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 )1( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 يسدقملا دمحم يبأ خيشلا ةمدقم

 مالسلاو ةالصلاو ،ديدنتلاو كرشلا نع لداج نم لذمو ديحوتلا رصن نم زعم هللا دمحلا
 مهرــضي ال ؛دــيدجتلاو نيدــلا راــهظإل ناــمز لــك يف لــجو زــع هللا مهثــعبي نــمب رــشبملا اــنيبن ىــلع
  ..ديدحلاو نآرقلاب نيدلا اوميقي ىتح مهلذخ نم الو مهفلاخ نم

 يـسفن يذلاو هناسلو هفيسب دهاجي نمؤملا نإ ( :ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا لوـقي
 .اعوفرم كلام نب بعك نع هريغو دمحأ مامإلا هاور ) لبنلا حضن هب مSومرت ام نأكل هديب

 ؛نانـــسلاو ةوقلاـــب نوـــكي هـــنأ اـــمك ناـــسللاو ةـــجحلاب نوـــكي نيـــلطبملا ُداـــهجو نيدـــلا ُرـــْصَنف
 يماشلا سنأ وـبأ ادـحأ هللا ىـلع يكزن الو كلذك هبسحن ديهشلا دهاuا ملاعلا بيبحلا انوخأو
 ،هـنانبو هحالـسب لـتاقو ،هناـسلو هفيـسب دـهاجف ؛داـهجلا يعوـنب نيدـلا رصن نمم ناك هللا هلبقت
 اــملاط ةــينمأ يــهو ،هليبــس يف لــتقلاب ىلاــعت هللا هــمركأ ىتــح دــيدحلاو فحــصملاب هــتماقإل ىعــسو
 ال نأ ىلاـــعت هللا لأـــسن ،اـــهلينب هللا هـــمركأف اـــهبلط يف قدـــص دـــق هبـــسحنو ؛اـــهلانيل اقوـــش قّرـــحت
  .. اهنم انمرحي

 اـملعتم وأ اـملاع الإ هارـت ال هللا ىلإ ةوعدـلا يف ةدـقتم ةلعـش هتايح لاوط خيشلا ناك دقلو
 .. اثدحتم وأ ابتاك ..

 اـنل هللا رـّسي يتـلا خيـشلا راـثآ نـم دـيدج رـثأ عـم لـبق نـم اـنناوخإ اندـعو اـمك مويلا نحنو
 نوـصيرح نـحنو ،فوـصتلا نـع هـل رـخآ باـتك هقبـس دـقو ،) ةعيـشلا ( باـتك وـهو اهعمجن نأ
 اــنناوخإل اــهريفوتو ةعومــسملاو ةــبوتكملا خيــشلا راــثآ نــم هــعمج اــنل هللا رــسي اــم عــيمج رــشن ىــلع
 مث داــهجلاو دــيحوتلا ىلإ ةوعدــلا يف هرــمع رّخــس يذــلا لــماعلا ملاــعلا اذــه مــلعل ارــشن نيملــسملا
 ءادهـشلا دادـع يف هـلبقتي نأ ىلاـعت هللا لأـسن ؛ةـيارلا هذـه لـجأل فاـطملا ةـمتاخ يف هتايح لذب
 ىـلعألا هـسودرف يف هبحـصو ملـسو هـيلع هللا ىلـص دـمحم ةـبحألا رئاـسبو هـب اـنعمجي نأو راربألا
..  

 كلذ دكأ ؛م�ذكأو مهثبخأو ةلبقلا ىلإ ةبستنملا فئاوطلا رش مه ضفاورلا ةعيشلاو
 .. اهتياكحو اهدشح نع يفكت كلذ يف مهليواقأ ةرهشو ؛مالعألا ةمئألا نم ريثك

 حـــضف يف مهدـــشأو مهلطاـــبل مهأـــكنأو ؛مهيـــف ساـــنلا ربـــخأ لوـــق كـــلذ نـــم اـــنيفكي نـــكل
 يف ةــــــــــيميت نــــــــــبا مالــــــــــسإلا خيــــــــــش بــــــــــيبحلا انخيــــــــــش ينــــــــــعأ ،م�اــــــــــهرت رــــــــــحدو م�الاــــــــــقم
 فــــئاوطلا يف سيــــلف ،ةــــمألا قرــــف بذــــكأ اوناــــك اذــــهلو ( : لوــــقي ثــــيح)28/479(ىواــــتفلا



 

 )2( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .ــــه ا )..مهنـــم قدـــصلل ًابيذـــكتو ،بذـــكلل ًاقيدـــصت رـــثكأ الو ًابذـــك رـــثكأ ةـــلبقلا ىلإ ةبـــستنملا
 ،هتباحــصو r يبــنلا ىــلع ءارتــفالاو بذــكلا نــم مهبــتك يف اــنيأر دــقو ( :)28/481( لوــقيو
 .ـهأ  ).ليجنإلاو ةاروتلا نم باتكلا لهأ بتك يف بذكلا نم انيأر امم رثكأ هتبارقو

 ،مهنـم رـش ؛لالـضو ةـعدب عـم مالـسإلا ىلإ ةبـستنملا فـئاوطلا عـيمج يف سيـل ( : لوـقيو
 قئاــقح نــع دــعبأو نايــصعلاو قوــسفلاو رــفكلا ىلإ برــقأ الو مــلظأ الو بذــكأ الو لــهجأ ال
 ًاـقفانم الإ يـمهج الو يـضفار نوـكي الـف ،لـهاج وأ قفاـنم اـمإ ةـضفارلا ءالؤـهو ،مهنـم ناميإلا
 )161 – 5/160 :ةنسلا جاهنم( .) ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج امب ًالهاج وأ

 اوئلاــمتو الإ ؛طــق مالــسإلا راد ودــع مــهد اــم مــ¨أ اءوــسو اــيزخ ضفرــلا لــهأ يــفكيو   
 يــمقلعلا نــبا نــم اءدــب ؛ثيدــحلاو ميدــقلا خيراــتلا كــلذ ىــلع دهــشي ،مالــسإلا لــهأ ىــلع هــعم
 كرــشلا ريــصن لــب نيدــلا ريــصن هــلثمو ،دادــغب يف ةــفالخلا مدــه ىــلع راــتتلا ناــعأ يذــلا يــضفارلا
  ... يسوطلا

 نييدــيبعلا نأ )لــماكلا( هــخيرات يف ريــثألا نــبا رــكذ دــقف ؛نييبيلــصلا عــم مهلاــح ناــك اذــكو
  .. دادغب يف ةينسلا ةفالخلا ىلع رصنلاب مهودعوو ،ماشلا دالب ىلإ نييبيلصلا اعد نم مه

 اـسمنلا ةمـصاع اـنيف راوسأ ىلع فقت ةينامثعلا ةلودلا شويج تناك امنيبو كلذ دعب مث
 قارـــعلا تـــمجاهف ؛لاغـــشنالا اذـــه ةيوفـــصلا ةـــلودلا تلغتـــسا ؛اهطقـــستل اهراـــصح يف ةلغـــشنم
 ىلإ ينوناــــقلا ناميلــــس شوــــيج رطــــضا اــــمم .. مهدجاــــسمو مهئاــــملعو ةنــــسلا لــــهأب تــــكتفو
 مهيــلع عــطق ؛اــبوروأ يف نويناــمثعلا اهلــصو ةــطقن رــخآ كــلت تــناكو ..اــسمنلا نــم باحــسنالا
 يف نياـعن نـحن اهو .. ناكمو نامز لك يف رركتي يذلا ردغلا كلاذ .. ضفاورلا ردغ ا�زواجم
 يف ةنــسلا لــهأ اــنناوخإ قــح يف مهمئارــجو ردــغلا ةــمظنمو يدــهملا شيــج لــيعافأ ناــمزلا اذــه
 الو ةـــمرح نوـــعري الـــف ،ةأرـــماو لـــفط نيـــبو خيـــشو باـــش نيـــب قرـــفت ال يتـــلا مهمئارـــج ؛قارـــعلا
 ناتــــسناغفأ يف ضفاورــــلا م¨اوــــخإ كــــلذ لــــثم ىلإ مهقبــــسو .. ةــــمذ الو الإ نمؤــــم يف نوــــبقري
 نيدــهاuا اــنناوخإ دــض ناــكيرمألا نييبيلــصلا مهدايــسأو لامــشلا فلاــحت بــنج ىلإ نيّفطــصم
 ربــكألا م¨اطيــشل ءاــضرإ نيدــهاuا ىــلع كاــنه قــيرطلا اوــعطق دــف م¨إــف نارــيإ يف اــمأ .. كاــنه
 نيدـهاuا اـنناوخإب موـيلا م̈وجـس ءيـلتمت مالـعف الإو !! اـسيبلتو اـسيلدت ا̈وتعني امك )اكيرمأ(
 جهنــمل مهيــّنبتو ؟ ةنــسلا لــهأ بهذــمل م�اــستنا الإ مــهل بــنذ ىندأ نود ضرألا عاــقب ىتــش نــم
 كـــلذ لـــك .. نارـــيإ يف ةنـــسلا لـــهأ قـــحب مهمئارـــجو مهليـــكنت ريـــغ اذـــه .. ؟ داـــهجلاو دـــيحوتلا
  ..ربكأ مهرودص يفخت امو ،مهبهذمو ةنسلا لهأ هاجت مهدقح ضعبب كفرعي
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 رـــمأ ؛مهيـــلع م�رهاـــظمو مهئادـــعأ بـــنج مهفافطـــصاو ةنـــسلا لـــهأل ضفاورـــلا ةـــنايخو
 مــــهو هــــنوعفدي اذاــــملو ؛هــــيف لادــــجلاو هــــعفد مهــــُسفنأ ُضفاورــــلا عيطتــــسي ال اــــيخيرات روهــــشم
 .. هب نورخافي

 128ص يف ينــيمخلا حدــم لــمأتو ) ةيمالــسإلا ةــموكحلا( باــتك ىلإ تئــش نإ عــجراو  
 !! ةراــــسخلاب ساــــنلا رعــــشيو( : لوــــقي ثــــيح هداــــقتفا ىــــلع هرــــسحتو ،يــــسوطلا كرــــشلا ريــــصنل
 )!!مالسإلل ةليلجلا تامدخلا اومدق نمم هريغو يسوطلا نيدلا ريصن ةجاوخلا نادقفب

 اـــملو ( : )1/287( ناـــفهللا ةـــثاغإ يف ميـــقلا نـــبا هـــنع لاـــق يذـــلا وـــه اذـــه يـــسوطلاو
 ،وـكالوه رـيزو ،يـسوطلا ريـصنلا ،ةدـحالملا رـيزو دـحلملا رفكلاو كرشلا ريصن ىلإ ةبونلا تهتنا
 نـــم هـــناوخإ افـــش ىتـــح ،فيـــسلا ىـــلع مهـــضرعف ،هـــنيد لـــهأو لوـــسرلا عاـــبتأ نـــم هـــسفن افـــش
 ،ةفــسالفلا ىقبتــساو ،نيثدــحملاو ،ءاــهقفلاو ،ةاــضقلاو ،)1(ةــفيلخلا لــتقف ،وــه ىفتــشاو ،ةدــحالملا
 مــهلعجو ،مهيــلإ طبُّرــلاو ،دجاــسملاو سرادــملا فاــقوأ لــقنو ،ةرحــسلاو ،نييعئاــبطلاو ،نيــمجنملاو
 هـلالج لـج برـلا تافـص راـكنإو ،داعملا نالطبو ،ملاعلا مدق هبتك يف رصنو ،هءايلوأو هتصاخ
 .ـها)

   !!اهيلع ينيمخلا هحدتمي يتلا ةليلجلا تامدخلا يه هذهف ؟؟ تيأرأ

 لـــك يف اـــهيلإ نوـــعلطتيو نيملـــسملاو مالـــسإلل اـــ̈ونمتي يتـــلا ةـــليلجلا تامدـــخلا نذإ يـــهو 
 هذــــه لاــــثمأ ةنــــسلا لــــهأ عــــم نارــــيإو ناتــــسناغفأو قارــــعلا يف مهوــــمرجم سراــــمي كلذــــلو !!ناــــمز
  !! تامدخلا

 لـــهأل ضفاورـــلا ريـــفكت رـــكذ نأ دـــعب ىواـــتفلا يف ةـــيميت نـــبا مالـــسإلا خيـــش لاـــق كلذـــلو
 ىــــلع راــــتتلا نونواــــعيف ؛نيملــــسملا روــــهمجلا ىــــلع راــــفكلا نونواــــعُي ببــــسلا اذــــهلو( :مالــــسإلا
 دالــــب ىلإ راــــفكلا كــــلم ناــــخزيكنج جورــــخ يف بابــــسألا مــــظعأ نــــم اوناــــك مــــهو ،روــــهمجلا
 راـتتلا ةـنواعم نـم مهيـف رـهظ ببـسلا اذ�و .... ،قارعلا دالب ىلإ وكالوه مودق يفو ،مالسإلا
 حتــــف اــــمل كلذــــكو ،رــــهظ اــــم مالــــسإلا راــــصتناب ةديدــــشلا ةــــبآكلاو ،نيملــــسملا ىــــلع جنرــــفإلاو
 نيملـسملا ىـلع مهميدـقتو ىراصنلل راصتنالا نم مهيف رهظ ـ اهريغو ةكع ـ لحاسلا نوملسملا

                                     
 راــتتلا راــشتسمو يــضاق " يــسوطلا " نــكمت ، " هللااــب مــصعتسملا " دادغب يف نييسابعلا ءافلخ رخآ وهو  )1(
 الو ، هرزوتــسا نــمب ردــغ يذــلا  كاذــنآ مــصعتسملا رــيزو " يــمقلعلا نــبا " يــضفارلا  عــم هرمآــت دــعب  هــلتق نــم
 نيملــسملا ءاــمدو مهئاــمد نــم اــظهاب اهنمث اوعفد يتلا نامزلا كلذ يف ءافلخلا ءاطخأ نم هلاثمأ ةيلوت نأ كش
!! 



 

 )4( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 كـلذ نـم مـظعأ رمألاـف الإو ،مهروـمأ ضعب تفصو يذلا اذه لكو ،مهنم سانلا هعمس دق ام
 !.. نيقفاـنملا ميـش نم هذهو ،نيملسملا ىلع نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نولاوي مهو ..
( 

 ال اـــم زـــعلا نـــم اـــ� مـــهل لـــصحي هـــنأل ؛مهتـــلودو راـــتتلا بـــحت ةـــضفارلاو( :لاـــق نأ ىلإ...
 لاتق ىلع ىراصنلاو دوهيلاو نيكرشملل نونواعم مه ةضفارلاو .نيملـسملا ةـلودب لـصحي
 قرـشملا ضرأ ىلإ مهمالـسإ لـبق راـتتلا لوـخد يف بابـسألا مـظعأ نـم اوناـك مـهو ،نيملسملا
 لـتقو مالـسإلا دالبـل مهذخأ ىلع مهل ةنواعم سانلا مظعأ نم اوناكو ،ماشلاو قارعلاو ناسارخب
 عـــم بـــلح يف مهتيـــضقو ،ةـــفيلخلا عـــم هـــلاثمأو يـــمقلعلا نـــبا ةـــصقو ،مهميرـــح يبـــسو نيملـــسملا
 .سانلا مومع اهفرعي ةروهشم بلح بحاص

 فرـع دقف ماـشلا لحاوـسب ىراـصنلا نيـبو نيملـسملا نيـب يتـلا بورـحلا يف كلذـكو 
 ذـخأ ىلع مهونواع مSأو ،نيملسملا ىلع ىراصنلا عم نوكت ةضفارلا نأ ةربخلا لهأ
 دـنع ةـصغ كـلذ ناـك نيكرـشملاو ىراـصنلا نوملـسملا بـلغ اذإو...... ،راتتلا ءاج امل دالبلا
 دـنع ةرـسمو ًادـيع كلذ ناك نيملسملا ىراصنلاو نوكرشملا بلغ اذإو ،ضفاورـلا
 .)527 و 488 و 28/478( ىواتفلا نم ارصتخم .ـها) .. ةضفارلا

 نيــلتحملا نييبيلــصلل م�ألاــممو موــيلا ضفاورــلا مئارــجف .. ةــحرابلاب ةــليللا هبــشأ اــمو : تــلق
 نيدـترملاو نيـينيداللاو نييناـملعلا بـنج ىلإ مهفافطـصاو ،ناتـسناغفأو قارعلا يف نيملسملا دالبل
 لاــثمأ لاــتق نــع هــني الــف كلذــلو ،دــحأ هــلهجي ال ،فوــشكم حــضاو ؛نيملــسملا دالــب رئاــس يف
 اذـه ،مهلاثمأ مكحو مهلاح فرعي نم هركنيو هعنميو ةنسلا لهأ نع مهمئارج عفد نعو ءالؤه
 اــمنإو !! هوــعدا نإو فاــصنإلا اوــمرح نــم يلإ هبــسن اــمم طــق هــفالخ ينــم ردــصي ملو ؛اــمود يلوــق
 لتاقم نيب زييمت نود مومعلاب مهماوع لتقو مهدجاسم فادهتسا هركنأ لازأ الو هتركنأ يذلا
 ءارـثإ ؛اذـه اـنيخأ باـتك يدـي نيـب اـهيلع هـيبنتلا نـم دـب ال تاـظحالم اـنه اـهف كلذـلو ؛هريغو
  .. ضفاورلا ةعيشلا يف نوريثكلا هبتكي امع هعوضومل ازييمتو

 يداـهجلا يفلـسلا راـيتلا تاـيعجرمب نوفّنـصملا نـحن بـتكن نيـح اـننأ : ىلوألا ةظحالملا ــ
 ةعيــشلا نــع بــتكن نيــح ؛ءادهــشلا تاداــس يف هللا هــلبقت ســنأ وــبأ دــهاuا ملاــعلا اــنوخأ اــنمو
 كـلذ بـتكن ال نحنـف ؛ريـفكتلا قحتـسي نـمم مهريغ ريفكت وأ مهريفكت يف ملكتن وأ ضفاورلا
 وأ ساـــنلا اـــضرل كـــلذ ةبـــسانمو ،عقاولاـــب ارّرـــضتو ارّثأـــت وأ ؛اـــندالب يف ماـــكحلل ءاـــضرإ هـــلوقن وأ
 ةـباتكك هريـغ وأ لاـuا اذـه يف انتباتك تسيلف !! فورظلا نم فرظ وأ نيعم تيقوتل هتبسانم
 !!نيدـترملاو تـيغاوطلا ريـفكت اـنيلع نورـكني نيذـلا ،ءاـجرإلاو مهجتـلا لهأ تايعجرمو خياشم



 

 )5( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 رمتأـــي ؛مـــهل ارّخـــسم ،تـــيغاوطلل ةـــّيطم ريـــفكتلا مـــه اوـــلعج اـــميف ؛ريـــفكتلا يف ولغلاـــب اـــننومريو
 ةالوو مهدايـسأ رـماوأ الإ هـيف نوـعاري الف !!مهعناومو مهطورشب مزتليو ،مهيهنب يهتنيو مهرمأب
 يــهو !! مهدــنع ةربــتعملا هــعناوم و ريــفكتلا طورــش يــه كــلتف !!م�اــبغرو مهحلاــصمو مهروــمأ
 مهلاـح ناـسلف ؛م¨اـسلب هنولوقيو كلذب اوظفلتي مل نإو.. هنّيعت وأ هقلطت يتلا هتاطانمو هبابسأ
 اليهـست مومعلاـب ةـضفارلا اورـّفك جيلخلا برح يف مهانيأر كلذلو !! يدانيو تّوصيو هب خرصي
 نــم رــفكأ مهوــلعجو ،نيــسح مادــص كاذــنآ ديدنــصلا مــهلطبو ةيقرــشلا مهتباوــب يماــح ةــمهمل
 لاـــتقلا دـــيري نـــم لـــكل اـــعفدو ادـــشحو ،مهيـــلع رفاـــك لـــكب ةناعتـــسالل ازيوـــجت ىراـــصنلاو دوـــهيلا
 ةيــــشع نيــــبو كلذــــل ةــــجاحلا يــــهتنت امدــــنعو .. م¨اطلــــسو مهــــشورعو مهدودــــح نــــع اــــعافد
 زوــــجي ال نيموــــصعم نيملــــسمو نيحلاــــص نينطاوــــم ىلإ مــــهدالب يف ضفاورــــلا بــــلقني اهاحــــضو
 اوــنعطو مهورــّفكو ةباحــصلا اوّبــس وــلو !!ناــبهرلاو راــبحألا ىواــتفو ةداهــشب كــلذو مــهل ضرــعتلا
 .. نينمؤملا تاهمأ روبقو ةباحصلا روبق اوشبن ولو ،نيملاعلا ءاسن رهطأ ضارعأب

 ساــنلا ىلوأ اوراــصو جراوــخلا اوــقفاوف !! ةيــصعملا هذــ� هورــّفك تــيوكلا مادــص ىزــغ نيــحو
 !! كـلذ ريـغو هـتّيثعبو هداـحلإل هاـنرفك اـمنإ : اولاـق نإـف ؛قحلا لهأ هب اومر املاط يذلا فصولاب
 اوباــجأ نإــف ؟ هرــمع لاوــط كلذــك ناــك مأ ؟تــيوكلل هوزــغ درــجمب كلذــك راــص لــه : مهانلأــس
 مهبـــعالتو مهـــضقانت رـــهظ ؛يناـــثلاب اوباـــجأ نإو ؛دـــحأ لـــكل م�ذـــك حـــضتفاو اوبذـــك ؛لوألاـــب
 !! رومخلا ةالو رماوأو تيقوتلاو ةبسانملا بسحب هطورشو هعناومو هبابسأو ريفكتلا ماكحأب

 قــيفلتلاو بذــَكلا ىــلع موــقي مهنــيد .. رــفك ةــفئاط ضفاورــلا نأ اــنلق نإو نحنــف كلذــلو
 كـــلذ نأ الإ.. لاكـــشأو ناوـــلأ حاوـــبلا رـــفكلاو حارـــصلا كرـــشلا نـــم هـــيفو.. فـــيرحتلاو رـــيوزتلاو
  ..ةنسلا لهأل ةفلاخملا قرفلا نم مهفقومو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرطب طبضنم ريفكتلا

 يف نوـبعالتملا اـهنع ضرـعي ؛ىلاـعت هللا هـمحر ةـيميت نبا انخيش مالك نم تافطتقم كيلإو
 .. تيغاوطلل ىواتفلا مهنيشدت دنع ريفكتلا ماكحأ

 مهنــم ناــك نــم ،ةــقرف نيعبــسو نيــتنثلا رئاــس كلذــكو ( :206 ناــميإلا يف هللا هــمحر لاــق
 مل نطاــبلا يف هلوــسرو هللااــب ًاــنمؤم ناــك لــب ًاــقفانم نــكي مل نــمو ،نطاــبلا يف رفاــك وــهف ًاــقفانم
 .)هؤطخ ناك ام ًانئاك ليوأتلا يف أطخأ نإو نطابلا يف ًارفاك نكي

 نـع ددرـتو عازـن مهريـفكت يـفف ،ضفاورـلاو جراوخلا امأو ( : )3/235( ىواتفلا يف لاقو
 .)هريغو دمحأ

 يدنع سيل مولعم مهلاهجو مهماوع نيبو لالضلا فئاوط ءاملع نيب هقيرفتو 



 

 )6( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نطابب فرعأ ناك نم لك نإف اذهلو( : هلوق كلذ نم ؛همالك فرعي نم لك دنع لب !! طقف
 نظلا نونسحي نيذلا لاهجلا امأو( :هلوق ىلإ )..اًقسفو اًرفك مظعأ ناك هتقيقحو بهذملا
 عومجم  .)ةنسلاو باتكلل ةعباتمو اًناميإو اًمالسإ مهيف دجت ءالؤهف هنومهفي الو ،ءالؤه لوقب
 .)367-2/336( ىواتفلا

 دوــهيلا لــّضفي لــجر نــع ىلاــعت هللا هــمحر لئــس " ) 35/201 ( ىواــتفلا عوــمجم ىفو
 هللا ىلـص دـمحم هـب ءاـج اـمب اـنمؤم ناـك نـم لـك ،هللا دـمحلا ( باـجأف ةـضفارلا ىـلع ىراـصنلاو
 ءاوـس ،ةـعدبلا نـم عوـن كلذـب نمؤـملا يف ناـك نإو ؛هـب رـفك نـم لـك نـم ريـخ وـهف ملـسو هيلع
 ًارــفك راــفك ىراــصنلاو دوــهيلا نإــف ،مهريــغ وأ ةــيردقلاو ةــئجرملاو ةعيــشلاو جراوــخلا ةــعدب تــناكأ
 هللا ىلــص لوــسرلل قــفاوم هــنأ بــسحي ناــك اذإ عدــتبملاو ،مالــسإلا نــيد نــم رارطــضالاب ًاــمولعم
 بذـك نـم رـفك لـثم هرـفك سيـلف رفكي هنأ ردق ولو ،هب ارفاك نكي مل هل فلاخم ال ملسو هيلع
 .)ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ىلإ مهريغو ةيمهجلاو ةضفارلا نم نيملسملا ةعدتبم نم ريثك بهذ دقو ( :لوقي لب
 وهو ،نيعدتبم نيملسم اوراصو ،كلذب اوعفتناو ،ريثك قلخ هيدي ىلع ملسأف ،رافكلا دالب
 .)13/96( ىواتفلا) ارافك اونوكي نأ نم ريخ

 يتـلا )1(اـ̈ولوقي يتـلا لاوـقألا هذـه نأ حيحصلاو( : )28/500( ىواتفلا يف اضيأ لاقو
 راــفكلا لاــعفأ سنــج نــم يــه يتــلا مهلاــعفأ كلذــكو ،رــفك لوــسرلا هــب ءاــج اــمل ةــفلاخم اــ¨أ مــلعُي
 دحاولا ريفكت نكل ،عـضوملا اذـه ريـغ يف كـلذ لـئالد ترـكذ دـقو ،ًاضيأ رفك يه نيملسملاب
 ءاـفتناو ريـفكتلا طورش توبث ىلع فوقوم رانلا يف هديلختب مكحلاو ،مهنم نيعملا
 نيعملل مكحن الو ،قيسفتلاو ريفكتلاو ديعولاو دعولا صوصنب لوقلا قلطن انإف ؛هعناوم
 .ـهأ) هل ضراعم ال يذلا ىضتقملا هيف موقي ىتح ماعلا كلذ يف هلوخدب

 لـب !! نوـيريفكت : اـنع نوـلوقيو نورتـفي اذـه عـمو ؛هراـتخن يذـلا انخياشم لوقو انلوق اذه
  !! جراوخ

 يف نوفلاـخم مهنـكلو مالسإلا لهأل نوقفاوملا عدبلا لهأ امأف ( : ميقلا نبا هذيملت لاقو 
  : ماسقأ ءالؤهف مهوحنو ةئجرملا ةالغو ةيمهجلاو ةيردقلاو ةضفارلاك لوصألا ضعب

                                     
 
 . هلبق مالكلا قايس يف ءاج امك . جراوخلاو ضفاورلا ينعي )1(



 

 )7( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 اذإ هتداهـش درـت الو قـسفي الو رـفكي ال اذـهف هـل ةريـصب ال يذـلا دـلقملا لهاجلا : اهدحأ
 نادــلولاو ءاــسنلاو لاــجرلا نــم نيفعــضتسملا مــكح هــمكحو ،ىدــهلا مــلعت ىــلع ارداــق نــكي مل
 اوـفع هللا ناـكو مهنـع وـفعي نأ هللا ىسع كئلوأف اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا
   . اروفغ

 الاغتشا كلذ كرتي نكلو قحلا ةفرعمو ةيادهلا بلطو لاؤسلا نم نكمتملا : يناثلا مسقلا
 بــجو اــم كرتــب مثآ دــيعولل قحتــسم طرــفم اذــهف ؛كــلذ ريــغو هــشاعمو هــتذلو هتــسايرو هايندــب
 ،تاـبجاولا ضـعب يكراـت نـم هـلاثمأ مـكح هـمكح اذهف ،هتعاطتسا بسحب هللا ىوقت نم هيلع
 ام بلغ نإو هتداهش تدر ىدهلاو ةنسلا نم هيف ام ىلع ىوهلاو ةعدبلا نم هيف ام بلغ نإف
    .هتداهش تلبق ىدهلاو ةنسلا نم هيف

 وأ اــضغب وأ ابــصعتو ادــيلقت هــكرتيو ىدــهلا هــل نيــبتيو بــلطيو لأــسي نأ : ثــلاثلا مــسقلا
 قرــطلا ) ليــصفتو داــهتجا لــحم هريــفكتو اقــساف نوــكي نأ هــتاجرد لــقأ اذــهف هباحــصأل ةاداــعم
 254ص  ةيمكحلا

 ال م̈وـك نأ يـه ؛مهريـفكت يف ليـصفتلا اذـه ىـلع ينبنت يتلا : ةيناثلا ةظحالملاف هيلعو ـ
 اــــمف ؛مومعلاــــب نوــــلتقي الو مهؤاــــمد لــــحت ال م¨أــــب لوــــقلا ىلإ دــــب الو دؤــــم ؛مومعلاــــب نورــــفكي
 ةنـسلا لهأ  نولتاقي ال نيذلا مهماوعو مهزئاجعو م¨ايبصو مهئاسن لتقب لاغشنالاو ملسملل
 وـه سيـلو انخياـشم هـيلإ اـعد يذـلا وـه اذـه سيـلف ؟ مهدجاـسم موـمع فادهتسالو هل امو ؟
  . هب اوتفأ يذلا

