗاز أسهاّ تطتب ٫ٜػتًعّ

! عًٝ٘؟ اؿطب دٗاز أسهاّ تطبكٕٛ زيٌٝ بأٟ يهٔ بايًػإ، 

-أ: ٜؿٌُ ٖٚٛ ا٭عِ، بإع٢ٓ دٗازّا عٓسْا إٕ: آخط ٚبتعبري

 بإعطٚف ٚا٭َط ايتبًٝؼ،)ػإايً دٗاز-ب اؿطب دٗاز

 ايٓؿؼ فاٖس٠ ب٘ ٜٚطاز)ايكًب دٗاز-ز( إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ

 دٗازّا ٚعٓسْا(. احملطَات ٚتطى ايطاعات ؾعٌ ع٢ً ٚتٛطٝٓٗا

 إٔ ايٛانح َٚٔ اؿطب، دٗاز ب٘ ٚإطاز: ا٭خل بإع٢ٓ

 ٫ترتتب( َٛنٛع٘ ٗ ايهطض أخص َٚٓٗا)اؿطب دٗاز أسهاّ

  .ٙغري ع٢ً بايهطٚض٠

 َأخٛش ايهطض إٔ َٔ اؾٗاز ٗ َاقًٓاٙ ايتبًٝؼ ٗ ْكٍٛ: يٛقٌٝ ثِ

 َٔ ؾ٦ّٝا هًب أْ٘ ايتبًٝؼ طبٝع١ َٔ ٭ٕ أٜهّا، َٛنٛع٘ ٗ

 !ايتبًٝؼ؟ َٛنٛع ٗ َأخٛش ايهطض َٔ َكساض أٟ: ؾٝكاٍ ايهطض

 أق٬ّ، ايتبًٝؼ أَهٔ ٕا ي٫ٛٙ ايصٟ ايهطض شيو ٖٛ إتٝكٔ إكساض

 ٜتعطض ايصٟ ايهطض يًتبًٝؼ، بايٓػب١ طضإتعاضفايه ٖٛ: قٌ أٚ

.. ايبػٝط١ ٚإؿانٌ ٚإعاضن١ ايعٓا٤ قبٌٝ َٔ عاز٠، إبًؼ ي٘

 دٗاز ٗ أْ٘ ٚايؿطم. أؾب٘ َٚا ايكتٌ إٍ ٜكٌ ايصٟ ايهطض ٚيٝؼ

 ٗ( َٚاأؾب٘ ايكتٌ)ايهطض َٔ إكساض ٖصا أخص هب اؿطب

 عٓ٘ ٫تٓؿو اييت ي٘ ؾ١إتعاض اٯثاض َٔ ايهطض ٖصا ٭ٕ َٛنٛع٘،
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 أنجط ايؿهط٠ ٚيتكطٜب! ٚانح نُاٖٛ ايتبًٝؼ، غ٬ف عاز٠،

 ٗ َأخٛشّا ايهطض َٔ َكساضّا ٖٓاى ؾإٕ ايكٝاّ، َجا٫ّ خصٚا

 ايصٟ ٚايعٓا٤ ٚايعطـ إتعاضف ايتعب ٖٚٛ قطعّا، َٛنٛع٘

 َٚا إٛت سس إٍ ايكٝاّ نطض ٚقٌ يٛ أَا عاز٠، ايكٝاّ هًب٘

 ايهطض هًب أْ٘ ايكّٛ طبٝع١ إٕ: ايكٍٛ ٓاٜػع ؾ٬ أؾب٘،

ِٸ َٚٔ ،(٫نطض)ع٢ً ٚاضز٠ ايكّٛ ؾأزي١ ٚبايتايٞ،  إٔ عًٝ٘ ث

 تكتهٞ ايكّٛ طبٝع١ إٕ: ٜكاٍ ٭ْ٘! َات ٚيٛ بايكٝاّ ٜػتُط

 أزي١ ع٢ً ٚاضزّا ٜهٕٛ ؾك٘ إكساض ٖصا ايهطض، َٔ َعّٝٓا َكساضّا

 .بًٝؼايت ٗ ايه٬ّ ٖٚهصا! عًٝ٘ َاظاز زٕٚ( ٫نطض)

ُٸٌ( م)ايٓيب باٍ ؾُا: قٌٝ ٚيٛ  غبٌٝ ٗ أقشاب٘ قتٌ ست٢ ؼ

 إقا١َ بكسز ٭ْ٘ ب٘ ٚمسح ٚأداظٙ شيو ؼٌُ: قًٓا ايتبًٝؼ،

 أْ٘ إتٝكٔ إكساض ٖٛ ٖٚصا ايسٜٔ، أقِٝ ٕا شيو ي٫ٛ أٟ! ايسٜٔ

 أٚ ايسٜٔ ٚدٛز)ٖٚٛ ٚايسَا٤، ا٭ضٚاح ؾ٤ٞ نٌ عٓسٙ ٜٕٗٛ

 غا٥ط إٍ بايٓػب١ ٚنصا عًٝ٘، ايكٝاؽ ؾ٬ٜكح ،(ٚدٛزٙ عسّ

 ٚقريٚضت٘ ايسٜٔ اغتكطاض بعس ٚأَا زعٛاتِٗ، بسا١ٜ ٗ ا٭ْبٝا٤

 َع ٚدٛب٘ ٖٚٛ ايسٜٔ ٗ ايطبٝعٞ َٛقع٘ إٍ ايتبًٝؼ ؾٝعٛز قّٜٛا،

 .َاظاز زٕٚ ايهطض َٔ إتعاضف إكساض

 إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف يٮَط َكسام ٖٛ ايتبًٝؼ إٕ ثِ

 ٗ قاٍ. ايهطض عسّ بكٛض٠ ٚدٛبُٗٗا تكٝٝس ايؿكٗا٤ ٚبإْاع

 أٚ عًِ(  ؾًٛ ، َؿػس٠ اٱْهاض ٗ ٜهٕٛ ٫ إٔ ايطابع: ))اؾٛاٖط
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 أسس إٍ أٚ)  عطن٘ إٍ أٚ(  َاي٘ إٍ أٚ إيٝ٘ ايهطض تٛد٘ ٚٔ) 

 خ٬ف ب٬(  ايٛدٛب غك٘)  إآٍ أٚ اؿاٍ ٗ(  إػًٌُ َٔ

 ٚاؿطز ٚايهطاض ضايهط يٓؿٞ ، بعهِٗ ب٘ اعرتف نُا ؾٝ٘ أدسٙ

 زٕٚ ايٝػط اهلل ٚإضاز٠ ، ٚمساستٗا ا١ًٕ ٚغٗٛي١ ، ايسٜٔ ٗ

 ":  ايعٕٝٛ عٔ إطٟٚ اـرب ٗ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايطنا ٚقٍٛ ايعػط

 شيو أَهٓ٘ َٔ ع٢ً ٚادبإ إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ٚا٭َط

 سسٜح ٗ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايكازم نكٍٛ " ْؿػ٘ ع٢ً ىـ ٚمل

 ايػ٬ّ عًٝ٘ ٚقٛي٘ " أقشاب٘ ع٢ً ٫ٚ " ظٜاز٠ َع  ايسٜٔ ؾطا٥ع

 نإ إشا اهلس١ْ ٖصٙ ٗ شيو ٚيٝؼ " ايػابل  َػعس٠ خرب ٗ أٜها

 ٗ ايػ٬ّ عًٝ٘ ٚقٛي٘ بٌ " طاع١ ٫ٚ عسز ٫ٚ َاٍ ٫ٚ ي٘ ق٠ٛ ٫

 خرب ٗ أٜها ايػ٬ّ عًٝ٘ ٚقٛي٘ بٌ ، ايػابل ايطٌٜٛ و٢ٝ خرب

 ٜ٪دط مل ب١ًٝ ؾأقابت٘ دا٥ط يػًطإ تعطض َٔ ": ظٜس بٔ َؿهٌ

 ايػابك١ ايٓكٛم َٔ شيو ٚغري " عًٝٗا ايكرب ٜطظم ٚمل عًٝٗا

 (.ٚغريٖا

 ٗ ٜهٕٛ ":  ايػابل  اـرب ٗ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايباقط ٚقٍٛ: )ٚقاٍ

 ٫:  - قاٍ إٔ إٍ - ٜتكط٩ٕٚ َطا٩ٕٚ قّٛ ايعَإ آخط

 ، ايهطض أَٓٛا إشا إ٫ َٓهط عٔ ْٗٝا ٫ٚ َعطٚف أَطا ٜٛدبٕٛ

 أْاؽ ع٢ً قٍُٛ " ٚإعاشٜط ايطخل ٭ْؿػِٗ طًبٕٜٛ

 ايٓؿع ؾٛات إضاز٠ ع٢ً أٚ ، ايكؿات بٗصٙ َٛقٛؾٌ ككٛقٌ

 ايٝػري ايهطض ؼٌُ ٚدٛب ع٢ً أٚ ايٛغا٥ٌ ٗ بٌ ، ايهطض َع
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 َٔ ىًٛ ٫ نإ ٚإٕ ، ايعِٛٝ ايهطض ؼٌُ اغتشباب ع٢ً أٚ ،

 ب٘ قطح نُا س٦ٓٝص اؿط١َ ثبٛت نطٚض٠ ا٭خري ٗ َٓع بٌ ْٛط

 ؾطعٕٛ آٍ َ٪َٔ خكٛم َٔ ٚقع َٚا ، ٚايػٝٛضٟ ايؿٗٝسإ

 ٜكاؽ ٫ خاق١ ؾٮَٛض إكاَات بعض ٗ ٚغريُٖا شض ٚأبٞ

 (1).(غريٖا عًٝٗا

 بإٔ ا٫زعا٤ أَهٔ ايتك١ٝ، أزي١ ع٢ً ايتبًٝؼ أزي١ بٛضٚز غًِٓ يٛ ثِ

 اييت ايسضد١ ٖٚٞ ٫ظ١َ، تبك٢ ايتك١ٝ زضدات َٔ بػٝط١ زضد١

 ؾعٌ، ضزات إٍ ٚتسؾعِٗ نجريّا ٚتػتجريِٖ دسّا، إدايؿٌ تػتؿع

 بعض ع٢ً ضمسٞ، بؿهٌ ٚايًعٔ بايػب اؾٗط ْٚعين

 ايطغاي١ ٗ ؾطسٓا نُا َٚػاَط٠، كاطط٠ ٜعس ٖا ضَٛظِٖ،

 َعٜس ٚغٝأتٞ ٚإِٗ، ا٭ِٖ باب ٗ إػأي١ تسخٌ ؾٗٓا ا٭ٍٚ،

 .ٖٓا أٜهّا (2)تٛنٝح

                                                           

ٖصا ٫ٚىؿ٢ أْٓا ْٓاقـ ٗ بعض ا٭سٝـإ دـس٫ّ، ٚيـٝؼ بايهـطٚض٠ أْٓـا ْتبٓـ٢       ( 1)

 نٌ إٓاقؿات.

ٚبٗــصا تٓشــٌ إؾــهاي١ٝ تــصنطْٚٗا عــاز٠، ٖٚــٞ أْــ٘ يــٛ نــإ ايــ٬ظّ ٚايٛادــب     ( 2)

ع١، ٜعـين ستـ٢   اغتدساّ ايتك١ٝ ٗ ٖصا ايعَإ ؿطّ إٚٗـاض نـٌ َاٜـسٍ عًـ٢ أْٓـا ؾـٝ      

شنطْا ٭سك١ٝ ا٭َـري ع باـ٬ؾـ١، بـٌ فـطز شنطْـا يؿهـا٥ً٘! سٝـح إٕ ا٭٥ُـ١ نـاْٛا          

ٜٕٓٗٛ ٗ أظ١َٓ ايتك١ٝ ست٢ عٔ ايتشسٜح بؿها٥ٌ عًٞ ٚؾاط١ُ)ع(! ٚدٛاب٘: سٝح 

ــس٠(،       ــع إٚٗــاض َاهًــب ايهــطض ٚاـطــط) َــٔ ايعكٝ ــ١ َطتبطــ١ بايهــطض ؾُٝٓ إٕ ايتكٝ

ٚزضدـات ٫َطتبـ١ ٚاسـس٠، ٚسٝـح إٕ شنـط َجـٌ ٖـصٙ        ٚبايتايٞ تهٕٛ ايتك١ٝ َطاتـب  

ا٭َـٛض ٗ ٖـصٙ ا٭ظَٓـ١ ٫هًــب عـاز٠ نـطضّا )َعتـسّا بــ٘( ٫ عاَـّا ٫ٚ خاقـّا، ؾإْــ٘         
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 ٚأُٖٝت٘ ايتبًٝؼ أٚي١ٜٛ ع٢ً ٚاؾكٓاٚ شيو، نٌ عٔ تٴٓعٸٍ يٛ ثِ

 عًٝ٘ تطتب ٚيٛ ٚادب ايتبًٝؼ سػّٓا قًٓا ايٓتا٥ر، ناْت َُٗا

 (ايسٜٔ أقٌ ع٢ً خططّا ٜؿهٌ َامل) َاتطتب

 نٌ ايه٬ّ ٚإِا ايتبًٝؼ أقٌ ٗ ٜهٔ مل ن٬َٓا ٚيهٔ

 َاٖٛ أْ٘ ايتبًٝؼ، أغًٛب ٗ ٖٛ _دٝسّا ٖٓا ٫ٚسٛٛا_ايه٬ّ

 أغًٛب أغًٛبإ، يسٜٓا نإ ٚإشا) تباع٘،ا ٜٓبػٞ ايصٟ ا٭غًٛب

 ا٭نطاض أٚ ٫ٜرتتب، ٚأغًٛب ٚأنطاض زَا٤ غؿو عًٝ٘ ٜرتتب

 َتؿكٕٛ ؾٓشٔ (1)(إٓسٚس١ ٚدٛز َع شاى إٍ ايًذ٤ٛ ؾًُاشا أقٌ،

 يهٔ ب٘، ٚايكسع اؿل، إب٬ؽ ٚدٛب َٔ ب٘ تؿهًتِ َا ع٢ً

 شيو تٛنٝح ٚغٝأتٞ ٚايططٜك١، ا٭غًٛب ٗ َعهِ خ٬ؾٓا

 .ٜبّاقط

 بأِْٗ( ايجاْٞ ايعامل أٌٖ)يـ اتٗاَهِ ُا١َٝ عسّ ٜٛٗط ٖٓا َٚٔ

 ٜبًػٕٛ ؾِٗ ،(2)عكِٗ إدشاف ا٫تٗاّ ٖصا ٚإٔ ايهتاب، نأٌٖ

                                                                                                 

٫َاْع ٗ إٚٗاضٙ، ْعِ يـٛؾطض سكـٍٛ ايهـطض ٗ ٚـطف أٚ َهـإ، يعَـت ايتكٝـ١        

 ست٢ ٗ أَجاٍ ٖصٙ ا٭َٛض أٜهّا. 

يـٓيب م ٚايـٓيب إبـطاِٖٝ )ع( اؿـاز ،     قس تكٛيٕٛ: ؾُاشا تكٓعٕٛ َع أغًٛب ا( 1)

ٚعسٜح: )ؾأٚٗطٚا ايربا٠٤ َِٓٗ ٚأنجـطٚا َـٔ غـبِٗ( أقـٍٛ: غٝــأتٞ دـٛاب شيـو        

 نً٘.

طبعّا ٫ىؿ٢ أْ٘ قس ػس بعض ضداٍ ايسٜٔ ٖٔ ٜٓتػبٕٛ إٍ ٖـصا )ايعـامل( يـٝؼ    ( 2)

َٔ ُٖـَِٛٗ ايتبًٝـؼ، بـٌ ُٖٗـِ زْٝـاِٖ، ٚؼكـٌٝ قـٛتِٗ، َٚجـٌ ٖـ٪٤٫ أغاغـّا           

ٕ ٖصا ايػًو يٝعٝؿٛا! يهٞ ٜكتاتٛا َٔ خ٬ي٘، ٜعين َكسض ضظم يـٝؼ إ٫،  ٜسخًٛ



 

.....................................................................................103 

 

 

 ٫ أِْٗ ايؿطم يهٔ ٚا٭ٚقٝا٤، نا٭ْبٝا٤ اٯخط، ٜٚػعٕٚ

 بهط بأبٞ تبس٩ٕٚ أْتِ ٜعين أْتِ، تؿعًٕٛ نُا ا٭خري َٔ ٜبس٩ٕٚ

 ي١ٜ٫ًٛ يتٓتٗٛا بايربا٠٤ تبس٩ٕٚ ع، عًٞ ٍإ يتٓتٗٛا ٚعا٥ؿ١ ٚعُط

 ايؿٝع١ ٜعٝؿٗا اييت ايٛطٚف إٔ ٜطٕٚ أِْٗ ٚشيو. )بايعهؼ ِٖٚ

  (.ايططٜك١ ٖصٙ ٜٓاغبٗا ا٭ظَإ عرب ٚعاؾٖٛا

ِٸ يسِٜٗ يٝؼ إْ٘ ايكٍٛ إشٕ عكِٗ اٱدشاف ؾُٔ  تؿٝٝع ٖ

 َٔ تؿٝٸعٳ نِ ايتؿٝع، زا٥ط٠ ٗ ؾك٘ ٜعًُٕٛ ٚأِْٗ إدايـ،

 اهلاز١٥ ايهتب ٚغا٥ط! َج٬ّ؟ إطادعات نتاب بػبب ايٓاؽ

 ٚيعٔ غب زٕٚ اـ٬ؾ١ٝ ايبشٛخ تٓاٚيت اييت يًُتؿٝعٌ

 .َطازٖا إٍ ٚٚقًت

 بهٌ ٜٚكطٸسٕٛ ايعامل، غعٚ ع٢ً ٜعًُٕٛ( ايجاْٞ ايعامل)ؾأٌٖ

 َع ايبشح عٓس ايططح ٗ( إطس١ًٝ) ٜتبعٕٛ يهٔ عكا٥سِٖ،

 إٓطك١ٝ ايعك١ٝ٥٬ عس٠ايكا َٚٓٗذِٗ ٚؾعاضِٖ إدايؿٌ،

 ،(ٜٴكاٍ َاٜعًِ نٌ َا) ٚأْ٘ ،(1)َكا٫ّ َكاّ يهٌ إٕ ايؿطع١ٝ

 ٜػعٕٚ إِْٗ: قًت ؾ٦ت ٚإٕ. ٚاٱَهاْات ايٛطٚف ٬ٜٚسٕٛٛ

                                                                                                 

ٖــ٪٤٫ َٛدــٛزٕٚ زا٥ُــّا عٓــسْا ٚعٓــس غريْــا)أعين ايطٛا٥ـــ ٚا٭زٜــإ ا٭خــط٣(،    

ؾًٝؼ ن٬َٓا عٔ ٖصٙ ايطبك١، بٌ ن٬َٓـا عـٔ ضدـاٍ ايـسٜٔ اؿكٝكـٌٝ )إدًكـٌ(       

 ايصٜٔ ْصضٚا سٝاتِٗ هلل ٚٱع٤٬ نًُت٘.  

سٜح: )إْــا َعاؾــط ا٭ْبٝــا٤ أَطْــا إٔ ْهًٓــِ ايٓــاؽ عًــ٢ قــسض عكــٛهلِ(.   ٗ اؿــ( 1)

 ٚضٟٚ: )٫ؼسثٛا باؿه١ُ غري أًٖٗا ؾتًُٖٛٛا(.
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  .٫تػُح ايك٣ٛ َٛاظٜٔ ٭ٕ ْاعُّا غعّٚا

 ا٭نرب ايػب٘ َٚٓٗر ،(ع)ايٛقٞ َٓٗر ٖٛ شيو ٗ َٚٓٗذِٗ

 ايٛطٚف إٔ ٚدسٚا ٝحس ؾإِْٗ ،(ع)ا٭١ُ٥ أغًب َٚٓٗر(ع)

 اهلاز٨، ايتبًٝؼ غٝاغ١ اتبعٛا إباؾط، با٫قطساّ هلِ ٫تػُح

 ع٢ً يًشطب ٚإع٬ٕ َػاَط٠ زٕٚ َٔ اؿل ؿؿٜ ٚايعٌُ

 إدايؿ١ إسضغ١ َع ايتعاٌَ إٍ بايٓػب١ ن٬َٓا طبعّا)اٯخطٜٔ

 إٕ َطًكّا، ٜتٓاظيٛا مل ْؿػ٘ ايٛقت ٗ ٚيهِٓٗ(. ٚضَٛظٖا

 ٫ اهلاز٨ ايعٌُ ططٜك١ ايه٬ي١ ضَٛظ عَ اتبع( ع)ايٛقٞ

 ٖٚتهِٗ عًِٝٗ بايطعٔ ٜكطٸح ٚمل َٓ٘، أق٣ٛ ٭ِْٗ ايكساَٞ،

 اؿل، ٫ىؿ٢ يهٞ خاق١، َٛاضز ٗ أٚ ؾٝعت٘، أَاّ إ٫ عاز٠

 ايتك١ٝ، ضؾع ايّٝٛ شيو أْ٘ تكٍٛ اييت غًِٝ ضٚا١ٜ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا

 غريت٘ عا١َ إٔ ع٢ً زيٌٝ شات٘ عس ؾٗصا( بٗا تػتؿٗسٕٚ اييت)

 ع٢ً ايّٝٛ شيو ٗ عٌُ أٟ ضؾعٗا، ايّٝٛ شيو ٚٗ تك١ٝ، ناْت

 نإ ٚإٕ ايكّٛ، ع٢ً بايطعٔ إٮ ع٢ً ٚقطٸح ططٜكت٘، خ٬ف

 طعٓ٘ عَُّٛا يهٔ عًِٝٗ،( ع)ؾٝٗا طعٔ أخط٣، َٛاضز ٖٓاى

 ًََّٛٛا َاظيت: )َج٬ّ نكٛي٘ إباؾط٠، قٛض٠ ٜتدص َانإ ايعًين

  (اهلل ضغٍٛ ُقبض َٓص

 ٗ ٚػٛاهلِ ايه٬ٍ، ٗ ٚتطنانِٗ قطٜؿّا عٓو ؾسع: )قٛي٘ أٚ

 سطبٞ ع٢ً أْعٛا قس ؾإِْٗ. ايتٝ٘ ٗ ْٚاسِٗ ايؿكام،

 قبًٞ، ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ سطب ع٢ً نإْاعِٗ
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 ٚغًبْٛٞ ، ضٓٞ قطعٛا ؾكس ،  اؾٛاظٟ عين قطٜؿا ؾذعت

 (.أَٞ ابٔ غًطإ

 ٚعُط بهط أبٞ ٗ ٫ٜطعٔ ٚيهٔ باؿل، ٜكطح نٝـ ٫سٛٛا

 َٔ أبًؼ ٖٞ نٓا١ٜ ٜٚهين ًُٜح، ٚإِا ٫ًٜٚعُٓٗا، عًّٓا

 ؼت ٚيهٔ قطٜـ، إٍ إباؾط ايطعٔ ٜٛد٘ ؾٗٛ ايتكطٜح،

! عل هلِ تهٔ مل َٛاقع تب٩ٛا ايصٜٔ أ٥٫ٚو ٗ ٜطعٔ اؿعاّ

 أَري ططٜك١ ٜتبعٕٛ بايهب٘،( ايجاْٞ ايعامل أٌٖ) َاٜكٓع٘ ٖٚصا)

 ا٭١َ إٕ: ؾٝكٛيٕٛ ايعًٔ، ٗ ايكّٛ بأمسا٤ كطس٫ٕٜٛ. إ٪ٌَٓ

 با٭مسا٤ قطسٛا ٚإٕ.. سك٘ ٚغكبت٘ ع إ٪ٌَٓ أَري ًُٚت

( ع) إ٪ٌَٓ أَري ٜكٓع٘ َانإ ٖٚصا. ٫ٜٚػبِْٛٗ ٜٓتكسِْٚٗ،

 .غايبّا

 زٕٚ يهٔ ا٭مسا٤، ٜٚصنط باؿل، ٜكطح ايؿكؿك١ٝ اـطب١ ؾؿٞ

 ٚايطعٔ....( تكُكٗا يكس ٚاهلل أَا: )إٮ أَاّ ًٜعٔ أٚ ٜػب إٔ

 ساي٘ ٜهٔ مل عجُإ ٭ٕ ٚاٱٖاْات، ٖٓا عجُإ ٗ َٓ٘ ايكازض

 ىتًـ عجُإ ساٍ َانإ ايعَإ، شيو ٗ بٌ عٓسِٖ، نا٭ٚيٌ

 ٫سل، ظَإ ٗ ْعِ إػًٌُ، عا١َ عٓس َعا١ٜٚ ساٍ عٔ

 ا٭َٚيٌ، َكاف ٗ ٚٴنع ست٢ يعجُإ عًٝا َٚطتب١ َٓعي١ أعطٝت

 !َعا١ٜٚ بصهلا نبري٠ ٛزظٗ ٚشيو

 ٖٚهصا ٚغريت٘، ع إ٪ٌَٓ أَري ططٜك١ ٖصٙ ناْت عاّ بؿهٌ إشٕ

 ا٭مسا٤ ٜصنطٕٚ ايصٟ إٛضز ؾؿٞ أٜهّا، ع ا٭١ُ٥ ططٜك١ ناْت
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 ايصٟ إٛضز ٚٗ ٚايػب، ايطعٔ زٕٚ بايٓكس ٜهتؿٕٛ( عًّٓا)

 .ا٭مسا٤ ٫ٜصنطٕٚ ٜٚترب٩ٕٚ ٜٚػبٕٛ ٜطعٕٓٛ

 ضؾع٘ أغباٙ بٔ عًٞ: ايططا٥ـ نتاب ٗ طاٚٚؽ ابٔ ايػٝس ْكٌ

 يعًٞ عطض ايرباَه١ أ٫ٚز َٔ ضد٬ّ إٔ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايطنا إٍ

 ؟ بهط أبٞ ٗ تكٍٛ َا: )ي٘ ؾكاٍ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايطنا َٛغ٢ بٔ

 ؾأ  ، أنرب ٚاهلل اهلل إ٫ إي٘ ٫ٚ هلل ٚاؿُس اهلل غبشإ:  ي٘ قاٍ

 أّ يٓا ناْت:  ٬ّايػ عًٝ٘ ؾكاٍ ، اؾٛاب نؿـ ٗ عًٝ٘ ايػا٥ٌ

 أْٗا خرب َٛتٗا بعس ٜأتٓا ٚمل غاخط١ عًُٝٗا ٖٚٞ َاتت قاؿ١

 (.عُٓٗا ضنٝت

 زٕٚ با٫ْتكاز انتؿ٢ ٚيهٓ٘ ٜتٓاظٍ، مل اٱَاّ إٔ ٬ْسٜ ؾٗٓا

( ايجاْٞ ايعامل أٌٖ) ٜتبعٗا اييت ايططٜك١ ٖٚصٙ ٚايًعٔ، ايطعٔ

 .ُاَّا

 نإ، يٛ ٭ْ٘ ١ٝ،تك َٛضز ٗ ٜهٔ مل اٱَاّ إٔ ٖٓا ا٬ٕسٜ َٚٔ

 ع٢ً ناْا قاغطإ عاز٫ٕ إَاَإ: )يكاٍ بٌ اْتكازُٖا، ٕاٚغع٘

 (!.عًُٝٗا اهلل ؾط١ٓ عًٝ٘ َٚاتا اؿل

 ٖٛ ٕا أٚ عًّٓا، عاز٠ ٜٚترب٩ٕٚ ًٜٚعٕٓٛ ٜطعٕٓٛ عٓسَا إكابٌ ٚٗ

 ظٜاض٠ ٗ نُا ا٭مسا٤، ٫ٜصنطٕٚ ٜٚٴصاع، عٓ٘ يٝعًٔ َكٍٛ

 .عاؾٛضا٤

 بٝٓٓا اختًؿت ايك٣ٛ َٛاظٜٔ ٌٖ بسا، ٖا عسا َايصٟ ٚاٯٕ

  !تتبْٓٛٗا؟ اييت ايططٜك١ بٗصٙ اؿطب يٓعًٔ ٚبِٝٓٗ،
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 أدٓستِٗ، يٝؿطنٛا اٱغ٬َٞ، ايعامل ٗ أنجط١ٜ ايؿٝع١ قاض ٌٖ

 !عًِٝٗ؟ تطتس إٔ ّهٔ ناضث١ٝ ْتا٥ر ٭ٟ سػابّا وػبٛا ٫ٚ

 أؼدام اؾتؼقة: 
 ع٢ً َكس١َ ٖٚٞ اؽا٭غ ٖٞ ايسٜٔ َكًش١ إٔ ن٬ّ ٫: ثاّْٝا

 ايتك١ٝ أزي١ إٕ: يهِ ٜكاٍ قس ٚيهٔ ٚاؾُاع١، ايؿطز َكًش١

ٕٸ بٝٓت  ايتك١ٝ يًدطط، ايسٜٔ ٜتعطض عٓسَا ؾك٘ يٝػت ايتك١ٝ أ

 :أقػاّ ايتك١ٝ بٌ ايسٜٔ، ؿؿٜ زا٥ُّا يٝؼ

 ايسٜٔ ٜتعطض برتنٗا اييت ايتك١ٝ ٖٚٞ: ايسٜٔ ؿؿٜ ايتك١ٝ-1

 .ؼًُ٘ اييت إ٪١َٓ ُاع١اؾ اغت٦كاٍ خ٬ٍ َٔ ٚشيو يًدطط،

 تطؽ ايتك١ٝ:ع ايكازم عٔ ٚضز نُا: ايٓؿؼ ؿؿٜ ايتك١ٝ-2

 إ٪َٔ

 ايسٜٔ ٜتعطض مل ٚيٛ إ٪ٌَٓ اٱخٛإ ؿؿٜ ايتك١ٝ -3

 .إ٪ٌَٓ زَا٤ سؿٜ فطز بٌ يًدطط،

 ((:إػًٌُ) ايْٝٛإ بعض َع ي٘ ن٬ّ ٗ) ع إ٪ٌَٓ أَري ؾعٔ

 بسَو ؾا٥٘ ؾإْو بٗا أَطتو اييت ١ٝايتك ترتى إٔ إٜاى ثِ ٚإٜاى)

 ٗ هلِ َٚصٍ ، يًعٚاٍ ْٚعُتِٗ يٓعُتو َعطض إخٛاْو ٚزَا٤

 خايؿت إٕ ؾإْو بإععاظِٖ، اهلل أَطى ٚقس ، اهلل زٜٔ أعسا٤ أٜسٟ

 نطض َٔ أؾس ْٚؿػو إخٛاْو ع٢ً نطضى نإ ٚقٝيت

 ا٫ستذاز(. بٓا ايهاؾط يٓا ايٓاقب
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 أؾاط٘ أٚ ، ٬ٖن٘ ٗ ٌُع إشا ، بسَ٘ أؾاٙ: )ايعطٚؽ تاز ٗ

 ْكً٘ ٖٚصا ، يًكتٌ عطن٘ إشا ، زَ٘ ٚأؾاٙ ، بسَ٘ ٚأؾاٙ ،

 َعٓاٙ:  ؾ٬ٕ بسّ ؾ٬ٕ ؾاٙ:  ا٭ْباضٟ ابٔ ٚقاٍ.  اؾٖٛطٟ

 (.ي٬ًٗى عطن٘

 ايسٜٔ، ع٢ً ايتك١ٝ تطن٘ ٗ ٫خطط ايْٝٛاْٞ ٖصا إٔ ايٛانح َٚٔ

(1)ْٚاعت٘ بٓؿػ٘ َٓشكط اـطط بٌ
 

 ايػ٬ّ عًٝ٘)  إ٪ٌَٓ أَري ٚقاٍ:  يعػهطٟا اؿػٔ اٱَاّ ٚعٔ

 ٚإخٛاْ٘ ْؿػ٘ بٗا ٜكٕٛ ، إ٪َٔ أعُاٍ أؾهٌ َٔ ايتك١ٝ( : 

 ايؿادطٜٔ عٔ

 َجٌ يكاسبٗا أ١َ بٗا اهلل ٜكًح ايتك١ٝ إٕ( :  ايػ٬ّ عًٝ٘)  ٚعٓ٘

 ؾطٜو ٚتاضنٗا أ١َ، أًٖو ضَا تاضى تطنٗا ،ٚإٕ أعُاهلِ ثٛاب

 ، ايطٓٔ إٍ وبب اٱخٛإ سكٛم َعطؾ١ ٚإٕ أًٖهِٗ، َٔ

 إٍ ّكت قها٥ٗا تطى ٚإٕ ، ايسٜإ إًو يس٣ ايعيؿ٢ ٚتعِٛ

 . ع تؿػريٙ ٗ ن٬ُٖا(. إٓإ ايهطِٜ عٓس ايطتب١ ٜٚكػط ايطٓٔ

 نٌ يًُ٪َٔ اهلل ٜػؿط( : ) ايػ٬ّ عًٝ٘)  اؿػٌ بٔ عًٞ ٚعٔ

 ، تك١ٝاي تطى:  شْبٌ خ٬ َا ٚاٯخط٠ ايسْٝا ٗ َٓ٘ ٜٚطٗطٙ ، شْب

 (.اٱخٛإ سكٛم ٚتهٝٝع

                                                           

ــبب٘ قــّٛ         ( 1) ــٌ بػ ــ١ ٗ ايهٛؾــ١ ؾٝكت ــسنِ ايتكٝ ــسٜح )ٜــرتى أس ــح إٔ س ــ٘ ٜته َٓٚ

باؿذاظ( ايصٟ ؾـٓعتِ بـ٘ عًـ٢ أسـس اـطبـا٤، ٚإٕ مل ٜهـٔ َٛدـٛزّا بٗـصا ايًؿـٜ،          

 ٘ ٜٴؿِٗ َٔ اؿسٜح إصنٛض ٚأَجاي٘!يهٔ َهُْٛ
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 بكٝا١ْ ايتك١ٝ اغتعُاٍ( : ) ايػ٬ّ عًٝ٘)  قُس بٔ دعؿط ٚعٔ

 (.اٱخٛإ

 اـٛف ٗ ؾك٘ يٝػت ايتك١ٝ إٔ ع٢ً ٚانح زيٌٝ اؿسٜح ؾٗصا

 اؿاٍ ٖٛ نُا أٜهّا، اٱخ٠ٛ ع٢ً اـٛف عٓس بٌ ايسٜٔ، ع٢ً

  .ٚأَجاهلا َكط أٚ اؿذاظ ب٬ز ٗ ايّٝٛ

 ٚخايؿِٖٛ بايربا١ْٝ، خايطِٖٛ: )ع ايكازم عٔ ايهاٗ ٚٗ

 (.قبٝا١ْٝ اٱَط٠ ناْت إشا باؾٛا١ْٝ

 ٖصٙ بػري ايتبًٝؼ أزي١ عكط ْكٍٛ إٔ ؾإَا ايطٚاٜات ٖصٙ ع٢ً ٚبٓا٤

 ايتبًٝؼ أزي١ ق٠ٛ ؾطنٓا يٛ أٚ ،( اٱخٛإ نطض قٛض٠) ايكٛض٠

 ايتبًٝؼ أغًٛب ْػتدسّ ٜعين اٱَهإ قسض ؾٓذُع ٚٚاضزٜتٗا،

 تهٕٛ ايصٟ ا٭غًٛب أٚ اٱخٛإ، زَا٤ بػؿو ٜتػبب ٫ ٟايص

 .ْعّا أقٌ اٱخٛإ ع٢ً أنطاضٙ

  .شيو ٜكتهٞ ا٫ستٝاٙ إٔ ا٭قٌ ٚع٢ً

 إٓٗر باغتدساّ يهِ ٫سل أْ٘ ٖٞ ايطٚاٜات بٗصٙ ا٭خص ْٚتٝذ١

 ع٢ً أٚ أخط٣، بًسإ ٗ َ٪ٌَٓ إخ٠ٛ ع٢ً نطضّا ٜٴػبب ايصٟ

 تكسٜط ٗ سل يهِ ٚيٝؼ ِ،َٓطكته ٗ سكهِ ٜٓشكط ا٭قٌ

 تًو ٗ تتبٓاٙ ْاع١ ٚدٛز ٭ٕ أخط٣، َٓطك١ إٍ َٓٗذهِ

ِٸ َٚٔ يًدطط، إخٛاِْٗ غٝعطض إٓطك١  ؾا٥٘: )ٜكسم ث

 (!إخٛاْو ٚزّ بسَو
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  ؿا تػدقر أفؾ اؾعاؾؿ األول ؾضرورة وجقد أفؾ اؾعاؾؿ
 اؾثاـل؟!

 (ايؿٛبٝا: )ثايجّا

 ٚأعًٓٛا ايكطاس١ ططٜل اأخصٚ يٛ اؾُٝع إٔ َٓهِ مسعٓا قس إْا

 خطري أثط ي٘ يهإ _ططٜكتهِ ع٢ً_ إدايؿٌ أ١ُ٥ ع٢ً اؿطب

 ٚقكٛض، ٓا٥ِ ا٭زٚاضـ تكاغِ َٔ بس ٫ بٌ! ايؿٝع١ ع٢ً

 ٖصا ٗ ايهٌ قاض يٛ أْ٘ َٓهِ مسعت بٌ ٚأبٛشض، غًُإ

 ؾأْتِ (! ايجاْٞ ايعامل أٌٖ) زٚض إٍ ْٓتكٌ مٔ ضَا ايططف

 أْؿػهِ، قطاض٠ ٗ ٚتؿعطٕٚ إٓٗر، ٖصا غطٛض٠ إشٕ تعرتؾٕٛ

 ٚعِ إٓٗر ٖصا اْتؿط يٛ- اٯخطٜٔ بإٔ بًػاْهِ تكطٕٚ بٌ

 ايٛدٛز ٚغٝتعطض ايؿٝع١، ؾػٝتٗسؾٕٛ -ايؿٝع١ أغًب

( ايؿٛبٝا) عس٣ٚ اْتكًت ؾٌٗ ن٬َهِ، ٖصا!!  يًدطط ايؿٝعٞ

  !!اؿبٝب ٜاؾٝدٓا إيٝهِ

 َٔ ْاؾ٦ّا ٚيٝؼ ،(اؾٛبٝ) فطز يٝؼ ا٭َٛض ٖصٙ َٔ ؾايتدٛف إشٕ

: إٔ اٯخط ؾًًططف ٚيصا(.. خٝاٍ) أْ٘ أٚ( ايتؿهري ٗ قكٛض)

 بؿطٙ يهٔ ٚىسّ دٝس إٓٗر ٖصا إٔ ن٬َهِ ْتٝذ١: يهِ ٜكٍٛ

 عا١َ يٝؿٌُ ؾتُسزٙ ،(سطب١ ضأؽ) َع١ٓٝ عسٚز ٜهٕٛ إٔ

 !ن٬َهِ سػب خطط ٖٛ( عًُّٝا تػعٕٛ أْتِ نُا)ايؿٝع١

 قس ْهٕٛ ٖٓا بٌ. ا٭١ُٖٝ غا١ٜ ٚٗ ايبشح ٗ قٛض١ٜ ْكط١ ٖٚصٙ
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 .بايهب٘ ايسا٤ َٛنع ع٢ً ايٝس ٚنعٓا

 تٓطٟٛ اييت ٚاـطٛض٠ بإداٚف تعرتؾٕٛ ٖٓا ؾع٬ّ أْتِ أ٫ّٚ إشٕ

 ع٢ً بٓا٤ٶ: ٚثاّْٝا ،(ؾٛبٝا) َػأي١ ٚيٝػت إٓٗر، ٖصا ع٢ً

 ًٜٚعّ ُسزٙ، يعسّ ٚايػعٞ تٝاضنِ ؼسٜس ًٜعَهِ تؿدٝكهِ

 (!اؿُا٥ِ)ْاع١ ٜعين إيٝ٘ ُسزنِ ّٓع َٔ تًَٛٛا ٫ إٔ عًٝهِ

 ايؿٝع١ عا١َ َٓٗر ع٢ً أزي١ َٔ اهلل ؾا٤ إٕ ٫سكّا غٓصنطٙ ٖٚا

ٕٸ غٝتبٌ( عٓسنِ ايجاْٞ ايعامل بأٌٖ إػُٕٛ)  يٝػت إػأي١ أ

 ايتعاّ ٚقاٚي١ يًسٜٔ، استٝاٙ َػأي١ َاٖٞ َكساض( ؾٛبٝا) َػأي١

 بعض قس ْعِ _ْٛطِٖ ١ٚدٗ َٔ ا٭قٌ ع٢ً_(ع)ا٭١ُ٥ بتعايِٝ

 ٖصا ٗ ؾٝٴؿـٔطٙ ايبعض، يس٣ ؾٛبٝا إٍ إػأي١ تتشٍٛ ا٭سٝإ

 ٫ت٪شٟ تٗب، إٔ ّهٔ اييت ايطٜح َٔ ست٢ ؾٝداف اؾاْب،

 ٜٚتشؿٜ بٝاْ٘، هب عُا ٜػهت ؾك٘ يٝؼ بٌ! إدايؿٌ ؾعٛض

! َِٓٗ طًب زٕٚ َٔ ست٢ هلِ، بايتٓاظٍ ٜبازض ٚإِا َعِٗ، دسّا

 ايٛانح َٚٔ! ّٚسسِٗ أ٥ُتِٗ، ع٢ً ؾٝرتن٢ ،(ٜٓبطح) ٜعين

 .ٖ٪٤٫ عٔ عجٓا يٝؼ أْ٘

 ذؽال عؾك االدتدالل بنحقاء اؾشعائراإل: 
 ٚعسّ ٚؾعا٥طٙ ايػ٬ّ عًٝ٘ اؿػٌ فايؼ بإسٝا٤ ايٓكض: ضابعّا

 ٖصا َا: ٜكٍٛ إٔ (1)ؾًًدكِ كت١ً، َٛاظٜٓٓا ٚإٔ شيو، ٗ ايتك١ٝ

                                                           

طبعّا َطازْا باـكـِ )اـكـِ ايعًُـٞ( ٚإ٫ ؾ٬خكـ١َٛ بٝٓٓـا إٕ ؾـا٤ اهلل، بـٌ        ( 1)
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 ٫َْٛا اجملاٍ ٖصا ٗ عٓسْا يٝؼ إْ٘: ٚإكاض١ْ ايعذٝب، ايٓكض

 إٍ ٚايػعٞ اجملايؼ، إقا١َ ع٢ً ٚؼؿع تأَط اييت ايطٚاٜات إ٫

 قايت ايطٚاٜات إشٕ ايكتٌ، خٛف ٖٓاى نإ يٛ ست٢ ايعٜاض٠،

 ا٭بطظ ايتك١ٝ َكسام إٔ سٌ ٗ ع، اؿػٌ قه١ٝ ٗ تتكٛا ٫: يٓا

 ع٤د ٖٓاى ا٭قٌ ٚع٢ً! ٚعا٥ؿ١ ٚعُط بهط أبٛ ٖٛ ايطٚاٜات ٗ

 ع٢ً يًؿب١ٗ فاٍ ؾٗٓا! تتكٞ ٖ٪٤٫ سل ٗ ايٛاضز٠ ايطٚاٜات َٔ

 ٜسعٛ إَاَّا َامسعٓا ؾإْا ع، اؿػٌ اٱَاّ قه١ٝ غ٬ف ا٭قٌ،

 ٖصا َجٌ عًٝهِ خؿٞ نٝـ ٭عذب ٚإْٞ ؾٝٗا، ايتك١ٝ إٍ

 .اٱؾهاٍ بٗصا ٚأؾهًتِ

  ؟ااألقدققؾقجقاؾدقادة دبب وؾؽـ ؿاذا عـ 
 (:٫ز١ٜٝٓ غٝاغ١ٝ ٭غباب ٖٛ عاز٠ ١ايؿٝع قتٌ إٕ: )خاَػّا

 ب٬ٛهلا تًكٞ اييت ٖٞ ايػٝاغ١ٝ إؿاضٜع إٔ َٔ ب٘ َاتؿهًتِ

 ٚاغتٗساف قتٌ َٔ وسخ َا ٚإٔ ايػاس١، ع٢ً ا٭ٍٚ بايسضد١

 ِٖ عٓ٘ ٚإػ٪ٍٚ بايػٝاغ١ تطتب٘ َٓ٘ ا٭نرب ايٓػب١ يًؿٝع١،

 أَط ٖٛ _إؿاضٜع تًو مثٔ ٜسؾعٕٛ ا٭بطٜا٤ ٚايؿٝع١ ايػٝاغٕٝٛ،

 يًُٓٗر يٝؼ أْ٘ ٫ٜعين ٖصا ٚيهٔ ب٘، ْكٍٛ ٚمٔ قشٝح،

 َٔ قػِ ٖٓاى بايٓتٝذ١ ٜعين اؾاْب، ٖصا ٗ أثط إتؿسز ايسٜين

 ؾك٘، ٚعُط بهط أبٞ أٚ عا٥ؿ١ بػبب ٜٴعب٪ٕٚ إدايؿٌ ؾباب

                                                                                                 

 نًٓا إخ٠ٛ ٗ ايسٜٔ.
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 بايٓتٝذ١، يهٔ قشٝح،! أدٓسات ٚضا٤ِٖ: يٞ تكٍٛ قس ْعِ

 ا٭دٓسات، تهٔ مل يٛ: كٛيٛات إٔ يهِ! هلِ؟ ٚاجملٝٸـ َاايساؾع

 ٚيهٔ قشٝح، ٖصا ايؿٝع١، عل يٲدطاّ فاٍ هل٪٤٫ نإ ٕا

ُٕعبٹٸ٧ ٫ٜٴعؿٞ ٖصا بايٓتٝذ١   .إػ٪ٚي١ٝ َٔ ا

 ٖٛ ايػٝاغ١ٝ ا٭دٓسات تكاضع ْتٝذ١ إٕ: ْكٍٛ ٚانش١ ٚبعباض٠

 ٚايب١٦ٝ إٓار تٴٛدٹس ا٭دٓسات ٜعين ايؿٛن٢، َٔ ب١٦ٝ إهاز

 ٜػتجُط ٚاسس ؾهٌ ايػاٜات، أقشاب زٚض ٜأتٞ ٖٚٓا ٚاؿان١ٓ،

ُٕعبأ إُذٝٳٸـ َِٚٓٗ! )غاٜت٘ يتشكٝل ايؿٛن٢  قشٝح(! عكسّٜا ٚا

 ٖ٪٤٫ ٫ْٚهب٘ ٚايؿٛن٢، ايب١٦ٝ ٖصٙ ناْت ٕا ايػٝاغ١ ي٫ٛ أْ٘

 ايؿطق١ ٚدست سٝح يهٔ هلِ، ٚايؿطق١ اجملاٍ ٚدٛز يعسّ

 تًوٚ اؿٓل شيو أيٝؼ ٚٓػٸِٗ، ٚسؿعِٖ زؾعِٗ َايصٟ

 !ايتعب١٦؟

 ٜتُهٔ ايصٟ ايٛاقع ٖصا خًل عٔ إػ٪ٚيٕٛ ِٖ ايػٝاغٌٝ ؾهٕٛ

ٌٸ خ٬ي٘ َٔ ٛٸاي٘ ٜػين) إٔ ن ! إتػببٌ ٫ٜعؿٞ ٖصا ٜٴكاٍ، نُا( َ

 ٜػتػًٕٛ ايصٜٔ ٚايًكٛم، ايػطٸام شيو ع٢ً َجا٫ّ ٚخصٚا

 ٜكح أؾٌٗ دٝٛبِٗ، ًّٚ٪ٚا أدٓساتِٗ يٝطبكٛا ايؿٛن٢ أٚناع

 أٚدسٚا ايصٜٔ ايػٝاغٌٝ ع٢ً ٜكع ايصْب نٌ إٕ: ْكٍٛ إٔ

 ايًكٛم ٖ٪٤٫ آبا٤ ع٢ً َػ٪ٚي١ٝ أ١ٜ ٖٓاى ٚيٝؼ ايؿٛن٢،

 أٚ ايًكٛق١ٝ عًُِٓٗ َٔ ٚع٢ً تطبٝتِٗ، ٗ قكٸطٚا ٖٔ َٚطبِٝٗ

 !!زعٸّا إيٝٗا ٚزعٸِٗ زؾعّا إيٝٗا زؾعِٗ
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 ٕدايـ ٚاسسّا َجا٫ّ يٓا أسهطٚا أْ٘ قٛيهِ ع٢ً ايطز ٜتهح َٚٓ٘

 ٫ إْ٘: اؾٛاب! ؾٝعّٝا؟ ي٘ داضّا ٚقتٌ ايعاز١ٜ يت٘سا عٔ خطز

 بٌ ،(ي٘ َٚعبٸأ ب٘ َٚعتكسّا يصيو َػتعسّا نْٛ٘ يعسّ ٫) ٜؿعٌ

 ظَٔ وٌ سٝح ٚيهٔ ايك١ٜٛ، اؿان١ُ ٚايكبه١ ايٓٛاّ يٛدٛز

ٌٸ ٜٴدطز شيو ؾعٓس ايؿٛن٢،  هعًٓا َا ٖٚصا! ْؿػ٘ َهٕٓٛ ن

 ع٢ً بٌ ك٘،ؾ َٚػببٝٗا ايؿٛن٢ ع٢ً يٝؼ باي١ُ٥٬ ًْكٞ

 نُا نصيو َػ٪ٚيٕٛ ؾِٗ! أٜهّا ايسٚاؾع تًو غًل إتػببٌ

 .أٚنشٓا

 ٖٛ هطٟ َا نٌ أقٌ إٔ ْٚؿِٗ ْٚعطف غٴصٸدّا، يػٓا مٔ

 .ايػٝاغٌٝ غري عٔ إػ٪ٚي١ٝ ٜٓؿٞ ٫ ٖصا يهٔ ايػٝاغ١،

 ٚشضٜع١ َربضّا ٜطٜسٕٚ فطَٕٛ إضٖابٕٝٛ ٖ٪٤٫ إٕ: قٛيهِ أَا

 اخرتعٛا تهٔ مل ٚإٕ ؾبٗا، عا٥ؿ١ غب قه١ٝ ناْت إشا يًكتٌ،

 ٜٓؿصٚا إٔ إِٗ(. ؾ٤ٞ أٟ أٚ..٭َطٜها نايعُاي١) ؾ٤ٞ أٟ

 ٜٚؿبعٛا ايس١٦ْٝ أٚطاضِٖ ٜكهٛا ٚإٔ اٱدطا١َٝ أدٓساتِٗ

 ايصٜٔ ايؿباب نٌ ؾًٝؼ ٫ْػًِ،: قًٓا.. اـبٝج١ ؾٗٛاتِٗ

 عٓسَا بعس ؾُٝا ضَا ايبسا١ٜ، ٗ ا٭قٌ ع٢ً) نصيو، ِٖ ٜٴذٓٳٸسٕٚ

 ايبسا١ٜ ٗ يهٔ(. ٖهصا ٜكبشٕٛ ٚاٱدطاّ ايكتٌ ع٢ً ٜتُطغٕٛ

 ٖٛ اجمل١ْٛٓ ايكطاعات تًو أتٕٛ ٗ ا٫نطاٙ إٍ ٜسؾعِٗ ايصٟ

 إٍ بعهِٗ َٔ ىتًـ قس ايساؾع ٖصا ْعِ غايبّا، عكسٟ زاؾع

 ٚأَطٜها ايهؿاض قتاٍ) ايبعض زاؾع ٜهٕٛ ؾكس اٯخط، ايبعض
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 يًؿٝع١ ايعسا٤ ٖٛ آخط بعض زاؾع إٔ قطعّا ٚيهٔ ،(ٚع٥٬ُِٗ

 ...(. عا٥ؿ١ ٜٚٗتهٕٛ ايكشاب١ ٜػبٕٛ ايصٜٔ

 ك اؾدب واؾؾعــػل ؿع: 
 دا٥ع غري ايػب إٔ قًٓا َٚا ايػب، سٍٛ َتؿكٕٛ مٔ: غازغّا

 ٌٖ أْ٘: قسز٠ دع١ٝ٥ عٔ نإ ايه٬ّ بٌ ايكطإٓ، ٗ غب ٫ أٚ

 نُا ٜعٝبٗا، ٜعين( آهلتهِ ٜصنط) ٚآ١ٜ! أقٓاَِٗ؟ ايٓيب غب

: قٛيٓا إٔ شيو ٜط٣ ٚايعطف ايػب، غري ٚايعٝب ِ،تؿهًت

 !ؾ٬ّْا ؾ٬ٕ غبٸ غري ؾ٬ّْا، ؾ٬ٕ عاب

 يػإ ٗ. َٚػا٥ٚ٘ َعاٜب٘ شنط أٟ ؾ٬ّْا، ؾ٬ٕ عاب َٚع٢ٓ

 إٍ ْػب٘:  ٚتعٝب٘ ٚعٝب٘ ٚعابا، عٝبا ٚعاب٘ ، أْا ٚعبت٘: )ايعطب

 !آخط ؾ٤ٞ ٚايػب(. عٝب شا ٚدعً٘ ، ايعٝب

 ايػب إٔ: أ٫ّٚ: أَطإ ايػب باب ٗ ّا٭ع٬ اغتٛٗطٙ ٚايصٟ

. غبّا ؾًٝؼ ٜطٙ َٚامل نصيو، ؾٗٛ غبّا ايعطف ضآٙ ؾُا عطٗ، أَط

 .ٚاٱٖا١ْ ايتعٝري قكس ٚيػ١ عطؾّا ؼكك٘ ؾطٚٙ َٔ إٕ: ثاّْٝا

 ٖٛ ايػب ٗ إطدع إٕ ثِ: )إهاغب ٗ ا٭عِٛ ايؿٝذ قاٍ

 (ايعطف

 ايٓػب١ إ ٚايتشكٝل: )ٚايػٝب١ ايػب بٌ ايع٬ق١ بٝإ ٗ ٚقاٍ

 ٜتشكل قس ؾإْ٘ ، ٚد٘ َٔ ايعُّٛ ٖٞ( ٚايػٝب١ ايػب) بُٝٓٗا

 بكؿ١ إػبٛب ىاطب نإٔ ، ايػٝب١ بعٓٛإ ٜتكـ ٫ٚ ايػب
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 ٕا إٚٗاضا يٝؼ شيو ؾإ ، ٚاٱش٫ٍ اٱٖا١ْ قكس َع َؿٗٛض٠

 نإٔ ، ايػب ٜتشكل ٫ سٝح ايػٝب١ تتشكل ٚقس ، اهلل غرتٙ

 ٚاٱٖا١ْ يًتٓكٝل قكس غري َٔ اهلل غرتٙ َا ب٘ ٜٛٗط به٬ّ ٜتهًِ

 نٌ يهٕٛ ، ا٫دتُاع َٛضز ٗ ايعكاب ٜٚتعسز ، هتُعإ ٚقس ،

 (.يًتساخٌ ٚد٘ ؾ٬ ، يًعكاب َٛنٛعا ايعٓٛاٌْ َٔ

 َٛاد١ٗ ايػب قسم ٗ ٜعترب ٫ أْ٘ ايٛاٖط ثِ: )آخط َٛنع ٚٗ

 بٝٓ٘ ؾايٓػب١ ، ٚايٓكل اٱٖا١ْ قكس ؾٝ٘ ٜعترب ، ْعِ.  إػبٛب

 (.ٚد٘ َٔ عُّٛ ايػٝب١ ٚبٌ

 ٚايًػ١ ايعطف َٔ ايٛاٖط: )اـ٥ٛٞ يًػٝس ايؿكا١ٖ َكباح ٚٗ

 ع٢ً ٚإظضا٤ٶ تٓكٝكّا ٚنْٛ٘ ايػب َؿّٗٛ ٗ ٚايتعٝري اٱٖا١ْ اعتباض

 إ٫ َؿَٗٛ٘ ٜتشكل ؾ٬ ٚعًٝ٘... ايؿتِ َع َتشس ٚأْ٘ إػبٛب

 (اهلتو بككس

 ، ايعطف إٍ ايػب ٗ إطدع إٕ ثِ(: )ع) ايكازم ؾك٘ ٚٗ

 يٛ إتٝكٔ ٖٛ شيو نٕٛ َٔ أقٌ ٫ٚ ، ٚايًػ١ ايعطف َٔ ٚايٛاٖط

 ٜعترب ٚأْ٘ ، ايؿتِ َع َتشسا ايػب نٕٛ ، َؿَٗٛ٘ إْاٍ غًِ

 ، َؿَٗٛ٘ ٗ ٚايتعٝري اٱٖا١ْ ٚاعتباض ٚاظضا٤ٶ تٓكٝكا نْٛ٘ ؾٝ٘

 (.اهلتو قكس َؿَٗٛ٘ ٗ ؾٝعترب ٚعًٝ٘

 ٜؿرتٙ ايعطف ٚإٔ عطٗ، َؿّٗٛ ايػبٸ إٔ نصيو ا٭َط َٚازاّ

: نٕٛ َع١ًَٝٛ عسّ ؾٝتهح ٚاٱٖا١ْ، ايتعٝري قكس ايػب ٗ

 أْ٘ وتٌُ ٭ْ٘ ٫، أٚ غبّا ،(دِٗٓ سذاض٠ ٚأقٓاَهِ أْتِ)
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 ٫ٚ! هلِ إٖا١ْ ٜٴٓؿ٧ إٔ ٫ٜٚككس ؾك٘، ايٛاقع ٜكـ ٖٓا تعاٍ

  .ايعسّ ٚا٭قٌ ايؿو، َٔ أقٌ

 قكس ؾطض إشا إ٫ ايػب َّؿٗٛ اْطبام ٜط٣ ٫ ٖٓا ايعطف ٜعين

 أّ شيو ايكطإٓ قكس ٌٖ ٫ْسضٟ، مٔ ٖٚٓا ٚاٱٖا١ْ، اهلتو

 ٫؟

 ايٛقت ٗ إٖا١ْ ٜٓؿ٧ نإ أّ ؾك٘، ٚاقعّا ٜٛقـ نإ ٌٖ ٜعين 

 !ْؿػ٘؟

  :تعاٍ قاٍ: ٜػاعسٙ ايػٝام ٚيعٌ: ا٭ٍٚ ٖٛ إتٝكٔ

 ًٜٚٓا ٜا نؿطٚا ايصٜٔ أبكاض ؾاخك١ ٖٞ ؾإشا اؿل ايٛعس ٚاقرتب)

 زٕٚ َٔ تعبسٕٚ َٚا إْهِ ٚإٌ، نٓا بٌ ٖصا َٔ غؿ١ً ٗ نٓا سق

 ٚضزٖٚا َا آهل١ ٖ٪٤٫ نإ يٛ ٚاضزٕٚ، هلا أْتِ دِٗٓ سكب اهلل

 (.ٜػُعٕٛ ٫ ؾٝٗا ِٖٚ ظؾري ؾٝٗا هلِ خايسٕٚ ؾٝٗا ٚنٌ

  :ٚؾتِ غب ٫غٝام ٚقا٥ع ٚقـ غٝام ؾايػٝام

 ٢ًع ٜٚعرتؾٕٛ ايهؿاض، أبكاض تؿدل ايٛعس ٜكرتب عٓسَا

 إْهِ: اٱهلٞ اـطاب ؾٝأتِٝٗ ٚإٌ، ناْٛا أِْٗ أْؿػِٗ

 تعاٍ اهلل ٜكٍٛ ثِ ؾِٗٓ، سذاض٠ غتهْٕٛٛ َعّا ٚأقٓاَهِ

 (.َاٚضزٖٚا آهل١ ٖ٪٤٫ نإ يٛ: )ايعكٍٛ أقشاب كاطبّا

 ٭بٞ قايٛا ٕا بأِْٗ ا٭قٓاّ غب م أْ٘ ع٢ً اغتس٫يهِ أَا

 أبٛ ٫ٚ ايٓيب يوش ٜٓـ مل آهلتٓا غب أخٝو ابٔ إٔ ع طايب

ـٹ مل ٚيعً٘ ٜبًػٓا، ٚمل ْؿ٢ ؾًعً٘ طايب،  اسرتاَ٘ ٜٴتِٖٛ ي٬٦ ٜٓ
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 .آخط يػبب ٚيعً٘ هلا، ٫ٚق١ُٝ قرت١َ غري عٓسٙ ٖٚٞ يٮقٓاّ،

( ايكطإٓ زع٣ٛ) تًو يٮقٓاّ ايٓيب غب إٔ قٛيهِ إٔ بايٓتٝذ١

 عٔ أدٓب١ٝ( آهلتهِ ٜصنط) ؾآ١ٜ ُاَٝت٘، عسّ تبٌ زعٛاِٖ ٫

 .شنطْاٙ ايصٟ بايبٝإ( دِٗٓ سكب)ٚنصا ايبشح،

 ٚايًعٔ ايػب بٌ ايتؿطٜل اعتباضنِ َٔ تعذيب ٜٓكهٞ ٜهاز ٫ٚ

 قازم ايػٝس إطدع ؾٗصا!( إتعًٌُ قػاض) ططح َٔ ٖٛ

 ٚايًعٔ عٓ٘ َّٓٗٝا ايػب ٜٚط٣ ٚايًعٔ ايػب بٌ ٜؿطم ايطٚساْٞ

 اب٘دٛ نُٔ ؾؿٞ( آخط عهِ اتكـ ٚضَا) ٚادبّا، ٚضَا دا٥عّا

  :قاٍ( ٫ٚتػبٛا)آ١ٜ سٍٛ إيٝ٘ ٚدٸ٘ اغتؿتا٤ ع٢ً

 ايٓٗٞ ٚضز ؾكس ٚسهُّا، َٛنٛعّا ٚايًعٔ ايػب بٌ ؾطم ٖٓاى)

 تعاٍ قٛي٘ قاعس٠ ع٢ً ايطٚاٜات ٚٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ ايػب عٔ

ٔٳ تٳػٴبٴٸٛا ٚٳ٫»  ٕٳ ايَٸصٹٜ ٔٵ ٜٳسٵعٴٛ ٕٔ َٹ ٘ٳ َؾٝٳػٴبٴٸٛا اهلل زٴٚ  بٹػٳٝٵٔط عٳسٵّٚا ايًَٸ

ِٕعٹ  يعٔ ٚٚضز بايًعٔ، ايهطِٜ ايكطإٓ قطح ؾكس ايًعٔ ٚأَا« ًِ

 ؾإٕ ٚبايتايٞ أقٛاّ، بًعٔ( ايػ٬ّ عًِٝٗ) ا٭١ُ٥ َٔ قطٜح

 ا٭سهاّ عًٝ٘ ؾتٓطبل َٛنٛعات٘ باخت٬ف ىتًـ ايًعٔ سهِ

 (.اـُػ١ ايتهًٝؿ١ٝ

 (!إتعًٌُ قػاض)َٔ ايطٚساْٞ إطدع َجٌ تعسٕٚ أخايهِ ٫ٚ. 

 َٔ تكسض َكاي١ تأخصٕٚ أسٝاّْا أْ٘ دٓابهِ ع٢ً صإآخ َٔ ٖٚصا

 ٚتكٛضْٚ٘ بكا٥ًٗا ٚتػتٗع٥ٕٛ ؾتػدٹٸؿْٛٗا، عازٟ زٜٔ ضدٌ

 عٓس ػس ايصٟ ايٛقت ٗ ؾ٦ّٝا، ايؿك٘ َٔ ٫ٜٚؿك٘ اؾ٤٬ٗ، أدٌٗ
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 !نباض ٚعًُا٤ تكًٝس َطادع بٗا قاٍ إكاي١ تًو عٌ إٔ ايبشح،

ٕٕ ٗ ٜهٕٛ قس ايًعٔ إٔ ْٛاؾكهِ أْا َع ٖصا  .غبّا أسٝا

 ايػب إٔ ٜكٍٛ َٔ ٖٓا ٚتػتٗع٥ٛا تؿٓعٛا إٔ َٓهِ ايعذٝب ثِ 

 إٔ َع ٚايتٓكٝل، ٚايعٝب ايٌٓٝ غري ايػب ٚإٔ ايًعٔ، غري

 ْاقؿتِ اييت احملانط٠ آخط ٗ ايكٍٛ ٖصا إَها١ْٝ شنطمت قس دٓابهِ

( ايؿٝعٞ اٱْػإ ؼطٜط)عٛخ غًػ١ً نُٔ( تػبٛا ٫ٚ)آ١ٜ ؾٝٗا

 (:إهتٛب١ احملانط٠ سػب)َ٘اْك قًتِ سٝح

 ٚايكٍٛ بايكٝٛز ايكٍٛ عٔ ايتدًٓٞ ع٢ً أْ٘:  ايجايح ا٭َط)

ٕٸ أٜهّا ٜٴكاٍ إٔ ّهٔ اـاضد١ٝ بايكه١ٝ ٚايكٍٛ ا٭ٍٚ، باؿهِ  إ

 ٗ ٜسخٌ ست٢ باـكٛم غبّا يٝؼ ٚايٌٓٝ ٚايجًب ايًعٔ َطًل

 ضغٍٛ ؾٝ٘ غاض ايصٟ بايٓشٛ ٜػاض إٔ ّهٔ اٯ١ٜ، ؼطِٜ َٓطٛم

 ٚ إؿطنٌ آهل١ ع٢ً ايٓهري َٔ( غًِ ٚ آي٘ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) هللا

 آي٘ ٚ عًٝ٘ اهلل قًٛات) إْ٘.. اٯ١ٜ ْعٍٚ ضغِ اٜاٖا عبازتِٗ ع٢ً

 ٖصٙ إبطاٍ ٗ غاض ٚيهٓ٘ اٯ١ٜ، ٖصٙ ْعٍٚ بعس ٜػب مل( غًِ ٚ

 َٔ ا٭قٓاّ ٖصٙ بٝإ َٔ أقٌ ٫ ايتٌٖٛ، َٔ بهطب ا٭قٓاّ

 ايٓشٛ ٖصا ع٢ً إ٪ٌَٓ َٔ ايعاًٌَ عٌُ ٔؾًٝه ٚايباطٌ، إٓهط

ٕٸ بٝإ ٗ دٗٛزِٖ ٜهجؿٛا نإٔ ٚايتبًٝؼ يًسع٠ٛ ٜتكسٕٚ سُٝٓا  أ

 إٓهط َٔ ٖٛ( عًِٝٗ اهلل يع١ٓ) ٚعا٥ؿ١ ٚعُط بهط ابٞ ٠٫َٛ

 ((.ؾ٤ٞ ٗ ٚإٓهط ايػب َٔ يٝؼ ٖٚصا ٚايباطٌ
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 عٔ ايٓٗٞ َٓٗا ٜٴػتؿاز إكاّ ٗ قطو١ آ١ٜ عٓسْا: يهِ ٜٴكاٍ قس ثِ

: تعاٍ قاٍ ضَٛظْا ع٢ً ايػب ٜطتس سٝح اٯخطٜٔ، ضَٛظ غب

 بػري عسٚا اهلل ؾٝػبٛا اهلل زٕٚ َٔ ٜسعٕٛ ايصٜٔ تػبٛا ٫ٚ)

 ..(عًِ

 سٝح اهلل أعسا٤ ٚغب ٚإٜانِ:)ع ايكازم عٔ ايهاٗ ٚٗ

 إ يهِ ٜٓبػٞ ٚقس ، عًِ بػري عسٚا اهلل ؾٝػبٛا ، ٜػُعْٛهِ

 ؾكس ، اهلل أٚيٝا٤ غب اْ٘ ؟ ٖٛ ـنٝ ، هلل غبِٗ سس تعًُٛا

 ٚ٭ٚيٝا٥٘، هلل اغتػب ٖٔ اهلل عٓس أًِٚ َٚٔ ، اهلل غب اْتٗو

 (.باهلل إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ اهلل، أَط ؾاتبعٛا ٬َّٗ، ؾ٬ُّٗ

 عبس أبٞ عٔ ، ايطٝايػٞ عُط عٔ:  تؿػريٙ ٗ ايعٝاؾٞ ٚض٣ٚ

 ايصٜٔ تػبٛا ٫ٚ)  :  اهلل قٍٛ عٔ غأيت٘:  قاٍ ، ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل

 ":  ؾكاٍ:  قاٍ(.  عًِ بػري عسّٚا اهلل ؾٝػبٛا اهلل زٕٚ َٔ ٜسعٕٛ

 اهلل دعًين:  ؾكًت:  قاٍ "!  اهلل غب أسسّا ضأٜت عُط، ٜا

 " اهلل غب ؾكس اهلل ٚيٞ غب َٔ ":  قاٍ ؟ ؾهٝـ ، ؾساى

 ايباقط عًٞ بٔ قُس دعؿط أبٞ عٔ: َػٓسّا إؿٝس أَايٞ ٚٗ

 اهلل ْاد٢ ؾُٝا َهتٛبا ايتٛضا٠ ٗ إٕ ":  اٍق ،(ايػ٬ّ عًُٝٗا)

: قاٍ إٔ إٍ.. َٛغ٢ ٜا:  ي٘ قاٍ ، ايػ٬ّ عًٝ٘ َٛغ٢ ب٘ تعاٍ

 إساضا٠ ع٬ْٝتو ٗ ٚأٚٗط ، غطٜطتو ٗ غطٟ َهٕٓٛ ٚانتِ

 عٓسِٖ يٞ تػتػب ٫ٚ ، خًكٞ َٔ ٚعسٚى يعسٟٚ عين

 ." غيب ٗ ٚعسٚى عسٟٚ ؾتؿطى ، غطٟ َهٕٓٛ بإٚٗاضى
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  :ٚايطٚاٜات اٯ١ٜ َٔ إؿّٗٛ: تكٛيٕٛ

 إٔ ٜعين َطًكّا، ٫ ِٖ ٜػبٛا إٔ ٜػتتبع ايصٟ ايػب ٖٛ احملطّ: أ

 ضَٛظْا ٜػبٛا مل يٛ ٜعين ٖٚصا ضَٛظْا، ؾٝػبٛا ضَٛظِٖ ْػب

 .ؾ٬سط١َ

 أق١ًٝ ساي١ عٔ خطٚدّا ٜعين عسّٚا ٜهٕٛ إٔ هب غبِٗ إٔ: ب

 جاضٕٜٚٴ غبٓا بػبب يهٔ ٫ٜػبٕٛ، إِْٗ سٝح ايػب، عسّ ٖٞ

 ؾ٬ ٫ أّ مٔ غببٓا ٜػبٕٛ ا٭قٌ ٗ ناْٛا يٛ ٜعين ٖٚصا. ؾٝػبٕٛ

 .سط١َ

 ؾ٬سط١َ. ٚعٓاز عًِ عٔ غبٛا ؾًٛ دٌٗ عٔ غبِٗ ٜهٕٛ إٔ: ز

 (1).َِٓٗ ايػب باضتساز عًُٓا يٛ ست٢

 ٚا٭ٚيٝا٤( ٚ٭ٚيٝا٥٘ هلل اغتػب َٔ: )تكٍٛ ايطٚا١ٜ إٕ: ْكٍٛ

 ا٭١ُ٥ ٚأقشاب تكٝا٤،ا٭ ايعًُا٤ ؾٝؿٌُ إعكٌَٛ، َٔ أعِ

 أٚيٝا٤ْا ٜػبٕٛ أٚيٝا٤ِٖ، ْػب سٝح ؾإْٓا: عًٝ٘ ٚبٓا٤. ٚأَجاهلِ

 عٓسِٖ، هلِ ٫سط١َ ٖٔ غريِٖ، بٌ ا٭١ُ٥ بايهطٚض٠ يٝؼ

 بٔ ٚقُس بكري ٚأبٞ ٚظضاض٠ ٚاؿًٞ ٚايكسٚم إؿٝس نايؿٝذ

 ٫هٛظ نصا ع، يٮ١ُ٥ ا٫غتػباب هٛظ ٫ ؾهُا.. ٚ َػًِ

                                                           

-1قس ٜٴكاٍ: إْٓا ٗ اؾ١ًُ ْعًِ بإ ٖٓاى َـٔ ٜػـب ضَٛظْـا، نإٗـسٟ ع،     ( 1)

ٖٚـٛ داٖـٌ    -3عسّٚا، ٜعين مل ٜهٔ زٜسْ٘ ايػب قبٌ غبٓا،  -2بػبب غبٓا، 

غاؾــٌ. ٚيهــٔ يهــِ إٔ تكٛيــٛا: إٕ ٖــ٪٤٫ قًــ١، إش غــايبٝتِٗ ورتَــٕٛ إٗــسٟ)ع(،  

 ٫ٚهػطٕٚ عًٝ٘، ٚاؿهِ ٫ ٜرتتب ع٢ً إٛاضز ايٓازض٠.



