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 بيینن  االعاططفة  وواالتدديینن
 

 دد.محمدد  االحبرر  يیووسفف
 ددااعيیة  سووددااني
 

 يیظظنن  كثيیرر  منن  االناسس  أأنن  جموودد  االعاططفة  ووقسووةة  االططبع  ددليیلل  على  ااكتمالل
 االررجوولة  وواالدديینن  وويیتصوورروونن  أأنن  االمسلمم  االكاملل  ررجلل  لهھ  قلبب  حدديیدد  ال

 .يیررقق  لفررااقق  حبيیبب  أأوو  يیبكي  لمووتت  عززيیزز
 :ووذذلكك  على  حدد  قوولل  ااآلخرر

أأحدد...  ..  لنحنن  أأغلظظ  أأكبادداا  منن  ااإلبلل  يیبكى  عليینا  ووال  نبكي  على ! 
 ووأأذذكرر  أأنن  االوواالدد  حفظظهھ  هللا  لما  ااحتسبب  اابنتهھ  أأميیررةة  ووهھھھي  بنتت  ثالثث  بكاهھھھا
 بكاء  مرراا  فقالتت  لهھ  إإحددىى  االنساء  حتى  أأنتت  يیا  فالنن  تبكي  ٬،  فقالل  قي

 : مررثيیتهھ
 قالتت  أأتبكي  يیا  فالنن  ووما  ددررتت  ...أأنن  االفؤؤاادد  ممززقق  يیتخدددد

يیا  (أأميیررةة)  ووااجمم  أأستنجددماذذاا  علي  إإذذاا  بكيیتت  ووإإنني  ...لكك    
 وولقدد  بكيیتت  ووما  ااشتفيیتت  ووإإنني  ...بكك  يیا  (أأميیررةة)  ووااجدد  أأتجلدد
 أأبدديي  االتجلدد  تاررةة  فيیخوونني  جلدديي  .....فأسفح  عبررةة  تتووقدد

 إإنن  قلتت  أأصبرر  ططالعتني  بسمة  ....منن  ططيیفف  ووجهھكك  بالبررااءةة  تشهھدد
 أأوو  قلتت  أأسلوو  يیا(  أأميیررةة)  ززااررني  .....نغمم  تسامى  في  االهھوواا  يیترردددد

 
قق  أأنن  االش اللوواالح فف  خص سس  االمررهھھھ ة  وواالح ة  االجيیاش قق  وواالعاططف عوورر  االررقيی  

ى وومم  إإال  عل هھ  ال  تق لمم  بررب ة  االمس حيیح  ٬،  فعالق دديینن  االص اللل  االت ي  ظظ تعشش  ف  تن
لل  إإنن   )  (ق ا   دد  حب وواا  أأش ذذيینن  آآمن ة  (  وواال ة  خالص اددقة  وومحب ة  ص  عاططف
ا وواالل  ااقتررفتمووهھھھ يیررتكمم  ووأأم مم  ووعش وواانكمم  ووأأززووااجك اؤؤكمم  ووإإخ اؤؤكمم  ووأأبن انن  آآب  ك

اددهھھھا   وونن  كس اررةة  تخش وولهھووتج نن  هللا  ووررس يیكمم  م بب  إإل وونهھا  أأح اكنن  تررض وومس  
وومم دديي  االق أمررهه  ووهللا  ال  يیهھ أتي  هللا  ب ى  يی وواا  حت بيیلهھ  فترربص ي  س ادد  ف  ووجهھ
قيینن  ( االفاس
بب ) وولهھ  أأح وونن  هللا  ووررس انن  أأنن  يیك الووةة  ااإليیم نن  ح دد  بهھ هھ  ووج نن  فيی نن  ك الثث  م  ث
 . إإليیهھ  مما  سووااهھھھما  )  االحدديیثث
 