 يف ةـــــــــعنتمملا فـــــــــئاوطلا لاـــــــــتق يف مالـــــــــسالا خيـــــــــشل ةـــــــــفورعملا ىوـــــــــتفلا يـــــــــفف كلذـــــــــلو
 يف ساـنلا نم ريثك هلمهي يذلا قيرفتلا قّرف  ضفاورـلا يف اـهلجو )28/468(ىواـتفلا
 هيلع رودقملا دحاولا لتق ىف اوعزانت ناو ءاهقفلاو ( : لاقف ؛هيلع رودقملاو عنتمملا نيب اننامز
 امك لتقلا نم عسوأ لاتقلا ناف ؛نيـعنتمم اوناـك اذا مهلاـتق بوـجو ىف اوعزاـنتي مـلف ءالؤـه نم
 امب الإ بقاعي مل هيلع ردق اذإ مهدحأ ناك ناو ؛ةاغبلا نودتعملاو ةادعلا نولئاصلا لتاقي
 ) هب هلوسرو هللا رمأ

 خيـشلا اـنبيبح رـضت الو انرـضت ال يتـلا ةـيملعلا ةـنامألا نـمل هـنإ لوـقأ : ةثلاثلا ةظحالملا ــ
 قاروأ ةــعومجم نمــض ينتءاــج يتــلا ةخــسنلا لوأ يف تدــجو ينــنأ رــكذأ نأ ؛هللا هــلبقت ســنأ يبأ
 .. تاملكلا هذه ) ةعيشلا ( باتكلا اذه نم ؛خيشلا ثوحبو تاصخلمو

 .. ءادهإلا(
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 ىلإ ةلاـسرلا هذه ثعبن بحلا ةحنجأ ىلع سفنلا ايانحو بلقلا قامعأ نم      
 حـصنلا قداصب ةلمحم نيدلا اذهل باستنالاو مالسإلاب رارقإلا انوكراش نيذلا انناوخإ
 ىلع هب قلع امم اننيد صّلخُنو فالتئالا دشننو ةقرفلا ذبننف ءاوس ةملك ىلع عمتجن نأ
 ...نورقلا رم

 )ةعيشلا انناوخإ ىلإ

 يف خيــشلا راــثآ نــم ريــبك ءزــجب اــنءاج يذــلا خيــشلا ةــبلط نــم اــنبابحأ دــحأ ككــش دــقو
 : ءايشأل كيكشتلا كلذل عاد ىرأ ال انأو .. خيشلا ىلإ ءادهإلا اذه ةبسن

 فورـعملا يوعدـلا خيـشلا بولـسأ يـه ءادهإلا اهاوح يتلا ةقيقرلا تاملكلا نأ : الوأ
 .. برق نع هفرعي نم لك كلذ فرعي

 بـطاخملا ىلإ اـ� فـطلتي ةراـبع ررـكي عـضاوملا ضـعب يف هارـي ؛اذـه هـباتك علاـطي نـمو لب
 الو ..اـهوحنو ) ميرـكلا يعيشلا خألا اهيأ رظناف ( ،) ميركلا يعيشلا خألا اهيأ تيأرأ ( :الئاق
 ،ةــيناميإلا ةّوــخألا موــمع يف لخدــي ميرــك ّرــَغ يعيــش نــم ةعيــشلا وــلخي نــلف اذــه يف هــيلع جرــح
 لداـج نإو يـسفنب هـتنياع رـمأ اذهو ائيش بهذملا نم نوهقفي ال نيذلا مهماوع نم اصوصخ
 .. نورباكملا هب

 يف ةعينــشلا مهتــمئأ لــيواقأ هــيلع دروــيو ،مهنــم اــيّماع شقاــني ناــك اــنناوخإ دــحأ نإ ىتــح
 الـهج ؛تارفكم نم بهذملل بسني ام لك ركني يماعلا كلذ ناكف ؛ةفلتخملا نيدلا باوبأ
 .. اــهنم أّربــتي ؛مهبــتك نــم صوــصنلاو تاــنّيبلاب هــتججاحمو هــتهجاوم دــنعو ،هــبهذم ةــقيقحب هــنم
 قيدـصلا ةـنبا ةقيدـصلا ضرـع يف ةعينـشلا هـبهذم ةـمئأ تالاـقم اـنوخأ هـل لـقن امل لاق هنإ ىتح
 رـّهط هللا نإ !لجرلا اهيأ( : يماعلا يعيشلا كلذ لاق ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبيبح
 رــقي مــلف ؛اــهعزنف هــلعن يف ةــساجن ىــلع هــهبنيل ةالــصلا يف لــيربج هــيلإ لــسرأو ،هــلعن هللا لوــسرل
 ىـلع هّرـقيو ؟ ةارتـفملا تافـصلا هذـ� ةأرـما ءطو ىـلع هّرـقي هارتفأ !!ةسجن العن أطي نأ ىلع هيبن
 )؟! هتمذ ىلع يهو ىفوتي نأ ىلإ اهبح

 . ضعبلا دنع نجهتسملا سنأ يبأ انبيبح باطخ مهبساني كش ال اذه لاثمأف 

 يف نيــللا بولــسألا مادختــسا ءرــملا ىــلع باــعي الو نينمؤــملا قالــخأ نــم تارادــملا :اــيناث
 دـق باـتكلا اـيانث يف وـهو اـصوصخ ؛نيوعدـملا ىلإ قـحلا لوـصو لّهـسيل ؛هللا ىلإ ةوعدـلا ليبس
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 يف ةنـسلا لـهأ ىـلع نيدـتعملاو نيبراـحملا م�اـغط هـناوخإو وـه رـحن دق امك ،ضفاورلا لطاب رحد
 .. ىغولا تاحاس

 ثـلث مث ،مهنـم نيلداuا ليطابأو تاهبشل رحدلاب ىنث مث ،نيللا لوقلاب هتوعد يف أدتباف 
 ىــسوم ىلاــعت هللا رمأــي ملأ ؟ كلذــك الإ ءاــيبنألا ةوــعد تــناك لــهو .. نيبراــحملاو نيدــتعملا رــحنب
 ُهـَّنِإ َنْوـَعْرِف َىلِإ اـَبَهْذا( : الوأ اـمهل لاـقو ؟ نيـللا لوقلاـب هتءادبب نوعرف ىلإ امهلسرأ امل نوراهو
  ..)ىَشَْخي ْوَأ ُرَّكَذَتَـي ُهَّلَعَل اًنِّـيَل ًالْوَـق ُهَل َالوُقَـف * ىَغَط

 ِتاَوَمـَّسلا ُّبَر َّالِإ ِءَالُؤـَه َلَزـْـنَأ اـَم َتـْمِلَع ْدـَقَل َلاـَق ( :ىسوم هل لاق ةجاحملا قايس يفو 
 ..)  اًروُبْثَم ُنْوَعْرِف اَي َكُّنُظََأل ِّينِإَو َرِئاَصَب ِضْرَْألاَو

 َتــْيَـتآ َكــَّنِإ اــَنـَّبَر ىــَسوُم َلاــَقَو ( :هــعم نــم ىــلعو هــيلع اــعد ربكتــساو ىــغطو ىــغب اــمل مث
 ْمِِهلاَوــْمَأ ىــَلَع ْســِمْطا اــَنـَّبَر َكِليِبــَس ْنــَع اوُّلــِضُيِل اــَنـَّبَر اَيْـنُّدــلا ِةاــَيَْحلا ِيف ًالاَوــْمَأَو ًةــَنيِز ُهََألــَمَو َنْوــَعْرِف
 ) َميِلَْألا َباَذَعْلا اُوَرَـي َّىتَح اوُنِمْؤُـي َالَف ْمِِ�وُلُـق ىَلَع ْدُدْشاَو

 لوـسرلا اذـهل مهبيذـكت ببـسب ناـعمجلا ىءارت امل هدنجو توغاطلا كاله ناك ماتخلا يفو
  .. مهيغبو مهرابكتساو

 ال اـــمبر ،اـــهوحنو بـــحلاو ةوـــخألا تاـــملك راـــهظإ يف ةـــغلابم تاراـــبعلا يف ناـــك نإ : اـــثلاث
 ّرــمي كــش ال ءرملاــف .. ةنــسلا لــهأل م�وادــعو مهثــبخو ضفاورــلا ةعيــشلا تاــّيرفك عــم بــسانتت
 اـناخأ نأ كـشأ الو ،ةدـحاو ةرم عقاولاو عرشلاب ةلماكلا ةريصبلا ىلإ زفقي الو هتايح يف لحارمب
 هـقفتو لـبنحت مث ،هـهّجوت لـئاوأ يف يعفاـشلا بهذـم ىـلع ناك دقف ؛كلذ هل ىرج دق سنأ ابأ
 .. فاطملا ةمتاخ يف ةيداهجلا ةيفلسلا ىلإ راصو ،دمحأ بهذم ىلع

 يتـلا ؛نطنـشاوو كرويوين تاوزغ ليبق ىلإ هتارايتخا هل تناك عقاولا ىلإ هترظن يف كلذكو 
 ،ةــليوط ةدــمب تاوزــغلا كــلت لــبق هــفرعأ ايــصخش اــنأو ،هدــنع ّريــغتلا ةــلحرم يف ةّيلــصفم تــناك
 راــصنأ ريــفكت يف اــنتارايتخا دــيؤي الو ،كــلذ لــبق لاــمعألا كــلت لــثم دــيؤي نــكي مل هــنأ فرــعأو
 !! ماـمتلاب هـساقم سـفن الإ سبـلي ال نم ىلع هتاقالع رصقي نمم تسل يننكلو .. تيغاوطلا
 كــــلتب ديدــــشلا باــــجعإلا هراــــهظإب تأــــجافت هــــتيب يف يــــسولج ءاــــنثأو ثادــــحألا دــــعب هــــترزف
 لـثمب موـقي نأ هللا عـم قدص ول ءرملا عيطتسي( : ةيدج لكب ارّكفتم يل لاق هنإ ىتح ؛تاوزغلا
 ءزــج يف ةقــش رــجأ وــل هــنإف !! ةــلئاط لاوــمأو تارئاــطل ةــجاحلا نود اــكيرمأ يف لاــمعألا هذــه
 ىـلع ايجيردـت اـهئلم ىـلع لـمع مث ؛قـباوطلا نـم بسانم ددع تحت باحس ةحطان نم عفترم
 لعـشأ مث ؛ةطنـش وأ سيـكب اـيفخم نيزـنب نولاـجل ايموي هلاخدإ لالخ نم نيزنبلاب ليوطلا ىدملا
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 كــلت يف ىرــج اــم ىنــبملل ىرــج اــمبرلف ؛ةــحطانلا نــم ءزــجلا كــلذ يف الئاــهو اعيرــسو اــيوق اــقيرح
 لــب ؛حرــطلا ةجاذــس وأ ةــيعقاو ىدــم شقاــنأ وأ رــّكفتأ ملو ؛هــثيدح ىلإ عمتــسأ تــنك ؛تاوزــغلا
 هذـهف ! تاوزـغلا كـلت دـعب ّريـغت نـم لـجرلا ىـلع أرـط اـميف ؛يرّبدتو يرّكفتو يزيكرت لك ناك
 اــمل اهدــعب أــجافأ مل كلذــلو ؛ثادــحألا كــلت لــبق لاــب ىــلع هــل رــطخت تــناك اــهنظأ ال ؛ءايــشأ
 ،ناتـسناغفأ ىلإ باهذـلل هـنم ةـلواحم رـثإ ىـلع ناـك كـلذ نأ هـنم تـفرعو !!هـتيحلل اـففخم هتيأر
 ىلإ هرفـــسب يريـــغ أـــجافت اـــمك أـــجافأ مـــلف مث نـــمو ،نوـــيناريإلا هّدرو نارـــيإ ىلإ لـــعفلاب لـــصوو
 .. ةريصق ةرتف يف ةلئاه تازفق همايأ رخاوأ يف زفق دق ذإ ؛قارعلا

 دــــق ؛برــــق نــــع خيــــشلا فرــــعيو ةزــــيجو ةرتــــف يف ةعيرــــسلا تازــــفقلا كــــلت عباــــتي مل نــــمو
 يف هــباطخو هــلاح هــيلإ لآ اــمل اهتبــسانم مدــعل تاراــبع نــم باــتكلا يف درو اــم ضــعب نجهتــسي
 برــقأ كلذــب هــيمريو !! ةيرورــسلاب ىــمرُي لــيلقب قارــعلا ىلإ هرفــس لــيبق ىلإ ناــك دــقلف ؛قارــعلا
 دـق ينأ ذإ .. هّريـغتو خيـشلا لاـحب مهتفرـعم مدـعل ؛بعـصم يبأ اـنيخأ ىلإ كاذـنآ ايميظنت سانلا
 ىــلع اوناــكو ،ةــيميظنت ةــقالع هللا هــلبقت بعــصم يبأــب مهطبرــت تــناك نــمم اــنناوخإ ضعبــب هــتعمج
 اوناــك هــعم نــمو ســنأ وــبأو ؛) ةيرورــسلا ( بــقللا كلذــب هــنومريو ســنأ يبأ خيــشلا عــم فالــخ
 امدــتحم سفاــنتلا ناــكو !!تــيغاوطلا راــصنأ مهريــفكت اــهنم ءايــشأل !! ةالــغلا نــم كاذــنآ م̈ورــي
 ،رـظنلا تاـهجو نيب بّرقألو مهنيب حلصأل يتيب يف مهُتعمج ؛ةيوعد ةيعمج ىلع ةرطيسلل مهنيب
 فرـعي مهُرـثكأ نـكي مـلف ،كـلذ ركذـي اـيح مهـُضعب لاز الو ؛ءانحـش نـم مهنـيب ناـك ام ليزأو
 يف داـهجلا تاحاـس ىلإ ةأجف لقتني هوأر موي ؛هب مهُرثكأ أجافت كلذلو ؛خيشلا ّريغتب سحي وأ
 يبأ هــقفل الإ كــلذ اــمو ؛مهريــمأل اّيعرــش الوئــسمو نــميأ اــعارذ هوأر اــمل اــمتح اومدــُصو ،قارــعلا
 تـــيغاوطلا راـــصنأ ريـــفكت هـــنم اـــنعمس نأ اـــنثبل اـــم مث ؛عرـــشلاب ةطوبـــضملا هـــتنورمو عـــساولا ســـنأ
 هـل حـضتيو رـهظي ءرملاـف ؛قارـعلا ىلإ هـجورخ لـبق اـعطق هانبتي نكي مل يذلا ءيشلا وهو ؛اضيأ
 اـنناوخإ ضـعب ينثدـح ىتـح .. كـلذ لـبق هزّيمي ال دق ام ؛بارحلا عرشُتو فوفصلا زيامتت نيح
 ( هاـــمس كـــلذ يف اـــصاخ افنـــصم كاـــنه فّنـــص خيـــشلا نأ ؛قارـــعلا يف داـــهجلاب اوكراـــش نيذـــلا
 نـــم وـــهو ) توغاـــطلا دـــنج ماـــكحأ يف توقاـــيلا (وأ ) تـــيغاوطلا دـــنج ماـــكحأ يف تـــيقاويلا
 ..)1(اهنع ثحبن انلز الو نآلا ىلإ انلصت مل يتلا بتكلا

 خيــشلا لاــثمأ نــم ةلــّصؤملا تاــباتكلا هذــه لاــثمأل موــيلا جاــتحت ةــمألا نأ كــش الــف اريــخأو
 وأ يـــسايسلا عيـــشتلاب اوـــقحتلا نيذـــللا ؛نيـــلّفغملا جّذـــسلا نـــم اريـــثك ظقوـــتل ؛ســـنأ يبأ دـــهاuا
 ةفاخــس مــغر ؛دوــهي هاــجتاب اهفذــق خيراوــص عــضبل ناطيــشلا بزــحب اورتــغا وأ ؛يدــئاقعلا عيــشتلا

                                     
 ربــنم ىلإ اهولــسري وأ ، اهرــشن ىلإ اورداــبي نأ م�زوــحب ةلاــسرلا هذــه تــناك نإ قارــعلا يف اــنناوخإ لــعلو )1(
 . اهرشنب موقنل داهجلاو ديحوتلا



 

 )11( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 اـنوخأ داـجأ دـقلو ،ءالـقعلا ىـلع لاحب يلطنت ال تاهّرتو بذك نم ىوح امو ةعيشلا بهذم
 ىلإ اــهوزعو ،ةعينــشلا ةعيــشلا لاوــقأ هــقيثوتب داــفأو باــتكلا اذــه يف هللا هــمحر ســنأ وــبأ اــنبيبحو
 هـنم لـبقتي نأ ىلاـعت هللا لأسأ ؛لطابلاب ءارملا الإ مهنع لداجملل قبي ملف مهبتك نم اهرداصم
  .. افلغ ابولقو ايمع انويعو امص اناذآ هب حتفيو ،هباتكب عفنيو

  . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

  يسدقملا دمحم وبأ
 ـه1430 يناثلا عيبر



 

 )12( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 :ةمدقملا

 هـــيدهل نـــمو هبحـــصو هـــلآ ىـــلعو ىفطـــصملا يبـــنلا ىـــلع مالـــسلاو ةالـــصلاو ىـــفكو هللا دـــمحلا
 :دعب امأ ...ىفتقا

 َاببــس ةــميدقلا تاــيروطاربمإلا باــسح ىــلع ضرألا يف هللا نيدــل عيرــسلا راــشتنالا ناــك دــقف
 ناـكو ...نيدـلا اذـهل ًادـيك راـهنلاو لـيللا رـكم رمنأ يذلا دقحلا اذه ،هلهأ ىلعو هيلع دقحلا يف
 ساـسأ اوعـضو نيذـلا نإ" :يدادـغبلا رهاـقلا دـعب ماـمإلا لاق ،رفوألا ظحلا كلذ نم سوجملل
 هراــهظإ ىــلع اورــسجي ملو مهفالــسأ نــيد ىلإ نيلئاــم اوناــكو سوــuا دالوأ نــم اوناــك ةــينطابلا نــيد
 ليـضفت ىلإ نطاـبلا يف راـص اـهلبق نـم ًاـسسأ مهنم رامغألا عضوف نيملسملا فويس نم ًافوخ
 .)1( "مهسسأ ةقفاوم ىلع يبنلا ننسو نآرقلا تايآ اولوأتو سوuا نايدأ

 كـلملا ةعـس نـم سرـفلا ناـك" :مزـح نـبا لاـق ،برعلا نوردزي اوناك م¨أ كلذ بابسأ نمو
 مهـــسفنأ نومـــسي اوناـــك مـــ¨إ ىتـــح مهـــسفنأ يف رـــطخلا ةـــلالجو مـــمألا عـــيمج ىـــلع دـــيلا وـــلعو
 ىلإ مهنــع ةــلودلا لاوزــب اوــنحتما اــملف ،مــهل ًادــيبع ساــنلا رئاــس نودــعي اوناــكو ءاــنبألاو رارــحألا
 مهيدـــل تفعاـــضتو رـــمألا مظاـــعت ًارـــطخ سرـــفلا دـــنع مـــمألا لـــقأ برـــعلا تـــناكو برـــعلا يدـــيأ
 موــق رهظأــف قــحلا هللا رــهظي ناــك كــلذ لــك يــفف ىتــش تاــقوأ يف مالــسإلا دــيك اوــمارو ةبيــصملا
 ملـسو هـيلع هللا ىلـص هللا لوـسر تـيب لـهأ ةـبحم راـهظإب عيـشتلا لـهأ اولامتساو مالسإلا مهنم
 .)2(" ...ىتش كلاسم م� اوكلس مث ،هنع هللا يضر يلع ملظ عانشتساو

                                     
 .)269( قرفلا نيب قرفلا  )1(
 تــطلاخ لاــجر مهيــف لازــي الو ناــك لــب ،ةلكاــشلا هذــه ىــلع مــهلك سرــفلا سيــل ،)2/108( لــصفلا  )2(
 ةرــيره يبأ نــع يراــخبلا ىور دــقو ...نيدــلا هذــهل قدــص دوــنج قــحب اوناــكف ،م�وــلق ةــشاشب ناــميإلا ةوالــح
 :اولاق ]3 : ةعمجلا[ )ْمِِ� اوُقَحْلَـي اَّمَل ْمُهْـنِم َنيِرَخآَو( ةعمجلا ةروس هيلع تلزنأف يبنلا دنع ًاسولج انك :لاق
 ىــلع هدــي هللا لوــسر عــضوف يــسرافلا ناملــس اــنيفو ًاــثالث لئــس ىتــح مهعجارــي مــلف ؟هللا لوــسر اــي مــه نــم
 .])8/510( حتفلا[ "ءالؤه نم لجر وأ لاجر هلانل ايرثلا دنع ناميإلا ناك ول" :لاق مث ناملس



 

 )13( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ةعيشلا
 :ةعيشلا فيرعت

 نواــع نــم لــكو ،ةعيــش مــهف رــمأ ىــلع اوــعمتجا موــق لــكو ،هراــصنأو هــعابتأ :لــجرلا ةعيــش
 .)1(ةعيش هل وهف هل بزحتو ًاناسنإ

 هـــيلع هللا ىلـــص يبـــنلا صنـــب ةـــفيلخلا وـــه ًاـــيلع نأـــب نمؤـــي نـــم ىـــلع مـــَلَع وـــه :ًاحالطـــصاو
 .)3(هرهوجو عيشتلا سأ وهو ،)2(ملسو

 ىــلع يــلع ميدــقت ناــك مالــسإلا لوأ يف هــنإف ،نمزــلا عــم ريــغتو ،عيــشتلا موــهفم روــطت دــقو
 ةعيــشلا تــكردأ" :ميلــس يبأ نــب ثــيل لوــقي ،نيخيــشلا مدــقتب رارــقإلا عــم ،لــضفلا يف ناــمثع
 .)4( "ًادحأ رمعو ركب يبأ ىلع نولضفي امو ،ىلوألا

 ضرــعتلاو ،ةــيواعمو ةــحلطو ريبزــلاو ناــمثع يف مالــكلا ةروــص يف وــلغلا أدــبو رــمألا روــطت مث
 لآل ساــنلا بــح ةــجوم اوــبكري نأ ةــقدانزلا عاطتــساو ،ةيئبــسلا عــم عيــشتلا حــقالت مث ،)5(مهبــسل
 ًاـنيد مهيـلع اولخدـيل ،نـحم نـم م�اـصأ اـمل مهيـلع مهقافـشإو ،ملـسو هـيلع هللا ىلص يبنلا تيب
 ليبــس ىــلع هركذنــس يذــلا فارــحنالا ةــمئاق خلا ..مهنــم ؤربــتلاو ،ةباحــصلا ةوادــعب أدــبي ًاثدــحم
 .هللا ءاش نإ راصتخالا

 ةيرــشع ىنــثالا ةــيمامإلا ةــقرف نــع هللا ءاــش نإ انثيدــحو ،ترــثكو عيــشتلا قرــف تبعــشت دــقو
 :نيرمأل ،ةصاخ مهنم ةيرفعجلا

 .ًاراشتناو ًادوجو ةعيشلا قرف رثكأ م¨أ :لوألا

                                     
 .)8/405( سورعلا جات  )1(
 .)1123ص -15( نازيملا يف ةعيشلا :ةينغم داوج دمحم  )2(
 .)304ص( ةيمامإلا خيرات :ضايف هللا دبع  )3(
 .)128ص -36( ىقتنملا  )4(
 .)1/605( لادتعالا نازيم  )5(



 

 )14( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .اهلك ةينطابلاو ةيعيشلا قرفلا دفاور هيف تبص ًار¨ راص مهدنع عيشتلا نأ :يناثلا

 نيملسملا دنع يقلتلا رداصم يف مهداقتعا

 :نآرقلا يف مهداقتعا -أ

 ،هـفلخ نـم الو هـيدي نيـب نـم لـطابلا هيتأي ال هنأو ،نآرقلا ظفح ىلع مالسإلا ةمأ تعمجأ
 ُنـَْحن اـَّنِإ( :ىلاـعت لاـق ،همساب ىمست نإو ،هل ودع ،مالسإلا نم ًاديعب هنإف هب ساسملا مار نمف
 .هيف ةضفارلا هلوقي ام رظننلف ،]9 : رجحلا[ )َنوُظِفاََحل ُهَل اَّنِإَو َرْكِّذلا اَنْلَّزَـن

 فـــيرحت يف باـــطخلا لـــصف" هاـــمس ًاـــباتك يـــسربطلا نيـــسح :يـــضفارلا رـــصعلا اذـــه يف فـــلأ
 تاــبثإ يف هــتلمع فيرــش رفــسو فــيطل باــتك اذــه" :هــتمدقم يف لاــقو ،"باــبرألا بر باــتك
 .]1ص[ "ناودعلاو روجلا لهأ حئاضفو ،نآرقلا فيرحت

 ةـــيناريإلا ةـــلودلا متاـــخ هـــيلعو ،ــــه1298 ةنـــس نارـــيإ يف رـــجحلا ىـــلع باـــتكلا عـــبط دـــقو
 نـم ًاـعجرم "لئاـسولا كردتـسم" :هـباتك اوربـتعا ىتح ،ةعيشلا مارتحاب ىظحي فلؤملاو ،)1(يمسرلا
 تاــم اــملو ،ةرخأــتملا ةــيثيدحلا عيماــuا رئاــسك راــبتعالا يف حبــصأو :اولاــق ،ثيدــحلا يف مهعجارــم
 لخادـلا نيـمي نـع ثـلاثلا ناوـيإلا يف ينـعي باتكلاو ،ةرتعلا نيب مهدنع ةعقب فرشأ يف هوعضو
 فــــيرحتلل ةــــتبثملا ةيــــسوuا صوــــصنلاو ،)2(فــــجنلا يف ةــــلبقلا باــــب نــــم فيرــــشلا نحــــصلا ىلإ
 ،ىنــعم ةرتاوــتم باــبلا اذــه يف راــبخألا نأ يدــنعو :يــسلuا مهملاــع لاــق ىتــح ،ةرتاوــتم مهدــنع
 ال باـبلا اذـه يف راـبخألا نأ ينـظ لـب ،ًاـسأر رابخألا ىلع دامتعالا عفر بجوي اهعيمج حرطو
 .)3(ةمامإلا رابخأ نع رصتقت

 .)4(ثيدح يفلألا ا� زواجف ،يرئازجلا هللا ةمعن اهدعو

                                     
 .)1/188( بيرقتلا ةلاسر :رظنا  )1(
 .)1/553( يناثلا مسقلا -كرزاب اغآ :ةعيشلا مالعأ  )2(
 .)2/531( لوقعلا ةآرم  )3(
 .)125ص( باطخلا لصف  )4(



 

 )15( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 عوــــقو ىــــلع تاــــياورلا ةرــــثك نإ :لوــــقي ،)1(موــــيلا هريــــغو قارــــعلا يف ةعيــــشلا عــــجرم يئوــــخلاو
 ناـــنئمطالا نـــم لـــقأ الو ،نيموـــصعملا نـــع اهـــضعب رودـــصب عـــطقلا ثروـــت نآرـــقلا يف فـــيرحتلا
 .)2(كلذب

 نآرـقلا نإ" :لاق هللا دبع يبأ نع -مهبتك قثوأ نم وه يذلا– )3(يفاكلا يف ينيلكلا ىور
 ال موـــلعم وـــه اـــمك نآرـــقلا تاـــيآو ،"ةـــيآ فـــلأ رـــشع ةعبـــس دـــمحم ىلإ لـــيئاربج هـــب ءاـــج يذـــلا
 .ًاليلق الإ فالآ ةتس زواجتت

 هــيف رــكذو ،"ةــمئألا ىلإ هــلك نآرــقلا عــمجي مل هــنأ باــب" هاــمس يفاــكلا يف ًاــباب ينــيلكلا دــقعو
 :اهنم تاياور تس

 عــمج هــنأ ساــنلا نــم دــحأ ىــعدا اــم" :لوــقي رــفعج اــبأ عــمس هــنأ يــفعجلا رباــج نــع هاور اــم
 بـلاط يبأ نـب يـلع الإ ىلاـعت هللا هـلزن اـمك هـظفحو هعمج امو ،باذك الإ لزنأ امك هلك نآرقلا
 .)4("هدعب نم ةمئألاو

 لوــسر يفوــت اــمل" :لاــق هــنأ يراــفغلا رذ يبأ ةــياور يفو :جاــجتحالا يف يــسربطلا دــمحأ لوــقيو
 كلذــب هاــصوأ دــق اــمل مهيــلع هــضرعو راــصنألاو نيرجاــهملا ىلإ هــب ءاــجو ،نآرــقلا يــلع عــمج هللا
 ،رـــمع بـــثوف ،موـــقلا حئاـــضف اـــهحتف ةحفـــص لوأ يف جرـــخ رـــكب وـــبأ هـــحتف اـــملف ،هللا لوـــسر
 ناــكو تــباث نــب دــيز اورــضحأ مث ،فرــصناو هذــخأف ،هــيف اــنل ةــجاح الــف هددرا !يــلع اــي :لاــقو
 اـنيأر دـقو ،راـصنألاو نيرجاـهملا حئاضف هيفو نآرقلاب ءاج ًايلع نإ :رمع هل لاقف ،نآرقلل ًائراق
 ىلإ دـيز هـباجأف ،راـصنألاو نيرجاـهملل كـتهو ،ةحيـضف هيف ناك ام طقسنو ،نآرقلا فلؤن نأ
 سيـلأ ،هـفلأ يذـلا نآرـقلا يلع رهظأو متلأس ام ىلع نآرقلا نم تغرف انأ نإف :لاق مث ،كلذ
 اـم :رـمع لاـقف ،ةـليحلاب مـلعأ متـنأ :دـيز لاـق ؟ةـليحلا اـمف :رـمع لاـق ؟متـلمع اـم لـك لطب دق
 ىــلع ردــقي مــلف ،دــيلولا نــب دــلاخ دــي ىــلع هــلتق يف ربدــف ،هــنم حيرتــسنو هــلتقن نأ نود هــتليح
 اـبأ اي :لاقف ،مهنيب اميف هوفرحيف نآرقلا مهيلإ عفدي نأ ًايلع لأس رمع فلختسا املف ،كلذ

                                     
 .يفوت دقو  )1(
 .)226ص( نايبلا  )2(
)3(  )2/634( 
)4(  )1/228(. 



