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﴿ وَ مَب مُ حَمَّدٌ إِ نَّب رَسُو لٌ قَ دْ خَ هَتْ مِ هْ قَبْ هِهِ انرُّسُ مُ أَ فَإِنْ مَبتَ أَوْ قُتِ مَ
ا وْقَهَبْتُمْ عَ هَى أَعْ قَب بِكُمْ وَ مَ هْ يَنْ قَ هِ بْ عَ هَى عَ قِبَيْهِ فَ هَ هْ يَضُرَّ ان هَّهَ شَ يْ ئًب
وَسَيَ جْزِي ان هَّهُ ان شَّبكِرِي هَ

﴾ (آل عمران ـ )411
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امىلدوث
ث٤فمذ ّللّ سح ثّ٤جملني ٌث٤فٌفر ٌث٤عٌفِ ٧ىل ظٌذ ثألندٌجء ٌثملشظ٥ني ندٌنج مفمذ
ٌِىل آٌ ً٤ـفدً ٌمن شدّيم خئـعجن إىل ًٍ ٧ث٤ذًنٌ ..خّـذ:
٘يزث ث١٤صجح ًصنجٌ ٣مدجـغ ىجمز يف شأـٌ ٦معجبً ٦صؽجخٌ٘ ٢يج ث ًٝٙ٤مْ
ثٌّٝ٤ذر مْ ث٤عرير ثملىيشر يف إوجس ثًف٤صضث ٧خج٤ن ٦ٝث٤ففٌق ٌيشء من إِمج٣
ث١ٙ٤ش من أؼ ٦ث٤خشٌػ خٌٝم ؼذًذرٌ ،سؤَ دٌٜٝز من ىزث ثًف٤صدجط ثملفىنْ
أـٌجنج يف معأ٤ز صًجسر سظٍ٤نج ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
٠مج شّشك ث١٤صجح إىل ثإلسىجـجس ث٤صٍ ظدٝض سـٌ ٦ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ٌأظش رِ ٢٤ىل ثّ٤جمز ٌث٤ففجخز ٌِىل ثخنصً سلٍثن هللا ٌِ٥يم أؼمّني،
ٌٝ٤ذ ٧خصف ٦ٌ٥ـ ٔري معدٍ ٛسخمج ـ ـٍسر ؼذًذر ٔري ث٤زي دأح ث١ٙ٤ش ثإلظٌفمٍ
ِىل وشـيج ٌخعيج خؽ١ً ٦١جد ًٍ١ن مفٌٍٙج من ٠عشر ثظصيٌف.ً٠
ٌيف ثًفٜصصج ٣ث٤فجدط خني ثملصفٍ٘ز ٌث٤ع ٚ٥ـٍ ٣ث٤فٌجر ث٤ربصخٌز ٤شظٍ٤نج
ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مً ،صنجٌ٤يج ث١٤صجح منصٍشث ؼجنذ ث٤ع ٚ٥خًشء من
ث٤فٌجد ث٥ّ٤مٍ.
ـٍ يف ٍ٥ٜخنج خذسثظز ثملفدز ٌثٙ٤ذثء خني من
ٌسظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ
أـدً من ث٤ففجخز سلٍثن هللا ٌِ٥يمٌ ،خني آخش ٌأـٕش مع٥م شٍجىش د٘جِج ِن
ظٌذو ٌندًٌ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٌٙصذًً خنٙعً ٌسٌـً ٌخأمً ٌأخًٌ.
ٌيف رضٌسر ث٤صأدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ،مْ أٌ٤ة ٢ث٤زًن ٌنٍث أن
أنجط مج ًعجٌٌن
ٜذسو ث١٤شًم معٜ ٦ذس أي أـذ من ث٤درش ،خ٘ ٦جٍٜث يف شٌٍّميم ٍ
ٌٜفمز ٌٙشو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،أٔشٍٜىم خجألٝ٤جح ٌث٤صٙخٌمٌ ،أصثٍ٤ث ِن
ثظمً ث١٤شًم ٝ٤ذ ث ٤عٌجدرٌ ،ثظصعيٍ٥ث ٘٥م ً١صدٍث ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ًٌ٥ِ ٧خّذ
ثظمً ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
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إرن ٘يزث ث١٤صجح ًفصجػ ٜشثءر ؼجدر خج٥ٝ٤ذ ٌث ٦ّٝ٤مّج ٌٌ٤غ خجّ٤جوٙز
ٌـذىج؛ ٘شخمج شفٍس مصفٍس من ٜشثءر ثّ٤نٍثن أنً ٠صجح شٌ٥ٝذي ًفًفصجػ أ٠عش
من ٜشثءر ِجخشر ظم ًفيل ًٌع٥م ِىل ظٌذ ث٤خ ٞ٥أؼمّني ظم ًميض إىل نٍمً أٌ
ِم ً٥أٌ ـٌفشً.
ٌآخش دٍِثنج أن ث٤فمذ ّلل سح ثّ٤جملني ٌث٤فٌفر ٌث٤عٌفِ ٧ىل أرشٗ ثملشظ٥ني،
ٌظٌذ ث٤خ ٞ٥أؼمّني.
السيد إبراهيم أمحد
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ةل امرفَق األعىل
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ثخصجس سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ث٤شٌ٘ ٞثألِىلٌ ،ثملع٥مٍن ٜذ ىج٤يم ٌْٜ
ث٤خرب ٘صٍٝ٥و خني مفذٌ ً٤ ٛم١زح٘ ،ج٤ؽضًشر ٌإن خ٥ض من ث٤رش ٟإًف أن ث٤ذٌ٤ز
ثإلظٌفمٌز مجصث٤ض ىف أٌِ ٣يذىجٌ ،ثإلظٌف٤ ٧م ًخشػ من ـذٌدىج ٌ٤مأل آ٘جٛ
ثألسكٌ ،ىم ٜذ شٍّدٌث مٝجمً خٌنيم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٤ٌ ،م شفذظيم أنٙعيم
آنٙج أن ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ظٌٕجدسىم ًٍمج ،خشٔم أن خىدصً ٌ٘يم خّذ
ٌيشثألسخّجء ث٤عجخِ ٞىل ٌ٘جشً خخمعز أًجٜ ٧ذ أِ٥ن ٌ٘يج ندأ سـٌِ ً٥ن ث٤ذنٌج،
٘ٝج ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ’’ :إن ِدذ ث خريو هللا خني أن ًؤشًٌ من صىشر ث٤ذنٌج مج
ؼجءٌ ،خني مج ِنذو٘ ،جخصجس مج ِنذو’’.
٘٥م ًعصٝد ٦ث٤شظج٤ز إًف ـذً ًٝث٤فذً ٞأخج خ١ش سيض هللا ِنًٝ٘ ،ذ ٠جن أً٘ٝ
ث٤ففجخز سلٍثن هللا ٌِ٥يم ٌأِ٥ميم خمشثمٍ ٌ٠ف ٧ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ٌ٘فٍثو٥٘ ،م ًٙيمٍىج إًف خٍجىشىج خأنيج خرشَ ٤شظٍ٤يم خضىشر ث٤ذنٌج ـصى
أنيم شّؽدٍث من خ١جء ث٤فذً ٞث٤زي أـعن شأًٌ٥يج ٘د١ىٝ٘ ،ذ ٜج ٣أخٍ ظٌّذ
ث٤خذسي٘" :د١ى أخٍ خ١شٌٜ ،ج٘( :٣ذًنج ٟخأخجبنج ٌأميجشنج)ّ٘ ،ؽدنج ٝ٘ ،ً٤ج٣
ث٤نجط( :ثنٍشٌث إىل ىزث ث٤ؽٌخً ،خري سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خني أن ًؤشًٌ
من صىشر ث٤ذنٌجٌ ،خني مج ِنذوٌ ،ىٍ ً٘ :٣ٍٝذًنج ٟخآخجبنج ٌأميجشنج)١٘ .جن سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىٍ ثملخرب ٌ٠جن أخٍ خ١ش أِ٥منج"(.) 1
ٌ٤يزث ثظصيٍ ٣ثٙ٤جسٌ ٌْٜ ٛث٤فذمز خٙشث ٛث٤فدٌذ ٘يذ مضمؽشث مصٍِذ ث ٦٠
من شُعٍِّ ً٤ ٣نٙعً ششدًذ مع ٦ىزو ثألسثؼٌٜ ٚجبٌف" :إن سؼجًف من ثملنج٘ٝني
ًضِمٍن أن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م شٍىفٌ ،إن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م مج مجس١٤ ،ن رىذ إىل سخً ٠مج رىذ مٍىس خن ِمشثن ٕ٘جح ِن ٍٜمً
أسخّني ٥ٌ٤ز ،ظم سؼْ إٌ٤يم خّذ أن ٜ :٦ٌٜذ مجس".
أمج ِيل خن أخى وج٤ذ ٘ٝذ أّٜذشً ث٤فذمز ٘٥م ًّشٗ مجرث ً ٦ّٙأٌ ً،٣ٍٝ
ٌ٤م ً١ن ـجِ ٣عمجن خن ِٙجن أـعن ـجًف من ِيل ٘ٝذ شش ٟنٙعً ٠ج٤ى ٦ٙث٤زَ
ًؤخز خٌمٌنً ـٌعمج ٌؼيصً شٍؼً ٌ٘ف شّشٗ من مٌفمفيمج أـذَّٜج ث٤ندأ أ٠ ٧زخجو.
ٌ٤م ً١ن ث٤فذً ٞسثخي ث٤ؽأػ إًف أمج ٧ث٤نجط ،أ َّمج أمجٌ ٧ؼً ث٤شظٌٍ٘ ٣د١ى
ث٤د١جء ث٤عخنيٝ٘ ،ذ أٜد ٦سىض هللا ِنً ِىل ٘شظً من مع١نً ـني ِ٥م خج٤خرب
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٘نضٌ ٣دخ ٦إىل ثملعؽذ دٌن أن ً٥١م أـذ ث ،ظم دخِ ٦ىل ِجبؽز ثخنصً ٘صٌمم سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،ىٍ مٕىش خعٍح ـَ ِربَر١٘ ،ؽِ ٚن ٌؼيً ظم أ٠ذ
ِٝ٘ ،ًٌ٥دٌ ً ٥خ١ى ،ظم ٜج" :٣خأخٍ أنض ٌأمًٍ ،فًؽمْ هللا ِ ٢ٌ٥مٍشصني ،أمج ثملٍشز
ث٤صى ٠صدض ِٝ٘ ٢ٌ٥ذ ِمصَّيَ ج".
ٌ٤م ً٥دغ أن خشػ ًٌف صثِ ٣مش ِىل ـج٥١ً ً٤م ث٤نجط د َِىؽج مزىًٍف٘ ،خجودً
أخٍ خ١ش" :ثؼ٥غ ًج ِمش"٘ ،أخى ِمش أن ًؽ٥غ٘ ،صؽيذ أخٍ خ١ش٘ ،أٜد ٦ث٤نجط
إٌ ،ًٌ٤ششٍ٠ث ِمشٝ٘ ،ج ٣أخٍ خ١ش:
(أمج خّذ ،من ٠جن من١م ًّدذ مفمذ ث ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،ئن مفمذ ث ٜذ مجس،
ظٍ ٌْ َٜ ٣ذ
ـٍ ًف ًمٍسٜ ،ج ٣هللا َ ٌَ﴿ :مج مُفَ َّم ٌذ إ ًَِّف َس ُ
ٌمن ٠جن من١م ًّدذ هللا ٘ئن هللا ٌّ
َ
ظ ُ ٦أ َ َ٘ئِ ْن َم َ
خْ َ٥
جس أ َ ٌْ ُِ ٜص َ ٦ثن ْ ََ٥ٝدْصُ ْم َِ َىل أَِْ َٝج ِخ ُْ ١م ٌَ َم ْن ًَن ْ َ٥ِ ٝذْ َِ َىل
ض ِم ْن َٜدْ ِ ًِ ٥ثُّ ٤ش ُ
هللا َّ
هللا َ
ث٤ؽج ِِ ٠شً َن (َ ٌَ ) 144مج َ٠ج َن ِ٤ن َ ٍْ ٙغ أ َ ْن
ظٌَؽْ ِضي َُّ
ؼٌْةج ٌَ َ
َُض ََّ
َِ ِٝدٌَ ًِْ َْ٘ َ٥ن ً ُ َّ
شَم َ
ٍُس إ ًَِّف ِخئِرْ ِن هللاَِّ ِ٠صَجخج م َُؤؼَّ ٌف ٌَ َم ْن ً ُِش ْد ظٍََ ثحَ ثُّ ٤ذنٌَْج ن ُ ْؤ ِش ًِ ِمنْيَ ج ٌَ َم ْن ً ُِش ْد ظٍََ ثحَ
َْ
ظنَؽْ ِضي َّ
ثٍف ِ
ث٤ؽج ِِ ٠شً َن﴾ ( .) 2إن هللا َِ َّم َش مفمذ ث ـىل هللا ًٌِ٥
خ َش ِر ن ُ ْؤ ِش ًِ ِمنْيَ ج ٌَ َ
ٌظ٥م ٌأخٝجو ـصى أٜج ٧دًن هللا ٌأٌيش أمش هللا ٌخ ٖ٥سظج٤ز هللا ٌؼجىذ يف ظدٌ٦
هللا ظم شٍ٘جو هللا ِىل رٌٜ ،٢٤ذ شش١٠م ِىل ث٤ىشًٝز ٘٥ن ًي ٢٥ىج ٢٤إًف من خّذ
ث٤دٌنز ٌث٤ؽٙجء؛ ٘من ٠جن هللا سخً ٘ئن هللا ـَ ٌٍ ًف ًمٍسٌ ،من ٠جن ًّدذ مفمذ ث
ًٌُنض ً٤إ٤يج ٘ٝذ ى ٢٥إ٤يً؛ ٘جشٍٝث هللا أًيج ث٤نجطٌ ،ثِصفمٍث خذًن١مٌ ،شٍٍ٥٠ث ِىل
ُّض
سخ١م٘ ،جن دًن هللا ٜجبمٌ ،إن ٥٠مز هللا شجمزٌ ،إن هللا نجٌش من نٍشوٌ ،م ٍ
دًنًٌ ،أن ٠صجح هللا خني أٌيشنجٌ ،ىٍ ث٤نٍس ٌث٤ؽٙجءٌ ،خً ىذَ هللا مفمذ ث ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٌٌ٘ ،ـٌف ٣هللا ٌـشثمًٌ ،هللا ًف ندجيل من أؼ٥ذ ٌِ٥نج من خ ٞ٥هللا،
إن ظٌٍٗ هللا ملع٤ٍ٥ز مج ٌلّنجىج خّذ ٌ٤نؽجىذ َّن من خجٙ٤نج ٠مج ؼجىذنج مْ
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ٘ ،ف ًدٕ َّ
ني أـذ إًف ِىل نٙعً) ...ظم ثنٍشٗ مًّ
ثمليجؼشٌن إىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
ٜج ٣ثخن إظفجٜ :ٛج ٣ث٤ضىشيٌ :ـذظنٍ ظٌّذ خن ثملعٌذ ِن أخٍ ىشًشر ٜج" :٣
ٍ٘هللا ١٤أن ث٤نجط ٤م ًّ٥مٍث أن ىزو ثٍفًز نض٤ض ـصى شٌفىج أخٍ خ١ش ًٍمةزٌ ،أخزىج
ث٤نجط ِن أخٍ خ١ش٘ ،ئنمج ىٍ يف أٍ٘ثىيمٌٜ ،جِ ٣مشٌ :هللا مج ىٍ إًف أن ظمّض
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌّٜض إىل ثألسك مج
ٌدىؽض ــ ـصى
شفريس
ّ٘ٝشس ــ أي:
أخج خ١ش شٌفىج
شفم٥نٍ سؼٌفي ٌِش٘ض أن سظٍ ٣هللا ـ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـ ٜذ مجس".
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ٌٜج ٣ثخن ِدجطٌ" :هللا ١٤أن ث٤نجط ٤م ًّ٥مٍث أن هللا أنض ٣ىزو ثٍفًز ـصى شٌفىج
أخٍ خ١ش٘ ،صٝ٥جىج منً ث٤نجط ٥٠يم٘ ،مج أظمْ خرشث من ث٤نجط إًف ًصٍ٥ىج".
خ١ش ث٤فذً ٞىٍ ـعن ثظصيٌفٌ ً٤ثظصؽيجدو
ٌٌث ْٜثألمش أن مج ًُفْ َعذ ألخٍ ٍ
خجٍفًجس ث٤دٌنجس ثٝ٤جوّجس خأن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٤غ إًف خرش من
ث٤درش ٌإن ثـىٙجو هللا ندٌج شؽشي ِ ًٌ٥مؽٌةصً ٠مج ؼشس ِىل من ظدٍٝو من
ثألندٌجء ٌمن ث٤درش ث٤زًن مجشٍث ٜدٌ ً٥ث٤درش ث٤زًن ظٌمٍشٍن خّذوٌ ،أن سظٍ ٣هللا
ثألـذُ ّلل من١م ٠صذ ِ ًٌ٥ثملٍس ـدج ٌـ١مج٤ ،ريد ثملع٥مني إىل إًمجنيم ث٤فجدٛ
ث٤خج٤ق خجّلل ٌسظج٤صً ث٤صى خٕ٥يج ٤يم ندٌيمٍ١ٌ٤ ،ن إًمجنيم ثملى ٞ٥خجّلل ث٤دجٍٜ
ث٤فى ث٤زَ ًفًمٍس ظدفجنًٌ ،من ظم ًن ٍٙث٤خٍ٥د ِن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ٠مج ؼجءس آًجس ثٝ٤شآن ٌىٍ ٌ٠ف ٧هللا خز٤ ،٢٤صٍّد ٤ندٌنج مفم ٍذ خرشًصً ث٤صى
أ٠ذ ٌِ٥يج ثٝ٤شآن ث١٤شًم ٌأ٠ذ ٌِ٥يج مشثسث ٌأخذ ث سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
َّ
شصؽىل سٌِز ثإلظٌف ٧ثَّ٤زي
ٌ٤ن ٍٙـصى خمٍشً أَ مفجٌ ٤ز ششًّ٘ ِن ىزثٌ ،ىنج
ٜى أشدجًِ من ث٤صّ ُّٞ٥خؽخق ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إىل ث٤صّ ُّٞ٥خجملُ ِ
شظ٦
َس َ
ِض ٌؼٌ ٦مفذس ث٤شظج٤ز١٘ ،جنض ـ٥صيم خجّلل شّجىل ـ٥ز ٌظٌٝز ًصىٍَّّ٥ن إٌ٤يج،
٘صمعٍ١ث
َّ
ٌِشٌر ٌظٝى ِٝذىج ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خٌنيم ٌخني خجٝ٤يم
خيج .ى١زث ثظصىجُ ث٤فذً ٞأن ًيذأ ث٤نٍٙط ثملشٌَّ ِز ثمل٥صجِز ٌأٌ٤يم ِمش٤ ٍ٤ٌ ،م
ًٔ ٦ّٙري ث٤زي ّ٘٤ ٦شخمج ٠جنض ش ٢٥ث٥٤فٍز ٤فٍز ٘جسٜز يف شجسًخ ثإلظٌف٧
ٌثملع٥مني.
ٌ٤يزث ٜج ٣ثٝ٤شودٍ" :ىزو ثٍفًز أد ٣دِ ٦ٌ٤ىل ؼؽجِز ث٤فذًٌ ٞؼشثءشً،
٘ئن ث٤ؽؽجِز ٌث٤ؽشثءر ـذىمج ظدٍس ث٥ٝ٤ذ ِنذ ـ ٣ٍ٥ثملفجبذًٌ ،ف مفٌدز
أٍِم من مٍس ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٍ٘ ،يشس ؼؽجِصً ٌِ٥مًٜ ،ج٣
ث٤نجط٤ :م ًمض سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌمنيم ِمشَ ،
ط ِعمجن،
ٌَخ َش َ
ٌثظصخٙى ِيلٌ ،ثلىشح ثألمش١٘ ،ؽ ًٙث٤فذً ٞخيزو ثٍفًز ـني ٜذٌمً من
مع١نً خج٤عنق(.) 3
نجٜؾ ثّٝ٤جد ( ) 4أظش ٌ٘جر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف شدجًن سدٌد أّ٘ج٣
ْ
ث٤فجـدني مٍ ٜٚمن ثملٍثٜٚ
ثٙ٤جسٌٌ ٛث٤فذً ٞسيض هللا ِنيمجٝ٘ ،ج( :٣يف ـٌجر

10
دار ناشري للنشر اإللكتروني

السيد إبراهيم أحمد

دراسات يسيرة في رحاب السيرة

ث٤نجدسر ث٤صٍ ًٍيش ٌ٘يج ث٤شؼًٌ ،ً٥٠ ٦فًص ٞٙيف ث٤صؽجسح ث٤نٙعٌز أن ًٍثؼييج
ثإلنعجن مششني يف ـٌجشًٌ ،ىٍ ثملٍ ٜٚث٤زي ٘جؼأىمج خمٍس ث٤ندى ِ ًٌ٥ث٤عٌف.٧
ْ
٥٤فجـدني ٔري ـذًٌ ٞثـذ خمنض٤ز مفمذ ِنذىمج من ثملفدز ٌث٤صّؽَ٥زٌ ،ىمج
ٌ٤غ
ًفًشٌَّ ِجن  ٧ًٍ ٦٠خندأ ٘جؼْ ًعٍءىمج ٠مج ًعٍءىمج ندأ مٍشً ٌثنٝمجء ِرششً
ٌثألنغ خٝشخً٘ .جملٍ ٜٚنجدسٌ ،ث٤دٌ٥ز خً خٌٝ٥ز أن شدصيل ث٤شؼ ٦يف  ٦٠مج ًنىٍي
ِ ًٌ٥من خذًيز ٌسًٌزٌ ..ثخصىل خً ِمش ٕ٘مذ ٔمدصً ثملشىٍخز ٌـجس خج٤نّجر
ًصٍِذىم ٌٝ٤ىّ َّن أًذي سؼجٌ ٣أسؼ٥يم ًضِمٍن أن مفمذ ث ٜذ مجسٔ .مذ
ٔمدز ث٤شؼ ٦ثملمٍ٥ء خٍٝشً ٌـمٌصً ،ث٤زي ٤م ًنديً مندً ٜي إىل ششًٌن ٔمدً
ٌثملدجًفر خٍّثٜذ ظٍسشً٠ٌ ،أنمج ٜج ٧ىف دخٌ٥ز نٙعً أنً ًعص١عش ـصى ِىل ثملٍس
أن ًؽرتيء ِىل ث٤فذً ٞث٤زي ًفدً ر ٢٤ث٤فذًُ ٌَ ،ؽ ًَّ٥ش ٢٥ث٤صؽ٥زًٌّ ،صٝذ ًٌ٘
ش ٢٥ثٌّٝ٤ذرًٌ ،نصٍش ـصى من ثملٍس أن ًصفجمى ؼجنذ ر ٢٤ث٤فذًًٌ ،ٞشِى ً٤
ـشمز ًفًشِجىج ٤عجبش ثألـٌجء.
ٌأخٍ خ١ش ًفذ مفمذ ث ٠مج ًفدً ِمشًٌ ،أىس ٙ٤شث٠ ًٜمج ًأىسًٌ ،شًّ٘ معً٥
دسؼجس ٍ٘ ٛمٝج ٧ثألـٌجء من ٜدٌ ً٥من خّذو١٤ٌ ،نً سؼَ ٦س َ
ثك نٙعً ٌٜمْ
ـذ ر ودًّ ٌِ ،شٗ ث٤فربِىل ٌ٤غ مجًذًّ٘ دثْ٘ ًٌفشٕنى ًٌ٘ ـٌ٥ز٘ ،ئن ٠جن
شعٌ٥م ٘يزث أـ ٞثملٍث ٜٚخج٤صعٌ٥م ٌأًٌفىج خىٍ ٣مج ثسشجك ِ ًٌ٥من ـربٌ ،مج
شأىذ  ً٤من أظٍر .خز ٢٤أدَ  ٦٠من ث٤شؼ٥ني رضًدز ودًّ ٌمضثؼً ث٤زي ًف
مّذَ ِ ً٤ن مىجٌِصً ٌثًفظصؽجخز ٤ذٌثًٌِ .ظم صث٤ض ثٕ٤جؼٌز ثألٌىلٍ٘ .يش
ث٤شؼٌفن يف ـج٤ز ثٝ٤شثس ٠مج ٌيشث يف ـج٤ز ثملٙجؼأرٌ :يش أن ِمش ٤م ً١ن ً٥٠
ظٍسر ،خ٠ ٦جن ًٌ٘ إىل ؼجنذ ث٤عٍسر سًٌز شٙشٓ ٤ألمش يف أـشػ أٌٜجشًٌٌ ،يش أن أخج
خ١ش ٤م ً١ن سًٌز  ،ً٥٠خ٠ ٦جنض ًٌ٘ إىل ؼجنذ ث٤شًٌز مىجٌِز ٤عٌٝ٥ز ث٤فذ
ٌثألٙ٤ز ٜذ شؽِٕ ً٥ن ثٍّ٤ثٜذ إىل ـني).
ًّ ٞ٥دًذثس (ِ ) 5ىل سدٌد أّ٘ج ٣ث٤ففجخز ٌِذ ٧ثظصؽجخصيم ٤فذط ٌ٘جر ث٤شظٍ٣
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜجبٌف( :إن أٍِم مًٍ ٜٚذِ ٣ىل ٍِمز ث٤شؼج ٣ث٤زًن
ـنّيم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ـٌجشً ىٍ مٍٜٙيم ِنذ مٍشً٤ .م ًفذ ٛأـذ من
ث٤ففجخز أن سظٍ ٣هللا ٜذ مجس ٌٚ٠ .ر ٢٤؟ ٌىً ٦نٝىْ ث٤نٍس ثٍ٤ثـ ٦من ث٤عمجء
ٌثألسك ِن وشًًٝ؟ ٌمجرث ظٌ ٦ّٙثملع٥مٍن من خّذو؟).
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٤م ش١ن م١ز ِن أىٍث ٣ث٤فذط خدٌّذر ِ َّمج ًفذط خجملذًنز ث٤فضًنز؛ ٘ٝذ أ٘ٝذ
ٌ ْٜث٤فذمز ٌِ٥يم خّميم ٘ ٦ّٙمج ِّ٘ ٦مش ٌٌنٍىج ٘شًز منج٘ ،ٞأٌ ٣ٍٜ
ـجٜذ ٔري أن "ظيٌ ٦خن ِمشٌ" ٠جن ٤ي ج ٠أخٍ خ١ش ث٤فذًٍ٘ ٞأد ثٙ٤صنز يف ٌٜصيج
ُ
(٠نض أِ٥م
٘ٝجِ ٧ىل خجح ثّ١٤دز ٌـجؿ خج٤نجط ٘جؼصمٍّث إ١٘ ًٌ٤جن ممج ٜج:٣
أن ىزث ث٤ذًن ظٌمصذ من و ٍُ٥ث٤ؽمغ إىل ٔشٌخيجٝ٘ .جٍ٤ث ٌ :ً٤من أًن ِ٥مض؟
ُ
سأًض سؼٌف ٌـٌذ ث ًف مجًٌ ً٤ ٣ف ِض ــ ًٝفذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ٜج" :٣إنٍ
ــ ٜج ٧يف ٌ ٦ىزث ث٤دٌض ٘ٝج :٣إنٍ سظٍ ٣هللاٌ ،إنٍ ظأٌيش١٘ ،نج خني لجـ٢
ٌىجصٌ ٣سثؼم ٌمعصؽي٘ ،٦مج صث ٣أمشو ًنمى ًٌفّذ ـصى ِدنّج  ً٤وٍِج ٌ٠شىج،
ٌهللا ٠ ٍ٤جن من ِنذ ٔري هللا ١٤جن ٠ج١٤رسر يف أًذي أي ٘صى من ٘صٌجن ٜشًؾ".
نّم ٠جن ٌ ْٜثملٙجؼأر ِىل نٍٙط ثملؤمنني ًٍٜج ٌٍِمجٌ٘ ،ف شضث ٣رث٠ششيم شٍّ
ٌشف َٙخىدصً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ث٤صى سددس ظمجء م١ز ـذثىج ىف ثأل٘ ٞـصى
ٌِصيج ؼدج٤يج ٌسمج٤يج ٌ ٦٠ث٤ففجخز ثملجبز ٌثألسخّز ٌأسخٍّن أ ٚ٤ث٤زًن ٌوةٍث
ش ٢٥ث٤شمجٌ ٣ـؽٍث مًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـؽصً ثألخرير ىف ث٤عنز ثّ٤جرشر من
ث٤يؽشر ٠ٌ ،جن من سـمز سظٍ ٣هللا خيم أن رسح ندأ سـٌ ً٥ش٥مٌفج ىف خىدصً ٠ى
ًفًنضِؽٍث ِنذ ٌ٠ٌ ،ًٍِٜجنض من مّؽضثشً ٘أنً ٤م ًٝ٥يم خّذ ِجميم ىزث ـٌغ
ٜج ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
ثظمَُّ ٍث َِ ٍْٜيل َ٘ئِن ٍِّ ًف أَد ِْسي ِّ ََّ٤يل ًف أََٝ ْ٤ج ُْ ٠م خَّْ َذ َِ ِ
جم ٍ َىزَ ث ِخيَ زَ ث
جط ْ
" أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
جط ،إ ِ َّن ِد َمج َء ُْ ٠م ٌَ أَمٍَْ ث َْ ١ُ ٤م َِ َْ ١ُ ٌْ٥م ـَ َشث ٌ ٧إ َِىل أ َ ْن َش ْ ٍَْٝ ٥ث َسخَّ ُْ ١م ،
ث ْ٤مٍَْ ِ ِٚ ٜأَخَذ ث ،أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
ٍَْم ُْ ١م َىزَ ثٌَ ،ـُ ْش َم ِز َ
َ٠فُ ْش َم ِز ً ِ
ظصََ ٍَْٝ ْ٥ن َسخَّ ُْ ١م ٌَ٘ َْعأَْ ١ُ ُ٤م َِ ْن أَِْ َمج ِْ ١ُ ٤م
ؼيْ ِش ُْ ٠م َىزَ ثَ ٌَ ،
َه أ َ َمجن َ ٌز؛ ََُ٘ ٌْ٥ؤد َ
ض ِِنْذ ُ
ضَ َ٘ .م ْن َ٠جن َ ْ
ٌَ َْ ٜذ خَُ ْٕ َّ٥
ِّىج إ َِىل م َِن ثبْصَ َمن َ ًُ َِ ٌَْ٥يَ ج ٌَ ،إ ِ َّن ُِ ٦َّ ٠سخج
ٌط أَمٍَْ ث ِْ ١ُ ٤م ًف شٍَْ ِ٥مٍُ َن ًٌَف شٍَُْ٥مٍُ َنَ َٜ ،
مٍَْ ُ
َض هللاَُّ أَن َّ ًُ ًف ِسخج ٌَ إ ِ َّن
لٍ ٌُ ٌَ ْ ١ُ َ٤م ُس ُء ُ
جى َِِّ ٌ٥ز مٍَْ ُ
جط خ ِْن َِ دْ ِذ ثُ ْ٤مىَّ ِِ ٥ذ مٍَْ ُ
لٍ ٌُ ُ ٌَ ،ًُ ُّ٥٠إ ِ َّن َُ ٦َّ ٠د ٍ٠َ ٧ج َن ِيف ثْ٤ؽَ ِ
لٍ ٌُ،
ِسخَج ث َّْ٤دَّ ِ
ل ُْ َد ُ ٧ثخ ِْن َس ِخٌَّ َز خ ِْن ثْ٤فَ ِجس ِط خ ِْن َِ دْ ِذ ثُ ْ٤مىَّ ِِ ٥ذ٠َ ٌَ ،ج َن ُم ْع َرت َ
ٌَ إ ِ َّن أٌََّ ََ ٣د ٍ ٧أ َ َ
ْلّج ِيف
خَ ِن ٍ ٍْ ٌَ٤غ َ٘ َٝصََ٥صْ ًُ خَنٍُ ُىزًَ ٍَْ٘ ،٦يُ ٍَ أٌََّ َُ ٣مج أَخْ َذ أ ُ ِخ ًِ ِم ْن ِد َمج ِء ثْ٤ؽَ ِ
جط ،إ ِ َّن
جى َِِّ ٌ٥ز .أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
َّ
يض أ َ ْن ًُىَج َُ ٌِ٘ َمج
غ ِم ْن أ َ ْن ًُّْ دَ َذ ِخأ َ ْس ِل ُْ ١م َى ِز ِه أَخَذ ث١ِ َ٤ ٌَ ،ن َّ ًُ َس ِ َ
ث٤ؽٌْىَج َن َْ ٜذ ًَ ِة َ
جط إِن َّ َمج
ِظٍََ رَ ِِ ٢َ ٤م َّمج شُفَ ُِّ ٝشٌ َن ِم ْن أَِْ َمج ِ١ُ ٤مَْ٘ ،جـْ زَ ُسٌ ُو َِ َىل ِدً ِن ُ١مْ ،أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
ث٤ن َّ ِِس ُء ِصًَج َد رٌ ِيف ثِ ْٙ ١ُ ْ٤ش ً َ
ُم ُِّ ٦خ ًِ ثِ َّ٤زً َن َُ َٙ ٠شٌث ً ُِفٍُّ٥ن َ ًُ َِ جمج ٌَ ًُفَ ِّشمٍُن َ ًُ َِ جمج
ِِ ٌٍَُ٤
ثوةٍُث ِِ َّذ رَ َمج ـَ َّش َ ٧هللاَُّ ٌَ٘ ُِفٍُّ٥ث َمج ـَ َّش َ ٧هللاَُّ ظٍسر ث٤صٍخز آًز ًُ ٌَ 37فَ ِّشمٍُث َمج
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ثس ٌَ َ
ك ٌ إ ِ َّن ِِ َّذ رَ
ثظصَذَث َس َ٠يَ ٌْةَ ِص ًِ ًٍَْ ََ ٧
ثأل ْس َ
أَـَ َّ ٦هللاَُّ ٌَ ،إ ِ َّن َّ
ث٤عمٍََ ِ
خ َٞ َ٥هللاَُّ َّ
ث٤ض َمج َن َِ ٜذ ْ
ثس ٌَ َ
هللا ًٍَْ ََ ٧
رش َ
ُّ
ثأل ْس َ
ث٤عمٍََ ِ
ك ِمنْيَ ج
خ ََّ َٞ ٥
جح َِّ
هللا ثظْنَج َِ َ َ
ٍس ِِن ْ َذ َِّ
ؼيْ شث ِيف َِ ٠ص ِ
ث٤ؽيُ ِ
ُُض ثِ َّ٤زي خ ْ َ
َني ؼُ َمجدََ
أ َ ْسخََّ ٌز ـُ ُش ٌ ٧ظٍسر ث٤صٍخز آًز  36ظٌَفظ َ ٌز ُمصٍََ ث ٌِ ٌَ٤ز ٌَ َسؼَ ذُ م َ َ
ٌَ َ
جط َ٘ئِ َّن ْ ١ُ َ٤م َِ َىل ِن َعج ِب ُْ ١م ـَ ًّٝجَ٤ ٌَ ،يُ َّن َِ ْ ١ُ ٌَْ٥م ـَ ًّٝج؛ ْ ١ُ َ٤م
ؼّْ دَج َن .أ َ َّمج خَّْ ذُ ،أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
ْئ ُ٘ ُش َ
ؼ ُْ ١م أَـَ ذ ث شَ َْ ١ش ُىٍن َ ًُِْ ٌَ٥ َِ ٌَ ،ي َّن أًَف ًَأ ْ ِش َ
ٍُو ْ َ
ني ِخ َِ ٙ
َِ ِْ ٌَ٥ي َّن أًَف ً ِ
جـ َؽ ٍز ُمدٌَِّن َ ٍزَ٘ ،ئِ ْن
ٌى َّن ِيف ثْ٤م َ
ُضخ ُ
هللا أ َ ِر َن ْ ١ُ َ٤م أ َ ْن شَيْ ؽُ ُش ُ
ري م َُرب ٍِّؿ ،
رضخج َٔ ْ َ
ٍُى َّن َ ْ
ََّ٘ َ ْ٥ن؛ َ٘ئِ َّن ََّ
جؼ ِْ ٌَ شَ ْ ِ
َم ِ
ـٍث ِخج٤ن ِّ َعج ِء َ
َ٘ئ ِِن ثنْصَيَ ْ َ
ني؛ ََ٘٥يُ َّن ِس ْص ُٜيُ َّن ٌَ ِْ ٠عٍَ شُيُ َّن ِخجْ٤مَّْ ُش ِ
خ ْريث؛ َ٘ئِنَّيُ َّن
ثظصٍَْ ُ
ٌْٗ ٌَ ،
ؼٌْةج ٌَ ،إِن َّ ُْ ١م إِن َّ َمج أ َ َ
ثن ًف ًَ ْم َِ ١ْ ٥ن َألن ْ ُِ ٙع ِي َّن َ
خزْشُم ُ
هللاِ
ٍُى َّن ِخأ َ َمجن َ ِز َّ
ِِن ْ َذ ُْ ٠م َِ ٍَ ٍ
ثظمَُّ ٍث َِ ٍْٜيل؛ َ٘ئِن ٍِّ َْ ٜذ
جط ٌَ ْ
ثظصَفْ ْ٥َ٥صُ ْم ُ٘ ُشٌؼَ يُ َّن ِخ ََ ٥ِ ١م ِز هللاََِّ٘ ،جِْ ٍُِ٥ٝث أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ُ
ٌَ ْ
ض  ٌَ ،شَ َش ُْ ٠
خَُ ْٕ َّ٥
ظن َّ َز ن َ ِدٌ ًِِّ .أًَُّيَ ج
هللا ٌَ ُ
ف ْمصُ ْم ِخ ًِ َْ٘ َ٥ن شَ ِمٍُّ٥ث أَخَذ ث ِ٠صَجحَ َِّ
ض ٌِ٘ ُْ ١م َمج إ ِِن ثِْ صَ َ
ض ٌَ ثِْ ٍُِ٥ٝوُ؛ شَّْ ُ َ٥م َّن أ َ َّن ُُ ٦َّ ٠م ْع ٍِ ٥م أ َ ُ
ثظمَُّ ٍث َِ ٍْٜيلَ٘ ،ئِن ٍِّ َْ ٜذ خَُ ْٕ َّ٥
خٍ ثُ ْ٤م ْع ِِ ٥م،
جط ْ
ث٤ن َّ ُ
ٌَ أ َ َّن ثُ ْ٤م ْع ِِ ٥م َ
خ ِ
ني إ ِْخٍَ رٌٌ َ٘ ،ف ً َِف ًُّ ٦فم ِْش ٍا ِم ْن أ َ ِ
ٌذ ن َ ٍْ ٙغٌ َ٘ ،ف
ًٌ إ ًِف َمج أَِْ ىَج ُو َِ ْن ِو ِ
شٍَْ ِ٥مٍُث أَن ْ َُ ٙع ُُ ١م ثَّ٥٤يُ َّم َى ْ ٦خَُ ْٕ َّ٥
ظٍ ُ٣
ض؟"َٜ ،ج ََ٘ :٣زُ َِ ٠ش أَنَّيُ ْم َٜجٍُ٤ث :ثَّ٥٤يُ َّم نََّ مَْٝ َ٘ .ج ََ ٣س ُ
هللا " :ثَّ٥٤يُ َّم ْ
ثؼيَ ْذ".
َِّ
ّ
ـىل هللا ًٌِ٥
٤م ًض ٣ثملع٥مٍن ًصز٠شٌن خ١جء ِمش ِنذمج أُنضِ ٣ىل ث٤ندٍ ـ
ض ْ ١ُ َ٤م ِدًن َ ُْ ١م ٌَ أَشْ َم ْم ُ
ٌظّ٥م س يف ًٍِ ٧ش٘ز ًٍ ٧ث٤ؽمّز  ً٤ٍٜشّجىل ﴿ :ث ٧َ ٌٍَْْ٤أ َ َْ ٠مُ ْ٥
ض
َِ ْ ١ُ ٌَْ٥م ِنّْ َم ِص ٍ ٌَ َس ِل ُ
ظ ٌَف َِ ٧دًنج﴾ ( :ً٤ ٦ٌٝ٘ .) 6مج ًد٢ٌ١؟ ٜج" :٣أخ١جنٍ
ثإل ْ
ٌض ُ ١ُ َ٤م ِ
أنج ٠نج يف صًجدر من دًننج٘ ،أمج إرث أ ُ٠م٘ ٦ئنً ٤م ً١م ٦يشء إًف نٝق ٠ٌ ،أنً سيض
هللا ِنً شٍ ْٜمٍس ث٤ندٍ ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م ٜشًدج".
٠مج سٌَ ثخن أخٍ ؼٌدز ِن ىجسٌن خن أخٍ ٌِ ٌْ٠ن أخًٌ ٜج :٣ملج نض٤ض ىزو
ثٍفًز ﴿:ث ٧ٌٍ٤أ٠م٥ض ١٤م دًن١م ﴾ٜ ،ج ٧ًٍ :٣ث٤فؾ ثًف٠ربٜ ،ج٘ :٣د١ى ِمشٝ٘ ،ج٣
 ً٤سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م’’ :مج ًد٢ٌ١؟’"ٜ ،جً :٣ج سظٍ ٣هللا! أخ١جنٍ أنّج
٠نج يف صًجدر من دًننج٘ ،ئمج إرث ٠مُّ٘ ٦ئنً ٤م ً١م ْٜ ٦ي يش ٍء إًف نٝقٜ ،ج:٣
"ـذٜض".
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سأًض ث٤ندٍ ّ
ُ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م ًشمٍ ِىل سثـ٥صً ًٍ٧
ٜج ٣ؼجخش سيض هللا ِنً:
ِّ
ّ٤يل ًف أـُ ُّؾ خّذ ـؽصٍ
ث٤نفش ًٌ٤":٣ٍٝصأخزٌث منجظ١١م ٘ئنٍ ًف أدسي
ىز و"(.) 7
ِن ثخن ِمش سيض هللا ِنيمج ٜج ٌٜٚ" :٣ث٤ندٍ ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م ًٍ ٧ث٤نفش
خني ث٤ؽمشثسٌٜ ...ج " :٣ىزث ًٍ ٧ث٤فؾ ثأل٠رب"ٌ ،وَ ِ ٞٙث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ً " :٣ٍٝث٥٤يم ثؼيذ"ٌٌ ،دُ ث٤نجط ٘ٝجٍ٤ث :ىزو ـؽز ثٍ٤دثُ (.) 8
ٌٜذ ظدض أن ث٤ندٍ ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م خىذ يف ـؽز ثٍ٤دثُ ظٌفط خىذ :خىدز
ًٍِ ٧ش٘زٌ ،ث٤خىدز ث٤عجنٌز ًٍ ٧ث٤نفش يف منىٌ ،ث٤خىدز ث٤عج٤عز يف منى ًٍ ٧ث٤عجنٍ
ِرش من ري ث٤فؽز٤ ...م شض ٣شممخ آرثنيم.
ٌْ٤ئ رسَ ىف خّميم ثإلـعجط خذنٍ سـٌ ٦سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إًف
إنيم ٤م ًٍ١نٍث ًصٍٍّٜن ـذٌط ىزث رسًّج٘ ،دني ـؽز ثٍ٤دثُ ٌٌ٘جشً ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٤غ إًف ظٌفظز أؼيشً ،ف شّىى إـعجظج ـجدٜج ملصٍ ْٜخٝشح ث٤نيجًز،
ٌ٤يزث ـصى ِمش ث٤زي ظمْ ثٍفًز رثشيج خٌ ٦ظمْ ظٍسر ث٤نٍش ٠ز٥ٌِ ٢٤م
شٙعريىج ث٤ففٌق ىٍ ٌخّن من ث٤ففجخز ثملٝشخني من ِمش سيض هللا ِنً
ٌأسلجىم من ثخن ِدجط سيض هللا ِنيمج إًف أن أنيم ٠جنٍث ىف خدٌةز نٍٙظيم
معصدّذًن رسِز شف  ،ًٌٝٝإلنيم ٘يمٍث من ث٤صٙعريأن ىزث ٌإن ٠جن ًفخذ ـجدط
٤شظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘ئنيم ٤م ًٙرتلٍث  ً٤صمن ٌ٤م ًصمنٍن ـ ٤فديم
٤شظٍ ٣هللا ـ ـذٌظً أخذ ث.
٠مج أن ث٤ففجخز أخزٌث ًٙرسٌن آًجس ث٤عٍسر شٙعريث ٌجىشًجٝ٘ ،ذ ٠جن ثٙ٤شؿ
ٌث٤درش ٌث٤عٝز شؽٌْ ىف ث٤ضمجن ٌثمل١جن شمأل ث٤نٍٙط ـًٌٍز ٌثنديجسثٝ٘ .ذ ٠جن
ّى إىل
ث٤ففجخز ٠مج ً ٣ٍٝخج٤ذ مفمذ خج٤ذ (٤( :) 9م ًٍ١نٍث ًّ٥مٍن أن ث٤شظٍ ٣ن ُ ِ
نٙعً٘ .. .فصى ث٤زًن شٌ٥ض ٌِ٥يم ظٍسر ث٤نٍش٤ ،م ًٙيمٍث منيج مج٘يمً أخٍ
خ١شٌِ ،مشٌ ،ثّ٤دجط ـ سيض هللا ِنيم ٌِن ث٤ففجخز أؼمّني ـ ٤ ..م ًٍ١نٍث
ًذسٌن إًف أنيم ىف ميشؼجن ٌٍِمً ،فصٍ٥ٙن ًٌ٘ خجنصيجء منجظ ٢ث٤فؾ ٠مج
ًنّمٍن خنٍش هللا ٌ٘م.)ً٥
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٘ٝذ سٌَ ث٤فجٍ٘جن أخٍ خ١ش ث٤دضثس ٌث٤دٌيِ... ٍٝن ثخن ِمش ٜج":٣نض٤ض ىزو
ٍش هللاَِّ ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ يف أٌظي أًج ٧ث٤صرشًّ٘ ٞشٗ سظٍ ٣هللا
ث٤عٍسر ﴿ إِرَ ث ؼَ ج َء ن َ ْ ُ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أنً ثٍ٤دثُ ٘أمش خشثـ٥صً ثٝ٤فٍثء ٘شـ٥ض ظم ر٠ش خىدصً يف
ر ٢٤ث.) 10( ٧ٌٍ٤
ــ ـذظنج ثخن خؽجس ٜج :٣ـذظنج ِدذ ث٤شـمن ٜج :٣ـذظنج ظٌٙجن ِن ـدٌذ ِن
ظٌّذ خن ؼُ دريِن ثخن ِدجط ،أن ِمش خن ث٤خىجح سيض هللا ِنً ظأ٤يم ِن ٣ٍٜ
ٍش هللاَِّ ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ٜ ،جٍ٤ث٘ :صق ثملذثبن ٌثٝ٤فٍسٜ ،ج٘ :٣أنض ًج
هللا شّجىل ﴿ :إِرَ ث ؼَ ج َء ن َ ْ ُ
رضحَ ملفمذ ـ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـ ن ُ ِّ ْ
ٌض إًٌ٤
خن ِدجط مج ش٥ٜ :٣ٍٝضَ :مع َ ٌِّ ُ ٦
نٙعً.
ــ ـذظنج ثخن خؽجس ٜج :٣ـذظنج مفمذ خن ؼّٙشٜج :٣ـذظنج ؼّدزِن أخٍ خرش
ِن ظٌّذ خن ؼُ دريِن ثخن ِدجط ،أن ِمش خن ث٤خىجح سيض هللا ِنً ٠جن ًُذنًٌ،
٘ٝجِ ً٤ ٣دذ ث٤شـمن :إن ٤نج أخنجء معٝ٘ ،ًَ٥جِ ٣مش :إنً من ـٌغ شّ٥مٜ ،ج:٣
هللا ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ ث٤عٍسرٝ٘ ،ج ٣ثخن ِدجط:
ٍش َِّ
٘عأِ ً٤مشِن  ٣ٍٜهللا ﴿ :إِرَ ث ؼَ ج َء ن َ ْ ُ
أؼ ،ً٥أِ٥مً هللا إًجوٝ٘ .جِ ٣مش :مج أِ٥م منيج إًف مع ٦مج شّ٥م.
ـ ـذظنج ثخن ـُ مٌذ ٜج :٣ـذظنج ميشثن ِن ظٌٙجن ِن ِجـم ِن أخٍ سصًن ِن
ٍش هللاَِّ
ثخن ِدجطٜ ،جٜ :٣جِ ٣مش سيض هللا ِنً :مج ىٍ؟ ًّنٍ ﴿ :إِرَ ث ؼَ ج َء ن َ ْ ُ
ثظص ْٕ ِْ ٙش ُه إن ٢مٌض إن ّ ًُ
ٍش هللاِّ ـصى خْ ٌَ :ٖ٥
ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ٜ ،ج ٣ثخن ِدجط :إرَ ث ؼج َء ن َ ُ ُ
٠ج َن شٍَّ ثخج ٘ٝجِ ٣مش :مج نّ٥م منيج إًف مج ٥ٜض.
ـ ٜج :٣ظنج ميشثن ِن ظٌٙجن ِن ِجـمِ ،ن أخٍ سصًن ِن ثخن ِدجط ٜج :٣ملج
ث٤ندٍ أنً ن ُ ِّ ْ
ٌض إ ًٌ٤نٙعً :ً٤ ٦ٌٝ٘ ،إرث
ٍش هللاَِّ ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾٥ِ ،م
نض٤ض ﴿ إِرَ ث ؼَ ج َء ن َ ْ ُ
ّ
ؼجء نٍش هللا ٌثٙ٤صق إىل آخش ث٤عٍسر.
ـ ـذظنج أخٍ َ ٠شًذ ٌثخن ٌٜ ٌْ٠جًف :ـذظنج ثخن ٘مٌِ ٦ن ِىجء خن ث٤عجبذ ِن
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هللا ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ ٜج٣
ٍش ِّ
ظٌّذ خن ؼُ دريِ ،ن ثخن ِدجطٜ ،ج :٣ملج نض٤ض ﴿ إرَ ث ؼج َء ن َ ْ ُ
َض إ يل ّ ن َ ِِْ ٙس٠ ،أن ٍّ َم ْٝد ٌ
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ’’:ن ُ ٌِّ ْ
ث٤عن َ ِز’’.
ٍُك ِيف ِشّ ٢َ ٥