 

.....................................................................................122 

 

 

 بتٓكٝح إْ٘ ٜكاٍ قس بٌ( هلِ ايػب دًب أٟ)٤هل٪٫ ا٫غتػباب

 نإ ؾًٛ زقكٛا،( قطّ أَط ٖٛ إكسغات يهٌ ايػب دًب)إٓاٙ

 نصا: )ٜكٍٛ نإٔ َج٬ّ، ايؿٝع١ زٜٔ ٖٛ ٜػبٸ إٔ ٜٛدب غيب،

 اؿك١، إعتكسات نٌ ٜؿٌُ ٖٚٛ ايسٜٔ غب ؾكس..( زٜٓهِ َٔ

 يعًُا٤ا ٚؾِٝٗ ايهٌ غب ؾكس..( ايهصا أ٫ٚز:)َج٬ّ قاٍ ٚيٛ

 إٕ) ا٭سٝإ َٔ نجري ٗ شيو، ٜكٍٛ َٚٔ. ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايكًشا٤

 ٜٚؿعً٘ ضزّا، شيو ٜٚكٍٛ دا٬ّٖ، ٜهٕٛ ،(أنجطٖا ٗ ٜهٔ مل

 !أباى اهلل ضسِ دٝسّا ٖٓا ؾسقل. ابتسا٤ٶ ٫ عسّٚا

 تطتبت إٕ دا٥عّا ايػب ٜبك٢ ايكٝٛز اْطبام َع ست٢ قًتِ يٛ ٚأَا

 ا٫غرتاض َٔ ٚايتشكٌ ،ايػاؾٌ نإضؾاز أِٖ، َكًش١ عًٝ٘

 ٗ ا٭ِٖ إكًش١ برتتب ٫ْػًِ: قًٓا إٓشطؾ١، بايؿدكٝات

 .ا٭قٌ خ٬ف ٖٛ اـاضد١ٝ بايكه١ٝ ٚايكٍٛ إكاّ،

 ايػ٬ّ عًٝ٘ إ٪ٌَٓ أَري باغتػباب تكٓعٕٛ َاشا: تكٛيٕٛ قس

 َعا١ٜٚ، بػب بسأ ا٭َري أٟ بػب٘، بسأ سٝح َعا١ٜٚ، َٔ ْؿػ٘

 .ع عًٞ بػب ؾطز شيو َعا١ٜٚ ؾبًؼ

 :يهِ ٜكاٍ: قًٓا

 ٜهٕٛ قس ٚايًعٔ ٜػب٘، ٚمل َعا١ٜٚ يعٔ ع، إ٪ٌَٓ أَري إٕ -أ

 ٜكسم ؾ٬ َٓ٘ يًربا٠٤ ٚإع٬ّْا اهلل ض١ٓ َٔ بايططز زعا٤ فطز

 عًٝ٘ ؾٝكسم يٰخط ٚاٱٖا١ْ ايتٓكٝل ب٘ ٜطاز ٚقس ايػب، عًٝ٘

 .ايجاْٞ ع٢ً زيٌٝ ٫ٚ ايػب،
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( ع) ا٭َري إٕ: ٜكٍٛ إٔ ؾًكا٥ٌ غب، ٖٛ ٚقًٓا تٓعيٓا يٛ -ب

 ايطٚا١ٜ _دٝسّا ٖٓا ٚزقكٛا_ٜػُع٘ سٝح َعا١ٜٚ، ٜػب مل

 سٝح غببتِ يٛ أْ٘ شيو َٚع٢ٓ ،(ٜػُعٛنِ سٝح: )تكٍٛ

 ،(غبٸٛا ِٖ أٟ) ؾػبٛا إيِٝٗ، غبهِ ٚقٌ ٚيهٔ ٫ٜػُعٛنِ،

 نإ يٛ ٭ْ٘ َطًكّا، ايػب بتشطِٜ ايكٍٛ يعّ ٚإ٫ ؾ٬إؾهاٍ،

 إش بٝٓٓا ؾُٝا ايػب ست٢ ؿطّ إيِٝٗ، غبٓا قٍٛٚ عسّ إطًٛب

 !ؾٝػبٛا إيِٝٗ ٜكٌ قس

 خام، َٛقـ ٗ نإ ٕعا١ٜٚ( ع) إ٪ٌَٓ أَري غب إٕ-ز

 تاّ ٚاْؿكاّ ايططؾٌ، بٌ سطب ساي١ ٗ نإ خام ٚطف ٚٗ

 شيو، ع٢ً غترتتب ادتُاع١ٝ آثاض ٖٓاى تهٔ مل ايعػهطٜٔ، بٌ

 ٕعا١ٜٚ عسٚ أْ٘ إؿطٚض ع، إ٪ٌَٓ أَري سٍٛ نإ َٔ ؾهٌ

 (.ايٛاٖط ٗ ٚيٛ)

 :ا٫عتكازات ٗ ايكسٚم قاٍ

 ْط٣ إْا ، اهلل ضغٍٛ ابٔ ٜا:  - ايػ٬ّ عًٝ٘ - يًكازم قٌٝ

 ي٘ َا: ) ؾكاٍ. ٜٚػُِٝٗ أعسا٥هِ بػب ٜعًٔ ضد٬ّ إػذس ٗ

 تػبٛا ٫ٚ: )  تعاٍ اهلل ٚقاٍ( . بٓا ٜعطض - اهلل يعٓ٘ -

 قاٍ(.  عًِ بػري عسٚا اهلل ؾٝػبٛا هللا زٕٚ َٔ ٜسعٕٛ ايصٜٔ

 تػبِٖٛ ٫: )  اٯ١ٜ ٖصٙ تؿػري ٗ - ايػ٬ّ عًٝ٘ - ايكازم

 (. عًٝهِ ٜػبٕٛ ؾإِْٗ

( ايطَٛظ) يٮقٓاّ( م) ايٓيب غب ٜجبت مل يٛ ست٢: تكٛيٕٛ قس
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 بؿهٌ شيو تطًب قشٝش١ ضٚا١ٜ يسٜٓا تٛدس شيو َع أْ٘ إ٫

  (.غبِٗ َٔ اٚأنجطٚ َِٓٗ، ايربا٠٤ ؾأٚٗطٚا:)قطٜح

 َٔ غابكّا شنطْاٙ َا-1: ٖٓا تصنط إٔ ّهٔ أدٛب١ أضبع١ ٖٓاى

 ايػب إٔ ؾطنٓا ؾًٛ ا٭ٚيٞ، اؿهِ عٔ ٜعرب اؿسٜح ٖصا إٔ

 ايؿٛا٥س َٔ أنجط ٚتبعات َؿانٌ ٚضا٥٘ َٔ ٜتٛيس ايربا٠٤ ٚإٚٗاض

 .اؿهِ ؾٝٓكًب هًبٗا اييت

 َٔ أَاّ ٖ٪٤٫، ٚغب ايربا٠٤ إٚٗاض ٌٖ: ْػأٍ مٔ-2

 ٜتبعِٗ، إٔ خؿ١ٝ بِٗ، ٫ٜعتكس ٖٔ ايٓاؽ بك١ٝ أَاّ أٚ ٜتبعِٗ،

 .إتٝكٔ إكساض ٖٚٛ ايجاْٞ ٖٛ إطاز إٕ: ٜٴكاٍ قس! بِٗ؟ ٜٚتأثط

 أٌٖ ضأٜتِ إشا: )ٚايًشٔ ايػٝام َٔ إؿّٗٛ إٔ: ٜكاٍ قس-3

 ٚوصضِٖ.. اٱغ٬ّ ٗ ايؿػاز ٗ ٜطُعٛا ن٬ٝ...ٚايبسع ايطٜب

 ٗ ٜهٕٛ إِا إٛقـ ٖصا أْ٘(. بسعِٗ َٔ ٜتعًُٕٛ ٫ٚ ايٓاؽ

 بس ؾ٬ ايتٝاض، خ٬ف تػبح تٝاضات ٚٚٗٛض اٱغ٬ّ، ق٠ٛ قٛض٠

 يٛ َٓ٘، ٚإؿّٗٛ ايٓاؽ، ٜٚتبعٗا تتٛغع، ي٬٦ ؾٛضّا إغكاطٗا َٔ

 أغًبِٗ ٚايٓاؽ إػٝططٕٚ ِٖ ايبسع أٌٖ نإ بإٔ ايعهؼ نإ

 ع٢ً ٚأ! نصيو يٝؼ ؾاؿهِ نعٝؿّا، اٱغ٬ّ ٚنإ َعِٗ،

 سايٓا، ٕجٌ يؿُٛي٘ ايؿو َٔ أقٌ ٫ٚ. عٓ٘ َػهٛت ا٭قٌ

 !ب٘ ا٫غتس٫ٍ ؾٝػك٘

 ٫ّهٔ اؿسٜح ٖصا فاٍ أَجاٍ ٗ عسٜس٠ أسازٜح ٖٓاى -4

 أَري عٔ إعترب بايػٓس ايهاٗ ٗ: َج٬ّ إط٬قٗا، ع٢ً ًٓٗا



 

.....................................................................................125 

 

 

 بٛدٛٙ إعاقٞ أٌٖ ًْك٢ إٔ اهلل ضغٍٛ أَطْا:)ع إ٪ٌَٓ

 سطّ ٚإ٫! إط٬ق٘؟ ع٢ً ايّٝٛ اؿسٜح بٗصا عٌُٜ َٔ( َهؿٗط٠

 ًَتعّ ايؿٝذ أؾٌٗ!! ايًش١ٝ سًٝل نٌ ٚد٘ ٗ ايتبػِ ايؿٝذ ع٢ً

 !بصيو؟

(: ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ قاٍ:ع ايكازم عٔ ايهاٗ ٚٗ

 إشا تعنٛٙ ٫ٚ دٓاظ٠ ي٘ ٜؿٗس ٫ٚ َطض إشا ٜعاز ٫ اـُط ؾاضب)

 (.أَا١ْ ع٢ً أُٓٛٙت ٫ٚ خطب إشا تعٚدٛٙ ٫ٚ ؾٗس

 !اـُط؟ ؾاضب عٝاز٠ عط١َ ًٜتعّ ايؿكٗا٤ َٔ أسس ؾٌٗ

 ناْت َاإشا ؾطض ع٢ً تٴشٌُ إٔ ٜٓبػٞ ا٭سازٜح ٖصٙ إشٕ

 غًب١ َع ٜعين أغايٝب، ٖهصا ٕجٌ َٛات١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٛطٚف

 ايتكسٟ َٔ ٫بس ؾٗٓا ايؿاش٠، إٛاٖط ٖصٙ ٚٚٗٛض ايسٜٔ، أٌٖ

 أٌٖ َػأي١ ٖٚهصا ؾٛضّا، عًٝٗا ها٤ٚايك حملاقطتٗا ععّ هلا

 .ٚايبسع ايطٜب

 ٗ غب ٫ أْ٘ ٜط٣ نإ ايصٟ بايؿانٌ اغتؿٗازنِ إٔ ع٢ً

: بكٛيهِ شيو إضزاف َع خكٛقّا نصيو، نأْٓا أٚس٢ ايكطإٓ

 إٔ َع...( ٚاٱثبات بايٓؿٞ ٜتػطع، ٫ إٔ ايعًِ طايب ع٢ً إٕ)

 ٚأَا ٝس،ببع يٝؼ أَط ايكطإٓ ٗ ايػب ؾٛدٛز ٖهصا، يٝؼ ا٭َط

 َٔ ْٛعٌ بٌ ٜٴؿطم قس ْعِ ب٬ؾو، َٛدٛز ؾٗٛ ايػ١ٓ ٗ

 بإغكاٙ َاٜتػبب ٖٚٛ) ؾاسـ، ٚغب عازٟ غب: )ايػب

 ٜهٔ مل إشٕ ،(عٓ٘ إعكّٛ بتٓعٙ ٜٴكاٍ ؾكس( قاسب٘ ؾدك١ٝ
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 غب ٌٖ أْ٘ بػٝط١ دع١ٝ٥ عٔ نإ بٌ ايػب، أقٌ عٔ ن٬َٓا

 .٫ أّ ا٭قٓاّ م ايٓيب

 ج اؾعاؾؿ األول ؾؾؿخاؾػنيإذؽاؾقة ادتػزاز ؿـف: 
 ؾإْ٘ اؿكا٥ل، نؿـ ع٢ً بٓٝٓا إشا أْ٘ عٔ ن٬َهِ أَا: غابعّا

 _ايهؿـ إضاز٠ ؾطض َع_ إدايـ يس٣ نبري ؾطم ٖٓاى يٝؼ

 ايبشح ؾإٕ ؾطم، ٖٓاى بٌ: اؾٛاب. ٫ أّ ٚيعٓٸا غببٓا غٛا٤

 ايصٟ ا٫غتؿعاظ إكابٌ ايططف ْؿؼ ٗ ٫وسخ فطزّا ايعًُٞ

 ع٢ً ايتأنٝس َع خكٛقّا ٚايػب، بايًعٔ إرتاؾل بشحاي وسث٘

 ٖ٪٤٫، إغكاٙ ٗ يٓا ؾدكّٝا ٫ٖسف مٔ ٚأْ٘ ايبشح ع١ًُٝ

 أتطن٘ ثِ ايكاطع١، ٚاؿذر ايساَػ١ ٚإعطٝات، ا٭زي١ أططح ؾأْا

 ايٓاؽ أضَٞ شيو َٚع ايبٓا٤ طٛض ٗ أْٞ ٫ ًٜٚعٔ، ٜػب ٖٛ

 ايٓاؽ بعض إٔ َعٚ! أ٫ّٚ ايبٓا٤ نُاٍ ؾٮْتٛط با٭سذاض،

ٚٳٸنٕٛ، ا٭قٌ ع٢ً أٚ ؾٝٗتسٕٚ ؾٝتابعٕٛ ٜكسَٕٛ  قػُّا ؾإٕ ٜٴط

 يطَٛظٙ، إٖا١ْ أٚ غب ن١ًُ ٜػُع إٔ َذطز ايٓاؽ َٔ آخط نبريّا

 ٜػًل بٌ ٚاسس٠، ن١ًُ ٜػُع ٭ٕ شيو بعس َػتعسّا ٫ٜهٕٛ

 َجا٫ّ، ٚخصٚا ايتؿٝع، َٔ ٜٓؿطٙ ٖٚصا ؾٛضّا، ايكٓا٠ ٜػري أٚ ايتًؿاظ

 أَري أٚ باهلل ْعٛش( ع) ؾاط١ُ ٜػب ؾدكّا مسعٓا مٔ اأْ يٛ

 ؾٝدٓا أضدٛنِ!! ايعًُٞ عج٘ ٜتِ ست٢ ْٓتٛط ٌٖ ،(ع) إ٪ٌَٓ

 ٚقعٓا قس ؾٓهٕٛ ايٓاؽ ْٓؿط بٗصا مٔ ؾإشٕ. ايٓكط١ ٖصٙ ٗ تأًَٛا
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 ايصٟ ساٍ: ٜكٍٛ ا٭ر ٜهطب٘ يطٝـ َجاٍ ٖٚٓاى. َٓ٘ ؾطضْا ؾُٝا

 ساٍ ٖٛ اؿٛاض نُٔ( يًعٔٚا ايػب) ا٭غًٛب ٖصا ٜػتدسّ

 اٯخط ؾٝدطز ؾٝهػطٙ، اٯخط ؾباى ع٢ً سذاض٠ ٜطَٞ َٔ

 !!ْتشاٚض إٔ أضزت ؾك٘: ي٘ ؾٝكٍٛ يًعطاى، َػتعسّا

 آهل١ أٖاْا ٚأُْٗا ،(ع)ٚإبطاِٖٝ م بايٓيب اغتسيًتِ يٛ ٚأَا

 ٜكَٛإ ناْا َا ايٓبٌٝ ٖصٜٔ ؾإٕ ؾطم، ٖٓاى أْ٘ ؾُع قَُٛٗا،

 ْعايٞ اي٬ت) عًٝ٘، اهلل يع١ٓ ٖبٌ: ٫ٕٜٚكٛ ايٓاؽ َع ٜٚكعسإ

 اٱٖاْات بعض ٜٛدٕٗٛ قس  ٚإِا نصا، ايعع٣( َٓ٘ أسػٔ

 َٛد١ٗ ؾها١ٝ٥ قٓا٠ عٓسُٖا نإ َٚا. إٛقـ ٜكتهٝ٘ َا عػب

 .يًذُٝع ٚاسس٠ بًٗذ١ ؾٝٗا ٜتهًُٕٛ أقٓاؾِٗ ٚنٌ ايٓاؽ يعا١َ

 اي١ٝ،اٱؾه ؿٌ إكاّ ٗ َؿتاح ٖٞ ا٭١ُٖٝ غا١ٜ ٗ ْكط١ ٖٚصٙ

 تٓؿع٘ َٔ َِٓٗ أقٓاف، ايٓاؽ إٔ ٜعطؾإ ناْا ايٓبٌٝ ٖصٜٔ ؾإٕ

 يٝؼ ٜعين) تٓؿطٙ، بٌ تٓؿع٘ ٫ َٔ َِٚٓٗ ؾٝكسَْٛ٘، ايكس١َ

 إٛاقـ بعض ٗ ايٓيب ؾإٕ ٚيصا ،(يًذُٝع َٛد٘ ٚاسس خطاب

 ٗ ا٭قٓاّ( ٜػب) نإ ا٭قٌ ع٢ً أٚ.. بٗس٤ٚ ٜتشسخ نإ

 ع، إبطاِٖٝ ٚنصا..ؾتٛقـ( بٛا٫تػ) تعاٍ قٛي٘ ْعٍ ثِ َطس١ً،

 ٫ٚىؿ٢ َطس١ً، َػأي١ أٚ تكتهٞ إٛاقـ بعض ٖٓاى نإ

 ي٘ ق٫ٛ: )ٖٛ ؾا٭قٌ ٚإ٫ ايتأغٝؼ، طٛض ٗ ناْا أُْٗا عًٝهِ

 (.يّٝٓا ق٫ّٛ

 ْٚبٝٓا ع بإبطاِٖٝ ا٫غتؿٗاز ع٢ً نجريّا تطٓنعٕٚ يهِ َا ثِ
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 ـٜٛغ إٍ تٓٛطٕٚ ٫ٚ ،(ؾأُْٗا ٗ اؿاٍ أٚنشت ٚقس)م

 ايٛاسس اهلل أّ خري َتؿطقٕٛ أأضباب ايػذٔ قاسيب ٜا(:)ع)

 َا ٚآبا٩نِ أْتِ مسٝتُٖٛا أمسا٤ إ٫ زْٚ٘ َٔ تعبسٕٚ َا ايكٗاض

 إٜاٙ إ٫ تعبسٚا أ٫ أَط هلل إ٫ اؿهِ إٕ غًطإ َٔ بٗا اهلل أْعٍ

 ؾت٬سٕٛٛ(. ٜعًُٕٛ ٫ ايٓاؽ أنجط ٚيهٔ ايكِٝ ايسٜٔ شيو

 غب، ٫ٚ إٖاْات ٫ ٖٓاى يٝؼ اهلاز٨، ايًطٝـ ا٭غًٛب

 ٚبسٕٚ نُاٖٞ اؿك١ يًعكٝس٠ تاّ بٝإ ْؿػ٘ ايٛقت ٗ ٚيهٔ

 إباضن١ اٯٜات ٖصٙ إٍ َعّا ؾًٓػتُع...ا٭ْبٝا٤ بك١ٝ ٚنصا. تٓاظٍ

 :ايسع٠ٛ ٗ ٚأغًٛبِٗ ططٜكتِٗ يٓا ؼهٞ ٖٚٞ

 إي٘ َٔ يهِ َا اهلل اعبسٚا قّٛ ٜا ؾكاٍ قَٛ٘ إٍ ْٛسّا أضغًٓا يكس)

 إْا قَٛ٘ َٔ إٮ قاٍ  عِٛٝ ّٜٛ عصاب عًٝهِ أخاف إْٞ غريٙ

 ضغٍٛ ٚيهين ن٬ي١ بٞ يٝؼ قّٛ ٜا قاٍ  َبٌ ن٬ٍ ٗ يٓطاى

 اهلل َٔ ٚأعًِ يهِ ٚأْكح ضبٞ ضغا٫ت أبًػهِ ايعإٌ ضب َٔ

 ضدٌ ع٢ً ضبهِ َٔ شنط دا٤نِ إٔ أٚعذبتِ تعًُٕٛ ٫ َا

 ٚايصٜٔ ؾألٝٓاٙ ؾهصبٛٙ تطٕٓٛ ٚيعًهِ ٚيتتكٛا يٝٓصضنِ َٓهِ

 عٌُ قَٛا ناْٛا إِْٗ بآٜاتٓا نصبٛا ايصٜٔ ٚأغطقٓا ايؿًو ٗ َع٘

 غريٙ إي٘ َٔ يهِ َا اهلل اعبسٚا قّٛ ٜا قاٍ ٖٛزّا أخاِٖ عاز ٚإٍ

 ٚإْا غؿا١ٖ ٗ يٓطاى إْا قَٛ٘ َٔ نؿطٚا ايصٜٔ إٮ قاٍ تتكٕٛ أؾ٬

 َٔ غٍٛض ٚيهين غؿا١ٖ بٞ يٝؼ قّٛ ٜا قاٍ ايهاشبٌ َٔ يٓٛٓو

 أٚعذبتِ  أٌَ ْاقح يهِ ٚأْا ضبٞ ضغا٫ت أبًػهِ ايعإٌ ضب
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 إش ٚاشنطٚا يٝٓصضنِ َٓهِ ضدٌ ع٢ً ضبهِ َٔ شنط دا٤نِ إٔ

 ؾاشنطٚا بػط١ اـًل ٗ ٚظازنِ ْٛح قّٛ بعس َٔ خًؿا٤ دعًهِ

 نإ َا ْٚصض ٚسسٙ اهلل يٓعبس أد٦تٓا قايٛا تؿًشٕٛ يعًهِ اهلل آ٤٫

 ٚقع قس قاٍ ايكازقٌ َٔ نٓت إٕ تعسْا َا ؾأتٓا آبا٩ْا ٜعبس

 مسٝتُٖٛا أمسا٤ ٗ أػازيْٛين ٚغهب ضدؼ ضبهِ َٔ عًٝهِ

 َٔ َعهِ إْٞ ؾاْتٛطٚا غًطإ َٔ بٗا اهلل ْعٍ َا ٚآبا٩نِ أْتِ

 نصبٛا ايصٜٔ زابط ٚقطعٓا َٓا بط١ٓ َع٘ ٚايصٜٔ ؾألٝٓاٙ  إٓتٛطٜٔ

 اعبسٚا قّٛ ٜا قاٍ قاؿا أخاِٖ مثٛز ٚإٍ َ٪ٌَٓ ناْٛا َٚا بآٜاتٓا

 قّٛ ٜا قاٍ ؾعٝبا أخاِٖ َسٜٔ ٚإٍ... غريٙ إي٘ َٔ يهِ َا اهلل

 ٗ ؾأقبشٛا ايطدؿ١ ؾأخصتِٗ... غريٙ إي٘ َٔ يهِ َا اهلل اعبسٚا

 نصبٛا ايصٜٔ ؾٝٗا ٜػٓٛا مل نإٔ ؾعٝبا نصبٛا ايصٜٔ دامثٌ زاضِٖ

 أبًػتهِ يكس قّٛ ٜا ٚقاٍ عِٓٗ ؾتٍٛ اـاغطٜٔ ِٖ ناْٛا ؾعٝبا

 (.ناؾطٜٔ قّٛ ع٢ً آغ٢ ؾهٝـ يهِ ْٚكشت ضبٞ ضغا٫ت

 زٜسِْٗ ٜهٔ ٚمل ؾًُكتهٝاتٺ، أسٝاّْا ساز ن٬ّ ٖٓاى نإ ٚي٦ٔ

 ٚأَا اهلل، إٍ إٜاِٖ زعٛتِٗ ٚٗ ايٓاؽ، عُّٛ َٛاد١ٗ ٗ اؿس١ٜ

 .ٚإٛاد١ٗ اؿطب غاس١ ٗ ؾٓعِ ،(ايهؿاض ع٢ً أؾسا٤)

 يهِ أف)ٚ( هلتهِآ ٜصنط)آٜات إٍ تٓٛطٕٚ َايهِ ثِ

 ق٫ّٛ ي٘ ؾك٫ٛ: )آٜات ٚترتنٕٛ(. دِٗٓ سكب)ٚ( ٕٚاتعبسٕٚ

 ايهتاب أٌٖ ٫ٚػازيٛا..( )باؿه١ُ ضبو غبٌٝ إٍ ازع)ٚ( يّٝٓا

 إشا أْ٘ عاقٌ، أٟ غأيتِ يٛ عًٝهِ باهلل(! أسػٔ ٖٞ باييت إ٫
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 َكسغات٘، ٚغب يعٔ أغًٛب ؾدل َع اؿٛاض ٗ اغتدسَتٴ

 سه١ُ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم أٚ! يٌ؟ قٍٛ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم أٖصا

 !سػ١ٓ؟ َٚٛع١ٛ

 َٛنع ٖٛ يٝؼ اؿٛاض َٚٛنع َٛنع٘، ٗ ايؿ٤ٞ ٚنع اؿه١ُ

 ايٓاؽ ٚطبٝع١ ،(آخط قٌ هلُا ٚايًعٔ ايػب)ٚايػب، ايًعٔ

 بصيو، ٫ٜٓكازٕٚ ٚايعٓـ، بايؿس٠ ٫ٜأتٕٛ أِْٗ ايٓاؽ ٚدب١ً

 تسٚؽ) أْت ٜعين ٖهصا، ايٓاؽ أغًب ٜٚٓؿطٕٚ، ٜتُطزٕٚ، بٌ

 ٖٓاى أيٝؼ غٝسٟ ٜا!! أٖسٜو إٔ أضٜس أْا: ٚتكٍٛ( بطٓ٘ ٗ

 َٔ ع٢ً ؾٛاٖس يسٜهِ أْتِ ٚنُا! ٖصٙ؟ غري يًٗسا١ٜ ططٜك١

 إٓٗر، ٖصا ٜهطٙ َٔ ع٢ً أنجط ؾٛاٖس يسٜٓا إٓٗر، ٖصا ٜٓؿع٘

 ٖصٙ ْػُع نٓا يٛ: قٛهلِ إتؿٝعٌ بعض عٔ بًػٓا قس بٌ

 !تؿٝعٓا نٓا َا عٓاتؿٝ قبٌ عا٥ؿ١ ٗ ايطعٔ َٔ ايططٜك١

 عٓسَا إدايـ ْؿؼ ٗ ؼسخ اييت اٱثاض٠ َكساض تتكٛض إٔ يو

 ٚيهٔ أ١ًِ، قٝس ٫ٚتتٓاظٍ ػاٌَ ٫ ْعِ عا٥ؿ١، ع٢ً تتعس٣

 .تتذاٚظ إٔ بايهطٚض٠ يٝؼ

 كاطط٠ ٜعس ا٭َط ٖصا َجٌ إٕ: ا٭ٍٚ ضغايتٓا ٗ شنطْا ٚنُا

 بايعؿطٜت ٜتشطف ايب٦ط ٗ اؿذاض٠ ٜطَٞ َٔ َجٌ ٜعين َٚػاَط٠،

 !ايٓا٥ِ

 اؿاز٠ ا٭غايٝب اغتدسّ قس قطآْ٘ ٗ ْؿػ٘ اهلل إٕ: ٖٓا قًتِ ٚي٦ٔ

 بٌ نا٭ْعاّ)ٚ( ايهًب ٚنُجٌ( )اؿُاض نُجٌ: )ؾكاٍ أسٝاّْا
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 ساز أغًٛب اغتدساّ أسٝاّْا ايهطٚض٠ تػتسعٞ قس: قًٓا(. أنٌ

 يٝؼ ٚيهٔ َٓ٘، يًتٓؿط ايٓاؽ ٚزؾع غ٧ٝ ٚاقع سكٝك١ يهؿـ

 ايسع٠ٛ ٗ ٚايكاعس٠ ايسٜسٕ ٖٛ ٖصا ٚيٝؼ أبسّا، ا٭قٌ ٖٛ ٖصا

 اهلل! أَطْا؟ َاشا ٚيهٔ شيو، ٖٛ قاٍ اهلل إٕ: ْكٍٛ ثِ. ٚاؿٛاض

(! ٜٴػأيٕٛ ِٖٚ ٜؿعٌ عُا ٫ٜٴػأٍ) َاٜؿا٤، ٜٚتهًِ َاٜؿا٤ ٜكٍٛ

( يّٝٓا ق٫ّٛ: )يٓا قاٍ أّ ايططٜك١ بٗصٙ أَطْا ٌٖ! أَطْا؟ َاشا يهٔ

 ٖٞ باييت إ٫ ايهتاب أٌٖ ٫ٚػازيٛا( )ػّٓاس يًٓاؽ ٚقٛيٛا)

 (.اؿػ١ٓ ٚإٛع١ٛ باؿه١ُ ضبو غبٌٝ إٍ ازع( )أسػٔ

 ٫ٚ بإعطٚف ٜأَط ٫:  ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ

 ضؾٝكا ، ب٘ ٜأَط َا ضؾٝكا:..  ث٬خ ؾٝ٘ نإ َٔ إ٫ إٓهط عٔ ٢ٜٗٓ

 .عٓ٘ ٢ٜٗٓ َا

 إَاض٠ إٔ عًُت أَا بِٗ ؽطقٛا ؾ٬:  ايػ٬ّ عًٝ٘ ايكازم ٚعٔ

 بايطؾل أَاضتٓا ٚإ ٚاؾٛض، ٚايعٓـ بايػٝـ ناْت أ١َٝ بين

 ، ٚا٫دتٗاز ٚايٛضع اـًط١ ٚسػٔ ٚايتك١ٝ ٚايٛقاض ٚايتآيـ

 (.ؾٝ٘ أْتِ ٚؾُٝا زٜٓهِ ٗ ايٓاؽ ؾطغبٛا

 اؿه١ُ، خ٬ف ا٭غًٛب ٖصا إٔ ن٬َو ٫ظّ يهٔ: تكٛيٕٛ قس

 ا٭سٝإ بعض ٗ إْ٘ : قًٓا! اؿه١ُ خ٬ف ٜتهًِ اهلل ؾٌٗ

 !إيٝ٘ أؾطْا ٕا شيو ايهطٚض٠ تكتهٞ

 عٔ ايػ٪اٍ ٚضز: )ايطٚساْٞ قازم ايػٝس إٍ ٚد٘ اغتؿتا٤ ٗ

 َؿهٌ عٌُ ٖٛ ؾٌٗ( ايػ٬ّ عًِٝٗ) ايبٝت أٌٖ أعسا٤ يعٔ
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 نإ إشا خكٛقّا ٚايؿٝع١، ايػ١ٓ ؾٝٗا ٜهٕٛ اييت احملاؾٌ ٗ ٚدٝس

 َٚاسهُ٘ ؾطعّا شيو سهِ ٖٛ ؾُا ّٛبايعُ ٫ با٫غِ ايًعٔ

 (اؿٛاض؟ آزب َٔ ٚنأزب أخ٬قّٝا

 أٌٖ أعسا٤ يعٔ إٔ ٗ ؾو ٫ أمسا٩ٙ دًت بامس٘:  اؾٛاب

 اهلل َيعٵٓٳ١ُ َأ٫: » تعاٍ قٛي٘ َكازٜل َٔ ٖٛ( ايػ٬ّ عًِٝٗ) ايبٝت

ٌٳ عٳ٢ًَ ُٹ َٛٸايٹ  ٖا ٖٚٛ ٚايؿتِ، ايػب عٔ ىتًـ ٚايًعٔ ،« اي

 .يصيو ايؿطٚٙ تٛؾط سػب ايتهًٝؿ١ٝ سهاّا٭ عًٝ٘ تٓطبل

 إش ايًعٔ، َٛنٛع ؾٝ٘ ٜسخٌ ٫ آخط َٛنٛع ؾٗٛ اؿٛاض ٚأَا

 إطًٛب ٚيٝؼ يػاٜت٘ إٛق١ً ٚأغايٝب٘ ٚأغػ٘ أٖساؾ٘ سٛاض يهٌ

 بٝإ ٖٛ إطًٛب بٌ إؿرتن١، ا٭َانٔ ٗ اؿػاغٝات إثاض٠

 مطافا٫ ٚداْب( ايػ٬ّ عًِٝٗ) ايبٝت أٌٖ َع ا٭سك١ٝ داْب

 .إصنٛض ايػٝس َٛقع(. أعسا٥ِٗ ٗ ٚايًِٛ

 (اؿكا٥ل نؿـ)

 ،(اؿكا٥ل نؿـ َٓٗر)ب ْعتكس أْٓا قٛيٓا عٓس تٛقؿهِ ٚأَا

 نؿـ باب ٗ: ؾٓكٍٛ ا٭َج١ً، ببعض عًٝٓا ايٓكض ٚقاٚي١

 ْطٜس مٔ ٜعين َباؾط، غري ِٚ٘ َباؾط ِ٘: ِطإ ٖٓاى اؿكا٥ل

 اـطاب ٚٗ َطسًّٝا،)ٝهؿٞؾ ايٓاض، ٗ ايطدًٌ إٔ ْجبت إٔ

 إٔ ع٢ً تسٍ اييت ايكاطع١ ا٭زي١ ْهؿـ إٔ(. إٮ أَاّ ايؿها٥ٞ

 ٚبايتايٞ. أبعسِٖٚ قس ٖٚ٪٤٫ اؿل، أقشاب ِٖ ع ايبٝت أٌٖ

 َا ٚنٌ َٚكا٥ب ٚن٬ٍ امطاف َٔ ٚوسخ سسخ َا نٌ
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 َٛنع ٗ ؾعًُٗا ٜهؿٞ ٖٚصا. عٓكُٗا ٗ ٖٛ زَا٤ َٔ غؿو

 بايهطٙ ؾعٛض غٝتٛيس ٚأٜهّا.. باهل٬ى ُٗاعًٝ ٚاؿهِ اٱزا١ْ

 .ػاُٖٗا

 ٜتعًل ؾُٝا تبًٝػ٘ هب َايصٟ: نصيو ْكٍٛ إٔ ّٚهٔ

  !بايطدًٌ؟

 أُْٗا ٜٚعتكس َُٓٗا ٜتربأ اٱْػإ َاهعٌ ٖٛ: ايٛادب إكساض

 ٖصٜٔ إٔ إثبات ؼكٝك٘ ٗ ٜهؿٞ إكساض ٖٚصا. ٚايطغٍٛ هلل عسٚإ

 عصض غري َٔ ٚٚا٥ؿِٗ، أزا٤ َٔ َٚٓعاِٖ اهلل، سذر سل غكبا

 ايػسٜط قه١ٝ إثبات خ٬ٍ َٔ ٜعين! )عًُٝٗا اؿذ١ ُاّ َٚع

 ُٖا إشٕ! تعاٍ اهلل غبٌٝ عٔ قسا ٚبايتايٞ ،(بٗا َٚاٜطتب٘

 ايٓاض ٗ نُْٛٗا إٔ نُا! َعازاتُٗا َٔ ٫بس ٚايطغٍٛ هلل عسٚإ

 ٚشنط ؾهشُٗا أضزت إشا ثِ. يًُصنٛض ساقٌ ؼكٌٝ ٖٛ

 يًُٓٗر تبعّا بٗس٤ٚ ؾًٝهٔ بايتؿكٌٝ، ػا٥ُٚٗاَٚ َجايبُٗا

 نُا)بايكط١ٓ هلُا شعو يٝهٔ... ٚيعٔ غب بسٕٚ( ؾك٘) ايعًُٞ

 دٌٗ إثبات: َج٬ّ. ٚقدب نذ١ ٚبسٕٚ( ايعطاقٕٝٛ ٜعرب

 أغتدسّ إٔ بسٕٚ ٚأزي١ ضٚاٜات أْكٌ إٔ ّهٓين: ايجاْٞ

 إ٪ٌَٓ أَري إٍٛ عًِ ٗ ثبت َا أْكٌ ثِ ٚإٖاْات تٛقٝؿات

 ٜٴتبع إٔ أسل اؿل إٍ ٜٗسٟ أؾُٔ: )اهلل َاقاٍ أقٍٛ ثِ ،(ع)

 !؟(ؼهُٕٛ نٝـ َايهِ ٜٴٗس٣ إٔ إ٫ ٫ٜٗسٸٟ أَٔ
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ٍٸ آخط َجاٍ  ثِ ٚإعطٝات، ا٭زي١ أْكٌ ،(1)ايجاْٞ دي ع٢ً َاز

 !يتشهِ ايٓاؽ ٚأتطى ا٭قطإ بكاتٌ ٜتعًل َا أْكٌ

 أْت ٖٓا اض٫،١َْك: أقٍٛ َجري، أٜهّا إٓٗر ٖصا: تكٛيٕٛ قس

                                                           

٬َسٛـــ١: قـــس ٜتٓـــسض ايؿـــٝذ ٜٚهـــشو! َـــٔ اغـــتعُايٓا َكـــطًح ايجـــاْٞ،    ( 1)

 أزضٟ نٝــ  ٚايطدًٌ، نُا مسعت٘ شات َط٠ ٜٗعأ بٗ٪٤٫ ايصٜٔ ٜؿعًـٕٛ شيـو، ٫ٚ  

خؿٞ ع٢ً ؾٝدٓا سهُـ١ شيـو ٚغـطٙ، أ٫ّٚ: إٕ ٖـصٙ ٖـٞ ططٜكـ١ ا٭٥ُـ١ ع، أْٗـِ         

َاناْٛا عاز٠ ٜصنطٕٚ ا٭مسا٤ بٌ نـاْٛا ٜهٓـٕٛ، نُـا ٗ ظٜـاض٠ عاؾـٛضا٤ ٚغريٖـا،       

ِ  _ٚقس أقطضمت دٓابهِ إٔ قـٛهلِ: )ا٭ٍٚ ٚايجـاْٞ..( مل ٜهـٔ     _ٗ ن٬ّ مسعتـ٘ يهـ

بٓـا٤  _( شنط غابكّا، ٚيهٔ ؿهُـ١ أخـط٣، ؾـإشٕ    تك١ٝ َِٓٗ بسيٌٝ إٔ َعا١ٜٚ )ايطابع

يٝؼ يهِ إٔ تؿٓعٛا عًٝٓـا بأْـ٘ ٕـاشا ْتكـٞ، ٚايكـّٛ ٜعطؾـٕٛ َاْككـس؟!         _ع٢ً ٖصا

ؾًٓكٌ: إْٓا ٫ْتكٞ، ٚإِا ْعرب بـصيو )أسٝاْـّا( تأغـّٝا بأ٥ُتٓـا)ع(! ٜعـين ْتبـع ططٜكـ١        

 أ٥ُتٓا!

ٛقـت ايـصٟ ٖـٞ َؿَٗٛـ١ يًذُٝـع      ثاّْٝا: إٕ َٔ اؿهِ ا١ُٕٗ ٗ ٖصٙ ايتعابري أْ٘ ٗ اي

)تكطٜبّا( ايّٝٛ، إ٫ أْو ٫ّهٔ إٔ ت٪خص بٗا )ع٢ً ا٭قٌ قاّْْٛٝا(، ؾأْت مل تٴكـطح  

با٭مسا٤ ٚتػتطٝع إٔ تـسعٞ أْـٞ أقكـس آخـطٜٔ، نُـا ٗ قكـ١ ؾـٗري٠ َٓكٛيـ١ عـٔ          

ايؿٝذ ايطٛغٞ، خ٬قتٗا أْ٘ ٚؾٞ ب٘ إٍ اـًٝؿ١ ايعباغٞ أْ٘ ٖٛ ٚأقشاب٘ ٜػبٕٛ 

ٚشيو أْـ٘ أٚضز ٗ نتابـ٘ )إكـباح( يعـٔ ٖـ٪٤٫، )ايًـِٗ خـل أْـت أٍٚ         ايكشاب١ 

ٚامل بايًعٔ َين ٚابسأ ب٘ أ٫ّٚ ثِ ايعٔ ايجـاْٞ ٚايجايـح ٚايطابـع(. ؾاغـتسع٢ اـًٝؿـ١      

ايؿٝذ ٚأسهط ايهتاب، ؾكاٍ)قسٙ(: )إطاز با٭ٍٚ قابٌٝ قاتٌ ٖابٌٝ ٖٚـٛ أٍٚ َـٔ   

ٚبايجايح : قاتٌ و٢ٝ  -ط ْاق١ قا  عاق -غٔ ايكتٌ ٚايًِٛ . ٚبايجاْٞ : قٝساض 

ــايطابع : عبــس     -ع  -بــٔ ظنطٜــا  قتًــ٘ ٭دــٌ بػــٞ َــٔ بػاٜــا بــين إغــطا٥ٌٝ ، ٚب

عًٝـ٘ ايػـ٬ّ(. ؾًُـا مسـع      -قاتـٌ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب       -ايطٓإ بـٔ ًَذـِ   

 اـًٝؿ١ َٔ ايؿٝذ تأًٜٚ٘ ٚبٝاْ٘ قبٌ َٓ٘ ٚضؾع ؾاْ٘ ، ٚاْتكِ َٔ ايػاعٞ ٚأٖاْ٘.
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 ٚقب١، ٖٚس٤ٚ يطـ بهٌ ايٓاؽ نُا٥ط ٚؽاطب أزي١ ػًب

 غٛف إتؿسز ٚست٢ ٜتؿُٗو، ايعاقٌ اٱْػإ إٔ ؾإؿطٚض

 ايعًُٞ ٚايبشح ا٭زي١ ٖصٙ نٌ َع أْو يو ٖتّٓا ٜٚهٕٛ ٜؿهطى

 !تػب ٚمل تًعٔ مل ؽاطب٘ ٚأْو ٕؿاعطٙ، تكسٜطّا يهٔ

 :ٚإطأ٠ ايطدًٌ َٛنٛع سػاغ١ٝ

 ٚإػري٠ َٚطٚإ ايعام ٚابٔ َعا١ٜٚ تٗإْٛ ٕاشا: تكٛيٕٛ قس

 هب أ٫. ضَٛظ ٚايهٌ ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ تٗإْٛ ٫ٚ ٚأؾباِٖٗ،

 مٔ: اؾٛاب! ايؿً؟ ٜٛيس بػ٤ٛ ايطَٛظ شنط أيٝؼ ايطَٛظ اسرتاّ

 ايه٬ي١ ضَٛظ بٌ ايه٬ٍ، ضَٛظ اسرتاّ هب إْ٘ ْكٍٛ ٖٔ يػٓا

 ٗ ايه٬ّ ٚإِا ٚتسإ، تٗإ إٔ ٗاٚسك نطا١َ، ٫ٚ هلا سط١َ ٫

 ٚايػًب١ٝ، اٱهاب١ٝ اٯثاض ٗ ايعكط ٚبًػ١ ٚإؿػس٠، إكًش١

 َج٬ّ إدايؿٌ، عٓس َٓٗا ايٌٓٝ أثط ٗ تؿاٚت ٖٓاى ايطَٛظ ؾٗصٙ

 بطزات ٫ٜٚتػبب نجريّا ٜ٪ثط ٫ َٓ٘ ايٌٓٝ َطٚإ، َجٌ ؾدل

 .ٕطأ٠ٚا ايطدًٌ غ٬ف َعا١ٜٚ، ٚست٢..ايعام ابٔ..ؾعٌ

 ٜكبٌ أسس ٜهٔ ؾًِ ا٭ٍٚ، ا٭ٜاّ َٓص ناْت اؿػاغ١ٝ ٖٚصٙ

 ٖٛ نُا بػٝط١، ؾك١ٝٗ َػأي١ ٗ ست٢ ايؿٝدٌ ططٜك١ َدايؿ١

 ؾُٝٗا بايطعٔ ٜكبًٕٛ ؾهٝـ ٚأَجاهلا، ايرتاٜٚح، ق٠٬ ٗ اؿاٍ

 ٗ ؼ٫ٛ قس ايؿٝدٌ إٔ ايتاضٜذ اغتكطا٤ َٔ ٜٚتهح! ٚغبُٗا

 أسس بٛغع يٝؼ َكسغٌ إغ٬ٌَٝ ٔضَعٜ إٍ دسّا َبهط٠ ؾرت٠

 بٔ ايطٓٔ عبس اؾرتاٙ َٔ شيو ٜٚتهح كايؿتُٗا، بٌ َػُٗا،
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 ايعٌُ عًٝ٘ اـ٬ؾ١ عطن٘ يس٣( ع)إ٪ٌَٓ أَري ع٢ً عٛف

 ٖٚٛ ْؿػ٘ ع إ٪ٌَٓ أَري إٔ أؾطْا ٚنُا(!! ايؿٝدٌ غري٠)ب

 ٜهٔ مل ايؿاَذ إٛقع شيو ٖٛ اٱغ٬ّ ٗ َٚٛقع٘ ٖٛ، َٔ

 َعطٚؾ١ خطب١ ٖٚٓاى! ايطدًٌ ٚىايـ اؿل، ٜؿطض ٕأ بٛغع٘

 ْاؽ ٗ) خطبٗا ايهاٗ، َٔ ايطٚن١ ٗ اٱغ٬ّ ثك١ ضٚاٖا ع ي٘

 ايٛاقع شيو عٔ اٱَاّ ؾٝٗا ٜعرب(ٚؾٝعت٘ ٚخاقت٘ بٝت٘ أٌٖ َٔ

 ٖ٪٤٫ عًُٗا قس ٚايبسع إدايؿات َٔ ايهجري ٚإٔ إطٜط،

 !:ؾ٦ّٝا ٜػري ٕأ بٛغع٘ ٜهٔ مل أْ٘ إ٫ ايسٜٔ ٗ ٚأزخًٖٛا

 اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ ؾٝٗا خايؿٛا أعُا٫ّ قبًٞ اي٠٫ٛ عًُت قس)

 ٚيٛ يػٓت٘ َػرئٜ يعٗسٙ ْاقهٌ ، ـ٬ؾ٘ َتعُسٜٔ(  ٚآي٘ عًٝ٘

 ٗ ناْت َا ٚإٍ َٛانعٗا إٍ ٚسٛيتٗا تطنٗا ع٢ً ايٓاؽ ًٓت

 ست٢ دٓسٟ عين يتؿطم(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ عٗس

 ٚؾطض ؾهًٞ عطؾٛا ايصٜٔ ؾٝعيت َٔ قًٌٝ أٚ سٟٚس أبك٢

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ ٚغ١ٓ ٚدٌ عع اهلل نتاب َٔ إَاَيت

 إٍ ؾطززت٘(  ايػ٬ّ عًٝ٘)  إبطاِٖٝ َكاّ أَطت يٛ أضأٜتِ ،(  ٚآي٘

 ،(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ ؾٝ٘ ٚنع٘ ايصٟ إٛنع

 قاع ضززت ٚ(  ػ٬ّاي عًٝٗا)  ؾاط١ُ ٚضث١ إٍ ؾسى ٚضززت

 أقطعٗا قطا٥ع ٚأَهٝت نإ، نُا(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  ضغٍٛ

 تٓؿص ٚمل هلِ ُض مل ٭قٛاّ(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ

 ٚأَطت ايٓبٝص ع٢ً ٚسسزت ، اـؿٌ ع٢ً إػح ٚسطَت.... 
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 تهبريات ٔؼ اؾٓا٥ع ع٢ً بايتهبري ٚأَطت إتعتٌ باس٬ٍ

 َٔ ٚأخطدت ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل ببػِ اؾٗط ايٓاؽ ٚأيعَت

 نإ ٖٔ َػذسٙ ٗ(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ َع أزخٌ

 اخطز َٔ ٚأزخًت ، أخطد٘(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ

 ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ نإ ٖٔ(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً)  اهلل ضغٍٛ بعس

 ٚع٢ً ايكطإٓ ِسه ع٢ً ايٓاؽ ًٚٓت أزخً٘(  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل

 أقٓاؾٗا ع٢ً ايكسقات ٚأخصت ايػ١ٓ، ع٢ً ايط٬م

 َٛاقٝتٗا إٍ ٚايك٠٬ ٚايػػٌ ايٛن٤ٛ ٚضززت ٚسسٚزٖا،

 .عين يتؿطقٛا إشٕ.... َٚٛانعٗا ٚؾطا٥عٗا

 ٗ إ٫ ضَهإ ؾٗط ٗ هتُعٛا ٫ إٔ ايٓاؽ أَطت يكس ٚاهلل 

 بعض ؾتٓاز٣ بسع١ ايٓٛاؾٌ ٗ ادتُاعِٗ إٔ ٚأعًُتِٗ ؾطٜه١

 عُط غ١ٓ غريت ا٫غ٬ّ أٌٖ ٜا:  َعٞ ٜكاتٌ ٖٔ عػهطٟ أٌٖ

 ٗ ٜجٛضٚا إٔ خؿت ٚيكس تطٛعا ضَهإ ؾٗط ٗ ايك٠٬ عٔ ٜٓٗاْا

 ٚطاع١ ايؿطق١ َٔ ا٭١َ ٖصٙ َٔ يكٝت َا عػهطٟ داْب ْاس١ٝ

 (.ايٓاض إٍ ٚايسعا٠ ايه٬ي١ أ١ُ٥

 ضايتعط عٓس ايعاز١ٜ ٚغري اـاق١ اؿػاغ١ٝ قه١ٝ ٜ٪نس ٖصا إشٕ

  !ا٭ٍٚ ايّٝٛ َٓص إدسٚع١، ا٭١َ عٓس بايصات ايطدًٌ هلصٜٔ

 ٗ ضأٜ٘ عٔ ايؿٗٝس ظٜس غ٪اٍ ايؿسٜس٠ اؿػاغ١ٝ تًو ٜ٪نس ٖٚا

 بإٔ أ٬َّ أ١َٝ، بين ع٢ً يًجٛض٠ ايٓاؽ ْع٘ يس٣ ايؿٝدٌ،

 اييت ايطٚاٜات نٌ شيو ٖٚاٜ٪نس! عٓ٘ ايٓاؽ ؾٝتؿطم بطأٜ٘ ٜٴكطح
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 ٜػتعًُٕٛ أٚ ؾٝتكٕٛ بايصات، ايؿٝدٌ ٔع( ع)ا٭١ُ٥ ؾٝٗا ٜٴػأٍ

 َٔ أٚ اـ٬ف أٌٖ َشهط ايه٬ّ ٜهٕٛ سٌ) قػٛب١، عباضات

 (.٫ٜٴ٪ُٔ

 َه١ٝٓ ظٗٛز( ايجايح ايؿٝذ) بايؿٝدٌ َتأخط٠ ؾرت٠ ٗ أؿل ثِ

 .غابكّا أؾطْا نُا َعا١ٜٚ، َٔ عاز١ٜ غري

 ؾإٕ ٠،إطأ ٗ ٜٴكاٍ ْؿػ٘ أٜهّا ايطدًٌ ٗ قًٓاٙ ايصٟ ٚايه٬ّ

 خكٛقّا ا٭ٍٚ، ايّٝٛ َٓص ناْت ؾأْٗا ٗ ايؿسٜس٠ اؿػاغ١ٝ

 َٔ ا٭غًب ٚا٭عِ( م) ايٓيب ظٚد١ ناْت إطأ٠ تًو ٚإٔ

 ؾأّٚا شات٘ عس إكاّ هلصا إٔ ٜطٕٚ ناْٛا( ايػصز) إػًٌُ

 اؿػاغ١ٝ ع٢ً ؾٛاٖس ٱٜطاز عاد١ أْٞ أعتكس ٫ٚ ٚؾأّْا،

 .إطأ٠ ٖصٙ إٔؾ ٗ َٚاظايت ناْت اييت ايؿسٜس٠

 :إساضات١ٝ ايتك١ٝ

 ْعاًَِٗ إٔ ٜعين إساضات١ٝ، ايتك١ٝ ٜػ٢ُ ؾ٤ٞ عٓسْا مٔ ثِ

 ؾًٝعّ َباؾطّا، تطنٗا َٔ ايهطض نٕٛ عسّ ؾطنٓا ٚيٛ بإساضا٠،

 .َساضاتِٗ

 ٜٚجريِٖ ٜػتؿعِٖ ٕا ايتعطض عسّ إساضا٠، َكازٜل أبطظ َٚٔ

 َع ٜتٓاؾ٢ ٣ايهرب ضَٛظِٖ غب إٔ ؾو ٫ٚ( اٱَهإ قسض)

 قس: قًٓا إساضا٠ أزي١ ع٢ً ٚاضز٠ ايتبًٝؼ أزي١ قًتِ ؾإٕ. َساضاتِٗ

 بٌ ٚاؿاز٠، اـؿ١ٓ ا٭غايٝب ع٢ً ٫ٜتٛقـ ايتبًٝؼ إٔ غابكّا بٝٓٸا

 ٖٛ ٖٚصا ٚايطعٔ، ٚايًعٔ ايػب بسٕٚ ايتبًٝؼ اختٝاض ّهٓٓا
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 ٗ ؾًٝتأٌَ ططسٗا، يعّ ٚإ٫ ايعا١َ، َساضا٠ بأزي١ ا٭خص َكته٢

 .ايٓكط١ ٖصٙ

 أبٞ عٔ ايهٓسٟ ٖؿاّ خرب ايتك١ٝ َٔ ايٓٛع ٖصا ع٢ً زٍ ٖٚا 

!  ب٘ ْعري ع٬ُ تعًُٛا إٔ إٜانِ: )  قاٍ ، ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل عبس

 ظّٜٓا، إيٝ٘ اْكطعتِ ٕٔ نْٛٛا ، بعًُ٘ ٚايسٙ ٜعري ايػ٤ٛ ٚيس ؾإٕ

 َطناِٖ ٚعٛزٚا ، عؿا٥طِٖ ٗ قًٛا!  ؾٝٓا عًٝٓا تهْٛٛا ٫ٚ

 ؾأْتِ ، اـري َٔ ؾ٤ٞ إٍ ٜػبكْٛهِ ٫ٚ ، دٓا٥عِٖ ٚاٚاؾٗس ،

(  اـبا٤ َٔ إيٝ٘ أسب بؿ٤ٞ اهلل عبس َا ٚاهلل ، َِٓٗ ب٘ أٍٚ

 بٔ َعا١ٜٚ ٚخرب(.  ايتك١ٝ: ) ايػ٬ّ عًٝ٘ قاٍ ؟ اـبا٤ َٚا: قًت

 ٚبٌ بٝٓٓا ؾُٝا ْكٓع إٔ يٓا ٜٓبػٞ نٝـ:  ي٘ قًت قاٍ ، ٖٚب

 إٍ تٓٛطٕٚ: )  ؾكاٍ ؟ أَطْا ع٢ً ايٝػٛ ٖا خًطا٥ٓا ٚبٌ قَٛٓا

 إِْٗ ؾٛاهلل ، ٜكٓعٕٛ َا ؾتكٓعٕٛ بِٗ تكتسٕٚ ايصٜٔ أ٥ُتهِ

 هلِ ايؿٗاز٠ ٜٚكُٕٝٛ ، دٓا٥عِٖ ٜٚؿٗسٕٚ ، َطناِٖ يٝعٛزٕٚ

 عبس أبٞ عٔ اـجعُٞ ٚخرب(.  إيِٝٗ ا٭َا١ْ ٜٚ٪زٕٚ ، ٚعًِٝٗ

 اؾٓا٥ع ٚاؾٗسٚا ، ٚا٫دتٗاز بايٛضع عًٝهِ: )  ايػ٬ّ عًٝ٘ اهلل

 ٚأسبٛا ، َػادسنِ قَٛهِ َع ٚاسهطٚا إطن٢، ٚعٛزٚا ،

 ٜعطف إٔ َٓهِ ايطدٌ ٜػتشٝٞ أَا ، ٭ْؿػهِ ؼبٕٛ َا يًٓاؽ

 ازع٢ اييت ا٭خباض َٔ ٚغريٖا( داضٙ سل ٜعطف ٫ٚ سك٘ داضٙ

  .تٛاتطٖا ايؿكٗا٤ بعض

 :اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠
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 ٖٚٛ اضع،ايؿ يس٣ َطًٛب عٓٛإ إٍ أٜهّا تؿري ا٭خباض ٖٚصٙ

 .ايعاّ اٱغ٬َٞ ايٛدٛز ؿؿٜ اٱغ١َٝ٬ ايسا٥ط٠ نُٔ ايتٛسس

 :ايطٚساْٞ قازم ايػٝس قاٍ

 ايكشٝؿ١ ٗ بٌ ، شيو إٍ أؾري ايب٬غ١ ْٗر خطب بعض ٚٗ)

 ٗ ايػ٬ّ عًٝ٘ ٜسعٛ ؾإْ٘ ايجػٛض، ٭ٌٖ زعا٩ٙ ايسعا٤ ايػذاز١ٜ

 انِاؿ نإ اييت اٱغ١َٝ٬ يًًُه١ ايجػٛض ٭ٌٖ ايسعا٤ شيو

 هلِ ٜسعٛ يًه١ًُ، ٚإع٤٬ٶ يًٛسس٠ سؿٛا ، أ١َٝ بين َٔ عًٝٗا

 ٚٚٚٝؿ١ ٚٚٝؿتِٗ ٜبٌ ٖٚٛ ، باؿكا٥ل َؿشٕٛ زعا٤ بأبًؼ

 َٔ ؾإػتؿاز ، اؾ١ًُ ٚع٢ً.  ايسعا٤ بكٛض٠ َعِٗ اؿهاّ

 ايػ٬ّ عًِٝٗ إعكٌَٛ ٚعٌُ إتٛاتط٠ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ اٯٜات

 ؾك٘..( ٚايتؿطم ايتؿتت َٔ ٚاؿصض اٱغ١َٝ٬، بايٛسس٠ ا٫ٖتُاّ

 .423-422م3ز ع ايكازم

 هلِ ا٭َري َؿاضن١ شيو َٚٔ( ع) ا٭١ُ٥ بعٌُ أٜهّا ٚاغتؿٗس

 إؾاضات٘ شيو َٚٔ اٱغ٬ّ، ٚعع٠ إػًٌُ َكًش١ ٜطتب٘ ؾُٝا

 ،(ا٭َٛض تًو تكٜٛب٘ ٚقاٚي١) ٚتٛدٝٗ٘ اؿطٚب ٗ عًِٝٗ

 بتًو ايجايح يكتٌ تأٜٝسٙ عسّ َاشنطٙ إٍ ٜٴهاف إٔ ّٚهٔ

 أدطّ، َا ايسّ َٗسٚض يًكتٌ َػتشكّا نإ ايجايح إٔ َع ايططٜك١،

 .ا٭١َ ُعم ع٢ً خؿٞ ٚيهٓ٘

: ٚايتؿٝع ايؿٝع١ نتاب ٗ( قسٙ)ايؿرياظٟ قُس ايػٝس ٚقاٍ

 ا٭يؿ١ إٍ زعاِٖ ايهطِٜ ٚايكطإٓ إخ٠ٛ، اهلل بٓع١ُ ؾإػًُٕٛ)
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 بٌ ؾأقًشٛا خ٠ٛإ إ٪َٕٓٛ إِا: )غبشاْ٘ قاٍ ٚا٫ؼاز،

: ٚقاٍ((. ٚاسس٠ أ١َ أَتهِ ٖصٙ إٕ: )ٚقاٍ ،(أخٜٛهِ

 إػًٌُ ؾابتعاز...إػًٌُ ٚسس٠ ٚدٛب ع٢ً ٜٓل اٱغ٬ّ)

 (.اٱغ٬ّ ب٘ أَط َا خ٬ف بعض عٔ بعهِٗ

 ٖصا إٍ تٓبٗٛا قس ا٭١َ َٚؿهطٟ اٱغ٬ّ عًُا٤ إٕ: )ٚقاٍ

 اٱغ١َٝ٬ ٕ٪ُطاتا ٱقا١َ ؾاْربٚا اؿكٝك١، بٗصٙ ٚؾعطٚا اـطط،

 ٗ ٚغعٛا ايؿعح، ٚملٸ ايكسع، ٱظاي١ إتٛاق١ً ايًكا٤ات ٚعكس

 ظعُٝٞ دٗٛز َٔ شيو ع٢ً أزٍ ٫ٚ إػًٌُ، بٌ ايتكطٜب

: ٚقاٍ..(. ؾًتٛت ا٭نرب ايؿٝذ..ايربٚدطزٟ اٱَاّ: إػًٌُ

 ٚإظاي١ أَطِٖ بتٛسٝس إػًٌُ ْٝع إٍ ْسا٥ٞ أنطٸض ايّٝٛ ٚإْين)

 ايرتاؾل ٚعسّ بعهّا بعهِٗ ْبص ٚعسّ بِٝٓٗ تؿاِٖاي غ٤ٛ

 (.بايتِٗ

 ايػٝس ٖٛ ٚإِا...( عُٝس)٫ٚ( ا٭ٍٚ ايبرتٟ) ٖٛ يٝؼ إتهًِ ٖصا

 .ايؿرياظٟ قُس

ٛٓط ايٛسس٠ عٔ نجريّا اؾًٌٝ ايػٝس ٖصا نتب ٚقس  نتب ٗ هلا ْٚ

 نتاب ٚٗ ٚغريٖا، ايتػٝري ٖٚاضغ١ ٚايكٝاغ١ نايػبٌٝ عسٜس٠

 يٓٗه١ ا٭ٍٚ ايطنٝع٠ بٌ أغاغ١ٝ، ضنٝع٠ ايٛسس٠ ترباع ايػبٌٝ

 .إػًٌُ

 ْعِ اٱغ١َٝ٬، ايٛادبات أِٖ َٔ ٖٚٞ َطًٛب١، ايٛسس٠ إشٕ

 ٚأَري بٗا، ؾ٬ْكٍٛ ايعكا٥س عٔ ايتٓاظٍ اغتًعَت إشا ايٛسس٠
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 خ٬هلا، َٔ ٜكشح ست٢ ٚايٛسس٠، باـ٬ؾ١ قبٌ ع إ٪ٌَٓ

 مل ٚيهٓ٘ َٓاؾكٕٛ، َع٘ ٖٔ ايهجري ٚنإ ايسٜٔ، أقاّ ٚايٓيب

 .ايٛسس٠ ع٢ً سؿاّٚا قػٛب١ َٛاقـ اؽص أٚ َِٓٗ، َٛاقـ ٜتدص

 عًِٝٗ اؿطب دب١ٗ ؾتح عسّ َٔ بس ٫ نإ ايٛسس٠ ٭دٌ ٚيصا

 .َكسغاتِٗ بػب

( َٛقع٘ ع٢ً َٛدٛز)ايطٚساْٞ قازم ايػٝس إٍ ٚد٘ اغتؿتا٤ ٗ

 ٚيعّٚ ٠،يًٛسس َٓاؾات٘ باعتباض يًد٬ؾ١ ايػاقبٌ يعٔ عٔ غٴ٦ٌ

 :ؾأداب شيو، ٭دٌ عاؾٛضا٤ ظٜاض٠ ٗ ايٛاضز ايًعٔ سصف

 ٗ ايتٛاٖط ٖٛ إػًٌُ بٌ يًٛسس٠ إٓاٗ أمسا٩ٙ، دًت بامس٘

 غاقيب بًعٔ إػًٌُ ؾطم ؾٝٗا ٜتٛادس اييت ايعا١َ اجملاَع

 ٗ ٚايًعٔ ايٓػا٤، غٝس٠ ع٢ً اعتس٣ َٔ يعٔ أَا ٚ اـ٬ؾ١،

 ؾ٬ ؾانٌ َٚا ايعٜاض٠ ٗ ايًعٔ زٚٚدٛ ايػاقبٌ، ع٢ً اـ٠ًٛ

 (.بايٛسس٠ ٜهط

 ؿالحظات عؾك أدؾقب أفؾ اؾعاؾؿ األول ؿع إخقاـفؿ: 
 ٖصٙ ؾٝدٓا اقتطع نٝـ ٭عذب إْٞ(. ٜتؿٝعٛا ٫ زعِٗ: )ثآَّا

 ٗ ٜسٚض نإ َا) ٚأْ٘( ايبٓاٜات) عًٝٗا ٚب٢ٓ غٝاقٗا َٔ ايه١ًُ

( إه..عًٝ٘ ايعًِ طايب إٔ)ٚ!( شيو َجٌ ٜتؿٛٙ َٓا أسسّا إٔ خًسٙ

 َؿػس٠ ؾدٸكٓا سٝح أْ٘ ايه٬ّ، َتابع١ ٚانح إككٛز إٔ َع

 ئ ٖ٪٤٫ إٔ ٚؾطنٓا إٓؿع١، َٔ أنرب ايكس١َ َٓٗر ع٢ً ترتتب
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 غبٌ إٕ سٝح إسإْٛ، ؾِٗ ؾًٓرتنِٗ، بصيو، إ٫ ٜتؿٝعٛا

 ٖٚصا. ٜكبًٖٛا مل ِٖ يهٔ تا١َ ٚاؿذ١ َتاس١، اؿل إٍ ايٛقٍٛ

 سػب باؿذ١ ٜأتٞ بإٔ ًَعّ غري تعاٍ اهلل إٔ ثابت، أقٌ

 ا٭ْبٝا٤ ؾإٕ ٚيصا ٚنؿ٢، ايبايػ١ اؿذ١ إقا١َ ٖٛ إطًٛب! ايطًب

 .إكرتس١ إعذعات هٝبٕٛ َاناْٛا

 ٚإِا اهلل، عٓس اٯٜات إِا قٌ ضب٘ َٔ آٜات عًٝ٘ أْعٍ ي٫ٛ ٚقايٛا)

 (. 50 ايعٓهبٛت(. )َبٌ ْصٜط أْا

 إِا قٌ بٗا يٝ٪َٓٔ آ١ٜ دا٤تِٗ ي٦ٔ اِْٗأّ دٗس باهلل ٚأقػُٛا)

 ا٭ْعاّ) ٜ٪َٕٓٛ ٫ دا٤ت إشا أْٗا ٜؿعطنِ َٚا اهلل عٓس اٯٜات

109 .) 

 تعذبِٗ اييت بايططٜك١ عًِٝٗ وتر إٔ اهلل ع٢ً ٚادبّا ٜهٔ ؾًِ

 يػت أْت أْ٘( ٫ٜتؿٝعٛا زعِٗ) َٔ ٚإطاز! ٜؿتْٗٛٗا ٚاييت

 ٗ إتعاضؾ١ ايططم بعتٚات غعٝت إٕ تؿٝعِٗ، عسّ عٔ َػ٪٫ّٚ

 أزٜت ؾأْت(! ؾطنّا)ٜ٪َٓٛا ٚمل ٜكبًٛا مل ِٖ ثِ ايسع٠ٛ

 ْؿػو باخع يعًو: )تعاٍ قٛي٘ َٔ إطاز ٖٛ ٖٓا ؾإطاز. َاعًٝو

 .ًَٗو: أٟ باخع َٚع٢ٓ(! َ٪ٌَٓ ٫ٜهْٛٛا إٔ

 دٓابهِ ع٢ً آخصٙ َأخص شنطتين ؾٝدٓا َٔ إٓاقؿ١ ٖٚصٙ

 ع٢ً اؿهِ ٗ ايتػطع ٖٚٛ ػًو،إ ٖصا ٗ ٜػري َٚٔ _عؿّٛا_

 ٚيٛ ا٫ستُا٫ت، ٚنع أٚ ايرتٜح ٚعسّ اٯخطٜٔ، نًُات

 اغتكطا٤ َٔ امطاؾِٗ ايؿٝذ ٜط٣ َٔ بعض َع إٓٗر بٗصا غًُٓا
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 َ٪ٌَٓ أْاؽ َع اتباع٘ َٔ يٓعذب ؾإْا ن٬َِٗ، فُٛع

 ٚؼٌُ، ؼٌُ إٔ ّهٔ َج٬ّ، ن١ًُ، قاٍ! ايعكٝس٠ َػتكُٝٞ

 !أ٥ُتٓا؟ أَطْا أٖهصا ْٚػكط٘، ْتاٚي٘ َباؾط٠

 ٖصا ٗ ايتٗإٚ ّهٔ ٫ٚ ايطداٍ، َٔ أِٖ ايسٜٔ تكٛيٕٛ قس

 َ٪َٔ ايؿدل ٖصا إٔ أعًِ ؾشٌ ٖهٔ، اؾُع: ْكٍٛ ا٭َط

 ايه٬ّ ٖصا أْكس ٚططٜكت٘، غريت٘ خ٬ف ع٢ً ن٬ّ َٓ٘ ٚقسض

 ايتٛضع ٜٓبػٞ أ٫: ْكٍٛ ٭ْٓا ْعّا، يًكا٥ٌ، أتعطض ٫ٚ ٚأْؿٝ٘

 عٓس ع١ُٝٛ ٚنطا١َ سط١َ يًُ٪َٔ أيٝؼ إ٪َٔ ؾإٔ ٗ أٜهّا

 ب٘ ْػتٌٗ أٖهصا! ايهعب١؟ َٔ أعِٛ سطَت٘ أيٝؼ! اهلل؟

 أْا. ايسٜٔ عٔ ْساؾع أْٓا عذ١ ب٘ ْٚٗعأ ْٚٗٝٓ٘ ٚلطس٘ ٚبػُعت٘

 إٔ أغٌٗ َا اؾاْب، ٖصا ٗ اغتػٗا٫ّ إٓٗر ٖصا أتباع عٓس أض٣

 ٗ َع٘ ىتًـ أْ٘ جملطز ب٘ ٜٚٗع٩ٚا ٜٚكصؾٛٙ اٱْػإ ٜٗاْٛا

. ضا٥ش١ َٓ٘ ٜؿِ ؾك٘( ايطو١ ع٢ً: )ايعطاقٌٝ بتعبري  ايطأٟ

 ٚايعٜاض٠ ٚادب١ ٭ْٗا ايعٜاض٠ َٔ أِٖ ايك٠٬: )بـأْ٘ قاٍ ؾدل

 تاضى٘ ْٚٓػ٢ ايه١ًُ ٖصٙ ْتٓاٍٚ نؿط١ٜ، َٔ هلا ٜا( َػتشب١

 !ايعكٝس٠ ٗ اغتكا١َ َٔ َٚاْعًُ٘.. ٤٫ٚٚٙ

 ٫ٚ َٓ٘، ٜػًبو َا ٜأتٝو ست٢ ػٓ٘أس ع٢ً أخٝو أَط نع)

 اـري ٗ هلا ػس ٚأْت غ٤ّٛا أخٝو َٔ خطدت به١ًُ تٛٓٔ

  (.ق٬ُّ

 َا َجٌ أخاٙ عاٌَ َٚٔ بُٝٓٗا سط١َ ؾ٬ زٜٓ٘ ٗ أخاٙ اتِٗ َٔ)
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 (.ٜٓتشٌ ٖا بط٤ٟ ؾٗٛ ايٓاؽ ب٘ عاٌَ

 ؾ٬ ططٜل ٚغساز زٜٔ ٚثٝك١ أخٝ٘ َٔ عطف َٔ ، ايٓاؽ أٜٗا)

 ٚؽط٧ ايطاَٞ ٜطَٞ قس إْ٘ أَا.  ايطداٍ ٌٜٚأقا ؾٝ٘ ٜػُعٔ

 (ٚؾٗٝس مسٝع ٚاهلل ٜبٛض شيو ٚباطٌ ايه٬ّ، ٚوٌٝ ايػٗاّ

 ْؿؼ َٔ اؿبٝب ٜاغط ايؿٝذ إٍ ْٓٛط ؾٓشٔ ٖصا َٔ ٚاْط٬قّا

 دطس٘ يٓا يٝؼ أر أْ٘ اٱّا١ْٝ، اٱخ٠ٛ َٓٛاض َٔ ٜعين) إٓٛاض

 بٗصٙ ايؿٝذ َعا١ًَ اؾ٦ٓ يٛ مٔ ،!(ق٬ُّ اـري ٗ ي٘ لس َازَٓا

 ٚخس١َ ي٬غتعُاض، ٚايعُاي١ با٫مطاف ٫تُٗٓاٙ ايططٜك١

 بٌ ٫ْؿعٌ، يهٓٓا ،(ايبعض ٜكٓع نُا)اٱغ٬ّ أعسا٤ أدٓسات

 ؾهٌ، ي٘ باسح ضدٌ ٚأْ٘ اي١ٝٓ، سػٔ ْٚؿرتض ب٘ ايٛٔ مػٔ

 ٜهٕٛ إٔ ْٚطدٛ إيٝٗا، ٚقٌ اييت ايٓتا٥ر إٍ ايعًُٞ عج٘ قازٙ

 ايؿٝذ، َع مٔ ْتعاٌَ ٖهصا (1)!كط٦ّا نإ يٛ اهلل عٓس َعصٚضّا

 ّٜٛ اهلل ؾٝٛقؿٓا غ٤ّٛا ب٘ ْٛٔ أٚ ْبٗت٘ أٚ ْتُٗ٘ إٔ عٔ ْٚتٛضع

 إضغاٍ فطز ع٢ً اٱخ٠ٛ بعض ٫َين ٚؾدكّٝا ٜٚػأيٓا، ايكٝا١َ

! ؽاطب٘ إٔ ٜػتشل ٫ ايؿدل ٖصا إٕ: ٚقاٍ ايؿٝذ إٍ ضغاي١

 ٚبعٝس! ٚظعا١َ ٚض٥اغ١ زْٝا طايب ٚإَا عٌُٝ ٚإَا داٌٖ إَا ؾٗٛ

 أٚ ع٬ُّٝ ٜهٕٛ إٔ ؾتشتِ ٚعًِ، ؾِٗ ي٘ َازاّ دا٬ّٖ ٜهٕٛ إٔ

                                                           

ؾُٝـا ٜـطتب٘ َٓٗذـ٘ ٗ َػـأي١ ايـربا٠٤، ٚإٕ نـإ ٗ ايـٓؿؼ ؾـ٤ٞ َـٔ          طبعّا ٖصا  (1)

َٛاقؿ٘ َٔ بعض ايؿدكٝات ايؿٝع١ٝ اييت أسٝاّْا أدس َٔ ايكـعب ايتُـاؽ احملاَـٌ    

 ي٘، ٚيهٔ َع شيو أقٍٛ يعٌ ي٘ ق٬ُّ!
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 تجبت استُا٫تو إٕ: ي٘ ٚقًت بؿس٠ ؾطززت٘! ٚزْٝا داٙ طايب

 ايسٜٔ، نطٚضٜات َٔ ٖٛ اـ٬ف قٌ إٛنٛع نإ يٛ ؾُٝا

 طايب إَا أْ٘ ؾٝجبت خايؿ٘ ؾإٕ ىايؿ٘، أْ٘ يؿدل فاٍ ٫ عٝح

 أقٌ ٫ٚ ادتٗاز١ٜ إػأي١ ٚإٔ أَا! إػأي١ يٛنٛح ٌُٝع ٚإَا زْٝا

 ٖصٙ تسعِ ٚأزي١ ضٚاٜات ٚدٛز َٚٔ ايعاًَٞ ايهطنٞ كايؿ١ َٔ

 يسٜٓٓا تٛضعّا ْتشسخ مٔ ٖهصا! ادتٗاز١ٜ إػأي١ ؾتبك٢ إٓٗر

 عؿّٛا يهٓا! إ٪َٔ يػُع١ ٚضعا١ٜ إخٛآْا مسع١ ع٢ً ٚسؿاّٚا

 بعض ٗ ٚيٛ ايططٜك١ صٙبٗ ىايؿِٗ َٔ ٜعاٌَ ايؿٝذ ٫ْط٣

 .إٛاضز

 ِٖٚ: )تعاٍ قٛي٘ عًٝ٘ ٜٓطبل أْ٘ أخؿ٢ اؾاْب ٖصا ٗ ؾايتػطع

 َٔ خؿ١ٝ اٯ١ٜ ببسا١ٜ أغتؿٗس ٚمل(. قٓعّا وػٕٓٛ أِْٗ وػبٕٛ

 ٫ بأْٞ عًُّا) ؽؿٝؿّا أخؿ٢: ٚقًت ايهط١ّ، َؿاعطنِ دطح

 ٖٚصا ،(َاقبً٘ زٕٚ اٯ١ٜ َٔ اؾع٤ ٖصا تطبٝل غ٣ٛ أقكس

 َ٪َّٓا أخّا أْكس عٓسَا أْٞ ٖٚٞ أخط٣، ٬َس١ٛ إٍ ٜكٛزْٞ

 أغتدسّ ٫ٚ اٯخط، هطح قس َا أغتدسّ ؾ٬ عباضاتٞ إٍ أيتؿت

! امطاؾ٘ يٞ ثبت َٔ َع أؾعٌ نُا ٚايتشكري، ا٫غتكػاض نًُات

 ؼت، ٖٚٛ ؾٛم ٚأْين َع٘ ايتعايٞ أغًٛب أغتدسّ ٫ ٚأٜهّا

 خ٬ؾ١ٝ ٚإػأي١ ٌٓإ٪َ زا٥ط٠ نُٔ ٗ ايبشح زاّ ؾُا

 أيٝؼ! كط٦ّا أنٕٛ قس إش شيو، َٔ ٭ٟ َٛدب ؾ٬ ٚادتٗاز١ٜ،

 !ٚاضزّا؟ ٖصا
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 فؾ فذا قدتدعل غضّ اؾطرف عـ اؾدؾبقات؟ 
 ايعامل أٌٖ)ٍ َسٜٕٓٛ( ايجاْٞ ايعامل أٌٖ) بإٔ قٛيهِ أَا:تاغعّا

 ْكٍٛ ؾإْٓا أ٥٫ٚو، ع٢ً ػطٟ ٖ٪٤٫ ْع١ُ إٕ بٌ ،(ا٭ٍٚ

 ،(ايعابٝح) إًه١ ْع١ُ إٕ: أٜهّا أْتِ يهِ اٍٜٴك ٚقس: ْكهّا

 ايػطب١ٝ ٚايسّكطاط١ٝ ايػطب ْٚع١ُ( ايع٢ُٛ) بطٜطاْٝا ْٚع١ُ

 بكٓاتهِ تػتُطٚا قسضمت ٕا ي٫ِٖٛ، إش عًٝهِ، ػطٟ

 تػتًعّ ايٓع١ُ ٖصٙ أؾٌٗ ٚاسس، يّٝٛ ٚب٬غاتهِ ٚخطاباتهِ

 عٔ ٚبعسِٖ ٚنؿطِٖ، ٖ٪٤٫، َػا٨ٚ عٔ ايػهٛت َٓهِ

 !ٚاهلس٣؟ اؿل داز٠

 أٚ تٝاض، أٚ تٛد٘ أٚ ْاع١ أٚ د١ٗ نٌ إٕ: يهِ ٜكاٍ ٚس٬ّ

 يٝؼ ٚسسٙ، اٱهابٝات ؾٛدٛز ٚغًبٝات، إهابٝات ي٘ َٓٗر

 !ٖصا ٗ ؽايؿْٛٓا أْهِ أعتكس ٫ٚ ايػًبٝات، عٔ يًػهٛت َربضّا

 ال أدعق وال أُخذّل: 
 ايٓاؽ ٍٚأخصٸ أساضب٘ ٫ٚ إٓٗر ٖصا اتباع إٍ أزعٛ ٫: عاؾطّا

 ٖصٙ ٗ إتٛقؿٌ َٔ ؾدكّٝا أْٞ ؾًٓكٌ أ٢ْٗ، ٫ٚ أزعٛ ٫ عٓ٘،

 بايهتب ا٫غتس٫ٍ َٓٗذهِ، نس تكـ ؾٗط٠ عٓسْا. ايكه١ٝ

 ٜهٕٛ قس إش إطًٛب، َٔ أعِ ٖٛ َا اغتس٫ٍ ايطٚاٜات ٚبٓكٌ

 ٖصا ٗ ايهطنٞ غري٠ إ٫ يهِ ؾًٝؼ نٝاع٘، خؿ١ٝ يًشل سؿّٛا

 غريٙ ٚدسمت ٚإٕ ؾٝ٘، َٓاقؿ١ ٫ ايصٟ سايٛسٝ إجاٍ ٖصا اجملاٍ،
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 ٖصٙ خ٬ف ع٢ً ايؿكٗا٤ َؿٗٛض يهٔ ق٥٬ٌ، أؾطاز ؾػتذسٕٚ

 ،(1)ايؿٗط٠ نػطتٗا أزيتهِ ُا١َٝ ؾطنٓا ؾًٛ ٚايػري٠ ايططٜك١

 بػكٛٙ إػطب سًٍٛ: َػأي١ ٗ اـ٥ٛٞ ايػٝس قاٍ ٚنُا

 ايع١ُٝٛ ايؿٗط٠ يهٔ ايػكٛٙ، نؿا١ٜ ع٢ً ا٭زي١ إٔ. ايكطم

 اؿُط٠ بعٚاٍ ٜتشكل ايػطٚب إٔ إصٖب ؾعاضات َٔ اضق ست٢

 ٗ ْكٛي٘ إٔ ّهٔ َا ؾػا١ٜ إػأي١، ٗ ٚدٛبّا وتاٙ دعً٘ إؿطق١ٝ

 .ْتٛقـ إٔ. تًو ٗ ٖٛ قاٍ َا ْٛري إػأي١ ٖصٙ

 إطدع، ٚضأٟ ضأٜٞ بٌ ا٭َط زاض إشا أْ٘ َٓهِ مسعٓا ٚقس

 يًٓاؽ مٔ اْكٛيَ٘ ٖٚصا إطدع، اتباع ٗ ٖٛ يًسٜٔ ؾا٫ستٝاٙ

 ٜكًسٙ ايصٟ( ايعسٍ) إطدع إٍ ٜٓٛط نٌ عٓهِ، ْٴػأٍ عٓسَا

 .ؾٝتبع٘ ايؿإٔ ٖصا ٗ ٜكٍٛ َاشا

 ٜٚطن٢، وب ٕا ٜٚٛؾكٓا اهلس٣ ع٢ً ٚإٜانِ هُعٓا إٔ اهلل أغأٍ

 .ٚبطنات٘ اهلل ٚض١ٓ عًٝهِ ٚايػ٬ّ
 

 (2)ايٓكطاٟٚ سػٌ: أخٛنِ

 ٖـ 1436/ ْاز٣ ا٭ٍٚ/ 16

                                                           

 ٖصا باٱناؾ١ إٍ َا شنطْا َٔ أزي١ ْٚكٛض تهعـ ٖصا إػًو.( 1)

(2 )   ٞ ٗ ايطغــاي١ ا٭ٍٚ بهًُــ١ )ايؿــٝذ( يــٝعًِ إٔ     ٬َسٛــ١: إِــا أضزؾــت امســ

إتشـــسخ طايـــب عًـــِ، ستـــ٢ ت٪خـــص ضغـــايت٘ َٛنـــع ايعٓاٜـــ١، إش ضَـــا نٓـــتِ ٫   

تعطؾْٛين، أٚ قـس تتكـٛضٕٚ إٔ إطغـٌ ؾـدل آخـط وُـٌ ٖـصا ا٫غـِ، أَـا ٚقـس           

 عطف شيو اٯٕ، ؾ٬ساد١ ٱضزاف ا٫غِ بؿ٤ٞ.
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 قادر احلبقب: ب اؾشقخجقا ■
 :ػرصة ؾبؾقرة اؾتحؼقؼ وذحذ اؾذاؽرة 

 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ

 ٚعًٝهِ ايػ٬ّ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘.

إٕ َٛاقًتهِ ايتشطٸٟ ٚإقبايهِ عًٝٓا بايتككٸٞ هلُا ٖا 

ْػــعس بــ٘ نًُــا عــاٚزمت ايهــطٸ٠، إش بٗــصا تٴؿــشص ايــصانط٠ ٜٚٓــتعـ 

ــ     ــل ٜٚػــتشهِ إ ــط ٜٚتبًــٛض ايتشكٝ ــسٴ ؾطقــ١   ايؿه ٓٗر، ٖٚــٛ بع

 يًت٬قٞ َع أر نطِٜ، ؾًهِ ايؿهط فسزا.

 

 ؽؿ بني ضقؼ ؿا ؼؾتؿ ودعة ؿا ذؽرـاه؟ 
تػًُٝهِ ٕا شنطْاٙ بازض٠ تؿكح عٔ ْؿؼ : أ٫ّٚ دٛاب

َٓكـاز٠ يًـسيٌٝ، بٝـس أْٗـا تأبٸٗـت عـٔ ؾُٗـ٘، ؾهـِ بـٌ نـٝل َــا           

إِا ٖـٛ  ٚضٚز اؾٗاز ع٢ً أزي١ ايتك١ٝ »ْػبتُٛٙ إيٝٓا َٔ ايكٍٛ بإٔ 

إٍ اؿس ايصٟ ٫ ٜتػبب باغت٦كاٍ بٝه١ ايسٜٔ، ٚإ٫ ضدع ا٭َط 

ايكٛض٠ ايٛسٝـس٠ َـٔ قـٛض ايتبًٝـؼ     »ٚإٔ « إٍ سه١َٛ أزي١ ايتك١ٝ

إتٝكٔ سه١َٛ أزي١ ايتك١ٝ عًٝٗا ٖٞ قـٛض٠ َـا إشا أز٣ ايتبًٝـؼ إٍ    

تعطٜض أقٌ ايسٜٔ يًدطط، ؾٗٓا تأتٞ ايتك١ٝ ٚتٛقؿ٘، أَا َا عـسا  

٠ ؾُُٗـا بًـؼ ا٭َـط َـٔ أنـطاض، َُٚٗـا غـؿهت َـٔ         ٖصٙ ايكٛض
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; نـِ بـٌ   «زَا٤، ؾصيو ٜٕٗٛ ٗ غبٌٝ أزا٤ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ إكسغ١

٫ هٛظ تطنـ٘ َطًكـّا   »نٝل ٖصا ٚبٌ غع١ َا قًٓاٙ َٔ إٔ ايتبًٝؼ 

 ّ  «ٚإٕ أؾه٢ إٍ خػا٥ط إ٫ سٌ إسطاظ اْك٬ب ايػًب١ نُا تكـسٸ

إعتُـس٠   «١ ع٢ً ايتك١ٝغًب١ ايتبًٝؼ َٔ سٝح ق٠ٛ إطًٛبٝ»ٖٚٞ 

 «.ضدشإ إكًش١ ايس١ٜٝٓ َع٘ ع٢ً إؿػس٠»َٛنٛعّا ع٢ً 

ٜٚٛٗط ايؿطم بٌ ايعباضتٝٵٔ بككط ا٭ٍٚ إٓع َٔ ايتبًٝؼ 

إشا تعطٸض أقٌ ايسٜٔ َع٘ يًدطط، ؾُٝا تٛغِّعٴ ا٭خط٣ ٖصا إٓع 

يٝؿٌُ نٌ َا تهٕٛ إؿػس٠ ايس١ٜٝٓ َع٘ أعِٛ َٔ إكًش١ سٝح 

ايػًب١، ٚإش شاى ؾتهٕٛ ٖٗٓـا أنجـط َـٔ قـٛض٠، ٫ قـٛض٠      تٓكًب 

ٚاسس٠. َٓٗا ع٢ً غـبٌٝ إجـاٍ ٫ اؿكـط; َـا يـٛ ُقـسِّضٳ إٔ ٜتشكـل        

بايتبًٝؼ ٖسا١ٜ أيـ، إ٫ أْ٘ ٜٴَكسٻض أٜهّا إؾها٩ٙ إٍ َكتٌ أيؿٌ َٔ 

١ًَٓ ايـسٜٔ نـطز ؾعـٌ، ٚيـٝؼ بـٌ ايطـا٥ؿتٝٵٔ ؾـاضم ْـٛعٞ نـإٔ          

قــٓـ ايعًُــا٤ أٚ ايٓكبــا٤ أٚ ا٭نــابط ٜهــٕٛ ا٭يـــ إٗتــسٕٚ َــٔ 

ٛٸ٣ ايسٜٔ بِٗ أٚ ٜعع ٜٚٓتؿط، ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜتعٓطٌ ايتبًٝـؼ   ايصٜٔ ٜتك

إش إؿػــس٠ أعٛــِ غػــاض٠ أيـــ نُشكٸــ١ً، إ٫ إٔ تهــٕٛ ٖٓايــو 

َكــًش١ زٜٓٝــ١ دــابط٠ َــٔ دٗــ١ أخــط٣. ٖٚهــصا، زٕٚ إغؿــاٍ إٔ  

 إػأي١ يٝػت زٓق١ٝ سػاب١ٝ، بٌ عطؾ١ٝ تكسٜط١ٜ.