 

 )16( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 :يـلع لاـقف ،هـيلع عمتجن ىتح ركب يبأ ىلإ هب انتئج تنك دق يذلا نآرقلاب انتئج نإ !نسحلا
 موـقتل رـكب يبأ ىلإ هـب تـئج اـمنإ !ليبس كلذ ىلإ سيل تاهيه !ليبس كلذ ىلإ سيل تاهيه
 نإ ،هــب اــنتئج اــم :اوــلوقت وأ ،نيلفاــغ اذــه نــع اــنك اــنإ ةــمايقلا موــي اوــلوقت الو ،مكيــلع ةــجحلا
 هراــهظإل لــهف :رــمع لاــق ،يدــلو نــم ءايــصوألاو نورــهطملا الإ هــسمي ال يدــنع يذــلا نآرــقلا
 يرــجتف هــيلع ساــنلا لــمحيو ،هرــهظي يدــلو نــم مئاــقلا ماــق اذإ !مــعن :يــلع لاــقف ،موــلعم تــقو
 .)1("هب ةنسلا

 لــهأ نــم هــنأ عــم ،لوألا نرــقلا نــع هليــسارم اوــلبق ىتــح ،مهتــمئأ نــم اذــه يــسربطلا دــمحأو
 اـم دانـسإب راـبخألا نـم هدروـن اـم رـثكأ يف يتأـت الو :هـباتك ةـمدقم يف لاـق دقو ،سداسلا نرقلا
 .)2(فلاؤملاو فلاخملا نيب بتكلاو ريسلا يف هراهتشال وأ ،هيلع عامجإلا دوجول

 ،ةفالخلا يلو امل نآرقلا يلع جرخي َْمل َِمل ذإ ،عضولا نسحي ال نم عضو نم ةروطسألا هذهو
 ةــمعن مهملاــع لوــق لاكــشإلا اذــه ىــلع مهتبوــجأ عنــشأ نــمو ،نيدــلا لــصأل متــك الإ اذــه لــهو
 نيرــحبتملا انئالــضف مخاــفأو ،نيرخأــتملا اــنئاملع مظاــعأ نــم ناــك :هــيف لــيق يذــلا– يرــئازجلا هللا
 ءاـفخإو ،نآرـقلا كلذ راهظإ نم نكمتي مل نينمؤملا ريمأ سلج املو" :لاق ،- )ـه1192ت(
 .)3("هقبس نم ىلع ةعنشلا راهظإ نم هيف امل ،اذه

 .)4("نيمسم انيفلأل لزنأ امك نآرقلا ءىرق ول" :لاق هنأ هللا دبع يبأ نع نووري

 .)5("اجح يذ ىلع انقح يفخ ام صقنو هللا باتك يف ديز نأ الول" :رفعج يبأ نعو

 اــهولعج يتــلا ةــمامإلاف ،ةــيرفلا هذــ� مهلوــق ءارو رــخآ ببــس فــشكني نيــصنلا نيذــه نــمو
 ةالــصلاب ناــميإلاك وــه مــ� ناــميإلا نأو ،مهنــع ًاثيدــح ايندــلا اوــئلم نيذــلا ةــمئألاو ،ةوــبنلا ونــص
 ءاــيبنألا نــم هريــغ وأ ،هللا لوــسر ةوــبن دــحج اــمنأكف مهنــم دــحاو ةــمامإ دــحج نــم نأو ،ةاــكزلاو

                                     
 .)8/463( راونألا راحب :رظناو ،)228- 1/225( جاجتحالا :يربطلا  )1(
 .)40ص(  )2(
 مـــهو هقبـــس نـــم ىـــلع ةعنـــشلا راـــهظإ ةـــهارك نيدـــلا لـــصأ متـــكي يـــلع .)2/362( ةـــينامعنلا راوـــنألا  )3(
 !!م̈ورفكي
 .)30ص( يئوخلل نايبلا ،)19/30( راحبلا  )4(
 .)1/13( يشايعلا ،)19/30( راحبلا  )5(



 

 )17( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ددـهيو ،دـعاوقلا نـم م¨اـينب فـسني اذـهو ،هللا باـتك يف رـكذ هـل درـي ملرـمألا اذه ،يتأيس امك
 اذـــهلو ،فيرحتلاـــب لوـــقلا الإ كلـــسم مهماـــمأ نـــكي مـــلف ،راوبلاـــب مهيعاـــسمو لـــشفلاب مـــهعمج
 تــــبثي مل اذإ هــــنأو ،ةــــمامإلا راــــبخأ نــــع لــــقت ال فــــيرحتلا راــــبخأ نأ يــــسلuا مهملاــــع دهــــش
 .)1(تبثت مل مامإلا ةلأسمو ،عقي مل فيرحتلاف ،باصأ دقو ،ةمامإلا تبثت الف فيرحتلا

 باــتكلاو ،لوــهجم لــجر وــهو سيــق نــب ميلــس باــتك :ةــيرفلا هذــه هــيف ترــكُذ باــتك لوأو
 لاــق ،مهلوــصأ نــم باــتكلا اذــه نودــعي مــ¨أ عــم ،كورتــم وــهو ،شاــيع يبأ نــب ناــبأ :هــنع هاور
 .)2("مالسإلا يف فنص باتك لوأو ،ةعيشلا لوصأ نم لصأ وه" :يسلuا

 نـم اي ،نطاب اي ،رهاظ اي ،رخآ اي ،لوأ اي" هلإلا فاصوأب ًايلع فصت باتكلا صوصنو
 هــنأو ،بــلاط يبأ نــب يــلعل سمــشلا نــم ردــص فــصولا اذــه نإ لوــقتو ،ميــلع ءيــش لــكب وــه
 .)3("تاعاس دعب اوقافأ مث اوقعصف ،راصنألاو نورجاهملاو رمعو ركب وبأ هعمس

 اهفذــح ىــلع اودــمع ةــيخيرات تاــفلاخم هــيفو ،رــشع ةــثالث ةــمئألا لــعج باــتكلا اذــه نأ عــم
 هـنأب مهخويـش نـم نيرـصاعملا ضـعب مـكح دـقو ،مهتناـمأ غـلبم ىـلع كلدـي اذـهو ،عوـبطملا نم
 .)4(اذكه ...حيحص ضرغل ةيومألا ةلودلا رخاوأ يف عوضوم

 :مهمعازمو م�افيرحت نم جذامن ءىراقلا اهيأ كاهو

 :اذــكه دــمحم ىــلع ةــيآلا هذــ� لــيئاربج لزــن" :لاــق رــفعج يبأ نــع هدانــسإب ينــيلكلا ىور
 .)5("هلثم نم ةروسب اوتأف -يلع يف– اندبع ىلع انلزن امم بير يف متنك نإو"

                                     
 نوذــختي اوناــك ،ةــسائرلاو ايندــلا ضارــغأل الإ نآرــقلاو مالــسإلاب نوــنعي ال نيذــلا كــئلوأ نإــف" :ينــيمخلا  )1(
 راــظنأ نــم نآرــقلا نوطقــسيو ،هتاحفــص نــم تاــيآلا كــلت نوفذحيو ،ةهوبشملا مهضارغأ ذيفنتل ةليسو نآرقلا
 بــيعلا كــلذ نآرــقلا ىــلع نوــتبثيو ،نآرقلاــبو نيملــسملاب -دــبألا ىلإو– راــعلا نوقــصليو ،دــبألا ىلإ نيملاــعلا
 .)131( رارسألا فشك ،"ىراصنلاو دوهيلا بتك ىلع نوملسملا هذخأي يذلا
 .)1/158( راحبلا  )2(
 .)32،31ص( سيق نب ميلس  )3(
 .)1/213( بيرقتلا :رظنا  )4(
)5(  )1/417(. 



 

 )18( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 : نارـــــمع لآ[ ) ... ُساـــــَّنلا ُمـــــَُهل َلاـــــَق َنيِذـــــَّلا( :هناحبـــــس هـــــلوق يف يـــــشايعلا ريـــــسفت يفو
 ملأ" :تـلزن اـ¨إ" :يـلع نـب دـمحم نـع ،يـفعجلا رباـج نـع هـيوري اميف يشايعلا لوقي ،]173

 هللا دـبعو نايفـس اـبأ نإ :الاـقف ،ًارامعو ًايلع اوقل -رمعو ركب ابأ نونعي– نالفو نالف ىلإ رت
 مـــــعنو هللا انبـــــسح اولاـــــقو ًاـــــناميإ مهدازـــــف مهوـــــشخاف مـــــكل اوـــــعمج دـــــق ةـــــكم لـــــهأو رماـــــع نـــــب
 .)1("ليكولا

 :يــسربطلا مهخيــش لاــق ،هللا باــتك نــم ةــفوذحم اــ¨أ معزــت ًاروــس عرتــختف م�اءارتــفا يــضمتو
 .)2("ةيالولا ةروسو ،علخلا ةروسو ،دفحلا ةروسك زئاج وهو ةروسلا ناصقن"

 اـــهيأ اـــي ،ميحرـــلا نمحرـــلا هللا مـــسب " :اهـــصنو ،هـــباتك يف ةروـــسلا هذـــه هـــسفن وـــه لـــقن دـــقو
 ناروــن ،ميــظع موــي باذــع مكنارذــحيو يتاــيآ مكيــلع ناوــلتي اــمهانلزنأ نيرونلاــب اوــنمآ اوــنمآ نيذــلا
 تاـنج مـهل -اذك– تايآ يف هلوسرو نوفوي نيذلا نإ ،ميلعلا عيمسلا انأو ضعب نم امهضعب
 يف نوفذـقي هـيلع لوـسرلا مهدـهاع اـمو مهقاـثيم مهـضقنب اونمآ ام دعب نم اورفك نيذلاو ،ميعن
 ."...ميمح نم نوقسي كئلوأ لوسرلا يحولا اوصعو ،مهسفنأ اوملظ ميحجلا

 ةـــكاكر ،ةمليـــسم ريطاـــسأب كركذـــت اـــ�املكو ،طمنـــلا اذـــه ىـــلع ةعوـــضوملا م�روـــس يـــضمتو
 ةءارـــق ميقتـــست ال يـــهف يـــمجعأ اهعـــضاو نأ ودـــبيو ،قايـــس بارطـــضاو ،ىنـــعم طوقـــسو ،ظـــفل
 مــهم لاؤــس اــنه اــهو ،يداــعلا ناــسنإلا ءادأ ىوتــسم نــع طوــبه اــهيناعمو اــ�املك يفو ،ىنــعمو
 ؟دقتعملا اذه ىلع مهلك ةعيشلا له :وهو

 :مالــعلا كــلملا هللا ةــيآو ،مالــسإلا نكرــب هنوفــصي يذــلا )ـــه413ت( دــيفملا مهخيــش لوــقي
 هـيف اولدـعو ،نآرـقلا فيلأـت نـم ريثك يف اوفلاخ لالضلا ةمئأ نأ ىلع -ةيمامإلا يأ– اوقفتاو"
 ىــلع ثيدــحلا باحــصأو ةــيديزلاو جراوــخلاو ةــلزتعملا تــعمجأو ،يبــنلا ةنــسو ،لــيزنتلا بــجوم نــع
 .)3( "ةيمامإلا فالخ

                                     
 .200ص )1/206(  )1(
 .)24ص( باطخلا لصف  )2(
 -بوــخ( ماــسقأ ةــثالث ىلإ دــيuا هللا مالــك اومــسق" :يــمظعألا دــيلو لوــقي .)51ص( تالاــقملا لــئاوأ  )3(
 تــعبط ميرــكلا نآرــقلا نــم ةخــسن يدــل نإ ...كــلذ لمأتف )ءيدر – طسو - ديج( ينعت يهو )دي -دسو
 ةـــينطابلا تاراـــشإلا كـــلت تيـــصحأ دـــقو ...زوـــمرلا كـــلت تاحفـــصلا ىـــلعأ يف تـــلعج دـــقو ...نارـــهط يف



 

 )19( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 قودـــصلاب مهدـــنع بـــقلملا يـــمقلا هـــيوباب نـــبا هخيـــش نأ عـــم ،ًاـــفالخ مهدـــيفم ركذـــي ملو
 كـلذ ىـلع هـعبتو ،فـيرحتلا مهداـقتعا راـكنإب تاداـقتعالا ةلاـسر يف رهاـظت دـق )ــه381ت(
 ىــلع مهعبــتو ،دــيفملا ةذــمالت نــم اــم¨أ عــم ،)ـــه450ت( يــسربطلاو ،)ـــه436ت( ىــضترملا
 .نايبلا عمجم بحاص يسربطلا كلذ

 لــمح كلذــلو ،نآرــقلا يف نــعطو زــمغ اــهيف تاــياور مهنــع رــثأ اورــكذ نيذــلا ءالؤــه نأ عــم
 تاــيآ ىلإ اودــمع لــب دــحلا اذــه دــنع اوــفقي ملو ،)1( ةــيقتلا ىــلع مــهمالك ةعيــشلا ءاــملع ضــعب
 دــقع ،اهريــسفت يف ةــمألا فلــس نــع روثأــملا فلاــخت اــنوطب اــهل اوــمعزو ،اــهليوأت اوــفرحف ،نآرــقلا
 مايـــصلاو جـــحلاو ةاـــكزلاو ةالـــصلا -ةـــمئألا يأ– مـــ¨أ باـــب " :ناوـــنعب "هراـــحب" يف اـــباب يـــسلuا
 .)2( "نآرقلا نطب يف يصاعملاو شحاوفلا مهؤادعأو ،تاعاطلا رئاسو

 لزـني مل نآرـقلا نأـكو ،رـصحلا ىـلع وـبري ةـمئألاو ةـمامإلاب نآرـقلا تايآ نم ريثكل مهليوأتو
 هـــل ريـــسفت ال هـــلبلاو هـــتعلا نـــم كرد ىلإ اوـــطبهو ،لـــقعلا دودـــح كـــلذ زواـــجت دـــق لـــب ،مهيـــف الإ

                                                                                            
 دــق )بوــخ( دــيجلاو ةحفــص )194( تــغلب ثــيح فحــصملا تاحفــص فــصن براــق دــق ءيدرــلا تدــجوف
 تغلب ةرشؤملا ريغ تاحفصلاو ةحفص )44( غلب طسولا )دب(و ءيدرلا نم لقأ وهو ةحفص )154( غلب
 اــم اــهيف تدــجوف 1976 /ـه1396 ةنس ةيناريإلا ةعبطلا نم ةخسن تعجار دق تنكو ...ةحفص )14(
 اهقيقدــتو اــهتعجارمل )ججحلاو تايآلا( ىلع ةخسنلا هذه تضرع له يردأ الو ...أطخ نيسمخ نم برقي
 اـــهبحي ال يتـــلا ةـــميركلا روـــسلا نـــمو :لوـــقي مث .!؟هتمـــصعو طاـــطخلا داـــهتجا ىـــلع اودـــمتعا مأ ؟اـــهعبط لـــبق
 تــحت هللا لوــسر اوعياب نيذلا نع هللا ناوضر اهيف نأل ةئيدر )دب( مهفحاصم يف يهو )حتفلا ةروس( مجعلا
 " )...هللا لوــسر دــمحم( لــجو زــع هــلوقك مارــكلا ةباحــصلا ىــلع هللا ءاــنث اــهيفو ناوــضرلا ةــعيب يــهو ةرجــشلا
 .)125-121( ةينيمخلا رظنا
 .)2/358( ةينامعنلا راونألا رظنا  )1(
 ةدــم الإ ايندــلا رــمع يف هــب عــفتني مل ًاــناقرفو ىدــهو ًاروــن هللا هــلزنأ يذــلا نآرــقلا نأ :كــلذ يف مهبهذــم لآــمو
 .-يتأيــس اــمك– نآرقلاــب مــكحي نــلف ماــق اذإ هــنأ عــم ،موــعزملا مهمئاــق ءيــجي ىتــح هروــن عــطقنا مث ،يبنلا ةايح
 اــمك ،هــنقتيو نآرــقلا ظــفحي نــم مهيــف دــجت داــكت ال كلذــلو ،دــلاخلا مالــسإلا روتسدل موقلا ميظعت غلبم اذهو
 نآرــقلا ةءارــق ىــلع ثــحلا يف ثــيداحأ مهتــمئأ نــع اوور مــ¨أ بابلا اذه يف مهضقانت ميظع نمو ،كلذ انيأر
 مهيــلع اــنو¨ :يــسلuا مهملاــع لاــق ،ةــيقتلا ىــلع كــلذ اوــلمح حــضافلا ضقاــنتلا اذــه نــم ًاــبورهو ،هــب لــمعلاو
 ناــسنإلا أرــق اذإ هــنأل ...فحــصملا يف تــباثلا ىــلع دــيزت فرــحأ نــم راــبخألا هــب تدرو ام ةءارق نع مالسلا
 راــحبلا .كالــهلل هــسفن ضرــعو ،نيراــبجلا هــب ىرغأو ،فالخلا لهأ عم هسفنب ررغ نيتفدلا نيب ام فلاخي امب
)92/75،74(. 
)2(  )24-286-304(. 



 

 )20( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 هناحبـس هـلوق يف لـحنلا مـه ةـمئألا :اولاـق دقف ،)1(هللا تايآب ةيرخسلاو ءزهلل ةلواحم هنأ ىوس
 .)2( ]68 : لحنلا[)ِلْحَّنلا َىلِإ َكُّبَر ىَحْوَأَو( :ىلاعتو

 .)3( ]50 : ةقاحلا[ َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ٌةَرْسََحل ُهَّنِإَو( :هلوق يف ةرسحلا يف مهو
 .)4(روهشلاو مايألا مهو
 .)5()َليِئاَرْسِإ ِينَب اَي( :هلوق يف ليئارسإ ونب مهو
 .)6( ]180 : فارعألا[ ) َىنْسُْحلا ءاَْمسَألا ِهّلِلَو( :هلوق يف ىنسحلا هللا ءامسأ مهو
 .)7(هللا ديو ،هحورو هللا بنج مهو
 . ...هكاوفلاو ،رطملاو ،باحسلاو ،ديشملا رصقلاو ةلطعملا رئبلاو ،نيعملا ءاملا مهو
 . ...هللا تاملكو ،هللا راونأ مهو
 .)8(ةرربلا ماركلا ةرفسلا مهو

 ثــيح ،مالــسإلا نــيد ريــيغت لواــحتو ،ًايعيــش ًاــباتك نآرــقلا لــعجت تاــياور نــم كــلذ ريــغ ىلإ
 تيغاوطلاو قافنلاو رفكلاو ربكألا كرشلا تلعجو ،يلع ةيالو يف مالسإلا يناعم لك ترصح
 ....اذه الإ رفك الو كرش دعي ملف ،هتعيب نع فلختملا قح يف اهلك مانصألاو

 كــلذو ،انودــع نــم ةءاربــلاو اــنتيالوب ّالإ طــق َاــيبن هللا ثــعب اــم" :لاــق رــفعج يبأ نــع نوورــي
 :لـحنلا[ )َتوُغاـَّطلا ْاوـُبِنَتْجاَو َهـّللا ْاوُدـُبْعا ِنَأ ًالوـُسَّر ٍةَّمُأ ِّلُك ِيف اَنْـثَعَـب ْدَقَلَو( :هباتك يف هللا لوق
36[ ")1(. 

                                     
 عـــماوللا" هاـــمس اـــباتك فـــلؤيو ،ةرـــم )1154( نآرـــقلا يف رـــكذ اـــيلع نأ معزـــي ينارـــحبلا مهخيـــش اذـــه  )1(
 ،قــطنملاو لــقعلا لوــصأ هــيف زواــجتيو ،ةغللا سيياقم لك هيف مطحي "ةينآرقلا هتيب لهأو يلع ءامسأ يف ةينارونلا
 .)ـه1394 ةنس( مقب ةيملعلا ةعبطملاب عبط دقو ،ةدمتعملا مهرداصمو مهبتك نم هدمتسي
 .)24/110( راحبلا  )2(
 )2/269( يشايعلا  )3(
 نيــنثالا موــيك مذــلاب ةعيــشلا راــبخأ يف تــيظح ماــيألا ضــعب نأ فــيرطلا نــمو .)24/338( راــحبلا  )4(
 فــيكو ...ماــيألا مــه ةــمئألا نأل ةــمئألا ضــعب ىلإ مذــلا اذــه هــجوتي لــهف ])1/137( راــحبلا ةنيفس رظنا[
 ؟هثعبم مويو يبنلا داليم موي وهو امومذم نينثالا موي نوكي
 .)1/44( يشايعلا  )5(
 .)42(2( يشايعلا  )6(
 .)24/192،191( راحبلا  )7(
 .)24/100( راحبلا  )8(



 

 )21( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 اـمنإ نيـنثا نيمامإ اوذختت ال" :لاق )...ِْنيَنْـثا ِْنيَهـلِإ ْاوُذِخَّتَـت َال( :هلوق يف هللا دبع يبأ نعو
 .)2( "دحاو مامإ وه

 َنوُعْدــَت َنيِذــَّلا َّنِإ( :ىلاــعت هــلوق يف بابذــلا مــهل اوــلوأ مــ¨أ مــ� ةــقدانزلا ةيرخــس ميــظع نــمو
 َال َهـَّللا َّنِإ( :هـلوق يف ةـضوعبلا كلذكو ،يلعب ]73 : جحلا[ )...ًاباَبُذ اوُقُلَْخي نَل ِهَّللا ِنوُد نِم
 .)3( ]26 : ةرقبلا[ )ًةَضوُعَـب اَّم ًالَثَم َبِرْضَي نَأ يِيْحَتْسَي

 هــيلع هللا ىلــص يبــنلا باحــصأ راــيخب نيقفاــنملاو راــفكلا يف ةدراوــلا تاــيآلا اورــسف مــ¨أ اــمك
 َنــِم اَنَّالــَضَأ ِنْيَذــَّلا اــَنِرَأ اــَنـَّبَر( :هــلوق يف هللا دــبع يبأ نــع يفاــكلا عورــف يف ينــيلكلا ىور :ملــسو
 .)4( "ًاناطيش نالف ناكو ..امه" :لاق ]29 : تلصف[ ) ..ِسنِْإلاَو ِّنِْجلا

 ،رـمع ةـيآلا يف روكذـملا نـجلا يأ ،رـمع :نالفب دارملابو ،رمعو ركب وبأ امه" :يسلuا لاق
 رـكملا يف هـنأل وأ ،اـنز دـلو هـنوكل ،ناطيـش كرـش ناـك هـنأل اـمإ ،ًاناطيش ناك هنأل هب يمس امنإو
 .)5( "ناطيشلاك ةعيدخلاو

 ]22 : ميهارـــبإ[ ) ... ُرـــْمَألا َيـــِضُق اـــَّمَل ُناَطْيـــَّشلا َلاـــَقَو( :هـــلوق يف رـــفعج يبأ نـــع اوورو
 يـضر رـمع نونعي– "يناثلا وهو الإ :ناطيشلا لاقو :ءيش نآرقلا يف سيلو ،يناثلا وه" :لاق
 .)6(-هنع هللا

 رــفعج نــع يــشايعلا ىور ]44 : رــجحلا[ )ٍباَوــْـبَأ ُةَعْـبــَس اــََهل( :ىلاــعتو هناحبــس هــلوق نــعو
 ،رتـبحل :يناـثلاو ،قـيرز وـهو ،ملاـظلل لوألا اـ�اب ،باوـبأ ةعبـس اـهل منـهجب ىتؤـي" :لاـق دمحم نب
 عباـسلاو ،رـسوه نـب ركـسعل سداـسلاو ،كـلملا دبعل سماخلاو ،ةيواعمل عبارلاو ،ثلاثلل ثلاثلاو
 .)7( "مهعبت نمل باوبأ مهف ،ةمالس يبأل

                                                                                            
 .)2/261( يشايعلا  )1(
 .)2/261( يشايعلا  )2(
 .)150ص( راونألا ةآرم  )3(
)4(  )4/416(. 
 .)4/416( لوقعلا ةآرم  )5(
 .)73/237( راحبلا  )6(
)7(  )2/243(. 



 

 )22( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 : لــحنلا[ )ِيــْغَـبْلاَو ِرــَكنُمْلاَو ءاــَشْحَفْلا ِنــَع ىــَهْـنَـيَو( :ىلاــعت هــلوق يف رــفعج يبأ نــع ىورــيو
 .)1("ثلاثلا :يغبلاو ،يناثلا :ركنملاو ،لوألا :ءاشحفلا نع ىهنيو " :لاق ]90

 نآرــقلا ةــياده ءاــغلإل ةــكوبحم ةــطخو ،مالــسإلا دــض ةربدــم ةرماؤــم لــثمت ىــصحت ال ةــلثمأ ىلإ
 اـَنْـيَلَع َنْوـَفَْخي َال اـَنِتاَيآ ِيف َنوُدـِحْلُـي َنيِذـَّلا َّنِإ( هللا باـتك يف داـحلإلا نـم كـش ال يـهو ،سانلل
 ،)2( "هعـضوم ريـغ يف مالـكلا عـضوي نأ :وـه داـحلإلا" :سابع نبا لاق ]40 : تلصف[ )...
 .)3(هليوأت يف فارحنالاب كلذو

 ،ظـفللا رهوج هيلع لدي ال امب نآرقلا ريسفت ىطاعت نم ىلع درلا اهيفف" :ليلكإلا يف لاق
 .)4( "ةدحالملاو ةيداحتالاو ةينطابلا لعفي امك

 :ةمئألا ىلع ةيهلإ بتك لزـنت مهاوعد

 :كلذ نمو ،مهتمئأ ىلع ةيوامس بتك لوزن لوح ةضيرع معازم ةعيشلا بتك تنمضت

 ،ةــمطاف فحــصمل اندــنع نإو" :لاــق هــنأ هللا دــبع يبأ نــع يفاــكلا يورــي :ةــمطاف فحــصم
 اـم ،تارـم ثالـث اذـه مكنآرـق لـثم هـيف فحـصم :لاـق ؟ةـمطاف فحـصم اـمو :ريصب وبأ لاق
 .)5("دحاو فرح مكنآرق نم هيف

 ْمـِهِفْكَي َْملَوَأ( :نآرـقلا دوـجو عم ،ًالصأ ري مل يذلا ةمطاف فحصم لثمل ةجاحلا ام ىرت اي
 كــــلذ يف مهريطاــــسأ نإ مث ]51 : توــــبكنعلا[ ؟) ْمِهْيــــَلَع ىــــَلْـتُـي َباــــَتِكْلا َكــــْيَلَع اــــَنْلَزنَأ اــــَّنَأ
 هـنإ اـمأ" :لوـقيف ،فحـصملا اذـه نومـضم َانيبم هللا دبع يبأ نع ينيلكلا يوري ةراتف ،ةبرطضم
 .)6("نوكي ام ملع هيف نكلو ،مارحلاو لالحلا نم ءيش هيف سيل

                                     
)1(  )4/268(. 
 .)24/123( يسربطلا  )2(
 .)24/126( يناعملا حور :يسولألا  )3(
 .)229ص(  )4(
)5(  )1/239(. 
)6(  )1/240(. 



 

 )23( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ىلإ جاـتحن الو ،هـيلإ ساـنلا جاـتحي اـم هـيفو ،ًاـنآرق هـيف نأ مـعزأ اـم" :لاق هنأ هنع ىوري ةراتو
 نــــم ًاــــباوبأ دــــيري "...شدــــخلا شرأو ،ةدــــلجلا عــــبرو ،ةدــــلجلا فــــصنو ،ةدــــلجلا هــــيف ىتــــح دــــحأ
 .)1( صاصقلا

 نطبـــم ماـــ�او ،بـــيغلا مـــهملعب ةـــمئألا ةـــجرد عـــفرل ةـــلواحم امهـــضقانت ىـــلع ناـــصنلا ناذـــهو
 .روصقلاب يمالسإلا عيرشتلل

 ىلإ نوـكي اـمو ،ناـك ام ربخ -ةمطاف فحصم يأ– هيفو" :)2("ةمامإلا لئالد"باتك يفو
 ةفــصو ،نيرفاــكلاو نينمؤــملا نــم هللا قــلخ نــم عــيمج ءاــمسأو ،ءاــمس ءاــمس ربــخ هــيفو ،ةــمايقلا موــي
 اــمك نآرــقلا مــلع هــيفو ...اهلخدــي نــم ددــعو ،ةــنجلا لــهأ ةفــصو ...مهــصصقو ،ىلوألا نورــقلا
 ةردـمو ةرجـش لـك ددعو ،روبزلا ملعو ،لزنأ امك ليجنإلا ملعو ،تلزنأ امك ةاروتلا ملعو ،لزنأ
 يف اــم دــعب كــل تفــصو اــمو :مهماــمإ لاــق ،هــلوأ نــم نيــتقرو يف هــلك اذــهو ...دالبــلا عــيمج يف
 .)3("هنم فرحب تملكت الو ،ةثلاثلا ةقرولا

 :فحصملا اذه لوزن ةيفيك يف ةيناث ةرم مهريطاسأ برطضت مث

 ًاـكلم اـهل هللا لـسرأف ،يبنلا ةافول تعزج ةمطاف نأ" :هللا دبع يبأ نع ينيلكلا يوري اميفف
 تـعمسو كلذـب تـسسحأ اذإ :لاـقف ،نينمؤـملا ريـمأ ىلإ كـلذ تكـشف ،اهثدـحيو ،اهمغ يلسي
 نــم تــبثأ ىتــح عــمس اــم لــك بــتكي نينمؤــملا ريــمأ لــعجف ،كلذــب هــتملعأف ،يل يلوــق توــصلا
 .)4( "ًافحصم كلذ

 :مـه ةـكئالم ةـثالث ةطـساوب ءامـسلا نـم ةدـحاو ةـلمج لزـن هـنأ لئالدـلا بحاـص رـكذ امنيب
 ،تدــعق ىتــح ًاــمايق اوــلاز اــمف ،يلــصت ةــمئاق ةــمطاف اودــجوف ،لــيئاكيمو ،ليفارــسإو ،لــيئاربج

                                     
)1(  )1/240(. 
 :وــهو ،ةــيمامإلا اــنتاور تاــقث نــم هــفلؤمو ،ةروهــشملا ةربــتعملا بــتكلا نــم ةــمامإلا لــئالد" :يــسلuا لاق  )2(
 .)1/40،39( راــحبلا ،"فلاــخملا خيراــتلا بحاص ريرج نبا وه سيلو ،يربطلا متسر نب ريرج نب دمحم
 هــيلإ نكرــت ثيدــحلاو ةــمامإلا يف ةعيــشلا رداــصم نــم ًاردــصم لزــي مل باــتكلا اذهو لئالدلا باتك ةمدقم يفو
 .)5ص( لئالدلا .ةبقاعتملا اهلايجأ يف هيلع دمتعتو
 .)28،27( لئالدلا  )3(
)4(  )1/240(. 



