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: خالطخ

 .ْزا انجحث ٚجحث فٙ حكى يظبفحخ غٛش انًغهى، ٔرأثٛشْب عهٗ انٕضٕء

  انُمٕد انٕسلٛخ، انُمٕد انًعذَٛخ،صكبح: انكهًبد انًفزبحٛخ

I. انًمذيخ 

انًظبفحخ ششعذ ثٍٛ انًغهًٍٛ، فًب حكى يظبفحخ غٛش انًغهى؟ ْٔزا انجحث ٚأرٙ 

ُْب نٛجٛت عٍ ْزا انزغبؤل ئضبفخ ئنٗ ثٛبٌ يٕلف انششع يٍ رأثٛشْب عهٗ انٕضٕء، ٔحكى 

 .رًكٍٛ غٛش انًغهى يٍ رمجٛم ٚذ يغهى

II. انًمبنخ يٕضٕع  

 

ًُْغهى غٛش يظبفحخ   ان
 

ٌّ انًظبفحخ ئًَب ركٌٕ نهًغهى ٔنٛغْذ  يٍ خالل يزبثعخ أحبدٚث انًظبفحخ، َهحع أ

ٌّ ْزا ْٕ يب ُٚفٓى يٍ حذٚث أثٙ ْشٚشح رأٌ انُجٙ ص ال رَجذؤٔا )) : نغٛشِ، ال عًٛب ٔأ

ِٔ ئنٗ أْضَٛمِّ! انَٕٛٓد ٔال انُّظبسٖ ثبنّغالو   ((فارا نمٛزُى أحَذْى فٙ طشٍٚك، فبضطشُّ
(1) .

ٌّ االثزذاء ثّ ئعضاص نهًغهى عهّٛ، ٔال ٚجٕص ": "عٌٕ انًعجٕد"ٔفٙ ْزا ٚمٕل طبحت  أل

اثزذاُؤْى ثبنغالو : انّظٕاة: انُٓٙ نهزُضّٚ، ٔضّعفّ انُٕٔ٘ ٔلبل: لٛم. ئعضاصْى

خشجذ يع أثٙ ئنٗ : " ْزا انحذٚث ثهفع(3)ٔلذ سٖٔ عٓٛم ثٍ أثٙ طبنح. (2)"حشاو

ٌٕ عهٛٓى، فمبل أثٙ ًُّشٌٔ ثظٕايع فٛٓب َظبسٖ فُٛغهًِّ ال رجذؤْٔى : انشبو، فجعهٕا َٚ

ٌّ أثب ْشٚشح د حذثُب عٍ سعٕل هللا ص لبل! ثبنغالو ٔئرا ! ال رجذؤْٔى ثبنغالو)) : فا

ْٔى ئنٗ أْضَٛك انطشٚك   ((نمٛزًْٕى فٙ انطشٚك، فبضطشُّ
(4) .

ْٔزا ْٕ ظبْش األحبدٚث انزٙ دنّْذ عهٗ يششٔعٛخ انًظبفحخ ٔفْضهٓب، حٛث اعزجبٌ 

ٍْٛ ٍْٛ يغهً ٌ انًزظبفح ْٕ ٌّ ْزا يششٔط ثك ٔيٍ ْزِ األحبدٚث حذٚث انجشاء ثٍ عبصة . يُٓب أ

ٍْٛ ٚهزمٛبٌ فٛزظبفحبٌ، ئال غفش نًٓب لجم أٌ َٚفزشلب)) : د  ((َيب ِيٍ ُيغهً
، ٔ ٔفٙ سٔاٚخ (5)

ذا )) : دأخشٖ يٍ حذٚث انجشاء  ًِ ٍْٛ انزمٛب، فأخز أحُذًْب ثَِٛذ طبحجِّ فزظبفحب، ٔح أًّٚب يغهً

  ((هللا رعبنٗ جًٛعبً، رفّشلَب ٔنٛظ ثًُٛٓب خطٛئخ
ٌّ انًإيٍ )) : د، ٔحذٚث حزٚفخ ثٍ انًٛبٌ (6) ئ

ٍَ فغهّى عهّٛ ٔأخز ثَِٛذِ فظبفَحّ، رُبثشد خطبٚبًْب كًب ٚزُبثش ٔسُق انشجش َٙ انًإي   ئرا نمِ

))
ٌّ انًغهى ئرا نمٙ أخبِ فأخز ثٛذِ، رحبرَّْذ عًُٓب رَٕثًُٓب )) : د، ٔحذٚث عهًبٌ انفبسعٙ (7) ئ

                                                           

 .4/352، ٔأتٕ دأد 4/154، ٔانتشيز٘ 4/1707 أخشجّ يضهى (1)
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ْٕ اإلياو انًذّذِث انكثٛش انصادق أتٕ ٚزٚذ انًذَٙ، يٕنٗ جٕٚشٚح  (3)