ـ ـذظنٍ مفمذ خن ظّذ ٜج :٣ظنٍ أخٍ ٜج :٣ظنٍ ِمٍ ٜج :٣ظنٍ أخٍ ِن أخًٌ
ٍش هللاِّ ٌَ ثَٙ ْ٤صْ ُق﴾ ٜ ،ج :٣رث ٟـني نََّ ى ً٤
ِن ثخن ِدجط ،يف  ﴿ :ً٤ٍٜإرَ ث ؼج َء ن َ ْ ُ
جط ًَذ ُ
نٙعً ً :٣ٍٝإرث سأًَ َ
ًن هللاِّ أ ٍَْ٘ ثؼج ًّنٍ إظٌف ٧ث٤نجط:٣ًٍٝ ،
ْض ث٤ن ّ َ
ْخَ ٍ٥ن ِيف ِد ِ
ثظصَ ْٕ ِْ ٙش ُه إن ّ ًُ ٠ج َن شٍَّ ثخج.
٘زث ٟـني ـُض أؼَ َ٘ ٢ُ٥عد ّْق ِخفَ ْم ِذ َسخّ َْ ٌَ ٢
نّم خ١ى ِمش ٌىٍ ًعمْ آًز ثإل٠مجٌ ٣ثإلشمجٌ ٧أـغ خٙشثظصً دنٍ أؼ٦
نىس؟ ٣ًٍٝ ،ث٤ؽٌخ نجٌش ث٤ذًن ث٤ذمؽٝى (( :) 11نٍش
ث٤شظٍ٥٘ ٣مجرث ملج شفٞٝ
ًّ
ِمش إىل ظنز هللا شّجىل من نٝق ثً٤شء خّذ ٠مج ٣إصدًجدو٥ٌِ ،م أن نٝفجن ث٤ذًن
ىٍ مٍس خجشم ث٤ندٌني ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،د١ى ٤زٌ ٢٤ثصدثد نفٌدج ٌٌْٜ ،مج
ِ٥مً ِمش ٜشًدج١٤ ،نً خ ًٌ٥ِ ٍ ٙملج ٌ ْٜخّذ أًجٌ٤ ،٧نٙشد ث٤فذً ٞخج٤صفذًٞ
ٜجبمج ر ٢٤ثملٝج.)٧
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ةني امعاوث وامخاصث
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إ َّن ثملصأم٤ ٦عري ثألـذثط ًشَ أن ِ٥م ِمش خٍ٘جر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
خمج ؼجءس خً ثٍفًجس ىٍ ث٥ّ٤م ثّ٤ج ٧خأن نيجًز ث٤شظٍ ٣ـصمج ثملٍس ألنيج نيجًز ٦٠
ـٌٍ ،ىٍ ٠ز٥ِ ٢٤م ثّ٤جمز من ـفجخز سظٍ ٣هللا ث٤صى أـعض خٝشح ثٍ٘٤جر ِىل
ٌؼً ثإلؼمج ٣من ثظصٝشثء ؼٍثىذ ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأّ٘ج ً٤مع:٦
ِشك ؼربً ٦ثٝ٤شآن ِ ًٌ٥ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م مششني ٌ٠جن ًّشلً ىف ِ ٦٠ج٧
مشر ٠مج أرس خزً ٢٤فخنصً ٘جومز ٘ٝج٤ض٘ ’’ :أخربنٍ أن ؼربً٠ ٦جن ًّجسلً
ثٝ٤شآن ِ ٦٠ج ٧مشر ٌإنً ِجسلً خً يف ثّ٤ج ٧مششني ًٌف أ ُسثنٍ إًف ٜذ ـُض أؼيل
٘جش ٍٝهللا ٌثـربي ٘ئنً نّم ث٤ع ٚ٥أنج .’’٢٤
ٌ٠ز ٢٤شٍدًًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٤ألـٌجء ٌثألمٍثسّ٘ :ن ِجبؽز سيض هللا
ِنيج ٜج٤ض٠ :جن سظٍ ٣هللا ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م ٥٠مج ٠جن ٥ٌ٤صيج ًخشػ من آخش
ث ٦ٌ٥٤إىل ث٤د " :٣ٌٍٝ٘ ٌْٝث٤عٌف١ٌ٥ِ ٧م دثس  ٧ٍٜمؤمننيٌ ،آشج٠م مج شٍِذٌنٔ ،ذث
مؤؼٍ٥ن ٌإنج إن ؼجء هللا خ١م ًفـٍٝن ،ث٥٤يم ثٔٙش ألى ٦خ ٌْٝثٕ٤شٜذ" [ .ث٤دٌْٝ
ىٍ مذ٘ن أى ٦ثملذًنز].
ٌيف سٌثًز أنً ٜجّ ٣
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م٘ " :ئن ؼربً ٦أشجنٍٝ٘ ...ج ٣إن سخً ٢أمشٟ
أن شأشٍ أى ٦ث٤د٘ ٌْٝصعصٕٙش ٤يم" ٜج٤ض ِجبؽزً :ج سظٍ ٣هللا ٌٚ٠ ،أ٤ ٣ٍٜيم؟
ٜجٍٜ " :٣يل :ث٤عٌف١ٌ٥ِ ٧م أى ٦ث٤ذًجس من ثملؤمنني ٌثملع٥مني ًٌشـم هللا
ثملعصٝذمني منج ٌثملعصأخشًن ٌإنج إن ؼجء هللا خ١م ًفـٍٝن"(.) 12
ٌِن ِٝدز خن ِجمش سيض هللا ِنً أن ث٤ندٍ ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م خشػ ًٍمج ٘فىل
ِىل ٜصىل أُـذ ـٌفر ثملٌض خّذ ظمجنٍ ظنني ٠جملٍدُ ٤ألـٌجء ٌثألمٍثس ظم وِ ْ٥يل
ه ٌَ ،أَنَج َِ َْ ١ُ ٌْ٥م َ
ؼ ِيٌذٌ ٌَ ،إ ِ َّن مٍَْ ِِ َذ ُُ ٠م ث ْ٤فَ ُ
َني أًَْ ِذً ُْ ١م َ٘ َش ٌ
ثملنربٝ٘ ،ج " :٣إِن ٍِّ خ ْ َ
ٍْك،
ض أَ ْ
ٌَ إِن ٍِّ َألن ْ ُ
جم ٍ َىزَ ث ٌَ ،إِن ٍِّ َْ ٤ع ُ
ٍ ُش إ ِ َ ٌَ ًِْ ٌ٤أَن َج ِيف َم َِ ٝ
رش ٍُ٠ثْ ١ِ ٤َ ٌَ ،ن
خ َىش َِ َْ ١ُ ٌْ٥م أ َ ْن ُش ْ ِ
أَ ْ
ٍىج"َٜ ،ج َْٝ ُِ ٣دَ ُز٠َ ٌَ :جن َ ْ
خ َىش َِ ُ ١ُ ٌَْ٥م ثُّ ٤ذنٌَْج أ َ ْن شَنَج َ٘ ُع َ
ض ِ
آخ َش نٍَْ َش ٍر نٍََ ْششُيَ ج إ َِىل
ظَ َّ٥م (.) 13
ـ َّىل هللاَُّ َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ٍ ٣هللاَِّ َ
َس ُ
ظ ِ
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ٌسخمج ِضص ـذظيم ىف أن مجً ً٥ّٙث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىٍ ًٌف ؼ٢
ثٍ٤دثُ ىٍ ـٌفشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ِىل ؼيذثء مَض ِىل مٍشيم ٜشثخز ث٤عمجنٍ
ظنٍثسٌ ،ؼيذثء ثملّجسً ٟفًُفىل ٌِ٥يم ٠مج د٤ض ِىل ر ٢٤ثألـجدًغ ث٤ففٌفز.
ً ٣ٍٝثخن ـؽش ( ) 14شٌّٝ٥ج ِىل ىزو ث٤فٌفر ث٤صى ٌسدس خج٤فذًغ" :أمج ىزث
ث٤فذًغ ٘١أنً ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م دِج ٤يم ٌثظصٕٙش ٤يم ـني ِ٥م ٜشح أؼً٥
مٍدِج ٤يم خز٠ ،٢٤مج ٌدُ أى ٦ث٤د ٌْٝخجًفظصٕٙجس ٤يم".
أمج أخٍ خ١ش ٘ٝذ ِ٥م خأن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌؼٌ ٢ثٍ٘٤جر خج٥ّ٤م
ث٤خجؿ ،ألن ِدجسثس ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠جنض شذِ ٣ىل أن ثألمش ُِ ِش َ
ك
ِىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌثخصجس ٠مج ؼجء ىف خىدز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م " :إن ِدذث خريو هللا خني أن ًؤشًٌ من صىشر ث٤ذنٌج مج ؼجءٌ ،خني مج
ِنذو٘ ،جخصجسمج ِنذو".
ٌمج ًؤًذ أنيج ِ٥م ث٤خجـز أن ثّ٤جمز من ث٤ففجخز أ٠جخشىم ٌأـجٔشىم ُٔ َّمض
ٌِ٥يم ٌ٘يمٍث من مشثد سظٍ ٣هللا أن هللا إنمج ِشك ِ ًٌ٥ث٤ذنٌج ٘جظصدّذٌث ٘١شر
مٍشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ،خً ٦فمٍث ث٤فذً ٞـني خ١ى سىض هللا ِنً ٌِنيم
خ١ش ٌـذو ىٍ ثملُفذِّ ٛخٍ٘جر ث٤شظٍ ٣ثٍ٤ؼٌ١ز دٌنيمٌ ،ىزث
أؼمّنيٌ ،أـدق أخٍ ٍ
خ١ش أٌ ٣من ـذ ٛخشظج٤ز مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـني ثخصّعً هللا
ٍ١ٌ٤ن أخج ٍ
سظًٍفٍ١ٌ٤ٌ ،ن أٌ ٣من َـذٌَّ٘ ٛيم مٝج٤ز سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأًٝن
خذنٍ أؼ٤ ،ً٥صصف ٞٝخز ٢٤م٤ٍٝزٌ٤" :نٙشد ث٤فذً ٞخج٤صفذًٜ ٞجبمج ر ٢٤ثملٝج."٧
رب
ظٍ َ ٣هللاَِّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ؼَ َ َ٥
ظ ٌِّ ٍذ ،أ َ َّن َس ُ
َِ ْن أ َ ِخ ٍ َ
غ َِ َىل ثِ ْ٤من ْ َ ِ
َه َ٘ ْ
َ٘ َٝج َ َِ" :٣دْ ٌذ َ
جخصَج َس َمج ِِنْذ ُ
َني َمج ِِن ْذ ُ
َني أ َ ْن ً ُْؤ ِشٌَ ًُ َص ْى َشرَ ثُّ ٤ذنٌَْج ٌَ خ ْ َ
خ َّري َُه هللاَُّ خ ْ َ
َه".
ظٍ ُ ٣هللاَِّ ـىل
َ٘دَ َ ١ى أَخٍُ خَ ٍْ ١ش ٌَ خَ َ ١ى َ٘ َٝج ََ َ٘ :٣ذًْنَج َِ ٟخآخَج ِبنَج ٌَ أُمَّيَ ج ِشنَجَٜ .ج َ١َ َ٘ ٣ج َن َس ُ
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ُى ٍَ ثْ٤م َ
هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ظٍ َُِّ ٣
ري ٌَ َ٠ج َن أَخٍُ خَ ٍْ ١ش أَِْ َ َ٥منَج ِخ ًَِٜ ٌَ .ج ََ ٣س ُ
ُخ َّ ُ
ض ُمصَّ ِخز ث َ
ـفْ دَ ِص ًِ أَخٍُ خَ ٍْ ١شٌَ ٠ُ ٍْ َ٤ن ْ ُ
خ ٌٌِ٥ف
جط َِ َىل َّ ِيف َمج ُِ ٌَ ًِ ٤
ٌظ٥م " :إ ِ َّن أ َ َم َّن ث٤ن َّ ِ
خ َ
ٍْخ ٌز إًِف َّ َ
خ َ
ني ِيف ثَ ْ٤م ْع ِؽ ِذ َ
خ ٌٌِ٥ف ٌَ ْ ١ِ َ٤ن أ ُ ُ
س أَخَج خَ ٍْ ١ش َ
ظ ٌَف ًِ ٧ف َ شُد ََّْ َ ٝ
ًفَشَّ َخزْ ُ
ٍْخ َز
ثإل ْ
خٍَّ رُ ِ
أ َ ِخ ٍ خَ ٍْ ١ش"(.) 15
ٌ سخمج ث٤زَ أِجن ث٤فذًِ ٞىل ٘يم مٝج٤ز سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٔري أنً
٠جن ًٙيم مشثمٍ ٌ٠ف ٧ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىٍ مج ٠جنض شّ٥مً خمّصً
ٌثخنصً ث٤عٌذر ِجبؽز سىض هللا ِنيج ٌ ً٥ّ٤ظمًّ منيج من ؼم٥ز ث ٧ٍ٥ّ٤ث٤صى
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٘ٝيصيج من صٌؼيج سظٍ ٣هللا ـني ٜج٤ض ِنذ مٍس ث٤شظٍ ٣ث١٤شًم ـىل هللا ًٌِ٥
َّ
ًخري خني ث٤ذنٌج ٌثٍفخش٘ ،،عمّض
ٌظ٥م ٠" :نض أظمْ أنً ًف ًمٍس ندٍ ـصى
ث٤ندٍ ّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظّ٥م يف مشلً ث٤زي مجس ًٌ٘ ٌأخزشً خُفَّ ز [ؼذًذر] ً:٣ٍٝ
ني ٌَ ُّ
ث٤فج ِِ ٤ف َ
ًَِّ ٝ
هللا َِ ِْ ٌَ٥يم ِّم َن ث٤ن َّ ِدٌِّ َ
ث٤فذ ِ
ني ٌَـَ ُع َن
ث٤ؽيَ ذَثء ٌَ َّ
ني ٌَ ِّ
" َم َْ ثِ َّ٤زً َن أَنَّْ َم َُّ
أٌَُ٤ـ ِة ََ ٢س ٌِ٘ٝج" (ٜ ) 16ج٤ضٍ٘ :ننصً خري ـٌنةز(.) 17
ٌْ٤ئ ظأ ٣ظجب ٦أ٤م ًؽيذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خج٥ّ٤م ّ٤مش ٌخأنً
مفذط ٠مج ؼجء ىف ث٤فذًغٜ :ج ٣سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٝ٤" :ذ ٠جن ٌ٘مج
ٜد١٥م من ثألمم مفذظٍن ٘ئن ً ٢يف أمصٍ أـذ ٘ئنً ِمش" (.) 18
٘يزث ث٤فذًغ ٠مج ؼجء ىف ٘صق ث٤دجسي رشؿ ث٤نٌٍي ( :) 19شممن منٝدز ٌٍِمز
ٙ٥٤جسٌ ٛسيض هللا ِنً ٌٜذ ثخص ٚ٥ث٥ّ٤مجء يف ثملشثد خجملفذَّط :٦ٌٝ٘ .ثملشثد خجملفذط:
ثمل٥يم :٦ٌٌٜ .من ًؽشي ث٤فٍثح ِىل  ٤عجنً من ٔري ٜفذ :٦ٌٌٜ ،م٥١م أي :ش٥١مً
ثملٌفب١ز خٕري ندٍر ...خمّنى أنيج ش٥١مً يف نٙعً ٌإن ٤م ًش م٥١مج يف ث٤فٌٝٝز
٘ريؼْ إىل ثإل٤يج.٧
ٌ٘رسو خّميم خج٤صٙشطٝ٘ ،ذ ٜج ٣ثخن ـؽش (ٌ" :) 20ث٤عدذ يف شخفٌق ِمش
خج٤ز٠ش ١٤عشر مج ٌ ً٤ ْٜيف صمن ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من ثملٍث٘ٝجس ث٤صٍ نض٣
ثٝ٤شآن مىجخٝج ٤يج ٌٌ ً٤ ْٜخّذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ِذر إـجخجسٍ٠ٌ .ن
ِمش سيض هللا ِنً ثخصق خيزو ثمل١شمز ثٌٍّ٤مز ٌثنٙشد خيج دٌن من ظٍثو من
ث٤ففجخز ًف شذِ ٣ىل أنً أ٘م ٦من ث٤فذً ٞسيض هللا ِنً".
٘ٝذ ٜج ٣ثخن شٌمٌز سـمً هللا (ٌٜ" :) 21ذ ثش  ٞٙأى ٦ث٤عنز ٌث٤ؽمجِز ِىل أن أخج
خ١ش أ ِ٥م ثألمــز خج٤دجوـن ٌثٍ٤جىــشٌ ،ـ١ى ثإلؼمجُ ِىل رٔ ٢٤ري ٌثـذ".
ٌٝ٤ذ ٜج ٣ثخن ثٌٝ٤م (ًٌ" :) 22ف شٍن أن شخفٌق ِمشـ سيض هللا ِنً س خيزث
شٙمٌِ ً٤ ٦ىل أخٍ خ١ش ث٤فذً ٞخ ٦ىزث من أ ٍَٜمنجٜذ ث٤فذً٘ ٞئنً ١٤مج٣
مرشخً من ـٍك ث٤ندٍر ٌشمج ٧سلجًِ من ظذي ث٤شظج٤ز ثظصٕنى خزِ ٢٤مج شٝ٥جو
من شفذًغ أٌ ٔريو٘ ،ج٤زي ًصٝ٥جو من مؽ١جر ث٤ندٍر أشم من ث٤زي ًصٝ٥جو ِمش من
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ث٤صفذًغ ٘صأم ٦ىزث ثملٍلْ ٌأِىً ـ ًٝمن ثملّش٘ز ٌشأم ٦مج ًٌ٘ من ث٤ف١مز
ث٤دجٕ٤ز ث٤ؽجىذر ّلل خأنً ث٤فٌ١م ث٤خدري".
٠مج ٜج٘" :) 23(٣ئن ثخص ٚ٥أخٍخ١ش ٌِمش٘ ،ج٤فٍثح مْ أخٍ خ١شٌ ،ىزو ؼم٥ز ًف
ًّشٗ شٙفٌ٥يج إًف من  ً٤خربر ٌثوٌفُ ِىل مج ثخص ًٌ٘ ٚ٥ث٤ففجخز ٌِىل ث٤شثؼق
من أٍٜث٤يم".
ٌٜذ ًصعجء ٣أـذىم مصّؽدجٌ :ىُٔ ٦م ِىل ثخنز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
٘جومز سيض هللا ِنيج أًمج ٌ٤صف٥٤ ٞٝفذً ٞثٍٙ٤ص خيزث ثملٝج٧؟! ٌٌ ٌٚ٠ث٤شظٍ٣
أرس إٌ٤يج ظجنٌز خّذ ـضنيج ِىل ٘شث ًٜملج أخربىج
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىٍ ث٤زي َّ َ
خخرب ِشك ثٝ٤شآن ِ ًٌ٥مششني ىف ثّ٤شلز ثألخرير من ؼربً ٦ممج ًّنى سـٌ،ً٥
ٌخأنيج ظصٍ١ن أٌ ٣أى٤ ً٥فٍٜج خً َ٘ ُرس ْ
س خز ٢٤ـٌغ ٜج٤ض٥٘ :مج سأَ ؼضٍِ
ظجسنٍ ث٤عجنٌز ٘ٝجً" :٣ج ٘جومز أمج ششلني أن شٍ١نٍ ظٌذر نعجء ثملؤمنني ،أٌ
ظٌذر نعجء ىزو ثألمز" ؟ ٜج٤ض٘ :مف١ض لف ٍ١ث٤زي سأًض" (ٌ ) 24يف سٌثًز:
" ٘أخربنٍ أنٍ أٌ ٣من ًصدًّ من أى٘ ً٥مف١ض"( ) 25؟!
ظم ًعصصدْ ث٤صعجؤ ٣ثألٌ ٣شعجؤًف آخش :مْ ِ٥ميج ثٌٌٝ٤نٍ خٍ٘جر ٌث٤ذىج ٌأنيج
٘شـض خ٥فٍٜيج خً٥٘ ،مجرث ّ٘٥ض مج ّ٘٥ض ِنذ ِ٥ميج خٍ٘جشً ٌخّذ د٘نً ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م؟!
ٌٜد ٦ث٤ؽٍثح نٍد أن ن ُ ِْ ٝش ىنج خمٝفٍدنج خمٙجىٌم ثّ٤جمزٌ ،ث٤خجـزٌ ،خجـز
ث٤خجـز :خأنً ًٙجسًٌ ٛضثً ٦ر ٢٤ثملّنى ثملصفٍس ث٤زي أٌسدو ثإلمج ٧أخٍ ـجمذ
ثٕ٤ضثيل يف ـذًعً ِن دسؼجس ث٤فٍ ٧ثٍ٤ثسدر يف ثٙ٤ف ٦ث٤عجنى من ٠صجح أرسثس
ث٤فٍ ٧من مٍظٍِصً إـٌجء ِ ٧ٍ٥ث٤ذًن (ًٌ ،) 26أشٍ أٜشح يف ث٤صفٍس شٝعٌم
ث٥ّ٤مجء ث٤شـمز ثملفمذًز إىل ِجمز ٌخجـز؛ ـني ِ َّشٍ٘ث ث٤شـمز ثّ٤جمز" :خأنيج
ث٤صٍ شؽم ٦ظجبش ث٤خٌفبًٌ ٞذخ ٦شفصيج سـمصً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خج٤فٌٍثن"،
ٌِ َّشٍ٘ث ث٤شـمز ث٤خجـز" :خأنيج ث٤شـمز ث٤خجـز خأمصً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م".
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ُ
مجٜفذس إ ًٌ٤من ىزو ثملٙجىٌم من ـٌغ ٜشح ٌِفٜز ـجـذ ث٤فذط
ٌأنّمج
خج٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ث٥ٝ٤دٌزٌ ،ثمل ١جنٌز ـٌغ م١جن ث٤فذط٘ ،فذًغ ِمش
٠جن يف ث٤فؾ ٌسظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠جن ًخجوذ ثألمز ٘جّ٤مٍمٌز ىنج
مصٍ٘شرٌ ؼذ ث ،أمج يف مٍ ٜٚث٤فذً١٘ ٞجن ث٤خىجح يف معؽذ ث٤شظٌٍ ٣ث٤فُ ُ
مٍس
من ثملع٥مني ـ خذثىزـ أ٘ ،٦ٜج٤خفٍـٌز مصٍ٘شرٌ ؼذ ث ،أ َّمج من ـٌغ ثٌّ٤فٜز
ث٥ٝ٤دٌز ٘ ّجمز ثملع٥مني ِجمصيم ٜد ٦خجـصيم ًّ٥مٍن مٍ ْٜأخج خ١ش من ٥ٜذ
ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌثألـجدًغ يف ىزث ث٤دجح ٠عرير نٍسد منيج ،مج ًيل:
ِن ثخن ِمش ٜج ٣سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مً" :فشؤرٌنٍ يف ـجـدٍ٘ ،ئن هللا
ِض ٌؼ ٦خّعنٍ خج٤يذَ ٌدًن ث٤ف٥ٝ٘ ٞصم٠ :زخضٌٜ ،ج ٣أخٍ خ١ش :ـذٜض ٍ٤ٌ ،أن
هللا ظمجو ـجـدج ًفشخزشً ـجـدج ًٌفشخزشً خٌٌ٥ف ٌ١٤ن أخٍر ّلل ،أًف! ٘عذٌث ٦٠
خٍخز إًف خٍخز ثخن أخٍ ٜفج٘ز".
ِن أخٍ ث٤ذسدثءٜ ،ج ٣سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مًَ" :ج أَخَج ثَّ ٤ذ ْسدَث ِء ،أَشَم ًِْش أ َ َمج َ٧
ثٍفخ َش ِر؟ َمج وَِ ََّ٥ض َّ
َم ْن ُى ٍَ َ
ْغًٌَ ،ف َٔ َشخ ْ
ري ِمن ْ َِ ٢يف ثُّ ٤ذنٌَْج ٌَ ِ
َضَ َِ ،ىل أَـَ ٍذ خَّْ َذ
ث٤ؽم ُ
خْ ٌ
ني أ َ ْ٘ َ
ظ َِ ٥
ث٤ن َّ ِدٌِّ َ
م َِ ٦م ْن أ َ ِخ ٍ خَ ٍْ ١ش".
ني ٌَ ثُ ْ٤م ْش َ
ربً َُ٘ ٦أ َ َ
خزَ ِخٌ َِذي
ِن أخٍ ىشًشر ٜجٜ ٣ج ٣سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م":أ َ َشج ِن ٍ ِؼ ْ ِ
َ٘أ َ َسث ِن ٍ خَجحَ ثْ٤ؽَ ن َّ ِز ثِ َّ٤زي شَذ ُ
ًغ ث٤صَّ ِم ِ
ٌيف ـَ ِذ ِ
ٌم ٍَِّ٘ " :أ َ َسث ِن ٍ ثْ٤دَجحَ
ْخ ُِ ٦من ْ ًُ أ ُ َّم ِص ٍ"ِ ،
ث َِّ ٤زي َشذ ُ
ض مََّ َ ٢ـَ َّص ى أَن ْ ُ
ْس أَن ٍِّ ُ٠ن ْ ُ
ْخ ُِ ٦من ْ ًُ أ ُ َّم ِص ٍ ث ْ٤ؽَ ن َّ َز"َٝ َ٘ ،ج َ ٣أَخٍُ خَ ٍْ ١شِ ٌ :دد ُ
ٍ َش إ ِ َ،ًِْ ٌ٤
ٌظَّ٥مَ " :أ َ َّمج إِن َّ ًََ ٢ج أَخَج خَ ٍْ ١ش أٌََّ َُ ٣م ْن ًَذ ُ
ْخ ُ ٦ثْ٤ؽَ ن َّ َز ِم ْن
ـ َّىل هللاَُّ َِ َ ًِْ ٌَ٥
ظٍ ُ ٣هللاَِّ َ
َ٘ َٝج ََ ٣س ُ
أ ُ َّم ِص ٍ"(.) 27
ٌـصى ًفنٕمي ثٙ٤جسٌ ٛـٌ ًٝمنض٤صً ِنذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
نٍسد ث٤فذًغ ث٤زي سٌثو ث٤خٌٙ٥ز ث٤شثخْ ِيل سىض هللا ِنً ،أن سظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٍ ٣أ َ ْى ِ ٦ثْ٤ؽَ ن َّ ِز ِم َن ْ َ
ثألٌَّ َِ ٤
ني ٌَ ْثٍف ِ
خ ِشً َن َمج
ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜج " :٣أخٍُ خَ ٍْ ١ش ٌَ ُِ َم ُش َ
ظٌِّذَث ُ٠يُ ِ
َ
ظ َِ ٥
خ ٌَف ث٤ن َّ ِدٌِّ َ
ني"(.) 28
ني ٌَ ثُ ْ٤م ْش َ
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حدٍد خاصث امخاصث
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نٍّد ملج ٠نج ٜذ خذأنجو ٜد ٦ىزث ثًفظصىشثد من ث٤صعجؤ ٣ىُٔ ٦م ِىل ثخنز
ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘جومز سىض هللا ِنيج مْ ِ٥ميج ثٌٌٝ٤نٍ خٍ٘جر
ٌث٤ذىج ٌأنيج ٘شـض خ٥فٍٜيج خً؟ إرن ٘٥مجرث ّ٘٥ض مج ّ٘٥ض ِنذ ِ٥ميج خٍ٘جشً
ٌخّذ د٘نً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م؟!
٤م ً١ن ـذًغ ث٤عٌذر ٘جومز ـ سىض هللا ِنيجـ مْ ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م من ـٌغ ٍ٠نيج ظٌذر نعجء ثّ٤جملني مْ ظٌذ ثألٌ٤ني ٌثٍفخشًن من ث٤ندٌني
ٌثملشظ٥ني ٌث٤درشأؼمّني١٤ٌ ،نً ٠جن ـذًغ ثًفخنز ثٍ٤ـٌذر ٌثألح ِ
ثملٍَدُ ىف مشلً
ثألخري؛ ٘يٍ إرن ـذًغ خجـز ث٤خجـز ـٌغ ث٤فذًغ خٌنيمج ىف أِىل دسؼجس
ث٤رسًز ٌث١٤صمجن ـصى ِن أٜشح ثملٝشخني ٌ ٍ٤أصٌثؼً ٌإن ٠جنض ِجبؽز أٌ ٣من
ظأ٤ض ٌثمصنّض ِن إؼجخصيج ٘جومز ىف ـٌجشً ظم أ٘ؽض ٤يج ث٤رس خّذ ٌ٘جشً ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،ج٤فذًغ ِجبىل خج٤ذسؼز ثألٌىل ٌثألح ثملُٕجدس ًفًٍُشؿ شًٍ٥فج
أٌ٠نجًز ِن سـٌ ً٥خً ٦فجسـيج خأنً ًفمفج٤ز مٌض ٠مج أنيج ًفمفج٤ز ظصمٍس
خّذو  ...إنيج ٘جومز ثخنصً ث٤فدٌدز ث٤صى خرشىج ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌىٍ ىف مشك
ثملٍس خأنيج ظصٍ١ن أٌ ٣أى ٦خٌصً ث١٤شًم ٤فٍٜج خً ٘صمف ،٢خّذمج ٠جنض ٜد٥يج
شدِ ٍ١نذمج أِ٥ميج ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خفمٍس أؼ ً٥ـصى شّؽدض ث٤عٌذر
ُ
"مجسأًض ٠ج٘ ٧ٌٍ٤شـج أٜشح من ـضن!"  ...ىً ٦عصىٌْ أح أن
ِجبؽز ٌٜج٤ض:
ً َُضٗ ىزو ث٤دؽجسر ًفخنصً ث٤ؽجخز ث٤دجٕ٤ز من ثّ٤مش ظمجن ٍ ٌِرشًن ظنز ٌ٤يج من
ث٤زسًز ث٤فعن ٌث٤فعني ٌصًنذ ٌأ٥٠ ٧عٌٍ ٧ىم ـٕجس ..من ظريِجىم خّذىج؟!
ًدرشىج ٌث٤ذىج ٌشٙشؿ ٌ٤م شؽ٤ٌ ٦ٙم شؽضُ ٌ٤م ششثؼًّ ٌشعصّى ًٙخأن ًذٍِ
٤يج خىٍ ٣ثّ٤مش ـصى ششخى أ٘شثخيج ث٤ضٔذٌ ،شعّذ أًجمج خجٌّ٤ؾ مْ ـنٍ
سٌـيج صٌؼيج ث٤فدٌذ ِيل سىض هللا ِنً أًف ًزَ ُِّ ٠شنج ىزث ثملٍ ٜٚخأخٍ ثألندٌجء
إخشثىٌم ٌثخنً ث٤زخٌق ظٌذنج إظمجٌِ ٦ـ ٌِ٥يمج ٌِىل ندٌنج ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ٧ـ
نٙغ ث٤شلج ٌث٤صعٌ٥م مْ ثٙ٤جس ٛيف ظري ثألـذثط.
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٘جومز ث٤ضىشثء ظٌذشنُج ظٌذر ىزو ثألمز أٌ ظٌذر نعجء ثّ٤جملني ،ثخنز سظٍ ٣هللا
ٌـدٌدصً ث٤صى أٜعم سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـني أشجو ِ
ـدَ ًُ ٌـدٌدً ٌثخن
ـدٌدً أظجمز خن صًذ معصؽّٙج ٥٤مشأر ثملخضٌمٌز ث٤عجسٜز ـصى ًفًٌٝم ٌِ٥يج ـذ
ث٤رسٜز ٕ٘ ،مذ من أظجمز ظم ؼمْ ث٤نجط ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘خىذ ٌ٘يم
٘ٝجً ’’ : ٣جأًيج ث٤نجط إنمج أى ٢٥من ٠جن ٜد١٥م ثنيم إرث رسٌ٘ ٛيم ث٤رشًٚ
ششٍ٠وٌ ،إرث رسٌ٘ ٛيم ث٤مٌّ ٚأٜجمٍث ِ ًٌ٥ث٤فذ ٌ ،أًم هللا  ٍ٤أن ٘جومز خنض
مفمذ رسٜض ٝ٤ىْ مفم ٍذ ًذىج ’’ٌ ،ث٤ؽجىذ من ثٍّ٤مز مجٜذ ًفً٥فًٍ أـذنج
ِىل إِصدجس أنيج ــ أَ ٘جومز ــ ٤ن شرس١٤ٌ ،ٛن ًؽذ أن شّ٥م أن ث٤خىجح ٠جن
ِىل ثملألًٌ ،ؽذ ٌِ٥نج أن نعـ ٞشمج ٧ث٤عٝز  ٍ٤أن ثخنصً ّ٘٥صيج ألخش ث٤ندى ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م خٝعمً.
رسس خ ً ٌ٘مج ًم١ن أن نعمٍ
ٌْ٤ئ شّؽدنج  ٌٚ٠أن ثًفخنز ٤م ًشٌَّ ِِيج ث٤ندأ خّ ُ ٦
ٌِفٜز ث٤دنٍر خجألخٍر ثملصؽجخ١ز خني ث٤ضىشثء ٌأخٌيج خأنيج مّؽضر شُمجٗ ٤عٌذ
ث٤خ ٞ٥ـني نؽق يف أن ًُيزح ًٌؤدح ثخنصً إىل ىزث ث٤فذ ثٙ٤جب ٞمن ث٤ىجِز ـني ٤م
رسس؛ ٌ٤غ صىذ ث يف
ششد ِ ًٌ٥مٝج٤صً ،خٌ ٦ؼّ٥ض نٌّيج خؽجسر ٘٥م شٕصم ٌ١٤ن ُ َّ
ث٤فٌجر ٌ١٤ن ٘شـ ج خجملشث٘ٝز ٌثملؽجٌسر ألخٌيج ىف سـ٥صً ثألخرير ِن ث٤ذنٌج.
٠مج ٤م ً١ن ىزث أنجنٌز منيج خرت ٟصٌؼيج ٌـٕجسىج ٘ٝذ أٌـض خيم ملن خّذىج
ـ ٠مج ظٌأشى ر٠شو ـ ٌٔج٤دج مج ٠جنض شّشٗ من ندؤثس أخٌيج خأن ٌ٤ذًيج ٤ن ًُّمشث
وًٌٍف٠ٌ ،جن من سـمز ٌث٤ذىج خيج ـ سخمج ـ أ ًّف ًُزًٝيج نجس ٘شثٜيمج ىف ـٌجشيج ٠مج
شؽشِيج ىٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف أًٌفدو ٌأخٍشيج ٌآخشىم إخشثىٌم آخش أخنجبً
من ث٤عٌذر مجسًج سىض هللا ِنيم ؼمٌّج١٘ ،م ىٍ مؤ٤م ِىل ث٤نٙغ ٌث٥ٝ٤ذ ٘شثٛ
ثألًٌفد ىف ـٌجر ٌث٤ذًيم.
٘٥مجرث ّ٘٥ض مج ّ٘٥ض خّذ ٌ٘جشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌِجنض مجِجنض من أ٤م
ثٙ٤جؼّز ٌؼذر ثملفٌدزٌٍِ ،م ث٤نجص٤ز خٝٙذو ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ٧ـصى ٜج٤ض
ِنذمج ؼجءىج ندأ ٌ٘جشًً" :ج أخصجو ..أؼجح سخج دِجوً ،جأخصجوَ ..م ْن ؼنز ثٙ٤شدٌط
مأٌثوً ،ج أخصجو ..إىل ؼربً ٦ننّجو"ٌ .ـني ٜج٤ض ألنغ خّذ د٘ن ث٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥مً" :ج أنغ أوجخض أنٙع١م أن شفعٍث ِىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ث٤رتثح".
ٌِنذمج أخزس ششظٍ أخجىج ٜجب٥ز:
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ؼمغ ث٤نيجس ٌأٌ٥م ثّ٤فـشثن
أٔدـش آ٘ــج ٛث٤عمجء ٍ٘١سس
أظٙج ِ٠ ًٌ٥عٌــشر ثألــــــضثن
ثألسك من خّذ ث٤ندٍ ٠ةٌدــز
ٌٌ٤د ً١ممـش ٌ٠ــً ٦مجنـــــٍ
ٌ٘٥د١ـً رش ٛثّ٤دجد ٌٔشخيــج
ٌث٤دٌـض ٌثألظصــجس ٌثألس٠ـجن
ٌٌ٤د١ــً ث٤ىـٍد ثألؼم ٌؼٍدو
ـىل ِ ٢ٌ٥منض ٣ثٝ٤ــــشآن
ًج خجشم ث٤شظ ٦ثملدجس ٟلٍؤو
ٌِنذمج ٜجمض ششظى أخجىج ِنذ ٜربو ـ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـ خّذ أن أخزس ٜدمز
من ششثح ثٝ٤رب ٍ٘لّصيج ِىل ٌِنيج ٘د١ض ٌأنؽأس ش:٣ٍٝ
أًف ًؽم مذَ ث٤ضمجن ٍٔثٌ٤ــــج
مج رض من ٜذ ؼم ششخز أـمذ
ـد ْ
َّض ِ يل َّ مفجبذ  ٍ٤أنيج ـدض ِىل ثألًجٌ ٧شن ٌ٤جٌ٤ج
ُ
ٙ٤ ٌٚ٠جومز أًف ش ٦ّٙمج ّ٘٥ض ـصى ٥ِ ٍ٤مض خأنيج ظص٥ف ٞخأخٌيج خّذ دٜجبٞ
مّذٌدثس؟! ٌ١٤ن ثألىم ِنذىج أنً ظٌمٍس ٜد٥يج ٌ ٍ٤خذٌٜٝز ،أن ٌِفٜز ٘جومز
خأخٌيج ٌِفٜز خجـز من ـ ٞثملصّؽذ أن ًصّؽذ ألنً ًؽي٥يج ٌإرث ِ٥ميج دٌن أن
ًصّمٝيج ًٌُّجًؽيج ًٌصّجًؾ مّيج ٘مج أـعيج ًٌف ِ٥ميج مجدث٤ ٧م ًّجًن
ٌٜجبّيج ٌأـذثظيج منز ًٌفدر ٘جومز ٌمّجٌششيج أـذثط ث٤ذٍِر ٌ٘شث ٛثألـدز من
ثألى ٦ظم ىؽشر أخٌيج ٥٤مذًنز ٌخٝجبيج ىف م١ز ـصى ثظصذِجىج إ.ًٌ٤
٘جومز أـٕش خنجس ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إر ٠جنض صًنذ ثألٌىل ،ظم سٌٜز
ث٤عجنٌز ،ظم أ٥٠ ٧عٍ ٧ث٤عج٤عز ،ظم ث٤ضىشثء ث٤شثخّزٌ ،ىٍ أوٍ ٣أخٍشيج ـفدز ألخٌيج
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘٥م شرت ً٠منز مٌٌفدىج ـني ٠جنض ٜشًؾ شدنٍ خٌصيج أي ٜد٦
خّعز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خخمغ ظنني ٌِمشو آنزث ٟخمغ ٌظٌفظني
ظنز٤ٌ ،ى ٍ ٣ـفدصيج مضًز ٤يج ٠مج أن ٤يج رضًدصيج ثٝ٤جظٌز ث٤صى دّ٘صيج من
ظنٍثس ِمشىج ٌؼدجخيج ٌـفصيج ٘ٝذ ٠جنض خف ٞظٌذر ث٤فجخشًن ث٤صى شؽشِض
ٍ٠ؤط ثٍفـضثن مرتِجس ٠أظج ٠أظج؛ ٘ٝذ مجس أخًٍيج ثٝ٤جظم ٌِدذ هللا ظم مجشض
أميج ظم شصجخّض ثألـضثن خٍ٘جر أخصٌيج :سٌٜز ًٍ ٧خذسىف ثّ٤ج ٧ث٤عجمن من ث٤يؽشر
ٌأ٥٠ ٧عٍ ٧يف ثّ٤ج ٧ث٤صجظْ من ث٤يؽشرٌ ،آخش من ؼٌّض إخشثىٌم أـٕش أخٍشيج
من ث٤عٌذر مجسًز ،ظم ِجؼض ٤صؽيذ سـٌ ٦أِض ٌأٍِم ث٤نجط ٜجودز ثألح ث٤فجنٍ
ٌث٤دٌٝز ث٤دجٌٜز ٤يج خّذ مٍس ثألٌ ٧ثألخٍر ٌثألخٍثس ٘ضىذس يف ثًفخصعجٝ٤ٌ ٧جء
ث٤نجط خّذو إر ٌ٤غ خّذو ِنذىج إًف أن ًفني دٌسىج يف ث٤شـٌ٤ ٦ص٥ف ٞخً ـىل هللا
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ٌِ ًٌ٥ظ٥م١٘ ،جنض خف ٞأ ٧أخٌيج ش ٢٥ث١ُ ٤نٌز ثٙ٤زر ث٤صٍ ٘جصس خيج دٌن خنجس
ؼنعيج ِىل ثإلوٌفٌ ٛرٍ١٤ ٢٤نيج ِجؼض مْ ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خّذ
مٍس ٌث٤ذشيج ششِى أمٍسو ٌشؽذ أصسو٠ ،مج ٠جنض ٜشًدز منً أؼذ ُ
ثٝ٤شح يف مٍّم
أٌٜجس ـٌجشً٥٘ ،م شٕذ ِن خٍشو ـ سخمج ـ إًف ظجِجس خشٌؼً من ث٤ذثسٝ٘ ،ذ
٠جنض سيض هللا ِنيج ؼذًذر ث٤صٌّ ٞ٥ثًفىصمج ٧خً ـ ـصى خّذ صٌثؼيج ـ ٠مج ٠جنض
شفذّظً خمج ً ّ
ُعيل خجوشو ًٌذخ ٦ثٙ٤شـز ِىل ٥ٜدً خشٔم مج ٠جنض شّجنًٌ ٌشصفمً٥
خعدجس أى ٦ثإلًمجن ثّ٤مٌ.ٞ
إنيج ٘جومز .. .ث٤صى ٥ٜمج ٘جسٜض أخجىج؛ ٘منز و٤ٍٙصيج ٌث٤ذٍِر مجصث٤ض يف
خٍث٠ريىج ٠جنض شخشػ مًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إىل ث٤فشٌ ،٧رثس مشر خٌنمج ٠جن
ظجؼذ ث أـجه خً أُنجط من مرشٜ ٍ٠شًؾ ٌؼجء ِٝدز خن أخٍ مٌّي خعىل ؼضٌس
ٌٜزً٘ ِىل ٌيش ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘٥م ًشْ٘ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م سأظً ـصى شٝذمض ثخنصً ٘أخزس ث٤عىل ٌد ْ
َِض ِىل من ـنْ ر ٢٤خأخٌيج
ٌِنذبز سْ٘ ثملفىٙى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م سأظًٜ ،ج " :٣ثَّ٥٤يُ َّم َِ  ٢َ ٌَْ٥ثَ ْ٤م َأل َ ِم ْن
َُ ٜشً ٍْؾ ،ثَّ٥٤يُ َّم َِ ِ ٢َ ٌَْ٥خُّ صْدَ َز خ ِْن َس ِخٌَّ َز ،ثَّ٥٤يُ َّم َِ ِ ٢َ ٌَْ٥خ َؽٌْدَ َز خ ِْن َس ِخٌَّ َز ،ثَّ٥٤يُ َّم َِ ٢َ ٌَْ٥
ِخأ َ ِخ ٍ ؼَ يْ ِ ٦خ ِْن ِى َؽج ٍ ،٧ثَّ٥٤يُ َّم َِ  ٢َ ٌَْ٥خُّ ْٝدَ َز خ ِْن أ َ ِخ ٍ مَُّ ٌ ٍْي ،ثَّ٥٤يُ َّم َِ ِ ٢َ ٌَْ٥خأُخ ٍَِّ خ ِْن َ
خٍٚ َ٥
أ َ ٌْ أ ُ َمٌَّ َز خ ِْن َ
خ٘ .."َٚ٥خؽْ ثملرشٍ٠ن ٤ذِجبً ٌٔمٍث أخفجسىم ـصى ثنصيى من
ـٌفشً ٌثنٍشٗ إىل خٌصً شففدً ثخنصً ٘جومز ٌمج ىٍ إًف أٍِث٥ٌ٥ٜ ٧ز ٌششَ
٘جومز سيض هللا ِنيج ىؤًفء ثملأل ٜصىل يف خذس.
ٌ٠جنض ىنج ٟملجخشػ ـىل هللا ِ ٌ ًٌ٥ظ٥م ًٍمج إىل ٜشًؾ ٌٜذ نض ً٤ٍٜ ٣شّجىل:
ريشَ َْ ٢ثألَ َْ ٜش ِخ َ
ني﴾ ٘ؽًّ ٦نجدي ً" :ج مّرش ٜشًؾ ثؼرتٌث أنٙع١م ًف
﴿ٌَ أَن ْ ِز ْس َِ ِؽ َ
أٔنٍ ِن١م من هللا ؼٌةجً ،ج خنٍ ِدذ منجٗ ًف أٔنٍ ِن١م من هللا ؼٌةج" ،ظم
ثخصق ٘جومز من أًٌفدو ٘خجوديج ًٌ" :ج ٘جومز خنض مفمذ ظٌ٥نٍ مج ؼةض من
مجيل ًف أٔنٍ ِن ٢من هللا ؼٌةج".
ش ٣ٍٝث٤ذ٠صٍسر ِجبؽز ِدذث٤شـمن شٌّٝ٥ج ِىل ىزث ثملٌٍ( :ٜٚخ٥ٜ ٞٙذ ٘جومز
ْ
٘يمعض ش٤" :٣ٍٝدًٌ ٢ج أـذ ٌث٤ذ ٌأ٠ش ٧دثُ"ٝ٘ ..ذ ٠جنض سيض هللا
ـنجنج ٌشأظشث
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ِنيج ـصى ث٤شم ٞثألخري من ـٌجشيج ًفشم ٦من ش٥دٌصً ٌوجِصً ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م).
ٌىٔ ٦جخض ٘جومز ِن أخًٍيج يف ؼّذ أخٍ وج٤ذ ـٌغ ِجؼض ىنج ٟيف ـفجس
أؼيذىج ظنٍثس ِذًذر ٠مج أني ٢أميج ث٤عٌذر خذًؽز سيض هللا ِنيمج ،ظم ِجدس
من ث٤ففجس إىل م١ز ٤صؽيذ مٍس أميج سيض هللا ِنيج ،ظم ىجؼش ث٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م إىل ًعشح ٌخٌٝض ٘جومز مْ أخصيج أ٥٠ ٧عٍ ٧يف م١ز ـصى ؼجءىج من
ِنذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من ًففديج إىل ثملذًنز ثملنٍسر.
٠مج خشؼض ث٤عٌذر ٘جومز سيض هللا ِنيج ملذثٌثر ث٤ؽشـى ٌظٝجًصيم مْ
نعجء ثملع٥مني ًٍ ٧أـذٌ ،ملج سأس سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌٜذ ثن١رسس
سخجٌِصً ٌظج ٣ث٤ذِ ٧ىل ٌؼيً ث٤رشً ٚؼشس ٌِ ًٌ٥ثِصنٝصً ٌأخزس شمعق ث٤ذ٧
من ِىل ٌؼيً ث٤رشًٌ ٚملج ٌؼذشً ًف ًصٍ ٜٚـشٜض ـفريث ٌمنّض خً ث٤ذ٧
٘جمصنْ ٌأخز سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م " :٣ًٍٝ ،ثؼصذ ٔمذ هللا ِىل ٧ٍٜ
دمٍث ٌؼً سظٍ ،"ً٤ظم م١غ ظجِز ظم ٜج " :٣ث٥٤يم ثٔٙش ٍٝ٤مى ٘ئنيم
ًفًّ٥مٍن"(.) 29
إنيج ث٤ؽدٌيز ث٤فدٌدز ٌث٤صٍ ؼجءس إسثدر هللا شّجىل أن ًمذ ىف ِمشىج سىض هللا
ِنيج ٌأسلجىج ٍ١ٌ٤ن منيج ـ دٌن إخٍشيج ـ ث٤نع ٦ثملصف ٦خشظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌى ٍ من أٍِم ثملنجظدجس ث٤صٍ أدخ٥ض ٌ٘يج ث٤ضىشثء ثٙ٤شـز ِىل أخٌيج
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـني ٠جن ًنجدي ث٤فعن ٌث٤فعنيً :جخَنٍ٠ٌ ،جنج ًذٍِثنًً :ج
أخض.
ٌ٤يزث ٠جن ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًنين إرث دخ٥ض ِ٘ ًٌ٥جومز ٌ٘ ٧ٍٝخصٝدٌ٦
ُ
سأًض أـذ ث ٠جن أؼدً
سأظيج ًٌذىج٠ ،مج سٌس ِجبؽز سيض هللا ِنيج ٜج٤ض" :مج
ظمصج ٌىذًج خشظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من ٘جومز٠ ،جنض إرث دخ٥ض ًٌِ٥
ٜج ٧إٌ٤يج ٘أخز خٌذىج ٌٜد٥يج ٌأؼ٥عيج يف مؽ٥عً ٌ٠جنض إرث دخٌ٥ِ ٦يج ٜجمض
إٌ ًٌ٤أخزس خٌذو ٌٜد٥صً ٌأؼ٥عصً يف مؽ٥عيج"(٠ٌ ) 30جن ًف ًنج ٧ـصى ًٝد٦
ِشك ٌؼييجٌ ،خني ًذًيج٠ٌ ،جن ً٤ ٣ٍٝيج٘ " :ذث ٟأخٍ٠ ٟمج ٠نض ٍ٘١نٍ" () 31
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ـصى أنً ٥٠مج ٜذ ٧من ظٙش خذأ خجملعؽذٌ٘ ،فيل سّ٠صني ،ظم ًزىذ ٙ٤جومز ،ظم
ًأشٍ خٌٍس أصٌثؼً.
٠مج أنيج ٤م شرت ً٠يف أٌٜجس مشلً ثألخري يف خٌض ث٤عٌذر ِجبؽز ٌـصى ٌ٘جشً
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌسىض هللا ِنيج ٌأسلجىج٤ٌ ..يزث ٤م ًى ٞسظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م خُّذَىج ِنً ٌ٠ز٤ ٢٤م شصفم٘ ٦جومز خُّذو ِنيج ٌر ٢٤يف أٌ ٣أًج٧
صٌثؼيج من ِيل سيض هللا ِنً ـني أظ١ن يج خٌض أمً ٌ٠جنض دثسىج خٌّذر ِن خٌض
ث٤ندٍر٠ ،مج ؼجء يف سٌثًز ثخن ظّذ يف ث٤ىدٝجس ِن أخٍ ؼّٙش ملج ٜذ ٧سظٍ ٣هللا
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ثملذًنز نض ٣منضًف ٘ى٥ذ ِيل منض ً٤ـصى ًع١ن ٘جومز ًٌ٘،
ٌخنى خيج ىف خٌض أمً ٘جومز خنض أظذ ٌ٠جن ر ٢٤خٌّذ ث ِن خٌض سظٍ ٣هللا ٌ٠جنض
شصمنى أن شٍ١ن من ث٤ع١ن خٝشح أخٌيج ٌرسِجن مج شف ٞٝأم٥يج ٘ٝذ ؼجءىج
ث٤ندى ٜجبٌف " :إنٍ أسًذ أن أُـَ ٍِّ  ٢َ٤إ يل َّ"ٝ٘ ،ج٤ض ٤شظٍ ٣هللا٥١٘" :م ـجسظز خن
ث٤نّمجن أن ًصفٍ ٣ـ ًنص ٦ٝمن منض ً٤ـ ٌأٍ٠ن إىل ؼٍثس٠ٌ ."ٟجن ـجسظز ٥٠مج
شضٌػ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م شفٍ ً٤ ٣ـجسظز ِن منض ٣خّذ منض ،٣ـصى
ـجسس منجص ٣ـجسظز ٥٠يج إىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٝ٘ ،ج ٣سظٍ ٣هللاً" :ج
خنٌزٜ ،ذ شفٍ ٣ـجسظز ِنج ـصى ثظصفٌٌض ُممج ًصفٍ٤ ٣نج ِن منجص٘ ،"ً٤د ٖ٥ر٢٤
ـجسظز ٘صفٌٍ ٣ؼجء إىل ث٤ندٍٝ٘ ،جً" :٣ج سظٍ ٣هللا إنً خٕ٥نٍ أن ٢ششًذ أن شفٍ٣
٘جومز إٌ ٢ٌ٤ىزو منجصيل ٌىى أظٝذ ـ أٜشح ـ خٌٍس خنٍ ث٤نؽجس خٌ ٢إنمج أنج
ٌمجيل ّلل ٌ٤شظٌٍ ً٤هللا ًج سظٍ ٣هللا ٥٤زي شأخزو منٍ أـذُّ إ ىل ّ من ث٤زَ شذُٝ٘ ،ج٣
 ً٤ث٤شظٍ" :٣ـذٜض ،خجس ٟهللا ِ٘ "٢ٌ٥فٍ٤يج سظٍ ٣هللا إىل خٌض ـجسظز.
ر٠ش ثخن ـؽش يف ثإلـجخز ِن ِدذ ث٤شصثِ ٛن ثخن ؼشًؾ ٜج٠": ٣جنض ٘جومز
أـٕش خنجس ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأـدي َّن إٌ ،ًٌ٤ظة٥ض ِجبؽز سىض هللا
ِنيج ٠ ،مج سٌَ ث٤رتمزي يف ظننً خعنذ ـعنًّ٤ ٦ٌٜ ،جبؽز :أي ث٤نجط ٠جن أـذ
إىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م؟ ٜج٤ض٘ :جومز ٘ :٦ٌٜمن ث٤شؼج٣؟ ٜج٤ض:
صٌؼيج إن ٠جن ٠مج ِ٥مض ـٍثمج ٍٜثمج(.) 32
ى١زث ٠جنض سىض هللا ِنيج دثبمج ىف  ٦٠ثملٍث ٜٚمًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ثًفخنز
ث٤فدٌدز ث٤شٌ٘ٝز ث٤ؽٌٝٙز ثملٍثظٌز ًٌ ٌٚ٠ف ٌى ٍ ٘شُ ث٤فنجن ثملصذيل من ؼؽشر
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ث٤فنجن ث١٤عٌٙز ثٍ٤سًٙز ث٤صٍ أٌ٥ض ثملع٥مني ٌسظٍ ٣ثإلظٌف ٧ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
خفنٍىج ٌِىٙيج ٌمج٤يج ٌؼيجدىج ـصى ـجس ٤يج يف ِن ٦٠ ٞمع٥م َدًْن ـصى
ٌٜج ٧ث٤عجِز أنيج ٘جومز خنض خذًؽز سىض هللا ِنيمج ٌِن  ٦٠أميجس ثملؤمنني.
أمج مجًن ٍٙثألنجنٌز ِن ث٤عٌذر ٘جومز ٙ٤شـيج خمٕجدسر ث٤ذنٌج ث٤صٍ ٌ٘يج ث٤ضٌػ
ٌثألًٌفد ىٍ ـذًعيج مْ صٌؼيج ِيل أـذ ث٤نجط ٥ٝ٤ديج خّذ ٌث٤ذًيج ث١٤شًمني ـٌغ
سأس أن شٍـًٌ ٌشٝدَّ ٦منيج ٌـجًجىج ٌنٙزىج خّذ مٍشيج ٌ٘جء ٤يج ألنً ٠جن ًّ٥م
أن أمش ٌ٘جشيج ٌـٌجشيج ٌ٤غ يف ًذ أخٌيج ٌإن ٠جن سظًٍف خ ًٚٝ ٦مٍشيج ِنذ ـذ
ث٤صد ٌٖ٥من ث٤شظٍ ٣ث١٤شًم ًفخنصً ٌٔج٤دج مج أٌؼًّ ٌمج ٠جن ٌ٤دٍؿ ٤يج خً إًف َّ ملَّج
سأىج شأَرَّس ٌخ ْ
ظج َّسىج خشـٌ٠ ،ً٥مج أنيج شّ٥م ٠مج ًّ٥م صٌؼيج ث٤زي ندَّأ ُو
َ١ض ـني َ
ث٤شظٍ ٣ظجخٝج أنً ؼيٌذ؛ أنيم ٤م ًؽشخٍث ث١٤زح ِىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ًف ىم ًٌف ِجمز ثملع٥مني ٌمجدثٜ ٧جٝ٘ ٣ذ ـذٌ ٛمج ٌِ٥يمج إًف ث٤صعٌ٥م
خٝمجء هللا ٠مج ٌّ٘ف ٌّ٘فٌ ،نعصؽ ٚىزث من ث٤فٍثس ث٤ش ٌٜٞث٤ذ ٌٜٞثألخري ِن
ث٤شـٌ ٦ثألٌ٠ذ ٘صؽذ ثٌ١٤ف ٧يف مٍلًّ ٘يٍ شٍُيص خفً ٞف ٤صعصؽ ٚشّ ٞ٥صٌؼيج
خيج ٌـضنً ٌِ٥يج من ِذمً٠ ،مج أنً ًفًؽجم٥يج أٌ ًخِ ٚٙنيج خأنيج ظصصّجىف
ٌظٌؽذ هللا أصسىج ًٌمذ يف ِمشىج مٍثظجر منً ٘ئن ٌِ٥ج ًّ٥م أنً  ٦ّ٘ ٍ٤ىزث
٘ئنمج ًشد ٌ٠ف ٧سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٌُ َِ ١زخً ٌـجؼجو أن ً٤ٌ ،٦ّٙيزث
شّجم ٦مْ ثملٍ ٜٚشّجم ٦ث٤شؼ ٦ث٤فٌ١م.
ٌٜذ أٌـض ث٤ضىشثء سيض هللا ِنيجـ صٌؼيج ِيل خن أخٍ وج٤ذ خعٌفط ٌـجًج،
٘ٝج٤ضً" :ج خن ِم ،إنً ٜذ ن ُ ُ
ٌّض إيل نِٙسٌ ،إننٍ ًف أسَ ـجيل إًف ًفـٝز خأخٍ
ظجِز خّذ ظجِزٌ ،أنج أٌـٌ ٢خأؼٌجء يف ٥ٜدٍٝ٘ ،ج ٣سيض هللا ِنً :أٌـٌنٍ خمج
أـددض ًج خنض سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،ؽ٥غ ِنذ سأظيج ٌأخشػ من ٠جن
يف ث٤دٌضٝ٘ ،ج٤ض سيض هللا ِنيجً :ج خن ثّ٤م مج ِيذشنٍ ٠جرخز ًٌف خجبٙزًٌ ،ف
خجٙ٤ص ٢منز ِجرششنٍٝ٘ ،ج ٣سيض هللا ِنً :مّجر هللا! أنض أِ٥م خجّلل شّجىلٌ ،أخش
ٌأشٝى ٌأ٠شٌ ٧أؼذ خٍ٘ج من هللا شّجىلٌٜ ،ذ َِ َّض ِ يل َّ مٙجسٜصٌٝ٘ ٢ذ ٟإًف أنً أم ٌش
ًفخذ منًٌ ،هللا ٝ٤ذ ؼذ ِ
َّدس ِ يل َّ مفٌدز سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌؼٝ٘ ٦ذ،ٟ
٘ئنج ّلل ٌإنج إ ًٌ٤سثؼٍّن ...ظم أٌـصً سىض هللا ِنيج خعٌفط:
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أًٌف :أن ًصضٌػ خأمجمز خنض ثّ٤جؿ خن ث٤شخٌٌْ ،خنض أخصيج صًنذ سيض هللا ِنيج،
ٌيف ثخصٌجسىج ألمجمز سيض هللا ِنيج ٜج٤ض(:أنيج شٍ١ن ٤ٍ٤ذي معيل يف ـنٍشٍ
ٌسؤٌمصٍ)ٌ .أمجمز ىٍ ث٤صٍ سٌَ أن ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠جن ًفم٥يج يف
ث٤فٌفر.
ظجنٌج :أن ًصخز ٤يج نّؽج ٌـٙصً ٠ٌ ،ً٤جنض ث٤صٍ أؼجسس ٌِ٥يج خيزث ث٤نّؾ أظمجء
خنض ِمٌغ سيض هللا ِنيجٌ ،ر٤ ٢٤ؽذر ـٌجءىج سيض هللا ِنيج ٘ٝذ ثظصٝدفض أن
شفمِ ٦ىل ثٍف٤ز ث٤خؽدٌز ًٌىشؿ ٌِيج ث٤عٍح ٌ٘فٙيجٌٌ ،ـ ًٙأن ًأشى خرسًش
ظم خؽشثبذ شؽذ ِىل ٍٜثبمً ،ظم ًٕىى خعٍح.
ظج٤عج :أن شذ٘ن ٌٌ٤ف خج٤د.ٌْٝ
ـذًغ َ
ٍ
لّ ًٙأى ٦ث٥ّ٤م ِن أ ٧سثْ٘
ٌٜذ سٌَ ثإلمج ٧أـمذ ٌٌٙ٠ز ٌ٘جشيج يف
ٜج٤ض " :ثؼص١ض ٘جومز ؼٍ١ثىج ث٤زي ٜدمض ًٌ٘١٘ ،نض أمشليج ٘أـدفض ًٍمج
٠أمع ٦مج سأًصيج يف ؼٍ١ثىج شٜ ،٢٥ج٤ضٌ :خشػ ِيل ٤دّن ـجؼصًٝ٘ ،ج٤ضً :ج أمً
ثظ١دٍ ٔعٌف ٘ع١دض ٤يج ٔعٌف٘ ،جٔصع٥ض ٠أـعن مج سأًصيج شٕصع ،٦ظم ٜج٤ض:
ًج أمز ثِىنٍ ظٌجخٍ ث٤ؽذًذر ٘أِىٌصيج ٘٥دعصيج ،ظم ٜج٤ضً :ج أمً ٜذمٍ يل ٘شثيش
ٌظي ث٤دٌض ٘٥ّٙض ٌثلىؽّض ٌثظصٝد٥ض ثٝ٤د٥ز ٌؼّ٥ض ًذىج شفض خذىج ،ظم
ْ
ُ
٘ٝدمض
شىيشس ٌ٘ف ً١ؽٙنٍ أـذ
ٜج٤ضً" :ج أمز إنٍ مٝدٍلز ثٍفنٌٜ ...ذ
م١جنيجٜ ،ج٤ض٘ :ؽجء ِيل ٘أخربشً".
ٌٌـض أ ًّف
َّ
ٔع٥ض نٙعيج ٜد ٦أن شمٍس،
ٌ٠زث سٌَ ثخن ظّذ يف ث٤ىدٝجس" :أنيج َّ
ًٕع٥يج أـذ ٤ةٌف ًن١ؽ ٚؼعذىجٌ ،أن ٌِ٥ج د٘نيج دٌن ُٔعٜ ،٦ج ٣ث٤زىدٍ ِن
َّ
ىزث ثٌ١٤ف ٧يف ث٤عري" :ىزث من١ش".
ٜج ٣ث٤ضً ٍّ٥يف نفذ ث٤شثًزٌ" :ثِ٥م أن ث٤فذًغ ر٠شو ثخن ث٤ؽٍصي يف ثملٍلٍِجس
ٌ
ـذًغ ًف ًفق".
ٌيف ث ٦٥ّ٤ثملصنجىٌزٌٜ ...ج" :٣ىزث
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ٌلّ ًٙثخن ـض ٧يف ثملفيل ٌٜج ٣ثخن ٠عرئ" :شًذ ؼذ ث" ....أمج ثخن ثألظري ٘ٝج ٣يف
ٔع ٌفىج".
أظذ ثٕ٤جخز ٌ":ث٤ففٌق أن ٌِ٥ج ٌأظمجء ًّ
ٌٜذ سٌَ ث٤ؽجٍّ٘ ٌث٤ذثس ٜىنٍ ٌأخٍ نٌّم ٌث٤دٌيٌ ٍٝـعنً ثخن ـؽش
ٌث٤ؽٍ٠جنٍِ ،ن أظمجء خنض ِمٌغ سيض هللا ِنيج أن ٘جومز سيض هللا ِنيج
ًٕع٥يج ِيل سيض هللا ِنًٜ .ج ٣ث٤ؽٍ٠جنٍ٤ٌ" :م ً ْٝمن ظجبش
َّ
أٌـض أن
ث٤ففجخز إن١جس ِىل ِيل ٌأظمجء١٘ ،جن إؼمجِجٌ .أ َّمج إن١جس ثخن معٍّد ٌ٘ف
ًفقٌِ ،ىل ىزث ؼميٍس أى ٦ث٥ّ٤مٌ .رىذ ث٤فنٌٙز يف ثألـق ٌأـمذ يف سٌثًز إىل
ِذ ٧ؼٍثص رً ٢٤فنٝىجُ ث٤ضٌؼٌزٌ ،ثألٌ ٣أـق ،ألن ث٤ففجخز أ٘يم ٤ذًن هللا ِض
ٌؼ ٦من ٔريىمٌ ،ىزث ثألظش ث٤زي ًٌ٘ ٌـٌز ٘جومز ًدى ٦مج ٜد٘ ،ً٥صّني ثألخز
خً".
ٌٝ٤ذ سٌَ ثإلمج ٧ث٤زىدٍ ٜفز ٌ٘جشيج يف ث٤عري ِن أ ٧ؼّٙش " أن ٘جومز ٜج٤ض
ألظمجء خنض ِمٌغ :إنٍ أظصٝدق مج ًُفنْ خج٤نعجءًُ ،ىشؿ ِىل ثملشأر ث٤عٍح
ٌ٘فٙيجٜ ،ج٤ضً :ج ثخنز سظٍ ٣هللا ،أًف أسً ٢ؼٌةج سأًصً خج٤فدؽز؟ ٘ذِض خؽشثبذ
سودز ٘فنَصْيج ،ظم وشـض ٌِ٥يج ظٍخجٝ٘ ،ج٤ض ٘جومز مج أـعن ىزث ٌأؼم ،ً٥إرث
ُ
مض ٕ٘عٌ٥نٍ ِ
أنض ٌِ يلًٌّ ،ف ًذخ٥ن أـذ ِيل"١٘ ...جنض سىض هللا ِنيج ىٍ أٌ٣
من ُٔىى نّؽيج يف ثإلظٌفِ ٧ىل ش ٢٥ث٤فٙز ٠مج ٜج ٣ثخن ِدذ ث٤ربٌ ،أمج أمشىج أن
ًف ًفيل ٌِ٥يج أخٍخ١ش ٌِمش سيض هللا ِنيمج ًٌف أن ًصٌٍ٤ج د٘نيج٘ ،يزث مفن
٠زح ٌث٘رتثء.
ٌى١زث ٘ٝذ شٌٍ٘ض ٘جومز ث٤ضىشثء ظٌذر نعجء ثّ٤جملني يف صمجنيج ،ث٤دمّز
ث٤ندًٍزٌ ،ث٤ؽيز ثملفىًٍٙز ،خنض ظٌذ ث٤خ ٞ٥سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أخٍ
ثٝ٤جظم مفمذ خن ِدذ هللا خن ِدذ ثملى٥ذ خن ىجؼم خن ِدذ منجٗ ثٝ٤شؼٌز
ث٤يجؼمٌز أ ٧ث٤فعنني سيض هللا ِنيج ٌأسلجىج خّذ ٌ٘جر أخٌيج خعصز أؼيش يف ٥ٌ٤ز
ث٤عٌفظجء ٤عٌفط خٍ٥ن من سممجن ظنز إـذَ ِرشر ٘ذُ٘نَض ٌٌ٤ف ٠مج أٌـض خّذ أن
ـىل ٌِ٥يج ِيل خن أخى وج٤ذ ٌنض ٣يف ٜربىج ٌمًّ ثّ٤دجط ٌثٙ٤م ٦خن ثّ٤دجط
سىض هللا ِنيم أؼمّنيٜ ،ج ٣ثخن ثألظري يف أظذ ثٕ٤جخز ":ىزث أـق مج ٌٜ ."٦ٌٜج٣