 

 )24( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 يف فحــصملا اوعــضوو ،مالــسلا كــئرقي مالــسلا :اولاــقو ،اــهيلع اوملــس ا�الــص نــم تــغرف اــملف
 .)1( "اهرجح

 :ةنسلا يف مهداقتعا -ب

 :رومأ يف ةمألا نع نوفرحني مهو

 ةــمئألا نــم دــحاو لــك ثيدــح نإ" :يناردــنزاملا مهملاــع لوــقي :ةــمئألا ةمــصع :لوألا رــمألا
 .)2("ىلاعت هلوق يف فالتخا ال امك مهلاوقأ يف فالتخا الو ،لجو زع هللا لوق نيرهاطلا

 يتـــلا ثـــيداحألا لـــعج ةـــمئألا ةمـــصعب داـــقتعالا نإ" :يعيـــشلا ضاـــيف نـــب هللا دـــبع لوـــقي
 اـمك ،ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا ىلإ اهدنـس لاـصيإ اوطرتشي نأ نود ،ةحيحص مهنع ردصت
 .)4(ةوبنلل رارمتسا ةمامإلا نأ كلذو ،)3("ةنسلا لهأ دنع لاحلا وه

 دــحأ نــع وأ ،هــيبأ نــع هــيوري نأ هللا دــبع يبأ نــم ًاثيدــح عــمس نــمل زوــجي" :يناردــنزاملا لاــقو
 :نيلصأ ىلع مهدنع ينبم اذهو ،)5( "ىلاعت هللا لاق :لاقي نأ زوجي لب ،هدادجأ نم

 .ماهلإلاو يحولا قيرط نع ةمئألا ملع ققحت :لوألا لصألا

 ،ماــهلإف بوــلقلا يف تــكنلا اــمأ :اولاــق ،)6(عاــمسألا يف رــقنلاو ،بوــلقلا يف تــكنلا مهدــنعف
 .)7(كلملا رمأف عامسألا يف رقنلا امأو

                                     
 .)28،27( لئالدلا  )1(
 .)2/271( يفاكلا حرش  )2(
 .)140ص( ةيمامإلا خيرات  )3(
 ءاــشي اــمب ميرــحتلاو لــيلحتلا قــح هــل مهدــنع ماــمإلاف كلذــلو )66ص( ةــيمامألا دــئاقع :رــفظملا دــمحم  )4(
 ،ءاــيبنألا متاخ ةياعر الإ ةوبنلاب مهفاصتا مدعل ةهجو فرعن ال" :يسلuا لاقو .)1/441( يفاكلا لوصأ(
 .)26/82 راحبلا( "ةمامإلاو ةوبنلا نيب قرف انلوقع لصي الو
 .)66ص( ةيمامإلا دئاقع  )5(
 .)9/264( يفاكلا  )6(
 .قباسلا عجرملا  )7(



 

 )25( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ،مهطـسب أـطتو ،م�وـيب ةـكئالملا لخدـت ةـمئألا نإ " :لاـقف ًاـباب يفاـكلا بحاـص دقع دقو
 .)1( "رابخألاب مهيتأتو

 نيرـشعو تـس ىلإ لـصتل ،راوـنألا راـحب بحاـص دـنع دـيزت نأ ثبلت ال تاياور عبرأ ركذو
 .)2("م̈وري م¨أو ،مهشرف أطتو ،مهيتأت ةكئالملا نإ" :باب يف

 ،)3("ةــمئألا اــ� هللا ددــسي يتــلا حورــلا باــب" :يفاــكلا يف اــمك ،مهددــست حور هللا نــم مــهلو
 َكِلَذـَكَو( :هللا لوـق نـع هللا دـبع اـبأ تـعمس :لاـق ،ريـصب يبأ نـع اهنم تاياور تس اهيف ركذ
 لــــيئاربج نــــم مــــظعأ هللا قــــلخ نــــم قــــلخ" :لاــــق ]52 : ىروــــشلا[) ...ًاــــحوُر َكــــْيَلِإ اــــَنْـيَحْوَأ
 نـــم ةـــمئألا عـــم وـــهو ،هددـــسيو هربـــخي ملـــسو هـــيلع هللا ىلـــص هللا لوـــسر عـــم ناـــك ،لـــيئاكيمو
 .)4("هدعب

 نـمل اـنم نإ :لاـق ارـفعج نأ ركذـتف ،ماـمإلل يحوـلا عاوـنأ ضـعب مهدـنع ىرـخأ ةـياور ركذتو
 يف عـــقت ةلـــسلسلا توـــص عمـــسي نـــمل اـــنم نإو ،هـــمانم يف ىتؤـــي نـــمل اـــنم نإو ،هـــنذأ يف تـــكني
 .)5("ليئاكيمو ليئاربج نم مظعأ ةروص هيتأي نمل انم نإو ،تشطلا

  .)6(ىرثلا تحت امو شرعلا تحت ام اوفرع سدقلا حوربو

 نإ" :هللا دـبع وـبأ يل لاـق :لاق ىيحي يبأ نع يفاكلا يف  ءاج ،شرعلا ىلإ نوبهذي م¨إ لب
 نذؤــي" :لاــق ؟نأــشلا كاذ اــمو ،كادــف تــلعج :تــلق ،"نأــشلا نــم انأــشل ةــعمجلا يلاــيل يف اــنل
 اــ� جرــعي ،مكينارــهظ نيــب يذــلا يــصولا حورو ،ىتوــملا ءايــصوألا حاورأو ،ىتوــملا ءاــيبنألا حاورأل
 مئاوـــق نـــم ةـــمئاق لـــك دـــنع يلـــصتو ،اعوبـــسأ هـــب فوـــطتف ،اـــ�ر شرـــع يفاوـــت ىتـــح ءامـــسلا ىلإ
 ،ارورـس اوـئلم دق ءايصوألاو ءايبنألا حبصيف ،اهيف تناك يتلا نادبألا ىلإ درت مث ،نيتعكر شرعلا

                                     
)1(  )1/393(. 
)2(  )26/366(. 
)3(  )1/273(. 
)4(  )1/273(. 
 .)26/358( راحبلا  )5(
 .)1/272( يفاكلا  )6(



 

 )26( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 موـــلعلا هذـــهو ،)1("ريـــفغلا مـــج لـــثم هـــملع يف دـــيز دـــقو مكينارـــهظ نيـــب يذـــلا يـــصولا حبـــصيو
 اوــــملعي نأ اوؤاــــش اذإ ةــــمئألا نإ" :اــــباب يفاــــكلا بحاــــص دــــقع دــــقو ،مهتئيــــشم ىــــلع ةــــفوقوم
 ةالـــصلا مهيـــلع لـــسرلا مـــه اـــمك ،هللا ةئيـــشمل ال ،مهتئيـــشمل عباـــت ةـــمئألل يحولاـــف ،)2("اوـــملع
 .)3(مالسلاو

 :ةعيرشلا عاديإو ،ملعلا نزخ :يناثلا لصألا

 فلأ باب لك نم يل حتفني ،ملعلا نم باب فلأ هللا لوسر ينملع" :لاق يلع نع نووري
 .)4( "باب

 نـم ةـلمج ناـيب تـضتقا عيرـشتلا ةـمكح نإ" :اـطغلا فشاك لآ نيسح دمحم مهملاع لوقي
 ىلإ اـ� دـهعي يـصو لـك ،هئايـصوأ دنع اهعدوأ هيلع هللا مالس هنكلو ،ةلمج نامتكو ،ماكحألا
 ،دـيقم وأ ،قلطم وأ ،صصخم ماع نم ،ةمكحلا بسح اهل بسانملا تقولا يف اهرشنيل رخآلا
 .)5("كلذ لاثمأ ىلإ ..نيبم وأ ،لمجم وأ

                                     
)1(  )1/253(. 
)2(  )1/258(. 
 يفو .)91ص ةيمالــــسإلا ةــــموكحلا( "ةــــلفغلاو وهــــسلا مهيــــف روــــصتي ال ةــــمئألا نإ" :ينــــيمخلا لوــــقي  )3(
 يفو .)1/255( "لــسرلاو ءاــيبنألاو ةــكئالملا ىلإ تــجرخ يتلا مولعلا عيمج نوملعي ةمئألا نأ باب" :يفاكلا
 اــهتيالول عــضخت ةــينيوكت ةــفالخو ةيماــس ةــجردو ادوــمحم اــماقم ماــمإلل نإ :لوــقي ينيمخلل ةيمالسإلا ةموكحلا
 يبـــن اهعـــسي ال تالاـــح ىلاـــعت هللا عـــم اـــنل نإ" :قداـــصلا رـــفعج نـــع لـــقنيو ،نوـــكلا تارذ عـــيمج ا�رطيـــسو
 صيخــشت يف تــلمأت وــل" :يناــسارخلا يداــه دــمحأ ازريــم هللا ةــيآ لوــقي .)52ص( "برــقم كــلم الو ،لــسرم
 نــم مــهأ ماــمإلا نيــيعت نإ ..." :لاــقو "...نيموــصعم ءاــيبنأ اوناــك ءاــيبنألا ءايــصوأ نأ تدجو هنييعتو مامإلا
 ،نيقداــصلا تــيبلا لــهأ ةــمئأ بــحن ةنــسلا لــهأ نــحنو .)114ص مالــسإلاو ةزــجعملا ةلاــسر( "لــسرلا ثــعب
 لوــقي ،يــفخ فرــط نــم نــعطلا ةعيــشلا دــنع هؤازــجف يبــنلا اــمأو .ساــنلا راــيخ نــم اوناــك نإو رشب م¨أ ملعنو
 يف يعاــسملا لذــبو ،هــب رــمأ اــمل اــقبط ةــمامإلا غــلب دــق ناــك وــل يبــنلا نأ حــضاوو" :رارــسألا فــشك يف ينــيمخلا
 مث ترـــهظ اـــملو ،كراـــعملاو تانحاـــشملاو تاـــفالتخالا هذـــه لـــك ةيمالـــسإلا نادـــلبلا يف تبـــشن اـــمل لاـــuا اذـــه
 يف ينـــيمخلا رـــكذ دـــقو ،ءاـــيبنألا قوـــف ةـــمئألا نوـــلعجي مـــهو .)55ص( "هـــعورفو نيدـــلا لوـــصأ يف تاـــفالخ
 لاــق دــقف ،م�اــيآل هوــلعج لــب ،"ىــسيعو ىــسوم ةــلزنمب يــضفارلا هــيقفلا نأ" :)95ص ةيمالــسإلا ةــموكحلا(
 ،نارــهط نــع اــبئان هــل ءازــج ينــيمخلا هــنيعف "نوراــهو ىــسوم نم مظعأ ينيمخلا نإ" :نييناريإلا نيلوؤسملا دحأ
 .)147ص ةسئابلا ةروثلا :يوسوملا ىسوم( دالبلا يف ةيلام ةسسؤم مظعأ ،نيفعضتسملا ةسسؤمل اسيئرو
 .)3/51( هقفلا لوصأ :رفظملا دمحم  )4(
 .)77ص( ةعيشلا لصأ  )5(



 

 )27( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نود ةـماعلا دـعاوقلاب الفكتـم زـيزعلا باـتكلا ناـك اـمل" :موـلعلا رحب رصاعملا مهخيش لوقيو
 نــم اريــثك نأل ،عيرــشتلا اــ� لــمكي مل ةنــسلاو ...يبــنلا ةنــس ىلإ اوجاــتحا ليــصافتلا يف لوخدــلا
 يف هـنع اـهودؤيل هئايـصوأ دـنع اـهملع رخدـي نأ جاتحا هدهع ىلع نكت مل ةدجتسملا ثداوحلا
 .)1( "ا�اقوأ

 هـملعي نأ هرـمأ الإ اـملع هـيبن مـلعي مل لـجو زع هللا نأ :باب" يفاكلا يف ينيلكلا بوب دقو
 ريـطخلا أدـبملا اذـه دـيؤت يتـلا مهثيداـحأ ىـلع ةلثمألا نمو ،"ملعلا يف هكيرش هنأو ،نينمؤملا ريمأ
 :مهدنع

 ةرجــش نــحن !ةــمثيخ اــي" :هللا دــبع وــبأ يل لاــق :لاــق ةــمثيخ نــع يفاــكلا بحاــص هاور اــم
 ،ةـــكئالملا فـــلتخمو ،ةلاـــسرلا عـــضومو ،مـــلعلا ندـــعمو ،ةـــمكحلا حيتاـــفمو ،ةـــمحرلا تـــيبو ،ةوـــبنلا
 دـهع نـحنو ،هللا ةـمذ نـحنو ،ربكألا هللا مرح نحنو ،هدابع يف هللا ةيصو نحنو ،هللا رس عضومو
 .)2("هدهعو هللا ةمذ رفخ دقف اهرفخ نمو ،هللا دهعب ىفو دقف اندهعب ىفو نمف ،هللا

 .)3( ...ةعماجلاو رفجلا مهدنع نأ نومعزيو

 هذــه ضــعب تــناك وــلو ،ماــهوألا نــم اــمهو نوــكت نأ ودــعت ال ةــمئألل ةــموعزملا موــلعلا هذــهو
 ىـــضتقمو ،اهرـــصح بعـــصي باـــبلا اذـــه يف مهمعازـــمو ،خيراـــتلا هـــجو ريـــغتل ةـــيقيقح ىواعدـــلا
 ،هــتافو دــنع عيرــشتلا اــم� لــمكي ملو ،ناــيبلاب نيــيفاو ريــغ هــيبن ةنــسو هللا باــتك نأ :م�دــيقع
 يف نــعطلا كلذــكو ،]3 : ةدــئاملا[ )...ْمُكَنــيِد ْمــُكَل ُتــْلَمْكَأ َمْوــَـيْلا( هللا باــتكل مداــصم اذــهو
 َكـْيَلِإ َلِزـنُأ اـَم ْغـِّلَـب ُلوـُسَّرلا اـَهـُّيَأ اـَي( :هللا لوـقل فلاـخم ةعيرـشلا نـم اءزـج متك هنأو ،هللا لوسر
  .]67 :ةدئاملا[) ...َكِّبَّر نِم

 ،هـلمجم ناـيب وأ ،باـتكلا ماـع صيـصخت ماـمإلا قـح نـم نأ ىـلع ريـطخلا أدـبملا اذـه صنيو
 يف اذـــهو ،ىوـــهلا نـــع قـــطني ال موـــصعم هـــنأل ،عرـــشملا ةـــفيظو هـــل اوـــلعج يأ ،هـــقلطم دـــييقت وأ
 يف ريــيغتلا باــب حتــفل ةــلواحم يــهو ،ملــسو هــيلع هللا ىلــص هللا لوــسر دــعب ءاــيبنأب ناــميإ هادؤــم
 .مامإلا لمع نم اذه نأ مساب نيدلا

                                     
 .)4ص( لوصألا حيباصم  )1(
)2(  )2/221(. 
 .)1/238( يفاكلا :رظنا  )3(



 

 )28( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لــهو ؟ساــنلا ىلإ اــ� جرــخي ىتــح مهرــظتنم رــظتني اذاــمو ؟موــيلا رداــصملا هذــه نــيأ :لوــقن مث
 ماـــمإلا ءاـــفتخا ذـــنم ةـــمألا تـــيقب مـــلف اـــهيلإ ةـــجاحب اوناـــك نإـــف ؟مهنـــيد يف اـــهيلإ ةـــجاحب ساـــنلا
 لاـيجألا هذـه لـك بـنذ اـمو ؟اهتيادـه ردـصم نع ةديعب انرق رشع دحأ نم رثكأ ذنم موعزملا
 ؟زونكلاو تاضويفلا هذه نم مرحتل ةبقاعتملا

 ،ةرـــطفلل يفاـــuا وـــلغلا اذـــهو ،ىواعدـــلا هذـــه لـــك مـــلف اـــهيلإ ةـــجاح يف ةـــمألا نـــكت مل نإو
 ؟ميلسلا لقعلل ضقانملاو

 ناـيبت نآرقلا يف لزنأ ىلاعت هللا نإ" :لاق هنأ قداصلا رفعج نع مهسفنأ ةعيشلا ىور دقو
 ناـك وـل لوـقي دـبع عيطتـسي ال ىتـح ،دـبعلا هـيلإ جاـتحي ائيـش هللا كرـت اـم هللاو ىتـح ،ءيـش لك
 .)1("هيف هللا لزنأ دقو الإ نآرقلا يف لزنأ اذه

 هللا باـــتك يفو الإ ،ةـــلزان هللا نـــيد لـــهأ نـــم دـــحأب لزـــنت تـــسيلف" :يعفاـــشلا لوـــقك اذـــهو
 مكدــنع لــه :لئــس اــيلع نأ :يفاــصلا ريــسفت يف ءاــج دــقو ،)2("اــهيف ىدــهلا ليبــس ىــلع ليلدــلا
 قــلخ يذــلاو !ال" :لاــق ؟نآرــقلا ىوــس يحوــلا نــم ءيــش ملــسو هــيلع هللا ىلــص هللا لوــسر نــم
 .)3("هباتك يف امهف دبعلا ىطعي نأ الإ ةمسنلا أربو ،ةبحلا

 نيــح هــبذكو ،باــطخلا يبأ نــم مهــسفنأ ةعيــشلا بــتك يورــت اــمك قداــصلا رــفعجلا أربــت دــقو
 بـيغلا ملعي ام ،بيغلا ملعن انأ نومعزي موقل ابجع اي" :لاقف ربخأو ،بيغلا ملع هيلع ىعدا
 رادـــلا توـــيب يأ يف تـــملع اـــمف ،ينـــم تـــبرهف ،ةـــنالف يتيراـــج برـــضب تـــممه دـــقل ،هللا الإ
 .)4("يه

 ةدر ببـس تـناك هـلتقو ،هـل م¨الذـخو ةـفوكلا لـهأ ىلإ نيسحلا ةريسم نأ نوركذي ةعيشلاو
 .مهيلإ راس ام نودتريس م¨أو بيغلا ملعي ناك ولو ،ةثالث الإ سانلا

 .ءادبلا ةديقعو ،ةيقتلا ةديقع :امه ،اذه نم جورخلل نيتديقع عيشتلا وسدنهم عرتخا دقو

                                     
 .)1/59( يفاكلا  )1(
 .)20ص( ةلاسرلا  )2(
  .)1/19( يفاصلا  )3(
 .)1/257( يفاكلا  )4(



 

 )29( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .هناحبس هللا ادب :اولاق ،هفالخ عقوف رمأب ربخأ اذإو ،ةيقت :لاق قحلاب مامإلا باجأ اذإف

 اـــم مهدـــنعف ،رـــظتنملا ماـــمإلا ءاـــفتخا دـــعب ىتـــح ،اـــحوتفم مهدـــنع عيرـــشتلا باـــب لاز اـــمو
 .بادرسلا يف ءىبتخملا يدهملا نم :يأ ،ةسدقملا ةيحانلا نم ةجراخلا تاعيقوتلا :ىمسي

 يف هـتازجعمو ،ةـجحلا ءاـقلب زاـف نميف ىوأملا ةنج" :هاممس اباتك يسربطلا يرونلا فلأ دقو
 ،نيطايــشلا هــترغ لــهاج اــمإو ،باذــك اــمإ :نيــنثا نيــب ىوعدــلا هذــه يف مــهو ،"ىربــكلا ةــبيغلا
 .)1("اينج يئرملا نوكيو ،مهدحأ هاري دق ةضفارلا رظتنم اذكو" :مالسإلا خيش لاق

 .ا̈ولبقي الف :ةباحصلا تايورم :يناثلا رمألا

 نــم نوربــتعي ال ةعيــشلا نإ" :ةرــصاعملا مهعجارــم دــحأ اــطغلا فــشاك لآ نيــسح دــمحم لاــق
 ،بدـنج نـب ةرـمسو ،ةرـيره يبأ لـثم هـيوري اـم اـمأ ،تـيبلا لـهأ قرـط نـم مـهل حـص ام الإ ةنسلا
 .)2(ةضوعب رادقم ةيمامإلا دنع مهل سيلف مهرئاظنو ،صاعلا نب ورمعو

 .)3(لطاب وهف ةمئألا دنع نم جرخي ملام لك نأ مهدنعو

 لوـقي ،-الصأ دجوي مل يذلا– رظتنملا يدهملا ىأر نم ةقاثوب مكحت ةعيشلا نأ بيجعلاو
 هـــجرف هللا لـــجع– ةـــجحلا ةـــيؤرب لـــجرلا فرـــشت" :رـــصعلا اذـــه يف م�اـــيآ نـــم وـــهو ،يناـــقمملا
 ةـبترم نـم ىـلعأ ةـبترم يف هـنوك ىـلع كلذـب دهشتسن ،هتبيغ دعب– هادف هوركم لك نم انلعجو
 ربــتعي نأ لــصألاو ،مودــعم ةــيؤر يعدــي لــجر يــكزي فــيك بــجعتو رظناــف !!)4("ةرورــض ةــلادعلا
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحص يف نعطيو ،هبذك ليلد اذه

                                     
)1(  )13/95(. 
 .)79ص( اهلوصأو ةعيشلا لصأ  )2(
 .)1/399( يفاكلا لوصأ  )3(
 .)1/211( لاقملا حيقنت  )4(



 

 )30( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ةــــيحطفلا نــــم لاــــجر تاــــياور يلماــــعلا رــــحلا مهخيــــش دــــكأ اــــمك نوــــلبقي مــــ¨أ بــــيجعلاو
 مهتــمئأ نــع اوور دــق مــهو ،ةيرــشع ىنــثالا ةــمئأ ضــعب نورــكني مــ¨أ عــم ،ةيــسووانلاو ةــيفقاولاو
 .)1("ةقدانز نوتوميو ىرايح اوشيعي ةفقاولا" :كلذ يف هوور اممو ،مهيف نعطلا

 تاــــياور نودرــــيو ،مهيــــلع ةذاــــشلا بهذــــملا صوــــصن ماــــيقل ماــــيقلا م�اــــياور نوــــلبقي مــــهف
 ســفن يف نوكرتــشي عيمجلاــف ؟هــنيعب ضقاــنتلا وــه اذــه سيــلأ ،مهيــلع هللا ىنــثأ نيذــلا ةباحــصلا
 .ةمئألا دحأ راكنإ يهو ،ةباحصلا تاياور اوضفر اهلجأ نم يتلا ةموعزملا ةلعلا

 باحـصأ نـع ينربخأـف :هللا دـبع يبأل تلق :لاق مزاح يبأ نع ةعيشلا بتك يف ءاج دقلو
 .)2("اوقدص لب" :لاقف ؟اوبذك مأ دمحم ىلع اوقدص ،هللا لوسر

 نــــكلو ،ملــــسو هــــيلع هللا ىلــــص هلوــــسرو هللا ءاــــنث دــــعب اذــــه لــــثمل ةــــجاحب اوــــسيل ةباحــــصلاو
 هللا باـتك قفاوي امم ،مهبتك يف مهتمئأ نع ءاج امع ىتح اوضرعأ م¨أ نايبل ،كلذب دهشتسن
 ،اهــسفن ةعيــشلا بــتك تــمكح نيذــلاو ،ةــمئألا نــع نيباذــكلا تاــياور اوــعبتاو ،هلوــسر ةنــسو
 .يتأيس امك م�ذكب

 يداــحلا نرــقلا يف )3( ةرخأــتملا عــبرألا م�انودــم نأ يــهو ،لــمأتلاب ةريدــج ةــظحالم كاــنهو
 ةــثالث هــيف عــمج دــقو ،)ـــه1320ةنــس( ىفوــتملا يــسربطلا يروــنلا هــفلأ اــهرخآو ،هدــعب اــمو رــشع
 ةــمئألا روــصع نــع ةرخأــتم يــهف ،لــبق نــم اــهرثكأ فرــعي مل )4(ةــمئألا نــع ثيدــح فــلأ رــشع
 فــيكف ،ةــياورلاو دنــسلا قــيرط نــع ثــيداحألا كــلت اوــعمج دــق ءالؤــه ناــك اذإــف ،نينــسلا تاــئمب
 بـتك يف ةـنودم تـناك اذإو ،اـنرق رـشع ةـثالث وأ ،رـشع دـحأ ةـليط لجـست مل ةياورب لقاع قثي
 ؟ةيملعلا اهتميق يه امو ؟بتكلا هذه يه نيأو ؟ةرخأتملا روصعلا هذه يف الإ اهيلع رثعي ملف

                                     
 .)351- 1/349( ةعيشلا لوصأ :رظنا  )1(
 .)1/65( يفاكلا لوصأ  )2(
 ةعيشلا لئاسوو ،يسلجملل راهطألا ةمئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحبو ،يناشاكلل يفاولا :يهو  )3(
 .يسربطلا يرون نيسحل لئاسولا كردتسمو ،يلماعلل ةعيرشلا ليصحت ىلإ
 .)21/7( ةعيرذلا يف امك  )4(



 

 )31( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 روــثع هــفيلأتل عفادــلا" :يــسربطلا يروــنلل لئاــسولا كردتــسم نــع ينارــهطلا كرزــب اــغآ لوــقي
 اوطرتــشا مث ،)1("لــبق نــم ةعيــشلا عماــجم يف لجــست مل يتــلا ةــمهملا بــتكلا ضــعب ىــلع فــلؤملا
 لــهف ،)2(كلذــب الإ متــت ال ةــجحلا نأو ،ثــيداحألا هذــه ىــلع عالــطالا :داــهتجالا ةــبتر غوــلبل
 بــتكلل تافاــشتكالا رمتــست دــقف يردــي نــمو ؟ةــجح مــهل نــكي مل هــفيلأت لــبق هــنأ اذــه ينــعي
 .تاياورلاو

 بيذـــ� باـــتك نأ :كـــلذ ةـــيآو ،ةداـــيزو سد نـــم لـــخت مل )3( ىلوألا ةـــعبرألا مهبـــتك نإ لـــب
 يف ينارــــهطلا كرزــــب اــــغآ رــــكذ اــــمك ،اثيدــــح)13950( هــــثيداحأ تــــغلب يــــسربطلل ماــــكحألا
 نأ نيـح يف ،نيرـصاعملا مهخويش نم امهريغو ،)5(ةعيشلا نايعأ يف يلماعلا نسحمو ،)4(ةعيرذلا
 نـع ديزت هرابخأو بيذهتلا ثيداحأ نأب "لوصألا ةدع" هباتك يف حرص هسفن يسوطلا خيشلا
 رــثكأ اــهيلع دــيز لــهف ،لاوــحألا ىــصقأ يف )6000( ىلإ لــصت ال اــ¨أ اذــه يفو ،)5000(
 .!!؟؟ةفلتخملا روصعلا يف فعضلا نم

 باتك نإ :لوقي)ـه1076 ةنس يفوت( يلماعلا يكركلا نيسح مهدنع ةقثلا مهخيش اذهو
 مهخيـش ىرـن امنيب ،)6("ةمئألاب لصتم ثيدح لكل هيف يتلا ديناسألاب باتك نوسمخ يفاكلا
 اـــنربخأ ،اـــباتك نيـــثالث ىـــلع لمتـــشم يفاـــكلا باـــتك" :لوـــقي )ــــه360 ةنـــس ىفوـــتملا( يـــسوطلا
 ةرهاــــظ اــــهيف ظــــحلت كــــنإف اهــــصوصنو بــــتكلا هذــــه نوــــتم اــــمأ ،)7("خيــــشلا اــــهتياور عــــيمجب
 نـم مهثيداـحأ هـيلإ تـلآ اـمل يـسوطلا نسحلا نب دمحم مهخيش ملأت دقلو ،داضتلاو فالتخالا
 ملـسي الو ،هداـضي اـم هئازإبو الإ ربخ قفتي داكي ال ىتح ،داضتلاو ةافانملاو نيابتلاو فالتخالا
 نوـــكرتي ةعيـــشلا ضـــعب لـــعج رـــمألا اذـــه نأ فرتـــعا دـــقو ،هـــيفاني اـــم هـــلباقم يفو الإ ثيدـــح
 كرادـتل ةـسئاي ةـلواحمب وـه ماق دقو ،)8(ضقانتلاو فالتخالا اذه رمأ مهل فشكنا امل بهذملا
 نـــم اريـــثك قـــلع ثـــيح ،ةـــلب نيـــطلا داز لـــب حـــلفي مـــلف ،ضقاـــنتلا اذـــه هـــيجوتو فالتـــخالا اذـــه

                                     
 .)21/7( ةعيرذلا  )1(
 .)2/111( ةعيرذلا  )2(
 .يسوطلل راصبتسالاو ماكحألا بيذ�و ،قودصلل هيقفلا هرضحي ال نمو ،ينيلكلل يفاكلا :يهو  )3(
)4(  )4/504(. 
)5(  )1/288(. 
 .)176-6/118( تانجلا تاضور  )6(
 .)161( تسرهفلا  )7(
 .)1/203( ماكحألا بيذ�  )8(



 

