
 !! ..ماكحلا ريفكت . 1

 ديرن انك امو ريطخو كئاش عوضوم وهف «ريفكتلا» عوضومل ةبسنلاب
 ؟! ماكحلا ريفكتب هريغ ًامهتم ةقثب هضاخ دق بتاكلا نأ امبو هيف لوخدلا

 ال :لوقن اذه ىلعو عوضوملا اذه ددص يف رومأ حيضوت نم دب ال ناك

 يننأ ةقيقحلاو «ماكحلا ريفكت» عوضوم ميمص يف بتاكلا عم ةفقو نم دب

 الو اهداعبأ بعوتسي مل تاعوضوم يف هسفن بتاكلا رشحي اذامل يردأ ال

 : كلذ ىرتس !اهموهفم

 بوث يذ ريفكتب ةاعدلا ضعب ىلع جرخف» : هللا هظفح بتاكلا لوقي

 كلت هغيستستو «ةيفطاعلا سوفنلا كلت (هلبقتت) فرخزم سوبلو ديدج
 نومكحي ال) مهنأل «ةلمج» ماكحلا ريفكت وهو الأ هجمت الف ةيساحلا ناذآلا

 ءالؤه نأ هرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم لب ررقي بتاكلا انهو !'”«هللا لزنأ اب

 ام يردأ تسلف !!نويفطاعو نويسامح مه هولوقي رمأ لك يفو ًادبأو ًايئاد

 اراهج اونلعأ ماكحللا نأ بهف «ةيعرشلا ماكحألاب ةسامحلاو ةفطاعلا لخد

 نوكن اننأل مهريفكت ًاذإ زوجي الف هلوسرو هللا مكحب نورفاك مبخأ ًاراهن

 ةملك ركذ مدع ىلع أَّدج ًاصيرح هارت مث !!نيجذاسو نييسامح كلذب

 ! «رفكلا»

 .(66 - ص) ةيعقاو ةيؤر )١(
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 نأ نيدلا اذه ةقيقح (هقفي) نم لك دنع كش نم سيلو» :لوقيف

 نع فارحناو .ءضيرع لالضو «نيب مرج «هللا لزنأ ام ريغب مكحلا»
 ةملك ركذي الأ ىلع ًاّدج ًاصيرح هارت انه وهف ؟! !ًابجع "”6قيحس مالسإلا

 فارحنالاو لالضلاو مرجلاب (هللا لزنأ ام ريغي مكحلا) فصيف (رفكلا)

 :سمشلا نم حضوأ هناحبس هللا لوق نأ عم !رفكلاب هفصوي ال نكلو
 هنأ ودبي نكلو !!«نورفاكلا مه كعلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نموإل

 مالسإلا مالعأ لوقي اذام نكلو . .!!! !(ةيمسإلا ةلمجلا) رفكي نأ يشحخ

 دب ال مهلاوقأ فرعن نأ لبقو ؟ . .هللا لزنأ طب مكحي مل يذلا مكاحلا يف

 . . ؟ةلملا نم ًاجرحت ًارفاك هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا نوكي ئتم فرعن نأ

 : عاونأ وهو داقتعالا رفك وهو

 .هلوسرو هللا مكح ةيقخأ هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا دحجي نأ : ًالوأ

 هلوسرو هللا مكح نوك هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا دحجي ال نأ :ايناث

 . لمشأو متأو همكح نم نسحأ ٍةِكَي لوسرلا ريغ مكح نأ دقتعأ نكل ًاّقح

 هنأ دقتعأ نكل هلوسرو هللا مكح نم نسحأ هنوك دقتعي ال نأ : ثلاث

0 
 .' هلثم

 مكحل ًالثامم هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا مكح نوك دقتعي ال نأ : عبارلا

 .(84 - ص) قباسلا ردصملا (7)

 ! !«ةنراقم درجم» ةيعضولا نيناوقلاب مكحي نمب نراق ()
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 زاوج دقتعأ نكلو ءهتم نيسحل هثوك دقتعي نأ نع اليشف ءهلوسرو للا

 ”هلوسرو هللا مكح فلاخي اب مكحلا

 ةرباكمو عرشلل ةدناعم اهرهظأو اهلمشأو اهمظعأ وهو :سماخلا
 ادادمإو ًادادعإ .ةيعرشلا مكاحملاب ةاهاضمو هلوسرلو هلل ةقاشمو . هماكحأل

 عجارمو ًامازلإو اأكحو ًاعيونتو ًاليكشتو ًاعيرفتو ًاليصأتو ًاداصرإو

 اهلك اهعجارم تادمتسم عجارم ةيعرشلا مكاحملل نأ امكف . تادنتسمو

 نوناقلا» : يه .'"عجارم مكاحملا هذهلف هلك هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 نوناقلاو يبنرفلا نوناقلاك «ةريثك نيناوقو .ءئتش عئارش نم قفلملا