ــٔ ا ــع   ٚإٕ َـ ــو َـ ــِٖٛ إٍ شيـ ــبكهِ ايـ يعذٝـــب إٔ ٜػـ

ـ ٖصٙ إكًش١ ع٢ً ؾطز أٚ ْاع١ »قطاس١ قٛيٓا:  ِ قس تتٛق ْع
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نـإٔ ٜهــٕٛ ببكا٥ــ٘ أٚ بكــا٥ِٗ بكـا٤ ايــسٜٔ أٚ ععتــ٘، ٚبصٖابــ٘ أٚ   

  ٙ ْعـِ إشا تٛقؿـت   »ٚقٛيٓـا:   ،«شٖابِٗ شٖاب ايـسٜٔ أٚ اْهػـاض

ٖصٙ إكًش١ ع٢ً سؿـٜ َكـًش١ ؾـطز أٚ ْاعـ١، نـإٔ ٜهـٕٛ       

أٚ تهطضِٖ َؿهٝا إٍ ؾٓا٤ ايسٜٔ أٚ تهطضٙ; آٍ ا٭َـط  ؾٓا٩ِٖ 

ــ١ ــرتى ٚايتكٝ ــ١ إؿػــس٠ عًــ٢    «.إٍ اي ؾًــِ ْككــط ايؿــطض ٗ دٓب

تعطٜض أقٌ ايسٜٔ يًدطط أٚ ؾٓا٥٘ ٚشٖابـ٘; بـٌ شنطْـا اْهػـاضٙ     

ٚتهطضٙ. نُا مل ْككط ايؿطض ٗ دٓب١ إكًش١ ع٢ً بكـا٤ ايـسٜٔ   

ِٸ  ببكا٤ ايؿطز أٚ اؾُاع١; بٌ شنطْا سؿٜ َ كاؿِٗ. ٚن٬ُٖا أعـ

يًــصٟ  «ايؿــطض ْــازض ايٝــّٛ»ٚأٚغــع. ْعــِ; قــس شنطْــا إٔ ٖــصا 

ؾــطسٓاٙ، ٚيــصا ِهــٞ عًــ٢ ٖــصٙ إٓٗذٝــ١ يعــسّ إســطاظ اْكــ٬ب  

 ايػًب١.

أَا اٱٜطاز بأْ٘ بـأٟ زيٝـٌ ْطبـل أسهـاّ اؾٗـاز بـاؿطب       

ع٢ً اؾٗاز بايًػـإ؟ ؾإْٸـا مل ْطبٸـل شاى عًـ٢ ٖـصا ٫ٚ ظعُٓـاٙ،       

ُإ؟ ٚإِـا ايـصٟ قًٓـاٙ ٖـٛ تػـطٸٟ سهـِ إكػـِ        نٝـ ُٖٚا قػـٝ 

ٖٚــٛ اؾٗــاز َــا ٖــٛ ٖــٛ عًــ٢ أقػــاَ٘، َٚٓٗــا اؾٗــاز بايًػــإ،   

نطٚض٠ إٔ مث١ داَعّا سهُّٝا يهٌ َٓسضز ؼت عٓـٛإ ؾـطعٞ إ٫   

    ٟ ، عًـ٢  َا خطز بسيٌٝ ّٝ٘ عٓ٘ اٱطـ٬م اؿكٝكـٞ يٝٛٗـط اجملـاظ

شيـو اؾـاَع   إٔ ؾا٥س٠ ٚٗٛض اجملاظٟ ٗ بعض اؿا٫ت ُٓع غًب 

. َجايـ٘:  اؿهُٞ بايه١ًٝ عٔ ايؿطز يتصضٙ ٗ َطتبـ١ أنـعـ سهُـاّ   
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ايك٠٬ ع٢ً إٝت، ٖٞ َٓسضد١ ؼـت عٓـٛإ ايكـ٠٬، ؾٝتػـطٸ٣     

إيٝٗــا َــا يًكــ٠٬ َــٔ ا٭سهــاّ ٚإٕ مل تــطز ْكٸــّا، نػــرت ايعــٛض٠   

ٚعسّ ايه٬ّ ٚايهشو ٚإباس١ ايًباؽ ٚمٛ شيو، إَا ع٢ً مـٛ  

ؾُٔ شٖب إٍ اٱط٬م اؿكٝكٞ سهـِ  ايٛدٛب أٚ ا٫غتشباب، 

ــايٛدٛب نايؿــٗٝس ضٓــ٘ اهلل، َٚــٔ شٖــب إٍ اجملــاظٟ سهــِ     ب

ٚإِا ٖٞ زعا٤ َٚػأي١، ٚقـس  »با٫غتشباب يكٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

ــت   ــسعٛ اهلل ٚتػــأي٘ عًــ٢ أٟ ســاٍ نٓ ؾــرت٣ إٔ  (1)«.هــٛظ إٔ ت

 اؾاَع اؿهُٞ ع٢ً ساي٘ إ٫ أْ٘ تطاٚح ؾس٠ّ ٚنعؿّا.

ٛ َــٔ ٖــصا ايكبٝــٌ، إش )اؾٗــاز( عٓــٛإ َٚــا مــٔ ؾٝــ٘ ٖــ

ٜؿٌُ ايتبًٝؼ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ إٓهـط، َٚـٔ دٛاَـع     

ــازّا!      ٞٳ دٗ ِّ ــ ــا غٴ ــك١ ٚا٭ش٣، ٚإ٫ ٕ ــطض ٚإؿ ــٌ ايه ُٸ ــ٘ ؼ سهُ

ؾإٓاقؿ١ ٗ آخص١ٜ َٛنٛع ايتبًٝؼ يًهطض يٝػت غ٣ٛ ٚغٛغـ١،  

ٛٸٖت ب٘ اٯٜات ٚايطٚاٜات، نكٛيـ٘ تعـا    ٜٳـا »ٍ: ٫ٚ غُٝا َع َا ْ

ٞٻ ِٔ بٴٓٳ ًَا٠َ َأقٹ َٴطٵ ايكٻ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳِأ ٘ٳ بٹاِي ٔٔ ٚٳاْٵ ُٴَٓهٔط عٳ  َٳاعٳ٢ًَ  ٚٳاقٵبٹطٵ اِي

ٕٻ َأقٳابٳَو ٔٵ شٳيٹَو ٔإ ّٔ َٹ َٴٛٔض عٳعٵ إؿػٻط ٗ ضٚا١ٜ أَري إـ٪ٌَٓ   (2)«اِيُأ

بايكــرب عًــ٢ إؿــك١ ٚا٭ش٣ َــٔ ايٓــاؽ ٗ ا٭َــط  عًٝــ٘ ايػــ٬ّ 

                                                           

 112م 3( ايٛغا٥ٌ ز1)

 18( يكُإ: 2)
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ــإعطٚف ٚايٓٗــٞ  عًــ٢ »ٚإػــتٓبٳ٘ َٓــ٘ ايس٫يــ١  (1)عــٔ إٓهــط.ب

ٚدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط ٚإٕ نـإ ؾٝـ٘ بعـض       

بـٌ إٕ   (2)نُا ٜكٍٛ ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ضنٛإ اهلل تعاٍ عًٝـ٘.  «إؿك١

ايكطــب ايطاْٚــسٟ ضنــٛإ اهلل تعــاٍ عًٝــ٘ بعــسَا ض٣ٚ عــٔ أَــري  

ٔٳ»إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ إٔ إــطاز بكٛيــ٘ تعــاٍ:  َٹــ  َٳــٔ ايٓٻــأؽ ٚٳ

٘ٴ ٜٳؿٵٔطٟ ٘ٹ َٳطٵنٳاتٹ ابٵتٹػٳا٤ٳ ْٳِؿػٳ ًٖـ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ »ٖٛ  (3)«اي

أضزف شيو َٛنشّا َع٢ٓ ؾطٟ ايٓؿؼ ٖٓا بكٛيـ٘:   ;«عٔ إٓهط

ٜؿطٟ ْؿػ٘ ٜبٝعٗـا، أٟ ٜبـصهلا ٗ اؾٗـاز ٜٚـأَط ٜٚٓٗـ٢ ستـ٢       »

ــٌ ــاز يٮَــ       (4)«.ٜٴكت ــٛإ اؾٗ ــٍٛ عٓ ــِ ا ــ٘ تعً ــو نً ــٔ شي ط َٚ

 ٚايٓٗٞ، ٚإَهإ بًٛؽ ايهطض َبًؼ ايكتٌ ؾٝ٘.

ٚايتٓــعٸٍ إٍ ايتعًٓــٌ َٓاغــب١ اؿهــِ يًُٛنــٛع يتشسٜــس  

َكساض ايهطض إػُٛح بايتعطٸض ي٘ ٗ ايتبًٝؼ; نإ قشٝشّا ي٫ٛ 

إط٬م اؿهِ ع٢ً َٛنـٛع ايتبًٝـؼ نُٛنـٛع ايكـّٛ، شيـو إٔ      

ٌٸ إٍ أنجـــط َـــٔ  -غـــ٬ف ايكـــّٛ  -ايتبًٝـــؼ  َتؿـــعِّب ٜٓشـــ

ٛنٛع يهٌم َٓٗا َا ٜٓاغب٘، ؾتكٝٝس دـٛاظ ايتعـطٸض يًهـطض ؾٝٗـا     َ

ــا ٜهــٕٛ   ــ١ َ ــا٤ ٚإعاضنــ١    »فتُع ــٌ ايعٓ ــٔ قبٝ ــّا َ نــطضّا َتعاضؾ

                                                           

 207م 4ْٛض ايجكًٌ ز ( تؿػري1)

 279م 8( تؿػري ايبٝإ ز2)

 208( ايبكط٠: 3)

 361م 1( ؾك٘ ايكطإٓ ز4)
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ٚسكط دٛاظ ايتعـطض ؾٝٗـا ـطـط ايكتـٌ َٚـا      « ٚإؿانٌ ايبػٝط١

ٙ  »أؾب٘ َا ٜعٛز ع٢ً  ٖـصا ايتكٝٝـس   «.. ٚدٛز ايسٜٔ أٚ عـسّ ٚدـٛز

ٔ شيو ايتؿعټب ٚا٫م٬ٍ، ؾٗٗٓا ٖٚصا اؿكط َا ُٖا إ٫ غؿ١ً ع

ؾطٚض َتعسز٠ هب أٚ ٜػتشب ٗ بعهٗا ايتعطٸض يًهطض بًؼ َا 

ٙ  »بًؼ زٕٚ عٛزتٗا بايهطٚض٠ إٍ  ، «ٚدٛز ايسٜٔ أٚ عـسّ ٚدـٛز

ــ  ــٕٛ يـ )٫ نــطض( سانُٝــ١ عًٝٗــا، نــإععاظ ايــسٜٔ      ٚزٕٚ إٔ ٜه

ٚتكٜٛت٘، ٚتٛسٝس ا٭َـ١ عًـ٢ اؿـل ٚزؾـع ايباطـٌ عٓٗـا، ٚإَاتـ١        

ايٛاٖط٠، ٚإسٝا٤ ايػ١ٓ إٗذٛض٠، ٚايسؾاع عٔ إًٌَٛٛ،  ايبسع١

ٚإطايب١ باؿطٜات ٚاؿكٛم اٱغ١َٝ٬، إٍ غري شيو. غـٛا٤ٶ نـإ   

ايهطض ٚاقعّا ع٢ً ؾدل ايكا٥ِ بايٛٚٝؿ١ أٚ غريٙ، َا زاّ ايهطض 

 َػتًَٗهّا ٗ إكًش١، نُا غبل ٚبٝٸٓا ٗ دٛابٓا ا٭ٍٚ.

 (1)اّ ًٚـ٘ ٗ ؾكـ٘ ايكـازم   قاٍ ايػٝس إطدع ايطٚساْٞ ز

إٕ سـسٜح ٫  »ٗ َبشح اؾرتاٙ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٗ اٱْهـاض نـطض:   

نطض إِا ٖٛ َٔ ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ اٱغ١َٝ٬، ؾ٬ قاي١ ٜهٕٛ 

إًشٛٚ ؾٝ٘ عا١َ إػًٌُ، ؾإٕ نإ سهِ نطضّٜا بًشاٚ ايٓٛع 

ٕ َطتؿعّا، ٚأَا إشا نإ سهِ ْاؾعّا يٮ١َ اٱغ١َٝ٬ ٚنطضّٜا  ٜهٛ

ع٢ً ؾدل ٚاسس ؾ٬ ٜطتؿع باؿسٜح، ؾإٕ ايؿطز َػـتًَٗو ٗ  

ٜ نطضٙ ٗ َكابٌ ْؿع اجملتُع، ٚيصيو أٚدب  اجملتُع، ٫ٚ ٬ٜس

                                                           

 397م 19( ؾك٘ ايكازم ز1)
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ــإٔ ٖــصٙ     ــٍٛ ب ــاز ٚاـُــؼ ٚايعنــا٠، ٫ٚ غــبٌٝ إٍ ايك اهلل اؾٗ

ا٭سهاّ نطض١ٜ، ؾإْ٘ ٫ ٜٴطًل ايهطض عًـ٢ ؾـ٤ٞ ٜرتتٸـب عًٝـ٘     

طف َا٫ّ ق٬ًّٝ يتشكٌٝ َٓاؾع ١َُٗ، ؾٌٗ ٜتِٖٛ أسس إٔ َٔ ٜك

َٓاؾع ١َُٗ إٔ ٜكاٍ: إْ٘ تهـطٸض ٗ ٖـصٙ إعاًَـ١؟! ٚقـس َـطٸ إٔ      

ــإعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ إٓهــط ٜٛدبــإ غــٛم اجملتُــع إٍ    ا٭َــط ب

ــات      ــ١ آٜ ــٛح يٮَ ــصٙ ايؿطٜهــ١ ًٜ ــاّ بٗ ــع٠، ٚبايكٝ ايكــ٬ح ٚايع

ايػعاز٠، ٜٚصٚقٕٛ س٠ٚ٬ ايٓعِ. ٚع٢ً اؾ١ًُ ؾا٭َط بإعطٚف 

ٔ إٓهط سؿاٚ يًٛسس٠، ٚغٝاز زٕٚ ايؿطق١، ٚايٛسس٠ ٚايٓٗٞ ع

َعكس ايعع٠ ٚايك٠ٛ، ٚبايعع٠ ٜعتع اؿل ؾٝعًٛ ٗ ايعإٌ، ٚبايك٠ٛ 

وؿٜ ٖٛ ٚأًٖ٘ َٔ ٖذُات إـٛاثبٌ، ٚبُٗـا ٜػـتكطٸ أَـط اــري      

ٚإعطٚف، ّٚتٓع إؾؿا٤ ايؿط ٚإٓهط ؾِٝٗ. ٚبـسٜٗٞ إٔ ايهـطض   

ّ ٫ ٜعـس نـطضّا عًـ٢ ا٭َـ١ ٗ     إتٛد٘ إٍ ؾدل ٚاسس ٗ إكـا 

ٞ غايبّا  ٕ إأَٛض ٚإٓٗ ٙ إكًش١ ايع١ُٝٛ. أنـ إيٝ٘ نٛ َكابٌ ٖص

َٔ ا٭ؾطاض، ؾبايطبع ٜهٕٛ ا٭َط ٚايٓٗٞ َٛدبّا يهطض أٚ سطز 

ٜٚػتٓتر ٖا سككٓاٙ ٗ »إٍ إٔ ٜكٍٛ: « أٚ َؿك١ ٗ غايب إٛاضز

 ٖصا ايؿطٙ َػا٥ٌ ْؿري إٍ ططف َٓٗا:

ا٭َــٔ َــٔ ايهــطض ٗ ٚدــٛب ا٭َــط      ٫ ٜعتــرب  -1

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ َا ٜطدع إٍ اجملتُـع اٱغـ٬َٞ،   

ٍ َٔ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ، ٚايًِٛ بإػًٌُ،  ٚسؿٜ أسهاّ اهلل تعا
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ٚايتعــسٟ عًــ٢ سكــٛقِٗ، ٚغــًب اؿطٜــ١ َــٔ إػــًٌُ، َٚــا   

بًؼ َا بًؼ. ٚعٌُ ا٭ْبٝا٤  -إشٕ  -ؾانٌ، بٌ ُٖا ٚادبإ 

ِ ٚا٭١ُ٥ إعكٌَٛ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚأٚيٝا٤ اهلل قًٛا ت اهلل عًٝٗ

إكطٸبٌ نأبٞ شض َع َا أقابِٗ َٔ إهاضٙ ٬ٖٚن١ ايٓؿؼ أق٣ٛ 

ؾاٖس عًٝ٘. ْعِ إشا ؾطنٓا أْ٘ ٗ َٛضز خام ٚقع ايتعاسِ بـٌ  

ٔ هل٬ن١ ْؿؼ، َع بكا٤  ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إٛدبٝٵ

ٙ ايؿطٜه١ ٗ َا ٖٛ أِٖ َٓ٘، ؾًًؿكٝـ٘  شيو ايؿدل ٚقٝاَ٘ بٗص

 َطاعا٠ ا٭ِٖ ؾا٭ِٖ.

٫ ٜعتــرب ا٭َــٔ َــٔ ايهــطض ٗ ٚدــٛب ا٭َــط       -2

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ َا ٜطدع إٍ ؾدل أٚ أؾدام 

غري َاغٌ باجملتُع ٫ٚ َٛدبٌ يتػـٝري اؿهـِ ايؿـطعٞ، إ٫ إشا    

ٌ َا ٖٛ أِٖ نإ ايهطض ٬ٖن١ ايٓؿؼ، أٚ ٚقع ايتعاسِ بٝٓ٘ ٚب

.َ٘ٓ 

إشا ٚٗطت ايبسع١ ؾع٢ً ايعامل إٔ ٜٴٛٗط عًُ٘ ب٬  -3

 «.اؾرتاٙ ا٭َٔ َٔ ايهطض بًؼ َا بًؼ

٫ ٜكـــاٍ: يـــٝؼ ٖـــصا ايهـــ٬ّ بٓـــاقٕض يكٛيٓـــا بايتكٝٝـــس 

بًـؼ َـا   »ٚاؿكط إش ٖصٙ ا٭َٛض اييت أداظ ؾٝٗـا ايتعـطض يًهـطض    

إش «. دـٛزٙ ٚدٛز ايسٜٔ أٚ عسّ ٚ»إِا تعٛز ٗ سكٝكتٗا إٍ « بًؼ

ٛٸغات َـٔ قبٝـٌ       ٜكاٍ: ب٢ً ٖٛ ْاقض، ٫ٚ غُٝا َـع تعـسازٙ َػـ
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طًب ايعع٠ ٚاؿطٜات ٚاؿكٛم ٚايٛسس٠ َٚساؾع١ ايًٛـِ ٚغريٖـا   

، بايهطٚض٠ ٖا ٫ ن٬ّ ٗ إٔ تطنٗا َذطزٖا ٫ ٜٗسز ٚدٛز ايسٜٔ

ــًب       ــاتِٗ ٚغ ــازض سطٜ ــ٪ٌَٓ ٚق ٍٸ إ ــط أش ــامل َتذبٸ ــٔ ٚ ؾهــِ َ

 -نكـساّ   -عًـ٢ َـس٣ عكـٛز     سكٛقِٗ ْٚٓهٌ بِٗ ًُِٚٚٗ

مل ّحٴ أثط ايسٜٔ ٫ٚ ٖسٸز  -ع٢ً خطٛضت٘  -َع إٔ شيو نً٘ 

ٚدٛزٙ ٚاغتُطاضٙ، بٌ ع٢ً ايعهؼ َا ظاز إ٪ٌَٓ إ٫ ُػٸـهّا بـ٘   

ٚإقطاضّا عًٝ٘. ٚنـِ َـٔ قـاسب بسعـ١ أٚٗـط بسعتـ٘ ٚمل ٜٴدٳــ        

ٚيـٛ نـ٦ٌٝ    -ع٢ً أقٌ ٚدٛز ايسٜٔ َٓٗا بٌ خٝـ ع٢ً قػِ 

ٕ ٜهًٓٛا بػببٗا، َٚع شيـو ناْـت غـري٠ ايعًُـا٤     َٔ ايٓاؽ أ -

ايكاؿٌ ٫ٚ تعاٍ ع٢ً فاب١ٗ قـاسب ايبسعـ١ ٚإٕ نـإ تأثريٖـا     

َٳـٔ ٫ ٜٴٛٗـط عًُـ٘ سـٌ ٚٗـٛض           ن٬ّٝ٦ ؾـطاضّا َـٔ اـٛهلِ بًعـٔ 

ٌٸ ؾإْٗـا ٚإٕ ناْـت      ايبسع١، ٚسطقّا ع٢ً إٔ ٫ تتٝ٘ ْؿـؼ أٚ تهـ

ٕٵ قكٸـطٚا. ٚإٕ   ٚاسس٠ ناْت ع١ُٝٛ عٓس اهلل ٜ٪اخـص بٗـا ايعًُـا٤    إ

أبٝٵــتٳ إ٫ إٔ تــطى ٖــصٙ ا٭َــٛض ٜــ٪زٟ إٍ ظٚاٍ ايــسٜٔ ٚيــٛ عًــ٢   

إس٣ ايطٌٜٛ; ؾٮٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ اؿذ١ عًٝو بصيو أٜهّا، إش 

غين عٔ ايكٍٛ أْ٘ َا َٔ بسع١ ٚـاٖط٠ ايٝـّٛ عٓـس إػـًٌُ تٗـسز      

بهط ٚعُط ٚعا٥ؿـ١، ؾكٝآَـا    زِٜٓٗ بايعٚاٍ أعِٛ َٔ َٛا٠٫ أبٞ

عًُٓا ؾِٝٗ أِْٗ َٔ أٌٖ ايهؿط ٚايٓؿام ٚايطػٝإ; ّهـٔ  بإٚٗاض 

َٔ ايهطض، بٌ ٖٛ آنس ٗ ايٛدٛب « بًؼ َا بًؼ»إٔ ٜهٕٛ ٚادبّا 

ٚٴيسٳت ايّٝٛ، ٭ٕ تًو بسعـ١ قـس اغـتشهُت     َٔ ايتكسٟ يبسع١ 
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َٓص قطٕٚ ٚؼتاز إٍ دٗـٛز َهـاعؿ١ ٱظايتٗـا، ؾـايٛدٛب عًـ٢      

     ٍ : ٫ ٜهــٕٛ ٚادبــّا  ٖــصا َػــتكطٸ إشٕ َُٗــا بًــؼ ايهــطض. ٫ ٜكــا

ؿانُٝــ١ ايتكٝــ١. إش ٜكــاٍ: ٖــصا أدــٓيب عــٔ إكــاّ، إش ايهــ٬ّ ٗ   

 دٛاظ ايتعطض يًهطض ايبًٝؼ دطٸا٤ ايتبًٝؼ ٗ ْؿػ٘.

ٚأٜٸّا ٜهٔ; تط٣ بٗصا ٖٚٔ زع٣ٛ تكٝٝس ٚدـٛب ايتبًٝـؼ   

ٚا٭َط ٚايٓٗٞ بعسّ ايهطض َطًكـّا إ٫ ايٝػـري ٗ َـا ٫ ٜعـٛز عًـ٢      

ٗ َــا  -نايكتــٌ  -ٚايبًٝــؼ « زٙٚدــٛز ايــسٜٔ أٚ عــسّ ٚدــٛ»

ٜعٛز عًٝ٘. ٚأٖٚٔ َٓٗا زع٣ٛ اٱْاع عًٝٗا اعتُازّا ع٢ً عباض٠ 

ٕٵ تتبٻعتٳ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يعًُـتٳ أْٗـا عبـاض٠     اؾٛاٖط، شيو ٭ْو إ

 َسخٛي١ قس شٖب أنجط َٔ ؾكٝ٘ إٍ خ٬ؾٗا.

إش  (1)َِٓٗ ايػٝس إطدع ايكُٞ زاّ ًٚ٘ ٗ َباْٞ إٓٗاز

سب اؾــٛاٖط ضٓــ٘ اهلل بٓؿــٞ سذٝــ١ ٖــصا اٱْــاع ضزٸ عًــ٢ قــا

إــسٸع٢ يهْٛــ٘ قتُــٌ إــسضى غــري ناؾـــ عــٔ سهــِ إعكــّٛ، 

ــ١     ــٗٛي١ إًـ ــٌ غـ ــإٔ زيٝـ ــطض، ٚبـ ــٞ ايهـ ــس٠ ْؿـ ــسّ ٚضٚز قاعـ ٚبعـ

ٚمل ىــ  ».. ٚمساستٗا أخلٸ َـٔ إـسٸع٢، ٚبهـعـ ضٚاٜـات     

ٚعــسّ ٚؾا٥ٗــا  «عًــ٢ ْؿػــ٘.. َٚــٔ تعــطض يػــًطإ دــا٥ط.. إه 

ؾ٬ زيٌٝ ع٢ً نٕٛ »سٸع٢ ع٢ً اٱط٬م، إٍ إٔ قاٍ: بإثبات إ

                                                           

 150م 7( َباْٞ َٓٗاز ايكاؿٌ ز1)
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ايهطض َكتهّٝا ٫ضتؿاع ايٛدٛب بٌ ٜٴػتؿاز َٔ بعض ايٓكٛم 

  «.نسٙ

ــ٘ إش ضزٸ ٓــٌ     َٚــِٓٗ ايػــٝس إطدــع ايطٚســاْٞ زاّ ًٚ

ــ٘ ايػــ٬ّ    ــاقط عًٝ ــ١ ايب ــطّا  »قــاسب اؾــٛاٖط ضٚاٜ ــٕٛ أَ ٫ ٜٛدب

عًـ٢ أْـاؽ    (1)«َعطٚف ٫ٚ ّْٗٝا عٔ َٓهـط إ٫ إشا أَٓـٛا ايهـطض   

ككٛقٌ َٛقٛؾٌ بٗصٙ ايكؿات أٚ ع٢ً إضاز٠ ؾٛات ايٓؿع َع 

ــ٘:    ــو بكٛيـ ــطض.. إه; ضزٸ شيـ ــ١   »ايهـ ــٗا بٝٸٓـ ــٛٙ نًـ ــصٙ ايٛدـ ٖٚـ

َٓبٸّٗا إٍ نعـ غٓس طا٥ؿ١ ايطٚاٜـات إؿـرتط١ يعـسّ     ،«ايهعـ

ايهطض ٚأقًٝٸتٗا ٗ قبـاٍ ايطا٥ؿـ١ ا٭ٍٚ ايٓاقٸـ١ عًـ٢ ايتعـطٸض يـ٘       

ؾـ٬ إؾـهاٍ ٗ تكـسِٜ    »تٗا، َٓتّٗٝا إٍ ايكٍٛ: ٚأقشٝٸتٗا ٚأنجطٜٸ

ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ; يٮقش١ٝ، ٚا٭نجط١ٜ، ٚإٛاؾك١ يًهتاب، ٚغري 

شيو َٔ إطدٸشات، ؾا٭ٚٗط عسّ اعتباض ا٭َٔ َٔ ايهطض إ٫ ٗ 

 «ايكػِ ايؿطزٟ َُٓٗا، َع نٕٛ ايهطض َٔ قبٌٝ ٬ٖن١ ايـٓؿؼ 

ايجاْٝـ١ إعبـٛض٠، َـٔ    ٜٚككس بايكػـِ ايؿـطزٟ َـا شنـطٙ ٗ إػـأي١      

ْٗٞ ايؿطز إكِٝ ع٢ً إٓهط، ؾؿٝ٘ ٜؿرتٙ ا٭َٔ َـٔ ايهـطض عًـ٢    

إٔ ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ ٬ٖى ْؿؼ اٯَط ٫ غا٥ط ا٭نـطاض، أَـا ا٭َـط    

ــأي١ ا٭ٍٚ    ــا ٗ إػـ ــ١ نُـ ــا إٍ ا٭َـ ــ٘ بُٗـ ــصٜٵٔ ٜٴتٛدٻـ ٚايٓٗـــٞ ايًـ

غـاٍ  ٚ« بًؼ َا بًـؼ »ٚايجايج١; ؾإْ٘ ٜٓؿٞ اعتباض ايهطض ؾُٝٗا ٚإٕ 

                                                           

 129م 16( ايٛغا٥ٌ ز1)
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نُـا ٖـٛ   »ايسّ ٭دً٘. َٚا مٔ ْتكسٸ٣ ي٘ إِا ٖٛ َٔ ٖـصا ايكبٝـٌ   

 «!ٚانح

أَا اجملسز ايجاْٞ قسؽ غطٙ ؾإْ٘ بعسَا عطض إٔ ٖا ٜ٪ٜس 

ستــ٢ َــع ايهــطض »ٚدــٛب ا٭َــط بــإعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ إٓهــط  

أعُاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػـ٬ّ ٚأقـشابِٗ ايـصٜٔ نـاْٛا     

« ٓٗـٞ أْـٛاع ايكتـٌ ٚايػـذٔ ٚا٭ش٣    ٬ٜقٕٛ ٗ غبٌٝ ا٭َـط ٚاي 

   ٕ أزيـ١ )٫ نـطض( ٚ)٫   » ٚبعسَا ضزٸ تكٝٝس اؾٛاظ بعـسّ ايهـطض بـأ

ــا٠      ــاز ٚايعن ــٞ ناؾٗ ــط ٚايٓٗ ــاّ، ٭ٕ ا٭َ ــٌُ إك ــطز( ٫ تؿ س

نطضٜٸإ، ٚقس تكطٸض ٗ ا٭قٍٛ إٔ َا نإ نطضٜاّ بٓؿػ٘ ٜطز ع٢ً 

ــا   ت أزيــ١ )٫ نــطض(. ٚايطٚاٜــات اـاقــ١ بعــس تعاضنــٗا بايطٚاٜ

اـاق١ ٖٓا تتػاقطإ، ؾإطدع عَُٛات ا٭َط ٚايٓٗٞ، أٚ ْكٍٛ 

سٝــح  [ٖٚــٛ ايٛدــٛب َــع ايهــطض]برتدــٝح أزيــ١ ايكــٍٛ ايجــاْٞ 

ٜعهسٖا ايعٌُ، ؾإٕ عٌُ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚا٭٥ُـ١      

عًِٝٗ ايػ٬ّ َبٝٸٔ ٭قٛاهلِ، ؾاي٬ظّ ضز عًـِ َـا ٜكـٍٛ بعـسّ     

يٛدـٛب َـع ايهـطض ايٝػـري     َٚـع اختٝـاضٙ ا   (1)«ايٛدٛب إٍ أًٖ٘

َطًكّا ٚايبًٝؼ ٗ قٛض٠ اـطط عًـ٢ نٝـإ اٱغـ٬ّ; إ٫ أْـ٘ عـاز      

ٚأخطز )ايتبًٝؼ( بككس إُاّ اؿذ١ ْٚؿط ايسٜٔ خطٚدّا ؽككـّٝا  

َٔ نْٛـ٘ َؿـطٚطّا بؿـطٚٙ ا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط،         
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ؾـطمٷ بـٌ َبشــح   »شاٖبـّا إٍ ٚدٛبـ٘ َُٗـا نًــ ا٭َـط، قـا٬ّ٥:       

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهـط، ٚبـٌ َبشـح إُـاّ اؿذـ١،       ا٭َط

ٌ إٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َؿطٚٙ  ؾايؿطم بٌ إبشج

ٙ إكطض٠ اييت تكسَت اٱؾاض٠ إيٝٗا، بُٝٓا إٔ إُاّ اؿذ١  بايؿطٚ

٫ ٜؿرتٙ بهـٌ تًـو ايؿـطٚٙ، بـٌ ايـ٬ظّ عًـ٢ ايعًُـا٤ إٔ ٫        

ًَٛـّٛ، ٚإٔ ٜٓؿـطٚا ايـسٜٔ     ٜكاضٸٚا ع٢ً نٛـ١ ٚـامل ٫ٚ غـػب   

ٌٵ»ست٢ ٜٓطبل قٛي٘ غبشاْ٘:  ٘ٹ ُق ًٖـ ًٹ إش بـسٕٚ   «اِيبٳايٹػٳـ١ُ  اِيشٴذٻـ١ُ  َؾ

شيو ٫ ٜتِ ا٫ستذاز. ٖٚصا ٖٛ غط ٚدٛب ايتبًٝؼ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ 

ِ ايػ٬ّ َُٗا نًٓـ ا٭َط، إش إُاّ اؿذ١ ٫ زيٌٝ ع٢ً أْ٘  عًٝٗ

غـ٠ٛ ٚإط٬قـات   َؿطٚٙ بؿطٚٙ ا٭َط بإعطٚف، بـٌ زيٝـٌ ا٭  

ّ ا٫ؾرتاٙ، ٚشيو َكسٸّ ع٢ً ا٭قٌ نُا  ٕ ع٢ً عس ا٭زي١ ٜس٫ٓ

 (1)«.٫ ىؿ٢

ــا َــع َــا أؾــازٙ ا٭عــ٬ّ أّ نــإ يًُٓاقؿــ١    ٚغــٛا٤ٶ اتؿكٓ

َٸـا َـا شٖبـٛا      َتػع ٚفاٍ; ؾإْ٘ ٫ قٝل َٔ ايتٛؾٝل بٌ ا٭زيـ١ إ

ــ٘ َــٔ قبًــِٗ ايؿــٝذ ا٭نــرب اؿــط ايعــاًَٞ      إيٝــ٘، أٚ َــا شٖــب إيٝ

ٕ اهلل عًٝ٘ إش قاٍ أْ٘ ٜٴػتؿاز َٔ أزي١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ضنٛا

أْ٘ َع اـٛف َٔ ايهطض ٜػك٘ ايٛدٛب زٕٚ أقٌ »عٔ إٓهط 

إؿـــطٚع١ٝ ٚا٫غـــتشباب، ٚنـــصا ٜٴؿٗـــِ َـــٔ ًْـــ١ أسازٜـــح 
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تًو اييت اغتٓهطمت َٔ قبٌ تطبٝكٗا ع٢ً َا مٔ ؾٝ٘ َع  (1)«اؾٗاز

٢ً أ١ٜ ساٍ; ؾكـس ٚٗـط بطـ٬ٕ    أْ٘ قس طبٸكٗا َجٌ ايؿٝذ اؿط! ٚع

إْاع ايؿكٗا٤ ع٢ً تكٝٝس ٚدـٛب ايتبًٝـؼ نْٛـ٘ َكـساقّا     »زع٣ٛ 

ع٢ً ٖـصا  « يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط بكٛض٠ عسّ ايهطض

اٱط٬م، ٫ٚ غُٝا إشا نإ إطاز َٔ شيـو ايتبًٝـؼ ٚشٜٓـو ا٭َـط     

ٚايٓٗــٞ ْؿــط ايــسٜٔ ٚإُــاّ اؿذــ١. ٚإٕ َــٔ اؿػــٔ إٔ ٫ ٜتػــطٸع   

ايٛاسس َٓا َذطٸز إٔ ٜٛؿط بعباض٠ ٗ إسـس٣ إتـٕٛ ؼهـٞ إْاعـّا     

أٚ ْؿٝـّا يًدـ٬ف ؾٝــبين عًٝٗـا ٜٚطغـٌ ايهــ٬ّ عٓٗـا قبـٌ ايبشــح       

عٓـا بػا٥بـ١! عًـ٢ إٔ    « إْاعات ايؿٝذ»ٚايتتبٸع ٚايتشكٝل، ؾُا 

تط١ْ عباض٠ اؾٛاٖط ٗ ْؿٞ اـ٬ف إٍ اٱْاع يٝؼ زقٝكا، ٕا 

ــل ٗ ا٭قــٍٛ َــٔ   ــ١ّ، ٚإٔ ا٭ٍٚ   سٴكِّ ــاضتٌ ز٫ي ــٌ ايعب ايؿــطم ب

أنعـ َٔ ا٭خط٣ سذ١ّ، إش ا٭ٍٚ تػًب ٚدٛز اــ٬ف ٚقـس   

ٜهٕٛ يع١ً ايػهٛت أٚ عسّ ا٫يتؿات أٚ ايتشكٝـل، أَـا ا٭خـط٣    

ؾتٛدب ٚدٛز ا٫تؿام ٚشيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ بعـس ايتؿـات ٚؼكٝـل،    

ــ٘ ٫     ٚايػــًب أنــعـ َــٔ اٱهــاب، ؾطادــع إطــ٫ٛت. نُــا أْ

ْٓاقـ ٗ بعض ا٭سٝإ دس٫ّ، ٚيٝؼ بايهطٚض٠ أْٓا »١ ٭ٕ ساد

ٗ َجـٌ ٖــصا   -ؾايٛقـت أمثـٔ َـٔ قـطؾ٘     « ْتبٓٸـ٢ نـٌ إٓاقؿـات   

 ٗ غري َا ْتبٓٸاٙ. -إكاّ 
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 :إعادة تدوقر اؾؽالم 
ٚإٕ إعاز٠ تسٜٚط ايه٬ّ تٛقع ٗ ايًػـٛ أٚ اـطـٌ، ؾـ٬    

َٛدــب » َـسعا٠ يتهــطاض إٔ اؾٗـط بايػــب ٚايًعــٔ يطَـٛظ ايٓؿــام   

، إش ٜهططْا ٖـصا إٍ  «٫غتؿعاظ إدايؿٌ ٖا ٜعس كاطط٠ َٚػاَط٠

تهــطاض َــا أٚنــشٓاٙ ٗ اؾــٛاب ا٭ٍٚ َــٔ أْــ٘ يــٝؼ نــصيو، إش   

ا٫غتؿعاظ أٚ ا٫نططاب ٫ ٜكع إ٫ ٗ بـاز٨ ا٭َـط، ؾػـطعإ َـا     

ٚٻض ْؿػ١ٝ إدايـ يتتكبٌ ٚدٛز ايًػ١ ايٓكس١ٜ ايؿٝع١ٝ يطَٛظٙ  ترت

بس َٔ ايتعاٜـ ٚايتهٝٸـ َع٘، ٖا ٜكـب ٗ قكـ١ً   نأَط ٚاقع ٫ 

ا٭َط ٗ قا  سؿٜ ْؿٛؽ ايؿٝع١. ٚقًٓا: إٔ ٚاقع ايتذطب١ اؿٝـ١  

إعاقط٠ قازٳمٳ عًـ٢ قـٛاب١ٝ ٖـصٙ ايٓٛـط٠، ٚايٓتـا٥ر َاثًـ١ أَـاّ        

ا٭عٌ عُس اهلل تعاٍ، ؾ٬ ؾ٤ٞ ايّٝٛ َٔ )ايٓتا٥ر ايهاضث١ٝ( ٜكع 

ٗ إدٝٸ٬ت اييت يٝؼ هلا ٚاقع. ؾـإٕ  بػبب ٖصا إٓٗر إباضى إ٫ 

نـــإ يـــسٜهِ َـــا ٜـــٓكض ٖـــصٙ ايتذطبـــ١ بتذطبـــ١ ٚاقعٝـــ١ أخـــط٣  

ــ٢       ــازّا عً ــ٬ّ اعتُ ــسٜٚط ايه ــاز٠ ت ــٌ ٱع ــ٬ ق ــسٸَٖٛا; ٚإ٫ ؾ ؾك

 إدٝٸ١ً.

ا٫زعا٤ بإٔ زضد١ بػـٝط١ َـٔ زضدـات ايتكٝـ١     »ع٢ً إٔ 

   ِ  تبك٢ ٫ظ١َ، ٖٚٞ ايسضد١ اييت تػتؿع إدـايؿٌ دـسّا ٚتػـتجريٖ

ؼهِ ٫ ٚد٘ ي٘ بعس إش نإ َٓاٙ « نجريّا ٚتسؾعِٗ إٍ ضزات ؾعٌ

اؾٛاظ َٔ عسَ٘ إسطاظ غًب١ إكًش١ ع٢ً إؿػس٠، ؾإشا ُأسطظت 
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اضتؿع َٛنـٛع ايتكٝـ١ ٚظاٍ عًـ٢ مـٛ ايـٛضٚز، ٚإبكـا٤ ؾـ٤ٞ َٓـ٘         

َؿتكـط س٦ٓٝـص يًـسيٌٝ أٚ ٕعٜـس َ٪ْٚـ١ ٗ      « ايسضد١ ايبػٝط١»باغِ 

ا ٗ ايؿطض نإ ا٫زعـا٤ ؼهُـّا ٫ ٚدـ٘    ايؿك٘، ٚإش ٫ ٚدٛز هلُ

ي٘، إ٫ إٔ ٜٴسٸع٢ اْك٬ب ايػًبـ١، ٚايؿـطض عسَـ٘ تػـًُّٝا َـٓهِ      

ًِٓ بــٛضٚز أزيــ١ ايتبًٝــؼ عًــ٢ أزيــ١ ايتكٝــ١  »بكــٛيهِ:  «. ثــِ يــٛ غٴــ

ٚزخٍٛ إػأي١ ٗ باب )ا٭ِٖ ٚإِٗ( أٚ )ايتعاسِ( غري َٓهٛض، 

يػًبــ١ ؾٝهــٕٛ غــري أْــ٘ ْــاقض يًؿــطض، ؾإَــا إٔ ٜكــاٍ بــايٛضٚز ٚا

ا٭ِٖ ٖٛ ايتبًٝؼ، ٚإَا إٔ ٜكاٍ بايعسّ أٚ ا٫ْك٬ب ؾٝهٕٛ ا٭ِٖ 

ٖٛ ايتك١ٝ، أَا ايتػًِٝ بايٛضٚز ٚايػًب١ َع ا٫زعا٤ ببكا٤ ؾ٤ٞ َٔ 

 ؾُٓاقه١ ٚؼهِ ٚاٖط.« زضد١ بػٝط١ ٫ظ١َ» ايتك١ٝ نـ

 

 :إؾزام ادلعترض 
أَا إؾاضتهِ إٍ أْ٘ بٗصا تٓشٌ إؾهاي١ٝ عاز٠ َا ْصنطٖا 

ــاٍ      ــأتٞ بٗــصا إج ــا ْ ــبؼ عًــٝهِ أْٸ ــ٘ ايت ســٍٛ ايتكٝــ١; ؾايٛــاٖط أْ

اؿــسٜجٞ ايٓــاٖٞ عــٔ شنــط عًــٞ ٚؾاطُــ١ عًُٝٗــا ايػــ٬ّ ع٬ْٝــ١  

إيعاَــّا ٕــٔ وــتر عًٝٓــا بأسازٜــح ايٓٗــٞ عــٔ قــسح ضَــٛظ ايٓؿــام    

ــ     ــٕٛ عًٝٓ ــِ وتذ ــ٪٤٫ أْٗ ــ٘ ٖ ــ١، ؾػً ــٔ   ع٬ْٝ ــ١ َ ــصٙ ايطا٥ؿ ا بٗ

ا٭سازٜح ٚنإٔ هلا إط٬قّا سكٝكّٝا أسٛايّٝا زِٚا ايتؿات أٚ إيؿـات  

إٍ أْٗا قـسضت يًكهـ١ٝ اـاضدٝـ١ سٝـح عاقبـ١ ايهـطض، ؾإيعاَـّا        
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هلِ ْكٍٛ: قس دا٤ت طا٥ؿ١ أخط٣ َٔ ا٭سازٜح ت٢ٗٓ ست٢ عـٔ  

إع٬ٕ اي١ٜ٫ٛ ٚشنط ايؿها٥ٌ بـٌ ٚايتدـتِ بـايٌُٝ، ؾهٓؿـٛا عٓٗـا      

ؾإٕ قًتِ: يٝؼ ٗ ٖصٙ نطض ايٝـّٛ; قًٓـا: ٚيـٝؼ ٗ تًـو     إشٕ! 

نطض ايٝـّٛ! ٚعًـٝهِ بـس٫ّ َـٔ اغـت٬ٍ ا٭سازٜـح ٚايتـصضع بٗـا         

ــٔ      ــ١ َ ــاع ايكهــ١ٝ اـاضدٝ ــا; إٔ تٓاقؿــٛا ٗ اضتؿ ــا ٫ ْعطؾٗ ٚنأْٓ

عسَ٘، ؾًٝؼ ايٓعاع ٗ ٚضٚز ايٓٗٞ َٔ عسَ٘، ٚإِا ايٓعاع ٗ بكا٤ 

ايٓٛاٖٞ ٚدعًٗا زضٚعّا أَآَـا   عًت٘ َٔ عسَ٘، ؾايعٛز٠ إٍ تعساز

ــات.     ــسّ اٱيؿـ ــعّا يعـ ــات، أٚ عذـ ــسّ ا٫يتؿـ ــ١ّ يعـ ــت إ٫ غؿًـ يٝػـ

 ٚن٬ُٖا ؾؿٌ تٓهػط َع٘ ايسضٚع بػٝٛف ايتشكٝل ٚسطاب٘.

ــا ْكٛيــ٘، ؾًػــٓا ْــسضٟ نٝـــ    ٖــصا ايــصٟ قًٓــاٙ َٚــا ظيٓ

ٗ ٖـاَـ  « سًـٗا »ؼتاز ٭ٕ تتهًؿٛا عٓـا٤  « إؾهاي١ٝ»دعًتُٛٙ 

ــا اغتعكــ  ــا! أ٫   ضغــايتهِ ٚنأْٗ ــا ؾٝٗ ــا ٚمل ٜػــبل دٛابٓ ت عًٝٓ

إٔ ايٓٗــٞ ٗ » (1)تؿهٸـًتِ ٬َسٛـ١ َـا قًٓـاٙ ٗ تٛط٦ـ١ ايؿاسؿـ١:      

اـرب يكه١ٝ خاضد١ٝ ٖٚٛ َكٝٸس بٛطٚف شيو ايعَإ ٫ أْ٘ َطًل 

ٜؿٌُ نـٌ سـٌ، ْٚٛـريٙ قـسٚض ايٓٗـٞ آْـصاى ستـ٢ عـٔ شنـط          

ِ بٌ شنط أمسا٥ِٗ إباضن١، نُا ٗ ضٚا١ٜ عٓبػ١ عٔ أب ٞ ؾها٥ًٗ

عبس اهلل ايكازم قًٛات اهلل عًٝ٘: )إٜانِ ٚشنط عًـٞ ٚؾاطُـ١   

عًُٝٗا ايػ٬ّ ؾإٕ ايٓاؽ يٝؼ ؾ٤ٞٷ أبػض إيِٝٗ َٔ شنط عًٞ 

                                                           

 43( ايؿاسؿ١ ايٛد٘ اٯخط يعا٥ؿ١ م1)
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ؾٌٗ ٜٴعكٌ إٔ ّتٓع أسس اٯٕ عٔ شنط  (1)ٚؾاط١ُ عًُٝٗا ايػ٬ّ(

عًٞ ٚؾاط١ُ عًُٝٗا ايػ٬ّ باعتباض قسٚض ايٓٗـٞ عـٔ شيـو؟!    

ًل بٛطٚف ا٫نطٗاز ٚايتك١ٝ بايكطع ٫، ؾإٕ ايٓٗٞ َ٪قت َٚتع

ايؿسٜس٠ اييت ٜهـٕٛ ؾٝٗـا شنطُٖـا قـًٛات اهلل عًُٝٗـا َعطٸنـا       

اٱْػإ إـ٪َٔ ـطـط ايكتـٌ أٚ ايهـطض ايؿـسٜس، أَـا ٗ عكـطْا        

سٝــح ٫ ٜتٗــسز اٱْػــإ َجــٌ ٖــصا اـطــط ؾــ٬ إؾــهاٍ ٗ قٝاَــ٘ 

بٛادب شنطُٖا ٚإسٝا٤ أَطُٖا قًٛات اهلل عًُٝٗا. ٚنصيو ؾإْ٘ 

 عكطْا ا٫َتٓاع عٔ ثًب أعسا٤ عًٞ ٚؾاط١ُ عًُٝٗا ٫ هب ٗ

ايػ٬ّ ٚشنط َػا٥ِٚٗ ٚدطا٥ُِٗ ٚكاظِٜٗ، ٚزؾـع ايٓـاؽ إٍ   

ايربا٠٤ َِٓٗ ٚيعِٓٗ ٚغبِٗ، ؾإٕ ايٓٗٞ عٔ شيو إِا نإ َ٪قتّا 

َٚتعًكّا بٛطٚف ا٫نـطٗاز ٚايتكٝـ١ ايؿـسٜس٠، ٚقـس ٚٓيـت تًـو       

باػـاٙ اؿطٜـات    ايٛطٚف َع سكٍٛ ايتكسّ ايعإٞ ايصٟ ْؿٗسٙ

ٚسكــٛم اٱْػــإ ٚإعًَٛاتٝــ١ عٝــح ّهــٔ يٲْػــإ إــ٪َٔ إٔ  

 -ٚيٛ عـرب ؾـبه١ اٱْرتْـت َـج٬      -ٜكطٸح ظطا٥ِ أعسا٤ اهلل 

 «.زٕٚ إٔ ٜتٗسزٙ أز٢ْ خطط
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 :بني اؾقاؼع واؾقفؿ 
ــٞ      ــ١ ايًذــ٤ٛ إٍ أغــًٛب تبًٝػ ــا تػــا٩يهِ عــٔ عً ٚأَ

١ سٝـح أغـًٛب آخـط    ترتتب عًٝ٘ زَا٤ ٚأنطاض َع ٚدٛز إٓسٚس

بايتشًٝـٌ   -٫ ٜرتتب عًٝ٘ ؾ٤ٞ أٚ أنطاضٙ أقٌ; ؾكس غبل َٓٸـا  

ْؿٞ تطتٸب ؾ٤ٞ شٟ بـاٍ عًـ٢ ٖـصا ا٭غـًٛب ايـصٟ       -ايٛاقعٞ 

ًْتعَ٘، إش مل ْتشكل ٚقٛع أنطاض َعتس بٗا يٝٴعسٳٍ عٓ٘، ٫ٚ عرب٠ 

ــاّ ٚايتدــٝٸ٬ت، ٫ٚ َجــٌ    اٱنجــاض َــٔ تػــ١ُٝ اٱْــاخ    »با٭ٖٚ

 «!بعا٥ؿ١

ٕ تكٍٛ: إٔ ٖصا إٓٗر بٗصا ا٭غـًٛب قـس أثبـت    ٚيو أ

لاس٘ ٗ اخرتام اجملتُعات إدايؿ١ َا مل ٜػبل  -بايٛقا٥ع  -

ي٘ َجٌٝ ٗ عكطْا ست٢ تؿٝٸعت أؾٛاز بؿهً٘ تعـاٍ َٚٓٸـ٘ ٚعٓاٜـ١    

سذذ٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٖٚصٙ َكًش١ سػٝٸ١ َكطٛع١. َٚا ٜٴععِ 

ٌٸ يعـسّ    َٔ أْ٘ أزٸ٣ إٍ غؿو زَا٤ إ٪ٌَٓ َكٛي١  َتكًكًـ١; ٫ أقـ

ايٛقــٛف عًــ٢ سازثــ١ ٚاســس٠ غــاٍ ؾٝٗــا ايــسّ ٭دــٌ ٖــصا إــٓٗر  

قٹطؾّا، بٌ نًٗا سٛازخ ٖعٚد١ بايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫سرتابـات  

اٱق١ًُٝٝ، ؾًٝؼ يًُسعٞ ْكٝبّا هلصا إـٓٗر ٗ ٚقٛعٗـا إ٫ ايبٓـا٤    

ٕٵ مل تهٔ أٖٚاَّا  ع٢ً ايتش٬ًٝت ٚايكطا٤ات ٚايتع٬ًٝت، ٖٚصٙ إ

ٚؽٝٸ٬ت ؾٗـٞ عًـ٢ أسػـٔ ايؿـطٚض ٚٓٸٝـات ٚسسغـٝٸات، إش ٫       

ٜػع اَط٥ّا َتٛضٸعّا ىاف اهلل تعاٍ إٔ ٜسٸعٞ ايكطع ٗ شيو، نٝـ 
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ٚخطأ ايتشًٌٝ ٚايتعًٌٝ ٚاضز، ٚتكابً٘ ؼ٬ًٝت ٚتع٬ًٝت أخط٣ 

تٓتٗــٞ إٍ بطا٤تــ٘ َــٔ  -ستــ٢ ٖــٔ ٫ ٜٛاؾكــٕٛ ٖــصا إــٓٗر   -

ٕ ٖصٙ َؿػس٠ َْٛٓٛـ١. ٫ٚ تكـاّٚ   ٚقٛع ٖصٙ اؿٛازخ، ؾايٓتٝذ١ أ

 إؿػس٠ ا١ْٕٛٓٛ إكًش١ إكطٛع١، نُا ٫ ٜكاّٚ اؿسؽ اؿؼ.

ع٢ً أْ٘ قـس تبـٝٸٔ إٔ اٱقـساّ أٚ اٱسذـاّ ٗ ٖـصا إكـاّ       

يٝؼ َعتُـسّا عًـ٢ تـطاٚح ايهـطض بـٌ ا٭قـٌ ٚا٭نجـط; بـٌ عًـ٢          

إكــًش١ ٚإؿػــس٠، ٚغًبــ١ ا٭ٍٚ ا٭خــط٣ ٚضدشاْٗــا عًٝٗــا،   

ٌٕ    ع٢ً أ ٕ تهٕٛ إكًش١ ز١ٜٝٓ أٚ تعٛز إيٝٗا. ٚعًٝـ٘; ؾًـطٴبٻ غـبٝ

  ٌٕ ناْــت ؾٝــ٘ إكــًش١ يًــسٜٔ َــع إٔ ا٭نــطاض أنجــط، ٚيــطٴبٻ غــبٝ

 ناْت ؾٝ٘ إؿػس٠ يًسٜٔ َع إٔ ا٭نطاض أقٌ. ؾإكسٻّ ٖٛ ا٭ٍٚ.

 

 :ؿشروع اؾؼضاء عؾك اجلافؾقة اؾثاـقة 
ٛٗـٛض  ٖصا، َٚا ظاٍ ايعذب ٜأب٢ إٔ ٜعٍٚ َٔ قٛيهِ ب

عسّ ُا١َٝ اتٗآَا ٭ٌٖ ايعـامل ايجـاْٞ بـأِْٗ نأٖـٌ ايهتـاب، ثـِ       

ٜبًٓػـٕٛ ٜٚػـعٕٚ اٯخـط    »اعتباضنِ َا قًٓاٙ إدشاؾّا عكِٗ ٭ْٗـِ  

نا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ يهٔ ايؿطم أْٗـِ ٫ ٜبـسإٔٚ َـٔ ا٭خـري نُـا      

تؿعًٕٛ أْتِ، ٜعين أْتِ تبسإٔٚ بأبٞ بهط ٚعُـط يتٓتٗـٛا إٍ عًـٞ    

إٍ « تبسإٔٚ بايربا٠٤ يتٓتٗٛا ي١ٜ٫ًٛ ِٖٚ بايعهؼ.. عًٝ٘ ايػ٬ّ،
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آخــط َــا تؿهــًتِ بــ٘ ٖــا أضنــع ايكٓاعــ١ بعــسّ اْعتــام ايــٓؿؼ عــٔ    

ٗٸِ.  ا٫يتباؽ ٚايتب

ــا مل ْكــٌ إٔ أٖــٌ ايعــامل ايجــاْٞ ٫ ٜبًٓػــٕٛ أٚ    شيــو ٭ْٸ

ــا أْٗــِ ٜبًٓػــٕٛ ٜٚــسعٕٛ نُــا نــإ ٜؿعــٌ أٖــٌ     ٜــسعٕٛ، بــٌ قًٓ

كتِٗ سٌ ٜٓازٕٚ بايتٛسٝس، ٚشيو ايهتاب ٗ اؾا١ًٖٝ ٚع٢ً ططٜ

ضغــِ ضؾهــِٗ يعبــاز٠ ا٭ٚثــإ »قــطٜح قٛيٓــا ٗ دٛابٓــا ا٭ٍٚ: 

ٕٓـا عطؿٓـا ايكـٍٛ عًـ٢      «.ٚزعٛتِٗ يًتٛسٝس عػب َؿَِٗٛٗ ثِ 

أٌٖ ايعامل ايجاْٞ يبٝإ َا ٜؿطقِٗ عٔ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ قًٓا أِْٗ 

غ٣ٛ ٫ وًُٕٛ َؿطٚعّا زعّٜٛا »ٜػًهٕٛ غبٌٝ أٌٖ ايهتاب إش 

ٚٻٕ ٗ   َا تعٛضف بِٝٓٗ َٔ َطايب تكًٝس١ٜ تٴكاٍ ع٢ً إٓابط ٚتـس

ايهطاغــات، يــٝؼ ؾٝٗــا تكــعٝس ٫ٚ ػــاٚظ، ٫ٚ ؼــسم ٕعتكــسات 

ِ هلا، ٫ٚ غعٞ ٱسساخ تػٝري دصضٟ ٗ ٚاقع  اٯخط، ٫ٚ ؼطٝ

ٖصٙ ا٭١َ. أَا مٔ; ؾٓطٜس غًٛى غبٌٝ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

بٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ، ٫ ْكبـٌ    ٚآي٘! غًٛى غبٌٝ ا٭ْ

بٛاقعٓا، ٫ٚ ْهتؿٞ بأْؿػٓا َٚٔ َعٓـا، ٫ٚ ْطنـ٢ إ٫ إٔ ْـط٣    

عًـ٢   -زخٍٛ ايٓاؽ ٗ ايتؿٝع أؾٛادّا، ٫ٚ ْٗسأ إ٫ إٔ مطظ 

إٔ أنجط١ٜ ٖصٙ ا٭١َ قس أقبشت ؾٝع١ٝ. ٚبه١ًُ: مٔ  -ا٭قٌ 

دٸض عٓٗا أقشاب َؿطٚع )ايكها٤( ع٢ً اؾا١ًٖٝ ايجا١ْٝ اييت ُ

تكسٜؼ أ١ُ٥ ايٓؿام أبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١! أَا أٌٖ ايعامل ايجاْٞ 
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ــٝؼ      ــٌ، ٚي ــصا ايكبٝ ــٔ ٖ ــسؾّا َ ــصا، ٫ٚ ٖ ــا نٗ ُٸ ــٕٛ ٖ ــ٬ وًُ ؾ

ؾأٜٔ ٖصا ٖا  «.)ايكها٤( أٚ )ايتشطِٝ( عانط ٗ أدٓستِٗ َطًكّا

ِٸ تؿـٝٝع إدـايـ،    »ْػبتُٛٙ إيٝٓا َٔ ايكٍٛ بأِْٗ  يٝؼ يسِٜٗ ٖـ

 ؟!«ؾك٘ ٗ زا٥ط٠ ايتؿٝعٚأِْٗ ٜعًُٕٛ 

إْٸا يػٓا ْكٍٛ إٔ أٌٖ ايعامل ايجـاْٞ ٫ وًُـٕٛ َؿـطٚعّا    

زعّٜٛا، إِا ْكٍٛ إٔ َؿطٚعِٗ َؿطٚع تكًٝسٟ َتعاضٳف يٝؼ ؾٝ٘ 

نُا  «تكعٝس ٫ٚ ػاٚظ ٫ٚ ؼسم ٕعتكسات اٯخط ٫ٚ ؼطِٝ هلا»

 ٖٛ َؿطٚع أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ.

ــا    ــا يػــٓا ْكــٍٛ إٔ أٖــٌ ايعــامل ايج ْٞ ٫ ٜػــتشبٕٛ إٔ إْٸ

ٜتؿٝٸع إدايـ ٫ٚ ٜؿهط بعهِٗ بٗـصا، بـٌ ايـصٟ ْكـٍٛ أْٗـِ ٫      

َؿـــاضٜع ايكهـــا٤ ٚايتشطـــِٝ ٚايتـــسَري ٚايتكـــعٝس »ٜػـــتشبٕٛ 

ُٸـّا ٖٚـسؾّا نُـا ٖـٛ سـاٍ أٖـٌ ايعـامل          «ٚايتذاٚظ ٫ٚ هعًْٛٗـا ٖ

 ا٭ٍٚ.

ٖـٛ بعٝٓـ٘ أغــًٛب   « غـعّٚا ْاعُــاّ »ٚإٕ ايـصٟ مسٸٝتُـٛٙ   

« اٱيـ٘ ٚاسـس  »ٕ أٚي٦ـو ٜهتؿـٕٛ بـايكٍٛ:    أٌٖ ايهتاب! ؾًكس نا

يٝهٕٛ َؿَٗٛ٘ ْؿٞ ا٭ْساز بـ٬ تكـطٜح ٫ٚ طعـٔ عًـين َباؾـط،      

ا٭١َ ًُٚت أَـري إـ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ     »ٚأْتِ تهتؿٕٛ بايكٍٛ: 

ُٻٓ٘ ًِٚ أبـٞ بهـط ٚعُـط بـ٬ تكـطٜح      « ٚغكبت٘ سك٘ يٝهٕٛ َته

آي٘ ؾًكس ٫ٚ طعٔ عًين َباؾط. أَا ايٓيب ا٭عِٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
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ْؿٝـّا قـطوّا يٮْـساز، ٚطعْٛـات     « ٫ إيـ٘ إ٫ اهلل »ناْت نًُتـ٘:  

قطآْــ٘ ايعٛــِٝ ٚأسازٜجــ٘ عًٓٝــ١ َباؾــط٠ ٗ ايــ٬ت ٚايعــع٣ َٚٓــا٠   

ايجايجــ١ ا٭خــط٣، ٚنــصيو أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ ٜؿعًــٕٛ ؾٝكٛيــٕٛ: 

« ٕ عًــ٢ ايتكــطٜح ٫ ايتًُــٝح، « أبــٛ بهــط ٚعُــط ٚإــإ غاقــبا

ّ  »اؾـط ٫ َـا نـإ    ٚعًـ٢ ايطعـٔ ايعًـين إب    ٫ٚ َـٔ  « ؼـت اؿـعا

 ؾٛق٘ ٫ٚ عٔ ّٝٓ٘ ٫ٚ عٔ ااي٘!

ٚأٌٖ ايهتاب بسعٛتِٗ يًتٛسٝس ناْٛا قس بسأٚا باي١ٜ٫ٛ 

تاضنٌ ٕٔ ٜػُعِٗ إٔ ٜٓتٗٞ إٍ ايربا٠٤ َٔ نٌ طاغٛت ٜٴعبٳس َٔ 

زٕٚ اهلل، ٚأْتِ نصيو بسعٛتهِ ٭َري إـ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ قـس     

َٳٔ بسأمت باي١ٜ٫ٛ تاض نٌ ٕٔ ٜػُعهِ إٔ ٜٓتٗٞ إٍ ايربا٠٤ َٔ نٌ 

غكــب٘ َكاَــ٘. أَــا ايــٓيب ا٭عٛــِ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ؾًكــس بــسأ  

٘ »بايربا٠٤ أ٫ّٚ ؾكاٍ:  سٝـح  « إ٫ اهلل»ثـِ أضزؾٗـا بكٛيـ٘:    « ٫ إيـ

ُٳٔ»اي١ٜ٫ٛ. ٖٚهصا ْطل قطآْ٘ اجملٝس ٗ قٛيـ٘:    بٹايٖطاُغٛتٹ ٜٳِهُؿطٵ َؾ

َٹ ٘ٹٚٳٜٴ٪ٵ ًٖـ ٛٴثٵَك٢     ٔ بٹاي ٚٳ٠ٹ اِيـ ُٵػٳـَو بٹـاِيعٴطٵ ّٳ  َيـا َؾَكسٹ اغٵتٳ ٗٳـا  اْؿٹكٳـا  (1)«َي

ؾكسٸّ ايربا٠٤ أ٫ّٚ بايسع٠ٛ يًهؿط بايطاغٛت ثـِ أؿـل بٗـا ايـسع٠ٛ     

إٍ اي١ٜ٫ٛ باٱّإ باهلل. ٖٚهصا وطم أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ ع٢ً إٔ 

 ٜؿعًٛا، ؾٝبسإٔٚ بايربا٠٤ يٝٓتٗٛا بايٓاؽ إٍ اي١ٜ٫ٛ.
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ــٌ ايهتـــ  ــط   ٚأٖـ ــطساّ إباؾـ ــٕٛ ا٫قـ ــاْٛا ٜتشاؾـ اب نـ

ٚٵ ٖٴٛزٶا ُنْٛٴٛا»بإؿطنٌ، َهتؿٌ بكٛهلِ:  ٗٵتٳسٴٚا ْٳكٳاضٳ٣ َأ  (1)«تٳ

ٚأْــتِ عًـــ٢ آثــاضِٖ ؼطقـــٕٛ نــصيو عًـــ٢ تــ٬ٗ ا٫قـــطساّ     

بإدايؿٌ َهتؿٌ بايـسع٠ٛ يًتؿـٝع. أَـا ايـٓيب ا٭عٛـِ قـ٢ً اهلل       

َّا بًؼ اؿـطٚب  عًٝ٘ ٚآي٘ ؾًكس اقطسّ َٔ يٝؼ ع٢ً زٜٓ٘ اقطسا

إش مل ٜهتـ بايسع٠ٛ إٍ زٜٓ٘، بٌ تعسٸ٣ ع٢ً أزٜإ اٯخطٜٔ بـإٔ  

غٓؿ٘ َعتكساتِٗ ْٚاٍ َٔ آهلتِٗ ٚزعاِٖ إٍ ايربا٠٤ َٓٗـا ٚاقـُّا   

إٜاِٖ بٛقُات ايهؿط ٚاؾاًٖٝـ١ ٚايهـ٬ي١ ٚايًٛـِ ٚايؿػـل َـع      

ٌٕ َٔ ايكٛازح ٚايًعٓات. ٚنصيو ٜؿعٌ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ.  ٚاب

عٔ ع١ً شيو نًـ٘; ُأدبـتٳ بأْـ٘ ٫ ٜتشكـل      ٚي٦ٔ غأيتٳ

قٛز ايٓاؽ إٍ زٜٔ اهلل ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚأقشٸ٘ ٚأثبٳتٹـ٘ زٕٚ ٖـسّ   

َا غٛاٙ َٔ أزٜإ كرتع١ بؿهٌ َباؾط ٚع٢ً ا٭ٚي١ٜٛ ٚإكسٻ١َٝ، 

ٚشيو ٜتطًب ايتعسٟ عًٝٗا قـسسّا ٚتػـؿّٝٗا ٚؼكـريّا ستـ٢ ْػـؿٗا      

نتؿــا٤ بــاٱعطاض عٓٗــا ُاَــّا ٚإســ٬ٍ ايــسٜٔ اؿــل قًــٗا، ٫ ا٫ 

ٚايسع٠ٛ إٍ ايسٜٔ اتهـا٫ّ عًـ٢ اغـتٓتاز إتًكـٞ يـ٬ظّ، ٖٚـٛ إٔ       

غري إسعٛ إيٝ٘ َٔ ايسٜٔ باطٌ. ٚبعباض٠ أخط٣: ٫ ٜكح ا٫نتؿا٤ 

بايعٌُ اٱهابٞ، بٌ ٫ بـس أٜهـّا َـٔ ايعُـٌ ايػـًيب. قـاٍ اجملـسز        

ًٜــعّ إٔ تهــٕٛ ايسعاٜــ١ إٍ اٱغــ٬ّ شات »ايجـاْٞ قــسؽ غــطٙ:  
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ـ ا٭َٛض غري اٱغ١َٝ٬، ٚسس إهابٞ  سسٜٔ، سس غًيب ٖٛ ْػ

ٖٛ تطنٝع ٚتٛطٝس نٌ َـا ٖـٛ إغـ٬َٞ، ٚنًُـ١ )٫ إيـ٘ إ٫ اهلل(      

تؿٝس شيو يًُػًٌُ، سٝح ْػؿت أ٫ّٚ اٯهل١ ايباط١ً ٗ اؾاْب 

 (1)«.ايػًيب، ٚأثبتت أي١ٖٝٛ اهلل غبشاْ٘ ٗ اؾاْب اٱهابٞ

ــإ ا   ــ٘ ٫ ّهــٔ ْػـــ ا٭زٜ ــِ إْ ــا بػــري  ث ــ١ ٚإبازتٗ يباطً

َٸـع      َٳـٔ ترت َٳٔ تتؿدٻل ب٘ َٔ ايؿدكـٝات إبذًـ١ ٚ ايرتنٝع ع٢ً 

بـــ٘ َـــٔ ايطَـــٛظ إكسغـــ١، ايـــيت تٴعٳـــسٸ َجابـــ١ ايـــط٩ٚؽ ٚاحملـــاٚض  

ٚٗ شنطٖــا عًٝٗــا »ٚا٭قطــاب. قــاٍ اجملــسز ايجــاْٞ قــسؽ غــطٙ:  

ايػ٬ّ: )ٜهػـط ا٭قـٓاّ ٜٚٓهـح اهلـاّ( ْهتـ١ يطٝؿـ١ ٖٚـٞ إٔ        

٭زٜإ ٚإصاٖب ايباطًـ١ ٜـتِ بـطنٌٓ: أسـسُٖا;     ايكها٤ ع٢ً ا

ايكها٤ ع٢ً )ايطَع إكسؽ( ٚ)احملٛض ايكطب( ايصٟ تسٚض عًٝـ٘  

ُٳًـ١ تًـو    ضس٢ َعتكساتِٗ ٚأؾهاضِٖ. ٚايجاْٞ; ايكها٤ ع٢ً سٳ

 (2)«.ايطا١ٜ ٚع٢ً ايسعا٠ إيٝٗا

ثــِ إٕ ايرتنٝــع عًــ٢ ْػـــ ايطَــٛظ ٚاحملــاٚض ٚايــط٩ٚؽ  

ــص ؾــ   ــس إٔ ٜتد ــٛتط   ٚا٭قطــاب ٫ ب ــ٢ )اي ه٬ّ َباؾــطّا ٜهــطب عً

ٗٸ٢ باهلاَؿٝات ٚايهطب )ؼت اؿـعاّ(! قـاٍ    اؿػاؽ( ٫ إٔ ٜتً

                                                           

 ايؿكٌ ايطابع. ــ( إٍ ْٗه١ ثكاؾ١ٝ إغ١َٝ٬ يًُذسز ايؿرياظٟ ايجاْٞ 1)

ــ ( ايؿك٘: َٔ ؾك٘ ايعٖطا٤ عًٝٗا ايػ٬ّ يًُذسز ايؿـرياظٟ ايجـاْٞ   2) اؾـع٤ ايجايـح    ـ
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٘ ٚآي٘ »اجملسز ايجاْٞ قسؽ غطٙ:  ٞ ب٘ ق٢ً اهلل عًٝ بٓا٤ٶ ع٢ً ايتأغ

ؾا٭قٌ ٗ إعاضى ايسا٥ط٠ ع٢ً دبٗات ايهؿط ٚاٱّإ إٔ ٜطنـع  

كًـٞ  ايهطبات ع٢ً )أ١ُ٥ ايهؿط( ٚض٩ٚؽ ايه٬ٍ، ٖٚٛ أَط ع

ٛٸض َـا     ٛٸنـت تكـ قبٌ إٔ ٜهٕٛ ْكًٝا، إش إٔ زعا٥ِ ايهؿط يٛ تك

ٜكّٛ بٗا زٕٚ ايعهؼ عاز٠، ٚعًٝ٘ أٜهّا إٔ ٜهطب ع٢ً ايـٛتط  

اؿػــاؽ ٜٚأخــص غٓــاقِٗ ٜٚكــٝبِٗ ٗ َكاتًــِٗ زٕٚ إٔ ٜؿــػٌ 

 (1)«.ْؿػ٘ باهلاَؿٝات َٚا ٫ ٜبًؼ َِٓٗ َكت٬

 

 :ػروق واضحة بني اؾعادلني األول واؾثاـل 
ؿاقٌ; أْٸا مل ًِْٛ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ ٚمل لشــ     ٚا

٫ ٜػـريٕٚ ٚؾـل ٖـصٙ ايط٩ٜـ١      -نُـا تكـطٸٕٚ    -عكِٗ، ؾإِْٗ 

ــ٢ إشا     ــاعِ( ست ــٕٛ ايػــري )اهلــاز٨( ٚ)ايٓ ايــيت تكــسٸَت، بــٌ وب

ؾهــطٚا بايهــطب نــطبٛا )ؼــت اؿــعاّ(! أَــا أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ   

ٌ ؾشـــاهلِ كتًــــ، ؾٗـــِ َـــع ضؾكٗـــِ بعاَـــ١ اـًـــل إػتهـــعؿ

إهًًٌٖ; تـطاِٖ عًـ٢ ضَـٛظ ايباطـٌ ايـيت أنـًٓت اـًـل أؾـسا٤         

ــ١ْٛ      ــإ، شٚٚ هلذــ١ ســاز٠، ٚخؿ ــ٬ٙ ايًػ غــ٬ٚ قــطسا٤، غٹ

ٚاٖط٠، هلِ ٗ شيو نً٘ اؿذـر ايبـاٖط٠. أَـا ؾـسٸتِٗ ٚغًٛـتِٗ      
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ٖٹسٹ»ٚقٛي٘:  (1)«اِيُهٖؿأض عٳ٢ًَ َأؾٹسٻا٤ٴ»ؾُٔ قٛي٘ تعاٍ:   اِيُهٖؿاضٳ دٳا

ــاؾٹكٹ ُٴٓٳ ِٜ ٌٳٚٳاِي ًُــ ِٵ ٚٳاِغ ٔٗ ٝٵ ــ ًَ ــ٬ط١     (2).«عٳ ــتِٗ ٚغ ــسٸ٠ هلذ ــا س ٚأَ

يػــاِْٗ ؾُــٔ ٚقـــ أَــري إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ يٓؿػــ٘ بكٛيــ٘:   

ــاْا» ــِ يػـ ــ٘:   (3)«ٚأشضبهـ ــاض بكٛيـ ــ٘ يٮْكـ ــٓتِٗ »َٚسسـ ٚأيػـ

َٔ ع١َ٬ إـ٪َٔ إٔ  »ٚقٍٛ ايكازم عًٝ٘ ايػـ٬ّ:   (4)«ايػ٬ٙ

َسح ايٓيب ق٢ً  ٚأَا خؿْٛتِٗ ايٛاٖط٠ ؾُٔ (5)«.تهٕٛ ؾٝ٘ سس٠

إْ٘ خؿٔ ٗ شات اهلل »اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ يًٛقٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ بكٛي٘: 

ٔ ٗ زٜٓ٘ إْٞ »ٚقٍٛ ايٛقٞ عٔ ْؿػ٘:  (6)«عع ٚدٌ، غري َساٖ

ٌ َط٠، مل  يٛ ُقتًتٴ ٗ شات اهلل ٚسٝٝتٴ، ثِ ُقتًت ٚسٝٝتٴ، غبع

 (7)«.أضدع عٔ ايؿس٠ ٗ شات اهلل، ٚاؾٗاز ٭عسا٤ اهلل

ؾأٌٖ ايعامل ايجاْٞ زٕٚ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ ٗ ٚأٜٸّا نإ; 

ــ٘.      ــ٘ ٚأغــًٛب٘، ٚؾــست٘ ٚسست ــسعٟٛ، ٚهلذت ــ١ إؿــطٚع اي َاٖٝ
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 ايعطب: ايصٻٔضبٴ ايًػإ ايؿتٸاّ ايؿاسـ.

ــ  ( ْٗر ايب٬غ١ 4) ــ بـاب إدتـاض َـٔ سهـِ أَـري إـ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ          ـ اؿهُـ١:   ـ
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ٚايؿطٚقـــات بُٝٓٗـــا غـــري ٜػـــري٠ ٫ٚ ٖٝٸٓـــ١. ؾأٚي٦ـــو ٜـــسعٕٛ إٍ  

)ايتؿٝع( أٟ ٜطنعٕٚ ع٢ً اي١ٜ٫ٛ ٜبسإٔٚ بٗا، أَا ٖ٪٤٫ ؾٝسعٕٛ 

أٚي٦و ٜتبعٕٛ إٍ )ايطؾض( أٟ ٜطنعٕٚ ع٢ً ايربا٠٤ ٜبسإٔٚ بٗا. ٚ

)غٝاغ١ ايتبًٝؼ اهلاز٨( أٚ اـذٍٛ، أَا ٖ٪٤٫ ؾٝتبعـٕٛ )غٝاغـ١   

ــّا بـــأَط اهلل:   ٚٸٟ ايتعاَـ ــسٳعٵ»ايتبًٝـــؼ ايكـــازع( أٚ إـــس ــا َؾاقٵـ ُٳـ  بٹ

ٚأٚي٦و ٜطٚم هلِ إٔ ٜهطبٛا )ؼت اؿعاّ(، أَا ٖ٪٤٫ ؾ٬ ٜطٕٚ 

اؽ(! ٚأٚي٦ـو  عصضّا هلِ عٓس اهلل إ٫ إٔ ٜهطبٛا ع٢ً )ايٛتط اؿػ

وطقــٕٛ عًــ٢ )ايٓعَٛــ١( ٗ طــطسِٗ نُــا ؼــطم ايٓػــا٤ عًــ٢   

ْعَٛــ١ أبؿــاضٖٔ، أَــا ٖــ٪٤٫ ؾكــس غٳــطٳتٵ إيــِٝٗ )اـؿــ١ْٛ( ايــيت  

 تٴعطف ٗ ايطداٍ!

