
 ةعاجشلا

 
 يأ نع وأ سفنلا نع عافدلل لقعلا فارشإ تحت مادقإلا :يه ةعاجشلا

 مادقإلا ىرت ثيح مِجOحMتو ،امزع مادقإلا ىرت ثيح مFدقت نأ يهف .اهيدل زيزع
 لمعلا ىلإ هعفدت ،هتالاح عيمج يف ناسنإلا قفارت ةيساسأ ةفص يهو 1.امزح
 ةماخضب ةبترم تسيلو ،ءاسنلا نود لاجرلا يف ةروصحم تسيلو .ديري ام لانيل
 ،بورحلا ةدهاشمو حالسلا لمح ىلع ةروصقم تسيلو ،اهرغص وأ ناسنإلا
 نودب داهج الف :ةيمويلا لامعألاو ةايحلا نم ةريثك رومأ يف ةلخاد يه لب
 ّالإ ركنملا نع يyو فورعملاب رمأ الو ،اyودب ربانملا ىلع ةباطخ الو ،ةعاجش
  .ا|

 هللا ليبس يف لاتقلا هرمأ يف الثم هللا لاقف ،ةعاجشلا نآرقلا ّثح دقو
 ُِّبُي َ; 1ََّٱ َِّنإ آوُدَتْعَت َ;َو ْمَُكنُوِلٰتَُقي َنيَِّلٱِ 1َّٱ ِلِيبَس ِف اُوِلٰتَقَو" :هيلع تابثلاو
أَٰٓي" :لاقو ،]۱٩۰ :)۲( ةرقبلا ةروس[ "َنيِدَتْعُْملٱ

َ
 َنيَِّلٱ ُمُتِيقَل اَِذإ آوُنَماَء َنيَِّلٱ اَهُّي

ْلٱ ُمُهوُّلَُوت Yََف اًفْحَز اوُرَفَك
َ
 ىلص يبنلا لاقو .]۱٥ :)٨( لافنألا ةروس[ "َرَابْد

 هاور[ ."فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا" :ملسو هيلع هللا
  2.]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم

 
 .۱٥۱ .ص ،قالخألا باتك ،نيمأ دمحأ :نراقو .۲۱ .ص ،نيئشانلا ةظع ،ينييالغلا ىفطصم 1
 اذه بحاص نوكيف .ةرخآلا رومأ يف ةحيرقلاو سفنلا ةميزع انه ةوقلاب دارملاو :هللا همحر يوونلا لاق 2

 رمألا يف ةميزع دشأو ،هبلط يف ًاباهذو هيلإ ًاجورخ عرسأو ،داهجلا يف ودعلا ىلع ًامادقإ رثكأ فصولا
 يف بغرأو ،ىلاعت هللا تاذ يف قاشملا لامتحاو ،كلذ لك يف ىذألا ىلع ربصلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 يبأ نيدلا يحم مامإلا .كلذ وحنو ،اهيلع ةظفاحمو اهل ًابلط طشنأو ،تادابعلا رئاسو راكذألاو موصلاو ةالصلا
 .۲۱٥ .ص ،۱٦ .ج ،يوونلا حرشب ملسم حيحص ،يوونلا فرش نب يحي ايركز
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 ،طيرفت نبجلا يفف .روهتلاو نبجلا يتفص نيب ةعقاو ةلدتعم ةفص ةعاجشلاو
  3.ةمالسلا ةعاجشلا يفو ،طارفإ روهتلا يفو
 ام وهو .يقطنملا ريغ فوخلا وهو 4،هنم فاخي نأ يغبني ال امم فوخلا :نبجلاو
 ةعاضولاب اوءابف ،ةنكسملاو ةلذلا مهيلع برض ّالإ ةمألا سوفن يف لFصأت
  .بولطملاب رفظلا مدع ىلإ عاد هنأل 5،لومخلاو
 ببس كلذو .ةبقاعلا يف رظنلا مدع وأ يورتلا لبق لمعلا ىلع مادقإلا :روهتلاو
 وه حيحصلا اهراسم ددحي يذلاف .تقولل ع̄يضمو ةبيخلل ٍع̄دMمو قيفوتلا مدعل
 :يبنتملا لاق .نونج لقع ريغب مادقإلاف .لقعلا