 )32( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ،ةنـــسلا لـــهأ قـــفاوي كاذ وأ ثيدـــحلا اذـــه نأ ىوـــس لـــيلد الـــب ةـــيقتلا ىـــلع تاـــياورلا فالتـــخا
 .رونلاو ريخلا ىلإ لوصولا هتفئاط مرحو ةقرفلا سرك دق اذه هعينصب هنأ عقاولاو

 نـــع لاـــقف ،ةرهاـــظلا هذـــه نـــم "يفاوـــلا" بحاـــص يناـــشاكلا ضيـــفلا هخيـــش ىكتـــشا دـــقو
 وأ ،الوــق نيــثالث وأ ،الوــق نيرــشع ىــلع ةدــحاولا ةلأــسملا يف نوــفلتخي مهارــت" :هــتفئاط فالتــخا
 .)1("ا�اقلعتم ضعب يف وأ ،اهيف اوفلتخي مل ةيعرف ةلأسم قبت مل :لوقأ تئش ول لب ،ديزأ

 ،طابنتــسالا يف اــفالتخا سيــلو ،ثــيداحألا يف فالتــخا وــه مهفالتــخا نأ ةــظحالملا نــمو
 ]82: ءاسنلا[ ًاريِثَك ًافَالِتْخا ِهيِف ْاوُدَجَوَل ِهّللا ِْريَغ ِدنِع ْنِم َناَك ْوَلَو( ،نالطبلا ةرامأ كلذو

 ضيــفلا اذــهف ،ةــمئألا ىــلع بذــكلا ةرــثك ىلإ فالتــخالا ةرهاــظ م�اــياور ضــعب تزــع دــقو
 سـلجأل نإ ؟مكتعيـش نيـب يذـلا فالتـخالا اذـه اـم :لوـقيو هللا دـبع يبأل وكشي راتخملا نب
 اــم وــه" :هللا دــبع وــبأ لاــقف ،مهثيدــح يف مهفالتــخا يف كــشأ نأ داــكأف ،ةــفوكلاب مــهقلح يف
 اـنبحبو انثيدـحب نوـبلطي ال مـ¨أ كـلذو ...اـنيلع بذـكلاب اوـعلوأ دـق ساـنلا نإ ،ضيـف اـي تركذ
 .)2("اسأر ىعدي نأ بحي لكو ،ايندلا نوبلطي امنإو ،هللا دنع ام

 رــفعج اميــس الو ،مــ� فــح دــقو ،مهيــلع نيباذــكلا ةرــثك نــم ةــمئألا ىواكــش ترــثك دــقو
 نــم ةــمداقلا دوــفولا ضــعب نولبقتــسي اوناــكو ،نيلاــتحملاو نيبــسكتملاو نيرمآــتملا ةــعومجم قداــصلا
 ةروزـــــم عـــــيقاوت مـــــهل نومدـــــقيو ،ةـــــمئألا مـــــساب مهلاوـــــمأ نولكأـــــيو ،يمالـــــسإلا ملاـــــعلا عاقـــــصأ
 مهنــم بيذــكتلا اذــه نإ :اولاــق ةــمئألا م�ذــك اذإــف ،اوــلوقي ملاــمب مهنــع نوثدــحيو ،مهمالتــساب
 نيذـلا نيباذـكلا نـم ةـعومجم نـعلتو مذـت مهدـنع ةحيحـص ديناـسأب تاـياور تءاـج دـقو ،ةيقت
 هوــلبق وــل مــ¨أل ،مهيــف دراوــلا مذــلا ،ةعيــشلا خويــش لــبقي مــلف ،م�اــياور ىــلع يعيــشلا نيدــلا ماــق
 ،مذـلا اذـه ةهجاومل ،ةيقتلا ىلإ م�داعك اوعزفو ،مهذوذش نع اولختو ،ةنسلا لهأ نم اوحبصأل
 يف ارفاـك ماـمإلا صـن رـكنم ناـك اذإو ،يـفخ هـجو نـم ماـمإلا لوـق در الإ ريـسفت هـل سيـل اذهو
 اـــضر دـــمحم مهخيـــش فرتـــعا دـــقو ،اـــسأر نيدـــلا نـــع اذـــ� اوـــجرخ دـــق مـــهف ،يعيـــشلا بهذـــملا
 كـلذ تـلقنو ،ةمئألا نم مذلا مهيف درو دق م�اور لج نأب :نيرصاعملا م�ايآ نم وهو رفظملا
 هـيف ءاـجو": -مذ نم يقيلاوجلا ماشه يف ءاج امع ثدحتي وهو– لاق ،اهسفن ةعيشلا بتك

                                     
 .)9ص ،ةمدقملا( يفاولا  )1(
 .)2/246( راحبلا ،)135ص( يشكلا لاجر  )2(



 

 )33( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 م�داعك عزف مث ،"تاقثلا م�احصأو تيبلا لهأ راصنأ ةلجأ نم هريغ يف تءاج امك نعاطم
 .)1(ةيقتلا ىلإ باوجلا يف

 كلذـــلو ،ةميلـــسلا رـــطفلاو لوـــقعلا اـــهلبقت ال ةـــبوذكملا ثـــيداحألا هذـــه نـــم اريـــثك نأ اـــمك
 وـلو ،ثـيداحألا هذـهل ناـعذإلاب يعيـشلا اـهيف رمأـي ،ةـمئألا ىلإ اهوبـسن ثـيداحأ ءالؤه عرتخا
 .بعصتسم بعص ةمئألا ثيدح نأ ةجحب ةنجهتسم تناك

 نإ !كادــف تــلعج هللا دــبع يبأل تــلق :لاــق طمــسلا نايفــس نــع )2( راوــنألا راــحب يف ءاــج
 :هللا دــبع وــبأ لاــقف ،هعــشبتسنف ،ثيدــحلاب ثدــحيف ،بذــكلاب فرــعي مكلبــق نــم اــنيتأي الــجر
 ينأ اذـه كـل لاـق اذإـف" :لاـق ،ال :لاـق "لـيل هـنإ راـهنللو ،راـ¨ هـنإ ليلل تلق ينإ :كل لوقي"
 اـهلك ،اثيدـح )116( ىنـعملا اذـه يف يـسلuا رـكذ دـقو ،"ينبذـكت اـمنإ كـنإف ،هبذكت الف هتلق
 .لقعت ريغ نم تاياورلا هذه ءارو ريسلاو ،لقعلا رون ءافطإب رمأت

 :تانودملا هذه رمأ يف نيمسق نومسقني دعب نم مهو

 .قالطإلا ىلع ةحيحص ا¨أ ىري مسق

 ةــطرو يف نوــعقي ءالؤــهو :عوــضوملاو ،بوذــكملاو ،فيعــضلا كــلذ عــم اــهنم نأ ىرــي مــسقو
 ،ةـمئألا ىـلع ةـضورعم لوـصأ نم نولوقي امك ةذوخأم ةعبرألا بتكلا هذه نأ :يهو ،ةديدش
 :لاـــقف ،مهيدـــهم ىـــلع ضرـــع هـــنأ اوـــمعزو ،ىرغـــصلا ةـــبيغلا رـــصع يف بـــتك يفاـــكلا لوـــصأو
 اـــفين ىرغـــصلا ةـــبيغلا نـــم كردأ )هـــيقفلا هرـــضحي ال نـــم( بحاـــص نأ اـــمك ،"انتعيـــشل فاـــك"
 ؟تاعوضوم نم اهيف ام ىلع ةمئألا ضرتعي مل ملف ،)3(ةنس نيرشعو

 مهتـيعأ اذإ مهقلعتـم يه يتلا ةيقتلا ىلإ عزفلا الإ اباوج )اطغلا فشك( بحاص دجي ال مث
 .)4(ليحلا

                                     
 .)178ص( قداصلا مامإلا  )1(
)2(  )1/314(. 
 .)180ص( ةعيشلا  )3(
 .)40ص( اطغلا فشك  )4(



 

 )34( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ىــلع مــكحلا نــم اوــنكمتي ىتــح ،دنــسلا لاــجر لاوــحأ يف بــتك مــهل سيــل دــعب نــم مــ¨إ مث
 ،راصتخالا ةياغ يف ءاج كلذ يف اباتك يشكلا فلأ ،ةعبارلا ةئاملا تناك اذإ ىتح ،ثيداحألا
 ضعبـل الإ ضرـعتي ملو ،ةضقانتم ةضراعتم ليدعتلاو حرجلا يف اهلج هرابخأو ،ينغي ام هيف سيلو
 لاـجرلا يماـسأ يف هابتـشاو طـلغ ديناـسألا نـم ريـثك يف" :يناقمملا لوقي ام عقو هنأ امك ،ةاورلا
 .)1("م�اقلأو مهانك وأ ،مهئابآو

 نيدــلا نــيز ءاــج ىتــح ،مهدــنع امودــعم ناــك هــمولعو ثيدــحلا لوــصأ يف فيلأــتلا نأ اــمك
 جــ¨ ىــلع هــيف ىرــجو ،كــلذ يف فلأــف )ـــه965 ت(يناــثلا ديهــشلاب مهدــنع بــقلملا يلماــعلا
 يف الإ مهدــنع دــجوي مل فيعــضو حيحــص ىلإ ثيدــحلا ميــسقت نأ اــمك ،مهبــتك يف ةنــسلا لــهأ
 .عباسلا نرقلا

 اوعفدــي نأ اولواــحف ،تــفا�و ضقاــنت نــم م�اــياورو مهبــتك يف هوــظحل اــم :اذــه يف ببــسلاو
 مـهو ،يلماـعلا كلذب حرص امك ،مهل ةنسلا لهأ رييعت عفدل كلذكو ،ضقانتلا اذه ةرعم مهنع
 ىـلع امومذـم ناك ولو هتياور لبقت الثم يمامألاف ،ةبيجع ةذاش دعاوق مهل م�داعك كلذ ىلع
 يف نـــعطلا بـــجوي ال لـــجرلا نـــيد يف نـــعطلا نأـــب يـــلحلا رـــهطملا نـــبا حرـــص لـــب ،ةـــمئألا ناـــسل
 قـبي مل هوـقبط نإ نورخأـتملا هعـضو يذـلا فيعـضتلاو حيحـصتلا جهنـمف كلذ عمو ،)2( هثيدح
 )ــه 1186 ت( ينارحبلا فسوي مهخيش كلذ نع فشك امك ،ليلقلا الإ مهثيدح نم مهل
 ليـصحت وأ ،رارـبألا انئاملع ومدقتم هيلع امك رابخألا هذ� ذخألا امإ بجاولاو " :لاق ثيح
 .)3( "ةعيرشلا هذه ريغ ىرخأ ةعيرشو نيدلا اذه ريغ نيد

 تــماق نيذــلا ةعيــشلا لاــجر يف نــعطلا مهتــمئأ نــع نوــلقني مــ¨أ : اذــه ىــلع مــهل لــماحلاو
 نيــــبت دــــقو ،نيــــعأ نــــب ةرارزو ،ريــــصب يبأو ،يــــفعجلا رباــــجك ،بهذــــملا دــــعاوق مهفاــــتكأ ىــــلع
 نيــبو ،داــعملاو ثــعبلا الو ،هللااــب نمؤــي ال رفاــك نيــب اــم مــه مهثيدــح ةاور بــلاغ نأ ءارقتــسالاب
 صــنو ،م�ذــك هــسفن قداــصلا رــفعج نــلعأ نــم مهنــمو ،مهيزــب اــيزتيو كلذــب نلعتــسي ينارــصن

                                     
 .)1/177( لاقملا حيقنت  )1(
 .)137 ص( يلحلا لاجر  2) (
 .)47 ص( نيرحبلا ةؤلؤل )3(



 

 )35( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 "تـيبلا لـهأ اـنيلع نورتفيو ،بيذاكألا ينع نووري " :مهنع لاقو ،مهبتك فارتعاب كلذ ىلع
)1(. 

 ثيدــــحلا يف ةــــعبرألا مهبــــتك نــــم نيباــــتك بحاــــصو يــــسوطلا ةــــفئاطلا خيــــش صــــخل دــــقو
 فارتعاب م�اور لاوحأ صخل ؛لاجرلا يف ةدمتعملا ةعبرألا مهبتك نم ةثالث وا نيباتك بحاصو
 بهاذــــملا نوــــلحتني انباحــــصأ يفنــــصم نــــم اريــــثك نإ " :لوــــقي هناــــسل ىــــلع هللا هارــــجأ ،مــــهم
 .)2( "ةدمتعم مهبتك نإ" :لوقي اذه عمو ،"ةدسافلا

 ،ثيدـح فلأ )140( مهدنع ىور دقف ،يفعجلا رباج :نيباذكلا ءالؤه سأر ىلع يتأيو
 نيــعأ نــب ةرارز نــع يــشكلا لاــجر يف ءاــج دــقف كــلذ عــمو ،)3( رقاــبلا نــع اــفلا نوعبــس اــهنم
 -رقاـبلا دـمحم ينـعي– يبأ دـنع هـتيأر اـم" :لاـقف ؟رباـج ثـيداحأ نـع هللا دـبع اـبأ تلأس :لاق
 نـع ثـيداحألا نـم مخـضلا ددـعلا اذه يوري فيكف ،)4("طق يلع لخد امو ،ةدحاو ةرم الإ
 !؟رقابلا

 مهئاـــملع نـــم – فورـــعم مـــشاه لاـــقو ،)5(اـــطلتخم ناـــك هـــنأب يـــشاجنلا هـــيلع مـــكح دـــقو
 .)6("لاجرلا يف نيفلؤملا رثكأ دنع نيمهتملا نم يفعجلا رباج نإ":-نيرصاعملا

 لالــحلا يف ءيــش هــنع دروــي اــم لــق ":-لاــجرلاب مهدــنع ريــبخلا وــهو– يــشاجنلا لاــق دــقو
 .)7("مارحلاو

 يف ةريـــثك ةـــعبرألا بـــتكلا يف هـــنع تاـــياورلا نإـــف" :يئوـــخلا رـــصاعملا مهعجرـــم لوـــقي اـــمنيب
 .)1("مارحلاو لالحلا

                                     
  .)97ص( ةيرشع ينثإلا ةفحتلا )1(
  .)25 ،24( تسرهفلا )2(
 .)5/151( ةعيشلا لئاسو  )3(
 .)191ص(  )4(
 .)100ص(  )5(
 .)234ص( رابخألاو راثآلا يف تاعوضوملا  )6(
 .)100ص(  )7(



 

 )36( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نوباذكلا رثك دقف ،هسفن يف هبذك ىلإ ةفاضإلاب لجرلا نأ :وهو ،رخآ رمأ ىلإ ريشي اذهو
 ةرحــــسلا رــــهمأ نــــم دــــحاو هــــنأب م�اــــياور هتروــــص اــــمك ،)2(يــــشاجنلا كلذــــب حرــــص دــــقو ،هــــنع
 .)3(كلذب همست مل نإو ،نيذوعشملاو

 ينطاـبلا لـيوأتلا عـضو نـم لوأ وـهو ،نآرـقلا ناـصقنب معزـلا ربـك ىلوـت يذلا وه اذه رباجو
 تـيأر اـم" :ةـفينح وـبأ ماـمإلا لاـق ،نيباذـكلا دـحأ هـنأب ةنسلا ءاملع دهش دقو ،هللا باتك يف
 .)4("يفعجلا رباج نم بذكأ ادحأ

 ،كــلذ لــجأ نــم م�اــياور اودرو ،ةالــغ م¨أــب ةاورــلا نــم ةــلمج ىمادــقلا مهخويــش مــسو دــقو
 اـم حبـصأف ،روـطتيو ريـغتي بهذـملا نأ يـهو ،ةـبيرغ ةـجحب نورخأـتملا مهخويش كلذب لبقي ملف
 مهملاـع كـلذ ىـلع صـن دـقو ،يعيـشلا بهذملا تارورض نم مويلا وه اولغ ىمادقلا دنع ربتعي
 .)5(يناقمملا

 :عامجإلا -ج

 نأــب لوــقلا ىلإ مهدــنع رــمألا ىدــعت لــب ،عاــمجإ الــف ،موــصعملا ماــمإلا لوــق مهدــنع ةــجحلا
 .حيجرتلا لوصأ نم الصأ مهدنع ةفلاخملا تراص كلذبو ،داشرلا هيف نيملسملا عامجإ ةفلاخم

 اوــعد" :مهماــمإ لوــق تاــياورلا فالتــخا دــنع زــييمتلا هوــجو نــم نأ ينــيلكلا مهتــقث رــكذ دــق
 .)6("مهفالخ يف دشرلا نإف ،موقلا قفاو ام

 نيــب ىــلخ هــنأ ةــقحملا ةــفئاطلا هذــه ىــلع هللا ءاــمعن ةــلمج نــم" :يلماــعلا رــحلا مهخيــش لوــقي
 مــهفالخب ذــخألا نوــكي ىتــح ،ةــيرظنلا لئاــسملا عــيمج يف مهلــضاف ،ةــماعلا ءاــملع نيــبو ناطيــشلا
 .)1("نهوفلاخو نهورواش :ءاسنلا قح يف درو ام هريظنو ،انل ةطباض

                                                                                            
 .)4/26( ثيدحلا لاجر مجعم  )1(
 .)100ص(  )2(
 .)195،194ص( يشكلا رظنا  )3(
 .)1/196( يليقعلا  )4(
 .)3/23( لاقملا حيقنت  )5(
 .)8ص( باتكلا ةبطخ  )6(



 

 )37( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لوـسرلا هـيلع ناـك اـم ىـلع مـه نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةفلاخم اولعجف" :يسولألا لوقي
 ،هوـــلعف ائيـــش اوـــكرت نإو ،هوـــكرت ائيـــش ةنـــسلا لـــهأ لـــعف اـــملك اوراـــصف ،ةاـــجنلل الـــصأ هباحـــصأو
 .)2("نيقيلاب كالهلاو ،نيبملا لالضلا وه اذهو ،اسأر نيدلا نع كلذب اوجرخف

 نيذـلا رارـغألا عاـبتألا كـئلوأب فالـخلاو ةـقرفلا ةـمألا يف نوـغبي نيذـلا ةـقدانزلا ءالؤـه ررـغيو
 تردــخو ،تــيبلا لآ نــحم ىمــسي اــمب مهــسوفن تنحــش امدــعب ،مهدــنع ريــكفتلا ةــكلم تــلطعت
 يف لـصألا نإ :مـهل اولاقف ،تيبلا لآ بح درجمب مهرظتني ريبك باوث نم مهل لاقي امب مهلوقع
 اذإــف ،هــنوملعي ال يذــلا ءيــشلا نــع اــيلع نينمؤــملا ريــمأ نولأــسي اوناــك ةباحــصلا نأ أدــبملا اذــه
 .)3(سانلا ىلع اوسبليل ،هايتف ضيقن ىلإ اوبهذ مهاتفأ

 ،هــلوقب ذــخأيو ،ةريــبكو ةريغــص لــك يف اــيلع ريــشتسي ناــك رــمع نإ :نوــلوقي اوناــك مــ¨أ عــم
 يف تــشع ال" :لاــق رــمع نأو ،م�الكــشم يف هــيلإ عــجرت تــناك ةباحــصلا نأو ،هاــيتفب لــمعيو
 .)4("نسحلا ابأ اي اهل تسل ةمأ

 كــلذو ،ضقاــنتلا ؛عاــضولا ءالؤــه بأد وــه اذــه نــكلو ؟هقدــصنو ،هــب ذــخأن نيلوــقلا يأــف
 .بذكلا ةرمث

 اوطرتـشا مهنكل ،عامجإلا ةيجحب اولاق ،مهنم نييلوصألا ةفئاط نأ :بجعلا هنم يضقي اممو
 -وــه بــسنلا لوــهuا يأ– هــنأ معزــب عاــمجإلا متــي كلذــب هــنإ :اولاــقو ،بــسنلا لوــهجم دوــجو
 .يدهملا

 نــع جرــخي ملو نينــس ســمخ هرــمع لــفط لوــق لــعجي فــيك وــهو :اذــه نــع لــقي ال رــخآ رــمأو
 مودــعم يبــص لوــقب ذــخؤيو ةــمألا عاــمجإ ضفرــي لــب ؟اهرــسأب ةــمألا عاــمجإ ةــلزنمب ةناــضحلا روــط
 .باوصلا ىلع

                                                                                            
 .)70ص( ةعجهلا نم ظاقيإلا  )1(
 .)9ص( تالاهجلا بهايغ فشك  )2(
 .)531ص( هيوباب نبال عئارشلا للع :رظنا  )3(
 .)1/493،492( بلاط يبأ لآ بقانم  )4(



 

 )38( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لوـــقي اـــمك هـــنإ لـــب ،ةباحـــصلا نـــع ذـــشي مل اـــيلع نأـــب نورـــقي ةعيـــشلا خويـــش نأ بـــيجعلاو
 حـــكنو ،مهتـــيطع ذـــخأو ،مـــ� ايدـــتقم ىلـــصو ،مـــهئارآ يف لـــخد" :ىـــضترملا فيرـــشلا مهخيـــش
 .)1("ىروشلا يف لخدو ،مهيبس

 ينـــثنو ،ماـــكتحالا عباـــنمو ةعيـــشلا دـــنع يـــقلتلا لوـــصأ نـــع ثيدـــحلا نـــم يـــهتنن اـــنه ىلإو
 دارـفإ :هـب دوـصقملاو ،ةـيهولألا ديحوتب قلعتي امب أدبنو ،نيدلا لوصأ يف مهدئاقع نع ثيدحلاب
 ،هـل ةداـبعلا صالـخإو ،هـل كيرـش ال هدـحو دـبعي نأ قحتسملا هناحبس هنأل ،ةدابعلاب ىلاعت هللا
 .هريغل ةدابعلا عاونأ نم عون يأ فرص مدعو

 َهــّللا ْاوُدــُبْعا ِنَأ ًالوــُسَّر ٍةــَّمُأ ِّلــُك ِيف اــَنْـثَعَـب ْدــَقَلَو( لــسرلا هــيلإ تــعد يذــلا وــه دــيحوتلا اذــهو
 َال ُهــَّنَأ ِهــْيَلِإ يِحوــُن َّالِإ ٍلوــُسَّر نــِم َكــِلْبَـق نــِم اَنْلــَسْرَأ اــَمَو( ،]36 : لــحنلا[)َتوُغاَّطلا ْاوــُبِنَتْجاَو
 َال َهـّللا َّنِإ( تاداـبعلا لوـبق ساـسأو ،ةاـجنلا لـصأ وـهو ،]25 : ءاـيبنألا[ ِنوُدُبْعاَف اَنَأ َّالِإ َهَلِإ
 ؟ليصألا لصألا اذه ىلع ةعيشلا تظفاح لهف ،]48 : ءاسنلا[ )ِهِب َكَرْشُي نَأ ُرِفْغَـي

 ...ىرنل اولاعت

 :ةمئألا ةيالو يف اهولعج ديحوتلا صوصن :الوأ

 َكـُلَمَع َّنَطَبـْحَيَل َتْكَرـْشَأ ْنِئـَل َكـِلْبَـق ْنـِم َنيِذـَّلا َىلِإَو َكـْيَلِإ َيـِحوُأ ْدَقَلَو( هناحبس هلوق يفف
 ،"هريـغ ةـيالولا يف تكرشأ نإ ينعي" :)يفاكلا( يف ءاج ،]65 : رمزلا[ َنيِرِساَْخلا َنِم َّنَنوُكَتَلَو
 نطبـــــحيل كدـــــعب نـــــم يـــــلع ةـــــيالو عـــــم دـــــحأ ةـــــيالوب ترـــــمأ نئـــــل" :هريـــــسفت يف يـــــمقلا دـــــنعو
 .)2("كلمع

 اــيلع ميــقي نأ هــيبن ىلإ ىــحوأ ثــيح لــجو زــع هللا نأ" :مهدــنع اــهلوزن ببــس يف ءاــج دــقو
 رـكب اـبأ نوـنعي– يناـثلاو لوألا هـتيالو يف كرشأ :لاقف ،لبج نب ذاعم هيلإ سدنا ،املع سانلل
 ُلوـُسَّرلا اَهـُّيَأ اَي((( :لجو زع هللا لزنأ املف ،كوقدصيو ،كلوق ىلإ سانلا نكسي ىتح -رمعو
 نإ :لاـقف لـيربج ىلإ ملـسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اكش ]67 : ةدئاملا[ ) ...َلِزنُأ اَم ْغِّلَـب

                                     
 .)132ص( ءايبنألا هيزنت :ىضترملا  )1(
)2(  )2/251(. 



 

 )39( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 َّنَنوــُكَتَلَو َكــُلَمَع َّنَطَبــْحَيَل َتْكَرــْشَأ ْنِئــَل :لــجو زــع هللا لزنأــف ،ينــم نوــلبقي الو ينوبذــكي ساــنلا
 .)1 ]65 : رمزلا[ )َنيِرِساَْخلا َنِم

 ِهــَّللا َْريــَغَـفَأ ْلــُق( ،:ةــيآلا قايــس عباــتنل ءىراــقلا يــخأ يــعم لاــعتو ،ةريــثك كــلذ يف تاــياورلاو
 َّنَطَبــْحَيَل َتْكَرــْشَأ ْنِئــَل َكــِلْبَـق ْنــِم َنيِذــَّلا َىلِإَو َكــْيَلِإ َيــِحوُأ ْدــَقَلَو ،َنوُلِهاــَْجلا اــَهـُّيَأ ُدــُبْعَأ ِّينوُرُمْأــَت
 ]66 ،65 ،64: رـمزلا[ )َنيِرِكاـَّشلا ْنِّم نُكَو ْدُبْعاَف َهَّللا ِلَب ،َنيِرِساَْخلا َنِم َّنَنوُكَتَلَو َكُلَمَع
 .ضرغم ىوه بحاص ىلع الإ سبتلي ال ،يلج حضاو هارت امك ىنعملاو

 ،كـئابآ نـيدو كنيد وه :اولاقو مانصألا ةدابعل هوعد امل نيكرشملل لوقي نأ هيبن رمأي هللااف
 مث ،هاوـس دـحأل ةداـبعلا حلـصت الو ،هللااـب نولهاـجلا اـهيأ هللا ريـغ ةداـبعب ينورمأتأ :مهل لوقي نأ
 ىلإ ىـحوأ دـق هـنأ هناحبـس نيـب مث ،)َنوُلِهاـَْجلا اـَهـُّيَأ( كلذـل هنوقحتـسي يذـلا فـصولاب مهادان
 نإ مث ،) ...ْدـُبْعاَف َهـَّللا ِلـَب( :هناحبـس لاـق مث ،كرشلا نم ريذحتلاب هلبق نم لوسرلا ىلإو هيبن
 .يلع ةقهارم نمز يف ةيكم دعب نم ةيآلا

 نـع ثـحبلا :اهدـصق ةـياغو ،اـهمه لـج ناـك تاـياورلا هذـه تعـضو يتـلا ةرـمزلا هذـه نكل
 هذــه كولــس دــمعتي نــم اــهنيب نــم نوــكي نأ دــعبي ال هــنأ ينــظ يفو ،ةــمامإلا يف مهاوعدــل دنــس
 لئاـــسملا هذـــه نأ اوأر اذإ مـــ¨أل ،مالـــسإلا نـــع اـــهءالقعو ةعيـــشلا ةئـــشان دـــعبي ىتـــح لئاـــسملا
 ىدـحإ هذـهو ،هـسفن مالـسإلا يف اوكـش مالـسإلا وـه اذـه نأ اوـنظو ،لـقعلا يف ةدساف اهلاثمأو
 يف دــجت كــنأو اميــس ال ،اــهنيدو ةــمألل دــيكلا تــمار يتــلا ةدــقاحلا ةرــمزلا هذــهل ةدــيعبلا فادــهألا
 مدـــعو ةـــفلاخملا هـــيلإ اوبـــسن ثـــيح ،ملـــسو هـــيلع هللا ىلـــص هللا لوـــسر نـــم اليـــن قباـــسلا صنـــلا
 يف اوغلاـــب موـــق نـــم ملـــسو هـــيلع هللا ىلـــص موـــصعملا ماـــقمل صقنـــت وـــهو ،ءادـــتبا هـــبر رـــمأ لاـــثتما
 .)2("رفك ءايبنألا صقنتو" ،ةمئألا مهو ،يبنلا نود مه نم ةمصع ىوعد

 ريـــسفت يف ءاـــج دـــقف ،ىواعدـــلا هذـــه ضقنـــي اـــم مهبـــتك يف ءاـــج ةداـــعلاكو هـــنأ اـــنه ريـــشنو
 يف باـطخلا وـبأ لوـقي اـم هللا دـبع يبأل ترـكذ :لاـق يـمعثخلا ىـلعم نـب بـيبح نع )ناهربلا(
 نــِم َنيِذــَّلا َرــِكُذ اَذِإَو( نينمؤــملا ريــمأ هــنأ]45 : رــمزلا[ ) ُهَدــْحَو ُهــَّللا َرــِكُذ اَذِإَو( لــجو زــع هــلوق
 زــع هللااــب كرــشم وــهف اذــه لاــق نــم" :هللا دــبع وــبأ لاــق ،نالــفو نالــف ]45 : رــمزلا[ ) ِهــِنوُد

                                     
 .)4/83( ناهربلا  )1(
 .)2/429 ،6/1( ةضفارلا ىلع درلا :باهولا دبع نب دمحم  )2(



 

 )40( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ىرـخألا ةـيآلا يف لاـق ،"هـسفن كلذـب هللا ىنـع لـب ،اثالث ،ءيرب مهنم هللا ىلإ انأ ،اثالث ،لجو
 كلذــب ينــعي هــنأ مــعز ]12 : رفاــغ[ ) ُْمتْرــَفَك ُهَدــْحَو ُهــَّللا َيــِعُد اَذِإ ُهــَّنَأِب مــُكِلَذ( :هــلوق مــح يف
 .)1(ةقباسلا هتملك هللا دبع وبأ هيلع داعأف ،نينمؤملا ريمأ