ٚبعس ٖصا ٫ ْسضٟ نٝـ ضَٝتُْٛا باٱدشاف َع ٚٗٛض 

إٔ أٖــٌ ايعـــامل ايجــاْٞ مل ٜبتعـــسٚا عـــٔ غــري٠ أٖـــٌ ايهتـــاب ٗ    

ايــيت ْؿٝتُٖٛــا ثــِ َــا يبجــتِ إٔ أنــسُٖٛا  زعــٛتِٗ! تًــو ايػــري٠ 

بعس  -بعٓٛإ )ايتبًٝؼ اهلاز٨ ٚايػعٚ ايٓاعِ(! ؾهإ تؿػري إا٤ 

 بإا٤! -اؾٗس 

ٜبًٓػــٕٛ »نُـا ٫ ْــسضٟ نٝـــ قــاض أٖـٌ ايعــامل ايجــاْٞ   

َــع إٔ أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ « ٜٚػـعٕٚ اٯخــط نا٭ْبٝــا٤ ٚا٭ٚقـٝا٤  

ٚغعٚ ا٭ْبٝـا٤ ٚا٭ٚقـٝا٤    أٍٚ َِٓٗ ٚأقطب إٍ إعٗٛز َٔ تبًٝؼ
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عًِٝٗ ايػ٬ّ بأز٢ْ تأَـٌ، غاٜتـ٘ أْهـِ ًٓـتِ شيـو نًـ٘ عًـ٢        

)نطٚض٠ إقا١َ ايسٜٔ( تاض٠، ٚ)إٛاضز اـاق١( أخط٣! ؾإٕ متٸ َـا  

قًتِ ؾًٝهٔ َا عًٝـ٘ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ َـٔ شاى، ؾٗـِ عًـ٢ نـٌ        

ــطب! إ٫ إٔ ٜٴذعــٌ ا٭قــٌ عاضنــّا ٚايعــاضض أقــ٬ّ،      ســاٍ أق

ــا٤   ؾٝػــسٚ ايكــس ــاؿل ٖــٛ ايعــاضض ٫ ا٭قــٌ ٗ غــري٠ ا٭ْبٝ ع ب

ٚا٭ٚقٝا٤ ٚا٭قشاب، ٚتػسٚ ايتك١ٝ ٖٞ ا٭قٌ ٫ ايعاضض ٗ 

ٖـصٙ ايػــري٠ إتكــ١ً، ٖٚــٛ نُــا تــط٣، شيــو ٭ٕ ا٭َــط ٗ غــري٠  

ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٚاٖط، ٚأَا ا٭ٚقـٝا٤ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ ؾكـس     

ؿـط ايعـاًَٞ قـسؽ    َطٸ عًٝو ٗ دٛابٓا ا٭ٍٚ َا ْكًٓاٙ َـٔ قـٍٛ ا  

شّ أ٥ُـ١ ايهـ٬ٍ   »غطٙ َٔ أِْٗ ناْٛا نجريّا َـا ٜرتنـٕٛ ايتكٝـ١ ٗ    

َٚــٔ تتبٸــع ططٜكــ١ أٖــٌ »ٚقٛيــ٘ ٗ اٱثٓــا عؿــط١ٜ:  (1) «ٚيعــِٓٗ

ايعكـ١ُ عًـِٝٗ ايػــ٬ّ ٚأَـطِٖ بـإعطٚف ْٚٗــِٝٗ عـٔ إٓهــط      

 (2)،«ٚدٗازِٖ يٮعسا٤ َٚٓاقؿتِٗ يبٝإ اؿل َع تٝٓكٔ ايهـطض 

ؾُــا بــٌ أٜــسٜٓا َــٔ أســازٜجِٗ َٚكــٓٸؿاتِٗ أنــرب ٚأَــا ا٭قــشاب 

ــ٬ٝ. قــاٍ ايػــٝس إطدــع      ــ١ إ٫ قً ؾــاٖس عًــ٢ عــسّ عًُــِٗ بايتكٝ

ا٬ٕسٜ إٔ نتب »ايػٝػتاْٞ زاّ ًٚ٘ ٗ عج٘ ٗ تعاضض ا٭زي١: 

ا٭سازٜح اييت بأٜسٜٓا تؿتٌُ بهجط٠ ع٢ً ضٚاٜات تبٝٸٔ يٓا ؾها٥ٌ 

                                                           

 468ايؿٛا٥س ايطٛغ١ٝ م (1)

 187( اٱثٓا عؿط١ٜ م2)
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ِ ايػ٬ّ َٚكاَاتِٗ إع١ٜٛٓ ، ٚنصيو ايطٚاٜات اييت ا٭١ُ٥ عًٝٗ

تبٝٸٔ َجايب أعسا٥ِٗ َٚطاعِٓٗ، ٚغري شيو َٔ ايٓكٛم اييت 

ٖٞ َٔ أغؼ ايؿهط ايؿٝعٞ إدتك١ بِٗ، َع اعرتاف ايعًُـا٤  

أْٗا ْٴكًت ٚانش١ بٝٸ١ٓ ب٬ تك١ٝ، َع أْـ٘ يـٛ نـإ يًتكٝـ١ تأثريٖـا      

يهاْت ت٪ثط ٖٓـا ٗ عـسّ تـسٜٚٔ أَجـاٍ ٖـصٙ ا٭سازٜـح ٗ ٖـصٙ        

َٓتّٗٝا إٍ ايكٍٛ  ،«اؿػاغ١ إدايؿ١ ٕعتكسات ايعا١َإٛنٛعات 

ٚٸ١ْ اييت قسضت تك١ٝ ق١ًًٝ»بأْ٘ قس تبٝٸٔ   (1)«.إٔ ا٭سازٜح إس

 

 !تصرقح أم تؾؿقح وحتصقؾ حاصؾ؟ 
ــس خــاْهِ ســٌ      ــا إٔ قًُهــِ ايؿــطٜـ ق ــسٚ يٓ ٖــصا ٜٚب

اغرتغًتِ ٗ اؿ١ُٝ عٔ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ، ؾأثبتٸِ ايؿ٤ٞ ْٚكٝه٘ 

ٜكـطٸسٕٛ  »ري َٛضز! ؾؿـٞ سـٌ قًـتِ إٔ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ       ٗ غ

 ِ َـا نـٌ َـا    »عـسمت ٚقًـتِ إٔ ؾـعاضِٖ َٚـٓٗذِ     « بهٌ عكا٥ـسٖ

ثِ اغـتًشٛتِ إٔ أَـري إـ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ نـإ       «! ٜٴعطف ٜكاٍ

نإ ٗ أبٞ بهط ٚعُط  -ع٢ً زعٛانِ  -ٜكطح باؿل ٚيهٓ٘ 

نـ٬ّ نـطبتِ   ثـِ بعـس   «! ًُٜح ٜٚهين نٓا١ٜ أبًؼ َـٔ ايتكـطٜح  »

ــأْهِ إشا أضزمت إثبــات   ؾػــتتدصٕٚ « إٔ ايــطدًٌ ٗ ايٓــاض»إجــٌ ب

                                                           

 266م 1تكطٜطات ايػٝس ايػٝػتاْٞ ز ــ( تعاضض ا٭زي١ ٚاخت٬ف اؿسٜح 1)
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ببٝإ ايػسٜط ٚإٔ أٖـٌ ايبٝـت عًـِٝٗ ايػـ٬ّ     « ايُٓ٘ غري إباؾط»

ؼكــٌٝ »ٖــِ أقــشاب اؿــل، ٚبايتــايٞ ٜهــٕٛ نُْٛٗــا ٗ ايٓــاض   

٫ تكـطسٕٛ بأمسـا٤   »َٚٔ قبـٌ قًـتِ أْهـِ    «! ساقٌ يًُصنٛض

 «!تٓتكسِْٚٗ ٫ٚ تػبِْٛٗ»ستِ ٚإٕ قطٸ« ايكّٛ ٗ ايعًٔ

أقــٍٛ: إْــ٘ قــس أؾأتٓــا ا٭ســٛاٍ إٍ إٔ ْعــٝـ ٗ يٓــسٕ   

عاقـ١ُ ايهـباب، غــري أْٸـا دٗـسْا إٔ ٫ تــ٪ثط أدٛا٩ٖـا ايهــباب١ٝ      

ٛٸف. ؾًٝت ؾعطٟ; نٝـ آٍ أَـط مسـاستهِ إٍ    ع٢ً ايؿهط ؾٝتؿ

ٛٸف َـع أْهـِ تعٝؿـٕٛ عُـس اهلل ٗ دـٛ        َجٌ ٖصٙ ايهباب١ٝ ٚايتؿـ

 َؿعِ بعبل اٱّإ سٝح ايعتبات إكسغ١؟! قشٛ ٖٚٛ بعسٴ

ٌٖ إٔ َٓٗذ١ٝ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ قا١ُ٥ ع٢ً )ايتكطٜح( 

أّ ع٢ً )ايهٓا١ٜ ٚايتًُٝح(؟ ٚنٝـ هتُع )ايتكطٜح( َع )ايُٓ٘ 

 غري إباؾط( ٚ)ؼكٌٝ اؿاقٌ(؟

إٕ يو إٔ تعتُس ايُٓ٘ غري إباؾط، ٚايتًُٝح ايصٟ ٖـٛ  

اؿاقـٌ، ٚايهـطب ؼـت اؿـعاّ،     أبًؼ َٔ ايتكطٜح، ٚؼكـٌٝ  

ُٸٞ ٚتؿـتٗٞ، ٚيهــٔ         ٚايػـعٚ ايٓـاعِ ايطقٝـل، ٚغـري شيــو ٖـا تػـ

يــٝؼ ٜكــح يــو َــع ٖــصا نًــ٘ إٔ تكــٍٛ: إْــٞ أقــطٸح! ٚإٔ أٖــٌ 

ؾــصاى ٫ هتُــع َــع «! ٜكــطسٕٛ بهــٌ عكا٥ــسِٖ»ايعــامل ايجــاْٞ 

ــٛضز      ــ١( إش َ ــٞ شنــط )إطسًٝ ــاّ ايتؿكٸ ايتكــطٜح! ٫ٚ ٜٓؿــع ٗ َك

صٙ )إطس١ً( اييت ْعٝؿٗا; ٌٖ ا٭ٍٚ ٖٛ ايتكطٜح ايٓعاع أْ٘ ٗ ٖ
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أّ ايتًُــٝح؟ ؾًــٝؼ ؾــأْٓا َــا ٜطٜــسٙ أٖــٌ ايعــامل ايجــاْٞ ٗ ظَــإ   

َػتكبًٞ َٚطس١ً ٫سك١. ع٢ً إٔ ايٛقٍٛ يتًو إطس١ً إٓؿـٛز٠  

ٜتطًب اْتٗاز َٓٗاز أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ يهٞ تٓهػط ايكٝٛز ٜٚطتؿع 

ٓٗذٝــ١ أٖــٌ ايعــامل ايجــاْٞ غــكـ سطٜــ١ ايتعــبري، ٫ ايبكــا٤ عًــ٢ َ

 ٚإطاٚس١ ٗ إهإ!

ٌٖٚ إٔ َٓٗذ١ٝ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ قا٥ُـ١ عًـ٢ إٔ )نـٌ    

َا ٜٴعًِ ٜٴكاٍ( َٔ ايعكا٥س أّ ع٢ً )َا نٌ َا ٜٴعًِ ٜٴكاٍ(؟ ٚنٝــ  

ايكاعــس٠ ايعك٥٬ٝــ١ »هتُــع َــع ٖــصا ا٭خــري ايــصٟ أطًكــتِ عًٝــ٘   

؟! ؾـإٕ َعٓـ٢   «ٜكطسٕٛ بهٌ عكا٥سِٖ»أِْٗ « إٓطك١ٝ ايؿطع١ٝ

ايتعاَِٗ ٖٓا بإٔ )َا نـٌ َـا ٜٴعًـِ ٜٴكـاٍ( ٖـٛ سذـبِٗ يـبعض َـا         

ٜعطؾٕٛ َٔ ايعكا٥س ٚعسّ تكـطوِٗ بـ٘! ؾهٝــ ٜٴـسٸع٢ بعـس ٖـصا       

أِْٗ ٜكطٸسٕٛ ب٘ نً٘؟! ٫ٚ ٜٓؿع ٗ َكاّ ايتؿكٞ ايؿطظ بٌ عسّ 

شنط ا٭مسا٤ ؾايتكطٜح; ٚشنطٖا ؾايتًُٝح أٚ )ا٫ْتكاز اهلاز٨(! 

)َا نٌ َا ٜٴعًِ ٜٴكـاٍ( إش ايتًُـٝح قـٍٛ أٜهـّا! ثـِ      ؾإٕ ٖصا خًـ 

ايٓعاع ٖٗٓـا يـٝؼ ٗ أغـًٛب قـٛؽ ٚغـبو ايعبـاض٠ يٝٴتعًٖـٌ بـصنط         

ــ   )نـٌ( ايعكا٥ـس، َٚٓٗـا     ا٭مسا٤ ٚعسَ٘; ٚإِا ٖٛ ٗ ايتكـطٜح ب

ايربا٠٤ ٚاؿهِ ع٢ً أبٞ بهط ٚعُـط ٚعا٥ؿـ١ بـأِْٗ ٗ ايٓـاض، َـع      

يعباض٠، إش ايتكطٜح ٖٗٓا قطع ايٓٛط عٔ شنط ا٭مسا٤ أٚ أغًٛب ا

 أعِ، ٜٚتهح ٖصا َٔ إجاٍ ايتايٞ.
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إٕ َٔ عكا٥سْا ْٝعّا إٔ أبا بهط ٚعُط ٚعجُإ كًسٕٚ 

ــاْٞ    ــإشا نـــإ أٖـــٌ ايعـــامل ايجـ ٗ ايٓـــاض، ػـــب ايـــربا٠٤ َـــِٓٗ. ؾـ

نُا تكٍٛ; ؾـ٬ بـس َـٔ إٔ ٜكـطٸسٛا     « ٜكطٸسٕٛ بهٌ عكا٥سِٖ»

ٖٛـا ٖهـصا نُـا قاهلـا     بٗصٙ سٌ ٜتكسٸٕٚ يبٝإ ايعكا٥س، نإٔ ٜكٛي

ايع١َ٬ اجملًػٞ عًٝ٘ ايطٓـ١ ٚايطنـٛإ ٗ ضغـاي١ ا٫عتكـازات:     

ــط     » ــٞ بهــط ٚعُ ــٔ أب ــربا٠٤ َ ــ١ اي ــٔ اٱَاَٝ َٚــٔ نــطٚضٜات زٜ

أٚ إٔ ٜكٛيٖٛـا ٖهـصا نُـا قاهلـا ايؿـٝذ إؿٝـس عًٝـ٘         (1).«ٚعجُإ

يٝهـٕٛ أقـ٬ّ   »ايط١ٓ ٚايطنٛإ ٗ أٚا٥ـٌ إكـا٫ت ايـصٟ أٓيؿـ٘     

ٔ ي٬عتكاز َعتُساّ ؾُٝا اتؿكت اٱَا١َٝ ٚنجري َٔ »قاٍ:  ;«ٜٴُتش

ٍٷ    ًٓا ايعٜس١ٜ ع٢ً إٔ إتكسٸٌَ ع٢ً أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػـ٬ّ نٴـ

ؾاغكٕٛ، ٚأِْٗ بتأخريِٖ أَري إ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ عـٔ َكـاّ     

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عكـا٠ْ ٚـإٕٛ، ٚٗ ايٓـاض    

 (2)«.بًُِٛٗ كًسٕٚ

)ايتكــطٜح( بٗــصٙ ايعكٝــس٠، غــٛا٤ٶ شٴنٹــطت  ٖهــصا ٜهــٕٛ

ا٭مســا٤ نُــا ؾعــٌ اجملًػــٞ، أٚ مل تٴــصنط نُــا ؾعــٌ إؿٝــس، ؾــإٕ 

إتكسٌَ عًـ٢ أَـري إـ٪ٌَٓ    » إتًكٞ ٫ ٜؿتب٘ عًٝ٘ إٔ إككٛز بـ

ِٖ أبٛ بهط ٚعُط ٚعجُإ، ٜٚطاٙ تكطوّا بهـِْٛٗ  « عًٝ٘ ايػ٬ّ

                                                           

 17( ا٫عتكازات يًع١َ٬ اجملًػٞ م1)

 41( أٚا٥ٌ إكا٫ت يًؿٝذ إؿٝس م2)
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شيــو بــصنط بعــض    َــٔ أٖــٌ ايٓــاض، ٫ٚ غــٝٸُا إٔ إؿٝــس أضزف    

ــس٠       ــ١ ٚعكٝ ــس٠ اٱَاَٝ ــٌ عكٝ ــطم ب ــإ ايؿ ــطض بٝ أمســا٥ِٗ ٗ َع

ٚاؾُٝع١ َٔ ايعٜس١ٜ ؾـإِْٗ  »غريِٖ، نكٛي٘ بعس بهع نًُـات:  

٘ كًٖس ٗ اؾشِٝ بإسساث٘ ٗ  ترب٤ٚا َٔ عجُإ خاق١، ٚظعُٛا أْ

ؾٌٗ إٔ أٌٖ  (1)«.ايسٜٔ ٫ بتكسٸَ٘ ع٢ً أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ

اْٞ سٌ ٜتكسٸٕٚ يبٝإ ايعكا٥س اؿٓك١ ٜتشسثٕٛ َجٌ ٖصٙ ايعامل ايج

ايكطاس١ ٚاؾطأ٠ نُـا ؾعـٌ إؿٝـس ٚاجملًػـٞ ٚغريُٖـا َـٔ أعـ٬ّ        

ٕٵ قًـتٳ: ٫ ٭ْٗـِ        ايطاؾه١ ا٭بطاض سـٌ تكـسٸٚا يبٝـإ ايعكا٥ـس؟ إ

ٜكـطٸسٕٛ  »; ْكهتٳ قٛيو بـأِْٗ  «ايُٓ٘ غري إباؾط»ٜعتُسٕٚ 

ْا اييت ٫ )ٜكطٸسٕٛ( بٗا ٚإِا ، إش ٖصٙ َٔ عكا٥س«بهٌ عكا٥سِٖ

نُْٛٗــا ٗ ايٓــاض ؼكــٌٝ  »ٜــصنطٕٚ عٛنــّا عٓٗــا ايػــسٜط يٝهــٕٛ  

ٕٵ قًــتٳ: ْعــِ; قــطتٳ َــٔ أٖــٌ ايعــامل  «! ساقــٌ يًُــصنٛض ٚإ

 ا٭ٍٚ، ؾُطسبّا بو!

 

 :اإلذؽال اؾشرعل ػل ؿـفج اؾعاؾؿ األول 
ــط    ــٛظ ايهؿـ ــاز٨( يطَـ ــاز اهلـ ــاز )ا٫ْتكـ ــصا; ٚٗ اعتُـ ٖـ

ٚايعسا٤ إؾها٫ّ ؾطعّٝا يـٝؼ ٖٗٓـا َتػـع يبٝاْـ٘      ٚايٓؿام ٚايه٬ي١

                                                           

 إكسض ْؿػ٘. (1)
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تؿك٬ٝ، ٚإهاظٙ عسّ دٛاظ ايتػ١ٜٛ ٗ غري ايؿـطض ايجـاْٟٛ بـٌ    

هلذـ١ كاطبــ١ ٖـ٪٤٫ ٚهلذــ١ كاطبـ١ غريٖــِ، أٚ بـٌ ايتعــبري عــٔ     

)ا٫ْتكـاز اهلـاز٨( إِـا ٜهـٕٛ ٕجـٌ       ٖ٪٤٫ ٚايتعبري عٔ غريِٖ، ؾـ

ٌَ ؾطعّا سٌ ٜ٪خـص عًـِٝٗ   ايعًُا٤ ٚإ٪ٌَٓ ايكاؿٌ َٔ احملرت

ؾ٤ٞ أٚ ٜٴط٣ هلِ خطأ، نُا أْت تٓتكسْٞ ٚنُا أْا أْتكـسى ٚنُـا   

ْٓتكس غريْا َٔ أٌٖ ايعًِ. أَا أٚي٦ـو َـٔ ضَـٛظ ايهؿـط ٚايهـ٬ٍ      

ايصٜٔ أٖسض ايؿاضع اسرتاَِٗ ؾ٬ بس َٔ إٔ تهٕٛ ايًٗذ١ ػاِٖٗ 

تؿــٛم ٗ ســسٜٸتٗا )ا٫ْتكــاز اهلــاز٨( يتكــٌ إٍ زضدــ١ )ايكــسح       

ٖٸِ ايػاَع أِْٗ نايعًُا٤ ايكاؿٌ َج٬ّ، غاٜتـ٘  ا يكاضر( ٚإ٫ تٛ

إٔ هلــِ بعــض ا٭خطــا٤ ايــيت ٜٴٓتكــسٕٚ عًٝٗــا بــأزب ٖٚــس٤ٚ!        

ــ٘ إٍ ططٜـــل       ــطف عٓـ ــربا٠٤( ٜٚٴٓشـ ــل )ايـ ــع ططٜـ ــاعت٦ص ٜٓكطـ ٚغـ

)ايتدط١٦(، ٚٗ شيو أعِٛ اٱثِ إش ٜهذٸ ايسّ ٗ عـطٚم ايبرتٜـ١   

اٱنجـاض َـٔ غـب أٚي٦ـو     ايٛث١ٝٓ. ٚيعـٌ هلـصا ؾـسٸز ايؿـاضع عًـ٢      

ٖٻِ إٔ      ٚيعِٓٗ ٖٚذا٥ِٗ ٚايٛقٝع١ ؾِٝٗ دٗـطّا ٚع٬ْٝـ١، يـ٬٦ ٜٴتـٛ

ٖٻِ إٔ َـا أقـسَٛا      هلِ ؾ٦ّٝا َٔ ايكبٍٛ ٗ َٝعإ ايؿطع، ٚيـ٬٦ ٜٴتـٛ

عًٝــ٘ نــإ فــطز )أخطــا٤(، إش ٖــٞ ٗ اؿكٝكــ١ )دــطا٥ِ ٚدٓاٜــات 

 ٚآثاّ عٛاّ(.
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  ؿ اؾـاس عؾك أؿرـا أن ـؽؾّ»غرابة االدتدالل بحدقث
 !«ؼدر عؼقؾفؿ

ٛٵم ٖــصٜٔ اؿــسٜجٝٵٔ ٗ غــٝام         ثــِ إٕ َــٔ ايػطٜــب غــ

إْٸا َعاؾط »ا٫ْتكاض يسٜسٕ أٌٖ ايعامل ايجاْٞ، أعين بُٗا سسٜح 

٫ »ٚسسٜح  (1)«ا٭ْبٝا٤ ُأَطْا إٔ ْهًِ ايٓاؽ ع٢ً قسض عكٛهلِ

شيــو ٭ٕ ا٭ٍٚ ٫  (2)،«ؼــسثٛا باؿهُــ١ غــري أًٖــٗا ؾتًُٖٛٛــا

)إطس١ًٝ( إسٸعا٠ ٚإٔ  ه٬ّ ٫ٚ ٜعٓطً٘ ست٢ ٜٴكاٍ بـٜػًب ؾعٌ اي

يهٌ َكاّ َكا٫! بٌ غاٜتـ٘ إٔ ايهـ٬ّ ٜهـٕٛ عًـ٢ قـٝاغ١ ت٥٬ـِ       

َـا نًٓـِ   »عكٌ إتًكٞ ٚاغتٝعاب٘، بكط١ٜٓ قـسض اؿـسٜح إش ؾٝـ٘:    

     ٘ ؾُجًـ٘  ، «ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ايعبـاز بهٓـ٘ عكًـ٘ قـ

ّا إٍ قـطٜٚٸٌ بػـطا٤، أؾٗـٌ    نُجٌ عامل فتٗس َـتهًِ ٜكـٌ َبِّػـ   

ــج٬ّ:        ــِ َ ــٍٛ هل ــإٔ ٜك ــ٘ ب ــ٘ عكً ــاطبِٗ بهٓ ــطاٙ ى ــب »ت اهلل ٚاد

أّ ٜهتؿٞ َـٔ بٝـإ ايتٛسٝـس ٚايتٓعٜـ٘ َـا      « ايٛدٛز، بػٝ٘ اؿكٝك١

تػتٛعب٘ عكٛهلِ؟! ٚأَا ايجاْٞ ؾـ٬ ٜٓٗـ٢ إ٫ عـٔ ْكـض اؿهُـ١      

ــ٪ًٌٖ      ــا٤ ٚإ ــإ ا٭نؿ ــا أٚ عطَ ــاٍ ٚايكاقــطٜٔ َٓٗ ٗٸ ــتُهٌ اؾ ب

ٗٸـاٍ ؾتًُٖٛٛـا،   »ٓٗا، إش يؿٜ اؿسٜح: َ ٫ ؼسثٛا باؿه١ُ اؾ

                                                           

 23م 1( ايهاٗ يجك١ اٱغ٬ّ ايهًٝين ز1)

٫ ؼسثٛا باؿه١ُ »ٚيؿٛ٘:  400م 4( َٔ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ يًؿٝذ ايكسٚم ز2)

ٗٸاٍ ؾتًُٖٛٛا، ٫ٚ ُٓعٖٛا أًٖٗا ؾتًُِٖٛٛ  «.اؾ
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  ِ ٚسٝـح إٔ اؿهُـ١ ٖـٞ ٚنـع     ، «٫ٚ ُٓعٖٛا أًٖـٗا ؾتًُٛـٖٛ

ايؿ٤ٞ َٛنع٘، نإ ْاقهّا هلا إٔ تٛنع عٓس غري أًٖٗا أٚ تٴُٓـع  

أًٖٗا. ؾًٝت ؾعطٟ; أٜٔ ٖصإ اؿسٜجإ َـٔ ايتـٓٛري يعـسّ اؾٗـط     

صا ايكٍٛ إ٫ نكـٍٛ ايكا٥ـٌ إْـ٘    ٚايتكطٜح بعكٝس٠ ايربا٠٤؟! ٌٖٚ ٖ

ــس٠        ــطٚا بعكٝ ــ٬ّ إٔ ٫ هٗ ــِٝٗ ايػ ــا٤ عً ــ٢ ا٭ْبٝ ــٞ عً ــإ ٜٓبػ ن

ايتٛسٝس ٫ٚ ٜكطٸسٛا بايربا٠٤ َٔ ا٭قٓاّ ٭ٕ أقٛاَِٗ نـاْٛا َـٔ   

ٗٸــاٍ ؾــ٬ ٜكــح ؼــسٜجِٗ باؿهُــ١ ٫ٚ َهــإتِٗ إ٫ عًــ٢ قــسض   اؾ

 عكٛهلِ!

هلـا نشـاٍ   إٕ ايربا٠٤ َٔ أعـسا٤ اهلل ٚإٓـاؾكٌ ايهبـاض سا   

غا٥ط ايعكا٥س اييت ٜتٛقــ عًـ٢ ا٫يتـعاّ بٗـا َـٔ عسَـ٘ أَـط اؾٓـ١         

ٕٵ سٴذبت عٔ أسـس   ٚايٓاض، ٚيٝػت ٖٞ َٔ قبٌٝ )اؿه١ُ( اييت إ

ؾًِ ٜسضنٗا َـا نـإ شيـو يُٝٓعـ٘ زخـٍٛ اؾٓـ١ ٫ٚ يٝـٛضزٙ َـٛضز         

ــإٕ اؿــسٜجٝٵٔ       ــّا ٜهــٔ; ؾ ــ١. ٚأٜٸ ــس٠ اؿك ــّا بايعكٝ ــا زاّ ًَتعَ ــاض َ ايٓ

ٛضز ايٓعاع، ٖٚٛ اؾٗط ٚايتكـطٜح بأقـٍٛ ايعكٝـس٠    أدٓبٝٸإ عٔ َ

 َٚٓٗا ايربا٠٤.

٫ٚ بس ٖٓا َٔ اْعطاؾ١ إٍ ا٭غًٛب ٚايكـٝاغ١، يـٝٴعًِ   

ايٛد٘ ٗ ٖصٜٵٔ اؿسٜجٝٵٔ ْٚٛا٥طُٖا ٖا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ُاؽ َع 

ا٭غــًٛب ٚايكــٝاغ١، ٚيهــ٬ٝ تتهــطض ا٫تٗاَــات إعٗــٛز٠ ٭ٖــٌ 

خـ٬ف اؿهُـ١، تًـو ا٫تٗاَـات     ايعامل ا٭ٍٚ َـٔ إٔ أغـًٛبِٗ   
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اييت َا ْؿأت إ٫ َٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ٚنعـ ا٫غتٝعاب. ٚيعـٌ خـري   

َا ّهٔ إٔ ٜبسٸز غ٤ٛ ايؿٗـِ ٖـصا إٜـطاز بعـض ا٭َجًـ١ َـٔ ايكـطإٓ        

ــ١، ٚبعــسٖا غــرتٕٚ إٔ ٖــصٜٔ اؿــسٜجٌ     ـٹ بج٬ث ــ اؿهــِٝ، ٚيٓهت

 ْٚٛا٥طُٖا; إِا ٖٞ يٓا ٫ عًٝٓا.

 قـس  بايطبا ٜتعاًَٛا إٔ بٕٛو ايصٜٔ نإ: ا٭ٍٚ إجاٍ ●

ُٳا»: تكٍٛ ؾب١ٗ ططسٛا ٌٴ اِيبٳٝٵعٴ ٔإْٻ ؾـ٬ ؾـطم بُٝٓٗـا، إش     «ايطٔٸبٳا َٹجٵ

ا٭ٍٚ بٝع َا قُٝت٘ زضِٖ بسضٌُٖ َج٬ّ بككس ايطبح، ٚايجاْٞ بٝع 

زضِٖ بسضُٖٝٵٔ نصيو بككس ايطبح، ؾإشا داظ بٝع َا قُٝت٘ زضِٖ 

ػـ٘ بـسضُٖٝٵٔ؟ ٚأٟ ؾـطٕم    بسضُٖٝٵٔ ؾًُاشا ٫ هٛظ بٝع ايـسضِٖ ْؿ 

 بُٝٓٗا؟

بــس٫ّ َــٔ إٔ هٝــب ايكــطإٓ اؿهــِٝ عًــ٢ ؾــبٗتِٗ ٖــصٙ  

ٜٚكٓعِٗ بتبٝإ ايؿطم، ٖٚٛ سٝاظ٠ إؿرتٟ يًُبٝع ٗ ايبٝع ٚخًـٛ  

ــ٘        ــٔ إٔ ٜٛاد ــس٫ّ َ ــاض٠; ٚب ــو خػ ــٕٛ شي ــا ؾٝه ــ٘ ٗ ايطب ــسٙ َٓ ٜ

ــًٛب      ــ١( ٚ)ا٭غ ــل ٚ)ايٓعَٛ ــايًٌ ٚايطؾ ــب١ٗ ب ــصٙ ايؿ أقــشاب ٖ

ٖـٞ أسػـٔ، خاقـ١ إٔ ن٬َٗـِ مل ٜؿـتٌُ عًـ٢       اهلاز٨( باييت 

ػاٚظ أٚ ضع١ْٛ.. بس٫ّ َٔ نٌ شيو; ػس ايكطإٓ ٜهتؿٞ بايطز ع٢ً 

ٌٸ ايبٝـع ٚسـطٸّ ايطبـا،          ٖ٪٤٫ بإٔ ٖصا ٖـٛ أَـط اهلل، ٖـٛ ايـصٟ أسـ

زٕٚ ضزٸ ايؿب١ٗ ْؿػٗا ببٝإ ايؿـطم. ثـِ ػـس ايكـطإٓ ٜتدـص ٗ ايـطز       

ٗسٜـس بـاؿطب! ٚشيـو    عًِٝٗ أغًٛبّا ٖذَٛٝـّا ؾطغـّا بًـؼ سـس ايت    
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بعسَا سٓكطِٖ ٚاعتربِٖ فاٌْ أؾب٘ َٔ َػٸت٘ ايؿٝاطٌ! َتٛعـسّا  

إٜاِٖ بايٓاض خايسٜٔ ؾٝٗـا! َهٓؿـطّا إٜـاِٖ َٚ٪ثُِّـا! ؾأْكـت يكـٍٛ       

٘ٴ »ضبو:  ّٴ اٖيصٹٟ ٜٳتٳدٳبٻُط ُٳا ٜٳُكٛ ٕٳ ٔإٖيا َن َٴٛ ٕٳ ايطٔٸبٳا َيا ٜٳُكٛ ٔٳ ٜٳِأُنًُٛ اٖيصٹٜ

ٔٳ اِي َٹ ٕٴ  ِٵ يٹَوُٳؼٔٸ شٳايؿٻٝٵَطا ٗٴ ُٳا َقاُيٛا بٹَأْٻ ٌٴ  اِيبٳٝٵعٴ ٔإْٻ ٌٻ  ايطٔٸبٳـا  َٹجٵـ  ٚٳَأسٳـ

٘ٴ ًٖـ ّٳ اِيبٳٝٵعٳ اي ُٳٔ ايطٔٸبٳا ٚٳسٳطٻ ٙٴ َؾ ١َْٛ دٳا٤ٳ ٛٵعٹ ٘ٹ  َٹٸٔ َٳ ٗٳ٢  ضٻبٹٸـ ٘ٴ  َؾـاْتٳ ًَـ  َٳـا  َؾ

ـٳ ًَ ٙٴ غٳ َٵطٴ ٘ٹ ٔإَي٢ ٚٳَأ ًٖـ ٔٵ اي َٳ ٗٳـا  ِٵٖٴـ  ايٓٻأض َأقٵشٳابٴ َؾُأَٚيـ٦ٹَو عٳازٳ ٚٳ  ؾٹٝ

ٕٳ ُٵشٳلٴ*  خٳايٹسٴٚ ٘ٴ ٜٳ ًٖـ ٘ٴ ايكٻسٳَقاتٹ ٚٳٜٴطٵبٹٞ ايطٔٸبٳا اي ًٖـ ٌٻ ٜٴشٹبټ َيا ٚٳاي  ُن

ِٕ َنٖؿإض ٕٻ*  َأثٹٝ ٔٳ ٔإ َٳٓٴٛا اٖيصٹٜ ًُٛا آ ُٹ ًَا٠َ  ايكٻا ٚٳعٳ َٴٛا ايكٻـ ٚٳَأَقا يٹشٳاتٹ 

ٚٳَيـا خٳـ     ِٵ  ٗٔـ ِٵ عٹٓـسٳ ضٳبٹٸ ٖٴ ِٵ َأدٵطٴ ٗٴ ٛٴا ايعٻَنا٠َ َي ِٵ    ٚٳآتٳ ٖٴـ ٚٳَيـا  ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَـ ٛٵفٷ عٳ

ٔٳ ايطٔٸبٳا ٔإٕ  َٹ ٞٳ  َٳا بٳكٹ ٚٳشٳضٴٚا  ٘ٳ  َٳٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖـ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٕٳ * ٜٳا َأٜټ ٜٳشٵعٳْٴٛ

ٚٳٔإٕ  ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٳ ايًٖـ َٹٸ ِٵ تٳِؿعٳًُٛا َؾِأشٳْٴٛا بٹشٳطٵبٺ  ٌٳ * َؾٔإٕ ٖي َٹٓٹ َټ٪ٵ ُنٓتٴِ 

َٵ ِٵ ضٴ٤ٴٚؽٴ َأ ًَُه ِٵ َؾ ٕٳتٴبٵتٴ ُٴٛ ًَ ِٛ ٚٳَيا تٴ ٕٳ  ُٴٛ ًٹ ِٛ ِٵ َيا تٳ  (1)«.ٛٳايٹُه

)إع٬ٕ سـطب( ٚ)تهؿـري( ٚ)ؼكـري( ٚ)تـأثِٝ( ٚ)تٛعٸـس      

بايٓاض( جملطز )ؾب١ٗ(! ب٢ً; ٭ْٗا ٚإٕ ناْت ؾب١ٗ إ٫ أْٗا تٓطٟٛ 

ع٢ً ايطز ٭َط اهلل، ٚيٝؼ شيو ٭سس َٔ ايعباز غٛا٤ٶ نإ َػًُّا 

ّٷ ٚدــٛب ايتػــًٝ    ــٛ ــا إػــًِ ؾُعً ــا غــريٙ  أّ ٫، أَ ــ٘، ٚأَ ِ عًٝ

ِٳ، ٚيٝؼ عصضّا ي٘ عسّ إّاْ٘ بٛضٚز  ِٳ ؾٝػِّ ؾايٛادب عًٝ٘ إٔ ٜػًٹ

ايتشــطِٜ َــٔ اهلل ٭ْــ٘ مل ٜٴػــًِ، إش اؿذــ١ قا٥ُــ١ عًٝــ٘ ٗ أقــٌ  

                                                           

 280 ــ 276( ايبكط٠: 1)
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ٚدٛب اٱغ٬ّ، ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ ايكشٝح ٖٛ إٔ ايهؿاض َهًؿٕٛ 

بايؿطٚع أٜهّا. ٚأَا عسٍٚ ايكطإٓ عٔ تؿكٌٝ ضز ايؿب١ٗ ٚإقٓاعِٗ 

ــا يؿطم بــٌ ايبٝــع ٚايطبــا، ؾًعًــ٘ َــٔ بــاب إداطبــ١ عًــ٢ أزْــ٢    ب

ايعكٍٛ ٚغسٸّا يباب ا٫غرتغاٍ ٗ ايؿـبٗات، إش ّهـٔ ٭قـشاب    

ايؿــب١ٗ إٔ ٜعٝــسٚا ايهــطٸ٠ قــا٥ًٌ: إبٝــع َٓؿعــ١، ٚيــ٦ٔ خًــت ٜــس  

ٌٴ َٔ إٓؿع١، ٖٚـٞ اٱَٗـاٍ    إؿرتٟ َٔ إبٝع ٗ ايطبا ؾإْٗا مل ؽ

اى، ؾـأٟ ؾـطم بـٌ ايبٝـع ٚايطبـا؟ ٖٚهـصا       إٍ ا٭دٌ، ٚشا َجاب١ ش

ٜهطط ايكطإٓ ٭ٕ ٜطز عًِٝٗ فسزّا بـصنط ايتؿـاٚت، إش إبٝـع غـري     

َٓكٕض غ٬ف ا٭دٌ، ٚيًُؿرتٟ إٔ ٜبٝع عـٌ إبٝـع ؾٝػـرتزٸ َـا     

أْؿل أٚ ٜطبح َعٜسّا عًٝ٘، أَا ٖٛ ٗ ايطبا ؾكؿط ايٝـسٜٔ َـٔ شيـو    

 نً٘.

ٖٸِ إٔ إد  ــٛ اطبــ١ عًــ٢ قــسض  ؾايؿــاٖس; أْــ٘ ٫ ٜٓبػــٞ ت

ايعكٍٛ َكته١ٝ بايهطٚض٠ يعسّ إكـاز١َ أٚ سـس٠ ايًٗذـ١، ؾٗـٞ     

ّٳ ايطٔٸبٳـا  »ٗ إجاٍ قس ؼككت ٗ فطز بٝإ  ٚٳسٳـطٻ ٘ٴ اِيبٳٝٵعٳ  ًٖـ ٌٻ اي  «ٚٳَأسٳ

َع انتٓاؾٗا بإكاز١َ ٚاؿس٠ ٚايتكعٝس ايٛاٖط ٗ اـطاب. نُا ٫ 

ٖٸِ إٔ اؾــساٍ بــاييت ٖــٞ أسػــٔ َكــتٕض        بايهــطٚض٠ ٜٓبػــٞ تــٛ

يتدؿٝـ ايًٗذ١ ٚا٭غًٛب، ؾكـس ٜٴـط٣ إٔ ايـطزع أٚ ايـٓهري َـج٬ّ      

 ٜػتٛدب تؿسٜس ايًٗذ١. ٚنٌ شيو َٔ عٌ اؿه١ُ.
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ٚيٛ إٔ اَط٥ـّا َـٔ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ قابٳـٌ شا ؾـب١ٗ َـٔ        

ايبهطٌٜ أٚ إخٛاِْٗ ايبرتٌٜ َجٌ َا قابٌ ب٘ ايكـطإٓ ؾـب١ٗ إـطابٌ    

َكتكــطّا عًــ٢ أزْــ٢  -١ َــٔ ؾــس٠ ا٭غــًٛب ٚســسٸ٠ ايًٗذــ -

ايهـ٬ّ ٗ اؿٹذــاز زٕٚ ا٫غرتغــاٍ ٭ْـ٘ ضأ٣ ٗ شيــو اؿهُــ١;   

يتبـاض٣ أٖــٌ ايعـٛامل ا٭خــط٣ ٗ ضَٝــ٘ بـايطٝـ ٚايٓــعم ٚايػًٛــ١    

ٚػاٌٖ آزاب اؿٛاض ٚايٓعٚع عٔ أغًٛب ايكطإٓ ٗ اؾساٍ بـاييت  

٘   »ٖٞ أسػٔ! ٚيكٌٝ ي٘:  «! تطٜس إٔ تٗسٜ٘ ٚأْـت تـسٚؽ ٗ بطٓـ

ٖٳٌ زاؽ ايكطإٓ ٗ بطـٕٛ أقـشاب ؾـب١ٗ     ؾًٝت ؾعطٟ; ُٳـا »أ  ٔإْٻ

ٌٴ اِيبٳٝٵعٴ أّ ضبٻتٳ ع٢ً أنتاؾِٗ؟! ٖـصا َـع إٔ ؾـبٗتِٗ ٗ     «ايطٔٸبٳا َٹجٵ

أقكاٖا ٫ تتذاٚظ سهُّا َٔ أسهـاّ ايؿـطٚع; ؾهٝــ َـٔ تهـٕٛ      

 ؾبٗت٘ ٗ أقٌ َٔ ا٭قٍٛ؟!

ٕ  إٍ اهلسٖس دا٤: ايجاْٞ إجاٍ ● ٘  غـًُٝا ّ  عًٝـ  ايػـ٬

ٍٳ» ُٳا َأسٳطتٴ َؾَكا ِٵ بٹ ِ٘ َي ٘ٹ تٴشٹ ٌٕ  بٹٓٳبٳـإٕ  غٳبٳٕإ َٹٔ ٚٳدٹ٦ٵتٴَو بٹ ٞ *  ٜٳكٹـ  ٔإْٹٸـ

َٵطٳَأ٠ّ ٚٳدٳستټ ِٵ ا ٗٴ ًٹُه ُٵ ٌٔٸ َٹٔ ٚٳُأٚتٹٝٳتٵ تٳ ٞٵ٤ٺ ُن ٗٳا ؾٳ ِٷ عٳطٵفٷ ٚٳَي ٛٹٝ *  عٳ

ِٴ  ٗٴــ ٔٳ َي ٚٳظٳٜٻــ ٘ٹ  ًٖـــ ٕٔ اي َٹــٔ زٴٚ ُٵٔؼ  ٕٳ يٹًؿٻــ ٗٳــا ٜٳػٵــذٴسٴٚ َٳ ٛٵ ٚٳَق ٗٳا  ٚٳدٳــستټ

ٕٳ * َأٖيـا        ايؿٻٝٵَط ٗٵتٳـسٴٚ ِٵ َيـا ٜٳ ٗٴـ ٌٔ َؾ ٔٔ ايػٻـبٹٝ ِٵ عٳـ ٖٴ ِٵ َؾكٳـسٻ ٗٴ ُٳاَي ٕٴ َأعٵ ا

ِٴ  ًَ ٚٳٜٳعٵ ٚٳاِيَأضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ٟ ٜٴدٵٔطزٴ اِيدٳبٵ٤ٳ ؾٹٞ ايػٻ ٘ٹ اٖيصٹ ًٖـ ٜٳػٵذٴسٴٚا يٹ

٘ٴ َيا ٔإَيـ ٕٳ * ايًٖـ َٳا تٴعٵًٹٓٴٛ ٚٳ ٕٳ  ٛٳ ٔإٖيا ٘ٳَٳا تٴدٵُؿٛ ٛٹ اِيعٳطٵٔف ضٳبټ ٖٴ ِٔاِيعٳ ٝ  *

ٍٳ ُٛطٴ َقا ّٵ َأقٳسٳِقتٳ غٳٓٳٓ ٔٳ ُنٓتٳ َأ ٌٳ َٹ ٖٳب*  اِيَهاشٹبٹ  ٖٳــصٳا  بٹٸهٹتٳابٹٞ اشٵ
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٘ٵ ِٵ َؾَأِيكٹ ٔٗ ٝٵ ِٻ ٔإَي ٍٻ ثٴ ٛٳ ِٵ تٳ ٗٴ ُٛطٵ عٳٓٵ ٗٳـا    ٜٳطٵدٹعٴـ  َٳـاشٳا  َؾاْ ٕٳ * َقاَيـتٵ ٜٳـا َأٜټ ٛ

َٹٔ غٴًَ ٘ٴ  ِٷ * ٔإْٻ ٞٻ نٹتٳابٷ َنٔطٜ ٞٳ ٔإَي ًَُأ ٔإْٹٸٞ ُأِيكٹ ُٳ ٘ٹ اِي ًٖـ ِٔ اي ٘ٴ بٹػٵ ٚٳٔإْٻ ٕٳ  ُٳا ٝٵ

ُٳـ ِٔ ٔٔايطٻسٵ ًُٛا َأٖيا*  ايطٻسٹٝ ٞٻ تٳعٵ ًَ ٌٳ ٚٳِأتٴْٛٹٞ عٳ ُٹ ٗٳا ٜٳا َقاَيتٵ*  َٴػٵًٹ  َأٜټ

ًَُأ ُٳ َٵٔط ؾٹٞ َأِؾتٴْٛٹٞ اِي َٵطٶا سٳتٻ٢ َأ َٳا ُنٓتٴ َقاطٹعٳ١ّ َأ  ٟٕٔ ٗٳسٴٚ  َقاُيٛا*  تٳؿٵ

ٔٴ ٛٻ٠ٺ ُأُٚيٛ ْٳشٵ َٵطٴ ؾٳسٹٜسٺ بٳِإٔؽ ٚٳُأُٚيٛ ُق ُٛٔطٟ ٔإَيٝٵوٹ ٚٳاِيَأ ٔٳ َٳاشٳا َؾاْ َٴٔطٜ  تٳِأ

ٕٻ َقاَيتٵ*  ًَُٛى ٔإ ُٴ ٖٳا َقطٵٜٳ١ّ زٳخٳًُٛا ٔإشٳا اِي ٗٳا َأعٹعٻ٠َ ٚٳدٳعٳًُٛا َأِؾػٳسٴٚ ًٹ ٖٵ  َأ

ٚٳَنصٳَأشٹ ٕٳ يٹَوٖي١ّ  ِٗٔ َٴطٵغٹ١ًَْ ٚٳٔإْٹٸٞ*  ٜٳِؿعٳًُٛ ٝٵ ٗٳسٹٜٻ١ٺ ٔإَي ٚٹطٳ٠ْ بٹ ِٳ َؾٓٳا  ٜٳطٵدٹعٴ بٹ

ٕٳ ُٴطٵغٳًُٛ  (1).«اِي

ٖا أْت تط٣ إٔ إطأ٠ ضغِ نْٛٗا ًُو دٝؿـّا َـٔ أٚيـٞ    

ايك٠ٛ ٚايبأؽ ايؿسٜس قس أبس٣ أضناْـ٘ اغـتعسازِٖ ٭ٚاَطٖـا، إ٫    

أْٗا مل تأخصٖا ايعـع٠ بـاٱثِ ٚمل تتشـسٻ غـًُٝإ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ أٚ       

تتُطز عًٝـ٘، بـٌ عًـ٢ ايعهـؼ قـس دٓشـت يًػـًِ ٚأضغـًت يـ٘          

ُٸا ًٓ٘ نتاب٘ َٔ أَط ا٫ْكٝاع ايصٟ ٖٛ أؾـسٸ  بٗس١ٜ، َتػان١ٝ  ع

ؾ٤ٞ ع٢ً إًٛى. ٚبس٫ّ َٔ إٔ ٜعترب شيـو غـًُٝإ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ     

بـازض٠ سػـ١ٓ تػـتأٌٖ إكابًـ١ بإجــٌ، ٚبـس٫ّ َـٔ إٔ هـٓح يًػــًِ        

َٳٗا; ػسٙ قس دٓح  ٚايًٌ ٚايطؾل نٞ تٴػتُاٍ إًه١ ٚتٗتسٟ ٚقٛ

ُٻـا »امسع َا َقكٻ٘ ضبو: يًتٗسٜس باؿطب ٚايٛعٝس باٱش٫ٍ! ؾ ًَ  َؾ

ٕٳ دٳا٤ٳ ُٳا ٝٵ ًَ ٍٳ غٴ ٔٔ َقا ُٹسټْٚٳ ٍٕ َأتٴ ُٳا ُٳا بٹ ٞٳ َؾ ٘ٴ آتٳاْٹ ًٖـ ُٻا خٳٝٵطٷ اي ٌٵ آتٳاُنِ َٹٸ  بٳ

                                                           

 25 ــ 23( ايٌُٓ: 1)
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ِٵ َأْتٴِ ٗٳسٹٜٻتٹُه ٗٴِ تٳِؿطٳ بٹ ٌٳ َي ِ بٹذٴٓٴٛزٺ ٖيا قٹبٳ ٗٴ ًَٓٳِأتٹٝٳٓٻ ِٵ َؾ ٔٗ ٝٵ ٕٳ * اضٵدٹعٵ ٔإَي سٴٛ

ٗٴِ ٚٳَيٓٴدٵٔطدٳٓٻ ٗٳا  ٕٳ بٹ ِٵ قٳاغٹطٴٚ ٖٴ ٚٳ ٗٳا َأشٹٖي١ّ   (1).«َٹٸٓٵ

ــطزٸ بـــ  ــ١(.. تٴ ــاٱش٫ٍ    )ٖسٜ ــس ب ــاؿطب( ٚ)ٚعٝ ــس ب )تٗسٜ

ٚايكػاض( ٚتكعٝس ساز ٗ هلذ١ اـطاب ٖهصا! ب٢ً; ٭ْٗـا ٚإٕ  

ناْـت ٖسٜـ١ إ٫ أْٗـا تٓطـٟٛ عًــ٢ عكـٝإ أَـط ْـيب اهلل ايٛادــب        

ًُـٛا  اَأٖي»طاعت٘، ٚإش قس أَط بًكٝؼ بإٔ تأتٝ٘ خانع١ ٗ قٛيـ٘:    تٳعٵ

ٞٻ ًَ ٌٳ ٚٳِأتٴْٛٹٞ عٳ ُٹ ؾإْ٘ ٫ بس هلا َٔ إٔ ُتجٌ، ٫ٚ تػٓٝٗا عٔ  «َٴػٵًٹ

شيو ٖس١ٜ، خاق١ َع َا ضٴٟٚ َٔ أْٗـا إِـا أضازت بـصيو َعطؾـ١     

 إٕ نإ ٌّٝ إٍ ايسْٝا.

ٚي٦ٔ ُأؾهٌ بـإٔ خـامت ا٭ْبٝـا٤ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ قـس        

ٙ عـطب َـع أْـ٘ زعـاٙ     قبٌ ٖس١ٜ إكٛقؼ عِٛٝ ايكب٘ ٚمل ٜتٛعٸـس 

أٜهّا يٲغ٬ّ ؾًِ ٜٴػًِ; ُأدٝـب بـإٔ َـٔ إعًـّٛ ٗ ؾـطع خـامت       

ــ٘      ــ٘ ٚآيــ٘ قبــٍٛ اؾعٜــ١، ٚشيــو َــا ؾــأ إيٝ ا٭ْبٝــا٤ قــ٢ً اهلل عًٝ

إكٛقؼ ؾًكٞ ايكبٍٛ َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘، ٚنـإ قبـٍٛ   

اهلس١ٜ ؾطع شيو. ٚيٝؼ يػًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ َجٌ ٖصا ٗ ؾطع٘، 

ٌٸ ٗ ٖصا إٛضز.٫ أ  ق

                                                           

 38 ــ 37( ايٌُٓ: 1)



 

.....................................................................................192 

 

 

ؾايؿاٖس; أْـ٘ ٫ ٜٓبػـٞ تـِٖٛ إٔ إبـسا٤ ايطـطف إكابـٌ       

ِٸ عــٔ سػــٔ ْٝتــ٘ ٚقابًٝتــ٘ يًٗساٜــ١ َكــتٕض  يًٓــٌ أٚ َبازضتــ٘ ٕــا ٜــٓ

بايهطٚض٠ جملاضات٘ ٗ ؿٔ خطابـ٘ أٚ ٖاؾـات٘ ٗ أغـًٛب٘ أٚ َبازيتـ٘     

ايطؾل بايطؾل، ؾًطٴبٻ ضؾل نإ ا٭ٚد٘ َبازيت٘ بايؿس٠، ست٢ ٚإٕ 

ٕ ايطـطف إكابـٌ ٖـٔ ٜٴـط٣ أْـ٘ غـري َعاْـس ٫ٚ َتعٓٸـت بـٌ ٖـٛ           نا

أقطب إٍ قبٍٛ اهلس٣، شيو ٭ٕ اـطاب ايًٝٸٔ أسٝاْـّا ٫ ٜؿهـٞ   

ــسّ      ــٍٛ اهلــس٣ بع ــٌ ْؿػــ٘ عــٔ قب إ٫ إٍ اغــتُٗاٍ ايطــطف إكاب

ؾعٛضٙ بؿساس١ َا ٖٛ َكِٝ عًٝ٘ َٔ ايه٬ي١، ؾٝهٕٛ َٔ اؿه١ُ 

٘ ؾتدٝٸط قـاسبٗا بـٌ اؾٓـ١    تؿسٜس ايًٗذ١ َع٘ ست٢ تهططب ْؿػ

ٚايٓاض ٚتؿذٸع٘ ع٢ً إٔ ىطٛ خطـ٠ٛ ا٫ْتكـاٍ. ٖٚـصا ايـصٟ ؾعًـ٘      

غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع بًكـٝؼ، ؾًـٛ أْـ٘ قابٳًـٗا باـطـاب ايًـٝٸٔ       

ٚبازهلا اهلساٜا; ٕا ناْت يتهططب ست٢ تأتٝ٘ ؾتكـ عًـ٢ ز٥٫ًـ٘   

ــٞ ضٳبٹٸ»ٚآٜاتــ٘ ٚتٴػــًِ قا٥ًــ١ّ:   ــتٴ ٔإْٹٸ ُٵ ًَ ــٞ َٚ ُٵتٴٚٳ ْٳِؿػٹ ًَ ــ ــعٳ َأغٵ  َٳ

ٕٳ ُٳا ٝٵ ًَ ٘ٹ غٴ ًٖـ ٌٳ ضٳبٹٸ يٹ ُٹ  (1).«اِيعٳاَي

ٚيٛ إٔ اَط٥ّا َٔ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ زعا ؾدكـ١ٝ كايؿـ١   

يٲّإ ؾأضغًت إيٝ٘ بٗس١ٜٺ َبس١ّٜ َا أبستـ٘ بًكـٝؼ، ؾُـا نـإ َـٔ      

شيو إط٤ إ٫ إٔ ضؾض اهلس١ٜ َانّٝا ع٢ً َا َه٢ عًٝـ٘ غـًُٝإ   

ٚايتكعٝس ٚايتٗسٜس ٭ْ٘ ضأ٣ اؿهُـ١ ٗ  عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ ايتؿسٜس 
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شيو; يتباض٣ أٖـٌ ايعـٛامل ا٭خـط٣ ٗ ٚقـُ٘ بايؿٛاٚـ١ ٚغـ٤ٛ       

اـًل ٚق١ً ا٭زب ٚعسّ ا٫يتعاّ َٓٗر ايكطإٓ ٗ فاظا٠ اٱسػإ 

َٳٔ »باٱسػإ ٚضزٸ ايتش١ٝ بأسػٔ َٓٗا! ٚيكٌٝ ي٘:  َٹٌ  أٖهصا تعا

ؾـعطٟ; ٖـٌ    ؟! ؾًٝـت «أضغٌ إيٝو بٗس١ٜ؟! أٖهصا تطٜس ٖساٜت٘

ــ   ــ    اٖتست بًكـٝؼ ب )ا٭غـًٛب اؿـاز(؟    )ا٭غـًٛب اهلـاز٨( أّ ب

ٚنٝـــ َقكٴــط ْــيب عٛــِٝ نػــًُٝإ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ عــٔ بًــٛؽ ٖــصٙ  

)اٯزاب ٚا٭خ٬م( إعع١َٛ بُٝٓا بًػٗا َتٓطع١ ايعٛامل ا٭خـط٣  

ُٸُٞ آخط ايعَإ؟!  َٔ َع

ٕ  َٛغ٢ تعاٍ اهلل أَط: ايجايح إجاٍ ●  عًُٝٗـا  ٖٚـاضٚ

ٖٳبٳا»: بكٛي٘ ّايػ٬ ٕٳ ٔإَي٢ اشٵ ٛٵ ٘ٴ ؾٹطٵعٳ ٘ٴ َؾُكَٛيا*  َطػٳ٢ ٔإْٻ ٛٵّيـا  َي  ٖيٝٹٸٓٶـا  َق

٘ٴ ًٖ ٚٵ ٜٳتٳـصٳٖنطٴ  ٖيعٳ إ٫ أْٸـا لـس ٗ َـا سهـاٙ اهلل تعـاٍ إٔ       (1).«ٜٳدٵؿٳـ٢  َأ

ــٌ تعــسٸاٙ إٍ      ــ٘، ب ــأَٛض ب ــٌ إ ــعّ ايً ــ٘ ايػــ٬ّ مل ًٜت َٛغــ٢ عًٝ

ُٚٓټـــَو ٞٚٳٔإْٹٸـــ»اـؿـــ١ْٛ نُـــا ٗ قٛيـــ٘ يؿطعـــٕٛ:  ٕٴ ٜٳـــا َيَأ ٛٵ ــ  ؾٹطٵعٳـ

 أٟ ٖايهّا ًَعّْٛا َعصٻبّا ٫ خري ؾٝو! (2)«َٳجٵبٴٛضٶا

ٖٚصا ايعسٍٚ عـٔ ايًـٌ إٍ ايتعـسٸٟ مل ٜهـٔ اعتباطـّا;      

ساؾ٢ ايهًِٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚإِا نإ سه١ُ، شيو ٭ٕ ايًٌ إِا 

ٛٸ، ؾــإشا أبــس٣ تهبٸــطٙ   ّهــٔ ايتعاَــ٘ ســاٍ ايؿــطٚع ٗ زعــ٠ٛ إــسع
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ٛزٙ مل ٜهٔ يًٌٓ َع٘ غبٌٝ. ٚؾطعٕٛ يعٓ٘ اهلل أقطٸ ع٢ً غٝٸ٘ ٚدش

ضغِ اٯٜات ايبٝٸٓات اييت ضآٖا ٚأمتٸ بٗا َٛغ٢ اؿذـ١ عًٝـ٘، ؾكـس    

ٙٴ  ٚٳَيَكسٵ»قاٍ اهلل:  ٚٳَأبٳـ٢    آٜٳا َأضٳٜٵٓٳـا ٗٳـا َؾَهـصٻبٳ  ًٖ ٚظاز عًـ٢   (1)«تٹٓٳـا ُن

ُٚ ٔإْٹٸٞ»تهصٜب٘ ٚإبا٥٘ ايطعٔ بٓيب اهلل إش قاٍ ي٘:   َٴٛغٳـ٢  ٜٳـا  ٓټـوَ َيَأ

ؾهإ َٔ اؿه١ُ بعس٥ص ايتعسٸٟ عًٝ٘ ٚضؾك٘ َا ٖـٛ   (2)«َٳػٵشٴٛضٶا

 أًٖ٘ َٔ غٗاّ ايه٬ّ ٚايكٛازح.

ٛٸ ٗ    ٖٸِ إبكــا٤ كاطبــ١ إــسع ؾايؿــاٖس; أْــ٘ ٫ ٜٓبػــٞ تــٛ

َػــت٣ٛ ايًــٌ زَٚــّا، ؾكــس ٜهــٕٛ ايــ٬ظّ تكــعٝس هلذــ١ اـطــاب  

ٟٳ ٖٚٛ َؿتسٌّ ٚتػٓٝٓٗا َع٘. ٚيٛ إٔ اَط٥ّا َٔ أٌٖ ايعامل  ا٭ٍٚ ضٴ٩

ٗ ايه٬ّ َع كايـ ؾشٛزٙ ٚتهصٜب٘ ٚغ٤ٛ ضزٚزٙ; يتباض٣ أٌٖ 

ايعٛامل ا٭خـط٣ ٗ ايـٓهري ٚايتؿـٓٝع عًٝـ٘ َدايؿتـ٘ ٖـسٟ ايكـطإٓ        

أ٫ تط٣ نٝــ ٜـسعٛ ايكـطإٓ يًٓـٌ     »ٚايٓب٠ٛ ٚإطدع١ٝ! ٚيكٌٝ ي٘: 

 ست٢ َع ؾطعٕٛ؟! أ٫ تط٣ نٝـ مل ٜـعزز ا٭ْبٝـا٤ ٚا٭ٚقـٝا٤ إ٫   

سًُا؟! أ٫ تط٣ نٝـ تسعٛى إطدع١ٝ ي٬ٓعٓـ ٚايطؾـل بإخٛآْـا   

ٖٳٌ ايتعّ َٛغ٢ بايًٌ ٚاؿًِ َـع  «بٌ أْؿػٓا ؟! ؾًٝتٳ ؾعطٟ; َأ

ؾطعٕٛ تايّٝا أّ يعٓ٘ ٗ ٚدٗ٘؟! ٚنٝــ أغؿـٌ ايهًـِٝ َـا ٫ ٜطٜـس      

 ٖ٪٤٫ إتؿٝٗكٕٛ إغؿاي٘ َٔ ايًٌ ٚاؿًِ ع٢ً نٌ ساٍ؟!
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 خرى:تشخقص عؾة أفؾ اؾعقاؾؿ األ 
زعين ٜا أخا اٱّـإ أقٛهلـا يـو بكـسم: إٕ ايبًٝـ١ نـٌ       

ايب١ًٝ عٓس أٌٖ ايعٛامل ا٭خط٣ ٖٞ ٗ ْككإ اؿٛٛٚ َـٔ ايعًـِ   

ٚايؿك٘، ٚإعطؾ١ ٚايتـسبط، ٚا٫طـ٬ع ٚا٫يتؿـات، ٖـصا ايٓككـإ      

ــٓكل َــٔ أبكــاضِٖ ٚبكــا٥طِٖ، ؾتدتــٌ اغــتٓتاداتِٗ    ٖــٛ َــا ٜٴ

ٕٚ بٗـا َـا أٓنـست عًٝـ٘     ٚآضا٩ِٖ، سٌ ٜٓٛطٕٚ بعٌ عـٛضا٤، ٜـط  

ايؿطٜع١ ٚطابكت٘ ايػري٠ َٔ ايتعاّ ايطؾل ٚايًـٌ، زٕٚ إٔ ٜـطٚا ٗ   

إكابٌ َـا أٓنـست عًٝـ٘ ايؿـطٜع١ ٚطابكتـ٘ ايػـري٠ أٜهـّا َـٔ ايتـعاّ          

 ايؿس٠ ٚاـؿ١ْٛ!

٘ٴ َؾُكَٛيا»نًهِ تطٕٚ  ٛٵّيا ٖيٝٹٸٓٶا َي  ٚٳٔإْٹٸٞ»يهٓهِ ٫ تطٕٚ  «َق

ُٚٓټَو ٕٴ ٜٳا َيَأ ٛٵ  !«جٵبٴٛضٶاَٳ ؾٹطٵعٳ

يهٓهِ ٫ تـطٕٚ   (1)«سٴػٵٓٶا يٹًٓٻأؽ ٚٳُقُٛيٛا»نًهِ تطٕٚ 

ِٵ» ٗٴ ُٴطٷ َنَأْٻ ٛٳضٳ٠ٺ َٹٔ َؾطٻتٵ*  َټػٵتٳٓؿٹطٳ٠ْ سٴ ٕٵ»٫ٚ تطٕٚ  (2)!«َقػٵ ِٵ ٔإ  ٖٴ

ّٔ ٔإٖيا ٌٵ َناِيَأْٵعٳا ِٵ بٳ ٌټ غٳبٹًّٝا ٖٴ ٫ٚ تطٕٚ غبٸ ايٓيب ق٢ً اهلل  (3) «َأنٳ

ــٔ هلــصا »بــس ٚز ايعــاَطٟ ســٌ قــاٍ:  عًٝــ٘ ٚآيــ٘ يعُــطٚ بــٔ ع  َٳ
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٫ٚ غبٸ٘ ٭خٞ عجُإ ٗ ٚدٗـ٘ ٚٗ إػـذس اؿـطاّ     (1)«!ايهًب

٘ »بكٛي٘:   (2)«!َا َٓعهِ إٔ ٜكّٛ أسسنِ إٍ ٖصا ايهًب ؾٝكتًـ

ٚتعٝريٙ إٜاٖا  (3)«!يكس خٳبٴجتٹ أْت»٫ٚ غبٸ٘ يعا٥ؿ١ ّٜٛ قاٍ هلا: 

ؾتُ٘ ٕطٚإ ٖٚٛ  ٫ٚ (4))ٓريا٤ ايػاقٌ(!أٚ )اؿُريا٤( بٛق١ُ 

 (5)«!ايٛظؽ ابٔ ايٛظؽ، إًعٕٛ ابٔ إًعٕٛ»طؿٌ ضنٝع بكٛي٘: 

ــ٘:   ٌٷ ٭َــيت َــٔ  »٫ٚ إخــعا٤ٙ َعاٜٚــ١ َ٪خطتــ٘ ايهــبري٠ بكٛي ــ ٜٚ

 (7)«!اغت َعا١ٜٚ ٗ ايٓاض»ٚقٛي٘:  (6)«!َعا١ٜٚ شٟ ا٭غتاٙ

ٔٳ تٳػٴبټٛا ٚٳَيا»نًهِ تطٕٚ  ٕٳ اٖيصٹٜ ٕٔ َٹٔ ٜٳسٵعٴٛ ٘ٹ زٴٚ ًٖـ  (8)«اي

ــطٕٚ   ــٓهِ ٫ ت ِٵ»يه ــا ٔإْٻُهــ َٳ ٕٳ ٚٳ ــسٴٚ ــٔ تٳعٵبٴ ٕٔ َٹ ٘ٹ زٴٚ ـــ ًٖ  سٳكٳــبٴ اي

ِٳ ــٓٻ ٗٳ ّٴ ٚٳاِيَأْكٳــابٴ»٫ٚ تــطٕٚ  (9)!«دٳ ــا ٔٵ ٔضدٵــؼٷ ٚٳاِيَأظٵَي ــ ٌٔ َٹٸ ــ ُٳ  عٳ

ٕٔ ـٳ»٫ٚ تبكطٕٚ  (10)«ايؿٻٝٵَطا ُٳِطًُٛبٴايٖط نٳعٴ ٚٳاِي ٫ٚ (1)«!ايٹبٴ 
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 258م 8( ؾطح ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ أبٞ اؿسٜس ز7)

 109( ا٭ْعاّ: 8)

 99( ا٭ْبٝا٤: 9)
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يعٓـو اهلل! ٚيعـٔ   » قٍٛ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٭بـٞ غـؿٝإ:  

 (2)«!اي٬ت ٚايعع٣ َعو

ٌٳ  تٴذٳازٹُيٛا ٚٳَيا»نًهِ تطٕٚ  ٖٵـ ٞ  ٔإٖيـا  اِيهٹتٳـابٹ  َأ ٞٳ  بٹـاٖيتٹ  ٖٹـ

ٔٴ ٔٳ ٔإٖيا»يهٓهِ ٫ تطٕٚ  (3)«َأسٵػٳ ُٴٛا اٖيصٹٜ ًَ ِٵ َٚ ٗٴ ٓٵ َع أْٗا آ١ٜ  (4)«َٹ

ٚاسس٠! ؾهٝـ أبكطت ايعٕٝٛ قسضٖا ٚمل تبكط شًٜـٗا ستـ٢ إٔ   

 برتٖا ٗ ضغايت٘ يٓا!قاٚضْا ايهطِٜ 

نًهِ تطٕٚ قٍٛ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايٓٗٞ عٔ 

ِ إٔ تهْٛٛا غبٸابٌ»غب أٌٖ ايؿاّ:  ٞ أنطٙ يه يهٓهِ ٫  (5)«إْ

دؿا٠ طػاّ ٚعبٝس أقـعاّ  »تطٕٚ غبٸ٘ ايكطٜح ٭ٌٖ ايؿاّ بكٛي٘: 

٫ٚ تبكـطٕٚ   (6)«!دٴُعٛا َٔ نٌ أٚب ٚتٴًكِّطٛا َٔ نـٌ ؾـٛب  

ّ »َػٗط ايطا٥ٞ بكٛي٘:  غب٘ يًربز بٔ ٫ٚ  (7)«!قبشو اهلل ٜا أثـط

ٜابٔ ايًعـٌ ا٭بـرت ٚايؿـذط٠    »ؾتُ٘ يًُػري٠ بٔ ا٭خٓؼ بكٛي٘: 
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َــع إٔ اؾُٝــع ٗ ْٗــر ايب٬غــ١  (1)«!ايــيت ٫ أقــٌ هلــا ٫ٚ ؾــطع

ــايًعٔ ٚايطعــٔ ٚبــصنط إعاٜــب ٚايكبــا٥ح ٚبايكــسح ٗ    إؿــشٕٛ ب

 (2)ٞ عًٝ٘ ضنٛإ اهلل.ا٭ْػاب ٚا٭عطاض نُا قاٍ احملكل ايهطن

ٚيعُطٟ يـ٦ٔ مل تبكـطٚا نـٌ ٖـصا ٗ ْٗـر ايب٬غـ١ ؾُـا        

ٖٗٓا عذب َٔ إٔ ٫ تبكطٚا َا ٗ غـريٙ ٖـا ٖـٛ زْٚـ٘ ٗ ايؿـٗط٠      

ٚايتساٍٚ، نايصٟ ٗ َٓاقب ابٔ ؾٗطاؾٛب َٔ قٍٛ أَري إ٪ٌَٓ 

ًٜٚهِ ٜا أٌٖ ايؿاّ! أَا تػـتشٕٝٛ َـٔ َعاًَـ١    »عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

 (3)«!ًُهِ ضأؽ إداْٝح عُطٚإداْٝح! يكس ع

أ٫ ؾاؾتشٛا أعٝٓهِ دٝـسّا ٚطـايعٛا ًَٝٸـّا ٚاقـطأٚا سجٝٸـّا;      

ٕٵ ؾعًـتِ انتؿـؿتِ أْـ٘ عًـ٢ َـطٚض ا٭ظَـإ        ٚخ٬نِ شّ! ؾإْهِ إ

نـــإ ٖٓايـــو خطـــإ َعكـــَٛٝإ ؾـــطٜؿإ َتٛاظٜـــإ، ٫ ٜعـــسّ  

ــٝٸٔ،      ــإ، أســسُٖا خــ٘ ي ــا ظَ ــٛ َُٓٗ أســسُٖا اٯخــط، ٫ٚ ىً

 ٚ ايػًــ٘ إِــا ٖــٛ ٗ تــِٖٛ إٔ ٖٓايــو خــ٘   ٚاٯخــط خــ٘ خؿــٔ. 

ٚاسس، ٚأغـًٛب ٚاسـس. أٚ ٗ تـِٖٛ إٔ أسـسُٖا ٖـٛ ا٭قـٌ أٚ       

ايكاعس٠ ٚاٯخط ٖٛ ا٫غـتجٓا٤ أٚ ايعـاضض. نـ٬! إٕ ا٭َـط أٚغـع      

َٳٔ ٜسضى ٖصٙ اؿكٝكـ١،   َٔ شيو ٚأعُل، ٚايؿكٝ٘ سل ايؿكٝ٘ ٖٛ 
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ُـ   ا. ٚقـس  أُْٗا خٓطإ َتٛاظٜإ ٫ ٜٓبػٞ خًٛ ايػاس١ ايتبًٝػٝـ١ َٓٗ

أزضنٗا غٝسْا إطدع زاّ ًٚ٘ ٗ َسيٍٛ دٛاب٘ ٭سـس إؿـاٜذ َـٔ    

ايعاًٌَ ٗ َهتب٘، إش أبًػين أْ٘ نـإ قـس غـأي٘ عٓٸـا قبـٌ َـا ٜطبـٛ        

ع٢ً اثٓيت عؿط٠ غ١ٓ إش تهاثطت عًٝٓا ا٭قاٜٚـٌ، ؾهـإ دٛابـ٘:    

٫ بس ؼت ٖصٙ ايػُا٤ َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َـٔ ٜكـٍٛ اؿكٝكـ١    »

ٖصا َع َا ٖٛ َعًّٛ َٔ ؾستٓا َٚـا ِجٸًـ٘ َـٔ     «.ايها١ًَ بكطاس١

 عب٤ٺ ع٢ً إطدع١ٝ ٚإسطاز هلا.

 

 :االدتؼراء اؾـاؼص 
ٚا٫غتكطا٤ ايٓاقل ٖٛ َا قس ٜٛقـع بعهـِٗ ٗ ايتُـاؽ    

قاٌَ ا٫غتجٓا٤ ٚايكهاٜا اـاضد١ٝ ٕـا دـا٤ ٗ ايؿـس٠ ٚاـؿـ١ْٛ،     

َٳٔ ٫ تطػ٢ ٖساٜتـ٘ أ  َٳـٔ   نإٔ ٜكاٍ بأْٗا َٛاضز يًتعاٌَ َع  ٚ َـع 

ٖــٛ َتذبٸــط طــإؽ نُعاٜٚــ١ ٚأؾــباٖ٘. شيــو ٭ٕ تؿشٸــل تــطاخ        

إعكٌَٛ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٜهؿـ عٔ نجط٠ ٖـصا ا٫غـتعُاٍ ستـ٢    

ٗ غري ٖصٙ إٛاضز، ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ، ٚضز إٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٝـ٘  

٘  »ايػ٬ّ نإ دايػـّا ٗ بٝـت َـع     إٕ »ؾكـاٍ:   «ؾـٝعت٘ ٚخٛاقٸـ

ــٝه  ــسٜهِ ٜٚػــًُٕٛ  ٖــ٪٤٫ ايكــّٛ غــٝٛٗطٕٚ عً ِ ؾٝكطعــٕٛ أٜ

أعٝٓهِ. ؾكاٍ ضدـٌ َٓـا: ٚأْـت سـٞ ٜـا أَـري إـ٪ٌَٓ؟ ؾكـاٍ:         

أعاشْٞ اهلل َٔ شيو. ؾايتؿت ؾإشا ٚاسس ٜبهٞ، ؾكـاٍ يـ٘: ٜـابٔ    
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اؿُكا٤! أتطٜس بايًصات ٗ ايسْٝا ايسضدات ٗ اٯخط٠؟! إِا ٚعس 

 (1)«.اهلل ايكابطٜٔ

 ٘  ؾهٝــــ تـــط٣ قٛيـــ٘ عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ يطدـــٌ َـــٔ ؾـــٝعت

ٔ اؿُكا٤»ٚخٛاقٸ٘:  جملطز أْ٘ قس به٢ سٌ عًِ أْ٘ غتٴكطع  «ٜاب

ا٭ٜسٟ ٚتٴػٌُ ا٭عٌ؟! أتطاٙ يٝٓا ْٚع١َٛ؟! أّ تطاٙ خؿـ١ْٛ َـع   

ــٔ       ــٌ َـ ـــ ٚايطدـ ــ٘؟! نٝـ ــ٢ ٖساٜتـ ــٔ ٫ تٴطػـ َٳـ ــع  ــط أٚ َـ َتذبٸـ

ٞٸ     ــٌ ايؿــٝع١ اـــٛام؟! بًــ٢! ؾاـاقــ َٳ اـــٛام؟! أٖهــصا ٜٴعا

ها٤ خٛؾّا َٔ ايتعصٜب! ؾـإٕ  ٜؿرتٳض إٔ ٜهٕٛ أؾس ؾه١ُّٝ َٔ ايب

 ٚقع ٗ ٖصا ا٫ْٗٝاض ايٓؿػٞ نإ َٔ اؿه١ُ تٛبٝد٘ يٝؿتسٸ.

ــصٟ      ــصيو ايطدــٌ اي ــ٘ ايػــ٬ّ ي ــ٘ عًٝ ــط٣ قٛي ـــ ت ٚنٝ

ــا٬ّ٥:   ــا٤ٙ ق ــ٘      »د ــٞ عًٝ ــ٘ عً ــاٍ ي ــٞ. ؾك ــا عً ــو ٜ ــ٬ّ عًٝ ايػ

مل  -ثهًتــو أَــو!    -ايػــ٬ّ: ٚعًٝــو ايػــ٬ّ. َاَيــو    

 ٌ ــ٪َٓ ــإَط٠ إـ ٞٻ بـ ــ ــِِّ عًـ ٘ ايطدـــٌ بأْـــ٘ ٚاقـــع ٗ ؾأدابـــ؟ «تػـ

ٚاهلل »ؾــب١ٗ بػــبب َــا دــط٣ َــٔ ايتشهــِٝ، َكػــُّا بكٛيــ٘:        

ٞٻ َــٔ ايــسْٝا َٚــا          ٭ٕ أعــطف ٖــساى َــٔ نــ٬يتو أســبټ إيــ

ؾٝٗــا. ؾكــاٍ يــ٘: عًــٞ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ: ثهًتــو أَــو! قـــ َــين  

ٕٚٓــا إٔ ، «قطٜبــّا أضٜــو ع٬َــات اهلــس٣ َــٔ ع٬َــات ايهــ٬ي١ 

ــص بٝــ  »ضآٖــا ايطدــٌ   ــٔ ؾطغــ٘ ؾأخ ــعٍ ع ــ٘  ْ ــ٪ٌَٓ عًٝ ــري إ س أَ
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ايػــ٬ّ ٚبطدًــ٘ ؾكبٸًــُٗا. ؾكــاٍ عًــٞ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ: ٖــصٙ يــو  

 (1)«.آ١ٜ

ؾٗــــا أْــــت تــــط٣ إٔ ايطدــــٌ نــــإ ٖــــٔ ٜعًــــِ أَــــري  

إـــ٪ٌَٓ عًٝــــ٘ ايػــــ٬ّ أْــــ٘ غــــٝٗتسٟ، خاقــــ١ ٖٚــــٛ ٜبــــسٟ  

ــع ٖــصا      ــ٘، ٚضغــِ شيــو مل ّٓ ــاهلل عًٝ ــصيو َكػــُّا ب اغــتعسازٙ ي

ــٔ إٔ      ــريٳ إـــ٪ٌَٓ عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ َـ وتـــسٸ َعـــ٘ ٜٚـــصنط أَـــ٘    أَـ

ــط٣ قــٍٛ اؿػــٌ      ــط٣ شيــو؟ ٚنٝـــ ت بايجهــٌ َــطٸتٝٵٔ! ؾهٝـــ ت

عًٝــــ٘ ايػــــ٬ّ يًشــــط بــــٔ ٜعٜــــس ايطٜــــاسٞ عًٝــــ٘ ايطنــــٛإ:   

ٖٚــٛ عــاملٷ َــا غٝكــري إيٝــ٘ أَــطٙ َــٔ سػــٔ   (2)«ثهًتــو أَــو»

ايعاقبــ١؟! إٍ غريٖـــا َــٔ إـــٛاضز ايــيت يػـــٓا بكــسز تعـــسازٖا،     

ــٔ   ــِ َـ ــا عٴًـ ُٸت إٍ َـ ــ ــِٝ  ٚايـــيت إشا اْهـ ــطإٓ اؿهـ ــاب ايكـ خطـ

ــ٬ّ      ــطإٓ أقـ ــعٍ ايكـ ــا ْـ ــّٛ ٖـ ــٔ ايعُـ ـــ َـ ــا٥ط يطٛا٥ـ ــصع ايعبـ بأقـ

يـــسعٛتِٗ ٖٚـــساٜتِٗ، ٚنـــصا َـــا عٴًـــِ َـــٔ ايػـــ١ٓ; نـــإ َـــٔ   

ــتجٓا٤ ٚايكهـــ١ٝ اـاضدٝـــ١       ــّا عًـــ٢ ا٫غـ ــابط٠ ًٓـــٗا ْٝعـ إهـ

 اـاق١.

ٚقاٚي١ إٓاقؿ١ ٗ أغٓاز ضٚاٜات ايػب ٚاـؿ١ْٛ تًـو  

، ٚالبـاض بعـٕض آخـط، ٚاستؿـاف     دٗس ايعادع، ٫ؾتٗاض بعهـٗا 
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بعٕض ثايح بكطا٥ٔ ايكـسٚض، ٚاعتهـاز بعـٕض ضابـع َعهـسات،      

ؾ٬ تككط ٗ فُٛعٗا عٔ ا٫عتبـاض، ٫ٚ ٜهـٕٛ ضزٸٖـا ْٝعـّا إ٫     

ٍٕ، نطٚا١ٜ ايكساح عـٔ   تعٓتّا. ع٢ً إٔ َٓٗا َا ٖٛ قشٝح ايػٓس عا

قـاٍ   ايكازم عٔ أبٝ٘ عًُٝٗا ايػ٬ّ إٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ــّٛ تهعهــع ٗ ايٓٗــطٚإ:     ــ١ ٜ ــٔ اؿٓؿٝ ــ٘ قُــس ب ــابٔ  »٫بٓ ــسٸّ ٜ ق

َٸـ٘ ٗ          (1)«!ايًدٓا٤ ؾٌٗ تـط٣ أغًـٜ َٓٗـا غـبٸّا ٖٚـٛ ٜـصنط ٫بٓـ٘ أ

َػــُع ايطدــاٍ ٚاقــؿّا ؾطدٗــا بعــسّ ا٫ختتــإ أٚ ْتاْــ١ ايــطٜح؟!  

