
 ةمدقملا

 هللا دبع نب دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللدمحلا

 هبحصو هلآ ىلعو «نييبنلاو لسرلا نم هناوخإ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ

 ٠ ملسو

 :دعب امأ

 يف ًادرطم ًاومن نمزلا نم تقولا اذه يف دهشت ةيمالسإلا ةرحصلا نإ
 باب يف نيملسملا نم ريثك لوخد يف لثمتي كلذو «ةيبرعلا دالبلا نم ريثك
 ًاريثك ددبج ةيمالسإ ةوقك اهزورب مث نمو «ءهللا نيد يف يقيقحلا مازتلالا

 ًأمتح جتنيس ذإ ءأيعيبط ًأرمأ اذهو «نينطابلاو مهنم نيرهاظلا اهئادعأ نم
 ءاهئادعأ يف لثمتملا لطابلاب مادطصالا ةمألا يف عيرسلا اهراشتنا نع

 .اهمدقت ةعرس نم ففخي يك اهقيرط يف ليقارعلا عضو نم دب ال مث نمف
 هجو ىلع ةوق يأ عيطتست نلو مل ةيمالسإلا ةوعدلا نأل ليقارع لوقأو

 .لوقعلا اهتلبقتو بولقلا اهتفلأ يتلا ةديقعلاب لثمتت اهنأل ءاهتلازإ ضرألا

 نأ ثبلت ال مث .ولقلا يف ةقلاع لظتس ابنأل ًايئاهبن اهتلازإ نكمي الف

 نم دب ال اذإ .نيلفاغلا هبنتو نيمئانلا ظقوتف ديدج نم زربتل لعافتت
 بيلاسأ ةمألا ءادعأ عضو دقل ؟ . . كلذ ىلإ ليبسلا فيك نكلو ءاهتقاعإ

 كلت لضفأ نم ناكو ء.ريثأتلا يف توافتت تناكف ةوعدلا ةقاعإل ةريثك



 مهضعب ةيمالسإلا ةكرحلا راصنأ برض وه اهريثأت ةوق ثيح نم بيلاسألا

 وه نييمالسإلا نيب فالخلا عاقيإ نأب ةمألا ءادعأ ملع دقف ء.ضعبب

 . .اهجيجأت نم دب ال ناكف «ةوعدلا ةريسم ةقاعإ يف ةيلعاف رثكألاو حجنألا

 رودت لضافألا خياشملا ضعبل ةطرشأ ةعومجمل تعمتسا دقف !!ناك دقو

 مه رومأب مهنومهتيو مهنم نوصقتني ةاعدلا نم ملعلا لهأ ضعب لوح
 دق لاقي قحلاو يننأل ًاريثك ينجعزأو رمألا اذه ينلاه دقو ءاهنم ءارب

 ءنيروهشملا (ةاعدلا ءالؤه) سوردو تارضاحم نم ديدعلل تعمتسا

 مهفو «ريزغ ملعو ةيفاص ةديقع ىلع (ةاعدلا الؤه) نأ اهلالخ نم تملعف

 ةوعدلا لاحم يف نيطشنلا نيصلخملا نيلماعلا نم مهبسحأو عاد

 . ةيمالسإلا

 مهيديأ ىلع هللا ئده هنأ تملعو هللا ىلع مهيكزأ الو مهبيسح هللاو

 ًارون تحبصأو اهدوع دتشاو ةوعدلا تعنيأف «نيملسملا بابش نم ريثكلا
 جبنمو ةيفاص ةديقعب ةيفلس ةوعد مهتوعدو .ةمألا طسو يف عشي ًايوعد

 بجعي مل هلك اذه نكلو ءرابكلا انئاملع ةذمالت مهو ال فيك .قح

 (ةاعدلا ءالؤه) ردق نم صيقنتلاب اوماق نأ الإ مهنم ناك اف مهضعب

 .رودصلا رغوي يذلا دسحلا هنأ تملعف «مهيف سيل اب مهزملو نيروهشملا

 نم اونتفو ةوعدلا اوقاعأ مك ءالؤه ملع اف .هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 "هللا هظفح زاب نب زيزعلادبع ةمالعلا ةليضف نايب جرخ ئتح ءاهبابش
 ةنتفلا دأوو لطابلا نم قحلا نابأف .فورحلا ىلع طاقنلا عضو يذلا

 .لالغتسا ءوسأ نايبلا نيقفانملا نيينالعلا ضعب لغتسا دقو )١(



 اذه نم جورخلا يف هقيفوت ىلع هتركشو كلذ ىلع هللا تدمحف ءاهتكسأو

 ءةوعدلا ةقاعإل مالسإلا ءادعأل ةصرفلا ئطعت ال ئتح «ءمالسب ءالبلا

 دحأل (نيباتكو» يدي يف عقو دقف ىدحلا اذه ىلإ ةلكشملا هتنت مل . كلو

 ةيعقاو ةيؤر»و «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب عقاولا هقف» مساب لضافألا ةاعدلا

 باحصأ لاونم سفن ىلع نيباتكلا نيذه ناكف «ةيوعدلا جهانملا يف

 هاده بتاكلا مهمبتا دقف ,عذقأ مالكبو دشأ بولسأب نكلو .ةطرشألا

 اذه نكي ملو ءميقتسملا طارصلا ةبناجمو قحلا حجبنملا نع فارحنالاب هللا

 .ةقيضلا ةيبصعلا ةحئار هنم تممش ذإ اقباس تملع امك بسحف ادسح

 الإ نوديري ام ةاعدلا ءالؤه نأ نم (؟ . .نم) ًارذحم بتاكلا ثدحت دقف

 :ءالؤه ىديأ نم طاسبلا ذعاي نأ هنع "شخ اييوس العكت ارلكشي نأ

 تيأرف .!!بوقعي سفن يف رمأل معزلا اذه هللا هاده بتاكلا مهوت دقو

 ةجحب (ةاعدلا ءالؤه) نم لينلل هتعيشو بتاكلا نم ةمظنم ةلمح هذه نأ

 ًامازل ناكف «حجبتملاو قيرطلا اوفلاخخ كلذب مهنأ اوملعي ملو «جبنملا ةيامح

 هدجويس ام يل نيبت ام دعب «ةاعدلاو ةوعدلا نع عافدلل يملق دنجأ نأ يلع

 دحأ نع عفادأ ال يننأ ءىراقلا ملعيلو «ةنتفو ةقرف نم ناباتكلا ناذه

 يننإ لب كئلوأ نم الو ءالؤه نم تسل يننإف هدحو قحلا نع عفادأ لب

 ةاعدلا انناوخإ ةعمس ىلع ًأظافحو ةملكلل ًاديحوتو قحلا ىلإو قحلا عم

 . ايها ةليآ كل دمللاو