 ُرـِفْغَـي َال َهـّللا َّنِإ( اـ¨الطب ببـس كرـشلاو ،لاـمعألا لوـبق لصأ ديحوتلا لعج نآرقلا نإ مث
 ةــيالول هــلك كــلذ اوــلعج ةعيــشلا نــكلو ،]48 : ءاــسنلا[ )َكــِلَذ َنوُد اــَم ُرــِفْغَـيَو ِهــِب َكَرــْشُي نَأ
 هـتاكزو هموـصو هتالـص هـنم تـلبق هـيلع تاـم مث اـنتيالوب رقأ نم نإ" :اولاق ،رشع ىنثالا ةمئألا
 )2("هـلامعأ نـم ائيـش لـجو زـع هللا لـبقي مل لجو زع هللا يدي نيب انتيالوب رقي مل نإو ،هجحو
 ىــصع نإو اــيلع بــحأ نــمل تــقلخ ةــنجلا نإ" :ملــسو هــيلع هللا ىلــص هللا لوــسر لاــق :اولاــقو
 .)3("لوسرلا عاطأ نإو ايلع ضغبأ نمل رانلا تقلخو ،لوسرلا

 يتيالوـب هاـقلي ىتـح هـنم كـلذ هللا لـبق اـم اـيبن نيعبس لمعب ةمايقلا موي ءاج ادبع نأ ولو "
 هللا رـكذ دـقو ،ناـكرألا رئاـسو ةالـصلا نم مظعأ ةيالولا نأ نومعزي مهو ،)4("يتيب لهأ ةيالوو
 ةرـــم مهتـــيالو ركذـــت ملو ،اعـــضوم نيناـــمث نـــم رـــثكأ يف حـــضاو حيرـــص ظـــفلب نآرـــقلا يف ةالـــصلا
 .ميظع نات� اذه كناحبس ،!؟هدابع لالض هنأش لج هللا دارأ لهف ،ةدحاو

 :بـــلاط يبأ نـــب يـــلع لاـــق :تارـــف ريـــسفت يـــفف ،ةـــضقانتم م�اـــياور تءاـــج دـــقف ةداـــعلاكو
 : ىروـشلا[ )َىبْرـُقْلا ِيف َةَّدَوـَمْلا َّالِإ ًارـْجَأ ِهـْيَلَع ْمُكُلَأـْسَأ َّال لـُق( تلزن امل لوقي هللا لوسر تعمس
 نيدــلا لــصأ نإو ،اــناينبو اــعرفو ةــماعدو الــصأ نــيد لــكل نإ دــمحم اــي :لــيئاربج لاــق" :]23
 قــحلا قــفاو اــميف مكتالاوــمو تــيبلا لآ مكتــبحم هــناينبو هــعرف نإو ،هللا الإ هــلإ ال لوــق هــتماعدو
 اــعرف مهتــبحم دــعيو ،ةــيالولا ال دــيحوتلا ةداهــش :نيدــلا لــصأ لــعجي صنــلا اذــهف )5("هــيلإ ىــعدو
 .هيلإ ةوعدلاو قحلا قفاومب اطورشم

 اــَم( :اولاــق نيــح ،ةــيلهاجلا لــهأ هــيلع ناــك يذــلا ميدــقلا كرــشلاب اوــسبلت دــعب نــم مــ¨إ مث
 .]3 : رمزلا[ )ىَفْلُز ِهَّللا َىلِإ اَنوُبِّرَقُـيِل َّالِإ ْمُهُدُبْعَـن

                                     
 .)4/78( ناهربلا  )1(
 .)154ص( قودصلا يلامأ  )2(
 .)276ص( ةزجعملاو مالسإلا ةلاسر  )3(
 .)27/172( راحبلا  )4(
 .)23/247( راحبلا ،)148ص( تارف  )5(



 

 )41( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .)1("قلخلا نيبو هنيب طئاسولاو ،برلا بجح م¨إ" :مهتمئأ نع يسلuا لاق

 .)2("لجو زع هللا نيبو مكنيب ببسلا نحن" :لاق هنأ هللا دبع يبأ نع يورو

 ،هعرـشو هرـمأ غـيلبت يف ساـنلاو هللا نيـب ةطـساولا مـه هللا لـسر نأـب نوفرتعي لسرلا ناك اذإو
-رـم اـمك– هللا نم نوقلتي مهف ،مهتمئأ يف دوجوم ىنعملا اذه نأ نودقتعي ةيرشع ىنثإلا نإف
 ىلإ دـيحوتلا نـم هـب نمؤـي نـم جرـخي اـم ةـيهولألا صئاـصخ نـم مـهل لـعجتف كـلذ ىـلع ديزتو ،
 مـ� ثاغتـسي هـنأو ،مهئاـمسأب الإ لـبقي ال ءاعدلا نأو ،مهيلإ قلخلا ةياده لعجت ثيح ،كرشلا
 نـم لـضفأ ءالبرـكو ،هللا تـيب نـم لـضفأ يـهو ،مهدهاـشم ىلإ جـحيو ،تاـململاو دئادشلا دنع
 ضــــعب ملــــسملا يــــخأ كــــيلإو ،دهاــــشملا كــــسانم اــــهومس بادآو تاداــــبع اــــهل اوــــلعجو ،ةــــبعكلا
 :مهصوصن

 .)3("هللا دحُو انبو ،هللا فرُع انبو ،هللا دبُع انب" :رفعج وبأ لاق :ةيادهلا -1

 ) ...ِينـَعَـبـَّتا ِنـَمَو ْاـَنَأ ٍةَريـِصَب ىَلَع ِهّللا َىلِإ وُعْدَأ يِليِبَس ِهِذـَه ْلُق( :ىلاعت هلوق نع مه نيأف
 هللا ىــلع ةأرــج نيموــصعملا ةــمئألاب الإ متــت ال ةــيادهلا نأــب لوــقلا قالطإــف ،]108 : فــسوي[
 .ىلاعت

 كــــــله اــــــنريغب اــــــعد نــــــمو ،حــــــلفأ اــــــنب هللا اــــــعد نــــــم" :مهراــــــبخأ يف ءاــــــج :ءاعدــــــلا -2
 لــسوتلاب بيجتــسا ءاــيبنألا ءاــعد نإ" :اولاــق نأ باــبلا اذــه يف م�أرــج تــغلبو .)4("كلهتــساو
 ،ةركام ةقيرطب فدهي ريطخلا معزلا اذهو ،ةريثك بابلا اذه يف م�اياورو ،)5("م� عافشتسالاو
 ،نيفئاــخلا ناــمأو ،نيفوــهلملا عزــفمو ،نيجاــتحملا أــجلم مــ¨أو ،ةــمئألا هــيلأت ىلإ ؛عــنقم بولــسأو
 هــمعزي اــم نيــبو اذــه نيــب قرــف يأــف ،مهئاــمسأ ركذــب الإ تاوعدــلا باجتــست ال ،نيعادــلا ةــلبقو
 ؟مهمانصأ يف نوكرشملا

                                     
 .)23/97( راحبلا  )1(
 .)23/97( راحبلا  )2(
 )23/103( راونألا راحب  )3(
 .)23/103( راحبلا  )4(
 .)26/319( راحبلا  )5(



 

 )42( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 اوـُبِكَر اَذِإـَف( هللا ىلإ ءاعدـلا نوـصلخي دئادـشلا تاـقوأ يف نيكرشملا نأ :وهو قرف كانه !معن
 يف نوكرــشي م¨إــف ءالؤــه اــمأ ]65 : توــبكنعلا[ ) ...َنيِّدــلا ُهــَل َنيــِصِلُْخم َهــَّللا اُوــَعَد ِكــْلُفْلا ِيف
 .ةمئألا ءامسأب ءاعدلاب الإ عفرت ال ةدشلا نأ نومعزي لب ،ةدشلاو ءاخرلا

 هـنع هللا عفدـف ،اـنقحب هللا اـعد قرـغلا ىـلع مالـسلا هـيلع حوـن فرـشأ اـمل" :اـضرلا نع نووري
 نأو ،امالـــسو ادرـــب هـــيلع راـــنلا هللا لـــعجف ،اـــنقحب هللا اـــعد ،راـــنلا يف ميهارـــبإ يـــمر اـــملو ،قرـــغلا
 ،هـلتق دوـهيلا دارأ اـمل ىـسيع نأو ،اسبي هلعجف ،انقحب هللا اعد رحبلا يف اقيرط برض امل ىسوم
 .)1("هللا هعفرف ،لتقلا نم يجنف ،انقحب هللا اعد

 اــمل" هــنأ نورتــفي ،ةــمئألا نــم مهفقاوــم ببــسب وــه مهمعزــب ءاــيبنألل ىرــج اــم نإــف كلذــكو
 تــضرع مث ،دــسحب مهيــلإ رــظنف ،نيــسحلاو نــسحلاو يــلعو يبــنلا هــل لــثم ،ةــنجلا مدآ هللا نكــسأ
 اـعدو ،ةـيالولاب رـقأو ،هدـسح نـم هللا الإ باـت اـملف ،اهقاروأب ةنجلا هتمرف ،اهركنأف ةيالولا هيلع
 ُمَدآ ىــَّقَلَـتَـف( :هــلوق كــلذو ،هــل هللا رــفغ نيــسحلاو نــسحلاو ةــمطافو يــلعو دــمحم :ةــسمخلا قــحب
 .)2()37 : ةرقبلا[) ...ٍتاَمِلَك ِهِّبَّر نِم

 ،يـلع ةـيالو هراـكنإل توحلا نطب يف هللا هسبح ملسو هيلع هللا ىلص سنوي نأ اوعدا امك
 ،]180 : فارـعألا[ )اـَِ� ُهوُعْداـَف َىنـْسُْحلا ءاـَْمسَألا ِهـّلِلَو( :لوقي هللاو ،)3(اهلبق ىتح هجرخي ملو
 ءاــمسأب ينوــعدا :لــقي ملو )]60 : رفاــغ[ ) ..ْمــُكَل ْبِجَتــْسَأ ِينوــُعْدا ُمــُكُّبَر َلاــَقَو( :لاــق اــمك
 .ةمئألا

 نأ :)4( راــحبلا يف ءاــج ،م�اــياور كلذــب تحرــص دــقو ،ةــمئألل دــبعتلا ثروــت ةــيبرت هذــهو
 ءاجف ،هبر ىلإ يضفي نأ بحي ام همامإ ىلإ يضفي نأ بحي لجرلا نإ :همامإ ىلإ بتك ايعيش
 ."كيتأي باوجلا نإف ،كيتفش كرحف ةجاحلا كل تناك اذإ" :باوجلا

 :ةمئألاب ةثاغتسالا -3

                                     
 .)26/325( راحبلا  )1(
 .)26/326( راحبلا  )2(
 )26/333( راحبلا  )3(
 .)94/22( راحبلا  )4(



 

 )43( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نـــم ةاـــجنللف نيـــسحلا نـــب يـــلع اـــمأ" :م�اـــياور ضـــعب يـــفف ،ةـــفيظو ماـــمإ لـــكل اوـــصصخ
 نــم هــيغتبت اــمو ،ةرــخآللف دــمحم نــب رــفعجو ،يــلع نــب دــمحم اــمأو ،نيطايــشلا ثــفنو نيطالــسلا
 ىـسوم نـب يـلع اـمأو ،لـجو زـع هللا نـم ةـيفاعلا هـب سمتلاـف رـفعج نـب ىـسوم اـمأو ،هللا ةعاط
 زــع هللا نــم قزرــلا هــب لزنتــساف يــلع نــب دــمحم اــمأو ،راــحبلاو يراربــلا يف ةمالــسلا هــب بــلطاف
 بحاــص اــمأ ...هللا ةــعاط نــم هــيغتبت اــمو ،ناوــخإلا رــبو لــفاونللف دــمحم نــب يــلع اــمأو ،لــجو
 .)1("كنيعي هنإف ،هب نعتساف حبذلا فيس كنم غلب اذإف نامزلا

 بحاــصل ةــصاخو ،رــهنلا يف ىــمرت وأ ةــمئألا روــبق ىــلع عــضوتو بــتكت يتــلا عاــقرلا كاــنهو
 .مهمعزب لتقلا نم افوخ جورخلا نع زجع دق هنأ عم ،نامزلا

 :دهاشملا ىلإ جحلا -4

 مث ،ةرـم 20ــب ةـبعكلاو ةـكم ىلإ جحلا نم لضفأ ةمئألا روبقو ،ءالبرك ىلإ جحلا نأ مهدنع
 ةـغلابملا يف تاـياورلا سفاـنتتو ،ملـسو هـيلع هللا ىلـص هللا لوـسر عم ،ةرم 100 ىلإ ددعلا ديزي
 .ةحرضألا ىلع فوقولاو روبقلا ةرايز درجم وه نيدلا نأكو ،فالآلا غلبت نأ ىلإ دادعألا يف

 لــضفلا نــم نيــسحلا ةراــيز يف اــم ساــنلا مــلعي وــل" رــفعج يبأ نــع :ةعيــشلا لئاــسو يف ءاــج
 هــيلإ اقوــشت هراز نــم" :لاــق ؟هــيف اــمو :تــلق ،"تارــسح هــيلع مهــسفنأ تــعطقتو ،اقوــش اوتاــمل
 رجأو ،ردب ءادهش نم ديهش فلأ رجأو ،ةروربم ةرمع فلأو ،ةلبقتم ةجح فلأ هل هللا بتك
 اـظوفحم لزـي ملو ،هللا هجو ا� ديرأ ةمسن فلأ باوثو ،ةلوبقم ةقدص فلأ باوثو ،مئاص فلأ
 نـعو هـفلخ نـمو هـيدي نيـب نـم هـظفحي ميرـك كـلم هـب لـكوو ،ناطيـشلا ا̈وهأ ةفآ لك نم هتنس
 ةـكئالم هترـضح هترـضح هتنـس تاـم نإـف ،هـمدق تـحت نـمو هـسأر قوـف نـمو ،هـلامش نـعو هـنيمي
 هـل حـسفيو ،هـل رافغتـسالاب هربـق ىلإ هنوعيـشيو ،هل رافغتسالاو ،هنافكأو هلسغ نورضحي نمحرلا
 ىلإ باـب هـل حتـفيو ،هـناعوري ريـكنو ركنم نمو ،ربقلا ةطغض نم هللا هنمؤيو ،هرصب دم هربق يف
 ،برـغملاو قرـشملا نيـب اـم هروـنل ءيـضي روـن ةـمايقلا موـي هـل ىـطعيو ،هـنيميب هـباتك ىطعيو ،ةنجلا

                                     
 .)94/33( راحبلا  )1(



 

 )44( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 راز نــمم ناــك هــنأ ىنــمت ّالإ ةــمايقلا موــي دــحأ ىــقبي الــف ،هــيلإ اقوــش راز نــم اذــه :داــنم يداــنيو
 .)1("نيسحلا

 ،ةوزـــغ فـــلأ يـــفلأو ،ةرـــمع فـــلأ يـــفلأو ،ةـــجح فـــلأ يـــفلأ غـــلبتل تاـــياورلا ضـــعب دـــيزت مث
 ةـــمئألا عـــمو ،هللا لوـــسر عـــم ازـــغو رـــمتعاو جـــح نـــم باوـــثك ةوزـــغو ةرـــمعو ةـــجح لـــك باوـــثو
 .)2(نيدشارلا

 ؟اقلطم مامإلا ربق ةرايز ركذت الو ،نآرقلا يف تارم ةدع جحلا ركذي اذامل ىرت

 ،ةــــظحل وــــلو مالــــظلا ىلإ هدــــشت يتــــلا ريطاــــسألا هذــــه نــــع ىــــلختي نأ يعيــــشلا لواــــح وــــلو
 ىــسنيل هــتاملظو كرــشلا بــهايغ ىلإ هــيقليل هــب ذــخأي يذــلا ربــكألا رــطخلا اذــه رــمأ يف رــكفتيو
 َنوُعْدـَت َنيِذـَّلا َّنِإ( اروـشن الو ةاـيح الو ارض الو اعفن هسفنل كلمي ال قولخم ربقب قلعتيو هقلاخ
 )ًادــَشَر َالَو ًاّرــَض ْمــُكَل ُكــِلْمَأ َال ِّينِإ ْلــُق( ،]194 : فارــعألا[ )ْمُكُلاــَثْمَأ ٌداــَبِع ِهــّللا ِنوُد نــِم
 م�اـياور ضـعب داـكتو ،مارـحلا هللا تـيب نـع ساـنلا دـص نودـصقي كلذـب مـهو ،]21 : نجلا[
 جــحلا متــكرتل هربــق ةراــيز لــضفب مكتثدــح ينأ وــل" :لاــق هــنأ رــفعج ىلإ نوبــسني ،فدــهلاب حرــصت
 ذــختي نأ لــبق اــكرابم اــنمآ اــمرح ءالبرــك ذــختا هللا نأ تــملع اــمأ ،دــحأ مكنــم جــح اــمو ،اــسأر
 .)3("امرح ةكم

 لــهأ ىلإ هرــظن لــبق ،ةــفرع ةيــشع يــلع نــب نيــسحلا ربــق راوز ىلإ رظنلاــب أدــبي هللا نإ :اولاــقو
 دالوأ ءالؤـــه يف سيـــلو ،اـــنز دالوأ كـــئلوأ يف نأل" :لاـــق ؟كـــلذ فـــيك :يوارـــلا لاـــقف ،فـــقوملا
 الإ م�اـهمأب ساـنلا ىعدي كلذلو ،نيملسملا نم ةعيشلا ريغ مه ةعيشلا دنع انزلا دالوأو ،"انز
 .)4(ةعيشلا

 .)5(لامعألا لضفأ نيسحلا ةرايز نأ يف اباوبأ اودقعو

                                     
 .)101/18( راحبلا  )1(
 .)101/290( راحبلا )2(
 .)101/33( راونألا راحب  )3(
 .اثيدح 12 ىنعملا اذه يف ركذو )7/237( راحبلا  )4(
 .)101/49( راحبلا  )5(



 

 )45( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ءالؤـه نأ اـهنم نيـبتي ،اهنيبو ةبعكلا نيب ترج ةرواحم نع مهريطاسأ ثدحتت ءالبرك نعو
 يــلثم نــم :تــلاق ةــبعكلا ضرأ نأ" :رــفعج نــع نوورــي ،نــيد الو مهدــنع لــقع ال نيعاــضولا
 ،هــنمأو هللا مرــح تــلعجو ،قــيمع جــف لــك نــم ساــنلا ينيتأــي ،يرــهظ ىــلع هللا تــيب ينــب دــقو
 ةرـبإلا ةـلزنمب الإ ءالبرـك تـيطعأ اـميف هـب تلضف ام لضف ام ،يرقو يفك نأ :اهيلإ هللا ىحوأف
 هتنمــضت اــم الوــلو ،كتلــضف اــم ءالبرــك ةــبرت الوــلو ،رــحبلا ءاــم نــم تــلمحف ،رــحبلا يف تــسرغ
 اعــضاوتم اــبنذ ينوــكو يرــقف ،ترــختفا هــب يذــلا تــيبلا تــقلخ الو ،كــتقلخ اــم ءالبرــك ضرأ
 راـن يف كـب تـيوهو كـب تخـس الإو ،ءالبرـك ضرأل ربكتـسم الو فكنتـسم ريـغ اـنيهم اليلذ
 .)1("منهج

 احلام ءام مزمز ىلإ لسرأو ،نيكرشملا اهيلع هللا طلسف ،تبقوعف اهسأر تبكر ةبعكلا نكلو
 نأـــب :اـــطغلا فـــشاك لآ نيـــسح دـــمحم رـــصاعملا مهعجرـــم حرـــص دـــفو ،)2(هـــمعط دـــسفأ ىتـــح
 .)3(بهذملا تايرورض نم وه ةبعكلا ىلع ءالبرك لضف مهداقتعا

 ةراـــيز دـــيري هـــلزنم نـــم جرـــخ نـــم" رـــفعج نـــع نوورـــي ،ةـــكئالملا مهيتأـــت نيـــسحلا راوز نإ مث
 كـــلم هاـــتأ هكـــسانم ىـــضق اذإو" :لاـــق نأ ىلإ "…ةنـــسح ةوـــطخ لـــكب هـــل هللا بـــتك نيـــسحلا
 اـــــم هللا رـــــفغ دـــــقف فنأتـــــسا :كـــــل لوـــــقيو مالـــــسلا كـــــئرقي كـــــبر ،هللا لوـــــسر اـــــنأ :هـــــل لاـــــقف
 .)4("ىضم

 .)5("كبجأ ينعدا ،كطعأ ينلس يدبع" :لوقيو رئازلا يجاني هسفن هللا نإ لب

 عـــم هللا هروزـــي نينمؤـــملا ريـــمأ ربـــق نأ" :يـــسلجملل راـــحبلا يـــفف ،تاـــغلابملا هذـــ� اوـــفتكي ملو
 .)6("نونمؤملا هروزيو ،ءايبنألا هروزيو ،ةكئالملا

                                     
 .)101/109( راحبلا  )1(
 .)101/109( راحبلا  )2(
 .)56،55ص( ةينيسحلا ةبرتلاو ضرألا  )3(
 .)10/342،341( ةعيشلا لئاسو  )4(
 .)10/342( ةعيشلا لئاسو  )5(
)6(  )100/255(. 



 

 )46( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نـم درو اـمو ،اـ� رومأـم ةـضرتفم ةـبجاو هـترايز نأ" :اـباب يـسلuا دـقع ،!!رزـي مل نـمل ليوو
 .)1(اثيدح 40 ركذو "اهكرت ىلع دعوتلاو بينأتلاو مذلا

 اذـه" :لاـقف ،ةـلع ريـغ نـم نيـسحلا ربـق ةرايز كرت نمع لئس هللا دبع ابأ نأ :لئاسولا يفو
 .)2("رانلا لهأ نم لجر

 اذهو ،)3(نيتس نم رثكأ تافنصملا هذه تغلبو ،"دهاشملا كسانم" مهخويش فنص دقو
 ءاــنبلا نــع يــهنلا يف اــنيبن نــع ثــيداحألا ترتاوــت دــقو ،دــيحوتلل ةــضقانمو كرــشلل ءاــيحإ هــلك
 . ...دجاسم اهذاختاو ،اهصيصجتو روبقلا ىلع

 ،مئاــق تــنأو برــشت ال" :مهماــمإ لوــقك ،اذــه نــع يــهنلا مهــسفنأ مــه اوور دــقف ةداــعلاكو
 ددـعلاب فاوـطلا نـع يـهنلا ىلع اهلمحف ،اهليوأتب هسفن يسلuا دهجأ دقو ،"ربقب فطت الو
 .)4(تيبلاب فاطي يذلا صوصخملا

 ترــمع ثــيح ،ةعيــشلا راــيد يف هرــثأ دــيحوتلا لــصأل مداــهلا لوــعملا اذــ� ماــمتهالا ناــك دــقل
 .!!اذه انموي ىلإ دجاسملا يهو ،ديحوتلا تويب تلطعو ،دهاشملا ا̈ومسي يتلا كرشلا تويب

 اذإـف" :اـضرلا يـلع دهـشم نـع -نارـيإ ىلإ هـل ةراـيز دـعب– يودـنلا نـسحلا وبأ خيشلا لوقي
 صاــــغ وــــهف ،مرــــحلا لــــخاد هــــنأكو الإ رعــــشي ملاــــضرلا يــــلع انديــــس دهــــشم يف بــــيرغ لــــخد
 فراــــخزلا رخفأــــب فرــــخزم ،ءاــــسنلاو لاــــجرلاب رماــــع ،جيجــــضلاو ءاــــكبلاب يودــــم ،جيجحلاــــب
 .)5("ءارقفلا تاعربتو ،ءايرثألا ةورث هيلإ تعفد دق ،تانيزلاو

                                     
)1(  )101/1-11(. 
)2(  )10/339(. 
 .)2/467( ةعيشلا بهذم لوصأ :رظنا  )3(
 .)100/126( راحبلا  )4(
 .)93ص( كومريلا ر¨ ىلإ لباك ر¨ نم  )5(



 

 )47( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نوــفوطيو ةــمئألا روــبق يف نوــلغي نوــلازي ال م¨أــب :ةيرــشع ىنــثالا ةــفحتلا بحاــص رــكذ دــقو
 عــم نيكرــشملا لــعف هــعم لقتــسي اــمم كــلذ ريــغ ىلإ ...ةــلبقلا نيربدتــسم اــهيلإ نولــصيو ،اــهلوح
 .)1(مهمانصأ

 :ا¦ اودرفت يتلا مهلوصأ ضعب

 :ةمامإلا :الوأ

 رهـشأ نـم لوأ ناـك أبـس نـبا نأـب نوـفرتعي هـنأ عـم ،لوصألا لصأ يه ةعيشلا دنع ةمامإلا
 ىـسوم يـصو وـه نوـن نـب عـشوي نأ ىرـي ،لـصألا يدوهي ناك هنإف ،يلع ةمامإ ضرفب لوقلا
 .)2(يلع يف ةلاقملا هذه رهظأ ملسأ املف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نــم لــجأ :مهدــنع يــهف كــلذ عــمو ،أبــس نــبا الإ هــيف مــهل دنــس ال هــنأ مهدــقن يف يــفكيو
 .)3(رصعلا اذه يف م�ايآو مهعجارم دحأ ينارهطلا يداه هلاق امك ،ةوبنلا

 ،ةاـــكزلاو ،ةالـــصلا :ســـمخ ىـــلع مالـــسإلا ينـــب" :لاـــق رـــفعج يبأ نـــع هدنـــسب ينـــيلكلا ىور
 ،ةـــيالولا اـــ¨اكم اوعـــضوو ،نيتداهـــشلا اوطقـــسأ مـــ¨أ ىرـــت تـــنأف ،)4("ةـــيالولاو جـــحلاو ،موـــصلاو
 وـــــهو ،اـــــنكر مالـــــسإلا ناـــــكرأ يف اوداز ةعيـــــشلا نإ" :اـــــطغلا فـــــشاك رـــــصاعملا مهعجرـــــم لوـــــقي
 .)5("ةمامإلا

 ،هدالوأ يف اـهممع نـم هدـعب نـم ءاـج نـكل ،يـلع دـنع ةيـصولا رمأـب يـهتني أبـس نبا ناكو
 ىوعدـلا هذه ضعب لصت تناك دقف كلذ عمو ،ةيرسو تمصب لمعت ةيعيشلا ايالخلا تناكو
 ىتــح ،ةــيقتلا ةدــيقع كــئلوأ عرتــخا كلذــلو ،اــعطاق اــيفن كــلذ نوــفنيف ،تــيبلا لــهأ ضــعب ىلإ
 .ةنلعملاو ةقداصلا تيبلا لهأ فقاومب عابتألا رثأت نم نمأم يف مهو مهراكفأ رشن لهسي

                                     
 .)300ص( ةفحتلا رصتخم  )1(
 .)20ص( قرفلاو تالاقملا :يمقلا ،)109،108ص( يشكلا لاجر  )2(
 .)114ص( ةوبنلا عئادو  )3(
)4(  )2/18(. 
 .)58ص( ةعيشلا لصأ  )5(



 

 )48( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ثـيداحألا نـم ةـلمج )يفاـكلا( م�اـتك يف نأ عـم ،اـمامإ رـشع ينثا ةمامإب نولوقي ةيمامإلاو
 هـــيلع هللا ىلـــص هللا لوـــسر لاـــق :لاـــق هـــنأ رـــفعج يبأ نـــع يور دـــقف ،رـــشع ةـــثالث م¨أـــب لوـــقت
 .)1("-اهلابجو اهداتوأ ينعي– ضرألا رز يلع اي تنأو ،يدلو نم امامإ رشع ينثاو" :ملسو

 نـــــم رـــــشع دـــــحأو ينإ" :ظـــــفلب هدروأـــــف ،صنـــــلا اذـــــ� ةـــــبيغلا يف يـــــسوطلا فرـــــصت اذـــــهلو
 .)2("..يدلو

 ،عــبارلا نرــقلا يف الإ عــمجي مل هــنأ عــم مهبــتك قــثوأ نــم وــهو– )ةــغالبلا جــ¨( يف ءاــج دــقو
 ينوـعد" :لاـق ةـعيبلا ىـلع ساـنلا هدارأ مل هـنأ :يـلع نينمؤـملا ريـمأ نـع– فورعم دنس هل سيلو
 يـلعلو ،مكدـحأك ينإـف ينوـمتكرت نإـف ...ناوـلأو هوـجو هـل ارـمأ نولبقتـسم اـننإف ،يريغ اوسمتلاو
 .)3("مكعوطأو مكعمسأ

 ،اـــنعياب متـــلقف ينوـــمتيتأ ..." :لاـــق هـــنأ نينمؤـــملا ريـــمأ مالـــك نـــم ظـــفح اـــممو :دـــيفملا لاـــقو
 مـــكنأ تـــننظ ىتـــح اهومتطـــسبف ،يدـــي تـــضبقو ،ال :تـــلقف ،ىـــلب :متـــلقف ،لـــعفأ ال :تـــلقف
 رـــهطملا نـــبا نأ عـــم ،)4("ينومتعياـــبف يدـــي تطـــسبف ،يدـــل اـــضعب لـــتاق مكـــضعب نأو ،يلتاـــق
 ،)5(ةــلاقإلا بــلط هــل زــجي مل اــمامإ ناــك وــل ذإ ،ماــمإب سيــلف ةــلاقإلا بــلط نــم نأ ررــقي يــلحلا
 هـــنع هللا يـــضر -يـــلع يأ– هريـــفكت ىلإ ةـــيلماكلا :مـــهو ةعيـــشلا نـــم ةـــفئاطب ادـــح اـــمم اذـــهو
 .هاضرأو