ٚتـط٣ ايكـازم عًٝــ٘ ايػـ٬ّ ٫ وتؿـِ َــٔ ْكـٌ شيـو ٭قــشاب٘       

ٚٸْـ٘ إكـٓٸؿٕٛ ؾٝكـٌ إيٝٓـا عـرب       ست٢ وسثٛا بـ٘ ؾريٜٚـ٘ ايـطٚا٠    ٜٚس

ٖـٛ   -عًـ٢ إٛٓـٕٛ ؾـٝهِ     -ايكطٕٚ! ٖصا َع إٔ ابٔ اؿٓؿٝـ١  

عٓــسنِ َــٔ أٖــٌ ايكــ٬ح غــ٬ف َــا ْــصٖب إيٝــ٘ َــٔ ط٬ســ٘،  

ٕٵ مل    ؾتهْٛــٕٛ قذــٛدٌ بٗــصٙ بــأعِٛ َــٔ غرينــِ، إش ٜٴكــاٍ: إ

َٸـ٘ يـسإع    -نـابٔ إعكـّٛ    -تتٓافٳ اؿه١ُ َع غبٸ َـ٪َٔ   بأ

 ّ ايتٓاٗ َع غبٸ غري إ٪َٔ يسإع َا أثبت ٚآنس.َا; نإ عس

٫ٚ تػؿٌ عٔ إٔ َٔ اؿه١ُ تؿسٜس اـطاب ٚتػًٝٛ٘ ٗ 

ؾطٚض ٚأطٛاض ٫ َع إتذبٸطٜٔ ٚإعاْسٜٔ ؾشػب; بٌ ست٢ َع 

ــٔ تٴتٳطٳٖقــبٴ ٖساٜتــ٘، بــٌ َٚــع إــ٪ٌَٓ ٚاـاقــ١ أٜهــّا َــا ٜبًــؼ     َٳ

إْـ٘ قـس سـل    »ّ: اٱٜصا٤! ؾؿٞ اؿسٜح عٔ ايكـازم عًٝـ٘ ايػـ٬   
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ٞٻ إٔ آخص ايـرب٤ٟ َـٓهِ بايػـكِٝ، ٚنٝــ ٫ وـل يـٞ شيـو         عً

ٚأْتِ ٜبًػهِ عـٔ ايطدـٌ َـٓهِ ايكبـٝح ٫ٚ تٓهـطٕٚ عًٝـ٘ ٫ٚ       

ٚغين عـٔ ايبٝـإ إٔ َـٔ     (1)؟!«تٗذطْٚ٘ ٫ٚ ت٪شْٚ٘ ست٢ ٜرتن٘

 َكازٜل اٱٜصا٤ تػًٜٝ ايًٗذ١.

 

 :االغراض ادلتـقعة ؾؾخطاب احلاد 
اب اؿاز اـؿٔ َطًٛب إٍ داْـب  ؾاؿاقٌ; إٔ اـط

اـطاب ايًٓـٌ ايٓـاعِ، ٭ٕ نًٓـّا َُٓٗـا ٫ ٜػـسٸ َػـسٸٙ اٯخـط ٫ٚ        

ٜػين عٓ٘. ٚيًدطاب اـؿٔ ؾٛا٥سٙ، ؾٗٛ َع إتذبٸطٜٔ ؾهح هلِ 

ٚإغكاٙ، َٚع إتعٓٸتٌ نػط هلِ ٚإيعاّ، َٚع ايؿاغكٌ قسٌّ هلِ 

هعٌ تـٛبٝذ  ٚضزع، َٚع إ٪ٌَٓ ظدط هلِ ٚتٗصٜب، َٚع إـتهع 

ٌٴ ٖـساٜتِٗ ؼؿٝــع هلـِ ٚؼــطٜض.       َٻــ هلـِ ٚتأْٝـب، َٚــع ايـصٜٔ تٴتٳأ

ــس َــٔ اغــتدساّ ٖــصا ا٭غــًٛب،     ــس ٚايعٛا٥ ٖٚهــصا تتٓــٛع ايؿٛا٥

ٚاؿاشم ٖـٛ ايـصٟ ّٝٸـع بسقـ١ إـٛاضز ايـيت تػـتأًٖ٘، ؾـإٕ أقـاب          

ٍٴ دٗـسا. ٚإش ٫       ٕٵ مل ٜـأ ؾأدطٙ عٓس اهلل، ٚإٕ أخطـأ ؾٗـٛ َعـصٚض إ

ٔ َجٌ ٖصٙ إٛاضز بسا١ٖ ٚدٛز ٖصٙ ا٭قٓاف; ّهٔ خًٛ ظَإ َ

 نإ بكا٤ ٖصا ا٭غًٛب ٗ خ٘ َٛإظ ـ٘ ايًٌ نطٚضٜا.
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 ؿخاوف اؾتـػقر فؾ ؾفا واؼع؟ 
ِٵ قطٜط ايعٌ َط٦ُٓـا; ؾُـا ؽؿـاٙ َـٔ إٔ ٜٓٓؿـط ٖـصا        ثِ ْٳ

ا٭غًٛب ايٓـاؽ ّٚـٓعِٗ َـٔ قبـٍٛ اهلـس٣ يـٝؼ يـ٘ ٚاقـع، ٚإٕ         

عض إتؿـٝعٌ، شيـو ٭ْٸـا أنجـط قطبـّا      ظٴعٹِ يو َا ظٴعٹِ ْك٬ّ عٔ ب

َِٓٗ ٖٔ ْكٌ يو، َٚا ظيٓا ْط٣ َِٓٗ اٱقباٍ ع٢ً اعتٓام ١ٜ٫ٚ 

آٍ قُس قًٛات اهلل عًـِٝٗ بربنـات ٖـصا إـٓٗر، بـٌ َـِٓٗ َـٔ        

نإ قس تؿٝٸع َٓـص ظَـٔ يهٓـ٘ آثـط إٔ هـسٸز تؿـٝٸع٘ عًـ٢ ٜـسْا ٭ْـ٘          

٤ت٘ َعس١َٚ أٚ اعترب أْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً ايتؿٝع ايكشٝح إش ناْت بطا

نعٝؿ١، ؾاعح عٔ َكاطعِٗ إط١ٝ٥ بٓؿػو ٚاغتُع هلِ بأشْٝو 

نٝـ ٜكٛيٕٛ: نٓا قس تؿٝعٓا يهٔ بؿهًهِ انتؿـؿٓا أْٸـا نٓـا برتٜـ١     

 ٚقس قطْا ايّٝٛ ضاؾه١، ؾأعٝسٚا تًكٝٓٓا ؾٗاز٠ اٱغ٬ّ!

ٚإْٸ٘ يٝؼ ٜػٛؽ يٓا إٔ ْرتى ٖصا إعاٜٳٔ احملػٛؽ ْٚأخص 

َٳٔ عأٜ نُٔ مسع. ْعـِ;  بب٬غات َٓكٛي١ عٔ ف ٗٛيٌ، ؾًٝؼ 

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ هلصا إٓكٍٛ ٚاقع عٓس َٔ تؿٝٸع تؿٝٸعّا امطاؾّٝا برتّٜا 

ــج٬، نــبعض      ــ٘ َ ــأثط ايػٝاغــٞ بايٓٛــاّ اـــا٦َٓٞ ٚأشٜاي بؿعــٌ ايت

قٝازات سطنـ١ اؾٗـاز اٱغـ٬َٞ ٗ ؾًػـطٌ، أٚ عٓـس َـٔ تؿـٝٸع        

ٖـٌ إٛقـٌ   ع٢ً سطف زِٚا ْكاب ناٌَ، نصيو ايطدـٌ َـٔ أ  

ايصٟ اعتُط ايعُا١َ بعس تؿٝٸع٘ ع٢ً ٜس اجملسز ايجاْٞ قـسؽ غـطٙ،   

ٌٸ  ٜٓػب إٍ اجملـسز أْـ٘    -ٗ َعطض ْهريٙ ع٢ً َٓٗذٓا  -ٚٚ
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سٌ دا٤ٙ غا٬ّ٥: ٌٖ تػبٕٛ أبا بهط ٚعُط؟ أداب بايٓؿٞ، ٚأْ٘ 

يٛ نإ أنس ي٘ شيو ٕا تؿٝٸع. ثِ َا َهت إ٫ غٓٛات ق٥٬ٌ ستـ٢  

َٔ أٌٖ اـ٬ف! ٚقـاض تايٝـّا َػتؿـاضّا ٭غـا١َ      أْهح ابٓت٘ ضد٬ّ

ٛٸّا َـع    ٌٴ قس ؾٖٛس ع٢ً قٓٛات ايتًؿع٠ َعٖـ ايٓذٝؿٞ! ٚنإ َٔ قب

اؾٓٛز ا٭َرينٌٝ ٗ ايعطام! ؾُجٌ ٖصٙ ايُٓاشز إتصبصب١ ٫ ساد١ 

ٖصا إٓٗر ؾ٬ ٜـسخًٕٛ ٗ ايتؿـٝع   « ٜٓؿطٸِٖ»يًتؿٝع إيِٝٗ، ٚإٔ 

ٛٸثــ  ٚٳَيَكــسٵ»ٛا أًٖــ٘، ٚقــس قــاٍ ضبٓــا: خــريٷ َــٔ إٔ ٜــسخًٛا ؾٝــ٘ ؾًٝ

ٕٔ ٖٳـصٳا ؾٹٞ قٳطٻِؾٓٳا َٳا يٹٝٳصٻٖنطٴٚا اِيُكطٵآ ِٵ ٚٳ ٖٴ  (1)!«ْٴُؿٛضٶا ٔإٖيا ٜٳٔعٜسٴ

إٕ َــٔ ٜطٜــس ايــسخٍٛ ٗ ايتؿــٝع ايعٛــِٝ عًٝــ٘ إٔ ٜكبًــ٘ 

ٖا ٜسٍ ع٢ً إَا١َ أ٥ُتٓا ا٫ثـين عؿـط إٔ   »بهٌ َا ؾٝ٘، َٚٓ٘ إٔ 

نُا ٜكٛي٘ قاسب إؿاخط ايع١َ٬ «! عا٥ؿ١ ناؾط٠ َػتشك١ يًٓاض

ٚخـريٷ   (2)إتهًِ إٍٛ قُس طاٖط ايكُٞ ضنٛإ اهلل تعاٍ عًٝ٘،

َٳٔ ٜطٜس ايتؿٝع عًـ٢ نـٌ َـا ؾٝـ٘ َٓـص ايبساٜـ١، ٭ْـ٘ إٕ         إٔ َٜٛقـ 

ٞٳ عٓ٘ ؾ٤ٞ ثِ ٚٗط ي٘ تايّٝا، ٚنإ ٖصا ايؿ٤ٞ ٖا ٜؿ٦ُع َٓـ٘   ُأخؿٹ

طز، ٚإَـا إٔ ٜتُٝٸـع   عهِ تٓؿـ٦ت٘ ايؿاغـس٠; ؾإَـا إٔ ٜتعيـعٍ ؾٝدـ     

ؾٝٓهـط ٖــصا ايؿــ٤ٞ أٚ ٜتكــطف ؾٝـ٘ ؾــ٬ ٜعٜــس إــ٪ٌَٓ إ٫ خبــا٫،   

ٚن٬ُٖا ؾػـاز. ٚيعـٌ هلـصا أَـط ا٭٥ُـ١ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ بـرتى َـٔ          

                                                           

 42( اٱغطا٤: 1)

 615( نتاب ا٭ضبعٌ م2)
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ٜؿ٦ُع َٔ سسٜجِٗ يٝبتعس، ٚمل ٜأَطٚا بـإٔ ْكـسٸّ يًُؿـ٦ُع بـس٬ّٜ     

٫ ٜؿ٦ُع َٓ٘ يٝكرتب، ٭ٕ قطب ٖصا إؿ٦ُع أؾػس َٔ بعسٙ. ؾؿـٞ  

إٕ ســسٜجٓا ٖــصا تؿــ٦ُع َٓــ٘ »ٜح عــٔ ايبــاقط عًٝــ٘ ايػـ٬ّ:  اؿـس 

قًٛب ايطداٍ، ؾُٔ أقطٸ ب٘ ؾعٜسٚٙ َٚٔ أْهطٙ ؾصضٚٙ. إْـ٘ ٫بـس   

َٔ إٔ تهٕٛ ؾت١ٓ ٜػك٘ ؾٝٗا نٌ بطا١ْ ٚٚيٝذ١ ست٢ ٜػك٘ ؾٝٗا 

 (1)«.َٔ نإ ٜؿل ايؿعط بؿعطتٌ ست٢ ٫ ٜبك٢ إ٫ مٔ ٚؾٝعتٓا

ٝبتعـس أٚي٦ـو ايـصٜٔ    ؾًٓبلٳ إشٕ ٚإٜاِٖ عًِٝٗ ايػـ٬ّ ٚي 

غكطٛا ٗ ايؿت١ٓ ٖٔ تكبٻض أٚ ااأظٸ َٔ قٛيٓا ٗ اـا٥ٓـ١ عا٥ؿـ١!   

ؾاهلل ٚضغٛي٘ ٚسذذ٘ ٗ غٓـ٢ٶ عـٔ َجـٌ ٖـ٪٤٫، ٫ٚ بـس يًؿـٝع١       

 َٔ تكؿٝات ع٢ً َطٸ ايعَإ نُا ْطل ب٘ اؿسٜح ايؿطٜـ.

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط، ؾعكٝستٓا إٔ َٔ نتب اهلل ي٘ اهلسا١ٜ 

ٌٷ هلا، ي ٔ وذعٙ ؾ٤ٞ عٔ قبٛهلا َُٗا بًؼ اـطاب ؾـس٠  ٖٚٛ أٖ

ٚخؿ١ْٛ، بٌ ٫ ٜعٜسٙ شيو اـطـاب إ٫ ٬ََـ١ّ يًـٓؿؼ ٚاْـسؾاعّا     

 يرتى ايه٬ي١ إٍ اهلس٣.

 

 

 

                                                           

 عٔ بكا٥ط ايسضدات 193م 2( ايبشاض ز1)
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  أفؾ اؾعاؾؿ األول فمالء عـ اؾفداقة:ؾؿ ميـع وقـػر 
ٖا قس عًُتٳ إٔ اـطاب ايؿـسٜس اؿـاز مل ّٓـع بًكـٝؼ     

دٌ اـاضدٞ ايـصٟ شنـط ا٭َـري    عٔ اهلس٣، نُا مل ّٓع شيو ايط

عًٝ٘ ايػ٬ّ أَ٘، نُـا مل ّٓـع اؿـط ايطٜـاسٞ ايـصٟ شنـط اؿػـٌ        

 عًٝ٘ ايػ٬ّ أَ٘ نصيو.

ٚقس تعًِ إٔ أبٓا٤ أبٞ هلب قس أغًُٛا ٚسػٔ إغ٬َِٗ 

ع٢ً إطٟٚ، مل ّـٓعِٗ َـٔ شيـو ؾـتِ ايكـطإٓ ٭بـِٝٗ ٚ٭َٗـِ.        

ٕٵ ضغــِ يعــٔ ايكــطإٓ يؿــذط٠ بــين أَٝــ١ ٚتــٛاي   ٞ ايًعٓــات ٚتعًــِ أ

عًِٝٗ َٔ ايٓيب ٚآي٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ; مل ّٓع شيو ْؿطّا َِٓٗ عـٔ  

ايتؿٝٸع ست٢ بًػٛا ؾٝ٘ أع٢ً إطاتب، ندايس بٔ غعٝس بٔ ايعـام  

ٚأخٜٛ٘ أبإ ٚعُطٚ، ثِ غعس بـٔ عبـس إًـو إًٖكـب َـٔ ا٭٥ُـ١       

 (1)«!أْت أَٟٛ َٓا أٌٖ ايبٝت»بػعس اـري، ٚايصٟ قٌٝ ؾٝ٘: 

ٍٛ أؾٛاز َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٗ زٜٔ ٚأَا عًُو بسخ

اهلل َٚا ظايٛا، ضغِ َا ٗ ايكطإٓ َٔ يعِٓٗ ٚؾتُِٗ ٚاٱظضا٤ بِٗ 

ٚتؿـبِٝٗٗ بــاؿُري ٚبـإٔ َــِٓٗ ايكـطز٠ ٚاـٓــاظٜط; ؾـ٬ وتــاز إٍ     

 تصنري.

                                                           

 85( ا٫ختكام يًُؿٝس م1)
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ٚقس ٫ تعًِ إٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ٗ ثكٝـ: 

ٜبػهٕٛ ايعطب نأِْٗ أ٫ إٕ ثكٝؿاّ قّٛ غسض، ٫ ٜٛؾٕٛ بعٗس، »

ـ يػطٜب ٕ ايكا  ٗ ثكٝ ٚبًؼ َٔ غب٘ هلِ  (1)«!يٝػٛا َِٓٗ، ٚإ

ٜا بك١ٝ مثٛز! ٜا قٴعٸاض اـسٚز! ٌٖ أْتِ إ٫ طػاّ »إٔ قاٍ هلِ: 

ٚضغـِ شيـو مل ُٓـع ٖـصٙ      (2)؟!«ي٦اّ؟! َـٔ يـٞ بٗـ٪٤٫ ا٭عبـس    

ايًٗذــ١ اؿــاز٠ ضدــا٫ّ ثكؿٝــٝٸٔ َــٔ ايتؿــٝع يًــصٟ غــبٸ قبًٝــتِٗ!   

ــط٠ٚ  ــإ        نع ــٔ عجُ ــطٚ ب ــو ٚعُ ــس إً ــٔ عب ــإ ب ــعٛز ٚأب ــٔ َػ ب

ٚغريٖــِ، ؾهــ٬ّ عــٔ َــٛايِٝٗ نُشُــس بــٔ َػــًِ ٖٚــٛ َــٔ         

أقشاب اٱْاع. ٚئ أشنط إدتاض بـٔ أبـٞ عبٝـس ي٬خـت٬ف ٗ     

ؾأْ٘ إش ْصٖب إٍ عسّ اغتكاَت٘، غري أْٞ أشنط إبطاِٖٝ بٔ قُس 

ازٚٙ، ايجكؿٞ ايصٟ قاض ضاؾهـّٝا دًـسّا ضغُـّا عـٔ أًٖـ٘ ايـصٜٔ عـ       

ست٢ أْ٘ ٗ نتاب٘ ايػاضات أخطز ايطٚاٜات اييت تصّ قبًٝتـ٘ ٚتًعـٔ   

 َػذسٖا ب٬ سطز ٫ٚ تطزز!

ٚقس ٫ تعًِ إٔ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ قس يعٔ ٜكطٌ َٚا 

ٚيس، َع إٔ ايؿٝذ شنـط أْـ٘ نـإ ٜتؿـٝٸع ٜٚكـٍٛ باٱَاَـ١! إ٫ إٔ       

ٛٸخ َـٔ خسَتـ٘ يػـ٬طٌ اؾـٛض َـٔ بـين ايعبـاؽ.           ايٛاٖط أْـ٘ تًـ

ٚضغِ شيو ػس إٔ ابٓ٘ عًٞ بٔ ٜكطٌ قاض ؾٝعّٝا ضاؾهـّٝا كًكـّا   

                                                           

 517م 2( ايػاضات يًجكؿٞ ز1)

 231م 1( اـطا٥ر ٚاؾطا٥ح يًطاْٚسٟ ز2)
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يًصٜٔ يعٓٛا أباٙ َٚا ٚيس! مل ٜٓؿط َٔ شيو بٌ نـإ سعٜٓـّا َؿـؿكّا    

ع٢ً ْؿػ٘ خٛف إٔ تكٝب٘ تًو ايًع١ٓ، ؾهإ إٔ طُأْـ٘ ايهـاِٚ   

عٔ عًٞ بٔ ٜكطٌ »عًٝ٘ ايػ٬ّ نُا ضٚاٙ ثك١ اٱغ٬ّ ايهًٝين: 

ًٝـ٘ ايػـ٬ّ قـاٍ: قًـت يـ٘: إْـٞ قـس        عٔ أبـٞ اؿػـٔ َٛغـ٢ ع   

أؾؿكت َٔ زع٠ٛ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً ٜكطٌ َٚا ٚيس! 

ؾكاٍ: ٜا أبا اؿػـٔ يـٝؼ سٝـح تـصٖب، إِـا إـ٪َٔ ٗ قـًب        

ايهاؾط َٓعي١ اؿكا٠ ٗ ايًب١ٓ، ٚه٤ٞ إطط ؾٝػػٌ ايًب١ٓ ٫ٚ ٜهط 

 (1)«.اؿكا٠ ؾ٦ٝا

ّ ٚأقـــشابِٗ ٚقـــس ٫ تعًـــِ إٔ ا٭٥ُـــ١ عًـــِٝٗ ايػـــ٬

ا٭خٝــاض غــبٸٛا ايٛاقؿــ١ َٚــٔ ٚٗــطت عًــِٝٗ بــٛازض ايٛقـــ بــأِْٗ  

َٚـٔ شيـو قـٍٛ ايهـاِٚ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ        (2)ٓري ٚن٬ب ٖطٛض٠،

ٜـا عًـٞ! إِـا أْـت ٚأقـشابو      »أبٞ ٓـع٠ ايبطـا٥ين:    بٔ يعًٞ

ايٛاقؿ١ ِٖ ٓري »ٚقٍٛ اؾٛاز عًٝ٘ ايػ٬ّ:  (3)«!أؾباٙ اؿُري

ٌټ       ايؿٝع١! ثِ تـ٬ ٖـصٙ اٯٜـ١    ِٵ َأنٳـ ٖٴـ ٌٵ  ّٔ بٳـ ِٵ ٔإٖيـا َناِيَأْٵعٳـا ٖٴـ ٕٵ  : ٔإ

ْاٖٝو عٔ يعٔ ا٭١ُ٥ هلـِ ٚتهؿريٖـِ إٜـاِٖ ٚأَـطِٖ      (4)«.غٳبٹًّٝا

ايؿٝع١ بـايكٓٛت عًـِٝٗ ٗ قـًٛاتِٗ َٚٓابـصتِٗ. إ٫ إٔ نـٌ ٖـصا       

                                                           

 13م 2( ايهاٗ ز1)

 879ٚضداٍ ايهؿٞ بطقِ  90( ضادع ؾطم ايؿٝع١ م2)

 126( ا٭قٍٛ ايػت١ عؿط م3)

 872قِ ( ضداٍ ايهؿٞ بط4)
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ايًعٔ ٚايػب ٚاـطاب اؿاز ٚايتعاٌَ اـؿٔ مل ّٓـع ٖساٜـ١ َـٔ    

ايـطٓٔ بـٔ اؿذـاز ٚضؾاعـ١      اٖتس٣ َِٓٗ ٚآب إٍ اؿل، نعبـس 

بٔ ٜعكٛب ٚٓاز بٔ عٝػ٢ ٚاؿػٔ بٔ عًـٞ   بٔ َٛغ٢ ْٜٚٛؼ

ٖٚٛ أسـس ايج٬ثـ١    -ْكط ايبعْطٞ  ايٛؾا٤، بٌ إٕ أٓس بٔ أبٞ

نإ َٔ أٚي٦ـو ايٛاقؿـ١    -إؿاٜذ ايصٜٔ ٫ ٜطغًٕٛ إ٫ عٔ ثك١ 

 ثِ عسٍ إٍ اؿل.

ٚا٭َج١ً َٔ ٖصا ايكبٌٝ نجري٠، ٖٚٞ تكازم ع٢ً ايصٟ 

قًٓاٙ َٔ أْـ٘ إشا تطًـب ا٭َـط اغـتدساّ ا٭غـًٛب اؿـاز ؾإْـ٘ يـٔ         

وٍٛ زٕٚ ٖسا١ٜ َٔ نتب اهلل ي٘ اهلساٜـ١، بـٌ ٖـٛ وؿـعٸٙ. نُـا إٔ      

ٖصٙ ا٭َج١ً تبسز نجريّا َـٔ زعـا٣ٚ أٖـٌ ايعـٛامل ا٭خـط٣، َٚـٔ       

ــِٝٗ       ــٌَٛ عً ــري٠ إعك ــٔ غ ــٝؼ َ ــاز ي ــًٛب اؿ ــا إٔ ا٭غ أبطظٖ

٘ ٜٓٓؿــط ايٓــاؽ ؾُٝــٓعِٗ َــٔ  ايػــ٬ّ، ٚأْــ٘ خــ٬ف اؿهُــ١، ٚأْــ 

ــ٬م       ــاف يٮخ ــ٘ َٓ ــ١، ٚأْ ــاز ٚايػٛاٜ ــسؾعِٗ إٍ ايعٓ ــ١ أٚ ٜ اهلساٜ

ٚاٯزاب ايس١ٜٝٓ، ٚأْ٘ َٓاقض يًٛسس٠ اٱغـ١َٝ٬.. إٍ غـري شيـو    

 َٔ ايسعا٣ٚ اييت ٫ ق١ُٝ سكٝك١ٝ هلا.

 

 :اؾتقازن ػل اخلطاب اؾدعقي 
ــا ٫ ْكــٍٛ بٛدــٛب تعُــِٝ ٖــصا     ــا ايتــصنري بأْٸ ــس ٖٓ ْٚعٝ

ــإطًل ٗ نــٌ إــٛاضز، ٚإِــا مــٔ ْكــٍٛ    ا٭ غــًٛب أٚ اعتُــازٙ ب
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بايتٛاظٕ، ٚإٔ ٖصا ا٭غـًٛب َطًـٛب ٚفـسٺ ٗ َـٛاضزٙ إـصنٛض٠      

آْؿا، ٫ٚ ٜٓبػٞ خًٛ ايػاس١ ايتبًٝػ١ٝ َٓ٘، خاق١ سـٌ ايتكـسٟ   

ٕا تكسٸٜٓا ي٘ َٔ إغكاٙ ضَـٛظ ايٓؿـام، ؾـ٬ بـس ٗ ٖـصا إكـاّ َـٔ        

   ٚ اـؿــ١ْٛ تٴشــسخ يــس٣ اجملتُعــات     زضدــ١ٺ َٓاغــب١ٺ َــٔ اؿسٜــ١ 

اٱغ١َٝ٬ ٖع٠ مسع١ٝ تسؾعٗا إٍ َطادع١ أَطٖا ٚتبعح ؾٝٗا ضٚح 

 ايتُطز ع٢ً إٛضٚخ ايباطٌ.

ٚإْو يٛ أَعٓـت ايٓٛـط يٛدـست أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ َـع       

سسٸٜتِٗ ػاٙ ايطَٛظ ٚإعتَكس; ػسِٖ يٝٸٌٓ ػاٙ ا٭تباع ٚإعتكٹس، 

ٌّ. ؾ٬ تهاز  ٘ٓ ؾا تػـُعِٗ ىـاطبٕٛ كايؿـّا عازٜـّا بـابٔ      إ٫ إٔ ٜؿ

اؿُكا٤ أٚ ايًدٓا٤! ٫ٚ تهاز تػُع َِٓٗ َصَـ١ يؿـعب أٚ ؼكـريّا    

يكبًٝـ١ بأْٗــا قبًٝــ١ غـسض ٚطػــاّ ٚي٦ــاّ! بـٌ ٫ٚ ضَٝــّا يطا٥ؿــ١ أٖــٌ    

اـ٬ف أْع بـأِْٗ ٓـري أٚ نـ٬ب ٖطـٛض٠! َـع إٔ شيـو نًـ٘        

ى إ٫ دــط٣ عًــ٢ أيػــ١ٓ إعكــٌَٛ عًــِٝٗ قــًٛات اهلل. َٚــا شا  

ــًش١، إش       ــ١ ٚإك ــدٝل اؿهُ ــأ تؿ ــٛع ٗ خط ــٔ ايٛق ــرتاظّا َ اس

ٜكــعب ٖــصا ايتؿــدٝل ســٌ كاطبــ١ ايؿــطز َــٔ ا٭تبــاع أٚ ســٌ  

كاطبــ١ ايعُــّٛ َــٔ ؾــعٛب ٚقبا٥ــٌ أٚ طٛا٥ـــ، ٚيعًــ٘ ٫ ٜكـــ  

عًٝ٘ بسق١ بعس إعكّٛ غ٣ٛ ا٭ٚسسٟ َٔ ايؿكٗا٤، ؾهإ ا٭ٍٚ 

ُـ       از ا٭غـًٛب اـؿـٔ َـع    ا٫قتكـاض عًـ٢ ايكـسض إتـٝٓكٔ ٖٚـٛ اعت

 ضَٛظ ايباطٌ، ؾًٝؼ ٗ َؿطٚع١ٝ شيو ؾو.
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 :ادلعادؾة احملؿدقة اؾصعبة 
ــّا      ــس إ٬َٜ ــسؽ أؾ ــع إك ــ٢ ايطَ ــٔ عً ــاٍ: إٕ ايطع ٫ ٜك

يًٓؿــٛؽ ٚأعٛــِ تــٓؿريّا َــٔ ايطعــٔ عًــ٢ ا٭قــٍٛ ٚا٭عــطام أٚ  

ا٭ؾعاٍ ٚا٭سٛاٍ، ؾُا خؿتِ َٓ٘ َٔ خطأ ايتؿدٝل َاثٌ، َٚا 

ٗ سطظ َٓ٘ قس ٚقعـتِ ؾٝـ٘. إش ٜكـاٍ: بـٌ مـٔ ٗ       أضزمت إٔ تهْٛٛا

سطظ سطٜع ٚسكٔ سكٌ، شيو ٭ْٸا ِهٞ ع٢ً َٓٗاز ايطغـٍٛ  

ا٭عِٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٗ ايتؿهٝـو بـٌ إعتَكـس ٚإعتكٹـس َـا       

ٚٸض ا٭خري ػاٙ ايٌٓٝ َٔ ا٭ٍٚ، ؾًكس ؼايـ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    ٜط

تـعاٍ َكُٝـ١ عًـ٢ ايؿـطى     ٚآي٘ َع خعاع١ َـج٬ّ َـع أْٗـا ناْـت ٫     

َعتكس٠ با٭قٓاّ نطَٛظ َكسغ١. مل ّٓع٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٖصا 

َٳـٔ ٚا٫ٖـا    اؿًـ ٚسادت٘ إيٝ٘ ٗ قباٍ سًـ أعسا٥٘ َٔ قطٜـ ٚ

َٔ َٛاق١ً دٗازٙ ٗ ؼطِٝ تًو ايطَٛظ إكسغ١ ايعا٥ؿ١، ؾهاْت 

ٚنـصا  اٯٜات ٜتٛاٍ ْعٚهلا ٗ ايٌٓٝ َٓٗا ٚتػؿٝ٘ عكا٥س إؿطنٌ، 

أسازٜج٘ تتٛاٍ ٗ شيو نً٘ ب٬ ؾتٛض ٫ٚ ؽؿٝـ هلذ١. ٚيـٝؼ َـٔ   

َع٢ٓ يـصيو غـ٣ٛ أْـ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ لـح لاسـّا بـاٖطّا ٗ          

تــطٜٚض خعاعــ١ عًــ٢ تكبــٌ ٖــصٙ ايًػــ١ َٓــ٘ ضغــِ َــا بُٝٓٗــا َــٔ   

سًـــ، ؾهــإ اـعاعــٞ إؿــطى ٜعهـــ عًــ٢ قــُٓ٘ عابــسّا ٖٚــٛ 

ٜٴشـسخ شيـو ٗ ْؿػـ٘ أٟ اغـتٝا٤     ٜبًػ٘ إٔ قُسّا ٜٓاٍ َٓ٘ زٕٚ إٔ 

أٚ ْؿٛض! ٚزٕٚ إٔ ٜسؾع٘ شيو إٍ أٟ ضز ؾعٌ ٚيٛ بٓكض اؿًــ  
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ع٢ً ا٭قٌ! بٌ ع٢ً ايعهؼ; أْبأْـا ايتـاضٜذ إٔ اــعاعٌٝ نـاْٛا     

َتُػـهٌ بــاؿًـ إٍ أقكــ٢ ســس َــع أْٗــِ نــاْٛا ٜكطٓــٕٛ عًــ٢  

أططاف َه١ ايٛاقع١ بٝـس قـطٜـ، ٚسـٌ ناْـت ؼـسخ إٓاٚؾـات       

ػبب إغـا٠٤ بعـض َؿـطنٞ قـطٜـ يًـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘        بُٝٓٗا ب

ــٌ        ــع ب ــ٢ ٜك ــِٝٗ ست ــطزٕٚ عً ــطنٕٛ ٜ ــٕٛ إؿ ــإ اـعاعٝ ــ٘ ن ٚآي

ايططؾٌ قتاٍ! ثِ نـإ عسٜـس َـٔ أبٓـا٤ ٖـصٙ ايكبًٝـ١ ٜٴػـًُٕٛ َـٔ         

 سٌ ٯخط إٍ إٔ زخًت خعاع١ بأنًُٗا ٗ اٱغ٬ّ عاّ ايؿتح.

ــٛز        ــض ايٝٗ ــع بع ــ٘ َ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــح ق ــصا ل ٖٚه

ايٓكاض٣ إش غإِٗ ٚزخًٛا ٗ ش١َ اٱغ٬ّ ِٖٚ َكُٝـٕٛ عًـ٢   ٚ

أزٜــاِْٗ ايباطًــ١، ؾتػــُع٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٜعًٓٗــا عًــ٢ َــا   

َٸٝــّا ؾكــس آشاْــٞ»ٜٴــط٣ٚ:  ؾأغٸــؼ أغــاؽ ايتعاَــٌ  (1)«َــٔ آش٣ ش

ايطؾٝل َـع إعتكٹـس، ٗ سـٌ ٚـٌ إعتَكـس َطَـ٢ٶ يًـٗذّٛ ٚايكـسح         

ت ٚا٭سازٜح ٗ ؼطـِٝ عكا٥ـس   ٚايتػؿٝ٘ ٚاٱبطاٍ، ٚناْت اٯٜا

ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ ٚتػــدٝؿٗا تتـٛاٍ بـ٬ ؾتــٛض ٫ٚ ؽؿٝــ هلذــ١      

 نصيو.

ؾأٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ َانــٕٛ عًــ٢ َٓٗــاز أبــٞ ايكاغــِ   

ضٚسٞ ؾساٙ ٗ تعٜٛس إداَطب ع٢ً عـسّ ايتشػٸـؼ َـٔ إػـاؽ     

ــب٘       ــإ ٚنػ ــ٘ نإْػ ــُإ ٓاٜت ــع ن ــ٘ َ ــسؽ أٚ عكٝست ــعٙ إك بطَ

                                                           

 147م 17( ؾطح ْٗر ايب٬غ١ ز1)
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َـٔ  »َع٘. تػُع أٌٖ ايعـامل ا٭ٍٚ ٜكٛيـٕٛ:    بايتعاٌَ ا٭خ٬قٞ

ٚقس لشٛا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٗ تطٜٚض نجري  «آش٣ بهطٜاّ ؾكس آشاْٞ

َٔ أٌٖ اـ٬ف َٚؿـاىِٗ ٚتعٜٛـسِٖ عًـ٢ تكبٸـٌ ايًػـ١ ايٓكسٜـ١       

ــِٗ ٜؿــرتنٕٛ ٗ      ــط٣ بعه ــسٸت. ت ــسِٖ ٚإٕ است ــٛظِٖ ٚعكا٥ يطَ

ٚا٫ســرتاّ  بطافٓــا َــج٬ّ عًــ٢ اهلــٛا٤ ٖٚــِ ٜتبــازيٕٛ ايتشاٜــا َعٓــا 

ٚإٛز٠ بٌ ٜٚجٓـٕٛ عًٝٓـا ٜٚؿـٗسٕٚ بكـسقٓا ٚعًُٓـا، ثـِ تـطاِٖ        

ٜبسإٔٚ بإٓاٚط٠ ٚايٓكاف َعٓا ب٬ سطز ٫ٚ سطهـ١. َٚـٔ أٚي٦ـو    

َٔ تؿٝٸع بؿهٌ اهلل ٚضغٛي٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘، نايؿـٝذ أبـٞ      

ــّا يــس٣ َــا     ٜــْٛؼ إٛقــًٞ، ٖٚــٛ إَــاّ ٚخطٝــب َػــذٌ ضمسٝ

ٌ بٓـا قبـٌ أغـابٝع قًًٝـ١ ٚأعًٓٗـا      ٜػ٢ُ بايٛقـ ايػين، قـس اتكـ  

أؾـٗس إٔ أبـا بهـط ٚعُـط ٚعجُـإ      »َس١ٜٚ عًـ٢ اهلـٛا٤ َباؾـط٠:    

 «!ٚعا٥ؿ١ ٚسؿك١ ٗ ايٓاض

ٚٳ٫ تــط٣ ؾدكــ١ّٝ ُتًــ٧ إّاْــّا قٜٛــّا بــايطؾض ا٭قــٌٝ   أ

ٚثباتــّا عًٝــ٘ نٗــصا ايؿــٝذ َــٔ أٖــٌ إٛقــٌ; خــريٷ َــٔ ؾدكــ١ٝ  

هـّا ايـصٟ َـطٸ    َرتْٸش١ َتصبصبـ١ نـصيو ايؿـٝذ َـٔ أٖـٌ إٛقـٌ أٜ      

عًٝــو شنــطٙ؟ ٚأُٜٗــا ٜــا تــط٣ ٜهــٝـ ايطقــٝس اؿكٝكــٞ يًؿــٝع١   

ٚايتؿٝع؟ أٖـصا ايـصٟ ٜـسخٌ ايتؿـٝع َـع ناَـٌ اٱّـإ ٚايتػـًِٝ         

ٚا٫ؾتداض بهٌ َـا ؾٝـ٘ َـا ٗ شيـو إٛقــ ايؿـطعٞ ايؿـسٜس َـٔ         

أَجاٍ أبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١; أّ شاى إتأضدح ايصٟ أضٜـسٳ يـ٘ إٔ   
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ٛٸّٖا نبابّٝا أٚ َؿكٻـ٬ّ عًـ٢ َكاغـ٘ ستـ٢ إشا ٚدـس       ٜسخٌ تؿٝٸعّا ٖ

 بعس ايسخٍٛ َا ٫ ٜطٚم ي٘ خطز أٚ خطٸب؟!

إٕ ايصٟ ٜسخٌ ايتؿٝع ع٢ً ٜسْا ػـسٙ ٗ إّاْـ٘ بايتؿـٝع    

بعـس   -قًبّا نعبط اؿسٜس، تـعٍٚ اؾبـاٍ ٫ٚ ٜـعٍٚ! َٚـا شيـو      

إ٫ ٭ْٸا ناؾؿٓاٙ بهٌ ؾـ٤ٞ ٗ ايتؿـٝع َٓـص     -ؾهٌ اهلل ٚضغٛي٘ 

مل نسع٘ عذب ؾ٤ٞ َُٗا نإ سػٸاغّا، بٌ قـاضسٓاٙ   ايبسا١ٜ،

ب٘ ٚأقُٓـا يـ٘ ايـسيٌٝ عًٝـ٘، ؾكـاض إّاْـ٘ بـصيو َػـتكطّا ضاغـدّا،          

ٚغسا ع٢ً زضدـ١ عايٝـ١ َـٔ ايعـع٠ ٚايجكـ١ بـايٓؿؼ ٚاؿكـا١ْ. أَـا         

ايــصٟ زخــٌ ايتؿــٝع عًــ٢ ٜــس غريْــا َــٔ إــتًُكٌ أٚ بؿعــٌ ايتــأثط  

ؽـبٸ٘ تايٝـّا، نكـا  ايـٛضزاْٞ     ايػٝاغٞ إعبٛض ؾهجريّا َا ػسٙ قـس  

ٌٸ        ايصٟ تؿٝٸع َتأثطّا بجٛض٠ ٔٝين، ثـِ بعـس مـٛ عؿـطٜٔ غـ١ٓ أطـ

بطأغ٘ قا٬ّ٥ أْ٘ مل ٜعس ؾٝعّٝا بإؿّٗٛ ايػا٥س ٚأْ٘ ٜطؾض إطدعٝـ١  

ايؿٝع١ٝ ٚاـطاؾات ايػًٛن١ٝ يس٣ ايؿٝع١! ٚأْـ٘ ٜتبٓٸـ٢ اٯٕ ؾـعاض    

َجً٘ قس تػُع٘  َجٌ ٖصا أٚ َٔ ٜهاز إٔ ٜهٕٛ«! تكشٝح ايتؿٝع»

ٜكٍٛ: يٛ نٓا ْػُع ٖصٙ ايططٜك١ َٔ ايطعٔ ٗ عا٥ؿ١ قبٌ تؿـٝعٓا  

 ٕا تؿٝعٓا! ٖصا إٕ قحٸ َا بًػو ٚمل تهٔ ايعٓع١ٓ َسخٛي١!
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 :ؿحدودقة خطاب اؾعقاؾؿ األخرى 
ايهتب »ثِ إْو شنطت نتاب إطادعات َجا٫ّ ٕا مسٸٝت٘ 

ؾ١ٝ زٕٚ غب ٚيعـٔ  اهلاز١٥ يًُتؿٝعٌ اييت تٓاٚيت ايبشٛخ اـ٬

ــصيو إٓسٚســ١ عــٔ َــٓٗر أٖــٌ    «ٚٚقــًت إٍ َطازٖــا  ــس ب ، تطٜ

 ايعامل ا٭ٍٚ.

أقٍٛ: إْٸا يػٓا ْبدؼ أثـط إطادعـات ضغـِ َـا ؾٝـ٘ َـٔ       

بعض َٛاضز ايهعـ ٚا٫ؾتباٙ ٖا يٝؼ ٖٗٓـا قـٌ يبٝاْـ٘، ٚضغـِ     

َا نإ يكاسب٘ َٔ بعض اهلٓات ٖـا ٫ زاعـٞ يـصنطٙ. إ٫ أْـ٘ قـس      

تكــسٸّ إٔ اـطـاب اؿــاز اـؿــٔ َطًــٛب إٍ داْــب   تبـٝٸٔ يــو ٖــا 

اـطاب ايًٓـٌ ايٓـاعِ، ٭ٕ نًٓـّا َُٓٗـا ٫ ٜػـسٸ َػـسٸٙ اٯخـط ٫ٚ        

ٜػين عٓ٘، ٫ٚ ٜٓبػٞ خًـٛ ظَـإ َُٓٗـا. ؾًـ٦ٔ عـسزْا إطادعـات       

َكساقّا يًدطاب ايًٝٸٔ; بكٞ َا ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ َكساقّا يًدطـاب  

ًـ١ إ٫ بـ٘، نهتـاب َطـاعٔ     اؿاز ٭ٕ ٖٓايو َٔ ٫ َٜٛقٜ َٔ ايػؿ

ايج٬ث١ يًؿكٝ٘ ايؿٝذ عبـس ايـٓيب ايهـاُٚٞ ضٓـ٘ اهلل اؾـس ا٭َـٞ       

 يًػٝس قػٔ اؿهِٝ.

ٖـــصا ٚإْـــو يـــٛ ٚاظْـــتٳ يعًُـــتٳ إٔ خطابـــّا ندطـــاب  

إطادعــات ٖــٛ ٗ ٖــصا ايعَــإ َطدــٛح، شيــو ٭ْــ٘ ىاطــب ؾ٦ــ١  

قكٛض٠ َٔ ايٓاؽ نأٌٖ ايعًِ ٚايجكاؾ١ ٚإطايع١ ٫ نـٌ ايٓـاؽ،   

ؾًٛ قكطْا خطابٓا ع٢ً ٖـصا اـطـاب ُؿطَٓـا ٖساٜـ١ ؾ٦ـات عسٜـس٠       
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َٔ ايٓاؽ ؼتاز إٍ خطاب عًُـٞ تٓـٜٛطٟ يهٓـ٘ قـطٜح َٚباؾـط      

ٚبًػ١ ٜؿُٗٗا اؾُٝع. ٚهلصا ػس ايٓيب ا٭عِٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٕٕ َٔ ايكـطاس١   نإ ٜعتُس اـطب ايككري٠ ٚاؿذر ايبػٝط١ بًػا

يباطٌ ٚضَٛظٙ، شيو ٭ْ٘ ٫ ىاطب اييت تكتهٞ اؿس١ٜ ٗ ٖسّ ا

ؾ٬غؿ١ َٔ ايْٝٛإ أٚ اٱغطٜل، بٌ ىاطب عطبّا أَـٝٸٌ دـاًٌٖٝ.   

َٚا أؾب٘ ايّٝٛ بايباضس١ ؾٓشٔ ٗ أَٝٸ١ دا١ًٖٝ ثاْٝـ١ يهٓٗـا َكٓٸعـ١!    

« ايهتـب اهلاز٥ـ١  »ٚاؾرتاض إٔ إطادعات ٚغا٥ط َا أطًكتِ عًٝ٘ 

ٖـٞ قـس تٛقـٌ ؾ٦ـ١      تٛقٌ إٍ إطاز ٖٛ اؾرتاض ٫ ٚد٘ يـ٘. بًـ٢  

قسٚز٠ إٍ إطاز إٕ ٚؾكٗا اهلل تعاٍ، ؾُاشا عٔ باقٞ ايٓاؽ؟ َاشا 

عٔ شيو ايؿ٬ح ايبػٝ٘ َج٬ّ ايصٟ ٫ ٜػتٛعب )بطٖـإ ايًطــ(   

ٱثبات ٚدـٛب ْكـب اٱَـاّ، ٫ٚ ٜؿٗـِ َعٓـ٢ )تـٛاتط( سـسٜح        

ــ١     ــٛاتط(، ٫ٚ )سذٝ ــ١ ايت ايػــسٜط يتعــسز ططقــ٘، ٫ٚ ٜــسضى )سذٝ

ي١ اؿسٜح ع٢ً اٱَا١َ، ؾه٬ّ عٔ إٔ ٜكٛزٙ شيو ايٛٗٛض( ٗ ز٫

نً٘ يًتٛقٌ إٍ )ايربا٠٤( َٔ أبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿـ١ َـج٬ّ؟! يـٔ    

ٜػتُع يو ٖصا ايؿ٬ح َٓص ايبسا١ٜ، ٚيـ٦ٔ أضغـًتٳ يـ٘ إطادعـات     

ؾًٔ ػسٙ ٜٓتؿع ب٘ إ٫ بتُعٜل أٚضاق٘ يٝكـطٸ بٗـا ايبكـٍٛ أٚ اؿبـٛب     

 يٝبٝعٗا!

بؿهــٌ اهلل ٚضغــٛي٘  -ٜــسْا أَــا مــٔ ؾكــس تؿــٝٸع عًــ٢ 

ايعامل ٚا٭نازّٞ ٚإجكــ إطًـع; نُـا     -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
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   ٓ٘ ٖٳٌ َططٳمٳ مسعـو قـ تؿٝٸع ايؿ٬ح ٚايكطٟٚ ٚايهاغب ايبػٝ٘. َأ

إٔ قب١ًٝ بأنًُٗا قس تؿٝٸعت بػـبب إطادعـات؟ نـ٬، أَـا عٓـسْا      

ــ١ )أ٫ٚز عػــهط( بػــبب       ــْٛؼ ٖــٞ قبًٝ ــ١ ٗ ت ــس تؿــٝٸعت قبًٝ ؾك

١ قانطاتٓا بعٓٛإ: )نٝـ ظٴِّٜـ اٱغ٬ّ(! ٚضغاي١ ٖـ٪٤٫  غًػً

َٛدٛز٠ ع٢ً َٛقع ايكطط٠، ٚقس قاَت إسس٣ ايكٓـٛات ايتْٛػـ١ٝ   

قبــٌ غــٓٛات بــإدطا٤ يكــا٤ات َــع بعهــِٗ ٗ ؼكٝــل َٝــساْٞ،        

ٚاؾــتعًت بعــض ايكــشـ ايتْٛػــ١ٝ سٝٓٗــا تٛيــٍٛ َــٔ خطــط        

َـا  ا٫خرتام ايؿـٝعٞ يتـْٛؼ، ٚنايـت يـٞ ؾدكـّٝا َـٔ ايؿـتا٥ِ        

ٔٸ إٔ ٖــصا بؿعــٌ ايؿــٗط٠ أٚ تــٛؾط ٚغــ١ًٝ ايكٓــا٠         نايتــ٘. ٫ٚ تٛــٓ

ايؿها١ٝ٥ ٖٚٞ َٝعات مل ًٜٓٗا إطادعات; ؾًكس نإ تؿٝٸع ٖ٪٤٫ 

قبٌ ايؿٗط٠ ٚقبٌ اْط٬ق١ ايكٓا٠ بػٓٛات نُا ٖٛ َجبت َـٔ تـاضٜذ   

ْؿط ضغايتِٗ ع٢ً إٛقع. ع٢ً أْهِ ٗ قٓـٛاتهِ تتبعـٕٛ َٓٗذٝـ١    

نُا تكٛيٕٛ، ؾكـس ْـاٍ إطادعـات إشٕ ٖـصٙ      «اهلاز١٥»إطادعات 

إٝـعات ٚايٛغـا٥ٌ بــٌ ٚأعٛـِ، ؾــإٕ ناْـت ٖٗٓــا قٓـا٠ ٚاســس٠ أٚ      

ِ »قٓاتإ هلصا اـطاب اؿاز; ؾإٕ يسٜهِ يـصيو اـطـاب    « ايٓـاع

عؿطات ايكٓٛات، ٚي٦ٔ نإ ٖٗٓا َتشسخ ٚاسـس أٚ اثٓـإ; ؾـإٕ    

َـ  « يٝٸٓـ١ »يسٜهِ ٖٓايو عؿطات إتشسثٌ بأيػ١ٓ  ع ٖـصا  ؾـتٸ٢، ٚ

نً٘ مل ٜٴػُع أْهِ فتُعٌ اغـتطعتِ تؿـٝٝع قبًٝـ١، بـٌ ٫ٚ ضبـع      

ــط       ــط اـُــؼ ٚايػــسؽ ٚقــ٫ّٛ إٍ ايعٴؿــط ؾعٴؿ ــٔ أشن ــ١! ٚي قبًٝ

 ايعٴؿط!



 

.....................................................................................219 

 

 

إٕ ايٓــــاؽ يٝػــــٛا نًــــِٗ عًُــــا٤ أٚ َــــجكؿٌ يٝكــــطأٚا 

إطادعات، بٌ دًِٗ ٜطٜس ايػٌٗ إُتٓع ايصٟ ب٘ ٜتأثط ٜٚكٓع. ثِ 

كؿّا َٔ ايٓاؽ، ٫ بس إٔ ٜكهـٞ ظَٓـّا ٗ   إٕ ايصٟ ٜهٕٛ عإّا أٚ َج

قطا٠٤ إطادعات ٚتتبـع َكـازضٙ ٚايتشكـل َـٔ اغـتس٫٫ت٘، ٚقـس       

ٜسضن٘ إٛت قبٌ إٔ ٜٓتٗٞ َٔ شيو نً٘! ؾًٛ بكٝٓا ْككـط خطابٓـا   

ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اـطاب; يتباطأت ٚتري٠ ايتؿـٝع ٗ ا٭ضدـا٤،   

٢ً إٔ ٫ٚقتكطت ٗ أسػٔ ايؿطٚض ع٢ً بهع أْاؽ نٌ عاّ ع

 ٜهْٛٛا َٔ ايعًُا٤ أٚ إجكؿٌ ٚأؾباِٖٗ.

أَا عٓسْا; ؾإٕ خطابٓا ايصٟ ٫ ٜعذبهِ قس ؾـٝٸع أْاغـّا   

ٗ زقا٥ل! ٚيٝؼ ٖصا َـٔ قبٝـٌ إبايػـ١، ؾًـو إٔ تطدـع َـج٬ّ إٍ       

َكطـع ٱسـس٣ دًػــات ايبـح إباؾــط تػـُع ؾٝــ٘ َتكـ٬ّ َكــطّٜا      

ٌ َـٔ عؿـطٜٔ   َجكؿّا تساخٌ َعٓا َعرتنّا ع٢ً َا ْططح، ٚبعس أق

 ٞ بهـط ٚعُـط ٚعجُـإ ٚعا٥ؿـ١      زقٝك١ أعًٔ تؿٝع٘ ٚؾٗس ع٢ً أبـ

 ٚسؿك١ بأِْٗ ٗ ايٓاض!

  

 :اؾبرؽة اإلؾفقة ػل خطاب وؿـفج اؾعاؾؿ األول 
ٚيــٛ نٓــتٳ أنجــط ػطبــ١ ٚكايطــ١ يًُذتُعــات إدايؿــ١; 

يـٝؼ   -ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ أزي١ ٚبـطاٌٖ   -يعًُتٳ إٔ إطادعات 

ِٗ نُا ٜكٓعِٗ خطابٓا ٚأغًٛبٓا ٖـصا ايـصٟ   ٜٴكٓع عًُا٤ِٖ َٚجكؿٝ
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ٜطنع ايهطبات ع٢ً أ١ُ٥ ايهؿط ٚايٓؿام، ٚيػت ُأضدع ٖصا إٍ َا 

ٗ خطابٓا َـٔ أزيـ١ ٚبـطاٌٖ قـاز١َ ؾشػـب; بـٌ إٍ َـا أعتـربٙ         

بطن١ إهل١ٝ ؼٝ٘ بٗصا اـطاب ٚبٗصا إٓٗر، ؾهإٔ اهلل تعاٍ ٜػسٸز 

ٜٚٗتُٕٛ ببٝـإ ا٭زيـ١   ايصٜٔ ٜطَٕٛ أعسا٤ آٍ قُس عًِٝٗ ايػ٬ّ 

ٚايرباٌٖ ٗ َٝسإ ايربا٠٤ ؾٝذعٌ هلِ َٔ ايسٚض ايطٝـب ٗ ٖساٜـ١   

ٕٵ أدٗـسٚا أْؿػـِٗ ٗ      ايٓاؽ َا ٜؿٛم زٚض ايكاعسٜٔ عـٔ شيـو ٚإ

 بٝإ ا٭زي١ ٚايرباٌٖ ٗ َٝسإ اي١ٜ٫ٛ.

ٖٚاى ؾاٖسّا ع٢ً شيو ٜٓكً٘ ايػـٝس َطتهـ٢ ايؿـرياظٟ    

ٚساقً٘ إٔ عإّا ؾـٝعّٝا أخـربٙ    (1)(زاّ ًٚ٘ ٗ نتاب٘ )تٛبٛا إٍ اهلل

أْ٘ ايتك٢ بعامل كايـ َٔ أع٬َِٗ ٗ إسس٣ ايعٛاقِ اٱغ١َٝ٬ 

ــ١      ــ٢ ايًًٝ ــ١ ا٭ٍٚ ست ــص ايًًٝ ٗ ؾــٗط ضَهــإ، ٚٚــٌ ٜٓاقؿــ٘ َٓ

ؾتشٝٸطت نجريّا »ايعؿطٜٔ ٖٚٛ ٜطزٸ عًٝ٘ ٫ٚ ٜكبٌ. قاٍ ايعامل َٓا: 

ــ١ َــٔ إطادعــات إٍ    ــ٘ كتًـــ ا٭زي ايػــسٜط ٚإٍ ؾكــس شنــطتٴ ي

غريُٖا، ٚؾٓهطت ٗ ْؿػٞ إٔ ٖصا اٱْػـإ ضغـِ عٓـازٙ إ٫ أْـ٘     

ٜبسٚ يٞ طٝٸبّا ٗ دٖٛطٙ، يهٓ٘ مل ٜكتٓع بعس، ؾُا ايـصٟ ّهـٓين   

ٛٸ٫ّ زؾعّٝا  ؟«ؾعً٘ ست٢ ُأسسخ ؾٝ٘ ؼ

ٚنإ )ايتشٍٛ ايسؾعٞ( سٌ عسٍ ٖـصا ايعـامل ايؿـٝعٞ    

 ٔ ٚأخـص ٜهـطب    عٔ أغًٛب إطادعات ٗ اي١ًًٝ اؿاز١ٜ ٚايعؿـطٜ

                                                           

 111( تٛبٛا إٍ اهلل م1)
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أبا بهط ٚعُط باعتباض أُْٗـا آشٜـا ايكـسٜك١ ايهـرب٣ ايعٖـطا٤ عًٝٗـا       

ايػ٬ّ ًُٚٚاٖا ٚغكبا سكٗا، غاضزّا ًََٛٛٝتٗا بايتؿكٌٝ، ؾُا 

نإ َٔ شيو ايعامل إدايـ إ٫ إٔ به٢ ٚقاٍ أْ٘ ىٝٸط ْؿػ٘ اٯٕ 

بٌ ضغٍٛ اهلل ٚايعٖطا٤ ق٢ً اهلل عًُٝٗا ٚآهلُا; ٚبـٌ أبـٞ بهـط    

ــ٘      ٚعُــط ــٞ بهــط ٚعُــط ضاغــذ ٗ قًب ــ٘ شنــط إٔ ســب أب . َٚــع أْ

ٚيهٔ َع شيو، ٚاهلل »ٜٚكعب عًٝ٘ اقت٬ع٘ إ٫ أْ٘ أخريّا قاٍ: 

ؾتؿٝٸع ايطدٌ ٗ  «.٫ أؾهٸٌ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚابٓت٘ ايعٖطا٤ أسسا

 اجملًؼ ْؿػ٘!

ٖهــصا ػــس أغــًٛب إطادعــات ٚايػــسٜط مل ٜٓؿــع طــٛاٍ 

ُٝٓــا ْؿــع أغــًٛبٓا ٗ يًٝــ١  عؿــطٜٔ يًٝــ١ َــٔ ايبشــح إتٛاقــٌ، ب 

ٚاســس٠ ٗ فًــؼ ٚاســس! ٚيــ٦ٔ ؾــطٸؾتٓا َذ٦ٝــو ٖٗٓــا ٭عًُٓــاى  

بأْاؽ َٔ عًُا٥ِٗ ٚؾدكٝاتِٗ قس تؿٝٸعٛا عًـ٢ ٜـسْا ٫ٚ ّهـٔ    

ايتكطٜح بأمسا٥ِٗ سايّٝا، يتؿادٳأ بربن١ ٖصا ا٭غـًٛب ٚغـسازٙ،   

ــ١        ــاقِٗ، نُ٪غػ ــام أعُ ــرتام أعُ ــ٘ اخ ــتطعٓا ب ــا اغ ـــ أْٓ ٚنٝ

٪غػـ١ ايٖٛابٝـ١، بـٌ ٚإ٪غػـ١ اؿانُـ١ ايػـعٛز١ٜ!       ا٭ظٖط، ٚإ

يٝهٕٛ ايصٟ مسعتٳ٘ َٔ ْكٌ ايػـٝس َطتهـ٢ يـٝؼ بؿـ٤ٞ أَـاّ َـا       

 غٓطٜو إٜاٙ َٔ عذب عذاب!

ٚايٓتٝذ١ ٖا تكسٸّ ٖٗٓا إٔ أغًٛب أٌٖ ايعـامل ايجـاْٞ إٕ   

نإ قا٥ُّا ع٢ً أغًٛب إطادعات ؾٗٛ خري، يهٓ٘ يٝؼ ٜػين عٔ 
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  ٍ ، ؾٗـصا ا٭غـًٛب أضدـح ٗ َجـٌ ٖـصا      أغًٛب أٖـٌ ايعـامل ا٭ٚ

ِٸ ٗ خطاب٘ عُـّٛ ايٓـاؽ ٫ٚ    ايعَإ َٔ شيو ا٭غًٛب، ٭ْ٘ ٜع

ىلٸ ايعًُا٤ َِٓٗ، ٜٚكاضح ٫ٚ هاٌَ، ٜٚعذٸٌ ٗ اهلسا١ٜ ٫ٚ 

ــ١ ستــ٢ َــٔ      ٜبطــ٧، بــٌ ٖــٛ أنجــط إقٓاعــّا ٕــٔ نتــب اهلل يــ٘ اهلساٜ

اهلـس٣  عًُا٥ِٗ، ؼٛط٘ ٗ شيو نً٘ ايربن١ اٱهل١ٝ ٚضعاٜـ١ أ٥ُـ١   

 قًٛات اهلل عًِٝٗ.

إُْٗا غؿٝٓتإ تٛق٬ٕ إٍ بط ا٭َإ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ، 

 غري إٔ غؿ١ٓٝ أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ أٚغع، ٚٗ ؾر ايبشاض أغطع!

 

 !دعقى ؿبتـقة عؾك ؼراءة ؿغؾقطة 
ٚأَا زع٣ٛ إٔ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ َانـٕٛ عًـ٢ َـٓٗر       

   ٗ ــاع غٝاغــ١  » أَــري إــ٪ٌَٓ ٚايػــب٘ ا٭نــرب ٚأغًــب ا٭٥ُــ١  اتب

ايتبًٝؼ اهلاز٨ زٕٚ َػاَط٠ ٚإع٬ٕ يًشطب ع٢ً ضَٛظ ايه٬ي١، 

ٚإٔ ايٛقٞ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ اتبـع َـع ضَـٛظ ايهـ٬ي١ ططٜكـ١ ايعُـٌ         

اهلاز٨ ٫ ايكساَٞ ٚمل ٜكطح بايطعٔ عًِٝٗ ٖٚـتهِٗ عـاز٠ إ٫   

إٍ آخط ٖصا ايه٬ّ; ؾ٬ تعـسٚ  «.. أَاّ ؾٝعت٘ أٚ ٗ َٛاضز خاق١

ًـ   ٢ قـطا٠٤ َػًٛطـ١ يًتـاضٜذ َٓكٛقـ١، ؾـإٕ ا٭َـري       زع٣ٛ َبٓٝـ١ ع

ٚايػب٘ ا٭نرب ٚأغًب ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ عٴـطف عـِٓٗ إعـ٬ٕ    

اؿطب ع٢ً ضَٛظ ايه٬ي١، ٚتكازَٛا َعٗـِ، ٚطعٓـٛا عًـِٝٗ،    
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غطّا ٚع١ْٝ٬، ست٢ قاض شيو َذُٛع٘ َعطٚؾّا بايهطٚض٠ عـِٓٗ  

ٟ ؾٝـ٘ إ٫  عٓس إ٪ايــ ٚإدـايـ، ٫ ٜٓهـطٙ إ٫ َهـابط، ٫ٚ ّـرت     

داٖــٌ. ْعــِ نــإ ٖــصا اجملُــٛع َــٔ ايطعــٕٛ تــرتاٚح أؾــطازٙ ؾــس٠ّ  

ٚنــعؿّا عػــب إكتهــٝات ٚٚــطٚف ا٭ســٛاٍ ٚأغــايٝب ايهــ٬ّ  

ٚايب٬غ١، ؾإٔ تأخص َٓ٘ َا نإ نـعٝؿّا يتشػـب٘ َٓٗذـّا عاَـّا ثـِ      

ؼٌُ َا نإ َٓ٘ ؾسٜسّا ع٢ً ع٢ً أْ٘ قكٛضٷ َا نإ أَاّ ايؿٝع١ 

 ؾٗٛ غً٘. أٚ ٗ َٛاضز خاق١;

ــس        ــذس بع ــسخٌ إػ ــ٬ّ ٜ ــ٘ ايػ ــ٪ٌَٓ عًٝ ــري إ ــصا أَ ٖ

    :ٍٕ ٔٳ »»اْك٬ب ايػكٝؿ١ َعًّٓا نؿط ايكّٛ ؾٝكـٍٛ بكـٛت عـا  اٖيـصٹٜ

ٔ  ٚٳقٳــسټٚا َنَؿـطٴٚا  ٌٔ عٳـ ٘ٹ غٳــبٹٝ ًٖـــ ٌٻ  اي ِٵ َأنٳـ ٗٴ ُٳــاَي ٍ  «َأعٵ  ابــٔ يــ٘ ؾكـا

ٍ  قًت؟ َا قًت ملٳ! اؿػٔ أبا ٜا: عباؽ ؾـ٦ّٝا َـٔ    قـطأت : قـا

اٍ: يكس قًتٳ٘ ٭َط. قاٍ: ْعِ; إٕ اهلل ٜكٍٛ ٗ نتابـ٘:  ايكطإٓ. ق

َٳا» ِٴ ٚٳ ٍٴ آتٳاُن َٳا َؾدٴصٴٚٙٴ ايطٻغٴٛ ِٵ ٚٳ ٗٳاُن ٘ٴ ْٳ ٗٴٛا عٳٓٵ  ع٢ً أؾتٳؿٗس «َؾاْتٳ

ـ  أْ٘ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٍ  بهـط؟  أبـا  اغـتدً  َـا : قـا

٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ مسعتٴ إيٝـو. قـاٍ:    إ٫ أٚقـ٢  ٚآيـ

اٜعتين؟ قاٍ: ادتُع ايٓاؽ عًٝ٘ ؾهٓتٴ َِٓٗ! ؾكاٍ أَـري  ؾًٗٓا ب

إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ: نُا ادتُع أٌٖ ايعذٌ ع٢ً ايعذٌ! ٖـا  

ٌٔ»ٖٓا ُؾتٹٓتِ، َٚجًهِ  ُٳجٳ ٛٵَقسٳ اٖيصٹٟ َن ُٻـا  ْٳـاضٶا  اغٵتٳ ًَ  َٳـا  َأنٳـا٤ٳتٵ  َؾ
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٘ٴ ٛٵَي ٖٳبٳ سٳ ٘ٴ شٳ ًٖـ ِٵ اي ٖٹ ِٵ بٹٓٴٛٔض ٗٴ ُٳاتٺ ٖيا ٚٳتٳطٳَن ًُ ُٚ ٌّ  ؾٹٞ  ٕٳ * قٴ ٜٴبٵكٹطٴٚ

ٕٳ ِٵ َيا ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ ٞٷ َؾ ُٵ ِٷ عٴ  (1).««بٴِه

أؾٗــٌ تــط٣ إٔ إعــ٬ٕ أَــري إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ٗ       

إػذس عًّٓا نؿط ايكّٛ ٚن٬هلِ ٚأْٗـِ ٗ ادتُـاعِٗ عًـ٢ أبـٞ     

ٌ   »بهط  ٖـٛ َـٔ )ططٜكـ١     ;«نُا ادتُع أٌٖ ايعذـٌ عًـ٢ ايعذـ

 ايعٌُ اهلاز٨ ٫ ايكساَٞ(؟!

٘ ايػ٬ّ ىطب ٗ َٮ َٔ ايٓاؽ بعس أغبٛع ثِ تطاٙ عًٝ

ٚيـ٦ٔ  »ٚاسس َٔ اْك٬ب ايػكٝؿ١ غطب١ ايٛغ١ًٝ اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا: 

ُٸكــٗا زْٚــٞ ا٭ؾــكٝإ، ْٚاظعــاْٞ ٗ َــا يــٝؼ هلُــا عــل،    تك

ــ٘ ٚضزا،    ــ١، ؾًبــ٦ؼ َــا عًٝ ٚضنباٖــا نــ٬ي١، ٚاعتكــساٖا دٗاي

ٗٸسا، ٜت٬عٓإ ٗ زٚضُٖا، ٜٚتربأ ن ٌٷ َٔ ٚيب٦ؼ َا ٭ْؿػُٗا َ

ــا:   ــ٘ إش ايتكٝ ــٍٛ يكطٜٓ ــا»قــاسب٘، ٜك ــتٳ ٜٳ ٝٵ ــٞ َي ــَو بٳٝٵٓٹ ــسٳ ٚٳبٳٝٵٓٳ  بٴعٵ

ٔٔ ُٳؿٵٔطَقٝٵ ٔٴ َؾبٹ٦ٵؼٳ اِي  مل يٝتين ٜا: ضثٛث٘ ع٢ً ا٭ؾك٢ ؾٝذٝب٘ «اِيَكٔطٜ

ٔٔ » أنـًًتين  يكس خ٬ًٝ، أؽصى ٞ  ٔإشٵ بٳعٵـسٳ  ايـصٹٸِنطٔ  عٳـ ٕٳ  دٳـا٤ٳْٹ  ٚٳَنـا

ٕٴ ًِٔإ ايؿٻٝٵَطا ٕٔ خٳصٴّٚيايٹ ٘  ايصٟ ايصنط ْاؾأ «ْػٳا ٌ  نـٌ،  عٓـ  ٚايػـبٝ

 ٖذط، إٜاٙ ايصٟ ٚايكطإٓ نؿط، ب٘ ايصٟ ٚاٱّإ َاٍ، عٓ٘ ايصٟ

 ٗ ضتعا ٚي٦ٔ ْهب، عٓ٘ ايصٟ ٚايكطاٙ نصب، ب٘ ايصٟ ٚايسٜٔ

 َٔ سؿط٠ ؾؿا ع٢ً َٓ٘ ٚناْا إٓكطع، ٚايػطٚض إتكطّ، اؿطاّ

                                                           

 عٔ اٱَاّ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ 301م 2( تؿػري ايكُٞ ز1)
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ؾـٛز، ٚأيعـٔ َـٛضٚز،    ٚ أخٝـب  ٗ ٚضٚز، ؾط ع٢ً هلُا ايٓاض،

تكاضخإ بايًع١ٓ، ٚ ٜتٓاعكإ باؿػط٠، َاهلُا َٔ ضاس١، ٫ٚ ٜ

 (1)«!عٔ عصابُٗا َٔ َٓسٚس١

أؾٗــٌ تــط٣ ٖــصا ايهــ٬ّ نــإ غــطٸّا أَــاّ ايؿــٝع١ َــع أْــ٘ 

ــ٢ ضَــٛظ        ــطوّا دًٝٸــّا عً ــّا ق ــطاٙ ٫ ٜتهــُٔ طعٓ ــ١(؟! أّ ت )خطب

ٖٚـصا  »ايه٬ٍ َع إٔ أبا ايك٬ح اؿًيب قسؽ غطٙ ٜكٍٛ عٓـ٘:  

َ٘ٓ ٌّ أّ  (2)؟!«عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً ن٬ٍ إتكسٌَ عًٝ٘ ْلٌّ دً

ــاز٨ ٫        ــٌ اهل ــ١ ايعُ ــٌ )ططٜك ــٔ قبٝ ــ٬ّ َ ــصا ايه ــط٣ إٔ ٖ ــٌ ت ٖ

ايكساَٞ( َع َا ؾٝ٘ َٔ ضَٞ أبٞ بهط ٚعُط بايؿـكا٤ ٚايهـ٬ي١!   

ٚاؾٗاي١ ٚايتهصٜب! ٚإٌٝ ٚاهلذطإ! ٚايؿط ٚايهؿـط! ٚا٬ٕعٓـ١   

 ٗ ايٓاض؟! ؾأٟ قساّ أؾسٸ َٔ ٖصا تطٜس؟

شا عٔ خطبت٘ ايطايٛت١ٝ اييت خطب بٗا بعـس ايػـكٝؿ١   َٚا

ستــ٢ إشا خــطز َــٔ «! ٚاتبعــتِ ايػــٛا٠ ؾــأغٛتهِ»أٜهـّا ٚؾٝٗــا:  

ٚاهلل يـٛ إٔ يـٞ ضدـا٫ّ    »إػذس ٚضأ٣ مّٛا َٔ ث٬ثٌ ؾا٠ّ قـاٍ:  

ٌ ٚيطغٛي٘ بعسز ٖصٙ ايؿٝاٙ ٭ظيتٴ ابٔ آن١ً  ٜٓكشٕٛ هلل عع ٚد

٘ أ٥ُـ١ ايكـّٛ بـايػٛا٠ ٚأبـا     أتط٣ أْـ٘ بتػـُٝت   (3)«!ايصبٸإ عٔ ًَه٘

                                                           

 27م 8( ايطٚن١ َٔ ايهاٗ ز1)

 240( تكطٜب إعاضف ٭بٞ ايك٬ح اؿًيب م2)

 33ٚم 32م 8( ايهاٗ ز3)
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بهــط بــابٔ آنًــ١ ايــصبٸإ اتبــع )غٝاغــ١ ايتبًٝــؼ اهلــاز٨(؟! أّ تــطاٙ   

بإع٬ْ٘ اؾٗاز ٚبتشطٜه٘ ع٢ً قتاٍ ابٔ آن١ً ايصبٸإ ٚزعٛاٙ ايكّٛ 

ؿًل ض٩ٚغـِٗ اغـتعسازّا يًشـطب )عُـٌ عًـ٢ سؿـٜ اؿـل زٕٚ        

 َػاَط٠ ٚإع٬ٕ يًشطب ع٢ً اٯخطٜٔ(؟!

س ٭بٞ بهط ٚعُـط ٚأبـٞ عبٝـس٠    َٚاشا عٔ قٛي٘ ٗ إػذ

ٔ  ٚخايس ٚغامل ٚإػري٠ ٚأغٝس سهـري ٚبؿـري بـٔ غـعس ٚغـا٥ط       بـ

يؿسٸ َا ٚؾٝـتِ  »ايٓاؽ ِٖٚ قعٛز سٍٛ أبٞ بهط عًِٝٗ ايػ٬ح: 

ٌ اهلل قُساّ  ٕٵ قت بكشٝؿتهِ إًع١ْٛ اييت تعاقسمت عًٝٗا ٗ ايهعب١ إ

٘  «! أٚ أَات٘ إٔ تعٚٚا ٖصا ا٭َط عٓٸا أٖـٌ ايبٝـت   يعُـط:   ثـِ قٛيـ

ٔ قٗاى! ؾًٝؼ يٓا سلٷ ٖٚٛ يو ٫ٚبٔ آن١ً ايصباب»  (1)؟!«ٜاب

مسعتٴ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ًٜعٓـو   »ٚقٛي٘ يعجُـإ:  

َٴصٵ يعٓٳو  -بطبٸو  -أٜهٕٛ نٌ ٖصا  «!ثِ مل ٜػتػؿط اهلل يو 

 َٔ )ا٫ْتكاز اهلاز٨ ٫ ا٫قطساّ إباؾط(؟!

باطـٌ َٚطاعٓـ٘   ٚمل تعٍ ؼسٸٜاتـ٘ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ يطَـٛظ اي    

عًـِٝٗ تتـٛاٍ ستـ٢ اَـتٮٚا َٓـ٘ ضٖبـ١، ؾأَـا أبـٛ بهـط ؾكـاٍ ٚقــس           

ٜا غبشإ اهلل! َا »َٔ ضغاي١ تٛعٸسٙ ؾٝٗا:  «اضتعب ضعبّا ؾسٜسّا»

ٞٻ ٚأْهً٘ عٔ غريٟ ٙ عً ٚأَا عُط ؾكاٍ ٚقس ٖسٸزٙ بآ١ٜ  (2)«!أدطأ

                                                           

 111ٚم 110ٚم 108م 1( ا٫ستذاز ز1)

 124م 1( إكسض ْؿػ٘ ز2)



 

.....................................................................................227 

 

 

اهلل اهلل ٜا أبا اؿػٔ ٫ عست بعسٖا ٗ ؾ٤ٞ! ٚدعٌ »َٔ آٜات٘: 

 (1)«!طع إيٝ٘، ؾُه٢ عُط إٍ بٝت٘ َطعٛبّاٜته

ــ١ّ      ــِٝٗ ع٬ْٝ ــ٘ ٜطعــٔ عً ٖٚهــصا نــإ قــًٛات اهلل عًٝ

ٜٚؿـــتُِٗ ٜٚؿهـــشِٗ ٜٚتٗـــسٸزِٖ، ٫ٚ ػـــس ظَاْـــّا َـــٔ أظَٓـــ١  

سهَٛــاتِٗ إ٫ ٚيــ٘ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ؾٝــ٘ َٛقـــ َؿــٗٛز ٗ شيــو أٚ 

أنجط. أَا ٗ ظَإ سه١َٛ ابٔ أبٞ قشاؾ١ ؾكس َـطٸ عًٝـو، ٚأَـا ٗ    

ه١َٛ ابٔ اـطاب ؾكس َطٸ أٜهّا ستـ٢ بًـؼ ا٭َـط إٔ بؿٸـطٙ     ظَإ س

إشا »ٚقاسب٘ بايٓاض بعس إخطادُٗا َٔ قربُٜٗا ٚقـًبُٗا بكٛيـ٘:   

خطدت دٝؿتهُا ست٢ تٴكًبا ع٢ً ايسٚسات ؾٝهٕٛ شيو ؾت١ٓ ٕٔ 

ٚأَـا ٗ ظَـإ    (2)«!أسبهُا، ٜٚكري َكـرينُا ْٝعـّا إٍ ايٓـاض   

ّ َع١ًَٛ بًػت َٔ دطأتٗـا  سه١َٛ ابٔ عؿإ ؾُٛاقؿ٘ عًٝ٘ ايػ٬

 (3)«!ايرتاب ٗ ؾٝو ٜا عجُإ! ٚغٝهٕٛ ب٘»إٔ قاٍ َّٜٛا: 

ٚأَا ٗ ظَإ سهَٛت٘ قًٛات اهلل عًٝ٘ ؾُطاعٓ٘ عًِٝٗ 

غاضت بٗا ايطنبإ، إش بسأ عٗسٙ بايطعٔ عًِٝٗ ّٜٛ بٜٛـع ؾكـعس   

ٚقس قتٌ اهلل اؾبابط٠ ع٢ً أؾهٌ »إٓرب ؾهإ ٖا خطب ب٘ قٛي٘: 

َٳٔ َا ناْٛا، ٚأَات ٖاَإ، ٚأًٖو ؾطعٕٛ، ٚقـس  أسٛاهلِ ٚآ
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ًَـ٘ يـٛ    ُٸ٘ بطٓ٘! ٜٚ قتٌ عجُإ! غبل ؾٝ٘ ايطد٬ٕ ٚقاّ ايجايح ٖ

ُقلٻ دٓاساٙ ُٚقطع ضأغ٘ نإ خريّا يـ٘! ؾٴـػٌ عـٔ اؾٓـ١ ٚايٓـاض      

أَا تـطٕٚ َـا   »ٚنإ َٓٗا ّٜٛ إٔ زخٌ إػذس ؾكاٍ:  (1)«!أَاَ٘

ٟ تط٣؟ قاٍ: أض٣ أبا بهـط  أض٣؟ قايٛا: ٜا أَري إ٪ٌَٓ َٚا ايص

ٞٻ بٝسٙ ٜكٍٛ: اغتػؿط يٞ! ٫ غؿط اهلل  عتٝكّا ٗ غسف ايٓاض ٜؿري إي

ي٘! إٕ اهلل ٫ ٜطن٢ عُٓٗا ست٢ ٜطنٝاْٞ، ٚأِٜ اهلل ٫ ٜطنٝاْٞ 

 (2)«.أبسّا

ٚيٝػت ٖصٙ إ٫ أَجًـ١، ٚإ٫ ؾبػـ٘ ايهـ٬ّ ٗ تعـسازٖا     

 ّ مل ٜكـطٸح   خاضز عٔ إككٛز. ؾُا أغطب قٛيو بأْ٘ عًٝ٘ ايػـ٬

بايطعٔ عًِٝٗ ٖٚتهِٗ إ٫ أَاّ ؾٝعت٘! نٝـ ٚقـس قـطٸح ٚطعـٔ    

ٗ إػــادس بــأع٢ً ايكــٛت ٗ ٚدــِٖٛٗ ٚعًــ٢ َــٮ َــٔ ايٓــاؽ  

 أْع ٚٗ كتًـ إطاسٌ ايع١َٝٓ؟!

ــ٘      ــ٘ عًٝ ــو َٓ ــو إٔ ٖــصا ايطعــٔ ٚاهلت ــا أطــطف قٛي َٚ

ايػ٬ّ هلِ إِا نإ ٗ )َٛاضز خاق١(! ؾإْ٘ إشا نإ َا قسض َٓـ٘  

ايػ٬ّ ٗ ظَإ أبٞ بهط )َٛاضز خاق١(، َٚا قسض ٗ ظَإ  عًٝ٘

عُط )َٛاضز خاق١(، َٚا قسض ٗ ظَإ عجُإ )َٛاضز خاق١(، 

َٚا قسض ٗ ظَاْ٘ )َٛاضز خاق١(.. ؾُا ٖٞ إٛاضز ايعاَـ١ إشٕ؟!  
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ع٢ً إٔ ٌٓ ْٝع ٖصٙ إٛاقـ إؿٗٛز٠ ع٢ً )إٛاضز اـاق١( 

إ٫ َـٓٗر أٖـٌ ايعـامل     يـٝؼ ٜـسعِ ٜٚكـطٸب    -ضغـِ َـا ؾٝـ٘     -

 ا٭ٍٚ نُا ؾطسٓا آْؿّا ؾ٬ ْعٝس.