 ضعب بهاذم نمو «نيناوقلا نم اهريغو .يناطيربلا نوناقلاو يكيرمألا

 . "”كلذ ريغو ةعيرشلا ىلإ نيبستنملا نييعدبلا

 ةحوتفم ,ةلمكم ةأيهم مالسإلا راصمأ دس ِق مكاحلا 0

 مهرقنو هب مهمزلتو .نوناقلا كلذ ماكحأ نم .باتكلاو ةنيسلا مكح

 , ةيلخع

 ادمحم نأب ةداهشلل ةضقانم يأو ..؟!!رفكلا اذه قوف رفك يأف

 ءايكذألا تاعامح ايو !ءالقعلا رشعم ايف ! !"”«ةضقانملا هذه دعب هللا لوسر

 ! ةيناطيربلاو ةيسنرفلا نيناوقلاب مكحي نمب نراق (5)

 ؟!لاؤس درجم !رفكلا دالب يف مأ نيملسملا دالب يف مكاحملا هذه دجوت نيأ (5)

 ١18(. - ص) خيشلا لا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةمالعلل (نيناوقلا ميكحت) (5)
 -١8(. ص) قباسلا ردصملا 00)

 ١م



 راكفأو مكلاثمأ ماكحأ مكيلع ئرجت نأ نوضرت فيك . .ئبنلا يلوأو

 رثكأ مهأطخ لب أطخلا مهيلع زوجي نمع .مكنود مه نم وأ مكهابشأ

 مكح نم دمتسم وه ام الإ مهمكح يف باوص اال لب «ريثكب مهباوص نم
 اوعضخت الو اوخضرت ال نأ» مكيلع بجيف ””«ًأطابنتسا وأ اًضن هلوسرو هللا

 مكح نود .ميحرلا فوؤرلا ,ديمحلا ميلعلا ميكحلا مكحلا الإ اوداقنت الو

 .«تاهبشلاو تاوهشلاو كوكشلا هتكلهأ يذلا لوهجلا مولظلا قولخملا

 ءالقعلا ىلع بجيف» ! !"”«تاملظلاو ةوسقلاو ةلفغلا مهبولق ىلع تلوتساو

 ءاوهألاب مهيف مكحتلاو مهل دابعتسالا نم هيف امل ,هنع مهسوفنب اوأبري نأ

 : ىلاعت هلوق صنب ارفك هنوك نع الضف .ءاطخألاو طالغألاو .ضارغألاو

 . "”«نورفاكلا مه كتلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نموإ#

 ىلع هاوهو هتوهش ةلممو نمك وهو ةلملا نم جرخملا ريغ رفكلا انهأ

 هلوسرو هللا مكح نأ هداقتعا عم .هللا لزنأ ام ريغب ءةيضقلا يف مكحلا

 مكحب يقلي نأ ال '"«ىدهلا ةبناجمو أطخلاب هسفن ىلع هفارتعاو .قحلا وه

 نم الو «ةيمالظلاب هللا عرشب بلاطي نم تعنيو ايرهظ هءارو (ةلمج) هللا

 ةيددعتلاو ةيطارقميدلا ةب راحمو دادبتسالاو ةيروتاتكدلاب هللا مكح فصي

 طاقسإل هتحلسأو هشيج مدختسي نم الو !!بازحألا قوقح ةرداصمو

 بعشلل قح مكحلا نأ لوقي نم الو .!!اهيبلاطم قحاليو ةوقلاب هللا مكح

 .(194 - صضص) قباسلا ردصلا 499

 .(؟١ - صو ردصملا ىبقت 9*5

 )١١( ص) نيناوقلا ميكحت - 75١(.

 هل



 (ينازلا) بيثلا لجرلا نأب ىضقي ًانوناق ردصي نم الو !!! "هلل سيلو

 هل ليف اذإو 11نويوقعلا نيته ئدحلو ىلا ةمارغلاب وأ سيئلب بقاع
 أي مث !!!!ملظو ةيشحو هذه :لوقيف «مجرلا» وه هيف يعرشلا مكحلا

 رفك» اذه لب هيلإ نوبهذت يذلا رفكلاب سيل اذه لوقي نم كلذ دعب

 ؟؟!!«رفك نود

 ةعيرش ميكحت ةيضق يف نيملسملا مالعأ لاوقأ ىلع علطن نأ بجي نآلاو

 : هللا

 بوجو دقتعي مل نم نأ بير الو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي ١-