وو   احتهھ  ووهھھھ فف  بس هھ  وويیق وودددد  إإليی ى  هللا  وويیت رربب  إإل لمم  يیتق عووررفالمس مم  بش مفع  
رر ي  ذذك هھمم  إإال  ف الحوونن  أأنس دد  االص لل  ال  يیج هھ  ٬،  ب ي  ططاعت ة  ف   وواالررغب ة    االمحب
وولل نن  يیق الفنا  م نن  أأس انن  م دد  ك الةة)  ووق ي  االص ي  ف ررةة  عيین تت  ق  :هللا  (  ووجعل
وو  أأنن ) أقوولل  ل رر  هللا  ف نن  ذذك ا  م ي  ططررب ا  قلب ررقصص  فيیهھ اتت  يی ي  لحظظ رر  عل هھ  لتم  إإن
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ا  اان بب)  وورربم يیشش  ططيی ي  ع مم  لف الل  إإنهھ ذذهه  االح لل  هھھھ ي  مث ة  ف لل  االجن ذذااأأهھھھ بب  هھھھ قل  
فف بب  االمررهھھھ ذذاا  االقل سس  هھھھ يیقق  إإذذاا  أأح ررجج  ووض قق  ووح ززنن  عميی ى  ح رربب  إإل  االطط
اقتت ى  إإذذاا  ض وواا  حت ذذيینن  خلف ة  اال ى  االثالث بب  هللا  (  ووعل ي  جن يیرر  ف  بالتقص
نن أ  م وواا  أأنن  ال  ملج هھمم  ووظظن يیهھمم  أأنفس اقتت  عل تت  ووض ا  ررحب يیهھمم  ااألررضض  بم  عل
عوورر غ  االش يیمم  )  وويیبل وواابب  ررح وواا  إإنن  هللا  ت يیهھمم  ليیتووب ابب  عل مم  ت هھ  ث  هللا  إإال  إإليی

قق  هللاالررقيی ي  ح يیرر  ف ببب  االتقص ززنن  ال  بس ى  االح احبهھ  عل لل  ص ا  يیحم قق  مبلغ  
عفاء  ووال ى  االض يیسس  عل ة  هللا  (  ل ي  ططاع افسس  ف نن  االتن زز  ع ببب  االعج نن  بس  وولك
حوواا   ررجج  إإذذاا  نص وونن  ح ا  يینفق ددوونن  م ذذيینن  ال  يیج ى  اال ى  ووال  عل ى  االمررض  عل

ذذيینن ى  اال يیمم  ووال  عل وورر  ررح بيیلل  ووهللا  غف نن  س نيینن  م ى  االمحس ا  عل وولهھ  م  ووررس
تح ووكك  ل ا  أأت يیضضإإذذاا  م نهھمم  تف وواا  ووأأعيی هھ  توول مم  عليی ا  أأحملك دد  م تت  ال  أأج ملهھمم  قل  

وونن ا  يینفق ددوواا  م ا  أأال  يیج ددمع  حززن نن  اال  (م
 

أتي   لل  ال  يی اعع  االعق مم  ووااتس إنن  االعل ووبب  ٬،  ف قق  االقل ة  تررق تت  االعاططف ا-ووإإذذاا  كان كم  
اسس   نن  االن قق  م وورر  فرريی ددااووتهھا  ٬،  -يیتص نن  ن دد  م لل  يیززيی ة  ب ذذهه  االعاططف ى  هھھھ ما  عل خص  

ة   رر  االمعررف نن  أأث رريیمم  ع ررآآنن  االك ددثنا  االق دد  ح ووحي  أأوو–ووق ددررهھھھا  اال انن  مص ووااء  ك س  
وونن   رراانن  –االك لل  نج دد  أأهھھھ نن  ووف بحانهھ  ع الل  س اعرر  فق ووبب  وواالمش ى  االقل عل  

ددمع ) نن  اال يیضض  م نهھمم  تف ررىى  أأعيی وولل  ت ى  االررس ززلل  إإل ا  أأن معوواا  م  ووإإذذاا  س
اهھھھدديینن ع  االش ا  م ا  فاكتبن ا  آآمن وونن  رربن قق  يیقوول نن  االح وواا  م ا  عررف  ( مم
الل  ووق
هھ ) نن  قبل مم  م وواا  االعل ذذيینن  أأووت وواا  إإنن  اال هھ  أأووال  تؤؤمن وواا  ب لل  آآمن ى  ق إإذذاا  يیتل  
ا دد  رربن انن  ووع ا  إإنن  ك بحانن  رربن وونن  س جدداا  وويیقوول انن  س رروونن  لألذذق يیهھمم  يیخ  عل
ووعا ددهھھھمم  خش وونن  وويیززيی انن  يیبك رروونن  لألذذق ووال  وويیخ  ( لمعف
 