َُٚٗا ٜهٔ َـٔ أَـط; ؾإْـ٘ ٫ غـبٌٝ ٱْهـاض تهجٸـط ٖـصٙ        

)إٛاضز اـاق١( ٗ نٌ ظَإ َٔ أظ١َٓ سهٛض إعكٌَٛ عًِٝٗ 

ايػ٬ّ، ست٢ قـاض ايعـسٚ َعرتؾـّا بـصيو َكـطٸّا بـ٘، ٚيـ٫ٛ تهجٸـطٙ         

ف ب٘ ٚأقطٸ. ؾطادع َج٬ّ ٚاؾتٗاضٙ عِٓٗ قًٛات اهلل عًِٝٗ ٕا اعرت

ٚؾـصٸ أٖـٌ ايبٝـت َـصاٖب ابتـسعٖٛا ٚؾكـ٘       »قٍٛ ابٔ خًـسٕٚ:  

ٛٵٙ عًـــ٢ َـــصٖبِٗ ٗ تٓـــاٍٚ بعـــض ايكـــشاب١  اْؿـــطزٚا بـــ٘ ٚبٓـــ

ْاٖٝــو عُــا أخطدــٛٙ ٗ شيــو، نــاـرب ٗ قــشٝح  (1)«!بايكــسح

َػًِ إٔ عًٝٸّا عًٝـ٘ ايػـ٬ّ نـإ ٜطعـٔ عًـ٢ أبـٞ بهـط بأْـ٘ نـإ          

ٜٚطعٔ ع٢ً عُط َجً٘، ٜصنطٖا ٖـصا   (2)«خا٥ّٓا ناشبّا آمثّا غازضّا»

ا٭خــري يٮَــري عًٝــ٘ ايػــ٬ّ زِٚــا ضز َٓــ٘ ٫ٚ ْهــري. ٚنــاـرب ٗ   

ٓٓـاٍ  »إٛؾكٝات أْ٘ عًٝ٘ ايػـ٬ّ نـإ ٜطعـٔ عًـ٢ عجُـإ بأْـ٘       

ٚنـٌ شيـو َـطٟٚ عٓـسِٖ با٭غـٓاز ايكـشاح، ٫ٚ        (3)«.اـطاٜا
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.....................................................................................230 

 

 

ــ٘     ــّا ٭ْ ــٕٛ سك ــ٘ إ٫ إٔ ٜه ــسٚاعٞ يٓكً ــٛؾط اي ــصٖبِٗ  تت ــ٬ف َ خ

 ٚاعتكازِٖ ٗ ٖ٪٤٫.

ٚيٝؼ ىؿ٢ عًٝو إٔ ٖصا ايطعٔ إتـٛايٞ َٓـ٘ قـًٛات    

اهلل عًٝ٘ ع٢ً أ١ُ٥ ايهؿط ٚايه٬ي١ نإ عٓـس قاضبٝـ٘ َـٔ أنجـط َـا      

وطٸنٕٛ ب٘ ايٓاؽ ع٢ً سطب٘ ٚقتاي٘. ؾطادـع َـٔ َكـازضْا نتـاب     

إٕ َعا١ٜٚ اغتٓؿط ايٓاؽ ٚزعاِٖ إٍ ايطًـب بـسّ   »غٴًِٝ ٚؾٝ٘: 

إ، ٚنـإ ٗ َـا وهٸـِٗ بـ٘ إٔ قـاٍ: إٕ عًٝـا قتـٌ عجُـإ         عجُ

٘ ٜطعٔ ع٢ً أبٞ بهط ٚعُط، ٜٚسٸعٞ أْ٘ خًٝؿ١  ٚآ٣ٚ قتًت٘، ٚإْ

ــا. ؾٓؿــطت ايعاَــ١ ٚايُكــطٸا٤        ــٍٛ اهلل ٚأْــ٘ أســل بــا٭َط َُٓٗ ضغ

َٚٔ َكازضِٖ ؾطادع  (1)«.ٚادتُعٛا ع٢ً َعا١ٜٚ إ٫ ق٬ًّٝ َِٓٗ

إٕ »م أْـ٘ نـإ ٜكـٍٛ:    قكٍٛ ايطاظٟ ٚؾٝ٘ عٔ عُطٚ بـٔ ايعـا  

 إٍ غريٖا َٔ إكازض. (2)«.عًٝا ؾتِ أبا بهط ٚؾاضى ٗ زّ عجُإ

َٚا قٌٝ ٖٓا ٗ ؾإٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ; ٜكـاٍ ٗ  

ؾإٔ غا٥ط أ١ُ٥ اهلس٣ عًِٝٗ ايػ٬ّ، َـٔ إٔ أظَٓـتِٗ َـا خًـت     

َٔ َٛاقـ ع١ُٝٛ ٜٴعطف بٗا اؿل َٔ ايباطٌ، ٜٚٴٓػـ بٗا ضَٛظ 

ايه٬ي١، تكطوّا ٫ تًُٝشّا، دٗطّا ٫ غـطٸّا، قـسسّا عـاز    ايٓؿام ٚ

ــ٘       ــٛزٚا ٚ٭دً ــو عٴ ــ٢ شي ــإ. ٚعً ــاضٜض ايبٝ ــّا َع َٸ ــإ ٫  ش ايًػ
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اغتؿٗسٚا، قًٛات اهلل عًِٝٗ ترت٣ ٚتعٜس. ٚي٫ٛ ٬َيـ١ اٱطايـ١   

٭غــٗبٓا ٗ تعــساز شيــو، بٝــس إٔ ٗ )ؼطٜــط اٱْػــإ ايؿــٝعٞ(        

 ٕ ايهؿا١ٜ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ.ٚقانطاتٓا ايعسٜس٠ ٗ ٖصا ايؿأ

 

  ادلـفج ػل  تراوحؿدقرة أفؾ اؾعاؾؿ األول ؾؿ تـؼطع وإن
 اؾشدة واؾضقؼ واؾدعة:

ِٸ َــٔ َباؾــط٠ إعكــّٛ     َٚككــٛزْا َــٔ ْؿــٞ اـًــٛ أعــ

بٓؿػــ٘ هلــصا ايــسٚض، ؾًــ٦ٔ نــإ مثــ١ َــاْع ّٓــع إعكــّٛ َــٔ ٖــصٙ  

ٛت أٚ إباؾط٠ أٚنًٗا إٍ خـٛام أقـشاب٘ ي٦ًٓـا ىؿـت ٖـصا ايكـ      

أعين اؾـتٗاض   -ٜٓكطع، نُا قس عًُتٳ َٔ دٛابٓا ا٭ٍٚ. ٖٚصا 

يــٝؼ بٛغــع أســسٺ إٓاظعــ١  -اؾــتػاٍ أقــشاب ا٭٥ُــ١ بــايطعٔ 

ؾٝ٘، ؾًكس بًـؼ َـٔ ا٫ؾـتٗاض َبًـؼ إٔ تتشـسخ بـ٘ ضبٸـات اؿذـاٍ         

َٳـ١ ايجكؿٝـ١ ٫َـطأ٠ ايبـاقط       ٚتتٓاداٙ إَا٩ٖٔ، ست٢ نإ َٔ قـٍٛ ا٭

إٕ يــصيو أقــشابّا »عٚادٗــا َٓــ٘: عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ســٌ أخربتٗــا ب 

ّٷ ٜؿتُٕٛ ايػًـ ٜٚكٛيٕٛ نُا ٗ ضٚا١ٜ ظضاض٠ ٗ  «بايهٛؾ١; قٛ

 (1)ايهاٗ ايؿطٜـ.
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ؾأعــس قطا٤تٗــا يتــسضى اـطــأ ٗ َــا  (1)ٚأَــا ضٚاٜــ١ غٴــًِٝ

شٖبــتٳ إيٝــ٘ َــٔ ز٫يتٗــا عًــ٢ إٔ عاَــ١ غــري٠ أَــري إــ٪ٌَٓ عًٝــ٘   

إش ٫ ٜكـح شيـو    ايػ٬ّ ناْت ٗ ايتك١ٝ ست٢ تطنٗا شيـو ايٝـّٛ،  

َع َا تكسٸّ ٗ ايطٚا١ٜ شاتٗـا َـٔ قـٍٛ ا٭ؾـعح يعٓـ٘ اهلل غانـبّا:       

ٔ أبٞ طايب سٌ بٜٛع أبٛ بهط أخٛ بين تِٝ ٚأخٛ » ؾُا َٓعو ٜاب

بين عسٟ بٔ نعب ٚأخـٛ بـين أَٝـ١ بعـسِٖ إٔ تكاتـٌ ٚتهـطب       

بػٝؿو؟! ٚأْت مل ؽطبٓا خطب١ َص نٓتٳ قسَت ايعطام إ٫ قًتٳ 

ٍ عٔ إٓرب: ٚاهلل إْٞ ٭ٍٚ ايٓاؽ بايٓاؽ، َٚا ؾٝٗا قبٌ إٔ تٓع

ظيتٴ ًََّٛٛا َص قبض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘! ؾُا ّٓعو 

ٚز٫ي١ شيو إِـا ٖـٞ عًـ٢     ؟!«إٔ تهطب بػٝؿو زٕٚ ًَُٛتو

أْ٘ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ مل ٜعُـٌ بايتكٝـ١ إش طعـٔ عًـ٢ أبـٞ بهـط ٚعُـط          

ــإ       ــإ بًػ ــس ن ــتٳ: ق ــإٕ قً ــ١. ؾ ــٌ خطب ــطٜض ٚعجُــإ ٗ ن ايتع

ٖٳبٵ شيو ؾإْـ٘ غـٛا٤ ٗ ؼكـل    «َاظيتٴ ًََّٛٛا»نكٛي٘:  ; قًٓا: 

أثط ايطعٔ إش ي٫ٛٙ ٕا غهب ابـٔ قـٝؼ ٚأَجايـ٘ نُـا ْكٸـت عًٝـ٘       

ايطٚا١ٜ، ٕٚا اغتػً٘ َعا١ٜٚ ٗ تأيٝب ايٓاؽ ع٢ً ايكتاٍ نُا َـطٸ،  

 ؾ٬ تك١ٝ إشٕ.

ٖٚا ٖٞ خطب ٚبٝاْات أَـري إـ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ َـص      

ّٳ ا يعطام بٌ أٜسٜٓا، ٫ ؽًٛ َٔ إطاعٔ عًـ٢ أبـٞ بهـط ٚعُـط     َقسٹ
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ٚعجُإ ٚعا٥ؿ١ بأغايٝب ؾت٢، ؾٝٗـا ايكـطٜح ايـصٟ ٫ تعـطٜض     

ايًِٗ ادـٔع عُـط; يكـس ًٚـِ اؿذـط      »ؾٝ٘، نكٛي٘ عًٝ٘ ايػـ٬ّ:  

٫ علم أخصا! »ٚقٛي٘ ٚقس غٴ٦ٌ عٔ أبٞ بهط ٚعُط:  (1)«!ٚإسض

  َ ــٔ  ــ٢ زٜ ــا! ٫ٚ عً ــ٢ إقــاب١ أقاَ ــ١  ٫ٚ عً ــ٢ ؾتٓ هــٝا! ٫ٚ عً

٫ٚش أٌٖ ايبػٞ بعا٥ؿ١! ؾُكتٌ »ٚقٛي٘ ٭ٌٖ ايهٛؾ١:  (2)«!خؿٝا

سٛهلا َٔ أٌٖ ايبكط٠ عامل دػـِٝ، ٚنـطب اهلل ٚدـ٘ بكٝـتِٗ     

ؾأزبطٚا، ؾُا ناْت ْاق١ اؿذط بأؾأّ عًِٝٗ َٓٗا ع٢ً أٌٖ شيو 

إكـط، َــع َـا دــا٤ت بــ٘ َـٔ اؿــٛب ايهـبري ٗ َعكــٝتٗا ضبٗــا     

ا ٗ تؿطٜل إػًٌُ، ٚغؿو زَا٤ إ٪ٌَٓ، ب٬ ْٚبٝٗا، ٚاغرتاضٖ

 (3)«.ب١ٓٝ ٫ٚ َعصض٠، ٫ٚ سذ١ ٚاٖط٠

َٚٔ ٖصا ٜٴعًِ إٔ غٴًُّٝا َا ع٢ٓ َـٔ تـطى أَـري إـ٪ٌَٓ     

عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ايتكٝــ١ َٜٛــصاى َــا شٖبــتٳ إيٝــ٘، بــٌ عٓــ٢ أْــ٘ عًٝــ٘  

ايػ٬ّ سٌ ؾطع ٗ ؾطح َـا دـط٣; بـاح بـ٘ ٚتٛغٸـع )ؾٝـ٘( بـ٬        

ٕا نؿـ أَري إ٪ٌَٓ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ يًٓـاؽ    » قٛي٘: تك١ٝ. زٓقل ٗ

٘ َٔ ا٭َط ٚأيك٢ ؾٝ٘ َٔ  َٔ ايػطا٤ ٚأٚٗط ؾٝ٘ َٔ اؿل ٚؾطح ؾٝ

 (4)«.ايتك١ٝ

                                                           

 92( اؾٌُ يًُؿٝس م1)

 558م 29( ايبشاض ز2)

 252م 32( ايبشاض ز3)

 469م 29( ايبشاض ز4)
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 :ؿؼقؾة ال قُصغك إؾقفا 
ــاْٛا      ــٌ نـ ــ٬ّ سـ ــِٝٗ ايػـ ــ١ عًـ ــ١ إٔ ا٭٥ُـ ــا َكٛيـ ٚأَـ

ٜــصنطٕٚ أمســا٤ أ٥ُــ١ ايهؿــط ٚايٓؿــام ٜهتؿــٕٛ َــا عسزتٳــ٘ ْكــسّا،    

ٜٚطعٓــــٕٛ ٫ ٜــــصنطٕٚ ا٭مســــا٤، ٖٚــــِ َــــع  ٚســــٌ ٜػــــبٸٕٛ

ــس        ــا بع ــػ٢ إيٝٗ ــ١ْ ٫ ٜٴك ــ١; ؾُكٛي ــطف ايتكٝ ــري ٚ ــ٘ ٗ غ ــو نً شي

َطايعـــ١ ايـــرتاخ ايؿـــطٜـ ٚتؿشٸكـــ٘. ٜٚهؿـــٞ ٗ ضزٖـــا َطايعـــ١  

غـــطٜع١ يهتـــاب تكطٜـــب إعـــاضف َـــج٬ّ، ـًٝؿـــ١ إطتهـــ٢ ٗ       

ظَاْــ٘ ايؿــٝذ أبـــٞ ايكــ٬ح اؿًــيب ضنـــٛإ اهلل تعــاٍ عًٝـــ٘،      

ــس ٗ نت ــٔ      إش عك ــ٘ َ ــا ضٴٟٚ عٓ ــ٘ َ ــاّ ؾكــ٬ّ أزضز ؾٝ ــ٘ يهــٌ إَ اب

ــاٍ:       ــ٢ قــ ــط، ستــ ــط ٚعُــ ــٞ بهــ ــ٢ أبــ ــطو١ عًــ ــاعٔ ايكــ إطــ

ــٞ       » ــٔ عًـ ــس بـ ــٌ ٚقُـ ــٔ اؿػـ ــٞ بـ ــٔ عًـ ــرب عـ ــط اــ ٚتٓاقـ

ٚدعؿــط ابــٔ قُــس عًــِٝٗ ايػــ٬ّ َــٔ طــطم كتًؿــ١، أْٗــِ         

ٌٷ َــِٓٗ: ث٬ثــ١ ٫ ٜٓٛــط اهلل إيــِٝٗ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ٫ٚ          قــايٛا نــ

   ِ : َــٔ ظعـِ أْـ٘ إَــاّ ٚيـٝؼ بإَــاّ،    ٜـعنِٝٗ ٚهلـِ عــصاب أيـٝ

ــا ٗ       ــِ إٔ هلُـ ــٔ ظعـ ــٔ اهلل، َٚـ ــاّ َـ ــ١ إَـ ــس إَاَـ ــٔ دشـ َٚـ

ــط:       ــٔ آخ ــٝٵٔ. َٚ ــط: إٔ يٮٚي ــطم أخ ــٔ ط ــٝبا. َٚ ــ٬ّ ْك اٱغ

ــات     ــٔ ايطٚاٜـ ــو َـ ــري شيـ ــٝبا. إٍ غـ ــ٬ّ ْكـ ــٞ ٗ اٱغـ يٮعطابـ

ــط       ــٔ دعؿ ــٔ َٛغــ٢ ب ــٞ اؿػ ــا٥ِٗ: أب ــاٙ. ٚعــٔ أبٓ عُــٔ شنطْ

 ٞ ابــٔ قُــس ٚاؿػــٔ  ٚعًــٞ بــٔ َٛغــ٢ ٚقُــس بــٔ عًــٞ ٚعًــ
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بــٔ عًــٞ عًــِٝٗ ايػــ٬ّ، َكرتْــّا بــإعًّٛ َــٔ زٜــِٓٗ يهــٌ         

ــ٪ٌَٓ     ــ٢ أَــري إ ٚٵٕ ٗ إتكــسٌَ عً ــط َتأَــٌ ســاهلِ، ٚأْٗــِ ٜ

 (1)«!َٚٔ زإ بسِٜٓٗ أِْٗ نؿاض

َٚٔ ايططٜـ اغتؿٗازى بطٚا١ٜ عٔ ايطنا عًٝ٘ ايػـ٬ّ  

يربَهـٞ  ظعُتٳ أْٗا ٗ غري َكاّ ايتك١ٝ َع أْٗا نصيو ٕهـإ ابـٔ ا  

ٚتعطٸن٘، ٚسػبتٳ إٔ ؾٝٗا انتؿا٤ٶ بٓكس أبٞ بهط ٚعُط، ثِ بٓٝـتٳ  

ع٢ً شيـو إٔ ٖـصٙ ططٜكـ١ ا٭٥ُـ١، ٚأٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ َانـٕٛ         

 عًٝٗا!

ــسٟ     ــإٕ بأٜـ ــا; ؾـ ــ١ ٖٓـ ــسى ضٚاٜـ ــ٦ٔ ناْـــت بٝـ أقـــٍٛ: يـ

خكَٛو َـٔ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ ضٚاٜـات ٚضٚاٜـات! ٚإكـاّ ٖـٛ        

عُٓٗـا اهلل; ؾهٝــ أدـاب    إكاّ إش ايػ٪اٍ عـٔ أبـٞ بهـط ٚعُـط ي    

 ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ؟

قـشبت عًـٞ بـٔ    »خص َج٬ّ َا عٔ أبٞ إغشام قـاٍ:  

اؿػٌ عًُٝٗا ايػ٬ّ بٌ َه١ ٚإسٜٓـ١، ؾػـأيت٘ عـٔ أبـٞ بهـط      

ٚعُط َا تكٍٛ ؾُٝٗا؟ قاٍ: َا عػ٢ إٔ أقٍٛ ؾُٝٗا، ٫ ضُٓٗا 

 «!اهلل ٫ٚ غؿط هلُا

                                                           

 248( تكطٜب إعاضف م1)
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ــٞ عًــٞ اـطاغــاْٞ، عــٔ َــٍٛ يع    ــٔ  َٚــا عــٔ أب ًــٞ ب

نٓت َع عًٞ بٔ اؿػـٌ عًُٝٗـا   »اؿػٌ عًُٝٗا ايػ٬ّ قاٍ: 

ّ ٗ بعض خًٛات٘، ؾكًت: إٕ يٞ عًٝو سكا، أ٫ ؽربْٞ  ايػ٬

عٔ ٖصٜٔ ايطدًٌ، عٔ أبٞ بهط ٚعُط؟ ؾكاٍ: ناؾطإ، نـاؾط  

 «!َٔ أسبُٗا

ــٔ  »َٚــا عــٔ أبــٞ ٓــعٙ ايجُــايٞ قــاٍ:    ــٞ ب قًــت يعً

ْٞ عٔ ٖـصٜٔ ايـطدًٌ؟   اؿػٌ عًُٝٗا ايػ٬ّ ٚقس خ٬: أخرب

قاٍ: ُٖا أٍٚ َٔ ًُٚٓا سكٓا، ٚأخصا َرياثٓا، ٚدًػا فًػا نٓا 

أسل ب٘ َُٓٗا، ٫ غؿط اهلل ؾُا ٫ٚ ضُٓٗا، ناؾطإ، ناؾط َٔ 

 «!ت٫ٖٛا

غأيت أبـا دعؿـط عًٝـ٘    »َٚا عٔ غٛض٠ بٔ نًٝب قاٍ: 

ايػ٬ّ عٔ أبٞ بهط ٚعُـط؟ قـاٍ: ُٖـا أٍٚ َـٔ ًُٚٓـا سكٓـا،       

ٞٻ ث٬ثّا، ٬ٓٚ ايٓاؽ  ع٢ً ضقابٓا. قاٍ: ؾأعست عًٝ٘، ؾأعاز عً

 ؾأعست عًٝ٘ ايطابع١ ؾكاٍ:

 ايعكا  يصٟ اؿًِ قبٌ ايّٝٛ َا تٴكطع

 

ِٳ اٱْػــإ إ٫ يٝعًُــا   «.َٚــا عٴِّــ

 

نــجري ايٓــٛا، عــٔ أبــٞ دعؿــط عًٝــ٘ ايػــ٬ّ       َٚــا عــٔ  

غــأيت٘ عــٔ أبـــٞ بهــط ٚعُــط؟ ؾكـــاٍ: ُٖــا أٍٚ َـــٔ      »قــاٍ:  
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ــ٢ سكٓــا،   ــع٣ عً ــا ٚأنتاؾٓــا،     اْت ــاؽ عًــ٢ أعٓاقٓ ــ٬  ايٓ ٓٚ

 «!ٚأزخ٬ ايصٍ بٝٛتٓا

غأيت أبـا دعؿـط   »َٚا عٔ قسا١َ بٔ غعس ايجكؿٞ قاٍ: 

عًٝ٘ ايػ٬ّ عٔ أبٞ بهط ٚعُط؟ ؾكاٍ: أزضنت أٌٖ بٝيت ِٖٚ 

 «!ٜكٝبُْٛٗا

٘ ايػ٬ّ »َٚا عٔ أبٞ اؾاضٚز قاٍ:  ٌ أبٛ دعؿط عًٝ غ٦

ُٓـا سكٓـا، ٚٓـ٬    عُٓٗا ٚأْا دايؼ؟ ؾكاٍ: ُٖـا أٍٚ َـٔ ًٚ  

ايٓاؽ ع٢ً ضقابٓا، ٚأخصا َٔ ؾاط١ُ عًٝٗا ايػ٬ّ عط١ٝ ضغٍٛ 

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؾسى بٓٛانشٗا، ؾكاّ َٝػـط ؾكـاٍ: اهلل   

 «!ٚضغٛي٘ َُٓٗا بط٦ٜإ

غـأيٓا قُـس   »َٚا عٔ ٚضز بٔ ظٜس أخٞ ايهُٝت قـاٍ:  

ٞ بهط ٚعُط؟ ؾكاٍ: َٔ نإ ٜعًِ  ٞ عًُٝٗا ايػ٬ّ عٔ أب بٔ عً

ٍ بط٨ َُٓٗا، َٚا َٔ قذ١ُ زّ تٗطام إ٫ ٖٚٞ أ ٕ اهلل سهِ عس

 (1)«!ٗ ضقابُٗا

ٚيٝؼ َٔ ايكٛاب ايتكاٙ ضٚا١ٜ ٚاسس٠ يعًٞ بٔ أغباٙ 

ٚإغؿاٍ أٚ إُٖاٍ نٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ايهجري٠ يطٚا٠ ُنجٴط، ؾـإٕ ٖـصٙ   

                                                           

 ( ٚضزت ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ ايهتاب إؿاض إيٝ٘ ٖٚٛ تكطٜب إعاضف.1)
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ايهــجري٠ أقــسم ٗ بٝــإ )ططٜكــ١ ا٭٥ُــ١( َــٔ تًــو ايٛاســس٠ ايــيت  

 تك١ٝ.عطؾت خطٚدٗا كطز اي

ٖٚــصا ايكــسض نــافٺ ٗ إبطــاٍ زعــ٣ٛ إٔ ا٭٥ُــ١ عًــِٝٗ    

ــٔ      ــس زٕٚ ايطع ــٕٛ بايٓك ــصنط ا٭مســا٤ نــاْٛا ٜهتؿ ايػــ٬ّ ســٌ تٴ

ٚايػـب، ٫ٚ غـٝٸُا َــع إشاعـ١ ايبــاقط عًٝـ٘ ايػــ٬ّ ايػـطٸ ٚنؿــؿ٘      

أزضنـت أٖـٌ   »دطٜإ ٖصا ايػب َـٔ أٖـٌ ايبٝـت نُـا ٗ قٛيـ٘:      

ِ ٜكٝبُْٛٗا ػ٬ّ نُا ٗ قٛي٘: ٚنصا ايكازم عًٝ٘ اي «!بٝيت ٖٚ

مٔ َعاؾط بين ٖاؾِ ْـأَط نباضْـا ٚقـػاضْا بػـبٸُٗا ٚايـربا٠٤      »

 (1)«!َُٓٗا

ٚيو إٔ تكسٸض َا اْطٛت عًٝـ٘ ٖـصٙ اٱشاعـ١ َـٔ ا٭٥ُـ١      

عًِٝٗ ايػ٬ّ َٔ كاطط ٚقاشٜط َٚا اغتتبعت٘ َٔ تهشٝات ز١َٜٛ 

ــطٸ َــٔ ايكــطاس١       ــصٟ َ ــ٢ ايٓشــٛ اي ــا عً ــ٢ بًػتٓ َــٔ ؾــٝعتِٗ ست

َٳـٔ ٫ ٜـ٪ُٔ،   ٚاٱع٬ٕ، ٚ ٫ غُٝا إٔ ؾُٝٔ باح ا٭١ُ٥ ي٘ بايػطٸ 

نهجري ايٓٛا٤ يعٓ٘ اهلل، أسس ظعُا٤ ايبرت١ٜ اـبٝج١، ايـصٟ نـإ َـٔ    

قٍٛ أخٞ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ ي٘ ٗ قهطٙ ٚقس دط٣ شنط أبٞ بهط 

ٞٻ ٜا نجري، ناْا ٚاهلل أٍٚ َـٔ ًُٚٓـا   »ٚعُط:  ٞٻ، أقبٌ إي ِٻ إي ًٖ

                                                           

 463م 2( اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ ز1)
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ا، ٬ٓٚ ايٓاؽ ع٢ً ضقابٓا، ؾـ٬ غؿـط اهلل   سكٓا، ٚأنػٓا بآبا٥ٓ

 (1)«!هلُا، ٫ٚ غؿط يو َعُٗا ٜا نجري

ٖٚـــصا ٜـــطز أٜهـــّا تـــِٖٛ إٔ ا٭٥ُـــ١ نـــاْٛا ٫ ٜـــصنطٕٚ 

ا٭مسا٤ ٗ ايطعٔ ٚايًعٔ ٗ َا ٖٛ َكٍٛ يٝٴعًَٔ عٓ٘ ٜٚٴـصاع، ؾٗـا   

قس ُأشٜع ِٖٚ عًِٝٗ ايػ٬ّ ٜعًُٕٛ ٚقـٛع شيـو عـاد٬ّ أّ آدـ٬ّ     

اٍ هلِ. ٚايكٝاؽ ع٢ً ظٜاض٠ عاؾٛضا٤ قٝاؽ ؾاغس، بتعًِٝ اهلل تع

إش إكــاّ َكــاّ ايتعبــس ٚيــٝؼ نُكــاّ ايبٝــإ ايــصٟ مــٔ ؾٝــ٘ سٝــح  

ايطٚاٜات ؾٝ٘ قطو١، ع٢ً إٔ ٗ َكاّ ايتعبس َا نإ قطوّا أٜهـّا  

ــٛ غــ١ًُ      ــٜٛط ٚأب ــٔ ث ٗ ايًعــٔ با٭مســا٤، ؾًكــس مســع اؿػــٌ ب

زبط نٌ َهتٛب١ أبا بهط  ايػطٸاز ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ ًٜعٔ ٗ

ٚعُـــط ٚعجُـــإ َٚعاٜٚـــ١ ٚعا٥ؿـــ١ ٚسؿكـــ١ ٖٚٓـــس ٚأّ اؿهـــِ 

ُٸِٝٗ» ٚأَــا ظٜــاض٠ عاؾــٛضا٤  (2)نُــا ٗ ايهــاٗ ٚايتٗــصٜب.« ٜٚػــ

ؾا٭َط ؾٝٗا غٝيب، ؾًكس سٴذب ؾٝٗا اغِ َعا١ٜٚ ٗ ايًعٔ ا٭خـري  

ٚانتٴؿٞ بايتعبري عٓ٘ بايطابع، َع تكـسٸّ يعٓـ٘ قـطوّا ٗ قٛيـ٘ عًٝـ٘      

َا ٜعين غكٛٙ نـٌ  ، «ايًِٗ ايعٔ أبا غؿٝإ َٚعا١ٜٚ»ّ: ايػ٬

اؾــرتاض ٗ تؿػــري سذــب أمســا٤ إدكٛقــٌ بــايًعٔ ا٭خــري،   

 ناؾرتاض ايتك١ٝ ٚمٛ شيو.

                                                           

 382م 30( عاض ا٭ْٛاض ز1)

 321م 2ٚايتٗصٜب ز 342م 3( ايهاٗ ز2)
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 :ـحق احلرقة واؾدقادة 
ٚأَا غ٪ايو عُا عسا ٖا بـسا; ؾٝشتـاز دٛابـ٘ إٍ بٝـإ     

ّٝ٘ عٓـو تكـٛض بكـا٤ أٚنـاع      -باؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع  -طٌٜٛ 

ٝع١ عًــ٢ َــا ناْــت عًٝــ٘ ٖــا نــإ ٜهــططِٖ إٍ إٛازعــ١         ايؿــ

ُٕهٓـ١     ٚا٫ْهُاف، ٜٚكطِّبٴ يو سكٝك١ أِْٗ ايّٝٛ ٗ َٛنـع َـٔ ا

ــيت     ــو ٭ٕ ايتطــٛضات اي ٕٵ خطدــت، شي ٚٳّ إ ــا ــيت ٫ تك ــ١ اي ايهآَ

ططأت ع٢ً ايعامل أْع أسـسثت قـ٠ٛ زاؾعـ١ مـٛ اؿطٜـ١ ٚغـٝاز٠       

ــس    ــا اؿــل ٗ ايٓك ــيت َٓٗ ــطأٟ   سكــٛم اٱْػــإ، ٚاي ــ١ ٗ اي ٚاؿطٜ

ٚايتعبري. ٚيـٝؼ ّهـٔ َكاَٚـ١ ٖـصٙ ايكـ٠ٛ ايساؾعـ١ ٭ْٗـا أنـشت         

قـــإْٛ ايعـــامل ايٝـــّٛ ٚقـــٝاغت٘ ايعكـــط١ٜ، ٜٚبكـــ٢ إٔ ٜكتٓكـــٗا  

ٜٚػــتؿٝس َٓٗــا نــٌ ؾــعب َكٗــٛض ٚنــٌ طا٥ؿــ١ َػًٛبــ١ ٚنــٌ ؾ٦ــ١  

ــا    ــا ْٚايـــت سطٜتٗـ ــا إشا ؾعًـــت; نػـــطت قٝٛزٖـ َأغـــٛض٠، ؾإْٗـ

ٕٵ بعــس تهــشٝ  ات ٖــٞ أقــٌ ٗ فُٛعٗــا َــٔ  ٚنطاَتٗــا ٚأَٓٗــا ٚإ

تهشٝاتٗا ٗ اغتكشاب َا ناْت عًٝ٘، أَا إشا مل تؿعٌ ؾا٬َٕـ١  

ٚاقع١ عًٝٗا إش تؿطِّٙ بٗـصا ايكـ٠ٛ ايساؾعـ١ ٚتعـعٍ ْؿػـٗا عـٔ ٖـصا        

 ايتشٍٛ ايبؿطٟ ايعِٛٝ إٍ َعٜس َٔ اؿطٜات ٚاؿكٛم.

َٚا ٜبعح ٗ ايـٓؿؼ ا٭غـ٢ إٔ ْٝـع ؾـعٛب ا٭ضض     

إٍ اػـاٙ ٚاسـس مـٛ ْٝـٌ َعٜـس َـٔ اؿكـٛم        ٚطٛا٥ؿٗا تتذ٘ ايٝـّٛ  

ــس٠ّ       ــاض، داٖ ــسز ٚا٫ْتؿ ــٔ ايتُ ــس َ ــٛ َعٜ ــاع١ّٝ م ــات، غ ٚاؿطٜ
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يتشكٝل َعٜس َٔ اهل١ُٓٝ ٚا٫غـتع٤٬، َػـتؿٝس٠ّ َـٔ ٖـصا ايـعخِ      

ايعإٞ َٓـص بـسأ ٚمل هعـٌ ٭سـس عـصضّا ٗ تهبٝـٌ سطٜـات ايٓـاؽ         

ػـاٙ إ٫  َٚٓعِٗ َـٔ ايهـ٬ّ. أقـٍٛ: إٕ اؾُٝـع ٜتذـ٘ إٍ ٖـصا ا٫      

ايؿٝع١! ؾِٗ ٚسسِٖ ٫ ٜتذٕٗٛ إيٝ٘، ٫ٚ ٜػعٕٛ ٖـصا ايػـعٞ،   

٫ٚ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ٖـصا ايـعخِ، بـٌ ٜػـريٕٚ ضدعٝـّا نُـٔ ٜػـبح        

عهؼ ايتٝاض! وبػٕٛ أْؿػِٗ عٔ ا٫ْعتام عذ١ ايتكٝـ١ ٚاــٛف   

َٔ ضز٠ ؾعٌ اٯخط ضغِ َا هلِ َٔ أغباب ايكـ٠ٛ ايٛٓيـاز٠! ؾكـاض    

 ٌ ايكــٟٛ ٜٴكــاٍ يــ٘ ٚقــس تًٗــٌٗ أَــط    َجًــِٗ ٗ ٖــصا نُجــٌ ايػــذ

ايػذٔ: انػط قٝسى ٚاخـطز ؾكـس ؾعـٌ شيـو ايػـذٓا٤ اٯخـطٕٚ       

ضغِ نعؿِٗ ٚلشٛا ٚمل ٜكبِٗ غ٣ٛ بهـع دـطٚح، ؾٝكـٍٛ:    

ن٬! أخاف ايػـذٸإ ٫ٚ طاقـ١ يـٞ باــسٚف! بـٌ ُأسهٹـِ قٝـسٟ        

 ٚأقبع ٗ ظْعاْيت ثاّٜٚا ٗ ظاٜٚيت!

 

 :ؿـاؼشة وجقه ؿا قُطرح ؿـ ؿخاوف 
ــا  ــ١( دــطٸا٤ ؼــطض اٱْػــإ     َٚ ــا٥ر ناضثٝ ٜٴدــاف َــٔ )ْت

ايؿٝعٞ ٚاْط٬قت٘ ايكك٣ٛ ٗ َٝسإ إبسا٤ ايطؾض ٚإعُـاٍ ايٓكـس   

ٚاهلذّٛ; يٝؼ ي٘ ٚاقع َٓص إٔ خٝٸُت ع٢ً ايعامل َؿاِٖٝ اؿط١ٜ 

ٚسكٛم اٱْػإ، بٌ َٓص بسأت غطا١ٜ ٖصٙ إؿـاِٖٝ ٗ َٓطكتٓـا،   

٭ْٗا ؾطنت ِطـّا دسٜـسّا   ٫ ٭ٕ ٖصٙ إؿاِٖٝ َطبٸك١ بايؿعٌ; بٌ 
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َٔ ايتٓؿ١٦ ايؿهط١ٜ يس٣ ايبؿط اْعهؼ عًـ٢ ِـ٘ اؿهـِ ٚاٱزاض٠    

ٚيٛ ع٢ً غبٌٝ اٱؾا٤ ْٚعع ايكسض٠، ؾًِ ٜعس ٖهٓـّا ايٝـّٛ َعاقبـ١    

طا٥ؿــ١ بأنًُــٗا باٱبــاز٠ أٚ ايتعــصٜب ٚاؿطَــإ نُــا نــإ وكــٌ   

٫ٚ  غابكّا جملطز أْٗا تبسٟ ضؾهٗا يًػا٥س َٔ ايعكا٥ـس ٚتٗاْٗـا،  

ػط٩ أ١ٜ سه١َٛ قا١ُ٥ ايّٝٛ ع٢ً ؾعٌ شيو َُٗا بًػت َٔ عتٛ، 

بٌ تهطط إٍ ايتهٝـ َع٘، ؾٝٓكاع ايؿعب احملهّٛ هلـا ٜٚتهٝٸــ   

ــط        ــتً٘ ا٭َ ــس ســٌ، خاقــ١ّ إشا مل ى ــٛ بع ــسٚضٙ ٚي ــط ب ٖــٛ اٯخ

 بايػٝاغ١ ٚتكاطعاتٗا.

ٖصا سٝجُا تٛدس سه١َٛ، أَـا سٝـح ٫ تٛدـس ٜٚهـٕٛ     

ا٭َين نُا ٗ َٓـاطل ايكـطاع ايـيت ٜػـٛزٖا     ايػا٥س ٖٛ ا٫ْؿ٬ت 

اٱضٖابٕٝٛ; ؾإْ٘ ٫ ؾطم ؾٝٗا بـٌ ايهـ٬ّ ٚايػـهٛت، ٚاٱقـساّ     

ٚاٱسذـــاّ، ؾشتـــ٢ يـــٛ ايتعَـــت طا٥ؿـــ١ َـــا بايػـــهٛت إطبـــل   

ٚأسذُت عٔ أٟ تعطٸض ؾإْٗا غٛف تٴباز ع٢ً أٜسٟ اٱضٖـابٌٝ  

٥ؿ١ َا مل تتبع ًَتِٗ ٚتٓعٍ ع٢ً طاعتِٗ. َجاٍ شيو َا دط٣ يًطا

ــس٠      ــ٢ عكٝ ــا أٟ تعــسم عً ــس َٓٗ ــ٘ مل ٜٴعٗ ــ١ ٗ ايعــطام، ؾإْ اٱٜعٜسٜ

ٕٵ غــٝططت ْاعــ١      ــا إ ــ٘ َ إػــًٌُ ٚضَــٛظِٖ، ٚضغــِ ٖــصا ؾإْ

)زاعـــ( اٱضٖابٝــ١ عًــ٢ َٓــاطل اٱٜعٜــسٌٜ ستــ٢ أٚقعــت ؾــِٝٗ  

اٱباز٠ اؾُاع١ٝ، ٚبٝعت ْػا٩ِٖ ٗ غٛم ايٓداغ١. ٚإشا عكًـتٳ  

ٌٴ أْ٘ يٛ ُؾطض عسّ اْبج ام ٖـصا ايتٝـاض ايطاؾهـٞ عـٔ أٖـٌ      ٖصا تعكٹ
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ايعامل ا٭ٍٚ ٗ ا٭١َ ايؿٝع١ٝ; ٕا نإ ٖٓايو نجري ؾـطم ٗ اٯثـاض   

 ٚايٓتا٥ر ايػًب١ٝ.

يكس نإ ٖهّٓا ٗ َا َه٢ تعطٸض ايؿٝع١ ٱبـاز٠ طا٥ؿٝـ١   

بػبب نتاب ْٴؿط ٚؾٝ٘ ايٌٓٝ َٔ ضَٛظ إدايؿٌ، نُا سهٝٓـا يـو   

ػٞ قسؽ غـطٙ ايـصٟ زؾـع    عٔ نتاب )سٝا٠ ايكًٛب( يًع١َ٬ اجملً

سانِ أؾػاْػتإ َٜٛٗـا بتشـطٜض َـٔ قهـا٠ إدـايؿٌ ٚؾكٗـا٥ِٗ       

٫ضتهاب تًو إصع١ ٗ سل ايؿٝع١ ا٭ؾػإ. أَا ايٝـّٛ ؾٗـصا غـري    

ٖهٔ، ؾٗا قس قسض نتاب )ايؿاسؿ١( ُٚطبع ْٚٴؿط ٗ عـس٠ أقطـاض   

عطب١ٝ. َٚع إٔ ٖصا ايهتاب أخطط بهجري َـٔ )سٝـا٠ ايكًـٛب( ٭ْـ٘     

ع٢ً إثبات ٚقٛع عا٥ؿ١ ٗ ايعْا، ٚضغِ إٔ قـسٚضٙ دـا٤    ٜؿتٌُ

ٗ سكبــ١ ًَتٗبــ١ بأنــعاف عُــا ناْــت عًٝــ٘ أؾػاْػــتإ ٗ اؿكبــ١  

إصنٛض٠; إ٫ أْـ٘ مل ٜـسؾع قهـا٠ إدـايؿٌ ٚؾكٗـا٥ِٗ ي٬دتُـاع       

ٚإقساض ؾت٣ٛ بإٖساض زّ ايؿٝع١ ٚؼطٜض اؿهاّ عًـ٢ إبـازتِٗ،   

ًّهْٛـ٘، ٜٚعًُـٕٛ َـٔ     ٫ ٭ِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ شيو; بـٌ ٭ْٗـِ ٫  

سٓهاَِٗ عذعِٖ عٔ تٓؿٝصٙ ٭ٕ ايعامل قس تػٝٸط! ؾاقتكطت ضزٚز 

ــ١ َــا اْهؿـــ َــٔ      ــ١ تػطٝ ؾعًــِٗ عًــ٢ ايكــٝاح ٚايعٜٛــٌ ٚقاٚي

عٛضات أَِٗ اؿُريا٤ يٝؼ إ٫. ٚأَا اؿهَٛـات ؾهـإ أقكـ٢ َـا     

قسضت عًٝ٘ ٖٛ َا ؾعًت٘ سهَٛـ١ آٍ خًٝؿـ١، سـٌ أيكـت ايكـبض      

َٳٔ قٌٝ أ ِْٗ ْؿطٚا ايهتاب ٗ ايبشطٜٔ، ٚغـذٓتِٗ،  ع٢ً بعض 
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ثــِ أؾطدــت عــِٓٗ. ؾــ٬ ْــط٣ ٖٗٓــا ؾــ٦ّٝا َــٔ )ايٓتــا٥ر ايهاضثٝــ١(   

إسٸعا٠! نُا مل ٜطٖا أسس ّٜٛ أقسض ايػٝس قُـس نـاِٚ ايهؿـا٥ٞ    

قسؽ غطٙ نتاب٘ عـٔ ايعٖـطا٤ عًٝٗـا ايػـ٬ّ قبـٌ أنجـط َـٔ غـتٌ         

ريّا يـس٣  غ١ٓ، ٚقس أثاض ٗ عُّٛ ايعطام نذ١ عاض١َ ٚغدطّا نـب 

أٌٖ اـ٬ف ٕا اؾـتٌُ عًٝـ٘ َـٔ ايطعـٔ ايكـطٜح عًـ٢ أبـٞ بهـط         

ٚعُط، ستـ٢ غٴـذٔ ايػـٝس ٚقـسض عًٝـ٘ سهـِ اٱعـساّ قبـٌ إٔ         

ٜٴؿــطز عٓــ٘ بعــس تــسخٌ قُــس سػــٌ آٍ ناؾـــ ايػطــا٤ ٚإضغــاي٘ 

ايربقٝــ١ إعطٚؾــ١ يٓــٛضٟ ايػــعٝس ض٥ــٝؼ ايــٛظضا٤. أقــٍٛ: مل تكــع    

ف ؾــٝعٞ ٚاســس ضغــِ  َٜٛــصاى َصعــ١ عــل ايؿــٝع١ بــٌ ٫ٚ خٴــسٹ  

اؾتعاٍ ْؿٛؽ أٌٖ اـ٬ف دطا٤ قسٚض ٖصا ايهتاب، َٚـا شيـو   

إ٫ يبس٤ غطٜإ تًو إؿاِٖٝ اؾسٜس٠ ٗ تًو اؿكب١، ٖٚـٞ نؿًٝـ١   

 بكسٸ اؾٓٛح يًعٓـ ايؿاٌَ ايهاضثٞ.

ٕٵ مل ًٜشٜ ايعاقٌ ٖصا ايتػٝٸط عُا نـإ عًٝـ٘ ايٛنـع     ٚإ

 عسا ٖا بسا.ٗ ايػابل; ؾع٢ً عكً٘ ايػ٬ّ! ؾٗصا ٖٛ َا 

ٖصا ٖٛ اٱْاٍ، ٚأَا ايتؿكٌٝ ؾ٬ فاٍ. ؾكس نإ ٖصا 

ــام      ــ٘ ٫ َٓـ ــصا ؾإْـ ــ٘! يـ ــٛاب )أ٫ّٚ( ؾكـ ــا دـ ــ٘ إٍ ٖٗٓـ  -نًـ

َـٔ إٔ ْٴعـطض عـٔ ايتؿكـٌٝ ٗ أدٛبتٓـا       -ٚا٫ْؿػا٫ت نجري٠ 

ُٸا ت٬ٙ َهتؿٌ بًٛاَع َٔ ايكٍٛ عػ٢ إٔ تػتجري زؾا٥ٔ ايعكٌ،  ع

 ٛاب ٚؾكٍٛ ٚأدعا٤!ٚإ٫ قاض دٛابٓا نتابّا َٔ أب
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 ةاؾعاؾؿ األول ػل ؿلؿـ ؿـ اإلذاطة باؾدؿاء: 
يػــٓا ْــسؾع ؾــطٚض ايتكٝــ١ ٖٚــٞ نــجري٠، : ثاْٝــا دــٛاب

َٚٓٗا ايصٟ شنطمت َٔ تعطٜض إ٪ٌَٓ يًهطض. إ٫ إٔ إـسؾٛع ٖـٛ   

ٚدٛب ايتك١ٝ أٚ ضدشاْٗا َع إسطاظ ايػًب١ اييت تكسٸّ بٝاْٗا سهُّا 

ٕ إكـًش١ ايسٜٓٝـ١ عًـ٢ إؿػـس٠.     َٚٛنٛعّا اعتُازّا عًـ٢ ضدشـا  

ؾطادــع ٚتأَــٌ تعــطف إٔ ايطٚاٜــات ايسايــ١ عًــ٢ َٓٛٛضٜــ١ ايهــطض  

إتٛد٘ إٍ إـ٪ٌَٓ; ٫ زخـٌ هلـا ٗ ؾـضٸ ايٓـعاع ٭دٓبٝتٗـا عـٔ        

قً٘ ٚزٚضاْٗا َساض اؿا٫ت ايؿطز١ٜ إٓؿه١ َٛنٛعّا عٔ َٛنٛع 

 ايتبًٝؼ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.

ًٛٙ ٕا غبل بٝاْ٘ َـٔ ستُٝـ١ زخـٍٛ ايهـطض     ٚاؿكط َػ

ٗ ايتبًٝـــؼ سٴهُـــّا ٚدـــٛاظ شيـــو َـــا زاّ َػـــتًَٗهّا َٛنـــٛعّا ٗ  

إكًش١ ايس١ٜٝٓ، غٛا٤ٶ نإ ايهطض ٚاقعـّا عًـ٢ ؾـدل إبًٓـؼ أّ     

غريٙ. ٚأَا اؾُع با٫ستٝاٙ ؾ٬ ٜكح ع٢ً َا شنطُٛٙ، بٌ ٜكح 

 ُ ا عًـ٢ ايٓشـٛ   َٔ د١ٗ قٝاؽ إكًش١ ايس١ٜٝٓ بإؿػس٠ ٚتهاغـطٖ

ــسٸّ   ــصٟ تك ــع إٔ      »اي ــسٜٔ َ ــًش١ يً ــ٘ إك ــت ؾٝ ٌٕ ناْ ــبٝ ــطٴبٻ غ ؾً

ٌٕ ناْــت ؾٝــ٘ إؿػــس٠ يًــسٜٔ َــع إٔ     ا٭نــطاض أنجــط، ٚيــطٴبٻ غــبٝ

 ٍ ٚقــس تكــسٸّ أٜهــّا إٔ إؿػــس٠  «. ا٭نــطاض أقــٌ. ؾإكــسٻّ ٖــٛ ا٭ٚ

١َْٛٓٛ ٗ أسػٔ ؾطٚنـٗا، ؾُٝـا إكـًش١ َكطٛعـ١، ٫ٚ تكـاّٚ      
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ــا   ــسَا٥ٓا ٚزَــا٤   تًــو ٖــصٙ، ؾُٓٗذٓ إشٕ ٗ َــأَٔ َــٔ اٱؾــاط١ ب

 إخٛآْا، ٚاؿُس هلل تعاٍ.

 

 :أدؾقب اؾعاؾؿ األول ػل اؾتصدّي ؾمراء اؾػاددة 
ٚأَــا َــا أؾــطمت إيٝــ٘ ٗ اهلــاَـ َــٔ تؿــٓٝعٓا عًــ٢ أســس 

اـطبا٤; ؾٗٛ ٗ قً٘، شيو ٭ٕ َا تُٖٛتٛٙ َٔ ٚسـس٠ إهـُٕٛ   

 ظعُٗـا باطـٌ، ؾـإٕ ايـيت     بٌ ايطٚا١ٜ اييت ْكًتُٖٛا ٚايطٚا١ٜ ايـيت 

ْكًتُٖٛا ْٚٛا٥طٖا إِا خٛطـب بٗـا غـري إبًِّـؼ يػـري أٖـٌ ايعٓـاز،        

ؾشٴــصِّضٳ َــٔ تــطى ايتكٝــ١ ايــيت تػــتذًب نــطضّا عًــ٢ ْؿػــ٘ ٚعًــ٢  

٫ٚ تٴبــسٹ عًَٛٓــا ٕــٔ ٜكابًــٗا »إخٛاْــ٘. ضادــع ايطٚاٜــ١ ػــس ؾٝٗــا: 

ٕ   (1)«.بايعٓاز بِّـؼ  أَا اييت ظعُٗا شيو اـطٝب ؾكس خٛطـب بٗـا ا

يػري أٌٖ ايعٓاز، ٕهإ أٌٖ ايهٛؾ١، ٜٚ٪نسٙ نطب٘ إجـٌ غطٝـب   

ًٜعٔ ٗ نطب٤٬ إكسغ١ ؾٝٴكتـٌ بػـبب٘ خًـل ٗ اؿذـاظ. ؾـأٜٔ ٖـصٙ       

َٔ تًو؟! ٚنٝـ قاض ايٓٗٞ عٔ ايتبًٝؼ سٝح إكـًش١ َٓعسَـ١   

ٚإؿػس٠ َرتتب١ بػبب عٓاز إبًٖؼ َػاٚقّا يًٓٗٞ عٔ ايتبًٝؼ سٝـح  

١ ٚإؿػس٠ َٓعس١َ أٚ َٓسٓن١ ٗ ا٭ٍٚ بػبب قابًٝـ١  إكًش١ َرتتب

 إبًٖؼ ٚاغتعسازٙ يكبٍٛ اؿل؟! زقِّل تسضى.

                                                           

 354م 1( ا٫ستذاز ز1)
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َُٚٗا ٜهٔ; ؾإٕ ايتػاٌٖ ٚعسّ ايتجبـت ٗ ْكـٌ َـا مل    

ٚٳ عٔ إعكّٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْٚػبت٘ إيٝ٘ َعك١ٝ با٫تؿـام; ٚقـس    ٜٴط

ٚٸ٠ ٗ ف»دا٤ عٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ:  ّ إط اٖس٠ أخٝو ْٛا

ع٢ً طاع١ اهلل غبشاْ٘ ٚقسٸٙ عٔ َعاقٝ٘ ٚإٔ تٴهجط ع٢ً شيـو  

ٚاجملاٖــس٠ ٚايكــسٸ ٚإنجــاض ا٬َٕــ١; نــٌ شيــو ٜكتهــٞ   (1)«٬ََــ٘

ايكسټ ٗ َجٌ إكاّ إ٫  -عاز٠ّ  -تؿٓٝعّا ٚخؿ١ْٛ إش ٫ ٜتشكل 

عكـِ ايٓؿـٛؽ َـٔ ا٫عتكـاز      -عـاز٠ّ   -بُٗا، نُا ٫ ٜتشكل 

بُٗـا، ٚعًـ٢ شيـو دـطت غـري٠ ا٭َادـس َـٔ        بإكاي١ ايباطًـ١ إ٫  

 أقشابٓا ست٢ َع أٌٖ اؿل ٚايسٜٔ.

ٚأَـا َـا   »قاٍ احملكل ايهطنٞ ضنـٛإ اهلل تعـاٍ عًٝـ٘:    

ٜكسض عٔ أٌٖ اؿل ٚعًُـا٤ ايـسٜٔ ٗ إػـا٥ٌ ايباطًـ١ ٚاٯضا٤     

ايؿاغس٠; ؾٝذٛظ شنطٙ ٚايكسح ٗ قشت٘ ٚبٝإ ز٥٫ـٌ بط٬ْـ٘،   

ًـ٢ قا٥ًـ٘ ٚاـؿـ١ْٛ ٗ ضزٙ يعكـِ     ٚيٛ اغتسع٢ إكاّ ايتؿٓٝع ع

 (2)«.ايٓؿٛؽ َٔ ا٫عتكاز ب٘ داظ

ــا َــٔ شاى، ْٚػــأٍ اهلل غــبشاْ٘      ؾًــٝهٔ ايــصٟ نــإ َٓ

ايكبٍٛ ٚإٔ ٜهتبٓا ٚإٜانِ َٔ شٟٚ إط٠٤ٚ ايصٜٔ ٫ ٜػهتٕٛ سـٌ  

ٜػُعٕٛ َـا مل ٜكًـ٘ آٍ قُـس عًـِٝٗ ايػـ٬ّ ٜٴٓػـب إيـِٝٗ عًـ٢         

                                                           

 9997( غطض اؿهِ: 1)

 47م 2( ضغا٥ٌ احملكل ايهطنٞ ز2)
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٭دٝــاٍ مثــٔ ٖــصٙ اـطاٜــا إٓــابط عــٔ تػــاٌٖ ٚاغــتٗتاض! ٚتــسؾع ا

 د٬ّٗ ٚنٝاعّا ٚامطاؾّا!

ــصا        ــ٢ ٖ ــٓٝع عً ــا ايتؿ ــصنِ عًٝٓ ــٓهِ أخ ــب َ ــِ ايعذ ث

اـطٝب ٗ ْػـبت٘ قـ٫ّٛ ٯٍ قُـس عًـِٝٗ ايػـ٬ّ َـا قـايٛٙ; ٚمل        

تأخصٚا عًٝ٘ ٚقؿ٘ يًـصٟ ّهـٞ عًـ٢ ططٜكـ١ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ       

 با٭ٓل! ٚيعٌ َٔ ايططٜـ ٗ ا٭َـط إٔ ٖـصا اـطٝـب ْؿػـ٘ قـس     

ٚقع ٗ ايصٟ نإ وصٸض َٓـ٘ ٜٚكبٸشـ٘! إش غٴـُع عًـ٢ َٓـرب ايبكـط٠       

ــاض      ــٌ! ا٭َــط ايــصٟ أث ــأِْٗ َعاب ــعبري ٚعا٥ؿــ١ ب ٜكـــ طًشــ١ ٚاي

سؿ١ٛٝ أٌٖ اـ٬ف ست٢ طـطزٚٙ أخـريّا َـٔ ايهٜٛـت سٝـح نـإ       

ٌٸ ٖــصا ايتػٝٸــط ايٓــٛعٞ ٗ هلذتــ٘ نــإ  َــسعّٛا يًدطابــ١ ٖٓــاى. ؾًعــ

ٔ نإ نـصيو، ؾٓػـأٍ اهلل تعـاٍ    بتأثري يَٛٓا إٜاٙ ٗ َا َه٢، ؾ٦ً

إٔ ٜهٕٛ عسٚي٘ إٍ غبٸ عا٥ؿ١ ٚأَجاهلا نٓؿاض٠ ٕا نإ َٓـ٘ غـابكّا   

ــّا باْهــُاَ٘ إٍ أٖــٌ     ــٝح هلــصا ايعُــٌ، ٚإٔ ٜهــٕٛ إع٬ْ َــٔ تكب

ٌٕ ثـِ    َٳٔ ٖٛ ا٭ٓل إش ٢ٜٗٓ عٔ ؾعـ ٕٳ  ايعامل ا٭ٍٚ، ٚإ٫ ؾكس با

 ٫ ًٜبح إٔ ٜطتهب٘! ْعٛش باهلل.

 

  األدوار؟ألي ذلء تقزقع 
قـس ايتـبؼ عًـٝهِ َـا عٓٝٓـاٙ، ؾـإٕ قٛيٓـا        : ثايجّا دٛاب

بتٛظٜع ا٭زٚاض ي٘ ٚدٗإ. أٚهلُا; أْ٘ ٫ ّهٔ ؼكٝل ٖسف ٖـسّ  
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ايباطٌ إ٫ بـ٘، ٭ٕ ٖٓايـو أْاغـّا ٫ عـاطـ يكًـٛبِٗ إ٫ ايهـ٬ّ       

ــُا٥طِٖ إ٫ ايهــ٬ّ       َٜ يه ــٛقٹ ــّا ٫ َ ــو أْاغ ــا إٔ ٖٓاي ــٝٸٔ، نُ ايً

. ضادـع َتؿهٸـ٬ّ دٛابٓـا عًـ٢ ايػـ٪اٍ      اـؿٔ، ؾإطًٛب ن٬ُٖـا 

إٛد٘ إيٝٓا َٓص أنجط َٔ غبع غـٓٛات ٗ )ايكطـط٠( ؼـت عٓـٛإ:     

هب »ٚنإ اؾٛاب:  ؟«ٌٖ ْػري أغًٛبٓا ٗ إٓتسٜات اؿٛاض١ٜ»

تٛظٜع ا٭زٚاض ٚتٜٓٛعٗا، ؾٝهٕٛ قػِ نأبٞ شض، ٚآخط نػًُإ، 

عكٝـس٠   ضنٛإ اهلل تعاٍ عًُٝٗا، ٚبٗصا ٜتشكل اهلسف ٗ نػـط 

اـكِ، ٫ با٫قتكاض ع٢ً يٕٛ ٚاسس ؾإْ٘ ٫ ٜ٪زٟ إٍ ايٓتٝذـ١  

 (1)«.إطد٠ٛ

ــٔ ا٭غــًٛبٝٵٔ     ــٞ َ ــا; إٔ اغــتؿطاز أغــًٛب تبًٝػ ثاُْٝٗ

بايػــاس١ ٜٓطــٟٛ عًــ٢ كــاطط، أَــا أغــًٛب أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ     

ؾِٖٝٛ إدايـ إٔ ٫ َطْٚـ١ يـسٜٓا، ٖٚـصا خطـط إش قـس ٜسؾعـ٘ إٍ       

ٌ ايعامل ايجاْٞ ؾِٖٝٛ اـكِ إٔ ٫ ضازع ايكساّ. ٚأَا أغًٛب أٖ

يــسٜٓا، ٖٚــصا أٜهــّا خطــط إش قــس ٜسؾعــ٘ إٍ ايتُــازٟ، ٚقــس زؾعــ٘   

بايؿعــٌ إش نــإ ٖــصا ا٭غــًٛب ٖــٛ إػــتؿطز، ؾٛــٔ إدــايـ إٔ   

ايؿٝع١ خا٥طٚ ايك٣ٛ ٚػبٻط عًـِٝٗ. ؾـإطًٛب ن٬ُٖـا، ستـ٢ إشا     

ٖٸِ إٔ ٫ َط١ْٚ ٌٳ ايعامل ا٭ٍٚ ٚتٛ عٓـس ايؿـٝع١    مسع إدايـ أٖ

ٚدسٖا عٓـس أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ ؾٗـسأت ْؿػـ٘، ٚستـ٢ إشا مسـع         

                                                           

 ع٢ً َٛقع ايكطط٠ ايطمسٞ 1428ضبٝع اٯخط  20( دٛاب بتاضٜذ 1)
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ٖٸِ إٔ ٫ ق٠ٛ عٓس ايؿٝع١ ٚدسٖا عٓـس أٖـٌ    ٌٳ ايعامل ايجاْٞ ٚتٛ أٖ

 ايعامل ا٭ٍٚ ؾايتذُت ْؿػ٘.

ٛٸضٙ ٗ ساٍ )ا٫غـتؿطاز(، أَـا    ؾاـطط إشٕ إِا ّهٔ تك

اٍ. ٖٚصا َا ٗ ساٍ )ا٫دتُاع( ؾا٭١َ ٗ َأَٔ َٓ٘ إٕ ؾا٤ اهلل تع

ٜٴػتؿاز َـٔ سهُـ١ ا٭٥ُـ١ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ َـع أقـشابِٗ، سٝـح         

 أَطٚا ؾ١٦ َِٓٗ َداق١ُ أٌٖ اـ٬ف ٚأخط٣ َساضاتِٗ.

أَــا ٚقــس عًُٓــا بــإٔ أغــًٛب أٖــٌ ايعــامل ا٭ٍٚ يــٔ        

ٜػتؿطز، ٚأْ٘ ئ ٜعسّ قٛتّا َبآٜـّا يـ٘ ٗ ايـساخٌ ايؿـٝعٞ، ٚأْـ٘      

س َٔ اؿطٜـ١ ٚاؿكـٛم، َٚـع    ٜأتٞ َتُاؾّٝا َع غري ايعامل إٍ َعٜ

ٚطٚف َٚتػٝٸطات أعطت يًؿٝع١ ْكٝبّا َٔ ايك٠ٛ ايها١َٓ َكساض َا 

ٚٻنــت كــايؿِٝٗ; ؾــإٕ اـــٛف َــٔ ٚدــٛز قــٛت أٖــٌ ايعــامل   ض

ا٭ٍٚ ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ َٔ )ايؿٛبٝا( اييت ْعًِ. ضادع َتؿه٬ّ دٛابٓا 

ٚاؿاٍ يٝؼ نـصيو; إش ٫ بـس َـٔ ايتشًٝـٌ     »ايػابل يو ٚؾٝ٘: 

تؿهٝو، ٚبعسُٖا ٜتهح إٔ ٖصا إٓٗر َذطزٙ ٫ ٜؿهٌ عٓس ٚاي

إدايـ ايعكسٟ قؿعٸّا يكتٌ ايؿٝع١ ايّٝٛ، ٚشيو ٭غباب عسٜس٠ 

ؼٍٛ زٕٚ شيو، َٓٗا: نعـ ٖصا إدايـ ايعكسٟ ٗ ْؿػـ٘،  

ٚٸض ْؿػ٘ ع٢ً تكبٸٌ اٯخط  ٚٚطٚف عا١ٕٝ أٚ إق١ًُٝٝ تكٝٸسٙ ٚتط

بسٜـ٘ خكـّٛ ٖـصا إـٓٗر َـٔ      نُا ٖـٛ، َهـاؾّا إٍ انتؿا٥ـ٘ َـا ٜ    

ٞ َٔ إزا١ْ ي٘ ٚأْ٘ ٫ ّجٌ ايؿٝع١ ِٖٚ َٓ٘ بط٦ٜٕٛ،  ايساخٌ ايؿٝع
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٘ ضنّا ٚاضتٝاساّ وذعٙ عٔ اضتهاب  ـ ٗ ْؿػ ٖٚٛ ٖا ٜٴؿعط إداي

 «.أٟ ؾعٌ إدطاَٞ خاضٕز عٔ ا٭طٛاض ٗ سكِٗ

إشا أزضنتٳ ٖـصا تـسضى إٔ ٫ خطـٛض٠ َـٔ ٚدـٛز َـٓٗر       

ُسزٙ ؾٝؿرتض إٔ تؿطٔ إٍ أْ٘ ٫ ٜتشكل أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ، ٚأَا 

ــ١ ٚإهــاثط٠(       ــل ايؿــ٤ٞ ايهــجري َــٔ )إػايب ــع ؼك ــ٘ إ٫ َ ؾــ٤ٞ َٓ

ــ١(،      ــ١ )اهلُٝٓ ــع٠( إٍ َطسً ــ١ احملٓؿ ــ١ )تهــٜٛٔ ايب٦ٝ ــاظ َطسً ٚادتٝ

ٚعٓس٥ص ٜٓتؿٞ َٛنٛع اـطط نُا اْتؿ٢ سٌ ؾتح َه١، ٚإٕ شيو 

عًـ٢   -ػـُح  يها٥ٔ َٔ دسٜس إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ. ع٢ً أْٓـا يـٔ ْ  

ستــ٢ ٗ تًــو إطسًــ١ باغــتؿطاز َٓٗذٓــا، ٫ ٭دــٌ  -ا٭غًــب 

استُاٍ اـطـط إش قـس اْتؿـ٢; بـٌ يًٛدـ٘ ا٭ٍٚ ايـصٟ تكـسٸّ ٖٚـٛ         

تٛظٜع ا٭زٚاض ٚتٜٓٛع اـطاب بػطض ٖسا١ٜ ايٓاؽ ع٢ً اخت٬ف 

َؿاضبِٗ ٚأشٚاقِٗ. ٚبٗصا تعًـِ أْٸـا عُـس اهلل أعًـ٢ نعبـّا َـٔ إٔ       

 تكٝبٓا )ايؿٛبٝا(.

ٝــت ايــصٜٔ ٚقــؿتٳِٗ باؿُــا٥ِ ٜػــعٕٛ إٍ َٓــع ُــسز  ٚي

تٝاضْـا ؾشػــب، ؾــإِْٗ ٗ ٚاقــع ا٭َــط ٜػــعٕٛ إٍ قتًــ٘ ٚايكهــا٤  

عًٝ٘ ٚا٫غتؿطاز با٭َـ١ َٚكـريٖا، َـع زْـا٠٤ ٗ ايـٓؿؼ ؼًُـِٗ       

ع٢ً ضَٝٓا بهٌ ع١ُٝٛ َٔ ايعٚض ٚايبٗتـإ، نـاييت ْكًتُٖٛـا َـٔ     

ٗــا أْٸــا َــٔ اـــٛاضز قــصؾٓا بايعُايــ١ ي٬غــتعُاض! أٚ نــاييت قٝــٌ ؾٝ

٘ »ٚسٴًِّٝٳت بططؾ١:  ؾٗـ٪٤٫ ايـصٜٔ ٜػـعٕٛ    «! اْت تطٜس تكتٌ أبٜٛـ
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إٍ ايكتٌ ٚايكها٤ ٚا٫غـتؿطاز بـ٬ خـٛف َـٔ اهلل ٫ٚ تـٛضٸع عـٔ       

احملطٸَات; يٝؼ هلِ عٓسْا إ٫ َا يًشُريا٤ عٓس أبـٞ اؿػـٔ عًٝـ٘    

ايػ٬ّ َٔ ايتأزٜب ٚايعكاب ٚنطب اؿذاب. ٚأَا ايصٜٔ ٜػعٕٛ 

)َٓــع ايتُــسز( ٫خــت٬ؾِٗ َعٓــا ٗ ا٫دتٗــاز َــع ايتــعاَِٗ        إٍ 

با٫سرتاّ ٚإط٠٤ٚ ٗ ايتٓاؾؼ ٚعطض ايبهاع١; ؾًـِٗ عٓـسْا َـا    

 يًكسٚم عٓس إؿٝس َٔ اٱعصاض َع ايطز ٚا٫ْتكاز.

 

 :االحتجاج بزقارة احلدني عؾقف اؾدالم 
ــٛاب ــّا د ــٓا;    : ضابع ــٔ ْكه ــٔ تعذــبهِ َ ــب َ ا٭عذ

ِ إَاَّا ٜـسعٛ إٍ ايتكٝـ١ ٗ ؾـعا٥ط اؿػـٌ     زعٛانِ أْهِ َا مسعت

عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚظٜاضت٘! ٚأْ٘ نٝـ خؿٞ عٓا َجٌ ٖصا ٚأؾهًٓا بٗصا 

اٱؾهاٍ! َع إٔ ايـصٟ خؿـٞ إِـا ٖـٛ عـٓهِ ٫ عٓـا! ؾايطٚاٜـات        

اٯَــط٠ َطاعــا٠ ايتكٝــ١ ٗ ٖــصا ايؿــإٔ َاثًــ١ أَــاّ ا٭عــٌ، ؾطادــع  

عـٔ  »س ؾٝـ٘ َـج٬ّ:   ايباب ايجأَ ٚايتػعٌ َٔ ناَـٌ ايعٜـاضات ػـ   

ّ عٔ ظٜاض٠ قرب اؿػٌ  اؿًيب قاٍ: غأيت أبا عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬

ٚػـس   (1)«.عًٝ٘ ايػ٬ّ. قاٍ: ٗ ايػ١ٓ َط٠، إْٞ أخاف ايؿـٗط٠ 

ٔ عاَط بٔ عُري ٚغعٝس ا٭عطز، عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ »ؾٝ٘:  ع

                                                           

 491( ناٌَ ايعٜاضات ٫بٔ قٛيٜٛ٘ م1)
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 (1)«.ايػ٬ّ قاٍ: ا٥تٛا قرب اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ نٌ غـ١ٓ َـط٠  

ٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ، »س ؾٝ٘: ٚػ ٔ عبٝس اهلل اؿًيب، عٔ أب ع

قاٍ: قًت: إْٸا ْعٚض قرب اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ ايػ١ٓ َـطتٌ أٚ  

ث٬خ، ؾكاٍ أبٛ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: أنـطٙ إٔ تٴهجـطٚا ايككـس    

 (2)«.إيٝ٘، ظٚضٚٙ ٗ ايػ١ٓ َط٠

يتكٝـ١  ثِ إٕ ٖصا ايعا٥ط ايـصٟ ٜـعٚض ٗ ايػـ١ٓ َـط٠ ٕهـإ ا     

ٚاـٛف َٔ ايؿٗط٠ عٓس ايٛإٌ; ٜٛقٝ٘ اٱَاّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بإٔ 

ٜكتكط ع٢ً أقٌ ايعٜاض٠ َا ٫ ٜتذاٚظ ْكــ زقٝكـ١، ؾكـس دـا٤ ٗ     

عٔ ْٜٛؼ بٔ ٚبٝإ، عٔ أبٞ عبـس  »ايباب اـاَؼ ٚا٭ضبعٌ: 

اهلل عًٝــ٘ ايػــ٬ّ، قــاٍ: قًــت يــ٘: دٴعًــت ؾــساى; ظٜــاض٠ قــرب  

 ٍ ايتكٝــ١؟ قــاٍ: إشا أتٝــت ايؿــطات   اؿػــٌ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ ٗ ســا

ؾاغتػٌ ثِ ايبؼ أثٛابو ايطاٖط٠، ثِ ُط بإظا٤ ايكرب ٚقٌ: ق٢ً 

اهلل عًٝو ٜا أبا عبس اهلل، ق٢ً اهلل عًٝو ٜا أبا عبس اهلل، قـ٢ً  

 (3)«.اهلل عًٝو ٜا أبا عبس اهلل. ؾكس ُت ظٜاضتو

ٚقس ػس اٱَـاّ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٜٴعـٔطض عـٔ اٱغـٗاب ٗ       

ــا٤ٶ عًــ٢ ؾــٝعت٘ نــ٬ٝ تأخــصِٖ    شنــط ؾهــا٥ٌ   ــاض٠ ٚآثاضٖــا اتك ايعٜ

                                                           

 490( إكسض ْؿػ٘ م1)

 494( إكسض ْؿػ٘ م2)

 244( إكسض ْؿػ٘ م3)
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اؿُاغ١ ؾٝٴذٗسٕٚ أْؿػـِٗ ٗ ايعٜـاض٠ ٜٚعطٸنـٕٛ أْؿػـِٗ يًكتـٌ      

ـُؿٴب، نُا زٓيت عًٝ٘ ضٚا١ٜ ٜـْٛؼ ٚؾٝٗـا:    ٜـا  »َكًٛبٌ ع٢ً ا

ْٜٛؼ ، يٛ أخربت ايٓاؽ َا ؾٝٗا ٕـٔ ظاض اؿػـٌ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ     

ـُؿب  (1)«!يكاَت شنٛض ايطداٍ ع٢ً ا

بعس ٖصا ٜكاٍ أْٸا َا مسعٓا إَاَـّا ٜـسعٛ يًتكٝـ١ ٗ    ؾهٝـ 

قه١ٝ اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚؾعا٥طٙ ٚظٜاضت٘؟! ؾتـاض٠ ٜـأَط اٱَـاّ    

عًٝ٘ ايػـ٬ّ بعـسّ اٱنجـاض َـٔ ايعٜـاض٠ خـٛف ايؿـٗط٠، ٚأخـط٣         

بتكًٝــٌ ؾــعا٥طٖا ٚأزا٥ٗــا ٕهــإ ايتكٝــ١، ٚثايجــ١ ٜٴعــطض عــٔ بٝــإ   

ٟٸ ؾهــا٥ًٗا يهــ٬ٝ ٜتػــاضع ايٓــاؽ إيٝٗــا ؾٝٴ كتًــٕٛ أٚ ٜٴكــًبٕٛ، ؾــأ

َع٢ٓ هلصٙ ايطٚاٜـات غـ٣ٛ َطاعـا٠ ايتكٝـ١؟! ٚيـصا شٖـب ايع٬َـ١        

اجملًػٞ عًٝ٘ ايط١ٓ إٍ عسّ دٛاظ ايعٜاض٠ َع اـٛف يعَُٛـات  

ُٳٌ ايطٚاٜـات ايـيت    ايتك١ٝ ٚايٓٗٞ عٔ إيكا٤ ايٓؿؼ ٗ ايتًٗه١، ٚسٳ

ؼــح عًــ٢ ايعٜــاض٠ َــع اـــٛف عًــ٢ اـــٛف ايهــعٝـ َــع ٚــٔ   

ــٓؿؼ    ايػــ١َ٬، أٚ خــٛف ؾــٛات ايعــع٠ ٚاؾــاٙ ٚإــاٍ ٫ تًـــ اي

 (2)ٚايعطض، ؾطادع ن٬َ٘ ٗ اجملًس ايٛاسس بعس ا١٦ٕ َٔ عاضٙ.

ٚأظٜسى; إٕ ايطٚاٜـات ايسايـ١ عًـ٢ َطاعـا٠ ايتكٝـ١ ٖٗٓـا       

َــٔ تًــو ايــيت تــسٍ عًــ٢ دــٛاظ   -عػــب ايكــٓع١  -أقــ٣ٛ 

                                                           

 181ْؿػ٘ م( إكسض 1)

 10م 101( عاض ا٭ْٛاض ز2)
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ـٝـ    ٘. إُٖاهلـا، ؾــإٕ ٖــصٙ ؾٝٗـا ايكــشٝح غــٓسّا، ؾُٝـا تًــو تؿتكــط إي

 ٖٚصٙ َٛاؾك١ يٮقٍٛ ٚايكٛاعس، ؾُٝا تًو ؽايؿٗا.

ٖصا; ٚبإدطا٤ قاعس٠ )ٚسس٠ إٓاٙ( إِا ٜٴشهِ َطًٛب١ٝ 

إسٝا٤ اغتؿـٗاز ايـٓيب ا٭عٛـِ ٚغـا٥ط إعكـٌَٛ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ        

ع٢ً مٛ َا تٴش٢ٝ ب٘ ؾٗاز٠ اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ، َع إٔ َا بايٝـس  

ًـ٢ شيـو ايٓشـٛ إِـا ٖـٞ      ؾع٬ّ َـٔ ؾـعا٥ط ٗ ايطٚاٜـات ٚا٭زيـ١ ع    

ؽل اؿػٌ عًٝ٘ ايػ٬ّ نُا ٖٛ َعًّٛ. ٚبإدطا٤ ايكاعـس٠ شاتٗـا   

ٜٴشهِ ظٛاظ تطى ايتك١ٝ ٗ بٝإ ١ًََٝٛٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

إكتهـٞ يًٓٝـٌ َـٔ قتًتــ٘ نُـا هـٛظ تــطى ايتكٝـ١ ٗ بٝـإ ًََٛٛٝــ١        

ٜٓهِ اؿػــٌ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ إكتهــٞ يًٓٝــٌ َــٔ قتًتــ٘. ٚإ٫ ؾُــٛاظ 

 كت١ً ٜا قّٛ!

ٌّٞ عًـ٢         ٚعًٝ٘ ؾـإٕ إؾـهايٓا عُـس اهلل تـاّ ْٚكهـٓا عكـ

 اٱبطاّ.

 

 :اؾـتائج اؾؽارثقة واألجـدات اؾدقادقة 
نـٌ َـا بٓٝـتِ عًٝـ٘ ستـ٢ ٫ تػـًُٓٛا;       : خاَػـاّ  دٛاب

ؾٝ٘: إٔ ايه٬ّ يٝؼ ٗ ايؿباب، بٌ ٗ ايكٝازات، ؾٗصٙ ٖٞ اييت 

ــرب      ــٔ َ ــا٤ َ ــا تؿ ــتدرتع َ ــسات ؾ ــٌ ا٭دٓ ــٌ  ؼُ ٛٸؽ ايكت ــ ضات تػ
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ٚاٱضٖاب، أَا ايؿاب ؾُُٗا بًؼ ب٘ ايػهب ٚاؿُاؽ ؾإْـ٘ ٜتٝـ٘   

ب٬ سه١َٛ تطعاٙ أٚ َُٓٛـ١ ت٪ٜٚـ٘ ٚتسضٸبـ٘ عًـ٢ ايكتـٌ ٚايـتؿذري       

ٚاٱضٖاب، ست٢ ٚإٕ ناْت ايب١٦ٝ ب١٦ٝ ؾٛن٢ َٚا َٔ قبه١ أ١َٝٓ 

سان١ُ، إش أقك٢ َا ّهٔ إٔ ٜكع ٗ َجٌ ٖـصٙ ايب٦ٝـ١ ؾًتـ١ ٖٓـا أٚ     

ٜٴكتٌ بٗا أؾـطاز نـأٟ سـازخ دٓـا٥ٞ، ؾـ٬ )ْتـا٥ر ناضثٝـ١(        ٖٓاى، 

ــس٠ ؼًُــٗا سهَٛــ١ أٚ     ــا، إش ؼكــل ٖــصٙ َطٖــٕٛ بٛدــٛز أدٓ ٖٓٗ

١َُٛٓ هلـا قٝـازات تطغـِ ٖـصٙ إدططـات ٚتعُـٌ عًـ٢ تٓؿٝـصٖا         

 نُٓٗذ١ٝ عا١َ.

َٚا َٔ سه١َٛ َعازٜـ١ أٚ َُٓٛـ١ إضٖابٝـ١ ايٝـّٛ ْؿـأت      

غـابل عٗـس قبـٌ    نطز ؾعٌ ع٢ً غب عا٥ؿـ١! بـٌ نًـٗا ْؿـأت ٗ     

ــت       ٛٸْ ــأت ٚته ــس ْؿ ــايربا٠٤، ٚق ــاٖط ب ــٞ اجمل ــاض ايطاؾه ــٛض ايتٝ ٗٚ

٭دٓسات غٝاغ١ٝ َعطٚؾ١، دا٤ت بعسٴ تتدص ايصضا٥ع يكتٌ ايؿٝع١ 

بػبب ايتساؾع ايػٝاغٞ، َا ٜعين أْو َكتٍٛ ٗ اؿايتٌ، ْطكت 

ــطٚظى     ــ١ بـ ــٛ ٗ اؿكٝكـ ــا ٖـ ــ٘ إِـ ــو عًٝـ ــصٟ ٜكتًْٛـ أّ ٫، ٭ٕ ايـ

ــب ٚانُــ   ــٞ. اشٖ ــٝطط    ايػٝاغ ــّٝا أٚ تػ ــربظ غٝاغ ــو ٫ٚ ت ٔ ٗ بٝت

 سهَّٛٝا، ٚئ تٴكتٌ س٦ٓٝص!