32
دار ناشري للنشر اإللكتروني

السيد إبراهيم أحمد

دراسات يسيرة في رحاب السيرة

ث٤زىدٍ يف ث٤عريٌِ " :جؼض أسخّج أٌ خمعج ٌِرشًن ظنز"ٌ ،أ٠عش مج  :٦ٌٜأنيج
ِجؼض شعّج ٌِرشًن ظنزٌ ،ثألٌ ٣أـق.
ٌث٤فً ٞؽيذ ٌثٍ٤ث ٣ًٍٝ ْٜخأن صىشثء خٌض ث٤ندٍر سىض هللا ِنيج ٤م ش١ن
ثٍ٤ـٌذر ث٤صٍ شمنض ث٥٤فج ٛخج٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ،خٌ ٦ـُ ذ ث٤ذ٘ن خذًجسو
ٌثملٍس خؽٍثسو٘ ،ج٤ذًفب ٦شرتَ شفٜ ٍ١فز ث٤ؽٍ٤ ٛألنغ خٝ٥جءو ىنج ٟـٌغ
ث٤ؽنز ٌـعن ثملآح من أـفجخً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
ّ٘ن ِجبؽز سيض هللا ِنيج ٜج٤ض :إن أخج خ١ش سيض هللا ِنً ملج ـُضشً ثٍ٘٤جر
ٜج" :٣أي ًٍ ٧ىزث؟ٜ ،جٍ٤ث ٧ًٍ :ثًفظننيٜ ،ج٘ :٣ئن ُ
مض من ٥ٌ٤صٍ ٌ٘ف شنصٍشٌث خٍ
ثٕ٤ذ ٘ئن أـذ ثألًجٌ ٧ثٌ٥٤جيل إ يل ّ أٜشخيج من سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م"(.) 33
ٜج ٣ظٌّذ خن ِدذ ثّ٤ضًضِ" :نذمج ثـصُض خٌف ٣سيض هللا ِنً ٜج٤ض ثمشأشً :
نٝ٥ى ثألـدز مفمذ ث ٌـفدً" (.) 34
ٌثـضنجوٝ٘ ،ج :٣خٌ ٦ثوشخجو ٔذ ث
َ
ٌِن ثٌ٤ٍ٤ذ خن مع٥مِ ،ن ِدذر خنض خج٤ذخن مّذثنٜ ،ج٤ض٥ٜ" :مج ٠جن خج٤ذ
َ
ؼٍ ًُ ٜإىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌإىل
ًأٌي إىل ٘شثؼً إًف ٌىٍ ًز٠ش
ٌ٘ف يلٌ ،إٌ٤يم
ْ
أـ يل
أـفجخً من ثمليجؼشًن ٌثألنفجس ظم ًعمٌيم ًٌ :٣ٍٝىم ْ
ًف ُّن ٥ٜدٍ ،وج ٣ؼٍ ٍٜإٌ٤يمّ٘ ،ؽِّ ْ ٦سحِّ ِّٜديض إ .٢ٌ٤ـصى ًٕ٥دً ث٤نٌٍ ٧ىٍ يف
خّن ر.) 35( "٢٤
َِ ْن َ
خ ِجسؼَ َز خ ِْن َصًْ ِذ خ ِْن ظَج ِخض ْ َِ ،ن أ َ ِخ ِ
هللا َِ ًِْ ٌَ٥
ـ َّىل َُّ
هللا َ
ظٍ َُِّ ٣
ًٌ َٜ ،ج َ": ٣خََّ ع َ ِن ٍ َس ُ
ث٤ع ٌف َ، ٧
ٌَْٜ ٌَ ،ج َِ ٣يل " :إ ِ ْن َسأًَْصَ ًُ َ٘أ َ ِْ ٜشبْ ًُ ِمن ٍِّ َّ
ظَ َّ٥م ًٍَْ َ ٧أُـُ ٍذ ِ٤ىَِ َ٥ذ َ
ٌَ َ
ظّْ ِذ خ ِْن ثَّ ٤ش ِخ ِ
ظَّ٥مََ ٌ٠َ :
ْ ٚشَ ِؽ ُذ َٟ؟"َٜ ،ج ََ٘ : ٣ؽَ َّ ُ ْ٥
ض
ـ َّىل هللاَُّ َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ظٍ ُ ٣هللاَِّ َ
ٌَ َُ ٢َ َ٤ ٣ُ ٍَُٝ ً :ًُ َ٤ ٦ْ ٜس ُ
أَوُ ُ
رضخَز َ :مج خ ْ َ
ٍٗ خ ْ َ
ـدْصُ ًُ ٌَ ُى ٍَ ِيف ِ
َني وَّْ ن َ ٍز
ظدُّْ ٍ َن َ ْ
آخ ِش َس َم ٍِ ٌَ ، ٞخ ًِ َ
َني ثَٝ ْ٤صْ َىل َ٘أ َ َ
ٌَرضخ ٍَز ِخ َعٌ ٍَْ ٌَ ،ٚس ْمٌ ٍَز ِخ َعيْ ٍمُ ْ٥ُٝ َ٘ ،
هللاُ
هللا ـ َ
ظٍ ََِّ ٣
ظّْ ُذ ،إ ِ َّن َس ُ
ض ًَ :ًُ َ٤ج َ
ِخ ُش ْم ٍقْ َ ،
ـ َّىل َّ
ث٤ع ٌف:٢َ َ٤ ٣ُ ٍَُٝ ً ٌَ ،َ٧أ َ ْ
رب ِن ٍ ََ ٌ٠
ٍ٣
ْ ٚشَ ِؽ ُذ َٟ؟َٜ ،ج ََ َِ :٣ىل َس ُ
خِ ْ
ظَ َّ٥م ـ ً ََْ ٝشأ ُ َِ َّ ٢َ ٌَْ٥
َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ظ ِ
ظٍ َ ٣هللاَِّ ،أ َ ِؼ ُذ ِس َ
ًق ثْ٤ؽَ ن َّ ِز٦ْ ُٜ ٌَ ،
ث٤ع ٌفًَ :ًُ َ٤ ٦ْ ُٜ ،ُ٧ج َس ُ
ظَ َّ٥م ٌَ َِ َّ ٢َ ٌَْ٥
ـ َّىل هللاَُّ َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
هللاَِّ َ
ٍْم ٍَ َ
جسً :ف ُِ زْ َس ْ ١ُ َ٤م ِِن ْ َذ هللاَِّ إ ِ ْن ُ
ِِ َٝ ٤
ظَ َّ٥م
ـ َّىل هللاَُّ َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ٍ ٣هللاَِّ ـ َ
ق إ َِىل َس ُ
خ َِ ٥
ثألن ْ َ
ظ ِ
ف ِ
ـ ٌَ ٌِ٘ ُْ ١م ُ
َٜٗ ،ج ََ َ٘ ٌَ :٣
ؼ ٌْ ٙش ًَىْ ِش ُ
جل ْ
ض ن َ ُْ ٙع ًُ َس ِ
هللا"(.) 36
ـ َم ًُ َُّ
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سٌَ ث٤دخجسي ِن ِمشٌ خن مٌمٍن أن ِمش ثخن ث٤خىجح سيض هللا ِنً ٜج:٣
"ًج ِدذ هللا ثخن ِمش ،ثنى ٞ٥إىل ِجبؽز أ ٧ثملؤمنني سيض هللا ِنيج ً٘ٝ :٦ٝشأ ِ٢ٌ٥
ُ
٤عض ث٥٤ ٧ٌٍ٤مؤمنني أمريثً :٦ٌٜ ،عصأرن
ِمش ث٤عٌفًٌ ٧ف ش ٦ٝأمري ثملؤمنني٘ ،ئنٍ
ِمشخن ث٤خىجح أن ًُذ٘ن مْ ـجـدًٌ٘ ،ع٥م ٌثظصأرن ،ظم دخٌ٥ِ ٦يج ٍ٘ؼذىج
ٜجِذر شد ٍ١ـضنج ِىل أمري ثملؤمنني سيض هللا ِنًٝ٘ ،جًٝ :٣شأ ُ ِِ ٢ٌ٥مش خن
ث٤خىجح ث٤عٌفًٌ ٧عصأرن أن ًذ٘ن مْ ـجـدًٌٝ٘ ،ج٤ض٠ :نض أسًذو ٤نِٙس
ٌألٌظشنً خً ثِ ٧ٌٍ٤ىل نِٙس٥٘ ،مج أٜد :٦ٌٜ ٦ىزث ِدذ هللا خن ِمش ٜذ ؼجءٜ .ج:٣
ثسٍّ٘نٍ٘ ،أظنذو سؼ ٌ ٦إٝ٘ ،ًٌ٤ج :٣مج ٤ذًٜ ،٢ج :٣ث٤زي شفذُ ًج أمري ثملؤمنني،
أرنضٜ .ج :٣ث٤فمذ ّلل ،مج ٠جن من يشء أى َم إ يل َّ من ر٘ .٢٤ئرث أنج ٜمٌض ٘جـمٍ٥نٍ
ظم ظ٥مً :٦ٝ٘ ،عصأر ُن ِمش خن ث٤خىجح٘ ،ئن أرنض يل ٘أدخٍ٥نٌٍ ،إن سدشنٍ
٘شدٌنٍ إىل مٝجخش ثملع٥مني".