 يناــثلا ّلـحملا يهو ،لFوأ وه } ناـعجشلا ةعاجش لبق يأرلا
 6.ناكم َّلـك ءاـيل·علا نم تغلب } ¶ةFرـح ٍسفنل اـعمتجا اـمه اذإف

 برعلا ءارعش دحأو برعلا ناسOرُف رهشأ( دادش نب ةرتنع نإ :ليق ]ةصق[
 نم فاختأ ؟كتعاجش نيأ" :لئسف ...رOوَث نم ب·ره )مالسإلا لبق نيروهشملا
  "!؟ةرتنع ينأ روثلا يردي امو" :لاقف "!؟ةرتنع تنأو ،روث

 سفنلا طبضو ،هللااب ةقثلاو ،قداصلا ناميإلاو ،حيحصلا لقعلا ةعاجشلا ردصمف
 اهمدختسا اذإ ّالإ ريدقتو باجعإ عضوم ةعاجشلا نوكت الف .يغبني ام لمعو
  .رو¾ هنأل ،رشلا لعف يف ةعاجش نم سيلف .رش عفد وأ ريخ ليصحت يف

  
 

 .دحلا ةزواجم :طارفإلاو ،عييضتلا :طيرفتلاو .۲۱ .ص ،نيئشانلا ةظع 3
 .۱٣ .ص ،قالخألا بيذ¾ ،هيوكسم نبا 4
 .۱٨ .ص ،نيئشانلا ةظع 5
 .٤٧۲ .ص ،ةيدمحملا ةيسورفلا ،ةيزوجلا ميق نباو ؛٣۰٧ .ص ،٤ .ج ،يبنتملا ناويد حرش 6
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 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو .قلخلا عيمج دنع مومذم قلخ نبجلاو
 زجعلاو نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا" :لاقف ،نبجلا نم هللااب ذوعتي
 .]هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا هاور[ "...لخبلاو نبجلاو لسكلاو
 نسح لهأ مه دوجلاو ةعاجشلا لهأو .هللااب نظلا ءوس لهأ مه نبجلا لهأو
  7.هللااب نظلا

 -هنع هللا يضر كلام نب سنأ هفصو امك- ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو
 اضيأ خيراتلاو .]هيلع قفتم[ سانلا عجشأو سانلا دوجأو سانلا نسحأ ناك
 ،هترصنو قحلا ةوق ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اوحض نمم ريثك ركذب ءولمم
 ءايبنألا رئاسو ىسومو ميهاربإل ناك امك ،قحلل اقشع مالآلا ىلع اوربصو
  .نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلاو ،مالسلاو ةالصلا مهيلع

 هFرقأ امك ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن دعب سانلا عجشأ ركب وبأ ناكو
 :·سانلا لأس ا̄مـل ،ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع ةمألا سراوف عجشأ Mدحأ
 ،هتبَلغ الإ دحأ ينعرص ام هنإ امأ" :لاقف ."تنأ" :اولاقف "؟سانلا عجشأ نم"
 دنع بلقلا تابثو لماكلا ناميإلا نم هل ناك امÆل كلذو 8"...ركب وبأ هنكل

 
 دض عاجشلاو :ةيزوجلا ميق نبا لاقو .٤٦٥و ٤٥٧ .ص ،ةيدمحملا ةيسورفلا ،ةيزوجلا ميق نبا 7

 :رعاشلا لاق امك ،هسفنب دوجي عاجشلاو ،هلامب Fنضي ليخبلا نأل ،ليخبلا
 دوجلا ةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو } ا| ليخبلا Fنض نإ سفنلاب دوجت