اغــــتٍٛ ٔــــٝين عًــــ٢ ايػــــًط١ ٗ إٜــــطإ أٚاخــــط      

ايػبعٝٓٝات، ؾُجٸٌ شيو بطٚظّا ؾٝعّٝا غٝاغّٝا ٗ إٓطك١، قاّ ع٢ً 

إثطٙ ٗ أٚا٥ٌ ايجُاْٝٓات ٖٚـابٞ بانػـتاْٞ ٜٴـسع٢ )َـ٬ سـل ْـٛاظ       
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ــٝا )ؽگاؾٗـــٔ ــپٟٚ( بتأغـــٝؼ ًَٝٝؿـ ــٝـ اٙ قـ شاب١( أٟ دـ

ايكشاب١، ٚأخص ٜكتٌ ايؿٝع١ ٜٚػتاهلِ ٗ بانػتإ، َـع أْٗـِ َـا    

ناْٛا ٜعًٕٓٛ ايربا٠٤ إ٫ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ تعاضؾٛا عًٝ٘ ٗ فايػِٗ 

َٓص عكٛز نُا ٗ ايتاغع َٔ ضبٝع، ؾُا عسا ٖا بسا؟ ٕٚاشا أخـصت  

ٖصا ايٖٛابٞ ايػـري٠ ؾذـأ٠ عًـ٢ قـشابتِٗ ٚمل ٜهـٔ تأخـصٙ َجـٌ        

ػري٠ أٜاّ نإ ايؿاٙ ع٢ً ضأؽ ايػًط١ ٗ إٜطإ؟ ٖصا َع إٔ ٖصٙ اي

ٔٝين َا نإ ٜػب قشابتِٗ، بٌ نإ ّتسح عُط ٜٚعتربٙ َجا٫ّ 

يًعسايــ١ ٚايتٛانــع! بــٌ يكــس ســطٸّ عًــ٢ ْؿػــ٘ ايتعــطض ٕعاٜٚــ١    

 بٓكٝش١ َٔ خا٦َٓٞ نُا ٜكٍٛ!

ٚاغـتُطٸت ٖـصٙ اؾُاعـ١ اٱضٖابٝـ١ تكتـٌ ايؿـٝع١ طـٛاٍ        

ــات ٚا ــإ ٚمل   ايجُاْٝٓٝ ــت ٗ تٓٛــِٝ طايب يتػــعٝٓٝات إٍ إٔ انطط

ٜتٛقـ ايكتٌ، ٚنإ شيو قبٌ إٔ تهٕٛ ٗ ايٛغ٘ ايؿٝعٞ ٚاٖط٠ 

ــِٝ     ــ٘ ايػـــ٬ّ سٝـــح تكـ ــسٟ عًٝـ ــساّ إٗـ ــ١ خـ ــا٠ ؾـــسى أٚ ٦ٖٝـ قٓـ

بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١! ؾُا ٖٛ غـبب   ا٫ستؿا٫ت اييت تٓاٍ َٔ أبٞ

 تأغؼ تًو إًٝٝؿٝا اٱضٖاب١ٝ ٗ شيو ايعٗس؟

ٖـ   ٛ ٖـصا ايـربٚظ ايػٝاغـٞ ايؿـٝعٞ ايـصٟ اغـتؿعٸ       ايػـبب 

ــٝا،   ــا ٚاػـــ٘ إٍ ضٚغـ أ٫ّٚ اي٫ٜٛـــات إتشـــس٠ إش مل ٜتٛاؾـــل َعٗـ

ٞٳ تكـسٜط ايجـٛض٠، ؾـايتك٢           ُِّ ٚاغـتؿعٸ أٜهـّا أُْٛـ١ إدـايؿٌ َـا غٴـ

ايططؾإ ع٢ً قاضب١ ٖصا ايٓٛاّ اٱٜطاْٞ اؾسٜس، ؾهإ َـٔ ْتـا٥ر   
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ــطإ،    ــ١   شيــو ســطب قــساّ ايــيت ؾــٓٸٗا عًــ٢ إٜ ٚتأغــٝؼ ٚتػصٜ

 اؾُاعات إعاز١ٜ هلا، ٚنإ َٓٗا ْاع١ دٝـ ايكشاب١!

إشٕ; يٛ نـإ إـطاز تـ٬ٗ )ايٓتـا٥ر ايهاضثٝـ١( ؾكـس نـإ        

ٜٓبػٞ ع٢ً ٔٝين إٔ ٜكبع ٗ بٝت٘ ٫ٚ ٜكّٛ بٗصا ايعٌُ ايػٝاغـٞ  

ايصٟ دطٸ ع٢ً ايؿٝع١ َا دطٸ َٔ )ْتا٥ر ناضث١ٝ( سكٝكٝـ١، إش نـإ   

انػـتإ ٜػـبٸٕٛ عُـط ٗ فـايؼ ؾطسـ١ ايعٖـطا٤       غٝبك٢ ايؿٝع١ ٗ ب

عًٝٗا ايػ٬ّ نُا ناْٛا ٜؿعًٕٛ ٜٚعًِ بصيو ايكاقٞ ٚايساْٞ َٔ 

إدايؿٌ ٖٓاى; زٕٚ إٔ ٜتشـطى أسـس َـِٓٗ َُٗـا بًـؼ بـ٘ ايػـٜٝ        

يؿعٌ أٟ ؾ٤ٞ ٭ٕ ٫ سه١َٛ أٚ ١َُٛٓ تسؾع٘ يـصيو، ٚتـٛؾط يـ٘    

ٝـ١ أٚ اٱدطاَٝـ١   ايػ٬ح ٚايتسضٜب اي٬ظّ يًكٝاّ با٭عُاٍ اٱضٖاب

إُٓٛــ١. ٖــصٙ ٖــٞ اؿكٝكــ١، ؾأزضنٖٛــا، ٖٚــٞ إٔ ٚدــٛز ايــساؾع   

ايعكـــسٟ َذـــطزٙ ٫ ٜهؿـــٞ يتشٜٛـــٌ ايؿـــاب َـــِٓٗ إٍ إضٖـــابٞ  

ــ٘ إٍ شيــو ٖــٛ َــٔ وتهــٓ٘، ٖٚــٛ      ٛٸي ــصٟ و ــا اي اْتشــاضٟ، ٚإِ

ٛٸٕ شيـو ايـساؾع ٚتػصٜتـ٘ ٚتؿعًٝـ٘ عًـ٢       ايباعح ا٭غاؽ ع٢ً ته

 أضض ايٛاقع.

ــِ إٕ ن٬َــو عــٔ   ــإٔ   ث ايؿــباب اٱضٖــابٌٝ ٚقطعــو ب

ٜـِٖٛ ٚنأْـو قـس     -ع٢ً ا٭قٌ ٗ ايبساٜـ١   -زٚاؾعِٗ عكس١ٜ 

اختًطت بِٗ ٚغـربت أغـٛاضِٖ! ٜـا أخـٞ! إٕ ا٭َـط يـٝؼ بٗـصٙ        

ايبػاط١ اييت تٛٔ، ٫ٚ ٖٛ غانـع يًٛٓـٕٛ ٚاـٝـا٫ت! أخربْـٞ     
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نِ زضاغ١ عًُٝـ١ عـٔ ٚاقـع اٱضٖـاب ٚاٱضٖـابٌٝ قـطأت؟ ٚنـِ        

َٓاقؿــ١ أنازّٝــ١ عــٔ شيــو اغــتُعت؟ ٚنــِ عجــّا ْــس٠ٚ عًُٝــ١ أٚ 

َٝساّْٝا اغتط٬عّٝا ٗ ٖصا ايؿإٔ طايعت؟ ٚنِ نطاغـّا يٲضٖـابٌٝ   

 ٚبٝاّْا هلِ تكٓؿشت؟

قاَت إ٪غػ١ ايعإٝـ١ ايؿـٗري٠ )غـايٛب( بـإدطا٤ عـح      

اغتط٬عٞ قبٌ بهع غٓٛات اٌ ٔػٌ أيـ َػًِ ٗ ٔؼ 

َـٔ إػـًٌُ ٜطؾهـٕٛ     %93ٚث٬ثٌ زٚي١، ٚأٚٗـطت ايٓتـا٥ر إٔ   

   ٚ ــاطؿٕٛ َعٗــا،  ــات اٱضٖابٝــ١ ٫ٚ ٜتع ــِٓٗ أٚٗــطٚا  7ايعًُٝ َ %

تعاطؿــّا َعٗــا ٚاغــتعسازّا هلــا، إ٫ إٔ إؿــاد٧ ٗ ا٭َــط إٔ ٖــ٪٤٫ 

 ناْت زٚاؾعِٗ َٚربٸضاتِٗ اييت غاقٖٛا غٝاغ١ٝ ٫ ز١ٜٝٓ عكس١ٜ! 

ايربٚؾٝػــٛض )ضٚبــريت بٝــب( َــٔ داَعــ١ تؿــٝهاغٛ قــاّ 

قٝــل عــٔ ايــتؿذريات اٱْتشاضٜــ١، زضؽ ؾٝــ٘ ببشــح اغــتط٬عٞ ز

ث٬مث٦ــ١ ٚٔــؼ عؿــط٠ سايــ١، اْتٗــ٢ ؾٝٗــا إٍ ايٓتٝذــ١ ايكــاز١َ    

اؾـــصض ا٭غاغـــٞ يٛقـــٛع ايـــتؿذريات ا٫ْتشاضٜـــ١     »ايتايٝـــ١: 

ٚايعًُٝـات اٱضٖابٝــ١ َــطتب٘ بايػــًط١ ٚايػٝاغــ١ ٫ٚ ع٬قــ١ يــ٘  

 «!ا٤باٱّإ أٚ ايساؾع ايسٜين، اٱّإ ٚايساؾع ايسٜين فطز غط

ٚايّٝٛ تتٛاٍ ايسضاغات ٗ ايػـطب عـٔ أغـباب انـطاٙ     

ايؿــبٸإ ايػــطبٌٝ ٗ قــؿٛف ايتٓٛــِٝ اٱضٖــابٞ )زاعـــ(، َٚــٔ   

ٚاقــع إكــاب٬ت َــع بعــض ٖــ٪٤٫ ايــصٜٔ مت إيكــا٤ ايكــبض عًــِٝٗ  
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أٚٗـــطت ايٓتـــا٥ر إٔ أغـــباب ُٓهـــٔ ٖـــصا ايتٓٛـــِٝ َـــٔ ػٓٝـــسِٖ  

إكـاّ ا٭ٍٚ، ؾٗـِ   ٚإقٓاعِٗ با٫ْهُاّ إيٝـ٘ إِـا ٖـٞ غٝاغـ١ٝ ٗ     

ٜتشــــسثٕٛ عــــٔ اؿــــطٚب ايٛاقعــــ١ ٗ إٓطكــــ١، ٚا٫ســــت٬ٍ ٗ 

ؾًػطٌ، ٚايتسخٌ ايػطبٞ ٗ أؾػاْػتإ ٚايعطام، ْٚٗب ثطٚات 

إػــًٌُ.. إه. أَــا ايسضاغــات عــٔ أغــباب ا٫ستــساّ ايطــا٥ؿٞ ٗ  

إٓطك١ ٚتكاعس اؿٛازخ اٱضٖاب١ٝ دطٸا٤ٙ ؾهًٗا اْتٗت إٍ إضداع 

ايػٝاغ١ٝ، سٝح ايه٬ّ عـٔ غٝاغـ١ ْٛـاّ خـا٦َٓٞ      شيو يًعٛاٌَ

ٚغٝاغ١ ْٛاّ آٍ غعٛز، ٚايتطٛضات ٗ ايعـطام ٚغـٛض١ٜ ٚايـُٝٔ    

ٚايبشطٜٔ، َٚا إٍ شيو. ٚمل تؿط ٖـصٙ ايسضاغـات ٫ َـٔ قطٜـب     

٫ٚ َـٔ بعٝــس إٍ إٔ َــٔ ا٭غــباب ٚٗــٛض ايتٝــاض ايطاؾهــٞ اجملــاٖط  

    ٛ ّ ايـصٟ ٜٴـطاز يـ٘    بايربا٠٤ َع ضقس أقشابٗا يـ٘، ٖـصا ايتٝـاض إًٛـ

َٳــٔ ٖــِ       عٓـ٠ّٛ إٔ ٜهــٕٛ إػـ٪ٍٚ عــٔ نـٌ ٖــصٙ إـصابح َــٔ قٹبٳـٌ 

إػ٪ٚيٕٛ عٓٗا ٚاقعّا، أعين ْٛـاّ خـا٦َٓٞ ٚايـسا٥طٕٚ ٗ ؾًهـ٘!     

ٜٚهؿٝــو نؿــاٖس قطٜــب إٔ تطدــع إٍ بٝــإ )زاعـــ( ٗ تعًًٝــٗا   

ــاَع اٱَــاّ        ــع أخــريّا ٗ د ــصٟ ٚق ــتؿذري اٱدطاَــٞ اي ــازخ اي ؿ

ٗ ايهٜٛت كًٓؿّا أنجط َٔ ٦َيت نش١ٝ َا بٌ  ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ

عًُـّا إٔ ٖـصا ايـٛنط اـبٝـح     »ؾٗٝس ٚدطٜح، سٝح قايت ؾٝـ٘:  

َٓرب َعطٚف عطب٘ يًتٛسٝس ٚأًٖ٘، ْٚؿط ايؿطى ْٚكـط٠ سـعب   

ؾرت٣ ايرتنٝع ع٢ً ايعاَـٌ ايػٝاغـٞ ٗ زٚاؾـع ٖـ٪٤٫     «! ايؿٝطإ

ٕ  »ا٭ٚغاز إش أؾاضٚا إٍ ْكط٠  ػـٔ  أٟ سـعب س « سـعب ايؿـٝطا
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ٚا ٫ َـٔ قطٜـب ٫ٚ َـٔ بعٝـس     ريْكط اهلل إطتب٘ غا٦َٓٞ، ٚمل ٜؿ

َٳــٔ ٫ ىــاف اهلل    إيٝٓــا ٫ٚ إٍ غــبٸٓا يكــشابتِٗ! َٚــع شيــو ػــس 

ُٸًٓـا ٚظض شيـو، نايـصٟ ْؿـطت٘ قٓـا٠ تٴـسع٢ )أٖـٌ ايبٝـت          تعاٍ و

عًــِٝٗ ايػــ٬ّ( َطتبطــ١ بــآٍ إسضغــٞ، سٝــح ْؿــطت )تػطٜــس٠(  

ٔ ؾدل فٍٗٛ دعـٌ عًـ٢ سػـاب٘    ايتكطتٗا َٔ َٛقع )تٜٛرت( َ

قٛض٠ عًِ )زاعـ( ٚقس نتب بهع نًُات ٜؿُت ؾٝٗا بايؿٝع١ 

ٕٵ شنـط امسٓـا بإٓاغـب١، ؾطـاضت بـصيو        ٜٚباضى ايتؿذري، ٚنـإ أ

ٖصٙ ايكٓـا٠ ٖذَٛـّا عًٝٓـا ٚغـبابّا يٓـا ٚإيكـا٤ٶ بايتبعـ١ عًٝٓـا! ؾـاْٛط          

تِٓٛٝ بطبٸو إٍ ٖصٙ اـػٸ١! إٔ ٜٴتذاٌٖ ايبٝإ ايطمسٞ َٔ شيو اي

اٱضٖابٞ ٚايـصٟ ٜكـٍٛ إٔ ايـتؿذري ضزٌّ عًـ٢ َـا ٜػـ٢ُ عـعب اهلل        

ْٚكــطت٘; ٜٚ٪خــص بهــ٬ّ نتبــ٘ فٗــٍٛ َــٔ آ٫ف اجملاٖٝــٌ عًــ٢   

اٱْرتْت يٝٴكاٍ: اْٛطٚا! )زاعـ( تكٍٛ إٔ ايتؿذري ضزٌّ ع٢ً ٜاغط 

اؿبٝب! َع إٔ ايصٟ نتب ٖصٙ )ايتػطٜس٠( ْؿػ٘ قس أت٢ ع٢ً شنط 

ٌٖ ايػ١ٓ( ٗ ايؿاّ ٚايعطام، ٚإٔ ايتؿذري َا دط٣ ٕٔ مسٸاِٖ )أ

ٗ ايهٜٛت إِا ٖٛ يٝصٚم ايطاؾه١ َا شاقـ٘ أٚي٦ـو بػـبب )سـعب     

 اهلل( ْٚٛاّ بؿاض ٚايكؿٌٜٛ!

إٕ ايؿطم بٝٓٓا ٚبـٌ ايػـطب، ٖـٛ أْٓـا سـٌ ْطٜـس تؿػـري        

ؾــ٤ٞ ٫ ْٴذٗــس أْؿػــٓا ٗ ايبشــح ٚايتٓكٝــب بــٌ ْػــطح ٗ خٝايٓــا  

بايؿهط٠ اييت اْتٗٝٓا إيٝٗـا ْٚعاْـس   ْٚبين ع٢ً اؿسؽ، ثِ ْتُػو 
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ؾٝٗا ٚنأْٗا سكٝك١ ثابت١ َكطٛع١! أَا ايػطب ؾإْ٘ سٌ ٜطٜس تؿػري 

ــاض     ــ١ ايع٬ُقــ١ سٝــح نب ؾــ٤ٞ ٜٛنــٌ شيــو إٍ إ٪غػــات ايبشجٝ

ايعًُا٤ ٚاــربا٤ ٚايبـاسجٌ ا٭نـازٌّٝ، ايـصٜٔ ٜسضغـٕٛ ا٭َـٛض       

ٝــ١، ٫ عــٔ أســساخ ٚؾــٛاٖس سػــ١ٝ يٝٓتٗــٛا إٍ ْتــا٥ر ٚاقعٝــ١ زقٓ 

١ُٖٝٚ سسغ١ٝ، ثِ ٖٞ خانع١ عٓسِٖ يًُطادع١ ٗ نٌ إٓ. هلصا 

 تكسٸّ ايػطب ٚؽًٓؿٓا مٔ!

ــأتٞ ٖــصا ايؿــٝذ ايٓكــطاٟٚ ايؿكــري إٍ اهلل     ٚبعــس ٖــصا ٜ

يٝتهًِ بهٌ بػاط١ عـٔ إٔ زاؾـع بعـض اٱضٖـابٌٝ يٲضٖـاب ٖـٛ       

غب ايؿٝع١ يعا٥ؿ١! ٫ٚ ٜٓطل ٖٓا عٔ ٚٔ بٌ عـٔ )قطـع(! ؾًـٛ    

ٕ٪غػات ايع٬ُق١ ٖصٙ إٖٛب١ ايؿص٠ َٔ مساست٘ ٗ عًُت تًو ا

إقاب١ نبس اؿكٝك١ بٗصٙ ايبػاط١ يٛٓؾطت ع٢ً ْؿػٗا عٓا٤ نٌ تًو 

ــ١    ــاب٬ت اؿٝـــ ــاخ إعٓكـــــس٠ ٚإكـــ ــ١ ٚا٭عـــ ٛٸيـــ ايسضاغـــــات إط

ٚا٫غتط٬عات إٝسا١ْٝ ٫ٚنتؿت بأخص ايهًُـ١ ايؿكـٌ َـٔ ٖـصا     

ٛٸّا غؿٛضّا!  ايؿٝذ ٚنإ اهلل عؿ

 

 ؿقرد اؾـزاع ػل ؿعـك اؾدب: حترقر 
 إٓاقؿ١ نعٝؿ١ ٭َٛض.: غازغّا دٛاب
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َٓٗا; زخٍٛ اٱعاب١ ٗ ايػـب ٭ْـ٘ ٖـا ٜٛدـب ا٭ش٣.     

ٚقــس شنطْــا يــو قــٍٛ قــاسب َؿتــاح ايهطاَــ١ ضنــٛإ اهلل تعــاٍ 

ٜسخٌ ٗ ايػب نٌ َا ٜٛدب ا٭ش٣، نايكصف ٚاؿكري »عًٝ٘: 

بؿـ٤ٞ َـٔ بـ٤٬ اهلل    ٚايٛنٝع ٚايهًب ٚايهاؾط ٚإطتـس ٚايتعـٝري   

ٚايكٍٛ باْؿهانُٗا يػ١ّ ؾه٬ّ عٔ نْٛـ٘   (1)«.نا٭دصّ ٚا٭بطم

غري شٟ أ١ُٖٝ ٭ٕ إٓاٙ ٖٗٓا ٖٛ ؼكـل أثـط ا٫ْتكـام ٚا٫ظزضا٤    

ــّا، ؾؿــٞ َعذــِ     ٫ َــاز٠ ايًؿــٜ; َــطزٚزٷ بادتُاعُٗــا يػــ١ّ ٚعطؾ

َٳؿٵتّٛ»ايًػ١:  ُٶا، ؾٗٛ ؾامت، ٚإؿعٍٛ  ِٳ ٜٳؿتٴِ ٜٚٳؿتٹِ، ؾٳتٵ . ؾتٳ

 (2)«.ؾتٳِ داضٳٙ: غبٳٸ٘، عابٳ٘، ٚقؿ٘ َا ؾٝ٘ ْكلٷ ٚاظزضا٤

ٖٳــصٳا »َٚٓٗا; إٔ )ايصنط( ٗ َجـٌ قٛيـ٘ تعـاٍ:     ٟ  َأ  اٖيـصٹ

ِٵ ٜٳصٵُنطٴ ٗٳتٳُه ُٹعٵٓٳا  َقـاُيٛا »ٚقٛيـ٘:   (3)«آيٹ ِٵ  َؾتٶـ٢  غٳـ ٖٴ ٍٴ  ٜٳـصٵُنطٴ ٘ٴ  ٜٴَكـا  َيـ

ِٴٔإبٵ ٖٹٝ  ي٘ ٚٗـٛض عـطٗ ٗ ايػـب ٚغـ٤ٛ ايكـٍٛ. ٫سـٜ َـج٬ّ        (4)«طٳا

قًت ٭بٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: َا »ضٚا١ٜ ٖؿاّ ابٔ غامل قاٍ: 

تكٍٛ ٗ ضدٌ غبٸاب١ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ؟ قاٍ: ؾكاٍ يٞ: سـ٬ٍ  

ي٫ٛ إٔ تػُع ب٘ بط٦ٜا. قاٍ: قًت: ؾُا تكٍٛ  -ٚاهلل  -ايسّ 

ٗ ضدـٌ َــ٪شٺ يٓــا؟ قــاٍ: ؾكــاٍ: ٗ َــاشا؟ قــاٍ: ؾكًــت: ؾٝــو  

                                                           

 222م 12( َؿتاح ايهطا١َ يًػٝس قُس دٛاز ايعاًَٞ ز1)

 َاز٠ ؾتِ -( َعذِ ايًػ١ ايعطب١ٝ إعاقط٠ 2)

 37( ا٭ْبٝا٤: 3)

 61- 60( ا٭ْبٝا٤: 4)
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٘ٴ  ٗ عًٞ ْكٝب؟ قًت: إْـ٘ يٝكـٍٛ   ٜصنطى. قاٍ: ؾكاٍ يٞ: َأ َي

 ٘ ؾٝــو »تــط٣ إٔ قٛيــ٘:  (1)«.شيــو ٜٚٛٗــطٙ. قــاٍ: ٫ تعــطض يــ

ؾٝهٕٛ َع٢ٓ ، «غبٸاب١ْ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ»ضزفٷ يكٛي٘: « ٜصنطى

ايــصنط ٖٗٓــا ايػــب. ٚنــصا ٖــٛ إعٓــ٢ ٗ قٛيــ٘ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ:         

نطبٛنِ ع٢ً زّ عجُـإ مثـاٌْ غـ١ٓ ٚ ٖـِ ٜعًُـٕٛ أْـ٘ نـإ        »

ِ    ٚإا، ؾهٝـ ٜـا  إؿػٸـط بـايٛاٗ    (2)؟!«ؾـط٠ٚ إشا شنـطمت قـُٓٝٵٗ

ٚنـصا ٖـٛ إعٓـ٢ ٗ خـرب      (3)«.اٱَػاى عـٔ شنطُٖـا بايػـ٤ٛ   » بـ

قًــت يًطنــا عًٝــ٘ ايػــ٬ّ: إٕ ايعباغــٞ »ايطٜـإ بــٔ ايكــًت:  

ٜٴػُعين ؾٝو ٜٚصنطى نجريا، ٖٚٛ نجريّا َا ٜٓاّ عٓـسٟ ٜٚٴكٝـٌ;   

ت ؾذـأ٠؟  ؾرت٣ إٔ آخص عًٝ٘ ٚأعكطٙ ست٢ ّٛت ثِ أقٍٛ: َـا 

    ٕ ٖٚـٛ َـسضز ٗ    (4)«ؾكاٍ ْٚؿض ٜسٜ٘ ثـ٬خ َـطات: ٫ ٜـا ضٜـا

ؾٝهـٕٛ   (5)سهِ ايػب يٲَاّ ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ نُا ٗ اؾـٛاٖط، 

 أٟ ٜػبٸو نجريا.« ٜٚصنطى نجريا»َع٢ٓ 

َٚٓٗا; إٔ احملتٳَهِ إيٝ٘ ٗ ٖصا إكاّ عٴطف شيو ايعَإ، 

ٝـ   ٘ ٚإٍ أقـٓاَ٘  ٚقس اتهح يو أْ٘ ضأ٣ اـطاب ايكطآْٞ إٛدـ٘ إي

                                                           

 86م 10( ايتٗصٜب ز1)

 189م 8( ايهاٗ ز2)

 217م 2( ايٛاٗ ز3)

 344( قطب اٱغٓاز يًشُريٟ م4)

 345م 21( دٛاٖط ايه٬ّ ز5)
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ٕٵ نإ بٝاّْا يٛاقع إ٫ أْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً اْتكام غبٸّا ٚؾتُّا،  ٭ْ٘ ٚإ

ٜٛدب ا٭ش٣، ٫ٚ ّهٔ ايتؿهٝو بُٝٓٗا ٗ ا٭ثـط. ٚعًٝـ٘; ؾًـو    

ُٸٝ٘ َــا ؾــ٦ت; غــبٸّا أّ غــريٙ، إ٫ أْــ٘ ٫ ٜػــعو إْهــاض أْــ٘  إٔ تػــ

أٚدــب ٗ أثــطٙ أش٣ إؿــطنٌ ٚاغــتؿعاظِٖ ٚإ٫ نــابطتٳ عًـــ٢      

. ٚقٌ اـ٬ف بٝٓٓا ٚبٝٓو أْ٘ ٌٖ هٛظ اغتعُاٍ أغـًٛب  ايتاضٜذ

ٜٛدب أش٣ ايػري ٚاغتؿعاظِٖ أّ ٫؟ ؾٗـا قـس ثبـت اؾـٛاظ، ٚأْـ٘      

ِټ بعــسٴ     ٌٕ عــٔ اهلساٜــ١، ٫ٚ ٜٗــ ــ يــٝؼ ببعٝــس عــٔ اؿهُــ١ ٫ٚ عا٥

 تػُٝت٘ غبٸّا أّ غريٙ.

َٚٓٗا; إٔ اعتباض قكس اٱٖا١ْ ٚإْؿا٤ اهلتـو ٗ قـسم   

اّ تطتٸـب اٯثـاض ايؿـطع١ٝ عًـ٢ سطَـ١ ايؿعـٌ       ايػب إِا ٖـٛ ٗ َكـ  

ٚتًــبٸؼ ايؿاعــٌ بــ٘، نــاؿهِ بايؿػــل عًــ٢ ايػــاب ٚضز ؾــٗازت٘ 

ٚتععٜطٙ، ؾًًشانِ إشا ضٴؾع إيٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ ٖصا ٚمل ٜتبـٝٸٔ يـ٘ ؼكـل    

قكس اٱٖا١ْ ٚإْؿا٤ اهلتو إٔ ّٝ٘ اؿهِ عٔ إتِٗ، نإٔ ٜهٕٛ 

ٕعٗــٛز ٫ إٖاْتــ٘ َعًُٓــّا َقكٳــس بًؿــٜ ايػــب تأزٜــب إــتعًِٓ عًــ٢ ا

ٖٚته٘ ٚإٜصا٤ٙ. أَا ٗ َكاّ ؼكل ؾعٌ ايػب َا ٖٛ ٖٛ ؾ٬ ٜؿرتٙ 

ؾٝ٘ شيو ايككس ٭ٕ إٓاٙ س٦ٓٝص ٖٛ َـا ٓـٌ اْتكاقـّا عطؾـّا َٚـا      

ــاٍ ايػــابل إٔ      ــٝٻٔ يًشــانِ ٗ إج ــٛ تب ــصا ي أٚدــب أش٣ٶ ؾعــ٬ّ، ٚي

هِ ع٢ً إتعًِٓ قاض ٜتأش٣ ٜٚتأٓيِ ٖا تًؿٜ ب٘ إعًِٓ ػاٖ٘ ؾإْ٘ و

ٕٵ مل ٜهـٔ قاقـسّا يًـٗتو ٚاٱٖاْـ١،       ٖصا ا٭خري با٫َتٓاع عٓـ٘ ٚإ
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َٚا شاى إ٫ يتشكل ؾعٌ ايػب ٚأثطٙ ٚإٕ مل ٜتًبٸؼ ايؿاعٌ ٚؾعً٘ 

باؿطَــ١ ـًــٛٙ َــٔ ايككــس. قــاٍ ايؿــٝذ ا٭عٛــِ قــسؽ غــطٙ ٗ    

َٚٔ ٖٓا ٜٖٛٔ ايتُػو بايػري٠ ٗ دٛاظ غب إعًِٓ »إهاغب: 

٠ إِا ْؿأت ٗ ا٭ظ١َٓ ايػابك١ َٔ عسّ تأمل يًُتعًِٓ، ؾإٕ ايػري

ِ يعٳسِّ ْؿػ٘ أزٕٚ َٔ عبسٙ، بٌ ضَا نإ ٜؿتدط  إتعًِٓ بؿتِ إعً

بايػب يس٫يت٘ ع٢ً نُـاٍ يطؿـ٘. ٚأَـا ظَآْـا ٖـصا ايـصٟ ٜتـأمل        

إتعًِ ؾٝ٘ َٔ إعًِ ٖا مل ٜتأمل بـ٘ َـٔ ؾـطنا٥٘ ٗ ايبشـح َـٔ      

ٌټ إٜصا٥٘ وتا ز إٍ ايـسيٌٝ، ٚاهلل اهلـازٟ إٍ   ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ؾشٹ

 (1)«.غٛا٤ ايػبٌٝ

َٚٓٗا; إٔ )يعٌ( ٖصٙ ايـيت تتعًٓـٌ بٗـا يتؿػـري عـسّ ضز      

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ تُٗـ١ إؿـطنٌ يـ٘ بػـب آهلـتِٗ بٓؿـٞ         

ــٌ      ــسٙ عًُٝٗــا ايػــ٬ّ، ب شيــو، ٚنــصيو عــسّ ضز ايٛقــٞ ٚٚاي

يـٝؼ  ٚعسّ ضز غا٥ط ايٓاؽ َػًٹُِٗ ٚنـاؾطِٖ.. )يعـٌ( ٖـصٙ ٖٓـا     

ٕٵ نــإ يــسٜو   هلــا قُٝــ١ ٫ٚ تٴبــاع ٫ٚ تؿــرت٣ ٗ غــٛم ايعًــِ! ؾــإ

ــ     يعًٓـ٘  » ايسيٌٝ ع٢ً ايٓؿٞ ؾكسٸَ٘، أَا اٱنجـاض َـٔ ا٫ؾرتانـات ب

ٖٻِ اسرتاَــ٘ يٮقــٓاّ!   ـٹ يــ٬٦ ٜٴتــٛ ْؿــ٢ ٚمل ٜبًػٓــا! ٚيعًٓــ٘ مل ٜٓــ

ٖصا اٱنجاض َٔ )يعٌ( ٫ ٜ٪زٟ إٍ ؾـ٤ٞ،  «.. ٚيعًٓ٘ يػبب آخط!

                                                           

 256م 1( إهاغب ز1)
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ٌٸ( اييت ٜٴهجط َٓٗا أٌٖ اـ٬ف ٗ تؿػـري قـٍٛ    ٌٖٚ ٖٛ إ٫ نـ )يع

 «!َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗصا عًٞ ٫َٛٙ»ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘: 

َٚٓٗا; عسّ ايه٬ّ ٗ ٚدٛز ايؿطم سهُـّا َٚٛنـٛعّا   

بٌ ايػـب ٚايًعـٔ، إِـا ايهـ٬ّ ٗ ادتُاعُٗـا بـإٔ ٜأخـص ايًعـٔ         

َـ       ٔ قـػاض  سهِ ايػب، ٚأْتِ قس أقـطضمت بـصيو، ؾػـري إكـطٸ ٖـٛ 

إــتعًٌُ إش ٫ ًٜتؿــت إٍ ٖـــصا ا٫دتُــاع ايتعـــٝٸين. ٚعًٝــ٘ ؾـــ٬     

َٛدب يعذبهِ، إش ؾت٣ٛ إطدع ايطٚساْٞ زاّ ًٚـ٘ ٜؿـرتض إٔ   

ــٌٝ ٫        ــإ ايتع ــ٢ بٝ ــٞ عً ــ٬ّ، إش ٖ ــٌ ايه ــٔ ق ــ١ ع ــٕٛ أدٓبٝ ته

ايتعٝٸٔ، ٚنصا ٖٛ ن٬َٓا ٗ )ا٭َط ايجايح( ايصٟ اغتؿٗسمت ب٘، إش 

ٯٜــ١ عًــ٢ خكــٛم ايتعــٌٝ ٫ ايتعــٝٸٔ  ساقــً٘ ٓــٌ ايٓٗــٞ ٗ ا

يٝٴكاض إٍ دٛاظ نطبٺ َٔ ايتٌٖٛ يٝؼ ٖٛ َٔ خكٛم ايػـب  

 ٗ ؾ٤ٞ.

َٚٓٗا; أْ٘ َع ايتٓعٍ عًـ٢ إؿـام ا٭قـشاب ٚايعًُـا٤     

ٚا٭تكٝـا٤ با٭٥ُــ١ عًـِٝٗ ايػــ٬ّ ٗ سطَــ١ ا٫غتػـباب ضغــِ أْــ٘    

نعٝـ; ؾإٕ ٖصا إٛضز ٜهٕٛ َٔ َٛاضز ايتعاسِ سٌ ا٫نط٬ع 

ُٗــ١ ايتبًٝــؼ، ؾــتٴ٬سٳٜ ؾٝــ٘ إكــًش١ ا٭ٖــِ، ٚيــٝؼ شيــو َــٔ   َ

ايكٍٛ بايكه١ٝ اـاضد١ٝ، إش اؿهِ َٓكـب ٖٓـا عًـ٢ ايتـعاسِ ٫     

ع٢ً خكٛم ا٫غتػباب ٫ٚ ع٢ً خكـٛم ايتبًٝـؼ ستـ٢ ٜـطز     

إؾهاٍ كايؿ١ ا٭قٌ. ٚعسّ تػًُٝهِ برتتب إكـًش١ ا٭ٖـِ ٗ   
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َٸا إٔ ٜهٕٛ َعـعٍ عـٔ طـط٤ٚ ايتـع     اسِ ٚأَـا إٔ ٜهـٕٛ   ٖصا إكاّ إ

َع٘، أَا ٗ ا٭ٍٚ ؾ٬ خ٬ف، ٚأَا ٗ اٯخط ؾػطٜـب إش ٫ قا٥ـٌ   

باْعساّ إَهإ ايتعاسِ ٗ َجٌ ٖصا. ٚقس أبًػين قبٌ غـٓٛات أسـس   

ايػاز٠ أْ٘ غأٍ ايػٝس إطدع زاّ ًٚ٘ عـٔ َػـأي١ ٗ ٖـصا ايبـاب،     

ٖٚــٞ إٔ بعــض ايؿــباب ٜٓؿــطٕٚ أؾــٝا٤ٶ ٗ غــاس١ اٱْرتْــت نــس 

اــ٬ف ٚضَـٛظِٖ، ٜٚؿهـٞ ا٭َـط إٔ ٜهتـب بعـض       عكا٥س أٌٖ 

ايٓٛاقـــب تعًٝكـــات ؾٝٗـــا غـــب يـــٛيٞ ايعكـــط ٚا٭٥ُـــ١ عًـــِٝٗ 

ايػ٬ّ، ْاٖٝو عٔ إطادع ٚايعًُا٤ ٚا٭تكٝـا٤، ؾـأؾت٢ مساستـ٘    

بــاؾٛاظ ٭ٕ شيــو َــٔ َــٛاضز ايتــعاسِ سٝــح ا٭ُٖٝــ١ يًتبًٝــؼ ٗ   

ٚيـٛ   عكط ُٛز ؾٝ٘ ايؿً ٚايتشسٜات ايعكس١ٜ ٚايؿهطٜـ١ نعكـطْا.  

ايػـ٪اٍ: َـا   »ضدعتٳ إٍ َٛقع٘ ايطمسٞ يٛدست ٖصٙ ايؿت٣ٛ: 

ــسا٤ اهلل سٝـــح    ــانِ ٚغـــبٸ أعـ ــ١ )إٜٸـ ــصٙ ايطٚاٜـ َـــس٣ قـــشٸ١ ٖـ

ٜػُعْٛهِ( َٚا ٜرتزٸز ؾٛم إٓابط أٚ أثٓا٤ ايٓكاف َع إدايؿٌ أٚ 

ٗ ٚغا٥ٌ ا٭عـ٬ّ ا٭خـط٣ َجـٌ إٛاقـع اٱيهرتْٚٝـ١ ٚغريٖـا؟       

صٟ قس ٜـطدح شاى اؾاْـب نُـا    اؾٛاب: ٖصا ٖٛ َٔ ايتعاسِ اي

نإ ٗ عٗس إعكٌَٛ غـ٬ّ اهلل عًـِٝٗ، ٚقـس ٜـطدح اؾاْـب      

ــإ دــسّا ٗ     ُٸ ــ١ ٚاٱضؾــاز َٗ ــا، ٭ٕ اهلساٜ اٯخــط نُــا ٗ ظَآْ

ايؿطٜع١ ٚقس ٜهٕٛ أَجـاٍ شيـو غـببّا يًٝكٛـ١ إ٪زٜـ١ إٍ اهلساٜـ١       

ٛٓـِ   4ٚاٱضؾاز.  ؾاشٖـب إٍ ايػـٝس إطدـع     «.1430ؾعبإ إع
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رتض عًٝــ٘ بــإٔ شيــو قــٍٛ بايكهــ١ٝ اـاضدٝــ١ ٖٚــٛ خــ٬ف   ٚاعــ

 ا٭قٌ، ٚإ٫ ؾػِِّ تػًَِ، ضسِ اهلل أَو ٚأباى َٚطدعّا أؾتاى!

ٕٵ ٫ ؾـطم بـٌ ايًعـٔ ٚايػـب        َٚٓٗا; أْ٘ قس تبـٝٸٔ يـو أ

َٔ د١ٗ ا٭ثط ايصٟ ٜرتناْ٘ ٗ ْؿؼ إًعٕٛ أٚ إػبٛب، ٚبايتايٞ 

ٌ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٕعاٜٚــ١   ؾـ٬ ؾا٥ـس٠ نـجري٠ ٗ ْؿــٞ غـب أَـري إــ٪َٓ     

ٚتجبٝت يعٓ٘ إٜاٙ، إش ع٢ً ؾطض إٔ ايكازض يعٓ٘ ؾك٘ ؾإْ٘ َآ٫ّ قس 

دطٸ غبٸّا ٗ إكابٌ ؾكسم عًٝ٘ ا٫غتػباب. َع إٔ إسٸع٢ ٗ ْؿػ٘ 

باطٌ، إش شنط ايتاضٜذ َٛاضز عسٜس٠ ؾٝٗا ايػب ايكطٜح َٓ٘ عًٝـ٘  

ٚأْـت  »٘ َٔ قٛيـ٘:  ايػ٬ّ ٕعا١ٜٚ يعٓ٘ اهلل، َٓٗا َج٬ّ َا نتب٘ إيٝ

ــإ    ــٌ، اؾبـ ــٌ ايعكـ ــب، ايكًٝـ ـــ ايكًـ ــاؾل، ا٭غًـ ـــ إٓـ اؾًـ

ٖٚا أْا شا أْكـشهِ ثاْٝـ١ بعـسّ إطـ٬م ا٭قـٛاٍ قبـٌ        (1)«!ايطٸشٍ

ايتجبت ٚإطادعـ١، ؾكـس ْؿٝـتِ َـٔ قبـٌ إٔ ا٭٥ُـ١ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ         

سٌ ناْٛا ٜصنطٕٚ أمسا٤ ا٭عسا٤ ٜػبٸِْٛٗ قـطاس١ّ َـع إٔ شيـو    

ض! ْٚؿٝتِ إٔ إَاَـّا غٴـُع ٜـسعٛ يًتكٝـ١ ٗ قهـ١ٝ      َٛدٛز ٗ إكاز

اؿػٌ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ َـع إٔ شيـو َٛدـٛز ٗ إكـازض أٜهـّا! ثـِ         

ْؿٝتِ قٝاّ أَري إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ بػب َعاٜٚـ١ ٚقًـتِ أْـ٘ يعٓـ٘     

ؾكــ٘ َــع إٔ شيــو َٛدــٛز ٗ إكــازض أٜهــّا ٚأٜهــّا! ٚيــٔ أشنــط   

عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط زعٛانِ اٱْاع ٗ تكٝٝس دٛاظ ا٭َط بإ

                                                           

 87م 33( عاض ا٭ْٛاض ز1)
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با٭َٔ َٔ ايهطض، ٫ٚ زعٛانِ بإٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ مل  

ٖا وتاز إٍ إعُـاٍ ْٛـط    -ٜػبٸ آهل١ إؿطنٌ، إش ٗ َجٌ ٖصا 

 ٜؿتب٘ طًب١ ايعًِ ِٖٚ ؾٝ٘ َعصٚضٕٚ. -

ٚإشا أزضنتٳ عسّ ايؿطم َٔ د١ٗ ا٭ثط; أزضنـتٳ نٝــ   

غ١( نتاب غباب! ؾهـإ َـٔ قـٍٛ    إٔ إدايؿٌ اعتربٚا )ْٗر ايب٬

َٚٔ طايع نتاب٘ )ْٗـر ايب٬غـ١( دـعّ بأْـ٘ َهـصٚب      »ايصٖيب: 

 ٗ٘ ٘ ايػب ايكطاح ٚاؿ ٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، ؾؿٝ ع٢ً أَري إ٪ٌَٓ عً

 (1)«!بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا ع٢ً ايػٝٸسٜٵٔ أبٞ

َـا يـ٘   »ٚأَا ايطٚا١ٜ عٔ ايكـازم عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٚؾٝٗـا:     

ؾكس غبل ٚتٓاٚيٓاٖا بايتؿكٌٝ ٗ  (2)«ض بٓاٜعطٸ -يعٓ٘ اهلل  -

ؾطادـع َتؿهٸـ٬ّ يـتعًِ    )ٚمٔ ع٢ً ضغُو ايطاؾهـٕٛ(  غًػ١ً: 

قُٛي١ إَا ع٢ً ايكهـ١ٝ   -ع٢ً ؾطض قش١ قسٚضٖا  - اٗأْ

اـاضد١ٝ سٝح ٜهٕٛ اي٬عٔ قاقسّا ايتعطٜض بِٗ عًِٝٗ ايػ٬ّ 

ٕكًش١ أٚ ًَتؿتّا إٍ تطتٸب ٖصٙ إؿػس٠ ع٢ً ؾعً٘ ب٬ ْكٝب َٔ ا

ؾاغتشل ايًعٔ هلصا، ٚإَا ع٢ً إٔ ايًعٔ بٓؿػ٘ قس قسض تك١ٝ نُا 

ُيعٔ ظضاض٠ ٚغريٙ َٔ ا٭بطاض، ٚقس شٖب إٍ ا٭ٍٚ ايػـٝس إطدـع   

زاّ ًٚ٘. ٚإٛدب يًشٌُ تهطض َجٌٝ ٖـصا ايؿعـٌ َـٔ غـري ٚاسـس      

                                                           

 124م 3( َٝعإ ا٫عتساٍ يًصٖيب ز1)

 107( ا٫عتكازات ٗ زٜٔ اٱَا١َٝ يًكسٚم م2)
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َِٓٗ ب٬ ْهـري َـٔ ا٭٥ُـ١ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ بـٌ ْـاٍ بعهـِٗ َـِٓٗ          

باؾ١ٓ. بٌ إٕ ايصٟ أخطز ٖصٙ ايطٚاٜـ١ ٚبٓـ٢   إسٜح ٚايؿٗاز٠ هلِ 

قس عٌُ  -ٖٚٛ ايكسٚم عًٝ٘ ايط١ٓ  -عًٝٗا ٚدٛب ايتك١ٝ 

غ٬ؾٗا ٗ فايؼ َٓاٚطات٘ إؿٗٛض٠ َع ظعُا٤ إدايؿٌ بٌ ٜسٟ 

ايػــًطإ، ٚنــإ ؾٝٗــا ايــتهؿري ايكــطٜح يًطاغٝــ١ ا٭ٍٚ نكٛيــ٘:   

ز أبٞ بهط ادتُعت ا٭١َ ع٢ً ْكٌ خرب غٛض٠ بطا٠٤، ٚؾٝ٘ خطٚ»

ثِ أتبع ايكسٚم شيو بػبٸ ابٔ أبٞ قشاؾـ١ سـٌ    ،«َٔ اٱغ٬ّ

أٜٗـا إًـو; ظعـِ ايكـا٥ًٕٛ بإَاَـ١      »ٚقؿ٘ بايػـاَطٟ إش قـاٍ:   

ٙ ا٭١َ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َه٢ ٚمل  غاَطٟ ٖص

ا٭َـــط ايـــصٟ اعتـــربٙ إؿٝـــس عًٝـــ٘ ايطٓـــ١ َـــٔ  (1)،«ٜػـــتدًـ

 ٘ ٗ تكـشٝح ا٫عتكـازات، قـاٍ:     َٓاقهات ايكسٚم ٗ ضزٸٙ عًٝـ

ٚقس أَط ايكازقٕٛ عًِٝٗ ايػ٬ّ ْاع١ َٔ أؾٝاعِٗ بايهـ »

ٚاٱَػاى عٔ إٚٗاض اؿل، ٚإباط١ٓ ٚايػرت ي٘ عٔ أعسا٤ ايسٜٔ، 

ٚإٛاٖط٠ هلِ َا ٜعٌٜ ايطٜب عِٓٗ ٗ خ٬ؾِٗ، ٚنإ شيو ٖٛ 

ا٭قًح هلِ. ٚأَطٚا طا٥ؿ١ أخط٣ َٔ ؾـٝعتِٗ َهإـ١ اـكـّٛ    

اٖطتِٗ ٚزعا٥ِٗ إٍ اؿل، يعًُِٗ بأْ٘ ٫ نطض عًـِٝٗ ٗ  َٚٛ

شيو، ؾايتك١ٝ ػب عػب َا شنطْاٙ، ٜٚػك٘ ؾطنٗا ٗ َٛانع 

ٍ ٗ ٖصا ٚمل ٜؿكٸً٘  أخط٣ ع٢ً َا قسَٓاٙ. ٚأبٛ دعؿط أٌْ ايكٛ

                                                           

 226م 1( نؿهٍٛ ايبشطاْٞ ز1)
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ع٢ً َا بٝٸٓـاٙ، ٚقهـ٢ َـا أطًكـ٘ ؾٝـ٘ َـٔ غـري تكٝـ١ عًـ٢ ْؿػـ٘           

يٛادب ٗ َعٓاٖا، إش قس يتهٝٝع ايػطض ٗ ايتك١ٝ، ٚسهِ برتى ا

نؿـ ْؿػ٘ ٗ َا اعتكسٙ َٔ اؿل َذايػ٘ إؿٗٛض٠، َٚكاَات٘ 

ايـيت ناْــت َعطٚؾــ١، ٚتكـٓٝؿات٘ ايــيت غــاضت ٗ اٯؾــام، ٚمل   

ٜؿعط َٓاقهت٘ بٌ أقٛايـ٘ ٚأؾعايـ٘، ٚيـٛ ٚنـع ايكـٍٛ ٗ ايتكٝـ١       

َٛنع٘، ٚقٝٸس َٔ يؿٛ٘ ؾٝ٘ َا أطًك٘ يػًِ َٔ إٓاقه١، ٚتبٝٸٔ 

ؾسٜٔ سكٝك١ ا٭َط ؾٝٗا، ٚمل ٜطتر عًِٝٗ بابٗا، ٜٚؿهٌ يًُػرت

َــا ٚضز ؾٝٗــا َعٓاٖــا، يهٓــ٘ عًــ٢ َــصٖب أقــشاب اؿــسٜح ٗ 

ايعٌُ ع٢ً ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ، ٚايعسٍٚ عٔ ططٜل ا٫عتباض. ٖٚصا 

ٟ ٜهط قاسب٘ ٗ زٜٓ٘، ّٚٓع٘ إكاّ عًٝ٘ عٔ ا٫غتبكاض  (1)«.ضأ

 

  ؿـفؿػلظفروا اؾبراءة »ادلـاؼشة ػل رواقة»: 
ــا:      ــ٘ ٚؾٝٗ ــ٘ ٚآي ــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝ ــ١ عــٔ اي ــا ايطٚاٜ ٚأَ

«    ِ ؾـاؾٛاب ا٭ٍٚ   (2)«ؾأٚٗطٚا ايربا٠٤ َـِٓٗ ٚأنجـطٚا َـٔ غـبٸٗ

ٚؾاقٞ، غري أْ٘ مل ٜٴشطٳظ ٖصا ا٫ْك٬ب إسٸع٢ ٗ ظَآْا إش َا ظيٓا 

ْط٣ ايؿٛا٥س أعِٛ نُا َطٸ. ٚايجاْٞ نـعٝـ، إش ايعًـ١ ايػا٥ٝـ١ َـٔ     

ٛٵم اجمل   تُـع إٍ اٱّـإ ٚايكـ٬ح بتكًٝـٌ أتبـاع أٖـٌ       ا٭َط ٖـٞ غٳـ

                                                           

 137( تكشٝح اعتكازات اٱَا١َٝ يًُؿٝس م1)

 375م 2( ايهاٗ ز2)
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ايطٜــب ٚايبــسع ٚقــ٫ّٛ إٍ إْٗــا٤ اتٸبــاعِٗ، ٖٚــصٙ ايعًــ١ َتشككــ١ 

ٚدساّْا بكطف إتبٸع هلِ ؾع٬ّ عٔ ٖصا ا٫تٸباع، ٚايٛدسإ أقـ٣ٛ  

َٔ ايؿو، ؾ٬ ٚدـ٘ يًكـسض إتـٖٝكٔ، ٚقـس دـا٤ َـج٬ّ إٔ ايكـازم        

ناؾطإ َٚٔ ٜتٛٓيُٗا »ي٘: عًٝ٘ ايػ٬ّ قس غبٸ أبا بهط ٚعُط بكٛ

ــاؾط ــس    «نـ ــا قـ ــس بُٗـ ــاْٞ َعتكـ ــاّ خطاغـ ــا إٔ  »أَـ ــ٘ ٕـ ــط يْٛـ تػٝٸـ

ناْا إَاَٝٵٔ َـٔ  »ٚنصا ؾعٌ بطًش١ ٚايعبري بكٛي٘:  (1)،«شنطُٖا

أَاّ ْاع١ َٔ إعتكسٜٔ بُٗا َٔ أٖـٌ ايبكـط٠،    (2)«أ١ُ٥ ايهؿط

ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو عسٜس٠. ٚايجايح أقطب إٍ ا٫غتشػإ اؿٓؿٞ 

كري إيٝ٘ ّهٔ إٔ ٜكًب ايؿك٘ ضأغّا ع٢ً عكب إش َا َٔ سهـِ  ٚإ

ؾطعٞ إ٫ ّٚهٔ ايتشًٌٓ َٓ٘ أٚ ايتكطف ؾٝ٘ َجً٘، ٚع٢ً ؾـطض  

ٌّ ع٢ً َا شٴنط ؾإْ٘ ٫ ٜكاّٚ ا٭زٓيـ١ اُ٭خٳـط، ٚاـٍٛ     إٔ ايًشٔ زا

اؿهِ ٕجٌ سايٓا قطعٞ بعس ايٛقٛف عًـ٢ غـري٠ إتؿـطٸع١، ؾًكـس     

َٓص ّٜٛ ايػكٝؿ١ ٚغٝططٚا ٚقاض أغًـب  غًب أٌٖ ايطٜب ٚايبسع 

ايٓاؽ َعِٗ، َٚع شا ٚدسْا أٌٖ اؿل ٜػبٸِْٛٗ ٜٚٓـايٕٛ َـِٓٗ،   

٘ ٖاضٕٚ، »ست٢ نإ َٔ قٍٛ غًُإ عًٝ٘ ايطنٛإ:  ٞ ٗ ؾب عً

َٚجـٌ ٖـصا    (3)،«ٚعتٝل ٗ ؾب٘ ايعذٌ، ٚعُط ٗ ؾب٘ ايػاَطٟ

ٝـ  ١ غري ععٜع، ع٢ً إٔ ٖصا اؾٛاب ضادعٷ ٗ سكٝكت٘ إٍ ؾطض ايتك

                                                           

 370م 3ب ز( إٓاقب ٫بٔ ؾٗطاؾ1ٛ)

 63م 11( َػتسضى ايٛغا٥ٌ يًُريظا ايٓٛضٟ ز2)

 162( نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ اهل٬يٞ م3)
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ٚقس تكسٸّ ايه٬ّ ؾٝٗا. ٚأَا ايطابع ؾاؾتباٙ، ؾإْٸا ٫ ْكٍٛ باٱط٬م 

ٗ ســسٜح اٱنجــاض َــٔ ايػــب ستــ٢ ٜــطز عًٝٓــا بٴعــس اٱطــ٬م ٗ   

أسازٜح َعا١ًَ أٌٖ إعاقٞ; بٌ ْكٍٛ باٱعُاٍ ٗ تكسٜط ؼكل 

ايػاٜــ١، ؾــ٬ ٜــطز َــا شٴنــط، ؾــإٕ ايػاٜــ١ َــٔ ٬َقــا٠ أٖــٌ إعاقــٞ  

ٟٳ إٔ شيـو ٫     بٛدٛٙ َهؿٗط٠ إِا ٖٛ ضزعِٗ عٔ إٓهـط، ؾـإشا ضٴ٩ٔ

ٜطزع ايؿطز َِٗ بٌ ٜسؾع٘ إٍ ايعٓاز ٚاٱقطاض أنجط ٚإٔ ا٭ٍٚ ٖٛ 

ـٸ عٔ إعك١ٝ ٚيٛ سٝا٤ٶ; عٴسٍ عـٔ تًـو    ٬َقات٘ بايبؿط إش ب٘ ٜه

ا٬ٕقــا٠. ٚبعبــاض٠ أخــط٣; ٖــصٙ ٚأخٛاتٗــا ططٜكٝــ١ ٫ َٛنــٛع١ٝ، 

ٛٵم اجملتُـع إٍ   ٚقس ٚدسْا إٔ اٱنجاض َٔ ايػب وكل  ايػا١ٜ ٗ غٳـ

ــايربا٠٤ َــٔ أٖــٌ ايطٜــب ٚايبــسع، ؾاٱعُــاٍ     اٱّــإ ٚايكــ٬ح ب

قشٝح. ثِ إٕ ٬َقا٠ أٌٖ إعاقٞ بٛدٛٙ َهؿٗـط٠ َتٛقؿـ١ عًـ٢    

إسطاظ عًُِٗ بإعك١ٝ ٚإقطاضِٖ عًٝٗا، ٚغايـب أؾـطاز اجملتُـع    

٫ ٜعًُٕٛ أق٬ّ عهِ سط١َ سًل ايًشٝـ١ بربنـ١ إسذـاّ اـطبـا٤     

بٝاْ٘ تك١ّٝ أٚ خذ٬ّ ٖٔ وهط فايػِٗ، إش قًُٓا ٜهٕٛ فًؼ عٔ ت

َٳٔ ؾٝ٘ َٔ سًٝكٞ ايًش٢، ٖصا إشا مل ٜهٔ  ْاٖريٟ إ٫ ٚأغًب 

اـطٝــب ْؿػــ٘ سًٝكــّا نــايٛا٥ًٞ أٚ ايػــ٬ْٗٞ! ؾهٝـــ بعــس ٖــصا    

ٛٻض إَهــإ ٬َقــا٠ ٖــ٪٤٫ بٛدــٛٙ َهؿٗــط٠ ٖٚــِ غــري ًَتؿــتٌ   ٜٴتكـ

ْعــِ; إِــا ٜكــحٸ ٖــصا بعــس يًشهــِ ؾهــ٬ّ عــٔ اٱقــطاض عًٝــ٘؟! 

ٚعِٛٗ ٚإْصاضِٖ ثِ ٬َس١ٛ إقطاضِٖ ع٢ً إعكـ١ٝ ٬َٚسٛـ١   

ٞٻ      إٔ ٖصٙ ا٬ٕقا٠ بصيو ايٛد٘ تطزعِٗ. ٚأَا أْا ؾكـس أزٻٜٵـت َـا عًـ
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ُٸ٬ّ ا٭ش٣ ٗ ٖصا ايػبٌٝ، ؾًكس ناْت يٞ قانط٠  ٫ٚ أظاٍ، َتش

ــح        ــٔ ٚثً ــص ظَ ــا َٓ ــس أيكٝتٗ ــٕٛ( ق ــ١ ًَع ــايل ايًشٝ ــٛإ: )س بعٓ

انطٜٔ تكطٜبّا َٔ سًٝكٞ ايًش٢! مل أؼطٸز َٔ سهـٛضِٖ ٫ٚ  اؿ

زآٖــتِ، َــع اغتؿــعاضٟ إَهــإ إٔ تٓــايين أيػــ١ٓ بعهــِٗ ٗ َــا   

بعس، ٚقس ٚقع َا اغتؿعطت. ٚيٛ نٓـتٳ عًـ٢ َكطبـ١ يعًُـتٳ أْـٞ      

َٔ أنجط َٔ ٜ٪نس ع٢ً ٖصا اؿهِ نًُـا دـا٤ْٞ سًٝـل ٚٚدـستٴ     

ٖــ٪٤٫ ستــ٢  ٚعٛـ٘ ٖهٓــا، ٚشيــو َـا أؾهــ٢ إٍ اا٦ــعاظ بعـض   

ٛٸٍ ا٭َٛض ٚ « أقٓع َـٔ اؿبـ١ قبـ١   »ظعُٛا أْٞ أغ٤ٞ إعا١ًَ ٚأٖ

ٚيصا اَتٓعٛا عٔ اؿهٛض إٍ إػذس! غري إٔ َا ٜجًر ايكـسض ٖـٛ   

ايٓذاح ٗ ثين بعٕض آخط عـٔ ٖـصٙ إعكـ١ٝ، ؾـ٬ تـطاِٖ بعـسٴ إ٫       

ٚؿاِٖ َٛؾٛض٠ بعسَا ناْٛا ٗ أٍٚ تطزٸزِٖ عًٝٓـا وًكْٛٗـا. ؾُٝـا    

يح تطاِٖ ٜأتٕٛ إٍ إػـذس سٝٓـّا ٚأخـط٣ ٫، ٚايػـطٸ ٗ     بعضٷ ثا

شيو ٖٛ َا أخربٚا ب٘ ضؾكـا٤ِٖ ايـصٜٔ أخربْٚـٞ، َـٔ أْٗـِ سـٌ       

ٜطًكـــٕٛ ؿـــاِٖ ٜـــأتٕٛ َط٦ُـــٌٓ، ٚســـٌ وًكْٛٗـــا ٜهـــططبٕٛ 

أَؾبٳعـس  «! ٜٴػُعٓا ٖصا ايؿٝذ ن٬َـّا وطدٓـا  »ؾٝػٝبٕٛ ؽٛؾّا َٔ إٔ 

 ٫ٚ تػؿٌ عٔ ايططٜك١ٝ.؟! «ٌٖ ايؿٝذ ًَتعّ بصيو»ٖصا ٜٴكاٍ: 

ــت        ــٛ ناْ ــا ي ــ٢ َ ــط عً ــل ا٭َ ــعٝؿّا تعًٝ ــٕٛ ن ــصا ٜه ٚب

ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ َٛات١ٝ، إش ايٛطٚف عاضن١ ٚيٝػت َٓٛٛض٠ 

ٗ أقٌ ا٭َط. إِا اؿطٟ ؾكّٗا إٔ ٜٴكـاٍ بتعًٝـل ا٭َـط عًـ٢ ؼكـل      
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غاٜت٘، أٟ ايكٍٛ بايططٜك١ٝ، ؾشت٢ يٛ ناْت ايٛطٚف َعانػ١ إ٫ 

ل َٔ ا٭َط ؾإطًٛب١ٝ ع٢ً ساهلا. ٜٚهؿـٞ ٗ ٚدـ٘   إٔ ايػا١ٜ تتشك

شيو َع١ًَٝٛ ْطل ايؿاضع بػًب١ إٓهط ٚأًٖ٘ ٗ ا٭غًـب، ٚنـٕٛ   

إعطٚف َٓهطّا ٚإٓهط َعطٚؾّا ٗ إعِٛ، ؾًٛ عٴِّلٳ ا٭َط ع٢ً َـا  

تكٍٛ ٕا نإ ي٘ إعُاٍ ٜٴصنط إ٫ ٗ عؿط غٓٛات سهِ ؾٝٗـا ايـٓيب   

سهِ ؾٝٗا ا٭َري عًٝ٘ ايػـ٬ّ ٚغـت١   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٕٚٔؼ 

ــ٘ ايػــ٬ّ! إش ٗ غــري ٖــصٙ      ــا ايػــب٘ ا٭نــرب عًٝ أؾــٗط سهــِ ؾٝٗ

ايؿرتات ايٝػري٠ ناْت ايػًب١ يػري أٖـٌ ايـسٜٔ ٫ٚ تـعاٍ! ٚٗ غـري     

ٖصٙ ايؿرتات ايٝػري٠ مل تهٔ ٖٓايو ق٠ٛ يٲغ٬ّ اؿكٝكٞ! َُٚٗا 

   ٚ بٺ َـٔ  أدٗستٳ ْؿػو ٗ تٛغع١ تًو ايؿـرتات أٚ تهجريٖـا بهـط

ــا      ــٌ ٖ ــٌ ايكًٝ ــٔ تػــتطٝع ْــع إ٫ أق ٛٸظات ؾً ــات ٚايتذــ اٱؿاق

ٜكسم عًٝ٘ عٓٛإ )قـ٠ٛ اٱغـ٬ّ ٚايٛـطٚف إٛاتٝـ١ ٚغًبـ١ أٖـٌ       

ايـــسٜٔ(، َٚعٓـــ٢ شيـــو تؿطٜـــؼ ايؿـــطٜع١ َـــٔ أٚاَطٖـــا ٗ ا٭َـــط 

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إش ٫ ّهٔ ايكٝاّ بٗا إ٫ ٗ ظَٔ َجايٞ 

ّا ع٢ً ا٭ضض! ٫ٚ ىؿ٢ ٖٚٔ ٖصا ٚبٴعـسٙ  ٜهٕٛ ؾٝ٘ زٜٔ اهلل قا٥ُ

 عٔ َكاقس ايؿاضع اؿهِٝ.

ٚع٢ً ايعُّٛ; ؾإٕ ٖصٙ ا٭دٛبـ١ ٗ دًٓٗـا تربٸعٝـ١ ٜٴـطاز     

بٗا ايعسٍٚ عٔ ايٛاٖط، قٛاَٗا )قس ٜٴكاٍ(! ٚيػٓا َٔ )قس ٜٴكـاٍ(  

ٗ ؾــ٤ٞٺ شٟ بــاٍ. َٚــٔ اـــري إٔ ْػــتصنط َعــّا َــا ضزٸ بــ٘ ايع٬َــ١   



 

.....................................................................................277 

 

 

طـطح ٚـٛاٖط اٯٜـات    »ُٗـا اهلل إش قـاٍ:   اجملًػٞ ع٢ً إؿٝس ضٓ

ــس٥٫ٌ ايهــعٝؿ١ ٚايٛدــٛٙ     ــو اي ــاٍ تً ــاض إػتؿٝهــ١ بأَج ٚا٭خب

 (1)«.ايػدٝؿ١ دطأ٠ْ ع٢ً اهلل ٚع٢ً أ١ُ٥ ايسٜٔ

ٚأَا )قس ٜٴكاٍ( بتٓعٸٙ إعكـّٛ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ عـٔ ايػـب      

 ايؿاسـ، ؾاضدع إٍ َا َه٢ ٚاغتصنط )ابٔ ايًدٓا٤(!

 

 ل ؾؾؿخاؾػ:تروقض أفؾ اؾعاؾؿ األو 
قـس تبـٝٸٔ َـٔ دٛابٓـا ا٭ٍٚ ٚتططٸقٓـا إٍ      : غابعّا دٛاب

نجرٕي ٖا ٖٗٓا ؾ٬ ْعٝس ٫ٚ ساد١ َع٘ إٍ َعٜس، غ٣ٛ بهـع أَـٛض   

:ٖٞ 

َٓٗــا; إٔ زعــ٣ٛ ايتــٓؿري َــٔ فــطز ايًعــٔ اؾٗــطٟ غــري  

قطظ٠، بٌ أثبتت ايتذطبـ١ ايعهـؼ، ؾإْٗـا تػـتؿع إدـايـ يٝتـابع       

طُـٛٙ ٖـٛ عًـ٢ ايعهـؼ أزٍ، ؾًـٛ إٔ      أنجط. ٚست٢ إجاٍ ايـصٟ شن 

أسسّا َٔ ايؿٝع١ مسع ؾتِ ا٭َري أٚ ايعٖطا٤ عًُٝٗا ايػ٬ّ ؿًُ٘ 

ايػٜٝ ع٢ً إتابع١ أنجط، ٖٚصا ٚاقع قػٛؽ، ؾاْٛط سٛيو تط٣ 

إٔ نجريّا َٔ ايؿٝع١ َا ظايٛا ٜتابعٕٛ ايكٓٛات إعازٜـ١ ٫ٚ وًُـِٗ   

١ ٕا نٓت ٕػـتٳ أُٜٓـا   ع٢ً شيو إ٫ ايػٜٝ َٓٗا، ٚي٫ٛ ٖصٙ إتابع

                                                           

 267م 5( عاض ا٭ْٛاض ز1)
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شٖبــتٳ ٗ اجملــايؼ غــدطّا عًــ٢ ٖــصٙ ايكٓــٛات ٚســسٜجّا عــٔ آخــط  

ــا       ــٔ َتابعتٗ ــو ايؿــتا٥ِ أقــشابٓا َ ــع تً ــا مل ُٓ ــا. ؾٗ ؾــتا٥ُٗا يٓ

ٚإغ٬م ايتًؿاظ ؾٛضّا! ٚايؿطم ٖٛ إٔ ٖصٙ ايكٓٛات ٫ سذ١ هلـا ٗ  

ؾتا٥ُٗا يصا ٫ تػُع ؾٝعّٝا ٜطتس بػببٗا ٚإٕ نـإ ٜٛاقـٌ إتابعـ١    

هلا ي٬ّٝ ْٚٗاضّا، غ٬ف قٓٛاتٓا ؾإٕ اؿذ١ هلا َٚعٗا ٚيـصا َـا ظاٍ   

أؾٛاز إتؿٝٸعٌ تتٛاٍ، ٚنجريٷ َِٓٗ سٌ وهٕٛ قكـل تؿـٝٸعِٗ   

ــط إ٫ ايػــٜٝ      ــ٢ إتابعــ١ ٗ أٍٚ ا٭َ ــِٗ عً ــا ًٓ ــٕٛ أْٗــِ َ ٜكٛي

ٚايػهب، ؾإشا بِٗ ٜٓذصبٕٛ َـع َـطٚض ايٛقـت يػـطٛع ايربٖـإ      

 ِٗ يكبٛي٘.ٚإؾعاع اؿل ٚتًٌ قًٛب

َٚٓٗا; إٔ ايساضؽ بسق١ إٍ أغًٛب ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ 

عًِٝٗ ايػ٬ّ ًٜشـٜ ظـ٤٬ إٔ اـطـاب إٛدـ٘ يًعُـّٛ نـجريّا َـا        

ــ٘ ســس٠ ٚخؿــ١ْٛ، غــ٬ف اـطــاب إٛدــ٘ يًؿــطز     وُــٌ ٗ طٝٸات

اـام، أٟ ساٍ اؿٛاض، ؾإْ٘ نجريّا َا ٜهٕٛ يٝٸٓـا. ٖٚـصا َـا مـٔ     

ــسّا تعــ    ــا دٝ ــ٘، ؾتابعٓ ــٔ     عًٝ ــس٠ َ ــ١ ايٛاس ــا ٗ اؾًػ ـــ أْٸ طف نٝ

دًػات ايبح إباؾـط َـج٬ّ قـس متـسټ ٗ طـطح ايٛضقـ١ ايبشجٝـ١ ؾـ٬         

ىًٛ ن٬َٓا َٔ يعٓات تٴكٳبټ ع٢ً ضَٛظ ايٓؿام ٚايطػٝـإ، ستـ٢   

ــا َــٔ      ــٗس يٓ ــ١ اؿــٛاض ؾٴ ــا َطسً ــاب ا٫تكــا٫ت ٚزخًٓ ــتح ب إشا ُؾ

ْـا َعـ٘ إٔ ٫   إدايـ باهلس٤ٚ ٚا٫سرتاّ، بٌ إْٸـا ضمسٓـا ٗ سٛاض  
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ٜرتنٸ٢ َكابٌ إٔ ٫ ًْعـٔ، ؾهـإ شيـو تٛاظْـّا أْكـؿٓا ٚأْكـؿ٘،       

ُٸا تطايب ب٘ َٔ تكسٜط إؿاعط.  ٚمل ٜهٔ ببعٝس ع

َٚٓٗا; أْ٘ نًُا اضتؿع َكاّ ايؿدل ٗ ْؿـٛؽ ايٓـاؽ   

ٚيـٛ بـأز٢ْ عبـاض٠     -عٔ سل أّ باطٌ; نًُا نـإ ايتعـطض يـ٘    

يـٝؼ عًـ٢ َٝعآْـا بـٌ     غبٸّا أٚ َا َجابتـ٘. ٚأَطْـا َـع إدـايـ      -

ٚٻض نـإ ايهـ٬ّ ايـصٟ غٴـكتٳ َجـا٫ّ ٗ         ع٢ً َٝعاْ٘، ؾـإشا مل ٜـرت

أْو تهتؿٞ بإثبات دٌٗ عُط أٚ دبٓ٘ عٓس شيو إدايـ َٔ أنؿط 

ايهؿط ايصٟ تػتٛدب عًٝ٘ ايكتٌ. بٌ إشا مل تكِ بصيو ٚإِـا نـإ   

غا١ٜ َا قُتٳ ب٘ كايؿت٘ ٗ َػأي١ َػتكط٠ عٓـسٙ مل ىتًــ سهُـ٘    

ٝو، ؾًكس سٴهِ عًـ٢ ايؿـٝذ عبـس اهلل اـٓٝـعٟ باٱعـساّ قبـٌ       عً

أقٌ َٔ غتٌ غ١ٓ ٗ َا ٜػ٢ُ بايػعٛز١ٜ جملطز أْ٘ خايـ ايعكٝـس٠  

ايبهطٜــ١ ٗ َػــأي١ ٚاســس٠ ســٌ أٓيـــ نتابــ٘ ايؿــٗري: )أبــٛ طايــب  

َ٪َٔ قطٜـ(! ٚمل ٜـٓرٴ َـٔ تٓؿٝـص اؿهـِ إ٫ بعـسَا أعًـٔ تٛبتـ٘        

٬ّ ٗ ايٓـاض ٚايعٝـاش بـاهلل! ٚشيـو     ٚإقطاضٙ بإٔ أبا طايب عًٝـ٘ ايػـ  

بعــس نــػٛٙ َــٔ ايؿــاٙ إكبــٛض ٚٚغــاطات َــٔ َطدعٝــ١ ايٓذـــ  

ــ٘ اهلل ٜػــتتٝب     ــسّّا نــإ ايكــازض ايعباغــٞ يعٓ ــصاى. ٚق ا٭ؾــطف آْ

ايطاؾه١ ٜٚأخص خطٛطِٗ بايتٛب١ ٚايٓعٍٚ ع٢ً ا٫عتكاز ايكـازضٟ  

ايصٟ قٓٸؿ٘ ابٔ ؾٛضى ٗ تؿهٌٝ أبٞ بهـط ٚعُـط ٚعجُـإ، ؾُـٔ     



 

.....................................................................................280 

 

 

نٴطبت عٓك٘! ٚنإ شيو ٗ أٚاخط ظَإ ايؿـٝذ إؿٝـس ايـصٟ     أب٢

 ناز إٔ ٜٴكتٌ أنجط َٔ َط٠!