. ْٕٔ يٍ صغاس انتاتعٍٛ. تُت األدًش انغطفاَٛح
 .5/458صٛش أعالو انُثالء : ساجع

دذٚج دضٍ : " ٔلال4/154، ٔانتشيز٘ 4/1707أخشجّ يضهى  (4)
 .4/352، ٔأتٕ دأد "صذٛخ

 .20تمّذو تخشٚجّ صفذح  (5)
 .21تمّذو تخشٚجّ صفذح  (6)
 .8/36 ، ٔيجًع انزٔائذ نهٓٛخ1/84ًٙسٔاِ انطثشاَٙ فٙ األٔصظ  (7)

كًب ٚزحبدُّ انٕسُق انٛبثظ يٍ انشجش فٙ ٕٚو سٚح عبطف، ٔئالّ غفش نًٓب ٔنٕ كبَذ رَٕثًُٓب 

  ((يثَم صثَذ انجحش
ٍْٛ ئرا انزمٛب فزظبفحب ٔرغبءال)) : د، ٔحذٚث أثٙ ْشٚشح (8) ، (9)ئٌ انًغهً

ًِٓب: أَضل هللا ثًُٛٓب يبئخَ سحًخ ًِْب ٔأْحَغًُِٓب (11) ٔأطهَمًِٓب(10)رغعخً ٔرغعٍٛ ألثَشِّ  ٔأثَشِّ

 ((ُيغبَءنخ ثأخّٛ
ٍْٛ انزمٛب، فأخز أحُذًْب ثٛذ )) : د، ٔحذٚث أَظ ثٍ يبنك (12) َيب يٍ يغهً

ق ثٍٛ أِٚذًٚٓب حزٗ َٚغفِش نًٓب   ((طبحجِّ، ئالّ كبٌ حمبً عهٗ هللا أٌ َٚحُضش دعبَءًْب ٔال ٚفشِّ
 

(13) .

 ٍِ ِّ ُحغ ٔثًطبنعخ ْزِ األحبدٚث انٕاسدح ثشأٌ فْضم انًظبفحخ ٔئظٓبس ْٔج

ٌّ انًفٕٓو : انشًبئم ٔطْفٕ انُٕاٚب ٔئشبعخ انحّت ٔانظفبء ثٍٛ انًغهًٍٛ، ٚزّضح نُب أ

انًخبنَف نًب ٔسد فٙ ْزِ األحبدٚث انزٙ ركهًّذ جًٛعُٓب عٍ نمبء انًغهى ثأخّٛ انًغهى، 

ٌّٙ عُٓب ٌّ يظبفحخ غٛش انًغهى يُٓ ٔلذ اخزهف انفمٓبء ثشأٌ حذٔد ْزا انُٓٙ . ٚفٛذ أ

. ٔرفغٛشِ؛ فًُٓى يٍ لبل ثبنكشاْخ، ٔيُٓى يٍ لبل ثبنزحشٚى

نٗ ثبالعزجبس ُْب؛ فمذ أخشج اثٍ أثٙ شٛجخ عٍ  ْٔ ٔنعّم انمٕل ثبنكشاْخ ْٕ األ

ّٙ : انحَغٍ َّ٘ ٔانُظشاَ عٍ / ٔلذ عئم اإليبو أحًذ . أَّّ كبٌ ٚكشِ أٌ ٚظبفح انًغهُى انٕٛٓد

ّيخ؟ فمبل : كًب أخشج اثٍ أثٙ شٛجخ عٍ عطبء أَّ لبل". ال ُٚعِججُُٙ: "يظبفحخ أِْم انزِّ

ئًَب : "، ٔأخشج أٚضبً عٍ انحغٍ أَّ لبل"عأنزّ عٍ يظبفحخ انًجٕط، فكشِ رنك"

أْ . انًششكٌٕ ََجظ؛ فال رُظبفُِحُْٕى ٍ طبفََحٓى فْهٛزٕضَّ ًَ . (14)"ف

ط يُٓى ٔانجُْعذ عُٓى ٔاالحزشاص عٍ : ٔنعّم انًمظٕد يٍ ْزا ّٕ انًجبنغخُ فٙ انزّح

ٔيب سٔ٘ عٍ اثٍ عجبط ": "... انزحفخ"يجبنغزٓى؛ ْٔزا يب لبل ثّ انًجبسكفٕس٘ فٙ 

ٌّ أعٛبََٓى ََِجغخ كبنخُضٚش، ٔعٍ انحغٍ: يٍ ، فًحًٕل عهٗ "يٍ طبفََحٓى فْهٛزّٕضأْ : "أ