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نأ :نيريس نبا نع ركاسع نبا جرخأو :ءافلخلا خيرات يف يطويسلا ركذو 8
 ."كلتقأ ملو كنع Mتفرصناف ،ردب موي يل ·تفدهأ دقل" :هيبأل لاق ،ملسأ املف .نيكرشملا عم ردب موي ناك
 ".كنع فرصنأ مل يل ·تفدهأ ول كنكل" :ركب وبأ لاقف
 نم" :انلقف .اÌشيرع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل انلعج ،ردب موي ناك امل هنإ :هنع هللا يضر يلع لاق
 وبأ الإ دحأ انم اند ام ،هللا وف "؟نيكرشملا نم دحأ هيلإ ىوهي الئل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نوكي
  .سانلا عجشأ وهف ؛هيلإ ىوه الإ دحأ هيلإ ىوهي ال ،مالسلا هيلع هللا لوسر سأر ىلع فيسلاب اÌرهاش ركب
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 ىلص هللا لوسر ةافو دنع هMتابث هل دهش امك ،ةعاجشلا ساسأ وه يذلا لزاونلا
  .ةاكزلا يعنامو نيدترملا ةبراحم ىلع هميمصت مث ،ملسو هيلع هللا

 بستكت نأ نم دب ال ةنسحلا قالخألاو لئاضفلا نم يه امك ةعاجشلاو
 اهيلع ن̄رمتتو بردتو سرامت نأب كلذو .سوفنلا يف ةخوسرمو ةيوق نوكت نأل
  :يبنتملا لاق .ةعاجشلاب الإ اهنم صلختي ال يتلا ةبعصلا فقاوملل ضرعتلاب
 مارـك مارـكلا قوف نكي مل اذإ } انَقلا الو مارـكلا ليخلا عفنت امو
  .م| هبشتلا ةلواحمو ءادتقالل ناعجشلا صصقو ريس ىلع علطي نأ كلذ نمو

 ".ةعاس ربص ةعاجشلا" :لاق "؟ةعاجشلا ام" :لاّطبلا هللا دبع يبأل ليقو ]ةدئاف[
 نع بدألا لهأ هيوري ام هنيبيو هلثمي ام لضفأو .جرفلا حاتفم ربصلا نأل كلذو
 ،كعبصأ ينلوان" :لاق "؟كراعملا يف برعلا تبلغ امب" :هل ليق هنأ دادش نب ةرتنع
 مث ،هبحاص مف يف هعبصأ دحاو لك لخدأف "...Óض·عَأو ̄ض·عو ،يعبصأ ذخو
 :ةرتنع لاقف "...حأ" :لجرلا لاقف ،اذه ضعو ،كاذ Fضعف ".Fض·ع" :هل لاق
 "...انأ تحÆصل اليلق تربص ول"

 
 هMؤ·ج·ي اذهف ،شيرق هتذخأو -مالسلاو ةالصلا هيلع- هللا لوسر تيأر دقل :هنع هللا يضر يلع لاقو

 ام ،هللا وف" :لاق "؟ادحاو اهلإ ةهلآلا تلعج يذلا تنأ" :نولوقي مهو ،)هكرحي يأ( هلتلتي اذهو ،)هعفدي يأ(
أ !مكليو" :لوقي وهو ،اذه لتلتيو ،اذه أجيو ،اذه برضي .ركب وبأ الإ دحأ انم اند

َ
أ Yًُجَر َنُولُتْقَت

َ
 َلوُقَي ن

 :لاق مث هتيحل تّلضخا ىتح ىكبف ،هيلع تناك ةدرب ىلع عفر مث .]۲٨ :)٤۰( رفاغ ةروس[ "!؟1َُّٱ َِّبَر
 يبأ نم ٌةعاسل ،هللاوف ؟ينوبيجت الأ" :لاقف ،موقلا تكسف "؟ركب وبأ مأ ريخ نوعرف لآ نمؤمأ ،هللا مكدشنأ"
 .هناميإ نلعأ لجر اذهو ،هناميإ متكي لجر كاذ .نوعرف لآ نمؤم لثم نم ةعاس فلأ نم ريخ ركب
 ۲۰۱٣/ـه ۱٤٣٤ ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :رطق ةلود( ،ءافلخلا خيرات ،يطويسلا نيدلا لالج
 .۱۱۱ .ص ،)م
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 رارقإلاو ،هظفحو رسلا نامتكو ،قحلا يف ةحارصلا ةعاجشلا لضفأ نمو
 دنع اهكلمو ،سفنلا نم فاصنإلاو ،ريغلل راصتنالاو ،هب فارتعالاو أطخلاب
 ديدشلا امنإ ،ةعرصلاب ديدشلا سيل" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق .بضغلا
  .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيلع قفتم[ ".بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا

 يعادبإ ريكفت انه دارملاو .قودنصلا جراخ ريكفتلا ىلع ةردقلا اهنمو
 عم ال قحلا عم فوقولاب نوناقلا وأ مكحلا وأ رارقلا ذختي نأب ،يدقن ريكفتو
 ا¾ارضمو ءايشألا عفانم يف رظنلا ققدي نأب كلذو .تاوهشلاك ىلفسلا تاذلا
  .رارقلا ءارو

 ،قحلا هنأ دقتعي امب هيأر ناسنإلا يدبي نأ يهو .ةيبدألا ةعاجشلا اهنمو
 ·يواغلاو هملظ نع ·مـلاظلا ا| Fدر·ي يتلا يهو .سانلا هنم مّلأت وأ ،ةبوقع هتلان نإو
 لجرلا وعدت يتلا يهو 9.ةميوقلا ليبس ىلإ ةعجانلا ةظعلاب ةمألا دشريو ،هFيغ نع
 وأ هاج اذ اهئادأ دنع باه·ي نأ نود ملع ام وحن ىلع ةداهشلا يدؤي نأ ىلإ
 ".رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ" :ثيدحلا يف امك كلذو .ناطلس
 ]هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور[

 بلقلا تبثي ىتح ركذلاب نينمؤملا رمأ سفنلا ىلع ةقاش ةعاجشلا تناك املو
أٓ�ٰ�َي" :ىلاعت هللا لاق ،نيقيلا ىلع

َ
 اوُرُْكذٱَو اوُُتْبثٱَف ًةَِئف ْمُتِيقَل اَِذإ آوُنَماَء َنيَِّلٱ اَهُّي

 لوقي امك كلذو .]٤٥ :)٨( لافنألا ةروس[ "َنوُِحلْفُت ْمُكَّلَعَّل اًِيثَك 1ََّٱ
أٓ اَنَّبَر اُولَاق ۦِهِدوُنُجَو َتُولاَِل اوُزََرب اََّملَو" :تولاج دنع تولاط بحاص

َ
 اَْنَيلَع ِْغْرف

أ ِْتّبَثَو اًْبَص
َ
 .]۲٥۰ :)۲( ةرقبلا ةروس[ "َنِيِرٰفَْكلٱ ِمْوَْقلٱ ََ{ َانُْصنٱَو اَنَماَْدق

 
 .۲٧ .ص ،نيئشانلا ةظع 9
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 نأل ،داسفإلاو َءوسلا ةمألاب ديري نم لمع ىلع توكسلا نبجلا نمو
 ىدامت لمعلا اذه نم ةعاجشلا تدÆقُف نإف .ةمألا ةايح لئالد نم ملاظلا ةضهانم
   .تاكردلا لفسأ يف ةمألا تعقوو Mرئاجلا

 ىلع ةميخولا هبقاوعو ةيبلسلا هراثآ يف ركفتلا وه نبجلا جالعل قرطلا امأ
 ةقيقح يف امب ةفرعملا ةلقو َلهجلا نبجلا بابسأ نم نأل كلذو .عمتÚاو درفلا
 .سفنلا عقاو نم ةليذرلا هذه روذجو عفاود عطق ىلإ يعسلا اهنمو .رومألا
 ،كيرحتلاو زهلاب -نبجلا ضرم– ضرملا اذه ضرمت يتلا سفنلا ظقوت نأب كلذو
 ةداع هل كلذ ريصي ىتح ،ىرخأ دعب ةرم فوخملا لعفلا باكتراو ةبرجتلاو
 لامعألاو ةليذرلا بئاوش نم ءاقنو رهطب ناسنإلا شيعي نأ اهنمو .اعبطو
 ةجيتن نم ابلاغ نوفاخي ةميمذلاو ةليذرلاب نيث̄ولملا صاخشألا نأل كلذو .ةميمذلا
  .مهلامعأ

 