 لــقع ناــك نــيأو ؟نيدــلا لــصأ ىــلع لاــتقلا نــع يــلع نــيأو لــب ؟هللا باــتك يف ةــمامإلا نــيأ
 ،مالـسإلاو رـفكلا نيـب اـقراف رـمألا اذه نولعجي م¨أ عم اذه ؟ةيواعمل ةفالخلا ملس نيح نسحلا
 نأ ىــلع ةــيمامإلا تــقفتا" :لوــقيف ،مالــسإلا ةــمأ ريــفكت ىــلع مهعاــمجإ دــيفملا مهخيــش لــقنيو

                                     
 .)1/534( يفاكلا لوصأ  )1(
 .)92ص( ةبيغلا  )2(
 .)136ص( ةغالبلا ج¨  )3(
 .)130ص( داشرإلا  )4(
 .)195ص( ةماركلا جاهنم  )5(



 

 )49( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لاــض رفاــك وــهف ،ةــعاطلا ضرــف نــم هللا هــبجوأ اــم دــحجو ،ةــمئألا نــم دــحأ ةــمامإ رــكنأ نــم
 .)1("رانلا يف دولخلل قحتسم

 دــقو ،ناــمثعو ،رــمعو ،رــكب وــبأ :ةــثالثلا ءاــفلخلا ةــصاخو ،ةباحــصلا اورــفك اــضيأ كلذــلو
 بهذـملا فراـعم قـيقحت يف دـيحولا عـجرملا هيرـصاعم ضـعب هدـع يذـلا– يسلuا مهخيش دقع
 سيــلبإ نأ" اــباب ينارــحبلا دــقعو ،)2("مهلاــمعأ حئاــضفو مهقاــفنو ةــثالثلا رــفك" :ناوــنعب ًاــباب–
 نوــغلبي ةباحــصلا نــم اليــلق ارــفن الإ كــلذ نــم نونثتــسي الو ،)3("رــمع نــم راــنلا يف اــناكم عــفرأ
 .نوديزي الو ةعبسلا

 ىتــح ،ملــسو هــيلع هللا ىلــص يبــنلا مــع ساــبعلاك ،تــيبلا لآ راــبك ضــعب اورــفك دــق مــ¨إ مث
 )...ىـَمْعَأ ِةَرـِخآلا ِيف َوـُهَـف ىـَمْعَأ ِهِذــَه ِيف َناـَك نـَمَو( :ىلاـعتو هناحبـس هلوق هيف لزن هنإ :اولاق
 ،هريـــفكت نمـــضتي اـــم يفاـــكلا يف ءاـــج دـــقو ،ساـــبع نـــب هللا دـــبع هـــنباكو ،)4( ]72 : ءارـــسإلا[
 ،ةعيـشلا طخـس نهلمـشي ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا تانبو ،)5("لقعلا فيخس لهاج هنأو"
 هــيلع هللا ىلــص يبــنلل تاــنب نــكي نأ مهــضعب ىــفنو لــب ،ريــفكتلا نــم ينثتــسا نميــف نركذــي الــف
 ،ملـسو هـيلع هللا ىلـص يبـنلا جاوزأ نينمؤـملا تاـهمأ ريـفكتب اوؤاب امك ،)6(ةمطاف ادع ام ملسو
 نــــعللاو مذــــلاب اــــمهنع هللا يــــضر ةــــصفحو ةــــشئاع اوــــصخ مــــ¨أ الإ ،ادــــحأ نهنــــم اونثتــــسي ملو
 .)8(انزلاب ةشئاع ةقيدصلا اوم�او ،)7(ريفكتلاو

 ؟هضرع يف نعطي دحأ يبنلا بحي لهف

 حجنـي ملو بـلغألا وأ اهذيمالت لك لشف ةسردم وأ اسردم نأ ول ميركلا خألا اهيأ تيأرأ
 هدــــصق اــــم طبــــضلاب اذــــهو ؟اــــهيلع نيمئاــــقلاو ةــــسردملا يف اــــنعط اذــــه سيــــلأ ،ريــــسي ددــــع الإ

                                     
 .)8/366( راحبلا يف يسلuا كلذ لقن ،ديفملل لئاسملا  )1(
)2(  )8/208(. 
 .)324ص( ىفلزلا ملاعملا  )3(
 .)53ص( ىشكلا لاجر  )4(
 .)1/247( يفاكلا لوصأ  )5(
 .)1/27( ةيعيشلا فراعملا ةرئاد :نيمألا نسح ،)5ص( ءاطغلا فشك :يفجنلا رفعج :رظنا  )6(
 .-اهاشاح– انزلاب ةأربملا اهنع هللا يضر ةشئاع مهتت ةياور 17 ركذ دقف )22/227( راحبلا  )7(
 .)2/337( يمقلا :رظنا  )8(



 

 )50( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لوــقيل لوــسرلا يف نــعطلا ةــضفارلا ءالؤــه دارأ اــمنإ" :هريــغو كــلام لاــق اذــهلو ،عيــشتلا وــسدنهم
 ،نيحلاــص هباحــصأ ناــكل احلاــص الــجر ناــك وــلو ،ءوــس باحــصأ هــل ناــك ،ءوــس لــجر لــئاقلا
 .)1("ةقدنزلا ةسيسد ةضفارلا نإ :ملعلا لهأ لاق اذهلو

 :لاـق هنأ هللا دبع يبأ نع ينيلكلا ىور ،مهيلإ يمتني ال نم لك اورفك دقف اذ� اوفتكي ملو
 هللااــب نورــفكي ةــكم لــهأو ،ةــكم لــهأ نــم رــش ةــنيدملا لــهأو ،مورــلا لــهأ نــم رــش ماــشلا لــهأ"
 ةدرــقلا مهنــم هللا لــعجف ،دواد ناــسل ىــلع اوــنعل رــصم ءاــنبأ" :رــصم لــهأ نــع اولاــقو )2("ةرــهج
 كلذـلو ،اـنز دالوأ مـهلك م¨أـب اوعداو ،روجفلاب اهوم�او ،اهلك ةمألا اوفذق دقو ،)3("ريزانخلاو
 رـشبلا نـم اوـسيل مـهو ،سوـكنم قـلخ ةـمألا نأـب نوـمعزيو ،م�اهمأ ءامسأب ةمايقلا موي نوعدي
 .)4("بالكو ريزانخو ةدرق مه لب

 دــقف كلذــلو !!كــلقعب مــكحاو ،مهنــيد يف دوــهيلا عباــصأ رــثأ ىلإ ميرــكلا خألا اــهيأ رظناــف
 دـبع يبأل تـلق :لاـق دـقرف نـب دواد نـع ةعيـشلا بـتك لـقنت ،نيملـسملا ءاـمد نوحيبتـسي اوناك
 نإـف ،كـيلع يـقتأ ينـكلو ،مدـلا لالـح" :لاـقف ؟-ينـسلا يأ– بـصانلا لتق يف لوقت ام :هللا
 نـع نوـكحيو ،)5("لـعفاف هب كيلع دهشي اليكل ءام يف هقرغت وأ اطئاح هيلع بلقت نأ تردق
 ىـسوم ىلإ لـسرأف ،مهئاـمد تاـعبت نـم صالخلا دارأف ،ةنسلا لهأ نم 500 لتق هنأ مهدحأ
 .)6("هنم ريخ سيتلاو ،سيتب مهنم لجر لك نع رفك" :لاقف ،مظاكلا

 ىـلع مدـقأ ثـيح دادـغبب وـكالوه هـلعف ام ىلع اريثك يراسناوخلا مهخيش ىنثأ دقف كلذلو
 مهئاـمد نـم لاـس نأ ىلإ ،ماغطلا كئلوأ عابتأ نم ماعلا لتقلا عاقيإو ،سابعلا ينب كلم ةدابإ"
 .)7("راوبلا راد منهج ران ىلإ اهنمو ،ةلجد ءام يف ا� را¨اف ،را¨ألا لاثمأك راذقألا

                                     
 .)4/123( ةنسلا جاهنم  )1(
 .)4/123( ةنسلا جاهنم  )2(
 .)2/409( يفاكلا لوصأ  )3(
 .)60/208( راونألا راحب  )4(
 .)200ص( عئارشلا للع :هيوباب نبا  )5(
 .)2/308( ةينامعنلا راونألا  )6(
 .)6/300( نانجلا تاضور  )7(



 

 )51( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ودـــعب نوملـــسملا يـــلتبا اذإ هـــنأ نوملـــسملا يأرو اـــنيأرو" :لاـــق نيـــح مالـــسإلا خيـــش قدـــصو
 .)1("نيملسملا ىلع هعم اوناك رفاك

 نارـمع لآ[ ) ِساـَّنلِل ْتـَجِرْخُأ ٍةـَّمُأ َْريَخ ْمُتنُك( :اهنع هللا لاق يتلا ةمألا يف مهلوق اذه معن
 َنوُقِباـــَّسلاَو( :مهيـــف هللا لاـــق نـــمم مهفاـــتكأ ىـــلع مالـــسإلا ماـــق نميـــف مهلوـــق اذـــهو ،]110 :
 َّدـَعَأَو ُهـْنَع ْاوـُضَرَو ْمُهْـنـَع ُهـّللا َيـِضَّر ٍناـَسْحِإِب مُهوُعَـبـَّتا َنيِذَّلاَو ِراَصنَألاَو َنيِرِجاَهُمْلا َنِم َنوُلَّوَألا
 .]100 : ةبوتلا[)ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َكِلَذ ًادَبَأ اَهيِف َنيِدِلاَخ ُراَْ¨َألا اَهَـتَْحت يِرَْجت ٍتاَّنَج ْمَُهل

 ،مهـضعب بـس وأ ضـغبأ وأ مهبـس وأ مهـضغبأ نـم لـي اـيف" :ةيآلا هذه نع ريثك نبا لاق
 ينــــعأ– مهلــــضفأو مهريــــخو ملــــسو هــــيلع هللا ىلــــص هللا لوــــسر دــــعب ةباحــــصلا ديــــس اميــــس ال
 ةـضفارلا نـم ةـلوذخملا ةـفئاطلا نإـف ،-ةـفاحق يبأ نـب رـكب اـبأ مظعألا ةفيلخلاو ربكألا قيدصلا
 نأ ىـــلع لدـــي اذـــهو ،كـــلذ نـــم هللااـــب اذاـــيع م̈وبـــسيو م̈وـــضغبيو ةباحـــصلا لـــضفأ نوداـــعي
 هللا يـضر نـم نوبـسي ذإ نآرقلاـب ناـميإلا نـم ءالؤـه نيأـف ،ةـسوكنم م�ولقو ،ةسوكعم مهلوقع
 .)2("مهنع

 ًاــعَّكُر ْمُهاَرــَـت ْمُهَـنــْـيَـب ءاــََمحُر ِراــَّفُكْلا ىــَلَع ءاَّدــِشَأ ُهــَعَم َنيِذــَّلَو ِهــَّللا ُلوــُسَّر ٌدــَّمَُّحم( :ىلاــعت لاــقو
 ِيف ْمُهُلَـثـَم َكـِلَذ ِدوُجـُّسلا ِرـَثَأ ْنـِّم مِهِهوـُجُو ِيف ْمُهاَميـِس ًاناَوـْضِرَو ِهَّللا َنِّم ًالْضَف َنوُغَـتْبَـي ًادَّجُس
 ُبـــِجْعُـي ِهِقوـــُس ىـــَلَع ىَوَـتـــْساَف َظَلْغَـتـــْساَف ُهَرَزآـــَف ُهَأْطـــَش َجَرـــْخَأ ٍعْرَزـــَك ِلـــيِجنِْإلا ِيف ْمُهُلَـثـــَمَو ِةاَرْوـــَّـتلا
 )ًاـميِظَع ًارـْجَأَو ًةَرـِفْغَّم مُهْـنـِم ِتاَِحلاـَّصلا اوـُلِمَعَو اوـُنَمآ َنيِذـَّلا ُهـَّللا َدـَعَو َراـَّفُكْلا ُمِِ� َظيِغَيِل َعاَّرُّزلا
 .رافكلا نم وهف مهيلع ظيغ هبلق يف ناك نم نأ ىلاعت نيبف ]29 : حتفلا[

 .مهاضرأو مهنع هللا يضر ةريثك ةريثك مهلئاضف يف ثيداحألاو تايآلاو

 :)3(مهلوق ضقني ام مهبتك يف دجو دقف ةداعلاكو

 ىأر نـمل ىبوـطو ،ينآر نـم ىأر نمل ىبوطو ،ينآر نمل ىبوط" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 ."ينآر نم ىأر نم

                                     
 .)4/110( ةنسلا جاهنم  )1(
)2(  )2/410(. 
 .)22/305( راحبلا  )3(



 

 )52( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ءالـب هللا" :-مهخويـش يف فالتخا ىلع-ركب يبأ وأ ،رمع يف يلع لوقي ةغالبلا ج¨ يفو
 باـصأ ،بـيعلا لـيلق ،بوـثلا يـقن بـهذ ..ةنسلا ماقأو ،دمعلا ىوادو لوألا موق دقلف ،نالف
 .)1("هقحب هاقتاو هتعاط هللا ىلإ ىدأ ،اهرش قبسو ،اهريخ

 .!!)2(ةيقت كلذ لاق هنأ ىلع هولمح دقف ةداعلاكو

 نـع هللا يـضر رـمع نـم موـثلك مأ هـتنبا جوز هنع هللا يضر ايلع نأ :مهيلع كلذ نم دشأو
 وـــسدنهم عـــضو دـــقو ،سيـــلبإ نـــم رـــفكأ وـــه نـــمل هـــضرع ملـــسيو ،اذـــه لـــعفي فـــيكف ،عـــيمجلا
 .)3("هانبصغ جرف كلذ" :اولاق م¨أ ةمئألا نع تاياور عيشتلا

 ،هـضرع نـع حفاـني ال يذـلا ثويدـلا ةروص يف نينمؤملا ريمأ اوروص ثيح ،ةلب نيطلا اودازف
 الــضف هــمرح نود لــتقيو ،هــضرع نود هــسفن لذــبي برــعلا ىندأ نإ" :هــلهأ يف ةــشحافلا رــقيو
 فـــيكف ،ةـــيمحو ةءورـــم اـــهمظعأو ،ابـــسن اـــهالعأو برـــعلا تاداـــس مـــه نيذـــلا ،مـــشاه ينـــب نـــع
 دـسأ بـلاغ ينـب ثـيل ديدنـصلا عاجـشلا وـهو ،ةعينشلا ةصقنملا هذه لثم نينمؤملا ريمأل نوتبثي
 )4("براغملاو قراشملا يف هللا

 ثـيح ،بـجعأو برـغأ قـطنمب هـنم صلختـلا مارف ،هجوتلا اذه هبجعي مل مهضعب نأ ودبيو
 .)5(ا�روصب تروصت ةينج اهنكلو ،يلع تنب نكت مل موثلك مأ نأ معز

 قـيطي لهو ،رمعو ركب يبأ :ءامسأب مهدالوأ ضعب نومسي نيسحلاو نسحلاو يلع وه اهو
 ! ...را¨ ليل هتيب تابنج يف ددرتت هئادعأ ءامسأ عمسي نأ دحأ

 :ةيقتلا :ايناث

 .)1(هيقتأ ءيشلا تيقتا ردصم :ةيقتلا

                                     
 .)350ص( ةغالبلا ج¨  )1(
 .)4/97( ينارحبلل ةغالبلا ج¨ حرش  )2(
 .)2/10( يفاكلا عورف  )3(
 .)86ص( فجنلا رمتؤم :يديوسلا  )4(
 .)1/83( ةينامعنلا راونألا  )5(



 

 )53( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .)2("ريغلل هريغو دقتعم نم سفنلا يف ام راهظإ نم رذحلا :ةيقتلا" :رجح نبا لاق

 لاـــق اذـــلو ،لئاـــص ودـــع نـــم قـــقحتملا ررـــضلا عفدـــل ءانثتـــساو ةـــصخر مالـــسإلا يف ةـــيقتلاو
 :لاـق ]28 : نارمع لآ[) ...ًةاَقُـت ْمُهْـنِم ْاوُقَّـتَـت نَأ َّالِإ( :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هللا همحر يربطلا
 .)3("مهريغ نم ال ،رافكلا نم ةيقت يه امنإ ةيآلا هذه يف هللا اهركذ يتلا ةيقتلا"

 َكــِلَذ ْلــَعْفَـي نــَمَو( :لاــقف ،دــيعولا غــلبأ كــلذ ىــلع دــعوتو ،راــفكلا ةالاوــم نــع هللا ىــهنف
 )ًةاــَقُـت ْمُهْـنــِم ْاوــُقَّـتَـت نَأ َّالِإ( هناحبــس ىنثتــسا مث ]28 : نارــمع لآ[ )ٍءْيــَش ِيف ِهــّللا َنــِم َسْيــَلَـف
 نأ هــــلف ،مهرــــش نــــم تاــــقوألاو نادــــلبلا ضــــعب يف فاــــخ نــــم الإ :يأ ]28 : نارــــمع لآ[
 .)4(هتينو هنطابب ال هرهاظب مهيقتي

 ىــلع اوــعمجأ" :رذــنملا نــبا لاــق ،ةرورــضلا لاــح يف ةــصخر ةــيقتلا نأ ىــلع مــلعلا لــهأ عــمجأو
 ال هــنأ ناــميإلاب نئــمطم هــبلقو رــفكف لــتقلا هــسفن ىــلع يــشخ ىتــح رــفكلا ىــلع هرــكأ نــم نأ
 .)5("رفكلاب هيلع مكحي

 ،رـــفكلا ىـــلع هرـــكأ نـــم نأ ىـــلع اوـــعمجأو" :لاـــطب نـــبا لاـــق ،لـــضفأ ةـــميزعلا راـــيتخا نـــكلو
 .)6("هللا دنع ارجأ مظعأ هنأ لتقلا راتخاو

 اـ¨أ ةـيقتلا يف انداقتعا" :هيوباب نبا لاق مهنيد ناكرأ نم نكر ةيقتلا نأ مهدنعف ةعيشلا امأ
 ىلإ اوبـسنف م�داـعك اوغلاب مث ،)8(يبنلا ىلإ هوبسنو ،)7("ةالصلا كرت نم ةلزنمب اهكرت نم ،ةبجاو
 .)9("هل ةيقت ال نمل نيد الو ،ةيقتلا يف نيدلا راشعأ ةعست نإ" :لاق هنأ هللا دبع يبأ

                                                                                            
 ."ىقو" ةدام :برعلا ناسل  )1(
 .)12/314( حتفلا  )2(
 .ركاش قيقحت )6/316(  )3(
 .)1/371( ريثك نبا  )4(
 .)12/314( حتفلا  )5(
 .)12/317( حتفلا  )6(
 .)114ص( تاداقتعالا  )7(
 .)75/412( راحبلا  )8(
 .)2/217( يفاكلا لوصأ  )9(



 

 )54( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ةـمس الو ،ملـسملا كولـس يف اـماع اـج¨ لـثمت ال ةوعدلاو داهجلا نيد مالسإلا نيد يف ةيقتلاو
 .رارطضالاب ةنورقم ةتقؤم ةيدرف ةلاح ابلاغ يه لب ،يمالسإلا عمتuا تامس نم

 ةرمتـسم ةلاح دعب نم يهو ،بهذملا ةينب يف ةيتاذ ةيعيبط دعت يعيشلا بهذملا يف اهنكلو
 نـمف ،مئاـقلا جرـخي نأ ىلإ اـهعفد زوجي ال ةبجاو ةيقتلاو" :هيوباب نبا لاق ،مئاد يعامج كولسو
 هلوـــــسرو هللا فلاـــــخو ،ةـــــيمامإلا نـــــيد نـــــعو ،هللا نـــــيد نـــــع جرـــــخ دـــــقف هـــــجورخ لـــــبق اـــــهكرت
 .)1("ةمئألاو

 هللا دـنع مكمرـكأ نإو ،هـل ةـيقت ال نـمل ناـميإ ال" :لاـق هـنأ اـضرلا ىسوم نب يلع نع اوورو
 .!!!اذكه )2("ةيقتلاب مكلمعأ

 يلماـعلا رـحلا كلذـل مجرـت دقو ،ةيقتلاب ةنسلا لهأل ةعيشلا ةرشع نوكت نأ ىلع نودكؤيو
 .)3("ةيقتلاب -ةنسلا لهأ– ةماعلا ةرشع بوجو باب" :لاقف

 هــل حبــصت ىتــح ،هــبناج نمأــي نــم عــم ىتــح ،ةــيقتلا نــم راــثكإلا ىــلع ةعيــشلا نوــثحي مــهو
 .اعبطو ةيجس

 رــــطفلا هــــهركت اــــمم وــــهو ،قاــــفنلاو بذــــكلا ىوــــس -ةروــــصلا هذــــ�– ينــــعت ال ةــــيقتلا نألو
 ،ةعيــشلا سوــفن ىلإ اــهببحت تاــياور عيــشتلا وــسدنهم عرتــخا ،ةيوــسلا سوــفنلا هــجمتو ،ةميلــسلا
 هللا دـــبع اـــم هللاو" :لاـــق هللا دـــبع يبأ نـــع ينـــيلكلا ىور ،هللا ىلإ تاداـــبعلا بـــحأ اـــ¨أ اوـــمعزف
 .)4("ةيقتلا" :لاق ،ءبخلا امو :هل ليقف ،"ءبخلا نم هيلإ بحأ ءيشب

 :رومأ ىلإ دوعي ةيقتلا رمأ يف ولغلا اذه ببسو

 مـــهفلخ ىلـــص اـــيلع نأ نودـــجي مث ،ةـــلطاب ةـــثالثلا ءاـــفلخلا ةـــمامإ دـــعت ةعيـــشلا نأ :اهدـــحأ
 ،رــمعو رــكب وــبأ هــلعف اــمم ائيــش ريــغي ملو مــهج¨ ىــلع راــس ةــفالخلا يلو اــملو ،مــهجوزو مهعياــبو
 .ضقانتلا نم جورخلل ةيقتلا ىلإ اوجاتحاف ،هساسأ نم ةعيشلا بهذم لطبي اذهو

                                     
 .)115،114ص( تاداقتعالا  )1(
 .)75/412( راحبلا  )2(
 .)11/470( ةعيشلا لئاسو  )3(
 .)2/219( يفاكلا لوصأ  )4(



 

 )55( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ناــكف ،تــيبلا لــهأ بهذــم ةــقيقح ىــلع ميــتعتلا ةــلواحمو ،نيباذــكلا ةــمهم ليهــست :يناــثلا
 .ةيقت ةمئألا هلاق امنإف هوررق ام فلاخ ام لك نأ عابتألا نومهوي عيشتلا وسدنهم

 بــــتك تور مث ،يــــحو نــــع الإ نوــــقطني ال مــــ¨أو ،ةمــــصعلا ةــــمئألل اوــــمعز مــــ¨أ :ثــــلاثلا
 بهذـم عايـض ببـس كـلذ ناـكو ،ةـيقتلا ىلإ اوجاـتحاف ،ةضراعتم ةفلتخم ليواقأ اهسفن ةعيشلا
 فرتــعا دــقو ،مهمعزــب ةــيقتلا وــه اــهيأو ،قــحلا وــه لاوــقألا يأ فرــعي الــف ،ةعيــشلا دــنع ةــمئألا
 .)1(رابكلا مهخويش كلذب

 .هتحارصو هحوضوب اننيد انل ظفح يذلا هللا دمحلاو

 :ةعيشلا دنع ةبيغلاو ةيدهملا :اثلاث

 ،هــتبيغو يــلع ىــلع فقولاــب تــلاق ةــقرف لوأ -مهــسفنأ ةعيــشلا لوــقي اــمك– ةيئبــسلا ربــتعت
 .)2(ضرألا كلمي ىتح تومي الو ،تمي مل هنأو

 ةاـفو دـعبف ،ةعيـشلا قرـف نيـب كـلذ دـعب ايدـهم هـتدوع راـظتنا ،ماـمإلا ىـلع فقوتلا عاش مث
 مــهو ،هــتدوع رــظتنتو ىوعدــلا هذــه هــيف يعدــت هــعابتأ نــم ةــقرف رــهظت تــيبلا لآ نــم ماــمإ لــك
 يذـلا ماـمإلا مهراـظتنا يف م¨إ مث" :يناعمسلا نبا لاق ىتح ،اديدش افالتخا كلذ يف نوفلتخي
 .)3("غيلب قمح ىلع حولي افالتخا نوفلتخم هورظتنا

 :ةيرشع ىنثإلا ةعيشلا دنع ةبيغلا ةركف ةأشن

 ملو ،فـلخ هـل ري مل ،)ـه260 ةنس( -رشع يداحلا مهمامإ– يركسعلا نسحلا ةافو دعب
 بـتك فرتـعت اـمك ،)4( ...هـمأو رـفعج ةوـخأ هـثاريم نـم رـهظ اـم مـستقاف ،رهاظ دلو هل فرعي
 .اهسفن ةعيشلا

                                     
 .)1/5( ةرضانلا قئادحلا :ينارحبلا فسوي :رظنا  )1(
 .)20،19ص( يمقلل ةيرفلاو تالاقملا  )2(
 .)1/345( باسنألا  )3(
 .)102ص( قرفلاو تالاقملا  )4(



 

 )56( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 نـــيد الو ،ماـــمإ الـــب اوحبـــصأ مـــ¨أل ،مـــهعمج قرـــفتو ،ةعيـــشلا رـــمأ برطـــضا كـــلذ ببـــسبو
 مهدـنع ةـجحب سيـل هللا باـتك ىتـح ،)1(ضرألا لـهأ ىـلع ةـجحلا وه هنأل ،مامإ نودب مهدنع
 ناـــمأ وـــهو ،)2("تخاـــسل ماـــمإ ريـــغب ضرألا تـــيقب وـــل" ذإ نوـــكلا ءاـــقب ماـــمإلابو ،ماـــمإلاب الإ
 نـــكلو ،)3("رـــحبلا جوـــمي اـــمك اـــهلهأب تـــجامل ،ةعاـــس ضرألا نـــم عـــفر ماـــمإلا نأ وـــلو" ساـــنلا
 برطـــضاو ةعيـــشلا تريـــحتف ،ثراوـــكلا هذـــه نـــم ءيـــش ثدـــحي ملو ،بـــقع الـــب تاـــم ماـــمإلا
 لــــقني اــــمك ةــــقرف ةرــــشع عــــبرأ وأ ،يــــمقلا لــــقني اــــمك ،ةــــقرف ةرــــشع ســــمخ ىلإ اوقرتفاــــف ،اــــهرمأ
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف فالتخالا ثادحأ رصاع نممو ،ةيرشع ىنثإلا نم امهو ،)4(يتخبونلا

 نمو ،يح وه لب تمي مل نسحلا نإ :لئاق نمف ،ىتش بهاذم ةيعيشلا قرفلا تبهذ دقو
 ال يتـلا راـبخألا ءىطاوـتب هـئابآ ةاـفو تحـص اـمك هـتافو تحـص دـق يـلع نب نسحلا نإ :لئاق
 ال اــم اذــهو ،ودــعلاو هــل يلوــلا نــع كــلذ رتاوــتو ،هــتومل نيدهاــشملا ةرــثكو ،اــهلثم بيذــكت زوــجي
 نأو ،هدــعب ماــمإ ال هــنأ تــبثف ،هــل دــلو ال هــنأ بابــسألا هذــه لــثمب حــصو ،هــيف باــيترالا بــجي
 يف اــــئبتخم ادــــلو هــــل نأ ىلإ ةيرــــشع اــــنثإلا تــــبهذو ،..عــــطقنت نأ زاــــج اــــمك تــــعطقنا ةــــمامإلا
 .)5(بادرسلا

 ىوــعد ءارو نأو لوــقلا اذــه ببــس نيــبتو ،يــفخ اــم فــشكت تاــياور مهدــنع تءاــج دــقو
 ىوعدـــب ةـــعفنتم ةـــئف كاـــنه نأو ،لاومألاـــب راثئتـــسالا يف ةـــبغرلا :هـــتعجر راـــظتناو ماـــمإلا ةـــبيغ
 هـتوم اورـكنأ ماـمإلا يفوـت اـم اذإف ،مامإلا باون م¨أ معزب ،مهلاومأ ذخأتو جذسلاب ررغت عيشتلا
 جذـسلا كـئلوأ مـه ةيحـضلاو بـهنلاو بلـسلا تاـيلمع رودـت اذـكهو ،م�اورـث بضنت ال ىتح
 ةدراـبلا ةـمينغلا اوؤرمتسا نيذلاو ،مامإلا نع ةباينلا يعدم ىلإ سمخلا نوعفدي نيذلا ،نولفغملا
 اوـــقرفيل تـــيبلا لآ نـــحم نـــع ثيدـــحلاو ،تـــيبلا لآ مـــلظ راعـــشتسا سوـــفنلا يف نوركذـــي اوـــلظف
 . ...ةمألا

                                     
 .)1/188( يفاكلا لوصأ  )1(
 .)1/179( يفاكلا  )2(
 .)1/179( قباسلا  )3(
 .)96ص( ةعيشلا قرف ،)102ص( قرفلاو تالاقملا  )4(
 .)اهدعب امف 107ص( قرفلاو تالاقملا :رظنا  )5(



 

 )57( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 لـــلملا يف دوـــجوم – دوعيـــس بـــئاغ دوـــجو ءاـــعدا– رـــمألا اذـــه نأ :اـــنه ركذـــي نأ يـــغبنيو
 دــلو نــم ايدــهم اــيقاب اــيح ارــظتنم مــهل نأ نوــنمؤي سوــuا نأ اــمك ،اــهريغو ةــيدوهيلاك ةقباــسلا
 .)1(نيصلاو ناسارخ نيب ميظع نصح يف هنأو ،فسار� نب تساتشب