ة ووررثث  االمعررف ي  ت ة  االت اتت  هللا  االكوونيی نن  آآيی دديیثث  ع اططرر  ح ووررةة  ف ي  س  ووف
هھ ووعا  لعظظمت   ووخش يیة   ووبب  خش ا  االقل  بهھ
هھ  ثم ) ا  ب اء  فأخررجن ماء  م نن  االس ززلل  م رر  أأنن  هللا  أأن مم  ت اأأل ا  أألوواانهھ ررااتت  مختلف  
اسس نن  االن وودد  ووم بب  س ا  ووغرراابيی فف  أألوواانهھ رر  مختل يیضض  ووحم دددد  ب الل  ج نن  االجب  ووم
اء اددهه  االعلم نن  عب ى  هللا  م ا  يیخش ذذلكك  إإنم هھ  ك فف  أألوواان امم  مختل ددوواابب  ووااألنع  ( وواال
وولل حيیح  يیح انن  االص ى  أأنن  ااإليیم ددلل  عل ررآآنن  ت ي  االق ا  ف اتت  ووأأمثالهھ ذذهه  ااآليی  ووهھھھ

ى  ش ررددةة  إإل ة  مج يیة  نظظرريی نن  قض لمم  م سس  االمس ي  ح ة  ف امرراالمعررف ي  غ عوورر  نفس  
ووبب رركك  االقل فف  وويیح بب  االعووااطط  يیهھل
مووااتت) قق  االس ي  خل رروونن  ف وودداا  وويیتفك ا  ووقع ذذكرروونن  هللا  قيیام ذذيینن  يی  اال
ارر ذذاابب  االن ا  ع بحانكك  فقن اططال  س ذذاا  ب تت  هھھھ ا  خلق ا  م  (ووااألررضض  رربن
تت بب  ررب ي  االقل دديینن  ف ا  ززاادد  اال ة  فكلم رريینن  االعاططف دديینن  ق انن  اال ا  ك نن  هھھھن  ووم
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ي  ص الل  االنب ا  ق يیج٬،  أأم لل  ززووجج  بهھ نن  ك تت  م ة  ووأأنبت لمماالعاططف هھ  ووس لى  هللا  عليی  
ة ) ة  يیمانيی انن  وواالحكم انن  يیم ددةة٬،  ااإليیم اسس  أأفئ يیمنن  أأررقق  االن لل  اال اكمم  أأهھھھ  (أأت
تمم ررقق  ليی ائسس  وويی ى  ب وو  عل بب  يیحن حيیح  قل دديینن  االص ة  االت ا  هللا  أأنن  آآيی ا  أأعلمن  ؟  أأم
ذذيي ذذلكك  اال دديینن  ف ذذبب  بال ذذيي  يیك تت  اال الى  (  أأررأأيی الل  تع كيینن  ق ة  وواالمس ررحمم  ااألررمل  وويی
كيینن امم  االمس ى  ططع ضض  عل يیمم  ووال  يیح ددعع  االيیت  ( يی
 
مم تت  لهھ نن  هللا  لن ة  م ا  ررحم اسس  (  فبم نن  االن بب  م نن  هللا  قرريی بب  م ررحيیمم  قرريی بب  اال  فالقل
لى ي  ص بب  االنب انن  قل ا  ك كك  )  وولم نن  حوول وواا  م بب  النفض يیظظ  االقل ا  غل تت  فظظ وو  كن  وول
ووسس تت  االنف ة  تعلق ة  وواالفظظاظظ نن  االغلظظ ددهھھھا  ع ووبب  ووأأبع مم  االقل لمم  أأررح هھ  ووس  هللا  عليی

تت  ل دد  نقل هھ٬،  ووق ائدد  بمددح اررتت  االقص ذذكررهه  ووس السس  ب ررتت  االمج هھ  ووعم بببحب ا  كت ن  
لمم هھ  ووس لى  هللا  عليی ي  ص ة  االنب ارر  ررحم ا  آآث تت  فيیهھ ددةة  تجل فف  حاش يیررةة  مووااق  االس
دد نن  عب ددوواابب  فع رر  وواال اسس  وواالططيی عتت  االن ي  ووس بووبة  االت هھ  االمش ة  ووعاططفت  االحانيی
هھ انططلقق  لحاجت لمم  ف هھ  ووس لى  هللا  عليی وولل  هللا  ص ع  ررس ا  م الل(  كن عوودد  ق نن  مس  هللا  ب