صيق األحتث منحتَب صىل اهلل عنَه وسنه
ووراذَىه فَه
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ث٤فً ٞؽيذ ٌثٍ٤ث ٣ًٍٝ ْٜأن ٘جومز ٤م ش١ن ثٍ٤ـٌذر ث٤صٍ ـضنض ِىل ٘شثٛ
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٠ ،مج ٤م ش١ن ٌـذىج ث٤صٍ سظصً خؽّشىج ثملّرب ِن
٘جؼّصيج ًٌ٘ٝ٘ ،ذ َسظصً ِمجشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـٌٙز ٌِجش١ز ٌأسٌََ ٘ ،أمج
من ؼجس ٟيف سظجبً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٘مج أم١ن ثٍ٤ـٍ ٣إ ًٌ٤ـ ظٌفظٍن ؼجِشث،
ظٌفظز ِرش من ٜشًؾ خٌنيم ظمجنٍ نعجءٌ ،خمعز من ثألنفجسٌ ،ثظنج ِرش من
ظجبش ثٝ٤دجب ٦ثّ٤شخٌز ثألخشٌَ .ر ٢٤خفعذ ثـفجء ث٤ذ٠صٍس مفمذ أخٍ ثملؽذ ِىل
(.) 37
ٌٜذ ٌ ٜٚؼّشثء ٠عريٌن أمجٜ ٧رب ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م مع٥مج ٌٜٙض
ثخنصً ٘جومز سيض هللا ِنيم ـٍمن ٤م ً ٚٝمنيم شمنى ثٌ ٍٍٜٗ٤أسظ ٦أمنٌصً ىف
ٜفٌذشً ظٍثء من ثملصٝذمني أٌ ثملصأخشًن٘ ،يزث أخٍ ظٌٙجن خن ث٤فجسط خن ِدذ
ثملى٥ذ ًشظٍ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م م٥صمعج ٙ٤جومز ثّ٤زس ىف ٌٍٜ٘يج ِىل
ٜرب أخٌيج ٌخ١جبيج ث٤عخني ٌِ٘ ًٌ٥خجوديجٜ ،جبٌف:
أ٘جوم إن ؼضِض ٘زثِ ٟزس ٌإن ٤م شؽضٍِ ٘يٍث٤عدٌـ٦
ٍّ٘دَ خجّ٤ضثء ٘ئن ٌ٘ـــــً ظٍثح هللا ٌثٙ٤م ُ ٦ث٤ؽضً ُ٦
ٌٍٜىل ىف أخٌـــًٌ ٢فشمىل ٌىً ٦ؽضَ خ ٦ّٙأخٌ٦ُ ٌٜ ٢
٘ٝرب أخٌ ٢ظٌـذ ٠ـٜ ٦دـش ًٌٌ٘ ظٌذ ث٤نـــجط ث٤شظـــٍ٣
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أمج ؼجِش ث٤شظٍ ٣ـعجن خن ظجخض ٌ٘ ٣ٍٝيف مشظٌصً ث٤ىًٍ٥ز مخجودج
ثٝ٤ربث٤رشً:ٚ
خٌفد ظٍَ ٌ٘يج ث٤شؼٌذ ثملعذد
ٌِ٥ـــً خنجء من ـٌٙق منمذ
ٌِٜ ًٌ٥ذ ٔجسس خز ٢٤أظّذ
ِؽٌز ٍِ٥و ث٤عشَ ًف ًٍظذ

٘دٍس٠ض ًج ٜرب ث٤شظٌٍ ٣خٍس٠ض
ٌخٍس٤ ٟفذ من ٢لمن وٌدــــج
شيٌ ًٌ٥ِ ٦ث٤رتح أًذ ٌأٌِـــــن
ٝ٤ذ ٌٔدٍث ـ٥مج ٌِ٥مج ٌسـمز

٠مج ٜج ٣أخٍ ثّ٤صجىٌز سثظٌج ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
ظٌف ٌِ ٧ىل ٜرب ث٤ندى مفم ٍذ
ٍ
لٌف٤ز
ندٍ ىذثنــج هللاُ خّ َذ
ٌ
ٍ
سـمز
٘١جن سظٍ ُ ٣هللاِ ِمٙصجؿَ

ندى ث٤يذَ ٌثملفىٙى ٌثملؤً ِذ
خً ٤م ن١ن ًٍ٤ف ىـذث ُو ٤نيصذَ
من هللاِ أىذثىج  ٦١٤مٍـ ِذ

ٌ٠جن سظٍ ُ ٣هللاِ أ٘م ٦من مىش ِىل ثألسك إًف أنً ٤م ًٌخِ َ٥ذ
ُ
ـى خّذو خمخِ ٥ذ
ؼيذس ِىل أن ًفندٍرَ خّذ ُو
ٌأن ٌ٤غ ٌ
ًّ ٞ٥ث٤ذ٠صٍس مفمٍد ِيل مِ ) 38( ٍ١ىل مشظٌز أخى ثّ٤صجىٌز:٣ٌٍٝ٘ ،
ٍ
مشثط ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ،شدذٌ ٤نج ؼٌةج ٘شًذ ث يف
(ٌألخٍ ثّ٤صجىٌز
ٍِشو٤ٌ ،شظجء ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خّذ ميض نفٍ ٜشنني من ث٤ضمجن ِىل
ٌ٘جشً دًف٤ز خجـز ،ألننج نشَ ث٤ؽجِش ٌ٘يج ًعصفُض ؼخفٌز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌنفغ يف ىزو ثملشثظى ـدج ٌإخٌفـج خٌّذًن
ُ
ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠مج ٠ ٍ٤جن ٜذ مجس ٤صٍو،
ِن ث٤ص.)ٚ٥١
٠مج ًيٝ٤ ٍٙرب ث٤شظٍ ٣ىف ٍِشنج ٥ٜذ ث٤ؽجِش ث٤ىدٌذ ـعن إخشثىٌم ٌ٘٣ٍٝ
ٌىٍ ً ٚٝأمج ٧ثٝ٤رب ث٤رشًِ ٚىل ـجـدً ث٤فٌفر ٌث٤عٌف) 39( :٧
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ُ
رب ل َم خريَ ُس ِ
٘جس
مؽٌض ٌيف ٥ٜدى
ٌؼٌذ ٌسىدز ٍ إىل خري ٍ ٜ
ٍ
ِ
ث٤فٍ٥ثس
ٌىجدََّ ـدٍ مفٍ معٍَ مفم ٍذ ِّ٤ ًٌ٥مشي أوٌذ
شّٝ٥ض ٍ٥ٜح ثملع٥مني ِىل ثخصٌفٗ مزثىديم ٌمؽجسخيم خشظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ٜربو ٘أـدٍث صًجسشً ٌظٍّث ٤يج ٌمن ٤م ًعًّ ث٤عّى أو ٞ٥ث٤ض٘شثس
ثملؽصجٜز ث٤فجسر أخٌجس ؼّشًز أسظ٥يج مْ نعمجس ثألًج ٧ثّ٤ىشثس يف ر٠شَ ٌ٘جشً
ٌمٍ٤ذو ٌمْ من رشَّ ً٘ هللا خج٤فؾ ٌثّ٤مشر ٌصًجسر معؽذ ظج٠ن ثٝ٤رب ث٤رشًٚ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م شفم ٦ث٤ص فٌجس ثملّىشثس خؽٍ ٛثملعٍ ٣مع٥مج ـم ٦ث٤ذ٠صٍس
ِجبن ثٝ٤شنٍ ـذً ًٝىزو ث٤صفٌز(:) 40

 ٦ّ٤ث٤ؽزث ًع ٢ٌ٥من ٌـؽز ث٤دّذ
أظجسس ؼؽٍنٍ ٘ج٤ذمٍُ ِىل ث٤خذ
ٌ١٤نً يف ث٥ٝ٤ذ أظمى من ثٍ٤ؼذ
ٜد٥ز ًجـجؿ منِ ٢ىل ث٥٤فذ
ٌأ٠ش ٧مٌض يف ثٍ٤سَ  ٚ٤يف خشد
ندٍ ٌمج ٍ٘ ٛث٤ندٍر من مؽذ
ٌخري ظٌف ٧من ظمٌْ ث٤ذِج أىذي
ٌ٤م ًّص ٞ٥من ـذ ىنذ ًٌف دِذ

أسًؾ ث٤فدج ى ٦ؼةض من مندْ ث٤شنذ
إرث ٔشدس يف ثٝ٤جُ ًٍمج ـمجمز
ٌمج رث ٟمن ر٠ش ثألـدز ٌث٤يٍَ
٘فٍ ثٝ٤دٍس ثملجظٌفس شفٌز ٌلْ
ِىل خري من مغ ث٤عشَ خّدريو
أخٍ ٜجظم ٠م ؼٌذ هللا ر٠شو
شفٌز من ٜذ أؼٕ ٚث٤فذ ٥ٜدً
ِ ًٌ٥ـٌفر هللا مج أصىش ث٤مفى
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ورايث امضَعث وامسنث وامىخصيفث يف
امرسيل صىل اهلل عنَه وسنه
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إن من ًىج ْ٤ثٝ٤فجبذ ث٤فجسر ىف مشثظٍ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من ٠ج٘ز
ثملع٥مني ِىل ثخصٌفٗ ِفٍسىم ٌمؽجسخيم ،ظٌص١ؽ ً٤ ٚأن ٜفجبذ ث٤ؽٌّز
ٔج٤دج مج ًٍ١ن مٙصصفيج مذؿ أٌ سظجء ث٤شظٍ ٣خٌنمج ٔجًصيج ث١٤جمنز ىى مذًق أٌ
سظجء آ ٣ث٤دٌض ٌثملّفٍمني من أبمصيمً ،ؽيذ خيزث ث٤ذ٠صٍس مفمٍد ِىل مٍ١
( ) 41ـٌغ ًِ( :٣ٍٝىل أن مج نٌفـًٍ ِىل ؼّش ث٤عٌذ ث٤فمريئٌ ،ريو من
ؼّشثء ث٤ؽٌّز ،أن شنجٌ٤يم ٤ؽٍثنذ من ظرير ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٤م
ً١ن مٝفٍد ث ٤زثشً ،خ ٦ىٍ مٌٍَّ ٌ
٤ ٚخذمز ِٝجبذىم يف آ ٣ث٤دٌض٘ ،يٍ مؽشد
منى٤ ٞ٥يم ً ٍ١٤دعىٍث ٜمٌصيم ٌـؽؽيم ألـٌٝز أبمز آ ٣ث٤دٌض يف ث٤خٌف٘ز) .
ر ٢٤يف ثٍٜ٤ض ث٤زي ًصؽشد ًٌ٘ أى ٦ث٤عنز من ىزث ث٤نضٛ؛ ٘مدصذأ سظجبيم
ٌمذـيم ٌخجشمصً ىٍ خج٤ق مفدصيم ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ ،إن خذس
ٜفجبذىم ـ ٍ٥٤ى٥ز ثألٌىل ـ أٍِ٤ ٦ٜز ٌـشٜز ٌثؼصٌجٜج ألنيج شِ ٧ٍٝىل ث ٦ّٝ٤أٌ مج
ًعمى ث٤شؼذنز ،خٌنمج ًٙصٝذ ث٤فٌٍ٘ز ىزث ث٤شؼذ ٘صدذٌ ٜفجبذىم أ٠عش ـشثسر
ٌمٍؼذر ألن مفدصيم دِجبميج ثّ٤جوٙز ثملفمٍمز ٔري ث٤شؼٌذر ث٤صٍ شعصمذ
ظخٍنصيج من ثألـجدًغ ث ٤مٌّٙز ٌثملٍلٍِجس ٌثٝ٤فق ثملٍلٍِز ثملذظٍظز
ِىل ظرير سظٍ٤نج ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،مْ ىزث ٌ٘ف ًعصىٌْ منف ٚإًف
أن ًؽيذ خأن ثملصفٍ٘ز خجٍٙ٤ث ث٤ؽٌّز من ـٌغ ٍ٠ن مذـيم ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌمشثظٌيم ًٌ٘ إنمج ٔجًصً ـذ ث٤شظٍ ٣رثشً دٌن أن ًخ٥ىٍث خً ـديم
ملؽ جًخيم ٌأٜىجخيم ٌأخذث٤يمٌ ،ىٍ نٍشر شص ٞٙمْ أى ٦ث٤عنز ـٌنج ظم ًفش٥دغ أن
شٙجسٜيج ـني شصدنى مٙيٍ ٧أصٌ٤ز ثٍ٤ؼٍد ثملفمذي ٌأن ىزث ثٍ٤ؼٍد أٌ ٣يشء
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خ ًٝ٥هللا ٌأن  ٦٠مٍؼٍد ًعصمذ منً٘ ،يٍ مدذأ ثٍ٤ؼٍد ٌث٤فٌجر ٌأن نٍسو شؽعم
يف ـٍسر آدٌ ٧ـٍس ثألندٌجء من خّذوٌ .ىٍ ًصؽعم خّذ ث٤شظٍ ٣يف ـٍس ثألٌٌ٤جء
من أٜىجح ث٤فٌٍ٘ز ث٤زًن ًفٍ٥ن منً إىل مشـ٥ز ث٤زٌخجن خمج ًعمى خجٙ٤نجء
ث١٤يل يف ث٤زثس ثٌ٥ّ٤ز٤ ،صؽذ أنيم مج ٠جدٌث ًٌفمعٍن أى ٦ث٤عنز ـصى ًمٌٍ٥ث ٦٠
ثملٌ ٦شؽجو ث٤ؽٌّز ٌ٘صؽجٌص ـ ٠مج ٥ٜنج ظجخٝج ـــ ـديم ملؽجًخيم ٌأٜىجخيم
ـديم ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌىزث ِنذىم أـ ٦ثألـٍٝ٥٤ ٣شخى ٌثٍ٤ـٍ٣
ٌ٘عدفٍث خٌّذ ث خٌّذ ثِن مش٘أ ث٤نيؾ ث٤ندٍي ثًٍٝ٤م ٌإن ٌنٍث ثملعٍ.٣
ً ٣ٍٝث٤ذ٠صٍس ؼٍٜى لٌ٠ٌ( :) 42( ٚجن ٌسثء ىزو ث٤دٌةز ث٤فٌٍ٘ز ٌث٤دٌةز
شدن ىزث ثإلؼٌفِ ٣ىل أ٘ ١جس ثملصفٍ٘ز
ث٤ؽٌٌّز ث٤عجٙ٤ز خٌةز أى ٦ث٤عنز١٤ ،نيج ٤م ِ
ٌث٤ؽٌّز ٌمجرىدج إ ًٌ٤من ِٜذَّ ٧ث٤نٍس ثملفمذي أٌ من ِٜذَّ ٧ثٍ٤ؼٍد ثملفمذي ٌ٤م
شدنً أًمج ِىل أنً ـٍسر ث٤زثس ثإل٤يٌز ٌٌ ٦٠ؼٍد معصّج ٌس منًٌ ،إنمج خنصً ِىل
ُ
ٌث٤خٌُٝ٥زٌ ،من أؼ ٦ر ٢٤شّٝ٥ض خألًفبً
ٜذظٌصً ٌأنً َمع َ ٌ ٦أِىل ىف ث٤فٌجشني ث٤ذًنٌز
ٍ٥ٜح أى ٦ث٤عنز٤ٌ ،يؽٍث خمذًفً ٌث٤عنجء ِ ًٌ٥خٝفجبذ سنجنز أ٠عشٌث ٌ٘يج من
ثًفظصٕجظز خً٠ٌ .جنٍث إرث ـؽُّ ٍث أٌ أدٌَّث ٘شًمز ث٤فؾ صثسٌث ٜربو ث٤ىجىش يف رىجخيم
أٌ يف إًجخيم خجؼّني مصدص٥ني).
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رسيل اهلل صىل اهلل عنَه وسنه
ٌ
حٌ يف كربه
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ٍ٥ٜح ثملع٥مني يف مؽجس ٛثألسك ٌمٕجسخيج مصٌّ ٝ٥ز خج٤شظٍ ٣ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥مٌ ،أن من نٍَ منيم صًجسشً ِىل ثألٔ٥ذ مج ٜفذ ٘ٝي صًجسر ٜربو ِىل ـذر،
ًٌفنٍَ يف دِجء أٌ سؼجء أن ًٍٙص خرشٗ صًجسر ٜرب ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م،
ٌإنمج شدذأ ث٤نٌز خأمنٌز شرتدد يف ث٤فذس مؽصجٜز أن ًُ١صذ ٤يم ث٤فؾ ىزث ثّ٤ج ٧أٌ
أدثء ثّ٤مشر ٌىم ًّ٥مٍن أن صًجسر ٜربو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٤عض من ثملنجظ٢
ث٤صّدذًز١٤ٌ ،ن صًجسشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ث٥ٝ٤ذ ٌشًفز ٌِىل ث٥٤عجن
٘فٌفز شصؽ ٦١يف ث٤شٌؿ منع ُ١ج منفٍشج ٜجبمج خزثشً شي ٍٙثأل٘ةذر ـٍثمز ٍٜثمز
يف  ٦٠ـني خشؼجء أن ًؽمّيج هللا خً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠مج ؼمْ ث٤شٌؿ
خج٤دذنٌ ،من ظم شفدق ث٤ضًجسر ـفٌفز شمجمج م٥صضمز خآدثخيج ٌمرشٌِصٌيج ملن
مش خً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أٌ ٠جن خمعؽذو أٌ ؼجء ثملذًنز من خجسؼيج٘ ،يزث ىٍ
ثٝ٤فذ ثملعصفذٜ :فذ ثملعؽذ أـٌفٌ ،صًجسر ثٝ٤رب شدّج١٤ ،ن ث٤زي ًف ًؽٍص ىٍ
ث٤عٙش ألؼ ٦صًجسر ثٝ٤رب٘ ،فعن ثٍ٤ن ثٕ٤ج٤ذ ِىل أٔ٥ذ ثملع٥مني أنيم إن َّمج
ًّ٥مٍن أن صًجسر ٜرب ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أٌ ٔريو من ٜدٍس ثألندٌجء
ٌث٤فج٤فني خذِز ٤م ً٥ّٙيج أـذ من ث٤ففجخز ًٌف ث٤صجخّني ًٌف أمش خيج سظٍ ٣هللا
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٥ٌّ٘ ،يج مخج٥٤ ٚ٤عنز ٌإلؼمجُ ثألبمز ٠مج أنيم ًفجٍٍ٘ن
أًف ًٕمدٍث ندٌيم ٌأًفًنضٌ٥ِ ٣يم ٔمذ سخيم ٠مج ٜج ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
ربي ٌَ ظَنج ًُّْ دَ ُذ ْ
ثؼصَ َّذ َٔ َ
مذُ هللاَِّ َِ َىل َ ٧ٍ ٍْٜثشَّ َخزٌُث ُٜدٍُ َس أَن ْ ِدٌَج ِب ِي ْم
" ثَّ٥٤يُ َّم ًف َ شَؽْ َّ ِْ ْ َٜ ٦
جؼ َذ"( .) 43
َم َع ِ
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ٌ٘٥غ ٔجًز ظٌٙنز ثملع٥م إًف مش٘أ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًف معٍثو،
ُ
سأًض مٍّم من صثس ثملذًنز
ٌ١٤نً ًّ٥م أن ثٝ٤رب مفصٍثو ٘أًن ًٝ٥جو؟! ٌٝ٤ذ
ٔجًصيم ث٤فٌفر خمعؽذو ِىل ثأل٠عش ٌصًجسشً ىف ثٝ٤ذٌٌِ ٧نذ ثملٕجدسر ٌسخمج ِشؼٍث
أظنجء ثٜجمصيم خمذًنصً ثملنٍسر ٌٌ٤غ ىزث من ظٍء ثألدح ٌ١٤نً من شفشًشثٌّٝ٤ذر
من ٘عجد ث٤دذُ أًٌفٌ ،ظجنٌج ٘ئنيم ًأشنعٍن خؽٍثسو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌث٤عري يف
دسٌح ٌوشٜجس سخٍُ ثملذًنز ث٤ىجىشر ٌظٌّيم ٥٤فٌفر يف معؽذ ٜدجء ٌصًجسر
ث٤دٌ ٌْٝأُـُ ذ ٌثملعجؼذ ث٤صى ـىل ٌ٘يج ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خٌُٕز أن ًٜ ْٝذِ ٧ىل
ٜذ ،٧أٌ إرث ىدض ث٤نعجبم ـج٘فض ـدجس ششثح وجىشثس ٌؼٍىيم خجٌٜز من ًٍ٧
أـُ ذ أٌ ِنذ دخٍ ً٤ثملذًنز مٌٝمج٘ ،فٌغ ىم يف ثملذًنز ٘يم مًّ ًؽ٥عٍن أمج٧
معؽذو ٌىٍ مٕ ٞ٥من خّذ ـٌفر ثّ٤ؽجء يف لٌج٘صً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٤عجن
ـج٤يم ً٠ ٣ٍٝمج ٜج ٣ث٤ؽجِش:
ٌمج ـذ ث٤ذًجس ؼٕٙن ٥ٜدى ٌ١٤ن ـذ من ظ١ن ث٤ذًجسث
ٌٌ٘ٝنج ىم ًّ٥مٍن أن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٔجدس دنٌجنج ـٌغ ث٤شٌ٘ٞ
ثألِىل١٤ٌ ،ن يف ٍ٥ٜخيم ًٌّؾ ـٌج٤ ،فمج ٌدمجٜ ،شآنج ٌظنز ،سظج٤ز ٌظرير ،ثظمج
ًعمٍن خً أًٌفدىم ًٌص٥زرٌن خنذثبيم إًجوً ،أشٌيم ث٤نذثء ٥٤فٌفر شز٠ريث خؽيجدر
ندٍشً خمغ مشثس يف ثٌ ٧ٌٍ٤ث٥ٌ٥٤زٌ ،ىف  ٦٠شؽيذ أٌظي ٌأخري ىف ـٍ٥ثشيم،
ًفٌٍنً ر٠شث دثبمج ىف ث٤فٌفر ِ ًٌ٥ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مًٌّ ،ؽٍنً صًجسر ٥٤عٌف٧
ِ ًٌ٥ـٌغ مشٜذوٌ ،ـ٥مج ًٌفمغ ؼٕجٗ ٍ٥ٜخيم ِىل أم ٦سؤًجو منجمج،
ًعصدرشٌن خمن ًذٍِ ٤يم خج٤عٙش ـٌغ ث٤فدٌذً ،فٌٍنً مشؼّج ٌرث٠شر مٝذظز
٥٠مج ر َّ٠شىم خجظمً أـذ ِنذمج ًٕمدٍن أٌ ًنعٍن أٌ ًٝعمٍن أٌ ًفضنٍن
ًٍ٘ ٌٚ١ن ثٍ٤جن أنً مٌض ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مً ٌٚ٠ٌ ،مٍس ٌىٍ ًشد ٌِ٥يم
ظٌفميم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مً ٌٚ٠ٌ ،مٍس ٌىم ًّ٥مٍن أنً ًفٌج ـٌجر خشصخٌز
ىف ٜربو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠مج ٌشؿ خيزث ث١٤عريٌن من أى ٦ث٤عنز خأن ث٤ندٍ
ـٍ يف ٜربو ـٌجر خشصخٌز ًف ًّ٥م ٠نييج ٌٌٌٙ٠صيج إًف هللا
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ
ظدفجن ً ٌشّجىلٌ٤ٌ ،عض من ؼنغ ـٌجر أى ٦ث٤ذنٌج خ ٦ىٍ نٍُ آخش ًفف ٦خيج
 ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ثإلـعجط خج٤نٌّمًٌ ،عمْ خيج ظٌف ٧ثملع٥م ِِ ًٌ٥نذمج
ًشد هللا ِ ًٌ٥سٌـً ر ٢٤ثٍٜ٤ض.
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٠مج يف ث٤فذًغ ث٤زي سٌثو أخٍ دثٌد خئظنجد ـعن ِن أخٍ ىشًشر سيض هللا ِنً أن
ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜجَ " :٣مج ِم ْن أَـَ ٍذ ً َُعُ ِّ٥م َِ َيل َّ إ ًِف َس َّد هللاَُّ ُس ِ
ٌـ ٍ ـَ صَّ ى أ َ ُس َّد
ث٤ع ٌف ٌَ ،"٧خشػ ث٤دضثس خئظنجد ـعن ِن ثخن معٍّد سيض هللا ِنً أن ث٤ندٍ
َِ َّ ًِْ ٌَ٥
ني ِيف َ
َّجـ َ
ظٌ ِ
ثأل ْس ِك ًُدٍَُٕ ِّ٥نِ ٍ َِ ْن أ ُ َّم ِص ٍَ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜج " :٣إ ِ َّن ّللَِّ َم ٌف ِب َ١ز َ
ث٤ع ٌف ٌَ ، ٧أخشػ أخٍ دثٌد خئظنجد ؼٌذ ِن أخٍ ىشًشر سيض هللا ِنً أن ث٤ندٍ ـىل
َّ
ربَ ٌِِذ ث ٌَ َ
ـٍُّ٥ث َِ َىل َّ
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜجً" :٣ف َ شَؽْ َّ ٍُ٥ث خٌٍُُشَ ُْ ١م ُٜدٍُسث ٌَ ًف َ شَؽْ َّ ٍُ٥ث َِ ْ ٜ
ـ ٌفَشَ ُْ ١م شَدِْ ُٕ ُ٥ن ى ـَ ٌ ُ
ْغ ُ٠نْصُ ْم".
َ٘ئِ َّن َ
ٌىزو ث٤فٌجر ث٤ربصخٌز أ٠م ٦من ـٌجر ث٤ؽيذثء ث٤صٍ أخرب هللا ِنيج ظدفجنً
ٌ ٦هللاَِّ أَمٍَْ ثشج خَ ْ ٦أَـْ ٌَج ٌء ِِن ْ َذ َسخ ِِّي ْم
خًٌَ﴿ :ً٤ٍٝف شَفْ َعدَ َّن ثِ َّ٤زً َن ُِ ٜصٍُ٥ث ِيف َ
ظ ِد ِ
هللا أَمٍَْ ٌ
ثس خَ ْ٦
ٌَِّ ٦
ًُ ْش َص َُ ٍٜن﴾(ٌ ،) 44يف ِ ً٤ٍٜض ٌؼًٌَ﴿ :٦ف شَ ٍُُ٤ٍٝث َِ ٤م ْن ً ُْٝصَ ُِ ٦يف َ
ظ ِد ِ
أَـْ ٌَج ٌء ٌَ ْ ١ِ َ٤ن ًف شَ ْؽُّ ُشٌ َن﴾ (ٌ .) 45سٌـً ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ٧يف أِىل ٌِ٥ني ِنذ
سخً ِض ٌؼٌ ،٦ىٍ أ٘م ٦من ث٤ؽيذثء ٌٍ٘١ن  ً٤من ث٤فٌجر ث٤ربصخٌز أ٠م ٦من
ث ٤زي ٤يم١٤ٌ ،ن ًف ً٥ض ٧من ىزو ث٤فٌجر أنً ًّ٥م ثٌٕ٤ذ أٌ ًّ٥م أمٍس أى ٦ث٤ذنٌج خ٦
رٜ ٢٤ذ ثنٝىْ خجملٍس  ً٤ٍٝ٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
"إرَ ث َم َ
جس ثخْ ُن آ َد َ ٧ثن ْ َٝىَ َْ َِ ن ْ ًُ َِ َم ًُ ُ٥إًِف َّ ِم ْن ظ َ ٍ
ـذ ٍََ ٜز ؼَ ِجسً ٍَز ،أ َ ٌْ ٍِِ ْ٥م ًُنْصَ َِ ُْ ٙخ ًِ،
ٌفط َ :
ـج ٍِ ٤ق ًَذُِْ ٍ .) 46( "ً٤
أ َ ٌْ ٌَ ٍ َ٤ذ َ
ٜج ٣ث٤ؽٌخ ثإلمجِ ٧دذهللا خن ؼٌخ ثإلظٌف ٧مفمذ خن ِدذثٍ٤ىجح سـميمج هللا "
ٌ :ث٤زَ نّصٝذو أن سشدز ندٌنج مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أِىل مشثشذ ثملخٍٜ٥ني
ِىل ثإلوٌفٌ ،ٛأنً ـى ىف ٜربو ـٌجر خشصخٌز ،أخ ٖ٥من ـٌجر ث٤ؽيذثء٥٤ ،نفٍؿ
ٌِ٥يج ىف ث٤صنضً ،٦إر ىٍ أ٘م ٦منيم خٌف سًذ" (.) 47
ٌٜج ٣ث٤ؽٌخ ثٌّ٤فمز ِدذ هللا أخج خىني٘" :فٌجر ثألندٌجء ـٌجر خشصخٌزٌ ،هللا
أِ٥م خفٌٝٝصيجٌ .ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ً ٌ٥ظ٥م ٜذ مجس خنق ثٝ٤شآن ٌث٤عنزٌ ،من
ؼ ٢ىف مٍشً ٘يٍ ٠ج٘ش" (.) 48
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٠مج ً ٣ٍٝث٤ؽٌخ نجٌش ث٤ذًن ثأل٤دجنٍ٘ ..." :فٌجر ثألندٌجء خّذ ثملٍس ـٌجر
خشصخٌز٤ٌ ،ندٌنج ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٘يج من ث٤خفجبق مج ٌ٤غ ٕ٤ريو١٤ٌ ...ن
ًف ًؽٍص ث٤صٍظْ يف ر ٢٤خجألٌٜعز ٌثألىٍثء" (.) 49
ٌمّنى مٍشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىٍ أنً ٕ٠ريو من ثألمٍثس "ثنٝىْ ِم"ً٥
ِن ث٤ذنٌج ٘٥م شّذ ـٍثظً ث٤صى ٠جن ًى ٦خيج ِىل ث٤ذنٌج ٌِىل من ـٍ ً٤شّمٌ ٦إن
٠جنض ٤م شد٤ٌ ٦م شأ٥٠يج ثألسك " إ ِ َّن هللاَ ـَ َّش ََ َِ ٧ىل َ
ثأل ْس ِك أ َ ْن شَأ ْ ُ ٦َ ٠أَؼْ َعج َد
َ
ثألن ْ ِدٌَج ِء"٠ ...مج ؼجء ىف ث٤فذًغ.
ـٍ ـٌجر خشصخٌز ٠مج
ٌ٘ؽذ ٌِ٥نج ثإلًمجن خأن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ
ثألندٌجء ٌثملشظ٥نيٌ .إن ش ٢٥ث٤فٌجر ث٤ربصخٌز ًف شنجىف مٍشً ـٌٝٝز.
نّم ..مجس ٌٍ١ً ٌٚ٠ن مٌصج ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌٜذ ٌيش ٥٤م ٢٥نٍس ث٤ذًن
صن ٍ١ىف سؤًج منجمٌز شنج٥ٜيج ٔري ٌثـذ من ثملؤسخني مع :٦ثخن ثألظريٌ ،ثخن
خ١٥جنٌ ،مفمذ ٤دٌذ ث٤دصنٍنٍ (ٌ ،) 50ثخشثىٌم سّ٘ض خجؼج يف ٠صجخً( :مشآر
ث٤فشمني )٠ٌ ..ز ٢٤مؤ٠ ٚ٤صجح (شفٙز ث٤نٍش خص٥خٌق مّج٤م ث٤يؽشر )ً ،عصٌٕعً
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أن ًنٝزو من أٌ٤ة ٢ث٤زًن أسثدٌث رسٜز ؼعمجنً ث٤ىجىش ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌن ً٥ٝإىل خٌفدىمٌٜ ،ذ ِفم هللا شّجىل ندًٌ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
من أن شمغ ؼعذو ث٤رشًً ٚذ آظم منيم أٌ ٔريىمٌٜ .ذ ن ٦ٝىزو ث٤شؤًج
نٍسث٤ذًن ِىل خن أـمذث٤عميٍدي (ٝ٘ ،) 51ج( :٣أن ثمل ٢٥ثّ٤جد ٣نٍس ث٤ذًن مفمٍد
خن صن١ى ـ  557ىـ ـ ٠جن  ً٤شيؽذ ًأشى خً خجٌ ٦ٌ٥٤أٌسثد ًأشى خيج ٘نجِٝ ٧ذ
شيؽذو ٘شأَ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ىف نٍمً ٌىٍ ًؽري إىل سؼ٥ني أؼٝشًن
ًٌ ’’ :٣ٍٝثنؽذنٍ! ثنٝزنى! من ىزًن’’٘ .جظصٌ٘ َٝضِج ظم شٍلأ ٌـىل ٌنج٧
٘شأَ ثملنج ٧خٌّنً ـ أي ثملنج ٧نٙعً ـ ٘جظصٌٌ َٝـىل ٌنج٘ ٧شآو أًمج مشر ظج٤عز
٘جظصٌٌٜ َٝج٤" :٣م ًد ٞنٍ."٧
ٌ٠جن ٌ ً٤صًش من ث٤فج٤فني ًٝج ً٤ ٣ؼمج ٣ث٤ذًن ثملٍـيل ٘أسظ ٦خٌٌ٤ ًٙ٥ف
ٌـ١ى  ً٤ؼمٌْ مج ثشٝ٘ ً٤ ٞٙجٌ" :ً٤ ٣مج ٍّٜد ٟثخشػ ثٍفن إىل ثملذًنز ثملنٍسر
ث٤ندًٍز ٌث٠صم مج سأًض".
٘صؽيض يف خٌٝز ٥ٌ٤صً ٌخشػ ِىل سٌثـ ٦خ ٌٙٙز ىف ِرشًن نٙشث ٌخففدصً ثٍ٤صًش
ٌمج ٌ٠ ٣عريٝ٘ ،ذ ٧ثملذًنز ىف ظصز ِرش ًٍمج٘ .جٔصع ٦خجسؼيج ٌدخ٘ ٦فىل
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خج٤شٌلز ٌصثس ظم ؼ٥غ ًف ًذسي مجرث ًفنْٝ٘ .ج ٣ثٍ٤صًش ٌٜذ ثؼصمْ أى ٦ثملذًنز
ىف ثملعؽذ" :إن ث٤ع٥ىجن ٜفذ صًجسر ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،أـُض أمٍثًف
٥٤فذٜز٘ ،ج٠صدٍث َم ْن ِنذ٠م"١٘ .صدٍث أى ٦ثملذًنز ٥٠يمٌ ،أمش ث٤ع٥ىجن
خفمٍسىم ٌ ٦٠من ـُض ٌ٤أخز ًصأمٌ٤ ً٥ؽذ ًٌ٘ ث٤فٙز ث٤صى أسثىج ث٤ندى ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٘ف ًؽذ ش ٢٥ث٤فٙز ٌّ٘ىًٌ ًٌأمشو خجإلنٍشثٗ إىل أن ثنٙمض
خ ٍٝأـذ ٤م ًأخز ؼٌةج من ث٤فذٜز؟"ٜ ،جٍ٤ثً":ف"،
ث٤نجطٝ٘ .ج ٣ث٤ع٥ىجن" :ى٦
َّ
ٜج" :٣ش١ٙشٌث ٌشأمٍ٥ث"ٝ٘ ...جٍ٤ث٤" :م ًد ٞإًف سؼ٥ني مٕشخٌني ًف ًصنجًٌفن من أـذ
ؼٌةج ٌىمج ـج٤فجن ٔنٌجن ًُ١عشثن ث٤فذٜز ِىل ثملفجًٌؾ ـ ثملفصجؼني ـ"،
٘جنرشؿ ـذسو ٌٜج ِ" :٣يل َّ خيمج"٘ ،أشى خيمج ٘شآىمج ث٤شؼ٥ني ث٥٤زًن أؼجس ث٤ندٍ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إٌ٤يمج خ " :ً٤ٍٝثنؽذنى .أنٝزنٍ من ىزًن".
٘ٝج٤ ٣يمج" :من أنصمج؟"ٝ٘ ،جًف" :من خٌفد ثملٕشح ،ؼةنج ـجؼني ٘جخرتنج ثملؽجٌسر
ىف ىزث ثّ٤جِ ٧نذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٝ٘ ،ج" :٣أـذُٜجنٍ"٘ ،فممج ِىل
رٝ٘ ،٢٤ج" :٣أًن منض٤يمج؟"٘ .أُخرب خأنيمج ىف سخجه ـ منض ٣ـ ٜشح ث٤فؽشر
ث٤رشًٙز ٘أمع١يمج ٌـُض إىل منض٤يمج ٘شأَ ًٌ٘ مجًف ٌ ُ٠صُدج يف ث٤شٜجب٤ٌ ،ٞم ًش
ؼٌةج ٔري ر٘ ،٢٤أظنى ٌِ٥يمج أى ٦ثملذًنز خخري ٠عريٌٜ ،جٍ٤ث" :إنيمج ـجبمجن
ث٤ذىش مٌفصمجن ث٤فٍ٥ثس يف ث٤شٌلز ث٤رشًٙز ٌصًجسر ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ٌصًجسر ث٤د ٧ًٍ ٦٠ ٌْٝخُ١شر ٌصًجسر ٜدجء  ٦٠ظدض ًٌف ًشدثن ظجبٌف ٜي خفٌغ
ظذَّث ُ
خ٥ز أى ٦ثملذًنز يف ىزث ثّ٤ج ٧ثملُؽذح"ٝ٘ ،ج ٣ث٤ع٥ىجن" :ظدفجن هللا"٤ٌ ،م
َ
ًٍيش ؼٌةج ممج سآوٌ .خ ٍٝث٤ع٥ىجن ًىٍٗ ىف ث٤دٌض خنٙعً ٘شْ٘ ـفريث يف
ث٤دٌض ٘شأَ رسدثخج مفٍٙسث ًنصيٍ إىل ـٍح ث٤فؽشر ث٤رشًٙز ٘جسشجِض ث٤نجط
٤زٌٜ ،٢٤ج ٣ث٤ع٥ىجن ِنذ ر" :٢٤أـذُٜجنٍ ـج١٤مج"ٌ .رضخيمج رضخج ؼذًذ ث..
٘جِرت٘ج خأنيمج نٍشثنٌجن خّعيمج ث٤فٌ٥دٌٍن يف صي ـؽجػ ثملٕجسخز ٌأمجٍ٤ىمج
خأمٍثٌٍِ ٣مز ٌأمشٌىمج خج٤صفٌ٤ ٦رسٜز ؼعز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘أمش
نٍس ث٤ذًن خُضح سٜجخيمج ،ظم أمش خفٙش خنذٌٍِ ٛم ـٍ ٣ث٤فؽشر ث٤رشًٙز من
 ٦٠ؼٍثنديج ـصى خ ٖ٥ثملجء ٌأمش خئرثخز سـجؿ ٘مأل خً ث٤خنذ٘ ،ٛفجس منً ـٍ٣
ث٤فؽشر ظٍس مصني ًف ًعصىٌْ أـذ ثؼصٌجصو).
ٜج ٣ثٌّ٤فمز ث ًٌٝٙ٤ث٤ؽٌخ أـمذ خن مفمذ خن ـؽش ث٤يٌصمٍ ثمل ٍ١ث٤عّذي
ثألنفجسَ:
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٘مج ًفىص ثملفن ٚمجً٣ُ ٍٝ
ىٌفٌ٤ ٣غ ًىشٜز أ٘ــــــــٍ ُ٣
ٍ٠سد ًف ًذنعً ث٤زخـــــــــٍ٣
ؼمٌــــــــ ًٌ ٦ف ًُ َٕ ِّري ُُه ث٤ف٣ُ ٍ٥
ُ
ٌ٤غ ٤يج ٌـٍ ُ٣
ثٍف٘جس َ
٠زث
ًٌف ٍِمج ٘أَظ ْ ِد ْ
ض مج أٜــــٍ ُ٣