 مكحي نأ لحتسا نمف .(رفاك) وهف هلوسر ىلع هللا لزنأ اب هللا مكح

 هنإف «(ٌرفاك) وهف هللا لزنأ امل عابتا ريغ نم ًالدع وه هاري اب سانلا نيب
 ام اهنيد يف لدعلا نوكي دقو .لدعلاب مكحلاب رمأت يهو الإ ةمأ نم ام

 مل يتلا مهتاداعب نومكحي مالسإلا ىلإ نيبستنملا نم ريثك لب « ءمهرباكأ هار

 نيعاطملا ءارمألا رماوأكو «ةيدابلا فيلو .ىلاعتو هناحبس هللا اهزني

 ءةنسلاو باتكلا نود هب مكحلا يغبني يذلا وه اذه نأ نوريو ,مهيف

 ال اذه عم نكلو (اوملسأ) سانلا نم ًاريثك نإف .(رفكلا) وه اذهو
 اوفرع اذإ ءالؤهف نوعاطملا اهب رمأي يتلا مهل ةيراجلا تاداعلاب الإ نومكحي

 اولحتسا لب .«كلذ اومزتلي ملف ءهللا لزنأ اب الإ مكحلا مهل زوجي ال هنأ

 . ""«(رافك ) مهف هللا لزنأ ام فالخب اومكحي نأ

 ةيأا) فسوي «هايإ الإ اودبعت الأ رمأ هلل الإ مكحلا نإ» :هناحبس هللا لوقي )١0(
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 )١7( ص) ه ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم - ١7١(.
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 مكحفأ# :هناحبس هللا لوق ريسفت دنع هللا همحر ريثك نبا لوقي ١-

 ىلع ىلاعت ركني» «نونقوي موقل |ىكح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا

 نع يمهانلا «ريخ لك ىلع لمتشملا مكحملا ىلاعت هللا مكح نع جرخ نم

 نومكحي تاحالطصالاو ءاوهألاو ءارآلا نم هاوس ام ىلإ لدعو رش لك

 مكحي اكو .مهئاوهأو مهئاراب انوعضي ام تالاهجلاو تالالضلا نم هب
 يذلا ناخ زيكنج مهكلم نع ةذوخأملا ةيكلملا تاسايسلا نم راتتلا هب

 اهسبتقا لق ماكحأ نم عومج باتك نع ةرابع وهو .«قسايلا» مش عضو

 اهيفو .اهريغو ةيمالسإإلا ةلملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم : ىتش عئارش نم

 ًاعرش هيند ِق تراصف «هاوهو هرظن درج نم اهذحأ ماكحألا نم ريثكلا

 كلذ لعف نمف هلي هللا لوسر ةنسو باتكلاب مكحلا ىلع هنومدقي ًاعبتم

 . 99«. . رفاك) وهف مهنم
 م نم ىلع مكحلا يف نيملسملا مالعأ نم نيملاعلا نيذه لوقب يفتكنو

 . هللا ةعيرشب مكحي

 "*ةلمج ماكحلا رفكي نم ىلع شماهلاب هللا هاده بتاكلا قلعي مث

 اذه :الئاق سانلا ىلع سبليو ظافلألاب بعالتي ءالؤه ضعبو» :لوقيف

 )١5( ليجلا راد يناثلا ءزحلا 55 ص ريثك نبا ريسفت .

 حيضوت وه هديرن ام لك لب .ةلمج ماكحلا ريفكت ئرن اننأ ًادحأ مهفي ال (15)
 ةيضق يف ةمألا هذه فلس لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم دمتسملا يعرشلا مكحلا

 . ةحيحصلا اهتهجو نم مكاحلا ريفكت
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 ؟! !"9يمدراب سيلدت اذهو «هللا لزنأ ام ريغب مكح درجم سيلو «لادبتسا»

 ءالؤه دحأ نع فشكأ يكل رطضأسو !!مهوق ٌبجعف بجعت نإف

 ًاريثك نأ يعدي يذلاو «سانلا ىلع نوسلدي نيذلا «نيدرابلا نيبعالتملا

 وهو الأ ةيعضولا نيناوقلا نم هريغب هللا مكح اولدبتسا مويلا ماكح نم
 اهيأ اورظناف» :لوقي وهف ؟! !هللا همحز ركاش دمحأ ةمالعلا «درابلا سلدملا»

 يف «مالسإلل بستنت ىلا دالبلا وأ ةيمالسإلا دالبلا عيمج يف نوملسملا

 ذإ :نورمعتسملاو نورشبملا مكؤادعأ مكب عنص ام ىلإ .ءضرألا راطقأ
 «نايدألاو بادألاو قالخألل ةرمدم ةلاض نيناوق نيملسملا ىلع اوبرض