 ديعــــس نــــب ناــــمثع هــــمسا لــــجر :نــــسحلا نــــب دــــمحم يف ةــــضيرعلا ىوعدــــلا هذــــه بحاــــصو
 ،هنودب عامجإلا نوضفري م¨إ ىتح ،موصعملا لوق الإ لبقت ال ةعيشلا نأ بيجعلا نم ،يرمعلا
 ىوعدـلا هذـه يف هـعزان دـقو ،موـصعم ريـغ دـحاو لـجر ىوـعد مهدئاقع مهأ يف لبقت يه اهو
 :ناوــنعب باــب يف يــسوطلا مهرــكذ ىــلع ىــتأ دــقو ،يدــهملا نــع بــئانلا هــنأ يعدــي لــك ،هريــغ
 .)2("هللا مهنعل ةيبابلا اوعدا نيذلا نيمومذملا ركذ"

 ةنــسلأ ىــلعو ،رــظتنملل ةبوــسنملا تاــعيقوتلا يف ةدئاــسلا يــه لاــملا ةــغل نأ دــجي ققدــي نــمو
 نــسحلا وــبأ :وعدــملا عــبارلا باــبلا دــهع يفو اــماع نيعبــس نــم بــيرق دــعبو ،ءالكوــلاو باوــبألا
 جرـخأ ،ةـيبابلاب راثئتـسالاو ةـمينغلا ماـستقا ىلع عيشتلا خويش نيب عازنلا دادتشا عمو ،يرمسلا
 يتــلا ةــماعلا ةــباينلا أدــبم عارتــخاو ،ةرــشابملا ةــيبابلا عاــطقنا هــيف نــلعي رــظتنملا نــع اــعيقوت يرمــسلا
 .ةعيشلا خويش اهيف كرتشي

 عازـنلا رهاوـظ تـفتخاو ،دودـسملا اـهقيرط نـم يدـهملا ةبيغ ةيضق تجرخ رييغتلا اذه دعبو
 .ةيوسلاب عيمجلا نيب ةمينغلا تمستقاو ،ةيبابلاب صاصتخالا ىلع

 ،ةــــليلو ةــــليل فــــلأ هبــــشت ريطاــــسأ ةيعيــــشلا تاــــياورلا غوــــصت :رــــظتنملا ةدالوــــب قــــلعتي اــــميفو
 مالـغلا ىـفتخا ةراـتو ،ارهاـظ ناـك ةراـتو ،لـمحلا رـثأ رـهظي ملةراـتف ،اهنيب اميف ضقانتت ةداعلاكو
 .خلا ...نينس سمخ دعب ةعبارو ،نيعبرأ دعب ىرخأو ،عبس دعب ةياور يفو ،ثالث دعب

 اـهرمأ ،ةـميكح اـهل لاـقي ةأرـما :هـئبخم ناـكمو هـئافتخا رس لمح يذلا ةصقلا لطب نأ امك
 يتــــلا ةــــميكح ىوــــس دــــحأ هرمأــــب مــــلعي ملو يدــــهملا ىــــفتخا اذــــكهو ،رــــسلا ظــــفحت نأ نــــسحلا
 .)3(م�اياور لوقت امك ،ةعيشلا تاقث هربخ تعدوأ

                                     
 .)1/179( ةوبنلا لئالد تيبثت  )1(
 .)244ص( ةبيغلا  )2(
 .)اهريغو 406،405ص( نيدلا لامكإو ،)ادعاصف 142ص( يسوطلل ةبيغلا :رظنا  )3(



 

 )58( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 :ةضقانتم ةريثك ةبيغلا ةدم نأشب تاياورلاو

 نــع لئــس هــنأ :بــلاط يبأ نــب يــلع نــع )يفاــكلا( يف ءاــج ،نينــس تــس نــع دــيزت ال ةراــتف
 .)1("نينس تس وأ ،رهشأ ةتس وأ ،مايأ تس" :لاقف كلذ

 .)2(نيعم دمأ ريغ ىلإ مث ،نيعبرأو ةئام ىلإ مث ،نيعبس ىلإ ةدملا تداز مث

 روــهظلاو جرــفلا برــقب اــهعابتأ ينــمت تــناك عيــشتلا ةــفد ريدــت تــناك يتــلا زوــمرلا نأ رــهظيو
 ىتـــح ،دوـــعولاو يناـــمألاب مهعاـــبتأ نـــم ةريـــحلاو كـــشلا ةـــلازإو ،مهتـــبعل رارـــمإل روتـــسملا بـــئاغلل
 .)3(ةنس يتئام ذنم ينامألاب يبرت ةعيشلا نأ مهرابخأ يف اوفرتعا

 جورــخل نوــتقوي نيذــلا :يأ ،)4("نوتاــقولا بذــك " :مهلوــق ةــمئألا نــع اوورــف ةــبعللا اوــمتخ مث
 . ...يدهملا

 نوملعي ةمئألا نأ نومعزي م¨أ عم ،)5(فيسلا فوخل هنأ نومعزي ةراتف :ةبيغلا ببس امأو
 .)6(مهرايتخاب الإ نوتومي الو ،نوتومي ىتم

 .!؟ينيمخلا ةلودو ،ةيوفصلا ةلودلا دهع لثم يف هل نامألا رفوت عم جرخي مل مل مث

 .مهنيقيو ةعيشلا بولق رابتخا ةبيغلا ببس نأ :معزت تاياور تءاج امك

 نإ :هــل لــيق هــنأ ىــضرلا ماــمإلا نــع اوور دــقف ،مهلوــق ضقنــي اــم مهبــتك تور دــقف ةداــعلاكو
 ىــلع هللا لزــنأ اــمب راــفك مــهو ،اوبذــك" :لاــقف ،تــمي مل هــنأ نوــمعزيو ،كــيبأ ىــلع اوــفقو اــموق
 .)7("هللا لوسر لجأ يف هللا دمل دحأ لجأ يف دمي هللا ناك ولو ،دمحم

                                     
 .)1/338( يفاكلا لوصأ  )1(
 .)263ص( يسوطلل ةبيغلاو ،)6/314( يناردنزاملل هحرش عم يفاكلا لوصأ رظنا  )2(
 .)1/369( يفاكلا لوصأ  )3(
 .)1/368( يفاكلا لوصأ  )4(
 .)1/338( يفاكلا لوصأ  )5(
 .)1/258( يفاكلا لوصأ  )6(
 .)458ص( يشكلا لاجر  )7(



 

 )59( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 موــقي" :نوورــي اــمك هــنإف ،مالــسإلا ميــطحت :راــصتخاب وــهف جرــخ اذإ رــظتنملا اذــه لــمع اــمأ
 اذإ" :هللا دـبع وـبأ لاـق هريـغو يفاكلا يف ءاجو ،)1("ديدج ءاضقو ،ديدج باتكو ،ديدج رمأب
 اـبأ جرخي هنأ :هب أدبي ام لوأو )2("ةنيب لأسي ال ناميلسو دواد مكحب مكح دمحم لآ مئاق ماق
 مث ،اـــمهقرحيو اـــمهلزني مث امهبلـــصيو ،اـــمهنم أربـــتيو اـــمهفليف نيـــبطر نيرـــضن نيـــضغ رـــمعو رـــكب
 .)3(!!دجسملا رسكيو ...حيرلا يف امهيرذي

 يبأ نــع اوور ،هدوــجو لاــصئتسا ،يبرــعلا سنــجلل ماــع لــتقب لوــقي هــنإ لــب اذــ� يــفتكي الو
 .)4("حبذلا الإ برعلا نيبو اننيب يقب ام" :لاق هنأ هللا دبع

 دـيزمب هباحـصأ ةوفـص اهنم يتلا -شيرق– ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةليبق نوصصخيو
 .)6(مجعلا مه كلذ يف هدنجو ،)5(مهدقح نم

 ؟!!مالسإلا تالاجرو باتك ىلع يبوعشلا دقحلا اذه ىلإ رظناف

 نينمؤــملا مأ ةــشئاع جرــخي هــنأ نوــمعزيف ،قــئاوبلا نــم ةــقئابب ةوــبنلا تــيب اوــصخي نأ اوــسني الو
 نــم لــمكأ مئاــقلا نأ :ينــعي اذــهو ،هللا لوــسر هــمقي مل ثــيح ،دــحلا اــهيلع ميــقيو ،اــهربق نــم
 :لاـق ريـصب يبأ نـع هـيوباب نـبا مهخيـش ىور دـقف ،مهراـبخأ هـب تحرـص اـم وهو نييبنلا متاخ
 ِنيِّدــلا ىــَلَع ُهَرــِهْظُيِل ِّقــَْحلا ِنــيِدَو ىَدــُْهلاِب ُهَلوــُسَر َلــَسْرَأ يِذــَّلا َوــُه( :هــلوق يف هللا دــبع وــبأ لاــق
 هـــــيلع مئاـــــقلا جرـــــخي ىتـــــح لزـــــني الو اـــــهليوأت لزـــــن اـــــم هللاو :لاـــــقف ،]33 : ةـــــبوتلا[ )...ِهـــــِّلُك
 ةـلادعلا دـعاوق ءاـسرإل اـعيمج ءاـيبنألا ءاـج دـقل لاق ثيح ينيمخلا هب حرص ام وهو ،)7(مالسلا

                                     
 .)52/354( راونألا راحب  )1(
 ىلإ رظناــف ،دوــهيلا نــيد ىلإ نوعجريو يدمحملا نيدلا نوخسني م¨أ يأ ...)1/397( يفاكلا لوصأ  )2(
 يتأــيو مكروــبق ينــبي نــم نإ يــلع اــي" :يــلعل لاــق يبــنلا نأ ينــيمخلا هرــكذ اــم ركذــنو كــلذ يف ةــيدوهيلا عباصألا
 كراــشي اذاــملف .])84( رارــسألا فــشك[ "سدــقلا ءاــنب يف دواد نــب ناميلــس كراــش نــمك نوــكي اــ�رايز ىلإ
 مارــــحلا تــــيبلا سيــــلأ ،مارــــحلا تــــيبلا ءاــــنب يف لــــيلخلا ميهارــــبإ كراــــشي الو سدــــقلا ءاــــنب يف دواد نــــب ناميلــــس
 .!!؟سدقملا تيب نم لضفأ يوبنلا دجسملاو
 .)52/386( راونألا راحب  )3(
 .)52/349( راحبلا  )4(
 .)411ص( داشرإلا :رظنا  )5(
 .)52/377( راونألا راحب :رظنا  )6(
 .)628ص( نيدلا لامكإ  )7(



 

 )60( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 حجنيــس يذــلا صخــشلا نإو ...ءاــيبنألا متاــخ دــمحم يبــنلا ىتــح اوــحجني مل مهنــكل ،ملاــعلا يف
 .)1("رظتنملا يدهملا وه كلذ يف

 الـــف سنـــن نإو ،ةعيـــشلا نـــيد ىمـــسملا ريطاـــسألا ملاـــع يف ةعيرـــسلا اـــنتلحر يـــهتنتو اـــنه ىلإ
 لــــسالسلاب مهــــسفنأل برــــض نــــم ءاروــــشاع موــــي يف مهــــسفنأب اــــ̈ولعفي يتــــلا عئاــــظفلا ىــــسنن
 .!!-اومعز– نيسحلا بح يف فويسلاو

 بـــــكاوملا لوـــــمت دادـــــغبو نارـــــهط يف ةـــــيناطيربلا تارافـــــسلا تـــــناك بـــــيرق دـــــهع ىلإ ىتـــــحو"
 ءارو ضرــــغلا ناــــكو ،ةــــقزألاو عراوــــشلا يف عــــشبلا رــــهظملا كلذــــب رــــهظت تــــناك يتــــلا ةينيــــسحلا
 لالغتــسالا عــشبأ اهلالغتــساو ،ةعــشبلا ةــيلمعلا هذــهل اــهتيمنت يف ةــيزيلجنإلا ةيرامعتــسالا ةــسايسلا
 يف اـــيناطيرب ضراـــعت تـــناك يتـــلا ةرـــحلا فحـــصللو يناـــطيربلا بعـــشلل لوـــقعم رربـــم ءاـــطعإ وـــه
 نيذـلا نيـشحوتملا رـهظمب دالبـلا كـلت بوعـش راهظإو ،ىرخأ ةيمالسإ دالبلو دنهلل اهرامعتسا
 يف ريــست يتــلا بــكاوملا روــص تــناكف ،شحوــتلاو لــهجلا هــماهم نــم مهذــقني ميــق ىلإ نوجاــتحي
 ،ا̈ومدـيو ،مهروـهظ ىـلع لـسالسلاب نوبرـضي ساـنلا نم فالآلا اهيفو ،ءاروشاع موي عراوشلا
 ناـكو ،ةـيبوروألاو ةـيزيلجنإلا فحـصلا يف رشنت ا̈وجشيو ،مهسوؤر ىلع فويسلاو تاماقلابو
 ،ا�وعـش ةـفاقث يـه كـلت دالـب رامعتـسا يف يناـسنإلا بجاولاب نوعرذتي نويرامعتسالا ةساسلا
 .مدقتلاو ةيندملا ةداج ىلع بوعشلا كلت لمحلو

 ،قارـــعلل يزـــيلجنإلا لالتـــحا دـــهع يف يـــقارعلا ءارزوـــلا سيـــئر يمشاـــهلا نيـــساي نإ :لـــيق دـــقو
 قارـعلا يف نـحن :زـيلجنإلا هـل لاـق ،بادـتنالا دـهع ءا¨إل زيلجنإلا عم ضوافتلل ندنل راز امدنع
 اذــه راــثأ دــقلو ،ةــيجمهلا نــم جورخلاــب معنــيو ،ةداعــسلاب ضهنــي يــك يــقارعلا بعــشلا ةدعاــسمل
 هـــنم اورذـــتعا زـــيلجنإلا نأ ريـــغ ،ابـــضاغ تاـــضوافملا ةـــفرغ نـــم جرـــخف ،يمشاـــهلا نيـــساي مالـــكلا
 نـــع مليـــف هـــب اذإـــف ،قارـــعلا نـــع اـــيقئاثو اـــمليف دهاـــشي نأ مارتـــحا لـــكب هـــنم اوـــبلط مث ،ةـــقابلب
 نــع ةززــقمو ةــعورم دهاــشم روــصت ،ةــيمظاكلاو ءالبرــكو فــجنلا عراوــش يف ةينيــسحلا بــكاوملا

                                     
 ةـــيتيوكلا ماـــعلا يأرـــلا( نارـــهط وـــيدار نـــم عـــيذأو ،ــــه1400/نابعـــش/15 يف ينـــيمخلا هاـــقلأ باـــطخ  )1(

 .)م8/7/1980 يف– 488 ددع( عمتuا ةلجم رظناو ،ـه17/8/1400



 

 )61( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ةـيندملا نـم هـل ابعـش نأ لـه :هـل اوـلوقي نأ اودارأ دـق زيلجنإلا نأكو ،لسالسلاب تاماقلا برض
 .)1("؟اذكه هسفنب لمعي ليلق ظح

 !؟مالسإلا مده ا� ديرأ ةديكم ةعيشلا نيد نأ يف هلك اذه دعب لقاع كشي لهف

 اـي كـنيدو كـتعاط ىـلع اـهتملك عـمجاو ،ملـسو هـيلع هللا ىلـص دـمحم ةـمأ لاـض دـها مهللا
 .نيمآ .هللا

                                     
 اــمليف ةــيبرغلا مالــفألا تاكرــش ىدــحإ تــجتنأ دــقو .)100،99ص( حيحــصتلاو ةعيــشلا باــتك نــم  )1(
 لــضفأ دــجت ملو ءامدــلا كفــسب مــهعلوو فــنعلل نيملــسملا بــح هــيف تــعدا "مالسإلا فيس" ناونعب ايليجست
 ،ةــيومدلاب نيملــسملا ماــ�ا ةحــص تاــبثإل مهءاــمد اــهيف نوليــسي يتــلا ةعيــشلا ىدــل ءاروــشاع تالاــفتحا نــم
 .ـه1420رفص ،71ددعلا ،ةرسألا ةلجم



 

 )62( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 يعيشو ينس نيب راوح
 راـفنأ ةعـضب الإ مهلك اوبسر ةبلطلا فالآ مضت تاعماجلا نم ةعماج نأ ول تيأرأ :ينسلا
 ؟لوقت اذام ،ليلقب كلذ نم رثكأ وأ ةسمخ وأ ةثالث

 .لشفلاب اهيلع موكحم ةعماج هذه :يعيشلا
 ؟ةرادإلاو :ينسلا
 .لشفأ :يعيشلا
 ؟سيردتلا مقاطو :ينسلا
  .لشفأو لشفأ :يعيشلا
 هــفرع سردــم مرــكأو برــم مــظعأ ملــسو هــيلع هللا ىلــص دــمحم ةــسردم هللا ناحبــسف :ينــسلا
 .!؟رافنأ ةعضب الإ اهتبلط لك بسر ،خيراتلا

*     *      * 

 ؟دمعن ءيش يأ ىلإ ،داسف وأ حالصب ناسنإ ىلع مكحن نأ اندرأ اذإ تيأرأ :ينسلا
 .انادخأو ءاقدصأ مهافطصا نمو هبحصو هتناطب ىلإ رظنن :يعيشلا
 ؟"تنأ نم كل لقأ بحاصت نم يل لق" :برعلا تلاق امك يأ :ينسلا
 .يدتقي نراقملاب نيرق لكف هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع :رعاشلا لاق امكو
 .اليلخ ترتخا يذلاب    ساقت سانلا يف تنأ : رخآلا لاق امكو
 ىـلع روـيطلا نأ ساـنلا نيـب ترج ةنسو رشبلا هيلع روطفم رمأ اذهف ،كلذك وه :يعيشلا
 .فلآتلا ببس لكاشتلا نأو ،عقت اهلاكشأ

 ءوــس موــق اوناــك هــبرد قاــفرو ملــسو هــيلع هللا ىلــص دــمحم باحــصأ ،هللا ناحبــسف :ينــسلا
 ةـكم نـم ةرـجهلا يف خيراـتلا اهرطـس ةـلحر مركأ يف هل اقيفر يبنلا هراتخا يذلا قيدصلا ةصاخو
 !؟ةنيدملا ىلإ

 !؟يفخ فرط نم يبنلا يف نعط ّالإ اذه لهو

 لوـسر باحـصأ نـم ادـحأ صقتـني لـجرلا تـيأر اذإ" :لاـق اـمنيح ةعرز وبأ مامإلا قدصو
 ةنـــسلاو نآرـــقلا اذـــه اـــنيلإ ىدأ اـــمنإو ،قـــح اندـــنع هللا لوـــسر نأ كـــلذو قيدـــنز هـــنأ ملعاـــف هللا



 

 )63( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ىلوأ مـ� حرـجلاو ةنـسلاو باـتكلا اوـلطبيل اندوهـش اوـحرجي نأ نوديري امنإو ،هللا لوسر باحصأ
 .)1("ةقدانز مهو

 تلئــس :نيتلــصخب ةــضفارلا ىــلع ىراــصنلاو دوــهيلا تلــضف :لاــق اــمنيح يبعــشلا هللا مــحرو
 لـــهأ ريـــخ نـــم :ىراـــصنلا تلئـــسو ،ىـــسوم باحـــصأ :اولاـــق ؟مكتـــلم لـــهأ ريـــخ نـــم :دوـــهيلا
 ،دـمحم باحـصأ :اولاـق ؟مكتلم لهأ رش نم :ةضفارلا تلئسو ،ىسيع يراوح :اولاق ؟مكتلم
 .)2("مهوبسف ،مهل رافغتسالاب اورمأ

*     *      * 

 ؟هب نمؤتو نآرقلا تأرقأ :ينسلا
 .معن :يعيشلا
 : نارمع لآ[)ِساَّنلِل ْتَجِرْخُأ ٍةَّمُأ َْريَخ ْمُتنُك( :ىلاعت هللا لوق تعمس دقف اذإ :ينسلا
 ؟]110
 .نارمع لآ ةروس يف معن :يعيشلا
 نآرـقلا لزـن نـم مـه حدـملا اذـه يف لخدـي نـم لوأ نأ ةرورـضلاو ةـهادبلا لـقعي دـقف :ينسلا
 ...هب نيبطاخملا لوأ اوناكو م¨امز يفو مهيلع

 نيقفاــنمو ةــقدانز ساــنلل تــجرخأ ةــمأ ريــخ مــه نيذــلا نوــكي نأ كــلذ دــعب لــقعي فــيكف
 .)3(؟ةيناسنإلا ةصالخو ةيرشبلا ريخ مه ءالؤهأ ...ةيويند عاطم باحصأو ،نيعشجو

 الو تالاــسرلا هــب متــخو هللا هاــضترا يذــلا نيدــلا مالــسإلا نوــكي نأ كــلذ دــعب لــقعي لــهو
 نيعــــشجلاو نيكاــــفألاو نيقفاــــنملا فويــــسب رــــشتنا نوــــكي نأ لــــقعي لــــه ،هاوــــس دــــحأ نــــم لــــبقي
 .)4(؟ةيويندلا برآملا باحصأ

                                     
 .)64-63( ةيافكلا  )1(
 .)1/27( جاهنملا  )2(
 ٍةــــَّمُأ َْريــــَخ ْمُتــــنُك( ةــــيآلا نأ نوــــمعزي مــــ¨أل مهنــــيب اــــميف هــــنومتاكتي اوناــــك نإو لهــــس مهدــــنع باوــــجلا  )3(
 .)ِساَّنلِل ْتَجِرْخُأ
 بــجع الو !!هنأــش اذــه نيدــل بــجعاف ،)نيقفاــنملاب راــفكلا دــهاج يبــنلا اــهيأ اــي( :يفاــكلا يف مهدــنع  )4(
 .مهتلم راشعأ ةعستو ،مهنيد بل يه -ةقيقح قافنلا يهو– ةيقتلاف



 

 )64( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

*     *     * 

 ،قباـسلا نـع قـحاللا هـثري ةـمئألا الإ دـحأ هـعمجي مل ميركلا نآرقلا نأ نومعزت متنأ :ينسلا
 فــيرحتلا يدــيأ هــب تــثبع دــق ساــنلا يدــيأ يف دوــجوملا فحــصملا ينــعأ ،ةــماعلا فحــصم نأو
 !؟ريوزتلاو

 .نيموصعملا ةمئألا نع تاياورلا تءاج اذ� :يعيشلا
 متكو ناك ام ىلع سانلا رمأ ىرجأو يقيقحلا نآرقلا جرخي مل ةفالخلا يلع ىلوت املو :ينسلا
 ؟هسأو نيدلا لصأ

 .فلاخملا ةرثكل هجرخي نأ هل نستي مل :يعيشلا
 ىتــح ةيرــشبلا هــفرعت ملو هــب لــمعي مل ساــنلل ىدــهو اروــن هللا هــلزنأ يذــلا نآرقلاــف اذإ :ينــسلا
 ؟نآلا

 .كلذك وه معن :يعيشلا
 ؟نآرقلا اذإ وه نيأف :ينسلا
 .هجرف هللا لجع ،بادرسلا يف يدهملا عم :يعيشلا
 رخآ ىنعمب وأ دواد ةعيرشب مكحيس جرخ اذإ يدهملا نأ ىلع صنت مكتاياور نكل :ينسلا
 يف هدوـجو ةرـمث يـه اـمو ،هتياده يه نيأو ةيرشبلل نآرقلا عفن ام ىرت ايف ...نآرقلاب نوكي نل
 .!!؟ةايحلا هذه

*     *     * 

 ؟مق يف مكؤاملع اهسردي يتلا ةيعرشلا داوملا فرعت له :ينسلا
 .قطنملاو ةفسلفلاو لوصألاو هقفلاو ةيبرعلاب ةغللا يه معن :يعيشلا
 ؟خيراتلا نوسردي ال مهف نذإ :ينسلا
 .معن :يعيشلا
 ؟اذامل :ينسلا
 .عفنلا ليلق ملع وه :يعيشلا
 هـــثادحأب هـــنأو ،ةـــيعمجلا مـــمألا ةرـــكاذ خيراـــتلا نأ ىـــلع ءالـــقعلا عـــمجأ دـــقو فـــيك :ينـــسلا
 :يقوش قدصو ،اهلبقتسمو اهرضاح يف عمتuا ةكرحل هجوملا وه هئاطخأو هباوصو

 اباستنا موقلا يف يع طيقلك     مهخيرات اوسن موقلا لثم



 

 )65( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 .هب حدمتلاو مهخيراتب رخفلا ىلع سانلا رطف دقو
 !نذإ يردأ ال :يعيشلا
 هـــلخد وأ مالـــسإلا يف لـــخد ضرألا يف ربـــش كاـــنه سيـــل هـــنأل ...كـــل لوـــقأ اـــنأ :ينـــسلا
 .ةعيشلا دي ىلع مالسإلا

 قدـصو اهسفن يف اهلاغشإو اهرهظ يف ةمألا نعطو حتفلا ةلقرع الإ لمع نم مهل نكي ملف
 هأرــقي اــمك نآرــقلا أرــقن اــبروأ يف موــيلا اــنكل ةيوفــصلا ةــلودلا الوــل" :لاــق اــمنيح قرــشتسملا كــلذ
 .مالسإلل ودع لك عمو ...راتتلل ادنسو ،نييبيلصلل انوع اوناك دقف .)1("يربربلا يرئازجلا

                                     
 موــجه ببــسب هــجاردأ دوــعيو اــسمنلل هراــصح كــفي نأ رطــضا نوناــقلا ناميلــس نأ خيراــتلا يف تــباثلا  )1(
 ةــطقن رــخآ كــلت تــناكو ،مهدجاــسمو مهئاــملعو كاــنه ةنــسلا لــهأب اــهكتفو ،قارــعلا ىــلع ةيوفــصلا ةــلودلا
 ريــثألا نــبا ركذ دقو .)88-60( ةينامثعلا ةلودلا خيرات :رظنا ،يلزانتلا دعلا أدب مث ينامثعلا شيجلا اهلصو
 دادــغب يف ةينــسلا ةــفالخلا ىلع ةرصنلاب دعوو ةيمطافلا ةلودلا نم ةوعدب  ناك ماشلا ىلإ نييبيلصلا ءيجم نأ
 نـــم مهنـــيكمتو راـــتتلا هـــتألاممو يـــضفارلا يـــمقلعلا نـــبا رود ىـــسنن نـــلف سنـــن نإو .])10/273( لـــماكلا[
 .)13/102( ةياهنلاو ةيادبلا رظنا ،ينسلا ةفيلخلا لتقو دادغب ىلع ءاليتسالا



 

 )66( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 ةءاضإ

 تاـم اذإ مهآرـف فـجنلا ىلإ ىـهتنا ىتح دالبلا يف فوط ناكو ةنسلا ةمئأ دحأ نع ىكحي
 .هنونفديف هنوجرخي مث ةمئألا دحأ ماقم هولخدأ تيملا مهل

 ؟ىرأ ام نوعنصت يش يأل :مهل لاقف

 .مامإلا ةكربب ةرفغملل اسامتلا :اولاقف

 ؟ريسيلا تقولا اذه مامإلا هترواجم ةكربب هبنذ هل رفغيو :لاقف

 .معن :اولاق

 اــمهل رــفغ اــمأ يبــنلل نارواــجم اــمهو نينــسلا تاــئم ذــنم رــمعو رــكب وــبأ هللا ناحبــسف :لاــقف
 )...ُراــَصْبَْألا ىــَمْعَـت َال اــََِّ̈إَف( ..ناــقفانم هربــق يف هرواــجي نأ هــيبنل هللا ىــضري فــيك ؟يبــنلا ةــكربب
 ]46 : جحلا[



 

 )67( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 عجارملا

 .نايرلا ،رجح نبال ،يرابلا حتف -
 .ةبيط راد ،يرافقلا زيزعلا دبع ،ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب بيرقتلا ةلأسم -
 .رامع راد ،ينيمخلا ،رارسألا فشك -
 .رامع راد ،يمظعألا ديلو ،ةينيمخلا -
 .نارهط ،ةيمالسإلا بتكلا راد ،ينيلكلا ،يفاكلا لوصأ -
 .يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ،ركاش دمحأ قيقحت ،يعفاشلا ،ةلاسرلا -
 .مامإلا ةعماج عبط ،ملاس داشر دمحم قيقحت ،ةيميت نبا ،ةنسلا جاهنم -
 .ثارتلا راد ةبتكم ،ريثك نبا ،ميظعلا نآرقلا ريسفت -
 .م1978 - ـه1408 ،يوسوملا ،حيحصتلاو ةعيشلا -
 .توريب ،فراعملا ةبتكم ،ريثك نبا ،ةياهنلاو ةيادبلا -

 :ةظحالم

 ةلاــسر نــع مت اــهنع لــقنلا نإــف اــنه ركذــت ملو ثــحبلا يــط يف ترــكذ عــجارم نــم ناــك اــم
 اــم لــمشأو لــمكأ نــم يــهو ،)ةيرــشع ىنــثإلا ةعيــشلا بهذــم لوــصأ( يراــفقلا رــصان روتكدــلا
 .نيملسملاو مالسإلا نع اريخ هللا هازجف ةعيشلا نع بتك

 داهجلاو ديحوتلا ربنم
www.tawhed.ws 

www.alsunnah.info 
www.almaqdese.net 

www.abu-qatada.com 



 

 )68( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 ةـعـيـشـلا
 

 سرهفلا

 يسدقملا دمحم يبأ خيشلا ةمدقم
 ةمدقملا
 ةعيشلا فيرعت
 :نيملسملا دنع يقلتلا رداصم يف مهداقتعا

 نآرقلا يف مهداقتعا -أ
 ةنسلا يف مهداقتعا -ب
 عامجإلا -ج

 :ا� اودرفت يتلا مهلوصأ ضعب
 ةمامإلا :الوأ
 ةيقتلا :ايناث
 ةعيشلا دنع ةبيغلاو ةيدهملا :اثلاث
 يعيشو ينس نيب راوح
 ةءاضإ
 عجارملا
 سرهفلا

 

 

 

 

 

 

 

 داهجلاو ديحوتلا ربنم
*   *   * 

http://www.tawhed.ws 
http://www.almaqdese.net 
http://www.alsunnah.info 
http://www.abu-qatada.com 
http://www.mtj.tw 

 
 

 
 