شٍثشــــشس ثألد٤ز ٌث٤نـــ٣ٍٝ
خأن ثملفىٙى ـٍ وـــشي
ٌأن ث٤ؽعم من خٝجُ ٤فــ ٍـذ
ٍ
ٌـٚ
ٌأن ث٤يجؼمى خ ُ٦ِّ ١
ِ
إٌ٤ــــــً
ٌأ َّن ث٤ذٌ َد ًف ًأشى
ٌ٤م شأ ً٤ ٦٠ثٕ٤دـشث ُء ٤فمج

فداك أيب وأوٌ ٍا رسيل اهلل

ميمج ِخُ١مْ خ َ ُّ َذ ثملَذَ
ـٍ مج أ٘نـجوُ ثَ ٤شدَ
ٌ
مْ ثٍفرثن شـَــــ ْش َد َد
ًف شخ ٍ٥منً ش َ َؽــ ُي َذ
ٌَُ٥ُ٠نَج َ  ًُ َ٤ث ِٙ٤ــ َذث

َِ ًٌ٥
ِ
ٌظِ ْ٥م ٍُث
ـٍُ٥ث
ًف ٦إ ًٌ٤ظـٌف ُمُ١مْ
ٜض ثظم ًُ
ىف ٍ ٌَ ٦ِ ُ٠
ٌىف ث٤فٌف ِر ر٠ـشوُ
ـٍ ِ ًٌ٥ــٌفشُنج
ٌ

47
دار ناشري للنشر اإللكتروني

السيد إبراهيم أحمد

دراسات يسيرة في رحاب السيرة

إن إِؽجص ظٌذ ث٤خ ٞ٥مفمذ خن ِدذ هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٤دذٌ أ٠عش مجًدذٌ
ـني ً ٣ٍٝثملع٥م من ِيذ ث٤ففجخز مخجودج سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
(٘ذث ٟأخٍ ٌأمى ًجسظٍ ٣هللا ( إىل مع٥م ىزث ثّ٤يذ من ثٝ٤شن ثٍ٤ثـذ ٌثّ٤رشًن
ـني ًؽأس خيج ـجدٜج من ٥ٜدً ٤رتّ٘يج ثمل ٌفب١ز إىل مٝج ٧ث٤شظٍ ٣ث١٤شًم ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ :ذث ٟأخى ٌأمى ًجسظٍ ٣هللا.
ٜج٤ض ِجبؽز سىض هللا ِنيج" :خٌنمج نفن ؼٍ٥ط ىف خٌض أخٍ خ١ش يف نفش
ثٍ٤يريرٜ ،جٜ ٣جب ٦ألخٍ خ١ش :ىزث سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م مصٝنّج ،يف ظجِز
٤م ً١ن ًأشٌنج ٌ٘يجٝ٘ ،ج ٣أخٍ خ١شِ٘ :ذث ٌء  ً٤أخى ٌأمىٌ ،هللا مج ؼجء ىف ىزو ث٤عجِز
إًف َّ ألمشٜ ،ج٤ض٘ :ؽجء سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،جظصأرن٘ ،أرن ٘ ،ً٤ذخ،٦
٘ٝج ٣ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ألخى خ١ش " :أ َ ْ
خ ِشػْ َم ْن ِِنْذَٝ٘ ."ٟج ٣أخٍ خ١ش :إنمج
ىم أى ،٢٥خأخ ٍ أنض ًج سظٍ ٣هللاٜ ،ج ٣سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ " :ئنٍ ٜذ
أرن يل يف ث٤خشٌػ"ٝ٘ ،ج ٣أخٍ خ١ش :ث٤ففدز خأخى أنض ًجسظٍ ٣هللاٜ ،ج ٣سظٍ ٣هللا
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م" :نّم"(.) 52
ُ
نٍشس إىل ٜذمٍ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ثٕ٤جس
ٌسٌَ أن أخج خ١ش ٜج:٣
ُ
ُ
ٌِ٥مض أن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٤م ً١ن
٘جظصدٌ١ض
ٌٜذ شٝىششج دمج
شٍّد ث٤فٙجء ٌث٤ؽٍٙر ٌسٌَ أنً دخ ٦ثٕ٤جس ٜد ٦سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
 ًٌٌٝ٤خنٙعً ٌأنً سأَ ؼفشث ًٌ٘ ٘أٝ٤مً ِٝدً ٤ةٌف ًخشػ من ً مج ًؤري سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘ذخ ٦سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌٌلْ سأظً يف
ـؽش أخٍ خ١ش ٌنج٥٘ ٧ذٓ أخٍ خ١ش يف سؼ ً٥من ث٤ؽفش ٌ٤م ًصفش٘ ٟعٝىض دمًٍِ
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ِىل ٌؼً سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٝ٘ ،ج" :٣مجً ٢٤ج أخج خ١ش؟"ٝ٘ ،جِ ُ٤ :٣ذ ْٔ ُ
ض
ِ٘ذث ٟأخى ٌأمى ٘ص ًٌ٥ِ ٦ٙسظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘زىذ مج ًؽذو".
٘ ٍٙث٤ففٌفني ِن أخٍ رس أنً ٜج٥٤ ٣ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ٥ٌ٤ز "ؼّ٥نٍ هللا
٘ذث "ٟمششني(.) 53
أنغ سيضَ هللاُ ِنً ٜج" :٣ملج ٠جن ًٍ َ ٧أـُ ٍذ ثنـيض َ٧
ٌيف ث٤ففٌفني من ـذًغ ٍ
ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأخٍ و٥ف َز خ َ
ث٤ندٍ ـىل هللا ًٌِ٥
ني ًذَي
ِن
ُ
ّ
ّ
ث٤نجط ِ
ِ ًٌ٥خفؽَ ٍ
ِ
رس
ٌظ٥م مُؽٍّ حٌ
ٙز ٠ٌ ،ً٤جن أخٍ و٥ف َز سؼٌف سثمٌج ؼذً َذ ث٤نـض َُِ َ ٠َ ،
ني أٌ ظٌفظج٠ٌ ،جن ث٤شؼ ًَُ ٦م ُّش مًّ خؽّْ ٍ
دز من ث٤ن ّد :٣ُ ٌٍٝ٘ ٦ثنْعُشىج ألخٍ
َ
ًٍمَةز
ٍٜظ ِ
ُرش ُ
ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًنٍ ُش إىل ث ٣ُ ٌٍٝ٘ ،٧ٍٝ٤أخٍ
ٗ
ّ
و٥ف َزٜ .جِ ًٌ :٣
ْ
أنض ٌأمٍ! ًف شُ
و٥فز :خأخٍ َ
فشي دٌُ َن
رشٗ ًُفٌدُ َ ٢ظي ٌم من ِظيج ٧ث ،٧ٍٝ٤ن َ ِ
نفش.) 54( "ٟ
ِ
ْض ًَ َذ وَْ٥فَ َز َ
ٌِن ٌٜغ خن أخٍ ـجصٜ ٧جَ " :٣سأًَ ُ
ـ َّىل هللاَُّ
ظٍ َ ٣هللاَِّ َ
ؼ ٌَّف َء ٌَ ََ ٜى ِخيَ ج َس ُ
ظَ َّ٥م ًٍَْ َ ٧أُـُ ٍذ"(.) 55
َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ٌنجدَ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خٌفًفٌٜ ،ج٤ :٣دٌٌ ٢ظّذًٌ ٢أنج ٘ذثؤ.) 56( ٟ
ٌٜج٤يج ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـ ٘ذث ٟأخى ٌأمى ـ ًٍ ٧أـذ ِنذمج ٌٜٚ
ظّذ خن أخى ٌٜجؿ ًذثْ٘ ِن سظٍ ٣هللا ًٌفجسح ثملرش٠نيًٌ ،شمٌيم ـصى نج٤صً
دٍِر ث٤شظٍ ،٣ـني سآو ٘رس منً ٌٜجً" :٣ج ظّذ ،ثس٘ ٧ذث ٟأخٍ ٌأمٍ" (،) 57
٘١جن ظّذ ً" :٣ٍٝمج ؼمْ سظٍ ٣هللا أخًًٍ ألـذ ٜديل٠ٌ ،جنض ثخنصً ِجبؽز خنض
ظّذ شدجىٍ خزٌ ٢٤شٙخشٌ ،ش :٣ٍٝأنج ثخنز ثمليجؼش ث٤زي ٘ذثو سظٍ ٣هللا ًٍ ٧أـذ
خجألخٍي".
٘ ٍٙث٤ففٌفني :أن ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜج٥٤ ٣ضخري ٌظّذ٘ " :ذث ٟأخٍ
ٌأمٍ".
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ِن زًذ خن ٌىذ ِن أخٍ رسٜ ،ج ٣ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م " :أخٍ رس"٥ٝ٘ ،ض:
"٤دٌٌ ٢ظّذًً ٢ج سظٍ ٣هللا ٌأنج ٘ذثؤ.) 58( "ٟ
٠مج سٌَ ث٤ىربثنٍ ِن ِجبؽز سيض هللا ِنيج ٜج٤ض :ؼجء سؼ ٦إىل ث٤ندٍ ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘ٝجً :٣ج سظٍ ٣هللا إن ٢ألـذ إيل من نِٙس ٌإن ٢ألـذ إيل من
ُ
ر٠شس
ٌ٤ذي ٌإنٍ ألٍ٠ن يف ث٤دٌض ٘أر٠ش٘ ٟمج أـرب ـصى أشٍ ٘أنٍش إٌ ٢ٌ٤إرث
مٍشٍ ٌمٍشِ ٢ش٘ض أن ٢إرث دخ٥ض ث٤ؽنز سّ٘ض مْ ث٤ندٌني ٌأنٍ إرث دخ٥ض ث٤ؽنز
خؽٌض أن ًف أسث٥٘ ٟم ًشد ِ ًٌ٥ث٤ندٍ ـىل هللا ِ ٌ ًٌ٥ظ٥م ؼٌةج ـصى نض ٣ؼربً٦
ظٍ ََ٘ ٣أٌُِ َ٤ة ََ ٢م َْ ثِ َّ٤زً َن أَنَّْ َم َُّ
هللا
هللا ٌَ ثَّ ٤ش ُ
ِ ًٌ٥ث٤عٌف ٧خيزو ثٍفًزَ ٌَ﴿ :م ْن ً ُِى ِْ ََّ
ني ٌَ ُّ
ث٤فج ِِ ٤ف َ
ًَِّ ٝ
َِ ِْ ٌَ٥ي ْم ِم َن ث٤ن َّ ِدٌِّ َ
ث٤فذ ِ
ني ٌَـَ ُع َن أٌُِ َ٤ة ََ ٢س ٌِ٘ٝج﴾ (،) 59
ث٤ؽيَ ذَث ِء ٌَ َّ
ني ٌَ ِّ
(.) 60
ٌٜذ ىؽج ـعجن خن ظجخض ؼجِش ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أخج ظٌٙجن خن
ث٤فجسط خن ِدذثملى٥ذ ث٤زي ىؽج ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م:
ُ
َ
ٌِنـذ هللا يف رث ٟث٤ؽــضثء
٘أؼدض ِنً
ىـؽٍس مفمذث
ّ٤شك مفمذ من١م ٌٜـــجء
٘ئن أخٍ ٌٌث٤ذو ٌِــشىض
َ
ٌ٤عض  ً٤خ١ـٍ ٚء ٘رش٠مج ٤خٌـش٠مج ثٙ٤ــــذثء
أشيؽٍو
٠مج ث٘صذَ ث٤ففجخى ث٤ؽ ٦ٌ٥ظٍثد خن ٜجسح ث٤ذٌيس خنٙعً ـ نعدز إىل دٌط خن
ِذظجن خن ِدذهللا خن صىشثن ـ ـني ٜج ٧مٝجمً ث٤فمٌذ يف دٌط ـني خٕ٥يم ٌ٘جر
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٝ٘ ،ج ٧ـٌنةز ظٍثد ٘ٝجً" :٣ج مّرش ثألصد ،إن من
ظّجدر ث ٧ٍٝ٤أن ًصٍٍّث خٕريىم ٌمن ؼٝجبيم أًف ًصٍٍّث إًف خأنٙعيم ٌمن ٤م
شن ًّٙث٤صؽجسح رضشً ٌمن ٤م ًعًّ ث٤ف٤ ٞم ًعًّ ث٤دجوٌ ٦إنمج شع٥مٍن ث٧ٌٍ٤
خمج أظ٥مصم خً أمغ ٌٜذ ِ٥مصم أن ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜذ شنجٌٍٜ ٣مج أخّذ
من١م ٍ٘ٙش خيم ٌأٌِذ ٍٜمج أ٠عش من١م ٘أخج٘يم ٌ٤م ًمنًّ من١م ِذر ًٌف ِذد
ٌ ٦٠خٌفء منِس إًف خ ٍٝأظشو يف ث٤نجط ًٌف ًندٍٕ ألى ٦ث٤دٌفء إًف أن ًٍ١نٍث أر٠ش من
أى ٦ثّ٤جٌ٘ز ّ٥٤جٌ٘ز ٌإنمج  ٚ٠ندٍ هللا ِن١م مج ١ٙ٠م ِنً ٘٥م شضثٍ٤ث خجسؼني
مم ج ًٌ٘ أى ٦ث٤دٌفء دثخ٥ني ممج ًٌ٘ أى ٦ثّ٤جٌ٘ز ـصى ٜذِ ٧ىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا
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ٌِ ًٌ٥ظ٥م خىٌد١م ٌنٌٝد١م ّ٘رب ث٤خىٌذ ِن ث٤ؽجىذ ٌنٝذ ث٤نٌٝذ ِن
ثٕ٤جبذ ٌ٤عض أدسي  ً٥ّ٤شٍ١ن ٥٤نجط ؼٍ٤ز ٘ئن ش١ن ٘ج٤عٌفمز منيج :ثألنجر ٌهللا
ًفديج٘ ،أـدٍىج٘ ،أؼجخً ثٌ ٧ٍٝ٤ظمٍّث ٝ٘ ً٤ٍٜج ٣يف ر ٢٤ظٍثد خن ٜجسح ٌ٠جن
سيض هللا ِنً من أِ٥م أىٌٜ ٦صًٌ ،سصٜنج ظدجشً:
ٌأسَ ثملفٌدز خّذىج شضدثد
ـىل ثإل ًٌ٥ِ ً٤مج ًّصجد
أٌ ى ٦ملن ٘ٝذ ث٤ندٍ ٘ؤثد؟
ؼ ٚث٤ؽنجح ٘أؼذح ث٤شٌثد
ٌشفذِض ٌؼذث خً ثأل٠دجد
ـ٥مج شممن ظ١ششًٌ سٜجد
خجّ٤ ٛمش ٟيف ث٤نٍٙط شٌفد
ث٤ف ٞـٌ ٞث٤ؽيجد ؼيجد
خز٤ض  ً٤ثألمٍثٌ ٣ثألًٌفد
ىزث  ً٤ثألٌٔجح ٌثألؼيجد
٠ ٍ٤جن ًٙذًً ٘ذثو ظٍثد

ؼ٥ض مفٌدص ٢ثٕ٤ذثر ظٍثد
أخٝى ٤نج ٘ٝذ ث٤ندٍ مفمذ
ـضنج ّ٤مش ٟيف ثٙ٤ؤثد مخجمشث
٠نج نف ٦خً ؼنجخج ممشِج
٘د١ض ِ ًٌ٥أسلنج ٌظمجؤنج
 ٦ٜثملصجُ خً ٌ٠جن ٌِجنً
٠جن ثٌّ٤جن ىٍ ث٤ىشًٌ ٚـضنً
إن ث٤ندٍ ٌ٘جشً ٠فٌجشً
 ٦ٌٜ ٍ٤شٙذٌن ث٤ندٍ مفمذث
ٌشعجسِض ًٌ٘ ث٤نٍٙط خدز٤يج
ىزث ٌ ،ىزث ًف ًشد ندٌنج