ا ا  فج ذذنا  فررخيیهھ انن  فأخ ا  فررخ غيیرر)  معهھ ائرر  ص ررةة  (طط ا  حم ررةةفررأأيین ءتت  االحم  
الل لمم  فق هھ  ووس لى  هللا  عليی ي  ص اء  االنب ا)  فج ررفف  بأجنحتهھ ررشش  (تررف تت  تف  فجعل
 منن  فجع  هھھھذذهه  بوولددهھھھا  ررددوواا  وولددهھھھا  إإليیهھا
 
وولل دد  ررس ارر  عن ددرر  االنهھ ي  ص ا  ف الل  كن هھ  ق ي  هللا  عن دد  هللا  ررض نن  عب رر  ب نن  جرريی  ووع
ة ابهھمم  ممززق ارر  (ثيی ابي  االنم ررااةة  مجت وومم  ع اء  ق لمم  فج هھ  ووس لى  هللا  عليی  (هللا  ص

يیووفف  ع دديي  االس ررمتقل رر(  أأيي  تغيی رر٬،  فتمع نن  مض مم  م لل  كلهھ رر  ب نن  مض امتهھمم  م ) 
ررجج مم  خ ددخلل  ث ة  ف نن  االفاق مم  م ا  ررأأىى  بهھ لمم  لم هھ  ووس لى  هللا  عليی ي  ص هھ  االنب  ووج
نن اررهه  م نن  دديین لل  م ددقق  ررج الل  تص بب  فق مم  خطط لى  ث امم  فص أذذنن  ووأأق الال  ف أمرر  ب  ف
نن لل  م اء  ررج ررةة  فج قق  تم الل  بش ى  ق ررهه  حت اعع  تم نن  ص ررهه  م اعع  ب نن  ص هھ  م  ددررهھھھم

زز هھ  أأنن  تعج اددتت  كف ررةة  ك ارر  بص اسس  ااألنص ابع  االن مم  تت ززتت  ث دد  عج لل  ق ا  ب عنهھ  
لى  هللا وولل  هللا  ص هھ  ررس تت  ووج ى  ررأأيی ابب  حت امم  ووثيی نن  ططع ووميینن  م تت  ك ى  ررأأيی  حت
ة ي  االعاططف ذذهه  هھھھ لمم  هھھھ دديیثث  ررووااهه  مس ة  )  االح هھ  مذذهھھھب لل  كأن لمم  يیتهھل هھ  ووس  عليی
ررقق هھ  فت ى  االووج ؤؤسس  عل ررىى  االب ة  ت ووبب٬،  عاططف ي  االقل دديینن  ف ا  اال ي  يیبعثهھ  االت

فف   لل٬،  ووال  تق هھ  وو  تتهھل تهھشش  ل ززلل  ف رر  يیتن ررىى  االخيی ددووت دد  ح لمم  عن ة  االمس عاططف  
ابي لل  إإيیج ى  عم دديیثث  إإل ي  االح ا  ف ا  ررأأيین وولل  كم نن  تتح يیة  وولك اعرر  االنفس  االمش
ؤؤسس ددفع  االب رر  وويی ي  االخيی  .يینم
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هھ انن  بططبع ووسس٬،  فاإلنس ي  االنف ووززةة  ف ررةة  مررك ة  فطط وولل  أأنن  االعاططف ة  االق  ووخالص
فف ددررهه  االمووااق ي  ص تلج  ف يیاء  ووتع نن  أأش هھ  م ا  حوول ررتبطط  بم ألفف  وويی نن  وويی  يیح

رر  ل المم  ال  يیتنك ذذكرريیاتت٬،  ووااإلس هھوواال وولل  بيین هھ٬،  ووال  يیح انن  ووفططررت ة  ااإلنس ططبيیع  
هھ لى  هللا  عليی ا  ص ززنن  نبيین دد  ح فف  ووق ذذهه  االعووااطط نن  هھھھ حيیح  ع رر  االص يینن  االتعبيی  ووب
ددمع  ووال يینن  لت ززنن  ووإإنن  االع بب  ليیح الل  (إإنن  االقل ررااهھھھيیمم  ووق ددهه  إإب ووتت  وول لمم  لم  ووس
نن ة  م فف  مك المم  ووص الةة  وواالس هھ  االص مع  عليی رربب)  وو  س ي  اال ا  يیررض وولل  إإال  م  نق
ا  ووق ) ا  إإليیهھ هھ  حنيین ررىى  ددمع يیلل  )  فج ررأأص ووبب  تق يیلل  ددعع  االقل ا  أأص الل  يی . 
 