َٚٓٗا; أْٸا يػٓا ْٓهط سػاغ١ٝ ايكّٛ َـٔ ثًـب أبـٞ بهـط     

ٚعُط ٚعا٥ؿ١، غري إٔ ٖصٙ اؿػاغ١ٝ تٴٓتـعع بـايرتٜٚض ٚترتغـذ    

با٫َتٓـاع عــٔ ايجًــب بايهًٝــ١، ؾإٓــاز٣ بــ٘ إِــا ٖــٛ ا٭ٍٚ، ٖٚــٛ  

غـــري٠ ا٭٥ُـــ١ عًـــِٝٗ ايػـــ٬ّ ٚأقـــشابِٗ ا٭بـــطاض  إًشـــٛٚ ٗ 

ٚايعًُا٤ ا٭خٝاض نُا َطٸ اٱٕـاع إيٝـ٘ َـٔ عـسّ خًـٛ ا٭ظَـإ َٓـ٘        

ٗٳٌ إٔ تصنط ؾ٦ّٝا َٔ ايرتاخ  ند٘ َٛإظ يًد٘ اٯخط. ٚإْو ٫ تٴُ

يتسعِٝ اـ٘ اٯخط إ٫ ُأتٝتٳ َا ىايؿ٘ يتسعِٝ اــ٘ ا٭ٍٚ، نُـا   

ػـتؿاز ٚدـٛز اـطـٌ إتـٛاظٜٝٵٔ ٗ     َطٸت ا٭َج١ً عًٝ٘. ّٚهٔ إٔ ٜٴ

ايػــري٠ َــا ٚضز عــٔ ايعنــٞ ايعػــهطٟ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ َــٔ قٛيــ٘ ٗ  

يكس نتب اهلل يكاسبو بتكٝٸت٘ بعسز نـٌ َـٔ اغـتعٌُ    »سسٜح: 

ايتك١ٝ َٔ ؾٝعتٓا َٚٛايٝٓا ٚقبٝٓا سػ١ٓ، ٚبعسز َـٔ تـطى ايتكٝـ١    

ؼكـل  ٚايتعبري برتى ايتك١ٝ ٜعين تطنٗا ٗ ٚـطف   (1)،«َِٓٗ سػ١ٓ

َٛنٛعٗا، ٚإ٫ ٕا نإ َع٢ٓ يًرتى، نُا ٜعبٻط برتى ايك٠٬، ؾٗا 

قـس ثبـت دطٜـإ ايػــري٠ عٓـس ايؿـٝع١ إــٛايٌ بطعاٜـ١ اٱَـاّ عًٝــ٘        

ٌٷ َٔ أًُٖٗا اؿػٓات، خـ٘   ايػ٬ّ ع٢ً خٓطٝٵٔ َتٛاظٜٝٵٔ ٜٓاٍ ن

                                                           

 267م 2( ا٫ستذاز ز1)
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اغتعُاٍ ايتك١ٝ ٚخ٘ تطنٗـا. ٚمـٔ قـس اخرتْـا خـ٘ تطنٗـا، ؾـأٟ        

 ا؟!١َ٬َ ٚاقع١ عًٝٓ

 

 :اؾتؼقة ادلداراتقة 
ــ١     ــ٢ُ )ايتكٝـ ــ١ ٜػـ ــٔ ايتكٝـ ــِ َـ ــٛز قػـ ــا; إٔ ٚدـ َٚٓٗـ

إساضاتٝــ١( ٫ ٜٴؿــرتٙ ؾٝــ٘ تٛقــع ايهــطض ٖــٛ أٍٚ ايهــ٬ّ، ؾــاضدع 

َٚـا تُٖٛـ٘   »سٝـح قًٓـا:    (1)َتؿهٸ٬ّ إٍ تٛط٦ـ١ نتـاب ايؿاسؿـ١   

بعهِٗ َٔ اٍٛ ايتكٝـ١ يػـري َـٛاضز ايهـطض اغـتٓازّا إٍ ٚـاٖط       

أ٫ّٚ بٛدٛز قطا٥ٔ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ عًـ٢  بعض ا٭خباض َسؾٛع 

أْٗا ٗ َٛضز ايهـطض، ٚثاْٝـّا َعاضنـتٗا يػريٖـا ؾتٴشُـٌ عًٝـ٘،       

ٚثايجّا بإٔ بعهٗا ٚاضز ٗ باب سٴػٔ إعاؾط٠ َٚهاضّ ا٭خ٬م ٫ 

ِّظ        ٗ باب ايتك١ٝ، ؾٝهٕٛ خاضدـّا ؽككـّا عـٔ سهـِ ايتكٝـ١ اجملـ

ٛ     «.يؿعٌ اؿطاّ انـططاضاّ  ِٖ ٚايـسؾع إٍ إٔ  ثـِ اقـطأ تؿكـٌٝ ايتـ

ٖـصا ٫ٚ نـ٬ّ ٗ خـطٚز بعـض َـا ُأَـط بـ٘ ٗ        »تبًـؼ إٍ قٛيٓـا:   

ا٭خباض َٔ إدايط١ َعِٗ عٔ َٛضز ايتك١ٝ ؽككا، ؾإٕ ايتكٝـ١  

ع٢ً َا أغًؿٓا يٝػت سكٝكتٗا ايؿطع١ٝ إ٫ اضتهاب قطٻّ بايعٓٛإ 

ا٭ٚيٞ ٗ قٛض٠ ا٫نططاض ٚاتكا٤ ايهطض ٚإٕ آدـ٬، ٚيـٝؼ ٗ   

                                                           

 َٚا بعسٖا 64( ايؿاسؿ١ ايٛد٘ اٯخط يعا٥ؿ١ م1)
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ناِٖ أٚ ؾٗٛز دٓـا٥عِٖ ؾـ٦ٝا َـٔ شيـو. ٜٚـسٍ عًٝـ٘       عٝاز٠ َط

ٚضٚز نجري َٔ ٖصٙ ايٛقاٜا ٗ باب إعاؾـط٠ بـإعطٚف َٚهـاضّ    

ا٭خــ٬م، ٫ســٜ َــج٬ َــا ضٚاٙ ايهًــٝين ٗ بــاب َــا هــب َــٔ  

قٹًٛا »إعاؾط٠ عٔ ظٜس ايؿشاّ عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

سكـٛقِٗ  عؿا٥طنِ ٚاؾٗسٚا دٓا٥عِٖ ٚعٛزٚا َطنـاِٖ ٚأزٚا  

ؾإٕ ايطدٌ َٓهِ إشا ٚضع ٗ زٜٓ٘ ٚقسم اؿسٜح ٚأزٸ٣ ا٭َاْـ١  

٘ َع ايٓاؽ قٌٝ: ٖصا دعؿطٟ ؾٝػطْٞ شيو ٜٚسخٌ  ٚسٳػٴٔ خٴًك

ٞٻ َٓ٘ ايػطٚض، ٚقٌٝ: ٖصا أزب دعؿـط. ٚإشا نـإ عًـ٢ غـري      عً

ٞٻ ب٩٬ٙ ٚعاضٙ ٚقٌٝ: ٖـصا أزب دعؿـط   ؾشُـٌ  «. شيو زخٌ عً

ايتكٝـ١ يٓـعع اؾـرتاٙ تٛقـع      ٖصٙ ا٭خباض عًـ٢ أْٗـا داضٜـ١ فـط٣    

ايهطض ؾٝٗا; ٖٛ غً٘ ؾاسـ. ٚا٭َط عػٔ إعاؾـط٠ ٫ ٜكتكـط   

ع٢ً إدايؿٌ، بٌ ٜؿـٌُ غريٖـِ َـٔ ايهؿـاض ٚأٖـٌ ايهتـاب،       

ــٔ     ــسٚم ع ــس ض٣ٚ ايك ــًٌُ. ؾك ــٌ ٗ اٱغــ٬ّ ٚإػ ــا يًه ؼبٝب

ٚإٕ دايػـو  »إغشام بٔ عُاض عٔ أبٞ عبس اهلل عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

ع٢ً إٔ سٴػٔ إعاؾط٠ يًُدايؿٌ يـ٘  «. ٜ٘ٗٛزٟ ؾأسػٔ فايػت

نٛاب٘ أٜهّا، ؾكس ْطكت ايطٚاٜـات بتشـطِٜ إنـطاَِٗ أٚ ستـ٢     

ايهشو ٗ ٚدِٖٛٗ! ٖٚـٛ َـا ضٚاٙ ايكـسٚم عـٔ ابـٔ ؾهٸـاٍ       

َٳٔ.. أنـطّ يٓـا كايؿـّا    »قاٍ:  مسعت ايطنا عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكٍٛ: 

  ٘ َٚـا ضٚاٙ اجملًػـٞ عـٔ قـاسب ضٜـاض      «. ؾًٝؼ َٓا ٚيػـٓا َٓـ

مسعـت َـ٫ٟٛ أَـري    »بػٓسٙ عٔ ا٭قبؼ بٔ ْبات١ قـاٍ:  اؾٓإ 
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إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜكٍٛ: َٔ نشو ٗ ٚدـ٘ عـسٚ يٓـا، َـٔ     

ايٓٛاقب ٚإعتعي١ ٚاـاضد١ٝ ٚايكسض١ٜ ٚكايـ َصٖب اٱَا١َٝ 

ٚٚد٘ اؾُع «. َٚٔ غٛاِٖ; ٫ ٜكبٌ اهلل َٓ٘ طاع١ أضبعٌ غ١ٓ

ــبكتٗا     ــيت غ ــات ٚاي ــٔ ايطٚاٜ ــ١ َ ــصٙ ايطا٥ؿ ــٌ ٖ ــٔ  ب ــط٠ ُعػ اٯَ

َعاؾطتِٗ ٖٛ ٌٓ ٖصٙ ع٢ً إدايؿٌ با٭قاي١، أٟ نربا٩ِٖ 

ٚعًُا٩ِٖ ٖٔ ٜهٕٛ ٗ إنطاَِٗ ٚايهشو ٗ ٚدِٖٛٗ تكٜٛـ١  

يباطًِٗ ٚخ٬ؾِٗ ٭ٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ قًٛات اهلل عًـِٝٗ. ٚعًٝـ٘   

ــا ٜػــ٢ُ     ــعا٥ػٌ ٗ َ ؾُــا هــطٟ اٯٕ َــٔ بعــض ايكاقــطٜٔ ٚاي

١َٝ٬ إش ٜٴهطَٕٛ ظعُا٤ إدايؿٌ َ٪ُطات ايتكطٜب ٚايٛسس٠ اٱغ

ٚعًُا٤ِٖ ٜٚعاْكِْٛٗ ٜٚكـًٕٓٛ ٚضا٤ٖـِ.. إِـا ٖـٛ َـطٚم عـٔ       

 «.تعايِٝ آٍ قُس عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

 

  :اؾقحدة اإلدالؿقة واؾتكؾػ»ادلرػقض حتت عـقان»: 
َٚٓٗـــا; أْـــ٘ إشا ُأضٜـــسٳ بعٓـــٛإ )ايٛســـس٠ اٱغـــ١َٝ٬       

أّ آدـــ٬ّ ؾتًـــو ايتكٝـــ١  ٚايتـــآيـ( اتكـــا٤ ايهـــطض إتٛقـــع عـــاد٬ّ

ٕٵ مل ٜهٔ مث١ نطض َتٛقع; ؾإشا ُأضٜسٳ سؿٜ  إؿطٚع١ ٫ٚ ن٬ّ. ؾإ

بٝه١ اٱغ٬ّ َٚٓع اْسضاؽ شنط قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؾصيو 

ٕٵ مل ٜهٔ أقـٌ اٱغـ٬ّ ٗ    ِٷ يٮِٖ ع٢ً إِٗ ٫ٚ ن٬ّ. ؾإ تكسٜ

ٔ خطــط ٫ٚ خٹٝـــ ا٫ْــسضاؽ; ؾــإشا ُأضٜــسٳ سكــٔ ايــسَا٤ ٚإٓــع َــ 
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ٌٷ يًذُٝع   -ستـ٢ إٓـاؾكٌ    -ا٫سرتاب ٚايتعاٜـ ؾصيو تٓعٜ

ٕٵ    ع٢ً سهِ إػًِ ٗ عك١ُ ايسّ ٚايعطض ٚإاٍ ٫ٚ نـ٬ّ. ؾـإ

مل ٜهٔ زاعّٝا هلـصا ايتٓعٜـٌ يٛدـٛزٙ; ؾـإشا ُأضٜـسٳ ؼبٝـب إدـايـ        

بأٌٖ اؿل نٞ ٜٗتسٟ ؾصيو ٖٛ ايتهطٸّ َهاضّ ا٭خ٬م ٚاجملاٚض٠ 

ٖصٙ ايٛدٛٙ نُا تط٣ ٫ ن٬ّ يٓـا ؾٝٗـا،    باؿػ٢ٓ ٫ٚ ن٬ّ. ؾهٌ

ُٳٌ ن٬ّ ا٭عـ٬ّ   ْكبًٗا ْٚػتػٝػٗا بٌ ْٚسعٛ بٗا، ٫ٚ بس إٔ ٜٴش

ــ١َٝ٬      ــس٠ اٱغـ ــٛإ )ايٛسـ ــسٳ بعٓـ ــا إشا ُأضٜـ ــا. أَـ ــس٠ عًٝٗـ ٗ ايٛسـ

ٚايتآيـ( غري ٖصٙ; نايتٓاظٍ عٔ بعض ايعكٝس٠ اؿك١ ٖا ٜتكـازّ  

  ٛ اظ، ٚبكـٞ إٔ تٛاؾكٓـا   َع عكٝس٠ إدايـ ؾكس ٚاؾكتٳٓا ٗ عـسّ اؾـ

ٗ عسّ اؾٛاظ أٜهّا إشا َـا ُأضٜـسٳ َـٔ ٖـصا ايعٓـٛإ إبطـاٍ اؿـل ٗ        

ــس٠          ــع عكٝ ــازّ َ ــا ٜتك ــ١ ٖ ــس٠ اؿك ــٔ ايعكٝ ــبعض َ ــصا اي ــؼ ٖ تبًٝ

إدايـ، نايكٍٛ بإٔ أبـا بهـط ٚعُـط ٚعا٥ؿـ١ ٗ ايٓـاض، ٚإعـ٬ٕ       

ايربا٠٤ َِٓٗ. ؾريدع بٓا ايه٬ّ إٍ َا غبل َٔ نطٚض٠ ٚدٛز ٖصا 

٘ ٚأْ٘ َكـسام يًذٗـاز ٚا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط        اـ

ٚعًٝ٘ قاَت ايػري٠ ٚاتكًت، ٚأْ٘ بايرتٜٚض ئ ٜٓكض ايٛسـس٠  

بٌ غٝػاعس ع٢ً بٓا٥ٗا بٓا٤ٶ قشٝشّا َتٝٓـا. ْعـِ قـس ٜتعٓطـٌ َ٪قتـّا      

يًعاضض، نايؿطنٝٵٔ ا٭ٚيٝٝٵٔ أٟ ؼكل ايتك١ٝ إؿطٚع١ أٚ تكسِٜ 

طٌٝ َطًكـّا بـساعٞ ايٛسـس٠ نُـا تـسعٛ      ا٭ِٖ ع٢ً إِٗ، أَا ايتع

إيٝ٘ ؾُا إيٝ٘ غبٌٝ. ٚعًٝ٘ ؾايتٛغٌ َا شنطٙ ا٭عـ٬ّ عـٔ ايٛسـس٠    

ٚايتآيـ يٝؼ بؿ٤ٞ، يٛنٛح أْ٘ ضادع إٍ إسس٣ تًو ايٛدٛٙ، 
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٫ أْ٘ ٚد٘ َػتكٌ، ٚس٦ٓٝص إشا ضأ٣ إهًٓـ اْتؿـا٤ ايعـاضض عـاز    

 ٓ٘ ٗ غع١.إٍ ا٭قٌ، ٜٚهٕٛ ايتبأٜ ٖٗٓا َٛنٛعّٝا، إهًٓـ َ

ــع       ــطٙ ٚإطد ــسؽ غ ــاْٞ ق ــسز ايج ــٔ اجمل ــٛٙ ع ــا ْكًتُ َٚ

ايطٚساْٞ زاّ ًٚ٘ َٔ َٓازا٠ بايٛسس٠ ىتًـ اخت٬ؾـّا دـصضّٜا عـٔ    

ايصٟ قا٤ ب٘ ايبرتٟ ا٭ٍٚ ٚدؿٸأ بـ٘ عُٝـس إٓهـط باغـِ ايٛسـس٠،      

ؾإٕ ٖصٜٔ ايكاؿٝٵٔ َـا ْطكـا بايتُذٝـس بـأبٞ بهـط ٚعُـط ٚايكـٍٛ        

عـسٍ! ٫ٚ ًُٓكـا إدـايـ باحملاَـا٠ عـٔ      بأُْٗا سهُا باٱغ٬ّ ٚاي

عا٥ؿ١ ٚايكٍٛ بأْٗـا دـسٜط٠ بـا٫سرتاّ ٚايتكـسٜط ٚهـب إٔ تكـإ       

نطاَتٗا! ٫ٚ ٖسَا أغؼ ايتؿٝع بايتٓٛري يًكٍٛ بايتدط١٦ بس٫ّ َٔ 

ايــربا٠٤! غــ٬ف شٜٓــو ايطــاؿٝٵٔ ايًــصٜٔ اضتهبــا شيــو نًــ٘، ؾــ٬   

 غٛا٤.

 

 !مماثؾة باطؾة 
هلــاَـ ســٍٛ اغــتعُاٍ اقــط٬ح ٚأَــا َــا نتبتُــٛٙ ٗ ا

)ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ( بس٫ّ َٔ ايتكطٜح با٭مسا٤ ؾ٬ ىًٛ َٔ ططاؾـ١،  

ٕٸ ايصٟ ْتٓسٸض َٓ٘ ْٚهـشو ٖـٛ ايٛـٔ بـإٔ إدـايـ ٜٴـبِٗ        شيو ٭

ـٷ عًـ٢ إعـينِّ    عًٝ٘ إطاز ؾتٓسؾع ْا٥طت٘، َع ٚنٛح أْ٘ ايّٝٛ ٚاق

ٗ بٗــصٙ ا٫قــط٬سات ٫ ٜطتــاب بإككــٛزٜٔ بٗــا، ؾــ٬ ؾــطم       

إغاٚت٘ بٌ ايتكطٜح با٫غِ ٚعسَ٘. ٚايباعح ع٢ً ايػـدط١ٜ ٖـٛ   
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إٕ قـ٠٬ ايرتاٜٚـح بسعـ١    »أْٸا ْط٣ بعـض اـطبـا٤ ٜكٛيـٕٛ َـج٬ّ:     

، ٚسٌ ٜٴػأيٕٛ: ٕـاشا قًـتِ )ايجـاْٞ( ٚمل تكٛيـٛا     «دا٤ بٗا ايجاْٞ

ٌٷ بايتك١ٝ ٚتع١ُٝ ع٢ً إدايـ ٚؾطاضٷ »)عُط(؟ ٜكٛيٕٛ:  شيو عُ

ؾٗـصا ٖـٛ ايباعـح عًـ٢ ايػـدط١ٜ، إش ٫      «! ٝـ١ َٔ ايتبعـات ايكاْْٛ 

أســس ٗ ايــسْٝا ٜؿــتب٘ ٗ إككــٛز بٗــصا ايهــ٬ّ ٕعًَٛٝــ١ إٔ قــ٠٬ 

ايرتاٜٚح َٔ إْؿا٤ عُط با٫تؿام. ٚنصا سٌ ٜػـطز اـطٝـب قكـ١    

ؾذا٤ ايجـاْٞ ٚبٝـسٙ   »َكتٌ ايعٖطا٤ عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ؾٝكٍٛ: 

ؾإْ٘ إشا «! كاٍ: ٚإٕقبؼ َٔ ْاض ؾكٌٝ ي٘: إٕ ٗ ايبٝت ؾاط١ُ! ؾ

اقتٝس يًتشكٝل ٫ ٜػع٘ إٔ ٜٓهط إٔ إطاز عُط ٕع١ًَٝٛ أْـ٘ ايٛسٝـس   

ايصٟ قاهلـا ٗ نـٌ َكـازض اؿـسٜح ٚايػـري٠ ٚايتـاضٜذ. ؾـأٟ ْؿـٕع         

س٦ٓٝصٺ ٗ قٍٛ )ايجاْٞ( بس٫ّ َٔ )عُط( غ٣ٛ إٚٗـاض دـي ايؿـٝع١    

 أَاّ إدايؿٌ يٝتذطٸأٚا عًِٝٗ أنجط؟!

اث١ً بٌ ٖصا ايصٟ هطٟ ع٢ً أيػـ١ٓ  ٚبٗصا تعطف إٔ إُ

اـطبــا٤ ايٝــّٛ ٚبــٌ َــا سكــٌ َــع ايؿــٝذ ايطٛغــٞ ٖاثًــ١ باطًــ١  

يًؿاضم، ؾإٕ شيو ايعَإ َا ناْت ؾٝ٘ ا٭َٛض بٗصا ايٛنٛح يعسّ 

اط٬ع ايعا١َ عًـ٢ تؿاقـٌٝ َـا ٜعتكـسٙ ايؿـٝع١، ٖـا هعـٌ كطدـّا         

َهؿـٛف  يًؿٝذ ٚغريٙ، أَا ٗ ٖصا ايعَإ ؾـ٬، إش نـٌ َـا يـسٜٓا     

َعطٚض َتٛؾط َكازضٙ ا٭ق١ًٝ ع٢ً ؾبه١ اٱْرتْت َج٬ّ، َٚٓ٘ 

ــإٔ إككــٛزٜٔ      ــ٘ ايتكــطٜح ب ــاض٠ عاؾــٛضا٤ ٚؾٝ ؾــطح ايعًُــا٤ يعٜ
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بهط ٚعُط ٚعجُإ َٚعا١ٜٚ، ؾ٬ كـطز.   بايًعٔ ٗ ٖصا إكطع أبٛ

ٚٸي٘ ايؿٝذ ٚقطف ب٘ ايهطض عٔ ْؿػ٘ مل ٜهٔ َٔ  ٚايٓل ايصٟ أ

َٳـٔ قـاٍ يؿاطُـ١: ٚإٕ،     ايًِٗ ايعٔ َٔ غكـ »قبٌٝ:  ب ؾـسى، ٚ

َٳٔ ضنب اؾُـٌ ٚسـاضب عًٝـا    َٳٔ ْؿ٢ أبا شض، ٚ ستـ٢ ٜهـٕٛ   « ٚ

عكٝٸّا ع٢ً ايتأٌٜٚ! إش يٛ غٴ٦ٌ عٔ ٖصٙ ٕا اغتطاع إٔ هعٌ ايصٟ 

« ٚإٕ»غكب ؾسى قٝكـط ايـطّٚ َـج٬ّ! ٫ٚ ايـصٟ قـاٍ يؿاطُـ١:       

نػط٣ ايؿطؽ َج٬ّ! ٫ٚ ايـصٟ ْؿـ٢ أبـا شض نعـب ا٭سبـاض َـج٬ّ!       

 اييت ضنبت اؾٌُ دعس٠ بٓت ا٭ؾعح َج٬ّ! إِا ايٓل ايصٟ ٫ٚ

ــٝـ        ــ١ ٚتٛق ــطا٥ِ ا٭ضبع ــٔ تؿكــٌٝ د ــّا َ ــّا خًٝٸ ــإ َبُٗ ــ٘ ن ٚٸي أ

أسٛاهلِ، ؾٝهٕٛ قاب٬ّ يًتأٌٜٚ ٚايتكطف، غـ٬ف ايـصٟ ٜـتهًِ    

بــ٘ اـطبــا٤ ايٝــّٛ، ؾــإِْٗ ٜــصنطٕٚ َــا ٖــٛ َعًــّٛ بايهــطٚض٠ َــٔ 

ٜطتــاب بــ٘ إــط٤ ٗ    دــطا٥ِ ٚأســٛاٍ ٖــ٪٤٫ بايتؿكــٌٝ ايــصٟ ٫    

إككٛز; َٚع شيو ٜكٛيٕٛ: )ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح( ٚبعهـِٗ  

ٜكٍٛ: )إطأ٠( ِٖٚ ٜٕٛٓٛ إٔ شيو ٜع٢ُ عًـ٢ إدـايـ ٜٚهـٕٛ    

 سطظّا هلِ َٔ إػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ! ؾٝا هلل ٚيًعكٍٛ!

ٚأَا ايععِ بإٔ ٖـصٙ ططٜكـ١ ا٭٥ُـ١ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ ؾكـس       

يـو. ٚايكٝـاؽ عًـ٢ يؿـٜ ظٜـاض٠ َـٔ       غبل ٚبٝٸٓا اـطـأ ٗ إطـ٬م ش  

ايعٜاضات قٝاؽ ؾاغـس، ؾـإٕ ٚدـ٘ اؿهُـ١ ٖٓـا غـٝيب، ؾًـٝؼ يٓـا         

 ايتربٸع بايع١ً ٚايبٓا٤ عًٝٗا.
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ثـِ إٕ ايتٓــسٸض ٚايهــشو َـا ؾاضقــاْٞ إش ٚدــستٴ ايؿــٝذ   

ــا اقــط٬ح      ــ٘ ٜػــتعٌُ ٖٗٓ ــ٢ أْ ايٓكــطاٟٚ ٜكــطټ ٗ اهلــاَـ عً

ِٝٗ ايػ٬ّ; ؾُٝا ٖٛ )ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ( ٫ٚ ٜكطٸح تأغٝٸّا بأ٥ُتٓا عً

ٗ غري َٛنع َـٔ َـتينٵ ضغـايتٝٵ٘ قـس قـطٸح با٭مسـا٤! نكٛيـ٘ ٗ        

ٜعين أْتِ تبس٩ٕٚ بأبٞ بهط ٚعُط ٚعا٥ؿ١ يتٓتٗـٛا إٍ  »ا٭خري٠: 

«! عًـــٞ ع، تبـــس٩ٕٚ بـــايربا٠٤ يتٓتٗـــٛا ي٫ًٜٛـــ١ ٖٚـــِ بـــايعهؼ  

ٜطعـٔ ٗ أبـٞ   ٫سٛٛا نٝــ ٜكـطح بـاؿل، ٚيهـٔ ٫    »ٚنكٛي٘: 

ًٜعُٓٗا، ٚإِا ًُٜح، ٜٚهـين نٓاٜـ١ ٖـٞ أبًـؼ     ٫بهط ٚعُط عًّٓا ٚ

َٔ د١ٗ ُػهِٗ بتًـو ايطَـٛظ ضَـٛظ    »ٚنكٛي٘: «! َٔ ايتكطٜح

ضأٜٓـاٙ بعـس استؿـاٍ ايؿـٝذ بٗـ٬ى عا٥ؿـ١       ايه٬ي١ أنجط، ٖٚـصا َا 

ٚإقــساض نتــاب ايؿاسؿــ١، سٝــح تٓــاز٣ أتبــاع عا٥ؿــ١ ٚسؿــسٚا   

ٕٚ قٛاِٖ ٚؾهًٛا تٝاضا عطٜهّا يًسؾاع عٔ أَٗـِ، ٚأخـصٚا ٜعكـس   

إٍ آخــط ن٬َـــ٘  « إٓتــسٜات ٚايتذُعــات يًـــسؾاع عــٔ عا٥ؿـــ١..   

ايؿطٜـ ايصٟ َـا أبكـ٢ يكاض٥ـ٘ ؾـٓهّا ٗ إـطاز َـٔ ضَـٛظ ايهـ٬ي١         

ايصٜٔ ػب ايربا٠٤ َِٓٗ، ٚأِْٗ أبٛ بهـط ٚعُـط ٚعا٥ؿـ١ بكـطٜح     

ــاهلل َــٔ ايؿــٝطإ ايــطدِٝ        ــا٥ِٗ! ؾإَــا إٔ ٜػــتعٝص ايؿــٝذ ب أمس

ــسخ   ــعّا  ؾُٝهــٞ عًــ٢ ايتكــطٜح با٭مســا٤ ٜٚ ٌ ايعــامل ا٭ٍٚ ععٜ

َكساَا، ٚإَا إٔ ٜػتػؿط اهلل َٔ ايعيٌ ٚاـطٌ ٜٚػأي٘ إٔ ٜعكُ٘ 

َٔ ايتكطٜح با٭مسا٤ ٚكايؿ١ قإْٛ ايعامل ايجاْٞ يٝبك٢ ؾٝ٘ ٖا٦ْـّا  

ُٸــح،    َطتاســا، ٚإَــا إٔ ٜهــٝٸع إؿــٝتٝٵٔ ؾتــاض٠ّ ٜكــطٸح ٚأخــط٣ ًٜ
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   ٚ ض عًـ٢  ٚطٛضّا ٜٴٛٗط ٚآخط ٜٴبطٔ، ؾٝٓاٍ بصيو أدـط إزخـاٍ ايػـط

 قًب أخٝ٘ إش ٜتٓسٸض ٜٚهشو!

 

  :دعفؿ ال قتشقعقا»وجف ادلماخذة عؾك عبارة»! 
ــّا دــٛاب مــٔ ًَتؿتــٕٛ ُاَــّا إٍ َككــٛزنِ َــٔ  : ثآَ

ٗ ضغـايتهِ ا٭ٍٚ، َٚـع شيـو ٫    « زعِٗ ٫ ٜتؿٝٸعٛا»قٛيهِ: 

يٝؼ اهلـسف فـطز اغـتبكا٤ اؿـل     »ْعؿٝهِ َٔ إ٪اخص٠، إش قًٓا: 

 «.سف قٛ ايباطٌ ٚتٓهٝؼ ضاٜتٌ٘ٚٓ يٛا٥٘، بٌ اهل

ــ١ اؿـــل يتبكـــ٢    ــا٭ٍٚ، أٟ ٓـــٌ ضاٜـ أْـــتِ تكٛيـــٕٛ بـ

ؾاخك١ ٚغ٘ ايطاٜات اُ٭خٳط، ؾُٔ ٜعذب٘ إٔ ٜرتى ايٛقٛف ؼت 

َٳٔ ٫ ٜعذبـ٘ ْسعـ٘ ٚضاٜتـ٘     تًو ايطاٜات يٝكـ ؼت ضاٜتٓا ؾبٗا، ٚ

أَـا  «! غبٌ اؿل َتاس١ ٚاؿذـ١ تاَـ١ يهـٔ ٖـِ مل ٜكبًٖٛـا     »٭ٕ 

ايجاْٞ، أٟ تٓهٝؼ تًو ايطاٜات ايباط١ً ٚقٖٛا نًٝـّا  مٔ ؾٓكٍٛ ب

ّ     »ست٢  ٫ٚ هـس  « ٫ ضا١ٜ تبك٢ أَـاّ ضاٜـ١ آٍ قُـس عًـِٝٗ ايػـ٬

ايٓاؽ ٬َشّا غ٣ٛ ٖصٙ ايطا١ٜ إش َا َٔ ضاٜـ١ أخـط٣! ٚهلـصا قًٓـا:     

إٕ ع٢ً اؿٛظٟٚ ايصٟ ٜتًك٢ عًّٛ آٍ قُس ايطاٖطٜٔ قًٛات »

ٕٛ ؾـع١ً تتٸكـس، ْٚـط٠ ٫    اهلل عًِٝٗ إٔ ٜ٪زب ْؿػ٘ ع٢ً إٔ ٜه

ــاؽ        ــط٣ ايٓ ــطاض إ٫ إٔ ٜ ــ٘ ق ــٕٛ ي ــاٍ ٫ٚ ٜه ــ٘ ب ــسأ ي تُٗــس، ٫ ٜٗ

ٜسخًٕٛ ٗ زٜٔ اهلل أؾٛادّا، ٜٚتٛٓيٕٛ ايعرت٠ ايطاٖط٠ ٜٚربإٔٚ َـٔ  
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ٚٴسساْا، َا ٫ ٜبكـ٢ َعـ٘ َـٔ ايباطـٌ اغـِ ٫ٚ       أعسا٥ٗا ظضاؾاتٺ ٚ

 ٚهلــصا أٜهــّا نــطبٓا يــو ا٭َجًــ١ عــٔ ايؿــاضم إٓٗذــٞ ٗ«. ضغــِ

ايسع٠ٛ بٌ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٚبٌ أٌٖ ايهتـاب  

ُٸـٌ       ٚإٓؿطزٜٔ بايتٛسٝس، ايصٜٔ نـاْٛا ٜطٜـسٕٚ ايػـ١َ٬ ٚعـسّ ؼ

 آثاض إٓادع٠ َع دب١ٗ ايباطٌ ٚأْكاضٖا.

ؾايصٟ ْأخصٙ عًٝهِ إِا ٖٛ ٖصا، أْهِ تػتُط٥ٕٛ تـطى  

ٛٸؾــّا َــٔ آثــاض إٓــادع٠ َــع ا يطاٜــات اُ٭خٳــط، ايٓــاؽ ٫ ٜتؿــٝٸعٕٛ ؽ

إْٗا ايسَا٤! إْٗـا ايك٬قـٌ!   »ؾكطمت نُٔ ٜكٍٛ يٓيب َٔ ا٭ْبٝا٤: 

«! ؾ٬ تتشس٣! ٫ٚ ؼاضب! اتـطنِٗ ٚآهلـتِٗ! زعٗـِ ٫ ٜٗتـسٚا    

ٖصا ٖٛ ايصٟ ْأخصٙ عًٝهِ، ٫ٚ ْـسضٟ نٝــ ًٓـتهِ ْؿػـهِ     

 عًٝ٘؟

ــا أٍٚ    ــًش١ ٖٗٓـ ــِ َـــٔ إكـ ــس٠ أعٛـ ٚزعـــ٣ٛ إٔ إؿػـ

 ٝ٘.ايه٬ّ، ٚقس تكسٸّ ايؿكٌ ؾ

ٚايكٝاؽ ع٢ً اٯٜـات ايـيت شنطُٖٛـا قٝـاؽ ؾاغـس، إش      

ٖٞ ٗ ضزٸ إتعٓٸتٌ ايصٜٔ ٜعًِ اهلل تعاٍ إٔ َا ٜطًبْٛ٘ َـٔ َعـادع   

إِا ٖٛ ٕعٜس َٔ ايعٓاز ٚايتعٓٸـت، ٫ يٲّـإ أٚ ا٫ط٦ُٓـإ، ٚيـصا     

َٳا»قاٍ غبشاْ٘:  ِٵ ٚٳ ٗٳا ٜٴؿٵعٹطٴُن ٕٳ َيا دٳا٤ٳتٵ ٔإشٳا َأْٻ َٹٓٴٛ  ْٴَكًٹٸبٴٚٳ*  ٜٴ٪ٵ

ِٵ ٗٴ ِٵ َأِؾ٦ٹــسٳتٳ ٖٴ ــا ٚٳَأبٵكٳــاضٳ ُٳ ِٵ َن ــ َٹٓٴــٛا َي ٘ٹ ٜٴ٪ٵ ٍٳ بٹــ ٚٻ ِٵ َٳــطٻ٠ٺ َأ ٖٴ  ؾٹــٞ ٚٳْٳــصٳضٴ

ِٵ ٔٗ ٕٳ ُطػٵٝٳاْٹ ٗٴٛ ُٳ ٛٵ*  ٜٳعٵ ٛٵتٳ٢ ْٳعٻِيٓٳ َأْٻٓٳا ٚٳَي ُٳ ِٴ اِي ٗٴ ُٳ ًٖ ٚٳَن ًَا٥ٹَه١َ  ُٳ ِٴ اِي ٔٗ ٝٵ ا ٔإَي



 

.....................................................................................291 

 

 

ِٵ ٚٳسٳؿٳطٵْٳا ٔٗ ٝٵ ًَ ٌٻ عٳ ٞٵ٤ٺ ُن ًّا ؾٳ َٹٓٴٛا َناْٴٛا َٻا ُقبٴ ٘ٴ  ٜٳؿٳـا٤ٳ  َإٔ ٔإٖيـا  يٹٝٴ٪ٵ ًٖــ  اي

ٔٻ ِٵ ٚٳَيـهٹ ٖٴ ٕٳ َأِنجٳطٳ ًُٛ ٗٳ ٚسايٓا كتًؿ١، إش ٫ وًُٓا ع٢ً ٖصا  (1).«ٜٳذٵ

إٓٗر َا ْطاٙ َٔ تعٓٸت َٔ قبٌ أٌٖ اـ٬ف; بٌ وًُٓا عًٝـ٘ َـا   

َٳٔ  ْطاٙ َٔ قبٛهلِ اهلس٣ بػبب٘، إش ِٖ ٜطًبٕٛ ايّٝٛ َٔ ايؿٝع١ 

قّا قطوّا دط٦ّٜا غري َـٛاضبٺ ٫ٚ َـسأٖ يٝط٦ُٓـٛا إيٝـ٘     ٜهٕٛ قاز

ٜٚٗتسٚا إٍ ايربا٠٤ َٔ ضَٛظ ايٓؿام ٚاعتٓام ١ٜ٫ٚ ا٭طٗاض عًِٝٗ 

 ايػ٬ّ. ٚسٌ ضأٚا شيو َٓا اٖتسٚا بؿهٌ اهلل.

ٚعًٝ٘; تعًِ أْٸا ْٝعّا َػ٪ٚيٕٛ عٔ عسّ تؿـٝٸعِٗ إش  

ــٌ ايــصٟ وــ       ــٔ إٔ ٜــ٪زٟ إٍ قــٛ ايباط ــط٣ ططٜكــّا ّه ٍٛ زٕٚ ْ

ٛٸؾــّا َــٔ آثــاض إٓــادع٠ ٚضنْٛــّا إٍ َــا   ٖــساٜتِٗ يهٓٓــا ٫ ْػــًه٘ ؽ

ــ٘  ــ١ »مسٝٸت ــطم إتعاضؾ ــ٪زِّ    «! ايط ــا َػــ٪ٍٚ، مل ت ــت ٖٓ ــ٬! أْ ن

ٚٚٝؿتو، ؾإٕ عًٝو إٔ ٫ ترتى بابّا ّهٔ إٔ ٜٗتسٟ ب٘ ايٓاؽ إ٫ 

ٚقس ططقت٘، ٚإٕ أؾه٢ ططم بعض تًـو ا٭بـٛاب إٍ ؾـ٤ٞ َـٔ     

 ا مل تػًب إؿػس٠ إكًش١.ايكساّ ٚإٓادع٠، َ

ٛٸٕ عًٝو، ؾإْٸا مل ْؿتس عًٝو! إِـا أخـصْا عًٝـو     ثِ ٖ

تًو ايه١ًُ ب٬ دطح يؿدكو ايهطِٜ ايصٟ َا عًٝ٘ إ٫ إٔ ٜٓعع 

اؿػاغ١ٝ ؾ٬ ٜط٣ ٗ ْرب٠ َ٪اخصتٓا ي٘ ؾ٦ّٝا إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ. ٚأَا 

ٌ »٬َسٛتهِ تػطٸع ايػـايهٌ ٖـصا إػـًو ٗ َٗاْـ١       «إـ٪َٓ

                                                           

 112 ــ 110( ا٭ْعاّ:1)
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ٕٵ أْهـطتٴ عًـ٢ ايػـايهٌ ٖـصا      جملطز ا٫خت٬ف ٗ ايطأٟ، ؾإْٞ ٚإ

غري َط٠; إ٫ أْٞ أض٣ أْ٘ ٗ احملك١ً ٖا ٜػِٗ ٗ َٓع١ ٖـصا ايـسٜٔ   

ٚتكٜٛت٘ ٚؼكٝٓ٘ َٔ نٌ َكٛي١ ّهٔ إٔ تهعـ َٓ٘ ٚإٕ قسضت 

َٔ قا٥ٌ قرتّ، ؾإٕ اقته٢ ا٭َط يطزٸٖا ايكسح ٗ ْؿؼ ايكا٥ٌ ؾ٬ 

ْكًت٘ يو َٔ ؾٛا٥ـس احملكـل ايهطنـٞ ضنـٛإ اهلل     بأؽ، نُا َطٸ ٖا 

 تعاٍ عًٝ٘.

 

 :وؼػة ؿع عظؿاء اؾتشقّع 
ٚإْٸا يػٓا ْٓهط إَهإ ٚقٛع ا٫ؾتباٙ َٔ أسس َٔ ايعًُا٤ 

ٗ َػأي١ أٚ قه١ٝ َا، ؾًٝؼ أسـس َـِٓٗ َعكـَّٛا، ٚقـس ٚقـع ٗ      

َجٌ شيو أعاِٚ عًُا٥ٓا بٌ ٫ لس أسسّا َـِٓٗ غـًِ َـٔ نبـٛات     

ع شا لس ٗ غري٠ ا٭َادس َـٔ عًُا٥ٓـا أْٗـِ ٗ َجـٌ     ٚأخطا٤، َٚ

ٖــصٙ إــٛاضز نــجريّا َــا نــاْٛا ٜكــسسٕٛ ٗ ْؿــؼ ايكا٥ــٌ إدطــ٧ أٚ 

إؿتب٘ بعباضات ؾسٜس٠ ساز٠ أٚ داضس١، ٜٚهؿٝو يًٛقٛف عًٝٗا 

ايطدٛع إٍ َطاٟٚ نتب ايطداٍ، ٚتطادِ ايعًُا٤، َٚا نإ بٌ 

قـٛيٌٝ ٚا٭خبـاضٌٜ، َٚـا    ايكٌُٝ ٚايبػسازٌٜ، َٚا نإ بٌ ا٭

نـإ بـٌ أْكـاض إػــتبس٠ ٚأْكـاض إؿـطٚط١، ٚيـ٦ٔ أضزتٳ إؾــاض٠       

عابط٠ ؾـاضدع إٍ َـا نـإ بـٌ قـاسب ايعـط٠ٚ ايٓكـري يًُػـتبس٠         

ٚابٓــ٘ ايٓكــري يًُؿــطٚط١، ستــ٢ إشا َــات ا٭ب ٚتــٛٓي٢ ا٫بــٔ       
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 ٚٳاِغؿٹـطٵ »ايك٠٬ ع٢ً أبٝ٘ قاٍ ع٢ً َػُع َٔ ايٓاؽ ٗ قـ٬ت٘:  

٘ٴٔإ ٭بٹٞ ٕٳ ْٻ ٔٳ َنا ٌٳ َٹ  (1)!«ايهٻايِّ

ٚاضدع إٍ قػ٠ٛ إؿٝس ع٢ً ايكـسٚم ٗ ضزٚزٙ عًٝـ٘،   

َٙ شنـط َعاْٝٗـا   »ست٢ قاٍ ؾٝ٘:  يٛ اقتكط ع٢ً ا٭خباض ٚمل ٜتعا

نإ أغًِ ي٘ َٔ ايسخٍٛ ٗ باب ٜهٝل عٓ٘ غـًٛن٘، ؾُـا نـإ    

ٜٓبػٞ ٕٔ ٫ َعطؾ١ ي٘ عكا٥ل ا٭َٛض إٔ ٜـتهًِ ؾٝٗـا عًـ٢ خـب٘     

 (2)«!ا٤عؿٛ

ٚاضدــع إٍ طعــٕٛ قــاسب ايػــطا٥ط عًــ٢ دــسٙ ؾــٝذ    

ايطا٥ؿ١، َٚا ضزٸ ب٘ ايع١َ٬ عًٝ٘، ست٢ قاٍ قاسب ايطٚنات ٗ 

ٚأنجط ايطعٔ ع٢ً دـسٙ ؾـٝذ ايطا٥ؿـ١، ٚأنجـط     »تط١ْ ا٭ٍٚ: 

ٞ ٗ ايطعٔ، ٚعبٸط عٓ٘ بايؿاب إرتف عؿ٢ اهلل  عًٝ٘ ايع١َ٬ اؿً

ٜػـتسٍ  »ط ٗ دسٙ أْ٘ ٚقس نإ َٔ قٍٛ قاسب ايػطا٥ (3)«!عٓ٘

ٖٚصا دٌٗ َـٔ  »ٚنإ َٔ ضزٸ ايع١َ٬:  (4)«!َا ٜهشو ايجه٢ً

ٔ إزضٜؼ ٚق١ً تأٌَ ٚعسّ ؼكٌٝ، ٚشيو يككٛض قٛت٘ إُٝع٠  اب

ٚؾس٠ دطأت٘ ع٢ً ؾٝدٓا ضٓ٘ اهلل ٚنجط٠ غ٬طت٘ ٚغ٤ٛ أزبـ٘!  

                                                           

 87( ايؿعطا٤: 1)

 86مٚ 79( تكشٝح اعتكازات اٱَا١َٝ يًُؿٝس م2)

 256م 6( ضٚنات اؾٓات يًُريظا اـْٛػاضٟ ز3)

 387م 3( ايػطا٥ط ٫بٔ إزضٜؼ اؿًٞ ز4)
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ؾُٝا  (1)«!َع قكٛضٙ عٔ إٔ ٜهٕٛ أقٌ ت٬َص٠ ؾٝدٓا ضٓ٘ اهلل

ٖٴـسّ  »ض عًُا٤ ا٭خباض١ٜ ع٢ً ايع١َ٬ إٔ قايٛا: نإ َٔ ضزٸ بع

ٚٴيــس        ايــسٜٔ َــطٸتٌ، أ٫ُٖٚــا ٜــّٛ ايػــكٝؿ١، ٚأخطاُٖــا ٜــّٛ 

 (2)«!ايع١َ٬

ٚاضدــع إٍ أســٛاٍ ايؿكٝــ٘ ايعاٖــس ايؿــٝذ قػــٔ خٓؿــط   

ٚٴقـ بأْ٘ نإ  إش نإ « خؿٓا ٗ اهلل ٫ ٜسأٖ ٫ٚ ٜبايٞ»ايصٟ 

٘ٹ دٛاٖطى ٖص»َٔ قٛي٘ يكاسب اؾٛاٖط:  ٙ يبـا٥عٞ ايؿًؿـٌ   أع

ُٸٕٛ ٜكطٸٕٚ بٗا ٚنإ َـٔ ضزٸ قـاسب اؾـٛاٖط عًٝـ٘ إٔ     «! ٚايه

ٚقس نإ قاسب اؾـٛاٖط ْاقُـّا    (3)«!باعٛداز ايػًٝك١»ٚقؿ٘ 

ع٢ً ادتُاع عكسٙ عًُا٤ اؿٛظ٠ أؾه٢ إٍ إع٬ٕ َطدع١ٝ ايؿٝذ 

عًــٞ ناؾـــ ايػطــا٤ زْٚــ٘، ؾٛقـــ شيــو ا٫دتُــاع بايػــكٝؿ١!  

ا قـٓعت غـكٝؿتهِ؟! ؾأدابـ٘:    َـ »ٚقاٍ يًؿٝذ خهـط ؾـ٬ٍ:   

 (4)«!قسٸَٛا عًٝٸّا

ٚاضدع إٍ َا نتب٘ ايؿٝذ قُس ضنـا إٛؿـط َـٔ ايطعـٔ     

ٚعٓـسٟ إٔ تـأخط   »ع٢ً قُـس سػـٌ ناؾــ ايػطـا٤ إش ٜكـٍٛ:      

                                                           

 379م 9كتًـ ايؿٝع١ يًع١َ٬ اؿًٞ ز ( 1)

 401م 5( أعٝإ ايؿٝع١ حملػٔ ا٭ٌَ ز2)

 47م 9أعٝإ ايؿٝع١ حملػٔ ا٭ٌَ ز (3)

 296م 1( َعاضف ايطداٍ يًؿٝذ قُس سطظ ايسٜٔ ز4)
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ٛ اؿػٔ يٝؼ  ايؿٝذ قُس سػٌ ناؾـ ايػطا٤ بعس ٚؾا٠ ايػٝس أب

ط غبب٘ اتٗاّ ايٓاؽ ي٘ ٗ زٜٓ٘ ٚٚضع٘ ؾك٘، بٌ غبب٘ عًـ٢ ا٭نجـ  

ؾكساْ٘ هلصٙ ايكاب١ًٝ ٚسطق٘ ع٢ً إاٍ ٚتٗايه٘ ع٢ً ْع٘ بأٟ 

 (1)«!ايططم

ٚاضدــع إٍ َــا نتبــ٘ قــاسب ايصضٜعــ١ إش أخــطز قػــٔ   

إتػـٓٸٌٓ آيـصٜٔ وبٸـصٕٚ    »ا٭ٌَ َٔ ايتؿٝع ٚاقؿّا إٜـاٙ بأْـ٘ َـٔ    

 (2)«!ايتُجًٝٝٸات ايؿ١ٝٓ ايس١ْٜٛٝ ٚوطٸَٕٛ ايس١ٜٝٓ َٓٗا

ٝس قا  اؿًٞ ؾٗذا٩ٙ يٮع٬ّ ٚأَا ايؿكٝ٘ اـطٝب ايػ

ــ٘ ٗ      ــاض عًــ٢ إٓــاض، ؾهــإ َــٔ قٛي ايــصٜٔ خــايؿٛٙ أؾــٗط َــٔ ايٓ

 قاسب ايعط٠ٚ:

 ِٕ  أٜعزٜټٗا أؾك٢ ايٛض٣ أّ ٜعٜسٖا!  ؾٛاهللٹ َا أزضٟ غسّا ٗ دٗٓٻ

 

 ٚنإ َٔ قٛي٘ ٗ قاسب ايهؿا١ٜ:

 ٚؾتا٠ تكٍٛ ٖٚٞ تكبټ

 

 إا٤: قًٓستٴ ناُّٚا قًتٴ قٴبِّٞ! 

 

                                                           

 198م ايؿٝذ قُس ضنا إٛؿط م( َٔ أٚضا1)

 196م 24ايصضٜع١ ي٬غا بعضى ايطٗطاْٞ ز (2)
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ــٔ ايكــاب١٦ ٫ إػــًٌُ!     ــ١ َ ٜككــس إٔ قــاسب ايهؿاٜ

ٚبًػـت اؾـطأ٠ بايػـٝس قـا  اؿًـٞ إٔ      »ٚقـاٍ دعؿـط اـًًٝـٞ:    

ٜتطاٍٚ عًـ٢ ايػـٝس أبـٞ اؿػـٔ ٜٚتٓـاٍٚ ايػـٝس قػـٔ بايػـب         

ٚايؿتِ، ٚػاٚظت ب٘ اؾطأ٠ نٌ سس ست٢ قـاٍ ٗ ايػـٝس قػـٔ    

 قٛيت٘ إٓهط٠:

َٳطٳتٳ بـ )  (دٹًٖٔلٜا ضانٹبّا أَا 

 

ُٕتٳعٳْسٹٔم  َٹٝٓٗا( ا ٘ٹ )َأ ٛٳدٵ  (1)«!ؾَأبٵكل بٹ

 

إٍ غريٖا ٖا ٫ ٜػعٓا تعسازٙ ٚأْت ب٘ خبري. ؾًـ٦ٔ نٓـتٳ   

تًــتُؼ ٭ٚي٦ــو ا٭عــ٬ّ إعــاشٜط ٗ عــسّ ًٓــِٗ نــ٬ّ غريٖــِ 

عًـــ٢ أسػـــٔ احملاَـــٌ ٚدٓـــٛسِٗ إٍ اؾـــطح ٚاـؿـــ١ْٛ َذـــطز  

  َ ػـًهٓا أٍٚ،  اخت٬ف ايطأٟ; ؾايتُاغو ايعصض يٓا ٕٚـٔ ٜػـًو 

ٖــٛ أقــٌ بهــجري ٖــا قايــ٘ أٚي٦ــو  « إــ٪ٌَٓ»٭ٕ َــا قًٓــاٙ ٗ ســل 

َٳـٔ ٖـٛ َـٔ أضنـإ     « إ٪ٌَٓ»ا٭ع٬ّ ٗ  ٚأٟ َ٪ٌَٓ؟ إٕ َِٓٗ 

ٖصا إصٖب! ٚإ٫ ؾاسهِ ع٢ً أٚي٦و ا٭ع٬ّ ايكازسٌ عهُو 

عًٝٓا تهٔ َٓكؿّا، ؾكٌ ٗ إؿٝس ٚقاسب ايػطا٥ط ٚايع١َ٬ ٚابٔ 

ــط ٚقــاسب   قــاسب ايعــط٠ٚ   ــط ٚقــاسب اؾــٛاٖط ٚإٛؿ ٚاـٓؿ

ايصضٜع١ ٚايكا  اؿًٞ.. قٌ ؾِٝٗ ْٝعّا أِْٗ ٜتػطعٕٛ ٗ اؿهِ 

ٌ »ع٢ً نًُات اٯخطٜٔ ٜٚػتػًٕٗٛ َٗا١ْ إخـٛاِْٗ   « إـ٪َٓ

                                                           

 ( ضادع تطْت٘ ٗ ٖهصا عطؾتِٗ يًد1ًًٞٝ)



 

.....................................................................................297 

 

 

ٚقصؾِٗ ٚا٫غتٗعا٤ بِٗ جملـطز ا٫خـت٬ف ٗ ايـطأٟ! ٫ٚ ٜطاعـٕٛ     

ٗـٛزِٖ..  هلِ سط١َ ٜٚتٓاغٕٛ اغتكاَتِٗ ٚتأضىِٗ ٤٫ٖٚٚـِ ٚد 

 إه!

 

 :ادلبدأ اؾعؾؿل ألفؾ اؾعاؾؿ األول وآثاره 
إْٸا َبسأْا ايعًُٞ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٖـٛ: إٔ إٓشـطف ٜٴٓـاٍ    

َٓ٘ ٜٚٴشٖكط، ٚإػتكِٝ ٜٴٓتكس بأزب إ٫ إٔ ٜهٕٛ مثـ١ زإع ي٬ستـساز   

ٗ ْكسٙ أٚ ست٢ اْتكام ؾدك٘، نـإٔ ٜهـٕٛ دـا٬ّٖ قاقـطّا قـس      

ٖٸِ ايٓاؽ أْ٘ عامل، ؾكس ٜٓبػٞ إٔ ٜٴكاٍ عٓـ٘ أْـ٘ داٖـٌ قاقـط.      تٛ

ٖٸِ ايٓاؽ أْ٘ ؾطٔ شنٞ، ؾكـس ٜٓبػـٞ    أٚ إٔ ٜهٕٛ بًٝسّا غبٝٸّا قس تٛ

ٖٸِ           إٔ ٜٴكاٍ عٓـ٘ أْـ٘ بًٝـس غـيب. أٚ إٔ ٜهـٕٛ نـعٝؿّا دباْـّا قـس تـٛ

ايٓاؽ أْ٘ ؾذاع، ؾكس ٜٓبػٞ إٔ ٜٴكاٍ عٓ٘ أْ٘ نعٝـ دبـإ. ٖـصا   

ـ   ٖٸِ ايٓاؽ تـٛؾط ٖـصٙ ا ٛٸٕ    إشا يٛسٜ ؾك٘ إٔ تٛ كـاٍ ؾـُٝٔ ٜتًكـ

َِٓٗ ايسٜٔ ٜؿػسٙ أٚ ٜؿػس أسٛاٍ إ٪ٌَٓ، أَا ٗ غري ٖصا إٛضز 

ؾ٬. ٖٚصا ٖٛ قٌ إْهاضْا عًـ٢ ايػـايهٌ ٖـصا إػـًو ايـصٜٔ قـس       

. غري أْٸا ْط٣ ٗ احملك١ً إٔ ٖـصٙ عًـ٢   ٗ غري ٖصا إٛضز ٜتػطٸعٕٛ

اٍ، بـٌ  اٱْاٍ ٚاٖط٠ قش١ٝ ئ ت٪ثط أثطّا غًبّٝا إٕ ؾـا٤ اهلل تعـ  

ٖٞ تٴٓؿ٧ يـس٣ اؾُٝـع ضازعـّا عـٔ ايٓطـل بـأٟ نًُـ١ قبـٌ ايتؿكـ٘          

ــٌ       ــأٟ ؼــطى قب ــّا عــٔ ايتشــطى ب ــإ ايٓٛــط، ٚٚاظع ــسبط ٚإَع ٚايت
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ايتشطٸٟ ٚايتجبت ٚإطاي١ ايؿهط، ؾتهٕٛ ْتا٥ر شيو أقـّٛ ٗ قـا    

ُٸـٌٝ       سـٌ   -ا٭١َ بإشٕ اهلل تعاٍ، نُـا ناْـت ْتـا٥ر تؿـسٸز ايك

ٛٸَـت سطنـ١     -١ إٍ خاضز قـِ  ناْٛا ٜٓؿٕٛ بعض ا٭دًٓ ْتـا٥ر ق

اؿسٜح ٚٓت ايعكٝس٠ َٔ َٛد١ ايػًٛ اييت نإ هلا إٔ تتكاعس 

ي٫ٛ ٖصا ايتؿسز ضغِ َا ؾٝ٘. أَـا إتداقـُٕٛ ٗ ايـسْٝا َـٔ أٖـٌ      

ٖصٙ ا١ًٕ، ؾ٦ًٔ مل ٜهٔ خكاَِٗ يًسْٝا بٌ ٕا غًـب عًـ٢ ٚـِٓٗ    

      ٍ ايـصٟ   َٔ ْكط٠ ايـسٜٔ; ؾًػـٛف تـطاِٖ إٕ ؾـا٤ اهلل عًـ٢ اؿـا

ــس ٚايكــسٚم، ٚقــاسب ايػــطا٥ط ٚايع٬َــ١،     غــرت٣ عًٝٗــا إؿٝ

ٞ »ٚقـاسب اؾـٛاٖط ٚاـٓؿـط، ْٚٛــطا٤ِٖ     ٕٕ دٳٓٻـاتٺ  ؾٹـ *  ٚٳعٴٝٴــٛ

ٖٳا ّٕ ازٵخٴًُٛ ًَا ٌٳ بٹػٳ َٹٓٹ ٖٹِ ؾٹٞ َٳا ٚٳْٳعٳعٵٓٳا*  آ ٔٵ قٴسٴٚٔض ٌٕٸ َٹٸ ٛٳاْٶا غٹ  ٔإخٵ

ٌٳَټ غٴطٴٕض عٳ٢ًَ  ايًِٗ آٌَ. (1).«تٳَكابٹًٹ

ؾــ٬ زاعــٞ ٭ٕ ٜهــٕٛ ٗ ْؿػــو ؾــ٤ٞ َــٔ   ٚعًــ٢ ٖــصا

، ؾإْو يٛ زٓقكـت دٝٸـسّا   «ايؿدكٝات ايؿٝع١ٝ»َٛاقؿٓا َٔ بعض 

ٕا ٚدستٳ َٛقؿّا ٚاسسّا يٓا ػاٙ أسس زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايساؾع ؾٝ٘ زّٜٓٝا 

٫ ؾدكّٝا، ٚإْٸا يٓٴؿٗس اهلل ع٢ً شيو ٚٚيٝٻ٘ ٗ ا٭ضض عذٸٌ اهلل 

 ؾطد٘ ايؿطٜـ. 

 

                                                           

 48 ــ 46( اؿذط: 1)
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 ربقة؟!ؿاذا عـ اؾـعؿة اؾغ 
ٖصا قٝاؽ َع ايؿاضم ٖٚٛ ايككس، ؾإٕ : تاغعّا دٛاب

ــ١       ــات ايٓكسٜـ ــكـ اؿطٜـ ــع غـ ــسٕٚ يطؾـ ــامل ا٭ٍٚ قاقـ ــٌ ايعـ أٖـ

ٚايه١َٝ٬ ايؿٝع١ٝ َا ٜػُح ٱخٛاِْٗ َـٔ أٖـٌ ايعـامل ايجـاْٞ إٔ     

ٜهْٛٛا ٗ سط١ٜ َٚأَٔ، ٚقاض َجًِٗ نُجٌ ايصٜٔ ٜؿػًٕٛ ايعسٚ 

َٳٔ خًؿٗـِ   أقـسضٳ عًـ٢ اؿطنـ١. أَـا     ع٢ً اـطٛٙ ا٭َا١َٝ ؾٝهٕٛ 

ٕٵ يٝؼ هلا ٖصا ايككس َعٓا، ؾ٬  اؿهَٛات ايػطب١ٝ ؾُٔ ايٛانح أ

ٖٞ ػاٖس يطؾع غـكـ اؿطٜـات ايٓكسٜـ١ ٚايه٬َٝـ١ ايؿـٝع١ٝ، ٫ٚ      

ٖــٞ تؿــػٌ ايعــسٚ عٓــا، إِــا غاٜــ١ َــا ٗ ا٭َــط أْٗــا تٛاثكــت بعــس  

ٕٵ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ع٢ً إط٬م سط١ٜ ايطأٟ ٚايتعـبري ٚؽؿـ٢ إ  

مل تًتعّ بصيو إٔ تتعـطض يًُػـا٤ي١ َـٔ ايؿـعٛب ايػطبٝـ١ اؿٝٸـ١       

ايٝك١ٛ، يـصا ؾٗـٞ قطٳدـ١ ٗ غايـب ا٭سٝـإ، َهـطط٠ يـرتى َـٔ         

ّاضؽ ٖصٙ اؿط١ٜ ٚإٕ مل تهٔ تطغب ب٘، ؾهٝـ غاٜٚتٳ بٌ ٖصا 

 ٚشاى؟

ٖٚصا ْكلٷ ٗ إعًَٛات; ؾإٕ أخاى نإ ٗ ايهٜٛـت،  

١٦ٖٝ ٚأقسض فًٓتٌ ؾـٗطٜٸتٌ  ٚنإ ٜتهًِ بٗصا ايه٬ّ، قس أغؼ 

ٚأقاّ فًػّا أغبٛعّٝا وانط ؾٝ٘، ؾُا َٓعت٘ إٛاْع عٔ إيكا٤ ْؿػ٘ 

ـٸ عٔ ؼسٸٟ ايػًط١ ٚايٓٛاّ ٚاجملتُع، هـاٖط   ٗ إداطط، ٫ٚ ن

بايربا٠٤ ٜٚٓسز بطَٛظ ايًِٛ ٯٍ قُس عًِٝٗ ايػ٬ّ، تتٛاٍ عًٝـ٘  
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خات ؾٝػـتٌٗ بٗـا،   ايتٗسٜسات ؾ٬ ٜعبأ بٗا، ٚتتهاثط عًٝـ٘ ايكـط  

ُٸًــٗا، ٚتعتكًــ٘ اؿهَٛـــ١        ٚتتتــابع عًٝــ٘ ايكهــاٜا ايكاْْٛٝــ١ ؾٝتش

ــٛ       ــ٢ ٖٚ ــو ٫ٚ ٜرتادــع ست ــ٘ ٗ شي ــعـ ععّت ــا، ٫ ته ؾٝٛادٗٗ

ٚٸاضٙ خًػ١ّ يٝٓؿطٖٚا ٗ  غذٌ! إش نإ ٜهتب َكا٫ت٘ ٜٚػًُٓٗا يع

ا ف١ً إٓرب إطبٛع١ غطٸّا. أؾٌٗ تط٣ أْ٘ إشا ظايت )ايٓع١ُ ايػطب١ٝ( ٕ

قسض إٔ ٜػتُط َّٜٛا ٚاسسّا ٗ خطابات٘ ٚب٬غات٘؟! ن٬! مل تعطف 

 أخاى!

أ٫; ٫ ؼسِّخ عـٔ )ايٓعُـ١ ايػطبٝـ١( ٚأْـت ٫ تعًـِ َـا       

تعطٸض ي٘ أخٛى ٖٗٓا، ؾًكس ٖٛدِ َٔ ايػاغ١ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

ستـ٢ قٝـٌ عٓــ٘ أْـ٘ )ؾــٝذ     -اؿهَٛٝـ١ ٚا٭ًٖٝــ١   -ايربٜطاْٝـ١  

 -اؿهَٛــات اؿًٝؿــ١ يربٜطاْٝــا ايهطاٖٝــ١(! ٚسٴــطٻض عًٝــ٘ َــٔ 

ٚضٴؾعت عًٝ٘ ايؿها٣ٚ  -نشه١َٛ آٍ غعٛز ٚسه١َٛ ايهٜٛت 

َــٔ أٖــٌ اـــ٬ف، ٚتعــطٸض عًُــ٘ يًتشكٝــل أنجــط َــٔ َــط٠ ؾُــا   

ــ٘     ــّا بؿهــٌ اهلل ْٚعُت ــ٘ َػتُػــهّا قاْْٛٝ اغــتطاعٛا إٔ هــسٚا عًٝ

َٻا»عًٝ٘. ؾ٬ ؼسِّخ بايٓع١ُ ايػطب١ٝ،  ُٳ١ٹ ٚٳَأ  (1).«سٹٸخٵضٳبٹٸَو َؾشٳ بٹٓٹعٵ

َٚٔ ايٓكل ٗ إعًَٛات زعٛاى إٔ ٖـصٙ )ْعُـ١ إًهـ١    

ايٝعابٝح(! َع إٔ إًه١ ٖٗٓا يٝػت بكـاْع١ ايكـطاض، ٫ٚ هلـا َـٔ     

ا٭َط ٚايٓٗٞ ؾ٤ٞ، إِا ٖٞ شات َٓكب ؾطٗ، ٜعطف شيو ٖٓـا  

                                                           

 12( ايهش٢: 1)
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ست٢ ا٭طؿاٍ! يهٔ ٫ ٜعطؾ٘ ضداٍ ايؿطم إش وػـبٕٛ إًهـ١ ٖٓـا    

أطـطف ايططاؾـ١ قـٍٛ )سبـٌ ايهـصب      نًُٛنِٗ ايطػا٠! ٚنإ َٔ 

ايككري( إٔ إًه١ اتكـًت بـأَري ايهٜٛـت يتٴدـطدين َـٔ ايػـذٔ       

 ٚتأتٞ بٞ إٍ بطٜطاْٝا! ؾٝا هلا َٔ نصب١ َهشه١ قطعا٤!

 

  قا أفؾ اؾعاؾؿ اؾثاـل ال تظؾؿقا إخقاـؽؿ أفؾ اؾعاؾؿ
 األول:

ثــِ إْٸــا َــا زعْٛــا أٖــٌ ايعــامل ايجــاْٞ إٍ ايػــهٛت عــٔ 

ٚٳ٫ تــط٣ نٝـــ ْػــتكبٌ اْتكازاتــو غــًبٝات َٓٗذٓــ ا أٚ اْتكازْــا، أ

ْٚتذاٚب َعٗا بطساب١ قسض ٫ ْهٝل َٓٗا؟ إِا ايصٟ زعْٛا أٌٖ 

ايعـامل ايجـاْٞ إيٝـ٘ إٔ ٫ ًُٜٛـٛا إخـٛاِْٗ َـٔ أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ         

ــٔ ٚضا٤      ــٔ َ ــ١ ا٭عــسا٤ ٚايطع ــإ ٚإعاْ بايتؿــٗري ٚايهــصب ٚايبٗت

َٳٔ ٜأخص َـٓٗذِٗ ٚمـٛ    شيـو. يـٝؼ ايهـ٬ّ ٖٓـا     ايٛٗٛض ٚقاضب١ 

ــا ا٭ٍٚ     ــا ٗ دٛابٓ عــٔ )ا٫ْتكــاز( بــٌ عــٔ )ايًٛــِ(. ٚيــصيو قًٓ

ٚيٝؼ ٜطًب أٖـٌ ايعـامل ا٭ٍٚ ايٝـّٛ َـٔ أٖـٌ ايعـامل       »يهِ: 

ايجاْٞ دعا٤ٶ ٫ٚ ؾهٛضّا، بٌ نٌ َا ٜطًبْٛ٘ إٔ ٜتكٛا اهلل ؾـِٝٗ،  

ِ عًِٝٗ، ٚإٔ ٫ ٜطعٓٛا  ؾ٬ ٜؿٗطٚا بِٗ ٫ٚ ٜهْٛٛا عّْٛا يعسٖٚ

ــٔ أضاز ا٫يتشــام بٗــِ  بٗــِ َــ َٳ ٔ ٚضا٤ ٚٗــٛضِٖ، ٚإٔ ٜرتنــٛا 
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ٌ سطّا، ؾ٬ ٜهٝٸكٕٛ عًٝ٘ ٫ٚ  ِ َٔ اؿٛظٜٚ ٚايػري ع٢ً َٓٗادٗ

ــتِٗ،    ــ٘ بكــٓٛف اي ــ٘، ٫ٚ ٜطَْٛ ٜهــطٗسْٚ٘ ٫ٚ ٜكطعــٕٛ ضظق

ٚشيو ست٢ تٴعاز قـٝاغ١ ٖـصا ايعـامل اٱغـ٬َٞ ٚتتٛٓيـس َعازيـ١       

 «.ػ٘دسٜس٠ ٜهٕٛ ؾٝٗا اٱْػإ ايؿٝعٞ سطّا ٚغٝس ْؿ

إْٸــا ٚاهلل ٫ تهــٝل قــسٚضْا با٫ْتكــاز، بــٌ ْٓتؿــٞ ٗ      

غايب ا٭سٝإ، ؾطٜط١ إٔ ٜهٕٛ ا٫ْتكاز اْتكـازّا سكـّا َـٔ ايٓشـٛ     

ايصٟ ٚدسْاٙ َٔ ؾدكهِ ايهطِٜ، ٫ ايصٟ لـسٙ َـٔ غرينـِ،    

سٝح ايهصب ٚايبٗتإ ٚايتشطٜض ٚايتػكٝ٘ ٚتؿٜٛ٘ ايػُع١ َٚا 

 إٍ شيو ٖا ْعًِ زٚاؾع٘ ايس١٦ْٝ.

 

 :ـِعؿَ ادلقؼػ 
ْعِ إٛقـ َٛقؿو، ٖٚـٛ يـو شخـري٠    : عاؾطّا دٛاب

ّٜٛ سؿطى إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ. ٚيٛ إٔ اؾُٝع سصا سصٚى ٕـا طـاٍ   

بٓا ايعَإ ست٢ ْط٣ ٖصا إٓٗر ٜػٛز بـإشٕ اهلل تعـاٍ، شيـو ٭ْـ٘     

 ٜؿطض ْؿػ٘ بتُا١َٝ أزيت٘ ٚأقٛا٥ٝتٗا.
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 :وفؿ ؿـشل االضطفاد 
ــٗط٠   ــا ايؿ ــا   ؾع -ٚأَ ــطض إسطاظٖ ــ٢ ؾ ــت  -ً ؾًٝػ

ناغط٠، ٚايتُجٌٝ بايؿٗط٠ ٗ عسّ ؼكل إػطب إ٫ بعٚاٍ اؿُـط٠  

ٌٷ خاط٧، ؾإٕ ٖـصٙ ؾـٗط٠ ؾتٛا٥ٝـ١، أَـا تًـو إـسعا٠        إؿطق١ٝ ُجٝ

ؾؿٗط٠ ع١ًُٝ. ٚايهاغط٠ إِا ٖٞ ايؿتٛا١ٝ٥ ٫ ايع١ًُٝ، إش اؿذ١ ٗ 

عُـٌ  »ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٫ عًُ٘، ٚايؿت٣ٛ ٖٞ َطازِٖ َـٔ قـٛهلِ:   

ؾـ٬ تػؿـٌ. ْعـِ قـس ٜٴػـتأْؼ      « ا٭قشاب بهصا ٚمل ٜعًُٛا بهـصا 

بعٌُ ايؿكٝ٘ ٜٚهٕٛ ؾاٖسّا َٚ٪ٜسّا أٚ زاعّٝا يًشٌُ، أَا إٔ ٜهٕٛ 

بٓؿػ٘ سذ١ َػتك١ً ناغط٠ ؾ٬، نطٚض٠ ايعًِ بسخٍٛ إكتهٝات 

ٚإٛاْع اـاضد١ٝ ٗ عٌُ إهًٖـ ٚإٕ نإ ؾكّٝٗا َتؿطعا. ؾهٝــ  

إِا ٖٞ يًعهؼ أسطٳظ؟ أعـين عُـٌ ا٭قـشاب    إشا ناْت ايؿٗط٠ 

َــا ْعُــٌ َــٔ اؾٗــط بــايربا٠٤   -٫ٚ غــُٝا ا٭قــسٌَ َــِٓٗ  -

 عػب ا٭زٚات إتاس١ هلِ ٗ أظَٓتِٗ.

ٚيكس تكسٸّ َٓٸا ٗ اؾٛابٝٵٔ شنط أَج١ً ِٚاشز، نُا تكـسٸّ  

أْٸا ٫ لس خًٛ ظَـإ َـٔ أقـشاب ٖـصا اــ٘ إتذـاٖط بـايربا٠٤،        

زاْــ١ ايكــطو١ ٭َجــاٍ أبــٞ بهــط ٚعُــط ٚعا٥ؿــ١،  ايــصٟ ْطــل باٱ

ٚاغتدسّ ٗ َ٪يؿات٘ أٚ َٓاٚطات٘ أٚ َٛاقؿ٘ َؿطزات ساز٠ ػاِٖٗ 

أثاضت سؿ١ٛٝ إدـايـ. ٚقـس بـطظ ٗ ٖـصا إهـُاض ضدـاٍ عُٛـا٤        

ــِٝٗ ايكــ٠٬      ــاض عً ــاض يٮ٥ُــ١ ا٭طٗ ــِٓٗ أقــشاب أخٝ ــصاش، َ أؾ
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    ٍ  ظَآْـا عـرب   ٚايػ٬ّ، َِٚٓٗ عًُا٤ أبـطاض َٓـص ايػٝبـ١ ايهـرب٣ إ

ــطٕ      ــس، ٚٗ ايك ــطظ ايكــسٚم ٚإؿٝ ــع ب ايكــطٕٚ، ؾؿــٞ ايكــطٕ ايطاب

اـاَؼ بطظ أبٛ ايك٬ح اؿًيب ٚايهطانذٞ، ٚٗ ايكطٕ ايػازؽ 

ــاسب      ــسضاْٞ ٚق ــٛب إاظْ ــٔ ؾٗطاؾ ــٛاْٞ ٚاب ــط٥ٝؼ اؿً ــطظ اي ب

ا٫ستذاز ايطربغٞ، ٚٗ ايكطٕ ايػابع بطظ ْكري ايسٜٔ ايطٛغـٞ  

طٕ ايجأَ بطظ ايؿانٌ إكساز، ٚٗ ايكطٕ ٚايع١َ٬ اؿًٞ، ٚٗ ايك

ايتاغع بطظ ظٜـٔ ايـسٜٔ ايٓبـاطٞ ايعـاًَٞ، ٚٗ ايكـطٕ ايعاؾـط بـطظ        

احملكــل ايهطنــٞ ٚايكانــٞ ايؿــٗٝس ايتػــرتٟ، ٚٗ ايكــطٕ اؿــازٟ   

عؿط بطظ ايع١َ٬ اجملًػٞ ٚاحملسخ اؾعا٥طٟ ٚايؿـٝذ قُـس طـاٖط    

ايبشطاْـٞ،   ايكُٞ، ٚٗ ايكطٕ ايجاْٞ عؿـط بـطظ قـاسب اؿـسا٥ل    

ــ٘     ٚٗ ايكــطٕ ايجايــح عؿــط بــطظ ايػــٝس قُــس قًــٞ ايهٓتــٛضٟ ٚابٓ

قاسب ايعبكات ْٚٛاّ ايعًُا٤ ايتربٜعٟ، ٚٗ ايكطٕ ايطابع عؿـط  

بــطظ ايػــٝس َطتهــ٢ ايؿريٚظابــازٟ ٚايػــٝس قُــس نــاِٚ ايهؿــا٥ٞ.  

 ٚإػري٠ َػتُط٠ بعٕٛ اهلل تعاٍ.

ٚإْــو يــٛ طايعــت ٗ تــطادِ ٖــ٪٤٫ عٓــس أٖــٌ اـــ٬ف 

ْٚٛطتِٗ هلِ; ٭زضنتٳ سذِ ايػٜٝ ٗ ْؿٛغِٗ َِٓٗ، َٚا شاى 

إ٫ ٕا ٚقؿٛا عًٝ٘ َٔ طعِْٛٗ ٗ ضَٛظِٖ، ؾكـس قـايٛا عـٔ إؿٝـس     

ٖٛ ؾٝذ ايطاؾه١ ٚإتعًِ عًـ٢ َـصاٖبِٗ، قـٓٸـ نتبـّا     »َج٬ّ: 

نجري٠ ٗ ن٫٬تِٗ ٚايصب عٔ اعتكازاتِٗ َٚكا٫تِٗ، ٚايطعٔ 
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ٚقــايٛا عــٔ  (1)«.ٚايتــابعٌعًــ٢ ايػــًـ إانــٌ َــٔ ايكــشاب١ 

ن٬َ٘ ؾـ٤ٞ قبـٝح ٗ   »إطته٢ َج٬ّ أْ٘ نإ ٜصّ )ايكشاب١( ٚٗ 

 (2)«.تهؿري عُط ٚعجُإ ٚعا٥ؿ١ ٚسؿك١ ضنٞ اهلل عِٓٗ

ــ١    ٚإٕ ايــصٟ وُــٌ بعــض ايؿــٝع١ عًــ٢ تــِٖٛ إٔ ا٭زي

تٓازٟ بـرتى ؼـسٟ أٖـٌ اــ٬ف ٗ ضَـٛظِٖ ٚعكا٥ـسِٖ إِـا ٖـٛ         

عرب ايعكٛض، ؾهإ أٚي٦و ا٭ؾـصاش  ا٫نطٗاز ايصٟ عاؾٛٙ َِٓٗ 

ٜطؾعٕٛ ٖصا ايِٖٛ َٔ سـٌ ؿـٌ، َـع أْـ٘ نـإ ٜػًـب ٗ بعـض        

ا٭سٝإ ست٢ ع٢ً أٌٖ ايعًِ َٔ ا٭قشاب. ضادع َج٬ّ َا غـأٍ  

بــ٘ ايػــٝس إطتهــ٢ ؾــٝد٘ إؿٝــس َــٔ زعــ٣ٛ ايــبعض عــسّ دــٛاظ  

إٓاٚط٠ ٚإداق١ُ عٓس ايؿٝع١ ٭ٕ ا٭١ُ٥ عًـِٝٗ ايػـ٬ّ بـسٸعٛا    

ــٛا َػــتعًُٝٗا، ؾأدــاب إؿٝــس:  ؾاع َٸ ــ١ »ًٝٗــا ٚش أخطــأت إعتعي

ٚاؿؿ١ٜٛ ٗ َا ازعٛٙ عًٝٓا َٔ خ٬ف أٌٖ َصٖبٓا ٗ اغـتعُاٍ  

إٓاٚط٠، ٚأخطأ َٔ ازع٢ شيو َٔ اٱَا١َٝ أٜهّا ٚػاٌٖ، ٭ٕ 

ِ ٗ عًِ ايسٜٔ ناْٛا ٜػتعًُٕٛ إٓاٚط٠  ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٚض٩غا٤ٖ

ِٓٗ اـًــ ٚزاْـٛا بـ٘، ٚقـس     ٜٚسٜٕٓٛ بكشتٗا، ٚتًك٢ شيو عـ 

أؾـبعت ايكـٍٛ ٗ ٖـصا ايبــاب ٚشنـطت أمسـا٤ إعـطٚؾٌ بــايٓٛط       

ٚنتبِٗ َٚسا٥ح ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػـ٬ّ هلـِ ٗ نتـاب ايهاَـٌ ٗ     

                                                           

 231م  ٤( تاضٜذ بػساز يًدطٝب ز 1)

 694م 15( ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجري ز2)
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عًّٛ ايسٜٔ ٚنتاب ا٭ضنإ ٗ زعا٥ِ ايسٜٔ، ٚأْا أضٟٚ يو ٗ 

ٖــصا ايٛقــت ســسٜجّا َــٔ ًْــ١ َــا أٚضزت ٗ شيــو إٕ ؾــا٤ اهلل.  

اؿػٔ أٓس بـٔ قُـس بـٔ اؿػـٔ بـٔ ايٛيٝـس، عـٔ         أخربْٞ أبٛ

أبٝ٘، عٔ غعس بٔ عبس اهلل عٔ أٓس ابٔ قُس بٔ عٝػ٢، عـٔ  

ْٜٛؼ بٔ عبس ايطٓٔ ٍَٛ آٍ ٜكطٌ، عٔ أبٞ دعؿط قُس ابٔ 

ايٓعُإ، عٔ أبٞ عبس اهلل ايكازم دعؿط بٔ قُس عًُٝٗا ايػ٬ّ 

ْـ  تِ عًٝـ٘،  قاٍ: قاٍ يٞ: خاقُِٖٛ ٚبٝٓٛا هلِ اهلس٣ ايصٟ أ

 (1)«.ٚبٝٸٓٛا هلِ ن٬يتِٗ، ٚباًِٖٖٛ ٗ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٚضادــع نــصيو َــا نتبــ٘ قــاسب ا٫ستذــاز ايطربغــٞ  

ثــِ إٕ ايــصٟ »ضنـٛإ اهلل تعــاٍ عًٝـ٘ ٗ زٜبادــ١ نتابــ٘ إش قـاٍ:    

ٍ ْاع١ َٔ ا٭قشاب عٔ  زعاْٞ إٍ تأيٝـ ٖصا ايهتاب; عسٚ

سكّا، ٚقٛهلِ  ططٜل اؿذاز دسّا، ٚعٔ غبٌٝ اؾساٍ ٚإٕ نإ

ِ ايػ٬ّ مل هازيٛا ق٘  ٘ ٚا٭١ُ٥ عًٝٗ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي

ٛٵِٖ عٓـ٘ ٚعـابٛٙ.    ٫ٚ اغتعًُٛٙ، ٫ٚ يًؿٝع١ ؾٝ٘ إداظ٠، بٌ ْٗ

ؾطأٜـتٴ عُـٌ نتـاب وتـٟٛ عًـ٢ شنـط ْـٌ َـٔ قــاٚضاتِٗ ٗ         

 (2)«.ايؿطٚع ٚا٭قٍٛ َع أٌٖ اـ٬ف ٚايؿهٍٛ

 

                                                           

 452م 10( عاض ا٭ْٛاض ز1)

 13م 1ًطربغٞ ز( ا٫ستذاز ي2)
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  بػتقى اؾدقّد ادلرجع ؾق أجاب أفؾ اؾعاؾؿ اؾثاـل
 :ــدام ظؾف  ــاؾشقرازي 

إٕ ايؿهط ايؿٝعٞ ٜتطٛض، ٚغتٓكؿع ٖصٙ ايػرب٠ بإشٕ اهلل 

تعاٍ، ؾٝهتؿـ اؾُٝع إٔ ٫ سطز ٗ إع٬ٕ ايربا٠٤ َٔ أعسا٤ آٍ 

ٖٻِ َـٔ ا٭زيـ١ عـٔ شيـو غـري       قُس عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٚإٔ إٓع إتٛ

ــا انتٴؿـــ إٔ ٫ ســطز ٗ ؼــسٟ أ    ــ٬ف  شٟ إطــ٬م، نُ ٖــٌ اـ

ٖٻِ َـٔ ا٭زيـ١     ٚكاقُتِٗ َٚٓاٚطتِٗ ٚفازيتِٗ، ٚإٔ إٓع إتـٛ

 عٔ شيو غري شٟ إط٬م.

ٚإٕ خري َا ػٝبٕٛ ب٘ ايػـا٥ًٌ عٓـا ٖـٛ َـا شنـطمت، بٝٵـس       

َٴؿهٹـــًٌ   أْهـــِ يـــٛ أضزؾـــتِ شيـــو بؿتـــ٣ٛ ايػـــٝس إطدـــع نٓـــتِ 

ُٹًٌ، ؾكس قاٍ ٗ ضغايت٘ ايعًُٝـ١:   هـب إٚٗـاض   »ٚٱدابتهِ َه

ٛا٠٫ هلل ٚيٮْبٝــا٤ ٚا٭٥ُــ١ ٚؾاطُــ١ ايعٖــطا٤ عًٝٗــا ايػــ٬ّ;  إــ

ٖٚهصا هب إٚٗاض َعازا٠ أعسا٤ اهلل ٚأعسا٤ ا٭ْبٝا٤ ٚأعسا٤ ا٭١ُ٥ 

َٚا أضٚع إٔ تًتعّ ا٭١َ  (1)«.ٚأعسا٤ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ عًٝٗا ايػ٬ّ

بٗصٙ ايؿت٣ٛ ايؿطٜؿ١ ؾتعٌُ ع٢ً )إٚٗاض إعـازا٠( نُـا أؾتـ٢ أزاّ    

 اهلل ٬ٚي٘.

                                                           

ايطغــاي١ ايعًُٝــ١ يػــُاس١ آٜــ١ اهلل ايعُٛــ٢ ايػــٝس قــازم   ــــ( إػــا٥ٌ اٱغــ١َٝ٬ 1)

 2315إػأي١:  ــايؿرياظٟ 



 

.....................................................................................308 

 

 

 أْاض اهلل زضٚبهِ ٚظازنِ ْٛضّا ٚإّاّْا ٚعًُّا ٚع٬ُّ.

 ٚايػ٬ّ.

 

 ٜاغط اؿبٝب

 ٖـ 1436/ ؾٗط ضَهإ/ 15
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 اخلامتة
 ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػِ

ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ،  ،ايعإٌ ضبٸ هلل اؿُس

 ٚيع١ٓ اهلل ع٢ً أعسا٥ِٗ أْعٌ.

ايػ٬ّ إٔ ْط٣ يػ١ اؿٛاض  ِعًٝٗ آٍ قُسْأٌَ بربنات 

ٖصا إػت٣ٛ اؿهاضٟ ايصٟ أثًر قسٚضْا ب٘ ن٬ َٔ  إٍتطتكٞ 

ايؿٝدٌ اؿبٝب ٚايٓكطاٟٚ، ؾهِ مٔ عاد١ ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ 

ٝع١ إٍ نتب َطادعات بٌ ايؿٝع١ اؿطد١ اؿػاغ١ َٔ تاضٜذ ايؿ

ض اـكب١ ؿٛا ا٭ضن١ٝٚيهٞ تتٛؾط  ،ْؿػِٗ َٔ عًُا٤ َٚجكؿٌأ

٫ بٴسٸ إٔ هاٖس نٌ ؾطز ْععات ايٓؿؼ ٚإٍٝٛ ايؿدك١ٝ  نٗصا

ٛٸ إٍيٝهٕٛ ايٛقٍٛ  ٕٸ شيو ايتش ٍ اؿكٝك١ غاٜت٘ ا٭ٍٚ.. ٚإ

 تعاٍهابٞ ع٢ً َػت٣ٛ ثكاؾ١ اؿٛاض غٝذين مثاضٙ بعٕٛ اهلل اٱ

َٓٗر أٌٖ ايعامل ا٭ٍٚ سٝح ئ ٜطٍٛ ايٛقت ست٢ ْط٣ ا٭١َ 

ٗ  إ٫ٜهٕٛ يًؿٝع١ َهإ أ١َ ضاؾه١ٝ ععٜع٠، ٫ٚ  اٱغ١َٝ٬

ٚبربنات قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ قًٛات اهلل  تعاٍايك١ُ عٛي٘ 

 عٓت٘ ع٢ً أعسا٥ِٗ إٍ ّٜٛ ايسٜٔ.عًِٝٗ ٚي
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 27 ................ ِاشز َٔ ا٭ع٬ّ ٗ تطبٝل َٓٗذٓا 

 ّ31 ................ يػٓا ؾٛاشّا عٔ ا٭ع٬ 

 ٌٷ بكسم ْٛطتٓا  41 ................ ٚاقع ايتذطب١ نؿٝ

 ٞ55 ................ ايع١ًٓ ٗ اٖتعاظ اٱْػإ ايؿٝع   
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