ـني ًمَض مٍ٠ذ ثٙ٤ذثء من ِيذ ـفجخصً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـصى ًف ٦إىل
غ
رسً ُْؾ خْ ُن ًٍُن ُ َ
ِيذ إخٍثنً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م  ...ـَ َّذظَنَج ًَفْ ٌَى خْ ُن أًٍَُّحَ ٌَ ُ َ
ظ ٌِّ ٍذ ٌَ َِ ِيل ُّ خْ ُن ـُ ؽْ ٍش ؼَ ِمٌّج َِ ْن إ ِْظم ٌَِّ َ ٦خ ِْن ؼَ ّْ ٍَ ٙش َٜج َ ٣ثخْ ُن أًٍَُّحَ
ٌَ ُٜصٌَْدَ ُز خْ ُن َ
ـَ َّذظَنَج إ ِْظم ٌَِّ ُ ٦أ َ ْ
رب ِن ٍ ثٌَ َّْ٤ف ُء َِ ْن أ َ ِخ ِ
ـ َّىل هللاَُّ َِ ًِْ ٌَ٥
ظٍ َ ٣هللاَِّ َ
ًٌ َِ ْن أ َ ِخ ٍ ُى َشًْ َشرَ،أ َ َّن َس ُ
خَ َ
ني ٌَ إِنَّج إ ِ ْن َ
ث٤ع ٌَف ُْ ١ُ ٌَْ٥ َِ ٧م دَث َس َ ٧ٍ ٍْٜم ُْؤ ِم ِن َ
ؼج َء هللاَُّ ِخ ُْ ١م
ربرََٝ َ٘ ،ج ََّ " :٣
ظَ َّ٥م أَشَ ى ثَ ْ٤م َْ ُ ٝ
ٌَ َ
ـ َُ ٍٝن ٌَ ِدد ُ
ًَف ِ
هللاِ؟َٜ ،ج:٣
ْس أَنَّج َْ ٜذ َسأًَْنَج إ ِْخٍَ ثنَنَج"َٜ ،جٍُ٤ث :أٌََ ْ َ٤عنَج إ ِْخٍَ ثن َ ًََ ٢ج َس ُ
ظٍ ََّ ٣
ْ ٚشَّْ ِش ُ
ـفَ ج ِخ ٍ ٌَ إ ِْخٍَ ثنُنَج ثِ َّ٤زً َن ْ َ٤م ًَأْشٍُث خَّْ ُذ"َٝ َ٘ ،جٍُ٤ث َ ٌ٠َ :
ٗ َم ْن ْ َ٤م ًَأ ْ ِس خَّْ ُذ
" أَنْصُ ْم أ َ ْ
ْض  ٍْ َ٤أ َ َّن َسؼُ ٌف َ ًُ َ٤
خٌْ ٌٌّ ُٔ ٦ش مُفَ ؽَّ ٌ َ٥ز خ ْ َ
ظٍ َ ٣هللاَِّ؟ َ٘ َٝج َ " :٣أ َ َسأًَ َ
َني ٌَيْ َشيْ
ِم ْن أ ُ َّم ِص ًََ ٢ج َس ُ
ٗ َ
َ
ُى ٍم خُيْ ٍم أ َ ًَف ًَّْ ِش ُ
خٌ ٍْ ٦د ْ
ظٍ َ ٣هللاَِّ َٜج ََ٘ ٣ئِنَّيُ ْم ًَأْشٍُ َن ُٔ ًّشث
خٌَْٜ ًُ َ٥جٍُ٤ث خ ََىل ًَج َس ُ
ني ِم ْن ثُ ٍُْ٤
مُفَ ؽَّ َِ ٥
ٍْك أ َ ًَف ٌَُ٤زَ ث َد َّن ِسؼَ ج ٌْ َِ ٣ن ـَ ِ
ٍْيض ََ ٠مج
لٍ ِء ٌَ أَنَج َ٘ َشوُيُ ْم َِ َىل ثْ٤فَ ِ
ًُزَ ث ُد ثْ٤د َِّريُ َّ
ظفْ ٝج
ًي ْم أ َ ًَف َىَّ ُ٥م ٌَ٘ َُٝج ُ ٣إِنَّيُ ْم َْ ٜذ خَ َّذٍُ٤ث خَّْ َذ ََ٘ ٟأ َ ُُ ٣ُ ٍٜ
ث٤مج ُّ ٣أُنَج ِد ِ
ظفْ ٝج"(.) 61
ُ
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نّم ...نفن إخٍثنً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأشدجًِ ث٤زًن ٜجٌ٘ ٣يم ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م" :من أؼذ أمصٍ يل ـدج نجط ًٍ١نٍن خّذي ًٍد أـذىم  ٍ٤سآنٍ خأىً٥
ٌمج.) 62("ً٤
ـج ٍِ ٤ق َِ ْن َسؼُ ٍِ ٦م ْن خَ ِن ٍ
ظ ٌِّ ٍذ َِ ْن ًَفْ ٌَى ـَ َّذظ َ ِن ٍ أَخٍُ َ
ـَ َّذظَنَج ًَفْ ٌَى خْ ُن َ
ظ ٍذ أ َ َّن أَخَج
ـج ٍِ ٤ق َِ ْن َسؼُ ٍِ ٦م ْن خَ ِن ٍ أ َ َ
ظ ٍذ ٌَ ًَّْ َىل ـَ َّذظَنَج ًَفْ ٌَى َِ ْن رَ ْ ٍَ٠ث َن أ َ ِخ ٍ َ
أَ َ
ظَّ٥مَ " :أ َ َ
رَ ٍّس أ َ ْ
ؼ ُّذ أ ُ َّم ِص ٍ ِيل ـُ دًّج ٍَ١ُ ًَ ٧ٌ ٍْٜنٍُ َن أ َ ٌْ
هللا َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
ـ َّىل َُّ
خ َرب َُه َٜج ََٜ ،٣ج ََ ٣
ً َْخ ُشؼُ ٍ َن خَّْ ِذي ًٍََ ُّد أَـَ ذ ُ
ُى ْم أَن َّ ًُ أَِْ ىَ ى أ َ ْىَ ٌَ ًُ َ٥مج ٌَ ًُ َ٤أَن َّ ًُ َسآ ِن ٍ".
ًٌؽذ ث٤صنًًٍ ٌث٤صندًٌ ٌث٥ّ٤م ِىل من ًصمنٍن ًٌ١عشٌن من ٤ٍٜيم ٍ٤( :أدس٠نج
صمن ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌ٠نج مًّ) ،أن ًصمنى ثملع٥م أن  ٍ٤أدسِ ٟيذو
ٌِجػ مًّ ٌنج أنيم ٠جنٍث ظٌٍٙشٌن  ٍ٤أدسٍ٠و خٙم ٦ث٤ففدز ،خً ٦ؽذ
ٌِ٥يم أن ًفمذٌث هللا ث٤زي ىذثىم ٌِج٘جىم ،ألنً ًف ًّ٥م أـذ إرث أدسٍ٠و ـ ٘شلج ـ
أًٍ١نٍن من أشدجًِ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أ ٧من خفٍمً ـٌنةز؟!
ٌٝ٤ذ أخشػ ثخن ـدجن يف ـفٌفً ِن ؼدري خن نٙري ٜج ٣ؼ٥عنج إىل ثملٝذثد خن
ثألظٍد ًٍمج٘ ،مش خً سؼ ٌٝ٘ ٦ج :٣وٍخى ٤يجشني ثٌّ٤نني ث٥٤صني سأشج سظٍ ٣هللا ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،هللا ٍ٤ددنج أنّج سأًنج مج سأًضٌ ،ؼيذنج مج ؼيذس٘ ،جظصٕمذ،
ُ
٘ؽّ٥ض أِؽذ مج ٜج ٣إًف خريث ظم أٜد ٦إٝ٘ ًٌ٤ج :٣مج ًفم ٦ث٤شؼِ ٦ىل أن ًصمنى
مفُض ث ٌَِّٔد ًُ هللا ِنًً ،ف ًذسي  ٍ٤ؼيذو ٠ ٌٚ٠جن ًٍ١ن ًٌٌ٘ ،هللا ٝ٤ذ ـُض
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أٍٜث ٌ ٧أ٠ديم هللا ِىل منجخشىم يف ؼينم٤ ،م
ًؽٌدٍو ٌ٤م ًفذٍٜو ،أٌ ًف شفمذٌن هللا إر أخشؼ١م شّشٍ٘ن سخ١م مفذٜني ملج
ؼجء خً ندٌ١م ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٜ ،ذ ٌُٙ٠صُم ث٤دٌفء خٕري٠م.
نّم . ..نفن إخٍثنً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأشدجًِ ٌ٥٠نج  ً٤ثٙ٤ذث٘ ،من ٘م
ث٤فذً ٞث٤ىجىش سيض هللا ِنً٘ :ذث ٟأخى ٌأمى ًجسظٍ ٣هللا ...نىٝصيج ثٍ٥ٝ٤ح
ث٤ىجىشر يف ـذٌس ثألوٙجٌ ٣ث٤ؽدجح ٌثّ٤ؽجبض من سؼج ٣ثألمز ٌنعجبيج ،خنٙغ
إخٌفؿ ث٤ففجخز خنٙغ ث٤فذ ث٤فجد ٛث٤ىجصػ ثملنري٘ ،يزث من إِؽجصو ـىل هللا
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ٌِ ً ٌ٥ظ٥م مفدز أـفجخً ٌمفدز أشدجًِ ..ـٌ ٌز دثبم ٌز ..ـجرضر ..ؼجىذر..
٠جم٥ز ..سخجنٌز ..مصف٥ز ..مصٍثـ٥ز ..مصٙجِ٥زٍَِٝ ً ..ز ..ن٤ٍٝيج ث٧ًٍ ٦٠ٌ ٧ٌٍ٤
٠مج ظٌ٤ٍٝيج من ظٌأشى خّذنج:
نٙذً ٢خجألسٌثؿ ًجِ٥م ث٤يذَ ..ن٤ٍٝيج ٠مج ٜج٤يج ث٤ذ٠صٍس ِجبن ثٝ٤شنى يف
ٜفٌذشً خ٥ٝمً خج٤نٌجخز ِن ٍ٥ٜخنج٤ٌ ،عجن ـج٤نج ؼجى ٌذ خفذٜنج:
نٙذً ٢خجألسٌثؿ ًجِ٥م ث٤يذي  ...........نٙذً ٢خجألِشثك ٌثألِمجس
نٙذً ٢خجألخنجء يف صمن ث٤فدج  ..............نٙذً ٢من د ّ٠ج إيل د ّ٠جس
من دٌن ِشلً ٢جـدٌذ ٍ٥ٜخنج  ....رضحُ ث٤ؽمجؼم من خنٍ ثملٌ٥جس
ثملؽ ُذ ًدذأ من مفم ِذ ؼجمخج ٌ ................خٍؼيً ًضدث ُن  ٦٠نيجس
ُ
ٌث٤فً ٞدذأ من مفم ِذ مع٥مج ٘ ..........جك ث٤مٌجء خشٌـً يف ثٕ٤جس
ٌثّ٤ذ ًُ ٣دذأ من مفم ِذ مّ٥نج ٥٤ ...............نجط ـ ٞم١جنز ثألـشثس
ىٍ ظٌذ ثٍّ٤مجء مجمن ظٌ ِذ  .... ................إًف ًّ ً٤نٍ خٌٜ ٦١جس
ّ
ٌث٤فمجس
ىٍ ٘ؽشنج ىٍ نٍسنج ىٍ ٘خشنج  ........ىٍ رخشنج يف ث٤دذٌ
ٌدمجؤنج شؽشي خندن ـذًعً ٠ ............ج٤ع٥ع ٦ث٤ؽجسي من ث٤صٌجس
ُ
خٝٙجس أسٌثؿ ث٤ؽٍّح خفدًّ ٌ ............دمٍِيم ٠ج٤يجو ٦ثملذسثس
ّ٘ ًٌ٥ـيل هللا مجظىْ ث٤مٌجٌ. .......... ...ششنمض ٌسٜج ُء خجألؼّجس
ٌششدّدس ر٠شث ُو يف ثألٜىجس
...........
ٌِ ًٌ٥ـيل هللا مجث٤ص ٚث٤ذؼٍ
إِؽجص سظٍ٤نج ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م :مفدصً ث٤صى شؽمْ  ٦٠ثٙ٤شٜجء
ثملخصٍٙ٥ن ىف ٌظٌ٥ز ـدً ِىل ـدً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
ً ٣ٍٝثملعصرش ٛىجم٥صٍن ؼذ( :مج شضث ٣ثًفـصٙجًفس ثّ٤جبٌ٥ز شخصم خأدٌِز
ٌأنجؼٌذ يف شمؽٌذ ث٤شظٍ ٦٠ٌ ٣ثألمز ششثٌِيج ٌشؽيذىج خفمجظز يف ر ٢٤ث٧ٌٍ٤
ثملؽٌذ ٧ًٍ ،مٍ٤ذ ث٤ندٍ يف ث٤عجنٍ ِرش من ؼيش سخٌْ ثألٌ .٣ىنج ٢٤ششَ ثملؽذدًن
ٌثمل٥ٝذًن ٌث٤فٌٍ٘ز ٌث٤عٌٙ٥ز ٌث٥ّ٤مجء ٌأ٘شثد ث٤ؽميٍس ً٥صٍٝن ؼمٌّج مّج ِىل
خّٝز ٌثـذرٌٜ ،ذ ًٍ١ن خني نضِجشيم ثٌ٥ّٝ٤ز شنٍُ ٌثظْ مصدجًن١٤ٌ ،نيم ؼمٌّج
ٌـذر مصآٙ٤ز يف إخٌفـيم ٌـديم مفمذ) (.) 63
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إنً ث٤شظٍ ٣مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خّٝز ث٤نٍس ثٍ٤لجءر يف ظٍح ث٤ذنٌج،
خّٝز ثألمجن ٌثملفدز ىف أسك ث٤ذنٌج ٌثٍفخشر ،ـًٍ ً٤صآ ٚ٤ثملخصٍٙ٥نًٌ ،صٌفٜى
ثملصدجِذٌنِ ،نذ ر٠ش ثظمً ش٥يؾ ثأل٤عنز شعدٝيج ثٍ٥ٝ٤ح خج٤فٌفر ِ ًٌ٥ميمج
شدجًنض دسؼجس ثًف٤صضث ٧ثإلًمجنٌٍ ،شٙجٌشض مشثـ ٦ث٤صمع ٢خصٍٜري ؼّجبش ث٤ذًن،
١٤ن "مفمذ ث" يف نٙغ  ٦٠منيم ىٍ ث٤ؽجنذ ثٍ٤يضء ثمليضء ث٤زي ًف خٌفٗ ًٌِ٥
ًٌف خٌفٗ ِىل ـدً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،مع٥مج ٠جنض مّؽضشً ـج ٣ـٌجشً أن
ش٥ص ٚثٍ٥ٝ٤ح ـٍ ً٤سٔم ثخصٌفٗ ٍِمصيجً ،فصث٤ض مّؽضشً خجٌٜز ـصى خّذ ٌ٘جشً،
شي ٍٙثٍ٥ٝ٤ح إ ًٌ٤وجبّز مخصجسر من ثّ٤جخذ ٌمن ثّ٤جيص ،من ثّ٤جؼٌ ٞمن
ثٝ٤جيل ،من ثٕ٤جيل ًٌ٘ ٌمن ث٤ؽجيف ِنً ،شّؽ ًٝإن ٠نض من أمصًًٌ ،ف ًعّ ٢إًف أن
شُؽِّ  ًُ ٥إن ٠نض ِىل ٔري دًنًٝ٘ ،ذ أسظ ً٥هللا ٤يزث ٌ٤زث٥ٌٜ ،ٟذ مفم ٍذ ث٤شـٌم ثشعْ
٤فذ من ىٍ من ؼٌّصً ٌ٤دُٕن َم ْن َ٘ َش من سـمصًٌ٘ ،ف شضث ٣سـمصً يف ثألسك
نجػ ٌىٍ ًعدق خٌّذ ث ِن
ش٥ّ٘ ٦ّٙيج شنجؼذ ٍ ٦٠
آخ ٞىجسح ٔجسًٌٍ ٛن أنً ٍ
ظٌٙنز مفمذ..
ٌسـمز مفم ٍذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م شنجدًًً :ج أخ ٍ ..ثس٠ذ مّنجْ ُ٘ ..ض مّنج خجّلل..
ثنؾ خنٙعّ ٢لل ..إنً "مفمذ" ثٍّ٤مز ث٤صى ثشعّض آ٘جٜيجٌ ،شّذدس نٍثـٌيج ــ
٠مج ً ٣ٍٝثّٝ٤جد( ) 64ـ ـصى أـدفض ٌ٘يج نجـٌز مٝجخ٥ز  ٦١٤خٌ ،ٞ٥أـدق
ٌ٘يج ٜىذ ؼجرح  ٦١٤مّذنٌ ،أـدفض شؽمْ إٌ٤يج ث٤دأط ٌث٤ف٥م ٌث٤فٌ٥ز
ٌثٍ٤شثـزٌ ،ثألملٌّز ٌثًفؼصيجدٌ ،ـن١ز ث٤عن ٌـمٌز ث٤ؽدجح ...ش ٢٥ىى خٌف سًذ
ٍِمز ثٍّ٤مجس ٌمّؽضر ثإلِؽجص...
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شفشص ِ٥مجء ث٤ع ٚ٥ث٤فج٤فني من ثملنجىمني ٥٤صٍظٌ ٦ن ٍٙث٤عٌجدر ِن
ث٤شظٍ ٣يف ث٤فٌفر مخج٘ز ؼ٥ذ ث٤رش ٟإىل ث٤ذًن ث٤فنٌٌِ ،ٚذ ٧مرشٌٌِز
شخفٌق ٜربو خج٤ضًجسر خٍٜ ٦ش نٌز ث٤ضًجسر ِىل معؽذو خمج ًٌ٘ شمٌّٚ
ـذًغ ِشك ثألِمجِ ٣ىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٦٠ ،ىز ث ؼشأ ِىل ؼنجح
سظٍ٤نج ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من شؽشأٌ ،خجس أـٌجنج ًز٠شٌن ثظمً خٌف
ظٌجدر ممج ًنجيف ث٤صٍٜري  ،ً٤خ ٦أـٌجنج مجًنٍشٌن ؼزسث ملن ًنىٍٙ٤ ٞز ظٌذنج
مٝشٌنز خجظمً مخج٘ز ثٍ٤ن أنً من ث٤فٌٍ٘زٌ ،ىزث ممج ًؤثخزىم ِ ًٌ٥ث٤فٌٍ٘ز
أنٙعيم خأنيم ًٍٜشٌن ِ٥مجبيم ًٌمٍٙن ٌِ٥يم من ثألٝ٤جح ث٤ؽت ث١٤عري خٌنمج
ِنذ ر٠ش ظٌذ ٌسظٍ ٣ثألمز ًنجدٌنً خٌف ٝ٤ذ مْ مج ً٤من ظٌجدر ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م  ،ـصى ِجح ٌِ٥يم خّن ثملصفٍ٘ز ثنصيجؼيم مع ٦ىزث ثملع ٢٥خ٤ٍٝيم:
(ً...عمٍن ث٤ندى خ َٙ٥مفمذ ـ أي ث٤عٌٍٙ٥ن ـ ى١زث مؽشد ث خفؽز أنً ٜج:٣
"ًفشىشٌنى إنمج أنج ِدذٍ٤ٍٝ٘ ،ثِ :دذ هللا ٌسظٍ ،"ً٤خٌنمج نؽذىم ًىشٌن ثخن
شٌمٌز ًٌأشٍن خأٝ٤جح ٠عرير شعد ٞثظمً)(.) 65
أن ؼميٍس ثٝٙ٤يجء رىدٍث أخز ث من ـذًغ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م أن
ثألرثن ث٤زي شّ٥مً ث٤شظٍ ٣من ؼربً ًٌ٥ِ ٦ث٤عٌف ٧ؼجء ًٌ٘ " :أؼيذ أن مفمذ ث
سظٍ ٣هللا" ٌِىل ر ٢٤رىذ مجٌ ٢٤أـمذ ٌأخٍ ـنٌٙز١٤ٌ ،ن ث٤ؽجٌّ٘ز أؼجصٌث
شعٌٌذ ث٤شظٍ ٣يف ثألرثن  .ألن ثألدح مْ سظٍ ٣هللا ٌثؼذ ٘ئرث ٠نج نُعٌذ من ًّ٥منج
ِ٥مج من ث ٧ٍ٥ّ٤ث٤رشٌِز ٌثٝ٤شآن ث١٤شًم ً٘ ٌٚ١ف نُعٌذ ــ ٌِٝف ٌنٌٝف ٌشأدخج ــ
من نضِ ٣ىل ٥ٜدً ثٝ٤شآن ٌىذثنج إىل ثإلظٌف ٧ظٌذنج مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م؟!
إن ث٤عٌجدر ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من أٌؼذ ثٍ٤ثؼدجس ِىل  ٦٠مؤمن،
ٌإرث ٠جن ث٤فذًغ ث٤زي أخز خً ثألبمز ث٤عٌفظزً ،ؤخز من منىٍِ ًٜذ ٧ظٌجدر
ث٤شظٍ ٣يف ثألرثن٘ ،أن مٙيٍ ٧ثٍٙ٥٤ز ٌإن ٠جن ًُٙيم منً ًف ًُعٌذ ٌىٍ ـجرض،
إًف أنً ـج ٌٔ ٣جخً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م  ً٤ثٙ٤مٌ ٦ث٤عٌجدر ٌصًجدر.
ٌٜذ خفغ ٜعم ثألخفجط ث٤رشٌِز خذثس ثإل٘صجء ثملٍشًز معأ٤ز شعًٍذ ث٤ندى
( ) 66ثظصّشك ًٌ٘ ثملعأ٤ز من ٠ج٘ز ؼٍثنديج خّ٥مٌز ٌـٌجدًز أن ٦ٝمنً خصٍشٗ
أىم مج ؼجء ٌ٘يج:
(٘ئن ظٌذنج مفمَّذ ث ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ىٍ ؼٍىشر ث٤نٍٙطٌ ،شجػ
ث٤شؤٌطٌ ،ظٌذ ٌ٤ذ آد ٧أؼمّنيًٌ ،ف ًذخ ٦ثإلنعجن دثبشر ثإلًمجن إًف خفدً
ٌشٌٍّمً ٌشٍٜريو ٌث٤ؽيجدر خشظج٤صً؛ ٘يٍ أـذ س٠ن ٍَ ث٤ؽيجدر؛ إر ًف ًٝد ٦هللا
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شّجىل من أـذ ثٍ٤ـذثنٌز ـصى ًَؽ َ َّٙيج خأنً ـ ىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م سظٍ ً٤إىل
ثّ٤جملني.
ٌٜذ َِ َّ٥مَنج هللا شّجىل ثألدح مْ ظٌذنج مفمَّذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ـني
خجوَذ ؼمٌْ ث٤ندٌني خأظمجبيم ،أمج ىٍ ٘٥م ًخجودً خجظمً مؽ َّشد ث خٜ ٦ج:ً٤ ٣
ظٍ ًَُ﴿ ﴾٣ج أًَُّيَ ج ث٤ن َّ ِد ٍُّ﴾ٌ ،أ َم َشنج خجألدح مًّ ٌشٍٜريو ٘ٝج﴿ :٣إنَّج
﴿ًَج أًَُّيَ ج ثَّ ٤ش ُ
ظ٥نج ََ ٟ
ؼ ِ
ظٌٍ ًِ ِ٤شَُّ ِّض ُسٌ ُو ٌشٍَُ ُِّ ٜشٌ ُو
جىذ ث ٌ ُمد َِّرشث ٌن َ ِزًشث * ِ٤صُؤ ِمنٍُث ِخجّللِ ٌ َس ُ
أ َ ْس َ
عًٍذُه ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف٠ ٧مج
ٌشُ َعدِّفُ ٍ ُو خُ َْ ١شر ٌأ َ ِـٌٌف﴾ (ِ ٌ ،) 67من شٍٜريو شَ ِ
ٜج ٣ث٤عذيُّ ٌ’’:شٍٜشٌو’’ :أي شُ َعٍِّ دٌُو ،ر٠شو ثٝ٤شودٍ يف شٙعريوٌٜ ،جٜ ٣صجد رُ :أ َم َش
هللا خصعًٍذو ٌشٙخٌمً ٌشرشًٌ ًٙشٌٍّمً  .أخشؼً ِدذ خن ـمٌذ ٌثخن ؼشًش
ث٤ىربي يف ث٤صٙعريٌ ،نيجنج ِن ث٤صٝذًم خني ًذي هللا ٌسظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آً٤
ٌظ٥مٌ ،ـزَّسنج ِمن سْ٘ ث٤فٍس ٍ٘ ٛـٍشً ث٤رشً ٚـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م أٌ
ث٤ؽيش  ً٤خجٝ٘ ،٣ٍٝ٤ج ٣شّجىلًَ﴿ :ج أًَُّيَ ج ثِ َّ٤زً َن آ َ َمنٍُث ًَف شُ َِّ ٝذمٍُث خ ْ َ
ظٍ ًِِ ٤
هللا ٌَ َس ُ
َي َِّ
َني ًَذ ِ
ـٍَ ثشَ ُْ ١م ٍَْ٘ َٛ
ظ ِمٌ ٌْ َِ ٌِ ٌ٥م (ًَ ) 1ج أًَُّيَ ج ثِ َّ٤زً َن آ َ َمنٍُث ًَف شَ ْش َُّ٘ ٍث أ َ ْ
ٌَ ثشَّ ٍُٝث هللاََّ إ ِ َّن هللاََّ َ
ٍْ٠َ ٣ؽَ يْ ِش خَّْ ِم ُْ ١م ِ٤دَّْ ٍن أ َ ْن شَفْ دَ َ
ـٍْ ِس ث٤ن َّ ِد ٍِّ َ
ي أَِْ َمجْ ١ُ ُ٤م ٌَ أَنْصُ ْم
َ
ًٌَف شَؽْ يَ ُشٌث ِ ًُ َ٤خجِ َٝ ْ٤
ًَف شَ ْؽُّ ُشٌ َن ( ) 2إ ِ َّن ثِ َّ٤زً َن ًَ ُٕ ُّ
ٍ ٣هللاَِّ أٌُِ َ٤ة َ ٢ثِ َّ٤زً َن ث ْمصَفَ َن هللاَُّ
ـٍَ ثشَيُ ْم ِِن ْ َذ َس ُ
مٍ َن أ َ ْ
ظ ِ
ٍُُ٥ٜخَيُ ْم ِ٥٤صَّ َْ٤ ٍََٝيُ ْم َم ْٕ َِ ٙشرٌ ٌَ أَؼْ ٌش َِ ٌٍِمٌ﴾(ٌ ،) 68نيجنج أن نخجودً ـىل هللا ًٌِ٥
ُ
ٍ٣
خّمـنج خّمج ٘ٝج ٣ظدفجنًً﴿ :ف شَؽَّ ٍُ٥ث دَُِ ج َء ثَّ ٤ش ُ
ٌآٌ ً٤ظ٥م ٠مج ًُخجوذ
ظ ِ
خٌَْن َ ُْ ١م َ٠ذُِج ِء خَّْ ِم ُْ ١م خَّْ مج﴾(ٜ ،) 69جٜ ٣صجدر" :أ َ َم َش هللا َِ َّض ٌَؼَ َّ ٦أ َ ْن ًُيَ جحَ ن َ ِدٌُّ ًُ
ظَ َّ٥م ٌَ أ َ ْن ًُدَؽَّ َ ٌَ ٦أ َ ْن ًَُّ ٍَّ َم ٌَ أ َ ْن ً َُعٍَّ دَ" .أخشؼً ثخن أخٍ ـجشم
ـ َّىل هللاُ َِ  ٌَ ًِْ ٌَ٥آ َِ ٌَ ًِ ٤
َ
ٌٔريو يف ث٤صٙعري١٘ .جن ًّ
ـٝج ٌِ٥نج أن نمصع ٦ألمش هللاٌ ،أن نصّ٥م مْ ـذ سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ثألدحَ مًٌّ ،من ثألدح مًّ أن ن ُ َعٍِّ َد ه ٥٠مج رُ َِ ٠ش،
ٌأن نفيل ِ٥٠ ًٌ٥مج رُ ِ٠شٌ ،أ ًّف نخجودً خجظمً مؽ َّشد ث ِن ثإلؼٌفٌ ٣ث٤صدؽٌ.)٦
ًٌف ٘ش ٛخني ث٤نذثء ٌث٤زِّ ْ٠ش يف ر٢٤؛ ٘١مج ًُرشَ ُ ثظصّمج ُ ٣ثألدح ٌث٤صٍٜري
ٌث٤صٌٍّم ِنذ دِجبً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ًُرشَ ُ ٠زِ ٢٤نذ ر٠ش ثظمً ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٌث٤فٌفر ِ ًٌ٥من ٔري ٘شٛ؛ ٍ٤ؼٍد ث٥ّ٤ز يف ٌ٠ف ثألمشًنٌ ،ىٍ
ث٤نيٍ ِن معجٌثشً خٕريو من ثملخٍٜ٥نيٌ ،ر ٢٤ـجـ ٦يف ث٤ز٠ش ٠مج ىٍ ـجـ ٦يف
ث٤خىجح ٌث٤نذثءٌ ،ث٤ف١م ًذٌس مْ ِ٥صً ٌؼٍد ث ٌِذمج.
أؼمّض ثأل َّمز ِىل ظدٍس ث٤عٌجدر ٥٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مٌِ ،ىل َِ ِ َ٥مٌَّصً
يف ث٤عٌجدرٜ ،ج ٣ث٤رشٜجٌي( َٙ٥٘" :ظٌذنج ) َِ ٌ َ٥م ِ ًٌ٥ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م"،
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ُ
ِّ
مصٍىمني شّجسليج مْ
شمع ٢خٍجىش خّن ثألـجدًغ
َّ
خّن مَن
ٌأمج مج ؼزَّ خً
ىزث ث٤ف١م ٌ٘ف ًُّصَ ُّذ خً٤ٌ ،ز ٢٤ثش ٞٙث٥ّ٤مجء ِىل ثظصفدجح ثٜرتثن ثظمً ث٤رشًٚ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م خج٤عٌجدر يف ٔري ثألٙ٤جً ثٍ٤ثسدر ثملصّدَّذ خيج من ِٜدَ٦
ث٤رشُ.
٠مج ثشٍٝٙث ِىل ِذ ٧صًجدشيج يف ث٤صٌفٌر ٌث٤شٌثًز:
أمج ث٤صـٌفٌر٘ :ئن ثٝ٤شآن ٌ٠ف ٧هللا شّجىل ًف ًؽٍص أن ًضثد ًٌ٘ ًٌف أن ًنٝق منً،
ًٌف ًٝجط ٌ٠ف ٧هللا شّجىل ِىل ٌ٠ف ٧خ.ًٝ٥
ٌأمج ث٤شٌثًـز٘ :ئنيج ـ١جً ٌز َ ٥٤م ْش ٌِيِّ ٌؼيجد رٌ ًٌِ٥؛ ٌ٘فخُ َّذ من ن٥ٝيج ٠مج ىٍ،
نفٍث ِىل أن ىزث خفعذ ثٍ٤لْ يف ث٤خيٌ ،أمج ِمن ـٌغ
ِىل أن خّن ث٥ّ٤مجء ُّ
َ
٘جألٌْ َىل أن ًف شَّ َشَ ِنيج يف ثمل ْش ٌِيِّ
ثألدثء ــ ـٌغ ًُؤمَن ث٥٤دغ ٌإًيج ُ ٧ث٤ضًجدر ــ
ٌٔريو٠ ،مج ٜج ٣ثإلمج ٧ثّ٤جسٗ خجّلل أخٍ ِدذ هللا ث٤يجسٌيش ثملجٌٔ ٍ١٤ريو.
أمج خج٤نعدز ٤ألٙ٤جً ثٍ٤ثسدر ثملصّدَّذ خيج من ِٜدَ ٦ث٤رشُ ٠جألرثن ٌثإلٜجمز
ٌشؽيذ ث٤فٌفر٘ :مزىذ ؼميٍس ث٥ّ٤مجء ٌثملفٝٝني من أشدجُ ثملزثىذ ثٝٙ٤يٌز
ثملّصمَذر ٌٔريىم أنً ًُعصفَ ذُّ ثٜرتث ُن ثًفظم ث٤رشً ٚخج٤عٌجدر أًمج يف ثألرثن
ٌثإلٜجمز ٌث٤فٌفر؛ خنجء ِىل أن ث٤ؽمْ خني ثألدح ٌثًفشدجُ أٌْ َىل من ثًفٜصفجس ِىل
ثًفشدجُ؛ ألن ث٤ؽمْ أٌْ َىل من ث٤رتؼٌقٌ ،يف ثألدح ثشِّدج ٌُ ٤ألمش خصٍٜريو ٌشٌٍّمً ـىل
ق منً ـٌفرٌ ًٌف أرث ٌن ًٌف إٜجم ٌزٌٜ ،ذ َِّ٥م ث٤ندٍ
هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ث٤زي ٤م شُ َخ َّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م أ ُ َّمصًَ ثألدحَ مًّ ـٌغ أخرب خج٤عٌجدر ِن نٙعً ث٤رشًٙز
ظٌِّ ُذ ٌَ ِ َ٤ذ آ َد ٌَٜ ،"٧ج ٣ملن خجودٍو خ٤ٍٝيم:
خ ً٤ٍٝـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م " :أَنَج َ
ث٤عٌِّ ُذ هللاُ" ،ظم ٜجٍُ٤ٍُٜ " :٣ث َ١ُ َ٤ ٍْٜمًْ ٌَ ،ف َ ًَ ْعصَ ِؽ َّشن َّ ُُ ١م َّ
أن ْ َ
ث٤ؽٌْىَج ُن" .سٌثو
ظٌِّ ُذنَجَّ " :
ض َ
ثإلمج ٧أـمذ ٌأخٍ دثٌد ٌٔريىمج٘ ،أَّ ٜش ِر ْ٠ش ث٤عٌجدر ٌندًَّ ِىل ـفز ثملّنى
خج٤صفزًش من إىمج ٣ثٙ٤ش ٛخني ظٌجدر ثملخٌ ٍٛ٥ث٤عٌجدر ثملىَٝ٥ز ٥٤خج ٞ٤ظدفجنً،
ٜج ٣ثإلمجَ ٧
ث٤ع ْؤدُد ًُّ٥٠
ث٤عٌِّ ُذ هللاُ" ،أَيْ ُّ :
ظَ َّ٥م " َّ
ـ َّىل هللا َِ  ٌَ ًِْ ٌَ٥آ َِ ٌَ ً٤
ث٤خىّجخٍَ ًُ٤ ٍَْٜ :
ـَ َِ ٝ
ظٌِّذ ث َم َْ
ٌٝز ّللِ َِ َّض ٌَؼَ َّ ٌَ ،٦أ َ َّن ثَ ْ٤خّ٥٠ُ ْٞ٥ي ْم َِ ِدٌذ هللا ٌَ ،إِن َّ َمج َمنََّ يُ ْم أ َ ْن ًَ ْذ ُِ ٍ ُو َ
ظٌِّذ ٌَ َ٤ذ آدَ"٧؛ َألنَّيُ ْم َ ٧ٌ ٍْٜـَ ِذ ُ
ظ ٌف ِ٠َ ٌَ ،٧جنٍُث ًَفْ ِعدٍُ َن أ َ َّن
جإل ْ
َ " :ً٤ٍْٜأَنَج َ
ًغ َِ يْ ٍذ ِخ ِ
ظجء ًَُّ ٍِّمٍُنَيُ ْم ٌَ ًَن ْ َٝجدٌُ َن
َجح ثُّ ٤ذنٌَْج ٌَ َ٠ج َن َ٤يُ ْم ُس َؤ َ
ث٤عٌَجدَر ِخج٤نُّدٍَُّ ِر َ٠مج ِى ٍَ ِخأ َ ْ
ِّ
ظد ِ
ٍْ ٣أ َ ْىِ ٦دًن ُْ ١م ِ
ٌَمَّ٥ص ُْ ١م ٌَ ثدُِْ ٍنِ ٍ
َألم ِْش ِىمٍُْ٤ٍُٜ " :ً٤ٍَْٜ ٌَ ،ث ِخ َْ ١ُ ٤ِ ٍْٝم" ،أَيْ ٍُ٤ٍُٜ :ث ِخ َِ ٝ
ظ َّمج ِن ٍ هللا شََّ َ
ظٌِّذ ث ََ ٠مج شُ َعمٍُّ َن
جىل ِيف ِ٠صَجخً ًٌَف شُ َعمٍُّنِ ٍ َ
ظًٍف ََ ٠مج َ
ن َ ِدًٌّج ٌَ َس ُ
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ظج َء ُْ ٠م ٌَ ُِ َ
ٍ َمج َء ُْ ٠م ًٌَف َشؽْ َّ ُِ ٍ٥ن ٍ ِمعْ٥يمْ؛ َ٘ئِن ٍِّ َْ ٤عض َ٠أَـَ ِذ ِىمْ؛ إِرْ َ٠جنٍُث ُْ ٌَ٤عٍث
ُس َؤ َ
ظًٍف.
ظجَ٤ز َ٘ َعمٍُّنِ ٍ ن َ ِدًٌّج ٌَ َس ُ
ظدَجح ثُّ ٤ذنٌَْج ٌَ أَنَج أَظٍد ُْ ٠م ِخج٤نُّدٍَُّ ِر ٌَ ثِّ ٤ش َ
دٌُن ُْ ١م ِيف أ َ ْ
ُ
ٌخ ِ
ظٌ ِِّذي" ٘أَّ ٜش ر٤ٌ ٢٤م
ٍوذ ثملفىٙى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م خـ"ًج َ
ظيْ ِ ٦خن ـُ نٌَ ٍْ ٚسيض هللا ِنً ٜجَ :٣م َش ْسنَج ِخ َعٌ ٍَْ٘ ،٦ذ َ
ض َ٘ج ْٔصَ َعُ ْ٥
َخُ ْ٥
ض
ًن١شو؛ ّ٘ن َ
ًٌَ َ٘ ،خ َشؼْ ُ
ِ٘ ِ
ٍ ٣هللاِ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مَٝ َ٘ ،ج َ:٣
ض مَفْ مٍُمجَ٘ ،ن ُ ِم ٍَ رَ ِ ٢َ ٤إ َِىل َس ُ
ظ ِ
" ُم ُشٌث أَخَج ظَج ِخ ٍض ًَصََّ ٍَّر"ُ ْ٥ُٝ َ٘ ،
ـج ِ٤فَ ٌز؟ َ٘ َٝج ًَ" :٣ف َ ُس َْ ٌَٜز إًِف َّ ِيف
ظٌ ِِّذي! ٌَ ثُّ ٤ش َ ٜى َ
ضًَ :ج َ
ن َ ٍْ ٙغ أ َ ٌْ ـُ َم ٍز أ َ ٌْ ْ َ٤ذ َٔ ٍز" .سٌثو ثإلمج ٧أـمذ ٌأخٍ دثٌد ٌث٤نعجبٍ يف (ِم ٦ث٧ٌٍ٤
ٌث٥ٌ٥٤ز) ٌث٤فج٠م يف (ثملعصذسٌٜ )ٟج :٣ىزث ـذًغ ـفٌق ثإلظنجد ٌ٤م ًخشؼجو،
ٌيف إٜشثسو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٤ز ٢٤إِرْ ٌن منً يف خىجخً ٌ ِر ِْ ٠شه خزٌ ٢٤أنً
أمش مرشًٌٌُ ،ف ٘ ْش ٛيف ر ٢٤خني أن ًٍ١ن دثخ ٦ث٤فٌفر أٌ خجسؼيج ،خ ٦ر ٢٤يف
ث٤فٌفر أٌْ َىل؛ ألن ث٤رشُ سث ِى ثألدح مْ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ث٤فٌفر
٥٤مف ِّيل مخجودز ثملفىٙى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م
َ
خفٍسر مؤ َّ٠ذر؛ ٘رشُ
ِّ
ثملفيل أن
دثخ َ ٦ث٤فٌفر ٌؼّ٥يج شدى ٦خمخجودز ٔريوٌ ،أٌؼذ هللا شّجىل ِىل
ًؽٌذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م إرث خجودً أظنجءىج ًٌف شدى ٦خز ٢٤ـٌفشًُ؛
مدجٕ٤ز يف ثألدح مًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٌمشثِجر ٤فشمصً ٌؼنجخً ث٤رشً،ٚ
٘صخفٌفيمج من رً ٢٤ف د ًٌ٥ِ ٦ٌ٤خ ٦ىٍ ِىل
ُ
ؼجس أًمج يف ثألرثن ٌثإلٜجمز
ٌىزث ٍ
ِمٍمً .خ ٦أؼجس ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م إىل ثألمش خصعًٍذو ِنذ ر٠ش ثظمً
ث٤رشً ٚـٌغ سثؼْ مَن ر ََ ٠شه مؽ َّشد ث ِن ث٤عٌجدر؛ ّ٘ن ؼجخش خن ِدذ هللا سيض
ـ ِّذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِىل ثملنرب٘ ،فمذ هللا
هللا ِنيمج ٜجَ :٣
ٌأظنى ِ ،ًٌ٥ظم ٜجَ " :٣م ْن أَنَج؟" ٥ٜنج :سظٍ ٣هللاٜ ،ج" :٣نَّ مْْ ١ِ َ٤ ٌَ ،ن َم ْن أَنَج؟" ٥ٜنج:
ظٌِّ ُذ ٌَ ِ َ٤ذ
أنض مفمَّذ خن ِدذ هللا خن ِدذ ثملى٥ذ خن ىجؼم خن ِدذ منجٜٗ ،ج " :٣أَنَج َ
آ َد ًٌََ ٧ف َ٘ ْخ َش" [ .سٌثو ث٤فج٠م يف ثملعصذسٌٜ ٟج :٣ىزث ـذًغ ـفٌق ثإلظنجد ٌ٤م
ًخشؼجو].
ٌإرث  ٦ٌٜخج٤رتؼٌق خٌنيمج ٘جألدح مٝذَِّ ٧ىل ثًفشدجُ٠ ،مج ٌيش ر ٢٤يف مٍٜٚ
ظٌذنج ِيل سيض هللا شّجىل ِنً يف ـ٥ق ث٤فذًدٌز ـٌغ س٘ن أن ًمفٍ ٥٠مز
"سظٍ ٣هللا" ِنذمج أمشو ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م خمفٍىج ،شٝذًمج ٤ألدح
ِىل ثًفشدجٌٌُ ،يش ر ٢٤أًمج يف شٝيٝش ظٌذنج أخٍ خ١ش ث٤فذً ٞسيض هللا ِنً يف
ث٤فٌفر خّذ أم ِْش سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م  ً٤خأن َ
ًد ٝى م١جنً ٌٜجً٤ ٣
ُف ِّيل َ خ َ
ـ َّىل هللاُ َِ ِ َ٥
ًٌ
سظٍ ٣هللاِ َ
ني ًَذَي
ًفخن أخٍ ُٜفج٘ َز أ ْن ً َ
ِ
خّذ ث٤فٌفر" :مج ٠ج َن ِ
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ظَّ٥م"٠ٌ ،ز ٦ّ٘ ٢٤ظٌذنج ِعمجن سيض هللا ِنً ـٌغ َّ
َ
ث٤ىٍثٗ ٤ـ َّمج دخ٦
أخش
ٌَ آ َِ ٌَ ًِ ٤
م َّ١ز يف ٜمٌز ـ٥ق ث٤فذًدٌز مْ ِ٥مً خٍؼٍح ث٤ىٍثٗ ِىل مَن دخ ٦م١ز؛ أدخج
نض ألََّ٘ َ ٦ـصَّ ى ًَىُ َ
مًّ ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ٧أن ًىٍٗ ٜدٌٜ ً٥ج" :٣مج ُُ ٠
ٍٗ ِخً
سظٍ ُ ٣هللاِ"ٌ ،أٜشو ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِىل رٌ ٢٤ؼَ َّ ِ ًَ٥من مٙجخشو
ٌمنجٜدً؛ ٘ئنً َّ َ٤مج ٜج ٣ث٤نجط" :ىنٌةج ألخٍ ِدذ هللا! ًىٍٗ خج٤دٌض آمنج"ٜ ،ج٣
ظنَز َمج وَ َ
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مَ ٍْ َ٤" :م ََ ١
جٗ ـَ صَّ ى
غ َ٠زَ ث ٌَ َ٠زَ ث َ
أَوُ َ
ٍٗ"[ .سٌثو ثخن أخٍ ؼٌدز يف "ثملفنٌَّ "ٚثخن أخٍ ـجشم يف "ث٤صٙعري"].
نق ِ ًٌ٥ثٌّ٤فمز ثملف ٞٝث٤ؽٌف ٣ثملفيل
ٌىزث ىٍ ثملّصمذ ِنذ ث٤ؽجٌّ٘ز ٠مج َّ
[س 864ىـ]ٌ ،ث٤ؽٌخجن :ثخن ـؽش ث٤يٌصمٍ [س973ىـ] ٌث٤ؽيجح ث٤شميل
[س 957ىـ]ٌِ ،نذ ث٤فنٌٙز ٠مج أ٘صى خً ثٌّ٤فمز ثٝ٤فٙجصي [س745ىـ]ٌ ،ثِصمذو
ف َ[ ٍٙ١س1088ىـ]،
ث٤ربىجن ث٤ف٥دٍ [س 956ىـ]ٌ ،ثإلمجٌِ ٧فء ث٤ذًن ث٤فَ ْ
ٌثٌّ٤فمز ث٤ىفىجٌي [س 1231ىـ] ٌِ ،نذ ثملجٌ١٤ز ٠-مج ٜج ٣ثإلمج ٧ثّ٤جسٗ خجّلل
شّجىل أخٍ ثٙ٤صق ثخن ِىجء هللا ث٤ع١نذسي [س 709ىـ] ٌؼض ٧خً ثٝ٤جيض ثخن ِدذ
ث٤عٌف[ ٧س 749ىـ] ٜجيض ث٤ؽمجِز يف شٍنغٌ ،ؼٌخ ثإلظٌف ٧أخٍ ثٝ٤جظم ث٤ربصيل
ْريي ُ
[س844ىـ]ٌ ،ث٤ؽيجح ِ
ثَ ٝ٤عنْىٌنٍ ث٤ؽضثبشي [س878ىـ]ٌ ،ثِصمذو
ث٤فم َ ِ
ثإلمج ٧ث٤فىَّجح [س954ىـ]ٌ ،ثإلمجُ ٧
ثألخٍِّ [س827ىـ] ٌٔريىم ٌ ،-ن ً٥ٝثإلمج٧
أخٍ خ١ش خن ثملنزس ث٤نٌعجخٍسي [س 319ىـ] ِن ثإلمج ٧ث٤فجَ٘ إظفج ٛخن سثىًًٍ
[س 238ىـ] يف ث٤فٌفر ِىل ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ـٌفر ث٤ؽنجصر،
ٌسؼفً ثٌّ ّ٤فمز مفمذ خن ِيل ث٤ؽٍ٠جنٍ [س1250ىـ].
َّ
ثـصؾ خً َم ْن َسؼَّ ق شش ٟث٤عٌجدر خأؼٍخز منيج:
ٌأؼجح ث٤ؽميٍس ِ َّمج
 - 1أن ثألد٤ز ث٤رشٌِز ث٤ذثَّ٤ز ِىل ٌؼٍح شٍّـٌم ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م
خصٍٜريوٌ ،شعـًٍذوٌ ،ث٤نيٍ ِن مخجودصً ،أٌ ر٠شو ٠مج ًخجوذ أٌ ًز٠ش خّمـنج
مٍلْ ؼشَ ًٌ٘
ق ٤يجٌُ٘ ،رشَ ُ ثمصعجُ٤يج يف ٦٠
مخف َ
ِّ
خّمج ؼجءس ِـجمز ًف
ٍ
رُ ٠شه ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م؛ ـمٌف ٥٤مىِ َٞ٥ىل ثملٌَّٝذ٤ٌ ،م ًشد يف ث٤رشُ مج
ُخشػ ثألرث َن أٌ ثإلٜجم َز أٌ ث٤فٌفرَ من رٔ ،٢٤جًز مج يف ثألمش أ َّن شَ ْشِ ٟر ِْ ٠شىج يف
ً ِ
أٙ٤جً ثألرثن ٌثإلٜجم ز ٌث٤صؽيذ يف ث٤عنز ث٤ندًٍز ث٤رشًٙز ًٍٜف ٌشٝشًشث ًذِ ٣ىل
ِذٌ ٧ؼٍخيج ًف ِىل ِذ ٧مرشٌٌِصيج؛ ؼمّج خني ثألد٤ز ث٤رشٌِز؛ ألنً ًف ًُ٥ؽَ أ إىل
ث٤رتؼٌق إًف ِنذ شّزُّس ث٤ؽمْ.
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 2ـ أن ٠عريث من ثّ٤دجدثس ث٤رشٌِز َ
شؤخز أـ١جميج من ثألد٤ز ث٤رشٌِز ثملصّذدر،
منيج مج ًذٌ٥ ِ ٣يج خخفٍـًٌ ،منيج مج ًذ ٣خّمٍمًٌ ،منيج مج ًذ ٣خمنىٍ،ًٜ
ٌمنيج مج ًذ ٣خمٙيٍمًًٌ ،ف شٍؼذ أـ١جميج مؽمٍِز يف دٌ ٦ٌ٤ثـذٍ٘ ،ؼٍح
ُّ
ٌشّني ٜشثءر ثٙ٤جشفز ٌ٘يج ؼجء من د٦ٌ٤
ثٝ٤شثءر يف ث٤فٌفر معٌف ؼجء من د،٦ٌ٤
آخشٌٌ ،ؼٍح أدثء ث٤فٌفر ؼجء يف ثٝ٤شآنٌ ،أِذثدىج ٌأٌٜجشيج ٌأس٠جنيج ٌسّ٠جشيج
ٍ
إنمج أ ُ ِ
ـذًغ
خزَس من ث٤عنز َٙ٤ٌ ،ثألرثن ؼجء يف ـذًغٌ ،ث٤رتؼٌْ ًٌ٘ أُخز من
آخش٠ٌ ...ز ٢٤يف ىزو ثملعأ٤ز؛ أٙ٤جً ث٤صؽيذ ٌثألرثن ؼجءس يف مٍلٌْ ،ثألمش
خصٌٍّم ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٌشعًٍذو ثِصٝجد ث ٌنىٝج ؼجء يف مٍلْ
آخشٌ٤ٌ ،غ يف ٌ٠ف ثألمشًن مج ًنجيف ثٍفخش أٌ ًنجٜمً؛ ألن ـجـذ ث٤رشُ ث٤زي َِّ٥م
ث٤نجط أٙ٤جً ثألرثن ٌث٤صؽيذ ىٍ ث٤زي نذح إىل أن ًُعٍَّد ثملفىٙى ـىل هللا ًٌِ٥
ٌآٌ ً٤ظ٥م ًٌٍَُّّم يف  ٦٠مٍلٌْ ،ىزو ثألٙ٤جً ٥ٌٜض ِىل ظدٌ ٦ث٤صٌّ٥م،
ٌثظصفدجح ث٤صعًٍذ خشػ مخشػ ث٤صّمٌمٌُ٘ ،فمَ ٦ثملىِ َٞ٥ىل ثملٌَّٝذٌ ،ث٤ؽمْ خني
َّ
٘صّني
ث٤ذ٥ٌ٤ني ٌ٤غ صًجدر يف ث٤رشُ خ ٦ىٍ مٝذَِّ ٧ىل ثّ٤م ٦خأـذىمج ٌـذَه،
ثّ٤م ٦خجألمشًن مّج.
 3ـ أنً ًف ًفق ثًفـصؽجػ خمؽ َّشد ث٤رتِ ٟىل ث٤صفشًم أٌ ث١٤شثىزً ،ف ظٌمج ٌ٘مج ً٤
ق ٠ ً٤صٌٍّم ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آً٤
مخف َ
ِّ
أـ ٦ـفٌق مصٝش ٌس يف ث٤رشُ ًف
ٌظ٥م ،ظٍثء ٠جن ر ٢٤ث٤رت ٟمن ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م أٌ من ـفجخصً
ث١٤شث ،٧خٔ ٦جًصً أن ًُعصَذ ٣خً ِىل ِذ ٧ثٍ٤ؼٍح؛ ٌ٘٥غ  ٦٠مج شش ٟث٤ندٍ ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِّْ٘ ٍ١ً ً٥ن ـشثمج أٌ م١شٌىجٌ ،من خجح أٌْ َىل ٌ٤غ  ٦٠مج شَ َش ًَ٠
ث٤ع ٚ٥ـشثمج أٌ م١شٌىج ،خٜ ٦ذ ًٍ١ن شَ ْش٠يم ٤يم أمْشث ثشٙجًٌّٜج ًف مٍثوأر ًٌ٘،
ٌٜذ ًٍ١ن ألنً ـشث ،٧أٌ ألن ٔريو أ٘م ٦منً ،أٌ ٕ٤ري ر ٢٤من ثًفـصمجًفسٌ ،مج
شىش ٛإ ًٌ٤ثًفـصمج ٣خَىَ َ ٦خً ثًفظصذًف.٣
ً ٣ٍٝثإلمج ٧ث٤ؽجٍّ٘ سيض هللا ِنً ٦٠ :مج  ً٤معصنذ من ث٤رشُ ٌ٘٥غ خدذِز
ٌ٤ ٍ٤م ًّم ٦خً ث٤عٚ٥؛ ألن شَ ْش٠يم ّ٥٤م ٦خً ٜذ ًٍ١ن ّ٤زس ٜج٤ ٧يم يف ثٍٜ٤ض ،أٌ
َِ ٤مج ىٍ أ٘م ٦منً ،أٌ ٤ ً٥ّ٤م ًد ٖ٥ؼمٌَّ يم ٌِِ ْ٥م خً.
ٌٜج ٣ثإلمج ٧أخٍ ظٌّذ خن ُ٤ذٍّ ثملج ٍ١٤يف ث٤شد ِىل مَن َِ ٠شه ث٤ذِجء ِٝذ ث٤فٌفر:
ٔجًز مج ًعصنذ إ ًٌ٤من١ش ث٤ذِجء أدخجس ث٤فٍ٥ثس أن ث٤صضثم ً ِىل ر ٢٤ثٍ٤ؼً ٤م ً١ن
خمٍؼ ٍذ ٤فٍ ١م يف ر٢٤
من ِم ٦ث٤عٌِ ،ٚ٥ىل شٝذًش ـفز ىزث ث٤ن٘ ٦ٝج٤رتٌ٤ ٟغ
ِ
ُ
ٍ
٠شثىٌز خجملرتٌٟ
٤فٍٛ
ثملرتٌ ٟإًف ؼٍثص ث٤رتٌ ٟثنصٙجء ث٤فشػ ًٌٌ٘ ،أ َّمج شفشً ٌم أٌ
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ٌ٘فًٌ ،ف ظٌمج ٌ٘مج  ً٤أـ ٌ ٦ؼُ ْم يل مصٝشس من ث٤رشُ ٠ج٤ذِجء .نٌٝف ِن سظج٤ز
ث٤فذًِّ ٞثٕ٤مجسي (ـعن ث٤صٙيم ٌث٤ذس ٟملعأ٤ز ث٤رت.)ٟ
ث٤عٌذ ث ٤فجَ٘ ِدذ هللا خن ِّ
َّ
ٌثملٍٜش من شمجمً ٌ٠مجِ ً٤جدر
4ـ أن ِر ْ٠ش ث٤عٌجدر ِنذ ثظم ث٤ؽخق ثملرشَّ ٗ
ـمٍسه ٌرُ ٠شه يف ٌٔدصً٠ ،مج أن شش ٟأٝ٤جح
ٌِش٘ج ،ظٍث ٌء يف ر ٢٤مخجودصًُ يف
ِ
ث٤صٍٜري ممج ًٌُف ًٌ٥ِ ٧خفٌغ ٜذ ًصيم ٘جِ ٦ر ٢٤خمخجٙ٤ز ثألدحٌ ،خجـز يف ىزو
ثّ٤فٍس ثملصأخشر ث٤صٍ ـجس ر٠ش ث٤عٌجدر يف ُِ ْشٗ أى٥يج من ٍ٤ثص ٧ث٤صٝذًش
ٌثًفـرتثٌٜ ،٧ذ ؼجء ث٤رشُ ث٤رشً ٚخجِصدجس ثْ ّ٤شٗ ٌ٘مج ًف ًخج ٚ٤ث٤رشُٝ٘ ،ج٣
ظدفجنً ٌشّجىلُ :
﴿خ ِز ث ٌَ ٍَ ْٙ َّْ٤أ ُم ْش ِخجْ ُّْ٤ش ِ
ٗ﴾(ٌ ، ) 70مْ ٠عشر أٝ٤جح ث٤صٙخٌم يف
ٍِشنج ىزث ٌ٘٥غ من ثٌ٤فب ٞأن ًف نز٠ش ث٤عٌجدر مْ ثملفىٙى ظٌذ ث٤خ ٞ٥ـىل
ُ
مٍون ًُز َ٠ش ًٌ٘ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آً٤
ث٤ف ٌٞٝخيج يف ٦٠
هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م؛ إر ىٍ
ٍ
ٌظ٥م.
 5ـ أن دٍَِ ِذ ٧ثٍ٤سٌد ٌ٤عض ـفٌفز؛ ٘ٝذ ٌسدس ث٤عٌجدر يف ث٤فٌفر ِىل
ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِن ث٤ففجخٌني ث٤ؽ٥ٌ٥ني ِدذ هللا خن معٍّد ٌِدذ
هللا خن ِمش سيض هللا ِنيمج:
ّ٘ن ِدذ هللا خن معٍّ ٍد سيض هللا ِنً ٜج :٣إرث ـٌَّ٥صُم َ
ٍ ٣هللاِ ـىل هللا
ِىل َس ُ
ظ ِ
ث٤ف ٌفَرَ ًٌَِ٥؛ ٘ئنَّ١م ًف شذ ُسٌ َن  ٦َّ ّ٤رَ ًُّْ ٢٤ش ُ
ك ِ،" ًٌ٥
ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م َ٘أـْ ِعنٍُث َّ
َ٘ َٝجٍُ٤ث ْ ِّ٥ ََّ٘ :ًُ َ٤منَجٜ ،جُ :٣
ظٌِّ ِذ
ـ ٌفَشَ ََ ٌَ ٢سـْ َمصَ َ ٌَ ٢خَ َش َ٠ج ِش ََ َِ ٢ىل َ
"ٍُ٤ٍٜث :ثَّ٥٤يُ َّم ثؼْ َّ َْ ٦
ني َ
ٌَخجشَ ِم ث٤ن َّ ِدٌِّ َ
ني ٌَ إ ِ َمج ِ ٧ثُ ْ٤مصَّ َِ ٝ
ظ َِ ٥
ري ٌَ َٜج ِب ِذ
ني مُفَ َّم ٍذ َِ دْ ِذ ََ ٌَ ٟس ُ
ثُ ْ٤م ْش َ
ظٍ ،٢َ ِ٤إ ِ َمج ِ ٧ثَ ْ٤خ ْ ِ
ٍ ٣ثَّ ٤شـْ َم ِز ،ثَّ٥٤يُ َّم ثخَّْ ع ْ ًُ َم َٝجمج مَفْ مٍُد ث ًَ ْٕ ِدىُ ًُ ِخ ًِ َ
ثألٌَّ َ ٍُ٤ن ٌَ ِ
ثٍفخ ُشٌ َن،
ري ٌَ َس ُ
ظ ِ
ثَ ْ٤خ ْ ِ
ـَ ٌَّ٥
آ ٣إِخْ َش ِ
ْض َِ َىل إِخْ َش ِ
ثىٌ َم إِن َّ َ٢
آ ٣مُفَ َّم ٍذ ََ ٠مج َ
ثَّ٥٤يُ َّم َ
ثىٌ َم ٌَ َِ َىل ِ
ـ َِّ َِ ٦ىل مُفَ َّم ٍذ ٌَ َِ َىل ِ
آ ٣مُفَ َّم ٍذ ََ ٠مج خَج َس َْ ٠
ض َِ َىل إِخْ َش ِ
ثىٌ َم ٌَ َِ َىل
َؽٌذٌ ،ثَّ٥٤يُ َّم خ َِجس َْ َِ ٟىل مُفَ َّم ٍذ ٌَ َِ َىل ِ
ـَ ِمٌ ٌذ م ِ
آ ٣إِخْ َش ِ
َؽٌذٌ .سٌثو ثخن مجؼً يف (ث٤عنن) ٌثخن ؼشًش ث٤ىربي يف
ِ
ثىٌ َم إِن َّ َ ٢ـَ ِمٌ ٌذ م ِ
(شيزًذ ث٤عنن ٌثٍفظجس) ٌأخٍ ًّىل يف(معنذو)ٌث٤ىربثنٍ يف (ثملّؽم ث١٤دري)
ٌث٤ذثسٜىنٍ يف (ثٌ )٦َ٥ِّ ٤أخٍ نٌّم يف (ث٤فٌ٥ز) ٌث٤دٌي ٍٝيف (ث٤ذٍِثس) ٌ(ث٤ؽّذ)،
٥٠يم من وشً ٞثملعٍّديِ ،ن ٍِن خن ِدذ هللاِ ،ن أخٍ ٘جخصز مٍىل ؼّذر خن
ىدرير ثملخضٌمٍِ ،ن ثألظٍد خن ًضًذِ ،ن ثخن معٍّد سيض هللا ِنً مٍٍٜ٘ج،
ٌـعنً ث٤فجَ٘ ثملنزسي يف (ث٤رتٌٔذ ٌث٤رتىٌذ) ٌث٤فجَ٘ ث٤يٌعمٍ يف (إشفجٗ
ّ
ِ
ث٤خ َريَر)ٌ ،ـففً ث٤فجَ٘ مٕ٥ىجي.
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 6ــ ٌث٤ؽٍثح ِمن ٍٜش ثأل٘مٌ٥ز ِىل ث٤صؽيذ دٌن ثألرثن :أن ث٤ذ ٦ٌ٤ث٤رشٍِ
ث٤خجسؼٍ ث٤زي دِ ٣ىل ثظصفدجح ِر ْ٠ش ث٤عٌجدر يف ث٤صؽيذ مْ ِذ ٧ر٠ش ث٤ندٍ ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٤يج ًٌ٘ دث ٌّ ٣أًمج ِىل ثظصفدجح ر٠شىج يف ثألرثن ٌثإلٜجمز من
ٔري ٘ ْش٠ ،ٛمج أن ثملٝفٍد ثألٍِم من ثألرثن ثإلٌِف ُ ٧خذخٌٍٜ ٣ض ث٤فٌفرٌ ،ىزث
ثملٝفٍد ًف ًنجًٌ٘ ث٤صأدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ًٌ٘ خز٠ش
ظٌجدشً ث٤ذثَّ٤ز ِىل شٌٍّمً ٌرشٗ ٜذسو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مٌ ،مْ شعٌ٥م أن
ِر ْ٠ش ث٤عٌجدر يف ثألرث ن صًجدر ًٌ٘ ٘ئن ث٤رشُ ٜذ أرن خج٤ضًجدر يف ثألرثن ِنذ
ث٤فجؼز٠ ،مج يف نجدَ منجدي ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م خ ً٤ٍٝيف ثألرثن:
"ـٍُّ٥ث ِيف ِسـَ ج ِ١ُ ٤مْ"٠ٌ ،مج صثد ظٌذنج خٌف ٣سيض هللا ِنً ث٤صعًٍذ يف أرثن ث٤فدق
َ
"ث٤ف ٌفرُ َ
ري ِم َن ث٤نٍَّْ ٌِ ،"٧أٜشو سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م
خْ ٌ
َّ
ٌىٍ :ً٤ٍٜ
ِىل رٌٜ ٢٤جَ " :ً٤ ٣مج أَـْ َع َن َىزَ ث ًَج ِخٌف ُ !٣ثؼْ َّ ِ ًُ ْ٥يف أَرَ ث ِن "٢سٌثو ث٤ىربثنٍ يف
ثملّؽم ث١٤دري ٠ ٍ٤ٌ ،جنض مع ٦ىزو ث٤ضًجدر ثٌ٤عرير ٥٤فجؼز ٔري ؼجبضر يف ثألرثن
ألن١ش ِ ًٌ٥ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ث٤ضًجدر من ـٌغ ىٍَّ َ٥٘ ،مج ثظصفعنيج
٠جن ر ٢٤دٌٌ٤ف ِىل أن مع ٦ىزث ُم ْٕصَ ٌَ ٙش يف ثألرثن ،خ ٦أؼجص خّن ث٤فنٌَّٙز ٌخّن
َّ
ث٤فدق ٌثّ٤ؽجء؛ أل َّن ثّ٤ؽجء ٌٜض ٔ٥ٙز ٌنٍ٠ ٧جٙ٤ؽش ،خ٦
ث٤ؽجٌَّّ٘ز ث٤صَّعًٍذ يف َّ
أؼجصو خّن َّ
ث٤ؽـجٌَّّ٘ز يف ؼمٌْ ثألٌٜجس؛ ٙ٤شه ث٥ٕٙ٤ز ِىل ث٤نَّجط يف صمجننجٌٜ ،ذ
ث٤ففجخز شعًٍدج آخشٌ ،ىٍ صًجدر
ثظصفذط ِ٥مجء ثٍ٘١٤ز من ث٤فنٌَّٙز خّذ ِيذ َّ
ـٍ ِىل ثٌٙ٤فؿ" م َّششني خني ثألرثن ٌثإلٜجمز
"ـٍ ِىل َّ
ث٤فٌّ٥صني أي ِدجسر
ث٤ف ٌفرَّ ،
َّ
يف ثٙ٤ؽشٌ ،ثظصفعنً مصٝذِّمٍ ث٤فنٌَّٙز يف ثٙ٤ؽش ٘ٝيِ ٠ُ ٌ ،ش َه ِنذىم يف ٔريو،
ِّ
ث٤فٍ٥ثس ّ٥٠يج ــ إًف يف ثملٕشح ٤مٌ ٞثٍٜ٤ض ــ
ٌثملصأخشٌن منيم ثظصفعنٍو يف ّ
ٌرٍ٤ ٢٤يٍس ث٤صٍَّثنٍ يف ثألمٍس ث٤ذًّنٌّزٌٜ ،جٍ٤ث :إ َّن ث٤صَّعًٍذ خني ثألرثن ٌثإلٜجمز يف
ث٤ف ٌفرَ ،أٌ
ث٤ف ٌفرَ ّ
ث٤فٍ٥ثس ًٍ١ن خفعذ مج ًصّجسً٘ أى ٦ّ ٠ ٦خ٥ذ؛ خج٤صّنفنق ،أٌ ّ
َّ
ٔري رٌ ، ٢٤أؼجص ؼمجِز من ث٤ع ٚ ٥ثٌ١٤ف َ ٧يف ثألرثن ،خ ٦ثش ٞٙثٝٙ٤يجء ِىل ؼٍثصو
٥٤فجؼز إرث ٠جن ًعريث ٌأنً ًف ًدى ٦خً ثألرثن .
ٌ" َٙ٤ظٌذنج" يف ثألرثن أخ ٚمن ر ،ً٥٠ ٢٤مْ ٍ٠ن ث٤فجؼز إىل ر٠شو أدَِ ى
َ
ٌأٌىل يف ىزو ثٍّ٤ش ث٤زي شٌَّّن َ ْ
ض ًٌ٘ ثألٝ٤جح يف ر٠ش ثألظمجء ٌث٤صخجوذ خني