ة   ي  االمدديین دد  ف هھ  يینش ي  هللا  عن اللل  ررض انن  ب ررةة  -ووك ذذكرر  -دداارر  االهھج ا  يی أأبيیات  
دد هھ  أأح رر  عليی ا  ددوونن  أأنن  يینك ووقهھ  إإليیهھ رر  ش ووتت  جهھيی نن  بص ة  وويیعل ا  مك  : فيیهھ
لل رر  ووجليی وولي  إإذذخ وواادد  ووح ة  ....ب تنن  ليیل لل  أأبيی عرريي  هھھھ تت  ش  أأال  ليی
لل امة  ووططفيی ي  ش ددوونن  ل لل  يیب ة  ...ووهھھھ اهه  مجن ا  ميی لل  أأررددنن  يیووم  ووهھھھ

ذذ نن  ذذووققهھھھ ئ  ع ارربب  يینب اززعع  وواالمش دددد  االمن رر  متع عرر  كثيی رربب  ش نن  االع ي  ددووااوويی اا  ووف  
ددووااوويینن ذذهه  اال ي  هھھھ رراا  ف المي  حاض انن  ااألددبب  ااإلس ة  ووك فف  جيیاش ع  ووعووااطط  ررفيی
ة يیخ  االعالم اء  للش برر  االعلم نن  ص فحاتت  م ابب  ص ي  كت هھ  ف ا  قررأأت لل  م نن  جميی لل  م  وولع
ذذ امم  اال الي  ااإلم ي  االق ي  عل اتت  ألب هھ  هللا  أأبيی ددةة  ررحم وو  غ احح  أأب دد  االفت قق  عب يياالمحق  

ة ذذهه  االمقططووع الل  هھھھ ددهه  فق خهھا  بيی ي  نس هھ  االت ع  كتب ى  أأنن  يیبيی ررووفف  إإل هھ  االظظ  أألجأت
 : االتي  تسيیلل  ررقة
 
ي ددهھھھا  ووحنيین دديي  بع الل  ووج دد  طط ا  ...لق ووال  ووبعتهھ رريینن  ح ا  عش تت  بهھ  أأنس
ووني جوونن  دديی ي  االس ددتني  ف وو  خل أبيیعهھا  ....وول ي  س ي  أأنن انن  ظظن ا  ك  ووم
ؤؤووني تهھلل  ش هھ  تس غارر  عليی بيیة  ....ص ارر  ووص عفف  وواافتق نن  لض  وولك

مم   تت  وول يفقل ؤؤاادد  حززيین وويي  االف ة  مك ي  ...مقال وواابقق  عبررت كك  س أأمل  
نيینن نن  ض نن  رربب  بهھ رراائمم  م كك  .....ك ا  أأمم  مال اتت  يی ررجج  االحاج دد  تخ  ق
 
ا يیددةة  مططلعهھ رريي  قص دديینن  ااألميی اء  اال رر  بهھ رر  عم لمم  االمعاص اعرر  االمس  وو  للش
غبب؟   ) ذذبب  وواالش جيیج  االع نن  االض ا…  أأيی بب؟  )  ووفيیهھ ابهھ  االلع ددااررسس  ش نن  االت أأيی  

ا ا  أأث بب  ووم ى  حل غارر  إإل فرر  أأووالددهه  االص وورر  س اننيیص فف  فك نن  عووااطط هھ  م ي  نفس رر  ف  
الل ا  ق  : مم

دداا   هھ  جل ذذيي  كتمت ي  اال وواا….  ددمع ددما  رركب اكوواا  عن ا  تب لم  
وواا   دد  نززع ارروواا  ووق ى  إإذذاا  س بب…حت مم  يیج ا  بهھ لعي  قلب نن  أأض م  

كبب ثث  يینس هھ  كالغيی إذذاا  ب ة  ....ف لل  عاططف ي  كالططف  أألفيیتن
لل نن  ررج ذذاالل  م بب  االع دد  يیعج بب…  ق كك  فالعج مم  أأب ي  ووإإنن  ل يیبك  

االررجالل  أأبب  هھھھيیهھاتت  ما  كلل  االبكا  خوورر  ...إإني  ووبي  عززمم  


