
 ةنسلا لهأو ةيفلسلا نيب . ؟

 ةديقعلا تاليصفت ضعب يف فالتخالا هللا هظفح بتاكلا نيب نأ دعب

 ىلع ظحلي امجو» :لاق نيح ةثداحلا حجهانملا ةاعد هيف طلخ رخآ ًايسا ركذي

 مهرارقإ عم ةيفلسلاب مهتوعد فصو نوبنجتي مهنأ (ةاعدلا) ءالؤه

 لهأ»ب مهتوعد فصو ركذ نورهشي امنإو ةيفلس مهتديقع نأب مهحيرصتو

 (”((مهتارشنو) (مهتارضاحم) يف هنورركيو كلذ نوددريو «ةعامجلاو ةنسلا

 ةوعد زيمتتل هناحبس هللا ردق ميظع نم وهف هدصقي مل نإ اذهو» :لوقي مث

 '”"ءاهسوبل سبلي وأ اهبوشي ام لك نع ضحمتتلو اهبءباش ام لك ىلع قحلا

 دععبت "ل "يس ؛ةيقلسلا»ب "مست نأ بقاكلا انه ديري انهو ؟! !ًايجع

 نأ امبو .(ةعامجلاو ةنسلا لهأ)ب ئمستن نأ انل عفشي ال لهو قحلا نع

 نأ يل قحي هنأ دقتعأف ليلدلا نع ثحبلاو جبنملل عابتالا ديدش بتاكلا
 ئتح ًةصاخ ةيفلسلاب يمستلا (بوجو) ىلع يعرش ليلد كانه له هلأسأ
 يف انحيصأ اننأ ىلع لدي يمستلا اذه لثم درجم لهو ؟قحلا ىلع حبصن

 «ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعامج»ب ًالثم هسفن يمسي نم له مث !نامألا رب
 لهف «!!ةيفلسلاب فصوُي نأ بنجتي «ةنسلاو نارقلل ةوعدلا ةعامج» وأ

 نأ بتاكلا دنتسا ٍءيش يأ ىلع مث .لقاع ناسنإ مالكلا اذه لوقي

 .(7؟١ - ص) ةيعقاو ةيؤر (؟)(١)
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 دئتسم كانه لهف ةيفلسلاب مهركذ نوبنجتي ةثداحلا تاوعدلا باحصأ

 بتاكلا بصعت ىلع اذه لدي الفأ ! !هراكفأ تيب نم اذه نأ مأ همالك ىلع

 ةنسلا لغأب) ئمستي نم ىلع باع هنأ ئتح (ةيفلسلا) ئمسمل هل هللا رفغ
 دحأل زوجي ال» تايمسم هذه نأ لوقأ نأ الإ ينعسي ال انهو .(ةعامجلاو

 مركأ لب ءاهيلع يداعي الو .ءامسألا هذهب يلاوي الو ءاهب سانلا نحتمي نأ
 !"”«ناك ةفئاط يأ نم مهاقتأ هللا دنع قلخلا

 هلعجو هب ئمست نم لهو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» ئمسمل ةبسنلاب امأ

 : لاقف هللا همحر كلام مامإلا ىلإ لجر ءاج» :لوقن كلذ ىلع ةباجإللو

 . لس هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام :كلام لاق

 ؟ةنسلا لهأ نم :لاق

 ال هب نوفرعي بقل مهل سيل نيذلا ةنسلا لهأ :«كلام يأ» لاق
2 

 . '"”(«ىضفار الو يردق الو ىمهج

 قارتفالا ثيدح نع لأس امل هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 روهمجلا مهو .ةعامجلااو ةنسلا لهأب ةيجانلا ةقرفلا فصو اذهلو» :لاق

 عدبلاو قرفتلاو ذوذشلا لهأ مهنإف ةيقابلا قرفلا امأو مظعألا داوسلاو ربكألا

 . !(78 - ص) ديز وبأ ركب - ءامتنالا مك (59

 .(78 ص) قباسلا ردصملا (5)

 اح



 اضف ةيجانلا ةقرفلا غلبم نم ًابيرق ءالؤه نم ةقرفلا غلبت الو ءاوهألاو

 راعشو «ةلقلا ةياغ يف اهنم ةقرفلا نوكت دق لب ءاهردقب نوكت نأ نع

 ةنسلاو باتكلاب لاق نمف ءعامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةقرافم قرفلا هذه

 . ”(ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ناك عامجإلاو

 ةقيرطلا ةنسلاب دارملاو «ةقرفلا نم لدب «ةعامجلاو ةنسلا لهأرف نذإ

 .تاللاقملاو عدبلا روهظ لبق هباحصأو َةك هللا لوسر اهيلع ناك يتلا

 نم ةمألا هذه فلس انه مهب دارملاو .نوعمتجملا موقلا لصألا يف ةعامجلاو

 ىلاعت هللا باتك نم حيرصلا قحلا ىلع اوعمتجا نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا

 . "هلك هلوسر ةنسو

 يذلا ميقتسملا طخلا نولثمي نيذلا مه ةعاجلاو ةنسلا لهأف» نذإ

 لاق روهشملا  هنع هللا يضر  دوعسم نبا ثيدح يف اى ٍةكَك يبنلا هطخ

 قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف ًاميقتسم يطارص اذه نأوإ :لاعت هللا

 لهأف مهادع نمو قحلا لهأ ةنسلا لهأرف 2"”#هليبس نع مكب

 ةعامجلاو ةنسلا لهأب هتوعد فصي نم لك نأ حضتي انه نمو '”«ةعدبلا

 .(715 0 550)ص (17) ءزجلا يواتفلا عومجم (5)
 )1١5-١7(. ص ساره ليلخ دمحم  ةيطساولا ةديقعلا حرش (5)
 5١(1!. - ص) ءاتنالا مكح ()

 )8( ماعنألا )١61(.

 خيش لوق نم وهو 7١5( - ص) يرافغلا هللادبع نب رصان .د «بيرقتلا ةلأسم» (4)

 . ةيميت نبأ مالسإلا
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 بتاكلا لوقي مث .مهل عبتم ريخ وهف ةمألا فلس مهب دصقي ناك اذإ

 نوبنتجتيو («ةيفلسلا»ب مهسفنأ فصو نوشاحتي اعيد ءالؤه انيب»ف

 رمأ اذهف «ةقيقحلاو عقاولا نع ًالضف ةبسن «فلسلا جهنم» ىلإ ءامتنالا

 مهفب ةنسلاو باتكلا ةاعد دنع مولعملا نم ذإ دمحلا هللو انل ةبسنلاب يعيبط

 . .“ فلسلا عابتإ لاحتنا كرت وه : عدبلا لهأ راعش نأ» ةمألا فلس

 (ةيفلسلا) ئمسمب هسفن ىلع قلطي مل نم لك نأ اذه ئنعمف هللا ناحبس

 نيذلا لهو ؟!نالذخلا نم هللاب ذوعن !!!عدبلا لهأ نم هنإف !ةبسن

 انفلسأ (ى ةمألا هذه فلسل عابتأ الإ مه ام !ةبسن (ةنسلا لهأب) نوفصوي

 فلسلا عابتأ فصت اهاندجول ةديقعلا بتك بلغأ انعجار ول هنأ مث ًاقباس

 ئمسم عزانت دق هنإف بتاكلا يأر ىلعو (ةعامجلاو ةنسلا لهأب) حلاصلا
 ةنسلاو باتكلا عابتأ فصن نأ بجيف ئتش ماوقأ (ةنسلا لهأ)

 ةنسلا ىلهأ» ئمسم ءاغلإب موقن نأ انيلع ساسألا اذه ىلعو «(ةيفلسلاب)
 نيعبتم حبصن ئتح «ةيفلسلا»ب اهلا دبتساو اهلك ةديقعلا بتك نم «ةعامجلاو

 .!!نيعدتبم ال

 الو فيرشت ةبسن هذهف (ةيفلسلاب) ئمستي نأ دحأ ىلع ركنن ال نحنو
 ال ةيبزح هذهف هريغ نود ةصلاخ هل اهلعجي نم ىلع ركنن نكلو كش

 كلذلو ةيلهاجلا اياقب نم وهف ناك ءيش يأل بصعتلاف اننيد اهاضري

 هسفنل قيرف لك بصعت امل راصنألاو نيرجاهملا ىلع هلي لوسرلا بضغ

 يذلا فيرشتلاو ةلزنملا نم فرعي ام عم ًاديدش ًابضغ كلذل بضغو

 )١١( صو ةيعقاو ةيؤر - 77(.
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 هنأ دقتعيو .«ئمسم يأب دحأ رتغي الف راصنألاو نورجاهملا هيف فصتي

 بصعتيو هيلع يلاوي هيلع يداعي رمأ لك يف ةيبزحلا لب هدحو قحلا ىلع
 لوصألا يف ال بتاكلا هحرط يذلا انه فالخلا نأ لوقن :ًاريخأو هل

 انئيب فالخلا عسون اذالف !!لوقعلا يف فالخ هنأ نظأ لب عورفلا يف الو

 نم يناعن ىتلا ةتيقملا ةريثكلا تافالخلا انيفكت الفأ «تايمسملا» يف ئتح

 ْ ! ؟ديزملل جاتحن لهف اهاظل
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