ث٤نجط ِش٘ج ،خ جـز ٤زٌي ثملنض٤ز ٌثمل١جنز خٌنيم٘ ،فق خز ٢٤ثظصفدجحُ ر٠ش
ث٤عٌجدر يف ثألرثن ٌثإلٜجمز.
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ٌٜذ نق ِىل خفٍؿ ثظصفدجح ر٠ش ث٤عٌجدر يف ثألرثن ٌثإلٜجمز ثملصأخشٌن من
ث٤ؽجٌّ٘ز؛ ٠ج٤ؽٌخ ث٤ؽربث َمِِّ٥س ٌث٤ؽمٌ ٦ث٤رشٌثنٍ يف ـٍثؼٌيم ثٝٙ٤يٌز ٠مج
ظد ٞث٤نِ ٦ٝنيم٠ٌ ،ز ٢٤أ٘صى خً ؼٌخ ثملجٌ١٤ز يف ٍِشو ثإلمج ٧أخٍ مفمذ ِدذ
ثٝ٤جدس ثٙ٤جيس٠ٌ ،جن ِ ًٌ٥ثّ٤م ٦خدّن مذن ثإلظٌف٠ ٧جٝ٤ذط ٌ ِدمٌجه ٌٔريىمج.
مريي ُ
ٌٜذ أ َّٚ٤ثٌّ ّ٤فم ُز ؼيجح ث٤ذًن أـمذ خن ًٍنغ ِ
ثَ ٝ٤عنْىٌنٍ ث٤ؽضثبشي
ث٤ف َ ِ
ثملٕشخٍ ثملج[ ٍ١٤س878ىـ] سظج٤ز يف ششؼٌق ِر٠ش ث٤عٌجدر يف ث٤فٌفر ِىل ث٤ندٍ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ث٤فٌفر ٌٔريىج٠ ،مج ر٠ش ث٤فجَ٘ ث٤عخجٌي يف ششؼمصً ِمن
ث٤فذًِّ ٞثّ ُٕ ٤مجسي
ث٤مٍء ثٌ٤فمٌْ ،ؼجء ثٌّ٤فمز ث٤فجَ٘ أخٍ ثٌٙ٤ن أـمذ خن ِّ
ث٤فَ َع ِن ٍ سـمً هللا [س 1380ىـ] ٘أ ٚ٤يف ىزو ثملعأ٤ز ٠صجخج ـجٌ٘ف مجشّج ظمجو
[شؽنٌ ٚثٍفرثن خأد ٤ز ثظصفدجح ث٤عٌجدر ِنذ ر٠ش ثظمً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م
يف ث٤فٌفر ٌثإلٜجمز ٌثألرثن] ؼَ َمْ ًٌ٘  ٦َّ ٠مج ًصّ ٞ٥خجظصفدجح ِر٠ش ثًفظم
ث٤رشً ٚمٝرتنج خج٤عٌجدر ،مِّ ٝشسث أنً ًف شَنجيف َ خني ثألدح ٌثًفشدجُ؛ ألن يف ث٤عٌجدر
ِ
ًخجوذ
ثشدجِج ٤ألمش خصٍٜريو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ٌث٤نيٍ ِن مخجودصً ٠مج
ُ
خّميم خّمجٌ٤ٌ ،غ يف ث٤رشُ نيٍ ِن شٌٍّم ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آً٤
ث٤نجط
ُ
ٌظ٥م يف ثألرثن أٌ ث٤فٌفر ،خ ٦من خفجبفً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م أنً ىٍ
ٌـذو ث٤زي ًم١ن أن ًخجودً ثملفيل دٌن أن ًخشػ من ـٌفشً ٠مج ظد.ٞ
ٌممج ظدِ ٌ ٞمن ث٤نٍش يف ٠صذ ثملزثىذ ثٝٙ٤يٌز ثملّصمَذر ًَُّ٥م أنً رىذ إىل
ثظصفدجح شٝذًم ( َٙ٤ظٌذنج) ٜد ٦ثظمً ث٤رشً ٚـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف
ث٤فٌفر ٌثألرثن ٌثإلٜجمز ٌٔريىج من ثّ٤دجدثس ؼميٍس ٘ٝيجء ثملزثىذ ثٝٙ٤يٌز
ٌٔريىم ممن ًَُّ ُّذ ثشيجمُيم خج٤دذِز ٌمخجٙ٤ز ث٤عنَّز نٍِج من ث٤يٍَ ٌث٤صّفذ
ثملٌٝض ث٤زي ًف ًشلجو هللا شّجىل ًٌف سظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م:
٘ممن ثخصجس ر ٢٤من ث٤عجدر ث٤فنٌٙز :ث٤نؽم ثٝ٤فٙجصيٌ ،ث٤فف،ٍٙ١
ٌث٤ف٥دٌٍ ،ث٤ىَفىجٌيٌ ،ثخن ِجخذًن.
ٌمن ث٤عجدر ثملجٌ١٤ز :ظٌذي أخٍ ثٙ٤صق ثخن ِىجء هللا ث٤ع١نذسيٌ ،ث٤ؽيجح
ُ
ثِ ٤ف َ
ٌثألخٌٍِّ ،ث٤عنٍيسٌ ،ثٍ٤نرشًِسٌ ،أخٍ ثّ٤دجط ث٤دٍنٌٍ ،ثّٝ٤دجنٍ،
مريي،
ٌث٤نَّٙشثٌيٌ ،ث٤فَ ىّجحٌ ،ظٌذي أـمذ َص ُّسٌٌ ،ٛثخن خشدٌ ،ً٤ثمليذي ثٙ٤جيس،
ٌثٌّ٤جيشٌ ،ث٤نٙؽشٌشٌٍ ،ث٤عمٌفيلٌ ،ث٥ّ٤مٌٍ ،ثخن ِؽٌدزٌ ،ث٤ىٌذ خن ٠ريثن،
ٌث٤رشً ٚثٝ٤جدسيٌ ،خذس ث٤ذًن ث٤فمٍمٌٍ ،ث٤رشً ٚث١٤صجنٌٍ ،ثّ٤جسٗ خجّلل
ث٤يجسٌيش ـجـذ "٠نٍص ثألرسثس يف ث٤فٌفر ِىل ث٤ندٍ ثملخصجس"ٌٔ ،ريىم.
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ٌمن ث٤عجدر ث٤ؽجٌّ٘ز :ثإلمج ٧ثّ٤ض خن ِدذ ث٤عٌفٌ ،٧ثخن ٌيريرٌ ،ثخن ؼمجِز،
ٌث٤ؽٌف ٣ثملفيلٌ ،ث٤شمٌ٥جن ث٤ؽيجح ٌث٤ؽمغٌ ،ؼٌخ ثإلظٌف ٧ص٠شًج ثألنفجسي،
ٌثخن ـؽش ث٤يٌصمٌٍ ،ثٌّ٤فمز خج٘مٌ ،٦ثٌٍ٥ٝ٤خٌٍ ،ثخن ٜجظم ثّ٤دجديٌ ،ث٤ضًجدي،
ٌث٤ف٥دٌٍ ،ث٤نٍس َّ
ٌث٤رشٌث ِن ٌٍ ،ثِ ٤د ِؽري ِم ٌٍ ،ثملٌِّ٥دجسيٌ ،ث٤عٌذ ث٤د١شي
َّ َ
ث٤ؽ ْربَث َمِِّ٥س،
ث٤ذمٌجوٌٍ ،ثخن ِ ٌّفنٌ ،ث٤رشٜجٌيٌ ،ؼٌخ ثإلظٌف ٧ث٤دجؼٍسيٌ ،ث٤عفٌمٍ،
ٌث٤ؽشدثنٌٍٔ ،ريىم.
٠مج ن ً٥ٝثإلم ج ٧أخٍ خ١ش خن ثملنزس ِن ثإلمج ٧ث٤فجَ٘ أمري ثملؤمنني يف ث٤فذًغ
إظفج ٛخن سثىًًٌٍ ،سؼفً ثٌّ ّ٤فمز ث٤ؽٍ٠جنٍ.
ٌىزث ىٍ ثملخصجس ٌث٤شثؼق يف مٝج ٧ظٌذ ث٤خٌ ٞ٥ـدٌذ ث٤ف ٞظٌذنج مفمَّذ ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مٌ ،ىٍ مج ِ ًٌ٥ثٙ٤صٍَ؛ ٘جألدح مٝذ ٧دثبمج مًّ ـىل هللا ًٌِ٥
ٌآٌ ً٤ظ٥م.
ىزث ِن ثأل٘مٌ٥ز ،أمج ِن ث٤ؽٍثص ٌ٘١ف ثألمشًن ؼجبضٌ ،ثألمش يف رٌ ٢٤ثظْ،
ُ
ث٤خٌفٗ
ٌٌ٤غ ٙ٤شً ٞأن ًن١ش ِىل ثٍفخش يف ثألمٍس ث٤خٌفٌ٘ز ث٤صٍ ٌَ ِظْ مَن َٜدَ٥نج
ُ
ثملخصٌ ًٌ٘ ٚ٥إنمج ًُن َ١ش ثملصٌ ،ًٌ٥ِ ٞٙث٤صنجص ُُ ِمن أؼ ٦رً ٢٤ف
ٌ٘يج؛ ألنً ًف ًُن َ١ش
ًشلجو هللا شّجىل ًٌف سظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م.
ٌِىل رٌ٥٘ ٢٤غ ر٠شو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ثألرثن ٌثإلٜجمز ٌث٤صؽيذ
مٝرتنج خج٤عٌجدر مخجٙ٤ج ٥٤رشُ ،خ٘ ٦جِ ٦ر ٢٤مفمٍد ٌمعجح ِىل ّ٘ ً٥ىزث،
ٌنفن أـٍػ إىل ـذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ىزث ثٍّ٤ش ِمن أي
ٌٜض آخش٘ ،نفن يف ٍِش شَمٍُػ ًٌ٘ ثٍفسثء ٌشخص ٚ٥ثملؽجسحٌٜ ،ذ ٠عشس ثٙ٤صن يف
ثٍ٤جىش ٌث٤دجونٌ٤ٌ ،غ ِمن نؽجر من  ٦٠ر ٢٤إًف خفذ ظٌذ ث٤خ ٞ٥ظٌذنج مفمَّذ
سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ،نّ٥مً أخنجءنج ٌنذٍِ إٔ ًٌ٤ريَنجٌ ،نَدٝى ًٌِ٥
إىل أن نَٝ٥ى هللاَ ظدفجنً ٌ٘ َُؽ ٌِّ٘ ً َّٙنج ًٌ ِ
ُذخَ٥نج ث٤ؽن َز ِمن ٔري ـعجح ًٌف ظجخٝز
ِٝجح ًٌف ِصجح.
ُ
خّميم صًجدر ث٤عٌجدر يف خفٍؿ ث٤صؽيذ خأنً ـ١جًز ثملنجؼجر
ٌٜذ ثظصؽ٦١
خني هللا شّجىل ٌخني سظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ثملّشثػًٌُ ،ؽجح ِن ر:٢٤
رٌ٤ ٍٜم ً َِشد ًٌ٘ ـذًغ ـفٌقٌ ،ثألـ١ج ٧ث٤رشٌِز منٍوز
خأن ىزث أمش
ٌّ
ِّ
ِ
ثملفيل إنمج ً ٣ٍٝث٤صؽيذ ِىل ؼيز
ٌث٤ف َ١م؛ ٘ئن
خجألظدجح ٌثً ٦٥ّ٤ف خجألرٌثٛ
ثإلنؽجء من نٙعً؛ مُفَ ٌٌِّج هللاَ شّجىل ٌ ُم َعِّ٥مج ِىل ندًٌ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ظم
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ِىل نٙعً ٌِىل ِدجد هللا ث٤فج٤فني ٌؼجىذ ث خٍـذثنٌز هللا شّجىل ٌسظج٤ز ظٌذنج
مفمَّذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥مًٌ ،ف ًٝفذ خصؽيذو ثإلخدجس ٌث٤ف١جًز ِمج ٌ ْٜيف
مّشثؼً ث٤رشً ٚـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِمن خىجخً ٤شخً ظدفجنً ٌخىجح سخً
 ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م ِىل ٘شك ٌسٌد رٌ ٢٤ـفصًٌ ،ىزث ثملّنى ثإلنؽجبٍ
ًٝصيض ِمن ثملفيل شعًٍذو أًمج ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف ٧يف ث٤ؽيجدر  ً٤خج٤شظج٤ز
ق ِ ًٌ٥أًمج ،مْ مٌفـٍز أن رِ ً٥٠ ٢٤ىل ظدٌ ٦ث٤نذح ٌثًفظصفدجح ًف
٠مج ٜذ ن ُ َّ
ِىل ظدٌ ٦ث٤فَ صم ٌثإلًؽجح.
ٌمْ مجشٝذ٘ ٧ينج ٟمن ًصفِ َٙىل ثإلشٌج ن خ َٙ٥ث٤عٌجدر يف ثٍفرثن ٌثإلٜجمز،
ألنً ٤م ًعدض أن أـذث ممن أرن ىف ِيذ ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌخٙ٥جبً
ث٤شثؼذًن أشى خج٤عٌجدر ٌ٘يمج٠ ٍ٤ٌ ،جنض مرشٌِز مج شش٠يج أـذ منيم ًٌف أٜشٌث
شجس٠يج ِىل شش٠يجٌ ،ث٤عجخض أن أٌ ٣من أـذط ىزث ىٍ ىؽج ٧خن ِدذ ثمل.) 71( ٢٥
ً ٣ٍٝث٤ؽيٌذ ظٌذ ٜىذ٥ًٌ :صٙض إىل رضٌسر شٍٜري ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ِنذ ثًفظصةزثن ٌيف  ٦٠ثألـٍثٌ٘ ٣ف ًذِى خجظمً ًج مفمذ أٌ ٠نٌصً ًج أخج ثٝ٤جظم
٠مج ًذٍِ ثملع٥مٍن خّميم خّمج إنمج ًذِى خصرشً ٚهللا ٌ ً٤ش١شًمً ًج ندٍ
هللاً ،ج سظٍ ٣هللا (.) 72
ٌمن سيض خجّلل سخجٌ ،خجإلظٌف ٧دًنجٌ ،خعٌذنج مفمذ ِدذ ث ٌسظًٍف ٌ٘٥صدًّ
ًٌفدً ٘من ٌِفمــــــجس مفدصً إشدجًِ ًٍٜف ٌِمٌفٌ ،جىشث ٌخجونجٌ ،ث٤شلج
خف١مً ٌإًعجسو ِيل ـ١ــــم ٔريو من ث٤دؽــش ٌإن شّجسكًٌ ،ف ًىٌْ أـذ ث يف
هللا إًف سظٍ ً٤ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأًمج من ِ ٌفمجس مفدصً شٌٍّمً ِنذ
ظمــجُ ثظمً ٌر٠شو مْ إٌيجس ث٤خؽٍُ ٌث٤خمٍُ ٌثإلن١عجس ٌثإل٠عجس من
ر٠شو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٘ز٠شو ًؽ ٍٙث٤فـــذٌسًٌ ،ؽيل ثٍ٥ٝ٤ح ًٌّىش
ثأل٤عن ٌمن ٌِفمجس مفدصً :نٍشر دًنً ًٍٜف ٌٌّ٘ف ٌث٤صفيل خأخٌفٜــً مج
أظصىّض إيل ر ٢٤ظدٌٌفٌ ،من ٌِفمجس مفدصً :ـذ ثٝ٤شآن ث٤زي أشٍ خً ٌثىصذي خً
ٌشخ ٞ٥خً ٌ ،مفدز ظنصً ٌٜشثءر ـذًعً ٌثّ٤م ٦خًٌ ،ثشدجُ ىذًً ث١٤شًم.
٠مج أن من ٌثؼذ ث٤فذ ٌث٤صأدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خّذ أن
ِ٥م  ٦٠مع٥م أن ث٤فٌفر ِىل ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م مرشٌِز يف ث٤فٍ٥ثس يف
ث٤صؽي ذٌ ،مرشٌِز يف ث٤خىذ ٌثألدٌِز ٌثًفظصٕٙجسٌ ،خّذ ثألرثن ٌِنذ دخٍ٣
ثملعؽذ ٌث٤خشٌػ منًٌِ ،نذ ر٠شو ٌيف مٍثلْ أخشَ ـ أن ًفً١صذ ثظمً ـىل هللا
ِ ًٌ٥يف ٠صجح أٌ مؤ ٚ٤أٌ سظج٤ز أٌ مٝج ٣أٌ نفٍ ر ٢٤إًف خز٠ش ث٤فٌفر ٌث٤عٌف٧
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ِ٘ ، ًٌ٥أى ٦ث٥ّ٤م من ٜذًم ٌـذًغ ث٤ضمجن ًٝشسٌن أن ثملرشٌُ أن ش١صذ ث٤فٌفر
ٌث٤عٌف٠ ٧جم٥ز شفٌٝٝج ملج أمشنج هللا شّجىل خًٌ٤ٌ ،صز٠شىج ثٝ٤جسا ِنذ مشٌسو ٌِ٥يج،
ًٌف ًندٍٕ ِنذ ث١٤صجخز ثًفٜصفجس يف ث٤فٌفر ِىل سظٍ ٣هللا ِىل ٥٠مز "ؿ" أٌ
"ـّ٥م" ٌمج أؼدييج من ث٤شمٍص ث٤صٍ ٜذ ًعصّم٥يج خّن ث١٤صدز ٌثملؤٙ٤ني؛ ملج يف
﴿ـٍُّ٥ث َِ ًِْ ٌَ٥
َ
ر ٢٤من مخجٙ٤ز أمش هللا ظدفجنً ٌشّجىل يف ٠صجخً ثّ٤ضًض خ:ً٤ٍٝ
ظِّ٥مٍُث شَ ْع ٌِ٥مج﴾ مْ أنً ًف ًصم خيج ثملٝفٍدٌ ،شنّذ ٧ثأل٘مٌ٥ز ثملٍؼٍدر يف ٠صجخز
ٌَ َ
"ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م" ٠جم٥زٌٜ .ذ ًف ًنصدً ٤يج ثٝ٤جسا أٌ ًف ًٙيم ثملشثد خيج٥ِ ،مج
خأن ث٤شمض ٤يج ٜذ ٠شىً أى ٦ث٥ّ٤م ٌـزسٌث منً.
٘ٝذ ٜج ٣ثخن ث٤فٌفؿ يف ٠صجخً ٧ٍ٥ِ" :ث٤فذًغ" ثملّشٌٗ ٜج ٣مج نفً( :أن
ًفجَ٘ ِىل ٠صجخز ث٤فٌفر ٌث٤صعٌ٥م ِىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ِنذ ر٠شو،
ًٌف ًعأ ٧من ش١شًش رِ ٢٤نذ ش١شثسو ٘ئن ر ٢٤من أ٠رب ثٍٙ٤ثبذ ث٤صٍ ًصّؽ٥يج و٥دز
ث٤فذًغ ٌ٠صدصًٌ ،من أٔ ٦ٙرٝ٘ ٢٤ذ ـش ٧ـٍج ٌٍِمجٌٜ ،ذ سأًنج ألى ٦ر٢٤
منجمجس ـج٤فزٌ ،مج ً١صدً من ر٘ ٢٤يٍ دِجء ًعدصً ًف ٌ٠فً ٧شًًٌ ٘٥زً ٢٤ف ًصٌٝذ
ًٌ٘ خج٤شٌثًزًٌ ،ف ًٝصٍش ًٌ٘ ِىل مج يف ثألـٌ ،٦ى١زث ثألمش يف ث٤عنجء ِىل هللا
ظدفجنً ِنذ ر٠ش ثظمً نفٍ ِض ٌؼٌ ٦شدجسٌ ٟشّجىلٌ ،مج لجىى ر ،)٢٤إىل أن
ٜج :٣ظم ٌ٤صؽنذ يف إظدجشيج نٝفني :أـذىمج :أن ً١صديج منٍٝـز ـٍسر سثمضث
إٌ٤يج خفش٘ني أٌ نفٍ رٌ ،٢٤ث٤عجنٍ :أن ً١صديج منٍٝـز مّنى خأًف ً١صذ
"ٌظ٥م".
ٌسٌي ِن ـمضر ث١٤نجنٍ سـمً هللا شّجىل أنً ٠جن ً٠( :٣ٍٝنض أ٠صذ ث٤فذًغ
ٌ٠نض أ٠صذ ِنذ ر٠ش ث٤ند ٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٌف أ٠صذ "ٌظ٥م" ٘شأًض ث٤ندٍ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ثملنجٝ٘ ٧ج ٣يل :مج ً ٢٤ف شصم ث٤فٌفر ِيل؟ ٜج٘ :٣مج ٠صدض
خّذ ر ٢٤ـىل هللا ِ ًٌ٥إًف ٠صدض "ٌظ٥م") ...إىل أن ٜج ٣ثخن ث٤فٌفؿ٥ٜ :ض١ًٌ :شو
أًمج ثًفٜصفجس ِىل  ًٌ٥ِ" :ً٤ٍٜث٤عٌف . "٧ثملٝفٍد من ٌ٠فمً سـمً هللا شّجىل
م٥خفج.
ٌٜج ٣ثٌّ٤فمز ث٤عخجٌي سـمً هللا شّجىل ( ) 73مج نفًٌ( :ثؼصنذ أًيج ث١٤جشذ
"ث٤شمض ٤يج " أي ث٤فٌفر ٌث٤عٌفِ ٧ىل سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف خى ٢خأن
شٝصٍش منيج ِىل ـش٘ني ٌنفٍ ر٘ ،٢٤صٍ١ن منٍٝـز ــ ـٍسر ــ ٠مج ًً٥ّٙ
"ث١٤صجنٍ" ٌث٤ؽي٥ز من أخنجء ثّ٤ؽم ٔج٤دج ٌٍِث ٧ث٤ى٥دز١ٌ٘ ،صدٍن خذًف من ـىل
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هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م "ؿ" أٌ "ـم" أٌ "ـّ٥م" ٘ز ٢٤ملج ًٌ٘ من نٝق ثألؼش ٤نٝق
ث١٤صجخز خٌفٗ ثألٌىل).
ٌٜج ٣ث٤عٌٍوٍ سـمً هللا شّجىل (١ًٌ( :) 74شو ثًفٜصفجس ِىل ث٤فٌفر أٌ ث٤صعٌ٥م
ىنج ٌيف  ٦٠مٍلْ رشِض ًٌ٘ ث٤فٌفر ٠مج يف رشؿ مع٥م ٌٔريو؛ ِ ً٤ٍٝ٤ض من
ظِّ٥مٍُث شَ ْع ٌِ٥مج") ،إىل أن ٜج١ًٌ( :٣شو ث٤شمض إٌ٤يمج يف ث١٤صجخز
﴿ـٍُّ٥ث َِ َ ٌَ ًِْ ٌَ٥
َ
ٜجب:٦
خفشٗ أٌ ـش٘ني ٠من ً١صذ "ـّ٥م" خ١ً ٦صديمج خ١مج٤يج).
٠مج أن من ٌِفمجس مفدز ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م وجِصًٝ٘ ،ذ ٜج ٣ث٤فجَ٘
ثخن ٠عري يف شٙعري  ً٤ٍٜشّجىل:
ُ
﴿ ٦ْ ٜإ ِن ُ٠نصُ ْم شُ ِفدٍُّ َن هللاَّ َ٘جشَّ ِدُّ ٍنِ ٍ ًُفْ ِددْ ُُ ١م هللاُّ ٌَ ًَ ْٕ ِْ ٙش ْ ١ُ َ٤م رُنٍُخَ ُْ ١م ٌَهللاُّ َٔ ٌُ ٍٙس
َّس ِ
ـٌمٌ﴾
(ىزو ثٍفًز ث١٤شًمز ـج٠مز ِىل  ٦٠من ثدِّى مفدز هللا ٌٌ٤غ ىٍ ِىل ث٤ىشًٝز
ثملفمذًز ٘ئنً ٠جرح يف دٍِثو يف نٙغ ثألمش ـصى ًصدْ ث٤رشُ ثملفمذي ٌث٤ذًن
ث٤ندٍي يف ؼمٌْ أٍٜثٌ ً٤أّ٘ج٠ ،ً٤مج ظدض يف ث٤ففٌق ِن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م أنً ٜجَ " :٣م ْن ِمِ ٦مٌف ٌ٤غ ِ ًٌ٥أمشنج ٘يٍ سد" ).
ٌٜج ٣ثإلمج ٧ث٤ىفجٌيًٌ( :ف شعدض ٜذ ٧ثإلظٌف ٧إًف ِىل ٌيش ث٤صعٌ٥م
ٌثًفظصعٌف.)٧
ٌٝ٤ذ ٜج ٣ثخن أخٍ ثّ٤ض( :أي ًف ًعدض إظٌف ٧من ٤م ًع٥م ٤نفٍؿ ثٍ٤ـٌني ًٌنٝجد
إٌ٤يج ًٌف ًّرتك ٌِ٥يج ًٌف ًّجسليج خشأًً ٌمٌٌّٜ ً٤ٍٝجظً).
سٌَ ث٤دخجسي ِن ثإلمج ٧مفمذ خن ؼ يجح ث٤ضىشي سـمً هللا أنً ٜج( :٣من هللا
ث٤شظج٤زٌ ،من ث٤شظٍ ٣ث٤دٌفٌٓ٥ٌِ ،نج ث٤صعٌ٥م٘ ..من أـذّ ظٌذ ٌ٤ذ آدٌٍُّّ٥٘ ٧م
ٌظننً أ٠عش من شٌٍّمً  ٣ٍٝ٤مَن ظٍثو من ث٤درش).
أٍٜثُ ً٤
ٌث٤عؤث ٣ث٤زَ ًؽذ أن نعأ ً٤ألنٙعنج ..ىٌٜ ٦شنج سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
مع٥مج ٠جن ًٍٜشو ث٤ففجخز سلٍثن هللا ٌِ٥يم؟ ..ى ٦شأدخنج مًّ ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م خمع ٦أدخيم مًّ؟ ٌ٤شح دثىمنج من ًصعجء٠ ٌٚ٠ٌ ٣جن شٍٜريىم ً٤
ٌشأدخيم مًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م؟
ٝ٤ذ ٠جن من شٍٜري ث٤ففجخز سيض هللا ِنيم ٥٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ٌشٌٍّميم  :ً٤أنيم مج ٘صةٍث ً٥صضمٍن ثألدح خفُضشًًٌ ،ف ًص٥١مٍن إًف خئرنً.
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ٌىف رٜ ٢٤ج ٣ث٤ربثء خن ِجصح سيض هللا ِنً ًف ٚـمٍسىم ؼنجصر ًؽيض ٤فذىج:
( ٘جنصيٌنج إىل ثٝ٤رب ٌملج ً٥فذ ٘ؽ٥غ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌؼ٥عنج ـًٍ٤
ٌ٠أن ِىل سؤٌظنج ث٤ىري)(.) 75
ٌٜج ٣أظجمز خن رشً ٢سيض هللا ِنً ٠(:نج ِنذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠أن
ِىل سؤٌظنج ثَ ٤ش َ
خم ،مج ًص٥١م منج مص٥١م إر ؼجءو نجط من ثألِشثح ٘ٝجٍ٤ثً :ج
سظٍ ٣هللا أ٘صنج يف ٠زث ،أ٘صنج يف ٠زث)(.) 76
ٌ٤م ً١ن سلٍثن هللا ٌِ٥يم ًصيٌدٍنً ًٌيجخٍنً ـج ٣ـٌجشً أٌ ـج ٣ـمٍسو
٘ٝي خ ٦ث٤ؽجىذ أنيم ٠جنٍث ِىل مع ٦ش ٢٥ث٤فج٤ز من ث٤يٌدز ٌث٤صٍٜري ـصى خّذ أن
ٔجدس دنٌجىم مُخصجسث سٌ٘ ٞسخً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
٠مج سٌَ ِمشٌ خن مٌمٍن ٘ٝج :٣مج أخىأنٍ ِؽٌز خمٌغ إًف آشٍ ِدذ هللا خن
معٍّد ٌ٘يج٘ ،مج ظمّصً خؽت ٜي ً :٣ٍٝظمّض سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ـصى إرث ٠جن رثس ِؽٌز ٜج :٣ظمّض سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ظم ن١غ
٘شْ٘ سأظً٘ ،شأًصً مف ٣ٍ٥أصسثس ٜمٌفًٜ ،ذ ثنصٙخض أٌدثؼًٌ ،ثٔشٌسٜض ٌِنجو،
٘ٝج" :٣أٌ ٍ٘ ٛر ٢٤أٌ دٌن ر ٢٤أٌ ٜشًدج من ر ٢٤أٌ ؼدً ر.) 77()"٢٤
ٌمج ٠جنٍث ًٝشٍِن خجخً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م إن أسثدٌو خجألٌج٘ري ،خٌ ٦مج ٠جنٍث
ًشّ٘ ٍن أـٍثشيم سىض هللا ِنيم خفُضشً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،خٙمٍو أ٠عش
خّذ نضٌ ٣آًز ث٤فؽشثس:
ـٍْ ِس ث٤ن َّ ِد ٍِّ َ
ٍْ٣
ـٍَ ثشَ ُْ ١م ٍَْ٘ ََ ٛ
﴿ًَج أًَُّيَ ج ثِ َّ٤زً َن آ َمنٍُث ًَف شَ ْش َُّ٘ ٍث أ َ ْ
ًٌَف شَؽْ يَ ُشٌث ِ ًُ َ٤خجِ َٝ ْ٤
َ٠ؽَ يْ ِش خَّْ ِم ُْ ١م ِ٤دَّْ ٍن أَن شَفْ دَ َ
ي أَِْ َمجْ ١ُ ُ٤م ٌَ أَنصُ ْم ًَف شَ ْؽُّ ُشٌ َن﴾ (.) 78
٘ٝذ ٜج ٣ثخن ث٤ضخري سيض هللا ِنيمج٘ :مج ٠جن ِمش ًعمْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م خّذ ىزو ثٍفًز ـصى ًعصٙيمً خؽٌز ـدٍه ثّ٤م.) 79( ٦
ٌٌث ْٜثألمش أن شأدخنج مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًفخذ أن ًٍ١ن نجخّج
من ثملفدز ثإلًؽجخٌز  ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌث٤صٍ ًؽذ أن شعص٥يم نمٍرؼيج من
ّ٘ ٦ث٤ففجخز ثملصمع ٦ىف شمج ٧ث٤ىجِز ٌثًفنٌٝجد ٌث٤صعٌ٥م ٠مج ًفذدىج خف ٞثخن
ثٌٝ٤م ـني ًن ٦ٝمٙيٍ ٧ثألدح ٌث٤صأدح من إوجسو ث٤نٍشَ ث٥ٝ٤دٍ ٌث٥٤عجنٍ إىل
منىٝصً ث٤فٌٌٝٝز ثّ٤مٌ٥ز:٣ٌٍٝ٘ ،
(٘شأط ثألدح مًّ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠مج ٣ث٤صعٌ٥م ٌ ً٤ثًفنٌٝجد ألمشو ٌشٍٝ٥
خربو خجٝ٤دٌٍ ٣ث٤صفذً ٞدٌن أن ًفم ً٥مّجسلز خٌج ٣خجوً ٦عمًٌ مًٍّٝف أٌ
ًفم ً٥ؼديز أٌ ؼ١ج ،أٌ ًٝذ ًٌ٥ِ ٧آسثء ث٤شؼجُ ٣
ٌصخجًفس أرىجنيمٌٍ٘ ،ـذو
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خج٤صفٌ١م ٌث٤صعٌ٥م ٌثًفنٌٝجد ٌثإلرِجن٠ ،مج ٌـذ ثملشظ ٦ــ ظدفجنً ٌشّجىل ــ
خجّ٤دجدر ٌث٤خمٍُ ٌث٤زٌ ٣ثإلنجخز ٌث٤صٍ٘ ،٦٠يمج شٍـٌذثن ًف نؽجر ّ٥٤دذ من
ِزثح هللا إًف خيمج شٍـٌذ ثملشظٌ ٦شٍـٌذ مصجخّز ث٤شظٌٍ٘ ٣ف ًفج٠م إىل ٔريو ًٌف
ًشىض خف١م ٔريو ًٌف ً ٚٝشنٌٙز أمشو ٌشفذً ٞخربو ِىل ِشلً ِىل ٣ٍٜ
ؼٌخً ٌإمجمً ٌرٌي مزىدً ٌوجبٙصً ٌمن ًٍّمً (.) 80
٘ىجِز ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌثؼدز خنق ثٝ٤شآن ٌث٤عنز ٌإؼمجُ
ثألمزٜ ،ج ٣شّجىل مدٌنج ٌؼٍح ث٤نضٌِ ٣ىل ـ١م ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ٦٠
خٌفٗ:
﴿ َ٘ ٌف َ ٌَ َسخِّ ًَ ٢ف َ ً ُْؤ ِمنٍُ َن ـَ صَّ ى ًُفَ ِّ١مٍُ ََ ٌِ٘ ٟمج َ
ؼؽَ َش خٌَْنَيُ ْم ظ ُ َّم ًف َ ً َِؽذٌُث ِيف أَن ْ ُِ ٙع ِي ْم
ـَ َشؼج ِم َّمج ََ ٜ
مٌ َ
ْض ٌَ ً َُعِّ٥مٍُث شَ ْع ٌِ٥مج﴾ (،) 81يف ىزو ثٍفًز ًٝعم سح ثّ٤جملني
خشخٍخٌصً ٤شظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م مخجودج  ً٤يف ر ٢٤خىجح ث٤ص١شًمٌٜ ،ذ
خٌنض ثٍفًز أن ثإلًمجن ًف ًٍ١ن ـفٌفج إًف خعٌفظز أمٍس ًف خذ من شفٌٝٝيج:
ثألٌ :٣شفٌ١مً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف ٜ ٦٠مٌز ٌٌ٘ ْٜيج ؼؽجس أٌ خٌفٗ.
ٌث٤عجنٍِ :ذٌ ٧ؼٍد ـشػ أٌ لٌ ٞمن ـ١مً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
ٌث٤عج٤غ :ث٤صعٌ٥م ٌثإلرِجن ٌثًفنٌٝجد ٤ف١مً ِ ًٌ٥ث٤فٌفر ٌث٤عٌف.٧
ٌىزو ثٍفًز شذِ ٣ىل ٍِمز ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م؛ ألن هللا شّجىل أٌؼذ ثًفنٌٝجد
٤ف١مً ٌخج ٖ٤يف ر ٢٤ثإلًؽجحٌ ،خني أنً ًف خذ من ـفٍ ٣ر ٢٤ثًفنٌٝجد يف ثٍ٤جىش
ٌيف ث٥ٝ٤ذٌ ،رً ٢٤ن ٍٙـذٌس ث٤خىأ ِنً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م.
ٜج ٣ث٤ؽٌخ مفمذ سؼٌذ سلجٌ( :ثظصذٍ٤ث خجٍفًز أًمج ِىل أن ث٤نق ًف ًّجسك ًٌف
ًخفق خجٌٝ٤جط٘ ،من خ ًٕ٥ـذًغ ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌسدو خمخجٙ٤ز
ٌٜجظً ٘ ً٤يٍ ٔري مىٌْ ٥٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٌ ،ف ممن شفذًٌ٥ِ ٛ
ث٤خفج ٣ث٤عٌفظز ثملرشٌوز يف ـفز ثإلًمجن خنق ثٍفًزٌ ،مخجٙ٤ز نق ثٝ٤شآن
خجٌٝ٤جط أٍِم ؼشمج ٌأل ٦ظدٌٌفٌ ،شذ ٣ثٍفًز خجألٌىل ِىل خىٌفن ث٤صٌ٥ٝذ ٘من
ٌيش  ً٤ـ ١م هللا أٌ ـ١م سظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م يف يشء ٌشش ً٠إىل ٣ٍٜ
ثٝٙ٤يجء ث٤زًن ًص٥ٝذ مزىديم ٠جن ٔري مىٌْ ّلل ٌ٤شظٍ٠ ً٤مج أمش هللا ِض ٌؼ،٦
ٌإرث ٥ٜنج :إن ّ٥٤جمٍ أن ًصدْ ث٥ّ٤مجء ٌ٘٥غ ثملّنى أنً ًصخزىم ؼجسِني ًٌٝذ٧
أٍٜث٤يم ِىل أـ١ج ٧هللا ٌسظٍ ً٤ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ث ملنفٍـزٌ ،إنمج ًصدّيم
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خص ٍٝ٥ىزو ث٤نفٍؿ ِنيم ٌثًفظصّجنز خيم ِىل ٘يميجً ،ف يف آسثبيم ٌأٌٜعصيم
ثملّجسلز ٥٤نق) (.) 82
ٌثش١جء ِىل شٙعري ثملنجس ٌمذ ٣ٍ٤ثٍفًز ٜج ٣ث٤ذ٠صٍس ِدذهللا ؼج٠ش (( :) 83إن ٦٠
ـذًغ ِن سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م سٌثو ؼجمٍّث ث٤ففجؿ ،أٌ ـففً من
ًشؼْ إ ًٌ٤يف ث٤صففٌق من أبمز ث٤فذًغ َّ
شّني ِىل  ٦٠مؤمن خجّلل ٌسظٍ ً٤ثألخز
خً ٌٜدٌٍ ً٤جىشث ٌخجونجٌ ،أن ًف ً٥صمغ مخجسػ ٤شدو أٌ شأًٌٌ٤ ،ً٥خشػ خً ِن
ٌجىشو ،ملزىذ ش٥ٝذو ،أٌ ِفدٌز نؽأ ٌِ٥يج).
٘من ثدِى ثملفدز ٌ٤م ًٝم خدٍثونيج ٌٌٍثىشىج من شٍٜري ث٤شظٍ ٣ـ ىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م خج٥ٝ٤ذ ٌث٥٤عجن ٌثشدجُ ظنصً خصنٌٙز أٌثمشو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌثًفنصيجء
ممج نيجنج ِنً ،أٌ شٌٕ٥ذ ِ٤ٍٝنج ٌ٘مج ٠جن ـفٌفج ِنً  ،أٌ شش ٟمج أمش خً ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٜ ٣ٍٝ٤جبٌ٥٘ ٦فزس ٌ٤ريؼْ ألن ـشمز ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ـ
٠مج ً ٣ٍٝثخن ثّ٤شخ ٍ ـ مٌصج ٠فشمصً ـٌج ٌٌ٠فمً ثملأظٍس خّذ مٍشً يف ث٤شّ٘ز مع٦
ٌ٠فمً ثملعمٍُ من ٘ ،ًٍٙ٤ئرث ٜشا ٌ٠فمً ٌؼذ ِىل  ٦٠ـجرض أًف ًشْ٘ ـٍشً
ًٌِ ،ًٌ٥ف ًّشك ِنً ٠مج ٠جن ً٥ضمً ر ٢٤يف مؽ٥عً ِنذ ش ًٍٙ٥خًٌٜ ،ذ ندًّ هللا
شّجىل ِىل دٌث ٧ث٤فشمز ثملزٍ٠سر ِىل مشٌس ثألصمنز خ ً٤ٍٝشّجىل ٌَ ﴿ :إِرَ ث ُِ ٜشا َ ثْ ُٝ ْ٤شآ ُن
جظصَ ِمُّ ٍث  ٌَ ًُ َ٤أ َ ِ
نفصٍُث﴾ (.) 84
َ٘ ْ
ًٌشثِى ىزث ثألدح ٌىٍ ِذ ٧سْ٘ ث٤فٍس أًمج يف معؽذو ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ملج أخشؼً ث٤دخجسي خعنذو ِ ْن ث٤عجبذ خن ًضًذ ٜج٠ :٣نض ٜجبمج يف ثملعؽذ
٘ففدنٍ سؼ٘ ،٦نٍشس ٘ئرث ىٍ ِمش خن ث٤خى جح ٘ٝج :٣ثرىذ ٘أشنٍ خيزًن
٘ؽةصً خيمجٜ ،ج :٣من أنصمج؟ أٌ من أًن أنصمج؟ ٜجًف :من أى ٦ث٤ىجبٜ ٚجٍ٤ :٣
٠نصمج من أى ٦ث٤د٥ذ ألٌؼّص١مج ششّ٘جن أـٍثش١مج يف معؽذ سظٍ ٣هللا ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م (.) 85
ٌمن ثألدح ِنذ ٜربو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٣ًٍٝ ،ث٤ؽٌخ مفمذ ثألمني
ث٤ؽنٌٝىٍ ِنذ شٙعريو ىزو ثٍفًزٌ( :مّ ٧ٍ٥أ ّن ـشمز ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
خّذ ٌ٘جشً ٠فشمصً يف أًج ٧ـٌجشً ٌخً شّ٥م أ ّن مج ؼشس خً ثّ٤جدر من ثؼصمجُ
ث٤نجط ٜشح ٜرب سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌىم يف ـخذ ٌٕ٤ي ٌأـٍثشيم
مششّٙز ثسشٙجِج مضِؽج ً ً٥٠ف ًؽٍص ًٌف ًٌ ٌٞ٥إ ٜشثسىم ِ ًٌ٥من ثملن١ش) (.) 86
ًُؽْ ِم ٦ث٤ؽٌخ أخى خ١ش ث٤ؽضثبشَ( ) 87ثألدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ٘ريَ أن ًٍ١ن:
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ظ ِم ُ
خىج ُو يف ؼمٌْ معج ٢٤ث٤ذنٌج ٌث٤ذًن.
1ـ خىجِصً ٌثٜصٙجء أظشوٌ ،شَ َش ُّ
2ـ أًف ًُِّ ٝذ َ ٧ثملع٥م ِىل ـُ د ًِِّ ٌشٍٜري ِو ٌشٌٍّمً ـُ ذَّ مخ ٍٛ٥أٌ شٍٜريو أٌ شٌٍّمً
٠جبنج من ٠جن.
 3ـ مٍثًفر من ٠جن ًٍثيلٌ ،مّجدثر من ٠جن ًّجديٌ ،ث٤شلج خمج ٠جن ًشىض خً،
ٌثٕ٤مذ ملج ٠جن ًٕمذ .ً٤
 4ـ إؼٌف ٣ثظمً ٌشٍٜري ُو ِنذ ر٠شوٌ ،ث٤فٌفرُ ٌث٤عٌف ٌُ ،ًٌ٥ِ ٧ثظصٍّجمً ٌشٝذً ُش
ؼمجب ٌِ٘ ًِ ٥مجب ِ.ًِ ٥
ُ
ٌؼأن ثٌٕ٤ذ ىف ث٤فٌجر ث٤ذنٌج
شفذً ًُ ٝيف  ٦٠مج أخرب خً من أمش ث٤ذنٌج ٌث٤ذًن
5ـ
ِ
ٌيف ثٍفخشر.
رشًَّ ِص ًٌِ ،إخٌف ُٓ دٍََِ ِش ًٌِ ،إنٙج ِر ٌـجًج وُ.
 6ـ إـٌج ُء ُ
ظن ِص ًِ ٌإٌيج ُس َ ِ
ُ
ِ
ٌرش َ٘ ًُ
ث٤فٍس ِنذ ٜربوٌ ،ىف معؽذو ملن أ٠شمً هللا خضًجسشًَّ َ ،
خٙن
 7ـ
ِ
خجِ ٍٍٜٗ٤ىل ٜربو ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌِىل آٌ ً٤ـفدً ٌظ٥م شعٌ٥مج ٠عريث.
 8ـ ـُ ذُّ ث٤فج٤فني ٌمٍثًفشيم خفُ دًٌ ،خٕن ثٙ٤جظٝني ٌمّجدثشُيُ م خُدُ ْٕ ِمً.
ٌ٘٥صأم ٦٠ ٦مع٥م نٙعً ًٌّشك نٙعً ِىل رشٌه ث٤صأدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل
هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م٘ ،شخمج ٌن أنً ًفعن ثألدح دثبمج ٌىٍ يف ثٕ٤ج٤ذ ًفعن يف نجـٌز
ًٌعت يف أخشَ دٌن أن ًذسيٝ٘ ،ذ أظجء ثألدح من ًعذ ث٤ففجخز سلٍثن هللا
ٌِ٥يم أٌ ِىل ثألً ٦ٜز٠شىم خمج ًف ً ٌٞ٥دٌن ِ٥م أٌ ظنذ ،أظجء ثألدح مْ سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م من ظذ أٌ شنجٌ ٣أميجس ثملؤمنني خمج ًُؽني ٌ ٍ٤ـصى
شفض ظصجس ث٤دفغ ث٥ّ٤مٍ ٌخجونً ممص٥ت ـٝذ ث ٌظمج مع ٦ش ٢٥ثألٌٜف ٧ثملأؼٍسر
ث٤صٍ ٔضس خّن ث٤ففٌ ٚث٤صٍ شصدنى أٌ شصدنجىج مزثىذ ِىل ٔري مزىذ أى٦
ث٤عنز ٌث٤ؽمجِز.
أظجء ثألدح من ٤م ًصذخش ظريشً أٌ ٜشأىج ظم أؼجِيج يف نٙعً ٌأرسشً ٌِمً٥
ُ
خٝ٥ج ٌمنيجؼج ٌظ٠ٍ٥ج ،أظجء ثألدح ممن شمزىذ خجملزثىذ ثملجدًز ٌثإل٤فجدًز
ٌس ٌَّ ػَ ٤يج ،أظجء ثألدح من أن١ش ظنصً ٌثشخز ثٝ٤شآن ث١٤شًم ـ١مج ٌـج٠مج
ٌظمى نٙعً "ثٝ٤شآنٍ" ٌٌظم خجٜى ثملع٥مني ثملصمع١ني خعنز ٌـذًغ سظٍ٣
هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خـ "ث٤دخجسًني" ٌٜفذىم ث٤صنٌٝق من ٜذس ثإلمج٧
ث٤دخجسي ٌمن ٜذس ث٤فذًغ ث٤رشً ،ٚأظجء ثألدح من أؼجُ ثٙ٤جـؽزٌ ،من أ٘صى
خٕري ِ٥مٌ ،من ٘ َّشِ ٛىل ثملع٥مني ـٍ٘ٙيم ٌ٥٠مصيم ،أظجء ثألدح من أن١ش
ث٤فؽجح ٌ٘ ٦٠شك ٌثؼذ يف ثإلظٌف ،٧أظجء ثألدح ممن ظخش من ث٤زًن ًّمٍن
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ِىل دًنيم خج٤نٍثؼز ًٌصمعٍ١ن خأمش ث٤عنز ث٤ندًٍز يف مٍيشىم ظٍثء يف ث٤ؽ٥دجح
أٌ ث٤نٝجح ٌمْ ىزث ًف شىشٗ ِ ً٤ني ِىل ث٤فشمجس ثملنصي١جس ٌ٘ف شعمْ  ً٤ـٍس
خجإلدثنز أٌ ث٤ؽؽذ ٌ٠أن ثملأ ٍٗ٤ىٍ ث٤دجو.٦
٘جٍ٤ثؼذ ِىل  ٦٠من سيض خمفم ٍذ سظًٍف ٌثشدًّ ٌآمن خً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
أن ًفدً ـدج ـجدٜج أٍِم من ـذ ث٤نٙغ ٌث٤ٍ٤ذ ٌثٍ٤ث٤ذ ٌث٤نجط أؼمّني،
ٌشفذً ٞمج أخرب خًٌ ،ثمصعج ٣مج أمش خً ٌثًفنصيجء ِمج نيى ِنًٌ ،ثًفىصذثء خيذًً
ٌثًفٜصذثء خعنصً ٌث٤شلج خف١مً ٌث٤فشؿ ِىل مصجخّصًٌ ،شٍٜري ـذًعً ٌث٤فٌفر
ٌث٤عٌف ًٌ٥ِ ٧إرث رُ َِ ٠ش ثظمً ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌِ ،ذ ٧سْ٘ ث٤فٍس ِنذ ر٠شو
ٌر٠ش ـذًعًٌِ ،ذ ٧ث٤مفٌٜ ٢ض شٌفٌر أخدجسو ٌٌ٠فمً ٌآظجسوٌ ،ث٤خؽٍُ ِنذ ر٠ش
يشء من ظنصًٌ ،ث٤صأدح ِنذ ثًفظصؽيجد خٌ ،ً٤ٍٝث٤صعٌ٥م ِنذ أمشو ٌنيًٌ،
ٌثإلًمجن خمّؽضثشً ٌث٤زح ِن ؼنجخً ث٤رشًٌ ٚأى ٦خٌصً ٌأـفجخً٘ ،جألدح مًّ
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م رشًّز ًعجح ٘جِ٥يج ًٌّجٜذ شجس٠يجٌ ،ثألدح مْ ؼخفً
ث١٤شًم ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م خئؼٌفٌ ً٤إِضثصو ٌشٍٜريو ٌشٝذًشو ٌثـرتثمً ٌإنضثً٤
ثملنض٤ز ث٤صٍ أنض ً٤هللا إًجىجً :ف ًٌٔ ٍّ ٥ف ؼٙجء.
ٌ٘ج من أظجء ثألدحًٌ ..ج من أـعن ث٤صأدح مْ سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م،
مضًذ من ثألدح ..مضًذ من ثملفدز ..مضًذ من ث٤ىجِز ٌثًفشدجُ٘ ..جألمش ًعصف..ٞ
٘مدصذأ مّش٘صنج خجّلل "ظٌذنج مفمذ" ٌمنصيى مّش٘صنج خجّلل "ظٌذنج مفمذ"٤ٌ ..ن
ًدٝى ٤نج يف ث٤نيجًز ٔري "ظٌذنج مفمذ" ٌ "سح مفمذ".
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امىياوش
(( ) 1ـفٌق ث٤دخجسَ .) 516/1
( ) 2ظٍسر آِ ٣مشثن.) 144،145( :
( ) 3شٙعري ثٝ٤شودٍ (.) 222/4
(ِ ) 4دٝشًز ث٤فذً ٞــ 68ـ.69
( ) 5ث٤شظٍ ٣ثألٍِم مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ؿ .16
( ) 6ظٍسر ثألنّج.) 115( :٧
(( ) 7مع٥م خشٜم.) 1297 :
(( ) 8ث٤دخجسي خشٜم.) 1742 :
(ِ ) 9رشر أًج ٧ىف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ؿ.183
( ) 10أخشؼً ث٤دضثسٌ ،ث٤دٌي ٍٝيف ث٤عنن ث١٤ربَ ٌيف دًفب ٦ث٤ندٍرٌِ ،دذ خن ـمٌذ
يف معنذو...
( ) 11ظٍ٥ر ث١٤ةٌذ خٍ٘جر ث٤فدٌذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ؿ .92
(( ) 12أخشؼً مع٥م خشٜم .) 974:
(() 13ث٤دخجسي من ثألٙ٤جً يف ؼمٌْ ثملٍثلْ ،خشٜم،4042 ،3596 ،1344 :
ٌ ،6590 ،6426 ،4085مع٥م خشٜم ٌ ،2296 :مج خني ث٤يٌف٤ني من ـفٌق مع٥م).
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(٘( ) 14صق ث٤دجسَ .) 349/7
( ( ) 15أخشؼً ث٤دخجسي ٠صجح ٘مجب ٦ث٤ففجخز خجح  ٣ٍٜث٤ندٍ ـىل هللا ًٌِ٥
ٌظ٥م ظذٌث ثألخٍثح (.) 4/5
( ) 16ظٍسر ث٤نعجء.) 69( :
(( ) 17ث٤دخجسي خشٜم ٌ ،6509 ،6348 ،4586 ،4463 ،4437 ،4436مع٥م خشٜم
. ) 2444
( ( ) 18ث٤دخجسي سٜم  ، 3689مع٥م سٜم . ) 2398
(٘ ) 19صق ث٤دجسي ( ،) 50/7رشؿ ث٤نٌٍي (.) 166/15
(٘ ) 20صق ث٤دجسَ (.) 51/7
( ) 21مؽمٍُ ثٙ٤صجٌَ (.) 237 /13
( ) 22مٙصجؿ دثس ث٤عّجدر (. ) 255/1
( ) 23أٌِف ٧ثملٍّٜني (. ) 119 /4
([ ) 24ث٤دخجسي خشٜم ٌ ،4434 ،4433مع٥م خشٜم ٌ ،2450ث َٙ٥٤ملع٥م ].
([ ) 25ث٤دخجسي خشٜم ٌ ،4434 ،4433مع٥م . ]2450
( ) 26إـٌجء ِ ٧ٍ٥ث٤ذًن ؼـ  1ــ .306
(() 28ـذًغ ـفٌق أخشؼً ثإلمج ٧أـمذ ٌٔريو ) [ ٌ٤فظصضثدر  :ثنٍش ثٕ٤شس يف
٘مجبِ ٦مش ٥٤عٌٍوى].
(٘ ) 29صق ث٤دجسَ .373/7
( ) 30سٌثو أخٍ دثٌٌد يف ث٤عن .
( ) 31سٌثو ث٤فج٠م.
( ) 32ش٥١م ث٤زىدٍ يف ث٤عري ِىل ـفز ىزث ث٤فذًغ ٌإن ٠جن ٜذ ـعنً ث٤رتمزي
ٌسٌثو ث٤فج٠م ٌـففً.
(( ) 33سٌثو أـمذ ٌ ـففً أـمذ ؼج٠ش) .
(( ) 34سٌَ ث٤فجَ٘ ثخن ِعج٠ش يف شجسًخ دمؽٌ 475/10 ٞأٌسدو ث٤زىدٍ يف ظري
أٌِف ٧ث٤ندٌفء . ) 359 / 1
( ) 35ظري أٌِف ٧ث٤ندٌفء ،539/4 :ث٤فٌ٥ز ،210/5 :ث٤ؽٙج.]21/2 :
(( ) 36سٌثو ث٤دخجسيٌ ،844 ،مع٥م . ) 3408
( ) 37مشثظى ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ؿ .52
( ) 38ثملذثبق ث٤ندًٍز ؿ .94
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( ) 39من دًٍثنً" :مفمذ سظٍ ٣هللا " ،دثسث٤رشٌ.1986 ٛ
(٤ ) 40فن ث٤خٍ٥د ،ؿ.57
( ) 41ثملذثبق ث٤ندٍي ؿ .73
(٘ ) 42فٍ ٣ىف ث٤ؽّش ٌنٝذو ،ؿ.231
( ) 43ـذًغ ظجخض سٌثو مج ٢٤يف ثملٍوأ ٌٔريو .
( ) 44ظٍسر آِ ٣مشثن.) 169( :
( ) 45ظٍسر ث٤دٝشر.) 154( :
( ) 46أخشؼً مع٥م يف ـفٌفً.
([ ) 47ث٤ذسس ث٤عنٌز]1114:
([ ) 48ث٤ذسس ث٤عنٌز. ] 16|2:
( ) 49ثٍٙ٤ثبذ ثمل٥صٝىز يف من صِم أنً سأَ ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ًٍٝز ،ؿ
.25
( ) 50ث٤شـ٥ز ث٤فؽجصًز ؿ .247
(ٌ٘ ) 51جء ثٍ٘٤ج خأخدجس دثس ثملفىٙى ؼـ  1ؿ  467ـ .468
( ) 52ـفٌق ث٤دخجسَ  :خجح ىؽشر ث٤ندى ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌأـفجخً .553/1
(( ) 53ـفٌق ث٤دخجسَ. ) 6443
(( ) 54سٌثو ث٤دخجسي ).
(( ) 55سٌثو ث٤دخجسي).
( ( ) 56سٌثو أمحد ٌأخٍ دثٌد من سٌثًز أخٍ ىمجِ ٧دذ هللا خن ًعجس).
([ ) 57مص.]ًٌ٥ِ ٞٙ
(( ) 58إظنجدو ؼٌذ).
( ) 59ظٍسر ث٤نعجء.) 69( :
(ٜ ( ) 60ج ٣ث٤يٌعمٍ سؼج ً٤سؼج ٣ث٤ففٌق إًف ِدذ هللا خن ِمشثن ٌ ىٍ ظٝز).
( ( ) 61سٌثو مع٥م يف ث٤ففٌق ِن ًفٌى خن ثًٍح ٌٔريو ( -أخربنج) أخٍ ث٤فعن
ِيل خن مفمذ ثملٝشي ثندأ ث٤فعن خن مفمذ خن ثظفج ٛظنج ًٍظ ٚخن ًٍّٝح ظنج
أخٍ ث٤شخٌْ ظنج ثظمٌّ ٦خن ؼّٙش).
(( ) 62أخشؼً :مع٥م (.) 5060
( ) 63دسثظجس يف ـمجسر ثإلظٌف ، ٧ؿ  259ىجم٥صٍن ؼذ .
(ِ ) 64دٝشًز مفمذ ؿ.82
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( ) 65ظ٥ع٥ز ثٙ٤صٍـجس ثّ٤ضمٌز ..دسثظز نٝذًز ٤صٍـٌذ ث٤عٌٙ٥ز ؿ116ـ. 117
( ) 66خفغ خّنٍثن :شعًٍذ ث٤ندٍ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥آٌ ً٤ظ٥م يف ثألرثن ٌثإلٜجمز
ٌث٤صؽيذ خصجسًخ . 2008/11/16
( ) 67ظٍسر ثٙ٤صق.) 9- 8( :
( ) 68ظٍسر ث٤فؽشثس 1( :ــ .) 3
( ) 69ظٍسر ث٤نٍس.) 63( :
( ) 70ظٍسر ثألِشثٗ.) 199( :
(ِ( ) 71ىل من أسثد ث٤صٍظْ ٘٥ريثؼْ ؿ  182سٜم  8868ؼـ ٌ٘ 6ن ثٝ٤ذًش .
ٌسٜم  7ــ  8ث٤ذًن ث٤خج٤ق ؼـ  ، 1ثٙ٤صجٌَ ثألمٌنٌز ؼـ 1ــ. ) 47
( ) 72يف ٌٌف ٣ثٝ٤شآن.) 2535/4( :
(٘ ) 73صق ثملٌٕغ رشؿ أٌٙ٤ز ث٤فذًغ ّ٥٤شث. ٍٜ
( ) 74شذسًذ ث٤شثٌي يف رشؿ شٝشًذ ث٤نٍثٌي .
( ) 75سٌثو أخٍ دثٌد(ٌ ) 4753أـمذ(.) 287/4
( ) 76سٌثو ثخن مجؼً(ٌ ) 3436أـمذ(ٌ ) 278/4ـففً ثخن ـدجن(.) 486
( ) 77سٌثو مع٥م يف ث٤صمٌٌض(ٌ ) 7ث٤ىربثنٍ يف ث١٤دري(.) 8617
( ) 78ظٍسر ث٤فؽشثس.) 2( :
( ) 79سٌثو ث٤دخجسي (.) 4564
( ) 80مذثسػ ث٤عج١٤ني.) 387/2( :
( ) 81ظٍسر ث٤نعجء.) 65( :
( ) 82شٙعري ثٝ٤شآن ث٤فٌ١م ثملّشٌٗ خصٙعري ثملنجس ػ. 238/5
( ) 83مؽ٥ز ث٤صٍـٌذ ثّ٤ذد ٤ 74عنز .2008
( ) 84ظٍسر ثألِشثٗ.) 204( :
( ) 85ـفٌق ث٤دخجسي٠ ،صجح ث٤فٌفر ،خجح سْ٘ ث٤فٍس يف ثملعؽذ (.) 93/1
( ) 86ألٍثء ث٤دٌجن.) 617/7( :
( ) 87منيجػ ثملع٥م ؿ .67
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ذتج ةأوه امىراجـع:
أًٌف :ثٝ٤شآن ث١٤شًــــــــم.
ظجنٌج٠ :صذ ث٤عنز ث٤ففٌفز ثٍ٤ثسدر خج٤يٍثمؾ ٌث٤فٍثىش.
ظج٤عج٠ :صذ ث٤عري ٌث٤رتثؼم:
ثإلـجخز يف شمٌٌض ث٤ففجخز ًفخن ـؽش  -ث٤ىدٝجس ث١٤ربَ ًفخن ظّذ  -ث٤عرير
ث٤ندًٍز ًفخن ىؽج - ٧ث٤دذثًز ٌث٤نيجًز ًفخن ٠عري  -ـٙز ث٤فٍٙر ملفمذ أخٍ ثٙ٤شػ
 ث٤شًجك ث٤نُضر ٥٤ىربي ٘ -مجب ٦ث٤ففجخز ًفخن ـند - ٦دًفب ٦ث٤ندٍر٤ألـديجنٍ  -ثًفظصٌّجح ًفخن ِدذ ث٤رب.
سثخّج :شٙجظري ثٝ٤شآن ث١٤شًم:
ثٝ٤شودٍ ـ ثخن ٠عري ـ ثملنجس ـ ىف ٌٌف ٣ثٝ٤شآن ـ ألٍثء ث٤دٌجن.
خجمعج :ثملفجدس ٌثملشثؼْ ث٤صجٌ٤ز:
ـ ثخن نجٌش ث٤ذمؽٝى :ظٍ٥ر ث١٤ةٌذ خٍ٘جر ث٤فدٌذ .دثس ث٤دفٍط ٥٤ذسثظجس
ثإلظٌفمٌز خذخى.
ـ خج٤ذ مفمذ خج٤ذِ :رشر أًج ٧ىف ـٌجر ث٤شظٍ . ٣ث٤ىدّز ث٤خجمعز ،دثس ثملٝىم
٥٤نرش ،مٍش.2004
ـ ؼٍٜى لٌ( ٚد٠صٍس)٘ :فٍ ٣ىف ث٤ؽّش ٌنٝذو  .ث٤ىدّز ث٤عج٤عز ،دثسثملّجسٗ،
مٍش.1988
ـ ِدجط ثّٝ٤جدِ :دٝشًز مفمذ .نيمز مٍش ،مٍش.
ـ ِدجط ثّٝ٤جدِ :دٝشًز ث٤فذً . ٞمنؽٍسثس ث١٤صذ ثٍّ٤شًز  .مٍش.
ـ مفمذ أخٍ ثملؽ ذ ِىل (د٠صٍس)  :مشثظى ث٤ندى .ث٤ىدّز ث٤عج٤عز ،م١صدز ثٍفدثح،
مٍش.
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ـ مفمٍد ِىل م١ى (د٠صٍس) :ثملذثبق ث٤ندًٍز .ث٤ىدّز ثألٌىل ،ث٤رش٠ز ثملٍشًز
ثّ٤جملٌز ٥٤نرش.
ـ ىجم٥صٍن ؼذ :دسثظجس ىف ـمجسر ثإلظٌف . ٧ث٤ىدّز ث٤عجنٌز ،دثسث٥ّ٤م ٥٤مٌفًني،
مٍش.1974