 يتلا نيناوقلا هذه . .نيد الو ةعيرش ىلع ئنبت مل «ةينثو ةيجنرفإ نيناوف

 . .رخا نيد اهتقيقح يف يه «ةوادعلا ورفاسلا نيملسلا :لع اهضرف

 نم هدربأ ايف !!؟””«يماسلا يقنلا مهنيد نم (ةلدبو نيدلسملل اكيد هيلع

 ريفكتلا ةيضقل ميقسلا همهف يف هل هللا رفغ بتاكلا عم انلز امو !!!سلدم

 . . .'"”ريكفتلا اذه لثم اهيلإ رجي ةريطخ ةطقن ىلع هبنأ يبكلو» :لوقيف

 بئان رفكي نأ : هللا لزنأ ام ريغب همكح ةجحيب» ام مكاحلا رفكملا مزلي ذإ

 هناوعأ رفكي نأو . .هءارمأو هيراشتسم رفكي نأو . .هريزوو .مكاحلا اذه

 نيب اذه ىلع قرفلا اف هللا لزنأ اب مكحلا»ب ًاعيمج نوكرتشي ذإ هءايلوأو
 نوبعالتتو مكسفنأ نوضقانت اذالف ..هتقوج ةيقب نيبو مكاحلا

 . شماهلاب (864 - ص) ةيعقاو ةيؤر )١15(

 )/١0( ركاش دمحأ ةمالعلل ريسفتلا ةدمع )ص7١5(.
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 ! !رامزمو لبط ىلإ جاتحي قباسلا مالكلا نإ هللاو لوقأ !!'”«مكظافلأب

 خيش :لوقب هبيجنسف !؟«هتقوج ةيقب رفكي نأ مكاحل رفكملا مزلي هنأ»

 نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا نيذلا ءالؤه» :ةيميت نبا مالسإلا
 نونوكي هللا لحأ ام ميرحتو .هللا مرح ام ليلحت يف مهوعاطأ ثيح هللا نود

 ىلع مهوعباتف .هللا نيد اولدب مهنأ اوملعي نإ :امهدحأ نيهجو ىلع

 ًاعابتإ هللا لحأ ام ميرحتو .هللا مرح ام ليلحت اودقتعاو .ليدبتلا

 اونوكي مل نإو . .ٌرفك اذهف لسرلا نيد اوفلاخ مهغأ مهملع عم ,مهئاسؤرل
 عم «نيدلا فالخ يف هريغ عبتا نم ناكف ءمهل نودجسيو مهل نولصي

 هلوسرو هللا هلاق ام نود .«كلذ هلاق ام دقتعأو «نيدلا فالخ هنأ هملع

 اودقتعا مهنأ كاردأ امو لوقي بتاكلا لعلف "””«ءالؤه لثم ًاكرشم

 مكاحل رفكملا مزلي هنإ لاق نمف كلذ «تمزلأ» يذلا تنأ لوقأسف كلذ

 اننأ اضيأ اذه بتاكلا لوق ئنعمو ! !هناوعأ ةيقب رفكي نأ (ةرورضلاب)

 هدوحج ًارابخ ًاراهج اهنلعأ ول ئتح ًايئابن مكاح يأ رفكن نأ عيطتسن نل
 لب ةموكحلاب نيلماعلا هفصن رفكن نأ كلذ انمزلي هنأل هلوسرو هللا مكحل

 «يفلسلا» ركفلا اذهب ءاج نيأ نم يردأ تسلف ؟!!!مهلك هلعل

 (نيسح مادصل» نييفلسلا مظعم ريفكت يف رسلا وه اذه لعلو ؟! !بيجعلا

 مو .كلذ نوري ال اوناك امدعب هل مهريفكت اونلعأ تيوكلا لخد امدنعف

 شيلا اورفك لب بسحف هتقوج ةيقب اورفكي ملو .دحلا اذه دنع اوفقوتي

 )١9( ص) ةيعقاو ةيؤر - 5١(.

 )29١( ص) ا/ ج يواتفلا عومجم - 7١(.
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 !!هلك يقارعلا بعشلا اورفكي نأ تيشخ ئتح !!ًافيكو ًاّدك يقارعلا

 ؟ ! (هتقوج ةيقب» ريفكت ىلع انبحاص مازلإ ببسب اذه لهف ؟!ملس هللا نكلو

 دري يذلا مكاحلا رفكي يذلا» «سانلا رفكي نذإ نم لوقن اذه دعبو

 نمف !!«هتقوج ةيقب رفكي نأ مكاحلا رفكملا مزلي يذلا» مأ «هللا مكح

 ؟؟!!نذإ ةمألا ريفكتل ًاباب حتفي يذلا

 ما/