.  (15)"انًجبنغخ فٙ انجعذ عُٓى ٔاالحزشاص يُٓى

، خبّطخ ٔأَّ  ٔنٓزا، فبنٕضٕء يٍ يظبفحزٓى ٚحزبج ئنٗ دنٛم ألَّ نٛظ فّٛ َضٌّ

ٌّ يّظ انُجبعخ نٛظ يٍ َٕالض انٕضٕء . يعهٕو أ

كٍٛ انًغهى غَٛشِ يٍ أْم انكزبة يٍ رمجٛم ِٚذِ نَشَشفِّ عهٛٓى ثبإلعالو،  ًْ ٔثبنُغجخ نزَ

ّْٛ)) : فاَّ ال ثأط ثّ؛ فمذ ٔسد ٌّ لٕيبً يٍ انٕٛٓد لجّهٕا ٚذ انُجٙ ص ٔسْجه   ((أ
ٌّ )) : ، كًب ٔسد(16) أ

ْٙ سثٛعخ ّْٛ- ٔكبٌ َظشاَٛبً  -(17)انُجٙ ص يّكٍ عّذاعبً غالَو اثَُ ّْٚ ٔسجه .   ((يٍ رمجٛم ٚذ
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. 2/1221انشجم ٚمثّم ٚذ انشجم 
ْٙ ستٛعح: عّذاس (17) َُ ْٛثح: غالو الت فمذ كاٌ َصشاَٛاً ٔآيٍ . عتثح ٔش

ٔنّ لصح يع انُثٙ ص فٙ انطائف، دٛج نجأ انُثٙ ص . تانشصٕل ص
ْٙ ستٛعح َُ فهًا سآِ اْتُا ستٛعح . عُذ أرّٚح أْم انطائف نّ إنٗ دائظ الت

َٕا غالياً َصشاَٛاً ٚمال  ، تذشّكْت نّ سدًتًٓا فَذع َٙ ْٛثح ٔيا نِم عتثُح ٔش
ُّ فٙ ْزا انطثك، : "عّذاس ٔلاال نّ: نّ ُخز لطفاً يٍ ْزا انعُة فَضْع

ففعم عّذاس، حى ". حى ارْْة تّ إنٗ رنك انشجم فُمْم نّ ٚأكم يُّ



ٌّ انًظبفحخ رُعجِّش عٍ يعُٗ انحتِّ : ٔسثًب انفبسق ثٍٛ انًظبفحخ ٔانزمجٛم ْٕ أ

ٔاألُنفخ ثٍٛ انًزظبفحٍٛ، ْٔٙ فٙ َفظ انٕلذ ئكشاٌو ٔرمذٚش ٔيإاَغخ، ثخالف انزمجٛم 

 .ٔهللا رعبنٗ أعهى. ففّٛ انزعجٛش عٍ انخضٕع ٔانززنم
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ْ٘ سصٕل هللا، حى لال نّ فهًا ٔضع ". ُكمْ : "رْة تّ دتٗ ٔضعّ تٍٛ َٚذ
حى َظش عّذاس فٙ .  حى أَكم  ((تضى هللا)) : سصٕل هللا ٚذِ فّٛ لال

ٌّ ْزا انكالو يا ٚمٕنّ أْم ْزِ انثالد! ٔهللا: "ٔجّٓ حى لال فمال !". إ
ُُك؟)) : نّ سصٕل هللا ِ تالد أَت، ٚا عّذاس؟ ٔيا ِدٚ ّ٘ : لال.   ((ٔيٍ أْم أ

" ّٙ يٍ لشٚح انشجم )) : فمال سصٕل هللا". ٔأَا سجم يٍ أْم َُٕٖٛ. َصشاَ

ُٚذسٚك يا َٕٚش تٍ : "فمال نّ عّذاس.   ((انصانخ َٕٚش تٍ يتّٗ ٔيا 

ّٙ . رنك أخٙ)) : فمال سصٕل هللا". يتّٗ؟ فأكةَّ .   ((كاٌ َثٛاً، ٔأَا َث

ّْٛ ّْٚ ٔلذي ُٚمثِّم سأصّ ٔٚذ ْٙ . عّذاس عهٗ سصٕل هللا  َُ فمال أدذ اْت
: فهًا جاء عّذاس لاال نّ". أّيا غاليك فمذ أفضذِ عهٛك: "ستٛعح نصادثّ

ّْٛ؟! ٔٚهك ٚا عّذاس" ّْٚ ٔلذي ٚا : "لال". يا نك َُمثِّم سأس ْزا انشّجم ٚذ
نمذ أخثشَٙ تأْيش يا َٚعهًَّ . صِّٛذ٘، يا فٙ األسض شٌٙء خٛش يٍ ْزا

َُك خٛش ! ال َٚصشفُّك عٍ دُٚك! ٔٚذك ٚا عّذاس: "لاال نّ". إال َثٙ ٌّ دٚ فإ
". ِيٍ دُّٚ

 .3/136انثذاٚح ٔانُٓاٚح إلصًاعٛم تٍ عًش تٍ كخٛش : ساجع