80
دار ناشري للنشر اإللكتروني

السيد إبراهيم أحمد

دراسات يسيرة في رحاب السيرة

سرية حعرٍفَث ةامكاحب
امسَد إةراوَه أحىد

ـــ سبٌغ شفشًش مؽ٥ز ٠نٍص ثألٌٜف ٧ث٤عٝجٌ٘ز.
ــ نجبذ سبٌغ مؽ٥غ إدثسر ـجٍ٤ن ثملنفٍسر ث٤عٝجيف ث٤شًجيض ثّ٤شخٍ.
ــ ـجـِ ٦ىل دخ ٧ٍ٥ث٤ذسثظجس ثٌ٥ّ٤ج ىف ثملفجظدز ثملجٌ٤ز ،ؼجمّز ِني ؼمغ
خؽميٍسًز مٍش ثّ٤شخٌزٌ ،دخ ٧ٍ٥ث٤ذسثظجس ثٌ٥ّ٤ج خجملّيذ ثّ٤جىل ٥٤ذسثظجس
ثًفظٌفمٌز خجٝ٤جىشر ،خمجؼعصري ثإلٜصفجد ثإلظٌفمٍ.
ــ ِمٍ يف إشفجد ث١٤صجح ٌثملعٙٝني ثّ٤شحٌ ،ؼّدز ثملدذِني ثّ٤شح ث٤صجخّز
٤ؽجمّز ث٤ذٌ ٣ثّ٤شخٌزٌِ ،مٍ مؤظغ خمؤظعز ثإلشفجد ثّ٤جملٍ ٥٤عٝج٘ز ٌثٍفدثح
ٌسبٌغ ث٥٤ؽنز ثإلٌِفمٌز خيجٌ ،منع ٞإشفجد ثملعٙٝني ثّ٤شحٌ ،من ٠صجح ٌم١ٙشي
ؼد١ز ثأل٠ٍ٤زٌ ،ثملخصجس ثإلظٌفمٌٍ ،م١صدز ـٌذ ثٍٙ٤ثبذ ثّ٤جملٌ زٌ ،سثخىز أدخجء
ث٤ؽجٌ ،٧دثس نجرشيٌ ،ـشٌٗ منعٍسر ٤نرش ثأل١٤رتٌنٌٍ ،مٍ ْٜث٤فٍثس ثملصمذن،
ٌِمٍ خصؽمْ نجرشٌن.
ــ ثٌٍ٤جب:ٚ
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ــ ِم ٦مذًشث مجٌ٤ج ٌإدثسًج خ١ربًجس رش٠جس ث٤عٌجـز يف مٍش ٌث٤رش ٛثألٌظي،
ظم مجسط ثّ٤م ٦ث٤فف ٍٙمن خٌف ٣ؼشثبذ ث٤دٌجن ثّ٤شخٌٍ٘ ،شظجن ث٤عًٍغ،
ٌـذًغ ث٤د٥ذ.
ـــ نجٌ ٣ظج ٧ثإلخذثُ ٌؼيجدثس شٝذًش من إشفجد ث١٤صجح ٌثملعٙٝني ثّ٤شحٌ ،ؼد١ز
ث٤نٍس "ثملخصجس ثإلظٌفمٍ"ٌ ،نج ٣أًمج دسُ ثمل٥صٝى ثألٌ٤ ٣فجٍ٤ن ِضر أخٍ ثّ٤ض
ث٤عٝجيف ِن مؽمٍُ أِمج.ً٤
ــ معجىمجشً ثملشبٌز:
ـــ ٜذ ٧ثألدًذ ث٤عٌذ إخشثىٌم أ٠عش من ظٌفظني ـٝ٥ز خٝنجر ث٤نٌ ٦ث٤صٌّ٥مٌز
ثملٍشًز مأخٍرر من مؤٙ٤جشً.
 أِذ مجبز ـٝ٥ز من خشنجمؾ ’’:مْ أظمجء هللا ث٤فعنى ٘ ..ي ٌم ٌر٠ش’’٠ٌ ،زثظيشثس شٌٙ٥ضًٍنٌز ِن ؼيش سممجن ث١٤شًم.
ــ أِذ ِذد ث من ث٤ربثمؾ ث٤ذًنٌز ٤دّن ثٝ٤نٍثس ،معٌ :٦ثـز ثملعصٕٙشًنٝ٤ ،جء
ثإلًمجنٔ ،ري ٌ٥٠ذ ِن منجظ ٢ث٤فؾٌ٥٠ٌ ،ذ ىف ث٤ذ٘جُ ِن سظٍ٤نج ث١٤شًم ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥مٌ ،رشًي دًنى ٤ألوٙج.٣
ـــ ثِصمذس ث٤ؽجمّز ثإلظٌفمٌز ثّ٤جملٌز خجملذًنز ثملنٍسرٌ ،ؼجمّز ث٤خ٦ٌ٥
خ٥ٙعىني ثملفص٥ز ،خّن مؤٙ٤جشً ٠مشثؼْ أ٠جدًمٌز أدسؼصيج يف سظجب ٦ث٤ذ٠صٍسثو
ث٤فجدسر ِنيمج.
ـــ ٘جص خمعجخٝز ٜفق ِىل ث٤يٍثء خئرثِز ىٌةز ثإلرثِز ث٤ربًىجنٌز ٌ BBCث٤صٍ
ٜذمصيج معمٍِز من خٌف ٣ث٤ربنجمؾ ،خجًفؼرتث ٟمْ مؽ٥ز ثّ٤شخى ثًٍ١٤صٌز يف
مجًٍ ِ 2010ن ٜفصً( :ثٝ٤ىجس)ٌ ،ث٤صٍ ثخصجسىج ث٤نجٜذ ث٤دفشًنٍ ث١٤دري ٘يذ
ـعنيٌ ،ث٤زي ٜجِ ٣نيجٜ( :فز ٘نٌز شّجم٥ض مْ ؼخفٌصني سبٌعٌصني إلًمجن
ٍ
خٕ٥ز ٜففٌز
ثٝ٤جؿ خٝذسر ثٝ٤فز ِىل ودٌّز ثظصٌّجح ث٤ؽخفٌجس يف ثٝ٤فز،
ٍ
ٌشٝنٌز شّجم٥ض مْ ثٝ٤ق خؽ٘ ٦١نٌٍ .لفض ٘١شر ث٤دُّذ ث٤رتثظٍ يف
ؼمٌ٥ز،
ث١ٙ٤ش ث٤صٌ٥ٝذي ّ٥٤جبٌفس يف ثملؽصمْ).
ــــ ٜذمض ث٤ذ٠صٍسر ثألسدنٌز دًجنج سـٌ ٦أظصجر ث٤نٝذ ثألدخٍ ث٤فذًغ خؽجمّز
ث٤ريمٌٌٌٍ٘ ٟفدٌٙ٤ج دسثظز نٝذًز ِن ثملؽمٍِز ثٝ٤ففٌز  ،٦١٠نرششيج خؽشًذر
ث٤ذظصٍس ثألسدنٌز ،خّنٍثن :ث١٤صجخز ٌمفج٘فز ث٤دؤط ثًفؼصمجٍِ ــ ٜشثءر يف
مؽمٍِز "وٍٝط ٍّ٥٤در" ١٥٤جشذ ث٤عٌذ إخشثىٌم أـمذ.
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ــ ٠صدض ث٤ذ٠صٍسر سثنٌج ًفٍ أظصجر ث٤نٝذ ثألدخٍ ث٤فذًغ خأ٠جدًمٌز ثٙ٤نٍن
خج ٝ٤جىشر مٝج٤ز نٝذًز ِن دًٍثنًٌ" :إًف ثٍ٤ون"" ،نجدس ًدفغ ِن ث٤عّجدر"
نرششيج "ثملعجبٌز" دثس أخدجس ث ٧ٌٍ٤ثٝ٤جىشًز.
ــ ٠صدض ِنً ث٤دجـعز ٌث٤ففٌٙز نذَ ث٤عٌذ دسثظز خّنٍثن" :ثملشأر يف أدح ث٤عٌذ
إخشثىٌم".
ــ ششؼمض خّن أِمج ً٤إىل ثٕ٥٤ز ثإلنؽٌ٥ضًز.
ــ ؼجس ٟيف شفٌ١م خّن ثملعجخٝجس ثألدخٌز خجملم١٥ز ثملٕشخٌز ِرب منصذًجس
دٌثًٌن ث٤ذثس ث٤دٌمجءٌ ،ـمٍس خّن ثّٙ٤جٌ٤جس ثألدخٌز ٌثٙ٤نٌز مْ خّن أدخجء
ٌ٘نجنٍ مٍش يف ِذر مفجٍ٘جس مٍشًز.
ـــ ٜذ ٧ثّ٤ذًذ من ث٤ذسثظجس ثٌٝ٤مز يف ث٤نٝذ ثألدخٍ من خٌف ٣شٝذًم دسثظجس ِن
إنصجػ خّن ث٤ؽّشثء ٌث٤شٌثبٌني ثملٍشًني ٌثّ٤شح منؽٍسر يف أ٠عش من مؽ٥ز
ٌدٌسًز ِ٥مٌز.
ـــ أٜج ٧مًّ ث٤ؽجِش ث٤ؽضثبشي ًجظني ِشِجس ـٍثسث ظٌجظٌج مىًٍف ِىل ـٙفز
٠جم٥ز خؽشًذر ث٤فٍثس ث٤ؽضثبشًز.
ــ شٕنى خٝفجبذو ٌأٔنٌجشً ث٤ذًنٌز ث١٤عري من ثملدصي٥ني خجٝ٤نٍثس ثٙ٤مجبٌز
ثإلظٌفمٌز٠ ،مج خعصيج خّن ثإلر ثِجس٠ ٌ ،زٜ ٢٤ذمصيج دثس ثألٌخشث ثملٍشًز.
ــ إـذثسثشً:
شصنجٌ٠ ٣صجخجس ثألدًذ ث٤عٌذ إخشثىٌم أـمذ مٍلٍِجس ِذر؛ ر ٢٤أن ٠صدً
ٌدسثظجشً ٌمٝجًفشً ٌمفجٌسثشً شصنٍُ خني ثألدح ٌث٤ذًن ٌث٤عٌجظزٌ ،ىزث مج
ن٥فًٍ ِنذ شفٙق ِنجًٌنيجٌ ،منيج:
**يف مؽج ٣ث٤ذًن ٌث٤ذسثظجس ث٤ذًنٌز:
ــ ٠صجح" :ثملّؽضر ثملفمذًز"  ..دثس نٍس ٥٤نرش ،ثملنفٍسر.
ـ ٠صجح" :مفمذ ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٠ ..مج ٤م شّشٍ٘و" ..دثس دٌِّن ٥٤نرش،
ثٝ٤جىشر.
ــ ٠صجح" :ث٤عي ٦ثملٌٙذ يف أـ١ج ٧ث٤صؽًٍذ" ..ـجدس ِن ؼد١ز ثأل٠ٍ٤زٌ ،دثس
ـشٌٗ منعٍسر ٥٤نرش.
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ـ ٠صجح " :ظٌجـز ثٍ٤ؼذثن ىف سـجح ثٝ٤شآن" ..ـجدس ِن ؼد١ز ثأل٠ٍ٤زٌ ،دثس
ـشٌٗ منعٍسر ٥٤نرش.
ـ ٠صجح" :نعجء يف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م" ..ـجدس ِن ؼد١ز
ثأل٠ٍ٤زٌ ،دثس ـشٌٗ منعٍسر ٥٤نرش.
ـــ ٠صجح" :ـدج يف أمٍ ِجبؽز" ..ـجدس ِن ؼد١ز ثأل٠ٍ٤زٌ ،دثس ـشٌٗ منعٍسر
٥٤نرش.
ــ ٠صجح" :منيجػ ث٤ضىذ يف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م" ..ؼد١ز ثأل٠ٍ٤ز،
ٌدثس نجرشي.
ـــ ٠صجح" :ظٌٍ ٦سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ..ميمج أظجؤٌث"..ـجدس ِن
دثس نجرشي خجًٍ١٤ض.
ــ ٠صجح ٦٠" :مجًٌ٘ مّؽضر ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م"  ..ـجدس ِن م١صدز ـٌذ
ثٍٙ٤ثبذ ثّ٤جملٌز.
ـٍ يف ٍ٥ٜخنج"..ـجدس ِن م١صدز ـٌذ
ــ ٠صجح" :سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م ٌّ
ثٍٙ٤ثبذ ثّ٤جملٌز.
ــ ٠صجح" :ثإلِؽجص ث٤درشي يف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م" ،ـجدس ِن
ؼد١ز ثأل٠ٍ٤ز.
ــ ٠صجح" :ـشثءٔ ..جس ث٤نٍس"" ..ـجدس ِن دثس نجرشي خجًٍ١٤ض.
** يف مؽج ٣ثألدح:
ــــ ٠صجح" :ـجٌسٌنٍ ٌـجٌسشيم"..ـجدس ِن ـشٌٗ ٥٤نرش ثإل١٤رتٌنٍ.
ــ ٠صجح" :ـٍثسثس ِشخٌز" ..ـجدس ِن ـشٌٗ ٥٤نرش ثإل١٤رتٌنٍ.
ــ ٠صجح" :مْ مينذط ثّ٤شٌك ث٤شٜمٌٍٜٙ..جس ٌشعجؤًفس" ..ـجدس ِن دثس
ـشٌٗ ٥٤نرش ثإل١٤رتٌنٍ.
ــ ٠صجح" :ـني ًّضٗ ث٥ٝ٤م ..مٝجًفس"  ..ـجدس ِن دثس ـشٌٗ ٥٤نرش
ثإل١٤رتٌنٍ.
ـــ مؽمٍِز ٜففٌز "وٍٝط ٍّ٥٤در"  ..ـجدس ِن دثس نجرشي خجًٍ١٤ض.
ـــ دًٍثن ؼّش خجّ٤جمٌز ثملٍشًز خّنٍثن" :إًف ثٍ٤ون" ..ـجدس ِن دثس مٍش
ث ،٧ٌٍ٤ثٝ٤جىشر.
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ـــ دًٍثن ؼّش ٤ألوٙج" :٣نجدس ًدفغ ِن ث٤عّجدر" ..ـجدس ِن دثس مٍش ث٧ٌٍ٤
خجٝ٤جىشر.
ــــ مرسـٌز " :ثملنّى ٚثألخري" ..ـجدسر ِن ِن ـشٌٗ ٥٤نرش ثإل١٤رتٌنٍ.
ــ مرسـٌز" :ثّ٤جبذ ث٤زي مج ِجد"ِ ..ن ـشٌٗ ٥٤نرش ثإل١٤رتٌنٌٍ ،مؽ٥ز
ثٙ٤شؼز ثملرسـٌز ثملٕشخٌز.
ــ ثألِمج ٣ث٤ؽّشًز ث١٤جم٥ز ،ثملؽ٥ذ ثألٌ ..٣ـجدس ِن دثس ـشٌٗ منعٍسر ٥٤نرش
ثإل١٤رتٌنٍ.
ــ ثخصجسس دثس نٍس نرش ( (NOOR PUBLISHINGثألملجنٌز شعّز أِمج ٣دًنٌز
ـٍ يف ٍ٥ٜخنج"" ،منيجػ
من مؤٙ٤جشًٌ ،ىٍ" :سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م
ٌ
ث٤ضىذ يف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م"" ،ثإلِؽجص ث٤درشي يف ـٌجر ث٤شظٍ٣
ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م"" ،ـشثء ٔ ..جس ث٤نٍس"" ،نعجء يف ـٌجر ث٤شظٍ ٣ـىل هللا
ٌِ ًٌ٥ظ٥م"" ،ـُ دج يف أمٍ ِجبؽز"" ،ظٌٍ ٦سظٍ ٣هللا ـىل هللا ٌِ ًٌ٥ظ٥م..
ميمج أظجؤٌث"" ،ث٤عي ٦ثملٌٙذ يف أـ١ج ٧ث٤صؽًٍذ"" ،ظٌجـز ثٍ٤ؼذثن يف سـجح
ثٝ٤شآن".
ــ  ً٤ثّ٤ذًذ من ثملؽجس٠جس ٌث٤فمٍس من خٌف ٣خشثمؾ ٜنجر ث٤نٌ ٦ث٤عٝجٌ٘زٌٜ ،نجر
ث٤نٌ٤ ٦ألخدجسٌٜ ،نجر ثٝ٤نجٌ ،٣خّن ثٝ٤نٍثس ث٤ذًنٌزٌ ،إرثِز ـٍس ثّ٤شح.
ـ شنرش أِمج[ :ً٤ؼد١ز ثأل٠ٍ٤ز ،م١صدز ـٌذ ثٍٙ٤ثبذ ،سثخىز أدخجء ث٤ؽج ،٧دثس
نجرشَ ٥٤نرش ثًف١٤رتٌنى ،ـشٌٗ منعٍسر ٥٤نرش ،مؽ٥ز ث٤شخجه ثألدخى ث٤صى
شفذسىج سثخىز ثألدح ثإلظٌفمٍ ثّ٤جملٌز ،ثملعصٝد ،٦دنٌج ث٤شأَ ،دنٌج ثٍ٤ون ،مؽ٥ز
ث٤ؽٌ ،٦ثألىشث ،٧ثٙ٤ؽش نٌٍص ،ثٍ٤ث ،ْٜث٤ذ٤صج ،مؽ٥ز ث١ٙ٤ش ث٤فش ،ـفٌٙز ث٤رشٛ
ثٝ٤ىشًز ،ثملخصجس ثإلظٌفمٍ ،مٝجًفشٍ ،م١صٍح ،ؼد١ز أٌِف ٧ثٝ٤ذط ،أٍ٤ثن ِشخٌز،
مؽ٥ز سؤَ مٍشًز].
ــ ٥٤صٍثـ ٦خج١٤جشذ:
elsayedebrahim2 2@gmail.com
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